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Χαιρετισμός του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΕΤΑΑ
Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης εξέλεξε, στις 8 Μαρτίου 2016, νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Εκπροσωπώντας το νέο
αυτό όργανο, επιθυμούμε να τονίσουμε την πρόθεσή μας να συμβάλλουμε ουσιαστικά στις απαιτήσεις της νέας εποχής, στην υλοποίηση των
πολιτικών και μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζονται για την Αυτοδιοίκηση και να την υποστηρίξουμε στην άσκηση του πολύπλευρου και
απαιτητικού της ρόλου, στην κρίσιμη αυτή συγκυρία.Η εμπειρία και η τεχνογνωσία, που έχει αναπτύξει σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών
πεδίων, σε συνδυασμό με τον θεσμικό της ρόλο, έχουν καθιερώσει την ΕΕΤΑΑ στο επιχειρησιακό της περιβάλλον, ως τον κύριο
φορέα επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κεντρικής Διοίκησης σε θέματα Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.Στόχοι της νέας Διοίκησης της Εταιρίας είναι αφενός μεν η διεύρυνση των δράσεών της σε
περισσότερους ακόμη τομείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αφετέρου δε, η αναβάθμιση των σχέσεων και η
ενίσχυση της συνεργασίας της με τους Δήμους και τις Περιφέρειες, με απώτερο σκοπό τη συλλογική και συντονισμένη
υποστήριξή τους και την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα με τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης,
ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ και ΠΕΔ, η ΕΕΤΑΑ θα επιδιώξει να συνεργαστεί με συστηματικό και μόνιμο τρόπο, προκειμένου
να διασφαλίσει την οριζόντια υποστήριξη όλων των ΟΤΑ αλλά κυρίως αυτών που έχουν πιο αυξημένες
ανάγκες, μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς. Για μας είναι σίγουρο ότι με ισχυρή Αυτοδιοίκηση δεν
επιτυγχάνεται μόνο με θεσμικές ρυθμίσεις και πόρους αλλά είναι αναγκαία η συστηματική τεχνική
και επιστημονική στήριξη. Η διοίκηση της ΕΕΤΑΑ και οι εργαζόμενοι σε αυτήν είναι πρόθυμοι να
ανταποκριθούν στη νέα αυτή πρόκληση. Με την έκδοση του διμηνιαίου αυτού ηλεκτρονικού
εντύπου, εγκαινιάζουμε ένα νέο, πιο άμεσο τρόπο επικοινωνίας με όλους τους φορείς
της Αυτοδιοίκησης, της Κεντρική Διοίκηση και τα ΜΜΕ. Στόχος μας είναι να
ενημερώσουμε για το έργο της ΕΕΤΑΑ, να το προωθήσουμε και να αναδείξουμε
έργα και δράσεις που υλοποιεί η Εταιρία και που μπορούν να αξιοποιηθούν
κατάλληλα από όλους τους ΟΤΑ.
Για το Δ.Σ.
Δημήτρης Καλογερόπουλος
Πρόεδρος Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Θεόδωρος Γκοτσόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Ολοκληρώθηκε
η διαδικασία
επιλογής των
ωφελούμενων
παιδιών για
παιδικούς σταθμούς
ΚΔΑΠ και
ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από την ΕΕΤΑΑ η α’ φάση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής 2016-2017» με την ανακοίνωση των ωφελούμενων του προγράμματος. Παρά το γεγονός ότι η φετινή διαδικασία
είχε πολλές καινοτομίες (νέες διαδικασίες για τις μητέρες, ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων κλπ.), η ΕΕΤΑΑ τήρησε όλες
τις ημερομηνίες της πρόσκλησης και διαχειρίστηκε το πρόγραμμα με απόλυτη διαφάνεια. Τα αποτελέσματα με τους
δικαιούχους ανακοινώθηκαν στις 24 Αυγούστου, όπως η εταιρία είχε αρχικά δεσμευθεί. Ειδικότερα: (α) Υποβλήθηκαν
105.996 αιτήσεις από μητέρες που αντιστοιχούν σε 132.839 παιδιά. (β) Μετά τη διαδικασία ελέγχου των μορίων και
των σχεδόν 12.000 ενστάσεων κρίθηκαν έγκυρες 121.569 αιτήσεις για αντίστοιχο αριθμό παιδιών. (γ) Συνολικά
στους παιδικούς σταθμούς θα φιλοξενηθούν 84.800 παιδιά. (δ) Σύμφωνα με τη διαδικασία της επιλογής, που έγινε
ηλεκτρονικά και βάσει μορίων, όλα τα παιδιά που οι οικογένειες τους δήλωσαν εισόδημα κάτω από το όριο της
φτώχειας έγιναν δεκτά στο πρόγραμμα. Ο αριθμός των παιδιών αυτών ανέρχεται σε 52.757. (ε) Όλα τα παιδιά
κατηγορίας ΑΜΕΑ ήτοι 2.934 παιδιά έγιναν δεκτά. Στην ίδια κατηγορία είναι και 921 παιδιά ΑΜΕΑ όπου οι
οικογένειες τους είναι με εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχιας. (στ) Το συνολικό κόστος του προγράμματος
ανέρχεται στα 193.025.945 ευρώ. (ζ) Ο αριθμός των αιτήσεων είναι αυξημένος σε σχέση με πέρυσι κατά
13,74%. Το 2015 είχαν κριθεί έγκυρες 106.885 αιτήσεις, φιλοξενήθηκαν 81.270 παιδιά και το κόστος του
προγράμματος ανήλθε σε 176.500.000 ευρώ. Τα στοιχεία του προγράμματος το οποίο ξεκίνησε να υλοποιείται από την
1η Σεπτεμβρίου 2016 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.eetaa.gr. Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΕΤΑΑ ως
αποκλειστικός διαχειριστής του προγράμματος θα επιβλέπει την εφαρμογή του καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
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Οι βάσεις συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης,
τέθηκαν κατά την διάρκεια της επίσκεψης του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής
Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορου Βερναρδάκη στην ΕΕΤΑΑ, στις 29 Ιουλίου
2016, όπου συναντήθηκε με τη διοίκηση και τα στελέχη της. Η συνεργασία μεταξύ
Υπουργείου και ΕΕΤΑΑ, όπως δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός, θα έχει να κάνει με την
διοικητική αναδιοργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με την εκπαίδευση
των εργαζομένων. Ειδικότερα, ο κ. Βερναρδάκης επισήμανε ότι, για να λειτουργήσει
σωστά η Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν οργανογράμματα
λειτουργίας των δήμων αλλά και να γίνει αξιολόγηση των δομών τους, σε σχέση με την
επικείμενη αναθεώρηση του Καλλικράτη. Στο θέμα της εκπαίδευσης των υπαλλήλων της
Αυτοδιοίκησης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κοινός τόπος μεταξύ Υπουργείου και ΕΕΤΑΑ καθώς
και οι δύο φορείς λειτουργούν παραπλήσια προγράμματα. Ο κ. Βερναρδάκης εξέφρασε την
ικανοποίησή του για το θέμα αυτό και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην εκπαίδευση των
υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης
Καλογερόπουλος τόνισε ότι σε πολλά ζητήματα χρειάζεται η πολιτική βούληση και η συνεργασία
της Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στον θεσμό. Ο Διευθύνων
Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος αναφέρθηκε, στην προσπάθεια που έχει
ξεκινήσει η εταιρία για την ανασυγκρότησή της, την επιδίωξη να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό
ρόλο στον αναπτυξιακό τομέα που σχετίζεται με την Αυτοδιοίκηση, τη διοικητική αναδιοργάνωση
και τις μεταρρυθμίσεις του Καλλικράτη, αλλά και με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε
το μεγάλο έργο της φιλοξενίας των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς που αφορά τουλάχιστον 84.000 παιδιά. Ο κ. Γκοτσόπουλος τόνισε ότι υπάρχει άριστη
συνεργασία με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης και με τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς πολλά από τα προγράμματα αυτά πρόκειται να
χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, αλλά και από εθνικούς πόρους. Κατά την διάρκεια της συζήτησης, τα στελέχη της Εταιρίας ανέπτυξαν τις απόψεις τους
σχετικά με την επικείμενη συνεργασία που μπορεί να έχει η Εταιρία με το υπουργείο και ταυτόχρονα για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην
όλη προσπάθεια για την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επίσκεψη εργασίας
του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Χριστόφορου Βερναδάκη
στην ΕΕΤΑΑ

Σε Προγραμματικές Συμβάσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προχώρησε η Ελληνική Εταιρία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Η συνεργασία των δύο φορέων πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αποστολής και
των αρμοδιοτήτων τους, να υλοποιούν τα ώριμα έργα αναβάθμισης των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού. Βούληση της ΕΕΤΑΑ
είναι να συνδράμει το έργο «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τ.Α. Α΄και Β΄ βαθμού», με την
παροχή επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην ΚΕΔΕ. Ο στόχος αυτός θα
επιτευχθεί με : • Την εξειδίκευση, προώθηση, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση στρατηγικών
μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην ενδυνάμωση και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
και της αποδοτικότητας του συνόλου της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης • Τη λειτουργική
αναδιοργάνωση των Δήμων και των Περιφερειών. Δηλαδή, την απλοποίηση, τον ανασχεδιασμό
(reengineering) και την προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των οριζόντιων και
κάθετων υπηρεσιών τους • Τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών των ΟΤΑ σε θέματα
προστασίας περιβάλλοντος και ενέργειας (διαχείρισης απορριμμάτων, εφαρμογή
μέτρων προώθησης και ενεργειακής απόδοσης κ.λ.π.) • Την υποστήριξη της
βελτίωσης των παρεχόμενων από τους ΟΤΑ κοινωνικών υπηρεσιών και γενικότερα
των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις • Την υποστήριξη της
προετοιμαζόμενης από το ΥΠΕΣΔΑ μεταρρύθμισης της Τ.Α., συμπεριλαμβανομένης της
υποστήριξης της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 4368/2016. Η
σχετική Προγραμματική Συμφωνία ανάμεσα στο ΥΠΕΣΔΑ και την ΕΕΤΑΑ, υπεγράφη στις 28
Ιουλίου 2016. Επίσης, στο πλαίσιο της υποστήριξης της Τ.Α. για την αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ
2014-2020, η ΕΕΤΑΑ θα προχωρήσει στην εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος συλλογικής
υποστήριξης των δικαιούχων ΟΤΑ Α΄ βαθμού και ιδιαίτερα των μικρών ορεινών και νησιωτικών
δήμων, με τη συνεργασία του Υπουργείου Οικονομίας και της ΜΟΔ. Ταυτόχρονα, η ΕΕΤΑΑ προχώρησε
σε Προγραμματική Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που αφορά σε εκτελούμενα
έργα στους ΟΤΑ αλλά και στην έρευνα νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ολοκλήρωσή τους. Τέλος,
η Εταιρία έχει καταθέσει πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τη Γενική
Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, για την εφαρμογή των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης
Απορριμμάτων (ΠΕΔΣΑ) καθώς και την υποστήριξη των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

Πρωταγωνιστής
η ΕΕΤΑΑ
σε έργα και δράσεις
των Υπουργείων
Οικονομίας,
Εσωτερικών
και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
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2016-2020

Eπιχειρησιακό πρόγραμμα Ε.Ε.Τ.Α.Α.
2016 - 2020

Ξεκίνησε τον Απρίλιο και ολοκληρώνεται έως τα τέλη Οκτωβρίου, η σύνταξη του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος και του Οργανογράμματος της
ΕΕΤΑΑ για την περίοδο 2016-2019. Σύμφωνα με την απόφαση της Διοίκησης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκπονήθηκε από ομάδα στελεχών της
εταιρίας με εμπειρία στη σύνταξη επιχειρησιακών προγραμμάτων και με τη συμμετοχή των εργαζομένων όλων των διοικητικών ενοτήτων. Για τη
σύνταξή του δημιουργήθηκαν θεματικές ομάδες εργασίας, διοργανώθηκαν συσκέψεις ανά διοικητική ενότητα που επεξεργάστηκαν τις προτεραιότητες
και τους στόχους της Εταιρίας για το επόμενο διάστημα και τις εισηγήθηκαν στο αρμόδιο όργανο, το Συμβούλιο Προγραμματισμού. Η α΄φάση
συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο πρόκειται να παρουσιαστεί για συζήτηση και έγκριση το σύνολο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ αποτελεί ένα συλλογικό έργο που θα συμβάλει στον αποτελεσματικότερο
προγραμματισμό, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της, για την περίοδο 2016-2019, στο πλαίσιο ενός εξωτερικού περιβάλλοντος,
ευρωπαϊκού, εθνικού και τοπικού,με αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις. Με βάση τον ιδρυτικό της Νόμο και την αποστολή της, ορισμένοι από
τους κεντρικούς στρατηγικούς της στόχους αφορούν: (α) στην υποστήριξη της αυτοδιοίκησης σε όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων της, με έμφαση στον
αναπτυξιακό τομέα (β) στην παροχή συστηματικής υποστήριξης
σε μικρούς δήμους με περιορισμένες δυνατότητες, δηλαδή
ορεινούς και νησιωτικούς (γ) στη συμβουλευτική και τεχνική
υποστήριξη των κεντρικών φορέων, Υπουργείων, Οργανισμών,
στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων,
προγραμμάτων και έργων για την Αυτοδιοίκηση (δ) στη
συνεργασία και προώθηση πρωτοβουλιών από κοινού με
τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ
(ε) στη λειτουργία της ΕΕΤΑΑ ως συντονιστή δικτύων με
περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή διάσταση και ως κέντρου
τεχνογνωσίας, τεκμηρίωσης και πληροφόρησης σε ζητήματα
που αφορούν την Αυτοδιοίκηση και την τοπική ανάπτυξη.
Οι παραπάνω στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται σε άξονες
δραστηριοποίησης, στους οποίους περιλαμβάνονται δράσεις με
αποδέκτες την Αυτοδιοίκηση και τους κεντρικούς φορείς και
σε άξονες εσωτερικής ανάπτυξης, που περιλαμβάνουν δράσεις
για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της ίδιας της
Εταιρίας.

Υπογράφηκε η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕ.Τ.Α.Α.) Α.Ε., για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, της περιόδου 1/1/2016
-31/12/2016.
Η χρηματοδότηση του προγράμματος προέρχεται από: α) το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων, που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), ύψους
σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ, β) τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα τον
Ειδικό Φορέα 33 - 220, ύψους πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, γ) Την
ειδική εισφορά ασφαλισμένων, που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του ν.
4052/2012 (ΦΕΚ 41Α’) για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Κατ’
οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ), ύψους δεκατεσσάρων
εκατομμυρίων (14.000.000) ευρώ και δ) τον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Εσωτερικών, ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.
Η ΕΕΤΑΑ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο πιο έγκαιρη εκκίνηση
του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, το οποίο μέσα στα χρόνια υλοποίησής του
έχει αποδείξει την κοινωνική του χρησιμότητα, καθώς και το πνεύμα αλληλεγγύης
που το διέπει.
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Διαπανεπιστημιακό
Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Τοπική και
Περιφερειακή Ανάπτυξη
και Αυτοδιοίκηση»
Τα Τμήματα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, σε συνεργασία
με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), οργανώνουν Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση», για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ξεκίνησε το ακαδημαϊκό
έτος 2015-2016 και υλοποιείται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κομοτηνή. Είναι 12μηνης διάρκειας και οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Στους δύο πρώτους κύκλους του φοιτούν 190 φοιτητές, ενώ τον φετινό Οκτώβριο ξεκινά το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017. Σκοπός του είναι η παροχή
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες φοιτητές, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες
και τις προκλήσεις των φορέων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
Η ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο ενός προγράμματος παροχής τεχνικής βοήθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης προς το Υπουργείο Εσωτερικών σε ζητήματα
που αφορούν στην διοικητική αναδιοργάνωση της χώρας έχει αναλάβει, μέσα από προγραμματική συμφωνία συνολικής διάρκειας 18
μηνών που αναμένεται να υπογραφεί το Σεπτέμβριο, να συμβάλλει αποφασιστικά στο εν λόγω πρόγραμμα. Η συμβολή της έχει τρεις
βασικούς άξονες αναφοράς:
• Ανάλυση αναγκών κατάρτισης της Τ.Α. - Εθνική στρατηγική κατάρτισης
Η δράση αυτή στοχεύει στον προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης των υπαλλήλων, αλλά και των αιρετών
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος είναι οι πληροφορίες που θα συλλεχτούν να τροφοδοτήσουν μια
μακροπρόθεσμη εθνική στρατηγική κατάρτισης, προκειμένου να αναβαθμιστούν τα πρότυπα κατάρτισης.
Ταυτόχρονα με τη διαδικασία αυτή αναπτύσσεται η ικανότητα κατάρτισης σε κάθε φορέα Τ.Α.
ώστε να υιοθετηθούν σύγχρονες μέθοδοι κατάρτισης και να διασφαλιστεί η ανταλλαγή
πληροφοριών και υλικών.
• Πρόγραμμα Βέλτιστων Πρακτικών
Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στην ενίσχυση των πρωτοβουλιών
των δήμων και τη βελτίωση της συμμετοχής των πολιτών
με τον εντοπισμό, την ανταλλαγή και την ανάδειξη
υφιστάμενων καλών πρακτικών ελληνικών δήμων
σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. τουρισμός)
μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Με
γνώμονα την ποικιλομορφία των ελληνικών
δήμων θα δημιουργηθεί ένα φόρουμ ενημέρωσης και
ανταλλαγής εμπειριών, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα των
δήμων να ανταποκρίνονται σε προβλήματα και ανάγκες με νέους και
δημιουργικούς τρόπους.
• Στρατηγικός Δημοτικός Σχεδιασμός
Ο κύριος στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να υποστηρίξει τους ελληνικούς δήμους να
αναπτύξουν ένα Δημοτικό Στρατηγικό Σχέδιο (ή όραμα και σχέδιο δράσης) για τον καθορισμό των
μελλοντικών τους επιδιώξεων και των μέσων που θα χρησιμοποιήσουν. Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός
αυτός αφορά στον τρόπο που οι Δήμοι, θα διαμορφώσουν νέες στρατηγικές ανάπτυξης στους τομείς της γεωργίας,
του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και των νέων τεχνολογιών.

Συμμετοχή
σε πρόγραμμα
τεχνικής βοήθειας

Στόχοι - Επιδιώξεις
του ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ
για την Προγραμματική
Περίοδο 2014 - 2020
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Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης – ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι το 5ο
μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό πρόγραμμα που καταρτίσθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας με τη συνεργασία των συναρμοδίων Υπουργείων, των
Περιφερειών και των λοιπών οικείων εταίρων και εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας
αξιοποίησης των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων που θα διατεθούν
κατά την περίοδο 2014-2020 για την ανάπτυξη της χώρας.
Κατά την Προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως
παρουσιάζεται στο σχέδιο Γενικού Κανονισμού, αλλά
και στους επιµέρους Κανονισμούς, η Πολιτική
της Συνοχής τοποθετείται ως όχηµα για την
επίτευξη της στρατηγικής 2020. Καλείται
όχι απλά να συμβάλει σ’ αυτήν, προωθώντας τον κατεξοχήν στόχο της σύγκλισης που υπηρετεί,
αλλά να προσανατολιστεί αποκλειστικά στις θεµατικές προτεραιότητες της στρατηγικής, µε αυστηρούς
όρους και προϋποθέσεις για την εκπλήρωσή τους. Βασικός πυλώνας για την εφαρμογή της Πολιτικής
Συνοχής στις τοπικές κοινωνίες είναι ο θεσμός της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.
Με στόχο την αξιοποίηση από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που δίνει το
νέο ΕΣΠΑ ειδικά για δράσεις της, η ΕΕΤΑΑ θα επιδιώξει την αποκωδικοποίηση μέρους ενδεικτικών δράσεων που θα
μπορούσαν να ενταχθούν για χρηματοδότηση μέσω του ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ με δικαιούχους αποκλειστικά τους ΟΤΑ κατόπιν σχετικής
εκχώρησης από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.
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Ο καταστατικός στόχος της ΕΕΤΑΑ για παροχή επιμόρφωσης στο ανθρώπινο δυναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
αποτελεί πλέον στρατηγική προτεραιότητα.
Οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταρχήν έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στα εργαστήρια
μάθησης που διοργανώνει η ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο της συνεργασία της με τη σύμπραξη των Πανεπιστημίων
Πελοποννήσου, Πειραιά, Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης και Δημοκρίτειο Θράκης για την υλοποίηση
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση».
Ήδη ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των «εργαστηρίων μάθησης για αιρετούς», που
πραγματοποιήθηκε στις πόλεις της Αλεξανδρούπολης, της Κομοτηνής, της Καβάλας, (υπό
την αιγίδα της ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης), της Καστοριάς, της Φλώρινας,
(υπό την αιγίδα της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας), της Βέροιας, της Θεσσαλονίκης και
των Σερρών (υπό την αιγίδα
της ΠΕΔ Κεντρικής
Μακεδονίας).
110 εργαζόμενοι
των Δήμων των
Περιφερειών Κεντρικής
Μακεδονίας και Αττικής, στο
πλαίσιο συνεργασίας με τις ΠΕΔ
Κεντρικής Μακεδονίας και Αττικής,
συμμετείχαν το 2016 σε επιμορφωτικά
προγράμματα για το ΕΣΠΑ 2014-2020 και τα
ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα και τη κοινωνική
πολιτική. Η συνεργασία με τις ΠΕΔ της χώρας συνεχίζεται
και το δεύτερο εξάμηνο του 2016 με τη παροχή επιμορφωτικών
προγραμμάτων στους εργαζόμενους των Δήμων των ΠΕΔ Στερεάς
Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας.
Παράλληλα η Εταιρία ανταποκρίθηκε σε ενδιαφέρον του Δήμου Ζακύνθου για
επιμόρφωση του προσωπικού του σε θέματα ΕΣΠΑ, ενώ ακολουθούν επιμορφωτικά
προγράμματα για τους Δήμους Άνδρου και Μυκόνου.

Η ΕΕΤΑΑ επιμορφώνει
το ανθρώπινο δυναμικό
των Δήμων

6
Συμμετοχή της ΕΕΤΑΑ
σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά
Προγράμματα
Συνάντηση με Εθνικά σημεία Επαφής

Θεσ/νίκη, στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ.
Εργαστήρι για δημιουργική Ευρώπη
Σεμινάριο στελεχών Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας
για ευρωπαϊκά προγράμματα

Η Εταιρία υποβάλλει, σε συνεργασία με άλλους φορείς, προτάσεις στο πλαίσιο
προσκλήσεων ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων και απ ευθείας από την ΕΕ
χρηματοδοτικών πηγών. Στόχος της η μεταφορά καινοτόμων δράσεων και προϊόντων,
που μπορούν να αξιοποιηθούν από την ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η υλοποίηση του έργου «Προώθηση της Ολοκλήρωσης
στο σχεδιασμό και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις τοπικές αρχές μέσω της
επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού της «Prissm», όπου η ΕΕΤΑΑ συμμετείχε
με την ιδιότητα του συντονιστή εταίρου. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Lifelong Learning και αφορούσε την ολοκληρωμένη παροχή κοινωνικών
υπηρεσιών (www.prissm-eu.com).
Αντίστοιχα στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος «Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας - SES Net» (www.sesnet.eu) στήριξε με την συμμετοχή της την
πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝΚΑ). Η ΑΝΚΑ, η Συνεταιριστική Τράπεζα
Καρδίτσας με την ΕΕΤΑΑ και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ηθικών και
Εναλλακτικών Τραπεζών, τη bvba Helde και την υποστήριξη της Ένωσης Συνεταιριστικών
Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ), στόχευσαν στην ίδρυση μιας τοπικής συνεργασίας για τη
κοινωνική επιχειρηματικότητα και ανέπτυξαν ένα κοινωνικό χρηματοοικονομικό
εργαλείο με σκοπό την χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Η ΕΕΤΑΑ, δίνοντας προτεραιότητα στο νέο για την Ελλάδα θεσμό της κοινωνικής
οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, εμβαθύνει τη παρούσα περίοδο την
έρευνα της εξετάζοντας τις γνώσεις και ικανότητες που πρέπει να έχει ο κοινωνικός
επιχειρηματίας. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου «Communicating Professional
Competence» ComProCom (www.comprocom.eu), το οποίο χρηματοδοτείται στο
πλαίσιο του Erasmus, που συμμετέχει με την ιδιότητα του συντονιστή εταίρου, εκπονεί,
με βάση το πρότυπο πλαίσιο επαγγελματικών ικανοτήτων που το έργο έχει αναπτύξει,
σχέδιο πλαισίου επαγγελματικής ικανότητας του διευθυντή/ριας μιας κοινωνικής
επιχείρησης όπου περιγράφονται οι κύριες δραστηριότητες που απαιτούνται από τον /
την κάτοχο της θέσης αυτής.

Διαδικτυακή Πύλη
Επεξεργασμένης Πληροφόρησης
για τα Ευρωπαϊκά
Ανταγωνιστικά Προγράμματα
Η ΕΕΤΑΑ προσφέρει από το 2015 στους ελληνικούς φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Τοπικής Ανάπτυξης ένα Διαδικτυακό Εργαλείο Πληροφόρησης για τα Ευρωπαϊκά
Ενημέρωση για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020
Προγράμματα της Προγραμματικής Περιόδου 2014 - 2020 και τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα (www.
στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη
eetaa.gr «Ευρωπαϊκά Δίκτυα και Προγράμματα»). Ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί
για τις τρέχουσες προκηρύξεις και προσκλήσεις των Ευρωπαϊκών Ανταγωνιστικών
Προγραμμάτων, νέα και ανακοινώσεις από τα αρμόδια εθνικά σημεία επαφής και τις εθνικές αρχές, εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για συνεργασία από ευρωπαϊκούς
φορείς, στο πλαίσιο των προγραμμάτων. Το 2017 η διαδικτυακή πύλη πληροφόρησης θα αποκτήσει δυναμικό χαρακτήρα, με μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ηλεκτρονικού
λογαριασμού για υποβολή ερωτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και τράπεζα πληροφοριών για ευρωπαϊκές συνεργασίες.
Το παραπάνω διαδικτυακό εργαλείο σε συνδυασμό με τα επιμορφωτικά προγράμματα με τίτλο «ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα»,
τα οποία πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις ΠΕΔ, στηρίζουν τη δημιουργία ανθρώπινου δικτύου που
απασχολούνται στους Δήμους με τα θέματα της Ε.Ε.
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Τα «Κέντρα Κοινότητας», είναι μια νέα διοικητική δομή που θεσμοθετήθηκε με τον ν.4368/2016, η οποία είναι δυνατό να
συστήνεται και να λειτουργεί στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού.
Εντάσσονται στο συνολικότερο στρατηγικό σχέδιο της Ελληνικής Πολιτείας και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τη δημιουργία ενός ενιαίου Εθνικού Μηχανισμού για το
συντονισμό των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας, ενσωματώνουν τα Γραφεία
Διαμεσολάβησης του Δικτύου Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, καθώς και τις λειτουργίες
εξειδικευμένων κέντρων για ειδικές κατηγορίες του πληθυσμού (π.χ. Κέντρα Ρομά, Κέντρα
Μεταναστών, κ.α.).
Η δημιουργία και η λειτουργία των παραπάνω Κέντρων στους Δήμους, θα
υποστηριχτεί με τη συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ελληνικής Εταιρίας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.
Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη του οικείου
Ο.Τ.Α. στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας
και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς
για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των
πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υλοποιούνται στην περιοχή
λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι, τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν τον βασικό
«πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «OneStopShοp», με εξατομικευμένη ολιστική
προσέγγιση, τα οποία, υποστηρίζοντας ή συνεργώντας με τη Δ/νση Κοινωνικών Υπηρεσιών του
Ο.Τ.Α. θα ενισχύσουν τις ευρύτερες πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, όπως η καθολική
εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (που προβλέπεται να ξεκινήσει σταδιακά μέσα στο 2016, και
να εφαρμοστεί σε εθνικό επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2017), το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, οι ρυθμίσεις του Ν. 4320/2015 για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, η εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ και την
Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης κα.

Γεγονός πλέον
τα Κέντρα Κοινότητας
στους Δήμους

Την υλοποίηση του Προγράμματος υποστήριξης των Κέντρων Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ και της
Αυτοδιοίκησης, έχει αναλάβει από το 2014 έως το 2020, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΑΑ, σε συνεργασία
με τα Υπουργεία, Υγείας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
την ΚΕΔΕ και τον ΟΚΑΝΑ, έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, την τεχνική
υποστήριξη και παροχή τεχνικής βοήθειας στους Δήμους και
στα Κέντρα Πρόληψης, που αυτοί συμμετέχουν, για τη
συμμετοχή τους σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται
από την Ε.Ε. Σκοπός του Προγράμματος είναι:
α) να αναβαθμιστεί και να εναρμονίζεται κάθε
φορά η λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης σε θεσμικό,
επιστημονικό, επιχειρησιακό και οικονομικό επίπεδο, σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες κοινοτικές, εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις,
καθώς και οδηγίες διεθνών οργανισμών, παρεμβάσεις και πολιτικές για τα
θέματα πρόληψης, λαμβανομένων υπόψη, σε κάθε περίπτωση, γνωμοδοτικά, των
απόψεων όλων των συμβαλλομένων μερών. β) να υποστηριχτεί η ανάπτυξη του θεσμού
των Κέντρων Πρόληψης, καθώς και η ίδρυση και η λειτουργία νέων Κέντρων Πρόληψης,
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Χώρας στον τομέα της πρόληψης.

Συμμετοχή της ΕΕΤΑΑ
στο Πρόγραμμα
υποστήριξης
του ΟΚΑΝΑ και
της Αυτοδιοίκησης
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Τα πεδία της συνεργασίας μεταξύ των δύο θεσμών,
προκειμένου να διεκδικήσουν από κοινού την επίλυση
των προβλημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία,
προσδιόρισαν ομόφωνα στην κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών τους
Συμβουλίων η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ. Το κεντρικό μήνυμα της συνεργασίας των δύο
θεσμών είναι ότι: «Δήμοι και Περιφέρειες δε θα δεχθούν αλλαγές που ανατρέπουν
λυμένα ζητήματα αν πρώτα δεν έχουν διατυπώσει τις θέσεις τους οι δύο θεσμοί». Στη
συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ, στις 12 Μαΐου 2016, o
Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κ. Αγοραστός και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, κατέθεσαν
συγκεκριμένα Κείμενα Προτάσεων, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση του διαλόγου
για τη συνεργασία των δύο θεσμών. Επίσης συμφωνήθηκε να συσταθεί μια Κοινή
Επιτροπή, η οποία θα ενδυναμώσει τη συνεργασία των δύο θεσμών. Όπως ανέφερε το
σύνολο των Μελών των δύο Διοικητικών Συμβουλίων «Σήμερα οι δύο θεσμοί έθεσαν
τις βάσεις για μια διαβαθμιδική συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων της
Αυτοδιοίκησης». Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης πρότεινε τη συνεργασία των δύο
πλευρών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί κοινό συνέδριο του Πρώτου και Δεύτερου
Βαθμού. Όπως υπογράμμισε, «μπορεί να διοργανωθεί ένα κοινό Συνέδριο ΚΕΔΕ
- ΕΝΠΕ και να εγκριθεί μια κοινή πρόταση των δυο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
προς την Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα, προκειμένου να διευρυνθεί ο ρόλος των
Δήμων και των Περιφερειών στην αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης, στην ανάπτυξη
της χώρας και στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής». Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κ.
Αγοραστός χαρακτήρισε ως «ημέρα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» τη σημερινή, καθώς
μπήκαν οι βάσεις συνεργασίας και ουσιαστικής δουλειάς των Δήμων και των Περιφερειών. «Βάζουμε τις βάσεις συνεργασίας, συνέργειας, αλήθειας, ουσίας και
κυριολεξίας για να διαχυθούν τα αποτελέσματα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Θέτουμε τις βάσεις ενός εθνικού αυτοδιοικητικού στρατηγικού σχεδιασμού χωρίς διακρίσεις
και αποκλεισμούς με υπερκομματικό πατριωτισμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μιας χώρας που υποφέρει. Οι Περιφέρειες αποδείξαμε στην πράξη ότι ξέρουμε
να συνεργαζόμαστε και τα αποτελέσματα είναι απτά, ορατά και μετρήσιμα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θ. Γκοτσόπουλος, καλωσόρισε τους Δημάρχους και τους
Περιφερειάρχες, τονίζοντας ότι «η ΕΕΤΑΑ αποτελεί το σπίτι της Αυτοδιοίκησης». «Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξουν κοινές προτάσεις για τα θεσμικά και οικονομικά
ζητήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση. Οι προτάσεις αυτές πρέπει να κατατεθούν άμεσα στην Κυβέρνηση».

Στα κεντρικά γραφεία της Eταιρίας
η κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ.
της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ

Ο Πολιτισμός κινητήριος δύναμη
τοπικής οικονομίας και κοινωνικής συνοχής
«Πολιτισμός, Κινητήριος Δύναμη Τοπικής Οικονομίας και Κοινωνικής Συνοχής», ήταν το θέμα της Ημερίδας
που συνδιοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), και το Γραφείο
«Δημιουργική Ευρώπη» Ελλάδας της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του
ΥΠ.ΠΟ.Α., υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), τη Τρίτη 12 Ιουλίου 2016, στο
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Τις εργασίες της Ημερίδας χαιρέτισαν ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ
Γιώργος Πατούλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θεόδωρος Γκοτσόπουλος και ο Διευθυντής Διεθνών
Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης ΥΠΠΟΑ Γεώργιος Καλαμαντής. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της
Ημερίδας παρουσιάστηκαν από Πανεπιστημιακούς και επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα, οι ευκαιρίες
χρηματοδότησης που προσφέρουν το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη 2014-2020» καθώς και άλλα
ευρωπαϊκά προγράμματα. Επιπλέον αναδείχθηκε η σημασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την τοπική ανάπτυξη και στον τομέα του πολιτισμού.Ο Διευθύνων
Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, μιλώντας στην εκδήλωση επισήμανε ότι η νέα διοίκηση της Εταιρίας έχει εντάξει στον προγραμματισμό της τη στήριξη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαφύλαξη, την ανάδειξη και την προβολή του πολιτιστικού πλούτου και της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, καθώς και
την υποστήριξη νέων ανθρώπων και εθελοντικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο.«Επιδίωξη της Εταιρίας μας, είπε χαρακτηριστικά, είναι να
ανοίξει ένας διάλογος με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να αναπτυχθούν δίαυλοι επικοινωνίας και δυναμικά
ανθρώπινα δίκτυα, με στόχους α) το συντονισμό των τοπικών πολιτιστικών παρεμβάσεων, β) την ανταλλαγή των
σχετικών εμπειριών, γ) την ανάδειξη και προβολή τους και δ) την πληροφόρηση και τη στήριξη στην προσπάθεια
συμμετοχής σε κοινοτικά προγράμματα που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
Η ημερίδα είχε μεγάλη συμμετοχή, ενώ πολλοί από τους συμμετέχοντες στις τοποθετήσεις τους ζήτησαν από
την ΕΕΤΑΑ να δραστηριοποιηθεί ακόμη περισσότερο στο θέμα του πολιτισμού σε συνδυασμό,
πάντα, με την ανάπτυξη.
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Η ΕΕΤΑΑ στην
εκδήλωση του ΕΚΔΔΑ
για την αναπτυξιακή πολιτική
των ΟΤΑ
Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) οργάνωσε Ημερίδα στις 11 Ιουλίου 2016, στην Αθήνα, με
θέμα «Οργάνωση Υπηρεσιών και Αναπτυξιακή Πολιτική των ΟΤΑ».
Η Ημερίδα απευθυνόταν σε Αιρετούς, Συμβούλους και μέλη της διοίκησης των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ, καθώς επίσης και στα στελέχη των υπηρεσιών των
Δήμων.
Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει ξεκινήσει το ΕΚΔΔΑ για κοινές δράσεις μεταξύ Αιρετών και των υψηλόβαθμων στελεχών της διοίκησης των
Δήμων με το Εθνικό Κέντρο, προκειμένου να προχωρήσει σε κατάρτιση εξειδικευμένων και στοχευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης και υποστήριξης δημόσιων
πολιτικών στους Δήμους σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Στις εργασίες της Ημερίδας ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας την σημασία του
εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών των ΟΤΑ.
Στην Εκδήλωση παραβρέθηκαν, ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιάννης Μπαλάφας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών
κος Γιάννης Πουλάκης, η Περιφερειάρχης Αττικής κα Ρένα Δούρου, ο πρώην Πρόεδρος της ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Νέας Ιωνίας κος Ηρακλής Γκότσης, πολλοί Δήμαρχοι
και στελέχη της Αυτοδιοίκησης.

Μετά τις εκλογές που έγιναν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.),
στις 8 Μαρτίου 2016, αναδείχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
• Νέος Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ ανέλαβε ο κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, Αρχιτέκτων.
• Νέος Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ ανέλαβε ο κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, Πολιτικός Επιστήμων.
Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. είναι:
• Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Αντιπρόεδρος, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας
• Αστέριος Ζωγράφος, Γραμματέας, Δήμαρχος Πολυγύρου Χαλκιδικής
• Ευάγγελος Αυγουλάς, Μέλος, Δικηγόρος
• Γεώργιος Καπλάνης, Μέλος, Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Αττικής
• Μιχαήλ Κυπραίος, Μέλος, Οικονομολόγος - Δημόσιος Υπάλληλος, Στέλεχος της ΕΥΔΕΠ
Ψηφιακή Σύγκλιση / Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ
• Γεώργιος Παπαναστασίου, Μέλος, Δήμαρχος Αγρινίου
• Βλάσιος Σφυρής, Μέλος, Διευθυντής του Γενικού Οργανισμού Εγγείων
Βελτιώσεων Αχελώου
• Ιωάννης Τσιάμης, Μέλος, Προγραμματιστής Αναλυτής
Πληροφοριακών Συστημάτων Η/Υ
• Λουκάς Υπερήφανος, Μέλος, Δήμαρχος Ορχομενού.

Νέο Δ.Σ. στην
Ελληνική Εταιρία
Τοπικής Ανάπτυξης
και Αυτοδιοίκησης
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