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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θεηικέρ οι ενηςπώζειρ από ηη ζςμμεηοσή ηηρ ΔΔΤΑΑ ζηο ζςνέδπιο 

ηηρ ΚΔΓΔ 

 

Θεηικά ήηαν ηα ζσόλια πος αποκόμιζε η ζςμμεηοσή ηηρ Δλληνικήρ 

Δηαιπίαρ Τοπικήρ Ανάπηςξηρ και Αςηοδιοίκηζηρ (ΔΔΤΑΑ),ζηο 

Σςνέδπιο ηηρ Κενηπικήρ Ένωζηρ Γήμων Δλλάδαρ (ΚΔΓΔ), πος 

ππαγμαηοποιήθηκε ζηη Φαλκιδική από ηιρ 7 έωρ ηιρ 9 Μαίος 2015. 

 

Η ΕΕΤΑΑ ζπκκεηείρε ζην Σπλέδξην ηεο ΚΕΔΕ, όπνπ θαη 

παξνπζηάζηεθαλ νη πξόζθαηεο εθδόζεηο ηεο θαζώο θαη ην Πξόγξακκα 

Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ γηα ηελ Τνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 

θαη Απηνδηνίθεζε, πνπ δηνξγαλώλεη ε Εηαηξία ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

ζύκπξαμε ηεζζάξσλ Παλεπηζηεκίσλ. 

Τν πεξίπηεξν επηζθέθζεθαλ, ο Υποςπγόρ Δζωηεπικών κ. Νίκορ 

Βούηζηρ, ο Ππόεδπορ ηηρ ΚΔΓΔ κ. Γιώπγορ Παηούληρ θαζώο θαη 

πνιινί Δήκαξρνη θαη Δεκνηηθνί Σύκβνπινη. 

 

Ο Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο ΕΕΤΑΑ θ. Γιάννηρ Μέξηρ θαζώο θαη 

ζηειέρε ηεο, ζπκκεηείραλ επίζεο, κε εηζεγήζεηο θαη πξνηάζεηο, ζε όιεο 

ηηο Θεκαηηθέο Ελόηεηεο πνπ δηεμήρζεζαλ παξάιιεια κε ην Σπλέδξην ησλ 

Δεκάξρσλ. 

 

Αμίδεη αθόκε λα αλαθέξνπκε όηη, ηόζν ν Υπνπξγόο Εζσηεξηθώλ θ. 

Νίκορ Βούηζηρ, όζν θαη ν Πξόεδξνο ηεο ΚΕΔΕ θ. Γιώπγορ Παηούληρ, 

ζηηο νκηιίεο ηνπο έθαλαλ ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ ΕΕΤΑΑ. 

 

 Ο Υπνπξγόο ηόληζε κεηαμύ άιισλ πσο, ην Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ ζα 

ζπλεξγαζηεί κε ηηο ππάξρνπζεο δνκέο, όπσο απηή ηεο ΕΕΤΑΑ, απ’ απηήλ 

θηόιαο ηελ δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ηνπ ΕΣΠΑ, πξνθεηκέλνπ  λα 

βνεζεζνύλ νη Δήκνη ζηε ζύληαμε κειεηώλ γηα ηνπηθά έξγα. 

Ελώ ν Πξόεδξνο ηεο ΚΕΔΕ, αλαθεξόκελνο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ θαη αθνύ επεζήκαλε ηελ πνιύ ζεηηθή 

εκπεηξία πνπ ππάξρεη έσο ζήκεξα από ηε ζπλεξγαζία ΚΕΔΕ – ΕΕΤΑΑ, 

δήηεζε λα νξηζηεί ε ΕΕΤΑΑ σο ελδηάκεζνο θνξέαο δηαρείξηζεο 

θαηεγνξηώλ δξάζεο πνπ αθνξνύλ ζηνπο Δήκνπο.  

  



 

 

Τέινο, ζην ξόιν πνπ κπνξεί λα παίμεη ε ΕΕΤΑΑ σο ν θαηεμνρήλ 

εμεηδηθεπκέλνο θνξέαο θαη επηζηεκνληθόηερληθόο ζύκβνπινο ζην ρώξν 

ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αλαθέξεηαη, αλάκεζα ζη΄ άιια, θαη ην 

ςήθηζκα πνπ εθδόζεθε από ην Εηήζην Ταθηηθό Σπλέδξην ηεο ΚΕΔΕ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ΚΕΔΕ, απαηηεί : 

 όζνλ αθνξά ζηα Οηθνλνκηθά, ηε δηάζεζε 2 δηο επξώ από ην λέν 

ΕΣΠΑ 2014-2020 γηα ηε δεκηνπξγία επηρεηξεζηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο, κε ηειηθνύο δηθαηνύρνπο ηνπο Δήκνπο θαη 

ελδηάκεζνπο θνξείο ηελ ΔΔΤΑΑ Α. Δ. θαη Δήκνπο, 

  όζνλ αθνξά ζηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία, ηε ζύληαμε 

επηρεηξεζηαθνύ ζρεδίνπ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ζε θάζε Δήκν 

μερσξηζηά, κε νξηδόληηα ππνζηήξημε κέζσ ΚΔΓΔ- ΔΔΤΑΑ Α.Δ.  

 

 


