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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΗ ΔΣΟΤ 2016
Α. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΑ
1. ρεδηαζκόο, αλάπηπμε θαη ελζσκάησζε ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ
ηεο ΠΔΓ ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ζπλεξγαζίαο θαη ελδνεπηθνηλσλίαο.
2. Αλαβάζκηζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ηζηνζειίδαο (www.pedamth.gr) γηα ηελ
πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΠΔΓ.
3. Αλαδηνξγάλσζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηεο ΠΔΓ γηα ηελ βειηίσζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηώλ ηεο θαη ηελ άκεζε θαη θαιύηεξε ελεκέξσζε ησλ αηξεηώλ.

Β. ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ
1. Τπνζηήξημε ησλ ΟΣΑ θαζώο θαη ησλ Οξγάλσλ ηεο ΠΔΓ ζε ζεζκηθά δεηήκαηα κείδνλνο
ζεκαζίαο (λένο Κώδηθαο ΣΑ, ηξνπνπνίεζε «Καιιηθξάηε», αλαζεώξεζε αξκνδηνηήησλ
Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θιπ) θαζώο θαη ζε ηξέρνληα ζεζκηθά –
νηθνλνκηθά – νξγαλσηηθά - αλαπηπμηαθά θιπ. δεηήκαηα, κε ζθνπό ηε δηακόξθσζε
ηεθκεξησκέλνπ πιαηζίνπ δηεθδίθεζεο πξνο Τπνπξγεία, ΚΔΓΔ θιπ.
2. Τπνζηήξημε ηνπ αλαπηπμηαθνύ ξόινπ θαη θαηλνηόκσλ δξάζεσλ ηεο πξσηνβάζκηαο
απηνδηνίθεζεο όπσο: ζπκκεηνρή ζε Δπξσπατθά δίθηπα, επηκέξνπο ζηνρεπκέλεο
ζπλεξγαζίεο κε ηνλ β’ βαζκό απηνδηνίθεζεο, πξνώζεζε δξάζεσλ δηαδεκνηηθήο
ζπλεξγαζίαο θαη ζπλεξγαζηώλ κε ηηο Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο, αλάπηπμε ηεο
δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο θιπ.
3. ρεδηαζκόο ηεο αλάπηπμεο (εμεηδίθεπζε ΔΠΑ, ΟΥΔ ηνπξηζκνύ – πνιηηηζκνύ, λέεο ΟΥΔ,
ζρέδηα ΒΑΑ, ΣΑΠΣνΚ θιπ).
4. Τινπνίεζε

από
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ΠΔΓ
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έξγσλ

ζην

πιαίζην

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ.
5. Δπηζηεκνληθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ιεηηνπξγίαο ηεο ΠΔΑ ΑΜ-Θ (γλσκνδνηήζεηο
γηα εμεηδίθεπζε ΠΔΠ ΑΜ-Θ 2014-2020, πξνζθιήζεηο, θξηηήξηα έληαμεο πξάμεσλ θιπ).
6. Δλεκέξσζε - πιεξνθόξεζε ησλ ΟΣΑ ζε ζέκαηα έληαμεο – πινπνίεζεο παξαθνινύζεζεο έξγσλ ζην λέν ΔΠΑ, ζην Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ζην
INTERREG θιπ.
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7. πλεξγαζία κε ΓΙΑΑΜΑΘ θαη Γήκνπο γηα ηελ πξνώζεζε ηεο Οινθιεξσκέλεο
Γηαρείξηζεο ησλ ηεξεώλ Απνβιήησλ (πινπνίεζε ΠΔΓΑ, Σνπηθά ρέδηα Γηαρείξηζεο
θιπ).
8. Αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ γηα ζηήξημε ησλ Γήκσλ ζε ζέκαηα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο
θαη Αιιειεγγύεο (Σνπηθά ζρέδηα γηα ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο
θηώρεηαο, Γίθηπα Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, Θέκαηα πξνζθύγσλ - κεηαλαζηώλ θιπ).
9. Πξνώζεζε δξάζεσλ γηα ηνλ ρσξηθό ζρεδηαζκό (Παξαθνινύζεζε εμέιημεο ηνπ
ΠΠΥΑΑ, Υσξνηαμηθόο θαη πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο: Σνπηθά Υσξηθά ρέδηα, Δηδηθά
Υσξηθά ρέδηα θιπ.)
10. Παξαθνινύζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ TAP. Αμηνπνίεζε από ηνπο
ΟΣΑ ησλ αληηζηαζκηζηηθώλ νθειώλ.

Γ.

ΜΔΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

1. Γηνξγάλσζε πλεδξίνπ ΠΔΓ ΑΜ-Θ.
2. Καηαγξαθή θαη πξνώζεζε ησλ αλαγθώλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ησλ Γήκσλ κε επηηόπηεο
επηζθέςεηο ηνπ Πξνέδξνπ θαη επηζηεκνληθώλ ζηειερώλ ηεο ΠΔΓ θαζώο θαη κε
ζπλεδξηάζεηο Γ.. θαη Δ.Δ. ζε Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηάο καο.
3. Πξνώζεζε ησλ Απνθάζεσλ ηεο ΠΔΓ ΑΜ-Θ ζε Τπνπξγεία, ΚΔΓΔ θιπ – Παξεκβάζεηο
θαη πξσηνβνπιίεο Πξνέδξνπ.
4. πλεξγαζίεο

κε
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αλαπηπμηαθνύ ξόινπ ησλ Γήκσλ – Τινπνίεζε πηινηηθώλ δξάζεσλ.
5. Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ ελεκέξσζεο ππαιιήισλ θαη αηξεηώλ.
6. Δξγαζηήξηα γηα δεηήκαηα αηρκήο ηεο Σ.Α. (ρσξνηαμία, θνηλσληθή πνιηηηθή θιπ) θαζώο
θαη γηα ηε δηάρπζε θαιώλ πξαθηηθώλ (Καλνληζκνί ιεηηνπξγίαο Τπεξεζηώλ, Γίθηπα
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, ρέδηα Γηαρείξηζεο Αεηθόξνπ Δλέξγεηαο, θιπ).
7. Θεκαηηθέο κειέηεο ηεθκεξίσζεο πνιηηηθώλ ζέζεσλ θαη αηηεκάησλ.
8. Τπνγξαθή

πξνγξακκαηηθώλ

ζπκβάζεσλ

γηα

ηελ

πξνώζεζε

ζπγθεθξηκέλσλ

πξνηεξαηνηήησλ.
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