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Έργα ύψους 2 δις για υποδομές και παραγωγή ενέργειας στους Δήμους
Σημαντικά έργα υποδομής, ανάπτυξης και παραγωγής ενέργειας στους δήμους,
συνολικού προϋπολογισμού 2 δις ευρώ, ανακοινώθηκαν στην ημερίδα που
διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, με
θέμα «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού. Απλούστευση και Προτυποποίηση
Διαδικασιών Λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού- Πιλοτική λειτουργία», την
Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018.
Τα έργα εντάσσονται στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» που υλοποιείται από το
υπουργείο Εσωτερικών, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος αναφέρθηκε συνολικά στο ρόλο που
διαδραματίζει η Εταιρία στην αναπτυξιακή πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ειδικότερα τόνισε ότι, «Προκειμένου η Αυτοδιοίκηση να αναλάβει πρωτοβουλίες
είναι απαραίτητος ο εφοδιασμός της με κατάλληλα εργαλεία και οδηγούς αλλά και με
γνώσεις και πληροφορίες που θα την καθοδηγούν τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην
εφαρμογή των πολιτικών της. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΑΑ σχεδίασε και υλοποιεί
δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και
των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην έγκυρη και
έγκαιρη ενημέρωση για την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών πηγών και
εργαλείων από την ΤΑ.
Στη συνέχεια, ο Γκοτσόπουλος παρουσίασε το επίμαχο έργο της ΕΕΤΑΑ για την
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων: «Στόχοι της
πράξης είναι ο σχεδιασμός ενός νέου, σύγχρονου επιχειρησιακού μοντέλου
οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών
λειτουργίας τους και της δημιουργίας προτύπων αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών, της
εκπόνησης προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων και τέλος, με
το σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των γνώσεων και
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού».
Ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Κ. Βαρλαμίτης
αναφέρθηκε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» επισημαίνοντας ότι, χρηματοδοτεί έργα
που έχουν να κάνουν με ύδρευση, αποχέτευση, αγροτική οδοποιία, κτιριακά,
αντιπλημμυρικά , αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων,

τοπικά χωρικά σχέδια και παραγωγή ενέργειας. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Βαρλαμίτης
ήδη τους τελευταίους 24 μήνες έχουν εγκριθεί έργα ύψους άνω των 300 εκατ. ευρώ
σε 70 δήμους της χώρας.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΤΠ&Δ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ενεργειακά
υπογραμμίζοντας ότι κάθε ένα εκατ. ευρώ που επενδύεται στην ενεργειακή
αναβάθμιση Δημοσίων κτιρίων δημιουργεί 31 θέσεις εργασίας. Ο κ. Βαρλαμίτης
αναφέρθηκε και στην ανάγκη διαμόρφωσης μοντέλου αλλαγής του μίγματος
ενεργειακής κατανάλωσης για μέγιστο αποτέλεσμα όπως για παράδειγμα αντλίες
θερμότητας σε σχολεία αντί για πετρέλαιο.
Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Α. Παρίσης,
αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία που έχει με την ΕΕΤΑΑ και χαρακτήρισε το
συγκεκριμένο έργο πολύ σημαντικό για την τοπική αυτοδιοίκηση και τον
εκσυγχρονισμό των δήμων.
Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ, Μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ, Ιωάννης Τσιάμης
χαρακτήρισε το έργο αυτό «σημαία», τονίζοντας ότι δεν θα υπάρξει άλλη ευκαιρία
για την Αυτοδιοίκηση και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, που χρόνια τώρα
ταλανίζει τους πολίτες.
Εισηγήσεις αναφορικά με το έργο έκαναν οι : Γ. Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής
Ανάπτυξης, Οργάνωσης και περιβάλλοντος ΕΕΤΑΑ, Η. Λίτσος , Υπεύθυνος
Τομέα Οργάνωσης ΕΕΤΑΑ, Β. Βεσκούκης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ και
Κ. Κώτσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Τομέας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης Κρήτης.
Η Ημερίδα απευθυνόταν σε στελέχη των ΟΤΑ των Περιφερειών Βορείου
Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

