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«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»
έτους 2017-2018
108.000 παιδιά
έναντι 93.000 το 2016
τοποθετήθηκαν σε
βρεφονηπιακούς
σταθμούς φέτος

Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της Ελληνικής
Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ), ικανοποιήθηκε από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης και Τουρισμού κ.
Αλέξη Χαρίτση το αίτημα για πρόσθετη
χρηματοδότηση του Προγράμματος «Εναρμόνιση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 20172018. Έτσι ο προϋπολογισμός για την περίοδο 2017-2018,
έφθασε από 205.000.000 ευρώ σε 223.000.000 ευρώ.
Άμεσο αποτέλεσμα αυτού ήταν να ικανοποιηθούν από την ΕΕΤΑΑ και οι 25.000 αιτήσεις γονέων που βρήκαν
θέση σε παιδικούς σταθμούς και υπέβαλαν αίτηση στο πλαίσιο της ανακατανομής 10.000 vouchers που δεν είχαν
διατεθεί. Πρακτικά, το σύνολο των παιδιών που φέτος τοποθετήθηκαν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ,
που καλύπτει το πρόγραμμα, ανήλθαν σε 108.000 έναντι 93.000 το 2016, ενώ εκτός σταθμών έμειναν φέτος 25.000 παιδιά, επειδή
δεν υπήρχαν θέσεις, έναντι 29.000 περίπου το 2016.

Δίκτυο Υποστήριξης των Δήμων για τη χρηματοδότηση
περιβαλλοντικών έργων

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σημαντικό
έργο για την
ενίσχυση
των ΟΤΑ της
χώρας

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε τη δημιουργία Δικτύου Υποστήριξης των Δήμων όλης της χώρας και των
εποπτευόμενων φορέων τους, προκειμένου να ανταποκρίνονται έγκαιρα και αποτελεσματικά, στις απαιτήσεις των προσκλήσεων του νέου ΕΣΠΑ για την υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων. Η λειτουργία του Δικτύου θα χρηματοδοτηθεί με 2 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 του νέου ΕΣΠΑ. Η Ελληνική Εταιρία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) θα αναλάβει τον συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του Δικτύου.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε:
«Αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους πόρους και ανοίγουμε τα προγράμματα στις
τοπικές κοινωνίες. Από το Πρόγραμμα για την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του
περιβάλλοντος του νέου ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020) έχουνε ήδη μέχρι σήμερα προβλεφθεί
κονδύλια 1,6 δις ευρώ για τη δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης, την εγκατάσταση
συστημάτων αφαλάτωσης, τη διαχείριση αστικών λυμάτων και αποβλήτων αλλά και για την αξιοποίηση
του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου. Επιπλέον, από τα Περιφερειακά Προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ έχουν
έως σήμερα εκδοθεί 363 προσκλήσεις για την υλοποίηση έργων στους Δήμους όλης της χώρας οι οποίες αντιΟ Αναπληρωτής Υπουργός
στοιχούν σε χρηματοδότηση ύψους 2,4 δις ευρώ. Σε συνεργασία με τους αυτοδιοικητικούς φορείς, εστιάζουμε στις
Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περιοχής και με στοχευμένες παρεμβάσεις και χρηματοδοτήσεις, υλοποιούμε τον
Αλέξης Χαρίτσης
στρατηγικό μας σχεδιασμό για βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά ισόρροπη ανάπτυξη». Το Δίκτυο θα λειτουργήσει στο σύνολο της χώρας και θα αποτελείται από εξωτερικούς επιστημονικούς συνεργάτες με εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος, τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακής
ανάπτυξης και ευρωπαϊκών προγραμμάτων - χρηματοδοτήσεων, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στις 12 Περιφέρειες (εκτός Αττικής) και στην Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης,
η οποία θα συνδράμει παράλληλα και τους Δήμους της Αττικής. Επιπλέον, προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας η οποία θα λειτουργήσει ως
Help desk προς τους 325 ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς τους, παρέχοντάς τους την απαιτούμενη τεχνογνωσία και σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Αυτό το έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους Δήμους της χώρας, αφού αναμένεται να τους βοηθήσει στην προετοιμασία
για την σοβαρή συμμετοχή τους στην υλοποίηση δράσεων του ΕΣΠΑ. Φιλοδοξεί δε να συμβάλλει στην ουσιαστική ενίσχυση,
γενικά, της επιχειρησιακής τους δυνατότητας και στην αναβάθμιση του αναπτυξιακού τους ρόλου.
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Νέο πρόγραμμα στήριξης του Τ.Π.& Δανείων
προς τους μικρούς Δήμους με τεχνικό σύμβουλο την ΕΕΤΑΑ ΑΕ
για την υλοποίηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων
Μετά από χρόνιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση ύψους 7.500.000 ευρώ μεταξύ της Ελληνικής Εταιρίας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και του Ταμείου παρακαταθηκών και Δανείων, για την υλοποίηση προ γράμματος στήριξης των
Ορεινών και Νησιωτικών Δήμων κάτω από 10.000 κατοίκους.
Στα πλαίσια του Προγράμματος το Τ.Π.& Δανείων επιχορηγεί την εκπόνηση μελετών 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 προσωπικό αλλά και περιορισμένων πόρων
χρηματοδότησης.
Η ΕΕΤΑΑ ΑΕ αναλαμβάνει καθήκοντα Τεχνικού Συμβούλου του Τ.Π. & Δανείων, για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης και μεταξύ άλλων αναλαμβάνει:
την τεχνική υποστήριξη των δικαιούχων από το στάδιο προετοιμασίας υποβολής της αίτησης για την ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης έως και την
ολοκλήρωση του έργου (help desk) και την υποβολή έκθεσης αξιολόγησης στο Τ.Π. & Δανείων, το Δ.Σ. του οποίου και εγκρίνει την χρηματοδότηση
της μελέτης.
Την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, στα γραφεία του Τ.Π.&Δ, έγινε παρουσίαση συνολικά του Προγράμματος και συζήτηση για την καλύτερη
εφαρμογή του.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, ο Πρόεδρος του Τ.Π.&Δ. κ. Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γεώργιος
Πατούλης, οι επικεφαλής των αντίστοιχων επιτροπών της ΚΕΔΕ κ. Μιχαήλ Αγγελόπουλος Δήμαρχος Σάμου και η
κα. Αλεξάνδρα Σωτηριάδου Δήμαρχος Παρανεστίου, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ.κ.
Δημήτρης Καλογερόπουλος και Θεόδωρος Γκοτσόπουλος αντίστοιχα και το Μέλος του Δ.Σ., της ΚΕΔΕ και
του Τ.Π.&Δ. κ. Δημήτρης Τσιαντής Δήμαρχος της Λίμνης Πλαστήρα.
Η ΚΕΔΕ, το Τ.Π.&Δ. και η ΕΕΤΑΑ με την στενή και δημιουργική συνεργασία τους εκφράζουν
την βούλησή τους για την ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση του ευεργετικού, για
τους μικρούς Δήμους της χώρας, αναπτυξιακού προγράμματος.
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Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ στο βήμα

Η ΕΕΤΑΑ
δίπλα στους
νησιωτικούς
δήμους

Στην ικανοποίηση ενός χρόνιου αιτήματος των δημάρχων μικρών
νησιωτικών δήμων και της ΚΕΔΕ προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιούν
έργα τοπικής εμβέλειας και ανάπτυξης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ,
αναφέρθηκε στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος,
στο συνέδριο που οργάνωσε η ΚΕΔΕ στα Κύθηρα με θέμα «Νησιωτική Πολιτική – Τοπική
Αυτοδιοίκηση».
Απώτερος σκοπός του όλου εγχειρήματος είναι η συγκράτηση του πληθυσμού στα μικρά νησιά, η
δημιουργία υποδομών για τον τουρισμό και θέσεων εργασίας καθώς θα ενισχυθούν οι τοπικές οικονομίες
Ο κ. Καλογερόπουλος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία που έχει η απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία το εγχείρημα θα χρηματοδοτηθεί με 2 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 του νέου ΕΣΠΑ. Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης θα αναλάβει
τον συντονισμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας του. Ήδη από την προγραμματική σύμβαση με το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων προβλέπεται χρηματοδότηση για μελέτες ως και 75.000 ευρώ στους νησιωτικούς και ορεινούς δήμους
μέχρι και 3.000 κατοίκους.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ παρουσίασε το μοντέλο συγκρότησης και την επιχειρησιακή λειτουργία της άτυπης Μονάδας Υλοποίησης
Έργων σε Δήμους Μικρών Νησιών. Ειδικότερα, αντικείμενο της δράσης αποτελεί η υποστήριξη των μικρών δήμων για το σχεδιασμό, την ωρίμανση
και την υλοποίηση έργων, προκειμένου να ενισχυθούν οι βασικές υποδομές που επιτρέπουν τη συγκράτηση του πληθυσμού στο μικρά νησιά και την
ανάπτυξη τους. Αφορά δήμους πολύ μικρών νησιών της χώρας που δεν έχουν την απαιτούμενη στελέχωση για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν έργα
υποδομής με συγχρηματοδοτούμενους ή εθνικούς πόρους (ωρίμανση έργων, ανάθεση μελετών, αιτήσεις χρηματοδότησης δημοπράτηση κατασκευής, επίβλεψη
και παραλαβή - ολοκλήρωση).
«Για το σκοπό αυτό, όπως ενημέρωσε ο κ. Καλογερόπουλος, δημιουργείται άτυπη Μονάδα Υλοποίησης Έργων σε Δήμους Μικρών Νησιών που αναλαμβάνει τα
εξής: Καταγραφή αναγκών και αναπτυξιακό σχεδιασμό σε στενή
συνεργασία με το δήμο, υποστήριξη στην ωρίμανση των έργων,
προετοιμασία φακέλου χρηματοδότησης, ανάθεση και παραλαβή
αξιόπιστων μελετών, δημοπράτηση εργολαβίας ή προμήθειας,
επίβλεψη της εκτέλεσης των έργων και επίλυση προβλημάτων και
παραλαβή, ολοκλήρωση και παράδοση των έργων στο δήμο.»
Κλείνοντας την ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, αναφέρθηκε
στη συμμετοχή των Υπουργείων Μεταφορών και Υποδομών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το πρώτο θα μεριμνά
για τη σύνταξη ή ανάθεση μελετών, τη δημοπράτηση έργων,
την επίβλεψη της υλοποίησης και της τελικής παραλαβής, ενώ
το δεύτερο θα συμβάλλει στην ιεράρχηση των έργων και θα
υποστηρίζει το έργο της Μονάδας με κατάλληλο προσωπικό.
Σε ότι αφορά την ΕΕΤΑΑ τόνισε ότι, θα υποστηρίζει τους δήμους
στην εκπόνηση του επιχειρησιακού και αναπτυξιακού τους
σχεδιασμού, καθώς και στην αναζήτηση των αναγκαίων
κάθε φορά πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίηση των
έργων. Επιπλέον θα παρακολουθεί το νομικό πλαίσιο και θα
υποστηρίζει τη Μονάδα στη θεσμική οργάνωση της συνεργασίας
της με τους δήμους.
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Από αριστερά : Ι. Γούπιος Δ/ντης Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και
Περιβάλλοντος ΕΕΤΑΑ, ο Δ/νων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ
Θ. Γκοτσόπουλος και Δ. Καλογερόπουλος αντίστοιχα.

Ενδιαφέρουσα αποδείχθηκε η συνάντηση εργασίας που έγινε στην ΕΕΤΑΑ
για τους συμβούλους ανάπτυξης και τους υπεύθυνους οικονομικών
υπηρεσιών των ΠΕΔ, με στόχο την ενημέρωση σχετικά με τον νέο νόμο περί
Δημοσίων Συμβάσεων (4412/16), καθώς απαιτείται νέος τρόπος λειτουργίας
της οικονομικής υπηρεσίας (επικαιροποιημένος Κανονισμός Οικονομικής
Διαχείρισης).

Στη συνάντηση ήταν παρόντες εκπρόσωποι από όλες τις ΠΕΔ της χώρας πλην
της Αττικής για την οποία ισχύει διαφορετικό νομικό πλαίσιο.

Συνάντηση
εργασίας
Συμβούλων
Ανάπτυξης και
Στελεχών
Οικονομικών
Υπηρεσιών
των ΠΕΔ
στην ΕΕΤΑΑ

Τα θέματα που συζητήθηκαν είχαν να κάνουν με τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών, τον Κανονισμό
Προσωπικού και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης που διέπει πλέον τις ΠΕΔ λόγω του ότι έχουν
ενταχθεί στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Επιπλέον έγινε ενημέρωση για τα έργα και τις δράσεις της
ΕΕΤΑΑ αναφορικά με, τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό των ΟΤΑ, την υποστήριξη ορεινών και μικρών
νησιωτικών ΟΤΑ, το πληροφοριακό σύστημα ΟΠΔΣΑ και την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων. Τέλος, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στον αναπτυξιακό ρόλο της
Τ.Α. καθώς και στην αξιοποίηση του ΕΣΠΑ από τους ΟΤΑ..
Ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος στον χαιρετισμό του αναφέρθηκε
στον αναπτυξιακό ρόλο της εταιρίας επισημαίνοντας ότι πλέον η ΕΕΤΑΑ δεν κινείται στα
«κλειστά πλαίσια» του παρελθόντος υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος είναι να βρίσκεται
δίπλα στην Αυτοδιοίκηση και να αποτελεί γι’ αυτήν ένα σημαντικό εργαλείο
ανάπτυξης.
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος αναφέρθηκε
στη σημαντική διεύρυνση των συνεργασιών που έχει ξεκινήσει η εταιρία με
το Πράσινο Ταμείο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και με
υπουργεία για την υλοποίηση προγραμμάτων που δρομολογούν αναπτυξιακά
έργα και δράσεις στους ΟΤΑ.

Θ. Γκοτσόπουλος

Θ. Γκοτσόπουλος και Δ. Καλογερόπουλος
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Επίσκεψη γνωριμίας στην ΕΕΤΑΑ έκανε
Ο Πρόεδρος και ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ
ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου,
Δ.
Καλογερόπουλος
και Θ. Γκοτσόπουλος αντίστοιχα, με τον
Δήμαρχος Λάρνακας, κ. Ανδρέας Βύρας.
Πρόεδρο
της Ένωσης Δήμων Κύπρου,
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ο
Δήμαρχο
Λάρνακας Ανδρέα Βύρα
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος και
κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος αντίστοιχα τον ενημέρωσαν για τις δραστηριότητες και τις δράσεις της Εταιρίας.
Από την πλευρά του ο κ. Βύρας αφού ενημερώθηκε για το έργο της ΕΕΤΑΑ, έκανε λόγο για μελλοντική συνεργασία
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Κύπρου. Να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο δήμαρχος Λάρνακας επισκέφθηκε την ΚΕΔΕ και
την ΕΝΠΕ.

Επίσκεψη του
Προέδρου της
Ένωσης Δήμων
Κύπρου στην
ΕΕΤΑΑ

Με μεγάλη επιτυχία έλαβε χώρα στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 το «Σεμινάριο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου», στο
πλαίσιο του Έργου Τεχνικής Βοήθειας για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Το έργο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης με την υποστήριξη της ΕΕΤΑΑ. Η Συμμετοχή των Δήμων ήταν μαζική.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ και η κα Claudia Piferi, Υπεύθυνη Έργου, από
το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, είπε,
μεταξύ άλλων, «Η εκδήλωση αυτή αποτελεί μέρος του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια για την θεσμική ενδυνάμωση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» που υλοποιείται στην Ελλάδα από το Κέντρο Τεχνογνωσίας
για τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Συμβουλίου της Ευρώπης,
μετά από πρωτοβουλία του Ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών και
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο κύριος στόχος της δράσης, που θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία
της ΕΕΤΑΑ, είναι να υποστηρίξει ελληνικούς δήμους να
αναπτύξουν το Στρατηγικό τους Σχέδιο». Όπως εξήγησε ο κ.
Γκοτσόπουλος, «Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα ζητήματα
της συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους στη
διαδικασία του προγραμματισμού φορείς, στον προσδιορισμό
του οράματος του Δήμου και στην ανάπτυξη του σχεδίου δράσης.
Η μακροχρόνια εμπειρία της ΕΕΤΑΑ, στο συγκεκριμένο τομέα, συνδυάστηκε με
Claudia Piferi
τη διεθνή εμπειρία του Συμβουλίου της Ευρώπης και εκτιμούμε ότι η σύνθεση αυτή θα
συμβάλλει στη βελτίωση του όλου συστήματος προγραμματισμού των Δήμων».
Το βιωματικό
σεμινάριο έγινε με
την υποστήριξη του κ.
Paul Hildreth, διεθνούς
εμπειρογνώμονα από το
Συμβούλιο της Ευρώπης,
του κ. Στέφανου Μιχιώτη,
εθνικού εμπειρογνώμονα
από το Συμβούλιο της
Ευρώπης και της κ. Βίκυ
Φλέγκα, στελέχους της
Παρουσιάσεις Σεμιναρίου
Paul Hildreth
ΕΕΤΑΑ.

Σεμινάριο
Στρατηγικού
Σχεδιασμού Δήμου
στα γραφεία της
ΕΕΤΑΑ
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Με 170 εκθέτες και 45 hosted buyers το 2Ο ετήσιο ραντεβού
του εναλλακτικού τουρισμού στην Ναύπακτο.
Παρούσα η ΕΕΤΑΑ με δικό της περίπτερο.
Με σημαντικά ενισχυμένη την παρουσία τόσο εκθετών όσο και
hosted buyers πραγματοποιήθηκε φέτος η NOSTOS 2017, η
μοναδική εκθεσιακή – συνεδριακή εκδήλωση για τον εναλλακτικό
τουρισμό στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί μία πρωτοβουλία του
Δήμου Ναυπακτίας. Περισσότεροι από 150 εκθέτες και 45 hosted
buyers που εκπροσωπούν μεγάλες αγορές της Ευρώπης, της
Αμερικής και της Ασίας δήλωσαν παρών στον ειδικό εκθεσιακό
χώρο που είχε δημιουργηθεί στην πόλη της Ναυπάκτου, από τις 13
έως τις 16 Οκτωβρίου 2017.
Τα εγκαίνια έγιναν το απόγευμα της Παρασκευής από τον
Δήμαρχο Ναυπακτίας, Παναγιώτη Λουκόπουλο και τον Γενικό
Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Γιώργο Τζιάλλα,
ενώ παρόντες στην εκδήλωση ήταν ακόμη, ο Πρόεδρος του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης,
ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Απόστολος Κατσιφάρας, ο
Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, Θεόδωρος Γκοτσόπουλος,
βουλευτές της περιοχής όπως και εκπρόσωποι της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), του ΕΟΤ αλλά και τοπικών
φορέων. Κατά τη διάρκεια της τελετής των εγκαινίων, οι ομιλητές
αναφέρθηκαν στη σημασία των εναλλακτικών μορφών τουρισμού
Ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θ. Γκοτσόπουλος στο περίπτερο
για πολλές περιφέρειες της Ελλάδας αλλά και στις δυνατότητες
της Εταιρίας με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας Π. Λουκόπουλο
που προσφέρουν όσον αφορά την προσπάθεια που γίνεται για
και τον Πρόεδρο του ΤΠ&Δ Κ. Βαρλαμίτη
την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν. Όπως τόνισε, μάλιστα,
ο κ. Τζιάλλας η NOSTOS είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της
προσπάθειας που γίνεται από την πλευρά του υπουργείου για τουρισμό στην Ελλάδα 365 ημέρες τον χρόνο.
Η NOSTOS 2017 πραγματοποιήθηκε για δεύτερη φορά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην πόλη της Ναυπάκτου. Σε σχέση με το 2016, ο αριθμός των εκθετών
αυξήθηκε σημαντικά (από 90 έφθασαν φέτος τους 170) και σε αυτούς περιλαμβάνονται περιφέρειες, δήμοι, επιμελητήρια, αναπτυξιακές επιχειρήσεις αλλά και
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα του τουρισμού και
ειδικότερα του εναλλακτικού τουρισμού.
Σημαντική αύξηση, όμως, υπήρξε και όσον αφορά τη συμμετοχή hosted
buyers που εξειδικεύονται στο χώρο του εναλλακτικού τουρισμού. Από
31 το 2016 φέτος έφθασαν τους 45, οι οποίοι προέρχονταν από μεγάλες
ευρωπαϊκές αγορές όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελβετία, η Αυστρία,
η Ουγγαρία, η Δανία, η Σουηδία, η Ρωσία, η Ουκρανία, η Λευκορωσία,
η Κροατία, η Σερβία, η Ρουμανία και η Τουρκία. Παράλληλα, παρών
δήλωσαν και εκπρόσωποι από γραφεία της Ελλάδας που ασχολούνται με
τον εισερχόμενο τουρισμό και εκπροσωπούν μεγάλες αγορές όπως είναι
οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς, η Κίνα, η Ινδία κ.ά. Ο αριθμός των
προγραμματισμένων συναντήσεων ξεπέρασε τις 3000, ενώ η ζήτηση που
υπήρξε ήταν για 4500 συναντήσεις.
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 2ο 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.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θ. Γκοτσόπουλος στο περίπτερο
της Εταιρίας με τον Αντιδήμαρχο Ναυπακτίας Ι. Σύψα
και τον Πρόεδρο του ΤΠ&Δ Κ. Βαρλαμίτη
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Το περίπτερο της ΕΕΤΑΑ επισκέφθηκαν, ο Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ευάγγελος Αποστόλου, ο Γενικός Γραμματέας
Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Γιώργος Τζιάλλας, ο Πρόεδρος του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, ο
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, Δήμαρχοι,
Δημοτικοί Σύμβουλοι, Στελέχη Αναπτυξιακών Εταιριών και πολύς
κόσμος.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θ. Γκοτσόπουλος στο περίπτερο της
Εταιρίας με τον Πρόεδρο του ΤΠ&Δ Κ. Βαρλαμίτη,
το Μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ Δήμαρχο Αγρινίου Γ. Παπαναστασίου
και τον Αντιδήμαρχο Ναυπακτίας Γ. Σιαμαντά

Το περίπτερο της ΕΕΤΑΑ

Ομιλητής σε συνέδριο στο πλαίσιο της Έκθεσης
ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θ. Γκοτσόπουλος

Η NOSTOS 2017 διοργανώθηκε από τον Δήμο Ναυπακτίας υπό την αιγίδα των
υπουργείων Τουρισμού, Εσωτερικών, Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Πολιτισμού
& Αθλητισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, του Visitgreece.gr, της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας, της ΕΕΤΑΑ, της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων
Τουρισμού & Τουριστικών Πρακτορείων (fedHATTA), της Ένωσης Πλοιοκτητών
Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού και της Συνομοσπονδίας Επιχειρηματιών Τουριστικών
Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ).

Ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θ. Γκοτσόπουλος στο περίπτερο της Εταιρίας
με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Α. Κατσιφάρα
και τον Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Γ. Τζάλλα
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Ο Δήμαρχος Λάρισας Α. Καλογιάννης ανάμεσα στους 16
Δημάρχους των πόλεων που απονεμήθηκε το Βραβείο UNESCO
Learning City, Σεπτέμβριος 2017
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Το 2015 ο Δήμος Λαρισαίων ξεκίνησε την υλοποίηση δράσεων βασισμένων στις
ανθρωπιστικές αρχές της Δια Βίου Μάθησης. Το εγχείρημα, με ονομασία «Λάρισα –
η πόλη που μαθαίνει», σκοπό έχει την προώθηση της κριτικής σκέψης, την ενεργό
συμμετοχή των πολιτών και την ενθάρρυνση των συνεργασιών. Δύο χρόνια μετά,
το Σεπτέμβριο του 2017, η Λάρισα – μέλος του παγκόσμιου Δικτύου των Learning
Cities γίνεται μία από τις 16 πόλεις που κερδίζουν το βραβείο της Unesco για τις
προσπάθειές της στο τομέα της δια βίου μάθησης.

Στις 13 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Λάρισας το 3ο Διεθνές Συνέδριο για την
προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, από
την Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της
Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας, τον Σύλλογο Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας Ν. Λάρισας, την Περιφέρεια
Θεσσαλίας και το Δήμο Λαρισαίων, με τη συνεργασία
της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπό την αιγίδα της
Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την Unesco και του
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Θέρμης
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
κ. Γιώργος Κουλαουζίδης παρουσιάζει τις
Το Συνέδριο αποτέλεσε δράση ενταγμένη στη Larissa
δράσεις του Δήμου
– Learning City.
Στο πλαίσιό του εντάχθηκε στρογγυλό τραπέζι με
τίτλο «Εκπαίδευση και Τοπική Κοινωνία» όπου με
το συντονισμό του Προϊσταμένου του Περιφερειακού
Τμήματος Θεσσαλίας της ΕΕΤΑΑ κ. Δ. Φεγγίτη, ο
Η Αντιδήμαρχος για το Παιδί και τη
Δήμος του Espoo (Φιλανδία) και Ελληνικοί Δήμοι –
Δια Βίου Μάθηση του Δήμου Αθηναίων
μέλη του Δικτύου των Learning Cities της Unesco
κα Μαρία Ηλιοπούλου παρουσιάζει
παρουσίασαν τις δράσεις και τις εμπειρίες τους.
τη δράση Ανοικτά Σχολεία
Συγκεκριμένα τοποθετήθηκαν η κα Cristina Erkkila,
Διευθύντρια Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών
στο Δήμο του Espoo, ο κ. Δημήτρης Δεληγιάννης, Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, ο κ. Γιώργος Κουλαουζίδης,
Γενικός Γραμματέας του Δήμου Θέρμης και η Αντιδήμαρχος Αθηναίων κα Μαρία Ηλιοπούλου.
Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω Δήμων και της ΕΕΤΑΑ, καθώς και αντιπροσωπεία του Δήμου Ελευσίνας, με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Δια Βίου Μάθησης της
Unesco, συναντήθηκαν το Σάββατο 14 Οκτωβρίου σε μια πρώτη συζήτηση μιας νέας πρωτοβουλίας του Δήμου Λαρισαίων, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων
για την ενίσχυση συνεργασιών του δικτύου Ελληνικών και Ευρωπαϊκών πόλεων που ανήκουν στο δίκτυο της UNESCO, την ενημέρωση για καλές πρακτικές και
την υιοθέτηση καινοτόμων δράσεων.

Η κα Cristina Erkkila παρουσιάζει τις
δράσεις του Δήμου Espoo της Φιλανδίας

Ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας
συμμετέχει στη συζήτηση

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής
του Δήμου Λαρισαίων κ. Δημήτρης
Δεληγιάννης παρουσιάζει τις δράσεις
της Πόλης που Μαθαίνει

Tην επιτακτική ανάγκη για την εφαρμογή της μητροπολιτικής διοίκησης αλλά και τους κινδύνους που
ελλοχεύουν στην περίπτωση εκείνη που το μοντέλο διοίκησης δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα
και στις απαιτήσεις της εποχής, επεσήμανε στην ομιλία του, στο σεμινάριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του
Συμβουλίου της Ευρώπης, που έγινε στη Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος.
Ειδικότερα, ο κ. Καλογερόπουλος στην ομιλία του με τίτλο «Δημοκρατική Διακυβέρνηση Μητροπολιτικών
Περιοχών» ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Tο ερώτημα είναι είμαστε έτοιμοι εμείς να αντιμετωπίσουμε τις
διαρθρωτικές αλλαγές; Προσωπικά πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Γιατί μια
κρίση, ή την υφίστασαι ή την εκμεταλλεύεσαι. Η μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, Ν.3852/2010, έβαλε
για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη διάσταση της Μητροπολιτικής Διοίκησης. Το περιβάλλον - η
πολιτική προστασία - ο χωρικός σχεδιασμός και οι αστικές αναπλάσεις - οι μεταφορές και οι
ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δ. Καλογερόπουλος
συγκοινωνίες, είναι μερικές από τις λειτουργίες μητροπολιτικού χαρακτήρα.
Το κοινό στοιχείο λοιπόν που εντοπίζεται μέσα από το συγκεκριμένο πλαίσιο, είναι η
αντιμετώπιση, σε μητροπολιτικό επίπεδο, θεμάτων υπερτοπικής σημασίας. Θεμάτων δηλαδή που εμπλέκουν περισσότερους από έναν δήμους.
Αυτά όμως εφαρμόσθηκαν ελάχιστα εδώ, με αποτέλεσμα να έχουν αλλάξει πολλά από τα δεδομένα, όταν εφαρμόστηκε ο Νόμος, (που στην
ουσία στήριξε δειλά το μοντέλο αυτό). Φυσικό επακόλουθο, να μην υπάρχει ικανοποιητική λειτουργία του μοντέλου αυτού έως σήμερα.
Όμως δεν είναι αργά».
Η διεθνής εμπειρία
«Η Μητροπολιτική περιοχή του Αμστερνταμ (ΑΜΑ) λειτουργούσε ως ανεπίσημο μοντέλο επί 10 έτη. Οι εταίροι (Δήμοι –
Περιφέρεια) υπέγραψαν τον Ιανουάριο του 2017! Προσπάθησαν και κατάφεραν να συμφωνήσουν σε πολιτικές που
αφορούσαν στη Μητροπολιτική Περιοχή και τη στρατηγική προσέγγιση, για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων.
Ο περιορισμός του κόστους αλλά και η διάχυση της τεχνογνωσίας ανάμεσα στις τοπικές αρχές, που μετέχουν σε
αυτές τις μορφές συνεργασίας, αποτελούν βασικά πλεονεκτήματα, επιτρέποντας στους διαδημοτικούς φορείς,
να επιτυγχάνουν το βέλτιστο μέγεθος για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Όλα αυτά επιτυγχάνονται με την
υποστήριξη των Δημάρχων. Είναι ανέφικτο να προωθήσει κανείς ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις χωρίς την
υποστήριξή τους. Με την επιτάχυνση της αστικοποίησης έχει ενισχυθεί το βάρος των μεγάλων
πόλεων ή μητροπολιτικών περιοχών. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων των χωρών – μελών του
ΟΟΣΑ ζει σε αστικές κυρίως περιοχές (80%). Στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, στην Ευρώπη, οι περισσότερες
μητροπολιτικές περιφέρειες έχουν υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από ό,τι ο μέσος εθνικός
όρος (66 από 78 μητροπολιτικές περιοχές) και ένα υψηλότερο επίπεδο παραγωγικότητας της
εργασίας (65 από 78 μητροπολιτικές περιοχές), ενώ παράλληλα, πολλές από αυτές έχουν την
τάση να επιτυγχάνουν ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης από ό, τι συνολικά οι χώρες τους.
Ωστόσο, στη σημερινή εποχή οι διακρίσεις που υπάρχουν μεταξύ των Περιφερειών
μέσα στην ίδια χώρα είναι το μεγάλο ζητούμενο. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες
περιοχές, κυρίως λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, δεν μπορούν να πετύχουν
τους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης που πετυχαίνουν κάποιες άλλες που
βρίσκονται σε τοποθεσίες ιδανικές για την ανάπτυξη. Αναφέρομαι βέβαια σε περιοχές
που έχουν λιμάνια, κεντρικές οδικές αρτηρίες, διεθνείς συγκοινωνιακούς κόμβους κ.α.
Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε; Να καταδικάσουμε τους φτωχούς και να ζητωκραυγάσουμε τους
πλούσιους; Όχι, βέβαια.
Το ζητούμενο σε μια χώρα είναι να υπάρχει ισορροπία και χωρίς διακρίσεις, όλες οι περιφέρειες να εργάζονται
για το κοινό καλό. Και κλείνω αυτό το θέμα καθώς εκτιμώ ότι στο μέλλον οι διακρίσεις θα είναι ακόμη πιο αισθητές
και είμαι σίγουρος ότι θα το ξανασυζητήσουμε.
Το πραγματικό μοντέλο Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης βασίζεται στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και θα πρέπει να
απαρτίζεται από τρία σκέλη. Το πρώτο θα είναι ένα μικρό ευέλικτο επιτελικό κράτος που θα μπορεί να επεμβαίνει όπου διαπιστώνει
πρόβλημα και ταυτόχρονα όμως να ενισχύει τα άλλα δύο σκέλη διοίκησης που είναι η Αυτοδιοίκηση α΄και β’ βαθμού.
Ο πρώτος βαθμός είναι αυτός που καλείται να παίξει το ρόλο της μητροπολιτικής διακυβέρνησης μαζί με την Περιφέρεια. Με διακριτές όμως
αρμοδιότητες, θα πρέπει να αναλαμβάνουν τον κεντρικό σχεδιασμό της Μητροπολιτικής οντότητας σε τομείς που θα έχουν να κάνουν με έργα
ζωτικής σημασίας όπως τα απορρίμματα, αναπτυξιακές δράσεις, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, συγκοινωνίες και μεταφορές.
Η αντιπροσώπευση των δήμων στην Μητροπολιτική Διακυβέρνηση όπου θα λαμβάνονται οι αποφάσεις για το σύνολο και θα χαράσσεται η ενιαία στρατηγική
για την μητροπολιτική περιοχή, θα πρέπει να είναι μόνιμη και διακριτή».
Οι προτάσεις
Προϋποθέσεις για την επιτυχία του θεσμού της Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης και την ενδυνάμωσή του :
• η απαγκίστρωση της αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος
• πλήρη κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας και της θεσμικής ανεξαρτησίας των Περιφερειών και των Δήμων
• φορολογική αποκέντρωση όπου τα φορολογικά έσοδα θα εισπράττονται απ΄ευθείας από την Τ.Α. α΄καιβ΄
βαθμού
• επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις
• επαναπροσδιορισμός των ελέγχων, που πρέπει να γίνονται από ένα και μόνο όργανο και να αφορά μόνο
στη νομιμότητα (αποκεντρωμένη διοίκηση – ελεγκτής νομιμότητας).
Τέλος, όπως τόνισε ο κ. Καλογερόπουλος, Τρεις είναι οι Κομβικοί Παράγοντες :
• η φύση της πρόκλησης που συνεπάγεται ο οριζόντιος – μεταξύ δήμων και όλων των τομέων πολιτικής
και ο κάθετος συντονισμός πολιτικών – με τους περιφερειακούς θεσμούς
• εάν χρειάζεται ισχυρότερο ή ηπιότερο πλαίσιο όσον αφορά τις αρμοδιότητες, τη χρηματοδοτική δομή,
τον προϋπολογισμό και το προσωπικό
• η σημασία να αντιμετωπίζεται ως νόμιμη και να εμπνέει την εμπιστοσύνη των πολιτών και των μη
κυβερνητικών οργανώσεων του ιδιωτικού τομέα και άλλων βαθμίδων διακυβέρνησης.
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Δημήτρης
Καλογερόπουλος
Πρόεδρος της
ΕΕΤΑΑ :
«Μητροπολιτική
Διοίκηση με
έμφαση στον
άνθρωπο και στην
ανάπτυξη»

Καταβάλλεται η Γ’ δόση ύψους 200.000 ευρώ
για την υλοποίηση του προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι»

10

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 τρίτης δόσης ποσού ύψους 200.000 ευρώ, προκειμένου
να καταβληθεί στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ
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 από 01/03/2017 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.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ
Θ. Γκοτσόπουλος με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ
Γ. Πατούλη και Δημάρχους

Ο Δ/νων Σύμβουλος
της ΕΕΤΑΑ
Θ. Γκοτσόπουλος
σε θεματικό Συνέδριο
της ΚΕΔΕ, στην Κόνιτσα

Ο Δ/νων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ
Θ. Γκοτσόπουλος με τον
Υπουργό εσωτερικών Π. Σκουρλέτη

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θεόδωρος Γκοτσόπουλος παραβρέθηκε στο Θεματικό Συνέδριο Ορεινών Περιοχών που διοργάνωσε η ΚΕΔΕ στο Δημαρχείο της
Κόνιτσας, στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου, με θέμα «Πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας».
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ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ
Με απαρτία πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής
Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, τη
Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017.
Τα θέματα που απασχόλησαν τους μετόχους
αφορούσαν στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας καθώς και στις προοπτικές ανάπτυξής της.
Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Εταιρίας
εστιάζοντας, στην πρόσφατη συμφωνία με τα αρμόδια υπουργεία για την στήριξη των ορεινών και μικρών νησιωτικών
δήμων για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, παρουσιάζοντας τους στόχους της εταιρίας τόνισε ότι, η εταιρία έχει
δρομολογήσει τις διαδικασίες προκειμένου να παίξει αναπτυξιακό ρόλο προς όφελος της Αυτοδιοίκησης, καθώς με το νέο οργανόγραμμα
λειτουργίας των εσωτερικών της υπηρεσιών, είναι πλέον πιο ευέλικτη και αποτελεσματική.
Να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε το αποτέλεσμα του ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών, βάσει του οποίου η
ΕΕΤΑΑ εκδίδει φορολογικό πιστοποιητικό, αφού κρίθηκε άριστη η οικονομική της δραστηριότητα.

ο Πρόεδρος Δημήτρης Καλογερόπουλος

ο Δ/νων Σύμβουλος Θεόδωρος Γκοτσόπουλος

Στη Γενική Συνέλευση έδωσε το παρόν η συντριπτική
πλειοψηφία των μετόχων της ΕΕΤΑΑ που αποτελείται
από τους εξής φορείς: ΚΕΔΕ, ENΠΕ, Υπουργείο
Εσωτερικών, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
ΠΕΔ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, ΚΡΗΤΗΣ,
ο ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και η ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ –
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

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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