
Θέμα 4ο : Παρουσίαση του έργου : «Λειτουργία δικτύου οριζόντιας 

υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών 

δικαιούχων  του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-

2020», που υλοποιεί η ΕΕΤΑΑ με τη χρηματοδότηση του ΕΠ «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2010. 

Εισηγητής: Ε.Λαμπάκης-Πρόεδρος ΠΕΔ ΑΜ-Θ. 

 

  Εισηγούμενος του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  ο κ. Πρόεδρος, 

ενημερώνει το σώμα για το έργο που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε) με τίτλο «Λειτουργία δικτύου 

οριζόντιας υποστήριξης των Δήμων και των φορέων τους, ως δυνητικών 

δικαιούχων  του Τομέα Περιβάλλοντος του ΕΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020». Το 

έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»  2014-2020. Σκοπός του έργου 

είναι η υποστήριξη των Δήμων, των ΔΕΥΑ και του Δικτύου Φορέων Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων για την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου 

Συνοχής  για έργα περιβάλλοντος.  

Το έργο αυτό περιλαμβάνει ως ενέργεια τη δημιουργία δικτύου εξωτερικών 

συνεργατών, το οποίο αποτελείται  από τριανταέξι επιστήμονες με εμπειρία σε 

έργα στον τομέα περιβάλλοντος. Το Δίκτυο έχει συγκροτηθεί και ολοκληρώθηκε 

το εξειδικευμένο πενθήμερο πρόγραμμα κατάρτισή του, που διοργανώθηκε από 

την ΕΕΤΑΑ, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

Οι Εξωτερικοί Συνεργάτες της ΕΕΤΑΑ, που θα εργαστούν στην περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης , παρίστανται στη συνεδρίαση και είναι οι : Κώττη 

Ειρήνη, Χημικός Μηχανικός, Υφαντόπουλος Κων/νος Μηχανικός Χωροταξίας 

Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης και Σαμουρκασίδου Ελένη, Μηχανικός 

Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης. 



  Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  δίνει το λόγο στους προαναφερθέντες Εξωτερικούς 

Συνεργάτες της ΕΕΤΑΑ, προκειμένου να ενημερώσουν το συμβούλιο αναλυτικά 

για το ρόλο τους και το αντικείμενο εργασίας τους. 

  Ακολουθεί  παρουσίαση  του ρόλου και του αντικειμένου εργασίας τους: 

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 

 Αποτελεί το κύριο μέσο για την επίτευξη των εθνικών στόχων του ΕΣΠΑ 2014-

2020 για τους δύο τομείς Μεταφορών και Περιβάλλοντος. 

Κατανομή έργου μεταξύ των μελών του Δικτύου για την Περιφέρεια 

ΑΜΘ: 

Περιφερειακή Σύμβουλος: Κώττη Ειρήνη. 

Δήμος Ξάνθης, Μύκης, Τοπείρου, και Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης, Δήμος 

Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και  Σουφλίου της  ΠΕ ΄Εβρου και Δήμος Ιάσμου της  

ΠΕ Ροδόπης. 

Περιφερειακή Σύμβουλος: Σαμουρκασίδου Έλενα: 

Δήμος Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και  Θάσου της Π.Ε Καβάλας, Δήμος 

Κομοτηνής, Αρριανών και  Μαρωνείας-Σαπών της ΠΕ Ροδόπης. 

Περιφερειακός Σύμβουλος: Υφαντόπουλος Κώστας: 

Δήμος Δράμας, Παρανεστίου, Δοξάτου, Προσοτσάνης και Κάτω Νευροκοπίου της  

Π.Ε Δράμας, Δήμος Σαμοθράκης και  Αλεξανδρούπολης της Π.Ε ΄Εβρου. 

Οι ανάγκες των Δήμων: 

 Δήμοι διαφορετικών ταχυτήτων 

 Υποστελεχωμένοι 

 Στελέχη που ασκούν πολλές αρμοδιότητες 

 Τεχνικές προϋποθέσεις που δεν αποκωδικοποιούνται εύκολα 

 Μη έγκυρη ενημέρωση 



Στόχοι: 

 Η ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες της ΤΑ σε θέματα περιβάλλοντος και 

τα όργανα και λειτουργίες της ΤΑ 

 Η εις βάθος κατανόηση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον τομέα Περιβάλλοντος 

 Η ενίσχυση της ικανότητας ανάλυσης και αποκωδικοποίηση των σημαντικών 

παραμέτρων μιας πρόσκλησης 

 Η ενίσχυση της ικανότητας παρουσίασης και επικοινωνίας με την ΤΑ 

 Η ενημέρωση για χρηματοδοτικές πηγές της ΤΑ στον τομέα του Περιβάλλοντος 

 Ο συντονισμός και η διασφάλιση της απρόσκοπτης έναρξης του Έργου του 

Δικτύου. 

Σκοπός του Έργου: 

Η ενίσχυση της ικανότητας των 

 Δήμων 

 ΔΕΥΑ 

 ΦΟΣΔΑ 

στην ανταπόκριση σε Προσκλήσεις του ΕΣΠΑ (και ειδικότερα του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

και του Ταμείου Συνοχής, για έργα περιβαλλοντικής σημασίας.   

Αντικείμενο μελών του Δικτύου: 

Συστηματική ενημέρωση των Δήμων και των φορέων τους, δηλαδή των 

συλλογικών και αποφασιστικών οργάνων τους αλλά και των Υπηρεσιών τους, 

σχετικά με τις προσκλήσεις στον τομέα του Περιβάλλοντος που ενδιαφέρουν την 

Αυτοδιοίκηση και τους Φορείς.  

Αντικείμενο μελών του Δικτύου: 

1. Επισκέψεις και συμμετοχή σε Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων της Περιφέρειας 

για την αναλυτική παρουσίαση των προσκλήσεων 

2. Ενημέρωση οργάνων ΔΕΥΑ και ΦΟΣΔΑ 

3. Συμμετοχή σε συσκέψεις και τεχνικά εργαστήρια με στελέχη των τεχνικών 

υπηρεσιών και των υπηρεσιών προγραμματισμού των ενδιαφερομένων Δήμων, 

με συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) Δήμων, για την ενημέρωσή τους σε σχέση με 



την φιλοσοφία και την δομή της κάθε πρόσκλησης αλλά και τις ειδικές 

προϋποθέσεις της (εξειδίκευση, αποκωδικοποίηση, χρηστικές πληροφορίες, 

σημεία-κλειδιά και οδηγίες) 

4. Εξέταση των προτεινομένων δράσεων των Δήμων βάσει της στόχευσης, του 

αντικειμένου, των ειδικών χαρακτηριστικών της κάθε πρόσκλησης και των 

απαιτούμενων συνοδευτικών εντύπων 

5. Καταγραφή, αξιολόγηση και ιεράρχηση των αναγκών των Δήμων (υποδομές, 

στελέχη κτλ) και ενημέρωση Υπουργείου 

6. Καταγραφή ώριμων έργων που χρήζουν χρηματοδότησης 

Μετά το τέλος της παρουσίασης των Εξωτερικών Συνεργατών της ΕΕΤΑΑ, ο κ. Πρόεδρος 
ευχαριστεί αυτούς και προτρέπει για την αξιοποίησή τους, από τους αιρετούς για το 

σκοπό το έργου τους. 


