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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015, στα Ιωάννινα, με
επιτυχία, η δεύτερη Ημερίδα για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Δήμων.
Η Ημερίδα έγινε με την συνεργασία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων
(Π.Ε.Δ.) Ηπείρου και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), φορέα συμβούλου της Αυτοδιοίκησης.
Τα Στελέχη της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κ.κ. Ιωάννης Γούπιος, Βίκυ Φλέγγα και Ηλίας
Λίτσος, ενημέρωσαν αναλυτικά για τα εργαλεία, τεχνικές και παραδείγματα
σύνταξης της Β’ φάσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, για τον
οικονομικό προγραμματισμό δράσεων καθώς και για τους δείκτες
παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Στην Ημερίδα συμμετείχαν οι: Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, Δήμαρχος
Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος, Δήμαρχος Αρταίων κ. Χρήστος
Τσιρογιάννης, Δήμαρχος Γεωργίου Καραισκάκη κ. Περικλής Μίγδος,
Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων κ. Μαρίνος Γαρνέλης, Δήμαρχος Πάργας
κ. Αντώνιος Νάστας, Δήμαρχος Δωδώνης κ. Χρήστος Ντακαλέτσης,
Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Ιωαννιτών κ. Αθανάσιος
Μανταλόβας, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Ιωαννιτών κ. Στέφανος
Ζέρβας, Αντιδήμαρχος Φιλιατών κα. Ουρανία Παππά, Αντιδήμαρχος Ζίτσας
κ. Στέφανος Μιχάλης, Αντιδήμαρχοι Δωδώνης κ.κ. Μυρτώ Δημακοπούλου,
Βασίλειος Δήμος, Αντιδήμαρχος Αρταίων κ. Χαράλαμπος Παπάζογλου.
Επίσης συμμετείχαν Ειδικοί Σύμβουλοι και Υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων
της Ηπείρου.
Κατά το καλωσόρισμα, ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Ηπείρου - Δήμαρχος
Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος, απηύθυνε τον παρακάτω χαιρετισμό:
«Καλημέρα σε όλους και Χρόνια Πολλά
Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες και εργαζόμενοι στους Δήμους.
Πραγματοποιούμε σήμερα την δεύτερη ημερίδα ενημέρωσης για τα
Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων μας.
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Και αυτή, όπως και η πρώτη που έγινε στις 16 Φεβρουαρίου,
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος "συλλογικής υποστήριξης
των Δήμων", και σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε)
Καλωσορίζουμε λοιπόν, και τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους εδώ
σήμερα, τους συνεργάτες μας από την Ε.Ε.Τ.Α.Α κ.κ. Γούπιο Ιωάννη,
Δ/ντή Ανάπτυξης και Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φλέγγα Βίκυ και
Λίτσο Ηλία, Στελέχη της Δ/νσης Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Αντικείμενο της σημερινής δεύτερης ημερίδας-συνάντησης εργασίας-, είναι
ο επιχειρησιακός και οικονομικός προγραμματισμός καθώς και η σύνταξη
δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Οι συνεργάτες μας από την Ε.Ε.Τ.Α.Α, εισηγητές της ημερίδας, θα
αναφερθούν αναλυτικά στα θέματα σύμφωνα και με το πρόγραμμα.
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου με τους Συμβούλους Ανάπτυξης,
και τα μέλη των Ομάδων Εργασίας κάθε Δήμου σε συνεργασία μαζί τους,
θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα που
προκύπτουν κατά την εκπόνηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στους
Δήμους μας.
Κατά την πρώτη ημερίδα που αφορούσε στον Στρατηγικό Σχεδιασμό,
αναφέρθηκα στα ζητήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση και
ιδιαίτερα:





στην ανάγκη άμεσης υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς
Εργασίας στους Δήμους, πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε μεν αλλά είναι
ακόμη στην αρχή,
στη συμμετοχή των Δήμων στη Διαχείριση του ΕΣΠΑ και
στη διασφάλιση της συνέχισης και ολοκλήρωσης δημοτικών έργων
που χρηματοδοτούνται από την προηγούμενη περίοδο ΕΣΠΑ.

Ακολούθησε στις 11 Μαρτίου, εδώ, στα Γιάννενα η Περιφερειακή
Προσυνεδριακή Εκδήλωση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).
Συζητήθηκαν όλα αυτά τα θέματα, τα οποία και μεταξύ άλλων εισηγήθηκα
ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου.
Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία συγκρότησης των Περιφερειακών
Επιτροπών Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ σε συνεργασία με τις
Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Όπως τόνισε και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Πατούλης, σε επιστολή του προς
τον αρμόδιο Υπουργό: "η εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
αποτελεί μια πρώτη σημαντική ευκαιρία προώθησης θεμάτων Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού για το 2014-2020, με στόχο την ολοκληρωμένη Εθνική,
Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη προς όφελος της οικονομίας και της
κοινωνίας μας".
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Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
τις κατευθύνσεις του συνολικού αναπτυξιακού, χωροταξικού και
πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς και τις προτεραιότητες που απορρέουν
από τα θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Τόσο εγώ όσο και οι συνάδελφοι πού συμμετείχαμε στην πρώτη ημερίδα,
είχαμε τονίσει την σπουδαιότητα εκπόνησης των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων στους Δήμους και την ολοκλήρωσή τους σε εύλογο χρονικό
διάστημα, δίνοντας σημασία στην ουσία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά
αυτής της προσπάθειας.
Πριν λίγες ημέρες (31 Μαρτίου), με εγκύκλιο, το Υπουργείο Εσωτερικών
έδωσε παράταση στην εκ του νόμου ισχύουσα προθεσμία (Α΄ εξάμηνο της
δημοτικής περιόδου).
Αγαπητοί συνάδελφοι,
η διαμόρφωση προτάσεων για τις αναγκαίες θεσμικές μεταρρυθμίσεις,
πέραν του Σχεδιασμού και του Προγραμματισμού στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, θα μας επιτρέψουν να αναλάβουμε σημαντικές
πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την "Αναβάθμιση
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους Πολίτες μπροστά''. Αυτό είναι και
το θέμα του Τακτικού μας Συνεδρίου που θα γίνει στη Χαλκιδική 7-9
Μαίου, όπου θα έχουμε την δυνατότητα να συμμετέχουμε ως Π.Ε.Δ.
Ηπείρου στην κοινή προσπάθεια των δυνάμεων της Αυτοδιοίκησης για να
απαντήσουμε στη μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση που μαστίζει την
πατρίδα μας και τους πολίτες.
Διεκδικούμε το ρόλο που μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ο θεσμός της
Αυτοδιοίκησης που υπηρετούμε όλοι μας.
Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας και εύχομαι καλή και ουσιαστική
συνεργασία».
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