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Απολογισμός
Ημερίδων
που διοργάνωσε
η ΕΕΤΑΑ

O Υπουργός Εσωτερικών κ. Α. Χαρίτσης, ο Γ.
Γ. του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Κ. Πουλάκης,
ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θ.
Γκοτσόπουλος, ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κ. Αγοραστός
και ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης κ. Κ. Κώτσογλου,
στην Ημερίδα της Αθήνας.

Μ

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι ένδεκα ενημερωτικές
ημερίδες που οργάνωσε η ΕΕΤΑΑ στο πλαίσιο του Έργου:
«Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – απλούστευση και προτυποποίηση
διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία»,
το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
2014-2020».
Οι Ημερίδες απευθύνονταν στο πολιτικό και υπηρεσιακό προσωπικό
των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού της χώρας και αποσκοπούσαν
στην ενημέρωση τους για το έργο και την ενθάρρυνσή τους να συμμετέχουν στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών τους.
Καταξιωμένοι καθηγητές ανωτάτων ιδρυμάτων, υψηλόβαθμοι λειτουργοί της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και στελέχη της
ΕΕΤΑΑ ανέδειξαν τη σημασία του λειτουργικού εκσυγχρονισμού και της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Αυτοδιοίκηση και παρουσίασαν καλές πρακτικές.

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξης Χαρίτσης στην
Ημερίδα της Αθήνας.

O Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ
κ. Θ. Γκοτσόπουλος παρουσιάζει τις δράσεις της
ΕΕΤΑΑ.

Στις 11 ημερίδες συμμετείχαν περίπου
1.300 εκπρόσωποι από τις 13 Περιφέρειες και τους 300 Δήμους της χώρας, οι
οποίοι ανέπτυξαν γόνιμο διάλογο για τα
οφέλη αλλά και τα πιθανά ζητήματα που
εγείρει η αναδιοργάνωση και ο ψηφιακός
μετασχηματισμός των ΟΤΑ.
Η εναρκτήρια Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 2018 στην Αθήνα με τη κεντρική ομιλία του Υπουργού
Εσωτερικών κ. Α. Χαρίτση.
Ακολούθησαν οι ημερίδες, στις
11 Οκτωβρίου στην Κομοτηνή, στις
15 Οκτωβρίου στην Τρίπολη, στις 18
Οκτωβρίου στο Ηράκλειο Κρήτης, στις
24 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, στις
31 Οκτωβρίου στην πόλη των Ιωαννιτών, την 1η Νοεμβρίου στην Πάτρα,
στις 6 Νοεμβρίου στη Λαμία, στις 7
Νοεμβρίου στη Λάρισα, στις 12 Νοεμβρίου στην Αθήνα (για τους νησιωτικούς Δήμους) και στις 19 Νοεμβρίου
2018 στη Κοζάνη, με τη παρουσία της
Υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης κας
Κ. Νοτοπούλου.

Ο αν. καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου
κ. Ι. Χαραλαμπίδης ήταν ένας από τους
βασικούς ομιλητές των Ημερίδων της ΕΕΤΑΑ.
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Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Αττικής
κ. Γ. Ιωακειμίδης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης κ. Κ.
Κώτσογλου εισηγείται στη Κομοτηνή.

Η ομιλία της Υφυπουργού Μακεδονίας
Θράκης κας Κ. Νοτοπούλου στην Κοζάνη.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδης και ο Δήμαρχος Κοζάνης
κ. Λ. Ιωαννίδης απευθύνουν χαιρετισμό στην Ημερίδα της Κοζάνης

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δ. Καλογερόπουλος
πραγματοποιεί την εναρκτήρια
ομιλία στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης.

Την Ημερίδα της Θεσσαλονίκης χαιρετίζει ο
Πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας
και Δήμαρχος Αμπελοκήπων Μενεμένης κ. Λ.
Κυρίζογλου.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Στ.
Αρναουτάκης, Δήμαρχοι και στελέχη της
Περιφέρειας και των Δήμων της Κρήτης στην
εκδήλωση του Ηρακλείου.

Το μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ κ. Μιχάλης
Κυπραίος στην ημερίδα του Ηρακλείου.

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε και
η Ημερίδα για τους φορείς ΤΑ της νησιωτικής
Ελλάδας, στην Αθήνα, στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ.

Η παρέμβαση του μέλους του ΔΣ της ΚΕΔΕ
και της ΕΕΤΑΑ κ. Ι. Τσιάμη
στην Ημερίδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Α. Καχριμάνης
στην Ημερίδα των Ιωαννίνων.

Ο Πρόεδρος του ΤΠΔ κ. Κ. Βαρλαμίτης στην
Ημερίδα της Αθήνας για τους νησιωτικούς
Δήμους.

Ημερίδα στη Λαμία.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας στην
ημερίδα της Λαμίας.

Ο Διευθυντής Ανάπτυξης της ΕΕΤΑΑ κ.
Ι. Γούπιος εισηγείται στην εκδήλωση της
Θεσσαλονίκης.

Ημερίδα στη Λάρισα.

Εισήγηση του αν. καθηγητή ΕΜΠ κ. Β.
Βεσκούκη στην Ημερίδα της πόλης των
Ιωαννιτών.

Ο Σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών κ.
Μ. Ρουσιάς στην ημερίδα της Τρίπολης.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Α. Κατσιφάρας και ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας
& Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γ. Παπαναστασίου απευθύνουν χαιρετισμό.

Υποστήριξη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Σ
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ημαντικά έργα υποδομής, ανάσίασε το έργο «Σημαία» της ΕΕΤΑΑ
πτυξης και παραγωγής ενέργειας
για την καταπολέμηση της γραφειστους δήμους, συνολικού προϋοκρατίας υπογραμμίζοντας μεταξύ
πολογισμού 2 δις ευρώ, ανακοινώθηάλλων: «Στόχοι της πράξης είναι ο
καν στην ημερίδα που διοργάνωσε η
σχεδιασμός ενός νέου, σύγχρονου
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης
επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωκαι Αυτοδιοίκησης, με θέμα «Αναδιορσης και λειτουργίας των ΟΤΑ μέσω
της απλούστευσης των διαδικασιών
γάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’
λειτουργίας τους και της δημιουργίΒαθμού. Απλούστευση και Προτυποας προτύπων αναδιοργάνωσης των
ποίηση Διαδικασιών Λειτουργίας ΟΤΑ
υπηρεσιών, της εκπόνησης προδιΑ΄ και Β΄ βαθμού- Πιλοτική λειτουραγραφών των αναγκαίων πληροφογία», την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018.
ριακών συστημάτων και τέλος, με το
Τα έργα εντάσσονται στο πρόγραμσχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτιΟ Διευθύνων Σύμβουλος της EETAA κ. Θ. Γκοτσόπουλος
μα «Φιλόδημος» που υλοποιείται από
σης για την αναβάθμιση των γνώσετο υπουργείο Εσωτερικών, το Ταμείο
ων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου
ρίες που θα την καθοδηγούν τόσο στο σχεδιΠαρακαταθηκών και Δανείων.
δυναμικού».
ασμό όσο και στην εφαρμογή των πολιτικών
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής
Ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών
της. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΑΑ σχεδίασε
Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκαι Δανείων κ. Κ. Βαρλαμίτης αναφέρθηκε
και υλοποιεί δράσεις που στοχεύουν στην
κησης κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος αναφέρστο πρόγραμμα «Φιλόδημος» επισημαίνοντας
υποστήριξη
του
Αναπτυξιακού
Προγραμμαθηκε συνολικά στο ρόλο που διαδραματίζει
ότι, χρηματοδοτεί έργα που έχουν να κάνουν
τισμού και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιη Εταιρία στην αναπτυξιακή πολιτική της
με ύδρευση, αποχέτευση, αγροτική οδοποιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην έγκυρη
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα τόνισε
ία, κτιριακά, αντιπλημμυρικά, αποκατάσταση
και έγκαιρη ενημέρωση για την αξιοποίηση
ότι, «Προκειμένου η Αυτοδιοίκηση να αναΧώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων,
όλων των χρηματοδοτικών πηγών και εργαλάβει πρωτοβουλίες είναι απαραίτητος ο
τοπικά χωρικά σχέδια και παραγωγή ενέρλείων από την ΤΑ.
εφοδιασμός της με κατάλληλα εργαλεία και
γειας. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Βαρλαμίτης
Στη συνέχεια, ο κ. Γκοτσόπουλος παρουοδηγούς αλλά και με γνώσεις και πληροφοήδη τους τελευταίους 24 μήνες έχουν εγκρι-
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Ο Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων κ. Κ. Βαρλαμίτης

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων,
δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Α. Παρίσης

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οργάνωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ,
Μέλος του Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ κ. Ι. Τσιάμης

θεί έργα ύψους άνω των 300 εκατ. ευρώ σε
70 δήμους της χώρας.
Στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΤΠ&Δ
έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ενεργειακά
υπογραμμίζοντας ότι κάθε ένα εκατ. ευρώ
που επενδύεται στην ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων κτιρίων δημιουργεί 31 θέσεις
εργασίας. Ο κ. Βαρλαμίτης αναφέρθηκε και
στην ανάγκη διαμόρφωσης μοντέλου αλλαγής του μίγματος ενεργειακής κατανάλωσης
για μέγιστο αποτέλεσμα όπως για παράδειγμα αντλίες θερμότητας σε σχολεία αντί για
πετρέλαιο.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, δήμαρχος Κεφαλονιάς κ. Α. Παρίσης, αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία που έχει με
την ΕΕΤΑΑ και χαρακτήρισε το συγκεκριμένο
έργο πολύ σημαντικό για την τοπική αυτοδιοίκηση και τον εκσυγχρονισμό των δήμων.
Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ, Μέλος του Δ.Σ.
της ΕΕΤΑΑ, Ιωάννης Τσιάμης χαρακτήρισε
το έργο αυτό «σημαία», τονίζοντας ότι δεν
θα υπάρξει άλλη ευκαιρία για την Αυτοδιοίκηση και την καταπολέμηση της γραφει-

οκρατίας, που χρόνια τώρα ταλανίζει τους
πολίτες.
Εισηγήσεις αναφορικά με το έργο έκαναν οι: Γ. Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής
Ανάπτυξης, Οργάνωσης και περιβάλλοντος
ΕΕΤΑΑ, Η. Λίτσος , Υπεύθυνος Τομέα Οργάνωσης ΕΕΤΑΑ, Β. Βεσκούκης, Αναπληρωτής
Καθηγητής ΕΜΠ και Κ. Κώτσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Τομέας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κρήτης.
Η Ημερίδα απευθυνόταν σε στελέχη των
ΟΤΑ των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων.

Από αριστερά: Η. Λίτσος, Υπεύθυνος Τομέα Οργάνωσης ΕΕΤΑΑ,
Ι. Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης, Οργάνωσης
και Περιβάλλοντος ΕΕΤΑΑ.

Κ. Κώτσογλου, Αντιπεριφερειάρχης Τομέας Διοίκησης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κρήτης.

Ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου
απόδοσης στους πολίτες του περιβαλλοντικού τέλους
της πλαστικής σακούλας
Σε ρόλο ενδιάμεσου κρίκου η ΕΕΤΑΑ ανάμεσα σε Δήμους Υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας και ΕΟΑΝ
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υνέντευξη Τύπου, με θέμα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του μέτρου μείωσης της χρήσης λεπτής
πλαστικής σακούλας μεταφοράς, καθώς και των ανταποδοτικών
δράσεων του ΕΟΑΝ, παραχώρησαν στις 22 Ιανουαρίου, ο Αν. ΥΠΕΝ
Σωκράτης Φάμελλος και ο πρόεδρος του ΕΟΑΝ Δημήτρης Πολιτόπουλος. Στη συνέντευξη ανακοινώθηκε επίσης η πιλοτική εφαρμογή σε
τέσσερις Δήμους της χώρας της απόδοσης στους πολίτες του περιβαλλοντικού τέλους στη λεπτή πλαστική σακούλα μιας χρήσης.
Σύμφωνα με τη δέσμευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι το σύνολο του περιβαλλοντικού τέλους από τον ΕΟΑΝ θα επιστρέψει στους πολίτες, ξεκινά το αμέσως επόμενο διάστημα (εντός
του Φεβρουαρίου) η πιλοτική διανομή πάνινων τσαντών, πλαστικών
τσαντών πολλαπλών χρήσεων και τροχήλατων καροτσιών σε τέσσερις
Δήμους της χώρας .
Συγκεκριμένα, θα διανεμηθούν:
 στο Δήμο Αλοννήσου 500 υφασμάτινες τσάντες, 2.200 πλαστικές
τσάντες πολλαπλών χρήσεων και 100 τροχήλατα καρότσια λαϊκής
 
στο Δήμο Βόλβης 2.200 πάνινες τσάντες, 10.200 πλαστικές τσάντες
πολλαπλών χρήσεων και 500 τροχήλατα καρότσια λαϊκής
 
στο Δήμο Ναυπάκτου 2.200 υφασμάτινες τσάντες, 10.200 πλαστικές τσάντες πολλαπλών χρήσεων και 500 τροχήλατα καρότσια
λαϊκής
 
στο Δήμο Χαλανδρίου 5.200 υφασμάτινες τσάντες, 25.000 πλαστικές τσάντες πολλαπλών χρήσεων και 1.250 τροχήλατα καρότσια
λαϊκής
Την ευθύνη και τους τρόπους διανομής έχουν οι τέσσερις Δήμοι οι
οποίοι και γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των περιοχών τους. Ενδεικτικά, σύμφωνα με πρόταση των Δήμων, η διανομή θα γίνει μέσω σχολείων και δημοτικών εγκαταστάσεων, ΚΑΠΗ κλπ.
Όσον αφορά στο διεθνή διαγωνισμό για την παραγωγή τσαντών
πολλαπλών χρήσεων και των άλλων εναλλακτικών μέσων μεταφοράς
που θα καλύψουν το σύνολο της χώρας, γίνονται όλες οι αναγκαίες
προκαταρκτικές ενέργειες, όπως η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και η προετοιμασία τεύχους διακήρυξης συμφωνίας - πλαισίου

Από αριστερά: κ. Θ. Γκοτσόπουλος, κ. Δ. Πολιτόπουλος,
κ. Σ. Φάμελλος και οι Δήμαρχοι Χαλανδρίου, κ. Σίμος Ρούσος,
Ναυπακτίας, κ. Παναγιώτης Λουκόπουλος, Βόλβης,
κ. Διαμαντής Λιάμας,

νται σε αυτό που είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα. Η
μεγάλη αλλαγή σήμερα συντελείται με τα νέα οικονομικά και προωθητικά εργαλεία, αλλά και με την αλλαγή
καταναλωτικής συμπεριφοράς των πολιτών. Πρέπει
όλοι, οικονομία, παραγωγή, κοινωνία και αυτοδιοίκηση, να επιταχύνουμε, ώστε να προλάβουμε αυτές τις αλλαγές, να διεκδικήσουμε δηλαδή το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Μια επίσης πολύ μεγάλη αλλαγή που συντελείται στην εγχώρια βιομηχανία πλαστικού είναι η εισαγωγή της στην κυκλική οικονομία,
αλλά και οι μεταβολές όσον αφορά την παραγωγή και τη χρήση των
πλαστικών μιας χρήσης.
Προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας πλαστικού, ώστε να είναι βιώσιμη και προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα των ευρωπαϊκών αλλαγών.
Όσο για τους τέσσερις δήμους που θα τρέξουν το πιλοτικό πρόγραμμα
διάθεσης τσαντών πολλαπλών χρήσεων, βάζουμε έναν επιπλέον στόχο.
Θέλουμε να γίνουν και πρωταθλητές στην ανακύκλωση, ώστε και οι δημότες τους να ευαισθητοποιηθούν περιβαλλοντικά, μέσα από ένα θετικό
μέτρο, όπως είναι η διανομή των δωρεάν μέσων μεταφοράς”.
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Ο Πρόεδρος ΕΟΑΝ, Δημήτρης Πολιτόπουλος, δήλωσε σχετικά:
“Ξεκινά το πιλοτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για την ανταπόδοση του περιβαλλοντικού τέλους
της λεπτή πλαστικής σακούλας, στους δημότες τεσσάρων Δήμων που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα κι οι οποίοι είναι οι: Αλοννήσου, Βόλβης,
Ναυπάκτου και Χαλανδρίου σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ. Σύμφωνα

Ο Υπουργός Ενέργειας κ. Σ. Φάμελλος με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
της ΕΕΤΑΑ κ. Θ. Γκοτσόπουλο και το Πρόεδρο του ΕΟΑΝ
κ. Δ. Πολιτόπουλο

σε διεθνές επίπεδο. Ήδη υπάρχει υπογεγραμμένο πλαίσιο συνεργασίας με τη Γ.Γ. Εμπορίου και την ΕΕΤΑΑ και εκτιμάται ότι οι διαδικασίες
θα ολοκληρωθούν σύντομα. Το ύψος του προϋπολογισμού για τον διαγωνισμό εκτιμάται στα 13 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι έως σήμερα η μείωση της χρήσης λεπτής πλαστικής σακούλας αγγίζει το 80% μέσω των πωλήσεων των μεγάλων
καταστημάτων και 60% μέσω των υπόλοιπων καταστημάτων. Τα πλήρη στοιχεία για τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς που παρήχθησαν
ή διακινήθηκαν στο σύνολο της αγοράς, δηλαδή και μέσω των καταστημάτων εξαίρεσης (αδειοδοτημένα περίπτερα, λαϊκές υπαίθριες
αγορές) θα είναι διαθέσιμα τον Μάιο 2019 , όπως θα προκύψουν από
τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ). Από εκεί θα
διαπιστωθεί πόσες πλαστικές σακούλες διακινήθηκαν και τι ποσοστό
των υπόχρεων απέδωσαν περιβαλλοντικό τέλος.
Στη συνέντευξη τύπου παρευρέθηκαν και τοποθετήθηκαν οι Δήμαρχοι Χαλανδρίου, Σίμος Ρούσος, Βόλβης, Διαμαντής Λιάμας, Ναυπακτίας, Παναγιώτης Λουκόπουλος, ενώ παρέμβαση μέσω Skype
έκανε και ο Δήμαρχος Αλοννήσου Πέτρος Βαφίνης. Επίσης, ο Δ/νων
Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ, Θοδωρής Γκοτσόπουλος, ο Πρόεδρος Συνδέσμου
Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας, Δημήτρης Σύρμος και ο Πρόεδρος
του Δικτύου ΦοΔΣΑ Ελλάδας και μέλος του ΔΣ του ΕΟΑΝ, Θοδωρής
Κάρδαρης.
Ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε σχετικά:
“Έχει αρχίσει η υλοποίηση των μεγάλων αλλαγών για τις οποίες
εμείς συζητούσαμε στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων. Τώρα επιτέλους η κοινωνία και η οικονομία της χώρας εισέρχο-

με το σχεδιασμό, εντός Ιανουαρίου θα δοθούν από τον ΕΟΑΝ προς διανομή τσάντες πολλαπλών χρήσεων, πάνινες τσάντες και τροχήλατα
καρότσια. Η διανομή θα ξεκινήσει εντός Φεβρουαρίου 2019 από τους
ίδιους τους Δήμους και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με την πρόταση
τους έως το τέλος Απριλίου 2019. Τα στοιχεία και τα αποτελέσματα
από την πιλοτική αυτή δράση θα καταγραφούν από την ΕΕΤΑΑ και θα
δοθούν για επεξεργασία στον Οργανισμό μας. Το πιλοτικό πρόγραμμα
είναι ο προάγγελος του διεθνούς διαγωνισμού που θα ακολουθήσει
εντός του έτους, μέσω του οποίου ο ΕΟΑΝ έχει ως σκοπό να επιστρέψει με τη μορφή τσαντών και καροτσιών τα χρήματα του περιβαλλοντικού τέλους που έχουν καταβάλει οι πολίτες”.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, Θεόδωρος Γκοτσόπουλος,
δήλωσε σχετικά:
«Η ΕΕΤΑΑ ως Αναπτυξιακή Εταιρία της αυτοδιοίκησης, από το 1985
είναι δίπλα στους Δήμους και τους βοηθάει στις κοινωνικές, αναπτυξιακές και οργανωτικές δράσεις τους.. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
έχει αναλάβει έναν ρόλο ενδιάμεσου κρίκου. Θα καταγράφει τα αιτήματα των Δήμων, θα οργανώνει την παράδοση του υλικού σε αυτούς,
θα τους συνδράμει και θα επιτηρεί την υλοποίησή του προγράμματος.
Πιστεύουμε ότι παρά τις όποιες αδυναμίες, οι ΟΤΑ θα ανταποκριθούν
θετικά, άλλωστε τα πρώτα δείγματα που έχουμε με αυτούς που έχουμε επικοινωνήσει, είναι εξαιρετικά. Μαζί μας είναι και η ΚΕΔΕ η οποία
έχει αγκαλιάσει αυτό το έργο και το υποστηρίζει. Είμαστε αισιόδοξοι
ότι, με την καλή συνεργασία του Υπουργείου, του ΕΟΑΝ και της ΕΕΤΑΑ, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε».

Παρουσίαση «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη»
- Τοποθετήσεις

Τ

ην «Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη»
παρουσίασαν στο αμφιθέατρο του ΥΜΕΠΟ, στις 17 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας
και ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Μιλτιάδης Κλάπας.
Κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Δ.
Βίτσας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σημασία της κοινωνικής ένταξης προσφύγων
και μεταναστών, σημειώνοντας ότι «η ένταξη
είναι κομβική παράμετρος, καθώς αποτελεί
και διεθνώς το βασικό μέτρο για να κριθεί ο
τελικός βαθμός επιτυχίας της μεταναστευτικής πολιτικής μιας χώρας».
Ο ΥΜΕΠΟ πρόσθεσε ότι η ένταξη «αποτελεί
μια πρόκληση για όλους μας, για το σύνολο
της κοινωνίας. Καλούμαστε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη σύνθετη πρόκληση, παρέχοντας στους πρόσφυγες και τους μετανάστες αυθεντική, ισότιμη και λειτουργική
ένταξη στον κοινωνικό ιστό»
Στις βασικές παραμέτρους της ένταξης, ο
Υπουργός συμπεριέλαβε «τη διασφάλιση του
δικαιώματος στην εργασία, στη μόρφωση,
στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, την βελτίωση της γνώσης
της ελληνικής γλώσσας για να υπάρχει ευ-
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χέρεια στην καθημερινή επικοινωνία, την
πρόσβαση σε πολιτιστικά
αγαθά, αλλά και την εν γένει
ενίσχυση και ενθάρρυνση της
συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι».
Ακόμη, ο Υπουργός
προσδιόρισε ως βασικό
στόχο της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη» τη
συνύπαρξη της κοινωνίας
υποδοχής και των νεοεισερχόμενων μελών της, με όρους
αλληλοκατανόησης, ειρηνικής και
δημιουργικής αλληλεπίδρασης», ενώ
τόνισε ότι αυτό θα επιτευχθεί μέσω της
οικοδόμησης ενός «ελληνικού μοντέλου
ένταξης», το οποίο θα είναι «προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες, τα χαρακτηριστικά,
τις ιδιομορφίες, τις συνθήκες, ευνοϊκές και
δυσμενείς, της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας».
Στη συνέχεια, ο ΥΜΕΠΟ υπογράμμισε ότι
μέσω της κοινωνικής ένταξης «θα υποχωρήσουν τα όποια φαινόμενα μισαλλοδοξίας,
ρατσισμού και ξενοφοβίας, τα οποία υφίστανται, όσο περιθωριακά και αν είναι».
Ένα από τα κεντρικά μηνύματα της ομιλίας του Υπουργού ήταν ότι «η ομαλή και
επιτυχής ένταξη καταπολεμά το φόβο και

αναπτύσσει μια αλληλέγγυα κοινωνία που
μπορεί με αυτοπεποίθηση να
βαδίσει στο δρόμο της προόδου».
Ως προς την υλοποίηση της «Εθνικής
Στρατηγικής για την Ένταξη», ο Δ. Βίτσας
ανέφερε ότι κεντρική επιδίωξη είναι να καταστεί «η Τοπική Αυτοδιοίκηση βασικός συνδιαμορφωτής και φορέας υλοποίησης των
ενταξιακών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, ασφαλώς με την αρωγή της κεντρικής
διοίκησης».
Η Στρατηγική θα υλοποιηθεί μέσω προγραμμάτων και νομοθετικών πρωτοβουλιών
που θα καθορίζουν οριζόντιες πολιτικές και
αντίστοιχους εθνικούς μηχανισμούς για την
υποστήριξη και παρακολούθησή τους, κατά
τρόπο εναρμονισμένο και συνεκτικό, σημείωσε ο Υπουργός.
Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής
Πολιτικής, Μιλτιάδης Κλάπας, παρουσίασε
λεπτομερώς τη συνολική δομή της «Εθνικής
Στρατηγικής για την Ένταξη», παραθέτοντας
όλα τα σχετικά στοιχεία.

O Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, κ. Δημήτρης Βίτσας
και ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μιλτιάδης Κλάπας.

Μεταξύ άλλων, ο Μ. Κλάπας ανέφερε
ότι σήμερα στην Ελλάδα διαμένουν νόμιμα
551.868 μετανάστες, με κύριες χώρες καταγωγής την Αλβανία, τις χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης και διάφορες ασιατικές
χώρες. Η πλειοψηφία αυτών «διαμένει στην
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των άλλων αστικών κέντρων»,
πρόσθεσε ο Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Αναφερόμενος στον τρόπο υλοποίησης της
«Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη, ο Μ.
Κλάπας τόνισε ότι θα γίνει με την εφαρμογή
πέντε μεταρρυθμίσεων:
1. Η αρμοδιότητα της κοινωνικής ένταξης
περνάει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
2. Εφαρμογή πολιτικών οριζόντιου χαρακτήρα, με εναρμόνιση δράσεων συναρμόδιων Υπουργείων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σύντμηση των χρόνων που απαιτούνται για ποικίλες υπηρεσίες, με παράλληλη
καταπολέμηση της διαφθοράς, λόγω της
απρόσωπης και άμεσης επικοινωνίας.
4. Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, με
στόχο την επαναφορά σε πλαίσιο νομιμότητας όσων μεταναστών εισήλθαν παράτυπα
στη χώρα ή έχασαν στην πορεία το καθεστώς νομιμότητας, ώστε να έχουν πρόσβαση
στην αγορά εργασίας με νόμιμο τρόπο και να
έχουν δικαίωμα σε βασικές υπηρεσίες και
αγαθά.
5. Ενίσχυση της συμμετοχής στα κοινά και
υποστήριξη της «διαπολιτισμικότητας».
Τέλος, αναφερόμενος στα χρηματοδοτικά
εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν, ο Γ.Γ
Μεταναστευτικής Πολιτικής σημείωσε ότι,
μεταξύ άλλων, θα είναι από εθνικούς πόρους, από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, από έκτακτες χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
Στην παρουσίαση της «Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη», η οποία έχει τεθεί
σε Δημόσια Διαβούλευση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019, παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα,
Φιλίπ Λεκλέρ, ο επικεφαλής του Διεθνούς
Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα,
Τζιανλούκα Ρόκο, ο Συνήγορος του Πολίτη,
Ανδρέας Ποττάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, Θεόδωρος Γκοτσόπουλος,
εκπρόσωποι συναρμόδιων Υπουργείων και
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι
κοινοτήτων προσφύγων και μεταναστών
στην Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων.
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Ημερίδα
για τα οικονομικά
των ΟΤΑ

Ε

πιμορφωτική Συνάντηση για την «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δήμων
και των Νομικών τους Προσώπων μετά τις
αλλαγές του Ν. 4555/18 Πρόγραμμα «Κλεισθένης
Ι » οργάνωσαν η Περιφερειακή Ένωση Δήμων
Κεντρικής Μακεδονίας με την ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο
της σταθερής συνεργασίας τους για συστηματική,
έγκυρη και επίκαιρη ενημέρωση του πολιτικού
προσωπικού και των στελεχών των Δήμων της
Περιφέρειας.
Η επιμορφωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2019, στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Βασικοί ομιλητές ήταν ο κ. Ι. Θεοδώρου, Γενικός Διευθυντής του Δήμου Καλαμαριάς και ο κ.
Ι. Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης,
Οργάνωσης & Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ.

Ο κ. Ι. Γούπιος, Διευθυντής Οικονομικής Ανάπτυξης,
Οργάνωσης & Περιβάλλοντος της ΕΕΤΑΑ.

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ομιλία πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018, στα γραφεία της
ΕΕΤΑΑ. Ο Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής της Διεύθυνσης
Στρατηγικής, Απλούστευσης και Ανάλυσης Πολιτικής
της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάλυσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
παρουσίασε τις «Προτάσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τον Προϋπολογισμό και την
Κοινή Αγροτική Πολιτική».
Ο κ. Τ. Χανιώτης και η κα Β. Φλέγγα, Υπεύθυνη Τομέα
Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕΤΑΑ.
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Συνεργασία
της ΕΕΤΑΑ με την
Πανελλήνια Ένωση Γενικών
Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
“Κλεισθένης”

1η Συνάντηση Εργασίας ΕΕΤΑΑ – Πανελλήνιας Ένωσης Γ.Γ. Τ.Α.
«Κλεισθένης»:
«Απλούστευση Διαδικασιών – Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση»

Μ

Σ

υνάντηση στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ με το Μιχάλη Χρηστάκη, Πρόεδρο της
Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» είχαν ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος και ο
Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος
Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων για τα
έργα και τις δράσεις της ΕΕΤΑΑ, και ιδιαίτερα για το έργο «Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού».
Συμφώνησαν ότι το έργο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για τους Δήμους και
μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην αύξηση της παραγωγικότητας των Δήμων και αποφάσισαν από κοινού για την συστηματική συνεργασία για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Η πρώτη ενέργεια που θα
υλοποιηθεί στο πλαίσιο της συνεργασίας, είναι η διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης των Γενικών Γραμματέων των Δήμων της Αττικής.
Παράλληλα συμφώνησαν να υπογραφεί ένα πρωτόκολλο συνεργασίας της ΕΕΤΑΑ
με την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
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Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών
Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» κ.
Μιχάλης Χρηστάκης (στο κέντρο) με τον Πρόεδρο της
ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο (αριστερά) και τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θεόδωρο Γκοτσόπουλο (δεξιά)

Στην ΕΕΤΑΑ
ο Μητροπολίτης
Κισάμου και Σελίνου
Αμφιλόχιος

Τ

Ο Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου, κ. Αμφιλόχιος, ανάμεσα στον Πρόεδρο της ΕΕΤΑΑ
κ. Δ. Καλογερόπουλο και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Θ. Γκοτσόπουλο.

ην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης επισκέφθηκε ο
Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου κ.
Αμφιλόχιος. Τον Μητροπολίτη υποδέχθηκαν ο
πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος.
Ο Σεβασμιώτατος κ. Αμφιλόχιος ενημερώθηκε για την δράση και τα έργα της ΕΕΤΑΑ
καθώς και για κοινωνικά προγράμματα και
θέματα που αφορούν την επικράτεια της Μητρόπολης του. Ο ίδιος έδειξε ενδιαφέρον για
υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων, ενώ τόσο
ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ όσο και ο Διευθύνων
Σύμβουλος δεσμεύθηκαν να συνδράμουν
στην υλοποίηση προγραμμάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου της
Μητρόπολης. Τον Μητροπολίτη Κισάμου και
Σελίνου συνόδευε ο νομικός σύμβουλος της
Μητρόπολης κ. Νικόλαος Εμμανουηλίδης.

ε επιτυχία διοργανώθηκε η πρώτη
συνάντηση εργασίας των Γενικών
Γραμματέων των Δήμων της Αττικής,
στις 8 Φεβρουαρίου, στα γραφεία της ΕΕΤΑΑ.
Τις εργασίες της Ημερίδας χαιρέτισε ο
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης κ. Δημήτρης
Καλογερόπουλος. Κεντρικοί ομιλητές ήταν,
ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος και ο Πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ένωσης Γραμματέων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Δρ Μιχάλης Χρηστάκης
Το κύριο θέμα της Ημερίδας ήταν η αναδιοργάνωση και η Διοικητική Μεταρρύθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού,
καθώς και η απλούστευση και η προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ Α΄
και Β΄ βαθμού. Και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν ότι θα συνεργαστούν στενά για την υλοποίηση αυτού του έργου.
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Με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ
Γιώργο Στασινό συναντήθηκε
ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δημήτρης
Καλογερόπουλος

Συμμετοχή της ΕΕΤΑΑ στο Συνέδριο
της ΚΕΔΕ με θέμα:

«Πολιτισμός – Αθλητισμός:
Αναπτυξιακά Πρότυπα Πόλεων
και ποιότητα Ζωής»

Ο

Η

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης συμμετείχε στο Συνέδριο με θέμα «Πολιτισμός
– Αθλητισμός: Αναπτυξιακά Πρότυπα Πόλεων και ποιότητα Ζωής», που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων
Ελλάδας σε συνεργασία με το Δήμο Αλμωπίας, στις 15 – 16
Φεβρουαρίου, στο Λουτράκι.
Την ΕΕΤΑΑ εκπροσώπησε η κα. Ντία Πέππα Διευθύντρια
Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού, παρουσιάζοντας εισήγηση με θέμα: «Ο Πολιτισμός ως Μέσο για την Ενσωμάτωση
και την Κοινωνική Ένταξη».
Στην εισήγησή της η κα. Πέππα, μεταξύ άλλων, ανέφερε:
«Η κάθε κοινωνία, κοινότητα, τοπική, δημοτική πρέπει να
ανοίξει τις αισθήσεις της στη νέα κοινωνική πραγματικότητα,
που περιλαμβάνει μειονεκτούσες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, όπως πρόσφυγες, μετανάστες πρώτης ή και δεύτερης γενιάς, άστεγους, ηλικιωμένους γ και δ΄ ηλικίας, κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά , άτομα με αναπηρία, άστεγους,
ΡΟΜΑ κ.ά. και μέσα από διαπολιτισμικές δράσεις να επιτύχει
την ενδυνάμωση του αισθήματος του ανήκειν και την κοινωνική ενσωμάτωση.
Κάθε δήμος πρέπει να αποκτήσει μια στρατηγική για τους διαφορετικούς και μελλοντικούς συμπολίτες μας, μια ευρύτερη
πολιτισμική στρατηγική και να κατανοήσει το καθήκον του στη
διαδικασία της ένταξης.
Απαιτείται,
α. σωστός σχεδιασμός και «έξυπνη» αξιοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών, δομών αλλά και των προγραμμάτων και
δράσεων,
β. ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών και συνεργειών,
γ. συμμετοχή σε δίκτυα συνεργασίας σε τοπικό συνεργασία με
συλλόγους, σωματεία, εθελοντικές οργανώσεις, επιχειρήσεις.
Πρέπει να οικοδομήσουμε μια κοινωνία, κοινότητες ανθρώπων που να στηρίζουν τη διαφορετικότητα με την πραγματική
και κάθε μέρα ζωής χειρονομίες».
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H Διευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού
της ΕΕΤΑΑ Ντία Πέππα

Ο Δήμαρχος Αιγάλεω και Μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ,
Δημήτρης Μπίρμπας

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης,
Δημήτρης Καλογερόπουλος, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργο
Στασινό.
Ανάμεσα στα θέματα που
συζητήθηκαν στη συνάντηση, ήταν και το Πρόγραμμα
«Λειτουργία Δικτύου Οριζόντιας Υποστήριξης Δήμων και φορέων τους, ως δυνητικά δικαιούχων
του τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΕΑΑ 2014 – 2020», που έχει αναλάβει
να υλοποιήσει η ΕΕΤΑΑ, με χρηματοδότηση
από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020. Ο κ. Καλογερόπουλος διευκρίνισε στον κ. Στασινό ότι
πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό Πρόγραμμα που στοχεύει στην ενημέρωση όλων των
αποφασιστικών οργάνων των Δήμων, ΔΕΥΑ
και ΦΟΔΣΔΑ της χώρας για τις προσκλήσεις
που εκδίδονται από το ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 20142020 και τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν
και εν συνεχεία στην υποστήριξη των αρμόδιων Υπηρεσιών, Τεχνικών και Προγραμματισμού των Δήμων, των στελεχών ΔΕΥΑ και
ΦΟΔΣΑ για την υποβολή ολοκληρωμένων
και έγκυρων προτάσεων. Απώτερος στόχος
η μέγιστη αξιοποίηση των πόρων που αφορούν το περιβάλλον και για τους οποίους είναι δικαιούχος η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ Δ. Καλογερόπουλος (αριστερά) με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γ. Στασινό (δεξιά)
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Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ
και ο τομέας του περιβάλλοντος

Ώριμα έργα και ανάγκες των Δήμων

Τ

ο έργο του Δικτύου Εξωτερικών Συνεργατών της ΕΕΤΑΑ, που υποστηρίζει τους Δήμους, ΔΕΥΑ και ΦΟΔΣΑ
στην αξιοποίηση των προσκλήσεων του
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, παρουσιάστηκε στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ), την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου,
στη Θεσσαλονίκη, με θέμα: «η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ και
ο τομέας του περιβάλλοντος - ώριμα έργα
και ανάγκες των Δήμων».
Υπενθυμίζουμε ότι, το δίκτυο αποτελείται
από τριάντα έξι (36) εξωτερικούς συνεργάτες στις 12 Περιφέρειες και έξι (6) συνεργάτες που συγκροτούν την Κεντρική Ομάδας Υποστήριξης με έδρα την ΕΕΤΑΑ.
Την ημερίδα άνοιξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, ο
οποίος παρουσίασε συνοπτικά τις παρεμβάσεις της ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη του αναπτυξιακού και κοινωνικού ρόλου των Δήμων
και το έργο «Λειτουργία δικτύου οριζόντιας
υποστήριξης των Δήμων και των φορέων
τους, ως δυνητικών δικαιούχων του Τομέα
Περιβάλλοντος», που χρηματοδοτείται από το
Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.
Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Γκοτσόπουλος
αναφέρθηκε στη λειτουργία ειδικής μονάδας στην ΕΕΤΑΑ, η οποία καλύπτει μια πάγια
ανάγκη των μικρών Δήμων για την ανάθεση
μελετών, στην υλοποίηση ενός «Ολοκληρωμένου Προγράμματος για την υποστήριξη
των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της ΤΑ»,
που περιλαμβάνει τη σύνταξη οδηγών, τεχνικών εργαλείων, εκπαιδευτικών πακέτων
κοκ, που θα βοηθήσουν αποτελεσματικά το
έργο των Δήμων, σε έργα και υποστηρίζουν
τον κοινωνικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης,
όπως το «Πρόγραμμα εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», το
«Βοήθεια στο σπίτι», τα «Κέντρα πρόληψης
ΟΚΑΝΑ» και τέλος στο έργο «Απλοποίησης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος
και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ Θεόδωρος Γκοτσόπουλος

Η Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης), Ελευθερία Χατζηγεωργίου
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και προτυποποίησης διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ», έργο «σημαία», που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης. Τέλος, αναφέρθηκε
στην κρισιμότητα της λειτουργίας του Δικτύου εξωτερικών συνεργατών της ΕΕΤΑΑ για
την μεγαλύτερη απορρόφηση των πόρων
του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και την προώθηση των
έργων που αφορούν στο περιβάλλον.
Ο κ. Γκοτσόπουλος τόνισε επίσης ότι «γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την υλοποίηση
των έργων διαχείρισης απορριμμάτων στην
Κεντρική Μακεδονία. «Υπάρχει βούληση
και της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής
αυτοδιοίκησης, όμως υπάρχουν επιχειρησιακές αδυναμίες στους δήμους που δημιουργούν καθυστερήσεις», είπε. Εκτίμησε
ωστόσο ότι όλα αυτά πολύ σύντομα θα ξεπεραστούν, αρκεί, όπως διευκρίνισε, να τρέξουν και οι τρεις βαθμοί διακυβέρνησης του
κράτους, η κεντρική διοίκηση, οι περιφέρειες και οι δήμοι.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ενέργειας κ.
Σωκράτης Φάμελλος, χαιρετίζοντας τις
εργασίες της ημερίδας, αναφέρθηκε στην
πολιτική αλλαγή που γίνεται στο τομέα του
περιβάλλοντος, χαρακτηρίζοντάς την πολύ
σημαντική, αλλά και με πολλές ευθύνες για
την Αυτοδιοίκηση, οι οποίες απαιτούν πολιτικές αποφάσεις από την ηγεσία της Αυτοδιοίκησης που να αντιστοιχούν στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. «Η χώρα μας στον τομέα
του περιβάλλοντος έχει ήδη ενσωματώσει
το θεσμικό πλαίσιο για να συμμορφωθούμε
σε αυτή την κανονικότητα. Οι μεταρρυθμιστικές αλλαγές στον συγκεκριμένο τομέα
που έγιναν στην Ελλάδα την περίοδο 20152016 αντιστοιχούν σε μια ακόμα “έξοδο από
τα μνημόνια” για τη χώρα μας”, σημείωσε ο
Αναπληρωτής Υπουργός.
Ο κ. Φάμελλος επεσήμανε ότι με τον εθνικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων του 2015 και τους περιφερειακούς σχεδιασμούς του 2016 έχει αποκατασταθεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά το
ερώτημα που παραμένει είναι αν οι περιφερειακοί σχεδιασμοί έχουν γίνει πράξη. Στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υπήρξε
μια σημαντικότατη καθυστέρηση όσον αφορά
την ωρίμανση έργων και μια αναποτελεσματικότητα στο κομμάτι της μελέτης των έργων
και της δημοπράτησης: “Το ΥΜΕΠΕΡΑΑ χρηματοδότησε με 3,7 εκατ. ευρώ τις μελέτες
ωρίμανσης των μονάδων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και βιοαποβλήτων. Τα ποσά

αυτά αφορούν τις μελέτες για δύο σύγχρονες
μονάδες κυκλικής οικονομίας, δηλαδή επεξεργασίας αποβλήτων στη Θεσσαλονίκη αλλά
και για 9 μονάδες επεξεργασίας οργανικών
αποβλήτων, μιας και η χωριστή συλλογή και
διαλογή στην πηγή είναι υποχρεωτική, θεσμοθετημένη και νομοθετημένη. Αυτή η αλλαγή είναι υποχρεωτική και για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και για να μην
συνεχίσουν τα πρόστιμα προς την ΕΕ τα οποία
καλείται να πληρώσει η χώρα μας.
Ο νόμος για την ανακύκλωση έχει πολλαπλασιάσει τους πόρους για την ανακύκλωση
στους δήμους, μέσα από τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στα οποία συμμετέχει
η Αυτοδιοίκηση με ένα σημαντικό ποσοστό.
Επιπλέον, οι δήμοι έχουν πια αρμοδιότητα
στη μεταφόρτωση, στην κομποστοποίηση
και στην τοπική διαχείριση απορριμμάτων,
μιας και τα προηγούμενα χρόνια λόγω ενός
δυσχερούς θεσμικού και νομικού πλαισίου
αυτές οι αρμοδιότητες είχαν απομακρυνθεί
από την Αυτοδιοίκηση”, ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε σημειώνοντας ότι το
ΥΠΕΝ μαζί με το Υπουργείο Οικονομίας και
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογούν την
ένταξη του πρώτου έργου του ανατολικού
τομέα, με τη συνδρομή της τεχνικής βοήθειας Jaspers, στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων, παρ’ ότι το έργο δεν έχει πάρει ακόμη όλες τις άδειες: “Εμείς από την
πλευρά μας έχουμε δεσμευτεί για την ένταξη του έργου στη χρηματοδότηση, θα πρέπει
όμως και η αυτοδιοίκηση να κάνει κάτι από

Ο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ,
Παναγιώτης Κορκολής
την πλευρά της, να μας υποδείξει τους δύο
χώρους στους οποίους θα λειτουργήσουν τα
εργοστάσια στη Θεσσαλονίκη, κάτι που δεν
έχει γίνει ακόμα”.
Στη συνέχεια ο Αναπληρωτής Υπουργός
ανέφερε ότι η χώρα πλέον διαθέτει σχέδιο
δράσης για την κυκλική οικονομία το οποίο
έχει ήδη κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
έχει συμφωνηθεί με όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, υπάρχει
γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής και στις 8 Απριλίου θα γίνει στην
Αθήνα το πρώτο Φόρουμ Κυκλικής Οικονομίας στη χώρα μας, με τη συμμετοχή της Γ.Δ.
Περιβάλλοντος και Ευρωπαίων επιτρόπων
και αξιωματούχων.
Επίσης, τόνισε ιδιαίτερα ότι στο σημείο που

Κυρίζογλου Λάζαρος, Πρόεδρος ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας
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των λιμανιών να υπάρχουν τέσσερα ρεύματα
και οργανικό, ενώ το ίδιο γίνεται σε όλα τα
αεροδρόμια και τα στρατόπεδα και θα ξεκινήσει και στον τουριστικό τομέα.

Δήμητρα Παντιώρα, Μέλος Κεντρικής Ομάδας
Υποστήριξης Δικτύου ΕΕΤΑΑ

βρίσκεται σήμερα η χώρα
το στοιχείο που θα αλλάξει
πλήρως την εικόνα είναι η τιμολογιακή πολιτική για τη διαχείριση των αποβλήτων.
Σύμφωνα με τον Σωκράτη Φάμελλο, από τον
Νοέμβριο του 2017, με τον νόμο για την ανακύκλωση και με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ
και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, έχει συνδεθεί το τέλος διαχείρισης απορριμμάτων με την

Από αριστερά, Θ. Γκοτσόπουλος, Σ. Φάμελλος, Ε. Χατζηγεωργίου
(Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης), Νίκος Μαμαλούγκας (εκπρόσωπος ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

απόδοση κάθε δήμου στην
ανακύκλωση, στην εκτροπή του
οργανικού από την ταφή κ.λπ. Υπάρχει
εδώ και δύο μήνες σε διαβούλευση και έχει
ολοκληρωθεί το σχέδιο της τιμολογιακής πολιτικής, καθώς και η κατάργηση του φόρου ταφής
και η μετατροπή του σε περιβαλλοντική εισφορά για την κυκλική οικονομία: “Είναι σημαντικό
ότι το 80% των επιστημονικών και παραγωγικών φορέων της χώρας έχουν τοποθετηθεί
θετικά και πλέον το αμέσως επόμενο διάστημα
θα είναι και νομοθετημένη η νέα τιμολογιακή
πολιτική. Παρ’ ότι όμως εδώ και 8 μήνες έχει
γίνει συμφωνία με τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας ότι θα υπάρχει από την αρχή του 2019
η δυνατότητα κομποστοποίησης του χωριστά
συλλεγέντος οργανικού, ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί και είναι ακατανόητη τόση καθυστέρηση για μια διαδικασία που και θα “απελευθερώσει” τον ΧΥΤΑ Μαυροράχης και θα προμηθεύσει
τους ΟΤΑ με εδαφοβελτιωτικό”.
Ταυτόχρονα, όμως, όπως υπογράμμισε,
πρέπει να επιταχυνθούν τα χρηματοδοτικά
εργαλεία για την κομποστοποίηση. Στην Κεντρική Μακεδονία, υπάρχει η δυνατότητα για
αξιοποίηση 40 εκατ. ευρώ που μπορούν και
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χωριστή
συλλογή και τον καφέ κάδο: “Περιμένουμε
και ζητούμε την αξιοποίησή τους, γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ και τα πρόστιμα
δε θα μας περιμένουν. Έχουμε αποφασίσει
να αφήσουμε πίσω μας το παρελθόν της
ταφής και των προστίμων, που μας άφηναν
έξω από την ευρωπαϊκή κανονικότητα. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν την
Ελλάδα πραγματικά πρωτοπόρα στην Ευρωζώνη” και ολοκλήρωσε τονίζοντας ότι πλέον
η εφαρμογή της ξεχωριστής συλλογής είναι
υποχρεωτική σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και έχουν ενημερωθεί ως προς αυτό και
τα Υπουργεία και η ΚΕΔΕ. Επίσης, ορίζεται,
κατά την αδειοδότηση όλων των δραστηριοτήτων, ότι η χωριστή συλλογή και η διαλογή
στην πηγή είναι υποχρεωτικές. Ήδη η Δημόσια Αρχή Λιμένων έχει ζητήσει από όλα τα
λιμάνια και τα Λιμενικά Ταμεία στην έξοδο

Χαιρετισμό απηύθυναν ακόμη, η Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας- Θράκης) κα. Ελευθερία Χατζηγεωργίου και ο
Πρόεδρος ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας κ.
Λάζαρος Κυρίζογλου.
Εισηγήσεις για ειδικότερα ζητήματα έγιναν
από τους: Βασιλική Φλέγγα, Προϊσταμένη
Τομέα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕΤΑΑ, Θεοδώρα Καραχάλιου,
Μηχανικό Μεταλλείων – Μεταλλουργό, Δρ.
περιβαλλοντικής διαχείρισης, Μέλος Κεντρικής Ομάδας Υποστήριξης Δικτύου ΕΕΤΑΑ,
Δήμητρα Παντιώρα, Γεωπόνο, Msc «Διαχείριση περιβάλλοντος», «Επιχειρηματικότητα
και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», Μέλος Κεντρικής Ομάδας Υποστήριξης
Δικτύου ΕΕΤΑΑ, Παναγιώτη Κορκολή, Γ.Γ.
Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, εκπρόσωπο
της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ και Αντώνη Χατζηδιαμαντή, Οικονομολόγο, Σύμβουλο Ανάπτυξης.
Από πλευράς συμμετεχόντων παρευρέθηκαν Δήμαρχοι, στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προγραμματισμού των
Δήμων, στελέχη και Διευθυντές ΔΕΥΑ και
ΦΟΔΣΑ και ειδικοί συνεργάτες Δημάρχων.
Βασικός στόχος της ημερίδας ήταν η παρουσίαση της α΄ φάσης του έργου του Δικτύου
Εξωτερικών Συνεργατών που περιελάμβανε
την αποτύπωση του «περιβαλλοντικού προφίλ» όλων των Δήμων και την καταγραφή των
αναγκών τους σε έργα περιβάλλοντος. Για την
αποτύπωση και την καταγραφή πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με τους
Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Περιφερειακών Ενώσεων

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Αρχής
Νίκος Μαμαλούγκας

Θεοδώρα Καραχάλιου, Μέλος Κεντρικής Ομάδας Υποστήριξης Δικτύου ΕΕΤΑΑ

Βίκη Φλέγγα, Προϊσταμένη Τομέα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΕΤΑΑ
Δήμων (ΠΕΔ) και εν συνεχεία συνεργασίες με
όλους τους Δημάρχους και τους υπαλλήλους
των τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών
προγραμματισμού των Δήμων.
Στα τεύχη που συντάχθηκαν από τα μέλη
του δικτύου παρουσιάζονται στοιχεία για:
• την ταυτότητα του κάθε Δήμου στον τομέα του περιβάλλοντος
• τα ενταγμένα/ολοκληρωμένα έργα περιβάλλοντος ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020
• τα έργα περιβάλλοντος που χρηματοδοτήθηκαν από πηγές εκτός ΕΣΠΑ
• τα έργα περιβάλλοντος που έχουν υποβληθεί προς χρηματοδότηση
• τα ώριμα έργα περιβάλλοντος που δεν
έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση και
• τις ανάγκες/προτάσεις τους για έργα περιβάλλοντος.

Τα τεύχη αυτά έχουν ήδη αποσταλεί στην
ΕΥΔ του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, στις ΠΕΔ και
στους Δήμους και στην ημερίδα παρουσιάστηκε η χρησιμότητά τους για τους Δήμους
εν όψει και της προετοιμασίας για το νέο
ΕΣΠΑ 2020-2027.
Πέραν αυτών, στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι βασικές κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ
της νέας προγραμματικής περιόδου, οι
τομείς που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Αυτοδιοίκηση, η πολιτική και οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές για το περιβάλλον
και κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη
χρηματοδότηση, την τεχνική υποστήριξη
και τις προτεραιότητες της Αυτοδιοίκησης
προκειμένου να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες του ΕΣΠΑ
2020-2027.

Μια Χριστουγεννιάτικη
γιορτή αλλιώς!!!!!!!

Φ

έτος, για 6η 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».

Και του χρόνου με υγεία!!!!!!!!!!!!!!
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19 Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΕΕΤΑΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΤΑΑ από τον Νοέμβριο του 2018 έως και τον Ιανουάριο του 2019, συνεδρίασε τέσσερις (4) φορές. Στις 30 Νοεμβρίου, στις 20 Δεκεμβρίου, στις 11 και 31 Ιανουαρίου. Τα βασικά θέματα που απασχόλησαν τις συνεδριάσεις αυτές, ήταν :
•	Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και έγκριση σχεδίου διακήρυξης, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την
«Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ - Πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας- Προδιαγραφές των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων».
•	Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής «Διενέργειας Διαγωνισμού της υπ’ αριθμ. 9374/17-10-2018 Διακήρυξης παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου που στεγάζεται η Ε.Ε.Τ.Α.Α., επί της οδού Μυλλέρου 73-77, για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».
• Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018
• Διαγραφή απαιτήσεων παρελθόντων ετών
• Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας – ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
• Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΤΠΔ και ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
• Πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Διοικητικών Ενοτήτων
• Έγκριση Προϋπολογισμού της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. έτους 2019
•	Πρόταση για παράταση προθεσμίας για την υποβολή προσφορών για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο την «Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ - Πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας - Προδιαγραφές των
αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων».
•	Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ενστάσεων σχετικά με τον Διαγωνισμό της υπ’ αριθμ. 9374/17-10-2018 Διακήρυξης παροχής υπηρεσιών φύλαξης του
κτιρίου που στεγάζεται η Ε.Ε.Τ.Α.Α.
•	Πλήρωση θέσεων Υπευθύνων Διοικητικών Ενοτήτων
•	Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
και αξιολόγησης προσφορών για το έργο «Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών
λειτουργίας των ΟΤΑ -Πρότυπα οργάνωσης και
λειτουργίας - Προδιαγραφές των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων» (Συστημικός αριθμός
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 67474).
• Έ γκριση της Συμφωνίας Επιδότησης, της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα και της Ανακοίνωσης
ΑΣΕΠ για την πρόσληψη συνολικά εκατόν πενήντα
(150) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός (1) έτους με
δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση
συνέχισης του προγράμματος, της Δράσης με κωδικό
ΟΠΣ: 5029053 και με τίτλο «Ενίσχυση Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής, με ανθρώπινο δυναμικό» χρηματοδοτούμενη στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ)» για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

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

Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας

Γραφείο Βρυξελλών

Γραφείο Θεσσαλίας

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

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

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

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