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Συνάντηση εργασίας για τους μικρούς ορεινούς
Δήμους της Ηπείρου
Δημοσιεύθηκε 20/10/2017

Την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017, στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου
(ΠΕΔ) πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εργασίας για τους Ορεινούς Δήμους της
Ηπείρου.
Η πρωτοβουλία αυτή, αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Ορεινών Δήμων της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, την Ελληνική
Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε).
Από πλευράς ΜΟΔ Α.Ε., παρίστατο ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Πάντος και το στέλεχος κ.
Κωνσταντίνος Αρβανίτης μαζί με ομάδα συνεργατών του και από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. τα στελέχη
κ.κ. Βίκυ Φλέγκα και Ιωάννης Γούπιος.
Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ Α.Ε. παρουσίασε την στρατηγική ανάπτυξης της δομής και
λειτουργίας του μηχανισμού υποστήριξης και τόνισε ιδιαίτερα την σημασία της
συνεργασίας των Δήμων με την ΜΟΔ Α.Ε. και την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.. Τα στελέχη στη συνέχεια,
αναφέρθηκαν διεξοδικά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της συνεργασίας και
ειδικότερα για τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Ορεινών Δήμων
της χώρας και την ανάγκη δημιουργίας του μηχανισμού υποστήριξης στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση των αναγκαίων έργων τους.

Τα προβλήματα των Δήμων τους καθώς και προτάσεις άμεσης διαχείρισης και επίλυσης
αυτών κατέθεσαν όλοι οι Δήμαρχοι των Ορεινών Δήμων καθώς και υπηρεσιακά τους
στελέχη που συμμετείχαν και συνέβαλαν στην ουσιαστική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων.
Από τους Δήμους: ο Δήμαρχος Κόνιτσας κ. Ανδρέας Παπασπύρου, ο Δήμαρχος Μετσόβου κ.
Κωνσταντίνος Τζαφέας, ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνος Καψάλης, ο Δήμαρχος
Βορείων Τζουμέρκων κ. Ιωάννης Σεντελές, ο Δήμαρχος Ζαγορίου κ. Βασίλειος Σπύρου, ο
Δήμαρχος Γεωργίου Καραισκάκη κ. Περικλής Μίγδος, ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων κ.
Μαρίνος Γαρδέλης και από Φιλιάτες, υπηρεσιακό στέλεχος. Συμμετείχε επίσης και η
Δήμαρχος Σουλίου, κ. Σταυρούλη Μπραίμη-Μπότση.
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου με την υποστήριξη της οποίας έγινε η συνάντηση εργασίας,
Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, κ. Ιωάννης Λώλος, αναφέρθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
και τόνισε την σημασία έναρξης αυτών των συναντήσεων, από εδώ, την Ήπειρο, μια κατ’
εξοχήν ορεινή περιοχή, εστιάζοντας στην αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας του
υποστηρικτικού μηχανισμού από την ΜΟΔ Α.Ε. και την ΕΕΤΑΑ Α.Ε..
Στη συνάντηση αυτή, η οποία έγινε μετά το συνέδριο της Επιτροπής Ορεινών Δήμων της
ΚΕΔΕ στην Κόνιτσα, ο Δήμαρχος της Κόνιτσας και μέλος της ως άνω Επιτροπής, στην
τοποθέτησή του μετέφερε και τον χαιρετισμό της Προέδρου της Επιτροπής, Δημάρχου
Παρανεστίου Δράμας, κας. Αλίκης Σωτηριάδου.
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Ένας μηχανισμός για την ανάδειξη των ορεινών Δήμων
Σημαντική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων, όπως η γραφειοκρατία, από την
Επιτροπή Ορεινών Δήμων της ΚΕΔΕ, τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ) ΑΕ και την ΕΕΤΑΑ ΑΕ

Με στόχο τη δημιουργία ενός μηχανισμού υποστήριξης των ορεινών δήμων, πραγματοποιήθηκε χθες στα
Γιάννενα, η πρώτη συνάντηση εργασίας στην Ήπειρο, με την υποστήριξη της ΠΕΔ Ηπείρου.
Ο μηχανισμός υποστήριξης των ορεινών δήμων, θα αφορά κυρίως τα θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης
αναγκαίων έργων, και επί της ουσίας μιλάμε για το αποτέλεσμα μιας πρωτοβουλίας της Επιτροπής Ορεινών
Δήμων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ) ΑΕ και την
ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, στη χθεσινή συνάντηση, στα Γιάννενα, συμμετείχαν στελέχη από τις Ομάδες Υποστήριξης
Δικαιούχων της ΜΟΔ καθώς και στελέχη της ΕΕΤΑΑ, προκειμένου να καταγραφούν οι ειδικότερες ανάγκες των
Ορεινών Δήμων της Ηπείρου.
Οι Δήμαρχοι, οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών, συμμετείχαν ώστε να
συμβάλλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης.
Η κίνηση αυτή, είναι αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων και των αποφάσεων που πάρθηκαν στην διάρκεια του
θεματικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε στην Κόνιτσα τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Η Επιτροπή Ορεινών Δήμων, έδωσε προτεραιότητα στην λειτουργία των Ορεινών Δήμων και κατέληξαν στη
δημιουργία του μηχανισμού που θα συμβάλει στην επίλυσης σειράς προβλημάτων που έχουν να κάνουν και με
τεχνικά ζητήματα αλλά και με τον τρόπο που λειτουργεί η δημόσια διοίκηση.
Ο πρόεδρος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης κ. Πάντος ερωτηθείς για την πρώτη συνάντηση
υποστήριξε ότι «με τη συμμετοχή και την εμπλοκή των φορέων προσπαθούν να βρουν μια φόρμα συνεργασίας
ώστε οι μικροί ορεινοί δήμοι να μπορούν να συμμετάσχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και να λύνονται τα
προβλήματα γραφειοκρατίας και όχι μόνο».
Στόχος αυτής της ανάληψης πρωτοβουλίας που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά, είναι να προσπεραστούν
τεχνικές δυσκολίες που προκύπτουν εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού στους μικρούς ορεινούς δήμους.

Ο κ. Πάντος στάθηκε και στην διάθεση να αναπτυχθεί μια τεχνική υπηρεσία προκειμένου να συμβάλλει στην
επίλυση προβλημάτων στους ορεινούς δήμους. Βέβαια, το συγκεκριμένο εγχείρημα δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο
καθώς οι ανάγκες του κάθε ορεινού δήμου μπορεί να είναι διαφορετικές.
Ωστόσο, αυτό που επιθυμούν οι εμπλεκόμενοι να πετύχουν είναι να μπορέσουν να λύσουν ζητήματα και να
προχωρήσουν σε έργα τα οποία θα εποπτεύονται από συνεργαζόμενους φορείς με το Υπουργείο αλλά και από
την επιτροπή Ορεινών Δήμων.
Ανάλογη και η δήλωση του προέδρου της ΠΕΔ Ηπείρου, Γιάννη Λώλου που υποστήριξε ότι χωρίς την ανάληψη
σχετικών πρωτοβουλιών οι μικροί ορεινοί δήμοι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν και να προχωρήσουν στην
συμμετοχή και υλοποίηση έργων στις περιοχές τους εξαιτίας αφενός της υποστελέχωσης και αφετέρου της
έλλειψης χρημάτων.

Εφημερίδα Πρωϊνός Λόγος
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Απαραίτητος ο μηχανισμός υποστήριξης των ορεινών
Δήμων
ON 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.

• Για ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο με το κατάλληλο αναπτυξιακό πρόγραμμα και τον
απαραίτητο υποστηρικτικό μηχανισμό, οι ορεινοί Δήμοι μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των
τοπικών κοινωνιών και κατ’ επέκταση ολόκληρης της χώρας, μίλησαν όλοι κατά το πρόσφατο
συνέδριο που έγινε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) στην ακριτική Κόνιτσα. Ένας
μήνα και κάτι πέρασε από την γενική εκείνη συγκέντρωση, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα και
κατατέθηκαν προτάσεις και την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΕΔ Ηπείρου, στα
Γιάννενα η πρώτη συνάντηση εργασίας για τους ορεινούς Δήμους της Ηπείρου, παρουσία του
Προέδρου της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.)
Παναγιώτη Πάντου.

Ο μηχανισμός υποστήριξης
Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ Α.Ε. παρουσίασε την στρατηγική ανάπτυξης της δομής και λειτουργίας του
μηχανισμού υποστήριξης και τόνισε ιδιαίτερα την σημασία της συνεργασίας των Δήμων με την ΜΟΔ
Α.Ε. και την ΕΕΤΑΑ Α.Ε..
Τα στελέχη στη συνέχεια, αναφέρθηκαν διεξοδικά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της
συνεργασίας και ειδικότερα για τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των Ορεινών
Δήμων της χώρας και την ανάγκη δημιουργίας του μηχανισμού υποστήριξης στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση των αναγκαίων έργων τους.
Ως γνωστόν, μεταξύ των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ορεινοί Δήμοι είναι
και η υποστελέχωση, κυρίως τεχνικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να υπάρχει εμφανής αδυναμία να
εκπονήσουν μελέτες. Εκεί λοιπόν η παρέμβαση της ΜΟΔ θα είναι καθοριστική, με την συνεργασία
φυσικά της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), καθώς και
εποπτευόμενους φορείς του Υπ. Υποδομών.
Εκτός των τεχνικών ζητημάτων, η συνεργασία αυτή θα μπορούσε να αποδώσει καρπούς και σε ότι
αφορά τη χρηματοδότηση μελετών και έργων, αφού η κατανομή πόρων με πληθυσμιακά κριτήρια
δεν ευνοεί τους ορεινούς Δήμους. Ας σημειωθεί ότι στο πρόσφατο συνέδριο το θέμα αυτό έπεσε στο

τραπέζι από τους αυτοδιοικητικούς, ζητώντας μεγαλύτερη χρηματοδότηση μέσω των ΚΑΠ, αλλά και
ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης, στο οποίο να συμμετέχουν μόνο οι ορεινοί και νησιωτικοί
Δήμοι.
Οι Δήμαρχοι
Τα προβλήματα των Δήμων τους καθώς και προτάσεις άμεσης διαχείρισης και επίλυσης αυτών
κατέθεσαν στην πρώτη συνάντηση εργασίας όλοι οι Δήμαρχοι των Ορεινών Δήμων, καθώς και
υπηρεσιακά τους στελέχη που συμμετείχαν και συνέβαλαν στην ουσιαστική συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων. Από τους Δήμους: ο Δήμαρχος Κόνιτσας κ. Ανδρέας Παπασπύρου, ο Δήμαρχος Μετσόβου
κ. Κωνσταντίνος Τζαφέας, ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνος Καψάλης, ο Δήμαρχος Βορείων
Τζουμέρκων κ. Ιωάννης Σεντελές, ο Δήμαρχος Ζαγορίου κ. Βασίλειος Σπύρου, ο Δήμαρχος Γεωργίου
Καραισκάκη κ. Περικλής Μίγδος, ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων κ. Μαρίνος Γαρδέλης και από
Φιλιάτες, υπηρεσιακό στέλεχος. Συμμετείχε επίσης και η Δήμαρχος Σουλίου, κ. Σταυρούλη ΜπραίμηΜπότση.
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου με την υποστήριξη της οποίας έγινε η συνάντηση εργασίας, Δήμαρχος
Ηγουμενίτσας, Ιωάννης Λώλος, αναφέρθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας και τόνισε την σημασία
έναρξης αυτών των συναντήσεων, από εδώ, την Ήπειρο, μια κατ’ εξοχήν ορεινή περιοχή, εστιάζοντας
στην αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας του υποστηρικτικού μηχανισμού από την ΜΟΔ Α.Ε. και την
ΕΕΤΑΑ Α.Ε..

Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ :
http://www.ele.gr/?p=25408

Συντονισμός για την ανάπτυξη των ορεινών δήμων
20 Οκτωβρίου 2017

Συνάντηση εργασίας για τους ορεινούς δήμους με την υποστήριξη της ΠΕΔ Ηπείρου έγινε χτες ως
συνέχεια και της πρωτοβουλίας που έχει λάβει η Επιτροπή Ορεινών Δήμων της ΚΕΔΕ, η Μονάδα
Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ) ΑΕ και η ΕΕΤΑΑ ΑΕ, ώστε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός
υποστήριξης των ορεινών δήμων της χώρας. Έχει προηγηθεί και το θεματικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στην
Κόνιτσα τον Σεπτέμβριο. Ο πρόεδρος της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης κ. Πάντος με
δηλώσεις του στο ITV τόνισε ότι «με την συμμετοχή και την εμπλοκή των φορέων προσπαθούν να
βρουν μια φόρμα συνεργασίας ώστε οι μικροί ορεινοί δήμοι να μπορούν να συμμετάσχουν σε
ευρωπαϊκά προγράμματα και να λύνονται τα προβλήματα γραφειοκρατίας και όχι μόνο». Το κρίσιμο
ζήτημα είναι να μπορούν οι ορεινοί δήμοι να προχωράνε τα έργα που έχουν ανάγκη μέσα από
«εργαλεία» που μπορούν να δημιουργηθούν μέσα στο πλαίσιο ενός μηχανισμού στήριξης, με τη
συνεργασία των φορέων και να ξεπεραστούν τα προβλήματα που υπάρχουν όπως οι ελλείψεις σε
προσωπικό κα. Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου Γιάννης Λώλος υποστήριξε ότι χωρίς την ανάληψη
σχετικών πρωτοβουλιών οι μικροί ορεινοί δήμοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και να
προχωρήσουν υλοποίηση έργων στις περιοχές τους εξαιτίας αφενός της υποστελέχωσης και
αφετέρου της έλλειψης χρημάτων.

BLOG EPIRUSGATE Q
http://epirusgate.blogspot.gr/2017/10/blog-post_499.html
Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εργασίας για
τους Ορεινούς Δήμους της Ηπείρου

Στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (ΠΕΔ) πραγματοποιήθηκε η πρώτη
συνάντηση εργασίας για τους Ορεινούς Δήμους της Ηπείρου. Η πρωτοβουλία αυτή,
αναπτύχθηκε από την Επιτροπή Ορεινών Δήμων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ), την Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε)
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε).
Από πλευράς ΜΟΔ Α.Ε., παρίστατο ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Πάντος και το στέλεχος κ.
Κωνσταντίνος Αρβανίτης μαζί με ομάδα συνεργατών του και από την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. τα στελέχη
κ.κ. Βίκυ Φλέγκα και Ιωάννης Γούπιος. Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ Α.Ε. παρουσίασε την
στρατηγική ανάπτυξης της δομής και λειτουργίας του μηχανισμού υποστήριξης και τόνισε
ιδιαίτερα την σημασία της συνεργασίας των Δήμων με την ΜΟΔ Α.Ε. και την ΕΕΤΑΑ Α.Ε..
Τα στελέχη στη συνέχεια, αναφέρθηκαν διεξοδικά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της
συνεργασίας και ειδικότερα για τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία των
Ορεινών Δήμων της χώρας και την ανάγκη δημιουργίας του μηχανισμού υποστήριξης στο
σχεδιασμό και την υλοποίηση των αναγκαίων έργων τους. Τα προβλήματα των Δήμων τους
καθώς και προτάσεις άμεσης διαχείρισης και επίλυσης αυτών κατέθεσαν όλοι οι Δήμαρχοι
των Ορεινών Δήμων καθώς και υπηρεσιακά τους στελέχη που συμμετείχαν και συνέβαλαν
στην ουσιαστική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Από τους Δήμους: ο Δήμαρχος
Κόνιτσας κ. Ανδρέας Παπασπύρου, ο Δήμαρχος Μετσόβου κ. Κωνσταντίνος Τζαφέας, ο
Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνος Καψάλης, ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων κ.
Ιωάννης Σεντελές, ο Δήμαρχος Ζαγορίου κ. Βασίλειος Σπύρου, ο Δήμαρχος Γεωργίου
Καραισκάκη κ. Περικλής Μίγδος, ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων κ. Μαρίνος Γαρδέλης
και από Φιλιάτες, υπηρεσιακό στέλεχος. Συμμετείχε επίσης και η Δήμαρχος Σουλίου, κ.
Σταυρούλη Μπραίμη-Μπότση.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Ηπείρου με την υποστήριξη της οποίας έγινε η συνάντηση εργασίας,
Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, κ. Ιωάννης Λώλος, αναφέρθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας
και τόνισε την σημασία έναρξης αυτών των συναντήσεων, από εδώ, την Ήπειρο, μια κατ’
εξοχήν ορεινή περιοχή, εστιάζοντας στην αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας του
υποστηρικτικού μηχανισμού από την ΜΟΔ Α.Ε. και την ΕΕΤΑΑ Α.Ε..
Στη συνάντηση αυτή, η οποία έγινε μετά το συνέδριο της Επιτροπής Ορεινών Δήμων της
ΚΕΔΕ στην Κόνιτσα, ο Δήμαρχος της Κόνιτσας και μέλος της ως άνω Επιτροπής, στην
τοποθέτησή του μετέφερε και τον χαιρετισμό της Προέδρου της Επιτροπής, Δημάρχου
Παρανεστίου Δράμας, κας. Αλίκης Σωτηριάδου.

