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Τα γραφεία της ΕΕΤΑΑ στη Λάρισα επισκέφθηκε, την Παρασκευή 25 Μαίου, ο 
Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης.
Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψης 

του Υπουργού στη Λάρισα κατά την οποία συναντήθηκε και συνομίλησε με 
τους Δημάρχους και τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό. 
Η συνάντηση αφορούσε κυρίως το νέο Νομοσχέδιο «Κλεισθένης 1» 
και τις μεταρρυθμίσεις που θα φέρει η εφαρμογή του στο χώρο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κατά την παραμονή του στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ, παραχώρησε συνέντευξη 
τύπου στα τοπικά Μ.Μ.Ε., με σκοπό να ενημερώσει για τα συμπεράσματα 
και τα αποτελέσματα της συνάντησης που είχε με τους Αυτοδιοικητικούς της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Μεταξύ άλλων ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε επίσης και στον ρόλο της 
Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) σημειώνοντας 
πως, στο νομοσχέδιο «Κλεισθένης Ι» υπάρχουν διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία της 
ΕΕΤΑΑ «ως οργάνου που έρχεται να καλύψει κενά στην τοπική αυτοδιοίκηση έτσι ώστε να 
αξιοποιηθούν υπαρκτά εργαλεία χρηματοδότησης».

Ο Υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης στα 
γραφεία της ΕΕΤΑΑ με στελέχη της Εταιρίας

Ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης
στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ στη Λάρισα

Ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης
στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ στη Λάρισα



Σύμφωνο Συνεργασίας για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ειδικού προγράμματος δράσης για την υποστήριξη των ορεινών Δήμων, υπέγραψαν την 
Τρίτη 3 Απριλίου 2018 ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Δ. Καλογερόπουλο και Θ. Γκοτσόπουλο αντίστοιχα και τον Πρόεδρο της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ.) Π. Πάντο.
Το σύμφωνο υπεγράφη σε σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ένωσης παρουσία του Προέδρου της ΕΝΠΕ Κ. Αγοραστού, της Προέδρου 
της Επιτροπής Ορεινών Δήμων της ΚΕΔΕ Α. Σωτηριάδου και στελεχών της ΚΕΔΕ και της ΜΟΔ.
Αντικείμενο του συμφώνου συνεργασίας, το οποίο ήταν για πάνω από μία δεκαετία πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, αποτελεί η υποστήριξη των 
ορεινών δήμων για το σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη δημιουργία ενός κοινού «μηχανισμού υποστήριξης», 
προκειμένου να διασφαλιστούν οι βασικές υποδομές ανάπτυξης και συγκράτησης του πληθυσμού στους ορεινούς ΟΤΑ. 
«Σήμερα επισφραγίζουμε μία συνεργασία, μετά από χρόνια διεκδικήσεων, που βάζει τις βάσεις για την ουσιαστική στήριξη των ορεινών Δήμων, που αποτελούν 
ένα νευραλγικό κομμάτι της ελληνικής περιφέρειας» επισήμανε ο κ. Πατούλης και πρόσθεσε χαρακτηριστικά:
«Τα προβλήματα στους ορεινούς Δήμους είναι σοβαρά και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, με βασικότερο την ανεπαρκή στελέχωση που έχει ως συνέπεια να 
αδυνατούν να αντεπεξέλθουν σε ζητήματα όπως η ωρίμανση των έργων, η εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, η προετοιμασία φακέλου υποβολής προτάσεων, 
η υλοποίηση και η επίβλεψη των έργων. Η πολιτεία οφείλει να σκύψει πάνω σε αυτά τα προβλήματα και να δρομολογήσει πολιτικές με αναπτυξιακό πρόσημο, με 
στόχο οι πολίτες που κατοικούν σε αυτές τις περιοχές να απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών με τους πολίτες των υπόλοιπων Δήμων της Χώρας».
Για την υλοποίηση του προγράμματος η ΚΕΔΕ, μέσω της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών θα συνεργαστεί με τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) και τους 
Ορεινούς Δήμους της χώρας.
Οι βασικές δυσκολίες ή αδυναμίες των ορεινών Δήμων είναι κυρίως στα ακόλουθα πεδία: 
• Κάλυψη των απαιτήσεων για την υποβολή και ένταξη πράξεων στα προγράμματα του ΕΣΠΑ
• Κάλυψη των απαιτήσεων της νομοθεσίας των δημοσίων συμβάσεων για την ανάθεση και εκτέλεση έργων και τεχνικών μελετών 
• Αποτελεσματική επίβλεψη και παραλαβή των έργων και μελετών που ανατίθενται σε αναδόχους
• Αποτελεσματική υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων με βάση το πολύ δεσμευτικό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που ισχύει.
Στο Σύμφωνο Συνεργασίας προβλέπεται η επίτευξη των παρακάτω στόχων:
• Υποστήριξη/υποκατάσταση της τεχνικής υπηρεσίας των μικρών ορεινών δήμων για εκπόνηση μελετών και εκτέλεση των αναγκαίων έργων :
i. Σύνταξη Προγραμματικών Συμβάσεων για υποστήριξη από άλλους φορείς (Περιφέρεια, Δήμος έδρας, άλλος φορέας)
ii. Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας τεχνικής υπηρεσίας για μικρούς δήμους από ΜΟΔ ή ΕΕΤΑΑ
iii. Εξεύρεση άλλης υφιστάμενης ΑΕ του δημοσίου για την άσκηση του ρόλου της διευθύνουσας υπηρεσίας
• Τεκμηρίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των μικρών ορεινών δήμων ως δικαιούχων για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 
• Υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών τους για την προετοιμασία τευχών δημοπράτησης μελετών και τεχνικών έργων με βάση το νέο 
νόμο 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις 
• Λειτουργία Helpdesk για διευκρίνιση θεμάτων διοικητικής ικανότητας, διαδικασιών που προκύπτουν από τις απαιτήσεις του ΣΔΕ 
του ΕΣΠΑ και από τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων για ανάθεση - εκτέλεση μελετών και έργων
• Διερεύνηση πρόσθετων χρηματοδοτικών πηγών για τους μικρούς ορεινούς δήμους και ιδίως από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 
καθώς και από άλλες διαθέσιμες πηγές (Υπ. Εσωτερικών, Πράσινο Ταμείο, ΤΠ&Δ κλπ).
Το Σύμφωνο Συνεργασίας έχει χρονικό ορίζοντα λήξης την 31η Δεκεμβρίου του 2023.
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ΚΕΔΕ, ΕΕΤΑΑ και ΜΟΔ υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας 
για την υποστήριξη των ορεινών Δήμων



Πρωτόκολλο Συνεργασίας Π.Ε.Δ.Α. και Ε.Ε.Τ.Α.Α.
για τέσσερα αυτοδιοικητικά θεματικά πεδία

Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, εγκρίθηκε η 
σύναψη συνεργασίας για τέσσερα θεματικά πεδία μεταξύ Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Αττικής (ΠΕΔΑ) και Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) 

τα οποία είχαν προσδιοριστεί και συμφωνηθεί από τους επικεφαλής των δύο φορέων, Γιώργου 
Ιωακειμίδη και Θόδωρου Γκοτσόπουλου αντίστοιχα, κατά τη συνάντησή τους, τον περασμένο 
Φεβρουάριο.
Τα θεματικά πεδία με ορίζοντα συνεργασίας τη διετία 2018-2019
1. Θεσμικά (Μητροπολιτική Διακυβέρνηση)
2. Κοινωνικά (με ειδική αναφορά την ένταξη των μεταναστών και το Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ για τα 
ασυνόδευτα παιδιά)
3. Δια Βίου Εκπαίδευση (έρευνα αναγκών κατάρτισης αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών τοπικής 
αυτοδιοίκησης σε τρέχοντα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως, ο Νόμος 4412, κ.ά.)

4. Αναπτυξιακά (υποστήριξη/ενίσχυση των μικρών και νησιωτικών Δήμων)
Στη συνάντηση του Φεβρουαρίου κατά την οποία συμφωνήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας των δύο φορέων, συμμετείχαν, ο κ. Θόδωρος Γκοτσόπουλος και ο κ. 
Δημήτρης Καλογερόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος αντίστοιχα της ΕΕΤΑΑ και τα στελέχη της Εταιρίας, Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Ανάπτυξης, 
Γεώργιος Φαμέλης, Διευθυντής Τ.Π.Ε. και Νέων Τεχνολογιών, η Γεωργία Γκόνου, Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, ο Χαράλαμπος 
Λάμπρου, Προϊστάμενος Ε.Φ.Δ., Διευθυντής Κοινωνικής Πολιτικής και ο Μιχάλης Κυπραίος, μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ.
Από την ΠΕΔΑ εκτός του Προέδρου της κ. Γιώργου Ιωακειμίδη, συμμετείχε και η ειδική σύμβουλός του, κ. Ειρήνη Κουνενάκη.
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ  
Θ. Γκοτσόπουλος και ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ  

Γ. Ιωακειμίδης, με στελέχη της ΕΕΤΑΑ και της ΠΕΔΑ 

Το Πανεπιστήμιο Πειραιά και η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΕΤΑΑ) υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με στόχο την προώθηση της 
συνεργασίας τους σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, μέσω της 

συμμετοχής τους σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα 
και την υλοποίηση δράσεων για την επίτευξη στρατηγικών στόχων που αφορούν 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Τοπική Ανάπτυξη.

Επισφραγίστηκε έτσι, με τον καλύτερο τρόπο, μια μακροχρόνια και ουσιαστική συνεργασία 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την ΕΕΤΑΑ. 

Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου πραγματοποιήθηκε 
τη Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, στην Πρυτανεία του 
Πανεπιστημίου Πειραιά.

Ο Κοσμήτορας του Πανεπιστημίου 
Πειραιά καθ. Εμμ. Σφακιανάκης και 
ο Διευθύνων Σύμβολος της ΕΕΤΑΑ  

κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος

Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
Πανεπιστημίου Πειραιά – ΕΕΤΑΑ

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά  
καθ. Αγγελος Κότιος και

 ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ  
κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος
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Εκδήλωση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και την Ελληνική Εταιρία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018, στην Αθήνα (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών).
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και μίλησε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Karl-Heinz Lambertz.

Ο κ. Lambertz άσκησε κριτική έναντι της ΕΕ για την αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης και του προσφυγικού προβλήματος «Η Ευρώπη 
διαχειρίστηκε άσχημα την κρίση στην Ελλάδα», τόνισε ο κ. Lambertz, ενώ για το προσφυγικό σημείωσε ότι «παντού στην Ευρώπη έχει 
γίνει μια κακή διαχείριση. Για πάρα πολύ καιρό, χώρες που βρίσκονται στα σύνορα της ΕΕ αφέθηκαν μόνες τους. Η ΕΕ υπήρξε 
αναποτελεσματική στην αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού προβλήματος». Σημείωσε ακόμα την ανάγκη η πορεία της ΕΕ να τεθεί σε 
μια νέα βάση με περισσότερη αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη και χωρίς εθνικές περιχαρακώσεις. «Από την εποχή που 
ξέσπασε η οικονομική κρίση οδηγηθήκαμε σε έναν εκφυλισμό της ευημερίας. Το ένα τέταρτο του πληθυσμού στην Ευρώπη 
απειλείται με φτώχεια κάτι που είναι απαράδεκτο», πρόσθεσε.
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών εκτίμησε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να 
διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και της κλιματικής αλλαγής, 
καθώς όπως υποστήριξε «είναι πολύ πιο ευέλικτη σε σύγκριση με τα πολιτικά κόμματα».
Τόνισε ακόμα ότι οι πόροι για την πολιτική συνοχής της ΕΕ δεν πρέπει να περικοπούν εξαιτίας της μη 
συμμετοχής στον προϋπολογισμό της Βρετανίας (λόγω του Brexit), αλλά αντίθετα επισήμανε την 
ανάγκη τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις συνεισφορές τους στον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, 
εφόσον επιθυμούν ένα μέλλον με ευημερία και χωρίς αποκλεισμούς.
Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εκπροσωπεί περίπου 
100.000 δήμους και κοινότητες και 300 περιφέρειες των κρατών μελών της 
ΕΕ. Αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ αποτελούμενο από τοπικούς 
και περιφερειακούς εκλεγμένους εκπροσώπους, οι οποίοι μπορούν να 
διατυπώνουν τη γνώμη τους σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που 
έχει άμεσο αντίκτυπο στις περιφέρειες και τις πόλεις.
Χαιρετισμό στη εκδήλωση απηύθυναν ο πρόεδρος της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Κώστας Αγοραστός, ο 
Νίκος Χιωτάκης για λογαριασμό του προέδρου της 
ΚΕΔΕ, Γιώργου Πατούλη και ο πρόεδρος της 
ΕΕΤΑΑ, Δημήτρης Καλογερόπουλος.

Εκδήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και της ΕΕΤΑΑ  
με θέμα : «το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Στη φωτο ο κ. Karl-Heinz Lambertz και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ 
κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος
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Ομιλία Προέδρου της ΕΕΤΑΑ 
κ. Δημήτρη Καλογερόπουλου με θέμα
«το μέλλον της Ευρώπης»

Τον Μάρτιο του 2017, γιορτάσαμε τα 60 χρόνια από την υπογραφή της 
Συνθήκης της Ρώμης, γενέθλια πράξη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας, η οποία με τα χρόνια μετεξελίχθηκε στη σημερινή 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Οι θεμελιωτές της ευρωπαϊκής ενοποίησης οραματίστηκαν μια Ευρώπη, στην 
οποία θα κυριαρχούσε η ειρήνη, η ευημερία και η συνεργασία ανάμεσα στα 
κράτη της.
Μετά από δύο Παγκοσμίους Πολέμους, οι οποίοι αιματοκύλησαν την ήπειρό 
μας, οι ευρωπαϊκοί λαοί αναζήτησαν στη μεταξύ τους συνεννόηση, το 
φάρμακο για την καταπολέμηση των ασθενειών του πολέμου των εθνικισμών 
και των ολοκληρωτικών καθεστώτων κάθε μορφής. 
Έξι δεκαετίες αργότερα, ένα ερώτημα κυριαρχεί στη σκέψη όσων πιστέψαμε 
και εξακολουθούμε να πιστεύουμε στην ενωμένη Ευρώπη: ποιο είναι το 
μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε την 
πορεία της μέσα από τις συμπληγάδες του καιρού μας;
Ζούμε σε μια εποχή που οι φωνές, οι οποίες εναντιώνονται στην ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση, ολοένα και πληθαίνουν. 
Σε όλα τα κράτη της Ευρώπης, κόμματα που έχουν αντιευρωπαϊκό προσανατολισμό, ενισχύονται εκλογικά. Ο ευρωσκεπτικισμός γιγαντώνεται και τείνει να λάβει 
απειλητικές διαστάσεις. 
Στον πλουσιότερο βορρά, αλλά και στον φτωχότερο νότο, οι κήρυκες της επιστροφής στην εθνική περιχαράκωση, πείθουν ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα της 
κοινής γνώμης. 
Στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας, αυτή η τάση εκφράστηκε πλειοψηφικά με το δημοψήφισμα για το Brexit. 
Μήπως η αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας θα είναι απλώς η αρχή για την έξοδο και άλλων κρατών; Μήπως, τελικά, το μέλλον μάς επιφυλάσσει τη διάλυση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης; Είναι ερωτήματα που είναι στην σκέψη των Ευραπαϊων πολιτών.
Η Ευρώπη του 2018 είναι μια ήπειρος που αντιμετωπίζει πολλά και σοβαρά προβλήματα. Βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης από μια μεγάλη οικονομική κρίση 
και ταυτόχρονα αναζητά τον πολιτικό της βηματισμό. 
Είναι μια ήπειρος, ο πληθυσμός της οποίας γηράσκει και δυσκολεύεται να συντηρήσει το επίπεδο οικονομικής ευημερίας και κοινωνικών παροχών που ίσχυσε 
για πολλές δεκαετίες. 
Είναι μια ήπειρος που δέχεται πιέσεις από την ανακατανομή της διεθνούς ισχύος, με την εμφάνιση οικονομικών γιγάντων, όπως η Κίνα, που ξεπερνούν σε 
παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα. 
Το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται στη συνεργασία μεταξύ των κρατών και των λαών. Αυτή είναι η μόνη πραγματική εγγύηση για τη συνέχιση της πιο 
μακροχρόνιας ειρηνικής περιόδου που έχει βιώσει η ήπειρός μας. 
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος ώστε η Ευρώπη να παραμείνει υπολογίσιμος παράγοντας σε παγκόσμιο επίπεδο. Κανένα ευρωπαϊκό κράτος από μόνο του, ούτε καν τα 
μεγαλύτερα και τα ισχυρότερα, δεν θα έχει το ειδικό βάρος που έχει σήμερα λόγω της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν αποτελεί σήμερα απλά και μόνο μια ιδεολογική επιλογή. Είναι εξίσου μια ρεαλιστική αναγκαιότητα. Βρισκόμαστε όλοι οι 
Ευρωπαίοι επιβάτες στο ίδιο σκάφος, συμφέρον όλων μας είναι να συμβάλλουμε ώστε αυτό να συνεχίσει την πορεία του.
Η ευρωπαϊκή ενοποίηση οικοδομήθηκε πάνω στον θεμέλιο λίθο της αλληλεγγύης των κρατών που συμμετέχουν σε αυτή. Σήμερα, αυτή η αλληλεγγύη βρίσκεται 
υπό αμφισβήτηση, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση της συνεχιζόμενης προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. 
Δεν είναι δυνατόν, και δεν είναι ευρωπαϊκό, στο όνομα των κακώς νοούμενων «εθνικών συμφερόντων», κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται 
στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη, να αδιαφορούν για τα κράτη μέλη του νότου που δέχονται τις αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές.
Δίχως αλληλεγγύη, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι γράμμα κενό περιεχομένου. 
Δίχως έμπρακτη συμπαράσταση την ώρα της ανάγκης, το ευρωπαϊκό όραμα θα κινδυνεύσει σιγά-σιγά να σβήσει.
Η ενοποίηση της Ευρώπης ξεκίνησε από τις πρωτοβουλίες φωτισμένων πολιτικών ηγετών, οι οποίοι 
διέβλεψαν το μέλλον και αδιαφόρησαν για τις μικροπολιτικές σκοπιμότητες. 
Αν στη δεκαετία του 1950, η ιδέα της ευρωπαϊκής ενοποίησης ξεκίνησε από τις ηγεσίες και σταδιακά 
έγινε κτήμα των ευρωπαϊκών λαών, σήμερα είναι ίσως η εποχή που η διαδικασία πρέπει να λειτουργήσει 
αντίστροφα. 
Πρέπει από κάτω, από το επίπεδο των τοπικών κοινωνιών, να δώσουμε νέα πνοή και νέα ώθηση στο 
ευρωπαϊκό όραμα. 
Σε αυτό το πλαίσιο, οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, και μαζί με αυτές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των 
Περιφερειών, έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό, ίσως ακόμα και καθοριστικό ρόλο, με γνώμονα την 
προώθηση των κοινών αξιών και των κοινών ευρωπαϊκών μας συμφερόντων.

Στη φωτο ο κ. Karl-Heinz Lambertz 
και ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος



Ταμείο Συνοχής

Τελετή Βράβευσης
Μια μεγάλη γιορτή για τα επιτεύγματα των 
Δήμων στη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 
31 Μαίου 2018 η ειδική εκδήλωση «Τελετή 
Βράβευσης των ελληνικών Συμμετοχών στην 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2017», 
στο Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, υπό την 
Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 
Προκοπίου Παυλοπούλου. Σε κλίμα γιορτής και 
ενθουσιασμού 200 άτομα από την πολιτική ηγεσία 
της χώρας, την Τοπική Αυτοδιοίκηση καθώς και τα 
συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς, συμμετείχαν 
στη βραδιά που ανέδειξε τις βιώσιμες ελληνικές 
πόλεις στην αστική κινητικότητα. Η εκδήλωση 
διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, το οποίο στηρίζει και εκπροσωπεί 
την ελληνική εκστρατεία από το 2010, την Ελληνική 
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και 
την Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων του 
Ζαππείου. Με την υλοποίηση της Τελετής, αποδόθηκαν τα εύσημα στα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
τα οποία με τις δράσεις που οργάνωσαν και τα μόνιμα μέτρα που προώθησαν, έφεραν την Ελλάδα σε 
μία από τις υψηλότερες θέσεις στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων 
κινητικότητας. Οι Ογδόντα Επτά (87) ελληνικοί Δήμοι που συμμετείχαν στην εκστρατεία είχαν την ευκαιρία 
να προβάλουν τις δράσεις και τα επιτεύγματά τους για τη βιώσιμη κινητικότητα, μέσω της συνεχούς ροής 
φωτογραφιών και video, ενώ παράλληλα η σημαντική δουλειά τους αποτυπώθηκε στο ειδικό Επετειακό 
Λεύκωμα.
Η έναρξη της Τελετής πραγματοποιήθηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκη, 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σ. Φάμελλο, τον Υπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών κ. Χ. Σπίρτζη και τον Επικεφαλή της Αντιπροσωπείας της Ε.Ε. στην Αθήνα κ. Γ. 
Μαρκοπουλιώτη. Ακολούθησαν σύντομοι χαιρετισμοί από την εκπρόσωπο του Δ.Σ. Ζαππείου Μεγάρου 
κ. Ι. Σαμπράκου, τη Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ειρ. Κλαμπατσέα, τον 
Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κ. Γ.Πατρίκιο, τον Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ κ. Δ. Καλογερόπουλο και τον εκπρόσωπο των Eurocities κ. J. Caballero. Η κεντρική ομιλία 
της εκδήλωσης αφιερώθηκε στη βιώσιμη κινητικότητα και τις ιστορικές πόλεις από την Δρ. Αστικής Γεωγραφίας ΕΜΠ κ. Αυγερινού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
έγινε ειδική μνεία στον Δήμο Τρικκαίων και τον Δήμο Σάμου οι οποίοι το 2015 και το 2016 αντίστοιχα, βρέθηκαν στην τελική ευρωπαϊκή δεκάδα, καθώς και στον Δήμο 
Δράμας που αποτέλεσε το εθνικό επίκεντρο του 2017. Ακολούθησε η βράβευση του Δήμου Ηγουμενίτσας (Ευρωπαϊκό βραβείο 2017) για την κατηγορία των μικρών 
πόλεων, του Δήμου Αμαρουσίου για την κατηγορία των μεγάλων πόλεων και οι διακρίσεις για την ελληνική νικητήρια δεκάδα των συμμετεχόντων Δήμων: Σάμος, 
Δελφοί, Άλιμος, Ρέθυμνο, Δράμα, Σέρρες, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Κοζάνη, Λαμία.
Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν στελέχη της πολιτείας, της Περιφερειακής και Τοπικής Διοίκησης και σύμβουλοι, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις επιτυχημένες 
πρακτικές, τις καινοτόμες δράσεις και τις εφαρμοσμένες τεχνολογίες που προέβαλαν οι ελληνικοί Δήμοι στις εκστρατείες τους, οι οποίες εξασφαλίζουν Βιώσιμη Αστική 

Κινητικότητα, και κατά συνέπεια καθαρό περιβάλλον, ασφάλεια, πολιτισμό, οικονομική ανάπτυξη και 
καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες. Η μεγάλη βραδιά, αφιερωμένη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, 
ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή ιδεών, γνωριμία μεταξύ των στελεχών των Δήμων. Αξίζει να 
υπενθυμίσουμε ότι Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΒΔΟΜΑΔΑΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΕΚ (EUROPEANMOBILITYWEEK 
- EMW) από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για 
την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για τη διαμόρφωση και 
ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους αλλά και την προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. 
Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα 16 με 22 Σεπτεμβρίου είναι η ενθάρρυνση των 
ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μετακίνησης και 
μεταφοράς στον αστικό ιστό και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων 
μετακίνησής τους. Η ευρεία συμμετοχή των ελληνικών Δήμων στην εκστρατεία, σηματοδοτεί το 
πραγματικό ενδιαφέρον και την ενεργοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να δράσει δυναμικά και 
να προάγει την βιώσιμη αστική κινητικότητα προς όφελος των πολιτών.
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Χαιρετισμός Προέδρου ΕΕΤΑΑ 
Δημήτρη Καλογερόπουλου
Είναι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στο χώρο 
του Ζαππείου Μεγάρου, με την ιδιότητα του Προέδρου της 
ΕΕΤΑΑ, για να πραγματοποιήσουμε, από κοινού με το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Επιτροπή Ολυμπίων 

και Κληροδοτημάτων του Ζαππείου, τη βράβευση των Ελληνικών Δήμων, που διακρίθηκαν στην Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Κινητικότητας. 
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας έχει καθιερωθεί από το 2002, ως ο σημαντικότερος θεσμός σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την προαγωγή των βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για τη διαμόρφωση 
και ανάπτυξη του περιβαλλοντικού ήθους. Στοχεύει στην ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην 
εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση 
εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλη τους. 
Η ΕΕΤΑΑ ως ο κεντρικός θεσμοθετημένος σύμβουλος της Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού μεριμνά για την στήριξη 
έργων που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και δε θα μπορούσε να απέχει 
από μια τέτοια πρωτοβουλία, που αφορά και αποφέρει 
οφέλη σε όλη την τοπική κοινωνία. 
Από κοινού με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας προχωρούμε σε έργα υποστήριξης της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο τόσο ευαίσθητο τομέα του 
Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Κινητικότητας
Θέλουμε λοιπόν με τη σειρά μας να συγχαρούμε τους 
Δήμους που βραβεύονται σήμερα, τις τοπικές αρχές 
και τους φορείς των οποίων ο ρόλος είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός όσων αφορά στην αλλαγή των συμπεριφορών 
και συνηθειών μετακίνησης των δημοτών αλλά και τους 
ίδιους τους δημότες δραστηριοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής αυτής πρόκλησης και απέδειξαν πως η 
βιώσιμη κινητικότητα είναι υπόθεση όλων μας.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δ. Καλογερόπουλος 
με τους Δημάρχους, Αλίμου Ανδρέα  

Κονδύλη και Σάμου Μιχάλη Αγγελόπουλο
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κ. Γιώργος Σταθάκης



8
Δηλώσεις Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου,  
με αφορμή την Τελετή Βράβευσης

Σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει θέσει ως βασικό του στόχο την προώθηση της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι Στρατηγικές για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο Ε.Ε., αποτελούν 
ένα εργαλείο ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε συγκεκριμένες 
αστικές περιοχές. Η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη και η διαχείριση των προβλημάτων των αστικών περιοχών, αποτελούν 
το σημείο αιχμής για την σημερινή εποχή, καθώς τα πολύπλοκα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα 
των αστικών περιοχών, δημιουργούν τεράστιες προκλήσεις σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, οι μεταφορές, η ποιότητα του 
αστικού περιβάλλοντος και οι υποδομές.
Η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί κινητήριο μοχλό για τη συνεκτική βιώσιμη αστική ανάπτυξη, την άνθηση της οικονομίας 
και την ανάκαμψη γειτονιών που είναι «μη εύκολα προσπελάσιμες». Οδηγεί και στηρίζει την αστική αναγέννηση και την 
αναζωογόνηση του κέντρου των πόλεων, απελευθερώνοντας και κάνοντας πιο ελκυστικό και πιο πράσινο το δημόσιο 
χώρο. Συνδέεται με τη ζωή της πόλης, τη ζωή έξω από αυτή (στον περιαστικό χώρο, και την ευρύτερη περιοχή) και αποτελεί 
ένα παράγοντα που έχει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας, στην προσέλκυση επισκεπτών, 
στην εγκατάσταση επιχειρήσεων, στην βελτίωση του μικροκλίματος και στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Ο ίδιος ο 

πολίτης μπορεί εύκολα να έχει πρόσβαση σε αγαθά, υπηρεσίες, δραστηριότητες και προορισμούς (ευκαιρίες), ζει σε ένα καλύτερο περιβάλλον.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την δράση και τις ενέργειές του, βρίσκεται στο πλευρό της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες που γίνονται προς πόλεις βιώσιμες, προσαρμοστικές, φιλικές στο 
περιβάλλον και στον πολίτη, ασφαλείς, με κοινωνική συνοχή. Η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί μια «ομπρέλα» 
που στεγάζει τα καινοτόμα μέτρα και τις νέες επεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον. Η δυναμική που έχει αναπτυχθεί 
στην χώρα μας κάτω και γύρω από αυτήν την «ομπρέλα», σε δράσεις και έργα στην κατεύθυνση της αειφορίας, της 
καινοτομίας, της τεχνολογικής επανάστασης και της κλιματικής αλλαγής, είναι σημαντικότατη, και το Υπουργείο μας, 
είναι αρωγός και υποστηρικτής της. Η δυναμική αυτή έχει αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και 
ήδη έχουν αρχίσει να αποτιμούνται και να επιβραβεύονται τα πρώτα αποτελέσματα.
Η σημερινή εκδήλωση, έρχεται να ολοκληρώσει την επιτυχημένη πορεία της χώρας και των ελληνικών δήμων για το 
έτος 2017, σε μια εκστρατεία - θεσμό για την βιώσιμη κινητικότητα. Ταυτόχρονα, τιμούμε και χαιρετίζουμε τις πόλεις 
και τους ανθρώπους που εργάστηκαν γι αυτήν και σηματοδοτούμε την συνέχιση των κοινών προσπαθειών, όχι μόνο 
για το 2018 αλλά και μακροπρόθεσμα στο μέλλον. 

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλος
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θεόδωρος Γκοτσόπουλος
σε διημερίδα στο Δήμο Αγράφων με θέμα : 
«Πολιτικές για την στήριξη των Ορεινών Δήμων της Πίνδου»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θεόδωρος Γκοτσόπουλος παραβρέθηκε 
στην διημερίδα με θέμα : «Πολιτικές για την στήριξη των Ορεινών Δήμων της 
Πίνδου», που διοργανώθηκε στο Δήμο Αγράφων, την Παρασκευή 1 και το 
Σάββατο 2 Ιουνίου 2018.
Την διημερίδα συνδιοργάνωσαν, το ΔΙΚΤΥΟ ΟΤΑ ΠΙΝΔΟΣ, ο Δήμος Αγράφων, 
η ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., η ΑΝΚΑ Α.Ε., ο ΟΑΣΕ Α.Ε. και το ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ. 
Τα επιμέρους θέματα που συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, αφορούσαν :
• στο διατοπικό πρόγραμμα LEADER της Πίνδου,
• στην παρουσίαση του Δικτύου Πίνδος,
•  στα μικρά υδροηλεκτρικά και τις ενεργειακές κοινότητες στις ορεινές 

περιοχές,
•  στις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και τους μηχανισμούς στήριξης των 

ορεινών ΟΤΑ,
• στην παρουσίαση του Δικτύου Πόλεων με λίμνες.

Χαιρετισμό απηύθυνε, ο Δήμαρχος Αγράφων Θεόδωρος Μπάμπαλης,  
ο οποίος προέδρευε στη διημερίδα. 
Στην παρέμβασή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, αναφέρθηκε στις 
Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες και στους Μηχανισμούς Στήριξης των Ορεινών ΟΤΑ.



Αναφορικά με τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις επιτυχίας, ο  
κ. Γκοτσόπουλος εξήγησε πως, «η δυνατότητα που δίνει το θεσμικό πλαίσιο στους Δήμους να εκπονούν, 
να υλοποιούν και να συμμετέχουν σε προγράμματα για την ανάπτυξη των περιοχών τους, ενισχύεται και 
διευρύνεται όταν οι Δήμοι συνεργάζονται μεταξύ τους έτσι ώστε να καλύπτεται μια γεωγραφική ενότητα 
ή μια περιοχή με έντονες συνδέσεις και σχέσεις. Η περίπτωση του δικτύου ΠΙΝΔΟΣ ανήκει σε αυτές τις 
περιπτώσεις όπου οι Δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και σχεδιάζουν από κοινού τις αναπτυξιακές τους 
παρεμβάσεις, προκρίνοντας ολοκληρωμένες και στοχευμένες δράσεις μέσα από ένα κοινό όραμα και 
ενιαία στρατηγική για το χώρο». 
Αναφερόμενος στην ΕΕΤΑΑ και τον ρόλο της, τόνισε πως, «στηρίζει την πρωτοβουλία του Δικτύου 

ΠΙΝΔΟΣ αποδίδοντας μεγάλη σημασία στο ρόλο που μπορεί να παίξει η Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα όταν ενώνει τις δυνάμεις της, στην ανάπτυξη μιας περιοχής. 
Η εμπειρία της ΕΕΤΑΑ στα θέματα αναπτυξιακού προγραμματισμού είναι μακρόχρονη και επιτρέπει να παρουσιαστούν σήμερα ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα 
σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται κατά το σχεδιασμό αναπτυξιακών πρωτοβουλιών».
Σταχυολογώντας τα κρισιμότερα ζητήματα, επισήμανε την ανάγκη :
1. να λαμβάνεται υπόψη ο ευρύτερος χωροταξικός σχεδιασμός και οι χρήσεις γης, 
2. να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της περιοχής, τόσο από πλευράς υποδομών, πόρων, υφιστάμενων δραστηριοτήτων αλλά και από πλευράς ανθρώπινων 
πόρων, παράγοντα καθοριστικού για την ανάπτυξη μιας περιοχής
3. να προσδιορίζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης προϊόντων και να εκτιμάται η πραγματική και δυνητική ζήτηση και οι προϋποθέσεις για να γίνουν ανταγωνιστικά
4. να εκτιμάται η φέρουσα ικανότητα της περιοχής από πλευράς περιβαλλοντικής όχλησης
5. να συμμετέχει το ανθρώπινο δυναμικό που όχι μόνο θα σχεδιάσει αλλά και θα στηρίξει τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις
6. να αξιοποιεί χρηματοδοτικές ικανότητες, να παρακολουθείται και να αξιολογείται ώστε, εφόσον απαιτείται, να διορθώνεται
Όσον αφορά στους μηχανισμούς στήριξης, ο κ. Γκοτσόπουλος υπενθύμισε ότι έχει ήδη υπογραφεί και ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός που προβλέπει η προγραμματική 
Σύμβαση μεταξύ:
• της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
• της ΜΟΔ και 
• της ΕΕΤΑΑ
με σκοπό την υποστήριξη των ορεινών ΟΤΑ για τον σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ 2014-2020, προκειμένου να διασφαλιστούν οι 
βασικές υποδομές ανάπτυξης και συγκράτησης του πληθυσμού.
Ειδικότερα, διευκρίνισε ο κ. Γκοτσόπουλος, η Προγραμματική Σύμβαση αποσκοπεί :
• Στην υποστήριξη/υποκατάσταση της τεχνικής υπηρεσίας των μικρών ορεινών δήμων για εκπόνηση μελετών και εκτέλεση των αναγκαίων έργων 
• Σύνταξη Προγραμματικών Συμβάσεων για υποστήριξη από άλλους φορείς (Περιφέρεια, Δήμος έδρας, άλλος φορέας)
• Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας τεχνικής υπηρεσίας για μικρούς δήμους από ΜΟΔ ή ΕΕΤΑΑ
• Εξεύρεση άλλης υφιστάμενης ΑΕ του δημοσίου για την άσκηση του ρόλου της διευθύνουσας υπηρεσίας
• Στην τεκμηρίωση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας των μικρών ορεινών δήμων ως δικαιούχων για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ 
• Στην υποστήριξη των τεχνικών υπηρεσιών τους για την προσαρμογή όλων των αναγκαίων υποδειγμάτων και εγγράφων για προετοιμασία διαγωνισμών ανάθεσης 
μελετών και τεχνικών έργων με βάση το νέο νόμο 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις για τις ανάγκες των μικρών δήμων
• Στη λειτουργία Helpdesk για διευκρίνιση θεμάτων διοικητικής ικανότητας, διαδικασιών που προκύπτουν από τις απαιτήσεις του ΣΔΕ του ΕΣΠΑ και από τις 
απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου δημοσίων συμβάσεων για ανάθεση - εκτέλεση μελετών και έργων
• Στη διερεύνηση πρόσθετων χρηματοδοτικών πηγών για τους μικρούς ορεινούς δήμους και ιδίως από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ καθώς και από άλλες διαθέσιμες 
πηγές (Υπ. Εσωτερικών, Πράσινο Ταμείο, ΤΠ&Δ κλπ).
Στη συνέχεια ο κ. Θ. Γκοτσόπουλος αναφέρθηκε στις συγκεκριμένες υπηρεσίες που μπορεί η ΕΕΤΑΑ να προσφέρει στους μικρούς δήμους, μετά την αναδιάρθρωσή 
της- με την οικονομική ενίσχυση των ΥΠΕΣ και ΥΠΑΝ , που αναφέρονται στην τεχνική υποστήριξη, στην ενίσχυση του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, αναπτυξιακών 
πρωτοβουλιών καθώς και στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.
Στο Δίκτυο Δήμων περιοχής Πίνδου συμμετέχουν οι ΟΤΑ:
• Δήμος Αγράφων (Στερεά Ελλάδα)
• Δήμος Αργιθέας (Θεσσαλία)
• Δήμος Αμφιλοχίας (Δυτική Ελλάδα)
• Δήμος Βόρειων Τζουμέρκων΄(Ήπειρος)
• Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Ήπειρος)
• Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων (Ήπειρος)
• Δήμος Καλαμπάκας (Θεσσαλία)
• Δήμος Λίμνης Πλαστήρα (Θεσσαλία)
• Δήμος Μουζακίου (Θεσσαλία)
• Δήμος Πύλης (Θεσσαλία)
• Δήμος Νικολάου Σκουφά (Ήπειρος)
• Οι Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ, ΑΝΚΑ Α.Ε., ΚΕΝΑΠ Α.Ε., ΟΑΣΕ Α.Ε., ΚΕΚ ΣΤΑΓΩΝ. 
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Πρόγραμμα χρηματοδότησης 
σε Δήμους για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής 
και βρεφονηπιακής φροντίδας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώς Φωτίου, ξεκίνησε 
από τις 2 Μαϊου 2018 το πρόγραμμα χρηματοδότησης, από πόρους του Υπουργείου, σε Δήμους και σε νομικά τους πρόσωπα με σκοπό την ίδρυση νέων 
τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας. Οι Δήμοι οι οποίοι ήδη λειτουργούν, είτε με τις υπηρεσίες τους είτε με νομικά τους 

πρόσωπα, σταθμούς με τμήματα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας καλούνται να υποβάλουν πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα χρηματοδότησης προκειμένου να ιδρύσουν ένα νέο τμήμα βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, ή 
δύο τμήματα, εφόσον περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα 1 της παρ. 4 του άρθρου 2 της ΚΥΑ Δ11/οικ.21568/620/12-4-2018 (ΦΕΚ 1409Β’). 
Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. η οποία 
ενεργεί, δυνάμει Προγραμματικής Σύμβασης που υπογράφτηκε μεταξύ αυτής, του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Εσωτερικών, ως 
φορέας Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την υλοποίηση του προγράμματος. 
Η πρόσκληση θα αποσταλεί από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και ηλεκτρονικά σε όλους τους Δήμους της χώρας. Τα νέα τμήματα δύναται να 
ενταχθούν σε ήδη λειτουργούντες σταθμούς, εφόσον σε αυτούς υπάρχει ελεύθερος χώρος ικανός να διαμορφωθεί ώστε να τα 
στεγάσει, ή να αποτελέσουν τμήματα νέου/ νέων σταθμού/ σταθμών που θα συστήσει ο Δήμος. Η συνολική επιχορήγηση 
για τους Δήμους ή τα νομικά τους πρόσωπα που θα ιδρύσουν ένα νέο τμήμα δυναμικότητας 12 βρεφών, ή ένα 
τμήμα δυναμικότητας 25 νηπίων (η επιλογή ανήκει στον Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες του) δεν μπορεί 
να ξεπερνά το ποσό των 50.000 ευρώ. Για τους Δήμους εκείνους που μπορούν να ιδρύσουν 
δύο τμήματα, (επίσης η επιλογή αν θα είναι δύο τμήματα βρεφικής ή δύο νηπιακής ή 
ένα βρεφικής κι ένα νηπιακής φροντίδας ανήκει στο Δήμο), η χρηματοδότηση 
δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 75.000 ευρώ. H υποβολή των 
προτάσεων ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα αρχίζει την 
2-5-2018 και λήγει την 30-06-2018.
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Διυπουργική σύσκεψη 
στο Υπουργείο Εσωτερικών 
για το πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι»
Διυπουργική σύσκεψη εργασίας για το πρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι» πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών, 
την Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου 2018, στην οποία 
συμμετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος 
Σκουρλέτης, η Υπουργός Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, 
η Αναπληρώτρια Υπουργός 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ 
Φωτίου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος 
Πατούλης,  καθώς και οι εκπρόσωποι των 
συλλόγων και των σωματείων εργαζομένων 
του  «Βοήθεια στο Σπίτι» από όλη τη χώρα.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναγνωρίστηκε από 
όλους τους συμμετέχοντες η μεγάλη κοινωνική συνεισφορά 
του προγράμματος και των εργαζομένων σε αυτό, το έργο των 
οποίων είναι κρίσιμο και αναγκαίο.  Παράλληλα, αποτυπώθηκε 
συνοπτικά ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για τη περαιτέρω διατήρηση 
και την αναβάθμισή του, σε μια συνδυαστική σχέση αλληλεπίδρασης με 
συναφή προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης 
κυβερνητικής πολιτικής για την τρίτη ηλικία.

 Αναφορικά με το κρίσιμο ζήτημα της εργασιακής ανασφάλειας των συμβασιούχων του 
προγράμματος, οι οποίοι υφίστανται μια εξόφθαλμη αδικία, καθώς τα τελευταία 15 χρόνια 
εργάζονται με συμβάσεις που διαρκώς ανανεώνονται, επαναβεβαιώθηκε κατηγορηματικά η 
πολιτική δέσμευση της Κυβέρνησης ότι θα εξαντλήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα προκειμένου να 
αποκατασταθεί η πραγματική σχέση  εργασίας τους, η οποία έχει μόνιμο χαρακτήρα.   

Προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη αναπτυχθεί μια σημαντική προπαρασκευαστική προσπάθεια από 
τα νομικά επιτελεία των συναρμόδιων υπουργείων, με κύριο στόχο να εξευρεθεί λύση συμβατή με το 
θεσμικό πλαίσιο και νομικά θωρακισμένη, για να μην προκληθεί περιττή αναστάτωση στο πρόγραμμα και τους 
εργαζόμενους.

 Η βούληση και η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για τη συνέχιση του προγράμματος και της εργασίας των 
απασχολούμενων σε αυτό, εκφράστηκε και με την πρόσφατη απόφαση που το παρατείνει έως το 2019, εξασφαλίζοντας και 
την προσφορά των υπηρεσιών και επαρκές χρονικό περιθώριο για την επίλυση του θέματος. 

 Η σχετική πολιτική και νομική προσπάθεια, με την αρωγή και της ΚΕΔΕ,  θα συνεχιστεί και θα ενταθεί το επόμενο χρονικό 
διάστημα, στη βάση της πολιτικής δέσμευσης της Κυβέρνησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το πρόγραμμα και τους εργαζόμενους σε αυτό.
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Ο Περιφερειάρχης Κρήτης με το Δίκτυο Αποφοίτων 
του ΠΜΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”

Η ΕΕΤΑΑ από κοινού με τα Πανεπιστήμια Πελοποννήσου,  Δημοκρίτειο  Θράκης, Αριστοτέλειο 
Θεσσαλονίκης και Πειραιώς, στηρίζουν το Πρόγραμμα Δράσης του Δικτύου Αποφοίτων και 
Φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και 

Αυτοδιοίκηση”.

Στο πλαίσιο αυτό, οργανώθηκε εκδήλωση, με θέμα: «Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Τοπική Ανάπτυξη στην Ελλάδα - Το παράδειγμα της Κρήτης», με Κεντρικό Ομιλητή τον  Περιφερειάρχη 
Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και παρεμβαίνοντες τον Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Καθηγητή Εμμ. Γιακουμάκη και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητή Άγγελο Κότιο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018, στην Αθήνα, στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ.

ο Περιφερειάρχης Κρήτης 
κ. Σταύρος Αρναουτάκης

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος 
Αρναουτάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος 

της ΕΕΤΑΑ κ. Θ. Γκοτσόπουλος
Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστήμιου 

Αθηνών, καθ. Εμμ. Γιακουμάκης

Ο Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Πειραιά 
καθ. Άγγελο Κότιο

Τη εκδήλωση παρακολούθησαν 
πανεπιστημιακοί καθηγητές, αιρετοί και στελέχη 

της Αυτοδιοίκησης και μέλη του Δικτύου



13 Συνεχίζεται η 
συνεργασία
της ΕΕΤΑΑ με την ΠΕΔ 
Κεντρικής Μακεδονίας 
& το 2018
Ολοκληρώθηκαν οι εκπαιδευτικές δράσεις, που 
αφορούσαν στην «Εφαρμογή του Νόμου 4412/2016 
στους Δήμους» και που περιλαμβάνονται στην 
Προγραμματική Σύμβαση την οποία έχει υπογράψει 
η ΕΕΤΑΑ με την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, για 
το 2018. Οι δράσεις αποτέλεσαν συνέχεια του 
επιτυχούς προγράμματος που υλοποιήθηκε το 
2017 και παρείχαν εξειδικευμένες γνώσεις α. στη 
διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαγωνισμών και β. σε 
θέματα δημοσιονομικών ελέγχων.
Η εκπαίδευση των αρμόδιων στελεχών των 
Δήμων στη διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαγωνισμών 
πραγματοποιήθηκε, λόγω της μεγάλης συμμετοχής, 
σε δύο τμήματα, στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ, στη 
Θεσσαλονίκη.
Όσον αφορά τα εξειδικευμένα θέματα δημόσιων 
συμβάσεων και δημοσιονομικών ελέγχων, 
η ΕΕΤΑΑ και η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας 
υλοποίησαν ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό 
εγχείρημα. Η ΠΕΔ όρισε έξη (6) Δήμους, όπου η 
εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε, εντός κάθε Δήμου, 
για όλα τα στελέχη των Τεχνικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών, καθώς και τα στελέχη των Νομικών 
Προσώπων των Δήμων. Είχε προηγηθεί αποστολή 
ερωτημάτων και αποριών από τους Δήμους, 
προκειμένου η εκπαίδευση και η συζήτηση που 
ακολούθησε να είναι στοχευμένη στις ανάγκες 
των εργαζομένων. Με τον τρόπο αυτό οι φορείς 
πέτυχαν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή σε 
επίπεδο Δήμου καθώς και τη δυνατότητα κάλυψης 
συγκεκριμένων αναγκών στο συγκεκριμένο πεδίο.
Οι Δήμοι, που συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία 
ήταν: ο Δήμος Νάουσας, ο Δήμος Πολυγύρου, 
ο Δήμος Πέλλας, ο Δήμος Σερρών, ο Δήμος 
Καλαμαριάς και ο Δήμος Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης.

Σεμινάριο για διεξαγωγή Ηλεκτρονικών 
Διαγωνισμών

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Πολυγύρου (2/05/2018)

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Νάουσας (30/04/2018)

Δήμος Σερρών - Κοινωφελής Επιχείρηση 
(17/05/2018)

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Καλαμαριάς (16/05/2018)

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης (15/05/2018)
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Υποβληθείσα Πρόταση από την ΕΕΤΑΑ 
στην Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions Initiative (UIA)
3rd CALL FOR PROPOSALS (15/12/2017 – 30/03/2018)
Εισαγωγή 
Η πλούσια Αγροδιατροφική ιστορία και η ποικιλία συστημάτων και διατροφικών μοντέλων επέτρεψαν σε μια πληθώρα πολιτισμών να επενεργήσουν και ν’ 
ανθίσουν. 
Η τοπικότητα και η αξιοποίηση μιας βιοδιατροφικής ανθεκτικής παραδοσιακής φυτικής και ζωικής παραγωγής επέτρεψαν στους τοπικούς πληθυσμούς ν’ 
αναπτυχθούν σε φυσικά περιβάλλοντα πολύ διαφοροποιημένα. 
Η γαστρονομική ποικιλία και η ευφάνταστη τοπική μαγειρική τέχνη, τυγχάνουν ακόμη και σήμερα μιας μεγάλης αναγνώρισης μεταξύ των διατροφολόγων και σε 
πολλές περιπτώσεις με αρχές μοντέρνας αγροτικής οικολογίας.
Εν τούτοις αυτή η κληρονομιά αποτελούμενη από προϊόντα και τοπικές πρακτικές αγροτικές και διατροφικές, απέχουν ακόμη πολύ από το να έχουν αναγνωριστεί 
και να έχουν δημιουργήσει κάποια υπεραξία.
Δυστυχώς, στο αγροδιατροφικό σύστημα η διάσταση της παγκοσμιοποίησης υπερβαίνει σήμερα τη διάσταση της τοπικότητας και του χωρικού προσδιορισμού.
Αυτό το παγκοσμοποιημένο διατροφικό σύστημα επιφέρει μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις:
1. Καταστρέφει θέσεις εργασίας περισσότερες απ’ ότι δημιουργεί
2. Τοπικά διανέμει μικρά και λίγα εισοδήματα
3. Εξασθενεί, αδυνατίζει την τοπική αναγκαιότητα αντί να την ενισχύει
4. Φτωχαίνει και δημιουργεί χρέη στις τοπικές οικονομίες και κατ’ επέκταση στις εθνικές

Η ΠΡΟΤΑΣΗ 
Ως απάντηση στις παραπάνω επισημάνσεις προτείνουμε να δημιουργηθεί: 
Ένα Αγροδιατροφικό σύστημα συμμετοχικό, με στρατηγική, πολιτικές για όλα τα επίπεδα (παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, φύλαξη, αποθήκευση, διάθεση) 
αναδεικνύοντας και αξιοποιώντας την τοπική ιδιαιτερότητα (ανάγκες, πόροι, ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο) ενδυναμώνοντας την τοπική οικονομία και την 
τοπική ανάπτυξη, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες ανάγκες του ανθρώπου για την προστασία της υγείας του, παρέχοντας παράλληλα τοπικές γαστρονομικές 
συνταγές και εμπειρίες, αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας ευρωπαϊκές και διεθνείς εμπειρίες και πρακτικές, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και τις 
κατάλληλες δεξιότητες, ικανό ν’ ανταποκριθεί σε κάθε (παλιά ή νέα) πρόκληση, με τη δημιουργία μόνιμων και δημιουργικών σχέσεων συμμετοχής, συνεργασίας, 
δυναμικών και ανανεωμένων δικτύων και με μια δυναμική και αποτελεσματική δημοκρατική διακυβέρνηση, διασυνδέοντας κοινωνία και ιδιωτικό τομέα και 
αναπτύσσοντας τις επιχειρηματικές μορφές (ιδιωτικές επιχειρήσεις, κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις). 
Η διατροφή, και όλο το αγροδιατροφικό σύστημα, οφείλει να ξαναγίνει η κινητήριος δύναμη, η ατμομηχανή της αειφόρου ανάπτυξης και να χαρακτηρίζεται 
αποκλειστικό για κάθε τόπο (ιδιαιτερότητα). 
Με συντονιστή το Δήμο Λάρισας και εταίρους την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΑΤΕΙ Θεσσαλίας, τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, το ΘΕΣΓάλα και το Επιμελητήριο 
υποβλήθηκε Πρόταση στο Πρόγραμμα URBAN. 
Στόχος της πρότασης είναι: 
Ν’ ανιχνευθούν, διερευνηθούν, αναλυθούν και αξιοποιηθούν πρωτοβουλίες διατροφής, υπεύθυνες και μακροπρόθεσμες με την επιδίωξη να συνεργαστούν 
χωρικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, επιστημονικοί εταίροι και πανεπιστημιακά ερευνητικά ιδρύματα, ως εταίροι, στον ίδιο αγώνα για 
την διατροφική μετάβαση.
Να δημιουργήσουν και παρουσιάσουν μια μεγάλη κλίμακα από πολλές πρωτοβουλίες, και οι οποίες να είναι ικανές ν’ αναδείξουν τη διαφορετικότητα και τη 
δημιουργικότητα των τοπικών λύσεων.
Να χτίσουν, να οικοδομήσουν ένα μοντέλο «αγροτικής διατροφικής μετάβασης», ως αποτέλεσμα της ανάλυσης των λύσεων τοπικού επιπέδου και δίνοντας μια 
προοπτική υπέρ τοπική, μακρογεωγραφική.
Να ενεργοποιήσουν συνεργασίες και συμμαχίες «από τα κάτω» ικανές να προωθήσουν και να επιβάλλουν τα νέα συστήματα. 
Να αξιοποιήσουν κάθε πρωτοβουλία σε τοπικό - υπερτοπικό επίπεδο 

Ως πακέτα εργασίας προτείνονται: 
Δημιουργία & Λειτουργία τοπικού Αγροδιατροφικού Συμβουλίου & Αγροδιατροφικού Κέντρου. 
Ενίσχυση της καινοτομίας, υποστήριξης της επιχειρηματικότητας, αύξηση της εργασίας, ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. 
Ενίσχυση έρευνας αγροδιατροφικού τομέα για την ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων ΤΟΠΙΚΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ/ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
Σύνδεση αγροδιατροφικού συστήματος και δράσεων με τη κοινωνία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό - Ανάπτυξη σχέσεων και Δράσεων. 
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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 

Η έναρξη του προγράμματος « I_do 
– Δέχομαι» πραγματοποιήθηκε 
και επίσημα με συνάντηση του 

εταιρικού σχήματος, στις 29 Μαρτίου 2018, στις 
εγκαταστάσεις του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας 
(ΚΕΜΕΑ).

Το πρόγραμμα « I_do: Μία συμμαχία της νεολαίας, 
καθιστώντας τους νεαρούς Ρομά ενεργούς πολίτες», 
θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό 
ανταγωνιστικό πρόγραμμα Rights, Equality and 
Citizenship, με επικεφαλή το ΚΕΜΕΑ και εταίρους 
την ΕΕΤΑΑ, τον Δήμο της Αγίας Βαρβάρας, την Ένωση 
Ελλήνων Διαμεσολαβητών Ρομά και την CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
ΕΠΕ.

Στόχος του είναι να ενδυναμώσει  νεαρούς πολίτες εντός 
και εκτός της κοινότητας των Ρομά, ώστε να είναι σε θέση να 
συμβάλλουν στην ενίσχυση μιας δημοκρατικής, ασφαλούς, χωρίς 
αποκλεισμούς, κοινωνίας και  να ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη 
μέσω μιας βιώσιμης προσέγγισης με γνώμονα τη νεολαία.

Μία συμμαχία της νεολαίας, 
καθιστώντας τους 

νεαρούς Ρομά 
ενεργούς πολίτες

I_ do

I_ do
I_

 do

I_ do

I_ do
1η συνάντηση εταιρικού σχήματος I_do με την 
παρουσία του Γενικού Διευθυντή του ΚΕΜΕΑ 
κ. Ι.Ταφίλη και του Διευθύνοντα Συμβούλου 

της ΕΕΤΑΑ κ. Θ. Γκοτσόπουλου.
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