
20
17Aπρίλιος ▲ Μάιος ▲ ΙούνιοςE

ν
η

μ
ε

ρ
ω

τ ι κ
ή

 έ
κ

δ
ο

σ
η

04 

Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών 
κ. Πάνου Σκουρλέτη με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ. Στην τοποθέτησή 
του ο κ. Σκουρλέτης αναφέρθηκε στην στρατηγική του υπουργείου σχετικά με 

την αναπτυξιακή πορεία της χώρας επισημαίνοντας ότι η ΕΕΤΑΑ θα μετέχει σε μεγάλα αναπτυξι-
ακά προγράμματα που έχουν να κάνουν με την τοπική ανάπτυξη, την απλούστευση των διαδικασιών 

και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στην Αυτοδιοίκηση. Εκ μέρους της ΕΕΤΑΑ, τόσο ο πρόεδρος 
της κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, υπογράμ-

μισαν την βούληση της Εταιρίας να μετάσχει στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Αυτοδιοίκησης υπογραμμίζοντας 
το γεγονός ότι η ΕΕΤΑΑ έχει την υποδομή και το κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να μπορέσει να προσφέρει 

ουσιαστικό έργο. Τα Δελτία Τύπου που εκδόθηκαν τόσο από το υπουργείο Εσωτερικών όσο και από την ΕΕΤΑΑ επιβε-
βαιώνουν το καλό κλίμα της συνάντησης και τα γεγονότα που πρόκειται να ακολουθήσουν. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΕΤΑΑ: Την υλοποίηση μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. του μεγάλου έργου αναβάθμισης του επιχειρησιακού μοντέλου 
λειτουργίας των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών εξήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Πάνος 

Σκουρλέτης κατά την διάρκεια της συνάντησης που είχε με το Δ.Σ. της εταιρίας στα γραφεία της. Ο κ. Σκουρλέτης μιλώντας για το έργο 
αφού το χαρακτήρισε «εμβληματικό» για την Αυτοδιοίκηση, υπογράμμισε ότι πρόκειται για την δημιουργία ενός ενιαίου και τυποποιημένου 

πλαισίου λειτουργίας σε όλους τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την βελτίωση των παρεχόμενων υπη-
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ρεσιών προς 
τους πολίτες και 

την καταπολέμηση 
της γραφειοκρατίας που 

είναι «γάγγραινα» για τους 
ΟΤΑ. Στην συνέχεια της παρέμ-

βασης του ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε 
στην συμμετοχή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην προσπάθεια που 

γίνεται για την επιμόρφωση του προσωπικού της Αυ-
τοδιοίκησης καθώς και στην συμμετοχή της στην σύνταξη 

σχεδίου δράσης στο οποίο θα ενταχθούν όλα τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία που μπορούν να προσφέρουν στην Αυτοδιοίκηση όπως 

το Πράσινο Ταμείο, το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, 

οι οποιεσδήποτε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης πρέπει 
να υποστηριχθούν επιχειρησιακά - οικονομικά για να μιλάμε για ουσιαστι-

κή ενίσχυση των ΟΤΑ. Ο πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος 
αναφέρθηκε στις δυνατότητες που έχει η Εταιρία επισημαίνοντας ότι έχει την εμπει-

ρία και αξιόλογο προσωπικό προκειμένου να μπορέσει να συμβάλει στην προσπάθεια 
ανάπτυξης της χώρας ζητώντας ταυτόχρονα την επίσπευση των διαδικασιών από την 

πλευρά των αρμόδιων υπουργείων ώστε να παρακαμφτούν οι όποιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις υπάρχουν. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωρος Γκοτσό-
πουλος ανέφερε ότι η Εταιρία είχε ενεργό ρόλο σε όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του παρελθόντος και αποτελεί προτεραιότητά της να αποτελεί τον θεσμικό σύμβουλο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να υποστηριχθούν οι φορείς της Αυτοδιοίκησης με στόχο να ασκήσουν την αναπτυξιακή τους πολιτική. 
Τέλος, τα μέλη του Δ.Σ. στις τοποθετήσεις τους επισήμαναν την ανάγκη οικονομικής - οργανωτικής στήριξης, ιδιαίτερα των δήμων, και σε αυτή την προσπάθεια, βασικό τους 
«εργαλείο» πιστεύουν ότι είναι η Ε.Ε.Τ.Α.Α.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, επισκέφθηκε τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017, την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) και συμμετείχε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προκειμένου να ενημερωθεί αυτοπροσώπως για τις δραστηριότητες της 
Εταιρείας, στο πλαίσιο της βασικής αποστολής της, που είναι η υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας. Μιλώντας στη συνεδρίαση του ΔΣ, ο Υπουργός 
Εσωτερικών αναφέρθηκε στην ανάγκη εστίασης στην αναπτυξιακή προοπτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τη δρομολόγηση δράσεων και διαδικασιών στις οποίες η ΕΕ-

ΤΑΑ ήδη συμβάλλει και επιβάλλεται να διαδραματίσει ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο στη συνέχεια. Ο  
κ. Σκουρλέτης επεσήμανε ότι η παρουσία του στο ΔΣ της ΕΕΤΑΑ πραγματοποιείται σε μια περίοδο 
που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ο διάλογος για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης δημιουργώντας, ανάμεσα στα άλλα, μια πραγματική ευκαιρία σε τρία βασικά 
πεδία: για την αποφασιστική ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου και των κοινωνικών δράσεων 
των ΟΤΑ, για τις αναγκαίες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους, εσωτερικά αλλά και ως προς τις 
σχέσεις με τους πολίτες, καθώς και για την ουσιαστική αναβάθμιση του προσωπικού τους. Προς 
την ίδια κατεύθυνση εντάσσονται παρεμβάσεις που ήδη υλοποιούνται ή πρόκειται να περάσουν 
στη φάση υλοποίησης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, η ΕΕΤΑΑ θα αναλάβει δικαιούχος του «έργου σημαία» 
για την αυτοδιοίκηση, της απλούστευσης και προτυποποίησης διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ α’ 
και β’ Βαθμού, προϋπολογισμού 3,6 εκατ. ευρώ, από το ΕΣΠΑ 2014-2020. Παράλληλα, τα Υπουρ-
γεία Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ανέθεσαν στην ΕΕΤΑΑ και στο Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) να επεξεργαστούν ένα μεγάλο πρόγραμμα εκ-
παίδευσης των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η ΕΕΤΑΑ καλείται επίσης, να συμβάλει 
σημαντικά στην επεξεργασία θεσμικών αλλαγών για την ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των 
ΟΤΑ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Εσωτερικών ενημε-
ρώθηκε για τις δράσεις της ΕΕΤΑΑ, (σε εξέλιξη ή υπό έγκριση) όπως: • «Εναρμόνιση Οικογενεια-

κής και Επαγγελματικής ζωής», όπου έχει αναλάβει τη διαχειριστική ευθύνη του προγράμματος με προϋπολογισμό 205 εκατ. ευρώ • «Βοήθεια στο Σπίτι», με προϋπολογισμό 
120 εκατ. ευρώ • Υποστήριξη της ΤΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων μέσω της ανάπτυξης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων  
• Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου οικονομικής διαχείρισης ΟΤΑ • Υλοποίηση σχεδίων δράσης για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις περιφερειακές και τοπικές 
πολιτικές • Χρηματοδότηση υλοποίησης μελετών ορεινών και νησιωτικών δήμων κάτω των 10.000 κατοίκων, (ως τεχνικός σύμβουλος) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων • Δράση υποστήριξης μικρών νησιών κάτω των 3.000 κατοίκων για την υλοποίηση μελετών και έργων σε συνεργασία με την ΜΟΔ, το Υπουργείο Νησιωτικής 
Πολιτικής και το Υπουργείο Υποδομών • Χρηματοδότηση των δήμων από το Πράσινο Ταμείο (ως τεχνικός σύμβουλος) • Δημιουργία Τεχνικών Συμβούλων για την βοήθεια 
της Αυτοδιοίκησης σε θέματα ΕΣΠΑ.
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Ανακοινώθηκαν από την ΕΕΤΑΑ τα οριστικά αποτελέσματα  
για τη δράση Εναρμόνισης Επαγγελματικής  
και Οικογενειακής Ζωής 2017-2018

Ανακοινώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης 4 Ιουλίου 2017 τα αποτελέσματα για την δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής 
και Οικογενειακής Ζωής 2017-2018».
Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων ολοκληρώθηκε με επιτυχία και στις ημερομηνίες που είχε αναγγείλει 
η Διοίκηση της ΕΕΤΑΑ. Οι δικαιούμενοι Voucher είναι 92.231 έναντι 84.800 της τελευταίας χρονιάς.
Οι έγκυρες υποψηφιότητες ήταν φέτος 132.982 ενώ το 2016 ανέρχονταν σε 121.569. 
Τα προβλήματα με τις φορολογικές δηλώσεις αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και πολύ μικρός ήταν 
τελικά ο αριθμός εκείνων που δεν μπόρεσαν να υποβάλουν φορολογική δήλωση και γι αυτούς 
όμως υπήρξε λύση, έτσι ώστε κανείς να μην αποκλειστεί από την διαδικασία του προγράμματος.
Θα υπάρξει ανακατανομή των Voucher που δεν θα χρησιμοποιηθούν τέλη Σεπτεμβρίου, με στόχο 
να καλυφθούν όλες οι διαθέσιμες θέσεις των δομών. Έτσι πιστεύουμε ότι ο συνολικός αριθμός των 
ωφελούμενων θα προσεγγίσει τις 100.000 έναντι 91.000 της περσινής χρονιάς.
Οι ωφελούμενες/οι έχουν φέτος την δυνατότητα να εγγράψουν τα παιδιά τους μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και 
οι φορείς (Δήμοι και ιδιώτες) να προγραμματίσουν με επάρκεια χρόνου την νέα χρονιά.
Η συνεργασία όλων των φορέων (Υπουργείων - ΚΕΔΕ - Περιφερειών - ΕΕΤΑΑ) και των υποψηφίων 
δικαιούχων, οδήγησε σε μία πετυχημένη διαδικασία και ένα καλό αποτέλεσμα.
Η συνέχεια θα είναι ανάλογη και την επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη.

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.

Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΕΚΔΔΑ - ΕΕΤΑΑ
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Στόχος κάθε τοπικής κοινωνίας είναι η βελτίωση του επιπέδου ευημερίας της, όραμα που 
επιτυγχάνεται μέσω της υιοθέτησης πρωτοβουλιών και δράσεων που διασφαλίζουν την 
κοινωνική συνοχή, ενισχύουν υφιστάμενες ή καθιερώνουν νέες κοινωνικές δομές και 
δημιουργούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας τις ανα-
γκαίες για το σκοπό αυτό υποδομές. Το Τ.Π. & Δανείων, αρωγός επί σειρά ετών της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, στηρίζει έμπρακτα, για ακόμα μία φορά, το αναπτυξιακό όραμα των 
Ο.Τ.Α., επιχορηγώντας μέσω ειδικού καταπιστευτικού λογαριασμού (escrow account) 
τους Δήμους της χώρας με μόνιμο πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων καθώς και τους 
ορεινούς Δήμους ανεξαρτήτως πληθυσμού για την εκπόνηση μελετών ωρίμανσης και 
εκτέλεσης έργων υποδομής ή έργων γενικού δημοτικού συμφέροντος.
Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη δράση το Τ.Π. & Δανείων επιχορηγεί την εκπόνηση με-
λετών και το κόστος υπηρεσιών για την ωρίμανση των έργων των μικρών νησιωτικών 
και όλων των ορεινών Δήμων της χώρας που, μέχρι σήμερα, αντιμετώπιζαν σοβαρές 
δυσκολίες για να υλοποιήσουν ακόμη και στοιχειώδη επενδυτικά προγράμματα, λόγω 
έλλειψης των κατάλληλων υποδομών σε τεχνικές υπηρεσίες και εξειδικευμένο προσω-
πικό αλλά και περιορισμένων πόρων χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τ.Π. & Δανείων ανέλαβε την πρωτοβουλία και υπέγραψε σήμερα Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017, διά του εκπροσώπου της, κου Βαρλαμίτη Κων-
σταντίνου, Προέδρου Δ.Σ., Προγραμματική Σύμβαση με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), θεσμοθετημένο τεχνικό και 
επιστημονικό σύμβουλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, εκπροσωπούμενη αντίστοιχα από τον κ. Γκοτσόπουλο Θεόδωρο, 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, με αντικείμενο την υποστήριξη της ως άνω δράσης επιχορήγησης των Δήμων από το Τ.Π. & Δανείων.
Ειδικότερα, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε αναλαμβάνει καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου του Τ.Π. & Δανείων, για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης και μεταξύ άλλων 
αναλαμβάνει:
• τη σύνταξη του Κανονιστικού Πλαισίου του προγράμματος επιχορήγησης και του σχετικού Οδηγού εφαρμογής
• την τεχνική υποστήριξη των δικαιούχων από το στάδιο προετοιμασίας υποβολής της αίτησης για την ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης έως και την ολοκλή-

ρωση του έργου (help desk)
• τη σύνταξη και υποβολή στο Τ.Π. & Δανείων σχετικής έκθεσης αξιολόγησης της πρό-
τασης.
Η συνεργασία Τ.Π. & Δανείων και Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. επιβεβαιώνει, για άλλη μια φορά, τον 
ρόλο του Ταμείου ως κρίσιμου χρηματοδοτικού μοχλού ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο 
καθώς και το όραμα αυτού για μία υγιή και συνεχώς αναπτυσσόμενη τοπική κοινωνία.

Νέο πρόγραμμα στήριξης του Τ.Π.&Δανείων 
προς τους μικρούς Δήμους με τεχνικό σύμβουλο την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. 
για την υλοποίηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η JASPERS (EIB/JASPERS), η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η Ελλη-
νική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), πραγματοποίησαν Ευρωπαϊκή Ημερίδα για την εφαρμογή της 
Αστικής Ατζέντας της ΕΕ στις 10 Ιουλίου 2017 στην Αθήνα. Η εκδήλωση αποτέλεσε μέρος της εκστρατείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής των Περιφερειών (CoR) «Προβληματισμοί για την Ευρώπη». Στην Ημερίδα απεύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ κος Γεώργιος Πατούλης, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, ο επικεφαλής του Κέντρου Δικτύωσης 
και Δεξιοτήτων της JASPERS κ. N. Hahn, ενώ τον χαιρετισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών μετέφερε ο κ. J. 
Schneider. Στο χαιρετισμό του ο κ. Πατούλης τόνισε πως η Αστική Ατζέντα αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις 
αστικές περιοχές. «Μιλάμε ουσιαστικά για μια νέα μορφή διακυβέρνησης, στην οποία οι τοπικές αρχές θα συμβάλλουν στην 
επίτευξη των στόχων που θα θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση … Πρέπει να αναζωογονήσουμε την πολιτική συμμετοχή κι εκπρο-
σώπηση των πολιτών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Καλογερόπουλος ανέφερε 
ότι «Η αστική ατζέντα της ΕΕ είναι μια νέα μέθοδος εργασίας, που εξασφαλίζει τη μέγιστη αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυνα-
μικού των πόλεων και την επιτυχή αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Στόχος της είναι να προωθήσει τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών, των πόλεων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων ενδιαφερομένων, προκειμένου να τονωθεί η 
ανάπτυξη, η δυνατότητα διαβίωσης και η καινοτομία στις πόλεις της Ευρώπης. Κοινός μας στόχος η βέλτιστη αξιοποίηση των 
αστικών περιοχών και η πλήρης αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για την εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης 
αστικής ανάπτυξης». Ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κος Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης ενημέρωσε για τις 
«Χρηματοδοτικές και Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες του ΤΠΔ», ενώ ομιλίες πραγματοποίησαν από το JASPERS, συμβουλευτι-
κό όργανο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων: η κ. Eugenia Kazamaki Ottersten, επικεφαλής Έξυπνης Ανάπτυξης, ο κ. 

Jochen Schneider, εκπρόσωπος Κέντρου Δικτύωσης και Δεξιοτήτων, ο κ. Brian Field, 
εμπειρογνώμονας σε θέματα αστικής ανάπτυξης.Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 
κος Α. Κατσιφάρας, καθώς και στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής του ΠΕΠ Αττικής και 
των Δήμων Σερρών και Ρόδου παρουσίασαν προκλήσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 
στις περιοχές τους. Η Ημερίδα προσέφερε μια επισκόπηση για τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία που προορίζονται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 
και ενημέρωση σχετικά με τους τρόπους που η JASPERS δύναται να συνδράμει δωρεάν 
στην προετοιμασία έργων και προγραμμάτων στους τομείς της αστικής αναγέννησης, της 
κοινωνικής εστίασης, της ανάπτυξης έξυπνων πόλεων, της έξυπνης και βιώσιμης αστι-
κής κινητικότητας, της διαχείρισης 
απορριμμάτων και της ενεργεια-
κής επάρκειας. 

Ευρωπαϊκή Ημερίδα για την εφαρμογή της Αστικής Ατζέντας  της ΕΕ
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Ο Πρόεδρος  και ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ  
κ.κ. Δ. Καλογερόπουλος και Θ. Γκοτσόπουλος  
με τον Πρόεδρο του Τ.Π.&Δ κ. Κ. Βαρλαμίτη Ο Πρόεδρος του Τ.Π.&Δ κ. Κ. Βαρλαμίτης

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γ. Πατούλης

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 
κ. Απόστολος Κατσιφάρας

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ 
κ. Δ. Καλογερόπουλος

Ο κ. Jochen Schneider, εκπρόσωπος 
Κέντρου Δικτύωσης και Δεξιοτήτων

Η κα. Eugenia Kazamaki Ottersten, 
επικεφαλής Έξυπνης Ανάπτυξης



Αντιπροσωπείες από δέκα διαφορετικές χώρες της Ευρώπης αντάλλαξαν γνώσεις, εμπειρίες και καλές πρακτικές για το θέμα της 
ενσωμάτωσης των μεταναστών, στο πλαίσιο μιας τριήμερης συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε 6 με 8 Ιουνίου 2017 στη Βενετία της 
Ιταλίας. 

«Επαναπροσδιορίζοντας την αστική συνοχή στις Ευρωπαϊκές πόλεις» ήταν ο τίτλος της συνάντησης, η οποία αποτελεί το δεύτερο βήμα του 
διακρατικού σχεδίου URGENT.

Το URGENT, που σημαίνει Αστική Αναγέννηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πόλεων (Urban ReGeneration, European Network of Towns), 
είναι ένα διετές πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Europe for Citizens, που αποσκοπεί στη βελτίωση της 
κοινωνικής συνοχής στις τοπικές κοινότητες, προωθώντας την ενσωμάτωση των μεταναστών μέσω της ανάπτυξης αστικών πολιτικών, που 
επιτρέπουν την ευδοκίμηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και τη χρήση κοινών χώρων.

Η εκδήλωση έδωσε βήμα στη συζήτηση για την ανταλλαγή δημιουργικών λύσεων και τη δημιουργία θετικών αλλαγών σε τοπικό επίπεδο. 
Τοπικές αρχές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκοί, αλλά και απλοί πολίτες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, ενώ 
αναγνώρισαν την ανάγκη λήψης μέτρων, προκειμένου να μεταδώσουν σε όλες τις κοινότητες τις ήδη υπάρχουσες πηγές και γνώσεις.

Οι δέκα αντιπροσωπείες, που αποτελούν εταίρους του προγράμματος URGENT και έλαβαν μέρος στην τριήμερη συνάντηση ήταν οι 
ακόλουθες: 

Local Democracy Agency Mostar (Βοσνία Ερζεγοβίνη) 

Association of Albanian Municipalities (Αλβανία)

SPES – Associazione Promozione e Solidarietà (Ρώμη, Ιταλία)

Local Councils’ Association, Marsa (Μάλτα)

Fundaciόn Privada Indera, (Βαρκελώνη, Ισπανία)

Municipality of Kumanovo (FYROM)

Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας - ΕΟΕΣ Αμφικτυονία, με την στήριξη της ΕΕΤΑΑ (Αθήνα, Ελλάδα)

Kallipolis, Trieste (Ιταλία)

Rede DLBC Lisboa (Λισσαβώνα, Πορτογαλία)

City of Strasbourg (Στρασβούργο, Γαλλία)

Municipality of Novo Mesto (Σλοβενία)

Το πλεονέκτημα της διαφορετικότητας: 
ανταλλαγή γνώσεων στο θέμα της μετανάστευσης
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Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), με την ιδιότητα του συντονιστή του διακρατικού έργου Communicating 
Professional Competence - ComProCom, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ Key Action 2 - Strategic Partnerships for 

Vocational Education and Training, διοργάνωσε Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα «Ανάπτυξη Πλαισίων Επαγγελματικής Ικανότητας» την 
Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017 στην Αθήνα. Με το Συνέδριο ολοκληρώνεται το διετές διακρατικό έργο ComProCom, στόχος του οποίου ήταν η 

ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης στη περιγραφή της επαγγελματικής ικανότητας (competence) για σύνθετους επαγγελματικούς ρόλους 
σε υψηλή ιεραρχική θέση. 

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι τρέχουσες τάσεις στον τομέα της περιγραφής της επαγγελματικής ικανότητας 
καθώς και τα αποτελέσματα της διακρατικής συνεργασίας φορέων από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστρία. Ειδικότερα παρουσιάστηκαν:
• το εγχειρίδιο μεθοδολογίας ανάπτυξης πλαισίων επαγγελματικής ικανότητας, και

• τα πέντε πλαίσια επαγγελματικών ικανοτήτων που αναπτύχθηκαν στους τομείς της διαχείρισης κοινωνικών επιχειρή-
σεων, έρευνας και καινοτομίας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης, χημικής βιομηχανίας, και διαχείρισης 

νεοφυών επιχειρήσεων.
Την επόμενη του Συνεδρίου, Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017, στο πλαίσιο του έργου ComProCom, η ΕΕΤΑΑ διοργάνωσε 

πειραματικό εργαστήρι με θέμα «Ανάπτυξη Πλαισίων Επαγγελματικής Ικανότητας». Στόχος του εργαστηρίου ήταν 
η αναλυτική παρουσίαση της εφαρμογής του πλαισίου και των αρχών του ComProCom σε μια πιο στοχευμένη 

βάση. 
Με αφετηρία τον Οδηγό Μεθοδολογίας για την ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης στη περιγραφή της επαγ-

γελματικής ικανότητας (competence), οι … συμμετέχοντες απέκτησαν μία βιωματική εμπειρία αναφορι-
κά με την εφαρμογή του Πλαισίου Επαγγελματικής Ικανότητας του ComProCom στα οικεία τους επαγ-

γελματικά περιβάλλοντα.
Με την ευκαιρία των δύο εκδηλώσεων βρέθηκαν στην Αθήνα προσκεκλημένοι από την ΕΕΤΑΑ, οι 

διακρατικοί εταίροι του έργου και συγκεκριμένα:
ο Dr. Stan Lester, από το Ηνωμένο Βασίλειο 
ο κ. Jens Hoffmann SBG-Dresden, από την Γερμανία
η Dr. Jolanta Religa, από το ερευνητικό κέντρο ITeE-PIB της Πολωνίας,
ο κ. Erol Koc, από το κέντρο κατάρτισης die Berater της Αυστρίας και 
η κα Sinead Heneghan, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Institute of Training
& Development και η Dr. Angela O’ Donovan, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Cork, Ιρ-
λανδία 
Επίσημη προσκεκλημένη ομιλήτρια ήταν η Dr. Heather Bond, Standards Adviser, Chartered 
Institute of Personnel and Development, Ηνωμένο Βασίλειο
Χρήσιμες παρεμβάσεις στη συζήτηση πραγματοποίησαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, του ΕΟΠΠΕΠ, του Πανεπιστημίου της Αθήνας, του ΕΚΚΕ και άλλων θεσμι-
κών φορέων.

Συνέδριο 
ComProCom
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Η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης  
και της ΕΕΤΑΑ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα  

του Προγράμματος Καλές Πρακτικές  
στους Δήμους της Ελλάδας

Καλών Πρακτικών στους Δήμους της Ελλάδας
Eκδήλωση για τη τελετή«Βράβευσης Καλών Πρακτικών Δήμων της Ελλάδας» πραγματοποιήθηκε τη 
Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 στη Χερσόνησο Κρήτης. 
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Κέντρο Εμπειρογνωμόνων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης και την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης και αποτέλεσε το αποκορύφωμα του Προγράμματος Καλών Πρακτικών που υλοποιήθηκε 
στη χώρα από τους παραπάνω φορείς και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με πρωτοβουλία 
του Ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών.
Στη τελετή βράβευσης παραβρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμό εκ μέρους του Υπουργού Εσωτερικών  
κ. Πάνου Σκουρλέτη, ο Διευθυντής του κ. Δημοσθένης Παπασταμόπουλος, η κα. Alina Tatarenko, εκ 
μέρους του Κέντρου Εμπειρογνωμόνων για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, η κα. Susanne Caarls, από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος. Επίσης, 
γραπτό χαιρετισμό  για τη συμβολή του Προγράμματος Καλών Πρακτικών στους Δήμους της Ελλάδας και 
για την εκδήλωση απέστειλε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Γιάννης Μπουτάρης.
Το πρόγραμμα καλών πρακτικών, που για το 2017 αφορούσε την θεματική ενότητα της Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης, παρουσίασαν η υπεύθυνη του έργου, εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης 
κα Claudia Piferi και οι διεθνείς εμπειρογνώμονες του κ. JonBarber και κα. ChiaraBianchizza, ενώ στην 
εκδήλωση παραβρέθηκαν και οι έλληνες εμπειρογνώμονες του προγράμματος κ. Ράλλης Γκέκας και κ. 
Κώστας Καραμάρκος.
Η κα Α. Tatarenko, εκ μέρους του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο κ. Δ. Παπασταμόπουλος απένειμαν τα 
Αριστεία στους εκπροσώπους των βραβευθέντων Δήμων ως ακολούθως:

Δήμος Νότιας Κυνουρίας για το έργο «Αναρριχητικό Πάρκο Λεωνιδίου»

Δήμος Χερσονήσου για το έργο «Τοπική Πολιτική Επιβράβευσης Τουριστών»

Δήμος Τρίπολης για το έργο «Ψηφιακή Περιήγηση στο πολιτιστικό και ιστορικό υλικό της πόλης» 

Δήμος Θεσσαλονίκης για το έργο «Bελτιώνω την πόλη μου»

Δήμος Θέρμης για το έργο «Άνθρωποι»
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O Δήμαρχος Τρίπολης παραλαμβάνει το Αριστείο  
από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης  

και του Υπουργείου Εσωτερικών

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου καλωσορίζει 
τους συμμετέχοντες

Παρουσίαση Καλής Πρακτικής Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρουσίαση Καλής Πρακτικής από τον 
Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας

Παρουσίαση Καλής Πρακτικής από τον  
Αντιδήμαρχο Χερσονήσου

Χαιρετισμός Διευθύνοντα Συμβούλου ΕΕΤΑΑ 
κ. Θ. Γκοτσόπουλου

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας παραλαμβάνει 
το Αριστείο Καλής Πρακτικής

Ο Διευθυντής του Υπουργού Εσωτερικών απευθύνει χαιρετι-
σμό στην εκδήλωση

Βράβευση



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
πραγματοποιήθηκε και η έναρξη του 
Προγράμματος  «Ευρωπαϊκό 
Σήμα Αριστείας στη Χρηστή 
Διακυβέρνηση» που το 
Κέντρο Εμπειρογνωμόνων για τη 
Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
του Συμβουλίου της Ευρώπης υλοποιεί 
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.
Το «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή 
Διακυβέρνηση» είναι ένα σήμα που μπορούν να λάβουν 
όλοι οι Δήμοι που πληρούν τα κριτήρια. Οι Δήμοι που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν προκειμένου να διακριθούν για το 
επόμενο έτος μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι τα τέλη Ιουνίου 
2017. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα 
του ΙΤΑ (www.ita.org.gr)
Οι 5 βραβευθέντες  Δήμοι  συμμετείχαν σε μία εκπαιδευτική επίσκεψη από 19 έως 
και 22 Ιουνίου 2017 στη πόλη του Dubrovnik, που έχει αντίστοιχα τιμηθεί με Αριστείο 
Καλής Πρακτικής, ως «έξυπνη πόλη». Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους φιλοξενήθηκαν 
από την Αναπτυξιακή Επιχείρηση του Δήμου και γνώρισαν τα «έξυπνα» προϊόντα που έχουν 
δημιουργηθεί με στόχο τη στήριξη της πόλης ως σημαντικό τουριστικό προορισμό. Παράλληλα 
συμμετείχαν σε τριήμερο επιμορφωτικό πρόγραμμα με αντικείμενο την ανάπτυξη στρατηγικού 
σχεδιασμού του Δήμου.
Υποχρέωση των βραβευθέντων Δήμων αποτελεί η υλοποίησης δράσεων ενημέρωσης και διάδοσης των 
καλών πρακτικών τους. Η πρώτη δράση πραγματοποιήθηκε ήδη με την ευθύνη του Δήμου Τρίπολης και 
τη συνεργασία της ΕΕΤΑΑ. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές των Δήμων 
Τρίπολης και Νότιας Κυνουρίας. Το Φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη εκδήλωση από τους Δήμους 
Θεσσαλονίκης και Θέρμης στη πόλη της Θεσσαλονίκης.
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Παρουσίαση «Ευρωπαϊκού Σήματος Αριστείας 
στη Χρηστή Διακυβέρνηση» από εκπροσώπους του 

Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΙΤΑ

Ο Αντιδήμαρχος Θέρμης παραλαμβάνει  
το Αριστείο Καλής Πρακτικής

Ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας στη Τελετή Βράβευσης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρουσιάζει 
την βραβευθείσα καλή πρακτική

Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Dubrovnik

Παρουσίαση Καλής Πρακτικής από τον 
Δήμαρχο Τρίπολης

και από την Διευθύντρια Προγραμματισμού  
του Δήμου Τρίπολης

Η κ. Α. Tatarenko, εκπρόσωπος του Συμβουλίου 
της Ευρώπης

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου παραλαμβάνει  
το Αριστείο Καλής Πρακτικής



Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) συμμετείχε με δικό της Περίπτερο στον 1ο  Μαραθώνιο Ανάπτυξης Εφαρμογών για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση City Challange Crowdhackathon Smartcity, που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ),  στο Κέντρο 

Πολιτισμού  «Ελληνικός Κόσμος- Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού», από τις 12 έως τις 14 Μαϊου 2017.
Το Περίπτερο της ΕΕΤΑΑ επισκέφθηκαν, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμαρουσίου κ.  Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχοι και Στελέχη 

των ΟΤΑ από πολλές περιοχές της Ελλάδας.
Το City Challenge – crowdhackathon Smartcity ήταν ένας τριήμερος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Καινοτόμων Εφαρμογών και 

Υπηρεσιών, στον οποίο αναπτύχθηκαν πιλοτικές υπηρεσίες και εφαρμογές που συμβάλλουν στην επίλυση των προ-
βλημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ενισχύουν την τοπική και εθνική ανάπτυξη μέσω των νέων τεχνολο-

γιών. 
Στον 1ο μαραθώνιο συμμετείχαν πάνω από 200 διαγωνιζόμενοι σε 50 ομάδες και για τρεις μέρες 

με τη βοήθεια 40 έμπειρων μεντόρων και 17 ατόμων επιτροπή αξιολόγησης, που προέρχο-
νταν από τους Δήμους, την αγορά και την ακαδημαϊκή κοινότητα υλοποίησαν πρωτότυπες 
εφαρμογές χρήσιμες για τις πόλεις και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πολύτιμη βοήθεια για 

τη πραγματοποίηση της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι 32 εθελοντές. Το ΚΕΔΕ City Challange 
Crowdhackathon Smartcity διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-

κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, με την τεχνολογική υποστήριξη της εταιρίας καινοτομίας 
Crowdpolicy. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης στην τελετή βράβευσης σημείωσε την καθιέρωση του 
Crowdhackathon Smartcity σε ετήσια βάση, ως θεσμό για την καινοτομία στην τοπική αυτοδιοίκηση και την 

στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. 
Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ σημείωσε ότι οι εφαρμογές των ομάδων θα εξελιχθούν περαιτέρω μέσω του City 

Challenge Accelerator που ετοιμάζει η ΚΕΔΕ για την ωρίμανση εφαρμογών, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν παραγω-
γικά σε Δήμους. H ΚΕΔΕ θα δημιουργήσει στη συνέχεια ένα Marketplace εφαρμογών από τις οποίες ο κάθε Δήμος  θα μπορεί 

να επιλέγει αυτές που χρειάζεται για να επιτελέσει το έργο του.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 

ΚΕΔΕ κ. Γιάννης Τσιάμης ανακοίνωσε την ενεργοποίηση του δικτύου στελεχών 
των Δήμων City Challenge, υπό την ομπρέλα της ΚΕΔΕ, ως «ψηφιακών πρεσβευ-

τών» για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών   στους Δήμους της χώρας, με στόχο  
την επίλυση καθημερινών προβλημάτων με ηλεκτρονικά μέσα και τη βελτίωση της ζωής 

των πολιτών.
Το City Challenge Crowdhackathon της ΚΕΔΕ παρακολούθησαν περισσότερα από 320 στελέχη 

Δήμων στα 3 συνολικά workshop που διοργανώθηκαν, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ξένων 
ομιλητών, εκπροσώπων Δήμων και στελεχών του δικτύου City Challenge.

Συμμετοχή της ΕΕΤΑΑ 
στον 1ο Μαραθώνιο 
Καινοτομίας της ΚΕΔΕ 
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Συνάντηση Εργασίας με θέμα «Ελευσίνα και Ευρωπαϊκά Προγράμματα»  πραγματοποιήθηκε την Τε-
τάρτη 26 Απριλίου 2017, στο πλαίσιο του «Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», στο 
Δημαρχείο της πόλης.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΕΤΑΑ) και με τη συνεργασία του Δήμου Ελευσίνας, του Γραφείου «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020» του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού και του ELEUSIS 21.
Στη Συνάντηση Εργασίας είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, καλλιτέχνες που επιμελήθηκαν τα 
Προγράμματα που συμπεριλαμβάνονται στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα της ELEYSIS21, καθώς και πολιτιστικοί και 
κοινωνικοί φορείς, που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Ελευσίνας.
Σκοπός ήταν η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων σχετικά τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα 

της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και τις δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων του καλλιτεχνικού προγράμματος του ELEUSIS21.
Τις εργασίες της συνάντησης χαιρέτησε ο Δήμαρχος της Ελευσίνας κ. Γεώργιος Τσουκαλάς, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος 
έκανε μια σύντομη παρουσίαση της πρωτοβουλίας της Εταιρίας.  Ο κ. Γκοτσόπουλος ανέφερε ότι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. προτίθεται να στηρίξει την πόλη της Ελευσίνας,  με 
όπλα τις γνώσεις και την εμπειρία της και κυρίως την αγάπη και το μεράκι των ανθρώπων της στην προσπάθειά της για μια άριστη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης το 2021. «Συνοδοιπόροι σε ένα διαφορετικό ταξίδι, σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και με πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς και κοινω-
νικούς φορείς, με απώτερο σκοπό την επιτυχία της πόλης το 2021, ως Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, καθώς και τη δημιουργία ενός τοπίου που θα δώσει 
τη δυνατότητα στους πολίτες για μια ακόμα φορά να αναδείξουν τη τόσο σημαντική πολιτιστική της προσωπικότητα», τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ. 
Ευχαρίστησε δημόσια τους εκπροσώπους των ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συμμετείχαν στη συνάντηση για την ανταπόκριση και την ιδιαίτερα 
θετική στάση τους στη στήριξη της πόλης της Ελευσίνας.  H παρουσίαση του Προγράμματος «Ελευσίνα 2021, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης», έγινε από την 
κα. Κέλλυ Διαπούλη, εκπρόσωπο του ELEYSIS21.
Ακολούθησε η παρουσίαση από τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Ελλάδας των Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-
2020 και συγκεκριμένα :
• Πρόγραμμα LIFE, από τον κ. Δημήτρη Χωματίδη, ( Πράσινο Ταμείο),
• Horizon 2020 & Cosme, από την κα Γεωργίου Τζένου (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης),
•  Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020, υποπρόγραμμα Πολιτισμός από την κα. Ειρήνη Κομνηνού (Υπουρ-

γείο Πολιτισμού) και υποπρόγραμμα Media, από την κα. Άννα Κασιμάτη (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου),  
• Πρόγραμμα Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία, από την κα. Ανθή Κρητικού (Υπουργείο Εργασίας),
• Πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες, από τον κ. Αντώνη Καρβούνη (Υπουργείο Εσωτερικών)
Οι εργασίες έκλεισαν με διμερείς συναντήσεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς του ELEYSIS21 και τους  
εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Συνάντηση Εργασίας με θέμα :
«Ελευσίνα και Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα»

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
(EUROPEAN SOCIAL NETWORK)  -ESN •  Στις Βρυξέλλες στις  20 &21 Απριλίου 2017

«Μετασχηματισμός της κοινωνικής πρόνοιας σε δύσκολους καιρούς - Κοινωνική ανισότητα - Προώθηση των 
εταιρικών σχέσεων και της καινοτομίας».
Στις 20 και 21 Απριλίου, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Δικτύου συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες και  
μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με σκοπό να συμβάλουν στη διαμόρφωση των μελλοντικών θεμάτων του Δι-
κτύου, για το 2018-2020. Το επίκεντρο της συζήτησης ήταν ο αντίκτυπος της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην 
κοινωνική πρόνοια σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Σε ένα δύσκολο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, το ESN συνεργάστηκε με τα μέλη του για να εξετάσει 
τις κοινές προκλήσεις για τις κοινωνικές υπηρεσίες, για την ανταλλαγή γνώσεων και συμβολή στη χάραξη 
πολιτικής. Ο στόχος ήταν να ενισχυθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες για να συνεχίσουν να βελτιώνουν τη ζωή 

εκείνων για τους οποίους έχουν ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας, της προστασίας και της υποστήριξής τους. 
Όσον αφορά την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, εκπρόσωποι των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη ανέφεραν ότι 
η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ήταν το πιο σημαντικό θέμα, ακολουθούμενη από τη μείωση της φτώχειας και της υλικής στέρησης. Σε ένα όλο 
και πιο περίπλοκο τοπίο κοινωνικών υπηρεσιών, με έναν αυξανόμενο αριθμό παρόχων υπηρεσιών που ανταγωνίζονται για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, οι 
δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη 
προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της κρίσης 
μέσω της ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων. Έχει πρωταρχική 
σημασία η μεγαλύτερη εστίαση στην κοινοτική φροντίδα 
και στην εφαρμογή καινοτόμων και ελπιδοφόρων προσεγ-
γίσεων που συνεργάζονται με χρήστες υπηρεσιών.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.esn-eu.org.
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Το Δίκτυο LEED για την εταιρικότητα και τη τοπική ανάπτυξη του ΟΟΣΑ 
έχει πάνω από 3.500 μέλη (κρατικοί φορείς, τοπική αυτοδι-

οίκηση, οικονομικοί φορείς, γραφεία απασχόλησης, 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητι-

κά ινστιτούτα, ΜΚΟ) από 65 χώρες. 
Στο πλαίσιο του αναπτύσσονται λειτουργικές 
εταιρικές σχέσεις και συνεργασίες για την 

καλύτερη αντιμετώπιση των προκλήσεων στην 
οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, τις δεξιότητες και 

την κοινωνική συνοχή.
Η 13η  ετήσια συνάντηση του LEED FORUM πραγματοποιήθηκε στις 10 & 11 Απριλίου 

2017, στην Πράγα. Με τίτλο η από τη βάση προς τα πάνω προσέγγιση στην αύξηση της παραγωγικότη-
τας,  την δημιουργία θέσεων εργασίας και της  ενσωμάτωσης, η συνάντηση ανέδειξε το θέμα της αυξανόμενης ανισό-

τητας αναφορικά με το εισόδημα, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την πρόσβαση στην απασχόληση και την πρόσβαση στην καινοτο-
μία, παράμετροι που εμποδίζουν την αύξηση της παραγωγικότητας, που με τη σειρά της αυξάνει τις ανισότητες. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών, 

οφείλουν, σύμφωνα με το διάλογο που αναπτύχθηκε στη συνάντηση, να υιοθετήσουν μια περιεκτικότερη προσέγγιση της αύξησης της παραγωγικότητας, που 
θα εξετάζει τον τρόπο επέκτασης των παραγωγικών πόρων μιας οικονομίας, επενδύοντας σε δεξιότητες, επιχειρηματικό πνεύμα, ευκαιρίες απασχόλησης και 
διάχυσης της καινοτομίας στις λιγότερο  αναπτυγμένες  επιχειρήσεις και περιφέρειες. Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων, η  επίτευξη των στόχων 
εξαρτάται από την ανάπτυξη της τοπικής δυναμικής του παραγωγικού συστήματος,  μέσω της  υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων και της τοπικής οικονομικής διαφοροποίησης  παράλληλα με την παροχή ευκαιριών στους  αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας.
Στη συζήτηση δόθηκε έμφαση στην επένδυση στις δεξιότητες των  ανθρώπων , που παρέχει δυνατότητες για ένταξη και εξέλιξη στην απασχόληση, παράλληλα 
με την αύξηση της παραγωγικότητας. Η εναρμόνιση των ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης με τη ζήτηση της αγοράς εργασίας, με στόχο τη στήριξη της 

απασχόλησης ιδιαίτερα στις μειονεκτούσες ομάδες, διασφαλίζει ότι οι 
δεξιότητες που αποκτούνται είναι εκείνες, που απαιτούνται. Στο πλαίσιο 
αυτό, η αποτελεσματική συνεργασία δημόσιων, ιδιωτικών και φορέων 
του κοινωνικού τομέα της οικονομίας, που εργάζονται σε όλο το τοπικό 
αναπτυξιακό σύστημα, είναι κρίσιμη για την επιτυχία και ζωτικής σημα-
σίας για την αντιμετώπιση του πολύπλοκου χαρακτήρα των προκλήσεων 
για την αύξηση της  παραγωγικότητας και της  συνοχής σε τοπικό επίπε-
δο. Η επιτυχής συνεργασία απαιτεί ισχυρή ηγεσία, ευέλικτη  διαχείριση 
πολιτικής, αποτελεσματικούς μηχανισμούς διακυβέρνησης, ικανότητες 
και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Πρόσκλησης LIFE 2017 τον περασμένο Απρίλιο και με αφορμή τη συμπλή-
ρωση των 25 χρόνων από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE, καθώς και την 
έγκριση της Οδηγίας για τους οικοτόπους στην οποία βασίστηκε η δημιουργία του Πανευρωπαϊκού Δικτύου 
Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000, το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα 
LIFE - Greek LIFE Task Force διοργάνωσαν «Εκδήλωση Ενημέρωσης και Εορτασμού των 25 χρόνων του 
Προγράμματος LIFE», την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, 9:30-19:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου 
Ταμείου, στη Βίλα Καζούλη, Λεωφόρος Κηφισίας 241, στην Κηφισιά.
Κατά τη διάρκεια του ενημερωτικού μέρους της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από τα Εθνι-
κά Σημεία Επαφής του Προγράμματος LIFE (Περιβάλλον και Δράση για το Κλίμα), τους εμπειρογνώμονες της 
GR LTF, τους εκπροσώπους της ομάδας εξωτερικής παρακολούθησης ΝΕΕΜΟ, του Εκτελεστικού Οργανισμού 
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB). Στη συνέχεια, 
36 έργα LIFE συμμετείχαν στο δεύτερο και εορταστικό μέρος της εκδήλωσης με εκθεσιακά stands, με στόχο 
τη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών, ενώ, παράλληλα, πραγματοποιήθηκε προβολή φωτογραφιών 

και βίντεο Ελληνικών έργων LIFE. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 130 άτομα, προερχόμενοι από φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, την τοπική 
αυτοδιοίκηση, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ΜΚΟ και πανεπιστήμια.
Υπενθυμίζεται ότι η Πρόσκληση LIFE 2017 θα τρέξει μέχρι τον Σεπτέμβριο 2017. Στον παρακάτω σύνδεσμο αναγράφονται οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων http://
bit.lv/2lbmD6Q
Παράλληλα, σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ, το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE ολοκλήρωσε τον φετινό κύκλο ενημέρωσης για 
το Πρόγραμμα LIFE με τις εκδηλώσεις στις πόλεις των Ιωαννιτών (3 Μαΐου 2017) της Λαμίας (30 Μαΐου 2017), της Μυτιλήνης ( 7 Ιουνίου 2017) και της Πάτρας  (13 
Ιουνίου 2017)

13η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
LEADFORUM του ΟΟΣΑ 
10-11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, ΤΣΕΧΙΑ

Εκδήλωση για την συμπλήρωση 25 χρόνων από την έναρξη  
του Προγράμματος LIFE
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Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, και την Ελληνική Εταιρία 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), διοργάνωσαν ημερίδα  διαβούλευσης επί του Σχεδίου Στρα-
τηγικής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην Αθήνα, την Πέμπτη 22 Ιουνίου 
2017.
Η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) αποτελούν τους βασικούς εμπλεκόμε-
νους στο πρόγραμμα παροχής τεχνικής βοήθειας από τον ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Το εν 
λόγω έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα, σε δεκαοκτώ (18) μήνες. 
Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη κατάλληλης τεχνογνωσίας για την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρ-
μογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου καθώς και η ενίσχυση και βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος.
Το έργο αυτό αποτελείται από δέκα (10) επιμέρους παραδοτέα, το καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε στόχους 
του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Τα εν λόγω παραδοτέα περιλαμβά-
νουν ενδεικτικά τα εξής:
• Ενίσχυση της λογοδοσίας και της ορθής διακυβέρνησης μέσω του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου
•  Ανάπτυξη συγκεκριμένων πλαισίων για τη διαχείριση κινδύνων διαφθοράς, τα οποία θα εστιάζουν σε 

τομείς υψηλού κινδύνου όπως η υγεία, η εθνική άμυνα και η τοπική αυτοδιοίκηση
• Βελτίωση των μηχανισμών του πόθεν έσχες, της χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων και της προστασίας 
μαρτύρων δημοσίου συμφεροντος
• Ενίσχυση των μηχανισμών εντοπισμού και αναφοράς φαινομένων διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα συμπε-
ριλαμβάνομένων των ελληνικών εταιρειών
• Βελτίωση των ικανοτήτων των αρχών επιβολής του νόμου για τη διερεύνηση και τη δίωξη της διαφθοράς 
και της δωροδοκίας
 Η εκδήλωση είχε χωριστεί σε δύο σκέλη: Στο πρώτο σκέλος, θα εξετάστηκαν σύγχρονες διεθνείς εμπειρίες 
και πρακτικές για την προώθηση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση της διαφθοράς σε τοπικό επίπεδο. 
Κατά το δεύτερο σκέλος αναλύθηκε και συζητήθηκε  το Σχέδιο της Στρατηγικής για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι συμμετέχοντες είχαν  την ευκαιρία να συμβάλουν ενεργά στη 

διαμόρφωσή του καταθέτοντας τα σχόλιά τους.
Τις εργασίες της ημερίδας είχαν κληθεί να παρακολουθήσουν εκπρόσωποι Δήμων και Περιφερειών. 

Στις εργασίας της ημερίδας συμμετείχε και η ΕΕΤΑΑ με την παρουσία δύο εκπροσώπων της, τον 
Υπεύθυνο της Νομικής Εταιρίας κ. Γιώργο Δανόπουλο και τον Διευθυντή  Ανάπτυξης και Οι-

κονομικών των ΟΤΑ κ. Γιάννη Γούπιο.
Χαιρετισμούς απηύθυναν, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γ. Καμίνης ο Δήμαρχος Θεσ-

σαλονίκης κ. Ι.  Μπουτάρης,, ο κ. Κ. Χρήστου Γ.Γ. για την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και η κα. Sarax Dix εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ. Ενώ στους ομιλητές 
συμπεριλαμβάνονταν, Δήμαρχοι, εκπρόσωποι του ΟΟΣΑ καθώς και των φο-

ρέων που συνδιοργάνωσαν την ημερίδα.

ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και την ΕΕΤΑΑ, πραγματοποίησε Ημερίδα με θέμα τη «Βιώσιμη Κινητικότητα στους ΟΤΑ» την Τρίτη 30 Μάιου 

2017 στην Αθήνα.
Σκοπός της Ημερίδας ήταν η προαγωγή της Bιώσιμης K ινητικότητας σε τοπικό επίπεδο, η αύξηση της συμμετοχής 

των Δήμων της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης και η ανάπτυξη ενός δικτύου Τοπικών 
Συντονιστών Bιώσιμης Kινητικότητας.

Στην Ημερίδα απεύθυναν σύντομο χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. 
Σωκράτης Φάμελλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, ο  Πρόεδρος 

του Πράσινου Ταμείου κ. Γιώργος Πατρίκιος και η Διευθύντρια του ΙΝΕΠ δρ Άννα Κοντονή.
Ο κ.juan Caballero, εκπρόσωπος του δικτύου Eurocities και Ευρωπαϊκό Σημείο Επαφής 
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας αναφέρθηκε στις Ευρωπαϊκές Πολι-
τικές και δράσεις βιώσιμης κινητικότητας, ενώ οι εισηγήσεις της ημερίδας αφορούσαν τα 

θέματα α. σχεδιασμού επεμβάσεων βιώσιμης κινητικότητας αναφορικά με αστικές αναπλά-
σεις, αστικό και περιαστικό περιβάλλον, αστικές μεταφορές, κα., β. χρηματοδοτήσεις δράσεων 

βιώσιμης κινητικότητας και γ. καλές πρακτικές δήμων.
Στο πλαίσιο της Ημερίδας οι εθνικοί συντονιστές βιώσιμης κινητικότητας του Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας κα Πέπη Παπαδάκη και κ. Βασίλης Τίκος, ενημέρωσαν τους συμμετέχοντες για τη 
διαδικασία εγγραφής για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://www.ypeka.gr.

Χαιρετισμός Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας 
κ. Σωκράτη Φάμελλου

Χαιρετισμός Προέδρου Πράσινου Ταμείου
κ. Γιώργου Πατρίκιου

Χαιρετισμός Διευθύνοντα Συμβούλου ΕΕΤΑΑ 
κ. Θεόδωρου Γκοτσόπουλου

Χαιρετισμός Γενικής Διευθύντριας ΙΝΕΠ ΕΚΔΔΑ 
κ. Άννας Κοντονή

Ο κ. Juan Caballero παρουσιάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Βιώσιμης Κινητικότητας
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Η ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο μιας δράσης κινητικότητας του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ υλοποίησε ένα αγ-
γλόφωνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη θεματική της Κοινωνικής Πολιτικής με τίτλο «Integrated Social Policy 
for Health and Social Inclusion» από τις 22 Μαΐου έως τις 26 Μαΐου 2017. Στο πρόγραμμα συμμετείχε προσω-
πικό από το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα της Ισπανίας.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είχε ως στόχο να παρουσιάσει βασικούς άξονες πολιτικής, καθώς και καινο-
τομίες και πειραματισμούς κοινωνικής πολιτικής στην Κεντρική Διοίκηση, καθώς και στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση. Παρουσιαστήκαν και συζητήθηκαν μελέτες περιπτώσεων, δράσεις και προτάσεις δράσεων των τομεακών 
κοινωνικών πολιτικών που διαχειρίζονται φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. υπηρεσίες για ηλικιωμένους, 
υπηρεσίες για μειονεκτούντα άτομα, υπηρεσίες για την καταπολέμηση της φτώχειας κλπ.). 

Το πρόγραμμα περιλάμβανε:
• Θεωρητική γνώση σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις στους δήμους Αθηναίων και Αγίας Βαρβάρας, καθώς και στη Γενική Γραμματεία 
Ισότητας των Φύλων.

Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ :

Το Πανεπιστήμιο της Μάλαγα στην ΕΕΤΑΑ

O Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης Καλογερόπουλος με τους Ισπανούς και Ιταλούς καθηγητές Πανεπιστημίου    

Από την επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Πανεπιστημίου της Μάλαγα στο Δήμο της Αγίας Βαρβάρας
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Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, ενημέρωσε τους εκπροσώπους των μετόχων της Εταιρίας που 
παρίστανται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ότι το τελικό κείμενο του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών υιοθετήθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο στην 539η συνεδρίασή του την 16η Μαρτίου 2017 και σύμφωνα με το στοιχ. δ της παρ. 2 του άρθρου 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, θα πρέπει να 
εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής. 
Στη συνεχεία ο κ. Καλογερόπουλος, έδωσε το λόγο στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. Θεόδωρο Γκοτσόπουλο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: Η δημιουργία 
του νέου Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών είναι η επισφράγιση διαδικασιών ενός έτους και αποτελεί ένα φιλόδοξο σχέδιο, που αποβλέπει στην ήπια αλλά 
ουσιαστική αναδιάρθρωση της Εταιρείας, με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αυτής. Αποσκοπεί στο να οργανώσει καλύτερα και πιο ορθολογικά την Εταιρεία, 

να δημιουργήσει ολοκληρωμένες μονάδες έργων, τομείς με σχεδιασμό και μελέτη. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την καθετοποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, με τη δημιουργία 
αυτοτελών μονάδων με διακριτά αντικείμενα, και αποσυγκέντρωση ευθυνών και αναλο-
γικό αλλά αναγκαίο καταμερισμό τους. Έτσι, ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός Υπηρεσιών 
διαθέτει πέντε (5) Διευθύνσεις, τέσσερις (4) παραγωγικές και μία (1) υποστηρικτική, μαζί 
με τον Ειδικό Τομέα τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.). Πιο συγκεκριμένα οι 
Διευθύνσεις της Εταιρείας θα είναι οι εξής:
• Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών 
 - Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 
 - Διεύθυνση Έρευνας, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 
 - Διεύθυνση Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Περιβάλλοντος 
 - Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού (νεοσυσταθείσα μονάδα)
• Ειδικός Τομέας Δράσεων Ε.Φ.Δ. Επιχειρησιακών και Τομεακών Προγραμμάτων.
Τα Περιφερειακά Γραφεία Μακεδονίας και Θεσσαλίας αναβαθμίζονται σε αυτοτελή τμή-
ματα. Επιπλέον, δημιουργούνται για πρώτη φορά, το αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης, Πα-
ρακολούθησης Έργων και Ποιότητας, η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και το Αυτοτελές 
Γραφείο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων. Τέλος, ενισχύεται το Συμβούλιο Στρατηγικού 

Σχεδιασμού και η αυτοτελής Νομική Υπηρεσία. Με την διοικητική αναδιοργάνωση της Εταιρείας επιχειρείται μία λειτουργική αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της, με σαφέστερη αποτύπωση στόχων και με επέκταση δραστηριοτήτων κοινωνικής και αναπτυξιακής πολιτικής, ούτως ώστε, όπως υπογράμμισε 
ο Διευθύνων Σύμβουλος, να μην γίνεται τίποτα στην τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς να εμπλέκεται η Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Ακολούθως ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευση κ. 
Δημήτρης Καλογερόπουλος, έδωσε τον λόγο στον εκπρόσωπο της Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων κ. Αλέξανδρο Παρίση, ο οποίος αφού συνεχάρη τον Πρόεδρο και τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο για τις προσπάθειες που κάνουν, επεσήμανε ότι ακόμη δεν υπάρχουν απτά αποτελέσματα ανάλογα των προσπαθειών αυτών, δεδομένων 
και των προβλημάτων που σχετίζονται με την Κεντρική Διοίκηση. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο εκπρόσωπος της Π.Ε.Δ. Κρήτης κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλης, ο 
οποίος παρατήρησε ότι στο νέο Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών θα πρέπει να αποτυπώνονται οι ειδικότητες των στελεχών της Εταιρείας, εξέφρασε την απορία 
αν μπορεί να υπάρξει υπέρβαση του αριθμού του προσωπικού, και τέλος πρότεινε την δημιουργία γραφείου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην Κρήτη, θεωρώντας ότι αυτό θα 
αναβαθμίσει την εικόνα της Εταιρείας, αλλά κυρίως θα βοηθήσει συστηματικότερα την τοπική αυτοδιοίκηση του νησιού.
Στο σημείο αυτό, το λόγο πήρε η εκπρόσωπος του «Παραγωγικού Συνεταιρισμού Αλληλεγγύη για την Τοπική Ανάπτυξης – ΑΛ.Τ.Α. ΣΥΝ Π.Ε.» κα. Σοφία Τσάμη, 
η οποία, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι, 
Ο Συνεταιρισμός των Εργαζομένων είναι στη διάθεση των μετόχων και του διοικητικού συμβουλίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις 
στο όραμα και επιχειρησιακό πλάνο της Εταιρίας. «Σταθερή μας πεποίθηση τηρώντας όλους τους κανόνες της διαφάνειας και του ελέγχου (σας θυμίζω ότι η 
Εταιρείας μας έχει περάσει πολλούς ευρωπαϊκούς και εθνικούς ελέγχους χωρίς κανένα πρόβλημα και μερικές φορές αναδείχθηκε και ως καλή πρακτική) η 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. πρέπει να κρατήσει την ευελιξία της – εδώ σας παρακαλώ να γίνουμε κοινωνοί όλοι – και να μην μπει στους γραφειοκρατικούς δαιδάλους που θα 
την εμποδίζουν στην επίτευξη των στόχων της και στην λειτουργία της».
Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κ. Δημήτριος Καλογε-
ρόπουλος, ο οποίος επεσήμανε την άψογη συνεργασία, αλλά και την σύμπνοια που υπάρ-
χει με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, αλλά και με το Διοικητικό Συμβούλιο, 
απόδειξη του οποίου είναι ότι όλες οι αποφάσεις του λαμβάνονται ομοφώνως. Οι κοινές 
ωστόσο προσπάθειες της Διοίκησης, επεσήμανε, συναντούν σοβαρά εμπόδια εν όψει των 
νέων συνθηκών λειτουργίας της Εταιρείας, από τη στιγμή του έγινε Φορέας Γενικής Κυ-
βέρνησης. Εν όψει αυτού, η Διοίκηση επιδιώκει την ψήφιση ρυθμίσεων σχετικών με την 
Εταιρεία, οι οποίες θα της δώσουν μια σχετική ευελιξία, προκειμένου να λειτουργεί προς 
όφελος της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεσματικά και χωρίς καθυστερήσεις. Σε αυτή την 
προσπάθεια ο κ. Καλογερόπουλος, με κύριους αποδέκτες το Υπουργείο και την Κ.Ε.Δ.Ε., 
ζήτησε την υποστήριξη και των μετόχων της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και 
με όλες τις ψήφους, δηλαδή με ψήφους είκοσι χιλιάδες πεντακόσιες (20.500), σε σύνο-
λο είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων (20.500) εκπροσωπούμενων, δηλαδή ποσοστό εκατό στα 
εκατό (100%) των παρισταμένων, ενέκρινε το υποβληθέν Σχέδιο του Εσωτερικού Κανονι-
σμού Υπηρεσιών και τις προταθείσες τροποποιήσεις αυτού.

Στις 27 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Εταιρίας 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

προκειμένου να εγκριθεί ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός της Εταιρίας. 
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Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη, εγκρίθηκε η κατανομή από τον λογαριασμό του 
υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων, της πρώτης δόσης ποσού ύψους 450.000 ευρώ, προκειμένου να καταβληθεί στην Ελληνική 
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), αποκλειστικά για την υλοποίηση του 
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
Η απόδοση του ως άνω ποσού από τους ΚΑΠ, έτους 2017, εγκρίθηκε στο πλαίσιο της 
εκπλήρωσης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου 
Εσωτερικών, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και της 
ΕΕΤΑΑ, σχετικά με την πραγμάτωση του εν λόγω Προγράμματος, βάσει της υπ’ αριθμ. 
2669/129/06.02.2017 ΚΑ των Υπουργών  Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών «Προσδιορισμός της διαδικασίας μεταφοράς 
των μεταβιβαζομένων πόρων για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το 
χρονικό διάστημα 01.01.2017 – 31.12.2017.

Καταβλήθηκε η A’ δόση ύψους 450.000 ευρώ 
στην ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ από τον Απρίλιο του 2017 έως και τον Ιούνιο του 2017, συνεδρίασε τέσσερις φορές. Στις 25 Απριλίου, στις 22 

Μαϊου, στις 12 Ιουνίου, στις 29 Ιουνίου και στις 4 Ιουλίου. Τα βασικά θέματα που απασχόλησαν τις συνεδριάσεις αυτές, ήταν :

• Η κατάρτιση του πίνακα των Μετόχων για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2017.

•  Η έγκριση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το 

σχολικό έτος 2017-2018.

•  Η επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών κ. Πάνου Σκουρλέτη στα γραφεία της Εταιρίας, προκειμένου να συναντηθεί με το Δ.Σ. και να συζητήσει μαζί 

τους για θέματα που αφορούν στη συνεργασία Υπουργείου και ΕΕΤΑΑ.

• Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εξόδων, έτους 2017.

• Η διοργάνωση Ημερίδων.

•  Η συμμετοχή με περίπτερο της ΕΕΤΑΑ στη 2η Διεθνή Έκθεση για τον Ελληνικό Εναλλακτικό Τουρισμό «Nostos», που διοργανώνει ο Δήμος  

Ναυπακτίας, στη Ναύπακτο, από τις 13 έως και τις 16 Οκτωβρίου 2017, καθώς και η στήριξη της Έκθεσης από την Εταιρία, με την παραχώρηση  

της αιγίδας της.  

• Η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το ΤΠκ΄Δ για την επιχορήγηση μελετών.

•  Η διατύπωση κριτηρίων επιλογής των Προϊσταμένων Τομέων και Τμημάτων σύμφωνα με τον νέο ΕΚΥ.

•  Η επιλογή Προϊσταμένων της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και ΤΠΕ και του Αυτοτελούς Τμήματος  

Υποστήριξης, παρακολούθησης Έργων και Ποιότητας.

Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΕΕΤΑΑ
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Γραφεία Αθήνας

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

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

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Αθηνά Περράκη ▲ Σχεδιασμός: ananas s.a. advertising

Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας

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

Γραφείο Βρυξελλών

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

Γραφείο Θεσσαλίας

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

www.eetaa.gr 




