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Ταυτότητα Μελέτης

• Φορέας Υλοποίησης: ΜΟΔ αε

• Κύριος του έργου: Δήμος Μαραθώνα (Δήμαρχος, Πρόεδρος ΔΣ, 
Αρχηγοί παρατάξεων, Αντιδήμαρχοι)

• Περίοδος υλοποίησης : Νοέμβρης 2018 – Ιούνιος 2019, έκδοση 2.0 
Ιούλιος 2019, παραδόθηκε 2/9/2019

• Χρηματοδότηση: υλοποιήθηκε in house -7μελής ΟΕ από στελέχη της 
ΜΟΔ αε σε παράλληλα καθήκοντα (περίπου  80 ανθρωποημέρες)

• Φορείς Αξιοποίησης: Δήμος Μαραθώνα, Περιφέρεια Αττικής,  
Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Γεν. Γραμματεία ΕΣΠΑ, Υπ. 
Εσωτερικών, ΓΓ Συντονισμού της Κυβέρνησης. 





Αναγκαιότητα Μελέτης

- Υποβάθμιση μεγαλύτερη από την 
περιοχή της πυρκαγιάς

- Ενδείξεις : η από-ανάπτυξη 
διευρύνεται σταδιακά μέσα από 
τις κοινωνικοοικονομικές σχέσεις

- Θα οριστεί στο τέλος και ανά 
πρόβλημα - παρέμβαση



ΣΚΟΠΟΣ

Γρήγορη εκπόνηση ενός Σχεδίου βραχυ-μεσοπρόθεσμων δράσεων
απόκρισης στις ανάγκες προστασίας/ανάκαμψης της τοπικής
οικονομίας και κοινωνίας

από τις συνέπειες της τραγωδίας,

περιλαμβανομένης της ενεργοποίησης των φορέων του δήμου
(κοινωνία πολιτών) με συμμετοχικές διαδικασίες για την εκπόνηση του
Σχεδίου.



ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ- αναμενόμενο αποτέλεσμα

Την ερχόμενη διετία 2020-
2021 να υπάρξει ανάσχεση
των ζημιών και σταδιακή
αποκατάσταση σε τοπικό
ΑΕΠ, θέσεις εργασίας και
κοινωνικό ιστό.



Σχήμα Διακυβέρνησης (συνεργατικό μοντέλο) 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΜΕΛΗ ΟΕ 

Πρόεδρος & ΔΣ ΜΟΔ αε

Λοιπές 
μονάδες 
ΜΟΔ αε

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΥΔ ΠΕΠ

ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΤΡΓΟΙ

Κεντρικός Συντονιστής (ΓΓΣΚ)

Γεν. Γραμματέας 
Δήμου

Εντ.Περ.Σύμβουλος
ΠΕΡ. Αττικής

ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΜΕΡΗ

Μέλος ΔΣ
(διασύνδεση, 
διευκόλυνση



Ερευνητικά Ερωτήματα

- Ποιες είναι οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και κοινωνία και πώς γίνονται αισθητές ποιοτικά και ποσοτικά; 

Ποιους τομείς οικονομίας και ποιες δημογραφικές ομάδες αφορούν;

- Ποιος είναι ο στρατηγικός αναπτ. προσανατολισμός της περιοχής και ποιοι είναι οι επιχειρησιακοί στόχοι, που 

είχαν διαμορφωθεί πριν την πυρκαγιά; Ποιες είναι οι προϋπάρχουσες της φυσικής καταστροφής ενδογενείς και 

εξωγενείς αδυναμίες/πιέσεις που αντιμετώπιζε η περιοχή;

- Ποια είναι τα διδάγματα που καταγράφονται στη βιβλιογραφία σε σχέση με πληγείσες από ΦΚ περιοχές ;

- Τι πρωτοβουλίες έχουν ήδη αναληφθεί για την ανάσχεση των αρνητικών συνεπειών; 

- Ποιες πρόσθετες βραχυ-μεσοπρόθεσμες δράσεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θετικές δυναμικές 

σταθεροποίησης και ανασυγκρότησης (συμπληρωματικές  ή να συνεργούν) ;

- Ποιοι φορείς έχουν την αρμοδιότητα αλλά και την επιχειρησιακή δυνατότητα να αναλάβουν την υλοποίηση 

δράσεων;

- Υπάρχει κάποιο πλαίσιο συντονισμού δράσεων της Πολιτείας για την ανάσχεση των έμμεσων συνεπειών της 

φυσικής καταστροφής και την ανασυγκρότηση της οικονομίας και κοινωνίας μιας πληγείσας περιοχής;



Μεθοδολογική προσέγγιση

Αρχική 
Επισκόπηση 

βιβλιογραφίας

Στατιστικά 
δεδομένα & 
Συνεντεύξεις 

Χαρτογράφηση 
της νομοθεσίας

Χαρτογράφηση
υφιστάμενων 
παρεμβάσεων 

Συμπλήρωση με 
νέες δράσεις

Απογραφή 
διαθέσιμων 

χρηματοδοτικών 
πηγών

Περίγραμμα Δράσης 
«BUSINESS RECOVERY”

14 Δράσεις Πρόταση για 
Εφαρμοστικό Μηχανισμό ( σενάρια)

Νέες
Δράσεις (24)
«Προστατεύομαι»
«Ψηφιακό Μουσείο 
Μαραθώνα»
«RE-Branding Μαραθωνα»
«OPEN Mall”
«Σχ. Φεστιβάλ Κινημ/φου» κλπ



Εργαλεία
• Χάρτης ενδιαφερομένων μερών – φορέων περιοχής

• Οδηγός Συνέντευξης για Οικονομικούς φορείς

• Οδηγός Συνέντευξης για Κοινωνικούς φορείς, φορείς διοίκησης και αιρετούς

• Δείγμα : Snowball Sampling , με φίλτρο για την αξιολόγηση δυνητικών συμμετεχόντων ως 
«ειδικών» : « Σε τι βαθμό ο φορέας σας και εσείς εμπλέκεστε στην τοπική 
οικονομία/κοινωνικές δράσεις»

• Συγκεντρωτικός Πίνακας Ευρημάτων (28 συνεντεύξεις) – Π/Π/Π - Θεματική Ανάλυση για να 
εντοπιστούν επαναλαμβανόμενα μοτίβα, αιτιολογικές σχέσεις, κοινά/διαφορές μ/ύ φορέων) 

• Βιβλιογραφική έρευνα διεθνούς εμπειρίας από την ανάκαμψη περιοχών μετά από φυσική 
καταστροφή ( Ινδονησία 2004, Βικτώρια Αυστραλίας 2009, Αλμπέρτα Καναδά 2011, 
πυρκαγιά Ηλείας 2007)  





ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Οικονομία, κοινωνία και φυσικό περιβάλλον είναι αναπόσπαστα μέρη ενός ενιαίου συνόλου.

Οι επιμέρους οικισμοί, προκειμένου να ευημερήσουν, δεν αρκεί να λειτουργήσουν ως

αυτόνομες μονάδες, αλλά ως αλληλοσυμπληρούμενοι θύλακες ανάπτυξης, ενταγμένοι σε

ένα ευρύτερο αναπτυξιακό σχέδιο δράσης σε όλες τις διαστάσεις του «οικοσυστήματος»





Δράση «Business Recovery»

• Στόχος : από-συρρίκνωση του επιχειρείν

• Αποζημίωση επιχειρήσεων για απολεσθέν εισόδημα (κατά το 2018)

• Μικρο-μελέτη εκτίμησης απώλειας ( ΜΟΔ αε & ΔΑ ΠΕΠ Αττικής –
εμπειρογνώμωνες) – απώλεια από 27,6% (για τις ΟΕ) έως 41% ( για 
τις ατομικές επιχειρήσεις). Ζημία περίπου 3,053  εκατ. Ευρώ.

• Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής (Μάης- Σεπτέμβρης)

• Αποτελέσματα : 190 Αιτήσεις, 3,008  εκατ. Ευρώ

Πηγή : ΠΣΚΕ, 11/10/2019



Το πρόβλημα του επιτελικού συντονισμού της ανάκαμψης….

• Υπουργεία 

• Εθνικές Αρχές (ΓΓΠΠ, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΟΑΕΔ)

• Εταιρείες του Δημοσίου (ΚΤΥΠ, ΜΟΔ, ΕΓΝΑΤΙΑ 
κ.λπ.)

Φορείς 

εθνικής 
εμβέλειας

• Περιφέρεια & νομικά πρόσωπα

• ΑΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα

• Περιφερειακοί οργανισμοί 
υποδομών

Φορείς περιφεριακής 
εμβέλειας

• Δήμος & νομικά 
πρόσωπα

• Επιμελητήρια

• ΜΚΟ

Φορείς τοπικής εμβέλειας



Κεντρικός μηχανισμός σχεδιασμού και εφαρμογής δράσεων, 
που θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

• Θα μπορεί να συγκροτείται ή να ενεργοποιείται με μία διοικητική πράξη, τριών το πολύ 

υπογραφών, όταν τεκμαίρεται αναγκαιότητα (δηλ. όταν υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις).

• Θα έχει σαφώς καθορισμένη αποστολή και διάρκεια, που καθορίζεται από το είδος και το 

μέγεθος της καταστροφής.

• Θα περιλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση της αποστολής 

του. 

• Θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί δημοσίους και ιδιωτικούς πόρους με τον πλέον 

αποτελεσματικό τρόπο (σε όρους συντομίας, αποδοτικότητας και ευελιξίας). Στους πόρους αυτούς 

περιλαμβάνονται και οι ανθρώπινοι – εργαζόμενοι και εθελοντές.

• Θα αξιοποιεί, τόσο δομικά όσο και λειτουργικά, στον μέγιστο δυνατό βαθμό συμμετοχικές 

διαδικασίες, επιδιώκοντας να συν-σχεδιάζει, συμ-παράγει και συν-αξιολογεί τις παρεμβάσεις με 

τους πολίτες της πληγείσας περιοχής. 



Πρόταση

• Σενάριο: 

Ανάληψη πρωτοβουλίας και δράσης από τη Γενική Γραμματεία 
Συντονισμού του κυβερνητικού έργου με διεύρυνση των 
αρμοδιοτήτων της.

• Σενάριο:

Θεσμοθέτηση φορέα ειδικού σκοπού για την εκπόνηση, συντονισμό, 
υλοποίηση & αξιολόγηση Σχεδίων Ανασυγκρότησης περιοχών που 
πλήττονται από σοβαρές φυσικές καταστροφές.



Αποδέκτες του Σχεδίου Δράσης

• Δήμος Μαραθώνα ( Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Αρχηγοί Παρατάξεων)

• Περιφέρεια Αττικής (Περιφερειάρχης, ΕΥΔ ΠΕΠ Αττικής)

• Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Γεν. Γραμματεία ΕΣΠΑ,

• Υπ. Εσωτερικών

• ΓΓ Συντονισμού της Κυβέρνησης

• ΑΜΚΕ «Μάτι Ξανά»  



ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

• Συντονισμός : Α. Κανακάκη, Συντονίστρια  ΟΥΔΑΝ/ΔΤΥΥ 

Μέλη:

• Αγγέλικα Ιωαννίδου, Προϊσταμένη Τμ. Υποστ. Προγραμματισμού & Επικοινωνίας

• Κώστας Αρβανίτης , Συντονιστής ΟΥ Δικαιούχων ΕΣΠΑ

• Ειρήνη Μπασκούτα , Στέλεχος ΤΥΣΟ , 

• Κωνσταντίνα Χαδιό, Στέλεχος ΟΥ ΤΔ σε Νησιωτικές & Απομακρυσμένες Περιοχές, 

• Ελένη Κατσουλιέρη, Στέλεχος Ομάδας Δικαιούχων ΕΣΠΑ

• Σύλβια Βεϊνόγλου, Στέλεχος ΤΔΥΥ

• Κωνσταντίνα Κυριάζογλου , Ομάδα Υποστ. ΤΔ σε Νησιωτικές & Απομ. Περιοχές

Πέτρος Λινάρδος-Ρυλμόν , Οικονομολόγος, μέλος ΔΣ ΜΟΔ αε


