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Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής
έτους 2018 - 2019
127.000 παιδιά
έναντι 118.000 το 2017
τοποθετήθηκαν
σε βρεφονηπιακούς
σταθμούς φέτος

Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 η διαδικασία χορήγησης
vouchers για το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και
Οικογενειακής Ζωής» που αφορά την προσχολική αγωγή και
υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) από το 2010. Σύμφωνα με τα
οριστικά στοιχεία, φέτος δόθηκαν στις δύο φάσεις
(Ιούλιος- Σεπτέμβριος) 127.000 vouchers σε
σύνολο142.000 αιτήσεων, έναντι 118.000 που
χορηγήθηκαν το 2017. Στη διαδικασία του Σεπτεμβρίου
κλήθηκαν οι 48.000 ωφελούμενες που, είχαν πλήρεις φακέλους
αλλά δεν έλαβαν vouchers τον Ιούλιο, να δηλώσουν αν έχουν βρει
θέση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ώστε να λάβουν το αντίστοιχο κουπόνι. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να ικανοποιηθούν
από την ΕΕΤΑΑ και οι 33.000 αιτήσεις γονέων που βρήκαν θέση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η συνολική δαπάνη που θα
απαιτηθεί για την περίοδο 2018 – 2019, ανέρχεται σε 235.000.000 ευρώ έναντι 223.000.00 της προηγούμενης χρονιάς.
Για τους πυρόπληκτους Δήμους
Μετά το αίτημα της ΕΕΤΑΑ προς τα συναρμόδια Υπουργεία, στις 25 Ιουλίου 2018, για την κάλυψη όλων των αιτήσεων που προέρχονται από τους
τεσσερις (4) πυρόπληκτους Δήμους, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με απόφασή του, επιχορήγησε την
ένταξη και των τελευταίων βρεφών - παιδιών των οποίων οι αιτήσεις είχαν απορριφθεί. Έτσι, ικανοποιήθηκε το σύνολο των παιδιών από τις πυρόπληκτες
περιοχές, με τη χορήγηση 1759 vouchers σε ωφελούμενες.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ψηφιακή Εποχή - Ψηφιακοί Δήμοι και Περιφέρειες
Τα οφέλη που θα έχουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες που θα προέλθουν από την εφαρμογή του προγράμματος «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού. Απλούστευση και Προτυποποίηση Διαδικασιών Λειτουργίας ΟΤΑ», παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική
Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), με θέμα: «Απλούστευση Διαδικασιών – Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση.», την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018. Ο υπουργός
Εσωτερικών κ. Αλέξης Χαρίτσης αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές που θα φέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς όφελος των πολιτών.
Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι το έργο αυτό είναι η αρχή μιας συνολικής
στρατηγικής για την ψηφιακή αναμόρφωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποτελεί τον τέταρτο πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής για
την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μαζί με :
• την οικονομική ενίσχυσή της και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία
(όπως ο «ΦιλόΔημος»),
• τη στελέχωση των Δήμων και των Περιφερειών με το απαραίτητο
προσωπικό μέσω των προκηρύξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για
την κάλυψη των κενών θέσεων σε κρίσιμους τομείς και,
• την μεγάλη μεταρρύθμιση του «Κλεισθένη», που διευρύνει τη Δημοκρατία και αναβαθμίζει τη συμμετοχή των πολιτών στις αυτοδιοικητικές διαδικασίες.
O Υπουργός Εσωτερικών επισήμανε ότι και αυτό το μεγάλο έργο είναι
καρπός της στενής συνεργασίας με την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και την ΕΕΤΑΑ, καθώς αποτελεί πάγια πολιτική θέση της κυβέρνησης,
όλες οι μείζονες παρεμβάσεις να σχεδιάζονται και να υλοΟ Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης

που αφορά την «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ
Α΄ και Β΄ βαθμού – Πιλοτική λειτουργία», με προϋπολογισμό €3,3 εκατ., και χρονική
διάρκεια 24 μήνες. 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. και Ορεινών ΟΤΑ σε θέματα αναπτυξιακού
σχεδιασμού
Στην 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 πληροφοΟ Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δ. Καλογερόπουλος
ριακών συστημάτων και τέλος, με
το σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης για
την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.»
Ακολούθησαν οι εισηγήσεις :
• «Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού
– Νέο επιχειρησιακό μοντέλο λειτουργίας
της Τ.Α.», Ηλίας Λίτσος, Υπεύθυνος Τομέα
Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δ. Καλογερόπουλος
Οργάνωσης ΕΕΤΑΑ
ανάμεσα στα στελέχη της Εταιρίας
• «Διαχείριση αλλαγής – Συμμετοχή και
Γεωργία Γκόνου και Γιάννη Γούπιο
Δικτύωση των στελεχών της Τ.Α.»,
Ιωάννης Γούπιος, Διευθυντής Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Περιβάλλοντος ΕΕΤΑΑ
• «Επαν-ύφανση Διαδικασιών ΟΤΑ.
Γιατί-Τι-Πως», Ιωάννης Χαραλαμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
• «Παρουσίαση καλής πρακτικής
Αναδιοργάνωσης Υπηρεσιών Μεταφορών Περιφέρειας Κρήτης»,
Κωνσταντίνος Κώτσογλου, ΑντιπεΟ Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θ. Γκοτσόπουλος
ριφερειάρχης, Τομέας Διοίκησης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κρήτης
Να σημειώσουμε ότι αυτή ήταν η πρώτη Ημερίδα για την Απλούστευση Διαδικασιών και
την Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση. Θα ακολουθήσουν άλλες 10, στην Κομοτηνή, στην Τρίπολη,
στο Ηράκλειο της Κρήτης, στη Θεσσαλονίκη,
στην Κοζάνη, στα Ιωάννινα, στην Πάτρα, στη
Λαμία, στη Λάρισα και στην Αθήνα (για τους
από αριστερά Κ. Αγοραστός, Α. Χαρίτσης,
Νησιωτικούς ΟΤΑ).
Δ. Καλογερόπουλος, Θ. Γκοτσόπουλος
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Ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Κ. Αγοραστός
ποιούνται μέσα από εξαντλητικό διάλογο, ευρείες συναινέσεις και σταθερή συνεργασία, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την κοινωνία των πολιτών. Κάνοντας
μια μικρή αναφορα στην ΕΕΤΑΑ ο κ. Χαρίτσης, τόνισε
ότι, αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει και
να συγχαρεί την ΕΕΤΑΑ – που είναι και ο διοργανωτής της σημερινής εκδήλωσης – για τη μεγάλη και
διαχρονική προσφορά της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
το επιστημονικό προσωπικό, τις πολύτιμες μελέτες,
την πολυποίκιλη υποστήριξη που παρέχει στους ΟΤΑ.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κώστας Αγοραστός μιλώντας
στην ημερίδα καυτηρίασε τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στους διαγωνισμούς των έργων λόγω του νομικού πλαισίου που τις διέπει, επισημαίνοντας ότι «χρειάζονται τουλάχιστον 8 μήνες για να γίνει ένας διαγωνισμός
και αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν». Ο κ. Αγοραστός έκλεισε την ομιλία του λέγοντας ότι χρειάζονται
«επαναστατικές αλλαγές» στο τρόπο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης και για αυτό το λόγο πρέπει το πρόγραμμα
να «τρέξει» γρήγορα.
Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής,
Δήμαρχος Νίκαιας – Ρέντη κ. Γιώργος Ιωακειμίδης υπογράμμισε ότι πρέπει άμεσα να γίνουν τα απαραίτητα έργα
προκειμένου οι Δήμοι να αλλάξουν τρόπο λειτουργίας
αξιοποιώντας τη νέα τεχνολογία σε όλες τις υπηρεσίες
τους. Μάλιστα ο κ Ιωακειμίδης τόνισε ότι η Αυτοδιοίκηση
έχει χάσει πολύτιμο χρόνο στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τώρα πρέπει να «τρέξει».
Η Περιφερειάρχης Αττικής κα. Ρένα Δούρου δεν παρέστη,
αλλά έστειλε χαιρετισμό για τις εργασίες της ημερίδας.
Στο χαιρετισμό της η Περιφερειάρχης Αττικής αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
φέρνοντας ως παράδειγμα ότι, αν η ψηφιοποίηση των
υπηρεσιών επιτύχει το στόχο της μείωσης της συνολικής
απασχόλησης του διοικητικού προσωπικού κατά 30’ Μ.Ο
ανά αίτηση, τότε η Περιφέρεια θα εξοικονομούσε από τις
υπηρεσίες αυτές 6 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος
στην εναρκτήρια ομιλία του αναφέρθηκε στο έργο της
Εταιρίας που επιχειρείται για την καταπολέμηση της
γραφειοκρατίας με το «Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13
Περιφερειών», προϋπολογισμού 30,5 εκατ. ευρώ, που
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Η ΕΕΤΑΑ έχει αναλάβει την 1η Δράση του προγράμματος
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Αναδιοργάνωση και
Διοικητική Μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α΄και Β΄ Βαθμού
«Έργο σημαία και αποφασιστικής σημασίας για την
Αυτοδιοίκηση, αλλά και ένα μεγάλο στοίχημα για την
ΕΕΤΑΑ», χαρακτήρισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής
Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Θεόδωρος
Γκοτσόπουλος, το Πρόγραμμα για την «Αναδιοργάνωση και
Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και
Β΄ Βαθμού», ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.
«Όλα τα Μέλη του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ προσδοκάμε, με αυτό το
έργο, να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην καλυτέρευση
και τη ριζική αλλαγή της λειτουργίας των Δήμων και των
Περιφερειών. Να είστε σίγουροι ότι θα παλέψουμε με όλες
μας τις δυνάμεις, προκειμένου ο στόχος να επιτευχθεί. Για
αυτό και ζητάμε τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων
φορέων», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Γκοτσόπουλος, στο
σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε στην Ημερίδα που
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εταιρίας, την Δευτέρα 18
Ιουνίου 2018.
Στόχος της Ημερίδας, που είχε ως τίτλο «Αναδιοργάνωση και
διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και
Β΄ Βαθμού – απλούστευση και τροποποίηση διαδικασιών
λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού – πιλοτική λειτουργία»,
ήταν η ενημέρωση των στελεχών των Περιφερειακών

Ενώσεων των Δήμων αναφορικά με το Πρόγραμμα, από τα
αρμόδια στελέχη της ΕΕΤΑΑ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, απευθυνόμενος στους
παρευρισκόμενους, αναφέρθηκε σε κάποιες σημαντικές
διαπιστώσεις που έχουν γίνει, όσον αφορά στα προβλήματα
λειτουργίας των Δήμων κα των Περιφερειών. Σύμφωνα με
όσα είπε, αυτές έχουν να κάνουν με την επιχειρησιακή τους
ικανότητα. Την ικανότητα δηλαδή από τη μια να ανταποκρίνονται
στις αρμοδιότητες που τους εκχωρούνται, και από την άλλη
να εξυπηρετούν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με τρόπο
αποτελεσματικό σε όσα τους ζητούν. «Φυσικά, όταν μιλάμε

για ικανότητα, εννοούμε τα οικονομικά
τους μέσα, το προσωπικό τους, αλλά και
τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.
Με το συγκεκριμένο λοιπόν Πρόγραμμα
που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η
ΕΕΤΑΑ, φιλοδοξούμε να χτυπήσουμε την
γραφειοκρατία, την αναποτελεσματικότητα
και τις περιττές , πολλές φορές, ενέργειες».
Μιλώντας για τον στόχο του Προγράμματος
ο κ. Γκοτσόπουλος, εξήγησε ότι αυτός
είναι, να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας
της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ Βαθμού, να
γίνει πιο λειτουργική, πιο αποτελεσματική
και επιχειρησιακά πιο ικανή, ώστε να
ανταποκριθεί στις ανάγκες που ολοένα
αυξάνονται. « Πρόκειται για ένα Έργο
που είχε προταθεί από την ΕΕΤΑΑ αρκετά
χρόνια πίσω. Η προγραμματική συμφωνία
που υπογράφηκε τώρα, μεταξύ ΥΠΕΣΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ, δίνει πλέον το κατάλληλο
νομιμοποιητικό πλαίσιο και την δυνατότητα
να ξεκινήσει από την Εταιρία η υλοποίησή
του. Ευελπιστούμε ότι στο τέλος του 2019
θα έχουμε καταλήξει, έχοντας στα χέρια
μας συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία

και θα νομοθετηθούν από την ηγεσία του
ΥΠΕΣ», κατέληξε ο Διευθύνων Σύμβουλος
της ΕΕΤΑΑ, ζητώντας για ακόμη φορά
την συνεργασία όλων για τη επίτευξη του
στόχου.
Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης και ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Οργάνωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ,
Μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ, Ιωάννης Τσιάμης.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο κ.
Τσιάμης αναφέρθηκε στους λόγους
καθυστέρησης αποδοχής και υλοποίησης
του συγκεκριμένου έργου, που έχουν
να κάνουν με το γεγονός ότι οι αρμόδιοι
παράγοντες θεωρούσαν πως αυτό είχε
σχέση, με τους Εσωτερικούς Οργανισμούς
των Δήμων, αλλά και με το ότι κανένας ΟΤΑ
δεν είχε ενδιαφερθεί έως σήμερα.
Και ο κ. Τσιάμης χαρακτήρισε το έργο αυτό
σημαία, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι δεν θα
υπάρξει άλλη ευκαιρία για την Αυτοδιοίκηση
και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας,
που χρόνια τώρα ταλανίζει τους πολίτες.
«Όσες μεταρρυθμίσεις και αν κάνει το ΥΠΕΣ,

αν δεν προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο, δεν θα
καταφέρουμε απολύτως τίποτα. Γι΄ αυτό χρειάζεται η
συνεργασία όλων μας, μα πρώτα και πάνω απ΄ όλα,
να πιστέψουν αυτό το έργο οι Δήμοι τους οποίους και
αφορά», υπογράμμισε ο κ. Τσιάμης.
Η παρουσίαση του Προγράμματος Αναδιοργάνωσης
και Λειτουργικού εκσυγχρονισμού της Τ.Α., έγινε από

τον Διευθυντή Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης
και Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ Ιωάννη Γούπιο.
Ο κ. Γούπιος, επεσήμανε και αυτός με τη σειρά του
ότι, με το συγκεκριμένο έργο θα απλοποιηθούν όλες
οι διαδικασίες των ΟΤΑ, θα μειωθεί η γραφειοκρατία,
θα βελτιωθεί η εργασία των δημοτικών υπαλλήλων,
θα αναβαθμιστεί το μάνατζμεντ των ΟΤΑ, αλλά και
η εξυπηρέτηση των πολιτών με την παράλληλη
αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων.
Η παρουσίαση του Υποέργου 2: «Απλούστευση
και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας
των ΟΤΑ - Πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας Προδιαγραφές των αναγκαίων πληροφοριακών
συστημάτων», έγινε από τον Προϊστάμενο του Τομέα
Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΕΕΤΑΑ Ηλία Λίτσο.
Ενώ η παρουσίαση του Υποέργου 1: «Διαχείριση
αλλαγής για την αναδιοργάνωση των ΟΤΑ – ο ρόλος

των Στελεχών των ΠΕΔ», έγινε από την Προϊσταμένη
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
της ΕΕΤΑΑ Βίκυ Φλέγκα και το Στέλεχος Όμηρο
Κωνσταντινίδη.

κατατέθηκε για προέγκριση στην αρμόδια διαχειριστική αρχή.
Η συγκεκριμένη πράξη, που θα χρηματοδοτηθεί από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» του
ΕΣΠΑ 2014–2020 με 2,5 εκατ. Ευρώ, έρχεται να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα της γραφειοκρατίας και να συμβάλλει στην πάταξή της,
αφού χρόνια τώρα συνιστά τροχοπέδη
για την λειτουργία των υπηρεσιών των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
μόνιμο πρόβλημα στις συναλλαγές του
πολίτη με αυτές.
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.
Τέλος, με σκοπό την εξασφάλιση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού
της Τ.Α., αλλά και για την αποτελεσματική διαχείριση της επιχειρούμενης
αλλαγής, προβλέπονται συνδυασμένες ενέργειες ευαισθητοποίησης, δικτύωσης,
διαβούλευσης, ενεργού συμμετοχής, επιμόρφωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης
του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων και Περιφερειών. Ήδη οι Δήμαρχοι και
οι Περιφερειάρχες συγκρότησαν ομάδα προϊσταμένων από όλες της λειτουργικές
περιοχές των ΟΤΑ. Οι υπηρεσιακοί προϊστάμενοι μαζί με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή
Αντιπεριφερειάρχη και το Γενικό Γραμματέα ή Εκτελεστικό Γραμματέα του κάθε ΟΤΑ,
θα συμμετέχουν στην απλούστευση των διαδικασιών και στο σχεδιασμό των νέων
προτύπων οργάνωσης και λειτουργίας. Ενώ σύντομα πρόκειται να διοργανωθούν
Ημερίδες σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να ενημερωθούν οι
άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.
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Απλούστευση και προτυποποίηση
διαδικασιών λειτουργίας
των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού
Μετά την υποβολή τεχνικού δελτίου και με την συνεργασία της Διαχειριστικής
Αρχής του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020, εντάχθηκε η πράξη
«Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄
και Β΄ Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας
OTA Α΄ και Β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία», με δικαιούχο την ΕΕΤΑΑ.
Σύμφωνα με την απόφαση ένταξης η πράξη θα υλοποιηθεί μέσω των
ακόλουθων δυο Υποέργων :
Υποέργο 1: Διαχείριση της αλλαγής για την αναδιοργάνωση των ΟΤΑ,
Υποέργο 2: Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των
ΟΤΑ - Πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας - Προδιαγραφές των αναγκαίων
πληροφοριακών συστημάτων.
Προκειμένου να προχωρήσει η δημοπράτηση του Υποέργου 2, η ΕΕΤΑΑ
συνεργάστηκε με τρεις εμπειρογνώμονες, αναπληρωτές καθηγητές
πολυτεχνικών και πανεπιστημιακών σχολών, προκειμένου να συνταχθούν
οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού. Συντάθηκε σχέδιο
διακήρυξης, το οποίο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης,

Λειτουργία Δικτύου Οριζόντιας Υποστήριξης Δήμων
και φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων
του τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 - 2020

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εισαγωγικό Σεμινάριο Αθήνα, 25-29/6/2018
Το πενθήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε από τις 25 έως τις 29 Ιουνίου 2018 στα γραφεία της ΠΕΔ Αττικής και της ΕΕΤΑΑ.
Εκπαιδευόμενοι υπήρξαν οι σαράντα δυο (42) νεοπροσλαμβανόμενοι, με σύμβαση έργου, εξωτερικοί συνεργάτες της ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου
«Λειτουργία Δικτύου Οριζόντιας Υποστήριξης Δήμων και φορέων τους, ως δυνητικών δικαιούχων του τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014 - 2020». Από αυτούς:
• οι έξι (6) στελεχώνουν την Κεντρική Ομάδας Υποστήριξης (Κ.Ο.Υ.) και
• οι τριάντα έξι (36) αποτελούν μέλη του Περιφερειακού Δικτύου
Τους νέους συνεργάτες της ΕΕΤΑΑ καλωσόρισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος. Ο κ. Γκοτσόπουλος ανάφέρθηκε στο ρόλο που παίζει
η ΕΕΤΑΑ στο χώρο της Αυτοδιοίκησης, αλλά και στο έργο που έχει επιτελέσει έως σήμερα.
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Γενικοί στόχοι του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος

Με αφετηρία το γεγονός ότι το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνέπεσε
με την ουσιαστική έναρξη του Έργου, καθώς είχε μόλις
ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των στελεχών,
οι γενικοί στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος
ουσιαστικά αναφέρονται στην:
•Γνωριμία
εξωτερικών
συνεργατών
και
εμπλεκόμενων στελεχών ΕΕΤΑΑ - Δημιουργία
πραγματικού Δικτύου
•Κατανόηση διαφορετικών ρόλων των μελών του
Δικτύου
•Παροχή Ανατροφοδότησης από τα μέλη του Δικτύου
•Ανάπτυξη Εμπιστοσύνης στο Δίκτυο
•Εξοικείωση με το περιεχόμενο του Έργου
•Ασφάλεια στην προσέγγιση του Έργου

μιας πρόσκλησης.
• Ενίσχυση της ικανότητας παρουσίασης και επικοινωνίας με τα Όργανα Διοίκησης και τα εμπλεκόμενα στελέχη
της ΤΑ.
• Ενημέρωση για τις Χρηματοδοτικές Πηγές της Τ.Α. στον τομέα του Περιβάλλοντος.
• Κατανόηση του ρόλου και του αντικειμένου εργασίας τους
Υπενθυμίζουμε ότι, οι 42 νεοπροσλαμβανόμενοι εξωτερικοί συνεργάτες της ΕΕΤΑΑ, 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, τα 36 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 έξι (6) 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

Οι στόχοι αυτοί δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικοί, αλλά
έχουν ευθεία και άμεση αναφορά στις παραμέτρους
που ορίζουν την επιτυχή εκκίνηση του εν λόγω Έργου.
Ειδικοί στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Οι ειδικοί στόχοι του Προγράμματος έχουν ένα
πιο συγκεκριμένο σε επίπεδο εκπαιδευτικού
περιεχομένου χαρακτήρα, συνδέονται τόσο με γνώσεις
όσο και με δεξιότητες, και σε άμεση συσχέτιση με τις
θεματικές ενότητες αφορούν στην:
•Ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΤΑ σε
θέματα περιβάλλοντος.
•Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των Δήμων
και των φορέων τους (παρουσίαση των οργάνων
διοίκησης και των λειτουργιών.
•Εις βάθος κατανόηση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον τομέα
Περιβάλλοντος.
•Ενίσχυση της ικανότητας ανάλυσης και
αποκωδικοποίησης των σημαντικών παραμέτρων

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.
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Εναρκτήριο συνέδριο
Ευρωπαϊκού έργου I_ do
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018, στο Ξενοδοχείο
Αμαλία, στην Αθήνα, το Εναρκτήριο Συνέδριο του συγχρηματοδοτούμενου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου «Ι_do: a youth- led alliance, building @
ctive Roma citizens» (Μια συμμαχία νέων για τη δημιουργία ενεργών Ρομά
πολιτών).
Το Έργο Ι_do είναι διετούς διάρκειας (ημ/νια έναρξης 15 Ιανουαρίου 2018 με
ημ/νια λήξης 15 Ιανουαρίου 2020). Στην κοινοπραξία του συμμετέχουν οι φορείς
- εταίροι: Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (Συντονιστής του Έργου), Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), Δήμος Αγίας Βαρβάρας, Ένωση
Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών & Συνεργατών τους και εταιρεία CMT Prooptiki.
Σκοπός του Έργου είναι η ενδυνάμωση νέων Ρομά για την ισότιμη συμμετοχή τους
σε κέντρα λήψης αποφάσεων των τοπικών κοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων
των τοπικών Ρομά κοινοτήτων,
μέσω της παροχής γνώσεων
και της ανάπτυξης δεξιοτήτων
σε θέματα διακυβέρνησης και
λειτουργίας των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναδεικνύοντας νέους Ρομά ως ισότιμα μέλη των
τοπικών κοινωνιών και ενισχύοντάς τους για την
αποτελεσματική συμμετοχή τους στο δημόσιο βίο, το
Έργο αποβλέπει στη δημιουργία ενεργών πολιτών που
γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, συνδιαλέγονται και
διεκδικούν τη συμμετοχή τους στο δημόσιο διάλογο
προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, το Έργο αναπτύσσεται στη
βάση των λειτουργικά αλληλένδετων αξόνων:
Α. Δημιουργία μιας Διαπεριφερειακής Συμμαχίας σε
τρεις (3) Περιφέρειες της χώρας, σε Αττική, Θεσσαλία
και Κεντρική Μακεδονία

Β. Ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της υλοποίησης δράσεων
εκπαίδευσης
Γ. Πιλοτική λειτουργία μιας Ψηφιακής Συνέλευσης Νέων
Δ. Αξιολόγηση των επιπτώσεων της παρέμβασης και υποβολή
συστάσεων πολιτικής.
Στο Εναρκτήριο Συνέδριο του
Έργου, σκοπός του οποίου
ήταν η πρώτη δημόσια επίσημη
ανακοίνωση σχετικά με τους
ειδικούς στόχους και τις επιμέρους
δράσεις του, συμμετείχαν εκπρόσωποι
Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών,
στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δια
Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και της
Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά, στελέχη κοινωνικών
υπηρεσιών, εκπρόσωποι κοινοτήτων Ρομά, κοινωνικοί διαμεσολαβητές
Ρομά, επιστήμονες με ειδίκευση σε
συναφή γνωστικά πεδία και μέλη της
Κοινωνίας των Πολιτών.
Κατά την έναρξη των εργασιών του
Συνεδρίου χαιρετισμό απηύθυναν ο
Διευθυντής του ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. Ιωάννης

Ταφύλλης, ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κ. Δημήτριος Καλογερόπουλος, ο
Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας κ. Γεώργιος Καπλάνης, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Λάζαρος Κυρίζογλου,
Δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων
Ρομά Διαμεσολαβητών & Συνεργατών τους κ. Κωνσταντίνος Παϊτέρης και ο
Γενικός Διευθυντής CMT Prooptiki κ. Γεώργιος Μπραουδάκης.
Κεντρικές ομιλίες απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης & Νέας
Γενιάς κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου και η Ειδική Γραμματέας για την Κοινωνική
Ένταξη των Ρομά κα Αικατερίνη Γιάντσιου, οι οποίοι συνυπέγραψαν μαζί με
τους εταίρους του Έργου Πρωτόκολλο Διαπεριφερειακής Συμμαχίας με
σκοπό την υποστήριξη της προσπάθειας ενδυνάμωσης νέων Ρομά για την
ισότιμη συμμετοχή τους στο δημόσιο βίο.

7 Χαιρετισμός Προέδρου ΕΕΤΑΑ
Δημήτρη Καλογερόπουλου
στο Εναρκτήριο Συνέδριο I_ do
Η ΕΕΤΑΑ με χαρά συμμετέχει στο έργο “I_do: ”Μια συμμαχία νέων για τη δημιουργία
ενεργών Ρομά πολιτών”.
Η κοινωνία των πολιτών, για να είναι ενεργή προϋποθέτει την ενημέρωση των
πολιτών για τα κοινά, τη γνώση των δικαιωμάτων και των
υποχρεώσεων που έχει το άτομο ως πολίτης, την έκφραση
των απόψεών του, την απαίτηση για διαφάνεια, δικαιοσύνη
και την ενεργό συμμετοχή του στις κοινωνικές διεργασίες.
Η έννοια του «ενεργού πολίτη» αναφέρεται συνήθως στη
διεκδίκηση των δικαιωμάτων του στον δημόσιο χώρο και στην
ενεργό συμμετοχή του στις πολιτικές και κοινωνικές δομές
διαμόρφωσης απόψεων ή λήψης αποφάσεων, όπως είναι οι
φορείς αυτοδιοίκησης, τα κόμματα, οι συνδικαλιστικοί φορείς,
οι διάφοροι σύλλογοι, αλλά και οι άτυπες συλλογικότητες.
Η αποξένωση των πολιτών από τις πολιτικές διαδικασίες
αποτελεί μία από τις κύριες ανησυχίες των σύγχρονων
δημοκρατιών.
Το έργο “I_do” στοχεύει στην «δέσμευση» όλων μας
προκειμένου, από κοινού να ενδυναμώσουμε νέους
Ρομά, μέσα από την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη
δεξιοτήτων σε θέματα διακυβέρνησης και λειτουργίας της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, να συμμετέχουν ισότιμα σε
κέντρα λήψης αποφάσεων των τοπικών κοινωνιών,
νοούμενων στο σύνολό τους, συμπεριλαμβάνοντας
τις τοπικές κοινότητες Ρομά ως αναπόσπαστο
μέρους τους.
Δεν είναι μειονότητα οι Ρομά.
Μια δημοκρατική κοινωνία
πρέπει να είναι μια κοινωνία
συμμετοχής. Οι Έλληνες
Ρομά είναι αναγνωρισμένοι
Έλληνες πολίτες και η
συμμετοχής τους στο δημόσιο
βίο είναι δημοκρατικό δικαίωμα και
υποχρέωσή τους.
Προκειμένου όμως να γίνει αυτή η συμμετοχή
δυνατή, είναι απαραίτητος ο σεβασμός μιας βασικής
αρχής, η οποία απορρέει από το ίδιο το Σύνταγμα μας.
Την αρχή της αναλογικής ισότητας ή αλλιώς της θετικής
διάκρισης. Τι σημαίνει αναλογική ισότητα; Όμοια μεταχείριση
όμοιων καταστάσεων και σχέσεων _ και ανόμοια μεταχείριση
ανόμοιων. Πράγμα που σημαίνει ότι με τον ίδιο τρόπο
διαχειριζόμαστε ανθρώπους που έχουν ισότιμη πρόσβαση
σε κοινωνικά αγαθά, ωστόσο, με όρους «ανισότητας»
καλούμαστε να παρέμβουμε, ως δημοκρατική κοινωνία,
για άτομα ή κοινωνικές ομάδες που στερούνται αυτής της
πρόσβασης.
Ένα πολύτιμο κομμάτι της κοινωνίας μας είναι οι Ρομά. Το “I_do” επιχειρεί να
ενδυναμώσει νέους Ρομά, προκειμένου να συμβάλλουν ενεργά προς όφελος της
τοπικού συμφέροντος, της κοινωνικής συνοχής και της αναπτυξιακής πορείας της
χώρας είναι υποχρέωση μιας Δημοκρατικής Πολιτείας.
Το Διαπεριφερειακό Δίκτυο Συμμάχων, που σήμερα υπογράφουμε, στο πλαίσιο
του Έργου Ι_do αποτελεί για όλους μας ένα Κοινωνικό Συμβόλαιο στήριξης ενός
καινοτόμου εγχειρήματος
Εύχομαι καλή αρχή στο έργο μας
Και καλή επιτυχία στις εργασίες της εκδήλωσής μας

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δ. Καλογερόπουλος

Το έργο συγχρηματοδοτείται
από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους
στα πλαίσια του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
για την υποστήριξη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης για αναπτυξιακές της δράσεις έχει αναλάβει
να υλοποιήσει η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), μετά την Προγραμματική Συμφωνία
που έγινε μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών, Ανάπτυξης και
της Εταιρίας. Το έργο αποτελείται από πέντε (5) Άξονες Δράσης,
συνολικού προϋπολογισμού 1.400.000ευρώ, με προτεινόμενη
χρονική διάρκεια 24 μήνες.
Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα υποστήριξης
μικρομεσαίων Δήμων, που αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους ΟΤΑ
στην απορροφητικότητα προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ή προγραμμάτων
Δημοσίων Επενδύσεων. Για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα
δράσης για την υποστήριξη της Τ.Α. σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
καθώς και για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών πηγών και
εργαλείων».

Οι πέντε (5) Άξονες Δράσεις 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.
•Στην τεχνική υποστήριξη αδύναμων δικαιούχων
(μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων)
•Στην συστηματική ενημέρωση – υποστήριξη Τ.Α. σε θέματα δημοσιών συμβάσεων του ν. 4412/16
•Στη μέγιστη απορροφητικότητα πόρων του ΕΣΠΑ από την ΤΑ.
Δράσεις που έχουν προγραμματιστεί:
•Στη δημιουργία Ειδικής Μονάδας στην ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη των μικρών Δήμων στην
ανάθεση τεχνικών μελετών. Η ΕΕΤΑΑ θα λειτουργήσει ως αναθέτουσα αρχή
•Στην εκπόνηση οδηγών σε Θέματα Δημοσίων Συμβάσεων ν.4412
•Στη δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης και υποστήριξης της
ΤΑ για χρηματοδοτήσεις - δημιουργία Ηλεκτρονικού οδηγού χρηματοδοτήσεων
•Στην ενίσχυση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης -Εκπόνηση οδηγών - Καταγραφή – αξιολόγηση και παρουσίαση καλών
πρακτικών και εμπειριών
•Στην καταγραφή, Παρακολούθηση & Αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας
•Στην υποστήριξη μικρών Νησιωτικών και Ορεινών ΟΤΑ σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού
Αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι, είναι η πρώτη φορά που δίνεται στην ΕΕΤΑΑ τέτοιος
σημαντικός ρόλος. Ένας ρόλος που, όπως πιστεύει η Διοίκηση της Εταιρίας, θα συμβάλλει,
μεταξύ των άλλων, στην περεταίρω ανάπτυξή της.

“Λάρισα 2018 - 1ο Θερινό Σχολείο”
για τις Πόλεις που Μαθαίνουν
Ο Δήμος Λαρισαίων σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO,
την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και της
Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»,
διοργάνωσε θερινό Σχολείο στις 14 έως 17 Ιουνίου με τίτλο: “Λάρισα 2018 – 1ο Θερινό
Σχολείο” για τις Πόλεις που Μαθαίνουν.
Ο Δήμαρχος Λαρισαίων κ. Καλογιάννης απευθύνει χαιρετισμό

Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό σεμινάριο του
1ου Θερινού Σχολείου του Δήμου Λαρισαίων
Στο πλαίσιο των εργασιών του “Λάρισα 2018 – 1ο Θερινό Σχολείο” για τις Πόλεις
που Μαθαίνουν πραγματοποιήθηκαν: α) Διήμερο εκπαιδευτικό εργαστήριο με
τίτλο: Διαμόρφωση projects σε Πόλεις που Μαθαίνουν, στις 14 και 15 Ιουνίου,
ειδικά σχεδιασμένο για τα στελέχη των Δήμων - μελών του δικτύου της UNESCO
«Πόλεων που Μαθαίνουν». β) Συμπόσιο – Διεθνής συνάντηση ανοικτή στο κοινό στις
16 Ιουνίου, στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με
παρουσίαση καλών πρακτικών από ελληνικές και ξένες πόλεις – μέλη του Δικτύου
στις θεματικές ενότητες: Πράσινες και Υγιείς Πόλεις, Κοινωνική Συνοχή, Απασχόληση

Προσκεκλημένοι Ομιλητές στο Θερινό Σχολείο ήταν
ο Δρ Ted Fleming, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων
του Πανεπιστημίου Columbia της Νέας Υόρκης και
ο κ. Αλέξης Κόκκος, Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ε.Α.Π.,
Πρόεδρος Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων
και Επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός και Νέες Τεχνολογίες. Ακολούθησαν
ομάδες κριτικής αλληλεπίδρασης για τη Δια Βίου Μάθηση και τις τοπικές
κοινωνίες.

9 Ημερίδες της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων με θέμα :
«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για τις
γυναίκες πρόσφυγες
& τα παιδιά τους»
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι ημερίδες της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων με θέμα: «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για
τις γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους – Παρουσίαση του
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της ΓΓΙΦ για τις γυναίκες πρόσφυγες
επιζήσασες έμφυλης βίας», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν, με
την υποστήριξη του Γραφείου Ευρώπης της UNICEF, στη Λαμία
(30/5/2018), στη Μυτιλήνη (15/6/2018), στην Θεσσαλονίκη
(27/06/2018), στην Καβάλα (28/06/2018) και στα Ιωάννινα
(06/07/2018).
Στις ημερίδες παρουσιάστηκε το Πρωτόκολλο Συνεργασίας «για την
υιοθέτηση κοινού πλαισίου διαδικασιών εντοπισμού, παραπομπής
και φιλοξενίας, αλλά και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο
πανελλήνιο δίκτυο των 63 δομών της ΓΓΙΦ και Δήμων της χώρας
για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών»,
που υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2016 από την Γενική Γραμματεία
Ισότητας των Φύλων, την Γενική Γραμματεία Υποδοχής/Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής, τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας,
το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα
Ισότητας), την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, την Κεντρική Ένωση
Δήμων Ελλάδας, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Με το Πρωτόκολλο επιδιώκεται η συνεργασία και ο συντονισμός των συναρμόδιων κρατικών
φορέων σε ένα κοινό πλαίσιο διαδικασιών εντοπισμού, παραπομπής, φιλοξενίας και στήριξης
των γυναικών προσφύγων, που βρίσκονται σε καθεστώς
διακινδύνευσης να υποστούν βία, επιδιώκοντας παράλληλα
αυτό να καταστεί γνωστό και προσβάσιμο σε όλους/όλες τους/τις
επαγγελματίες που λειτουργούν στο πεδίο παροχής υπηρεσιών στον
προσφυγικό πληθυσμό και προέρχονται από τη δημόσια διοίκηση,
την τοπική αυτοδιοίκηση και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Στο πλαίσιο των ημερίδων, η κεντρική ομιλία πραγματοποιήθηκε
από τη Γενική Γραμματέα Ισότητας των Φύλων κα Φ. Κούβελα.
Παρουσιάστηκαν επίσης, οι δράσεις και πολιτικές της ΓΓΙΦ για
τις γυναίκες πρόσφυγες επιζήσασες έμφυλης βίας, από την κα Α.
Παπάζογλου, Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας &
Αντιμετώπισης Πολλαπλών Διακρίσεων της ΓΓΙΦ, η διαδικασία
παραπομπής και φιλοξενίας γυναικών προσφύγων και των παιδιών
τους στις Δομές του Δικτύου της ΓΓΙ από τη κα Ρούλα Παπαρούνη,
Μέλος Τριμελούς Ομάδας Επιστημονικού Συντονισμού, ΚΕΘΙ και η
καταγραφή των γυναικών προσφύγων στην Ηλεκτρονική Βάση
Δεδομένων από τη κ Κατσαβού Στέλλα, στέλεχος της ΕΕΤΑΑ.

Ημερίδα στην πόλη των Ιωαννιτών
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Τα γραφεία της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) στην
Αθήνα, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος του Δήμου Δυτικής Αχαϊας κ. Χρήστος Νικολάου,
συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού κ. Ξενοφώντα Μπαχρά
και την Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΚΕΔΔΥ) κα. Πατρούλα Κοκκίνη.
Και οι τρεις συναντήθηκαν με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας
κ. Θεόδωρο Γκοτσόπουλο, από τον οποίο ενημερώθηκαν για τα
Προγράμματα που αφορούν την Αυτοδιοίκηση Α ΄και Β΄
βαθμού και έχει αναλάβει να υλοποιήσει η ΕΕΤΑΑ.
Ο κ. Νικολάου, μετά την ενημέρωση, εξέφρασε
την ικανοποίησή του για τον αριθμό και την
σπουδαιότητα των έργων, που, όπως
είπε, πράγματι θα συμβάλλουν στην
επίλυση πολλών προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν
οι ΟΤΑ, και ζήτησε να
συμπεριληφθεί και ο
Δήμος της Δυτικής Αχαϊας
στους συμμετέχοντες σε αυτά.

Ο Δήμαρχος
του Δήμου Δυτικής Αχαϊας
στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ

11 Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΕΕΤΑΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο του 2018, συνεδρίασε οκτώ (8) φορές. Στις 13, Ιουνίου, στις 6,19,25 και 29 Ιουλίου, 18
και 28 Σεπτεμβρίου και στις 5 Οκτωβρίου. Τα βασικά θέματα που απασχόλησαν τις συνεδριάσεις αυτές, ήταν :
•

Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής» για το σχολικό έτος 2018-2019

•

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής ενστάσεων για την πράξη ««Λειτουργία δικτύου οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως 		
δυνητικών δικαιούχων του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020»

•

Επικύρωση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού της υπ.αριθμ. 2103/05-03-2018 Διακήρυξης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου
που στεγάζεται η ΕΕΤΑΑ, επί της οδού Μυλλέρου 73-77, για την κατακύρωση αναδόχου

•

Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου που στεγάζεται η Ε.Ε.Τ.Α.Α., επί της οδού Μυλλέρου 73-77.

•

Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018 – 2019».

•

Προγραμματισμός ΕΕΤΑΑ ενόψει νέων θετικών εξελίξεων.

•

Έγκριση Ισολογισμού και Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2017.

•

Καθορισμός ημερομηνίας και θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

•

Έγκριση οριστικών πινάκων κατάταξης ωφελούμενων– απορριφθέντων/φθεισών σε δομές της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 			
Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2018-2019

•

Χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης» vouchers στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 		
2018-2019

•

«Κατάρτιση πίνακα των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και

•

Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης για την Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης και Ασφάλειας του κτιρίου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στην Αθήνα.

ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Οκτωβρίου 2018»
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Συνέχιση του προγράμματος
των παιδικών σταθμών χωρίς ΕΣΠΑ
ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤΑΑ
ο Διευθύνων Σύμβουλος
Θ. Γκοτσόπουλος
Η δημιουργία προϋποθέσεων προκειμένου το πρόγραμμα φιλοξενίας
των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς να μπορεί να συνεχιστεί και
πέραν του 2022, που σταματά η χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, αποτελεί την
πρώτη προτεραιότητα της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας
κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος.
Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση της ΕΕΤΑΑ, την Παρασκευή 12
Οκτωβρίου 2018, στην οποία μετείχε το 88% των μετόχων (ΥΠΕΣ,
Οικονομικών, ΥΠΑΝ, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, ΤΠΔ, ΤΕΕ και ΠΕΔ), ο κ.
Γκοτσόπουλους αναφέρθηκε στην προσπάθεια που ξεκινά η εταιρία
για την συνέχιση του προγράμματος φιλοξενίας των παιδιών στους
παιδικούς σταθμούς, υπογραμμίζοντας ότι σκοπός είναι να παρουσιάσει
προτάσεις και λύσεις στην κεντρική διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση,
ώστε το πρόγραμμα να μπορέσει να συνεχιστεί όταν θα έχει σταματήσει
η κοινοτική χρηματοδότηση.

από αριστερά : Ο Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ Θ. Γκοτσόπουλος, Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ
Δ. Καλογερόπουλος, ο προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας Γ. Δανόπουλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ έκανε απολογισμό των
έργων επισημαίνοντας ότι, ο βασικός σκοπός της Εταιρίας είναι να
αναβαθμίσει την θέση της ως ο βασικός σύμβουλος της αυτοδιοίκησης,
ιδιαίτερα στον κοινωνικό και αναπτυξιακό τομέα του θεσμού. Μάλιστα
ο κ. Γκοτσόπουλος προανήγγειλε και συνεργασία με το υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, στην ομιλία του,
αφού υπογράμμισε την καλή συνεργασία που υπήρξε με τα συναρμόδια
υπουργεία, την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ, το ΤΕΕ και το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, τόνισε ότι οι στόχοι της εταιρίας που είχαν τεθεί την άνοιξη
του 2016 σήμερα έχουν επιτευχθεί στο 90%. Μάλιστα υπογράμμισε ότι
η ΕΕΤΑΑ από ελλειμματική, φέτος θα παρουσιάσει πλεόνασμα γεγονός

Ο Γ.Γ. του ΥΠΕΣ κ. Κ. Πουλάκης, ο Πρόεδρος του Τ.Π&Δ Κ. Βαρλαμίτης,
ο Γραμματέας της ΠΕΔΚΜ Μ. Ξανθόπουλος και ο εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ Ν. Χιωτάκης
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Ο Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ Θ. Γκοτσόπουλος

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και Δήμαρχος Κεφαλλονιάς Α. Παρίσης
που δείχνει την αναπτυξιακή της τροχιά.
Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εσωτερικών
κ. Κώστας Πουλάκης αναφέρθηκε στην
αγαστή συνεργασία που υπήρξε με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς. Στη συνέχεια έκανε λόγο
για τις προτεραιότητες του υπουργείου τονίζοντας
ότι έχει ξεκινήσει ήδη ο «Κλεισθένης 2». Ο κ.
Πουλάκης δήλωσε ότι στον «Κλεισθένη 2» ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στο ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων
σε όλα τα επίπεδα διοίκησης ξεκινώντας από την
Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού και ζήτησε την
βοήθεια της ΕΕΤΑΑ για αυτό το έργο.

Ο Γ.Γ. του ΥΠΕΣ κ. Κ. Πουλάκης και Μέτοχοι της ΕΕΤΑΑ

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