Δθεκεξίδα ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΒΗΜΑ
Δπέλδπζε ζηελ Απηνδηνίθεζε κε επαλαιεηηνπξγία
γξαθείνπ ΔΔΣΑΑ παξάιιεια κε ηελ έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ
ηκήκαηνο γηα ΣΑ

Σημ επαμαλειςξσογία ςξσ γοατείξσ ςηπ Δλλημικήπ Δςαιοείαπ Σξπικήπ
Ασςξδιξίκηρηπ ρςημ Κξμξςημή, ςξ ξπξίξ είυε παύρει ςξ 1993, με
εσθύμεπ, αομξδιόςηςεπ και πεδίξσ εταομξγήπ και δοάρηπ ρε όλη
ςημ Πεοιτέοεια ΑΜΘ, πξσ θα λειςξσογεί επικξσοικά για ςα
ποξγοάμμαςα πξσ εταομόζει η ΔΔΣΑΑ ρςξσπ Δήμξσπ αμακξίμχραμ
ςημ Παοαρκεσή 28 Νξεμβοίξσ ξ Διεσθύμχμ ύμβξσλξπ ςηπ ΔΔΣΑΑ κ.
Ιχάμμηπ Μένηπ, ξ βξσλεσςήπ Ρξδόπηπ κ. Δσοιπίδηπ ςσλιαμίδηπ, ξ
Δήμαουξπ Κξμξςημήπ κ. Γιώογξπ Πεςοίδηπ και ξ ποόεδοξπ ςηπ ΠΔΔ
ΑΜΘ και Δήμαουξπ Αλεναμδοξύπξληπ κ. Βαρίληπ Λαμπάκηπ.
Παοάλληλα αμακξιμώθηκε η έμαονη μεςαπςσυιακξύ ςμήμαςξπ ρςημ
Σξπική Ασςξδιξίκηρη, ρε ρσμεογαρία με ςα Παμεπιρςήμια:
Δημξκοίςειξ Παμεπιρςήμιξ Θοάκηπ, Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ
Θερραλξμίκηπ, Παμεπιρςήμιξ Πειοαιά και Παμεπιρςήμιξ
Πελξπξμμήρξσ, πξσ έυει ραμ ρςόυξ ςημ εμίρυσρη ςχμ γμώρεχμ
επάμχ ρε ασςή.

Δοάρη ρε όλη ςημ ΑΜΘ
Σξ γοατείξ ρςημ Κξμξςημή θα λειςξσογήρει ρςξ πξλσλειςξσογικό
Κέμςοξ ςξσ Δήμξσ Κξμξςημήπ, ρε υώοξ πξσ παοαυχοήθηκε από ςξ
Δήμξ, με ςξμ Δήμαουξ κ. Πεςοίδη μα ςξμίζει πχπ ξι εσθύμεπ, ξι
αομξδιόςηςεπ και ςξ πεδίξ εταομξγήπ και δοάρηπ ςξσ γοατείξσ θα
είμαι όλη η ΑΜΘ.
Όρξ για ςξ θέμα ςξσ μεςαπςσυιακξύ, ξ κ. Πεςοίδηπ εσυαοίρςηρε ςα
μέλη ςηπ ΔΔΣΑΑ, αλλά και ςξ ποξεδοείξ ςηπ ΚΔΔΔ, διόςι όυι μόμξ
έκαμαμ απξδευςή ςημ παοέμβαρή ςηπ Κξμξςημήπ για ςη ρσμεογαρία
ςξσ ΔΠΘ και ςηπ ΔΔΣΑΑ, για ςξ ποόγοαμμα, αλλά επίρηπ, γιαςί εμώ
ρςξμ αουικό ρυεδιαρμό η Κξμξςημή ήςαμ ένχ από ςα κείμεμα πξσ
πεοιέγοαταμ ςιπ πόλειπ πξσ θα λειςξσογξύμ, παοόςι ςξ ΔΠΘ ήςαμ
μέρα, έρπεσραμ μα διξοθώρξσμ ασςή ςημ αβλεφία «και ρε αμςίδχοξ
και ςηπ φσυικήπ ξδύμηπ πξσ μξσ ποξκάλεραμ εμέμα ποξρχπικά
όςαμ ςξ είδα ρςημ Αθήμα, γίμεςαι ασςή η ποώςη εναγγελία ςξσ
ποξγοάμμαςξπ από ςημ Κξμξςημή»
Χοημαςξδόςηρη ρημαμςικώμ έογχμ
Για ςημ επαμαλειςξσογία ςξσ γοατείξσ ςηπ ΔΔΣΑΑ ρημαμςική,
ρύμτχμα με ςξμ κ. Πεςοίδη, ήςαμ η ρσμβξλή ςξσ βξσλεσςή Ρξδόπηπ
κ. Δσοιπίδη ςσλιαμίδη, με ςξμ ίδιξ μα εκτοάζει ςημ πεπξίθηρη πχπ
μόμξ μέρα από ρσμδσαρμέμεπ παοεμβάρειπ και ρσρςημαςικέπ
ρσμεογαρίεπ επιςσγυάμξμςαι απξςελέρμαςα για ςημ πεοιξυή.
Η ΔΔΣΑΑ, ςόμιρε, είμαι ξ εκςελερςικόπ βοαυίξμαπ ςξσ σπξσογείξ
Δρχςεοικώμ, διαυειοιζόμεμη ςιπ υοημαςξδξςήρειπ ρημαμςικώμ έογχμ
πξσ σλξπξιξύμςαι μέρα από ςξμ ςξπική ασςξδιξίκηρη.
Η παοξσρία ασςξύ ςξσ γοατείξσ ρςημ ΑΜΘ, ρύμτχμα με ςξμ κ.
ςσλιαμίδη, ρημαίμει πεοιρρόςεοα απξςελέρμαςα, πεοιρρόςεοεπ
υοημαςξδξςήρειπ, πεοιρρόςεοα έογα ρςημ Σ.Α. και ρημαμςικό βήμα
απξκεμςοχμέμηπ λειςξσογίαπ.

Όρξ για ςξ μεςαπςσυιακό, ςξ ξπξίξ όπχπ αμέτεοε παοέυει τοέρκια
γμώρη και πληοξτόοηρη για ςα θέμαςα ςηπ ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ,
θεχοεί πχπ θα δώρει ςη δσμαςόςηςα ρε απξτξίςξσπ ςξσ
παμεπιρςημίξσ μα ρσμβάλλει και ασςό με ςημ γμώρη ςξσ και με ςα
ρςελέυη ςξσ, «ώρςε μα παοάγξμςαι ρςημ πεοιξυή μαπ επιρςήμξμεπ ξι
ξπξίξι θα έυξσμ βαθιά γμώρη ςξσ υώοξσ ςηπ Σ.Α. και θα είμαι
πξλύςιμα ρςελέυη πξσ μπξοεί μεςά μα ακξσμπήρει πάμχ ςξσπ η
ςξπική ασςξδιξίκηρη, για μα έυει μεςοήριμα απξςελέρμαςα ποξπ
ότελξπ ςχμ πξλιςώμ και βεβαίχπ βελςιώμξμςαπ και ςημ δική ςηπ
απξςελερμαςικόςηςα ρςξμ οόλξ πξσ ςηπ έυει αμαςεθεί από ςημ
πξλιςεία»
Αμάδεινη ςηπ Πεοιτέοειαπ
Σξμ υαιοεςιρμό ρε ασςή ςημ επαμαλειςξσογία ςξσ γοατείξσ ςηπ
ΔΔΣΑΑ ςξσ ποξέδοξσ ςηπ ΚΔΔΔ κ. Παςξύλημεςέτεοε ξ ποόεδοξπ ςηπ
ΠΔΔ κ. Βαγγέληπ Λαμπάκηπ, ςξμίζξμςαπ πχπ απξςελεί κξιμή ςξσπ
άπξφη πχπ όςι ρσμδέει ςημ πεοιτέοεια με ςξ κέμςοξ είμαι πξλύςιμξ
ποχςίρςχπ για ςημ πεοιτέοεια αλλά ποξρδίδει και ςιμή ρςξ κέμςοξ,
γιαςί αμαδεικμύει ςη διατάμεια, ςη ρσμεογαρία, ςημ αλληλεγγύη και
ςη δσμαμική εμόπ κέμςοξσ πξσ ςιμά και ρέβεςαι ςξσπ
πεοιτεοειακξύπ θερμξύπ και ςα ποόρχπα πξσ ςξσπ σπηοεςξύμ.
Ο υώοξπ ςηπ Σξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ, ρημείχρε, αμαπςύρρεςαι
ρσμευώπ με μια δσμαμική η ξπξία ποέπει μα ατξσγκοάζεςαι όλεπ ςιπ
δσμαμικέπ, ςημ επιρςήμη και όρα ρσμβαίμξσμ μέρα ρςξ υώοξ ασςόμ,
ρςημ Δσοώπη και αμά ςξμ κόρμξ, για ασςό και ςξ μεςαπςσυιακό ασςό
θα είμαι πξλσςιμόςαςξ.
«ε κάθε πεοίπςχρη η Θοάκη απέκςηρε έμα γοατείξ, μέρα από ςξ
ξπξίξ κιμηθξύμε όλξι ξι δήμαουξι, όλεπ ξι δημξςικέπ παοαςάνειπ και
ςελικώπ η ΠΔΔ για μα μπξοέρξσμε μα αμαδείνξσμε ακόμη
πεοιρρόςεοξ ςημ πεοιτέοειά μαπ»
Καλύςεοη εταομξγή ποξγοαμμάςχμ

Σέλξπ ξ κ. Μένηπ ρημείχρε πχπ η ποξρτξοά ςχμ Δήμχμ ρε
ρσμεογαρία με ςημ ΔΔΣΑΑ είμαι ίρχπ η καλύςεοη εσκαιοία μα
μπξοέρξσμε μα αμςιμεςχπίρξσμε ςημ κοίρη πξσ ελπίζξσμ μα
ςελειώρει ρύμςξμα.
Σξ γοατείξ θα λειςξσογήρει ρε μία αίθξσρα ςημ ξπξία παοαυώοηρε
ατιλξκεοδώπ ξ Δήμξπ Κξμξςημήπ, και ρε ποώςη τάρη θα
ρςελευχθεί με ρςελέυη ςηπ ΔΔΣΑΑ από ςη Θερραλξμίκη, μέυοι μα
αουίρει μα μπαίμει ρε λειςξσογία ςξ μέξ ΔΠΑ.
Παοάλληλαθαποξρπαθήρξσμγια ςημ καλύςεοη εταομξγή ςχμ
ποξγοαμμάςχμ όπχπ είμαι ςώοα η κξιμχμική ξικξμξμία ή κάπξια
άλλα ποξγοάμμαςα ρςξ μέλλξμ μέρχ ςηπ ΠΔΔ και ςξσ Δήμξσ
Κξμξςημήπ.
Όρξ ατξοά ρςξ μεςαπςσυιακό, ρημείχρε, όλα νεκίμηραμ από μια
ιδέα πξσ είυε ξ κ. ςσλιαμίδηπ χπ Τπξσογόπ Παιδείαπ, λέγξμςαπ πχπ
«Σα πάμςα είμαι θέμα παιδείαπ». Μεςά από πξλλέπ διαβξσλεύρειπ
και κξσβέμςεπ και ρσζηςήρειπ με ςα παμεπιρςήμια, καςέληναμ μα
δημιξσογήρξσμ ςξ μεςαπςσυιακό με ςίςλξ «Σξπική και Πεοιτεοειακή
Αμάπςσνη και Ασςξδιξίκηρη», ςξ ποώςξ ενειδικεσμέμξ μεςαπςσυιακό
ποόγοαμμα ρςημ Δσοώπη, πξσ ενειδικεύει καςά κύοιξ λόγξ ρςελέυη
ςχμ ΟΣΑ, αλλά και όπξιξμ άλλξμ θέλει μα ποξρπαθήρει ποξπ ασςήμ
ςημ καςεύθσμρη και δίμει ςα ετόδια πξσ απαιςξύμςαι για μα μπξοεί
μα ρσμβάλει ρςημ ξικξμξμική αμάπςσνη, ρςημ πεοιτέοεια και ρςημ
υώοα μαπ.
Κχμρςαμςίμξπ Μαοκεμδξύδηπ
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Η Ελληνική Εηαιπεία
Τοπικήρ Ανάπηςξηρ και Αςηοδιοίκηζηρ (ΕΕΤΑΑ) θα
ανακοινώζει αύπιο Παπαζκεςή 28-11-2014, ηην
επαναλειηοςπγία ηων γπαθείων ηηρ ζηην Κομοηηνή.
Παπάλληλα, με ηον δήμαπσο Κομοηηνήρ κ. Γιώπγο Πεηπίδη,
θα ανακοινωθεί η έναπξη μεηαπηςσιακού ημήμαηορ ζηην
Τοπική Αςηοδιοίκηζη, ζε ζςνεπγαζία με ηα Πανεπιζηήμια:
Δημοκπίηειο Πανεπιζηήμιο Θπάκηρ, Απιζηοηέλειο
Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ, Πανεπιζηήμιο Πειπαιά και
Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζος.
Οι ανακοινώζειρ θα γίνοςν ζηιρ 12.30 ηο μεζημέπι, ζηην
αίθοςζα ηος Πολύκενηπος ηος Δήμος Κομοηηνήρ (Γπ.
Μαπαζλή 1)

Από ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗ ΣΗ ΘΡΑΚΗ
Ένα πολύτιμο επγαλείο τοπικήρ ανάπτςξηρ ξανά
στη γειτονιά μαρ

• Επανιδρύει γραθείο ζηην Κομοηηνή, μεηά από 21 χρόνια, η ΕΕΤΑΑ •
Μεηαπηυχιακό πρόγραμμα για ηην ηοπική αυηοδιοίκηζη θα λειηουργήζει
ζηο Δ..Π.Θ.

Η
Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο είλαη ν
εθηειεζηηθόο βξαρίνλαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ, κέζσ ηνπ
νπνίνπ πινπνηνύληαη ζεκαληηθά ρξεκαηνδνηηθά πξνγξάκκαηα
θαη ζπλεξγαζίεο, ελώ παξέρνληαη επηζηεκνληθή θαη ηερληθή
ππνζηήξημε ζε θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο, θαζώο επίζεο ηνπ
δεκόζηνπ θαη ηνπ θνηλσληθνύ ηνκέα. 21 ρξόληα κεηά από ηελ
απόζπξζή ηεο από ηελ Κνκνηελή, ε ΔΔΣΑΑ επηζηξέθεη
ηδξύνληαο γξαθείν ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Πεξηθέξεηάο καο, ην
νπνίν ζα ζηεγάδεηαη ζηνλ δεύηεξν όξνθν ηνπ πνιπιεηηνπξγηθνύ
θέληξνπ, θαη αλαθνηλώλνληαο ηαπηόρξνλα ηε ιεηηνπξγία
κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζην
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο.
Η επίζεκε αλαθνίλσζε ησλ παξαπάλσ έγηλε ρζεο από ηνλ
δηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο ΔΔΣΑΑ, θ. Γηάλλε Μέμε, ν νπνίνο
επηζθέθηεθε ηελ Κνκνηελή θαη ην λέν γξαθείν ηεο Δηαηξίαο. Σνλ

θ. Μέμε μελάγεζαλ ζην ρώξν ν δήκαξρνο Κνκνηελήο, θ.
Γηώξγνο Πεηξίδεο, θαη ν αληηδήκαξρνο, θ. Γηάλλεο Γθαξάλεο,
ζπλνδεπόκελνη από ηνλ βνπιεπηή Ρνδόπεο, θ. Δπξηπίδε
ηπιηαλίδε, θαη ηνλ πξόεδξν ηεο ΠΔΓ ΑΜ-Θ, θ. Βαγγέιε
Λακπάθε.
Γιάννηρ Μέξηρ «Θεωπούμε όηι η πποζθοπά ηων δήμων ζε
ζςνεπγαζία με ηην ΔΔΤΑΑ είναι ίζωρ η καλύηεπη εςκαιπία
για να μποπέζοςμε να ανηιμεηωπίζοςμε ηην κπίζη»
«Θεσξνύκε όηη ε πξνζθνξά ησλ δήκσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
ΔΔΣΑΑ είλαη ίζσο ε θαιύηεξε επθαηξία γηα λα κπνξέζνπκε λα
αληηκεησπίζνπκε ηελ θξίζε», ζεκείσζε ζηηο δειώζεηο ηνπ ν θ.
Μέμεο, ελώ αλαθεξόκελνο ζηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ
ηεο ΔΔΣΑΑ όξηζε σο ζηόρν ηελ πην άκεζε θαη θαιύηεξε
πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ζηνπο δήκνπο ηεο Θξάθεο. ε ό,ηη
έρεη λα θάλεη κε ηε ζηειέρσζε ηνπ γξαθείνπ, γλσζηνπνίεζε πσο
ζε πξώηε θάζε ζα δηαηεζνύλ ζηειέρε ηεο Δηαηξίαο από ην
γξαθείν ηεο Θεζζαινλίθεο, ελώ όηαλ μεθηλήζεη ην λέν ΔΠΑ ζα
πξνζιεθζνύλ ζπλεξγάηεο. «Απηό δελ ζεκαίλεη όκσο όηη ζα
κείλεη κηα ηακπέια», μεθαζάξηζε.
Γιάπκειαρ 18 μηνών, με σαμηλό κόζηορ, ηο μεηαπηςσιακό
ππόγπαμμα
Δζηηάδνληαο εηδηθόηεξα ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα κε ηίηιν
«Σνπηθή θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Απηνδηνίθεζε», ην
νπνίν ζα «ηξέμεη» ζε 4 παλεπηζηήκηα ηεο ρώξαο, ζηα
παλεπηζηήκηα Πεινπνλλήζνπ, Πεηξαηά, ζην Αξηζηνηέιεην θαη ζην
Γεκνθξίηεην, παξαηήξεζε όηη είλαη ην πξώην κεηαπηπρηαθό ζηελ
Δπξώπε, ην νπνίν εμεηδηθεύεη ζηειέρε ησλ ΟΣΑ θαη όπνηνλ
άιινλ ζέιεη λα πξνρσξήζεη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε,
δίλνληάο ηνπο ηα εθόδηα πνπ απαηηνύληαη γηα λα κπνξνύλ λα
ζπκβάινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηεο
ρώξαο καο». Κιείλνληαο γλσζηνπνίεζε όηη ην πξόγξακκα ζα
έρεη δηάξθεηα 18 κελώλ θαη όηη ην θόζηνο ηνπ ζα είλαη από ηα
ρακειόηεξα, πνπ ππάξρνπλ, ελώ πξνέβιεςε όηη ζην
Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην, ππό ηελ αηγίδα ηνπ Σκήκαηνο

Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, ζα μεθηλήζεη από ηνλ επηέκβξην ηνπ
2015.
Γιώπγορ Πεηπίδηρ «Άμεζη ζςνεπγαζία ηος δήμος με ηην
ΔΔΤΑΑ ζε όλα ηα επίπεδα»
Ο δήκαξρνο Κνκνηελήο, θ. Γηώξγνο Πεηξίδεο, ηόληζε ηελ αμία
ηεο επαλαιεηηνπξγίαο ηκήκαηνο ηεο ΔΔΣΑΑ ζηελ πόιε καο,
θάλνληαο ιόγν γηα «ςπρηθή νδύλε», πνπ έδεζε ν ίδηνο, όηαλ
δηαπίζησζε πσο από αβιεςία απηό δελ πξνβιεπόηαλ ζηνλ
αξρηθό ζρεδηαζκό ηεο Δηαηξίαο. Τπελζύκηζε επίζεο όηη ε
αλαζηύισζε ηεο Σζαλαθιείνπ επεηεύρζε κέζσ πξνγξάκκαηνο
ηεο ΔΔΣΑΑ, ελώ δηαβεβαίσζε γηα ινγαξηαζκό ηνπ δήκνπ όηη ζα
ππάξρεη άκεζε ζπλεξγαζία ζε όια ηα επίπεδα κε ην γξαθείν ηεο
Δηαηξίαο.
Βαγγέληρ Λαμπάκηρ «Ό,ηι ζςνδέει ηην πεπιθέπεια με ηο
κένηπο είναι πολύηιμο ππώηα για ηην πεπιθέπεια αλλά
πποζδίδει ηιμή και ζηο κένηπο»
«Ό,ηη ζπλδέεη ηελ πεξηθέξεηα κε ην θέληξν είλαη πνιύηηκν πξώηα
γηα ηελ πεξηθέξεηα αιιά πξνζδίδεη ηηκή θαη ζην θέληξν»,
παξαηήξεζε ζηε δήισζή ηνπ ν θ. Λακπάθεο, επηζεκαίλνληαο
όηη «απηή ε ζύλδεζε αλαδεηθλύεη ηε δηαθάλεηα, ηε ζπλεξγαζία,
ηελ αιιειεγγύε θαη ηε δπλακηθή ελόο θέληξνπ, ην νπνίν ηηκά θαη
ζέβεηαη ηνπο πεξηθεξεηαθνύο ζεζκνύο θαη ηα πξόζσπα πνπ
ηνπο ππεξεηνύλ». «Υαηξεηίδσ απνιύησο ηελ επαλαιεηηνπξγία
ηνπ γξαθείνπ ηεο ΔΔΣΑΑ», ζπλέρηζε, «γηαηί αύξην ζα γίλεη θάηη
ζηελ Καβάια θαη κεζαύξην ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε. Αθόκε πην
ραξνύκελνο ραηξεηίδσ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαπηπρηαθνύ, γηαηί
εηδηθά ν ρώξνο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αλαπηύζζεηαη
ζπλερώο κε κηα δπλακηθή, ε νπνία πξέπεη λα αθνπγθξάδεηαη ηελ
επηζηήκε θαη ηα όζα ζπκβαίλνπλ κέζα ζηνλ ρώξν απηό ζηελ
Δπξώπε θαη αλά ηνλ θόζκν».
Δςπιπίδηρ Σηςλιανίδηρ «Δίναι ζημανηικό να παπάγονηαι
ζηην πεπιοσή μαρ επιζηήμονερ με βαθιά γνώζη ηηρ ηοπικήρ
αςηοδιοίκηζηρ, πος θα γίνοςν πολύηιμα ζηελέση ηηρ»

Σέινο, ν θ. ηπιηαλίδεο παξαηήξεζε πσο «κόλν κέζα από
ζπλδπαζκέλεο παξεκβάζεηο θαη ζπζηεκαηηθέο ζπλεξγαζίαο
επηηπγράλνληαη απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξηνρή θαη ζήκεξα
βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε έλα ηέηνην». «Έρεη ηδηαίηεξε αμία ην
γεγνλόο όηη επαλαιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή καο ην γξαθείν ηεο
ΔΔΣΑΑ», ζπλέρηζε, «αθνύ δηαρεηξίδεηαη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο
ζεκαληηθώλ έξγσλ πνπ πινπνηνύληαη κέζα από ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε. Άξα είλαη πνιύηηκν λα ππάξρεη εδώ έλα εξγαζηήξη
πξνεηνηκαζίαο. Απηό ζεκαίλεη όηη ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα
απνηειέζκαηα, ρξεκαηνδνηήζεηο θαη έξγα ζηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε θαη είλαη ζεκαληηθό βήκα απνθεληξσκέλεο
ιεηηνπξγίαο. Καη ην δεύηεξν ζεκαληηθό είλαη όηη επηηύρακε ε
Κνκνηελή λα είλαη κία από ηηο ηέζζεξηο έδξεο, καδί κε ηελ
Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Κόξηλζν, ελόο κεηαπηπρηαθνύ
πξνγξάκκαηνο, πνπ αθνξά ζηελ παξνρή θξέζθηαο γλώζεο θαη
πιεξνθόξεζεο γηα ηα ζέκαηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Απηό
δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζην παλεπηζηήκηό καο λα ζπκβάιεη θαη απηό
κε ηε γλώζε θαη ηα ζηειέρε ηνπ, ώζηε λα παξάγνληαη ζηελ
πεξηνρή καο επηζηήκνλεο κε βαζηά γλώζε ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, πνπ ζα γίλνπλ πνιύηηκα ζηειέρε ηεο. «Δθεί
πξέπεη λα επηκείλνπκε», θαηέιεμε ν θ. ηπιηαλίδεο, «ζε κηα
ζύκπξαμε ηεο θεληξηθήο πνιηηηθήο κε ηελ απηνδηνηθεηηθή
πνιηηηθή».

Από ΥΡΟΝΟ
ΔΠΑΝΑΛΔΙΣΟΤΡΓΔΙ ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΗ Δ.Δ.Σ.Α.Α. ΚΑΙ ΙΓΡΤΔΣΑΙ
ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η απηνδηνίθεζε ζωξαθίδεηαη ζηελ Κνκνηελή
29.11.2014
Παπάλληλα με ηο γπαθείο ηηρ Δ.Δ.Σ.Α.Α δημιοςπγείηαι ζηην πόλη
μεηαπηςσιακό ππόγπαμμα με ηίηλο «Σοπική και πεπιθεπειακή ανάπηςξη και
αςηοδιοίκηζη» Με ηην έναπξη ηος νέος ΔΠΑ 2014-2020 θα λειηοςπγήζει

ηο γπαθείο ηηρ Δ.Δ.Σ.Α.Α. ζηην Κομοηηνή και θα ζηελεσωθεί ζε ππώηη
θάζη από ζηελέση ηηρ Δηαιπείαρ ζηη Θεζζαλονίκη
Ρεπνξηάδ Όιγα Σζηνύιθα

Ο δήμαπσορ Κομοηηνήρ Γ. Πεηπίδηρ, ο βοςλεςηήρ Ροδόπηρ Δ. ηςλιανίδηρ, ο
διεςθύνων ζύμβοςλορ ηηρ Δ.Δ.Σ.Α.Α. Γ.Μέξηρ και ο ππόεδπορ ηηρ ΠΔΓ ΑΜΘ,
δήμαπσορ Αλεξανδπούποηρ Β. Λαμπάκηρ

Σελ επαλαιεηηνπξγία γξαθείνπ ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη
Απηνδηνίθεζεο ΑΔ (Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.), 21 ρξόληα κεηά, ζηελ Κνκνηελή, αλαθνίλωζε ν
δηεπζύλωλ ζύκβνπινο ηεο, Ιωάλλεο Μέμεο.
ε ζπλέληεπμε Σύπνπ πνπ παξαρώξεζε ρζεο ην κεζεκέξη ηεο Παξαζθεπήο 28
Ννεκβξίνπ καδί κε ηνλ βνπιεπηή Ρνδόπεο ηεο ΝΓ Δπξηπίδε ηπιηαλίδε, ηνλ πξόεδξν
ηεο Πεξηθεξεηαθήο Έλωζεο Γήκωλ(ΠΔΓ) ΑΜΘ, δήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο Βαγγέιε
Λακπάθε θαη ηνλ δήκαξρν Κνκνηελήο Γηώξγν Πεηξίδε, αλαθνηλώζεθε ε επίζεκε
επαλαιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ.
Παξάιιεια, αλαθνηλώζεθε ε έλαξμε κεηαπηπρηαθνύ ηκήκαηνο ζηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα: Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηήκην
Πεηξαηά θαη Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ.

Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ

Η Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α. ΑΔ) ηδξύζεθε
ην 1985 ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο, θαη δηέπεηαη από ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/20 θαη ηνπ ηδξπηηθνύ ηεο λόκνπ. Αλήθεη ζηνλ θνηλωληθό ηνκέα
ηεο νηθνλνκίαο, δηνηθείηαη από ελδεθακειέο αηξεηό δηνηθεηηθό ζπκβνύιην θαη έρεη
κεηόρνπο θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο, ην ειιεληθό δεκόζην θαη θνξείο ηνπ θνηλωληθνύ
ηνκέα.
Σν αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. απνηειείηαη από εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο
κε πινύζηα εκπεηξία ζε ζέκαηα ηνπηθήο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη απηνδηνίθεζεο,
θνηλωληθήο πνιηηηθήο θαη αλζξώπηλωλ πόξωλ, πνιηηηζκνύ, ηνπξηζκνύ θαη
πεξηβάιινληνο, πιεξνθνξηθήο θαη ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ. Η Δ.Δ.Σ.Α.Α. έρεη
ζθνπό ηελ παξνρή επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε θνξείο ηεο
απηνδηνίθεζεο θαζώο θαη ζε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ θνηλωληθνύ ηνκέα.
Δπηπιένλ θαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνύ ηεο ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν αξηζκό δηθηύωλ
θαη ζπλεξγαζηώλ.
Μέζα ζε έλα θόζκν πνπ δηαξθώο κεηαβάιιεηαη, νη ζεζκνί θαη ηα όξγαλα ηεο
απηνδηνίθεζεο, ηα δηαρεηξηζηηθά θαη ηα νξγαλωηηθά ηεο ζρήκαηα παίξλνπλ λέεο
δηαζηάζεηο θαη απνθηνύλ λέν πεξηερόκελν, λένπο πξνζαλαηνιηζκνύο θαη λέεο
θαηεπζύλζεηο.

ΣΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΟΜΟΣΗΝΗ
Με ηελ έλαξμε ηνπ λένπ ΔΠΑ 2014-2020 ζα ιεηηνπξγήζεη ην γξαθείν ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.
ζηελ Κνκνηελή. Θα ζηειερωζεί ζε πξώηε θάζε από ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο ζηε
Θεζζαινλίθε θαη ζα ιεηηνπξγήζεη ζην 2ν όξνθν ηνπ πνιπιεηηνπξγηθνύ θέληξνπ,
ρώξνο πνπ παξαρωξείηαη δωξεάλ από ην δήκν Κνκνηελήο.
Μέζα ζε απηά ηα γξαθεία δηεμάγνληαη θαηά θαηξνύο ζεκηλάξηα πνπ πινπνηεί ν δήκνο
Κνκνηελήο θαη δελ απνθιείεηαη εθεί λα γίλνληαη θαη ηα καζήκαηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ
πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην
ηκήκα Οηθνλνκηθώλ πνπδώλ. Σα ζηειέρε ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. πνπ εξγάζηεθαλ, ώζηε ζε
πνιύ ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα, λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ ηα γξαθεία ζηελ
Κνκνηελή, επραξίζηεζε ζηε δηάξθεηα ζπλέληεπμεο Σύπνπ ν θ. Μέμεο.

«Θεωξνύκε όηη ε πξνζθνξά ηωλ δήκωλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δ.Δ.Σ.Α.Α. είλαη ίζωο ε
θαιύηεξε επθαηξία λα κπνξέζνπκε λα αληηκεηωπίζνπκε ηελ θξίζε πνπ ειπίδνπκε λα
ηειεηώζεη ζύληνκα», αλέθεξε ν δηεπζύλωλ ζύκβνπινο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α..
Η επαλαιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ ζηελ Κνκνηελή, έρεη ωο ζηόρν ζε πξώηε θάζε λα
θέξεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ θαηά θύξην ιόγν ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα,
ζηελ πεξηθέξεηα θαη εηδηθόηεξα ζηε Θξάθε.
«Σν γξαθείν ζα έρεη επζύλεο θαη αξκνδηόηεηεο ζε όιε ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο θαη Θξάθε», είπε ν δήκαξρνο Κνκνηελήο Γηώξγνο Πεηξίδεο. Σα
ελ παξνπζία ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ζηελ αθξηηηθή Θξάθε ραηξέηεζε ν Βαγγέιεο Λακπάθεο
ζεκεηώλνληαο ηα εμήο: «ό,ηη ζπλδέεη ηελ πεξηθέξεηα κε ην θέληξν είλαη πνιύηηκν
πξώηα- πξώηα γηα ηελ πεξηθέξεηα, αιιά πξνζδίδεη ηηκή ζην θέληξν γηαηί αλαδεηθλύεη
ηε δηαθάλεηα, ηε ζπλεξγαζία, ηελ αιιειεγγύε θαη ηε δπλακηθή ελόο θέληξνπ ην νπνίν
ηηκά θαη ζέβεηαη ηνπο πεξηθεξεηαθνύο ζεζκνύο θαη ηα πξόζωπα πνπ ηνπο ππεξεηνύλ.
Η επαλαιεηηνπξγία ελόο γξαθείνπ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. είλαη ό,ηη πνιπηηκόηεξν ζα
κπνξνύζε λα ζπκβεί ζηελ πεξηθέξεηα καο θαη ωο πξόεδξνο ηεο ΠΔΓ ην ραηξεηίδω
απνιύηωο γηαηί ζήκεξα γίλεηαη απηό ζηελ Κνκνηελή, αύξην ζα γίλεη θάηη ζηελ Καβάια
θαη κεζαύξην ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε».

ΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Όζνλ αθνξά ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα, όια μεθίλεζαλ από κία ηδέα πνπ είρε ν
βνπιεπηήο Ρνδόπεο ηεο ΝΓ Δπξηπίδεο ηπιηαλίδεο, αλέθεξε ν θ. Μέμεο
ππελζπκίδνληαο ην ζύλζεκα πνπ επαλαιάκβαλε όληαο ππνπξγόο Παηδείαο, όηη «όια
είλαη ζέκα παηδείαο».
«Ξεθηλήζακε ινηπόλ από απηό, ήξζακε ζε επαθή κε ηα παλεπηζηήκηα θαη κεηά από
πνιιέο δηαβνπιεύζεηο θαηαιήμακε ζην λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κεηαπηπρηαθό κε
ηίηιν «Σνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη απηνδηνίθεζε».
ην πιαίζην απηό, πξωηόθνιιν ζπλεξγαζίαο ζα ππνγξαθεί κεηαμύ ηνπ ΓΠΘ θαη ηεο
Δ.Δ.Σ.Α.Α. θαη ζα ζεκαηνδνηήζεη κία δεθαεηή ζπλεξγαζία θαη αλάπηπμε ελόο
κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. Δθηόο από ηελ Κνκνηελή, ζε Κόξηλζν,
Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε ζα ιεηηνπξγήζεη ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζε ζπλεξγαζία
κε ηα αληίζηνηρα παλεπηζηήκηα.

«Απηό ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα, είλαη ην πξώην εμεηδηθεπκέλν ζηελ Δπξώπε, πνπ
αθνξά θαηά θύξην ιόγν ζηειέρε ηωλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αιιά θαη
όπνηνλ ζέιεη λα πξνζπαζήζεη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε θαη ηνπ δίλεη ηα εθόδηα ζην
λα ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηελ ρώξα καο», είπε ν
θ. Μέμεο.
ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ. ε Κνκνηελή ήηαλ απνύζα, ελάρζεθε
ηειηθά κεηά από πηέζεηο ηνπ δεκάξρνπ Κνκνηελήο θαη απηό «είλαη κία πνιύηηκε
έλεζε, ζε κία επνρή πνπ ην ΓΠΘ δνθηκάζηεθε από ηελ αηκνξξαγία θνηηεηώλ», είπε ν
θ. ηπιηαλίδεο.
Ο ίδηνο πξόζζεζε πωο «εάλ ην κεηαπηπρηαθό απηό δηαθξηζεί γηα ηελ πνηόηεηα ηνπ, κε
ην δεδνκέλν όηη είλαη δηεπηζηεκνληθό θαη δηαπαλεπηζηεκηαθό, ζπκκεηέρνπλ ηέζζεξα
από ηα θνξπθαία παλεπηζηήκηα ηεο ρώξαο, κπνξεί λα γίλεη έλα ειθπζηηθό θίλεηξν,
ώζηε λα απμεζεί ν αξηζκόο θνηηεηώλ ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν θαη απηό είλαη πάξα
πνιύ ζεκαληηθό γηα ηελ πόιε. Βεβαίωο όηαλ έρεηο θαη ηερλνθξάηεο κε εμεηδηθεπκέλε
γλώζε, θαη απηή ήηαλ ε επηδίωμε εμαξρήο, έρεηο ηε δπλαηόηεηα λα ζηειερώζεηο όιν
ην κεραληζκό ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο, όπνπ
κπνξνύλ λα εθαξκόδνπλ λέεο κεζόδνπο γηα ηε ελίζρπζε ηεο απηνηέιεηαο ηωλ ΟΣΑ.
Άιιωζηε ζηόρνο είλαη νη δήκνη λα παηήζνπλ ζηα πόδηα ηνπο θαη λα έρνπλ ηε ιηγόηεξε
δπλαηή εμάξηεζε από ην θεληξηθό θξάηνο.
Η γλώζε απηή όηαλ κεηαιακπαδεύεηαη από ηηο δηεζλείο θαη ηηο επξωπαϊθέο
παξαζηάζεηο, κε έλα ηξόπν κάιηζηα πξαθηηθό, αληηιακβάλεηαη θαλείο όηη ζα είλαη
πνιύηηκε θαη ζηελ ίδηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε».

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Η δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη 18 κήλεο θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα
μεθηλήζεη θαη ην πξώην εμάκελν ηνπ 2015. Θα είλαη αλαγλωξηζκέλν κεηαπηπρηαθό
πξόγξακκα ην νπνίν ζα πινπνηείηαη θάζε Παξαζθεπή, άββαην θαη Κπξηαθή ώζηε λα
έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ην παξαθνινπζήζνπλ θαη νη εξγαδόκελνη. Σν θόζηνο ηνπ ζα
είλαη ρακειό, από ηα ρακειόηεξα ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα θαη εάλ ην
ελδηαθέξνλ είλαη κεγάιν, ηόηε δελ απνθιείεηαη λα δεκηνπξγεζνύλ πεξηζζόηεξα από
έλα ηκήκαηα. Ο αξηζκόο ηωλ ζπκκεηνρώλ ζε έλα ηκήκα, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα

20-22 άηνκα.

