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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Ο Τποςπγόρ Δζωηεπικών ζηη ζςνεδπίαζη ηος Γ ηηρ Δλληνικήρ Δηαιπείαρ
Σοπικήρ Ανάπηςξηρ και Αςηοδιοίκηζηρ (ΔΔΣΑΑ)
Ο Υπνπξγόο Δζωηεξηθώλ, Πάνορ κοςπλέηηρ, επηζθέθζεθε ζήκεξα, Γεπηέξα 12
Ινπλίνπ 2017, ηελ Δλληνική Δηαιπεία Σοπικήρ Ανάπηςξηρ και Αςηοδιοίκηζηρ
(ΔΔΣΑΑ) θαη ζπκκεηείρε

ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο,

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξωζεί απηνπξνζώπωο γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δηαηξείαο,
ζην πιαίζην ηεο βαζηθήο απνζηνιήο ηεο, πνπ είλαη ε ππνζηήξημε ηωλ Οξγαληζκώλ
Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο ρώξαο.
Μηιώληαο ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΣ, ν Υπνπξγόο Δζωηεξηθώλ αλαθέξζεθε ζηελ
αλάγθε εζηίαζεο ζηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ηε
δξνκνιόγεζε δξάζεωλ θαη δηαδηθαζηώλ ζηηο νπνίεο ε ΔΔΤΑΑ ήδε ζπκβάιιεη θαη
επηβάιιεηαη λα δηαδξακαηίζεη αθόκε πην νπζηαζηηθό ξόιν ζηε ζπλέρεηα.
Ο θ. Σθνπξιέηεο επεζήκαλε όηη ε παξνπζία ηνπ ζην ΓΣ ηεο ΔΔΤΑΑ
πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα πεξίνδν πνπ βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε ν δηάινγνο γηα ηελ
αλαζεώξεζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δεκηνπξγώληαο,
αλάκεζα ζηα άιια, κηα πξαγκαηηθή επθαηξία ζε ηξία

βαζηθά πεδία: γηα ηελ

απνθαζηζηηθή ελίζρπζε ηνπ αλαπηπμηαθνύ ξόινπ θαη ηωλ θνηλωληθώλ δξάζεωλ ηωλ
ΟΤΑ, γηα ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, εζωηεξηθά αιιά θαη ωο
πξνο ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πνιίηεο, θαζώο θαη γηα ηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ
πξνζωπηθνύ ηνπο.

Πξνο ηελ ίδηα θαηεύζπλζε εληάζζνληαη παξεκβάζεηο πνπ ήδε πινπνηνύληαη ή
πξόθεηηαη λα πεξάζνπλ ζηε θάζε πινπνίεζεο.
Σ’ απηό ην πιαίζην, η ΔΔΣΑΑ θα αναλάβει δικαιούσορ ηος «έπγος ζημαία»
για ηην αςηοδιοίκηζη, ηηρ απλούζηεςζηρ και πποηςποποίηζηρ διαδικαζιών
λειηοςπγίαρ ηων ΟΣΑ α’ και β’ Βαθμού, πποϋπολογιζμού 3,6 εκαη. εςπώ,
από ηο ΔΠΑ 2014 – 2020.
Παξάιιεια, ηα Υπνπξγεία Δζωηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο, αλάζεζαλ
ζηελ ΔΔΤΑΑ θαη ζην Δζληθό Κέληξν Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ)
λα επεμεξγαζηνύλ έλα κεγάιν πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ
Τνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Η ΔΔΤΑΑ θαιείηαη επίζεο, λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ επεμεξγαζία ζεζκηθώλ
αιιαγώλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αλαπηπμηαθνύ ξόινπ ηωλ ΟΤΑ.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ν Υπνπξγόο
Δζωηεξηθώλ ελεκεξώζεθε γηα ηηο δξάζεηο ηεο ΔΔΤΑΑ, (ζε εμέιημε ή ππό έγθξηζε)
όπωο:
-

«Δλαξκόληζε Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο δωήο», όπνπ έρεη αλαιάβεη ηε
δηαρεηξηζηηθή επζύλε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε πξνϋπνινγηζκό 205 εθαη. επξώ

-

«Βνήζεηα ζην Σπίηη», κε πξνϋπνινγηζκό 120 εθαη. επξώ.

-

Υπνζηήξημε ηεο ΤΑ γηα ηε δηαρείξηζε ηωλ απνξξηκκάηωλ κέζω ηεο αλάπηπμεο
νινθιεξωκέλνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάηωλ

-

Βειηίωζε ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ΟΤΑ

-

Υινπνίεζε ζρεδίωλ δξάζεο

γηα ηελ ελζωκάηωζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θύινπ ζηηο

πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο πνιηηηθέο
-

Φξεκαηνδόηεζε πινπνίεζεο κειεηώλ νξεηλώλ θαη λεζηωηηθώλ δήκωλ θάηω ηωλ
10.000 θαηνίθωλ, (ωο ηερληθόο ζύκβνπινο) κέζω ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθώλ θαη
Γαλείωλ

-

Γξάζε ππνζηήξημεο κηθξώλ λεζηώλ θάηω ηωλ 3.000 θαηνίθωλ

γηα ηελ πινπνίεζε

κειεηώλ θαη έξγωλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΜΟΓ, ην Υπνπξγείν Νεζηωηηθήο Πνιηηηθήο
θαη ην Υπνπξγείν Υπνδνκώλ
-

-

Φξεκαηνδόηεζε ηωλ δήκωλ από ην Πξάζηλν Τακείν (ωο ηερληθόο ζύκβνπινο)
Γεκηνπξγία Τερληθώλ Σπκβνύιωλ γηα ηελ βνήζεηα ηεο Απηνδηνίθεζεο ζε
ζέκαηα ΔΣΠΑ

