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Η συνεργασία του Υπουργείου Εσωτερικών 
με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝΠΕ) και την Κεντρική Ένωση Δήμων 

Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προκειμένου να υλοποιηθεί η Δράση 
«Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – 
Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών 
λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Πιλοτική 
λειτουργία», επισημοποιήθηκε με την υπογραφή 
Προγραμματικής Συμφωνίας ανάμεσα στα τρία 
μέρη, την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018, στο Υπουργείο 
Εσωτερικών.
Η συμφωνία υπεγράφη από τον Υπουργό Εσωτερικών, 
Πάνο Σκουρλέτη, τον Πρόεδρο της ΕΝΠΕ, Κώστα 
Αγοραστό, και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Αμαρουσίου, Γιώργο Πατούλη. Παρών στην υπογραφή ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης καθώς και οι 
επικεφαλής της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, (ΕΕΤΑΑ), του φορέα υλοποίησης της εν λόγω Δράσης, 
Δημήτρης Καλογερόπουλος, Πρόεδρος και Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος.
Η συγκεκριμένη Δράση, προϋπολογισμού 3,3 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο «Πρόγ ραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού 
Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών», προϋπολογισμού 30,5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα 
χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του ΕΣΠΑ 2014-2020.
«Κύριο μέλημα είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη», τόνισε ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης αναφερόμενος στη 
συνεργασία για το εμβληματικό όπως είπε χαρακτηριστικά έργο για την απλούστευση και προτυποποίηση των λειτουργιών 
και των διαδικασιών των Περιφερειών και των Δήμων. Υποστήριξε ότι «η χρονιά αυτή θα είναι η χρονιά της Αυτοδιοίκησης». 
Αυτό όπως διευκρίνισε θα σφραγιστεί από τα αυτοδιοικητικά γεγονότα, όπως είναι η μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου και 
θα επισφραγιστεί από άλλες ενέργειες όπως τα δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα τεθούν φέτος στη διάθεση των φορέων της 
Τοπικής αυτοδιοίκησης για μία πιο στοχευμένη, πιο αποτελεσματική και υποστηρικτική δουλειά, ως κυβέρνηση, απέναντι στο έργο της 
Αυτοδιοίκησης.
«Έχουμε κάνει μία μεγάλη προσπάθεια όλο το προηγούμενο διάστημα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και με τους φορείς 
της Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε προγράμματα, χρηματοδοτικά προγράμματα, αλλά και θεσμικές παρεμβάσεις, 
οι οποίες ενδυναμώνουν τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης και βάζουν ένα ακόμα λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια, για την αποκέντρωση και την 
ενίσχυση των Αυτοδιοικητικών Θεσμών και των τοπικών κοινωνιών», σημείωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης.
«Επιτέλους μετά από πολλά χρόνια αυτό το έργο, το οποίο ήθελε η Αυτοδιοίκηση πιστεύουμε ότι ξεκινά. Προγραμματική Σύμβαση, γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις 
μας για να κερδίζουμε το μέλλον των συνανθρώπων μας» τόνισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Κώστας Αγοραστός, προσθέτοντας ότι θα ήθελε «μία 
Αυτοδιοίκηση, η οποία να είναι απρόσωπη, απρόσωπη στην εξυπηρέτηση, να μη χρειάζεται να έρθει σε επαφή ο άνθρωπος με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και 
τις υπηρεσίες, να εξυπηρετείται γρήγορα, ούτως ώστε να υπάρχει και το στοιχείο της αμεροληψίας, της δικαιοσύνης και της σωστής αξιολόγησης».
Από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, εξαίροντας αυτή την προσπάθεια και τη σημερινή συνάντηση, ο Πρόεδρος Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι «όλοι 
σε αυτή τη συμφωνία, όσο μας αφορά, είμαστε αρωγοί, με υπευθυνότητα για να αποτελέσει προφανώς και την πράξη που είναι και το ζητούμενο αυτής της 
Συμφωνίας, της αναδιοργάνωσης και της διοικητικής μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού».

Υπεγράφη η Προγραμματική συμφωνία ΥΠΕΣ - ΕΝΠΕ - ΚΕΔΕ 
για την απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών  

λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Φορέας 
υλοποίησης 

η ΕΕΤΑΑ



Πρόγραμμα επιδότησης ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, από εθνικούς πόρους, για την ίδρυση 
και λειτουργία 400 νέων δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών για 10.000 επιπλέον παιδιά, 
ανακοίνωσε η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, κατά τη διάρκεια συνάντησης με δημάρχους και εκπροσώπους της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις 4 Ιανουαρίου 2018. Στη συνάντηση αυτή παραβρέθηκε και ο 

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θεόδωρος Γκοτσόπουλος.
Η συνάντηση αυτή ήταν μια σύσκεψη ενημέρωσης και συνεργασίας με τους 

Δήμους στους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχουν οι μεγαλύτερες 
ελλείψεις σε θέσεις βρεφονηπιακών σταθμών. Οι εκπρόσωποι της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενημερώθηκαν για την εξασφάλιση 15 
εκατομμυρίων ευρώ με τα οποία θα χρηματοδοτηθεί η 

δημιουργία 400 νέων βρεφονηπιακών σταθμών.
Η Αναπληρώτρια Υπουργός επεσήμανε, μεταξύ 
άλλων, κατά την ομιλία της:

«Η κυβέρνησή μας έχει ως προτεραιότητά της το παιδί. 
Το παιδί της εργαζόμενης μητέρας, της άνεργης, της φτωχής. 

Από τα 325 εκατομμύρια της εξοικονόμησης δαπανών, τα 315 
η κυβέρνηση μας θα τα δώσει για το παιδί, τα 260 στα οικογενειακά 

επιδόματα -πλέον των 650 εκατομμυρίων που είναι σήμερα- τα 40 
εκατομμύρια για σχολικά γεύματα και 15 για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Το πρόγραμμα αυτό είναι γέφυρα για το 2019-20, όπου θα διατεθούν 150 
εκατομμύρια για 45.000 επιπλέον θέσεις, ώστε συνολικά οι διατιθέμενες θέσεις να 

φτάσουν τις 165.000».
Στη συνέχεια αναφερόμενη στα βασικά σημεία του προγράμματος επιχορήγησης των 

δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών, η κα. Φωτίου επεσήμανε:
«Η επιχορήγηση δίνεται για ανακαίνιση, αναμόρφωση, εξοπλισμό υφιστάμενων κτιρίων, ιδιόκτητων ή 

μισθωμένων από τους Δήμους. Δεν χτίζουμε καινούργια κτίρια, καθώς η διαδικασία είναι χρονοβόρα και τα 
αποτελέσματα όχι άμεσα.

Η επιλογή των δήμων έγινε βάσει των καταστάσεων της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΕΤΑΑ), που δείχνουν την απόκλιση μεταξύ του αριθμού voucher που χορηγήθηκαν στις μητέρες και των διαθέσιμων 

θέσεων σε βρεφικούς σταθμούς. Διαπιστώνουμε κατ’ αυτό τον τρόπο πόσα παιδιά δεν τοποθετηθήκαν και γνωρίζουμε πόσους 
παραπάνω βρεφονηπιακούς σταθμούς πρέπει να έχει ο κάθε δήμος. Έτσι επελέγησαν οι 203 δήμοι.

Κάθε δήμος επιχορηγείται με ποσό μέχρι 50.000 ευρώ για ένα τμήμα 14 βρεφών ή 25 νηπίων ή 20 βρεφών και νηπίων και μέχρι 
75.000 ευρώ για τη δημιουργία δυο τμημάτων από τις παραπάνω κατηγορίες.

Για την ανακαίνιση- διαμόρφωση των κτιρίων θα εφαρμοστούν οι διαδικασίες του πρόχειρου διαγωνισμού. Φορέας διαχείρισης είναι η 
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Η ΕΕΤΑΑ θα εκδώσει πρόσκληση στην οποία οι δήμοι θα πρέπει να απαντήσουν 

εκδηλώνοντας ενδιαφέρον με απόφαση Δημοτικού Συμβούλιου. Στα τέλη Μαΐου προβλέπεται να κατατεθεί ο πλήρης φάκελος που θα περιλαμβάνει και 
τη δημοπράτηση του έργου.

Το πρόγραμμα σημαίνει 2562 νέες προσλήψεις, νέες θέσεις εργασίας. Κατά μέσο όρο αντιστοιχούν 7 άτομα ανά μονάδα που θα καλυφθούν από το πρόγραμμα 
της «Εναρμόνισης επαγγελματικής με οικογενειακή ζωή», δηλαδή ΕΣΠΑ».

Πρόγραμμα επιδότησης 
15 εκατομμυρίων ευρώ 
για τη δημιουργία δημοτικών 
βρεφονηπιακών σταθμών 
ανακοίνωσε η Αναπληρώτρια 
Υπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, 
Θ. Φωτίου
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Ξεκίνησε, τον Δεκέμβριο του 2017, η υλοποίηση του έργου, με την έκδοση δύο προσκλήσεων 
ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση α) του Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών και β) της Κεντρικής 
Ομάδας Υποστήριξης, που θα αποτελέσουν το μηχανισμό για την υποστήριξη των Δήμων και των 

φορέων τους στην αξιοποίηση των προσκλήσεων του ΕΣΠΑ για το περιβάλλον. Το Δίκτυο και η Κεντρική 
Ομάδα θα λειτουργήσουν για τα επόμενα δύο χρόνια και αναμένεται να ενημερώσουν τους εν δυνάμει 
δικαιούχους για επτά (7) έως δέκα (10) συνολικά προσκλήσεις. Σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του έργου, το δίκτυο θα στελεχωθεί με τριάντα έξι (36) επιστήμονες και 
η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης με έξι (6). Τα μέλη του Δικτύου θα εγκατασταθούν σε 
Περιφερειακές Ενότητες των δώδεκα (πλην της Αττικής) Περιφερειών, έτσι ώστε να 
έχουν εύκολα πρόσβαση στο σύνολο των Δήμων και μάλιστα στους πιο μικρούς 
και απομακρυσμένους και τα στελέχη της Κεντρικής Ομάδας Υποστήριξης θα 
εγκατασταθούν στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΤΑΑ και θα αναλάβουν, μεταξύ 
άλλων την υποστήριξη των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής. Στόχος της 
λειτουργίας τους θα είναι η σε βάθος παρουσίαση των νέων προσκλήσεων 
σε όλους του εν δυνάμει δικαιούχους. Η παρουσίαση και η ανάλυση 
των προσκλήσεων θα γίνεται τόσο στα αιρετά όργανα των Δήμων και 
των φορέων τους όσο και στο στελεχιακό δυναμικό τους που είναι 
αρμόδιο για ζητήματα περιβάλλοντος. Πέραν της ενημέρωσης, 
τα στελέχη του Δικτύου θα καταγράφουν τα προβλήματα και 
τις ανάγκες των Δήμων και των φορέων τους (π.χ. θεσμικά, 
τεχνικά, οργανωτικά, χρηματοδοτικά, κλπ), σε σχέση με τα 
έργα περιβάλλοντος, που θα πρέπει να αντιμετωπισθούν 
με οριζόντια μέτρα υποστήριξης, προκειμένου να 
αποκτήσουν την ικανότητα ανταπόκρισης σε 
προσκλήσεις. Η Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης, βάσει 
αυτών θα συντάσσει ενημερωτικές εκθέσεις προς 
την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και την Ειδική 
Γραμματεία των ΕΠ του ΕΣΠΑ και του Ταμείου 
Συνοχής, που θα μπορούν να αξιοποιηθούν 
κατά την εξειδίκευση των προγραμμάτων. 

Με τη διοίκηση της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) είχε πολύωρη συνεργασία επί 
θεμάτων αυτοδιοικητικού χαρακτήρα, την ευθύνη των οποίων διαχειρίζεται η ίδια, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής 
Ένωσης Δήμων Αττικής, (Π.Ε.Δ.Α.) κ. Γιώργος Ιωακειμίδης, Δήμαρχος Νίκαιας/Ρέντη. 

Στην συνάντηση συμμετείχαν, ο κ. Θόδωρος Γκοτσόπουλος και ο κ. Δημ. Καλογερόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος 
και Πρόεδρος αντίστοιχα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. και τα στελέχη της Εταιρίας, Γιάννης Γούπιος, Διευθυντής Ανάπτυξης, 
Γεώργιος Φαμέλης, Διευθυντής Τ.Π.Ε. και Νέων Τεχνολογιών, η Γεωργία Γκόνου, Διευθύντρια 
Έρευνας, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης, ο Χαράλαμπος Λάμπρου, Προϊστάμενος Ε.Φ.Δ., 
Διευθυντής Κοινωνικής Πολιτικής και ο Μιχάλης Κυπραίος, μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
Από την Π.Ε.Δ.Α. εκτός του Προέδρου της κ. Γ. Ιωακειμίδη, συμμετείχε και η ειδική 
σύμβουλος του, Ειρήνη Κουνενάκη.
Στην σύσκεψη συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως, η μητροπολιτική 
διακυβέρνηση, η κοινωνική οικονομία, η δημιουργία δικτύου πολιτισμού μεταξύ των 
66 Δήμων της Αττικής και η ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού.
Μεταξύ των δύο πλευρών, συμφωνήθηκε η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας για τη διετία 
2018-2019 με πρόβλεψη συνεργασίας στα εξής ζητήματα:
1. Θεσμικά (Μητροπολιτική Διακυβέρνηση)
2.  Κοινωνικά (με ειδική αναφορά την ένταξη των μεταναστών και το Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ για τα ασυνόδευτα 

παιδιά)
3.  Δια Βίου Εκπαίδευση (έρευνα αναγκών κατάρτισης αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης σε 

τρέχοντα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως, ο Νόμος 4412, κ.ά.)
4. Αναπτυξιακά (υποστήριξη/ενίσχυση των μικρών και νησιωτικών Δήμων)

Αναβάθμιση της 
συνεργασίας τους 

συναποφάσισαν
η Ε.Ε.Τ.Α.Α. και η 

Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων Αττικής

Λειτουργία δικτύου 
οριζόντιας υποστήριξης 
των Δήμων και των 
φορέων τους, ως 
δυνητικών δικαιούχων  
του Τομέα Περιβάλλοντος 
του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
2014-2020
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το έργο       
 συγχρηματοδοτείται  

από το Ταμείο Συνοχής   
και Εθνικούς Πόρους 

   στα πλαίσια του 
   ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ



Η Ελληνική Εταιρία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΕΤΑΑ), συμμετέχει ως εταίρος στο 

πρόγραμμα I_do, το οποίο χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Rights, Equality 
and Citizenship Programme). Το πρόγραμμα 
ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου 2018 και έχει διάρκεια 
24 μηνών. Συντονιστής εταίρος είναι το Κέντρο 
Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ) και συμμετέχουν 
ως εταίροι, εκτός της ΕΕΤΑΑ, ο Δήμος της Αγίας 
Βαρβάρας, η Ένωση Ελλήνων Διαμεσολαβητών Ρομά, 
και η CMT ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕ.
Το πρόγραμμα I_do έχει ως στόχο να ενδυναμώσει 
νεαρούς πολίτες εντός και εκτός της κοινότητας των 
Ρομά, προκειμένου να συμβάλλουν στην ενίσχυση μιας 
δημοκρατικής, ασφαλούς χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίας. 
Επίσης, να προωθήσει νέους χειραφετημένους Ρομά ως 
παράγοντες αλλαγής, μέσω μιας διαπεριφερειακής συμμαχίας 
και να ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη μέσω μιας βιώσιμης 
προσέγγισης με γνώμονα τη νεολαία, με βάση την οργάνωση, την 
υπεράσπιση και τη συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής.

Βασικό εργαλείο επίτευξης του στόχου 
αποτελούν οι ενέργειες επιμόρφωσης που 

πρόκειται να υλοποιηθούν με την ευθύνη 
της ΕΕΤΑΑ, με την ιδιότητα του επικεφαλής 

εταίρου της Δράσης με τίτλο «Ανάπτυξη 
ικανοτήτων ενεργών πολιτών, των μελών της 

νεολαίας των κοινοτήτων Ρομά καθώς και των 
ανθρώπων «κλειδιά» των νεαρών εκπροσώπων 

των δημοτικών/περιφερειακών αρχών», χρονικής 
διάρκειας 9 μηνών.

 Στόχος της δράσης είναι να καταστήσει τα μέλη της 
νεολαίας των κοινοτήτων των Ρομά δραστήριους, 

ενεργούς πολίτες, ώστε να συμμετέχουν ουσιαστικά 
στα κοινά και να συνεργάζονται με τις τοπικές και 

περιφερειακές αρχές. Να τεθούν τα θεμέλια ώστε οι 
εκπρόσωποι δημοτικών και περιφερειακών αρχών, να γίνουν 

οι βασικοί παράγοντες που να προωθούν και να υποστηρίζουν 
την πολιτική εμπλοκή της νεολαίας Ρομά, ως ενεργών πολιτών. 

Να δημιουργηθεί, ένα κοινό πεδίο κατανόησης της νεολαίας 
των Ρομά με τους νέους εκπροσώπους των δημοτικών και 

περιφερειακών αρχών, προωθώντας την κοινή αίσθηση του ανήκειν 
και τη συνεργασία των μελών της κοινότητας των πολιτών στην οποία 

ανήκουν όλοι. 

Η ΕΕΤΑΑ, με στόχο  την αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των ΟΤΑ, μέσα από 
την ανάπτυξη και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των υπαλλήλων τους, σχεδίασε 
επιμορφωτικό πρόγραμμα  για τη διαχείριση των δημόσιων συμβάσεων.

Στο πλαίσιο του οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ εξοικειώνονται  με την εφαρμογή του ν. 
4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις και αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις 

και επίκαιρη πληροφόρηση για το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στις 
διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων, καθώς και για 

την παρακολούθηση και εκτέλεση τους.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα έχει ήδη υλοποιηθεί για 
τους Δήμους των Περιφερειών της Κεντρικής Μακεδονίας 

και της Ηπείρου, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Ενώσεις 
Δήμων των παραπάνω Περιφερειών.

4

Μία συμμαχία της νεολαίας, 
καθιστώντας τους 

νεαρούς Ρομά 
ενεργούς πολίτες

I_ do

I_ do
I_

 do

I_ do

I_ do

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης 
για την εφαρμογή του Νόμου 
4412/2016 στους Δήμους
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Η εναρκτήρια συνάντηση του Δικτύου Αποφοίτων ΜΠΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και 
Αυτοδιοίκηση” πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018 στην Αθήνα και ειδικότερα στην 
ΕΕΤΑΑ, με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση των μελών του. Στη συνάντηση συμμετείχαν πάνω από 

80 μέλη του Δικτύου, ενώ πάνω από 70 τη παρακολούθησαν διαδικτυακά.

Τη συνάντηση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά καθ. Άγγελος Κότιος, 
ο οποίος πραγματοποίησε και την κεντρική ομιλία της εκδήλωσης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά καθ. Μιχάλης Σφακιανάκης , ο 
Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης αν. καθ. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 
Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθ Νίκος Τζιφάκης, οι καθηγητές Μάνος Σπυριδάκης, Μάνος 
Παπάζογλου, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο καθ. Γιάννης Κυρίτσης, εκ μέρους του ΑΠΘ 
και οι καθηγητές του ΜΠΣ κ Ιωσήφ Πλημμάκης και Μανώλης Κουτουλάκης. Ο Κοσμήτορας της Σχολής 
Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθ 
Ευάγγελος Δρυμπέτας απηύθυνε χαιρετισμό μέσω skype.

Τα μέλη του Δικτύου συζήτησαν κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησής του το Πρόγραμμα Δράσης 
του Δικτύου για το 2018.
Το Πρόγραμμα Δράσης σχεδιάστηκε από την ΕΕΤΑΑ, η οποία με τη συνεργασία των 4 Πανεπιστημίων, 
στηρίζει τη λειτουργία του Δικτύου αποφοίτων του ΜΠΣ “Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και 
Αυτοδιοίκηση”.
Βασίστηκε στα ενδιαφέροντα των αποφοίτων και φοιτητών και περιλαμβάνει τους ακόλουθους πυλώνες:

Πυλώνας 1: «Ηλεκτρονικός Κόμβος – HUB»
Πυλώνας 2: «Local Governance Open Lab – LO.GO.Open LAB” – εργαστήρια συζήτησης και μάθησης
Πυλώνας 3: «Γηράσκω αεί Διδασκόμενος – Ειδικά Προγράμματα Σπουδών Δια Βίου Μάθησης για τα μέλη 
του Δικτύου» - Ανάπτυξη εξειδικευμένων βραχυχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης με πιστοποίηση 
γνώσεων και δεξιοτήτων
Πυλώνας 4: «Local Governance/ Social Responsibility Program» - Ενέργεια «Μαθαίνω για να 
προσφέρω»
Πυλώνας 5: «Ετήσιο Συνέδριο» του Δικτύου 

Το πρώτο έτος λειτουργίας του Δικτύου θα εστιάσει 
στην εδραίωση και τεκμηρίωση του ρόλου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη συζήτηση για την 
προγραμματική περίοδο μετά το 2020, καθότι 
συμπίπτει με μια εξαιρετικά σημαντική «συζήτηση» 
που διενεργείται τόσο στα ευρωπαϊκά όργανα 
και θεσμούς, όσο και από key stakeholders 
της νέας Πολιτικής Συνοχής. Η έγκαιρη και 
αποτελεσματική εμπλοκή στο διάλογο, η υποβολή 
στοιχειοθετημένων προτάσεων προϋποθέτει 
την ενεργοποίηση καταρτισμένων στελεχών 
της αυτοδιοίκησης, όπου με την υποστήριξη 
ακαδημαϊκών εγνωσμένου κύρους, θα μπορέσουν 
να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση που 
διεξάγεται τοπικά, αλλά και ευρωπαϊκά.

Εναρκτήρια συνάντηση του Δικτύου Αποφοίτων ΜΠΣ 
“Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά 
καθ. Άγγελος Κότιος στη κεντρική του 

ομιλία «Η ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο 
μετά το 2020»

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, 
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθ. 
Ευάγγελος Δρυμπέτας απευθύνει χαιρετισμό

Τα μέλη του Δικτύου Αποφοίτων ΜΠΣ 
“Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη 

και Αυτοδιοίκηση”, καθηγητές από τα 4 
συμπράττοντα Πανεπιστήμια και την  

ΕΕΤΑΑ παρακολουθούν τις εργασίες της 
εναρκτήριας συνάντησης
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Στη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), Θεόδωρος Γκοτσόπουλος 
επεσήμανε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη αγαστής 
συνεργασίας ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και τους ΟΤΑ 
για την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Ακολουθεί ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Θεόδωρου Γκοτσόπουλου στον Απόστολο Μιχαλούδη για το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: 
Ερ.: Πριν λίγες ημέρες υπεγράφη προγραμματική συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Εσωτερικών, της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ για την απλούστευση λειτουργίας 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος θα είναι η ΕΕΤΑΑ. Περί τίνος ακριβώς πρόκειται και ποια θα είναι τα οφέλη για τους 
συναλλασσόμενους πολίτες; 
Απ.: Ξεκινάμε ένα σημαντικό έργο για την αναδιοργάνωση της λειτουργίας των ΟΤΑ. Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου που θα 
επιτρέψει στους δήμους και στις περιφέρειες να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και πιο αποδοτικά προς τους πολίτες και προς τις επιχειρήσεις. Είναι μια μεγάλη 
τομή στη διοικητική οργάνωση και λειτουργία των δήμων και των περιφερειών με στόχο τη μεγάλη μείωση της γραφειοκρατίας και την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία τους. Στα δύο πρώτα χρόνια, έως το 2019, θα καταγραφούν οι υφιστάμενες λειτουργίες και στη συνέχεια θα προταθούν στο υπουργείο Εσωτερικών 

συγκεκριμένες νομοθετικές αλλαγές, προκειμένου οι ΟΤΑ να αλλάξουν το μοντέλο λειτουργίας και απόδοσής τους. Ταυτόχρονα θα έχουμε τις προδιαγραφές 
για το επόμενο στάδιο που θα είναι η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή για την αυτοδιοίκηση, κάτι που αναμένεται μέχρι το τέλος του 2023. Είναι εξαιρετικά 

σημαντικό ότι αυτό το πολύ σπουδαίο έργο γίνεται σε πλήρη και απόλυτη συνεργασία του υπουργείου, με τους δήμους και τις περιφέρειες. Αυτό το 
έργο είναι μια τρανή απόδειξη ότι μπορούν σε βασικά ζητήματα η αυτοδιοίκηση με το υπουργείο Εσωτερικών από κοινού να επεξεργαστούν και 

να υλοποιήσουν ένα έργο. 
Δεύτερη βασική προϋπόθεση -εκτός της συνεργασίας των τριών φορέων- είναι οι υπηρεσιακοί παράγοντες, το ανθρώπινο δυναμικό 

των δήμων και των περιφερειών, να κατανοήσουν το έργο, και γι΄ αυτό μαζί θα σχεδιάσουμε και μαζί θα υλοποιήσουμε τη 
νέα αυτή οργάνωση των δήμων και των περιφερειών. Ελπίζουμε και προσωπικά είμαι βέβαιος πως στο τέλος αυτής της 

διαδικασίας οι δήμοι και οι περιφέρειες θα λειτουργούν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο προσαρμοσμένο στις 
σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Ερ.: Ποια άλλα προγράμματα στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης υλοποιούνται ήδη ή αναμένεται να 
εφαρμοστούν στο άμεσο μέλλον από την ΕΕΤΑΑ;

Απ.: Ρίχνουμε βάρος στην αναπτυξιακή και οργανωτική λειτουργία των δήμων. Το 
αναπτυξιακό κομμάτι εξυπηρετείται από δύο προγράμματα: Το πρώτο αφορά μια σειρά 
δράσεων για να βοηθήσουμε τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους στην 

επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων για να πάρουν έργα και να τα υλοποιήσουν, από το 
ΕΣΠΑ και από άλλους χρηματοδοτικούς πόρους. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία ενός 

δικτύου τεχνικών συμβούλων σε όλη τη χώρα, για να προετοιμάζουν τους δήμους προκειμένου να είναι 
έτοιμοι να υποβάλλουν προτάσεις για να διεκδικήσουν χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, κυρίως για έργα στον τομέα 

του περιβάλλοντος (υγρά και στερεά απόβλητα, ύδρευση, αποχέτευση κ.λπ.).
Για τη βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας των δήμων, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ένα επιπλέον τμήμα στην 

ΕΕΤΑΑ για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να συντάσσουν μελέτες. Επίσης θα βοηθήσουμε τους δήμους να διατυπώσουν τα 
αναπτυξιακά και επιχειρησιακά τους προγράμματα, για να διεκδικούν την υλοποίηση έργων μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών 

εργαλείων. Για τον σκοπό αυτό οι δήμοι θα έχουν στη διάθεσή τους, 750 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους και από δάνεια από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό το ποσό, και η αγωνία που κατέχει το υπουργείο και τους δήμους είναι κατά πόσο αυτά τα χρήματα 
θα απορροφηθούν μέσα στο 2018 λόγω των αδυναμιών που έχουν οι δήμοι να προχωρήσουν τις διαδικασίες. Εμείς αναλαμβάνουμε να βοηθήσουμε αυτή τη 
γιγαντιαία προσπάθεια και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.
Ερ.: Πρόσφατα η Θεανώ Φωτίου ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα επιδότησης για τη λειτουργία νέων βρεφονηπιακών σταθμών σε δήμους με μεγάλες ελλείψεις. Θα 
προλάβουν αυτοί οι δήμοι να είναι έτοιμοι έως τον επόμενο Σεπτέμβριο ώστε να μην υπάρξουν αποκλεισμοί παιδιών από τέτοιες δομές;
Απ.: Θα γίνει αγώνας δρόμου. Για να αποφύγει το υπουργείο τις τεχνικές δυσκολίες, οι οποίες συνοδεύουν τα μεγάλα έργα και είναι χρονοβόρες, πρότεινε 
να προχωρήσουν από φέτος οι δήμοι που έχουν σοβαρό πρόβλημα, στην ίδρυση επιπλέον δύο τμημάτων ο καθένας ώστε να μπορούν να απορροφηθούν 
5.000-10.000 παιδιά. Ουσιαστικά πρόκειται για ανακατασκευή ήδη υπαρχόντων κτιρίων, προκειμένου να λειτουργήσουν ως παιδικοί σταθμοί. Αυτό γίνεται με 
πρόχειρους διαγωνισμούς, ώστε τουλάχιστον έως το φθινόπωρο να έχουμε αυτά τα επιπλέον τμήματα. Με δεδομένο ότι τα χρήματα έχουν εξασφαλιστεί (15-20 
εκατ. ευρώ), είναι αναγκαίο οι υπηρεσίες των δήμων σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ να επισπεύσουν, προκειμένου να έχουμε φέτος -το πρόγραμμα θα συνεχιστεί 
και το επόμενο έτος- τα πρώτα αποτελέσματα και να μειωθούν τα παιδιά που μένουν εκτός δομών.

Συνέντευξη 
του Διευθύνοντος 
Συμβούλου της ΕΕΤΑΑ 
Θεόδωρου Γκοτσόπουλου 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Αναγκαία η συνεργασία ΥΠΕΣ-ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ 
για την αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης»



Τις δράσεις της ΕΕΤΑΑ πάνω σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και χρήσης του διαδικτύου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, 
παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, στην εκδήλωση “Re: Define 
Technology”, που διοργάνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Εμπορίου της Ουγγαρίας και η ALX Greece, στις 12 Δεκεμβρίου 2017, με σκοπό την παρουσίαση της 

πλατφόρμας «Business Grove».
Ειδικότερα ο κ. Καλογερόπουλος στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, τόνισε ιδιαίτερα ότι η ΕΕΤΑΑ ως θεσμικός τεχνικός και επιστημονικός σύμβουλος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης υλοποίει δράσεις για την αναβάθμιση των ΟΤΑ Α΄και Β΄ Βαθμού. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε δύο έργα με καινοτομικό χαρακτήρα που έχει 
κληθεί να υλοποιήσει η Εταιρία αλλά και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων που θα ξεκινήσει πολύ σύντομα να υλοποιείται. 
Όσον αφορά το πρώτο έργο, όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, έχει να κάνει με την ολοκληρωμένη διαχείριση του Προγράμματος «εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Πιο συγκεκριμένα αφορά στην φιλοξενία παιδιών σε Δομές Παιδικών/ Βρεφονηπιακών Σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ/
ΜΕΑ, με εντολές τοποθέτησης – voucher. Ένα έργο που «συνδέει» 110.000 μητέρες και 3.100 δομές σε όλη την χώρα με την ΕΕΤΑΑ, με πλήρη διαφάνεια και 
αποτελεσματικότητα.
Μιλώντας για το δεύτερο έργο, ο κ. Καλογερόπουλος είπε ότι αυτό αφορά στην υλοποίηση της Δράσης με τίτλο «Αναδιοργάνωση και Διοικητική 
Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – 
Πιλοτική λειτουργία». 
Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου τομέα» και αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου 
«Προγράμματος Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών».
Στόχος του προγράμματος είναι: «Η Ελληνική Αυτοδιοίκηση, αξιοποιώντας το δυναμικό των Τοπικών και Περιφερειακών Ενώσεων, 
να καταστεί λιγότερο γραφειοκρατική και πιο αποδοτική, απλουστεύοντας και τυποποιώντας τις διαδικασίες λειτουργίας 
της, διαλειτουργώντας ηλεκτρονικά με τα άλλα επίπεδα διοίκησης και παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις 
πολιτοκεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Με άλλα λόγια, το Πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο σχεδιασμό ενός νέου και σύγχρονου επιχειρησιακού μοντέλου 
οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ.
Αναφερόμενος ο κ. Καλογερόπουλος στο τρίτο έργο που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η ΕΕΤΑΑ, το 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων, τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο 
πραγματικά καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα. 
Όπως επεσήμανε, το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Η πρώτη έχει να κάνει με 
την παρακολούθηση όλων των έργων που εκτελούνται και προγραμματίζονται για 
απορρίμματα και απόβλητα. Μέσα από την παρακολούθηση υπάρχει η δυνατότητα 
να γίνεται κεντρικός συντονισμός για την πορεία των έργων.
Η δεύτερη ενότητα του προγράμματος αφορά στην παρακολούθηση της 
διαχείρισης των αποβλήτων και απορριμμάτων σε όλες τις περιοχές της 
χώρα. 
Η τελευταία ενότητα έχει να κάνει με τις καταγγελίες πολιτών 
και φορέων για τυχόν προβλήματα που υπάρχουν 
ή δημιουργούνται σχετικά με την διαχείριση των 
απορριμμάτων στην Ελλάδα». 
Κλείνοντας την ομιλία του ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, ενημέρωσε 
τους παρευρισκόμενους ότι, στο άμεσο μέλλον η ΕΕΤΑΑ μαζί με τα 
μέλη του Δικτύου LearningCities της Unesco από την Ελλάδα σκοπεύουν να 
προωθήσουν ένα «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων που Μαθαίνουν». 
Η συγκρότηση του δικτύου αυτού θα γίνει σε δύο τομείς:
•  ο πρώτος θα έχει να κάνει με την προώθηση της δημιουργίας του Ελληνικού Δικτύου 

Πόλεων που Μαθαίνουν και
• ο δεύτερος με την υποστήριξη της λειτουργίας του.

7

Ομιλία του 
Προέδρου του Δ.Σ. 

της ΕΕΤΑΑ 
κ. Καλογερόπουλου 

στην εκδήλωση
 “Re: Define Technology”
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Μια Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή αλλιώς!!!!!!!
Μια Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή αλλιώς!!!!!!!
Μια Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή αλλιώς!!!!!!!
Μια Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή αλλιώς!!!!!!!
Μια Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή αλλιώς!!!!!!!
Μια Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή αλλιώς!!!!!!!
Μια Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή αλλιώς!!!!!!!
Μια Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή αλλιώς!!!!!!!
Μια Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή αλλιώς!!!!!!!
Μια Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή αλλιώς!!!!!!!

Φέτος, για 5η χρονιά, διοργανώσαμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα το καθιερωμένο μας ανταλλακτικό bazaar.
Αυτά που δεν χρειάζεσαι εσύ, κάποιος τα έχει ανάγκη….
Πράγματα που υπάρχουν στα σπίτια μας, που είναι σε καλή κατάσταση και τα έχουμε βαρεθεί και θέλουμε να τα 
ανανεώσουμε….
Ο καθένας από μας προσέφερε με ότι μπορεί και ότι έχει στο σπίτι του.
Ρούχα, παπούτσια, κοσμήματα, φαγητά, γλυκά, ποτά, βιβλία,cd…..κλπ
Σκοπός μας είναι να μπούμε στο πνεύμα της ανταλλαγής, διασκεδάζοντας!!!!
Τα πράγματα που περισσεύουν, τα διαθέτουμε στο Κέντρο Φιλοξενίας Άρρωστου Παιδιού και Οικογένειας 
«Ηλιαχτίδα».

Μια Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή αλλιώς!!!!!!!

Και του χρόνου με υγεία!!!!!!!!!!!!!!Και του χρόνου με υγεία!!!!!!!!!!!!!!
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Γραφεία Αθήνας

Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα
Τ 210-5214600, 213-1320600
F 210-5214666
E info@eetaa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)

Δημοσιογραφική επιμέλεια: Αθηνά Περράκη ▲ Σχεδιασμός: ananas s.a. advertising

Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας

Τσιμισκή 27 , 54624 Θεσσαλονίκη
Τ 2310-544714
F 2310-544731
E thesaloniki@eetaa1.gr

Γραφείο Βρυξελλών

Square de Meeus, 1 B-1000 Βρυξέλλες
Τ 00322-2301376 
F 00322-2302750
E eetaa@arcadis.be

Γραφείο Θεσσαλίας

Αλ. Παπαναστασίου 33, 41222 Λάρισα
Τ 2410-579220, 579221, 579620 
F 2410-579621
E larisa@eetaa1.gr

www.eetaa.gr 

Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΕΕΤΑΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ από τον Νοέμβριο του 2017 έως και τον Φεβρουάριο του 2018, συνεδρίασε 4 φορές. Στις 14 και στις 27 Νοεμβρίου, στις 18 
Δεκεμβρίου 2017 και στις 9 Φεβρουαρίου 2018.  Τα βασικά θέματα που απασχόλησαν τις συνεδριάσεις αυτές, ήταν :

•  Αποδοχή της Πρότασης του Δήμου Κερκυραίων για τον Ορισμό της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. ως Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) Διαχείρισης κατά την έννοια του Ν. 4314/2014 
(άρθρο 13, όπως ισχύει και εφαρμόζεται), στο πλαίσιο της Υποβολής Πρότασης στην από 5-7-2017 (Α.Π.: 1821) Πρόσκλησης της ΕΥΔ Ιονίων Νήσων, για την 
υποβολή προτάσεων Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) του ΕΠ «Ιονίων Νήσων 2014-2020». 

•  Έγκριση υποβολής ΤΔΠΠ για την Πράξη «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – απλούστευση και 
προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Πιλοτική λειτουργία». 

•  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών και Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση της Πράξης  
«Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ 
Α΄ και Β΄ βαθμού – Πιλοτική λειτουργία». 

• Έγκριση Προϋπολογισμού της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. έτους 2018.
•  Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή υποψηφίων που θα  στελεχώσουν το Δίκτυο των Εξωτερικών Συνεργατών και την Κεντρική Ομάδα 

Υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου: «Λειτουργία δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων  του Τομέα 
Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020» της Πράξης «Δίκτυο Τεχνικών συμβούλων για την υποστήριξη των Δήμων και των φορέων τους στην υλοποίηση 
έργων του ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 ». 

• Διερεύνηση αναγκών Επιμόρφωσης Προσωπικού της ΕΕΤΑΑ με τίτλο: «Οργανωσιακή κουλτούρα και αλλαγή».  
•  Έγκριση υποβολής Τ.Δ.Π.Π. για την Πράξη «Ενίσχυση Αποκεντρωμένων Αυτοδιοικήσεων και Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με ανθρώπινο δυναμικό», 

με προϋπολογισμό 2.500.000 €. 
   •  Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 

Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, των 
Αποκεντρωμένων Αυτοδιοικήσεων Αττικής, 
Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, Αιγαίου, Μακεδονίας 
– Θράκης, Δυτικής Ελλάδας και Ελληνικής 
Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης 
για την υλοποίηση της Πράξης «Ενίσχυση 
Αποκεντρωμένων Αυτοδιοικήσεων και 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, με 
ανθρώπινο δυναμικό».

•  Ενημέρωση και συζήτηση Προγραμματικής 
Συμφωνίας μεταξύ του ΥΠΕΣ, ΥΠΑΝ, ΕΕΤΑΑ, 
με αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένης 
υποστήριξης προς την Αυτοδιοίκηση για 
αναπτυξιακές της δράσεις.

•  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης ΠΕΔ 
Κεντρικής Μακεδονίας – ΕΕΤΑΑ.

•  Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για 
την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του 
κτιρίου της ΕΕΤΑΑ.

•  Νέα Προγραμματική Σύμβαση για το 
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» για το έτος 
2018-2019.




