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Κοινή διαπίστωση των Μετόχων:
«Πρόκειται για μια οικονομικά υγιή
και εξόχως δημιουργική Αναπτυξιακή
Εταιρία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
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▲ Αυγουστος
▲ Σεπτέμβριος
▲ Οκτώβριος
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Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση
της ΕΕΤΑΑ

Ελληνική Εταιρία
ποιήθηκε με απαρτία, τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019.
Τοπικής Ανάπτυξης
Τα θέματα που απασχόλησαν
και Αυτοδιοίκησης
τους Μετόχους αφορούσαν στην
(ΕΕΤΑΑ) είναι πλέον μια υγιής
Αναπτυξιακή Εταιρία η οποία
οικονομική κατάσταση της Εταιέχει ανταπεξέλθει έως σήρίας καθώς και τη συμμετοχή
και τον πολύ σημαντικό ρόλο
μερα σε όλες τις προκλήσεις
που παίζει σε Αναπτυξιακά Προστο χώρο της Αυτοδιοίκηγράμματα της Αυτοδιοίκησης.
σης», δήλωσαν στην Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση της
Μιλώντας στη Γενική ΣυνέΕταιρίας, ο Πρόεδρος και ο
λευση των Μετόχων ο κ. Καλογερόπουλος
αναφέρθηκε
Διευθύνων Σύμβουλος κ. κ.
στις προσπάθειες που έγιναν τα
Δημήτρης Καλογερόπουλος
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EETAA κ. Θ. Γκοτσόπουλος
τελευταία 3,5 χρόνια από το νέο
και Θεόδωρος Γκοτσόπουλος,
αντίστοιχα.
Δ.Σ., με την πολύτιμη συνεργασία του προσωπικού
Η Ετήσια Τακτική Γενική
κής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και
της Εταιρίας, προκειμένου να
Συνέλευση των μετόχων της ΕλληνιΑυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), πραγματο-

«
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Από αριστερά: Ο Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ κ. Θ. Γκοτσόπουλος. Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ
κ. Δ. Καλογερόπουλος, ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας κ. Γ. Δανόπουλος

Ο Διευθυντής των Οικονομικών και Διοικητικών υπηρεσιών κ. Κ. Γκλίναβος
ανταπεξέλθει αυτή σε όλες τις προκλήσεις της Αυτοδιοίκησης. Στόχος που
επετεύχθη. «Όταν ανέλαβε το νέο Δ.Σ.
βρήκε μια Εταιρία με χρέη. Σήμερα,
έχει θετικό πρόσημο στα οικονομικά της. Έχει καταστεί πλέον μια υγιής οικονομικά Αναπτυξιακή Εταιρία,
η οποία συμμετέχει σε όλα τα μεγάλα
έργα της Αυτοδιοίκησης», επεσήμανε ο
Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ.
Ο κ. Καλογερόπουλος, υπογράμμισε
επίσης την καλή συνεργασία που υπήρξε με τα συναρμόδια Υπουργεία, την
ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ, το ΤΕΕ και το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, αλλά και

το προσωπικό της Εταιρίας, που είχε
ως αποτέλεσμα, από την μια την εξαιρετική αναπτυξιακή πορεία της και από
την άλλη την ουσιαστική συμβολή της
στην πραγματοποίηση σημαντικών για
τους ΟΤΑ προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα, αυτό που αφορά στην υποστήριξη των μικρών νησιωτικών και
ορεινών Δήμων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ
κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, παρουσιάζοντας τον απολογισμό του 2018 μίλησε
για τις νέες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Εταιρία στο χώρο της Αυτοδιοίκησης τονίζοντας ότι, «πλέον η ΕΕ-

ΤΑΑ είναι πρωταγωνιστής
στις εξελίξεις, καθώς με τα
νέα προγράμματα που έχει
αναλάβει στην ουσία βοηθά
το θεσμό που υπηρετεί και σήμερα πια
μπορεί να σχεδιάζει τις επόμενες δράσεις της με μεγαλύτερη αισιοδοξία».
Ο κ. Γκοτσόπουλος, συγκεκριμένα,
έδωσε έμφαση στο μεγάλο έργο «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α’ και Β΄ Βαθμού – απλούστευση και
προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ – πιλοτική λειτουργία», διευκρινίζοντας ότι οι κύριοι στόχοι της
δράσης είναι η απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των δήμων και των περιφερειών,
η εκπόνηση προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων
και η αποτελεσματική διαχείριση της
επιχειρούμενης αλλαγής μέσω της δικτύωσης υποστήριξης – ενημέρωσης
του ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ
ενημέρωσε ακόμη τους Μετόχους και
για όλα τα άλλα Προγράμματα που υλοποιεί η Εταιρία, όπως:
• «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής», για το έτος
2019-2020
• «Βοήθεια στο σπίτι»
• Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
«Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη
και Αυτοδιοίκηση»
• «Λειτουργία δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων
τους, ως δυνητικά δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
2014-2020»
• Ενίσχυση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με ανθρώπινο
δυναμικό
«Το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα αναφορικά με τον απολογισμό μας,
συνετελέσθη με κοινή συναίνεση του
ανθρώπινου δυναμικού της ΕΕΤΑΑ, του
Διοικητικού Συμβουλίου, των συναρμόδιων Υπουργείων και των ανθρώπων
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με λίγα
λόγια, ο στόχος μας επετεύχθη. Η θέση
της Εταιρίας, ως ο βασικός Σύμβουλος
της Αυτοδιοίκησης, αναβαθμίστηκε, ιδιαίτερα στον κοινωνικό και αναπτυξιακό
τομέα του θεσμού. Πραγματικά ανταπεξέλθαμε σε όλες τις προκλήσεις του
χώρου με μεγάλη επιτυχία», τόνισε ο κ.
Γκοτσόπουλος.
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Συνάντηση Εργασίας
ΠΕΔ Ιονίων Νήσων - ΕΕΤΑΑ

Μ

ε μεγάλη
επιτυχία
υλοποιήθηκε
η Συνάντηση Εργασίας,
που συνδιοργάνωσαν η ΠΕΔ
Ιονίων Νήσων και η Ελληνική
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), τη Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019 στα γραφεία
της ΕΕΤΑΑ.

Στη συνάντηση απηύθυναν χαιρετισμό
ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων κ.
Αλέξανδρος Παρίσης και ο Πρόεδρος της
ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος.
Στη Συνάντηση συμμετείχαν από τους
Δήμους των Ιονίων Νήσων: η κα Μερόπη Υδραίου, Δήμαρχος Κεντρικής
Κέρκυρας, ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος,
Δήμαρχος Αργοστολίου, ο κ. Γεώργος
Μαχειμάρης, Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, ο κ. Κωνσταντίνος Λέσσης, Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας, ο κ. Χαράλαμπος
Καλός, Δήμαρχος Λευκάδας, ο Γεώργιος
Κατσιβέλης, Δήμαρχος Ληξουρίου, ο Γεράσιμος Μονιάς - Νέζης, Δήμαρχος Σάμης, ο Παύλος Δαγλάς, Δήμαρχος Μεγανησίου, ο κ. Σ. Πουλιάσης, Αντιδήμαρχος
Βόρειας Κέρκυρας, καθώς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σωτήρης Κουρής.
Παρέμβαση για τις δράσεις της Εταιρίας, που βρίσκονται σε εξέλιξη, πραγματοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος.
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Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, η Δήμαρχος Κεντρικής
Κέρκυρας και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ
Η συζήτηση αφορούσε στο σύστημα
διακυβέρνησης και την οικονομική διοίκηση και διαχείριση των Δήμων, με
βάση τις τελευταίες προσαρμογές του
θεσμικού πλαισίου, καθώς και σε χρηματοδοτικά προγράμματα για τις ανάγκες των Δήμων.
Η δεύτερη ενότητα της συνάντησης
εστίασε στις ιδιαιτερότητες των νέων
Δήμων, που συγκροτήθηκαν με το νόμο
4600/2019.
Για το λόγο αυτό στη συνάντηση συμμετείχαν και ο Δήμαρχος Ανατολικής
Σάμου Γ. Στάντζος και οι Αντιδήμαρχοι

Δυτικής Λέσβου Ι. Ζαφείρης και Δυτικής Σάμου Γ. Διακοσταμάτης.
Εισηγητές στην συνάντηση ήταν ο κ.
Ιωάννης Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης & Περιβάλλοντος ΕΕΤΑΑ, ο κ. Κίμων Σιδηρόπουλος, Υπεύθυνος Τμήματος Οργάνωσης
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, ο κ.
Κώστας Ζαφειρίου, Υπεύθυνος Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης & Προϋπολογισμού και η κα Θέλξη Παπασημακοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Μόνιμου
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο γόνιμος διάλογος που αναπτύχθηκε
κατά την συνάντηση αφορούσε ζητήματα οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης, υποδομών και πόρων των Δήμων
(οικονομικά, προσωπικό, εξοπλισμός,
κλ.π), Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, διαδημοτικής συνεργασίας και
χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων.
Στο τέλος, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων με την ΕΕΤΑΑ,
συζητήθηκαν οι νέες δράσεις, που πρόκειται να υλοποιηθούν με ενέργειες και δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν σε
κάθε νομό των Ιονίων Νήσων.

Οι Δήμαρχοι Βόρειας Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας, Μεγανησίου και Λευκάδας

Οι Δήμαρχοι Αργοστολίου, Σάμης Κεφαλονιάς, Ληξουρίου,
Ανατολικής Σάμου και ο Αντιδήμαρχος Δυτικής Σάμου

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ
με τους ομιλητές της συνάντησης
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Ανάρτηση «Ηλεκτρονικού οδηγού χρηματοδοτήσεων»
στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ

Α

ναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της
ΕΕΤΑΑ (eetaa.gr) ο ηλεκτρονικός
οδηγός χρηματοδοτήσεων για την
Αυτοδιοίκηση, που εκπονήθηκε από την
ΕΕΤΑΑ, με στόχο να καλύψει την ανάγκη
της Αυτοδιοίκησης για συστηματική ενημέρωση σχετικά με τις πηγές και τα εργαλεία
χρηματοδότησης που την αφορούν.
Ο οδηγός φιλοδοξεί να αποτελέσει το βασικό εργαλείο της Αυτοδιοίκησης, κατά
το σχεδιασμό των δράσεών της και την
αναζήτηση πόρων για την υλοποίησή
τους και καλύπτει όλες τις πηγές χρηματοδότησης που μπορεί να αξιοποιήσει η
Τοπική Αυτοδιοίκηση:
 Χρηματοδοτήσεις από Εθνικούς






Πόρους (ΥΠΕΣ – Φιλόδημος, Πράσινο Ταμείο κλπ)
Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα - ΕΣΠΑ 2014-2020 (Τομεακά και
Περιφερειακά Προγράμματα)
Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης
και Διεθνών Οργανισμών (ανταγωνιστικά και λοιπά Προγράμματα)
Δανειοδοτήσεις (ΤΠΔ)
Χρηματοδοτικά εργαλεία (ΣΔΙΤ, Συμβάσεις Ενεργειακής απόδοσης κλπ)

Για κάθε πρόγραμμα και πρόσκληση παρέχει τις αναγκαίες
πληροφορίες και δίνει τα «κλειδιά»
που χρειάζονται για την αποκωδικοποίηση και την άμεση αντίληψη της φιλοσοφίας και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχουν.
Ο οδηγός θα ενημερώνεται συστηματικά
και θα εμπλουτίζεται με καίρια θέματα
που σχετίζονται με τις χρηματοδοτήσεις
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2019 -2020

Συναντήσεις με την ηγεσία των Υπουργείων Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, και Εσωτερικών, είχε η Διοίκηση της ΕΕΤΑΑ

T

α αποτελέσματα της Δράσης
«Εναρμόνιση Επαγγελματικής και
Οικογενειακής Ζωής» περιόδου
2019-2020, ανακοινώθηκαν την Τετάρτη 24 Ιουλίου, σε σύσκεψη υπό τους
υπουργούς Εργασίας Γιάννη Βρούτση,
Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκο και τη
συμμετοχή της υφυπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνας
Μιχαηλίδου, της ΓΓ Οικογενειακής Πολιτικής Μαρίας Συρεγγέλα και των Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου
της ΕΕΤΑΑ κ.κ. Δημ. Καλογερόπουλου
και Θ. Γκοτσόπουλου.
Εξ΄ άλλου, στο επίκεντρο της συζήτησης, τέθηκε το ζήτημα της εφαρμογής
της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής» σχετικά με
την πρόσβαση βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε παιδικούς σταθμούς, καθώς και στα ΚΔΑΠ
και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ο προϋπολογισμός της
οποίας για το έτος 2019-2020 ανέρχεται
σε 270 εκ. ευρώ.

Στόχος της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων
να μην μείνει κανένα παιδί
εκτός παιδικού σταθμού

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης (3ος από αριστερά),
μαζί με τον Υπουργό Εσωτερικών Παναγιώτη Θεοδωρικάκο (4ος από αριστερά),
την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα Μιχαηλίδου (5η από αριστερά),
την Γ.Γ. Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Μαρία Συρεγγέλα
(1η από αριστερά) και τους, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ, Θεόδωρο
Γκοτσόπουλο (1ο από δεξιά) και Δημήτρη Καλογερόπουλο ( 2ο από αριστερά), αντίστοιχα.

«Εναρμόνιση Επαγγελματικής
και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2019 – 2020
156.000 παιδιά τοποθετήθηκαν σε Σταθμούς,
ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ- ΜΕΑ φέτος, έναντι 127.000 το 2018

Ο

λοκληρώθηκε στις 23 Ιουλίου 2019, η διαδικασία χορήγησης vouchers για τη Δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» περιόδου 2019 – 2020,
που αφορά στην προσχολική και σχολική αγωγή και υλοποιεί
η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ) από το 2010.
Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων ολοκληρώθηκε
με επιτυχία και στις ημερομηνίες που είχε αναγγείλει η Διοίκηση της ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Αρ. Πρωτ.6451/7.6.2019).
Συνολικά, οι αιτήσεις αφορούσαν 172.000 παιδιά έναντι
161.000 που είχαν υποβληθεί πέρυσι.
Μετά την εξέταση και των ενστάσεων, περίπου 156.000 παιδιά πληρούσαν τις προϋποθέσεις και έλαβαν voucher, προκειμένου να εγγραφούν σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς,
έναντι 127.000 το 2018.
Στον αριθμό αυτό, περιλαμβάνονται όλα τα παιδιά των οποίων οι οικογένειες διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας,
όπως και όλες οι αιτήσεις παιδιών που αφορούν ΚΔΑΠ – ΜΕΑ.
Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 270
εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2019 – 2020, από 235 εκατομμύρια που ήταν πέρυσι, εκ των οποίων τα 60 εκατομμύρια
είναι ευρωπαϊκοί και τα 210 εθνικοί πόροι.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι, εφέτος ικανοποιήθηκαν όλες
οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις, με μία (1) οριστική
κατανομή, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν εξαρχής τα οριστικά
αποτελέσματα και εάν δικαιούνται voucher. Υπενθυμίζουμε
ότι, έως πέρυσι η διαδικασία ολοκληρώνονταν σε δύο φάσεις
(μία κατανομή το καλοκαίρι και μία το Σεπτέμβριο).
Για την τρέχουσα περίοδο, για πρώτη φορά, τόσο οι αιτήσεις
όσο και οι ενστάσεις, υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά και παρά τα
μικροπροβλήματα, όλα εξελίχθηκαν ομαλά, με αποτέλεσμα την
πλήρη διαφάνεια και εγκυρότητα της διαδικασίας, καθώς και
την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτούντων.
Έκδοση 2ης Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»,
για τους διαμένοντες στους 13 Δήμους που εξαιρέθηκαν της
δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος
2019 – 2020.
Με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ, εκδόθηκε, στις 4 Σεπτεμβρίου 2019, νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
το Πρόγραμμα ««Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για την περίοδο 2019-2020, για τους 13 Δήμους
που εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το τρέχον σχολικό έτος.
Η Πρόσκληση (Αρ. Πρωτ. 10181/10.9.2019) αφορούσε μόνο
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προ-νήπια ηλικίας 4-5 ετών και η χορήγηση των vouchers
έγινε στα ωφελούμενα άτομα με τους ίδιους όρους που ισχύουν στη συνολική Πρόσκληση της τρέχουσας περιόδου.
Το ποσό που συμπληρωματικά εγκρίθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία, είναι 9.000.000 ευρώ, διαμορφώνοντας τη
συνολική δαπάνη για το Πρόγραμμα στα 279.000.000 ευρώ.
Οι 13 Δήμοι που αφορούσε η Πρόσκληση είναι:
1

Κομοτηνής

2

Παιανίας

3

Ραφήνας – Πικερμίου

4

Σαρωνικού

5

Μαραθώνα

6

Αμαρουσίου

7

Ηρακλείου

8

Κηφισιάς

9

Λυκόβρυσης-Πεύκης

10

Κεντρικής Κέρκυρας

11

Μαλεβιζίου

12

Κω

Στοιχεία Πρόσκλησης 6451/7.6.2019
Αριθμός Αιτήσεων παιδιών1

Αριθμός παιδιών που έλαβαν
voucher

172.197

155.017

Στοιχεία Πρόσκλησης 10181/10.9.2019
Αριθμός Αιτήσεων παιδιών

Αριθμός παιδιών που έλαβαν
voucher

730

666

Τέλος, αξίζει να τονίσουμε ότι, η συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργείων – ΚΕΔΕ – Περιφερειών
– ΕΕΤΑΑ) και των υποψηφίων δικαιούχων, οδήγησε σε μια
πετυχημένη διαδικασία και στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

1

Ενώ, για την περίοδο 2018-2019, τα αντίστοιχα στοιχεία ήταν
Αριθμός Αιτήσεων παιδιών

Αριθμός παιδιών που έλαβαν voucher

142.041

127.634
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Δικτύωση και επιμόρφωση Στελεχών των Δήμων
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
για την εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Κοινωνικής Δράσης

Τ

ο έργο υλοποιείται στο πλαίσιο
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και της
ΕΕΤΑΑ και αφορά συνολικά στην ενημέρωση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων.
Ειδικότερα, η δράση με τίτλο «Δικτύωση και επιμόρφωση των Στελεχών
των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, για την εκπόνηση Τοπικών
Σχεδίων Κοινωνικής Δράσης» αφορά
στα στελέχη των δήμων που απασχολούνται σε υπηρεσίες και προγράμματα
του κοινωνικού τομέα. Στοχεύει στη διαμόρφωση προτάσεων για τις ανάγκες
και προτεραιότητες της Κοινωνικής Πολιτικής, μέσω της εκπόνησης Τοπικών
Σχεδίων Κοινωνικής Δράσης.
Ειδικότεροι σκοποί της δράσης είναι:
α) η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με τα κοινωνικά
προβλήματα και τις υφιστάμενες δομές στους δήμους της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας.
β) η υποστήριξη των στελεχών κοινωνικής πολιτικής των δήμων που συμμετέχουν, προκειμένου να εκπονήσουν
Τοπικά Σχέδια Κοινωνικής Δράσης.
γ) η δικτύωση και συστηματική ανταλλαγή εμπειριών και συνεργασία μεταξύ των στελεχών.
δ) η
 ενθάρρυνση διαδημοτικών συνεργειών και συνεργασιών και
ε) η διαμόρφωση προτάσεων προς την
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής.
Για την επίτευξη των παραπάνω,
προβλέφθηκαν τρεις (3) διαφορετικές
και συμπληρωματικές δράσεις:
1. Πραγματοποίηση πέντε (5) βιωματικών – επιμορφωτικών συναντήσεων
δικτύωσης με τα στελέχη του κοινωνικού τομέα των δήμων.
2. Προσαρμογή και ενεργοποίηση της
διαδικτυακής πλατφόρμας της ΕΕΤΑΑ

«Συνεργάζομαι – Συμμετέχω» για την
επικοινωνία μεταξύ των στελεχών
που συμμετέχουν στη δράση και την
ενημέρωσή τους σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου εργασίας τους.
3. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής
(βάση δεδομένων) για την καταγραφή
των φορέων, των δομών, των προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικού
χαρακτήρα σε επίπεδο Δήμου.
Έχουν ήδη ενεργοποιηθεί οι διαδικτυακές εφαρμογές και έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία οι πρώτες δύο
(2) συναντήσεις (στις 4/3 & 17/5/2019),
στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ στη Θεσσαλο-

νίκη, με τη συμμετοχή 31 ατόμων από
22 δήμους. Βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν: επίκαιρα θέματα οργάνωσης των προγραμμάτων κοινωνικής
πολιτικής («Βοήθεια στο σπίτι», «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», Κέντρα Κοινότητας/ΚΕΜ
κ.α.), η αναγκαιότητα της δικτύωσης
των στελεχών και τα οφέλη της, η σκοπιμότητα και η χρησιμότητα της διαμόρφωσης Τοπικών Σχεδίων Κοινωνικής Δράσης στους ΟΤΑ.
Η τρίτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μέσα στο μήνα Νοέμβριο του τρέχοντος έτους στα γραφεία της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας.
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Ενίσχυση / Προώθηση υπηρεσιών
Διαπολιτισμικής Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας /
Κέντρα Ένταξης Μεταναστών

Η

Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και
Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με την
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) και
την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) προωθεί την
υλοποίηση έργου με τίτλο «Ενίσχυση/
Προώθηση υπηρεσιών Διαπολιτισμικής
Μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας /
Κέντρα Ένταξης Μεταναστών», υπό το
Θεματικό Στόχο 9 των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).
Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη
αναγκών διαπολιτισμικής μεσολάβησης, στα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών
(ΚΕΜ), αλλά και στα Κέντρα Κοινότητας
(ΚΚ), τα οποία δε διαθέτουν παράρτημα
ΚΕΜ, εξυπηρετούν, όμως, μετανάστες/
πρόσφυγες/αιτούντες άσυλο, χωρίς να
διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό,

που να διευκολύνει την επικοινωνία
των εξυπηρετούμενων ατόμων.
Από τις ΕΥΔ των ΠΕΠ έχουν εκδοθεί
οι σχετικές προσκλήσεις προς τους Δήμους ή τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, στα
οποία λειτουργούν τα ΚΚ, για την υποβολή προτάσεων. Προκειμένου το έργο
να υλοποιηθεί με ενιαίο τρόπο, αφενός
για την πρόσληψη του συνόλου των Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών (ΔΜ) και
αφετέρου για την ταυτόχρονη κατάρτισή
τους, η ΕΕΤΑΑ, θα λειτουργήσει ως δικαιούχος του έργου, μέσω προγραμματικών συμβάσεων που θα υπογράψει με
πενήντα οκτώ (58) συμμετέχοντες φορείς
και θα υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις.
Για την πρόσληψη των ΔΜ, η ΕΕΤΑΑ,
θα δημοσιεύσει ανά Περιφέρεια Ανακοίνωση (προκήρυξη), σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και την προβλεπόμενη από
το ΑΣΕΠ διαδικασία προσλήψεων, στην
οποία θα αποτυπώνονται τα κύρια και τα
επικουρικά προσόντα των υποψήφιων.

Προκειμένου οι ΔΜ να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις
των εργασιακών τους καθηκόντων, η
ΕΕΤΑΑ, τον πρώτο μήνα πρόσληψής
τους, θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για το σύνολο των προσληφθέντων, το οποίο θα διεξαχθεί σε τέσσερα (4) παράλληλα τμήματα (δύο στην
Αθήνα, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα
στη Λάρισα) και θα περιλαμβάνει:
Α. Εκπαίδευση των Εκπαιδευτών
Β. Ε
 κπαίδευση των Διαπολιτισμικών
Μεσολαβητών
Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι Διαπολιτισμικοί
Μεσολαβητές (ΔΜ) θα προσληφθούν με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
για ένα (1) έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη χρηματοδότησης των Κέντρων Κοινότητας
και θα διατεθούν για απασχόληση στα
επιλεγμένα ΚΚ/ΚΕΜ.
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Ενίσχυση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
και Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
με ανθρώπινο δυναμικό

Η

ΕΕΤΑΑ έχει οριστεί δικαιούχος
του έργου, μέσω προγραμματικής
σύμβασης με το νυν Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, πρώην Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τις
επτά (7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία
προϋποθέσεων σωστής και αξιοπρεπούς εξυπηρέτησης των πολιτών τρίτων
χωρών, γεγονός που θα οδηγήσει στη
βελτίωση της εικόνας των υπηρεσιών
της χώρας μας, καθώς και στη διευκόλυνση της εφαρμογής της ενταξιακής
πολιτικής του Υπουργείου.
Λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν μετά την αύξηση των σχετικών με
τις άδειες παραμονής αρμοδιοτήτων, τις
καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στη

διαδικασία παραλαβής των αιτήσεων, στη
χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής, στην έκδοση και στην επίδοση αυτών,
κρίθηκε απαραίτητη η ενίσχυση των Υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και
του πρώην Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής (νυν Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη), με ανθρώπινο δυναμικό.
Η ΕΕΤΑΑ, ως δικαιούχος του Έργου,
α) προέβη στη διεξαγωγή των διαδικασιών Πρόσληψης Προσωπικού, όπως
ορίζεται από το ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα,
προσέλαβε 150 άτομα Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), με
Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
(ΣΟΧ), τα οποία διέθεσε για απασχό-

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης 2014-2020

- Ισότητα,
Αλληλεγγύη,
Προστασία -

ληση, στις υπηρεσίες του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
β) έχει αναλάβει την παρακολούθηση
των παρεχόμενων υπηρεσιών του
προσωπικού αυτού, με έγγραφα που
έχει προτυποποιήσει, καθώς και την
καταβολή της αναλογούσας μισθοδοσίας τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης τους, δηλ. για ένα έτος, με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
σε περίπτωση συνέχισης του έργου.
Η δράση είναι συγχρηματοδοτούμενη
στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της Ελληνικής Εταιρίας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης

Π

ρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ
του Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής, υπεγράφη στις 7 Ιουνίου 2019.
Αντικείμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας είναι η συνεργασία των δύο
φορέων για την υλοποίηση κοινών
δράσεων για την κοινωνική ένταξη των
προσφυγικών πληθυσμών και την παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής προς
τους Αιτούντες Διεθνή Προστασία.
Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπέγραψαν ο πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας
και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ
Θεόδωρος Γκοτσόπουλος.

Από αριστερά, ο πρώην Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δ. Βίτσας
και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θ. Γκοτσόπουλος.
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Πρόγραμμα
«Βοήθεια στο Σπίτι»

Η

ΕΕΤΑΑ έχει την ευθύνη υλοποίησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι» από το 2011, έως και σήμερα.
Το «Βοήθεια στο Σπίτι» (ΒσΣ) αποτελεί
πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας για
την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και
άτομα με αναπηρίες.
Στόχος του είναι να εξασφαλίσει την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, την παραμονή στο φυσικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων.
Υλοποιείται με ευθύνη των δήμων. Οι
υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο σπίτι των εξυπηρετουμένων και αφορούν
υπηρεσίες που παρέχονται κυρίως από

κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές
και οικογενειακούς βοηθούς.
Σήμερα, λειτουργούν 859 δομές μέσα
από 277 φορείς «Βοήθεια στο Σπίτι» σε
όλη την Ελληνική Επικράτεια και παρέχουν
υπηρεσίες σε 70.587 εξυπηρετούμενους.
Για το 2019, το κόστος χρηματοδότησης
του προγράμματος αναμένεται να φτάσει
περί τα 60.000.000 € (κόστος προσωπικού, διοικητικό κόστος των φορέων και
κόστος χρήσης οχημάτων) το οποίο θα
καλύπτεται όπως προβλέπεται από την
προγραμματική σύμβαση περιόδου 20182019, ανάμεσα στην ΕΕΤΑΑ, το Υπουργείο
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, το

Υπουργείο Εσωτερικών & τον Ε.Φ.Κ.Α.
Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται από
την ΕΕΤΑΑ μέσα στο έτος 2020, δεδομένου της εφαρμογής του άρθρου 91 του
ν.4583/2018 για την ένταξή του σε οργανικές μονάδες των δήμων και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό.

Με τη συγχρηματοδότηση
της Ελλάδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα
2014-2020

Αναβάθμιση και λειτουργία βάσης δεδομένων
των ωφελουμένων του δικτύου δομών πρόληψης και αντιμετώπισης
της έμφυλης βίας κατά των γυναικών

Σ

υνεχίζεται, για ακόμη δύο χρόνια
(2019-2020), η λειτουργία της Βάσης Δεδομένων που δημιούργησε
το 2016 η ΕΕΤΑΑ, και η οποία είχε στόχο
την παραγωγή στατιστικών στοιχείων,
προκειμένου να ενισχυθεί η τεκμηριωμένη παραγωγή πολιτικών από τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας των Φύλων, για την αντιμε-

τώπιση του φαινομένου της βίας κατά
των γυναικών.
Η αναβάθμιση και λειτουργία της
Βάσης, εντάσσεται σε ομότιτλη Πράξη
που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π.
«Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014 –
2020». Τροφοδοτείται με στοιχεία από τα
42 Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Γυναικών σε όλη τη χώρα, τους 21 Ξε-

νώνες Φιλοξενίας, σε αντίστοιχους Δήμους και από την Τηλεφωνική Γραμμή
Υποστήριξης SOS 15900, πανελλαδικής
εμβέλειας.
Η Βάση προσφέρει μηνιαία και ετήσια
στατιστικά στοιχεία από όλες τις Δομές,
τα οποία αναφέρονται σε αριθμό και σε
στοιχεία εξυπηρετούμενων γυναικών
ανά κατηγορία δομής και δομή.
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Υποστήριξη για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

Σ

υνεχίζεται η υποστήριξη της λειτουργία των 67 Κέντρων Πρόληψης
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής
της Ψυχοκοινωνικής Υγείας πανελλαδικά, όπως προβλέπεται σε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Υγείας,
Υπουργείου Εσωτερικών, Οργανισμού
Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
και ΕΕΤΑΑ, που υπεγράφη για την περίοδο 2014 - 2020.
Η συμμετοχή της ΕΕΤΑΑ συνίσταται:

1. στην καταβολή των ποσών που προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) προς τα Κέντρα
Πρόληψης
2. στη συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης της προαναφερόμενης
Σύμβασης, καθώς και στη συμμετοχή
στις Ομάδες Εργασίας που θα απαιτηθεί να δημιουργηθούν κατά την υλοποίηση του Έργου.
3. στην από κοινού συνεργασία των
συμβαλλομένων μερών για την, υπό

προϋποθέσεις, ανάθεση και σε εξωτερικό αξιολογητή της αξιολόγησης
των Κέντρων Πρόληψης
4. στην, υπό προϋποθέσεις, προβολή και
δημοσιότητα του θεσμού και του Έργου των Κέντρων
5. στην παροχή τεχνικής υποστήριξης
στους Δήμους, για τη συμμετοχή τους
σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
έχουν στόχους που συνάδουν με την
αποστολή των Κέντρων Πρόληψης.

Ξεκινάει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο πλαίσιο του έργου “I do”
από την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
Το έργο στοχεύει σε μια συμμαχία νέων για τη δημιουργία ενεργών Ρομά πολιτών

Ε

νεργά μέλη στις τοπικές τους κοινωνίες πρόκειται να καταστούν νέοι Ρομά
που διαμένουν σε περιοχές της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, με στόχο να δραστηριοποιηθούν και
να διαχειριστούν ζητήματα και προβλήματα
που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες και
στη συνέχεια να υποβάλλουν προτάσεις στα
δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια.
Η πεντάμηνη εκπαίδευσή τους ολοκληρώθηκε ήδη τον περασμένο Μάιο, ενώ
πραγματοποιήθηκαν διήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα στελεχών της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, αιρετών και μη, προκειμένου να λειτουργήσουν ως σύμβουλοι
των νέων Ρομά στο πλαίσιο λειτουργίας
μιας Ψηφιακής Πλατφόρμας Νέων.
Τα εκπαιδευτικά διήμερά, οργάνωσε
η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), στη Θεσσαλονίκη, με την υποστήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔ-ΚΜ) και στην Αθήνα, στο
πλαίσιο του έργου “I do”.
Στόχος του προγράμματος ήταν να εντοπίσει στο πλαίσιο έρευνας νέους Ρομά, οι
οποίοι κατόπιν εκπαίδευσης τους να είναι
σε θέση να χειριστούν θέματα διοίκησης και
οργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σύμφωνα με την υπεύθυνη Θεματικού
Άξονα Κοινωνικής Πολιτικής και Προληπτικής Ασφάλειας ΚΕ.ΜΕΑ (Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη), Συντονίστριας Έργου

“I do”, Έλλης Χριστούλα, σκοπός του έργου
είναι η προώθηση της ενεργού συμμετοχής
νέων Ρομά στο δημόσιο βίο μέσω της παροχής γνώσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων
σε θέματα διακυβέρνησης και λειτουργίας
των οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
«Αναδεικνύοντας νέους Ρομά ως ισότιμα μέλη των τοπικών κοινωνιών και
ενισχύοντας για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο, το έργο
αποβλέπει στη δημιουργία ενεργών πολιτών που γνωρίζουν τα δικαιώματα τους και
διεκδικούν τη συμμετοχή τους στη λήψη
αποφάσεων προς όφελος της κοινωνίας
στο σύνολό της» τόνισε η κ. Χριστούλα.
Το πιλοτικό πρόγραμμα “I do” υλοποιείται στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Αττικής και είναι
συγχρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό Έργο
(REC PROGRAMME 2014 – 2020).
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Τα Πρότυπα Κανονισμών και ο Οδηγός
του ΦΟΣΔΑ παρουσιάστηκαν σε Ημερίδα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θ. Γκοτσόπουλος, ανάμεσα στα Στελέχη της Εταιρίας,
Γιάννη Γούπιο, Διευθυντή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Περιβάλλοντος
και Κωνσταντίνα Γκούτη, Προϊσταμένη Τομέα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

Τ

α Πρότυπα Κανονισμών και ο Οδηγός του ΦΟΣΔΑ παρουσιάστηκαν
σε Ημερίδα που διοργάνωσαν, στις
17 Απριλίου 2019, το Υπουργείο Εσωτερικών και η Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).
Την έναρξη των εργασιών της Ημερίδας κήρυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος.
Ο κ. Γκοτσόπουλος, στο σύντομο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε συνολικά στο
ρόλο που διαδραματίζει η Εταιρία στην
αναπτυξιακή πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα τόνισε ότι, «Προκειμένου η Αυτοδιοίκηση να αναλάβει
πρωτοβουλίες, είναι απαραίτητος ο εφοδιασμός της με κατάλληλα εργαλεία και
οδηγούς αλλά και με γνώσεις και πληροφορίες που θα την καθοδηγούν τόσο
στο σχεδιασμό όσο και στην εφαρμογή
των πολιτικών της. Στο πλαίσιο αυτό, η
ΕΕΤΑΑ σχεδίασε και υλοποιεί δράσεις
που στοχεύουν στην υποστήριξη του
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και
των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην έγκυρη και

έγκαιρη ενημέρωση για την αξιοποίηση
όλων των χρηματοδοτικών πηγών και
εργαλείων από την Τ.Α.
Στη συνέχεια ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ παρουσίασε το έργο
«σημαία» της Εταιρίας για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων, «στόχοι της πράξης
είναι ο σχεδιασμός ενός νέου, σύγχρονου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ μέσω
της απλούστευσης των διαδικασιών
λειτουργίας τους και της δημιουργίας
προτύπων αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών, της εκπόνησης προδιαγραφών
και αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων και τέλος, με το σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού».
Τις εργασίες της Ημερίδας χαιρέτησε
επίσης ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΣ,
κ. Ευάγγελος Καπετάνιος.
Τους στόχους και το περιεχόμενο του
έργου «Ολοκληρωμένο Πληροφορια-

κό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων
(Ο.Π.Σ.Δ.Α.) – υποστήριξη της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης», παρουσίασαν οι κ.κ.
Ασπασία Κωσκολέτου, συνεργάτιδα
του Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΣ και η επικεφαλής της
Ομάδας Διοίκησης Έργου, και Υπεύθυνη
του Τομέα Περιβάλλοντος και Ποιότητας
Ζωής της ΕΕΤΑΑ, Κωνσταντίνα Γκούτη.
Εισηγήσεις αναφορικά με το έργο έκαναν οι κ.κ. Ιωάννης Γούπιος, Διευθυντής
Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και
Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ, Ηλίας Λίτσος,
Υπεύθυνος Τομέα Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΕΕΤΑΑ και Βασιλική Φλέγκα, Υπεύθυνη Τομέα Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕΤΑΑ.
Η Ημερίδα απευθυνόταν σε στελέχη
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Ενημερωτικές Συναντήσεις νεοεκλεγέντων Δημάρχων
με τη συνεργασία ΚΕΔΕ - ΕΕΤΑΑ

Ε

νημερωτικές Συναντήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν οι νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι, διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ) σε συνεργασία με την Ελληνική
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), τον περασμένο Ιούλιο,
σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
Τα θέματα που συζητήθηκαν, σε όλες της
Ενημερωτικές Συναντήσεις, ήταν τα εξής:
• Σύστημα Διακυβέρνησης – Εποπτεία
• Οικονομική Διοίκηση – Μεσοπρόθεσμος Προγραμματισμός – Αναδιοργάνωση Δήμων
• Χρηματοδοτικά Προγράμματα για Δήμους
Ενημερωτική Συνάντηση στην Αθήνα
Στην Αθήνα, την Ενημερωτική Συνάντηση παρακολούθησαν οι νεοεκλεγέντες
Δήμαρχοι από τις Περιφέρειες, Αττικής,
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και νέος Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης, επεσήμανε την ανάγκη δρομολόγησης νομοθετικών παρεμβάσεων με στόχο τη
διασφάλιση της κυβερνησιμότητας σε
Δήμους και Περιφέρειες. Σε αυτό το
πλαίσιο, όπως υπογράμμισε, έχει ήδη
ξεκινήσει τις επαφές με τη νέα κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση, επισημαίνοντας πως η ΚΕΔΕ κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις προς τον υπουργό
Εσωτερικών προκειμένου να ληφθούν
υπόψη στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο.
«Είμαστε σε διαρκή διαβούλευση
και πιστεύουμε ότι άμεσα θα πάει στη
βουλή το νομοσχέδιο. Είχαμε εξαρχής
αναδείξει τα λειτουργικά αδιέξοδα που
δημιουργεί ο Κλεισθένης και είχαμε
επισημάνει πως δεν προχωρά στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις με έμφαση την
αποκέντρωση προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ βαθμού, αλλά αντίθετα ενισχύει το υπερσυγκεντρωτικό κράτος»,
τόνισε χαρακτηριστικά.
Παρεμβάσεις έκαναν επίσης, μεταξύ
άλλων, ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κώστας Βαρλαμίτης, τα Στελέχη της ΕΕΤΑΑ, Γιάννης

Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης
και Περιβάλλοντος, Γιώργος
Δανόπουλος,
Προϊστάμενος
της Νομικής Υπηρεσίας, Ηλίας
Λίτσος, Υπεύθυνος Τομέα Οργάνωσης και Λειτουργίας, Βασιλική Φλέγγα, Υπεύθυνη Τομέα
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και η Ντορέττα
Αλεξίου, Δικηγόρος στη Νομική
Υπηρεσία της ΚΕΔΕ.
Ενημερωτική Συνάντηση
στη Θεσσαλονίκη
Η Ενημερωτική Συνάντηση στη
Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία ΚΕΔΕ, ΕΕΤΑΑ και Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας. Την παρακολούθησαν νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι
από τις Περιφέρειες, Κεντρικής
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής ΜαΟ Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας Λ. Κυρίζογλου
κεδονίας και Ηπείρου.
Στην παρέμβασή του, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας Λάζαρος Κυρίζογλου,
έθεσε το ζήτημα της κυβερνησιμότητας των Δήμων από την
1η Σεπτεμβρίου, οπότε αρχίζει η
νέα δημοτική θητεία, και το οποίο
ανέκυψε με την απλή αναλογική,
την οποία εισήγαγε ο Κλεισθένης,
ζητώντας, παράλληλα, από τη νέα
κυβέρνηση να προχωρήσει άμεΟ Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας
σα σε θεσμικές παρεμβάσεις, με
Λάζαρος Κυρίζογλου, η Διευθύντρια Έρευνας,
στόχο την ομαλή, απρόσκοπτη και
Εκπαίδευσης
και Δια Βίου Μάθησης Γεωργία Γκόνου
αποτελεσματική λειτουργία των
ΟΤΑ, των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ.
ανάγκη να γίνουν θεσμικές παρεμβάσεις
Ο κ. Κυρίζογλου δήλωσε,
για την ομαλή, απρόσκοπτη και αποτεμεταξύ άλλων πως, «εάν το ζήτημα της
λεσματική λειτουργία των Δήμων και
κυβερνησιμότητας των Δήμων δεν το
των θεσμικών τους οργάνων, και αυτό,
αντιμετωπίσει η Κυβέρνηση, θα κληθεί
καθώς, όπως είπε, σε 231 Δήμους (επί
η διοικητική δικαιοσύνη να αποφασίσει
συνόλου 332) η δημοτική παράταξη του
ποιά πολιτική νομιμοποίηση και ποιά
δημάρχου δεν διαθέτει πλειοψηφία».
πολιτική εντολή είναι ισχυρότερη, του
Παρεμβάσεις έκαναν επίσης Στελέχη
δημάρχου ή του δημοτικού συμβουλίου,
της
Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης
γεγονός που, δεν είναι τιμητικό για το
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και της Κεντριπολιτικό μας σύστημα».
κής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Τόνισε ακόμη πως «είναι αδήριτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.)
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