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ην έναρξη του Προγράμματος Υποστήριξης Μικρών Νησιών σηματοδότησε η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017, με τη
συμμετοχή των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας-Ανάπτυξης, Ναυτιλίας-Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών-Μεταφορών και της ΜΟΔ. Η Ημερίδα συνδιοργανώθηκε από την ΕΕΤΑΑ και τη ΜΟΔ, στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας που ανέλαβαν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν, σε συνεργασία με τα προαναφερόμενα
Υπουργεία, ένα Ειδικό Πρόγραμμα Δράσης για την ενίσχυση μικρών νησιωτικών δήμων. Το πρόγραμμα
απευθύνεται στους νησιωτικούς δήμους μέχρι 3.000 κατοίκους οι οποίοι, με τη τεχνική βοήθεια των
παραπάνω φορέων, θα μπορούν να μετέχουν στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για έργα υποδομής και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε
ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος επισημαίνοντας ότι, τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν έως σήμερα οι μικροί νησιωτικοί
δήμοι, στο κομμάτι που αφορούσε τη τεχνική βοήθεια, ξεπερνιούνται πλέον, καθώς η ΕΕΤΑΑ και η ΜΟΔ αναλαμβάνουν το ρόλο του τεχνικού
συμβούλου, προκειμένου να προχωρήσει η επιθυμητή ανάπτυξη. Μάλιστα ο κ. Καλογερόπουλος υπογράμμισε ότι, μέσω αυτού του προγράμματος, ο αναπτυξιακός ρόλος της ΕΕΤΑΑ αναβαθμίζεται περισσότερο. Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος Σκουρλέτης αφού εξήρε το
ρόλο της ΕΕΤΑΑ κάνοντας λόγο για ένα «διαχρονικό εργαλείο» στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, τόνισε ότι για να πετύχει το Πρόγραμμα
χρειάζεται συνέργειες «Εχθρός μας -είπε- είναι τα λόγια και οι εξαγγελίες. Πρέπει να δουλέψουμε και να συνεργαστούμε». Στη
συνέχεια της ομιλίας του ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στην επιδότηση με 20 εκατ. ευρώ των ορεινών και νησιωτικών δήμων τονίζοντας ότι, μέσα από το νέο Καλλικράτη θα υπάρξει κατηγοριοποίηση των δήμων αυτών, ανάλογα με τις
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του καθενός, με κύριο στόχο την ανάπτυξή και την επανακατοίκησή τους. Ο υφυπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Νεκτάριος Σαντορινιός ανέπτυξε το στρατηγικό σχέδιο που ήδη υλοποιεί
το Υπουργείο, με στόχο την πραγμάτωση αναπτυξιακών έργων στα μικρά νησιά, μέσα από τις χρηματοδοτικές
ευκαιρίες που δίνει το ΕΣΠΑ. «Χρέος μας, είπε, είναι να διαφυλάξουμε τη νησιωτική ζωή, να δημιουργήσουμε συνθήκες ανάκαμψης και να δώσουμε την ευκαιρία στα νησιά να αναπτυχθούν σύμφωνα με τα
συγκριτικά τους πλεονεκτήματα». Ο γ.γ. του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κ. Παναγιώτης Κορκολής ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες
πρόκειται να εκδοθεί η τεχνική τεκμηρίωση βάσει της οποίας οι νησιωτικοί και
ορεινοί δήμοι θα μπορούν να μετέχουν, χωρίς την μεσολάβηση των Περιφερειών,
στη διεκδίκηση κοινοτικών κονδυλίων ΕΣΠΑ, με τεχνικούς συμβούλους την ΕΕΤΑΑ
και την ΜΟΔ. Ο γ.γ. του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών κ. Γ. Δέδες αναφέρθηκε στην σημασία της συνεργασίας που πρέπει να υπάρξει μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να πετύχει το πρόγραμμα. Από την πλευρά της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος μίλησε ο δήμαρχος Μήλου κ. Γ. Δαμουλάκης οποίος μετέφερε χαιρετισμό
του προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλη. Αναφέρθηκε στα προβλήματα υποστελέχωσης των νησιωτικών δήμων γεγονός, που καθιστά απαγορευτικό ειδικότερα στα μικρά νησιά να μπορούν να
διεκδικήσουν κοινοτικά κονδύλια. Ωστόσο εξέφρασε την επιθυμία της ηγεσίας της ΚΕΔΕ, μέσα από το
συγκεκριμένο Πρόγραμμα, να δοθεί η δυνατότητα στους μικρούς νησιωτικούς δήμους να αναπτυχθούν,
αξιοποιώντας τα ευρωπαΪκά κονδύλια. Ο πρόεδρος της ΜΟΔ κ. Π. Πάντος στην παρέμβασή του τόνισε ότι σκοπός του προγράμματος είναι όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς να βοηθήσουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη
και στην υποδομή της νησιωτικότητας». Ο κ. Πάντος παρουσίασε, στη συνέχεια, τα «βήματα» του προγράμματος
σε διαφάνειες. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θ. Γκοτσόπουλος στην ομιλία του παρουσίασε το σκεπτικό του
προγράμματος αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσει. Ειδικότερα ο κ. Γκοτσόπουλος, απευθυνόμενους στους
δημάρχους νησιών που μετείχαν στην ημερίδα, τόνισε ότι, οι δήμοι θα είναι κυρίαρχοι των επιλογών τους. «Ο μηχανισμός
που δημιουργείται, είπε, θα σας βοηθήσει να υλοποιήσετε τα έργα που εσείς οι ίδιοι θα επιλέξετε». Ειδικότερα, όπως εξήγησε,
ο μηχανισμός αυτός θα «τρέχει» όλο το έργο, που έχει επιλεχθεί από τον εκάστοτε δήμο, σε όλες τις φάσεις του, από την ένταξη
στο ΕΣΠΑ μέχρι και την παράδοση του στο δήμο. Επιπλέον, πριν δρομολογηθεί κάποιο έργο, θα γίνεται η απαραίτητη καταγραφή
αναγκών και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του κάθε νησιού. Ο κ. Γκοτσόπουλος, αναφέρθηκε επίσης στις υπόλοιπες παράλληλες
δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, που δρομολογούνται αυτή τη στιγμή και συμμετέχει η ΕΕΤΑΑ : • Δημιουργία ενός δικτύου τεχνικών συμβούλων, από την ΕΕΤΑΑ, στους ΟΤΑ, εκτός εκείνων της Αττικής, επιχορηγούμενο από το ΥΠ.ΑΝ, για την ενίσχυση της δυνατότητας των δήμων να προγραμματίσουν και να υλοποιήσουν έργα ΕΣΠΑ.• Πρόγραμμα επιχορήγησης της εκπόνησης μελετών από
το ΤΠΔ,το οποίο απευθύνεται σε νησιωτικούς και ορεινούς ΟΤΑ,
κάτω των 10.000 κατοίκων. Η ΕΕΤΑΑ θα είναι Τεχνικός Σύμβουλος. Μετά τις τοποθετήσεις όλων των εμπλεκομένων φορέων,ακολούθησε διάλογος με τους δημάρχους νησιωτικών περιοχών,
οι οποίοι ζήτησαν διευκρινήσεις για το πρόγραμμα και συζήτησαν τις λεπτομέρειες με στελέχη της ΕΕΤΑΑ και της ΜΟΔ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ»

Συνέντευξη του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΕΤΑΑ
Θεόδωρου Γκοτσόπουλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

2

Τοπική διακυβέρνηση σημαίνει ισχυρή T.A.
«Το να λες ότι αποκεντρώνεις αρμοδιότητες, χωρίς να έχεις ισχυρούς Δήμους και Περιφέρειες, οδηγεί στο χάος.
Αποκέντρωση σημαίνει ισχυρή Αυτοδιοίκηση. Αυτή είναι η δουλειά που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Δεν είναι ούτε
απλή ούτε εύκολη» δηλώνει στο Πρακτορείο-ΟΤΑ του ΑΠΕ-ΜΠΕ και τη Μαρία Δεληθανάση ο διευθύνων σύμβουλος της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Θόδωρος Γκοτσόπουλος.
Υπάρχει μια ομοφωνία όλων των πλευρών, στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, να ενισχυθεί η τοπική διακυβέρνηση.
«Μην ξεχνάτε την απόφαση της ΕΕ για πολυ-επίπεδη διακυβέρνηση», σημειώνει ο κ. Γκοτσόπουλος και εξηγεί στη συνέχεια
το περιεχόμενο του νέου, απαιτητικού ρόλου που αναλαμβάνει η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
Η ΕΕΤΑΑ σε συνεργασία και με άλλους φορείς, όπως η Μονάδα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αναλαμβάνει ενισχυμένο ρόλο στο πλαίσιο της προσπάθειας συμπόρευσης
της ελληνικής με την ευρωπαϊκή τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και στο πλαίσιο της προσπάθειας καλύτερης αξιοποίησης του ΕΣΠΑ και των νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων.
Ακολουθούν αποσπάσματα από την συνέντευξη του κ. Γκοτσόπουλου:
Ερ: Κύριε Γκοτσόπουλε, τι γίνεται με τη διοικητική αναδιοργάνωση και μεταρρύθμιση;
Απ: Η κυβέρνηση, στα πλαίσια, της συνολικής αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης του πολιτικού και διοικητικού συστήματος, αποφάσισε να αντικαταστήσει τον
Καλλικράτη με ένα νέο νομοθέτημα για την Αυτοδιοίκηση.
Επειδή είναι σοβαρό το εγχείρημα, θα πρέπει να ξεκαθαρισθεί το θέμα των σχέσεων των τριών εμπλεκομένων -Κράτους, Περιφέρειας, Δήμων-, να προσδιορισθούν
με σαφήνεια οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης. Θα πρέπει, επίσης, να αναλάβει η κυβέρνηση (σε βάθος τριετίαςτετραετίας και στο πλαίσιο ενός πακέτου αλλαγών στο πολιτικό και διοικητικό σύστημα) την επιχειρησιακή, θεσμική και οικονομική στήριξη αυτών των μεταρρυθμίσεων.
Διότι εάν δεν υπάρξει αυτή η στήριξη, οποιοδήποτε ωραίο νομοθέτημα και οι όποιες αγαθές προθέσεις θα μείνουν στον αέρα και θα πέσουν στο κενό. Οπως συνέβη
και με τον Καλλικράτη, που -εκτός των άλλων προβλημάτων που είχε- δεν κατάφερε σε τίποτα να βελτιώσει ουσιαστικά τους ΟΤΑ. Διότι δεν έδωσε καμία στήριξη,
οικονομική ή επιχειρησιακή, στους δήμους και τις Περιφέρειες.
Ερ: Αναφέρεστε στο γεγονός ότι υπήρξε μεταφορά αρμοδιοτήτων, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους;
Απ: Και σε αυτό, αλλά όχι μόνο. Είναι πάγια τακτική του ελληνικού κράτους να μεταφέρει αρμοδιότητες, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. Εννοώ ότι, όταν κάνεις
μεγάλους δήμους, σε ορισμένες περιπτώσεις γιγαντιαίους δήμους σε έκταση καταρχήν και δευτερευόντως σε πληθυσμό, αυτοί οι δήμοι για να λειτουργήσουν
αποτελεσματικά χρειάζονται μια επιχειρησιακή υποστήριξη. Μια οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να αποκτήσουν δομές που είναι απαραίτητες για να ανταποκριθούν
στα καθήκοντά τους. Δεν υπήρξε καμία τέτοια πολιτική, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλους δήμους, από τους οποίους οι περισσότεροι αδυνατούν να λειτουργήσουν.
Αρα, για να χρησιμοποιήσω μια λαική έκφραση, «έγινε μια τρύπα στο νερό». Αγαθές οι προθέσεις αυτών που είχαν συλλάβει το εγχείρημα συνένωσης των δήμων,
αλλά ουσιαστικά διέλυσαν τους δήμους. Διότι οι δήμοι, όπου και να πάτε στην Ελλάδα, θα σας πουν: «Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε».
Ερ: Υπάρχει μια τάση να αποκτήσει η αυτοδιοίκηση μεγαλύτερη αυτονομία; Καταρχήν οικονομική; Το λέω με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται για τη φορολογική
αποκέντρωση και τη δημιουργία νέου μηχανισμού είσπραξης τοπικών εσόδων.
Απ: Υπάρχει μια ομοφωνία όλων των παραγόντων που εμπλέκονται στη λειτουργία του διοικητικού και πολιτικού συστήματος της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό: Της
ΚΕΔΕ, της κυβέρνησης (τουλάχιστον με βάση τις προεκλογικές της εξαγγελίες), των θεσμών (σας θυμίζω ότι στη συμφωνία που έχει υπογράψει η Ελλάδα, υπάρχει
με σαφήνεια προσδιορισμένη η απαίτηση να ενισχυθεί η τοπική διακυβέρνηση). Επίσης μην ξεχνάτε την απόφαση της ΕΕ για πολυ-επίπεδη διακυβέρνηση. Όλοι
συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξει ουσιαστικά μια μεγάλη αποκέντρωση με ισχυρή Αυτοδιοίκηση. Το να λες, όμως, ότι αποκεντρώνεις αρμοδιότητες χωρίς να έχεις
ισχυρούς Δήμους και Περιφέρειες, οδηγεί στο χάος. Άρα, αποκέντρωση με ισχυρή αυτοδιοίκηση είναι η δουλειά που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Δεν είναι ούτε
απλή, ούτε εύκολη. Αλλά πρέπει να το κάνεις. Όχι μόνο για λόγους καλύτερης λειτουργίας του συστήματος, δημοκρατίας και συμμετοχής. Πρέπει κυρίως να το κάνεις
για λόγους αποτελεσματικότητας. Διότι όσο πιο κοντά μεταφέρεις το κέντρο λήψης αποφάσεων για την καθημερινότητα του πολίτη, τόσο περισσότερα μπορείς να
προσδοκάς.
Ερ: Διεύρυνση δράσεων της ΕΕΤΑΑ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Μπορείτε να γίνεται πιο συγκεκριμένος;
Απ: Η ΕΕΤΑΑ είναι η εταιρεία της αυτοδιοίκησης, με βασικό πλειοψηφικό μέτοχο την αυτοδιοίκηση και μειοψηφικό το ελληνικό κράτος. Είναι ο θεσμικός, επιχειρησιακός
και τεχνικός σύμβουλος της Αυτοδιοίκησης. Αρα να βοηθά την Αυτοδιοίκηση στο έργο της. Παράγει έργο κοινωνικό και αναπτυξιακό για την Αυτοδιοίκηση.
Μέχρι τώρα η ΕΕΤΑΑ ασχολιόταν διαχειριστικά κυρίως με κοινωνικά προγράμματα και δράσεις, όπως τους παιδικούς σταθμούς, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι,
τον ΟΚΑΝΑ, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να διευρύνει το εύρος των δράσεών της και να επανέλθει στο πρώτο στάδιο.

Δηλαδή να δώσει μεγαλύτερο βάρος στον αναπτυξιακό τομέα της Αυτοδιοίκησης. Δηλαδή να βοηθήσει τις Περιφέρειες και τους Δήμους στις όποιες αναπτυξιακές
προσπάθειές τους διαμέσου του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -όσο κι αν είναι μικρό- και όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορούμε
να βρούμε. Δηλαδή να βοηθήσει στο αναπτυξιακό τους έργο.
Δεύτερος στόχος για την ΕΕΤΑΑ είναι να διευρύνει και να εντείνει την υποστήριξη στους δήμους σε σχέση με τη λειτουργία τους -οι δήμοι έχουν τεράστια προβλήματα
λειτουργίας με τη γραφειοκρατία τους, με τα συστήματα διοίκησής τους κ.α.- μέσα από προγράμματα του ΕΣΠΑ που αποσκοπούν στο να αλλάξει η λειτουργία των
δήμων προς το καλύτερο σε σχέση με τους πολίτες. Να γίνουν δηλ. πιο εξυπηρετικοί, πιο άμεσοι. Εκεί, η ΕΕΤΑΑ έχει την τεχνογνωσία να βοηθήσει στη σαφέστατη
βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών και των σχέσεων τους με τον πολίτη.
Το τρίτο είναι να αναπτύξει και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, όχι μόνο αυτά που έρχονται στην αυτοδιοίκηση μέσω του ΕΣΠΑ, αλλά προγράμματα που υπάρχουν και
εφαρμόζονται κατευθείαν από τις Βρυξέλλες. Εκεί σε σύμπραξη και με άλλους κοινωνικούς φορείς, αλλά και ιδιωτικούς της Ελλάδας και άλλων χωρών, στόχος
είναι να κάνουμε προτάσεις, να συμμετέχουμε και να παίρνουμε προγράμματα, που εφαρμόζονται στην Ελλάδα προς όφελος πάντα της αυτοδιοίκησης. Στα πλαίσια
αυτά, έχουμε ζητήσει και την πιστοποίησή μας ως εταιρείας που θα μπορεί να έχει δράση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και σε άλλες χώρες της ΕΕ, για να υπάρχει
ανταλλαγή εμπειριών. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο. Το προχωράμε. Άρα θέλουμε να αναπτύξουμε και την ευρωπαϊκή διάσταση της δράσης μας για να βοηθήσουμε την
αυτοδιοίκηση και γενικότερα την οικονομία.
Ερ: Για παράδειγμα, πώς θα βοηθήσετε τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους;
Απ: Εδώ υπάρχουν δυο θέματα, ένα άμεσο και ένα μεσοπρόθεσμο. Το άμεσο είναι ότι οι μικροί δήμοι (εννοούμε εκείνους που είναι κάτω από 20.000 κατοίκους)
είναι πάνω από το μισό του συνόλου των δήμων. Είναι περίπου 170 στο σύνολο των 325 δήμων. Μάλιστα, πολλές φορές οι ορεινοί είναι τεράστιοι σε έκταση, αλλά
με λίγους κατοίκους. Το θέμα είναι να βοηθήσουμε τους δήμους που βρίσκονται σε μεγαλύτερη αδυναμία, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τα προγράμματα
που τρέχουν και ειδικά το ΕΣΠΑ. Εκεί χρειάζεται μεταφορά τεχνογνωσίας και αποτελεσματική, συλλογική δράση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε μια σειρά δήμων θα
πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις που θα τους βοηθήσουν να ετοιμάζουν μελέτες και να ωριμάσουν έργα, προκειμένου να παίρνουν χρηματοδότηση.
Αυτό θα γίνει σε συνδυασμό με τη ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων). Η ΜΟΔ θα έχει, κυρίως, πιο άμεση παρέμβαση με τη
μορφή των τεχνικών συμβούλων, των μηχανικών που θα βοηθήσουν στο να συνταχθεί μια μελέτη. Εμείς, κυρίως, θα μαζεύουμε το προσωπικό αυτών των δήμων
για να το εκπαιδεύουμε, για να ενημερώνουμε και να εξηγούμε τι προγράμματα τρέχουν, πως μπορούν να παρέμβουν σε αυτά, και να τους βοηθάμε και εμείς στη
σύνταξη μελετών.
Ερ: Σε τι θα συμβάλλει η προγραμματική σύμβαση της ΕΕΤΑΑ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ);
Απ: Εχουμε μια ομάδα ανθρώπων -από το υπουργείο Οικονομικών, το ΤΠΔ και τη ΜΟΔ- που ψάχνει τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και προσπαθεί να δει ποιοι τομείς
είναι εκείνοι που θα αποτελέσουν το πεδίο εφαρμογής των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. Το ΤΠΔ είναι ένας πολύτιμος εταίρος για την Αυτοδιοίκηση. Μέχρι τώρα
το ξέραμε ως ένα πιστωτικό ίδρυμα που έδινε δάνεια στους δήμους, αλλά είναι και μια τράπεζα που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στον αναπτυξιακό τομέα και
να ενισχύσει και δράσεις που για κάποιους λόγους δεν ενισχύονται από το ΕΣΠΑ.
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Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπέγραψαν το Εθνικό Κέντρο
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και
η Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ), παρουσία του Υπουργού
Εσωτερικών κ. Πάνου Σκουρλέτη την
Τρίτη, 4 Απριλίου 2017, στα γραφεία
του ΕΚΔΔΑ.
Επιδίωξη των φορέων είναι να
προχωρήσουν στην ανάληψη κοινών
πρωτοβουλιών και στην υλοποίηση κοινών
δράσεων, με στόχο την ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού (αιρετών, στελεχών και υπαλλήλων) της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και την
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών τους, για τη
βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.
Το πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη από την Πρόεδρο του ΕΚΚΔΑ κα
Ιφιγένεια Καμτσίδου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ κο. Θεόδωρο
Γκοτσόπουλο, παρουσία του Προέδρου της ΕΕΤΑΑ κο Δημήτρη Καλογερόπουλο, της
Διευθύντριας του ΙΝΕΠ κας Άννας Κοντονή και στελεχών και συνεργατών του Υπουργείου
Εσωτερικών, του ΕΚΔΔΑ και της ΕΕΤΑΑ.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΚΔΔΑ - ΕΕΤΑΑ
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Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα
LIFE, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), διοργάνωσαν συνέντευξη τύπου με
θέμα: «Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και οι Χρηματοδοτικές
Ευκαιρίες για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα», την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017, 10:00πμ-11:30πμ, στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη.
Στη συνέντευξη παραβρέθηκαν 18 δημοσιογράφοι ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, ενημερωτικών ιστοσελίδων και
blogs, εφημερίδων και περιοδικών. Παρουσιάστηκε το Έργο
Οικοδόμησης Δυναμικού (LIFE Capacity Building) «Ίδρυση και Λειτουργία της Greek LIFE Task Force - GR LTF»
και ανακοινώθηκε επισήμως η ατζέντα εκδηλώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν φέτος σε όλη την Ελλάδα από
τους 5 εμπειρογνώμονες της ομάδας GR LTF, με τη στήριξη της ΕΕΤΑΑ.
Τη συνέντευξη χαιρέτισε ο Γεώργιος Πρωτόπαπας, Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου, Εθνικός Εκπρόσωπος του
LIFE/Περιβάλλον και Συντονιστής της GR LTF, τονίζοντας τη σημασία των εκδηλώσεων που διοργανώνει η ομάδα GR LTF σε
συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ. Επίσης, ο κ. Πρωτόπαπας ανέφερε
ότι το Πράσινο Ταμείο υποστηρίζει έργα LIFE και παρουσίασε τα
χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Στη συνέχεια, ο Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, αναφέρθηκε στη συνεργασία του φορέα με το
Πράσινο Ταμείο για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, με σκοπό την
κατάλληλη ενημέρωση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης
και ανάπτυξης για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή τους στο
Πρόγραμμα LIFE.
Τέλος η ομάδα της Task Force (GR LTF) για το Πρόγραμμα LIFE
παρουσίασε τις επιμέρους θεματικές του.
Οι εκδηλώσεις της GR LTF, με τη συνεργασίας της ΕΕΤΑΑ, θα διεξαχθούν σε 8 πόλεις της χώρας το 2017, και συγκεκριμένα στα Ιωάννινα (3 Μαΐου), στην Αθήνα (18 Μαΐου), στη Λαμία
(30 Μαΐου), στη Μυτιλήνη (6 Ιουνίου), στην Πάτρα (13 Ιουνίου) και στην Ερμούπολη της Σύρου (20 Ιουνίου). Ήδη έχουν
υλοποιηθεί οι δύο πρώτες εκδηλώσεις: της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με την υποστήριξη του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης και υπό την αιγίδα της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκη, τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017, στη
πόλη της Ξάνθης και της Κεντρικής Μακεδονίας, με την υποστήριξη
της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη Τετάρτη, 29 Μαρτίου και τη
Πέμπτη, 30 Μαρτίου στη πόλη της Θεσσαλονίκης.
Οι εκδηλώσεις χωρίζονται σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και στοχεύει στην παροχή της
απαραίτητης πληροφόρησης του κοινού για το Πρόγραμμα LIFE. Το
δεύτερο μέρος έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και
είναι σεμινάριο συγγραφής προτάσεων LIFE για την υποστήριξη
των δυνητικών δικαιούχων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων.
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Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ),
διοργάνωσαν «Εκδήλωση Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα LIFE
- Πρόσκληση 2017», στην Θεσσαλονίκη, στις 29 Μαρτίου, 09:30-19:00, στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace και στις 30 Μαρτίου, 10:00-16:00, στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ), με την υποστήριξη του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΠΕΔΚΜ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
από τους εμπειρογνώμονες της ομάδας Greek LIFE Task Force (GR LTF) και χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είχε ενημερωτικό χαρακτήρα, με στόχο
την παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης για το Πρόγραμμα LIFE προς τους 81 συμμετέχοντες. Το δεύτερο μέρος είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα και διεξήχθη ως
σεμινάριο συγγραφής προτάσεων LIFE, παρουσία 33 ατόμων. Το δεύτερο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαρτίου με 17 ενδιαφερόμενους. Όλοι οι συμμετέχοντες
προέρχονταν από φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, την τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ΜΚΟ και πανεπιστήμια. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο
Λάζαρος Κυρίζογλου, Πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης,
τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, με σκοπό την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών οριζόντων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η Γεωργία Γκόνου, Διευθύντρια
Κατάρτισης και Απασχόλησης της ΕΕΤΑΑ υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της συνεργασίας
μεταξύ του Πράσινου Ταμείου και της ΕΕΤΑΑ για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της GR
LTF. Ακολούθησε η παρουσίαση των επιμέρους θεματικών του Προγράμματος LIFE από
την ομάδα της Task Force (GR LTF). Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν οι θετικές εμπειρίες και
οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν εκπρόσωποι φορέων εγκεκριμένων έργων LIFE. Τα δύο
σεμινάρια συγγραφής προτάσεων πραγματοποιήθηκαν για την υποστήριξη των δυνητικών
δικαιούχων και τη βελτίωση της ποιότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων.
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Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ),
διοργάνωσαν «Εκδήλωση Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης για το Πρόγραμμα LIFE
- Πρόσκληση 2017», τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017, 09:30-19:00, στο αμφιθέατρο της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(ΔΠΘ), με την υποστήριξη του ΔΠΘ και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τους εμπειρογνώμονες
της ομάδας Greek LIFE Task Force (GR LTF) και χωρίστηκε σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος
είχε ενημερωτικό χαρακτήρα, με στόχο την παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης προς
τους 35 συμμετέχοντες για το Πρόγραμμα LIFE. Το δεύτερο μέρος είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα και διεξήχθη ως σεμινάριο συγγραφής προτάσεων LIFE, παρουσία 22 ατόμων.
Οι συμμετέχοντες προέρχονταν από φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
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Πρώτη τεχνική σύσκεψη μεταξύ
του Δήμου Αγίου Δημητρίου,
της ΕΕΤΑΑ και του
Ταμείου παρακαταθηκών & Δανείων
για την πορεία του έργου κατασκευής
υπόγειου χώρου στάθμευσης

Στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Δήμων, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ),
πραγματοποιήθηκε, σήμερα 1 Μαρτίου 2017, η πρώτη τεχνική σύσκεψη, στο Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής, με αντικείμενο την πορεία εργασιών
του έργου του Δήμου που αφορά στην κατασκευή υπόγειου γκαράζ στο χώρο του Δημοτικού Σταδίου.
Να υπενθυμίσουμε ότι, το ΤΠ&Δ, ως κύριος χρηματοδότης επί σειρά ετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανέλαβε πρόσφατα την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), και προωθεί σχέδιο αναπτυξιακής δράσης πολλαπλών πολυτομεακών επενδυτικών προγραμμάτων για την υποστήριξη των
ΟΤΑ. Μεταξύ των αναπτυξιακών δράσεων περιλαμβάνονται, επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της αποκατάστασης δρόμων/οδών και της βελτίωσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας, της βελτίωσης του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των τουριστικών υποδομών.
Όσον αφορά στο ρόλο της ΕΕΤΑΑ, η Εταιρία ως τεχνικός, επιχειρησιακός και θεσμικός σύμβουλος των ΟΤΑ, παράγει έργο κοινωνικό και αναπτυξιακό για την Αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στη διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων επιβεβαίωσης της ολοκλήρωσης των έργων
(τεχνικά έργα και προμήθειες), που χρηματοδοτούνται από το παραπάνω χρηματοδοτικό εργαλείο, με δικαιούχους τους Δήμους .
Μετά το τέλος της σύσκεψης, των εμπλεκόμενων μερών, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο εργοτάξιο όπου και διαπιστώθηκε η πορεία υλοποίησης των εργασιών.
Παρόντες στη σύσκεψη ήταν, η Δήμαρχος του Αγίου Δημητρίου κα Μαρία Ανδρούτσου, ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κος Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης ,ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κος Θεόδωρος Γκοτσόπουλος και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου , του ΤΠΔ και της ΕΕΤΑΑ.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
και Αυτοδιοίκηση» - Απονομή διπλωμάτων
Η ορκωμοσία των πρώτων αποφοίτων του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τοπική και Περιφερειακή
Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» – Τμήμα Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε τη
Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017 στους χώρους του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στην απονομή παραβρέθηκαν η Κοσμήτορας του ΑΠΘ καθ. κα Ευγενία Πετρίδου, ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης καθ. Μωυσής Σιδηρόπουλος, ο αν. καθ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ Γεώργιος Κυρίτσης , ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων καθ. Παντελής Σκλιάς, ο Πρόεδρος
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθ. Ευάγγελος Δρυμπέτας και ο κος Αστέριος Ζωγράφος, Δήμαρχος Πολυγύρου
και Γενικός Γραμματέας της ΕΕΤΑΑ. Η αντίστοιχη ορκωμοσία των πρώτων αποφοίτων του Τμήματος Κομοτηνής πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017
στους χώρους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στη Κομοτηνή. Στην απονομή παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ
κος Ευάγγελος Δρυμπέτας, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κος Δημήτρης Καλογερόπουλος και στελέχη της Εταιρείας. Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Αστέριος Ζωγράφος, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Συνεχίζουμε την προσπάθεια για
την εκπαίδευση στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η επένδυση στη γνώση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί για μας
προτεραιότητα», με απώτερο σκοπό βέβαια τη βελτίωση του επιπέδου ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών.Είμαι
περήφανος που ανάμεσα σε αυτούς που ολοκλήρωσαν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και
Αυτοδιοίκηση» είναι και δύο Χαλκιδικιώτες, η κ. Β. Τριανταφύλλου και ο κ. Α. Πάνας. Είμαι δε βέβαιος πως η εκπαίδευση που
έλαβαν μέσω του προγράμματος θα ενισχύσει το γνωστικό τους αντικείμενο και θα μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα
Ορκωμοσία τμήματος Κομοτηνής
στα καθήκοντά τους.
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Ημερίδα Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
για την παρουσίαση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας της
με τους αρμόδιους φορείς για τη φιλοξενία γυναικών
προσφύγων και των παιδιών τους
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ)
για την παρουσίαση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας της με τους αρμόδιους φορείς για τη φιλοξενία γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους στις 5 Απριλίου 2017, Πανελλήνια Ημέρα Προσφύγων, σε
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου επισφραγίστηκε και επίσημα η πρωτοβουλία της ΓΓΙΦ να ενεργοποιήσει τους περισσότερους δυνατούς κρατικούς μηχανισμούς και να αναπτύξει συνεργασίες για την
αρτιότερη ένταξη των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους στο σύνολο της κοινωνίας μας. Το
Πρωτόκολλο συνυπέγραψαν η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η
Γενική Γραμματεία Υποδοχής, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, το Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, η Κεντρική ένωση Δήμων Ελλάδας, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, κήρυξε την έναρξη της ημερίδας, τονίζοντας ότι οι έντονες προσφυγικές ροές στη χώρα μας αποτελούν ζήτημα οικουμενικό και η αντιμετώπισή του απαιτεί τη συμβολή όλων μας. Επίσης, αναφέρθηκε στην πλήρη αξιοποίηση του Δικτύου δομών της ΓΓΙΦ, με την
προσφορά των υπηρεσιών του και στις γυναίκες πρόσφυγες, μέσω των Συμβουλευτικών της Κέντρων, της παροχής ασφαλούς διαμονής στους Ξενώνες Φιλοξενίας
της και της 24ωρης Γραμμή SOS 15900.
Μεταξύ των άλλων δράσεων της ΓΓΙΦ υπέρ των γυναικών προσφύγων, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε και στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των
Φύλων» της περιόδου 2016-2020, όπου αποτυπώνονται ρητά επιμέρους δράσεις και προτάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των γυναικών προσφύγων
και των παιδιών τους κατά τη διαμονή στη χώρα μας και δήλωσε ότι: Αντιμαχόμαστε τον ρατσισμό και την ξενοφοβία και αποδεικνύουμε ότι το όποιο οικονομικό
έλλειμμα της χώρας μας, αντισταθμίζεται με το πλεόνασμα της αλληλεγγύης και της ηθικής μας. Είμαι βέβαιη ότι, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, θα καταφέρουμε για
ακόμη μια φορά να επιβεβαιώσουμε ότι η ισχύς εν τη ενώσει μπορεί να ξεπεράσει τη μισαλλοδοξία, τις ανισότητες και τα στερεότυπα και, υπερβαίνοντας τις έμφυλες
διακρίσεις, να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους.
Κατά τη διάρκεια των εισηγήσεων, οι ομιλητές και οι ομιλήτριες από όλους τους εμπλεκόμενους με το Πρωτόκολλο συνεργασίας φορείς, είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν επιμέρους σχετικές θεματικές και να φωτίσουν με τις εισηγήσεις τους σημαντικές πτυχές τους. Εκείνο που τονίστηκε από όλους και όλες είναι ότι το παρόν
Πρωτόκολλο είναι ανοιχτό για περαιτέρω διαμόρφωση και εμπλουτισμό, με στόχο πάντα την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή του.
Στην ημερίδα παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό, ο Υπουργός Εσωτερικών κος Πάνος Σκουρλέτης, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κος Γιάννης Μουζάλας, ο Αν. Υπουργός Εθνικής Άμυνας κος Δημήτρης Βίτσας, ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής κος Αναστάσιος Σαλτερής, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας
κος Γιάννης Μπασκόζος, ο Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας κος Γεώργιος Πατούλης, η Περιφερειακή Σύμβουλος, Επικεφαλής του τομέα Ισότητας της
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας κα Φωτεινή Βρύνα, η Πρόεδρος του ΚΕΘΙ κα Ειρήνη Αγαθοπούλου και η Συντονίστρια για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία,
UNFPA κα Felicia Jones. Στις εργασίες της Ημερίδας συμμετείχαν με εισήγηση τους τα στελέχη της ΕΕΤΑΑ κ. Στ. Χατζηαβραμίδου και Στ. Κατσαβού.

Πρωτόκολλο συνεργασίας Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης - ΕΕΤΑΑ
Πρωτόκολλο συνεργασίας υπεγράφη στις 27 Μαρτίου 2017 μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου
Θράκης και της ΕΕΤΑΑ στην Κομοτηνή.
Στόχος του η συνεργασία των μερών μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και
εκπαιδευτικά προγράμματα και υλοποίησης δράσεων για την επίτευξη στρατηγικών στόχων που
αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Ανάπτυξη. Συνεργασία, η οποία θα αποδώσει
πολύτιμες συνέργειες, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και οικονομίες κλίμακας στο κρίσιμο πεδίο
της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης, που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της επιχειρηματικής
λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των δημοτών.
Την τελική υπογραφή έβαλε ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος με τον Πρύτανη κ. Α.
Καραμπίνη, που δεν μπόρεσε να παραστεί, να αντικαθιστά ο Αναπληρωτής Πρύτανη κ. Νίκος Αγγελούσης,
ενώ το παρών έδωσε και ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών κ. Ευάγγελος Δρυμπέτας.
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Ολοκληρώνονται τα
“πλαίσια επαγγελματικών ικανοτήτων”
στο πλαίσιο του ComProCom
Στη φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται τα πέντε «πλαίσια επαγγελματικών ικανοτήτων» που αναπτύσσονται από
τις συμμετέχουσες χώρες, στο πλαίσιο του έργου Communicating Professional Competence (ComProCom), το
οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ Key Action 2 - Strategic Partnerships
for vocational education and training, με συντονιστή εταίρο την ΕΕΤΑΑ. Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη
μιας νέας προσέγγισης στη περιγραφή της επαγγελματικής ικανότητας (competence) για επαγγέλματα σε
υψηλή ιεραρχική θέση. Το έργο είναι διετές (Σεπτέμβριος 2015 - Αύγουστος 2017) και κλείνει με Απολογιστικό Συνέδριο, το οποίο θα οργανωθεί με ευθύνη της ΕΕΤΑΑ, την Τρίτη 13 Ιουνίου στην Αθήνα.
Περισσότερες Πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.comprocom.eu

4η Συνάντηση Εταίρων
στο Radom της Πολωνίας, Φεβρουάριος 2017

Συνεχίζεται η συνεργασία της ΕΕΤΑΑ με ΠΕΔ της χώρας.
Συγκεκριμένα υπογράφηκε νέα Προγραμματική Σύμβαση με ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας χρονικής διάρκειας 6 μηνών,
με αντικείμενο τη συνέχιση της παροχής επιμόρφωσης για το προσωπικό των κοινωνικο-προνοιακών υπηρεσιών και δομών και των αρμόδιων σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων διοικητικών μονάδων,
καθώς και της ανάπτυξης και διεξαγωγής επιμορφωτικών δράσεων για θέματα Δημόσιων Συμβάσεων και Προμηθειών και θέματα Πολιτικής Προστασίας.
Παράλληλα, η ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανέθεσε στην ΕΕΤΑΑ την ανάδειξη των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού των 22 Δήμων, και ιδιαίτερα την ανάδειξη των θεματικών αντικειμένων στα
οποία είναι απαραίτητο να επιμορφωθούν οι υπάλληλοι, προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στα επιχειρησιακά ζητήματα που απασχολούν περισσότερο τους Δήμους.

Συνεργασίες με ΠΕΔ

Συνάντηση αποφοιτησάντων του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών με εκπροσώπους της ΕΕΤΑΑ
και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Με τους πρώτους αποφοιτήσαντες του Τμήματος της Αθήνας συναντήθηκαν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και η
ΕΕΤΑΑ την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η δικτύωση των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση». Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν
πρώτες σκέψεις και ιδέες, με στόχο η δικτύωση αυτή να προσφέρει σε όλους επεξεργασμένη ενημέρωση, εμβάθυνση σε αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος και την ικανοποίηση της
προσφοράς προς όφελος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Συνάντηση του Προέδρου
της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη
με τη Διοίκηση της ΕΕΤΑΑ
Γ. Πατούλης: «Θα συνεχίσουμε τη γόνιμη συνεργασία με στόχο τη δρομολόγηση κοινών
πρωτοβουλιών για την επίλυση θεσμικών και οικονομικών θεμάτων της Αυτοδιοίκησης»
Συνάντηση εργασίας είχε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)
Δ. Καλογερόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ Θ. Γκοτσόπουλο, στα γραφεία της ΚΕΔΕ.
Κατά τη σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με το ρόλο της ΕΕΤΑΑ στην αναβάθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπήρξε ταύτιση απόψεων
σε ό,τι αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη της και την ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Παράλληλα συζητήθηκε το νέο οργανόγραμμα της Εταιρείας και οι νέες προοπτικές που ανοίγονται μετά την αναδιάρθρωση της.
Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε τα εξής:
«Είχαμε μία ιδιαίτερα εποικοδομητική συζήτηση με τη διοίκηση της ΕΕΤΑΑ. Ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι υπηρεσίες που παρέχει
προς τους Δήμους σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα σημαντικές και διευκολύνει το έργο τους προς όφελος των πολιτών.
Θα συνεχίσουμε τη γόνιμη συνεργασία με στόχο τη δρομολόγηση κοινών πρωτοβουλιών για την επίλυση θεσμικών και οικονομικών θεμάτων της Αυτοδιοίκησης
και βασικό μας προσανατολισμό τη βέλτιστη υπεράσπιση των συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ από τον Ιανουάριο του 2017 έως και τον Μάρτιο του 2017,
συνεδρίασε τρεις (3) φορές. Στις 15 Φεβρουαρίου, στις 16 Μαρτίου και στις 28 Μαρτίου. Τα βασικά θέματα που απασχόλησαν τις συνεδριάσεις αυτές, ήταν :
• Η συζήτηση Μελών του Δ.Σ. και για το νέο Οργανόγραμμα της ΕΕΤΑΑ (Ε.Κ.Υ.)
και η ομόφωνη έγκρισή του. • Ο απολογισμός δράσης 2016 καθώς και ο προγραμματισμός, οι δράσεις και οι προτάσεις 2017 της ΕΕΤΑΑ. • Η ομόφωνη έκκριση της συμμετοχής
της ΕΕΤΑΑ σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. • Η«Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της
Εταιρείας για την έγκριση του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών».

Συνεδριάσεις
Δ.Σ. ΕΕΤΑΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)
Γραφεία Αθήνας

Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας

Γραφείο Βρυξελλών

Γραφείο Θεσσαλίας

Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα
Τ 210-5214600, 213-1320600
F 210-5214666
E info@eetaa.gr

Τσιμισκή 27 , 54624 Θεσσαλονίκη
Τ 2310-544714
F 2310-544731
E thesaloniki@eetaa1.gr

Square de Meeus, 1 B-1000 Βρυξέλλες
Τ 00322-2301376
F 00322-2302750
E eetaa@arcadis.be

Αλ. Παπαναστασίου 33, 41222 Λάρισα
Τ 2410-579220, 579221, 579620
F 2410-579621
E larisa@eetaa1.gr
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