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Που πηγαίνουν όλα τα χρήματα της ΕΕ; Χρήση της χρηματοδότησης της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ από
τους δήμους για την αντιμετώπιση του covid-19
Μια μελέτη σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ από τους δήμους για την αντιμετώπιση του Covid-19.
Πρόλογος
της Martina Michels, συντονίστριας της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
Σε ολόκληρη την ΕΕ οι δήμοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις άνευ προηγουμένου και αβεβαιότητες που
προκαλούνται από την πανδημία του Covid-19. Από την αρχή βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της παροχής
τοπικής στήριξης τόσο στον τομέα της υγείας όσο και στον κοινωνικό τομέα. Οι δήμοι ήταν οι πρώτοι που
ανταποκρίθηκαν βοηθώντας με επιδόματα ανεργίας και στηρίζοντας τους αυτοαπασχολούμενους. Θεσπίστηκαν
μέτρα, όπως η οικονομική στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, η φορολογική ευελιξία και οι απαλλαγές από τα
τέλη. Ωστόσο, καθώς η κρίση συνεχίστηκε, οι δήμοι βρέθηκαν υπό αυξανόμενη πίεση λόγω της αύξησης των
δαπανών αλλά και της σημαντικής μείωσης των εσόδων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Παρείχαν επίσης βοήθεια
στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο σε γειτονικές χώρες. Παρά τα διαφορετικά μέτρα σχετικά με την
απαγόρευση κυκλοφορίας, όλες οι τοπικές οικονομίες έχουν πληγεί και έχουν επηρεαστεί δραστικά από τη λήψη
των απαραίτητων μέτρων. Αυτά περιλάμβαναν το κλείσιμο εστιατορίων και ξενοδοχείων, καταστημάτων, σχολείων
και πανεπιστημίων, εργοστασίων, κατασκευαστικών έργων ή δημόσιων συγκοινωνιών.
Σε γενικές γραμμές, οι πόροι και οι πρωτοβουλίες σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης οργανώνονται σε εθνικό
επίπεδο. Ωστόσο, η εφαρμογή των εν λόγω μέτρων βασίζεται στις δυνατότητες των περιφερειών και των δήμων
της ΕΕ. Τα εθνικά πακέτα ανάκαμψης, παραδείγματος χάριν - με την ενίσχυση της ΕΕ - συχνά διαδραματίζουν
καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης στην πράξη. Οι οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης συχνά λειτουργούν «μεταξύ των ρωγμών» των εθνικών και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης.
Τα μέτρα που εφαρμόζονται από τον Απρίλιο του 2019 στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ παρείχαν
κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης άμεση βοήθεια στις περιφέρειες και τους δήμους για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων και των προκλήσεων της πανδημίας. Άλλα πακέτα ενίσχυσης παρέμεινα επίσης στη σωστή κατεύθυνση. Το Φθινόπωρο του 2020, μόλις ένα χρόνο μετά από τη λήψη των πρώτων μέτρων της Πολιτικής
Συνοχής (CRII και CRII+) από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ - σε χρόνο ρεκόρ - η ομάδα μας στην Επιτροπή
Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) θεώρησε ότι αυτή είναι μια καλή στιγμή για τη διενέργεια μιας αρχικής αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, εκπονήσαμε αυτή τη μελέτη για να δώσουμε απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά φτάνει η βοήθεια της ΕΕ σε επίπεδο δήμων και ποια μέτρα
αφορά;
2. Ποιες οργανωτικές δομές, δομές διακυβέρνησης, γνώσης, διανομής και επικοινωνίας συνέβαλαν
στην επιτυχή αξιοποίηση των κονδυλίων συνοχής της ΕΕ, όπως προβλέπεται ειδικά στις δέσμες
στήριξης για την αντιμετώπιση της κρίσης;
3. Ποια διδάγματα αντλούνται σε σχέση με πρόσθετα προγράμματα βοήθειας για την αντιμετώπιση
κρίσεων και γενικά από τη νέα περίοδο χρηματοδότησης της Πολιτικής Συνοχής;
Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Ταυτόχρονα η εν λόγω μελέτη εντοπίζει
τις μελλοντικές προκλήσεις και την ανάγκη ανάληψης δράσης. Ακόμη και οι σχετικά βραχυπρόθεσμες
περιπτωσιολογικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε κράτη μέλη τόσο διαφορετικά όσο η Κύπρος, η Γερμανία,
η Γαλλία, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Ολλανδία, κατέδειξαν το εντυπωσιακό έργο και τη δημιουργικότητα των δήμων
ανεξάρτητα από το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης και της γεωγραφικής τους θέσης. Παραδείγματα από
την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας υπογραμμίζουν την άοκνη δέσμευση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
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Είμασταν βέβαιοι - απλά θέλαμε να γνωρίζουμε τις ακριβείς λεπτομέρειες - η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ιδίως τα κονδύλια της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο βοηθώντας
τους δήμους να αντιμετωπίσουν την κρίση του Covid-19, καθώς επίσης και τις άμεσες, μεσοπρόθεσμες
και μακροπρόθεσμες προκλήσεις που η κρίση αυτή ενέχει.
Τα υφιστάμενα κονδύλια έχουν ανακατευθυνθεί και νέα κονδύλια θα διατεθούν σε όλες τις χώρες και περιφέρειες
της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσης. Για άλλη μία φορά, η Πολιτική Συνοχής αποδείχθηκε το κύριο μέσο αλληλεγγύης της ΕΕ, συμβάλλοντας στην αντιστάθμιση των κοινωνικών, οικονομικών και εδαφικών ανισοτήτων σε
ολόκληρο το μπλοκ.
Ωστόσο, οι ανισότητες που είχαν ήδη δημιουργηθεί πριν από τον Covid - στις «φυσιολογικές συνθήκες»
- έχουν επιδεινωθεί από την πανδημία. Πράγματι, η Πολιτική Συνοχής δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις ατελείς
και καταστροφικές οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές. Οι περικοπές των κονδυλίων συνοχής της ΕΕ
έχουν περιορίσει τη διαθέσιμη υποστήριξη στις περιφέρειες και τους δήμους. Οι αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες
και οι «μεταρρυθμίσεις» που βασίζονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (το οποίο επί του παρόντος
έχει ανασταλεί), το πρόγραμμα Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και οι εθνικές πολιτικές που απορρέουν από τις ίδιες
ιδεολογικές αρχές έχουν συμβάλει στην περαιτέρω διάλυση του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των
υγειονομικών και των κοινωνικών υπηρεσιών.
Καταβάλλονται προσπάθειες για τον «εξορθολογισμό» της δημόσιας διοίκησης, ιδίως σε επίπεδο δήμων. Αλλά
αντί της συρρίκνωσης αυτής της σφαίρας, ιδίως σε επίπεδο δήμων, υπάρχει μια επείγουσα ανάγκη για βελτίωση
της διοικητικής ικανότητας, διαδημοτική και διασυνοριακή σύνδεση, καθώς επίσης και θεμελιώδη εκσυγχρονισμό
των ψηφιακών υποδομών και δεξιοτήτων. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν μόνο προς το συμφέρον της καλύτερης διακυβέρνησης, αλλά θα μπορούσε επίσης να φέρει την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες, να
βελτιώσει τη διαφάνεια και να προωθήσει τη δημοκρατική συμμετοχή.
Η σημασία των πρόσθετων πόρων, της πολιτικής συνοχής και της ενεργής συμμετοχής των δήμων
στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής υπογραμμίστηκαν από την παρούσα κρίση.
Καθήκον μας είναι λοιπόν να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καλύτερη επίτευξη
των στόχων της κοινωνικής δικαιοσύνης, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, των εργασιακών δικαιωμάτων,
της ισότητας των φύλων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας.
Η Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεργάζεται συνεχώς με τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους εδώ
και πολλά χρόνια. Αυτοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των αγώνων μας για μια καλύτερη Ευρώπη. Μέσω αυτών,
μαθαίνουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους, λαμβάνουμε
ανατροφοδότηση σχετικά με το πολιτικό μας έργο και συνεκτιμούμε όλα αυτά τα στοιχεία για την επιστροφή μας
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με αυτή τη μελέτη στόχος μας ήταν να εργαστούμε και προς τις δύο κατευθύνσεις:
να διερευνήσουμε την ανατροφοδότηση και τις προκλήσεις και ταυτόχρονα να παράσχουμε πρακτικά παραδείγματα
για να βοηθήσουμε τους τοπικούς φορείς στην αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων της ΕΕ.
Εκ μέρους της ομάδας REGI της Αριστεράς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Martin Ferry, τον Wilbert den Hoed
και τον Stefan Kah του Κέντρου Έρευνας Ευρωπαϊκών Πολιτικών Ντελφτ για τη φιλική και αποτελεσματική
συνεργασία τους στη διεξαγωγή αυτής της πολύτιμης έρευνας.
Martina MICHELS, Φεβρουάριος 2021
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΣΠΕ

Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης

ATC

Οργανισμός Τουρισμού της Κορσικής (Agence du Tourisme de la Corse)

ΚΑΔΔ

Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης

ΤΣ

Ταμείο Συνοχής

ΣτΕ

Συμβούλιο της Ευρώπης

ΕτΠ

Επιτροπή των Περιφερειών

CP

Πολιτική Συνοχής

CPMR

Συνέλευση των Περιφερειακών Παραθαλάσσιων Περιοχών της Ευρώπης

CRII (+)

Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (+)

ΕΓΤΑΑ

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΟΕΣ

Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας

ΕΚ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΤΠΑ

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΚΤ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΕΔΕΤ

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

ΕΕΣ

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
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Ευρωπαϊκή Ένωση

ΤΕΒΑ

Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους

ΑΕΠ

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

ΕΦ

Ενδιάμεσος Φορέας

ΜΕΘ

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

ΟΒΑΑ

Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη

ΟΕΕ

Ολοκληρωμένες Εδαφικές Επενδύσεις

ΤΔΜ

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης

ΔΑ

Διαχειριστική Αρχή

ΠΔΠ

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

ΚΜ

Κράτος μέλος / Κράτη μέλη
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Εθνικό Πρόγραμμα για το Νότιο Ρότερνταμ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid)

ΟΟΣΑ

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης

ΕΠ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

ΜΑΠ

Μέσα Ατομικής Προστασίας

REACT-EU Βοήθεια Ανάκαμψης για τη Συνοχή και τα Εδάφη της Ευρώπης
RRF

Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
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Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΠΑΝ

Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων

ZMOS

Ένωση Δήμων Σλοβενίας (Združenje Mestnih Občin Slovenije)
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η παρούσα μελέτη παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δήμοι αξιοποίησαν τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Συνοχής για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19. Πραγματοποιήθηκε το
Φθινόπωρο του 2020 κατόπιν αιτήματος των μελών της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI) της
Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο τοπικός αντίκτυπος της κρίσης ποικίλλει σημαντικά και έχει σημαντικές επιπτώσεις στην άμεση διαχείριση κρίσεων και τις πολιτικές αντιδράσεις. Υπάρχουν πρωτοφανείς οικονομικές και διοικητικές πιέσεις
στις δημοτικές αρχές κατά την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με την υγεία, την
οικονομία και την κοινωνία. Οι δήμοι λαμβάνουν μέτρα άμβλυνσης και ο τοπικός σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη
για την έναρξη της διαδικασίας ανάκαμψης. Λαμβάνονται δύσκολες αποφάσεις, οι οποίες καλύπτουν οικονομικές,
κοινωνικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες με βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους
στόχους.
Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της Πολιτικής Συνοχής
της ΕΕ, προορίζεται να διαδραματίσει έναν δυνητικά καίριο ρόλο. Η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την
Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (CRII) και CRII+ επέτρεψε στα κράτη μέλη (ΚΜ) να καταρτίσουν γρήγορες και
βιώσιμες πολιτικές αντιμετώπισης στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ που θα μπορούσαν να αμβλύνουν
τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης. Κατά τη φάση ανάκαμψης o ρόλος της Πολιτικής Συνοχής αναμένεται να
είναι μεγαλύτερος με χρήση πρόσθετης χρηματοδότησης μέσω της Βοήθειας Ανάκαμψης για τη Συνοχή και τα
Εδάφη της Ευρώπης (REACT-EU).1 Αυτό θα αποφέρει 47,5 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετων κονδυλίων που
θα καταστούν διαθέσιμα στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ καθώς επίσης και στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ). Αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα παρασχεθούν την περίοδο 2020-22 μέσω στοχευμένης
αναθεώρησης του ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου. Επιπλέον, στο πλαίσιο της εφαρμογής των προγραμμάτων
της Πολιτικής Συνοχής και της προετοιμασίας για την επόμενη περίοδο, οι αρχές θα λάβουν επίσης υπόψη τους
το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), ο οποίος θα θέσει στη διάθεση των ΚΜ δάνεια και επιχορηγήσεις ύψους 672,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.
Βάσει της βιβλιογραφικής ανασκόπησης και έρευνας στο πλαίσιο μιας περιπτωσιολογικής μελέτης,
στόχος αυτής της έκθεσης είναι η αξιολόγηση των εμπειριών των δήμων αναφορικά με την πρόσβαση
στα μέτρα της Πολιτικής Συνοχής και την αξιοποίησή τους, των παραγόντων που διευκολύνουν ή
εμποδίζουν αυτή την πρόσβαση και τις προοπτικές αποτελεσματικής αξιοποίησης σε τοπικό επίπεδο
κατά τα επόμενα έτη. Μετά την παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε (Ενότητα 2), η Ενότητα 3
προβαίνει σε έναν απολογισμό των επιπτώσεων του COVID-19 στις περιπτωσιολογικές μελέτες, καλύπτοντας
τις επιπτώσεις για την υγεία και την κοινωνία, τις οικονομικές επιπτώσεις και τις συνέπειες για τους δημοτικούς
προϋπολογισμούς. Στη συνέχεια, η Ενότητα 4 εξετάζει το ρόλο της Πολιτικής Συνοχής στις προσπάθειες αντιμετώπισης από την πλευρά των δήμων, είτε μέσω της αξιοποίησης της υφιστάμενης χρηματοδότησης είτε μέσω
νέων πόρων, και επισημαίνει τυχόν παράγοντες διευκόλυνσης και παρεμπόδισης. Τέλος, η Ενότητα 5 συνοψίζει
ορισμένα βασικά διδάγματα και συμπεράσματα, ιδίως όσον αφορά την επικείμενη περίοδο προγραμματισμού
της Πολιτικής Συνοχής 2021-27.

1 Bachtler J, Mendez C and Wishlade F (2020) Το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη και η Πολιτική Συνοχής, Έκθεση προς την Κοινοπραξία Έρευνας Ευρωπαϊκής Πολιτικής,
Κέντρο Έρευνας Ευρωπαϊκών Πολιτικών, Γλασκόβη και Ντελφτ.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ
Η παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό πηγών τεκμηρίωσης και ποιοτικών ερευνών περιπτωσιολογικών μελετών. Από την αρχή της πανδημίας του COVID-19 στις αρχές του 2020, έχει δημοσιευθεί ένα
ευρύ φάσμα υλικού, το οποίο ποικίλει από σύντομες ενημερώσεις πολιτικών και «βασικές επισημάνσεις» έως
έναν αυξανόμενο αριθμό πιο εμπεριστατωμένων μελετών. Πρόσφατα παραδείγματα εξετάζουν τόσο τον
αντίκτυπο της πανδημίας όσο και, ολοένα και περισσότερο, τις σχετικές πολιτικές αντιμετώπισής της. Για
παράδειγμα, ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών διεξήγαγαν μια κοινή έρευνα σχετικά με
τις επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19 στις περιφερειακές και τοπικές μονάδες αυτοδιοίκησης,2 ενώ η
Επιτροπή REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει δημοσιεύσει μια επισκόπηση των μέτρων αντιμετώπισης
της Πολιτικής Συνοχής3.

Στην παρούσα έρευνα πέντε περιπτωσιολογικές μελέτες έχουν κεντρικό ρόλο προκειμένου για την κατανόηση
του τρόπου που οι δήμοι αξιοποίησαν τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Συνοχής για την αντιμετώπιση της
πανδημίας. Οι εν λόγω μελέτες έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν συγκριτικές και πολυεθνικές πληροφορίες
σχετικά με την αξιοποίηση της Πολιτικής Συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των οφελών, των προκλήσεων και
των βασικών διδαγμάτων για το μέλλον. Οι περιπτωσιολογικές μελέτες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δήμων σε
έξι κράτη μέλη της ΕΕ: Κύπρο, Γερμανία/Πολωνία, Γαλλία, Ολλανδία και Σλοβενία. Η εικόνα Figure 1 δείχνει τη
γεωγραφική τους κατανομή, την περιφερειακή κατάσταση και μια σύντομη παρουσίαση κάθε περίπτωσης. Ο
πίνακας Table 1 παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιπτωσιολογικές μελέτες, τόσο όσον αφορά
τα κύρια χαρακτηριστικά της Πολιτικής Συνοχής όσο και τα ειδικά εδαφικά και διοικητικά χαρακτηριστικά τους.
Το δεύτερο μισό του Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο κάθε μίας από τις πέντε περιπτωσιολογικές
μελέτες μία ή περισσότερες συνεντεύξεις με φορείς χάραξης πολιτικής που εκπροσωπούν δήμους και/ή συμμετέχουν στην εφαρμογή της χρηματοδότησης της Πολιτικής Συνοχής σε τοπικό επίπεδο:
• Λάρνακα: κυβερνητικός αξιωματούχος, εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, 18 Νοεμβρίου 2020.
• Φρανκφούρτη επί του Όντερ/Σλούμπιτσε: Δήμος Φρανκφούρτης (επί του Όντερ) (γερμανο-πολωνικό γραφείο
συνεργασίας), 16 Νοεμβρίου 2020 και Δήμος Σλούμπιτσε, 19 Νοεμβρίου 2020.
• Κορσική: Δήμος Μπαστιά και Direction des Affaires Européennes de la Cullettivita’di Corsica (ΔΑ για το τοπικό
ΕΠ του ΕΤΠΑ), 24 Νοεμβρίου 2020.
• Ρότερνταμ: Διαχειριστής προγράμματος Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων (ΟΕΕ). Πόλη του Ρότερνταμ,
Kansen voor West (ΔΑ ΕΤΠΑ Δυτικής Ολλανδίας), 20 Νοεμβρίου 2020.
• Σλοβενία: Ένωση Δήμων Σλοβενίας (Ενδιάμεσος φορέας Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων), 23
Νοεμβρίου 2020.
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν online μέσω ενός μερικώς δομημένου ερωτηματολογίου. Το κουτί Box 1
παραθέτει τις βασικές ερωτήσεις της συνέντευξης, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί σε καθεμία από τις περιπτωσιολογικές μελέτες. Στόχος των συνεντεύξεων ήταν η δημιουργία ποικίλων προοπτικών σχετικά με την αξιοποίηση
της χρηματοδότησης της Πολιτικής Συνοχής για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19. Οι ερωτηθέντες εκπροσωπούσαν οργανισμούς από έξι διαφορετικά κράτη μέλη, και παρείχαν πληροφορίες από μεμονωμένους
δήμους, ενώσεις δήμων, διάφορες κυβερνητικές δομές, διασυνοριακές εμπειρίες και νησιωτικές κοινότητες.

2 OECD (2020) Οι επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19 σε περιφερειακές και τοπικές μονάδες αυτοδιοίκησης, Κύρια Ευρήματα από την κοινή έρευνα ΕτΠ-ΟΟΣΑ, σ. 14, https://
www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/the-impact-of-the-covid-19-crisis-on-regional-and-local-governments_fb952497-en
3 Böhme K και Lüer C (2020) Έρευνα για την Επιτροπή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ – Μέτρα Πολιτικής Συνοχής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
Θεματικό
Τμήμα Διαρθρωτικών πολιτικών και Πολιτικών Συνοχής, Βρυξέλλες, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652216/IPOL_STU(2020)652216_EN.pdf
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Εικόνα 1: Χάρτης τοποθεσιών περιπτωσιολογικής μελέτης

Περιφέρειες περιπτωσιολογικής μελέτης
Κράτη Μέλη ΕΕ
Χώρες εκτός ΕΕ

Ρότερνταµ, Δυτ. Ολλανδία
- Πληθυσµός: 651.524
- Ένα εθνικό ΕΠ (ΕΚΤ)
- Ένα περιφερειακό ΕΠ (ΕΤΠΑ
Δυτ. Ολλανδία)
- ΟΕΕ στο Νότιο Ρότερνταµ

Φρανκφούρτη επί του
Όντερ/Σλούµπιτσε

- Πληθ. Φρανκφούρτη/Όντερ: 57.751
- Πληθ. Σλούµπιτσε: 16.705
- Διαπεριφερειακή ΕΕΣ ΒρανδεµβούργοΠολωνία

Σλοβενία

- Πληθυσµός: 2.095.900
- Ένα εθνικό ΕΠ µε χρηµατοδότηση από
πολλές πηγές
- ΟΕΕ µε 11 πόλεις (Ένωση Δήµων)

Μπαστιά, Κορσική

- Πληθ. Μπαστιά: 46.434
- Πληθ. Κορσικής: 336.469
- Ένα περιφερειακό ΕΠ
(ΕΤΠΑ
και ΕΚΤ)
- ΟΕΕ Μπαστιά: 5 δήµοι

Λάρνακα, Κύπρος

- Πληθ. Λάρνακα: 86.400
- Πληθ. για την Κύπρο: 875.899
- Δύο εθνικά ΕΠ (ΕΤΠΑ & ΕΚΤ)
- Ένωση Δήµων Κύπρου

Πηγή: Eurostat (στρώματα χαρτογράφησης και στοιχεία πληθυσμού), Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες (στοιχεία πληθυσμού).
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ΚΟΥΤΊ 1: ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΣΥΝΈΝΤΕΥΞΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΜΕΛΕΤΏΝ

1. Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της κρίσης στο
δήμο; συμπεριλαμβανομένων των εξής:
- υγεία και κοινωνικά ζητήματα
- οικονομικές προκλήσεις
- δημοσιονομικοί περιορισμοί.
2. Ποιες είναι οι κύριες πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης από τους δήμους;, συμπεριλαμβανομένων των εξής:
- άμεση λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης
- βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα μέτρα
άμβλυνσης
- μακροπρόθεσμα μέτρα ανάκαμψης.
3. Τι ρόλο διαδραματίζει η Πολιτική Συνοχής
της ΕΕ (και στο πλαίσιο αυτής της CRII και
της CRII+) στην πολιτική αντιμετώπισης της
κρίσης;
- ως μια πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης;
- στην παροχή στρατηγικών πλαισίων, μέσων
ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων,
συστημάτων διαχείρισης και υλοποίησης,
δομών εταιρικών σχέσεων και δικτύων,
κ.ο.κ.
- Μπορείτε να παράσχετε παραδείγματα
αποτελεσματικής και έγκαιρης αξιοποίησης
της χρηματοδότησης της Πολιτικής Συνοχής
για την αντιμετώπιση της κρίσης;
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4. Τι διευκολύνει ή εμποδίζει την έγκαιρη και
αποτελεσματική αξιοποίηση της χρηματοδότησης της ΕΕ από τους δήμους;,
συμπεριλαμβανομένων:
- ζητημάτων που σχετίζονται με τις διοικητικές
ικανότητες και τις θεσμικές συνθέσεις που
εφαρμόζονται για τη διαχείριση και την
εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής στο δικό
σας συγκεκριμένο πλαίσιο.
- χαρακτηριστικών της Δέσμης Μέτρων της
ΕΕ για την Ανάκαμψη και των νέων χαρακτηριστικών της Πολιτικής Συνοχής (στο
πλαίσιο αυτής της CRII και της CRII+).
5. Ποια είναι τα βασικά διδάγματα που
πρέπει να αντληθούν για το μέλλον από την
εμπειρία σας έως τώρα από την αξιοποίηση
της Πολιτικής Συνοχής για την αντιμετώπιση
της κρίσης;
- όσον αφορά πρακτικές συστάσεις για ταχεία
και αποτελεσματική πρόσβαση για τους
δήμους.
- όσον αφορά ευρύτερα ζητήματα για την
εδαφική διάσταση των REACT-EU, ΜΑΑ και
του νέου Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης καθώς
και τις δυνατότητες του τοπικού επιπέδου να
διαδραματίσει ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό
και την υλοποίηση αυτών των
πρωτοβουλιών;

Πίνακας 1: Περιπτωσιολογικές μελέτες και τα κύρια χαρακτηριστικά τους
Περίπτωση

Χαρακτηριστικά της
Πολιτικής Συνοχής

Ειδικά εδαφικά και διοικητικά χαρακτηριστικά

Λάρνακα
(Κύπρος)

Δύο εθνικά ΕΠ: Κύπρος Ιδιαίτερα συγκεντρωτική χάραξη πολιτικής. Η Ένωση Δήμων
ΕΤΠΑ/ΤΣ, Κύπρος
Κύπρου συμμετέχει σε διαβουλεύσεις για την προετοιμασία των
ΕΚΤ/ΠΑΝ
προγραμμάτων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο κατά τον συντονισμό μεταξύ των εθνικών φορέων της Πολιτικής Συνοχής και των
δήμων τους.

Φρανκφούρτη Διαπεριφερειακή ΕΕΣ
επί του Όντερ ΕΠ Βρανδεμβούργο(Γερμανία) /
Πολωνία
Σλούμπιτσε
(Πολωνία)

Η Φρανκφούρτη (Όντερ) βρίσκεται στα σύνορα με την Πολωνία
και έχει ισχυρούς δεσμούς με τη Σλούμπιτσε, τη «δίδυμη» πόλη
της στην πολωνική πλευρά των συνόρων. Το Κέντρο Συνεργασίας
Φρανκφούρτης-Σλούμπιτσε είναι ένας βασικός παράγοντας για το
συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των δύο πόλεων, οι οποίες
αποτελούν μέρος μιας κοινής λειτουργικής αστικής περιοχής και
συνεργάζονται στενά σε μια σειρά τομέων κοινού ενδιαφέροντος
(έλεγχος καταστροφών, οικονομική ανάπτυξη, κοινόχρηστες
υπηρεσίες και ανέσεις, κ.ο.κ.).

Κορσική
(Γαλλία)

Περιφερειακό ΕΠ
(ΕΤΠΑ και ΕΚΤ)

ΔΑ είναι οι τοπικές αρχές της Κορσικής, μια εδαφική υποδιαίρεση
με αναγνωρισμένη κυβερνητική εξουσία. Τρεις στρατηγικές
Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) εφαρμόζονται
στην Κορσική, συμπεριλαμβανομένης μίας που καλύπτει τον οικισμό της Μπαστιά. Αυτή έχει μια χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και καλύπτει πέντε δήμους, με το δήμο της
Μπαστιά να αποτελεί το 75% των περίπου 60.000 κατοίκων. Ο
ενδιάμεσος φορέας για την ΟΕΕ είναι η Κοινότητα του Οικισμού
της Μπαστιά (ΚΟΜ), μια δομή διαδημοτικής σύμπραξης που καλύπτει πέντε δήμους.

Ρότερνταμ
(Ολλανδία)

Περιφερειακό ΕΠ:
Kansen
voor West – ΕΤΠΑ

Η περιοχή ΕΤΠΑ Δυτικής Ολλανδίας συνίσταται σε μια συνεργασία
τεσσάρων επαρχιών και τεσσάρων μεγάλων δήμων, συμπεριλαμβανομένου του Ρότερνταμ. Πρόκειται για το μοναδικό ολλανδικό
πρόγραμμα ΕΔΕΤ στο οποίο οι δήμοι εκπροσωπούνται θεσμικά
και λαμβάνουν άμεση στήριξη μέσω της δομής ΟΕΕ. Οι δήμοι της
Ολλανδίας δεν λειτουργούν συνήθως ως άμεσοι δικαιούχοι των
προγραμμάτων του ΕΤΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι
σχετικά μικρός (1,9 δισεκατομμύρια ευρώ για όλα τα ΕΔΕΤ, 510
εκατομμύρια ευρώ για το ΕΤΠΑ, 190 εκατομμύρια ευρώ στη Δυτική
Ολλανδία) και τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν έχουν αξιοποιηθεί για
την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19. Οι προετοιμασίες για τη
REACT-EU βρίσκονται σε εξέλιξη, επίσης στο επίπεδο αστικών
ΟΕΕ, και θα ξεκινήσει το 2021.

Σλοβενία

ΕΠ ενιαίας εθνικής
χρηματοδότησης από
πολλές πηγές (ΕΤΠΑ,
ΕΚΤ, ΤΣ)

Στρατηγικές Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) χρηματοδοτούμενες από
την ΕΕ εφαρμόζονται μέσω των ΟΕΕ στις 11 μεγαλύτερες αστικές
περιοχές, στις οποίες δόθηκε η ιδιότητα του Δήμου. Η Κυβερνητική
Υπηρεσία για την Ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής
είναι η αρμόδια ΔΑ για την εφαρμογή των ΣΒΑ στη Σλοβενία,
ωστόσο οι 11 πόλεις έχουν οργανωθεί σχηματίζοντας την Ένωση
Δήμων Σλοβενίας. Η Ένωση ενεργεί για λογαριασμό και των 11
πόλεων και έχει αναλάβει αρμοδιότητες αξιολόγησης της στρατηγικής και της επιλογής έργων, λειτουργώντας επίσης ως συντονιστικό όργανο για τις ΣΒΑ.

Πηγή: EPRC research.
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ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ COVID-19
Οι δημοτικές αρχές αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την άνευ προηγουμένου αβεβαιότητα που δημιουργήθηκε από την πανδημία COVID-19. Τον Ιούνιο του 2020 ο ΟΟΣΑ και η Επιτροπή των Περιφερειών πραγματοποίησαν μια έρευνα σε 300 περιφέρειες και δήμους. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι ο αντίκτυπος του COVID-19
στις περιφερειακές και τοπικές μονάδες αυτοδιοίκησης ήταν μικρότερος για τους δήμους παρά για τις περιφέρειες
(Figure 2). Ο αντίκτυπος τείνει να αυξάνεται με το μέγεθος του δήμου (Figure 3). Αυτό σημαίνει ότι ο τοπικός
αντίκτυπος της κρίσης είναι εξαιρετικά ετερογενής, με έντονες εδαφικές διαφορές που έχουν σημαντικές επιπτώσεις
στην άμεση διαχείριση της κρίσης και τις πολιτικές αντιμετώπισης. Οι δημοτικές αρχές αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις
στην υγεία και την κοινωνία, ιδίως σε περιοχές με πιο ευάλωτους ή φτωχούς πληθυσμούς. Ταυτόχρονα, οι οικονομικές
επιπτώσεις ποικίλουν, ανάλογα με την έκθεση της τοπικής οικονομίας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και την
εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς. Οι δήμοι λαμβάνουν μέτρα άμβλυνσης, όπως την παροχή οικονομικής
στήριξης σε τοπικές επιχειρήσεις και την ευελιξία και απαλλαγή από τις πληρωμές φόρων και τελών. Οι διαφορετικές
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες συνεπάγονται δύσκολους συμβιβασμούς και ασκούν πίεση
στην ικανότητα των δήμων, ακριβώς τη στιγμή που η κρίση έχει αυξήσει τις δαπάνες και έχει μειώσει σημαντικά
τα έσοδα. Οι παρακάτω υποενότητες επανεξετάζουν κάθε μία από αυτές τις επιπτώσεις και τους επακόλουθους
τρόπους αντιμετώπισης –– στους τομείς της υγείας, της κοινωνίας, της οικονομίας και της δημοσιονομικής διαχείρισης –– στο πλαίσιο των πέντε περιπτωσιολογικών μελετών.
Εικόνα 2: Επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19 σε υποεθνικές διοικητικές αρχές, με βάσει τον τύπο
διακυβέρνησης

Πηγή: ΟΟΣΑ (2020) Οι επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19 σε περιφερειακές και τοπικές μονάδες αυτοδιοίκησης, σ. 9.

Εικόνα 3: Επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19 σε υποεθνικές διοικητικές αρχές, με βάση τον
πληθυσμό του δήμου

Πηγή: ΟΟΣΑ (2020) Οι επιπτώσεις της κρίσης του COVID-19 σε περιφερειακές και τοπικές μονάδες αυτοδιοίκησης, σ. 9.
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3.1 ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΊΑ
Οι δήμοι έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή των μέτρων υγειονομικής και κοινωνικής στήριξης από την εμφάνιση
της πανδημίας και μετά. Αυτό σημαίνει ότι αρκετά συχνά οι τοπικοί φορείς ήταν εκείνοι που επιφορτίστηκαν με
την ευθύνη για την εφαρμογή των διάφορων μέτρων αντιμετώπισης της κρίσης αναφορικά με τις αυξανόμενες
δυνατότητες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και την παροχή βοήθειας σε πολίτες που βρίσκονταν σε ανάγκη.
Συνήθως, οι πόροι και οι πρωτοβουλίες οργανώνονται σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο η εφαρμογή τέτοιου είδους
μέτρων ανατίθεται στην αρμοδιότητα τόσο εθνικών όσο και τοπικών αρχών. Οι προσπάθειες των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης συντονίζονται συχνά μέσω κεντρικών οργανισμών που διατηρούν στενή επαφή με τους
εθνικούς φορείς (π.χ. τα υπουργεία υγείας, βλ. Box 2).
ΚΟΥΤΊ 2: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΆ ΜΈΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
Για παράδειγμα, στην Κύπρο, η πανδημία του COVID-19 αντιμετωπίζεται κεντρικά από την εθνική
κυβέρνηση και κυρίως από το Υπουργείο Υγείας. Δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην κατανομή
αρμοδιοτήτων μεταξύ της κεντρικής (εθνικής) κυβέρνησης και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
στην Κύπρο. Υπάρχει συνεχής επικοινωνία μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και των Ενώσεων Δήμων
και Κοινοτήτων της Κύπρου, προκειμένου για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις σχετικές υπουργικές
αποφάσεις και τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Όλες οι σχετικές εγκύκλιοι που εκδίδονται
από τα αρμόδια Υπουργεία (Υγείας, Οικονομικών, Εργασίας) προωθούνται άμεσα στις Ενώσεις προκειμένου
για την εφαρμογή τους. Για παράδειγμα, η κεντρική κυβέρνηση παρείχε σε οίκους ευγηρίας που λειτουργούσαν υπό την ευθύνη δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων αναλώσιμα, όπως μάσκες προσώπου
για την προστασία των ενοίκων που βρίσκονταν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.
Ιδίως στις πρώτες φάσεις της κρίσης, οι δήμοι αποτέλεσαν το πρώτο διοικητικό επίπεδο για την παροχή
βασικής υγειονομικής περίθαλψης και πρόνοιας. Αυτό συνέβη στην Ολλανδία, όπου οι δήμοι ήταν οι πρώτοι
που ανταποκρίθηκαν σε αιτήματα σχετικά με επιδόματα ανεργίας και στήριξη σε αυτοαπασχολούμενους εργαζόμενους. Η Κορσική αναγκάστηκε να τριπλασιάσει τον αριθμό των κλινών σε μονάδες εντατικής θεραπείας
προκειμένου να ανταπεξέλθει στον αυξανόμενο αριθμό των ανθρώπων που είχαν μολυνθεί. Ο δήμος της
Μπαστιά εισήγαγε επίσης μια πλατφόρμα πραγματοποίησης παραγγελιών online και παραλαβής αυτοπροσώπως
(click and collect) για τους λιανοπωλητές προκειμένου για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και επένδυσε
σε μάσκες και ΜΑΠ. Στην Κύπρο, τα συμβούλια των τοπικών αρχών σχημάτισαν ομάδες, σε ορισμένες περιπτώσεις
με τη βοήθεια εθελοντών από την κοινότητα, για τη διανομή τροφίμων και φαρμάκων σε ευάλωτους πολίτες, οι
οποίοι δεν ήταν σε θέση να βγουν από τα σπίτια τους. Τα συμβούλια των τοπικών αρχών απολύμαναν τους
κοινόχρηστους χώρους, ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Οι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας
ορίστηκαν, μεταξύ άλλων, ως υπεύθυνοι για την επιτήρηση της συμμόρφωσης με τα μέτρα απαγόρευσης της
κυκλοφορίας που περιλαμβάνονται στις υπουργικές αποφάσεις.
Ορισμένοι δήμοι συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο πληγεισών περιοχών της χώρας τους. Η Κορσική
βίωσε σε σημαντικό βαθμό τον αντίκτυπο του COVID-19 κατά τη διάρκεια της αρχικής έξαρσης. Στη Μπαστιά
υπήρξε ασκήθηκε πίεση στο κεντρικό νοσοκομείο και στην ικανότητά του αναφορικά με τη ΜΕΘ. Από το Μάρτιο
του 2020 και έπειτα, η ευρύτερη περιοχή του Ρότερνταμ συγκαταλεγόταν συνεχώς μεταξύ των πλέον πληγεισών
περιφερειών της Ολλανδίας σε αριθμό κρουσμάτων ανά κεφαλή. Αυτό ισχύει για τον ευρύτερο κεντρικό-δυτικό
ολλανδικό αστικό δακτύλιο, ωστόσο επικεντρώνεται σε πιο μειονεκτούσες περιοχές, όπως το τμήμα του Ρότερνταμ
που βρίσκεται στα νότια του ποταμού Μεύση. Η περιοχή αυτή ήρθε επίσης αντιμέτωπη με τις υψηλότερες
κοινωνικές προκλήσεις: τα ποσοστά ανεργίας και οι αιτήσεις κοινωνικών επιδομάτων ήταν μεταξύ των υψηλότερων
στην Ολλανδία. Αυτό συνέβη μετά από μια περίοδο κατά την οποία η αγορά εργασίας οι οικονομικοί δείκτες
του μακροπρόθεσμου Εθνικού Προγράμματος για το Νότιο Ρότερνταμ (NPRZ) συνέκλιναν προς την εθνική
κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Από την πρώτη κορύφωση της πανδημίας, ορισμένοι από τους δείκτες έδειξαν
μια μικρή ανάκαμψη.
Οι δήμοι επισημαίνουν τη συνεργασία με τις κεντρικές αρχές στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών
υγειονομικής περίθαλψης και πρόνοιας, καθώς επίσης και όσον αφορά τη στήριξη στις επιχειρήσεις και τους
εργαζόμενους που επλήγησαν από τον COVID-19. Στη Λάρνακα (Κύπρος), τα μέτρα ελήφθησαν σε εθνικό
επίπεδο, ενώ στη Σλοβενία μια σειρά μέτρων ελήφθησαν σε ευέλικτη βάση, όπως περιγράφεται στο Box 3.
Όπου τα επίπεδα μόλυνσης και θανάτου ήταν λιγότερο ήταν μικρότερα, οι δήμοι παρείχαν βοήθεια σε περιοχές
εκτός συνόρων που επλήγησαν περισσότερο. Στην αστική περιοχή της Φρανκφούρτης-Σλούμπιτσε, οι διασυCommunity support? | 13

νοριακές πρωτοβουλίες υγειονομικής περίθαλψης διαδραμάτισαν βασικό ρόλο στην άμβλυνση των
κοινωνικών και υγειονομικών προβλημάτων ως αποτέλεσμα της πανδημίας. Παρά το γεγονός ότι τα
προβλήματα αναφορικά με την υγειονομική περίθαλψη ήταν λιγότερα στην Φρανκφούρτη, η πόλη λαμβάνει
μέρος σε κοινά προγράμματα και εγκαταστάσεις πέραν των συνόρων. Ο αριθμός των κρουσμάτων ήταν
υψηλότερος στη Σλούμπιτσε και η ικανότητα του τομέα της υγείας έχει υποστεί μεγαλύτερη πίεση. Στην ιδανική
περίπτωση, οι υγειονομικές υπηρεσίες της Φρανκφούρτης θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση
των προκλήσεων. Ωστόσο, υπάρχουν θεσμικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων διαφορών μεταξύ των συστημάτων υγειονομικής ασφάλισης και του κόστους, γεγονός που θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι ασθενείς από
την πόλη Σλούμπιτσε θα έπρεπε να μεταφερθούν στο πλησιέστερο διαθέσιμο νοσοκομείο της Πολωνίας που
απέχει 30-40 χλμ. αντί για την πιο κοντινή Φρανκφούρτη. Οι διαφορές στην παροχή της σχολικής εκπαίδευσης
κατέστησαν επίσης πιο περίπλοκη μια πιθανή κοινή προσέγγιση, καθώς τα σχολεία της Πολωνίας μετέβησαν
νωρίτερα στην παροχή τηλεκπαίδευσης, ενώ τα γερμανικά σχολεία παρέμεναν ανοικτά.
Κουτί 3: Δημοτικές ενέργειες για την αντιμετώπιση του COVID στη Σλοβενία
Οι δήμοι της Σλοβενίας έχουν λάβει διάφορα μέτρα για να συμβάλουν στην άμβλυνση των κοινωνικών
προβλημάτων και των προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από τον COVID-19. Τα μέτρα αυτά
οργανώθηκαν συχνά με τρόπο ad hoc, προσαρμοσμένο σε συγκεκριμένες τοπικές καταστάσεις. Οι
αστικοί δήμοι συντόνισαν τις προσπάθειές τους μέσω των βιντεοδιασκέψεων ZMOS των δημάρχων. Κατά
τις χρονικές περιόδους της απαγόρευσης κυκλοφορίας ανάμεσα στα μέσα Μαρτίου έως τα τέλη Μαΐου
2020 και από τον Οκτώβριο και έπειτα, οι δήμοι έλαβαν τα εξής μέτρα (ανάλογα με το δήμο):
• παροχή δωρεάν γευμάτων για ευάλωτες ομάδες,
• οργανωμένη παράδοση τροφίμων κατ’ οίκον τροφίμων (μεταξύ άλλων από οδηγούς λεωφορείων από
τη Λουμπλιάνα) για παιδιά από οικογένειες που διατρέχουν κίνδυνο και ηλικιωμένους πολίτες,
• παροχή βασικών υπηρεσιών παιδικής μέριμνας,
• εφαρμογή περιορισμών μετακινήσεων,
• παροχή ψυχολογικής στήριξης στους κατοίκους,4
• έκδοση οδηγιών σε κατοίκους για την ανακούφιση της πίεσης στις εγκαταστάσεις υγειονομικής
περίθαλψης,
• παραίτηση από ή αναβολή της πληρωμής δημοτικών φόρων, επιβαρύνσεων, μισθωμάτων,
• οργάνωση παραδόσεων προστατευτικού εξοπλισμού σε δημόσια ιδρύματα και
• οργάνωση ομάδων εθελοντών.
Πηγή: ΟΟΣΑ (2020) OECD Πολιτικές αντιμετώπισης του Κορωνοϊού (COVID-19) - Πολιτικές αντιμετώπισης πόλεων.

Τέλος, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί που ακολούθησαν την πανδημία έχουν αναστήσει τα εθνικά σύνορα. Αυτή η
απαγόρευση των ταξιδιωτικών μετακινήσεων λόγω covid έχει οδηγήσει σε αυξανόμενες κοινωνικές εντάσεις
στη Φρανκφούρτη-Σλούμπιτσε κατά την έναρξη της επιδημίας.5 Η απαγόρευση των ταξιδιωτικών μετακινήσεων
λόγω covid οδήγησε σε διαμαρτυρίες και από τις δύο πλευρές των συνόρων στα τέλη του Απριλίου του 2020,
μετά από τις οποίες έγιναν εξαιρέσεις για άτομα που διέσχιζαν τα σύνορα για επαγγελματικούς, επιχειρηματικούς
και εμπορικούς λόγους. Επίσης τον Οκτώβριο, η περιφέρεια του Βρανδεμβούργου της Γερμανίας πρότεινε μια
νέα απόφαση για τον περιορισμό της διέλευσης των συνόρων. Αυτό ώθησε του δημάρχους της Φρανκφούρτης
και της Słubice να συντάξουν μια κοινή επιστολή προς την περιφέρεια για να κρατήσουν τα σύνορα ανοικτά για
επαγγελματικά και μη ταξίδια. Ως αποτέλεσμα, η περιφέρεια του Βρανδεμβούργου αναθεώρησε τη στάση της.
Τα διαφορετικά περιοριστικά μέτρα αποτέλεσαν επίσης αφορμή για διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης κυκλοφορίας στη Φρανκφούρτη, οι οποίες συχνά βασίζονταν σε θεωρίες συνωμοσίας.

3.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΣ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟΣ
Τα μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας διέφεραν από χώρα σε χώρα και μερικές φορές εφαρμόζονταν σε συγκεκριμένες περιφέρειες ή τοπικές περιοχές. Σε γενικές γραμμές, επηρέασαν δραστικά τις τοπικές οικονομίες,
προβλέποντας (συνδυαστικά) το κλείσιμο εστιατορίων και ξενοδοχείων, καταστημάτων, σχολείων και πανεπιστημίων και τη διακοπή λειτουργίας χώρων εργασίας και εργοστασίων, του τομέα των κατασκευών και των
4 Βλ. https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-zdravje-in-socialno-varstvo/koronavirus-informacije-in-ukrepi/
5 Madeiros E, Guillermo Ramirez M, Ocskay G και Peyrony J (2020) Τα αποτελέσματα της απαγόρευση των ταξιδιωτικών μετακινήσεων λόγω covid σε ευρωπαϊκές διασυνοριακές
περιοχές: μια πρώτη επισκόπηση.
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δημόσιων μεταφορών.6 Όπως και με τις άμεσες επιπτώσεις της κρίσης στον τομέα της υγείας, οι δέσμες οικονομικών μέτρων έκτακτης ανάγκης διαδραματίζουν συχνά βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης στους δήμους. Στο Ρότερνταμ, για παράδειγμα, οι σημαντικότερες δέσμες
μέτρων έκτακτης ανάγκης (στήριξη του εισοδήματος, ενισχύσεις υπέρ ΜΜΕ) ξεκινούν από το εθνικό επίπεδο.
Οι ολλανδικές υποεθνικές διοικητικές αρχές (επαρχίες και δήμοι) είναι συχνά υπεύθυνες για την εφαρμογή αυτών
των πακέτων και/ή ενεργούν ως σημεία επαφής για επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Ωστόσο, ο
Δήμος του Ρότερνταμ έχει παράσχει επίσης στήριξη έκτακτης ανάγκης σε επιχειρήσεις που δεν ήταν σε θέση
να λάβουν (επαρκή) στήριξη μέσω των εθνικών μέτρων.
Ως εκ τούτου, οι δήμοι συχνά λειτουργούν «μεταξύ των ρωγμών» των εθνικών σχεδίων στήριξης, στο
πλαίσιο των οποίων τα διοικητικά σύνορα μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια για την εφαρμογή
αποτελεσματικών μέτρων αντιμετώπισης. Στην Φρανκφούρτη επί του Όντερ, η γερμανική κυβέρνηση
υποστηρίζει επιχειρήσεις και εργαζόμενους που έχουν πληγεί από την κρίση, ωστόσο ο ιδιωτικός τομέας και
ιδιαίτερα οι μικρότερες επιχειρήσεις, εξακολουθούν να παλεύουν για να τα βγάλουν πέρα. Στη Słubice, πολλές
επιχειρήσεις βασίζονται στις αγορές της Γερμανίας. Η προαναφερθείσα απαγόρευση των ταξιδιωτικών μετακινήσεων λόγω COVID έχει περιορίσει σημαντικά τη συνέχιση των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων και
στις δύο πλευρές των συνόρων. Το κλείσιμο των συνόρων το Μάρτιο απέτρεψε όσους έπρεπε να μετακινούνται
για την εργασία τους πέραν των συνόρων και διατάραξε την οικογενειακή ζωή. Για παράδειγμα, Πολωνοί εργάτες,
συμπεριλαμβανομένων ιατρών και νοσοκόμων έπρεπε να αποφασίσουν αν θα παραμείνουν στην πολωνική
πλευρά των συνόρων ή εάν θα νοικιάσουν ιδιωτικά δωμάτια στη Γερμανία για να συνεχίσουν να εργάζονται
εκεί. Ορισμένοι από τους περίπου 20.000 Πολωνούς εργάτες που διέσχιζαν τα σύνορα για να εργαστούν στην
περιφέρεια του Βρανδεμβούργου ή στο Βερολίνο αποφάσισαν να παραμείνουν στη Γερμανία μετά το κλείσιμο
των συνόρων. Η κατάσταση αυτή τόνισε τη σημασία της διατήρησης τακτικών διασυνοριακών ροών εργαζομένων,
παράλληλα με τη λειτουργία διασυνοριακών υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Παρά το γεγονός ότι τα σύνορα έχουν
ανοίξει ξανά, λιγότεροι άνθρωποι τα διασχίζουν και το εμπόριο εξακολουθεί να πλήττεται σε μεγάλο βαθμό.
Ως εκ τούτου, η κρίση υπογράμμισε το ζωτικό ρόλο των μεταφορικών συνδέσεων για τη συνέχιση της
οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τις διασυνοριακές συνδέσεις, αλλά και για τις μεταφορές
εντός των πόλεων και των γύρω περιοχών. Στη Σλοβενία, οι δήμοι καθιέρωσαν δωρεάν δημόσια στάθμευση
στην περίοδο κατά την οποία δεν λειτουργούσαν οι δημόσιες μεταφορές, ενώ στο Ρότερνταμ τα τέλη στάθμευσης
καταργήθηκαν για τους βασικούς εργαζόμενους. Την ίδια στιγμή, ο κλάδος της φιλοξενίας στη Μπαστιά και το
Ρότερνταμ είχε την ευκαιρία να επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε δημόσιους χώρους και θέσεις στάθμευσης.
Ορισμένοι δήμοι της Σλοβενίας έκλεισαν ή περιόρισαν την πρόσβαση σε δημόσιες παιδικές χαρές, αγορές και
άλλους δημόσιους χώρους.
Οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης ήταν ιδιαίτερα σημαντικές σε ορισμένους τομείς, όπως το λιανεμπόριο, ο τουρισμός και η φιλοξενία. Καταστήματα έκλεισαν για αρκετούς μήνες και ορισμένες βιομηχανίες
αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους. Στη Σλοβενία, ο αντίκτυπος στη συνολική οικονομική κατάσταση
ήταν σημαντικός, ωστόσο η απώλεια εισόδων από τον τουρισμό δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Κορσική,
ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 24% του ΑΕΠ του νησιού και παρά την κατάργηση ορισμένων περιορισμών,
ολόκληρη η καλοκαιρινή περίοδος είναι πιθανό να επηρεαστεί σοβαρά. Στην Κύπρο, ο τομέας του τουρισμού
βίωσε μια παρόμοια παύση εργασιών (Box 4). Οι αρχές της Κορσικής παρέχουν ειδική στήριξη στους πληγέντες
τομείς, όπως η γεωργία και η αλιεία. Για παράδειγμα, η Υπηρεσία Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της
Κορσικής θα αγοράσει το απούλητο απόθεμα των εκτροφέων αιγοπροβάτων κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η
Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Κορσικής, σε συνεννόηση με τον επαγγελματικό τομέα, κινητοποιήθηκε για τη
διατήρηση της αλιείας στην Κορσική, εν αναμονή της προσαρμογής των κανόνων κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.

6

Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (2020) Ετήσιο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο ΕΕ. Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2020.
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ΚΟΥΤΊ 4: ΜΕΊΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΏΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΌ ΤΟΜΈΑ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
Σύμφωνα με τον παρακάτω χάρτη, πολλοί δήμοι της περιπτωσιολογικής μελέτης βρίσκονται σε
περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις επιπτώσεις στον τομέα του τουρισμού. Μια άμεση
πρόκληση για τους δήμους της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένης της Λάρνακας, ήταν η οργάνωση βασικών
υπηρεσιών και η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών για τους πολίτες. Όσον αφορά τις τοπικές οικονομίες,
πολλές προκλήσεις επικεντρώθηκαν στον τουριστικό τομέα, ο οποίος έχει υποστεί μεγάλες μειώσεις:
• Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου,7 οι αφίξεις τουριστών έως και τον Αύγουστο του
2020 ήταν μόνο περίπου το 20% από τις αφίξεις του Αυγούστου του 2019.
› 104.261 επισκέφτηκαν το νησί τον Αύγουστο του 2020 σε σύγκριση με 553.845 τον Αύγουστο του
2019, δηλαδή μείωση 81,2%.
› Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2020, ο συνολικός αριθμός των αφίξεων ήταν 424.850 σε
σύγκριση με 2.735.839 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταγράφοντας πτώση 84,5%.
• Κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2020, τα έσοδα από τον τουρισμό ήταν μόλις 122 εκατομμύρια
ευρώ σε σύγκριση με περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ το 2019, μια πτώση της τάξης του 87,8%.
Η μείωση αυτή οφείλεται στην απαγόρευση των αφίξεων που χρονολογείται από το Μάρτιο του 2020 και
που επιβλήθηκε για να εμποδίσει την εξάπλωση του κορωνοϊού στην Κύπρο.
Περιφερειακή ευπάθεια στον
τουρισμό ανά NUTS-3 στην ΕΕ-28
Κατάταξη ευπάθειας

Ένταση

Εποχικότητα

Πηγή χάρτη: Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (2020) Ετήσιο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο ΕΕ. Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2020.
Πηγή: EPRC research και https://www.financialmirror.com/2020/11/04/covid19-cyprus-tourism-hit-worse-than-expected/.

7 http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/services_71main_en/services_71main_en?OpenForm&sub=1&sel=1
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Οι δήμοι λαμβάνουν ειδικά μέτρα για τον μετριασμό των επιπτώσεων σε τομείς ιδιαίτερης σημασίας
για την τοπική οικονομία. Η εφαρμογή τους πραγματοποιείται συχνά σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια.
Βραχυπρόθεσμα, περιλαμβάνουν: άμεση οικονομική ενίσχυση σε νέες επιχειρήσεις, ευελιξία και απαλλαγή από
την πληρωμή φόρων και τελών, τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, αποζημίωση όσων επιχειρήσεων
έχουν συμβάσεις με το δήμο, δημιουργία νέων online αγορών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε
επιχειρηματίες. Μακροπρόθεσμα, ακολουθείται μια πιο στρατηγική προσέγγιση τοπικού σχεδιασμού, μεταξύ
άλλων με τη δημιουργία ομάδων που διερευνούν τον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία ανάκαμψης μπορεί να
ενσωματώσει βιώσιμες οικονομικές, δημογραφικές και περιβαλλοντικές συνιστώσες.8 Τα ειδικά μέτρα που θεσπίστηκαν βάσει της περιπτωσιολογικής μελέτης των δήμων περιλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις, κατ’
αποκοπή ποσά, προγράμματα χρηματοδότησης, πρόσβαση σε πιστώσεις και διατήρηση οικονομικών τομέων
(τουρισμός).
Αυτή η σταδιακή προσέγγιση είναι σαφώς ορατή στα δημοτικά σχέδια ανάκαμψης της Κορσικής (Box 5)
και του Ρότερνταμ. Το σχέδιο ανάκαμψης του Ρότερνταμ σκιαγραφεί τις πολιτικές αντιμετώπισης από τον Ιούλιο
του 2020 έως το τέλος του 2021. Στοχεύει στην άμεση επανέναρξη των κοινωνικών και οικονομικών λειτουργιών
και σκιαγραφεί μια μεσοπρόθεσμη προσέγγιση για την ανάκαμψη. Το βραχυπρόθεσμο σχέδιο δράσης συνίσταται
σε «σχέδια ταχείας δράσης» που στοχεύουν στην εκπαίδευση, την κινητικότητα και τις ΜΜΕ. Παραδείγματα
συναφών προγραμμάτων είναι: η δημιουργία μιας θερινής κατασκήνωσης, η παροχή προτεραιότητας σε πεζούς
και ποδηλάτες, η δημιουργία αναδυόμενων αναβαθμίδων, η δημιουργία περισσότερων δημόσιων χώρων και
χώρων ψυχαγωγίας, η διατήρηση των θέσεων εργασίας, η παροχή επιδοτήσεων με τη μορφή voucher σε νέες
επιχειρήσεις και η δημιουργία ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Το μεσοπρόθεσμο σχέδιο ανάκαμψης (έως και το τέλος του 2021) στοχεύει στην ανάκαμψη από τη διαρθρωτική κρίση
και περιλαμβάνει τα εξής:
• Δημιουργία ενός επενδυτικού προγράμματος (233 εκατομμύρια ευρώ) με στόχο την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, την αναψυχή, τον πολιτισμό, την αστική οικονομία, την κινητικότητα και τη στέγαση.
• Κατασκευές. Επενδύσεις σε κατοικίες υψηλής ποιότητας και κινητικότητα, επίσης για τη στήριξη του τοπικού
κατασκευαστικού κλάδου.
• Εργασία και επαγγελματική επιμόρφωση. Τα νέα μοντέλα της αγοράς εργασίας και τα επιχειρηματικά μοντέλα
καθιστούν αναγκαία την επαγγελματική επιμόρφωση για επαγγέλματα που παρουσιάζουν ζήτηση.9
Οι προτεινόμενες επενδύσεις αναμένεται να συμβάλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε αναπτυσσόμενους τομείς και να δράσουν ως καταλύτης για την ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση σε πολλαπλά
επίπεδα.

8 Eurocities (2020) COVID-19 και ανάκαμψη, https://eurocities.eu/goals/covid-19-and-recovery/.
9 Gemeente Rotterdam (2020) Rotterdam: Sterker door. Een aanpak voor het herstarten, herstellen en sterker uit de crisis komen van stad, haven en regio. Ρότερνταμ, 3 Ιουνίου
2020.
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ΚΟΥΤΊ 5: ΤΡΕΙΣ ΆΞΟΝΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΌΘΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ
ΜΈΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΣΙΚΉ
Τον Μάρτιο του 2020, οι τοπικές αρχές της Κορσικής σε συνεργασία με τη Νομαρχία προχώρησαν
στη σύσταση μιας μονάδας στήριξης και δράσης για τις επιχειρήσεις της Κορσικής. Στις 26
Μαρτίου, οι τοπικές αρχές της Κορσικής ενεργοποίησαν επίσης ένα σχέδιο ύψους 30 εκατομμυρίων
ευρώ για ορισμένες κοινότητες και επιχειρήσεις σε τρεις άξονες:
1. Το σχέδιο «Aiutu in casa – Covid-19» επικεντρώνεται σε άτομα και νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν
οικονομικές δυσκολίες ή βρίσκονται σε μια κατά τα άλλα επισφαλή ή ευάλωτη κατάσταση. Αυτό το
μέτρο έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 3,2 εκατομμυρίων ευρώ και θα δρομολογήσει ένα σύστημα
αλληλεγγύης για τα νοικοκυριά μέτριου εισοδήματος που πλήττονται από τη μείωση του εισοδήματος
ως αποτέλεσμα της κρίσης του COVID-19. Το σχέδιο καλύπτει μέρος του μισθώματος κατά τη διάρκεια
της περιόδου απαγόρευσης κυκλοφορίας με την καταβολή του μέγιστου κατ’ αποκοπή ποσού των
150 ευρώ.
2. Το ταμείο «Sustegnu – Covid-19» δημιουργήθηκε ως ένα ειδικό ταμείο αλληλεγγύης για νησιωτικές
εταιρείες και έχει ως στόχο την προστασία του οικονομικού ιστού της Κορσικής. Οι τοπικές αρχές
έχουν εφαρμόσει διάφορα μέτρα για την ενίσχυση των μηχανισμών στήριξης μετρητών και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε τραπεζικές πιστώσεις. Σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο και
τις τοπικές βιομηχανίες, οι τοπικές αρχές θα συμμετάσχουν επίσης στη χρηματοδότηση ενός προγράμματος ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ για εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο Εμπορικό
Μητρώο. Ειδική στήριξη παρέχεται στους γεωργικούς και αλιευτικούς φορείς καθώς επίσης και σε
οικονομικούς τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση, όπως ο τομέας της κτηνοτροφίας.
3. Ο τρίτος άξονας προετοιμάζει την ανάκαμψη της οικονομίας της Κορσικής και την οικοδόμηση ενός
νέου οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου μετά από την κρίση, ιδιαίτερα στους βασικούς τομείς
της νησιωτικής οικονομίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον τομέα του τουρισμού: Ο Οργανισμός
Τουρισμού της Κορσικής (ATC) έχει εγκαινιάσει μια στρατηγική εξόδου από την κρίση σε συνεργασία
με τις κοινωνικοεπαγγελματικές ενώσεις του κλάδου. Το 2020, 3,8 εκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν
για μια εξαιρετική επικοινωνιακή εκστρατεία που έχει ως στόχο τη διατήρηση των μεριδίων αγοράς
της Κορσικής ως ταξιδιωτικού προορισμού. Ο Σύμβουλος που είναι αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές
Υποθέσεις και Πρόεδρος του Οργανισμού Τουρισμού ανακοίνωσε ότι ο ATC θα ξεκινήσει μια «εμπορική
εκστρατεία για την ενθάρρυνση των μεταφορέων να προβούν σε μια εμπορικής φύσεως χειρονομία
προς τους χρήστες».10 Επιπλέον, σύντομα θα τεθούν σε ισχύ φορολογικά μέτρα προκειμένου για τη
διασφάλιση ενός γρήγορου ανοίγματος δίχως σημαντικές ζημίες. Ειδικά για τους τουριστικούς παράγοντες έχει συσταθεί επίσης μια μονάδα αντιμετώπισης της κρίσης.
Πηγή: CPMR (2020) https://cpmr-islands.org/uncategorized/in-response-to-the-covid-19-crisis-corsica-is-deploying-exceptional-measures/5776/.

Οι σταδιακές προσεγγίσεις για την οικονομική ανάκαμψη στην Κορσική και το Ρότερνταμ υπογραμμίζουν
τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών κυβερνητικών επιπέδων, καθώς επίσης και μεταξύ
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Στην Κορσική (Box 5), αυτό περιλαμβάνει ιδιαίτερα το Εμπορικό Επιμελητήριο
και τον Οργανισμό Τουρισμού. Το σχέδιο ανάκαμψης του Ρότερνταμ βασίζεται στη συγχρηματοδότηση πολιτικών
αντιμετώπισης υψηλότερου επιπέδου. Ο δήμος αναμένει σημαντική επενδυτική στήριξη από την εθνική κυβέρνηση,
τον τοπικό ιδιωτικό τομέα, τους στεγαστικούς συνεταιρισμούς, τις δημόσιες αρχές υδάτων, την ΕΕ και τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Όλες οι προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης έχουν συντονιστεί σε πρώιμο στάδιο, με σαφή
οριοθέτηση των περιοχών στήριξης (π.χ. μεταξύ του Ρότερνταμ και της επαρχίας της Νότιας Ολλανδίας). Η υπηρεσία
που έχει συσταθεί ειδικά για το συντονισμό του προγράμματος NPRZ έχει διαδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στη διαχείριση
των επαφών των ενδιαφερομένων μερών και την κοινοποίηση των τοπικών προτεραιοτήτων στον δήμο.

3.3 ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎΣ
Οι πολλαπλές παρεμβάσεις στήριξης στον τομέα της υγείας και κοινωνικο-οικονομικά μέτρα οδήγησαν τους
δήμους να προβούν σε δύσκολους συμβιβασμούς. Αφενός, οι πρόσθετες προσπάθειες για την καταπολέμηση
των επιπτώσεων της κρίσης έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο κόστος. Από την άλλη, η μείωση των φορολογικών
εσόδων, των τοπικών τελών και επιβαρύνσεων από τη χρήση των δημόσιων υπηρεσιών έχουν οδηγήσει στη
μείωση των δημοτικών εσόδων.
10 Συνέντευξη της Marie-Antoinette Maupertuis στη Nice Matin, 11 Μαρτίου 2020.
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«Η ψαλίδα μεταξύ του αυξανόμενου κόστους και της μείωσης των
εσόδων υπονόμευσε γρήγορα τη δημοσιονομική ισορροπία [τοπικές
και περιφερειακές αρχές], με αβεβαιότητα σχετικά με τη διάρκεια της
κρίσης και την οικονομική τάση που ενισχύει τις δημοσιονομικές
προκλήσεις.»11
Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2020 δείχνει ότι η παροχή δημόσιων υπηρεσιών έχει ασκήσει
«υψηλή» ή «μέτρια» πίεση σε πολλούς τομείς δαπανών των τοπικών και περιφερειακών αρχών (βλ. Figure 4). Από
την πλευρά των εσόδων, ο αντίκτυπος της κρίσης οδήγησε σε μεγάλο βαθμό σε «μεγάλες» ή «μέτριες» μειώσεις (βλ.
Figure 5). Επίσης μεσοπρόθεσμα, ο αντίκτυπος στην υποεθνική οικονομική κατάσταση είναι σημαντικός και αυξάνεται
με τα επίπεδα της αποκέντρωσης. Σε ιδιαίτερα αποκεντρωμένα πλαίσια, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες
θεωρούν τον μεσοπρόθεσμο αντίκτυπο «υψηλό».12
Εικόνα 4: Πίεση σε τομείς δαπανών όπως αναμένεται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (2020) Ετήσιο Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο ΕΕ. Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2020 [Εικόνα 18].

Εικόνα 5: Αντίκτυπος σε τομείς εσόδων όπως αναμένεται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές

Πηγή: ομοίως [Εικόνα 19].

Οι δήμοι που εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την οικονομική
τους κατάσταση. Οι εν λόγω ανησυχίες έχουν να κάνουν με τη μείωση των εσόδων από το φόρο της τουριστικής
11 Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (2020) ο.π.
12 ΟΟΣΑ (2020) Ο αντίκτυπος της κρίσης του COVID-19 σε περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, κύρια πορίσματα από την κοινή έρευνα ΕτΠ-ΟΟΣΑ, https://www.oecd-ilibrary.org/
urban-rural-and-regional-development/the-impact-of-the-covid-19-crisis-on-regional-and-local-governments_fb952497-en
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δραστηριότητας, τα χαμένα έσοδα από τα τέλη στάθμευσης, την άμεση στήριξη στις επιχειρήσεις και τις παρεμβάσεις
σε δημόσιους χώρους. Στην Κύπρο, η μεγάλη μείωση του τουριστικών αφίξεων και των εσόδων (-87,8% κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2020, βλ. Box 4) ασκεί πολύ μεγάλη πίεση στους προϋπολογισμούς των τοπικών αρχών. Οι
δήμοι εκτιμούν μείωση τουλάχιστον 30-35% στα έσοδα από τον τουρισμό. Ομοίως, η τοπική αρχή στη Μπαστιά
αναμένει απώλεια 2,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο ειδικός αντίκτυπος από την πτώση
του τουρισμού, δεδομένου ότι καλύπτεται από την ευρύτερη Κοινότητα του Οικισμού.
• Η Φρανκφούρτη επί του Όντερ και η Σλούμπιτσε είναι και οι δύο μάρτυρες μιας πτώσης του εμπορίου, η οποία
επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των τοπικών αρχών και στις δύο πλευρές των συνόρων.
• Στην Κορσική, οι δήμοι επέτρεψαν στα εστιατόρια να καταλάβουν το δρόμο χωρίς να πληρώνουν τέλη. Αυτό θα
απορροφούσε ένα κόστος 300.000 ευρώ ανά έτος για τη Μπαστιά μόνο.
• Ο χρονικός τερματισμός των τελών στάθμευσης αυτοκινήτων απορρόφησε ένα κόστος 80.000 ευρώ ανά μήνα στη
Μπαστιά.
• Στο Ρότερνταμ, οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της κρίσης δεν ήταν πολύ ανησυχητικές έως τώρα. Ωστόσο, τα
καθημερινά έσοδα του δήμου μειώνονται και ο δήμος αναγκάστηκε να αντλήσει από οικονομικά αποθεματικά που
δημιουργήθηκαν μετά την πρόσφατη πώληση των μετοχών σε μια εταιρεία ενέργειας (π.χ. για τη συγχρηματοδότηση
προγραμμάτων ανάκαμψης).
• Η Μπαστιά εισήγαγε επίσης μια πλατφόρμα πραγματοποίησης παραγγελιών online και παραλαβής αυτοπροσώπως
(click and collect) για τους λιανοπωλητές προκειμένου για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και επένδυσε σε
μάσκες προσώπου και ΜΑΠ.
• Στη Σλοβενία, οι δήμοι αντιμετωπίζουν ένα συνδυασμό καθυστερημένης είσπραξης φόρων, χαμηλότερου φόρου
εισοδήματος, αδειών δημοτικών υπαλλήλων και άλλων μορφών δημοτικού εισοδήματος (φόρος τουριστικής δραστηριότητας, καζίνο, πωλήσεις ακινήτων) - τα οποία έχουν ασκήσει πίεση στο δημοσιονομικό ισολογισμό τους (βλ.
Box 6).
ΚΟΥΤΊ 6: ΠΙΈΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎΣ ΣΤΗ ΣΛΟΒΕΝΊΑ
Οι δήμοι της Σλοβενίας έχουν καθυστερήσει την είσπραξη ορισμένων φόρων (π.χ. φόροι ιδιοκτησίας
γης), γεγονός που είχε σημαντικό αντίκτυπο στην δημοτικούς προϋπολογισμούς. Οι προϋπολογισμοί
των δήμων βασίζονται σε μερίδια του φόρου εισοδήματος και αυτά θα μειωθούν σημαντικά, περιορίζοντας
το περιθώριο για τις δαπάνες των δήμων κατά τα επόμενα έτη. Αυτό θα δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις
για τις δημοτικές επιχειρήσεις και για την παροχή των υπηρεσιών (π.χ. τουρισμός, πολιτισμός, αθλητισμός).
Οι δημοτικοί υπάλληλοι που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες βρίσκονται επί του παρόντος σε άδεια και λαμβάνουν
το 80% του μισθού τους από δήμους. Αυτό πάλι ασκεί έντονη πίεση στους δημοτικούς προϋπολογισμούς και
τα χρέη συσσωρεύονται.
Η εθνική κυβέρνηση αποφάσισε να αυξήσει τη δημοτική χρηματοδότηση για το 2020 και το 2021, ανακουφίζοντας
τους δήμους από ένα μερίδιο του βάρους. Παρ’ όλ’ αυτά, τα δημοτικά χρέη συσσωρεύονται. Όσον αφορά τη
στήριξη και την ανάκαμψη των επιχειρήσεων, υπάρχουν επίσης προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δήμοι
αναφορικά με τη διασφάλιση μιας ισόρροπης, προσαρμοσμένης στήριξης. Για παράδειγμα, οι δήμοι έχουν
απαλλάξει τους μισθωτές δημοτικών χώρων γραφείων από την καταβολή του μισθώματος κατά τη διάρκεια
περιόδων απαγόρευσης κυκλοφορίας.
Πηγή: EPRC research

Όπως φαίνεται στην Figure 5, ορισμένες υποεθνικές αρχές ενδέχεται να ωφεληθούν από την αύξηση των
επιχορηγήσεων και των επιδοτήσεων από τις κυβερνήσεις υψηλότερου επιπέδου. Αυτό συμβαίνει στη Σλοβενία
(Box 6), ενώ στην Ολλανδία, οι δήμοι αποζημιώθηκαν επίσης για την απώλεια δημοτικού εισοδήματος (φόρος τουριστικής
δραστηριότητας και έσοδα στάθμευσης) και τα πρόσθετα καθήκοντά τους, όπως η αξιοποίηση των κονδυλίων έκτακτης
ανάγκης και η οργάνωση των εκπαιδευτικών και υγειονομικών μέτρων. Το Μάιο του 2020 αυτή η αύξηση καθορίστηκε
στα 566 εκατομμύρια ευρώ σε εθνικό επίπεδο, ακολουθούμενη από μια προσαύξηση 777 εκατομμυρίων ευρώ τον
Αύγουστο.13 Άλλα ειδικά μέτρα για τη μείωση των δημοτικών δημοσιονομικών περιορισμών είναι η ελάφρυνση των
απαιτήσεων συγχρηματοδότησης σε εθνικά προγράμματα και/ή προγράμματα της ΕΕ. Στο πλαίσιο του επικείμενου
μέτρου της REACT-EU, για παράδειγμα, η ΔΑ ΕΤΠΑ της Δυτικής Ολλανδίας αποφάσισε ότι τα προγράμματα στις
αστικές ΟΕΕ (συμπεριλαμβανομένου του Ρότερνταμ) δεν απαιτούν δημοτική συγχρηματοδότηση.
13 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/28/compensatie-coronacrisis-voor-gemeenten
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04

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ ΚΑΙ ΜΈΤΡΑ
ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19

Η χρηματοδότηση της ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη στήριξη των δήμων προκειμένου για την αντιμετώπιση
του COVID-19. Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2020 έδειξε ότι το 13% των ερωτηθέντων
από την υποεθνικές κυβερνήσεις είχαν ήδη υποβάλει αίτηση για πρόσθετα κονδύλια της ΕΕ και το 49% εξέταζαν
το ενδεχόμενο να το κάνουν.14 Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισαγάγει διάφορες πρωτοβουλίες που μπορούν
να στηρίξουν τους δήμους προκειμένου για την αξιοποίηση της χρηματοδότησης της Πολιτικής Συνοχής
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει ο COVID-19.
• Η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού (CRII) και CRII+ επέτρεψε τον
επαναπρογραμματισμό της στοχοθέτησης των επενδύσεων για τις προτεραιότητες που σχετίζονται με την
πανδημία και εισήγαγε διοικητικές και οικονομικές δυνατότητες ευελιξίας.
• Οι αρχές εκτιμούν τη χρηματοδότηση της REACT-EU και της λειτουργίας γεφύρωσής των δύο δημοσιονομικών προοπτικών, αν και ο τελικός της αντίκτυπος σχετικά με τα προγράμματα εξακολουθεί να είναι
αβέβαιος.
• Μολονότι δεν παρέχεται μέσω της Πολιτικής Συνοχής, ο νέος Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(ΜΑΑ) της ΕΕ θα παράσχει μια σημαντική νέα χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κρίσης. Κρίσιμης
σημασίας προκλήσεις θα είναι η διασφάλιση της απαιτούμενης συνεκτικότητας του ΜΑΑ με την Πολιτική
Συνοχής και άλλα όργανα, καθώς επίσης και η διασφάλιση ότι το εθνικό επίπεδο ηγεσίας στο ΜΜΑ δεν
πρόκειται να υποβαθμίσει το ρόλο της σύμπραξης των υποεθνικών επιπέδων και της Πολιτικής Συνοχής που
περιλαμβάνει τους δήμους.

4.1 ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΊΑ: CRII/CRII+
Οι CRII και CRII+ έδωσαν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν γρήγορα και σημαντικές πολιτικές
αντιμετώπισης εντός του πλαισίου της Πολιτικής Συνοχής που θα μπορούσαν να αμβλύνουν τις αρνητικές
επιπτώσεις της κρίσης. Η CRII εστίασε στη διασφάλιση της ρευστότητας για τη στήριξη των συστημάτων
υγειονομικής περίθαλψης και των τοπικών οικονομιών, ενώ η Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση
του Κορωνοϊού + (CRII+) εισήγαγε μεγαλύτερη ευελιξία για την κινητοποίηση μη αξιοποιηθέντων κονδυλίων
ΕΔΕΤ για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η CRII/+ επιτρέπει τη μεταφορά πόρων μεταξύ των διαρθρωτικών
ταμείων, μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών περιφερειών, παρέχοντας ευελιξία σε υποχρεώσεις θεματικής συγκέντρωσης. Επιπλέον, θεσπίστηκαν μέτρα οικονομικής ευελιξίας και ρευστότητας, συμπεριλαμβανομένης της
θέσπισης ποσοστού συγχρηματοδότησης 100% της ΕΕ για τη λογιστική χρήση 2020-21. Ωστόσο, δεν υπήρξε
καμία αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης αυτής της χρηματοδότησης από την ΕΕ, γεγονός που σημαίνει ότι η διαχείριση της Πολιτικής Συνοχής εξακολουθεί να τελεί υπό τη διαχείριση των ΔΑ σε περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εκ νέου ιεράρχηση των προτεραιοτήτων αναφορικά με τον τρόπο
με τον οποίο θα δαπανηθούν τα κονδύλια με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Το Box 7 παραθέτει τα πιο
συχνά χρησιμοποιούμενα μέτρα ευελιξίας από τον Ιούλιο του 2020:15

14 ΟΟΣΑ (2020) ο.π., σ. 25.
15 Uustal K (2020) Η αξιοποίηση από τα κράτη μέλη της ευελιξίας που παρέχουν οι CRII και CRII+ για τα κονδύλια 2014-2020, 42η συνεδρίαση Ομάδας Εμπειρογνωμόνων ΕΔΕΤ,
online διάσκεψη, 15 Ιουλίου 2020.
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ΚΟΥΤΊ 7: ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΕΛΙΞΊΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΥΝ ΟΙ CRII ΚΑΙ CRII+ ΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ 2014-20
• Ποσοστό συγχρηματοδότησης ΕΕ 100%,
• μεταφορές πόρων εντός των αξόνων προτεραιότητας του ιδίου Ταμείου και προγράμματος,
• μεταφορές πόρων μεταξύ Ταμείων (2,2 δισεκατομμύρια ευρώ ΕΤΠΑ/ΤΣ), κατηγοριών περιφερειών (1,3
δισεκατομμύρια ευρώ ΕΤΠΑ/ΤΣ) και προτεραιοτήτων (1,1 δισεκατομμύριο ευρώ ΕΤΠΑ/ΤΣ),
• ευελιξία χρηματοδοτικών μέσων,
• ευελιξία θεματικής συγκέντρωσης,
• παράταση των προθεσμιών για την υλοποίηση προγραμμάτων και τις προσκλήσεις υποβολής τους,
• απλούστευση όσον αφορά τον έλεγχο και την εκ των προτέρων αξιολόγηση των χρηματοδοτικών μέσων
και
• μεταφορά ορισμένων προγραμμάτων που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο υλοποίησης στην επόμενη
περίοδο.
Πηγή: Uustal K (2020) Η αξιοποίηση από τα ΚΜ της ευελιξίας που παρέχουν οι CRII και CRII+ για τα κονδύλια 2014-2020, 42η συνεδρίαση Ομάδας
Εμπειρογνωμόνων ΕΔΕΤ, online διάσκεψη, 15 Ιουλίου 2020.

Οι δυνατότητες επαναπρογραμματισμού είχαν μέχρι στιγμής περιορισμένο αντίκτυπο για τους δήμους
σε προγράμματα που είχαν ήδη δεσμευθεί σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, έχουν γίνει ορισμένες τροποποιήσεις,
οι οποίες στηρίζουν τις τοπικές πρωτοβουλίες αντιμετώπισης της κρίσης.
• Για παράδειγμα, στο Ρότερνταμ ο υπόλοιπος προϋπολογισμός του Δυτικού ΕΠ ήταν πολύ περιορισμένος για
να διαθέσει πόρους σε μέτρα που σχετίζονται με την κρίση. Ωστόσο, μικρές ανακατανομές στο Δυτικό ΕΠ που
εισήχθησαν στις αρχές του 2020 εστίασαν στην ανάγκη αντιστοίχισης των αγορών εργασίας με τους τομείς
καινοτομίας. Αυτός ο επαναπροσανατολισμός επιβεβαιώθηκε με την έναρξη της πανδημίας, ιδίως σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται σε επισφαλείς τομείς. Οι κανονισμοί
της CRII διευκόλυναν τη μεταφορά περ. 0,5 εκατομμυρίων ευρώ στην προτεραιότητα αναντιστοιχίας της
αγοράς εργασίας. Η εν λόγω προτεραιότητα κατέχει μια ειδική γραμμή του προϋπολογισμού στη στρατηγική
Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων, όπως εφαρμόζεται στο Ρότερνταμ με άμεση συμμετοχή του
δήμου.
• Παρομοίως, στην περίπτωση του διαπεριφερειακού ΕΠ Βρανδεμβούργο-Πολωνία 2014-20, το πεδίο αξιοποίησης
των δυνατοτήτων που προσφέρει η CRII/+ για την ανακατεύθυνση των κονδυλίων ήταν περιορισμένο λόγω
των υψηλών ποσοστών αναλήψεων υποχρεώσεων. Παρ’ όλ’ αυτά, οι προσκλήσεις και τα προγράμματα έχουν
τροποποιηθεί. Τα υφιστάμενα προγράμματα αξιοποιούν τις δυνατότητες ευελιξίας που θεσπίστηκαν στο
πλαίσιο των CRII και CRII+ για την προσαρμογή των διαφορετικών συνιστωσών με αποτελεσματικό τρόπο
προκειμένου για την αντιμετώπιση της κρίσης. Το κέντρο συνεργασίας Φρανκφούρτης-Σλούμπιτσε, σε συνεργασία με το ΕΠ της ΔΑ υιοθέτησε ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει την εκμάθηση της «γλώσσας του
γείτονα» μεταξύ παιδιών της Πολωνίας και της Γερμανίας. Αυτό άλλαξε για να παρέχει μεγαλύτερη υποστήριξη
για ψηφιακές υποδομές, καθώς αυξήθηκε η χρήση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
Παρ’ όλ’ αυτά, πολλά προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής έχουν αξιοποιήσει τους νεοεισαχθέντες
κανονισμούς και έχουν αυξήσει την ευελιξία για την αναδιάρθρωση των κονδυλίων τους. Μέσω των
τροποποιήσεων αυτών πραγματοποιήθηκε ανακατανομή της χρηματοδότησης για τη στήριξη μιας σειράς μέτρων
αντιμετώπισης της κρίσης του COVID-19, σε τρεις βασικούς τομείς: υγεία, στήριξη των επιχειρήσεων και άμεση
στήριξη των ανθρώπων. Αυτό είχε αντίκτυπο στη στρατηγική αντιμετώπισης του COVID-19 από τους
δήμους.
Ορισμένες αρχές του προγράμματος έχουν προβεί σε σημαντικές ανακατανομές της χρηματοδότησης
για να στηρίξουν τα μέτρα που σχετίζονται με την υγεία, στηρίζοντας το έργο των δήμων στον τομέα
αυτό. Από τα μέσα Νοεμβρίου του 2020, 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ανακατανεμηθεί για τη λήψη μέτρων
για την υγεία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα μια καθαρή αύξηση 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επίπεδο ΕΕ.
Μετά την έγκριση των κανονισμών CRII/CRII+, οι τροποποιήσεις του προγράμματος επιταχύνθηκαν, καθώς
προκρίθηκαν νέα μέτρα χρηματοδότησης, όπως για την αγορά ΜΑΠ και φαρμάκων, τη διενέργεια τεστ, για
προσλήψεις πρόσθετου υγειονομικού προσωπικού, ιατρική βοήθεια ή υπηρεσίες κατ’ οίκον περίθαλψης για
ευάλωτες ομάδες. Αυτός ο επαναπρογραμματισμός συνέβαλε στην αντιμετώπιση της κρίσης σε επίπεδο
δήμων.
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• Στην Κορσική, για παράδειγμα, η CRII/+ αποδείχθηκε πολύτιμη επιτρέποντας τη μεταφορά κεφαλαίων στο
Περιφερειακό ΕΠ σε όλες τις προτεραιότητες προκειμένου για τη στήριξη των δήμων αναφορικά με την αγορά
και διανομή μασκών και μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).
Τροποποιήθηκαν επίσης προγράμματα για την αύξηση της στήριξης προς τις επιχειρήσεις μέσω των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Έως τα μέσα Νοεμβρίου, οι ανακατανομές για τη στήριξη των επιχειρήσεων
αφορούσαν 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα μια καθαρή αύξηση ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επίπεδο ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της ενεργειακής απόδοσης, της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, της ψηφιοποίησης κ.α. Συνήθως
δίνεται έμφαση στην παροχή κεφαλαίου κίνησης και σε άλλες μορφές στήριξης των ΜΜΕ σε τομείς που πλήττονται
περισσότερο από την κρίση. Αυτό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης για τη διασφάλιση
της επιχειρησιακής συνέχειας σε τομείς που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία, συμπεριλαμβανομένου
του πολιτισμού, του τουρισμού και του κλάδου της φιλοξενίας. Παρά την κατανομή του από τις αρχές του
προγράμματος σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, παρείχε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρόσθετη
χρηματοδότηση για τη στήριξη των επιχειρήσεων στις περιοχές τους.
• Στην Αγγλία, η ΔΑ ΕΤΠΑ επαναπρογραμματίζει τη χρηματοδότηση για να στηρίξει τα τοπικά συμβούλια στην
προσπάθεια που καταβάλλουν, προκειμένου να διασφαλίσουν την επιβίωση και την ανάκαμψη των επιχειρήσεων. Το Reopening High Streets Safely Fund παρέχει 50 εκατομμύρια στερλίνες υπολειπόμενου ΕΤΠΑ
σε συμβούλια για τη στήριξη της ασφαλούς επαναλειτουργίας των κεντρικών εμπορικών οδών και άλλων
εμπορικών περιοχών (μέσω σχεδίων δράσης για την επανεκκίνηση της τοπικής οικονομίας, δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, μέτρων ασφαλείας κ.λπ.). Η Δέσμη Μέτρων για την Ανάκαμψη του Τουρισμού
έχει προϋπολογισμό ύψους 10 εκατομμυρίων στερλίνων και θα επιχορηγήσει μικρές επιχειρήσεις σε τουριστικούς
προορισμούς με έως και 5.000 στερλίνες για να τις βοηθήσει να προσαρμοστούν στην εποχή μετά την πανδημία
του κορωνοϊού.
• επαναπρογραμματισμός έχει αυξήσει την άμεση στήριξη σε άτομα θέτοντας σε εφαρμογή προγράμματα διατήρησης της απασχόλησης και στηρίζοντας τις ευάλωτες ομάδες. Έως τα μέσα Νοεμβρίου του 2020, 2,3
δισεκατομμύρια στερλίνες της χρηματοδότησης είχαν διατεθεί για τη στήριξη προγραμμάτων απασχόλησης
και εργασιακών ρυθμίσεων μειωμένου ωραρίου, προκειμένου για την παροχή συμπληρωματικού μισθού στο
υγειονομικό προσωπικό, εξοπλισμού πληροφορικής, υπηρεσιών για ευάλωτες ομάδες και άλλα μέτρα. Παρά
το γεγονός ότι το ΕΤΠΑ έχει συμβάλει σε αυτή τη στήριξη, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ήταν το
κύριο ταμείο που συμμετείχε. Το Box 8 παραθέτει τα βασικά μέτρα του ΕΚΤ που έχουν ληφθεί από τον Ιούλιο
του 2020.
ΚΟΥΤΊ 8: ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤ ΑΠΌ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΜΈΛΗ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΊΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΙ
Η CRII/+ (ΙΟΎΛΙΟΣ 2020)
• Προγράμματα εργασίας μειωμένου ωραρίου στο πλαίσιο του ΕΚΤ:
› 5 ΚΜ (CZ HR, LT, RO, SK) έχουν αξιοποιήσει το ΕΚΤ για την υλοποίηση εθνικών προγραμμάτων
› 7 ΚΜ (BG, CY, HU, IT, LU, PL, SI): προετοιμασίες σε εξέλιξη
› 5 ΚΜ (EL, ES, IE, MT, PT) εξετάζουν τον ενδεχόμενο
› 12 ΚΜ δεν θα αξιοποιήσουν το ΕΚΤ για ΠΕΜΩ
• Υγεία (συμπ. της ψυχικής υγείας), συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, μέτρα προστασίας της απασχόλησης σε 19 ΚΜ
• Μέτρα για τις πιο ευάλωτες ομάδες:
› Κατ’ οίκον φροντίδα για άτομα με ειδικές ανάγκες και/ή ηλικιωμένους (BG, EE, IT, RO, SE, SI)
›Ά
 στεγοι (FI, FR, IT)
› Ευάλωτες οικογένειες (IT, LV)
› Πρόληψη και υγεία μεταναστών και προσφύγων (FR)
› Στήριξη θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (EL, SK)
› Κοινωνικοί λειτουργοί και διαμεσολαβητές που εργάζονται με πληθυσμούς Ρομά (SK)
› Τέχνη και πολιτισμός στο διαδίκτυο (HR)
Πηγή: Doyen M (2020) Η αξιοποίηση από τα ΚΜ της ευελιξίας που παρέχουν οι CRII και CRII+ για τα κονδύλια 2014-2020, 42η συνεδρίαση Ομάδας
Εμπειρογνωμόνων ΕΔΕΤ, online διάσκεψη, 15 Ιουλίου 2020.

Τα κονδύλια της ΕΕ έχουν προσαρμοστεί ώστε να επεκτείνουν ή να επαναπροσανατολίσουν την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τους δήμους.
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• Για παράδειγμα, στη Βουλγαρία, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αξιοποιήθηκε για την επέκταση του πεδίου
εφαρμογής της υπηρεσίας που ονομάζεται «Φροντίδα Προστασίας για ενήλικες» που έχει ως στόχο την
παροχή κοινωνικών λειτουργών και υγειονομικών υπαλλήλων κατ’ οίκον για τις πλέον ευάλωτες ομάδες. Χάρη
στην αυξημένη ευελιξία της Πολιτικής Συνοχής στο πλαίσιο της CRII/+, η εν λόγω υπηρεσία επεκτάθηκε για
να επιτρέψει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης την παράδοση πακέτων με βασικά αγαθά (π.χ.
τρόφιμα, φάρμακα) σε ηλικιωμένους ή άτομα που βρίσκονται σε καραντίνα.16
• Ο Δήμος του Τορίνο με τη στήριξη του ΕΚΤ εγκαινίασε τον «Κοινοτικό θυρωρό» για την παροχή εικονικής και
φυσικής βοήθειας τόσο σε ευάλωτες οικογένειες όσο και σε μεμονωμένα άτομα. Με προϋπολογισμό ύψους
1.285.000 ευρώ η υπηρεσία αυτή χρηματοδοτείται από το Εθνικό ΕΠ (PON Metro), το οποίο βρίσκεται σε
λειτουργία από το Νοέμβριο του 2016 και θα συνεχιστεί έως το Δεκέμβριο του 2020. Αυτή η πρωτοβουλία έχει
ως στόχο την αντιμετώπιση του ζητήματος της κοινωνικής απομόνωσης μέσω δραστηριοτήτων, όπως οι εξής:
στήριξη των απομονωμένων ατόμων, ιδίως των ηλικιωμένων, πολιτιστικές δραστηριότητες, ψηφιακή υποστήριξη,
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παράδοση μαθημάτων γλωσσών, φύλαξη παιδιών, υποστήριξη κατ’ οίκον εκπαίδευσης μαθητών νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου και ψυχολογική στήριξη. Οι προτεινόμενες δραστηριότητες και υπηρεσίες πρέπει να πραγματοποιούνται σε αστικές περιοχές της πόλης του Τορίνο με έντονα
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Οι στοχευόμενες περιοχές προσδιορίζονται μέσω δεικτών, όπως το ποσοστό
απασχόλησης, το επίπεδο εκπαίδευσης και οι συνθήκες στέγασης.17
Παράλληλα με τον επαναπρογραμματισμό, οι CRII και CRII+ εισήγαγαν μέτρα για τη βελτίωση της ευελιξίας
των ταμειακών ροών και τη διευκόλυνση της αξιοποίησης των προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής
στο πλαίσιο της αντιμετώπισής της κρίσης. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για το πρόγραμμα υιοθέτησαν
βασικές δυνατότητες ευελιξίας, διευκολύνοντας την πρόσβαση των δικαιούχων δήμων στη χρηματοδότηση.
• Πολλά προγράμματα έχουν επηρεαστεί από καθυστερήσεις στην υλοποίηση και αυτό αντιμετωπίζεται με
τα εξής μέτρα: επέκταση των προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων, εργασία για τη διεύρυνση της δυνατότητας
χρηματοδότησης του κεφαλαίου κίνησης με την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων, επιτάχυνση των
πληρωμών και αύξηση των προκαταβολών προς τους δικαιούχους, αναβολή των προσκλήσεων, αναβολή
των εξοφλήσεων, καθυστέρηση των επισκέψεων ελέγχου των προγραμμάτων, εισαγωγή νέων μεθόδων
παράδοσης έργων και παροχή συμβουλών στους δικαιούχους.18
Η ετήσια προχρηματοδότηση και η 100 τοις εκατό αξιοποίηση της προσωρινής χρηματοδότησης της
ΕΕ έχει ωφελήσει τους δήμους αναφορικά με την αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ.
• Στην Κύπρο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν επισημάνει την αξία της ταχείας μεταφοράς των
κονδυλίων της ΕΕ. Υπό κανονικές συνθήκες, οι κρατικές επιχορηγήσεις μεταφέρονται ανά τρίμηνο από την
κεντρική κυβέρνηση σε τοπικό επίπεδο. Λόγω των παρουσών συνθηκών, η κυβέρνηση είχε μεταφέρει ένα
μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης σε πρώιμο στάδιο, με τη έγκριση των Υπουργών Οικονομικών και
Εσωτερικών. Επιπλέον, η εξόφληση ορισμένων οικονομικών χρεών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
προς την εθνική κυβέρνηση έχει ανασταλεί για μια περίοδο έξι μηνών. Αυτή η ευελιξία ήταν ζωτικής σημασίας
για τη λειτουργία των δήμων στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της κρίσης, διασφαλίζοντας τη ρευστότητα σε μια
περίοδο που οι πόροι δέχονταν σημαντικές πιέσεις.
• Στην Κορσική, η CRII/+ υπήρξε πολύτιμη για τη διασφάλιση της ευελιξίας αναφορικά με την παράταση των
προθεσμιών παράδοσης των έργων και την ευκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Η CRII/+ έπρεπε να
εγκριθεί πολύ γρήγορα, αλλά ήταν πολύτιμη προκειμένου να επιτραπεί η συγχρηματοδότηση κατά 100% σε
ένα πλαίσιο, όπου η διαθεσιμότητα συγχρηματοδότησης ήταν περιορισμένη. Αυτό βοήθησε τις αρχές του
προγράμματος να αντιμετωπίσουν την κρίση και να στηρίξουν τους δήμους. Σε επίπεδο δήμων, η Μπαστιά
δεν αντιμετώπισε προβλήματα αναφορικά με την πρόσβαση στα κονδύλια και τις πληρωμές του
προγράμματος.

4.2 ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΝΈΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ: REACT-EU ΚΑΙ ΜΑΑ
Οι πρωτοβουλίες CRII/CRII+ συμπληρώνονται από τη δέσμη μέτρων REACT-EU (Βοήθεια Ανάκαμψης για τη
Συνοχή και τα Εδάφη της Ευρώπης). Κατά την προετοιμασία για την επόμενη περίοδο, οι αρχές του προγράμματος
16 Οι χώρες της ΕΕ αξιοποιούν σωστά την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορωνοϊού. 29/07/2020, https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/
news/2020/07/29-07-2020-eu-countries-make-good-use-of-the-coronavirusresponse-investment-initiative
17 ΝΕΑ ΕΚΤ (Οκτώβριος 2020) Ο θυρωρός της γειτονιάς, https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=en&newsId=9801
18 Michie R και Dozhdeva V (2020) Μπόρα είναι, θα περάσει: Διαχείριση προγραμμάτων σε περίοδο κρίσης. Έκθεση IQ-Net 46(1), Κέντρο Έρευνας Ευρωπαϊκών Πολιτικών Delft.
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και οι δήμοι λαμβάνουν επίσης υπόψη τους τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της ΕΕ, ο
οποίος θέτει στη διάθεση των ΚΜ δάνεια και επιχορηγήσεις ύψους 672,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη
μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.
Η δέσμη μέτρων REACT-EU (Βοήθεια Ανάκαμψης για τη Συνοχή και τα Εδάφη της Ευρώπης) (βλ. Box
9) θα αποφέρει 47,5 δισεκατομμύρια ευρώ πρόσθετων κονδυλίων που θα τεθούν στη διάθεση του ΕΤΠΑ
και του ΕΚΤ, καθώς επίσης και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Αυτά τα
πρόσθετα κονδύλια θα παρασχεθούν κατά τα έτη 2020-22 μέσω στοχευμένης αναθεώρησης του πλαισίου
προγραμματισμού 2014-2020, η οποία θα συμπληρωθεί με πόρους από το σχέδιο ανάκαμψης «Επόμενη Γενιά
- ΕΕ». Οι πρόσθετοι πόροι που διατίθενται από τη REACT-EU εξυπηρετούν διττό σκοπό: τη στήριξη μέτρων
που σχετίζονται με επισκευές στο πλαίσιο της πανδημίας του COVID-19 και μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής
ανάκαμψης από την κρίση.

«Τόσο ο δήμος όσο κα η ΔΑ του ΕΤΠΑ θεωρούν σημαντικό το ρόλο
της REACT-EU κατά τα επόμενα έτη ως μια πρόσθετη πηγή
χρηματοδότησης.» — Συνέντευξη με το Δήμο του Ρότερνταμ.
ΚΟΥΤΊ 9: ΣΎΝΟΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΤΗΣ REACT-EU
• Πλήρης ευελιξία για τα ΚΜ αναφορικά με τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το μερίδιο των πόρων
για το ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΠΑΝ και ΤΕΒΑ,
• Μη προκαθορισμένη ανάλυση ανά κατηγορία των περιφερειών για την καθοδήγηση των πόρων εκεί όπου
είναι περισσότερο αναγκαίοι,
• Δυνατότητα συγχρηματοδότησης από την ΕΕ επενδύσεων έως 100%,
• Αναδρομική επιλεξιμότητα δαπανών από την 1η Φεβρουαρίου 2020, η οποία περιλαμβάνει τόσο
τις πράξεις που έχουν ολοκληρωθεί φυσικά όσο και τις πράξεις που έχουν εφαρμοστεί πλήρως (υπό
την προϋπόθεση ότι έχουν ξεκινήσει από την 1η Φεβρουαρίου 2020) και αποτελούν συνέχεια των CRII
και CRII+,
• Καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023, σε συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο 2014-20,
• Δυνατότητα διάθεσης πόρων και στα υφιστάμενα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στο
πλαίσιο της ΕΕΣ,
• Διάθεση του 70% των εθνικών κονδυλίων το 2021 με βάση τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις
της κρίσης,
• Δίχως ανάλυση ανά κατηγορία περιφερειών. Τα ΚΜ πρέπει να διασφαλίσουν την ισόρροπη στήριξη
μεταξύ των αναγκών των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από τις επιπτώσεις της πανδημίας
του COVID-19 και της ανάγκης διατήρησης της εστίασης σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες,
• Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, οι απαιτήσεις θεματικής συγκέντρωσης και το πλαίσιο
επιδόσεων δεν ισχύουν για τη REACT-EU. Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για
να εγκρίνει προγράμματα και τροποποιήσεις προγραμμάτων εντός 15 εργάσιμων ημερών από την
υποβολή τους.
Πηγή: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2140.

Τον Οκτώβριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε την κατανομή των χρηματοδοτικών κονδυλίων για το
2021 μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της REACT-EU. Οι προετοιμασίες για τη REACT-EU συνεχίζονται
σε όλα τα κράτη μέλη με τις αρχές να σχεδιάζουν να διαθέσουν τους πόρους της REACT-ΕU σε υφιστάμενα
προγράμματα της Πολιτικής Συνοχής, κυρίως μέσω της δημιουργίας νέων προτεραιοτήτων. Οι αρμοδιότητες
για τη διάθεση της χρηματοδότησης υπόκεινται σε εθνικό επίπεδο.
• Η προετοιμασία για τη REACT-EU περιλάμβανε γενικά τη συνεργασία με υποεθνικούς φορείς και
παράγοντες της Πολιτικής Συνοχής, συμπεριλαμβανομένων των δήμων, ωστόσο ο τελικός της
αντίκτυπος αναμένεται να φανεί. Ενώ ζητήθηκε γρήγορα η γνώμη των υποεθνικών κυβερνήσεων σχετικά
με την αξιοποίηση και την ευέλικτη κατανομή των πόρων της ΕΕ για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης, αυτό
δεν ίσχυσε για νέες πρωτοβουλίες όπως η REACT-EU, ο ΜΜΑ και το πρόγραμμα μετά το 2020. Στην Κύπρο
ζητήθηκε από τους δήμους να υποβάλλουν προτάσεις προγραμμάτων που θα υποστηρίζονται από τη
REACT-EU και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάκαμψης, αλλά αναμένουν ανατροφοδότηση.
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• Παρ’ όλ’ αυτά, ορισμένοι δήμοι έχουν προχωρήσει αρκετά στον προγραμματισμό τους σχετικά με την
αξιοποίηση της χρηματοδότησης REACT-EU και προβλέπουν ότι θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.
Τόσο το Ρότερνταμ όσο και η ΔΑ του Δυτικού ΕΠ θεωρούν σημαντικό το ρόλο της REACT-EU κατά τα επόμενα
έτη ως μια πρόσθετη πηγή χρηματοδότησης. Το Ρότερνταμ έχει αναπτύξει ένα σχέδιο ανάκαμψης του δήμου,
το οποίο προορίζεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για δημόσιες επενδύσεις από υψηλότερα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Επί του παρόντος, η REACT-EU είναι η πιο συγκεκριμένη επιλογή για πολιτικές
αντιμετώπισης με χρηματοδότηση της ΕΕ, δεδομένου ότι οι πόροι της περιόδου 2014-20 δεν ήταν πλέον
διαθέσιμοι για επενδύσεις που σχετίζονται με τη νόσο COVID. Η δέσμη μέτρων REACT-EU στη Δυτική
Ολλανδία θα επενδύσει σε μια πράσινη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομική ανάκαμψη, με δύο άξονες δράσης
που θα εστιάζουν στις κοινωνικές μεταβάσεις στις αστικές ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ρότερνταμ. Το
πλαίσιο ΟΕΕ θα αξιοποιηθεί για τη διανομή αυτών των κονδυλίων στο Νότιο Ρότερνταμ και αναμένεται να
έχει μεγάλη ζήτηση λόγω των σημαντικών επιπτώσεων της κρίσης στην εκπαίδευση και τους νεοεισερχομένους
στην αγορά εργασίας (π.χ. πρακτικές ασκήσεις που δεν ολοκληρώθηκαν). Η ΟΕΕ του Ρότερνταμ στοχεύει
αποκλειστικά στο νότιο τμήμα της πόλης. Ως τμήμα του επικείμενου μηχανισμού REACT-EU, η ΔΑ του ΕΤΠΑ
αποφάσισε ότι τα προγράμματα στις αστικές ΟΕΕ δεν απαιτούν δημοτική συγχρηματοδότηση (όπως το κανονικό
ΕΠ), γεγονός που συμβάλλει στη μείωση της πίεσης που ασκείται στον δημοτικό προϋπολογισμό.
Συνολικά, το σχέδιο ανάκαμψης Επόμενη Γενιά - ΕΕ θα παράσχει έως και 750 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω
επιχορηγήσεων και δανείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ),
ο οποίος θα καταστήσει διαθέσιμα 672,5 δισεκατομμύρια ευρώ με τη μορφή δανείων και επιχορηγήσεων
κατά την περίοδο 2021-23. Ο ΜΜΑ θα υλοποιηθεί ξεχωριστά από την Πολιτική Συνοχής και απαιτεί από τα
κράτη μέλη να καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που θα προβλέπουν μια συνεκτική
δέσμη μεταρρυθμίσεων και προγραμμάτων δημόσιων επενδύσεων προς υλοποίηση. Αυτά τα σχέδια θα πρέπει
να συμβάλλουν στην πράσινη και τη ψηφιακή μετάβαση και να ενισχύουν το αναπτυξιακό δυναμικό, τη δημιουργία
θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα των ΚΜ.
• Τα κράτη μέλη βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια προετοιμασίας των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης
και ανθεκτικότητας. Για τους δήμους, υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν. Το
πρώτο είναι η διασφάλιση ότι ο ηγετικός ρόλος της εθνικής κυβέρνησης κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
στο ΜΜΑ δεν μειώνει το γενικό ρόλο των υποεθνικών επιπέδων αναφορικά με την κατανομή και τη διάθεση
των κονδυλίων. Το δεύτερο είναι η διασφάλιση επαρκούς συνοχής κατά την αξιοποίηση του ΜΜΑ με την
Πολιτική Συνοχής και άλλα μέσα. Η ΟΕΕ του Ρότερνταμ έχει ήδη αναπτύξει μια σειρά πιθανών προγραμμάτων
στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της εκπαίδευσης, των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων
και της ψηφιοποίησης (π.χ. μέσω της σύμπραξης εταιρειών τεχνολογίας και κολλεγίων). Ωστόσο, η ανάπτυξη
ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης έχει προγραμματιστεί για την περίοδο μετά από τις εκλογές του Μαρτίου
του 2021.
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05
ΔΙΔΆΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ

Καθώς οι δήμοι προσπαθούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει η Πολιτική Συνοχής για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, αναδύονται σημαντικά διδάγματα και συστάσεις για το
μέλλον.

5.1 Ο ΡΌΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΣΥΝΟΧΉΣ ΒΡΑΧΥΠΡΌΘΕΣΜΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΡΌΘΕΣΜΑ
Η στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της Πολιτικής
Συνοχής, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στους δήμους για την αντιμετώπιση
της κρίσης του COVID-19 και πιο συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση των άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προκλήσεων.
• Η πρόσθετη χρηματοδότηση και οι διοικητικές ευελιξίες που θεσπίστηκαν με τις CRII και CRII+ συμβάλλουν στην άμεση αντιμετώπιση της κρίσης. Τα κονδύλια της Πολιτικής Συνοχής έχουν ανακατανεμηθεί
στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής μέριμνας και για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης.
Κρίσιμης σημασίας για την επιτυχία των σημερινών και των μελλοντικών πρωτοβουλιών είναι η ικανότητα των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να έχουν πρόσβαση και να δαπανούν τους πόρους της Πολιτικής Συνοχής
εγκαίρως και αποτελεσματικά και οι αρχές του προγράμματος αξιοποίησαν τις δυνατότητες ευελιξίας της
CRII/+ για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις στα προγράμματα Συνοχής και στους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των δήμων.
• Το Ταμείο REACT-EU θα παράσχει μια εν δυνάμει πολύτιμη χρηματοδότηση κατά τα επόμενα δύο έτη,
ωστόσο θα υπάρξουν προβλήματα αναφορικά με την απορρόφησή της. Κατά την επόμενη διετία, η
δέσμη μέτρων REACT-EU θα καταστήσει διαθέσιμα πρόσθετα κονδύλια ύψους 47,5 δισεκατομμυρίων ευρώ
στο ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ, καθώς επίσης και στο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ),
αποτελώντας έναν δυνητικά σημαντικό πόρο για τα σχέδια ανάκαμψης των δήμων. Ωστόσο, οι δυνατότητες
ευελιξίας που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο της CRII/+ θα εξακολουθήσουν να είναι ζωτικής σημασίας για τους
δήμους και άλλους δικαιούχους προκειμένου για την απορρόφηση των πρόσθετων πόρων πριν από το τέλος
του 2023.
• Μακροπρόθεσμα, ο σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη για την περίοδο του προγράμματος της Πολιτικής
Συνοχής 2021-27 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ορισμένες αλλαγές που ενδέχεται να
ενισχύσουν το ρόλο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο μελλοντικός «Στόχος Πολιτικής 5» (Η
ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες) παρέχει αυξημένη προβολή της τοπικής διάστασης που περιλαμβάνει ένα συγκεκριμένο στόχο για την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη που έχει ως στόχο διαφορετικά εδάφη. Τα ΚΜ
έχουν την ευελιξία να προγραμματίσουν τα δικά τους μοντέλα ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων στο
πλαίσιο αυτό, εφόσον πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις αναφορικά με την ύπαρξη στρατηγικών που βασίζονται
σε διατομεακές, πολυσυμμετοχικές προσεγγίσεις και τη συμμετοχή των δήμων στην κατάρτιση στρατηγικών
και στην επιλογή των έργων. Αναφορικά με αυτό, συνίσταται ο ορισμός του ελάχιστου ποσοστού διάθεσης
του ΕΤΠΑ για Στρατηγικές Ολοκληρωμένης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΒΑΑ) στο 8% κατά την επόμενη
περίοδο.19 Παράλληλα με αυτές τις κανονιστικές προτάσεις, η Επιτροπή προετοιμάζει στήριξη και καθοδήγηση
για την υλοποίηση της ΟΒΑΑ. Η Επιτροπή προτείνει μια νέα πρωτοβουλία της ΕΕ για τις αστικές περιοχές,
με χρηματοδότηση ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της δημιουργίας υποδομών, καινοτόμων
δράσεων και ανταλλαγής γνώσης σε τοπικό επίπεδο.
19 Σύμφωνα με την πολιτική συμφωνία για τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων του Δεκεμβρίου του 2020 (https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/
news/2020/12/12-08-2020-political-agreement-on-the-european-regional-development-fund-and-the-cohesion-fund).
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5.2 Η ΑΝΆΓΚΗ ΓΙΑ ΚΆΘΕΤΟ ΚΑΙ ΟΡΙΖΌΝΤΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌ
Η πανδημία κατέδειξε τη σημασία του συντονισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και της
συνεργασίας μεταξύ των δήμων προκειμένου για την ελαχιστοποίηση των κατακερματισμένων ή ασύνδετων
πολιτικών αντιμετώπισης. Αυτό ισχύει για την αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ, όπου είναι σημαντική η αξιοποίηση
των συνεργειών και η αποφυγή του κατακερματισμού και του ανταγωνισμού για τους πόρους της ΕΕ. Μια υγιής
θεσμική δομή και ικανότητα σε τοπικό επίπεδο διευκολύνει την εφαρμογή των ΕΔΕΤ για τη λήψη μέτρων κατά
της κρίσης. Τόσο η εμπειρία του παρελθόντος όσο και η σαφής οριοθέτηση των ρόλων των διαφόρων διοικητικών
αρχών αποδεικνύονται από την περιπτωσιολογική μελέτη που συνέβαλε σε επιτυχείς παρεμβάσεις.

«Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, πραγματοποιήθηκαν εγκαίρως και
αποτελεσματικά σημαντικές προσαρμογές σε προγράμματα και
αυτό οφειλόταν οριζοντίως σε μεγάλο βαθμό στον στενό
συντονισμό και τους δεσμούς εργασίας μεταξύ της Φρανκφούρτης
επί του Όντερ και της Σλούμπιτσε και καθέτως μεταξύ των δήμων
και της διαχειριστικής αρχής του ΕΠ.»
— Συνέντευξη Φρανκφούρτη επί του Όντερ.
Ένας βασικός κίνδυνος είναι η κάθετη αποτυχία συντονισμού στη διαχείριση της κρίσης και η ασυνεχής
αντιμετώπιση μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης. Είναι κατανοητό ότι οι εθνικές αρχές έχουν αναλάβει
ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Παρ’ όλ’ αυτά, οι παρεμβάσεις που κατευθύνονται μόνο από
το εθνικό επίπεδο είναι συχνά ανεπαρκείς, ιδίως δεδομένης της εγγύτητας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
στις άμεσες επιπτώσεις και τις αναδυόμενες ανάγκες «της περιοχής». Η επιτυχής αξιοποίηση της χρηματοδότησης
της ΕΕ έχει συσχετιστεί με την ταχεία λήψη μέτρων σε πολλαπλά επίπεδα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020,
με την ενεργή συμμετοχή στη δημιουργία των δομών για τη διασύνδεση δήμων, περιφερειακών ΔΑ, υπουργείων
και της ΕΕ. Στο Ρότερνταμ, την Κορσική και την Φρανκφούρτη-Σλούμπιτσε, η καλή σχέση μεταξύ των αρχών
του προγράμματος και των δήμων υπήρξε σημαντική για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής αξιοποίησης της
χρηματοδότησης της ΕΕ. Η ταχεία λήψη μέτρων βασίζονταν συχνά σε καθιερωμένα μοντέλα διακυβέρνησης
και δεσμούς μεταξύ επιπέδων που ήταν σε θέση να ενεργοποιηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά με το ξέσπασμα
της πανδημίας.
Εκτός από τον κάθετο συντονισμό, έχει καταδειχθεί η αξία του οριζόντιου συντονισμού μεταξύ των
δήμων. Αυτό ισχύει σαφώς για τους δήμους σε διασυνοριακά περιβάλλοντα, όπου το κλείσιμο των εθνικών
συνόρων υπογράμμισε τις προκλήσεις της εφαρμογής προγραμμάτων συντονισμένης δράσης της Πολιτικής
Συνοχής σε διαφορετικά θεσμικά και ρυθμιστικά περιβάλλοντα και στις δύο πλευρές των συνόρων, αλλά και τη
σημασία τους σε συνθήκες κρίσης. Ωστόσο, ο οριζόντιος συντονισμός είναι επίσης ζωτικής σημασίας καθώς οι
δήμοι αναπτύσσουν συνεκτικά μέτρα για την αντιμετώπιση μιας κοινής πρόκλησης. Οι συντονισμένες προσεγγίσεις
για την πρόσβαση και την αξιοποίηση της χρηματοδότησης της ΕΕ μέσω διακοινοτικών δομών συγκεντρώνουν
πόρους και δημιουργούν δυνατότητες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μικρότερους δήμους που δεν έχουν
τη δυνατότητα και την εμπειρία πρόσβασης σε κονδύλια της ΕΕ. Στην Φρανκφούρτη επί του Όντερ και τη
Σλούμπιτσε, ο στενός συντονισμός δεν είναι μόνο σημαντικός σε κάθετο επίπεδο μεταξύ του δήμου και της ΔΑ
του ΕΠ, αλλά και σε οριζόντιο επίπεδο με την άλλη πλευρά των συνόρων. Οι δύο πόλεις έχουν αναπτύξει μια
στενή συνεργασία τα τελευταία 20-30 έτη, η οποία υπήρξε ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κρίσης
(βλ. Box 10).
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ΚΟΥΤΊ 10: ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕΤΑΞΎ ΤΗΣ ΦΡΑΝΚΦΟΎΡΤΗΣ ΕΠΊ ΤΟΥ ΌΝΤΕΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΛΟΎΜΠΙΤΣΕ
Το Κέντρο Συνεργασίας Φρανκφούρτης-Σλούμπιτσε διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη
συνεργασία μεταξύ των δύο πόλεων. Το κέντρο συνεργασίας, το οποίο ιδρύθηκε το 2011
στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού προγράμματος «Διακρατική συνεργασία σε ευρωπαϊκές
δίδυμες πόλεις», είναι ένα κοινό γραφείο των διοικητικών υπηρεσιών της Φρανκφούρτης και
της Σλούμπιτσε. Οι υπάλληλοι εργάζονται στις διοικητικές υπηρεσίες των δύο πόλεων εκατέρωθεν του
Όντερ και πραγματοποιούν συχνές συνεδριάσεις. Στόχος του είναι η διευκόλυνση της συνεργασίας σε
διοικητικό επίπεδο μεταξύ των δύο πόλεων και η υλοποίηση κοινών, καινοτόμων έργων σε διάφορους
τομείς συνεργασίας προς όφελος και των δύο πλευρών. Η Φρανκφούρτη και η Σλούμπιτσε συνεργάζονται
επίσης στο πλαίσιο της κοινής δομής του Euroregion Pro Europa Viadrina. Υπάρχουν επίσης ισχυροί
δεσμοί συνεργασίας με την Κοινή Γραμματεία του διαπεριφερειακού προγράμματος, η οποία εδρεύει
στην Φρανκφούρτη και βρίσκεται στο ίδιο κτίριο. Αυτός ο ισχυρός κάθετος και οριζόντιος συντονισμός
διευκόλυνε την ταχεία και αποτελεσματική προσαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19.
Πηγή: EPRC research.

5.3 Η ΕΔΑΦΙΚΉ ΔΙΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΈΣ «ΑΠΌ ΤΗ ΒΆΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΉ»
Η ανάγκη για την ενεργό συμμετοχή των δήμων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής
υπογραμμίστηκε από την κρίση. Οι δήμοι είναι σε θέση να ενημερώνουν σχετικά με τις ανάγκες που πρέπει
να καλύπτει η Πολιτική Συνοχής «επί τόπου». Η αξία αυτής της εγγύτητας στις αναδυόμενες ανάγκες έχει καταδειχθεί στο ταχέως μεταβαλλόμενο πλαίσιο της κρίσης του COVID-19 από τα πρώτα μέτρα αντιμετώπισης
που έλαβαν οι δήμοι:

«Οι πόλεις αποτελούμε τα άτομα στον οργανισμό της ΕΕ. Είμαστε
μάρτυρες των αλλαγών που απαιτούνται σε καθημερινή βάση»
— Mario Rajn, δήμαρχος του Κρίζεβτσι (Κροατία)20
• Ένας στρατηγικός ρόλος για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνει την Πολιτική Συνοχής
πιο κοντά στους πολίτες. Όπως προαναφέρθηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει προτάσεις που
έχουν ως στόχο την ενίσχυση του ρόλου των δήμων κατά την περίοδο 2021-27. Η συμμετοχή του τοπικού
επιπέδου στην Πολιτική Συνοχής δεν θα πρέπει να εξαντλείται στο να είναι οι δήμοι αποδέκτες ή δικαιούχοι
χρηματοδότησης. Αντίθετα, θα πρέπει να συμβάλλουν στο στρατηγικό σχεδιασμό και να έχουν βασικό ρόλο
στην υλοποίησή του. Η ενσωμάτωση του τοπικού επιπέδου ως ενεργού συμμετέχοντος ενισχύει τη δυναμική
«από τη βάση προς την κορυφή» στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής και την εδαφική της διάσταση. Η παροχή
στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στους εταίρους τους ενός πιο σημαντικού ρόλου και συμμετοχής
στη διαδικασίας φέρνει τις επενδύσεις της ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες.
Ωστόσο, εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με την καταλληλότητα ορισμένων χαρακτηριστικών της δέσμης
μέτρων ανάκαμψης της ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση για τους δήμους. Υπάρχει η ανάγκη για την ενεργή
συμμετοχή του τοπικού επιπέδου στην προετοιμασία, ιδιαίτερα της μελλοντικής Πολιτικής Συνοχής και του ΜΜΑ,
μαζί με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές. Έχουν εκφραστεί ανησυχίες σε τοπικό επίπεδο σχετικά με την
ανεπαρκή συνοχή μεταξύ των νέων μέσων της ΕΕ και της Πολιτικής Συνοχής, η οποία οφείλεται στους διαφορετικούς στόχους και τις διαφορετικές μεθόδους κατανομής των μέσων, την αβεβαιότητα σχετικά με τους δεσμούς
με την ευρύτερη πράσινη και ψηφιακή ατζέντα και το Ευρωπαϊκό εξάμηνο και την απουσία μιας ισχυρής εδαφικής
διάστασης για τη REACT-EU και τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Δεν έχει καταστεί σαφής ο
τρόπος εφαρμογής της εδαφικής διάστασης, δεδομένου ότι τα κονδύλια είναι εθνικά και υπάρχει ευελιξία για τη
διοχέτευση της χρηματοδότησης μέσω ενός ειδικού (εθνικού) προγράμματος. Όσον αφορά το Μηχανισμό
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η αποκλειστική εστίαση στα εθνικά μέτρα και η απουσία ενός σαφούς ρόλου
για τους οργανισμούς περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν επικριθεί από τους εδαφικούς φορείς.21
20 Δήμαρχος: Οι πόλεις είναι τα άτομα στον οργανισμό της ΕΕ», Euractiv 25 Σεπτεμβρίου 2020.
21 Bachtler J, Mendez C και Wishlade F (2020) Το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη και η Πολιτική Συνοχής: Μια αρχική εκτίμηση, Δημοσίευση 20/1 Κοινοπραξίας Έρευνας
Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής, Κέντρο Έρευνας Ευρωπαϊκών Πολιτικών, Γλασκόβη και Ντελφτ.
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5.4 Η ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΕΠΑΡΚΟΎΣ ΔΥΝΑΜΙΚΌΤΗΤΑΣ ΕΊΝΑΙ ΔΕΔΟΜΈΝΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΌ
ΕΠΊΠΕΔΟ
Προκειμένου να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην Πολιτική Συνοχής απαιτείται για τους δήμους
επαρκής δυναμικότητα. Η αξιοποίηση των CRII/CRII+, REACT-EU και της χρηματοδότησης της Πολιτικής
Συνοχής κατά την περίοδο 2021-27 είναι πιθανό να δοκιμάσει τη διοικητική ικανότητα ορισμένων δημοτικών
αρχών. Τα ελλείμματα δυναμικότητας μπορούν να υπάρχουν σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένης της
έλλειψης δεξιοτήτων, γνώσεων, εμπειρίας ή ικανοτήτων, της έλλειψης πρόσβασης σε πόρους για τη συλλογή,
ανάλυση και αξιοποίηση των δεδομένων και πληροφοριών που απαιτούνται για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό
και την υλοποίηση της στρατηγικής, της έλλειψης κάθετου ή οριζόντιου συντονισμού και της έλλειψης προσωπικού
ή οικονομικών πόρων. Προκειμένου για την ανάπτυξη της δυναμικότητας υπάρχει διαθέσιμη μια σειρά από
επιλογές:
• Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανάπτυξη της δυναμικότητας αφορά την ενίσχυση των ανθρώπινων
πόρων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού (βλ. Box 11), μεταξύ
άλλων όσον αφορά την ενεργή συμμετοχή στην Πολιτική Συνοχής. Υπάρχουν παραδείγματα, στα οποία η
αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας της ΕΕ έχει ενισχύσει τους ανθρώπινους πόρους προκειμένου για την
πρόσβαση των δήμων σε κονδύλια της ΕΕ.22
Η συνεργασία μεταξύ των δήμων μπορεί να ενισχύσει τη διοικητική ικανότητα των δήμων προκειμένου
για τη στρατηγική συμμετοχή τους στην Πολιτική Συνοχής. Η ΕΕ στηρίζει την εξερεύνηση λειτουργικών
χώρων, προκειμένου για την αντιμετώπιση ζητημάτων που ξεπερνούν τα όρια των δήμων. Οι διαδικασίες της
κλιματικής αλλαγής, οι δημογραφικές αλλαγές και η τεχνολογική πρόοδος δημιουργούν σύνθετες επιπτώσεις
πέραν των διοικητικών συνόρων και η νόσος COVID-19 είχε παρόμοιες επιπτώσεις. Αυτό τονίζει την αξία της
διασυνοριακής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ των δήμων, των ενώσεων δήμων και των ολοκληρωμένων
εδαφικών επενδύσεων.
ΚΟΥΤΊ 11: ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
Το Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου
της Ευρώπης παρέχει προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων καθώς επίσης και πολιτικές και νομικές
συμβουλές στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές, προκειμένου να στηρίξουν τις τρέχουσες
διαδικασίες μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην Κύπρο, το Κέντρο
Εμπειρογνωμοσύνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώσεις οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) στηρίζει την υλοποίηση της Εθνικής
Στρατηγικής Κατάρτισης για τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η πρώτη κατάρτιση, η οποία
έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2020, επικεντρώθηκε στη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων. Η δεύτερη κατάρτιση ήταν αφιερωμένη στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Η επόμενη
συνεδρία του Μαρτίου θα παράσχει κατάρτιση σχετικά με τη Διαχείριση των Επιδόσεων.
Πηγή: Συμβούλιο της Ευρώπης (2020) https://www.coe.int/en/web/good-governance/cyprus.

• Ενεργή συμμετοχή σε δίκτυα ή πλατφόρμες για την ανταλλαγή γνώσεων. Αυτή η προσέγγιση παρέχει
ευκαιρίες ανταλλαγής εμπειριών και ένα φόρουμ για τη συζήτηση σχετικά με προβλήματα, λύσεις, ορθές
πρακτικές και για την ενίσχυση του συντονισμού και της συνοχής.
• Υπάρχει επίσης ανάγκη πλήρους αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρει η Πολιτική Συνοχής
για τη στήριξη της ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής συνοχής για την ελάφρυνση
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από το διοικητικό φόρτο.

5.5 Ο ΡΌΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΏΝ ΟΡΓΆΝΩΝ ΣΕ ΕΠΊΠΕΔΟ ΕΕ
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην κινητοποίηση των δήμων προκειμένου
να διαδραματίσουν με τη σειρά τους ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της Πολιτικής
Συνοχής. Οι διαδικασίες ανάπτυξης διοικητικών ικανοτήτων και θεσμικών οργάνων που προωθείται από την
22 Polverari L, Bachtler J, Ferry M, Mendez C και Ogilvie J (2020) Η Αξιοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας για την Ανάπτυξη των Διοικητικών Ικανοτήτων κατά την Περίοδο 2014-2020,
Τελική Έκθεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG Regio), Κέντρο Έρευνας Ευρωπαϊκών Πολιτικών, Πανεπιστήμιο του Στραθκλάιντ, Γλασκόβη.
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε υποεθνικό επίπεδο έχουν εξουσιοδοτήσει σταδιακά τους υποεθνικούς φορείς να
αναλάβουν την ευθύνη για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των επενδύσεων της ΕΕ. Αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί
και να επεκταθεί και σε τοπικό επίπεδο.

«Υφίσταται πάντα ο κίνδυνος θεώρησης της αξιοποίησης των
κονδυλίων της ΕΕ ως εθνικής αρμοδιότητας και η αντιμετώπιση
του COVID-19 θα μπορούσε να το ενισχύσει αυτό. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλοι φορείς μπορούν
να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση σχετικά
με τον ρόλο των δήμων όχι μόνο ως δικαιούχων αλλά και ως
ενεργών συμμετεχόντων στην καθοδήγηση των επενδύσεων της
ΕΕ.» — Συνέντευξη Φρανκφούρτη επί του Όντερ.
Ένα βασικό δίδαγμα είναι ο σημαντικός ρόλος των θεσμικών οργάνων σε επίπεδο ΕΕ στην ευαισθητοποίηση για την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των δήμων στη χρηματοδότηση της ΕΕ. Όπως προαναφέρθηκε, υφίσταται πάντα ο κίνδυνος θεώρησης της αξιοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ ως εθνικής αρμοδιότητας
και η αντιμετώπιση του COVID-19 θα μπορούσε να το ενισχύσει αυτό. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλοι φορείς μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση
σχετικά με τον ρόλο των δήμων στην καθοδήγηση των επενδύσεων της ΕΕ.
Η κανονιστική πολυπλοκότητα αποτελεί πρόκληση για την εφαρμογή της Πολιτικής Συνοχής και αυτό
είναι συχνά πιο εμφανές στην υλοποίηση των έργων «επί τόπου» σε περίοδο κρίσης. Η εκπλήρωση
των κανονιστικών απαιτήσεων (π.χ. όσον αφορά την επιλεξιμότητα, τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων) ανά
έργο συχνά καθιστά δύσκολη την πρόσβαση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης σε κονδύλια της ΕΕ με
τον πλέον επωφελή τρόπο. Σύμφωνα με τη συνέντευξη ενός Έλληνα δημάρχου στο πλαίσιο έκθεσης του ΟΟΣΑ
το 2020: «είναι λες και μας έχουν δώσει να φορέσουμε ένα κοστούμι που δεν είναι ραμμένο στα μέτρα μας».23
Αυτή η πρόκληση επιδεινώνεται σε μια περίοδο κρίσης. Η δέσμη μέτρων της ΕΕ για την καταπολέμηση της
νόσου COVID-19 επεδίωξε να μειώσει αυτή την πολυπλοκότητα, παρά το γεγονός ότι οι δήμοι συνέχισαν να
αντιμετωπίζουν ορισμένα διοικητικά εμπόδια αναφορικά με τις κανονιστικές ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που εισήχθησαν για τη βελτίωση της ευελιξίας. Η ενσωμάτωση των νέων κανόνων στο υφιστάμενο
σύστημα διαχείρισης και ενσωμάτωσης ήταν περίπλοκη και χρειάστηκε επιπλέον χρόνος και πρόσθετες ικανότητες
για να λειτουργήσουν αυτά τα μέσα κατά του COVID-19 και να γίνουν αντιληπτές όλες τους οι δυνατότητες.
Ωστόσο, οι δυνατότητες ευελιξίας που συμπεριλήφθηκαν στα μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση του COVID-19
αποτιμώνται στις αρχές του προγράμματος και τους δήμους. Πράγματι, σε ορισμένες περιπτώσεις κατέδειξαν
τη δυνατότητα αυξημένης ευελιξίας για την παροχή μέτρων αντιμετώπισης σε μερικές από τις ευρύτερες προκλήσεις
που συνδέονται με την υλοποίηση της Πολιτικής Συνοχής. Μολονότι η επίτευξη μιας συμφωνίας σχετικά με τις
κανονιστικές αλλαγές μεταξύ των διαφόρων φορέων σε επίπεδο ΕΕ και Κράτους Μέλους θα ήταν αναπόφευκτα
προβληματική, υπάρχουν τομείς που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής (π.χ. όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις
κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, την επιλεξιμότητα βάσει διαφόρων ταμείων).

5.6 ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΏΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΉΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΔΉΜΟΥΣ
Υπάρχουν ήδη διάφορες δομές και μέσα για τη διευκόλυνση της άμεσης καθοδήγησης των επενδύσεων
της Πολιτικής Συνοχής από τους δήμους και αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βάση.24 Υπάρχει
περιθώριο αύξησης της στήριξης της Πολιτικής Συνοχής που το τοπικό επίπεδο θα μπορούσε να αξιοποιήσει
με ευελιξία και αυτονομία για να προσαρμόσει τη στήριξη αυτή στις δικές του ανάγκες. Είναι δυνατή η παράθεση
πολλών παραδειγμάτων:
• Όταν οι δήμοι συμμετέχουν ενεργά ως Ενδιάμεσοι Φορείς για ΕΠ της Πολιτικής Συνοχής, έχουν άμεση
συμμετοχή στην παραγωγή, επιλογή και υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτεί η ΕΕ, αυξάνοντας το πεδίο
δράσης τους για να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες σε τοπικό επίπεδο (π.χ. ο δήμος του Τορίνο
είναι Ενδιάμεσος Φορέας για το ΕΠ «Μητροπολιτικές πόλεις»).
• Η ενεργή συμμετοχή των δημοτικών αρχών σε εδαφικά μέσα της Πολιτικής Συνοχής (Ολοκληρωμένες
Εδαφικές Επενδύσεις, Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των
23 ΟΟΣΑ (2020), Περιφερειακή Πολιτική για την Ελλάδα μετά το 2020, Εκθέσεις εδαφικής επισκόπησης του ΟΟΣΑ, Εκδόσεις ΟΟΣΑ, Παρίσι.
24 Βλ. Εδαφική Ατζέντα της ΕΕ για το 2030: Υλοποίηση της Εδαφικής Ατζέντας για το 2030 - Παραδείγματα μιας εδαφικής προσέγγισης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών,
https://www.territorialagenda.eu/files/agenda_theme/agenda_data/Implementation%20Actions/TerritorialAgenda_OngoingExamples_201109.pdf
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Τοπικών Κοινοτήτων) κατά την περίοδο 2014-20 ήταν σημαντική. Αυτά τα μέσα έχουν διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στη παροχή κινήτρων για στρατηγική συνεργασία και καινοτομία πολιτικής στο τοπικό επίπεδο (βλ.
Κουτιά 12 and 13). Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ενίσχυση της κοινής συμμετοχής μικρότερων
δήμων που έχουν περιορισμένες δυνατότητες και εμπειρία όσον αφορά την πρόσβαση σε κονδύλια της ΕΕ
σε σύγκριση με μεγαλύτερα αστικά κέντρα.25

«Το δίκτυο των δήμων που βασίζεται σε ΟΕΕ έχει παράσχει μια
πολύτιμη πλατφόρμα για τη συνεργασία και το συντονισμό μεταξύ
των δήμων και αυτό κατείχε σημαντική θέση στα μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας»
— Συνέντευξη με την Ένωση Δήμων της Σλοβενίας.
ΚΟΥΤΊ 12: ΤΑΠΤΚ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΑΣΤΙΚΏΝ ΠΡΆΣΙΝΩΝ ΧΏΡΩΝ ΣΤΗ ΧΆΓΗ
- GREENS IN THE PARK
Η Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠΤΚ) με τη στήριξη της ΕΕ
χρησιμοποιείται για να φέρνει κοντά τα μέλη της κοινότητας, προκειμένου για την αναμόρφωση της
εγκαταλελειμμένης γης στη συνοικία Σεβενίνγκεν της Χάγης. Η ΤΑΠΤΚ στηρίζει τοπικά έργα μικρής κλίμακας,
συμπεριλαμβανομένου του έργου Greens in the Park. Στο πλαίσιο του έργου αυτού συνεργάζεται η τοπική
αυτοδιοίκηση με εμπόρους της περιοχής προκειμένου για την αναζωογόνηση της εγκαταλελειμμένης γης,
με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος με κήπους, στους οποίους καλλιεργούνται
οπωροκηπευτικά. Οι κήποι αυτοί συντηρούνται από το Ίδρυμα Green Gardens Foundation, το οποίο
επιβλέπει εθελοντές και άτομα με αναπηρίες. Τα άτομα αυτά συνεργάζονται με μια ομάδα 20 ατόμων που
παράγουν βιολογικά λαχανικά και φρούτα για ένα τοπικό εστιατόριο.
Πηγή: https://www.greensinthepark.nl/.

ΚΟΥΤΊ 13: ΕΣΤΙΆΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΑΣΤΙΚΉ ΠΕΡΙΟΧΉ – ΟΕΕ ΣΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ ΤΟΥ ΜΠΡΝΟ (ΤΣΕΧΊΑ)
Μια βασική πρόκληση για τον εδαφικό σχεδιασμό στην Τσεχία ήταν τα κατακερματισμένα όρια της
δημόσιας διοίκησης, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο (η χώρα έχει 6.258 δήμους). Η εισαγωγή του
μέσου Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) της Πολιτικής Συνοχής έδωσε νέα ώθηση
στην αμοιβαία συνεργασία. Η στρατηγική ΟΕΕ επέτρεψε τη δημιουργία νέων συνεργασιών ημιπεριφερειακή
βάση. Προκειμένου για την επίσημη επιβεβαίωση της συνεργασίας στο πλαίσιο της στρατηγικές ΟΕΕ,
υπογράφηκε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου του Μπρνο, της Περιφέρειας της Νότιας
Μοραβίας και των πέντε μεγαλύτερων δήμων στην μητροπολιτική περιοχή. Η Ολοκληρωμένη Στρατηγική
ορίζει τη μητροπολιτική περιοχή σύμφωνα με βασικούς δείκτες, όπως η καθημερινή μετακίνηση για την
εργασία, η εκπαίδευση, η μετανάστευση, οι μεταφορές και η προσβασιμότητα. Εκτός από την παροχή
ενός μητροπολιτικού πλαισίου για την υλοποίηση έργων ΟΕΕ με χρηματοδότηση της ΕΕ την περίοδο
2014-20, αναμένεται ότι το πλαίσιο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για τη μελλοντική συνεργασία και το
συντονισμό μεταξύ των δήμων και των περιφερειακών αρχών σε βασικά θέματα μητροπολιτικής
ανάπτυξης.
Πηγή: https://metropolitni.brno.cz/en/basic-information/integrated-development-strategy-of-the-brno-metropolitan-area/.

Υπάρχουν μέσα για την αντιμετώπιση των ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δήμοι κατά την
αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ για δραστηριότητες συνεργασίας σε διασυνοριακά πλαίσια. Οι διασυνοριακές δημοτικές δομές και δεσμοί διευκόλυναν την ανάπτυξη και τη διαχείριση δραστηριοτήτων εδαφικής
συνεργασίας που αποδείχθηκαν πολύτιμες στο γεμάτο προκλήσεις πλαίσιο της πανδημίας. Σε αυτό το πλαίσιο,
25 Ferry M (2020) Αξιοποιούν τα Κράτη Μέλη στο έπακρο τη στήριξη της Πολιτικής Συνοχής για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη; EoRPA blog 7/5/2020, https://www.eprc-strath.eu/
eorpa/eprc-strath.eu/News-and-events/news/News-3137.html.
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το νόμιμο μέσο του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) παρέχει μια σταθερή δομή για τη
συνεργασία των δήμων, στο πλαίσιο πολυεπίπεδων συστημάτων διακυβέρνησης, που συμπληρώνει τα χρηματοδοτικά μέσα για προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και διαπεριφερειακά προγράμματα της
ΕΕ (Box 14). Τα οφέλη αυτής της προσέγγισης τονίστηκαν στους διασυνοριακούς δήμους της ΦρανκφούρτηςΣλούμπιτσε: Ενίσχυση της στρατηγικής προσέγγισης για την ενσωμάτωση διαφόρων δράσεων στο πλαίσιο
της αμοιβαίας πολιτικής, εδραίωση αυτών των δομών συνεργασίας και συνέχιση των δράσεων, παροχή νομικά
δεσμευτικών αποφάσεων για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης δέσμευσης των εταίρων, ευκολότερη πρόσβαση
σε διαδικασίες υποβολής προσφορών και εξαγορών, βελτιωμένη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα της
ΕΕ ως ενιαία οντότητα.
ΚΟΥΤΊ 14: ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΣΤΉΡΙΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΩΝ ΕΔΑΦΙΚΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΎΝΟΡΑ
ΙΤΑΛΊΑΣ-ΣΛΟΒΕΝΊΑΣ
Το διαπεριφερειακό ΕΠ Ιταλία-Σλοβενία εφαρμόζει την προσέγγιση της Ολοκληρωμένης
Εδαφικής Επένδυσης για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διασυνοριακής στρατηγικής
για τις δίδυμες πόλεις Νόβα Γκορίτσα – Γκορίτσια – Σέμπετερ-Βρτότζμπα, οι οποίες ενεργούν
επίσης ως Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ). Το εργαλείο ΟΕΕ επιτρέπει την παροχή
μιας μακροπρόθεσμης εδαφικής στρατηγικής με στόχο την αντιμετώπιση κοινών κοινωνικών και οικονομικών
προκλήσεων για μια σαφώς καθορισμένη γεωγραφική περιοχή που εκτείνεται πέραν των εθνικών συνόρων.
Η στρατηγική ΟΕΕ περιλαμβάνει 2 πιλοτικά έργα αξόνων διαφορετικής προτεραιότητας του διαπεριφερειακού ΕΠ. Το πρώτο αποσκοπεί στη στήριξη του ποταμού Ισόντζο/Σότσα μέσω του αειφόρου τουρισμού,
της προστασίας του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης. Το έργο αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο
διασυνοριακό δίκτυο ποδηλατοδρόμων και μονοπατιών πεζοπορίας για τη δημιουργία του πρώτου αστικού
διασυνοριακού πάρκου. Το δεύτερο δημιουργεί ένα δίκτυο ολοκληρωμένων υπηρεσιών που παρέχουν
κοινή χρήση των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή του ΕΟΕΣ. Το έργο στηρίζει ένα
νέο δίκτυο πληροφορικής, παρέχοντας την ευκαιρία για ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης σε διασυνοριακό επίπεδο, ένα όφελος που υπογραμμίζεται από τη σημερινή κρίση του
COVID.
Πηγή: https://euro-go.eu/en/programmi-e-progetti/progetti-iti/.
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