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Από το ΥΠΕΣ: 243,36 εκατ. ευρώ 
 Έκτακτες επιχορηγήσεις/ χρηματοδοτήσεις των ορεινών 

Δήμων με πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό και το ΠΔΕ, από τον Ιούλιο 2019 έως σήμερα: 
93,4 εκατ. ευρώ (βλ. Ι, ΙΙ).

Η μεγάλη εικόνα :
Συνολική χρηματοδότηση 375 εκατ. ευρώ 

93,4 εκατ. ευρώ (βλ. Ι, ΙΙ).
 Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»: 

149,9 εκατ. ευρώ (βλ. ΙΙΙ). 

Από Προγράμματα άλλων Υπουργείων: 132,02 εκατ. ευρώ 
 Χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ: 125,6 εκατ. ευρώ. 
 Πράσινο Ταμείο: 6,05 εκατ. ευρώ.
 ΠΑΑ Αγροτικής: 367 χιλ. ευρώ. 
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Για εμάς, δεν υπάρχουν μικροί ή μεγάλοι δήμοι. Υπάρχουν
μόνο οι ανάγκες των πολιτών. Και πρωταρχικός μας στόχος
δεν είναι άλλος από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
συμπολιτών μας, σε κάθε γωνιά της Πατρίδας μας.

Το όραμά μας στο ΥΠΕΣ

 Τηρούμε στο ακέραιο τη δέσμευση που δώσαμε απέναντι στις τοπικές
κοινωνίες και στηρίζουμε, στην πράξη, τους μικρούς νησιωτικούς και
ορεινούς δήμους της χώρας, στη βάση των πραγματικών αναγκών και
δυνατοτήτων τους.

 Στο πλαίσιο αυτό, εκκινήσαμε ήδη τον διάλογο για την αναμόρφωση των
ΚΑΠ, με στόχο την αύξηση του χρηματοδοτικού φακέλου και τον
περιορισμό των όποιων ανισοτήτων.
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Ι. Έκτακτες επιχορηγήσεις/χρηματοδοτήσεις: 
52,62 εκατ. ευρώ  

 Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των ΟΤΑ προς τρίτους
Έως τη λήξη του εν λόγω προγράμματος ήτοι 31.7.2021, που υλοποιήθηκε σε δύο (2) φάσεις, (Αύγουστος 2020 έως Μάρτιος 2021 
και Ιούνιος έως Ιούλιος 2021) εγκρίθηκαν αιτήματα επιχορήγησης μικρών ορεινών Δήμων συνολικού ύψους 4,54 εκ. ευρώ 
περίπου και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 1,5 εκ. ευρώ.

 Επιχορήγηση για την εξόφληση υποχρεώσεων των Δήμων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές 
πληρωμής (ΑΚΣΙΑ)
Έως την λήξη του προγράμματος 17.09.2021 εγκρίθηκαν στους μικρούς ορεινούς Δήμους επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 3,9 
εκ. ευρώ περίπου και πραγματοποιήθηκαν πληρωμές ύψους 3,6 εκ. ευρώ. 
Επισημαίνεται ότι για το τρέχον έτος προχωράει η εφαρμογή αντίστοιχου προγράμματος για Δήμους και Περιφέρειες 
προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ. 

 Αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19
Η εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 προκάλεσε πρωτόγνωρα προβλήματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να Η εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 προκάλεσε πρωτόγνωρα προβλήματα. Το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να 
συνδράμει στην αντιμετώπιση της απρόβλεπτης ανάγκης για την λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 
καθώς και να διασφαλίσει το παρεχόμενο έργο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας 
των πολιτών προχώρησε σε έκτακτες επιχορηγήσεις των μικρών ορεινών Δήμων της Χώρας συνολικού ύψους 7,72 εκατ. 
ευρώ.

 Μικροί νησιωτικοί και μικροί ορεινοί Δήμοι
Τηρώντας την Κυβερνητική δέσμευση για στήριξη των μικρών νησιωτικών και ορεινών δήμων, η φετινή επιχορήγηση είναι 
αυξημένη κατά 14% περίπου, από το αντίστοιχο ποσό που δόθηκε πέρυσι. Επιπροσθέτως, με απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, έχουν αναμορφωθεί τα κριτήρια, με αποτέλεσμα στην κατανομή να 
περιλαμβάνονται 11 νέοι δήμοι, εκ των οποίων πέντε μικροί νησιωτικοί (δήμος Πόρου, Σπετσών, Κυθήρων, Σκοπέλου, Μήλου) 
και έξι ορεινοί (δήμος Ερυμάνθου, Ζηρού, Ζίτσας, Βόρειας Κέρκυρας, Διρφύων-Μεσσαπίων, Μαλεβιζίου). Έτσι ο αριθμός των 
δικαιούχων Δήμων για το τρέχον έτος επεκτάθηκε σε 100. Το ποσό που κατανεμήθηκε ειδικά στους ορεινούς Δήμους με 
πληθυσμό έως 10.000 κατοίκους κατά τα έτη 2020-2022 ανέρχεται σε 26 εκατ. ευρώ. 

 Συμπληρωματικές έκτακτες αποδόσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
Στο πλαίσιο αποτελεσματικής και ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων κατ΄ έτος πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων, αποδόθηκαν στους ΟΤΑ συμπληρωματικές έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών καθώς και για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων. Ειδικότερα οι επιχορηγήσεις αυτές ανέρχονται σε 
13,8 εκατ. ευρώ από τον Ιούλιο του 2019 έως σήμερα. 
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ΙI. Χρηματοδοτήσεις από ΠΔΕ
και ΦιλόΔημος ΙΙ: 
40,86 εκατ. ευρώ 

 Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές 
καταστροφές: 13 εκατ. ευρώ.

 Αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας: 1,49 
εκατ. ευρώ.

 Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: 26,365 εκατ. ευρώ.
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ΙΙΙ. Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα
«Αντώνης Τρίτσης» 

 Το Πρόγραμμα ΑΤ είναι η πυξίδα μας για να γίνει η Αυτοδιοίκηση 
μοχλός επανεκκίνησης της εθνικής οικονομίας. Αποτελεί την 
οικονομική δύναμη πυρός για την Αυτοδιοίκηση, ώστε να 
δημιουργηθούν νέες δουλειές και εισόδημα σε όλη τη χώρα.

 Μέχρι σήμερα, για τους 33 μικρούς ορεινούς δήμους έχουν  Μέχρι σήμερα, για τους 33 μικρούς ορεινούς δήμους έχουν 
ενταχθεί (109) έργα συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.
Όπως προκύπτει, ποσοστό περίπου 85% του συνόλου της χρηματοδότησης 
έχει κατευθυνθεί σε ανάγκες βασικών υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης 
και αγροτικής οδοποιίας, όπως αυτές τις αιτήθηκαν / προτεραιοποίησαν 
οι Δικαιούχοι. Ειδικότερα, για ύδρευση περίπου 52 εκατ. €, για αγροτική 
οδοποιία 41 εκατ. € και για έργα αποχέτευσης 31 εκατ. €.

Στόχος: Να κάνουμε τη ζωή των πολιτών  καλύτερη! 
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