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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 

 

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 στο πλαίσιο τροποποίησης του ΕΠ ΑΜ-Θ 

 Διατύπωση προτάσεων της ΠΕΔ για την εξειδίκευση του ΕΠ ΑΜ-Θ ώστε να 

περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην Τ.Α.  

 Σχεδιασμός νέας ΟΧΕ που αφορά στην οροσειρά της Ροδόπης και τμήματος του 

Νέστου ποταμού. 

 Υποστήριξη για την υλοποίηση εγκεκριμένων Προγραμμάτων όπως: ΟΧΕ 

τουρισμού -πολιτισμού, ΒΑΑ κλπ. 

 Ενημέρωση - πληροφόρηση των ΟΤΑ σε θέματα ένταξης – υλοποίησης -

παρακολούθησης έργων στο ΕΣΠΑ, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, κλπ. 

 Επιστημονική και διοικητική υποστήριξη λειτουργίας της ΠΕΑΣ ΑΜ-Θ 

(γνωμοδοτήσεις για εξειδίκευση ΠΕΠ ΑΜ-Θ 2014-2020, προσκλήσεις, κριτήρια 

ένταξης πράξεων κλπ).  

 Υποστήριξη ΟΤΑ για την αξιοποίηση πόρων Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του 

ΕΣΠΑ. 

2. Προώθηση δράσεων για τον χωρικό σχεδιασμό.  

Περιλαμβάνει: 

 Συμβολή στον Χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό: Τοπικά Χωρικά Σχέδια, 

Ειδικά Χωρικά Σχέδια, ενημέρωση για το νέο ΠΠΧΣΑΑ, ανάδειξη προβλημάτων και 

διατύπωση λύσεων κλπ. 

3. Προώθηση θεμάτων Ενέργειας και Περιβάλλοντος. 

Περιλαμβάνει: 
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 Υποστήριξη νέων δημοτικών οργάνων Δήμων για αξιοποίηση νέων εργαλείων και 

πολιτικών στους τομείς Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 Συνεργασία με ΔΙΑΑΜΑΘ και Δήμους για την προώθηση της Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων (υλοποίηση ΠΕΣΔΑ, Τοπικά Σχέδια 

Διαχείρισης κλπ). 

Στόχος Β: Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και της Επιχειρηματικότητας – 

Συμβολή της Τ.Α. στην ανασυγκρότηση της Χώρας. 

Προτεραιότητες: 

1. Αξιοποίηση των θέσεων της ΠΕΔ για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

2. Συμβολή στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στο χώρο της ΑΜ-Θ. 

Ενδεικτικά: 

 Κοινή δράση φορέων για την ανάπτυξη του Τουρισμού-Πολιτισμού στην ΠΑΜ-Θ. 

 Φυσικοί πόροι, Υποδομές, Παραγωγικοί συντελεστές. 

3. Ανάληψη πρωτοβουλιών για οριζόντια υποστήριξη Δήμων, εφόσον υπάρξει σχετικό 

ενδιαφέρον, για: 

 συνεργασία με όλα τα επίπεδα διοίκησης 

 στοχευμένη συνεργασία με ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Κέντρα καινοτομίας, ΤΕΕ κλπ. 

 προώθηση ενεργειών με στόχο τις έξυπνες πόλεις. 

Στόχος Γ: Υποστήριξη πολιτικών των Δήμων για την κοινωνική Προστασία και 

Αλληλεγγύη. 

Προτεραιότητα: 

1. Καταγραφή αναγκών – ενημέρωση - πληροφόρηση των ΟΤΑ για την αξιοποίηση 

πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν, αλλά και διατύπωση προτάσεων για την επίλυση 

προβλημάτων όπως για το νέο πλαίσιο λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών 

σταθμών. 

2. Ανάδειξη του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, σε συνεργασία με αρμόδιους 

φορείς και επιστήμονες. 

Στόχος Δ: Ενίσχυση του θεσμού της Τ.Α. και του διεκδικητικού ρόλου της. 

Προτεραιότητες: 

1. Υποστήριξη των ΟΤΑ και των νέων οργάνων τους, καθώς και ανάληψη πρωτοβουλιών 

των Οργάνων της ΠΕΔ σε θεσμικά ζητήματα μείζονος σημασίας, καθώς και σε τρέχοντα 
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θεσμικά – οικονομικά – οργανωτικά - αναπτυξιακά κλπ. ζητήματα, με σκοπό τη 

διαμόρφωση τεκμηριωμένου πλαισίου διεκδίκησης προς Υπουργεία, ΚΕΔΕ κλπ.  

2. Δράσεις για την βελτίωση δεξιοτήτων προσωπικού της Τ.Α.  

3. Στοχευμένες συνεργασίες με τον B’ βαθμό αυτοδιοίκησης.  

4. Υποστήριξη του αναπτυξιακού ρόλου και καινοτόμων δράσεων της πρωτοβάθμιας 

αυτοδιοίκησης. 

Β. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ 

1. Αξιοποίηση της υφιστάμενης ιστοσελίδας (www.pedamth.gr) για την προβολή των 

δραστηριοτήτων της ΠΕΔ.  

2. Προσαρμογή των Κανονισμών και Οργανισμών της ΠΕΔ στις απαιτήσεις του θεσμικού 

πλαισίου. 

3. Δημιουργία εργαλείων με την αξιοποίηση του διαδικτύου για την αλληλοενημέρωση και 

ανταλλαγή πληροφοριών συνολικά του προσωπικού της ΤΑ. 

4. Υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την εκλογή των νέων οργάνων της 

ΠΕΔ 

Γ. ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

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

πρωτοβουλίες Προέδρου  

2. Επιτόπιες επισκέψεις του Προέδρου και επιστημονικών στελεχών της ΠΕΔ καθώς και 

συνεδριάσεις Δ.Σ. και Ε.Ε. σε Δήμους της Περιφέρειάς μας. 

3. Διευρυμένες συνεδριάσεις Δ.Σ.  

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, Σχέδια Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας κλπ). 

7. Θεματικές μελέτες τεκμηρίωσης πολιτικών θέσεων και αιτημάτων.  

8. Υπογραφή πρωτοκόλλων συνεργασίας, συμμετοχή των αιρετών και του προσωπικού σε 

κοινές επιτροπές κλπ. 


