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Ενημεπωτικό Σημείωμα   

Αναπτυξιακοί Οπγανισμοί Πεπιυεπειών (ΑΟΠ Α.Ε.)  

 

Σύντομο ιστορικό  

 

Η πξώηε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηε ζύζηαζε αλαπηπμηαθώλ θνξέσλ ζηελ πεξηθέξεηα 

ειήθζε κεηαπνιηηεπηηθά. Με ην άξζξν 36 ηνπ λόκνπ 849/1978 ζεζπίζηεθε ε δπλαηόηεηα 

ζύζηαζεο Αλαπηπμηαθώλ Οξγαληζκώλ θαη ν πξώηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ ν Οξγαληζκόο 

Αλάπηπμεο Γπηηθήο Κξήηεο (ΟΑΓΤΚ). Με ην άξζξν 38 ηνπ ίδηνπ λόκνπ δόζεθε ε δπλαηόηεηα 

ζύζηαζεο Αλαπηπμηαθώλ Δηαηξεηώλ θαη νη πξώηεο πνπ ζπζηάζεθαλ από ηελ Αγξνηηθή 

Σξάπεδα ήηαλ νη ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ Α.Δ., ε ΜΔΗΝΙΑ Α.Δ. θαη ε ΗΠΔΙΡΟ Α.Δ. Σα πξώηα ρξόληα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, νη θνξείο απηνί είραλ πξνζθέξεη ζεκαληηθό έξγν. Όκσο, ζηε ζπλέρεηα, 

εληάρζεθαλ ζην θαλνληζηηθό πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη ζπκβαζηαθώλ ζρέζεσλ ηνπ δεκόζηνπ 

ηνκέα, πξάγκα πνπ πεξηόξηζε ηελ επειημία ηνπο. 

 

Με ηνλ Νόκν 1416/1984, δηεπξύλζεθε ν ζεζκόο ησλ Δπηρεηξήζεσλ ΟΣΑ. Από απηέο, νη 

ακηγώο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο πξνζέθεξαλ ζηελ αξρή αμηόινγν έξγν κε ηελ αμηνπνίεζε 

ηνπηθώλ πόξσλ θαη ηε δηεπθόιπλζε δεκνηηθώλ θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Όκσο, ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, πνιιέο, αλ όρη νη πεξηζζόηεξεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνπο 

Γήκνπο γηα ηελ παξάθακςε ηνπ αζθπθηηθνύ λνκηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο ζρεηηθά κε 

πξνζιήςεηο, αλαζέζεηο έξγσλ θ.ιπ. ή, αθόκα, εμππεξέηεζαλ πειαηεηαθέο ζρέζεηο. 

 

Αληίζεηα, νη πνιπκεηνρηθέο αλώλπκεο εηαηξείεο ησλ ΟΣΑ πνπ ιεηηνύξγεζαλ σο Αλαπηπμηαθέο 

Δηαηξείεο, έρνληαο επαξθή αλεμαξηεζία πξνζέθεξαλ ζεκαληηθό έξγν ζηελ ππνζηήξημε ηεο 

ηνπηθήο αλάπηπμεο. Παξαδείγκαηα απνηειεζκαηηθώλ Αλαπηπμηαθώλ Δηαηξεηώλ ππάξρνπλ ζηε 

Γπηηθή Μαθεδνλία (ΑΝΚΟ), ζηε Θεζζαινλίθε (ΑΝΔΘ), ζηελ πεξηνρή ηνπ Ακβξαθηθνύ 

(ΔΣΑΝΑΜ), ζηελ Καξδίηζα (ΑΝΚΑ) θ.ιπ. Οη Αλαπηπμηαθέο Δηαηξείεο απηέο ζπγθξόηεζαλ θαη 

ηελ Διιεληθή Έλσζε Αλαπηπμηαθώλ Δηαηξεηώλ (ΗΔLADA). 

 

H ζεκαληηθόηεξε ζπλεηζθνξά ησλ Αλαπηπμηαθώλ Δηαηξεηώλ ησλ ΟΣΑ είλαη όηη, κεηά από 

αληαγσληζηηθή δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη αμηνιόγεζή ηνπο, αλέιαβαλ ξόιν Δλδηάκεζσλ 

Φνξέσλ ηνπ ΚΠ ή ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ Πξνγξακκάησλ ή Κνηλνηηθώλ Πξσηνβνπιηώλ, 

όπσο ηα Πξνγξάκκαηα ηνπ ππνπξγείνπ Γεσξγίαο (LEADER I, LEADER II, LEADER+ θαη Γνκέο 

ηήξημεο ηεο Τπαίζξνπ), ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο (HORIZON, NOW, EUROFORM, ADAPT, 

Σνπηθά ύκθσλα Απαζρόιεζεο, EQUAL), ηνπ ΤΠΟΙΟ (INTERREG, ύκβνπινη Γηαρείξηζεο), 

ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ (ΔΠ.ΠΔΡ., ύζηεκα EMAS, URBAN) θ.ιπ. 

 

Οη Αλαπηπμηαθέο Δηαηξείεο απηέο, παξόηη ιεηηνύξγεζαλ ζηα όξηα δεκόζηνπ-ηδησηηθνύ ηνκέα, 

πέηπραλ ζρεηηθά γηαηί ζηεξίρζεθαλ ζην ελδνγελέο δπλακηθό ηεο πεξηνρήο ηνπο, δελ είραλ 

θξαηηθή πξνζηαζία θαη εγγπήζεηο θαη δελ επηηξεπόηαλ από ην ζεζκηθό πιαίζην ε επηδόηεζε 

ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηνπο δαπαλώλ. 

 

Η κνλαδηθή απόπεηξα δεκηνπξγίαο Αλαπηπμηαθήο Δηαηξείαο κε πξσηνβνπιία ηνπ ππνπξγείνπ 

Δζσηεξηθώλ επηρεηξήζεθε ην 1988-89 θαη απέηπρε. Καηάθεξε κόλν λα ζπζηαζεί από ηνλ 

Γεληθό Γξακκαηέα ηεο αληίζηνηρεο πεξηθέξεηαο, ε Δηαηξεία Αλάπηπμεο Γπηηθήο Διιάδαο 

(ΔΣΑΓΔ). Οη ηνπηθνί παξάγνληεο έβιεπαλ ηελ εηαηξεία απηή σο κηα θξαηηθή εηαηξεία πνπ ζα 

πξνζέθεξε δσξεάλ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή βνήζεηα. Η εηαηξεία δεζκεύηεθε ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

από ην θαλνληζηηθό πιαίζην ηνπ Γεκνζίνπ θαη γξήγνξα κεηαηξάπεθε ζε ηδηόξξπζκε δεκόζηα 
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ππεξεζία πνπ ππεξεηνύζε ην δεκόζην ζπκθέξνλ επηρεηξώληαο λα ιεηηνπξγήζεη κε 

ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα. 

 

Η κόλε ζρεηηθά αμηόινγε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ηε δεθαεηία ηνπ 

1990 ήηαλ ηα Πεξηθεξεηαθά Σακεία Αλάπηπμεο (ΠΣΑ) ηνπ λόκνπ 2218/1994, πνπ ζπζηήζεθαλ 

σο απηνηειή λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ επνπηεπόκελα από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα 

Πεξηθέξεηαο πνπ πξνεδξεύεη θαη ηνπ δηνηθεηηθνύ ηνπο ζπκβνπιίνπ. Σα ΠΣΑ έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα, ηεξώληαο ην θαλνληζηηθό πιαίζην ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα (ζηηο πξνζιήςεηο, ηηο 

αλαζέζεηο θ.ιπ.) λα ιεηηνπξγνύλ κε θάπνηα επειημία, ρσξίο βέβαηα λα κπνξνύλ λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ηηο ηδησηηθέο εηαηξείεο κειεηώλ θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο, νύηε ηηο 

Αλαπηπμηαθέο Δηαηξείεο ησλ ΟΣΑ. 

 

Με βάζε ηελ εκπεηξία απηή, ηηο ζύγρξνλεο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνύζαλ ζηηο άιιεο 

επξσπατθέο ρώξεο θαη, θπξίσο, ηε δηαπίζησζε ησλ πνιύ ζεκαληηθώλ ειιείςεσλ ζε 

κεραληζκνύο νξζνινγηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη απνηειεζκαηηθήο ππνζηήξημεο ηεο αλάπηπμεο 

ζπλνιηθά, αιιά θαη ησλ Σειηθώλ Γηθαηνύρσλ εηδηθόηεξα, γηα ηελ ηεξάξρεζε, πξνεηνηκαζία, 

πινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ ζηηο πεξηθέξεηεο, ε Κπβέξλεζε ηεο 

Νέαο Γεκνθξαηίαο (Γεληθή Γξακκαηεία Δπελδύζεσλ θαη Αλάπηπμεο) πξνρώξεζε ζηελ 

εθπόλεζε κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Αλαπηπμηαθώλ Οξγαληζκώλ ησλ 

Πεξηθεξεηώλ (ΑΟΠ), πξνσζώληαο, παξάιιεια, ηελ πξνεθινγηθή ηεο δέζκεπζε γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία θαηάιιεισλ κεραληζκώλ θαη θνξέσλ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο. 

 

Οη βαζηθέο δηαπηζηώζεηο ηεο κειέηεο ήηαλ: πξώηνλ, ε ύπαξμε ζεκαληηθνύ ειιείκκαηνο ζηε 

δηαδηθαζία νξζνινγηθνύ ζπλνιηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ αλαπηπμηαθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο 

πεξηθέξεηαο· δεύηεξνλ, ε κε ύπαξμε κεραληζκνύ ή ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο θαη 

ηεθκεξίσζεο ηνπ ζπλόινπ ηεο αλαπηπμηαθήο δξαζηεξηόηεηαο, έηζη ώζηε λα είλαη, αλά πάζα 

ζηηγκή, γλσζηέο νη πινπνηνύκελεο αιιά θαη άκεζα πξνγξακκαηηδόκελεο παξεκβάζεηο, ζε 

επίπεδν πεξηθέξεηαο, θαη ηξίηνλ, ε ύπαξμε κεγάινπ ειιείκκαηνο ππνζηήξημεο ησλ δηαδηθαζηώλ 

ηεξάξρεζεο, πξνεηνηκαζίαο, πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ θαη 

έξγσλ, ππό ηελ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Σειηθώλ Γηθαηνύρσλ. 

 

Δπίζεο, ζηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππήξραλ πεξηθεξεηαθνί, ηνπηθνί θνξείο θαη 

ππεξεζίεο, δεκνζίνπ θπξίσο ραξαθηήξα, νη νπνίνη δελ εθηεινύζαλ έξγα θαη δξάζεηο, αιιά 

ππνζηήξηδαλ ηνπο αξκόδηνπο θνξείο γηα ηελ νξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ 

αλαπηπμηαθώλ ηνπο παξεκβάζεσλ. 

 

Από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνύ θαη εθαξκνγήο αλαπηπμηαθώλ 

πξνγξακκάησλ ήηαλ νη αδπλακίεο ησλ απνθεληξσκέλσλ θξαηηθώλ θαη ησλ απηνδηνηθεηηθώλ 

ππεξεζηώλ ζε ό,ηη αθνξά επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο δηάγλσζεο, ηεθκεξίσζεο, δηακόξθσζεο 

ζηξαηεγηθήο, πξνγξακκαηηζκνύ, δηαρείξηζεο θ.ιπ. 

 

Με βάζε ηηο δηαπηζηώζεηο απηέο, πξνέθπςε ε αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο ελόο λένπ 

κεραληζκνύ κε ηελ θαηάιιειε λνκηθή κνξθή, κε δηνηθεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα από 

ηνπο ηνπηθνύο παξάγνληεο, κε επειημία ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη κε εληζρπκέλε επηζηεκνληθή θαη 

ηερλνθξαηηθή επάξθεηά, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην ζεκαληηθό έιιεηκκα πνπ ππάξρεη ζηελ 

πεξηθέξεηα ζε όια ηα βαζηθά ζηάδηα θαη επίπεδα ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο. 

 

Σα αληηθείκελα δξάζεο ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Οξγαληζκνύ Πεξηθέξεηαο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ 

ήηαλ ηα εμήο: 
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Πξώηνλ, ε ππνζηήξημε ηεο πεξηθέξεηαο ζηνλ νξζνινγηθό ζπλνιηθό ζρεδηαζκό ηεο αλάπηπμεο, 

κε ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ αλαγθαίσλ αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ ζε ζπλνιηθό 

πεξηθεξεηαθό, αιιά θαη λνκαξρηαθό ή/θαη ηνπηθό επίπεδν θαζώο θαη ησλ Σειηθώλ Γηθαηνύρσλ. 

 

Γεύηεξνλ, ε παξαθνινύζεζε θαη απνηίκεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο πινπνίεζεο όισλ ησλ 

παξεκβάζεσλ ζηελ πεξηθέξεηα, έηζη ώζηε λα ππάξρεη, ζε όια ηα επίπεδα ηνπ πεξηθεξεηαθνύ 

αλαπηπμηαθνύ ζρεδηαζκνύ, έγθαηξε θαη έγθπξε εηθόλα ηνπ αλαπηπμηαθνύ γίγλεζζαη ζηελ 

πεξηθέξεηα. 

 

ύκθσλα κε ην ηειηθό ζρέδην, ν ΑΟΠ ζα ππνζηεξίδεη, αθελόο, ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο θαη ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην ζηελ εθπόλεζε ηνπ αλαπηπμηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ηεξάξρεζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζε 

αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο θαη, αθεηέξνπ, ηνπο Σειηθνύο Γηθαηνύρνπο ζηε δηαδηθαζία 

ηεξάξρεζεο έξγσλ πξνο πινπνίεζε, ζηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο-σξίκαλζεο ησλ έξγσλ, 

ζηελ έληαμε ησλ έξγσλ ζηα αληίζηνηρα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ 

έξγσλ έσο θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο. 

 

Ο ΑΟΠ ζα είλαη Αλώλπκε Δηαηξεία κε ακηγή έκκεζε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκνζίνπ, κε 

ζπκκεηέρνληεο ζην Μεηνρηθό Κεθάιαην ηε ΜΟΓ Α.Δ. θαη ην Πεξηθεξεηαθό Σακείν 

Αλάπηπμεο. Θα «πξνηθνδνηεζεί» δε κε αξρηθό κεηνρηθό θεθάιαην, ελώ, ζηε ζπλέρεηα, ζα 

ρξεκαηνδνηεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε πόξνπο πνπ ζα πξνέξρνληαη σο πνζνζηό ησλ πόξσλ 

ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ππνζηεξίδεη θαζώο θαη από πόξνπο ηεο Σερληθήο Βνήζεηαο 

ησλ Δπηρεηξεζηαθώλ Πξνγξακκάησλ. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνύ παξαγσγηθνύ θαη θνηλσληθνύ ηζηνύ, 

πξνηάζεθε ε δεκηνπξγία «πκβνπιίνπ Πξνγξακκαηηζκνύ ηεο Αλάπηπμεο», κε γλσκνδνηηθό 

έξγν πξνο ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ ΑΟΠ, ζην νπνίν ζα ζπκκεηείραλ: ν Γεληθόο 

Γηεπζπληήο ηνπ ΑΟΠ, νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο (Γηεπζύλζεηο 

Πξνγξακκαηηζκνύ), νη ΣΔΓΚ ηεο Πεξηθέξεηαο (Γξαθεία Αλάπηπμεο θαη Πξνγξακκαηηζκνύ), 

νη Γηεπζύλζεηο ηεο Πεξηθέξεηαο (Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο, Γεκνζίσλ Έξγσλ, ρεδηαζκνύ θαη 

Αλάπηπμεο θ.ιπ.), ηα Δπηρεηξεκαηηθά θαη Δπαγγεικαηηθά Δπηκειεηήξηα ησλ λνκώλ, ηα 

Δπηζηεκνληθά Δπηκειεηήξηα (ΣΔΔ, ΓΔΩΣΔΔ, ΟΔ), νη ύλδεζκνη Δπηρεηξεκαηηώλ, ηα Κέληξα 

Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θ.ιπ. 

 

Σειηθά, ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ησλ ΑΟΠ ζεζπίζηεθε κε ηνλ Νόκν 3614/2007. 

 

Η Κπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ θαηήξγεζε ηε ξύζκηζε κε ην ζθεπηηθό όηη δελ ηεθκεξηώλεηαη ε 

ζθνπηκόηεηά ηνπο.  

 

 


