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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017
Α. ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος Α: Συμβολή στην άμβλυνση των αναπτυξιακών ανισορροπιών στο χώρο
της περιφέρειας ΑΜ-Θ και στην ικανοποίηση βασικών αναγκών της
Τ.Α.
Προτεραιότητες:
1. Σχεδιασμός των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Τ.Α στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και
προώθηση της υλοποίησης τους μέσω καινοτόμων εργαλείων και δράσεων.
Περιλαμβάνει:
 Διατύπωση προτάσεων της ΠΕΔ για την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγ/τος
ΑΜ-Θ ώστε να περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην Τ.Α.
 Σχεδιασμός νέας ΟΧΕ.
 Υποστήριξη για την υλοποίηση εγκεκριμένων Προγ/των όπως: ΟΧΕ τουρισμού πολιτισμού, ΒΑΑ κλπ.
 Ενημέρωση - πληροφόρηση των ΟΤΑ σε θέματα ένταξης – υλοποίησης παρακολούθησης έργων στο νέο ΕΣΠΑ, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, στο
INTERREG κλπ.
 Επιστημονική

και

διοικητική

υποστήριξη

λειτουργίας

της

ΠΕΑΣ

ΑΜ-Θ

(γνωμοδοτήσεις για εξειδίκευση ΠΕΠ ΑΜ-Θ 2014-2020, προσκλήσεις, κριτήρια
ένταξης πράξεων κλπ).
 Υλοποίηση

από

την

ΠΕΔ

ΑΜ-Θ

στοχευμένων

έργων

στο

πλαίσιο

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Παρακολούθηση της πορείας των υπό
έγκριση νέων έργων.
 Υποστήριξη ΟΤΑ για την αξιοποίηση πόρων Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ.
2. Προώθηση δράσεων για τον χωρικό σχεδιασμό.
Περιλαμβάνει:
 Παρακολούθηση εξέλιξης του ΠΠΧΣΑΑ.
 Συμβολή στον Χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό: Τοπικά Χωρικά Σχέδια,
Ειδικά Χωρικά Σχέδια, ανάδειξη προβλημάτων και διατύπωση λύσεων κλπ.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2017

Σελίδα 1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ (ΠΕΔ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

3. Προώθηση θεμάτων Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
Περιλαμβάνει:
 Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου του TAP. Αξιοποίηση από τους
ΟΤΑ των αντισταθμιστικών οφελών.
 Συνεργασία με ΔΙΑΑΜΑΘ και Δήμους για την προώθηση της Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης

των

Στερεών

Αποβλήτων

(υλοποίηση

ΠΕΣΔΑ,

Τοπικά

Σχέδια

Διαχείρισης κλπ).
 Ενημέρωση - πληροφόρηση των ΟΤΑ για τις διαδικασίες ανάρτησης των δασικών
χαρτών έως την κύρωσή τους και την υποβολή ενστάσεων επί αυτών.
Στόχος Β: Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και της Επιχειρηματικότητας των
ΟΤΑ – Συμβολή στην ανασυγκρότηση της Χώρας.
Προτεραιότητες:
1. Διατύπωση εξειδικευμένων προτάσεων για την προσαρμογή του

σχετικού θεσμικού

πλαισίου, εφόσον ζητηθεί.
2. Υποστήριξη Δήμων εφόσον ενδιαφέρονται να προχωρήσουν πιλοτικά στην εκπόνηση
Τοπικών Συμφώνων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας (σε συνέχεια σχετικής
απόφασης του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στη Θεσ/νίκη).
3. Συμβολή στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στο χώρο της ΑΜ-Θ.
Ενδεικτικά:
 Κοινή δράση φορέων για την ανάπτυξη του Τουρισμού-Πολιτισμού στην ΠΑΜ-Θ.
 Ιδιαίτερη πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού στην ΠΑΜ-Θ.
 Φυσικοί πόροι, Υποδομές, Παραγωγικοί συντελεστές.
4. Στο πλαίσιο των παραπάνω σημείων 2 & 3, ανάληψη πρωτοβουλιών για οριζόντια
υποστήριξη Δήμων, εφόσον υπάρξει σχετικό ενδιαφέρον, για:
 συνεργασία με όλα τα επίπεδα διοίκησης
 συνεργασία με ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Κέντρα καινοτομίας, θεσμικούς φορείς
κλπ.
Στόχος Γ: Υποστήριξη πολιτικών των Δήμων για την κοινωνική Προστασία και
Αλληλεγγύη.
Προτεραιότητες:
1. Ανάληψη πρωτοβουλιών για στήριξη των Δήμων σε θέματα Τοπικού Σχεδιασμού και
Δικτύωσης Φορέων Κοινωνικής Δράσης.
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Περιλαμβάνει:
 Υποστήριξη της πιλοτικής σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης ενός ή
δύο Δήμων και της σύστασης αντίστοιχων Δικτύων Φορέων σε επίπεδο Δήμου και
ενδεχόμενα σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Υποενότητας.
 Παρουσίαση σε ειδική ημερίδα και αποστολή των παραδοτέων της ΕΕΤΑΑ
(διαδικτυακή εφαρμογή και οδηγός χρήσης της, πρότυπο Δελτίο Αποτύπωσης –
Καταγραφής του Τοπικού Σχεδίου Κοινωνικής Δράσης και ο αντίστοιχος Οδηγός
Σύνταξης και δημιουργίας Δικτύων) σε όλους τους Δήμους της περιφέρειας ΑΜ-Θ.
 Συμβουλευτική υποστήριξη όσων Δήμων θελήσουν, είτε να συντάξουν το Τοπικό
Σχέδιο

Κοινωνικής Δράσης τους και να συστήσουν Δίκτυο Φορέων, είτε να

αξιοποιήσουν μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών και των Κέντρων Κοινότητας μόνο
τη διαδικτυακή εφαρμογή για την καταγραφή των φορέων και των δομών που
δραστηριοποιούνται στα όρια τους και παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες
κοινωνικής αλληλεγγύης.
2. Υποστηρικτικές ενέργειες για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας στους Δήμους της
περιφέρειας ΑΜ-Θ.
3. Υποστήριξη Δήμων σε θέματα προσφύγων – μεταναστών.
Στόχος Δ: Ενίσχυση του θεσμού της Τ.Α. και του διεκδικητικού ρόλου της.
Προτεραιότητες:
1. Υποστήριξη των ΟΤΑ καθώς και των Οργάνων της ΠΕΔ σε θεσμικά ζητήματα μείζονος
σημασίας (νέος Κώδικας ΤΑ, τροποποίηση «Καλλικράτη» κλπ), καθώς και σε τρέχοντα
θεσμικά – οικονομικά – οργανωτικά - αναπτυξιακά κλπ. ζητήματα, με σκοπό τη
διαμόρφωση τεκμηριωμένου πλαισίου διεκδίκησης προς Υπουργεία, ΚΕΔΕ κλπ.
2. Βελτίωση δεξιοτήτων προσωπικού της Τ.Α. μέσω και της υλοποίησης Έρευνας αναγκών
σε νέες δεξιότητες για το προσωπικό της Τ.Α. και προώθησης μέτρων για την
υλοποίηση των προτάσεών της.
3. Ολοκλήρωση έρευνας καταγραφής του προσωπικού των Δήμων και των Νομικών τους
Προσώπων – Αξιοποίηση συμπερασμάτων έρευνας.
4. Υποστήριξη του αναπτυξιακού ρόλου και καινοτόμων δράσεων της πρωτοβάθμιας
αυτοδιοίκησης όπως: συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά δίκτυα, επιμέρους στοχευμένες
συνεργασίες με τον B’ βαθμό αυτοδιοίκησης, ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας
κλπ.
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Β. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ
1.

Ενσωμάτωση στην καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών της ΠΕΔ της νέας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνεργασίας και ενδοεπικοινωνίας.

2.

Αναβάθμιση και αξιοποίηση της υφιστάμενης ιστοσελίδας (www.pedamth.gr) για την
προβολή των δραστηριοτήτων της ΠΕΔ.

3.

Αναδιοργάνωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΠΕΔ για την βελτίωση της
λειτουργίας των υπηρεσιών της και την άμεση και καλύτερη ενημέρωση των αιρετών.

Γ. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
1.

Προώθηση των Αποφάσεων της ΠΕΔ ΑΜ-Θ σε Υπουργεία, ΚΕΔΕ κλπ – Παρεμβάσεις
και πρωτοβουλίες Προέδρου

2.

Καταγραφή και προώθηση των αναγκών και προτεραιοτήτων των Δήμων με επιτόπιες
επισκέψεις του Προέδρου και επιστημονικών στελεχών της ΠΕΔ καθώς και με
συνεδριάσεις Δ.Σ. και Ε.Ε. σε Δήμους της Περιφέρειάς μας.

3.

Διευρυμένες συνεδριάσεις Δ.Σ. Διοργάνωση συνεδρίου.

4.

Συνεργασίες

με

εξειδικευμένους

φορείς

για

τη

συλλογική

υποστήριξη

του

αναπτυξιακού ρόλου των Δήμων – Υλοποίηση πιλοτικών δράσεων.
5.

Διοργάνωση ημερίδων ενημέρωσης υπαλλήλων και αιρετών.

6.

Εργαστήρια για ζητήματα αιχμής της Τ.Α. (χωροταξία, κοινωνική πολιτική κλπ) καθώς
και για τη διάχυση καλών πρακτικών (Κανονισμοί λειτουργίας Υπηρεσιών, Δίκτυα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Σχέδια Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας, κλπ).

7.

Θεματικές μελέτες τεκμηρίωσης πολιτικών θέσεων και αιτημάτων.

8.

Υπογραφή

προγραμματικών

συμβάσεων

για

την

προώθηση

συγκεκριμένων

προτεραιοτήτων.
9.

Υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας, συμμετοχή του προσωπικού σε κοινές
επιτροπές κλπ.
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Σελίδα 4

