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Εξαιρετικά γόνιμη η επίσκεψη του Α. Χαρίτση στην ΕΕΤΑΑ
Περισσότερα από 2 δισ. ευρώ για έργα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την τοπική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνία και τον πολιτισμό,
πρόκειται να δοθούν στους δήμους μέσω του ΕΣΠΑ. Τεχνικός Σύμβουλος για τη διαχείριση σημαντικού μέρους των κονδυλίων αυτών είναι η Ελληνική Εταιρία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
Οι θέσεις - προτάσεις αυτές εξαγγέλθηκαν από τον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Αλέξη Χαρίτση, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ, την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016. Στη συνεδρίαση παρέστησαν ακόμη, ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κωνσταντίνος
Βαρλαμίτης, η Ειδική Γραμματέας του Υπουργείου, αρμόδια για τα προγράμματα Περιβάλλοντος, Υποδομών και Επιχειρηματικότητας Ευγενία
Φωτονιάτα και ο πρόεδρος της Μονάδας Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Παναγιώτης Πάντος.
Ο Υφυπουργός στην εισήγησή του παρουσίασε τους στόχους και το σχεδιασμό του όλου εγχειρήματος επισημαίνοντας την έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα στους Δήμους καθώς και στην ΕΕΤΑΑ χαρακτηρίζοντάς την «εργαλείο ανάπτυξης».
Ειδικότερα, ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε την έμπρακτη βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει τους Δήμους της
χώρας, τόσο χρηματοδοτικά όσο και διαχειριστικά.
Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι κατά τη νέα προγραμματική περίοδο οι Δήμοι θα κληθούν ως τελικοί δικαιούχοι να διαχειριστούν έργα συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου από κάθε προηγούμενη φορά. Στάθηκε δε ιδιαίτερα στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ο προϋπολογισμός του οποίου θα φτάσει για το 2017, στο 1 δισ. ευρώ. Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε
ακόμη ότι έχει συσταθεί ομάδα εργασίας στην οποία συμμετέχουν συνεργάτες του Υπουργείου Οικονομίας,
της ΜΟΔ, της ΕΕΤΑΑ και του ΤΠΔ και η οποία διερευνά τη σύσταση ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων για
τους Δήμους, καθώς και την προτυποποίηση μελετών για έργα που θα υλοποιούν οι Δήμοι.
Κάνοντας ειδική αναφορά στην ΕΕΤΑΑ, ο κ. Χαρίτσης, τόνισε ότι η Εταιρία θα παίξει κομβικό ρόλο ως
τεχνικός σύμβουλος του ΤΠ&Δ στη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού, τόσο σε ότι αφορά στην
ιεράρχηση των αναγκών των «αδύναμων» ΟΤΑ, όσο και στην παρακολούθηση της υλοποίησης
των έργων, για τα οποία θα έχουν εκπονηθεί οι μελέτες ωρίμανσης. Η ΕΕΤΑΑ θα συνεργαστεί
επίσης με την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για τη στήριξη
δήμων, μέσα από ένα πλέγμα ενεργειών. Η σχετική συμφωνία προβλέπει εκπόνηση εγχειριδίων/
οδηγών, δημιουργία ενιαίου κέντρου υποστήριξης δήμων για να συμπληρώσουν τα έντυπα, διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και τεχνικών συναντήσεων, υποστήριξη δήμων ή ομάδων δήμων στον
αναπτυξιακό - ολοκληρωμένο σχεδιασμό τους και τέλος δημιουργία κοινών προγραμμάτων κατάρτισης με
στόχο να έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός τους το φθινόπωρο του 2017.
Επιπλέον, η Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ του ΥΠΟΙΚ μαζί με την ΕΕΤΑΑ (που έχει οριστεί ως τεχνικός σύμβουλος), σχεδιάζουν την υλοποίηση ενός έργου Τεχνικής υποστήριξης Δήμων για έργα περιβάλλοντος ύψους περίπου 2 εκ. ευρώ
και διάρκειας 3 ετών. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο τοπικών εμπειρογνωμόνων στις περιφέρειες οι οποίες θα
ενημερώνουν τους Δήμους και θα τους παρέχουν επιτόπια και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τις πράξεις του Τομέα
Περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα υποστηρίζουν τους Δήμους στη διαμόρφωση ωρίμανσης προτάσεων κατά το στάδιο της εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, αλλά και σε επόμενο στάδιο, στην υποβολή προτάσεων στο
πλαίσιο των προσκλήσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ήδη υλοποιεί το ΤΠΔ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στην πρωτοβουλία του
ΤΠΔ για τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, για την επιχορήγηση μελετών που θα
αφορούν την ωρίμανση έργων ΟΤΑ με περιορισμένες διοικητικές και χρηματοοικονομικές δυνατότητες.
Στη συνάντηση ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης Καλογερόπουλος αναφέρθηκε στον μέχρι σήμερα ρόλο
που έχει παίξει η Εταιρία ως ενδιάμεσος φορέας σε έργα ΕΣΠΑ τονίζοντας ότι έχει να επιδείξει σημαντικό
έργο. Ο κ. Καλογερόπουλος υπογράμμισε ότι η ΕΕΤΑΑ έχει τη δυνατότητα, με το στελεχιακό δυναμικό
της και, σε συνεργασία, με τις τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να επεκτείνει τις παρεμβάσεις της, σε
έργα πολιτισμού, περιβάλλοντος, εκπαίδευσης και ανάπλασης περιοχών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θεόδωρος Γκοτσόπουλος στην ομιλία του τόνισε ότι ήδη έχει συσταθεί ομάδα εργασίας η οποία επεξεργάζεται τις προτάσεις του υπουργείου. Υπογράμμισε δε ότι, η ΕΕΤΑΑ αναμένει τις σχετικές
προσκλήσεις από τα αρμόδια υπουργεία προκειμένου να δρομολογηθούν τα σχετικά έργα σε συνεργασία με τους Δήμους,
αφού άλλωστε η Εταιρία έχει την ανάλογη τεχνογνωσία και υποδομή στο χώρο της αυτοδιοίκησης, για τέτοιου είδους δράσεις.

Τεχνικός Σύμβουλος
η ΕΕΤΑΑ στο ΕΠ
ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020
για τους Δήμους

Στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υποστήριξης των ΟΤΑ Α’ Βαθμού που
ανακοίνωσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κος Αλέξης Χαρίτσης και η Ειδική
Γραμματέας ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ευγενία Φωτονιάτα του ΥΠΟΙΚ, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ στις
7 Οκτωβρίου 2016, εκδόθηκε από το ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
2014-2020 σχετική πρόσκληση προς την ΕΕΤΑΑ.
Ειδικότερα, μέσω της συγκεκριμένης Πρόσκλησης προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα εθνικό δίκτυο
τοπικών εμπειρογνωμόνων για την παροχή επιτόπιας εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στους ΟΤΑ
Α’ Βαθμού για τις πράξεις του Τομέα Περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι Τοπικοί Σύμβουλοι θα υποστηρίζουν τους
Δήμους στη διαμόρφωση προτάσεων κατά το στάδιο της εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
αλλά και σε επόμενο στάδιο, στην υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των προσκλήσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Τέλος, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, προβλέπεται η σύσταση υπηρεσίας θεσμικής υποστήριξης των
ΟΤΑ Α’ βαθμού σε θέματα οριζόντιου χαρακτήρα.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι, η επιλογή της Εταιρίας ως Τεχνικού Συμβούλου στην υλοποίηση του
συγκεκριμένου έργου, αποτελεί αναγνώριση της πολυετούς εμπειρίας της και του ρόλου που έχει παίξει,
στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. Άλλωστε, η ΕΕΤΑΑ είναι ο θεσμοθετημένος τεχνικός και επιστημονικός
σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και φορέων της Κεντρικής Διοίκησης
σε θέματα που αφορούν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην Τοπική Ανάπτυξη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ κατά την συνεδρίασή του στις 23/11/2016, αναγνώρισε
τη σπουδαιότητα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας και αποφάσισε τη συνεργασία με τα θεσμικά
όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ και ΤΣ και την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης, προκειμένου να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί επιτυχώς το έργο. Παράλληλα, το όργανο
υπογράμμισε τη συνέπεια λόγων και έργων που εν προκειμένω διακρίνει την ηγεσία του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης και την ευχαρίστησε για την άριστη συνεργασία.

Η επιτυχία και οι καινοτομίες του προγράμματος «Εναρμόνιση
Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» παρουσιάστηκαν σε κοινή
συνέντευξη Τύπου, στο Yπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
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Οι συναρμόδιοι υπουργοί τόνισαν ότι για πρώτη φορά καλύφθηκαν όλες οι αιτήσεις τόσο των οικογενειών με εισόδημα
κάτω από το όριο της φτώχειας όσο και των οικογενειών με παιδιά ΑμεΑ. Συνολικά, την φετινή χρονιά, τοποθετήθηκαν
σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς 91.850 παιδιά, δηλαδή περίπου 12.000 περισσότερα παιδιά σε σχέση με πέρυσι,
σημειωτέον ότι ικανοποιήθηκαν όλες οι αιτήσεις (16.550) που έγιναν στη δεύτερη κατανομή, την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Για την κάλυψη της
δράσης δόθηκαν 195 εκατ. ευρώ, 20 εκατ. περισσότερα από πέρυσι και από κάθε άλλη φορά.
Οι υπουργοί επεσήμαναν ότι με το νέο σύστημα εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των δομών με την έγκαιρη καταβολή των τροφείων σε μηνιαία βάση, καθώς
και η διατήρηση των θέσεων εργασίας έως το τέλος του προγράμματος. Τόνισαν δε, ότι για πρώτη φορά έγινε καταγραφή των ελλείψεων σε δομές, καθώς δεν
υπάρχουν σε όλες τις πόλεις παιδικοί σταθμοί και κυρίως ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ/ΑΜΕΑ.
«Εμείς, θα εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν, προκειμένου να γίνουν δομές», δήλωσε ο τότε υπουργός Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Παναγιώτης Κουρουμπλής.
Ο τότε Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξης Χαρίτσης, υπογράμμισε τη σημασία του κοινωνικού σκέλους του νέου ΕΣΠΑ, πλάι στο
αναπτυξιακό και παρουσίασε το ριζικό ανασχεδιασμό της δράσης για τους παιδικούς σταθμούς, που είχε ως αποτέλεσμα (α) να απλοποιηθούν δραστικά οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες και να καταβάλλονται τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς σε μηνιαία βάση, (β) να δοθούν voucher σε όλες οι οικογένειες
που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, (γ) να διατεθούν περισσότερα χρήματα και περισσότερες θέσεις από κάθε άλλη χρονιά λειτουργίας του
προγράμματος. Η συνολική δαπάνη ξεπερνά τα 195 εκατ. ευρώ, ποσό που προέρχεται από το ΕΣΠΑ, από εθνικούς πόρους, καθώς και από μέρος των εσόδων
από το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. Ο κ. Χαρίτσης προανήγγειλε τη σύσταση ειδικού ταμείου για τη δημιουργία νέων θέσεων φιλοξενίας, κυρίως
βρεφών και παιδιών με ειδικές ανάγκες σε δημοτικές δομές.
«Η Κυβέρνηση δείχνει ότι μπορεί να εκσυγχρονίσει ένα παλιό σύστημα», δήλωσε η Αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.
Ο τότε υφυπουργός ΕΣΔΑ Γιάννης Μπαλάφας, ανέφερε «το πρόγραμμα πέτυχε παρά τους αρχικούς φόβους. Ευτυχώς για τα παιδιά, για την παιδική προστασία,
για τους γονείς, δεν επαληθεύτηκαν οι κλασικοί, επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν αναφέρομαι στην αίθουσα αυτή, επαγγελματίες καταστροφολόγοι».
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, ανέφερε ότι «όταν συνεργάζονται οι βαθμίδες του κράτους και της κεντρικής
κυβέρνησης και της αυτοδιοίκησης, τότε κάτι καλό συμβαίνει για τον ίδιο τον πολίτη. Οφείλω να πω ότι τα νούμερα είναι
αδιάψευστα. Υπ’ αυτή την έννοια εδώ πρέπει να πάρουμε ως δείγμα γραφής τη συνεργασία αυτή και για άλλα ζητήματα».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, ενημέρωσε ότι η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προχώρησε στην χορήγηση πρόσθετων «Αξιών
Τοποθέτησης» Vouchers σε ωφελούμενους/νες, οι οποίοι/ες συμμετείχαν στηn πρόσκληση με Αρ. Πρωτ. 3070/11.7.2016,
που εξέδωσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για το έτος 2016-2017 και δήλωσαν εγγράφως την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στη
συμπληρωματική διαδικασία. Ο αριθμός των παιδιών των ωφελούμενων, που θα λάβει πρόσθετες «Aξίες τοποθέτησης»
vouchers, ανέρχεται σε 16.092 και καλύπτει το σύνολο εκείνων που έκαναν αιτήσεις. Έτσι ο συνολικός αριθμός
των ωφελούμενων την περίοδο 2016-2017 ανέρχεται σε περίπου 92.000 παιδιά, έναντι 81.000 την περίοδο
2015-2016.

Συνεχίζεται
το
«Βοήθεια
στο
Σπίτι»
3
και το 2017
Ομόφωνα εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» από το Δ.Σ. της
Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης μετά την εισήγηση του διευθύνοντα
συμβούλου κ. Θ. Γκοτσόπουλου.
Ειδικότερα, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να παρατείνει το πρόγραμμα «Βοήθεια
στο Σπίτι» και το 2017 η ΕΕΤΑΑ αναλαμβάνει το έργο και για το νέο έτος. Μιλώντας
στο Δ.Σ. ο κ. Γκοτσόπουλος τόνισε ότι το πρόγραμμα προχωρά καλά και το οικονομικό
όφελος για την εταιρία ανέρχεται στο ποσό των 120.000 ευρώ ετησίως. Αντικείμενο της
προγραμματικής σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών, με ειδικότερο
περιεχόμενο την εξασφάλιση οικονομικής και τεχνικής αρωγής προς τους φορείς τη Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που ήδη έχουν υλοποιήσει συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι» ή εν γένει αναπτύσσουν συναφή κοινωφελή δραστηριότητα. Στόχος είναι να ενισχυθούν και να επεκταθούν
τα ευεργετικά αποτελέσματα για τους εξυπηρετούμενους από τις υπηρεσίες κατ οίκον κοινωνικής φροντίδας σε επίπεδο
κοινότητας.
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» χρηματοδοτείται για το 2017 με 60 εκατ. ευρώ από τα υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ καθώς και από το Ασφαλιστικό Κεφάλαιο
αλληλεγγύης Γενεών.

Tο Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και η ΕΕΤΑΑ, με την ευκαιρία της
νέας προκήρυξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020, Υποπρόγραμμα Πολιτισμός,
πραγματοποίησαν σειρά ενημερωτικών εκδηλώσεων.
Συγκεκριμένα σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά πραγματοποιήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2016,
ενημερωτική ημερίδα στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά.
Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Ι. Μόραλης και η Εντεταλμένη Δημοτική
Σύμβουλος Πολιτισμού κα Ε. Νταϊφά.
Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Οικονομικής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας κ.
Πέτρος Κόκκαλης παρουσίασε την υποψηφιότητα του Δήμου Πειραιά για Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Οι εκπρόσωποι της Δημιουργικής Ευρώπης και της
ΕΕΤΑΑ παρουσίασαν αναλυτικά το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και το ρόλο των
Δήμων σε αυτό αντίστοιχα. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη παρουσίαση
καλών πρακτικών που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του
Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020 και ειδικότερα: τα έργα Big
Bang και Interfaces της στέγης του ιδρύματος Ωνάση από τον
Εκτελεστικό Διευθυντή κο Χ. Καρρά και την υπεύθυνη
δικτύωσης και στρατηγικών συνεργασιών κα
Θ. Βουγιούκα, το έργο Live Performers Meeting
2015-2018, Multitrab Productions, από
τον διευθυντή του διεθνούς φεστιβάλ
ψηφιακών τεχνών Ελλάδας κ. Η.
Χατζηχριστοδούλου, το έργο «Η υποβρύχια καρδιά της Μεσογείου» από την
διαχειρίστρια του κα Δώρα Αυγουλίδου και το έργο New Forms in Mixdoor
Performing Arts Practices από τον καλλιτεχνικό του διευθυντή κ. Σπ. Ανδρεόπουλο
(Modus Terrae).
Στη συνέχεια, το Πρόγραμμα παρουσιάστηκε σε επιμορφωτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η
ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία με τη ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στην Κοζάνη.
Η πόλη της Βέροιας φιλοξένησε την ενημερωτική εκδήλωση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020 την 1η Οκτωβρίου 2016 στο Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών. Σε
συνέχεια της παρουσίασης του προγράμματος από τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΠΟΑ, οι καλές πρακτικές
που παρουσιάστηκαν αφορούσαν τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας, η οποία επανειλημμένα έχει
αξιοποιήσει, με σημαντικά αποτελέσματα το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο και την Εφορία Αρχαιοτήτων
Ημαθίας.
Η τελευταία στάση της ενημερωτικής εκστρατείας μας ήταν η πόλη των Ιωαννιτών, όπου η ενημερωτική εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε, με τη συνεργασία του Δήμου Ιωαννιτών, στις 3 Οκτωβρίου 2016 στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δημήτρης
Χατζής».
Οι καλές πρακτικές που παρουσιάστηκαν από τον γλύπτη κ. Θ. Παπαγιάννη με το παράδειγμα του Ελληνικού, τον Δήμαρχο Βορείων
Τζουμέρκων κ. Ι. Σεντελέ για την εμπειρία της συμμετοχής του δήμου στο διακρατικό σχέδιο συνεργασίας Πεζοπορία για τον πολιτισμό και
τη διευθύντρια του Δήμου Ιωαννιτών κα Μ. Στρατσάνη έδωσαν το έναυσμα για γόνιμο διάλογο, καθώς και διευκρινήσεις από πλευράς των
στελεχών του Εθνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020 και της ΕΕΤΑΑ.

Ενημερωτική Εκστρατεία
για την προκήρυξη
2016 του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος
Δημιουργική Ευρώπη
2014-2020

Συστράτευση των φορέων
της Αυτοδιοίκησης, Ε.Ε.
-σε ημερίδα της Περιφέρειας Κρήτης
και της ΕΕΤΑΑ για να «περάσει» η καινοτομίαέξυπνη εξειδίκευση των Ερευνητικών,
Επιστημονικών Ιδρυμάτων στην
πραγματική οικονομία
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Η διάχυση στην πραγματική οικονομία της καινοτομίας, της έρευνας
και της «έξυπνης εξειδίκευσης» που παράγουν τα Ερευνητικά και Επιστημονικά
Ιδρύματα για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και που θα συνδράμουν στην ανάπτυξη της
χώρας, βρέθηκε στο επίκεντρο της ημερίδας με θέμα «Η Νεολαία, στρατηγική προτεραιότητα στις Περιφέρειες που
μαθαίνουν: Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα και Έξυπνη Εξειδίκευση», που συνδιοργάνωσαν στο ξενοδοχείο Ατλαντίς του Ηρακλείου,
η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και η Περιφέρεια Κρήτης, την
Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2016.
Δήμοι και Περιφέρειες μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων έξυπνης εξειδίκευσης με βασική προϋπόθεση την ουσιαστική
συνεργασία μεταξύ κεντρικής διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρώτου και Δεύτερου βαθμού, και να υπάρξει αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων. Αυτό τόνισαν
μεταξύ άλλων στους χαιρετισμούς τους στην ημερίδα, παρόντων του Υπουργού Εσωτερικών Παναγιώτη Κουρουμπλή, και του Luc Van Den Brande (Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Ειδικός Σύμβουλος του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Junker), ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης,
ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης Καλογερόπουλος και Θεόδωρος Γκοτσόπουλος αντίστοιχα, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, ο
Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, κ.α.
Στην ημερίδα, που επίσης ήταν παρόντες Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι, Περιφερειακοί, Δημοτικοί Σύμβουλοι, εκπρόσωποι Επιστημονικών-Εκπαιδευτικών-Ερευνητικών
Ιδρυμάτων, παραγωγικών τάξεων και φορέων, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής χαρακτήρισε πολύ σημαντική την εκδήλωση, συνεχάρη τους
οργανωτές και τόνισε: «Μας απασχολεί το ζήτημα πρώτης προτεραιότητας, η αναχαίτιση του υπονομευτικού για τη συνοχή της κοινωνίας φαινομένου της ανεργίας, το
οποίο στο χώρο των νέων έχει εκρηκτικές διαστάσεις. Μια κοινωνία και μια Δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξουν αν δεν μειωθούν αυτά τα ποσοστά. Είναι ανάγκη να
συζητούμε, αναζητώντας και αγωνιώντας γι’ αυτά τα ζητήματα. Η σημερινή ημερίδα αναζητά μέσα από την Αυτοδιοίκηση, πως θα μπορούσαμε να «παντρέψουμε» την
εξειδίκευση, τον συμμετοχικό στρατηγικό σχεδιασμό, την οικολογία, την εταιρική-κοινωνική ευθύνη την κοινωνική οικονομία αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει η κάθε περιοχή, η κάθε Περιφέρεια».
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε πολύ σημαντική την ημερίδα τονίζοντας: «Η
Περιφέρειά μας μπαίνει μπροστά σε επίπεδο Περιφερειών στη χώρα, στην Ε.Ε., για την «έξυπνη εξειδίκευση» για την έρευνα και την καινοτομία. Είμαστε υπερήφανοι για τα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στο νησί μας. Αυτό που θέλουμε όμως μέσω της νέας Προγραμματικής Περιόδου είναι να διαχυθεί η δουλειά που γίνεται μέσα στα Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, να πάει στην πραγματική οικονομία, στους κύριους παραγωγικούς
τομείς του νησιού που είναι ο πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός, ο πολιτισμός. Πάνω απ’ όλα να δώσουμε θέσεις εργασίας στα νέα παιδιά.
Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για παραμονή των νέων
μας στην Κρήτη, στη χώρα μας. Μέσα από τη συνεργασία
την οποία έχουμε με τα Υπουργεία, με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών στην οποία
συμμετέχω ως τακτικό μέλος, μπορούμε, η Κρήτη μπορεί
να καταφέρει ακόμα περισσότερα, γιατί έχει το ανθρώπινο δυναμικό. Το επόμενο διάστημα προς την κατεύθυνση
αυτή θα «τρέξουν» αρκετά προγράμματα με στόχο την διάχυση της πληροφόρησης στους νέους ανθρώπους, στις
επιχειρήσεις κ.α.».

5
Ο Luc Van Den Brande, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και ειδικός σύμβουλος του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Junker,
δήλωσε ευτυχής που βρίσκεται στην Ελλάδα, και ειδικά
στην Κρήτη.
Όπως είπε, «Ως Ευρώπη να μοιραστούμε κοινές αξίες
και ιδέες να δώσουμε έμφαση στην αντιμετώπιση της
ανεργίας, ενισχύοντας την νεανική επιχειρηματικότητα,
στο μέλλον να προστατεύσουμε τα κοινά μας σύνορα και
θα πρέπει όλοι μαζί, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.
Να περάσουμε από τις προτάσεις σε συγκεκριμένα έργα, σε συγκεκριμένα αποτελέσματα για τους πολίτες».
Για την καινοτομία στην Ελλάδα ο κ. Luc Van Den Brande ανέφερε:
«Είναι ξεκάθαρο ότι στην Ελλάδα υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για την καινοτομία όμως υπάρχουν ακόμα πολλές
προκλήσεις, που σχετίζονται με την αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας στην επιχειρηματικότητα στην κοινωνία. H Κρήτη είναι παράδειγμα ανάγκης και ευκαιρίας συνεργασίας Ερευνητικών ιδρυμάτων και κοινωνίας».
Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, αφού τόνισε ότι η σημερινή εκδήλωση σφραγίζει μια μακρόχρονη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με την ΕΕΤΑΑ, ανέφερε ότι «η ΕΕ επιδιώκει να δημιουργήσει έναν ενιαίο
ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, εντός του οποίου οι ερευνητές θα μπορούν να εργάζονται οπουδήποτε στην Ευρώπη, ενώ
θα παρέχεται στήριξη στη διασυνοριακή συνεργασία. Η ικανότητα της να αντιμετωπίσει τις κοινωνιακές προκλήσεις
και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των τοπικών και των περιφερειακών παραγόντων να δημιουργήσουν περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας, τα οποία θεμελιώνονται σε στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση δεν μπορεί ρεαλιστικά να εφαρμοστεί στην πράξη, εάν δεν εξασφαλιστεί η πολιτική στήριξη και ένα ορισμένο επίπεδο θεσμικής διακυβέρνησης και στήριξης. Για αυτό το λόγο το Κοινό Κέντρο Ερευνών
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ένωσαν τις δυνάμεις τους για να προωθήσουν τα «εργαστήρια καινοτομίας» (innovation camps) με σκοπό τη διευκόλυνση
της συνεργασίας μεταξύ πολλαπλών ενδιαφερόμενων φορέων χάρη στην ανάπτυξη μιας τοπικής νοοτροπίας υπέρ της καινοτομίας. Αυτή η κοινή προσπάθεια αποσκοπεί
να ενθαρρύνει τις περιφέρειες και τις πόλεις από ολόκληρη την Ευρώπη να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία των «εργαστηρίων καινοτομίας», ως μέσου επίλυσης των
κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις στρατηγικές έξυπνης
εξειδίκευσης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, στη τοποθέτησή του ανέφερε ότι «η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στη εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τις μεταφορές και τις ψηφιακές υπηρεσίες, δημιουργούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, νέες θέσεις εργασίας και κατά συνέπεια αναβαθμίζουν την
ποιότητα ζωής των πολιτών και οδηγούν στην ανάπτυξη και τη κοινωνική συνοχή.
Ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Κ. Βαρλαμίτης, στην ομιλία του παρουσίασε τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες και δυνατότητες που το ΤΠΔ δίνει στη
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η τοποθέτησή του έδωσε έναυσμα για γόνιμη συζήτηση με τους Δημάρχους της Κρήτης που παραβρέθηκαν στο Συνέδριο.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών Γιώργος Πατούλης,
τόνισε ότι: «με εξαίρεση τη Περιφέρεια Κρήτης και ορισμένες Περιφέρειες στις υπόλοιπες παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να απουσιάζουν οι Δήμοι από το σχεδιασμό. Αυτό είναι αδιανόητο καθώς λόγω της αρχής της εγγύτητας, η
Αυτοδιοίκηση Πρώτου Βαθμού μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των δράσεων αυτών».
Όπως είπε ο κ. Πατούλης, «στην Κρήτη κατά τη διαδικασία της εξειδίκευσης αξιοποιούνται καινοτόμες μέθοδοι, όπως
οι πλατφόρμες καινοτομίας, οι οποίες προωθούν την διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης (entrepreneurial
discovery), που αποτελεί ένα σύγχρονο τρόπο προσέγγισης του αναπτυξιακού σχεδιασμού, καθώς τα εμπλεκόμενα
μέρη αναλύουν, σχεδιάζουν, και προσαρμόζουν τις επενδυτικές και τεχνολογικές στρατηγικές, ανάλογα με το εξελισσόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις τάσεις της αγοράς».
Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός και πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης τόνισε μεταξύ άλλων:
«Οι δήμοι έχουμε την ευθύνη να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες και δη τους νεολαίους, για να αναπτύξουν και να
διευρύνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις αξίες και τις στάσεις τους, μέσα από τη βιωματική μάθηση. Θέλω να σημειώσω ότι είμαστε ο πρώτος Δήμος της Κρήτης που από τον
Οκτώβριο του 2016 γίναμε μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου
της UNESCO «οι πόλεις που μαθαίνουν», το οποίο έχει ως
στόχο την προώθηση της μάθησης χωρίς αποκλεισμούς από
την βασική ως την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την αναζωογόνηση της μάθησης σε οικογένειες και κοινότητες, την προαγωγή της μάθησης και στο χώρο εργασίας, την επέκταση της
χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών μάθησης, τη βελτίωση της ποιότητας και της αριστείας στη μάθηση και να γαλουχήσει μια κουλτούρα της μάθησης καθ΄ όλη τη
διάρκεια της ζωής».
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή δύο στρογγυλών τραπεζιών όπου, με συντονιστές τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Αν. Διευθυντή
του Κέντρου Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νίκο Παπαδάκη και τη Προϊσταμένη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης κα Μαρία Κασσωτάκη παρουσιάστηκαν μεθοδολογικά εργαλεία και καλές πρακτικές καινοτόμου επιχειρηματικότητας σε τομείς έξυπνης εξειδίκευσης από τους καθ. Βασίλης Τζουβελέκας, Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης, Δρ Αρτέμης Σαιτάκης, Διευθυντής Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, κ. Παντελής Γεωργιάδης, Διευθύνων
Σύμβουλος της Talos Avionic, καθ. Άγγελος Μπίλας, Τμήμα Επιστήμων των Υπολογιστών ΙΤΕ, και καθ. Κώστας Μπάλας, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πολυτεχνείου Κρήτης.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με τίτλο «Οι προκλήσεις στη διαχείριση
της προσφυγικής κρίσης - Τοπικές, εθνικές και Ευρωπαϊκές διαστάσεις» που συνδιοργάνωσαν
το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας & Διακυβέρνησης (ΚεΔΕΠΟΔ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων), το European Network of
Political Foundations (ΕΝοΡ) και η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης στις 28 Νοεμβρίου
2016, στην Αθήνα.
Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο Διευθυντής του ΚεΔΕΠΟΔ, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κ.
Παντελής Σκλιάς διατύπωσε την άποψη ότι υπάρχει η δυνατότητα συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για
την αντιμετώπιση των συνεπειών του προσφυγικού και τόνισε ότι αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ακριβώς
για να φέρει στο ίδιο τραπέζι εκπροσώπους του ακαδημαϊκού χώρου, των πολιτικών ινστιτούτων, των ΜΚΟ και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ και μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος στο
χαιρετισμό του επεσήμανε τη σημασία διαλόγου για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και τόνισε ότι η Τοπική
Αυτοδιοίκηση έχει διαδραματίσει έναν κεντρικό ρόλο. Χαρακτήρισε ως εκβιασμό προς την Ε.Ε. τη στάση της Τουρκίας, η οποία δημιουργεί κλίμα καχυποψίας. Εκτίμησε ότι οι εθνικές εκλογές στην Ευρώπη φέτος κινδυνεύουν
να βαλτώσουν τη διαδικασία αντιμετώπισης του προσφυγικού. Επισήμανε όμως ότι υπάρχει σύγκλιση απόψεων
μεταξύ των τοπικών αυτοδιοικήσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ωστόσο αυτή περιορίζεται όταν φτάνει
σε κυβερνητικό επίπεδο.
Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός εξέφρασε την άποψη πως τα νησιά του Αιγαίου, παρά τα πολλά
εμπόδια, σήκωσαν με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα το βάρος του μεταναστευτικού ζητήματος για
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα
ανέφερε πως οι δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πολλές φορές ξεπερνούν
τις αρμοδιότητές της, με δεδομένο
ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε να συμβάλει αποτελεσματικά, ειδικά στο
πρώτο διάστημα
της κρίσης. Σχετικά με τη συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας, εκτίμησε ότι είναι στη θετική κατεύθυνση,
αλλά δεν τηρείται στην πραγματικότητα, ενώ ο Πρόεδρος Erdogan έχει ομολογήσει με τις
δηλώσεις του πως η χώρα του ελέγχει τις μεταναστευτικές ροές. Τέλος, διατύπωσε την
πρόταση για αντιμετώπιση του ζητήματος με κύριο άξονα τον αναλογικό καταμερισμό
των προσφύγων αρχικά στους δήμους της Ελλάδας και σε δεύτερο στάδιο σε
δήμους της Ευρώπης ώστε να είναι διαχειρίσιμη η φιλοξενία και ένταξή τους
στις τοπικές κοινωνίες.
Ο Καθηγητής Αντώνης Κόντης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Μελέτης της Μετανάστευσης και Διασποράς στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αξιολόγησε θετικά τη συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας
παρά το προβληματικό θεσμικό προφίλ της γείτονος χώρας και κάποια αρνητικά δεδομένα που τη
συνοδεύουν, όπως η μικρή ποσοτική εμβέλεια και το μικρό βάθος χρόνου.
Ο Διευθυντής Περιεχομένου του ερευνητικού οργανισμού διαΝΕΟσις, κ. Θοδωρής Γεωργακόπουλος αναφέρθηκε στα συμπεράσματα σχετικής έρευνας που έχει διεξαχθεί. Σύμφωνα με αυτά υπήρξε υποεκτίμηση του
προβλήματος από τους περισσότερους Έλληνες, αλλά και περιορισμένη γνώση.
Η Γενική Γραμματέας της Caritas Hellas, κα Ελισσάβετ Ιουστινιανού αναφέρθηκε στο έργο της οργάνωσης και τη συνεισφορά της στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.
Ο κ. Ahmed Bugri, επί 7 χρόνια συντονιστής στο Ανοικτό Κέντρο Προσφύγων Marsa στη Μάλτα τόνισε ότι πρέπει να αντιμετωπισθούν οι αιτίες της μετανάστευσης. Εκτίμησε ότι η ΚΑΠ και οι εμπορικές πολιτικές της Ε.Ε. νεκρώνουν την τοπική αγορά των αναπτυσσόμενων χωρών της Αφρικής αυξάνοντας τις ανισότητες και την έλλειψη ευκαιριών στις χώρες
αυτές, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετανάστευση.
Η κα Ρόδη Κράτσα, ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ENoP, ανέφερε ότι το προσφυγικό είναι ένα πολύπλευρο και πολυδιάστατο ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί με
μεμονωμένες ενέργειες, αλλά με συνεννόηση και συνεργασία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η κα Katharina Patzelt, μέλος του ΔΣ του ENoP και επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας EUAfrica Relations (Hanns-Seidel-Stiftung), δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη για τη συνεργασία
με το ΚεΔΕΠΟΔ και παρουσίασε συνοπτικά το έργο και τον ρόλο του ENoP για την προώθηση
της επικοινωνίας και του διαλόγου μεταξύ των πολιτικών ιδρυμάτων και των θεσμών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα συμπεράσματα της συζήτησης, συνόψισε ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Αλέξανδρος Ζαβός και τον συντονισμό έκανε Επιστημονικός Συντονιστής του ΚεΔΕΠΟΔ Δρ. Αντώνης Κλάψης.

Οι προκλήσεις
στη διαχείριση της
προσφυγικής κρίσης
- Τοπικές, εθνικές και
Ευρωπαϊκές διαστάσεις
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Καλές Πρακτικές στον Τομέα
του Πολιτισμού προς όφελος
των Τοπικών Κοινωνιών

Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης με τη συνεργασία της Διεύθυνσης
Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης - Γραφείο
Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας του Υπουργείου Πολιτισμού &
Αθλητισμού προχώρησε στην έκδοση Τεύχους με Καλές Πρακτικές στον Τομέα
του Πολιτισμού προς όφελος των Τοπικών Κοινωνιών, που έχουν χρηματοδοτηθεί στο
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «Πολιτισμός» και «Δημιουργική Ευρώπη».
Στόχος είναι η ανάδειξη σχεδίων δράσης για τον πολιτισμό, που τα αποτελέσματά τους δρουν
υπέρ της τοπικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνικής συνοχής.
Η έκδοση του τεύχους των καλών πρακτικών αποτελεί μία από τις πρωτοβουλίες που η
ΕΕΤΑΑ έχει λάβει για προβολή πολιτιστικών δράσεων που αγγίζουν τους πολίτες, άγουν την
ψυχή τους και καλλιεργούν τις γνώσεις τους.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, εγγυητής της προσβασιμότητας των πολιτιστικών δρώμενων,
για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, ενεργοποιεί τους πολιτιστικούς θεσμούς, ως ομάδες
κοινωνικής παρέμβασης που αναπαράγουν τους πολιτιστικούς πόρους προς όφελος του
δημόσιου συμφέροντος.

Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
συναντά τα Ευρωπαϊκά
Ανταγωνιστικά Προγράμματα
Η ΕΕΤΑΑ και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ, με την υποστήριξη της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Κομοτηνής,
πραγματοποίησε την 1η Διημερίδα για την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών
Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 για τους φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης και για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
την Τρίτη, 29η και τη Τετάρτη, 30η Νοεμβρίου 2016, στη Κομοτηνή.
Στόχος της κοινής πρωτοβουλίας ήταν η παροχή επεξεργασμένης πληροφόρησης, αλλά
και η δυνατότητα ανάπτυξης γόνιμου διαλόγου με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τους
φορείς Τοπικής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.
Στην 1η Διημερίδα συμμετείχαν αρμόδια στελέχη από τα Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά
Προγράμματα και Δίκτυα, Erasmus +, Creative Europe, EaSI, Life, Interreg, Urbact
III και Espon.
Κατά τη διάρκεια του διήμερου πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση, όπου
παρουσιάστηκαν όλα τα προγράμματα και τη δεύτερη ημέρα οργανώθηκαν συναντήσεις
συζήτησης των συμμετεχόντων εκπροσώπων των Διαχειριστικών Αρχών και των
Εθνικών Σημείων Επαφής των Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων με
εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παραγωγικών και κοινωνικών
φορέων της Περιφέρειας, καθώς και το διδακτικό προσωπικό του
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις του ΔΠΘ, ο
Αντιπεριφερειάρχης ΑΜΘ, ο Δήμαρχος Κομοτηνής
και ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ παρακολουθούν
την ανοικτή εκδήλωση

Στελέχη Δήμων συμμετέχουν στις συναντήσεις εργασίας
που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα
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Ευρωπαϊκό Συνέδριο
της ΠΕΔΑ
και του ELISAN
για την αυτοαπασχόληση
των νέων
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αυτοαπασχόληση των Νέων που συνδιοργάνωσαν η ΠΕΔ Αττικής και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ELISAN
στην Αθήνα.
Θέσεις, προτάσεις, εφαρμοσμένα παραδείγματα και πρακτικές, ξεδιπλώθηκαν κατά την διάρκεια του διήμερου Συνεδρίου ανοίγοντας νέους δρόμους για την αυτοαπασχόληση των νέων και τον πολλαπλό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τοπικές κοινωνίες και η τοπική αυτοδιοίκηση, συγκεκριμένα.
Οι επίτιμοι προσκεκλημένοι από την Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία, την Ολλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εξήραν την ελληνική φιλοξενία και την άψογη διοργάνωση του συνεδρίου το οποίο αποτέλεσε «θερμοκήπιο» νέων ιδεών. Μάλιστα, κατά την τελετή λήξης η Πρόεδρος του ELISAN και Αντιδήμαρχος Μασσαλίας,Sylvie
Carrega, πρότεινε να συνεχιστεί η ωφέλιμη αυτή ανταλλαγή θέσεων και προβληματισμών την επόμενη φορά στην Γαλλία, απευθύνοντας τιμητική πρόσκληση στον
Πρόεδρο της ΠΕΔ Αττικής και Δήμαρχο Αγίων Αναργύρων - Καματερού Νίκο Σαράντη.
Στο Συνέδριο για την Αυτοαπασχόληση των Νέων, παραβρέθηκε και μίλησε, εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ο Διευθύνων
Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος.
Στην ομιλία του ο κ. Γκοτσόπουλος αναφέρθηκε στην αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης της Ε.Ε. προς τις Περιφέρειες για προβλήματα ανεργίας και αδρανοποίησης, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο επενδύει στους ανθρώπινους πόρους, και στοχεύει στη βελτίωση των ευκαιριών για αυτόαπασχόληση των νέων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όπως επισήμανε ο κ. Γκοτσόπουλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να στηρίξει τους αυτοαπασχολούμενους, εστιάζει τις προσπάθειές της:
• στις νέες επιχειρήσεις που συστήνονται
• στη βιωσιμότητα και την ποιότητα της εργασίας των αυτοαπασχολουμένων επιχειρηματιών
Και επιδιώκει:
• να διευρύνει τις γνώσεις για την αυτό-απασχόληση,
• να αυξήσει την ευαισθητοποίηση,
• να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων,
• να δημιουργήσει ικανότητες στις περιφέρειες της ΕΕ,
• να προωθήσει προαιρετικά πρότυπα και προστατευτικά μέτρα για τους αυτοαπασχολουμένους,
• να στηρίξει οικονομικά την επιχειρηματικότητα.
«Κάθε μία από τις Περιφέρειες», είπε κλείνοντας ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, «αποτελεί αντικείμενο ενός περιφερειακού προγράμματος ΠΕΠ που περιλαμβάνει έργα και δράσεις που αξιοποιούν τα τοπικά πλεονεκτήματα με στόχους:
• την αναβάθμιση του νέου ανθρώπινου δυναμικού και
• την ενίσχυση της αυτό-απασχόλησης των νέων
• την αξιοποίηση της κοινωνικής συνοχής»
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Τελετή Ορκωμοσίας
των πρώτων Αποφοίτων
του ΔΔΠΜΣ «Τοπική και
Περιφερειακή Ανάπτυξη
και Αυτοδιοίκηση»
Μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η Τελετή Ορκωμοσίας των πρώτων Αποφοίτων του τμήματος της Αθήνας Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016
του Διεπιστημονικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) των Πανεπιστημίων Πελοποννήσου, Πειραιά, Αριστοτέλειου Θεσσαλονίκης
και Δημοκρίτειου Θράκης «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση», που υλοποιείται με τη συμβολή της ΕΕΤΑΑ, την Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016
στη Κόρινθο.
Στη τελετή απεύθυναν σύντομο χαιρετισμό κατά σειρά ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Κυριάκος Σουλιώτης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου
Πειραιά κ. Νικόλαος Γεωργόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος.
Ο κ. Γκοτσόπουλος εξήρε τη σημασία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» για το θεσμό της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και τόνισε ότι επιδίωξη της ΕΕΤΑΑ είναι να στηρίξει τους απόφοιτους του ΔΔΠΜΣ ώστε να αποτελέσουν ένα ανθρώπινο δίκτυο που θα συμβάλει στην
τοπική ανάπτυξη της χώρας.
Η κύρια ομιλία της Ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
και Διευθυντή του ΔΔΠΜΣ κ. Παντελή Σκλιά.
Ο κ. Σκλιάς αναφέρθηκε στη δημιουργία του πρώτου στη χώρα ΔΔΠΜΣ σε θέματα Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Ενός καινοτόμου εγχειρήματος, που προέκυψε από τη συνεργασία τεσσάρων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και ενός επιστημονικού τεχνοκρατικού φορέα, της ΕΕΤΑΑ, που επιδίωξαν τον
συνδυασμό της επιστημονικής θεωρητικής γνώσης και εξειδίκευσης με την μακροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία του χώρου της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η χαρά του Διευθυντή του ΔΔΠΜΣ εξέφραζε όλους τους συντελεστές της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας, οι οποίοι ήταν παρόντες στην Ορκωμοσία.
Τον όρκο διάβασε ο πρωτεύσας από τους πρώτους αποφοίτους κ. Κώστας Ζαφειρίου, Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης και Προϋπολογισμού της
Διεύθυνσης Οικονομικών ΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
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Συνέδριο ΚΕΔΕ: Μπήκαν οι βάσεις για τον νέο
Καλλικράτη - Παρούσα η ΕΕΤΑΑ στις εξελίξεις

Συνέδριο μέσα από τις εργασίες του οποίου μπήκαν οι
βάσεις για τις επικείμενες ριζικές αλλαγές στο χώρο της
Τοπικής Αυτοδιοίκηση ήταν αυτό που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από την Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδος.
Στις εργασίες του συνεδρίου κυριάρχησαν η οικονομική και θεσμική αυτοτέλεια της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης με τον νέο Καλλικράτη χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν συζητήθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Σύμφωνα με τις θέσεις που αναπτύχθηκαν κατά την διάρκεια των
εργασιών του συνεδρίου ο νέος Καλλικράτης θα πρέπει να φέρει πραγματική διοικητική μεταρρύθμιση στους ΟΤΑ της χώρας και ταυτόχρονα να τους ενισχύσει
με αρμοδιότητες και πόρους. Παράλληλα θα πρέπει να βάλει ένα τέλος στην αλληλοεπικάλυψη των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο βαθμίδων της Αυτοδιοίκησης
και να προσφέρει τα κατάλληλα «εργαλεία» στους δημάρχους προκειμένου να προσφέρουν στη ζητούμενη ανάπτυξη της χώρας.
Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ήταν παρούσα στις εργασίες του συνεδρίου της ΚΕΔΕ. Ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος παρακολούθησαν και τις τρεις μέρες τις εργασίες του συνεδρίου. Ειδικότερα ο πρόεδρος της
ΕΕΤΑΑ μετείχε στις εργασίες του συνεδρίου παρουσιάζοντας το νέο προφίλ της εταιρίας, τους σκοπούς και τους στόχους της καθώς τα «βήματα» που ακολουθεί
προκειμένου να πετύχει.
Πιο αναλυτικά στην ομιλία του ο κ. Καλογερόπουλος αναφερόμενος στους σκοπούς της εταιρίας είπε: « Δύο είναι οι γενικές κατευθύνσεις, στις οποίες έχουμε
προσανατολίσει την στρατηγική της Εταιρίας, μετά από συζήτηση και διαβούλευση με τους μετόχους μας:
Α) την υποστήριξη του αναπτυξιακού και κοινωνικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης, δηλαδή στην υποστήριξη των Δήμων και Περιφερειών στην άσκηση του ρόλου
τους ως φορέων σχεδιασμού και υλοποίησης τομεακών πολιτικών, που στοχεύουν στην προώθηση της τοπικής και της περιφερειακής ανάπτυξης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους και
Β) τ η βελτίωση της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας της Αυτοδιοίκησης
Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκουμε οι δράσεις μας:
• να προγραμματίζονται μετά από τεκμηρίωση των εξελίξεων και έρευνα αναγκών
• να προσανατολίζονται σε στρατηγικούς τομείς της Αυτοδιοίκησης
• ν α αφορούν κυρίως έργα συλλογικής υποστήριξης, έτσι ώστε να υποστηρίζονται οι ΟΤΑ όλης της χώρας και συγχρόνως επιδιώκεται η εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων, ώστε να διασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις για την επιτυχία των παρεμβάσεων
• ν α προωθούν, αναπτύσσουν και διαχέουν καινοτόμα έργα, που μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά προς όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
της Τοπικής Ανάπτυξης».
Στη συνέχεια της ομιλίας του ο κ. Καλογερόπουλος αναφέρθηκε στην συνεργασία της ΕΕΤΑΑ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων σημειώνοντας τα έργα
που έχουν προγραμματιστεί. Πιο αναλυτικά:
«Προϊόντα σε ΟΤΑ με πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων του Τ.Π. & Δανείων (50% ΕΤΕΠ-50% ΤΠΔ). Το ΤΠΔ έχει την υποχρέωση, βάση της συμφωνίας με την ΕΤΕΠ, να αναπτύξει μηχανισμό ελέγχου και πιστοποίησης των συγκεκριμένων έργων και προμηθειών. Λόγω της εμπειρίας της ΕΕΤΑΑ, ως
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, συνάφθηκε Προγραμματική Σύμβαση.
Διαμόρφωση χρηματοδοτικών εργαλείων για ΟΤΑ. Συμφωνήσαμε από κοινού με το ΤΠΔ, στη συγκρότηση ομάδας έργου για τη διαμόρφωση χρηματοδοτικών
εργαλείων ειδικά για ΟΤΑ, που αφορούν έργα ΕΣΠΑ και απαιτείται η συνέργεια με τέτοιου είδους προϊόντα. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία ενδεικτικά δύναται να
είναι δανειακά προϊόντα, επενδυτικά ομόλογα, προϊόντα μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων κλπ, τα οποία είτε θα διευκολύνουν την ομαλή χρηματοδότηση των
έργων ΕΣΠΑ των ΟΤΑ είτε θα συνδράμουν στη συγχρηματοδότηση τους.
Ειδικός λογαριασμός επιχορήγησης μελετών για την ωρίμανση έργων στους ΟΤΑ. Το ΤΠΔ έχει προτείνει
στο Υπουργείο Εσωτερικών τη σύσταση του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασμού το οποίο προωθείται με
νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο.
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Καλογερόπουλος μίλησε για το πλαίσιο ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου
προγράμματος υποστήριξης των ΟΤΑ Α’ Βαθμού που ανακοίνωσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης κος Αλέξης Χαρίτσης και η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ και ΤΑ κα Ευγενία Φωτονιάτα του
ΥΠΟΙΚ, σε συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ, για το οποίο εκδόθηκε στις 15/11 από το ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 σχετική πρόσκληση προς την ΕΕΤΑΑ.
Επιπλέον μίλησε για τη συνεργασία της ΕΕΤΑΑ με το ΚΑΠΕ στους τομείς εξοικονόμησης ενέργειας, για
την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και για τη βοήθεια των μικρών, ορεινών και νησιωτικών δήμων.

11
Τις κοινές θέσεις τους καθώς και τις κόκκινες γραμμές απέναντι
στις αλλαγές που ετοιμάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο
της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης προσδιόρισαν τα Διοικητικά Συμβούλια της
ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, τα οποία πραγματοποίησαν, στις 4
Οκτωβρίου 2016, τη δεύτερη κοινή συνεδρίασή τους,
στα Κεντρικά Γραφεία της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης στην Αθήνα.
Στη κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα, οι δύο
θεσμοί εκπέμπουν το μήνυμα της ενότητας
και της σταθερότητας και μέσα από μια
δημιουργική συνεργασία διεκδικούν όχι
την πολιτική ανατροπή του «Καλλικράτη»,
αλλά την ουσιαστική θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου που θα δίνει βιώσιμες λύσεις στα σοβαρά
προβλήματα της Αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών.
Κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ ο
Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης υπογράμμισε ότι, «η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ενωμένη.
Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες βρίσκουμε την κοινή μας περπατησιά, συνεργαζόμαστε και
ξεκαθαρίζουμε σε κάθε κατεύθυνση ότι δε θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του θεσμού
της Αυτοδιοίκησης. Η Αυτοδιοίκηση θα συνεχίσει να εργάζεται για το καλό των τοπικών
κοινωνιών και δεν πρόκειται να γίνει λάφυρο καμίας κυβέρνησης. Το επόμενο
διάστημα σε ειδικό θεματικό συνέδριο και στο τακτικό μας συνέδριο διαμορφώνουμε
και προσδιορίζουμε τις τελικές θέσεις και τις προτάσεις μας συνολικά για τη
μεταρρύθμιση. Δε θα δεχθούμε όλη αυτή η συζήτηση να περιοριστεί στις αλλαγές
του εκλογικού νόμου. Οι εχθροί δεν βρίσκονται εντός της Αυτοδιοίκησης,
αλλά έξω από αυτή. Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες θα αγωνιστούμε για την
ενδυνάμωση του θεσμού».
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κώστας Αγοραστός
επισήμανε ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενωμένη, δηλώνει ότι δεν
επιτρέπει σε κανέναν να τη μετατρέψει σε πεδίο πειραματισμού, και
μεταφοράς των παθογενειών και των γραφειοκρατικών αγκυλώσεων της
κεντρικής διοίκησης και, τελικά, να την απαξιώσει στα μάτια των πολιτών.
Καλεί την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣΔΑ να ανοίξει επιτέλους τα χαρτιά της και
να αποκαλύψει την κρυφή ατζέντα που έχει για τους ΟΤΑ».
Ο κ. Κ. Αγοραστός κατέστησε σαφές ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν λέει εξ
ορισμού «όχι» στη μεταρρύθμιση του καταστατικού της Χάρτη καθώς άλλωστε η ίδια
έχει επισημάνει τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες του». Πρόσθεσε όμως ότι κάθε
σχέδιο μεταρρύθμισης «πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και
δεσμεύσεις, τόσο για το κόστος της επιχειρούμενης αλλαγής και από που θα καλυφθεί αυτό,
όσο και για το προσωπικό που θα απαιτηθεί για να την εφαρμόσει. Διαφορετικά ελλοχεύει ο
κίνδυνος να δημιουργηθούν περισσότερα προβλήματα απ’ όσα ήδη υπάρχουν».
Η κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ ολοκληρώθηκε με τη διαμόρφωση κοινών
θέσεων και πλαισίου διεκδίκησης.
Συγκεκριμένα:
Συγκροτείται μόνιμη επιτροπή ΚΕΔΕ -ΕΝΠΕ η οποία θα συνεργάζεται για την ανάπτυξη
κοινών θέσεων και δράσεων για την επίλυση προβλημάτων της Αυτοδιοίκησης
Καθιερώνεται ανά τρίμηνο κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΝΠΕ
και ΚΕΔΕ.
Σε κλίμα ενότητας και συναντίληψης δήμαρχοι και περιφερειάρχες απορρίπτουν
τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις που επιχειρούν να φέρουν την αυτοδιοίκηση προ
τετελεσμένων, δηλώνουν ότι διαφωνούν στην πολιτική ανατροπή του Καλλικράτη και
ξεκαθαρίζουν ότι θεωρούν αδιαπραγμάτευτη τη συνταγματικά κατοχυρωμένη διοικητική
και οικονομική, αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης.
Τάσσονται υπέρ τη Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με βάση όμως την αρχή της εγγύτητας,
το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και σύμφωνα με το Χάρτη
της Τοπικής Δημοκρατίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Να σημειωθεί ότι συζητήθηκε το ενδεχόμενο προσφυγής στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια και
στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, σε περίπτωση που δρομολογηθούν μεταρρυθμίσεις που
βάλλουν κατά της Αυτοδιοίκησης.

Κοινό μέτωπο
ΚΕΔΕ -ΕΝΠΕ για τη
διεκδίκηση ενός νέου
θεσμικού πλαισίου στη
Τοπική Αυτοδιοίκηση
όμοιου με αυτό που
ισχύει σε όλη την
Ευρώπη
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Η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)
πραγματοποιήθηκε τη Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016.

Η Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση
της ΕΕΤΑΑ

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν :
1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 1/1/2015 έως 31/12/2015, καθώς και των
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή - Ορκωτού Λογιστή.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
για την Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης αναφορικά με τον ισολογισμό και τη διαχείριση γενικά
για την εταιρική χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015.
4. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή - Ορκωτού Λογιστή για τη χρήση 1/1/2016
έως 31/12/2016.
5. Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όλες οι εισηγήσεις ψηφίστηκαν ομόφωνα από τους μετόχους της Εταιρίας.
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν επίσης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ κ.κ. Θεόδωρο
Γκοτσόπουλο και Δημήτρη Καλογερόπουλο αντίστοιχα, για τους στόχους και τα έργα που έχει αναλάβει η
Εταιρία, από την ημέρα της εκλογής του νέου Δ.Σ.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δ. Καλογερόπουλος στην τοποθέτηση του αναφέρθηκε στην
προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η εταιρία προκειμένου να «αλλάξει σελίδα» και να βοηθήσει ταυτόχρονα
την Αυτοδιοίκηση να εκσυγχρονιστεί. Ο κ. Καλογερόπουλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ισόρροπη
ανάπτυξη και ισονομία που επιχειρεί η εταιρία υπογραμμίζοντας ότι τα πάντα θα λειτουργούν με απόλυτη
διαφάνεια.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θ. Γκοτσόπουλος στην ομιλία του παρουσίασε τους τρεις
άξονες - επιδιώξεις πάνω στους οποίους «κινείται» πλέον η εταιρία :
την ενίσχυση του αναπτυξιακού κοινωνικού ρόλου της Αυτοδιοίκησης,
την ουσιαστική βελτίωση της διοικητικής - λειτουργικής ικανότητας των
ΟΤΑ και τη συμβολή της Εταιρίας στη μεταρρύθμιση της Αυτοδιοίκησης,
την αναβάθμιση της ΕΕΤΑΑ και την ανάπτυξη της ικανότητάς της να ανταποκριθεί
επαρκώς στην αποστολή της.
Ο κ. Γκοτσόπουλος υπογράμμισε επίσης την πολύ καλή συνεργασία με τα αρμόδια
Υπουργεία (ΥΠΕΣΔΑ, ΥΠΟΙΑΝ, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης),
αλλά και τους φορείς της Αυτοδιοίκησης.
Τέλος, δήλωσε ότι, είναι ήδη έτοιμο το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα, ενώ πολύ σύντομα θα κατατεθεί
προς έγκριση στους μετόχους το νέο οργανόγραμμα της Εταιρίας, που θα της επιτρέψει να λειτουργήσει
πιο ορθολογικά και με βάση τα νέα δεδομένα και προκλήσεις της εποχής. Κλείνοντας την ομιλία του ο κ.
Γκοτσόπουλος ευχαρίστησε τους εργαζόμενους της εταιρίας για την προσπάθεια που κάνουν αλλά και για
το ζήλο που έδειξαν προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία το πρόγραμμα «Εναρμόνισης οικογενειακής και
επαγγελματική ζωής».
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι ακόλουθοι μέτοχοι με τους εκπροσώπους τους:
1. Το Ελληνικό Δημόσιο, Εκπρόσωπος: Βασιλική Γιαβή, Διευθύντρια Αποκέντρωσης και Τ.Α. του ΥΠΕΣΔΑ.
2. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Εκπρόσωπος: Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, Πρόεδρος του
Ταμείου.
3. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, Εκπρόσωπος: Νικόλαος Χιωτάκης, μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.
4. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, Εκπρόσωπος: Χρήστος Μιχαλάκης, μέλος του Δ.Σ. της ΕΝΠΕ,
Αντιπεριφερειάρχης Τρικάλων.
5. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων, Εκπρόσωπος: Αλέξανδρος Παρίσης, Πρόεδρος της ΠΕΔ,
Δήμαρχος Κεφαλλονιάς.
6. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Εκπρόσωπος: Θεόδωρος
Αθανασιάδης, Γραμματέας της ΠΕΔ.
7. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, Εκπρόσωπος: Εμμανουήλ Κοκοσάλης , μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔ.,
Δήμαρχος Αρχάνων Αστερουσίων Κρήτης.
8. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας, Εκπρόσωπος: Λουκάς Υπερήφανος, Πρόεδρος της
ΠΕΔ, Δήμαρχος Ορχομενού.
9. Ο Παραγωγικός Συνεταιρισμός Αλληλεγγύη για την Τοπική Ανάπτυξης – ΑΛ.Τ.Α. ΣΥΝ Π.Ε., Εκπρόσωπος:
Σοφία Τσάμη και Χαράλαμπος Κουκλάκης,
10. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ – Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Παραγωγών Ελαιοκομικών Προϊόντων, Εκπρόσωπος:
Γεώργιος Γιανναδάκης,
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Nostos Greek Alternative Tourism
Expo Επιτυχημένη η 1η έκθεση
για τον εναλλακτικό τουρισμό.
Παρούσα η ΕΕΤΑΑ με δικό της
περίπτερο

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου η 1η «Nostos» Greek Alternative
Expo, η έκθεση αποκλειστικά αφιερωμένη στον εναλλακτικό τουρισμό που πραγματοποιήθηκε
σε ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο στην πόλη της Ναυπάκτου.
Περισσότεροι από 90 εκθέτες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προτάσεις για εναλλακτικές
μορφές τουρισμού σε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό επισκεπτών που βρέθηκε στη Ναύπακτο από
ολόκληρη την Ελλάδα.
Το παρόν στην Έκθεση έδωσε και η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), με δικό
της περίπτερο, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να συμβάλλει στον αναπτυξιακό τομέα που σχετίζεται με την
Αυτοδιοίκηση και όχι μόνον. Επιπλέον, μέσα από την παρουσία της Εταιρίας στο 1ο Διεθνές ραντεβού για τον
Ελληνικό Εναλλακτικό Τουρισμό, δόθηκε η ευκαιρία να ενημερωθούν και άλλοι φορείς, εκτός εκείνων της
Αυτοδιοίκησης, για το έργο, τις δραστηριότητες και τις εκδόσεις της.
Το περίπτερο της ΕΕΤΑΑ επισκέφθηκαν, ο Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργό Τέρενς Κουϊκ, ο Περιφερειάρχης
Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη Αναπτυξιακών Εταιριών
και πολύς κόσμος.
Βασικό κομμάτι της έκθεσης ήταν η παρουσία 31 hosted buyers από 25 τουριστικά πρακτορεία και 9 χώρες
(Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία, Ρωσία, Ισραήλ), οι οποίοι πραγματοποίησαν
συνολικά 674 συναντήσεις! Οι hosted buyers έμειναν ικανοποιημένοι από το επίπεδο των συναντήσεων που
είχαν, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξαν και αρκετές συμφωνίες. Δείγμα των δυνατοτήτων που υπάρχουν
στην Ελλάδα όσον αφορά στην προώθηση του εναλλακτικού τουρισμού.
Η έκθεση διοργανώθηκε από το Δήμο Ναυπακτίας και τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομικής
Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού,
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και της ΚΕΔΕ.
«Με δεδομένο ότι πρόκειται για την πρώτη διοργάνωση της «Nostos» Greek Alternative Tourism Expo, είμαστε
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματά της και τις εντυπώσεις που άφησε στους επισκέπτες και τους εκθέτες» δήλωσε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, Παναγιώτης
Λουκόπουλος. «Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν στη διοργάνωση της έκθεσης, όπως και τις επιχειρήσεις της Ναυπάκτου, ιδίως τα ξενοδοχεία
και τα εστιατόρια, που συνεισέφεραν τα μέγιστα ώστε όσοι βρέθηκαν στην πόλη για την έκθεση, να δηλώνουν ότι θα επιστρέψουν εκ νέου».
Ιδιαίτερη επιτυχημένες ήταν και οι συνεδριακές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της «Nostos» Greek Alternative Tourism Expo, οι οποίες επικεντρώθηκαν
στις προοπτικές και τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Από τους βασικούς άξονες των ομιλιών ήταν η σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης
με την τουριστική ανάπτυξη, ιδίως στον τομέα της δημιουργίας των κατάλληλων υποδομών. Ειδικά στην περίπτωση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως
επισημάνθηκε από αρκετούς ομιλητές, είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων πλευρών προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο προϊόν.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε μορφές εναλλακτικού τουρισμού όπως είναι ο περιπατητικός, ο ποδηλατικός, ο ιαματικός αλλά και ο αγροτουρισμός. Μορφές τουρισμού για
τις οποίες υπάρχουν πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ελλάδα.
«Η 1η «Nostos» Greek Alternative Tourism Expo έδειξε ότι ο εναλλακτικός τουρισμός μπορεί να αποτελέσει κλειδί για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος και να βοηθήσει στην επιμήκυνση της τουριστική σεζόν» σημείωσε ο αντιδήμαρχος Ναυπακτίας και επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής της «Nostos»
Greek Alternative Tourism Expo, Γιάννης Σύψας. «Τα αποτελέσματα της πρώτης προσπάθειας μάς δίνουν ώθηση για να ξεκινήσουμε από σήμερα την προσπάθεια
προκειμένου η επόμενη διοργάνωση να γίνει ακόμη καλύτερη».
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)
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Μια Χριστουγεννιάτικη γιορτή Αλλιώς!!!!!

Φέτος για 4η χρονιά διοργανώσαμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα το καθιερωμένο μας
ανταλλακτικό bazaar.
Αυτά που δεν χρειάζεσαι εσύ, κάποιος τα έχει ανάγκη...
Πράγματα που υπάρχουν στα σπίτια μας, που είναι σε καλή κατάσταση και τα έχουμε βαρεθεί
και θέλουμε να τα ανανεώσουμε…
Ο καθένας από μας προσέφερε με ότι μπορεί και ότι έχει στο σπίτι του.
Ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα, φαγητά, γλυκά, ποτά, βιβλία, cd… κλπ
Σκοπός μας είναι να μπούμε στο πνεύμα της ανταλλαγής, διασκεδάζοντας!!!!!
Τα πράγματα που περισσεύουν τα διαθέτουμε στο Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου Παιδιού
και Οικογένειας «Ηλιαχτίδα»
Καλές γιορτές!!!! Και του χρόνου με υγεία!!!!!!

