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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εξαιπετικά γόνιμη η επίσκετη τος Α. Φαπίτση στην ΕΕΤΑΑ
Τεσνικόρ Σύμβοςλορ η ΕΕΤΑΑ
σε έπγα Πεπιβάλλοντορ, Πολιτισμού, Τοπικήρ Ανάπτςξηρ και
Ανταγυνιστικότηταρ τος νέος ΕΣΠΑ
Πεξηζζφηεξα απφ 2 δηζ. επξψ γηα έξγα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πεξηβάιινλ, ηελ ηνπηθή
αλάπηπμε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ θνηλσλία θαη ηνλ πνιηηηζκφ, πξφθεηηαη λα δνζνχλ
ζηνπο δήκνπο κέζσ ηνπ ΔΣΠΑ. Τερληθφο Σχκβνπινο γηα ηε δηαρείξηζε ζεκαληηθνχ κέξνπο
ησλ θνλδπιίσλ απηψλ είλαη ε Διιεληθή Δηαηξία Τνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο
(ΔΔΤΑΑ).
Οη ζέζεηο – πξνηάζεηο απηέο εμαγγέιζεθαλ απφ ηνλ Υθππνπξγφ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη
Τνπξηζκνχ Αιέμε Φαξίηζε, ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο ΔΔΤΑΑ, ηελ Παξαζθεπή 7
Οθησβξίνπ 2016. Σηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ αθφκε, ν πξφεδξνο ηνπ Τακείνπ
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (ΤΠΓ) Κσλζηαληίλνο Βαξιακίηεο, ε Δηδηθή Γξακκαηέαο ηνπ
Υπνπξγείνπ, αξκφδηα γηα ηα πξνγξάκκαηα Πεξηβάιινληνο, Υπνδνκψλ θαη
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Δπγελία Φσηνληάηα θαη ν πξφεδξνο ηεο Μνλάδαο Οξγάλσζεο θαη
Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΜΟΓ) Παλαγηψηεο Πάληνο.
Ο Υθππνπξγφο ζηελ εηζήγεζή ηνπ παξνπζίαζε ηνπο ζηφρνπο θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ φινπ
εγρεηξήκαηνο επηζεκαίλνληαο ηελ έκθαζε πνπ δίλεη ε θπβέξλεζε ζην ξφιν ηεο Τνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο Γήκνπο θαζψο θαη ζηελ ΔΔΤΑΑ ραξαθηεξίδνληάο ηελ
«εξγαιείν αλάπηπμεο».
Δηδηθφηεξα, ν θ. Φαξίηζεο ππνγξάκκηζε ηελ έκπξαθηε βνχιεζε ηεο θπβέξλεζεο λα ζηεξίμεη
ηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο, ηφζν ρξεκαηνδνηηθά φζν θαη δηαρεηξηζηηθά.
Όζνλ αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γήκσλ, ν Υθππνπξγφο ππνγξάκκηζε φηη θαηά ηε λέα
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν νη Γήκνη ζα θιεζνχλ σο ηειηθνί δηθαηνχρνη λα δηαρεηξηζηνχλ έξγα
ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ απφ θάζε πξνεγνχκελε θνξά. Σηάζεθε δε ηδηαίηεξα
ζην εζληθφ ζθέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ νπνίνπ
ζα θηάζεη γηα ην 2017, ζην 1 δηζ. επξψ. Ο Υθππνπξγφο αλαθνίλσζε αθφκε φηη έρεη ζπζηαζεί
νκάδα εξγαζίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ζπλεξγάηεο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, ηεο ΜΟΓ,
ηεο ΔΔΤΑΑ θαη ηνπ ΤΠΓ θαη ε νπνία δηεξεπλά ηε ζχζηαζε εηδηθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ

εξγαιείσλ γηα ηνπο Γήκνπο, θαζψο θαη ηελ πξνηππνπνίεζε κειεηψλ γηα έξγα πνπ ζα
πινπνηνχλ νη Γήκνη.
Κάλνληαο εηδηθή αλαθνξά ζηελ ΔΔΤΑΑ, ν θ. Φαξίηζεο, ηφληζε φηη ε Δηαηξία ζα παίμεη
θνκβηθφ ξφιν σο ηερληθφο ζχκβνπινο ηνπ ΤΠ&Γ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ,
ηφζν ζε φηη αθνξά ζηελ ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ ησλ «αδχλακσλ» ΟΤΑ, φζν θαη ζηελ
παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, γηα ηα νπνία ζα έρνπλ εθπνλεζεί νη κειέηεο
σξίκαλζεο. Η ΔΔΤΑΑ ζα ζπλεξγαζηεί επίζεο κε ηελ Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο
Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ γηα ηε ζηήξημε δήκσλ, κέζα απφ έλα πιέγκα ελεξγεηψλ. Η
ζρεηηθή ζπκθσλία πξνβιέπεη εθπφλεζε εγρεηξηδίσλ/νδεγψλ, δεκηνπξγία εληαίνπ θέληξνπ
ππνζηήξημεο δήκσλ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηα έληππα, δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ εκεξίδσλ
θαη ηερληθψλ ζπλαληήζεσλ, ππνζηήξημε δήκσλ ή νκάδσλ δήκσλ ζηνλ αλαπηπμηαθφ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ ηνπο θαη ηέινο δεκηνπξγία θνηλψλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο κε
ζηφρν λα έρεη νινθιεξσζεί ν ζρεδηαζκφο ηνπο ην θζηλφπσξν ηνπ 2017.
Δπηπιένλ, ε Δηδηθή Γξακκαηεία ΔΤΠΑ ηνπ ΥΠΟΙΚ καδί κε ηελ ΔΔΤΑΑ(πνπ έρεη νξηζηεί σο
ηερληθφο ζχκβνπινο), ζρεδηάδνπλ ηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ Τερληθήο ππνζηήξημεο Γήκσλ
γηα έξγα πεξηβάιινληνο χςνπο πεξίπνπ 2 εθ. € θαη δηάξθεηαο 3 εηψλ. Σηφρνο είλαη λα
δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν ηνπηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζηηο πεξηθέξεηεο νη νπνίεο ζα
ελεκεξψλνπλ ηνπο Γήκνπο θαη ζα ηνπο παξέρνπλ επηηφπηα θαη εμεηδηθεπκέλε ηερληθή
ππνζηήξημε γηα ηηο πξάμεηο ηνπ Τνκέα Πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια, ζα ππνζηεξίδνπλ ηνπο
Γήκνπο ζηε δηακφξθσζε σξίκαλζεο πξνηάζεσλ θαηά ην ζηάδην ηεο εμεηδίθεπζεο ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ζε επφκελν ζηάδην, ζηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην
πιαίζην ησλ πξνζθιήζεσλ ηνπ ΔΣΠΑ 2014-2020. Μέζα ζηνλ Οθηψβξην αλακέλεηαη λα
εθδνζεί ε ζρεηηθή πξφζθιεζε πξνο ηελ ΔΔΤΑΑ.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Τακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ Κσλζηαληίλνο Βαξιακίηεο,
αλαθέξζεθε ζην πξφγξακκα χςνπο 200 εθαη. επξψ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, πνπ ήδε πινπνηεί ην ΤΠΓ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα
Δπελδχζεσλ, θαζψο θαη ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ ΤΠΓ γηα ηε ζχζηαζε Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ,
χςνπο 7,5 εθαη. επξψ, γηα ηελ επηρνξήγεζε κειεηψλ πνπ ζα αθνξνχλ ηελ σξίκαλζε έξγσλ
ΟΤΑ κε πεξηνξηζκέλεο δηνηθεηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο.
Σηε ζπλάληεζε ν πξφεδξνο ηεο ΔΔΤΑΑ Γεκήηξεο Καινγεξφπνπινο αλαθέξζεθε ζηνλ κέρξη
ζήκεξα ξφιν πνπ έρεη παίμεη ε Δηαηξία σο ελδηάκεζνο θνξέαο ζε έξγα ΔΣΠΑ ηνλίδνληαο φηη
έρεη λα επηδείμεη ζεκαληηθφ έξγν. Ο θ. Καινγεξφπνπινο ππνγξάκκηζε φηη ε ΔΔΤΑΑ έρεη ηε
δπλαηφηεηα, κε ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο θαη, ζε ζπλεξγαζία, κε ηηο ηνπηθέο κηθξνκεζαίεο
επηρεηξήζεηο, λα επεθηείλεη ηηο παξεκβάζεηο ηεο, ζε έξγα πνιηηηζκνχ, πεξηβάιινληνο,
εθπαίδεπζεο θαη αλάπιαζεο πεξηνρψλ.
Ο Γηεπζχλσλ Σχκβνπινο ηεο ΔΔΤΑΑ Θεφδσξνο Γθνηζφπνπινο ζηελ νκηιία ηνπ ηφληζε φηη
ήδε έρεη ζπζηαζεί νκάδα εξγαζίαο ε νπνία επεμεξγάδεηαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ ππνπξγείνπ.
Υπνγξάκκηζε δε φηη, ε ΔΔΤΑΑ αλακέλεη ηηο ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο απφ ηα αξκφδηα
ππνπξγεία πξνθεηκέλνπ λα δξνκνινγεζνχλ ηα ζρεηηθά έξγα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Γήκνπο,
αθνχ άιισζηε ε Δηαηξία έρεη ηελ αλάινγε ηερλνγλσζία θαη ππνδνκή ζην ρψξν ηεο
απηνδηνίθεζεο, γηα ηέηνηνπ είδνπο δξάζεηο.

