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Στην αξιοποίηση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση των νέων αναπτυξιακών
προγραµµάτων της επόµενης περιόδου και τον ρόλο της ΕΕΤΑΑ καθώς και την
τουριστική αναβάθµιση και αειφορία των ΟΤΑ - το παράδειγµα του «Αντώνης
Τρίτσης», ήταν τα θέµατα των οµιλιών που παρουσίασαν στο πρόσφατο
Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη, ο
Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης, ∆ηµήτρης Μαραβέλιας και Ευαγγελία Γκόγκου, αντίστοιχα.
Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ ∆ηµήτρης Μαραβέλιας ανέφερε ότι την περίοδο που
διανύουµε βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασµός σηµαντικών χρηµατοδοτικών
προγραµµάτων, τα οποία παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.

«Η ΕΕΤΑΑ, έχει αναλάβει έναν
σηµαντικό
ρόλο
για
την
υποστήριξη των ∆ήµων, µέσω της
δηµιουργίας
Τεχνικής
Υπηρεσίας και Ηλεκτρονικού
Μητρώου Μηχανικών», ανέφερε
ο κ. Μαραβέλιας και ενηµέρωσε
τους συνέδρους ότι, έχει ήδη
συσταθεί και λειτουργεί Τεχνική
Υπηρεσία για την εκπόνηση
τεχνικών µελετών, για όσους
∆ήµους δεν διαθέτουν επάρκεια,
καθώς και Ηλεκτρονικό Μητρώο
Μηχανικών
(µελετητών
και
επιβλεπόντων), και ήδη αρκετοί
∆ήµοι, κυρίως νησιωτικοί και
ορεινοί,
έχουν
εκδηλώσει
ενδιαφέρον για την υποστήριξή
τους, προκειµένου να συντάξουν ή να ωριµάσουν µελέτες για έργα που πρόκειται να
υλοποιήσουν.
Στη συνέχεια έκανε αναφορά και σε άλλες παράλληλες δράσεις που έχει προχωρήσει η
ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως :
 τη δηµιουργία «Ηλεκτρονικού οδηγού χρηµατοδοτήσεων»,
 τη δικτύωση και συστηµατική ενηµέρωση των δήµων
 τη σύνταξη ειδικών εµπειρογνωµοσύνων, για τις Ορεινές περιοχές, τους
Νησιωτικούς ∆ήµους και την Κοινωνική πολιτική της Τ.Α, σε συνεργασία µε τις
αντίστοιχες επιτροπές της ΚΕ∆Ε, οι οποίες πρόκειται να ξεκινήσουν σύντοµα.
«Σύµµαχός µας σε όλη αυτή την προσπάθεια η ΚΕ∆Ε. Με πρωτοβουλία του
Προέδρου ∆. Παπαστεργίου, υπογράφηκε προγραµµατική συµφωνία µε την ΕΕΤΑΑ,
ως θεσµοθετηµένο τεχνικό σύµβουλο της Αυτοδιοίκησης, που περιλαµβάνει
συνεργασίες και δράσεις για την ενδυνάµωση του ρόλου της Τ.Α.», τόνισε ο κ.
Μαραβέλιας.
«Για τον σκοπό αυτό», συνέχισε ο ίδιος, «η ΕΕΤΑΑ, σε συνεργασία µε την
Επιτροπή ΕΣΠΑ της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος (ΚΕ∆Ε) και κάθε µία από
τις 13 Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων (ΠΕ∆) της χώρας, προγραµµατίζει να
διοργανώσει, την περίοδο Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 2021, Ηµερίδες για την
ενηµέρωση της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε αντικείµενο τα
“Χρηµατοδοτικά Προγράµµατα της Νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2021-2027 και
τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ α΄ βαθµού”,
Παράλληλα, υπενθύµισε ότι, στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΕΠ «Μεταρρύθµιση
δηµόσιου Τοµέα» η ΕΕΤΑΑ υλοποιεί την ∆ράση, «Αναδιοργάνωση και διοικητική
µεταρρύθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού – απλούστευση και
προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού». Η ∆ράση στοχεύει
στη διαµόρφωση ενός νέου επιχειρησιακού µοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των
ΟΤΑ µέσω της απλούστευσης και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των
∆ήµων και των Περιφερειών, της εκπόνησης προτύπων οργάνωσης, στελέχωσης και
λειτουργίας, της εκπόνησης των προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών

συστηµάτων και του σχεδιασµού προγραµµάτων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναµικού
των ΟΤΑ.
Ο κ. Μαραβέλιας τόνισε ότι κρίσιµος παράγοντας για την επιτυχή υλοποίηση των έργων
και δράσεων και την επίτευξη των αναµενοµένων αποτελεσµάτων είναι η ύπαρξη
αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων επίπεδων διοίκησης,
Υπουργείων, Περιφερειών και ∆ήµων, ώστε να συνδιαµορφώσουν και να υιοθετήσουν
ενιαία και συντονισµένη στρατηγική και να αποκτηθεί επαρκής επιχειρησιακή
ικανότητα για τη διοίκηση της εφαρµογής της. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αξιοποιώντας
τα χρηµατοδοτικά προγράµµατα της επόµενης περίόδου,
µπορεί να παίξει
ουσιαστικό ρόλο και να συµβάλει ουσιαστικά στην επανεκκίνηση της οικονοµίας,
εφαρµόζοντας στρατηγικές για την περιφερειακή ανάπτυξη και την αστική ανάπτυξη,
βελτιώνοντας τις τοπικές και περιφερειακές υποδοµές, δηµιουργώντας ευνοϊκό
επιχειρηµατικό περιβάλλον, προωθώντας την καινοτοµία κλπ
Η Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Ευαγγελία Γκόγκου στην οµιλία της τόνισε ιδιαίτερα την
ενεργή συµπαράσταση αλλά και την αρωγή, τόσο του Υπουργείου Εσωτερικών όσο και
της ΕΕΤΑΑ, στους ∆ήµους όλης της χώρας, απέναντι στα πολλά και δύσκολα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, µέσα στην υγειονοµική κρίση.
Η Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, απευθυνόµενη στους παρευρισκόµενους ∆ηµάρχους και
αφού εξήρε τον αγώνα που δίνουν καθηµερινά, τόσο οι υπηρεσίες των ∆ήµων, όσο και οι
ίδιοι, επεσήµανε την ανάγκη δηµιουργίας πόλεων έξυπνων, φιλικών προς τον πολίτη,
προσβάσιµων για όλους και ενεργειακά αυτόνοµων. «Πόλεων, που θα διασφαλίζουν
τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και ποιότητας ζωής. Αλλά και πόλεων καλύτερα
οχυρωµένων απέναντι στα φυσικά φαινόµενα που διασαλεύουν την καθηµερινότητα
των κατοίκων».
Η κα. Γκόγκου έκανε στη συνέχεια ειδική αναφορά στον προνοµιακό ρόλο των
∆ήµων σχετικά µε την Τουριστική Ανάπτυξη, λέγοντας πως, «ο τουρισµός µπορεί να
είναι το όχηµα ανάδειξης των ιδιαίτερων πολιτισµικών στοιχείων και
χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής. Παράλληλα, οι εναλλακτικές µορφές τουρισµού
αποτελούν πάντοτε µια ενδιαφέρουσα προοπτική για έναν ∆ήµο. Πρακτικές που
εφαρµόζονται κατά κόρον στην ευρωπαϊκή ήπειρο και περιλαµβάνουν την ανάπτυξη
του αθλητικού, πολιτιστικού, εκκλησιαστικού ή και ιατρικού τουρισµού, πρέπει να
ενσωµατωθούν στη χώρα µας σε τοπικό επίπεδο»
Ενηµέρωσε ακόµη τους παρευρισκόµενους για τα Προγράµµατα και τα
χρηµατοδοτικά εργαλεία αναφορικά µε την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, ενώ
έκανε ιδιαίτερη µνεία στο πρόγραµµα του ΥΠΕΣ «Αντώνης Τρίτσης» και την
διασύνδεσή του µε την τουριστική ανάπτυξη περιοχών.
«Μέχρι αυτή τη στιγµή έχουν πραγµατοποιηθεί εντάξεις έργων περίπου 1 δις ευρώ.
Πρόκειται για τη χρηµατοδότηση έργων υποδοµών σε περιοχές που έχουν
επαυξηµένο τουριστικό αποτύπωµα, όπως η βελτίωση δικτύων ύδρευσης και
αποχέτευσης, αλλά και έργων υποδοµής σε πιο «τουριστικά άγονες» περιοχές, και
έργων που διαµορφώνουν τοπόσηµα ανάπτυξης και τουρισµού. Έργα αστικών
αναπλάσεων. Έργα που αφορούν στην αποκοµιδή και διαχείριση απορριµµάτων,

προτάσεις ανακύκλωσης, ηλεκτροκίνηση, ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έργα
ύδρευσης που βοηθούν τους νησιωτικούς µας δήµους στη ορθότερη αξιοποίηση των
διαθέσιµων πόρων. Από σας περιµένουµε, εκµεταλλευόµενοι τα χρηµατοδοτικά
εργαλεία που υπάρχουν, να υποβάλετε προτάσεις που θα συµβάλλουν στο στρατηγικό
σχεδιασµό για ένα βιώσιµο µοντέλο ανάπτυξης», επεσήµανε.
Κλείνοντας, έκανε σύντοµη αναφορά στο ρόλο της ΕΕΤΑΑ, λέγοντας πως, «η
Εταιρία, µε τη συνεργασία του ΥΠΕΣ, αναπτύσσει χρήσιµα και πρακτικά εργαλεία
και οδηγούς, για τους φορείς της αυτοδιοίκησης και τα στελέχη των
∆ήµων. Αφουγκράζεται τις επιχειρησιακές ανάγκες των ∆ήµων, ανταποκρίνεται στα
αιτήµατα τους για τεχνική και επιστηµονική υποστήριξη και προλειαίνει το έδαφος
για µια ελπιδοφόρα αναπτυξιακή τροχιά».

