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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΔ-ΙΝ ΣΤO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ
Ο κ.Αλέξανδρος Παρίσης Προέδρος ΠΕΔ-ΙΝ παρουσίασε στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ
στη Θεσσαλονίκη, όλα τα θέματα και προβλήματα που απασχολούν την Α΄θμια
Τοπική Αυτοδιοίκηση των νησιών μας.
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 14-16
Οκτωβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη, τρία χρόνια μετά το προηγούμενο Συνέδριό της λόγω
των προβλημάτων της πανδημίας.
Κεντρικό θέμα και επιδίωξη αποτελεί η επισήμανση ότι σε ένα κόσμο που αλλάζει, η
Αυτοδιοίκηση βγαίνει μπροστά και διεκδικεί ρόλους για να είναι ακόμη πιο χρήσιμη
στους πολίτες.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ.Δημήτρης Παπαστεργίου Δήμαρχος Τρικκαίων παρουσίασε το
βασικό πλαίσιο θεμάτων και διεκδικήσεων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σε σημαντικές ανακοινώσεις στο Συνέδριο προχώρησαν:
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ.Μάκης Βορίδης
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.Στέλιος Πέτσας
Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.Κυριάκος Πιερρακάκης
Οι Υφυπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ.Θοδωρής Λιβάνιος και κ.Γιώργος
Γεωργαντάς.
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ.Σταύρος Καλαφάτης
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ.Γιάννης Τσακίρης

Ακολουθεί η ομιλία του κ. Αλέξανδρου Παρίση Προέδρου της
ΠΕΔ-ΙΝ στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη.
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Κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ,
Αγαπητοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Φίλες και φίλοι,

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που
έχω την ευκαιρία να χαιρετίσω το
Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ.
Παρά τα προβλήματα της πανδημίας, το
Συνέδριο

μας

παρουσία

γίνεται

και

συζητήσουμε

φυσική

μπορούμε

διά

σημαντικά

με

να

ζώσης

θέματα

την

Τοπική

για

Αυτοδιοίκηση.
Αισθάνομαι

ιδιαίτερη

χαρά

που

ο

Υπουργός Εσωτερικών κ.Μάκης Βορίδης,
όπως και ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

κ.

Στέλιος

συμμετέχουν

στις

Πέτσας

εργασίες

του

Συνεδρίου μας.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Εσωτερικών ανταποκρίνεται άμεσα στα
αιτήματα μας, στέκεται δίπλα στην
Τοπική

Αυτοδιοίκηση

και

την

υποστηρίζει.
Όπως γνωρίζουμε όλοι, η οικονομική κρίση και

Η

αμέσως μετά η πανδημία δημιούργησαν πολλά και

εξαιρετικά

μεγάλα προβλήματα σε ολόκληρη την κοινωνία.
Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες η Τοπική
Αυτοδιοίκηση βρίσκεται πάντοτε δίπλα στους
πολίτες και σηκώνει ένα μεγάλο βάρος. Οι
κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων είναι αυτές
που

στηρίζουν

τις

τοπικές

κοινωνίες

και

αποτελούν καταφύγιο για τους πολίτες αυτά τα
δύσκολα χρόνια.

είσπραξη

εσόδων
δύσκολη

προβλημάτων

που

επίσης

είναι

λόγω

των

αντιμετωπίζει

ολόκληρη η κοινωνία.
Οι Δήμοι πρέπει να
ενισχυθούν με τους
απαραίτητους
οικονομικούς πόρους για
να μπορούν να
ανταποκρίνονται στις

Ένα σημαντικό θέμα που απασχολεί όλους τους

υποχρεώσεις τους και να

Δήμους είναι η χρηματοδότηση τους. Τα οικονομικά

προσφέρουν ποιοτικές

της Αυτοδιοίκησης έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις

υπηρεσίες στους δημότες.

τα τελευταία χρόνια.
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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων πρέπει να αναφέρω ότι εκτός
από την πανδημία στα νησιά μας αντιμετωπίσαμε και τα μεγάλα προβλήματα από τις φυσικές
καταστροφές.
Ήταν οι καταστροφές από σεισμούς, οι πλημμύρες, καθώς και τα κύματα σφοδρής κακοκαιρίας

που έπληξαν τα νησιά μας. Οι ζημιές ήταν μεγάλες και έπρεπε άμεσα οι Δήμοι να ανταποκριθούν
στην πίεση και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα.
Οι νησιωτικοί Δήμοι αντιμετωπίζουν, όπως γνωρίζετε, περισσότερες δυσκολίες. Πολύ
μεγαλύτερα προβλήματα όμως αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι όπως και οι
νεοσύστατοι Δήμοι που δημιουργήθηκαν μετά τη διάσπαση των ενιαίων Δήμων της
Κέρκυρας και της Κεφαλλονιάς.
Οι Δήμοι αυτοί δεν έχουν ακόμα την οργάνωση και τα μέσα αλλά ούτε και το απαραίτητο τεχνικό
και επιστημονικό προσωπικό για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες αλλά και για να προετοιμάσουν
και να υλοποιήσουν έργα. Πρέπει να ενισχυθούν άμεσα με προσωπικό, με τεχνικά μέσα και
με συμβουλευτική υποστήριξη για να καταφέρουν να αξιοποιήσουν προγράμματα όπως το
ΕΣΠΑ καθώς και χρηματοδοτήσεις.
Επίσης πρέπει να επισημάνω ορισμένα θέματα ακόμα που τους αφορούν.
Είναι ανάγκη να γίνει επίσπευση, με νομοθετική παρέμβαση, της διαδικασίας για
τη λύση και εκκαθάριση των διαδημοτικών οργανισμών. Η παρέμβαση αυτή είναι
απαραίτητη για να προχωρήσει στη συνέχεια η σύσταση οργανισμών στους
νεοσύστατους Δήμους, στους τομείς Πολιτισμού Αθλητισμού - Παιδικών Σταθμών Βοήθεια στο Σπίτι - Ύδρευσης - Αποχέτευσης.
Το γεγονός ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμη η σύσταση αυτών των οργανισμών, δημιουργεί
σοβαρά προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών στους δημότες.
Οι νεοσύστατοι Δήμοι αδυνατούν να συμμετέχουν σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων, επειδή
δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό μηχανικών για την υποβολή προτάσεων, για τη σύνταξη
μελετών καθώς και για δημοπρατήσεις και επιβλέψεις έργων.
Πρέπει να εξευρεθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα και να υποστηριχθούν οι Δήμοι
αυτοί με μηχανικούς που θα έχουν δικαίωμα υπογραφής. Παράλληλα πρέπει να
τους δοθεί η δυνατότητα να αναθέτουν ευκολότερα τη σύνταξη μελετών για
απαραίτητα έργα, σε μελετητικά γραφεία, με ίδιους πόρους.
Ακόμη, χρειάζεται η γενναία υποστήριξη των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας με
μηχανήματα, εξοπλισμό και προσωπικό ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις
φυσικές καταστροφές. Οι ανάγκες μετά από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές είναι
ήδη μεγάλες και αναμένεται να είναι πολύ περισσότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής.
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Ιδιαίτερη σημασία για τα νησιά έχει η υποστήριξη και στελέχωση των δομών υγείας. Το θέμα
αυτό έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία σήμερα λόγω της πανδημίας. Τα νοσοκομεία των νησιών
μας είναι υποστελεχωμένα. Λείπουν βασικές ειδικότητες όπως παθολόγοι, καρδιολόγοι,
αναισθησιολόγοι. Πολλές προκηρύξεις για θέσεις γιατρών είναι άγονες λόγω του νησιωτικού
χαρακτήρα και του υψηλού κόστους διαβίωσης και μετακίνησης.
Πρέπει να δοθούν κίνητρα από την Πολιτεία ώστε γιατροί με απολύτως απαραίτητες
ειδικότητες να έχουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν αιτήσεις για την πλήρωση των
θέσεων.

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπενθυμίσω ότι το άρθρο 101 του Συντάγματος
προβλέπει ότι η Διοίκηση και ο νομοθέτης πρέπει πάντα να λαμβάνουν
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και των ορεινών περιοχών
μεριμνώντας για την ανάπτυξη τους. Η διάταξη αυτή πρέπει να μη μένει
γράμμα κενό αλλά να εφαρμόζεται καθημερινά στην πράξη σε κάθε
νομοθέτημα, σε κάθε απόφαση.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η διαρκής εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της Αυτοδιοίκησης και η εφαρμογή δράσεων

πληροφορικής και νέων τεχνολογιών μπορούν να οδηγήσουν στην αναβάθμιση της λειτουργίας
της.
Η ΠΕΔ-ΙΝ προχώρησε σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ στην πραγματοποίηση ημερίδων
ενημέρωσης και πληροφόρησης για τα στελέχη των Οικονομικών, των Διοικητικών και
των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας μας. Το θέμα ήταν η διαχείριση
Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών, Μελετών και Έργων.
Τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία μας οδήγησαν στην πραγματοποίηση τους,
με εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουν
στο πρόγραμμα περισσότερα στελέχη των Υπηρεσιών των Δήμων από όλα τα νησιά μας, χωρίς
τα προβλήματα που δημιουργεί η δυσκολία στις μετακινήσεις, ιδιαίτερα από τα μικρά νησιά.
Η πολύ μεγάλη συμμετοχή στις πρωτοβουλίες αυτές αποδεικνύει στην πράξη ότι η αξιοποίηση
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών μπορεί να δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις
της νησιωτικότητας και της προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουμε.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στα Ιόνια Νησιά κύρια οικονομική δραστηριότητα είναι ο τουρισμός, ο οποίος το 2020 υπέστη
ένα τεράστιο πλήγμα από την πανδημία.
Φέτος τα πράγματα ήταν λίγο καλύτερα, όμως θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια και στήριξη από
την Πολιτεία για να επανέλθουμε στα επίπεδα του 2019. Είναι απαραίτητες, αυτή τη δύσκολη
περίοδο, κατάλληλες πολιτικές και άμεσα μέτρα για να διασωθούν οι επιχειρήσεις και για
να επιβιώσουν οι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι.
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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σχετικά με το ΕΣΠΑ πρέπει να επαναλάβουμε ότι είναι απαραίτητη η ουσιαστική
συμμετοχή της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλες τις διαδικασίες του.
Οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και η ΚΕΔΕ πρέπει να συμμετέχουν
ως

ισότιμοι

θεσμικοί

εταίροι

σε

όλες

τις

διαδικασίες

σχεδιασμό, στον προγραμματισμό, στην υλοποίηση και
Αντίστοιχη

συμμετοχή

είναι

απαραίτητη

και

του

ΕΣΠΑ,

στο

στην αξιολόγηση.
στις

διαδικασίες

αξιοποίησης των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι Δήμοι μας όμως για να μπορούν να διεκδικήσουν πρέπει να είναι
ισχυροί, να διαθέτουν πόρους και προσωπικό, να έχουν διοικητική και
οικονομική αυτοτέλεια.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που βρίσκεται πιο κοντά
στον πολίτη. Επομένως πρέπει να έχει αρμοδιότητες, να είναι οικονομικά
ανεξάρτητη και να μπορεί να λειτουργήσει με το απαιτούμενο προσωπικό.
Απαιτείται αγώνας και συνεχής προσπάθεια για να επιτύχουμε την ενίσχυση του
θεσμού και την αναβάθμιση της λειτουργίας των Δήμων μας ώστε να μπορούν να
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
Πιστεύω ότι η συνεργασία των Δήμων μας, η κοινή δράση και οι πρωτοβουλίες
των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ είναι ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα
προβλήματα αυτή τη δύσκολη περίοδο.
Είμαι βέβαιος ότι ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί και θα πετύχουμε περισσότερα
για τους Δήμους μας και για τις τοπικές μας κοινωνίες.
Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου μας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
Πρόεδρος
της Περιφερειακής
Ένωσης Δήμων
Ιονίων Νήσων
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ΗΜΕΡΙΔΑ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΔ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 η διαδικτυακή
Εκδήλωση-Ημερίδα για την Πολιτική Προστασία που διοργάνωσε η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων, με
θέμα την Πολιτική Προστασία και τις φυσικές καταστροφές στα Ιόνια Νησιά και την
Ενσωμάτωση των ζητημάτων αναπηρίας στην Πολιτική Προστασία.

Η Εκδήλωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου 4PLUS https://4plusproject.eu/en του Προγράμματος INTERREG-IPA CBC Greece-Albania 2014-2020, στο οποίο
επικεφαλής εταίρος είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων Με Αναπηρίες (ΕΣΑΜεΑ).
Στην Εκδήλωση-Ημερίδα συμμετείχαν ενεργά εκπρόσωποι φορέων και υπηρεσιών που
εμπλέκονται στην πρώτη γραμμή της Πολιτικής Προστασίας όπως η Πυροσβεστική, το
Λιμενικό και η Αστυνομία, εκπρόσωποι των Περιφερειών και των Δήμων, όπως επίσης και
εθελοντικές ομάδες και οργανώσεις.
Στην έναρξη της ημερίδας έγινε χαιρετισμός από τον κ.Παρίση Αλέξανδρο Πρόεδρο της
ΠΕΔ-ΙΝ

καθώς

και

από

τον

κ.Μηλιώτη

Νικόλαο

Αντιπεριφερειάρχη

Πολιτικής

Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Έγινε εισαγωγή στο αντικείμενο του έργου
4PLUS και στο αίτημα της ενσωμάτωσης
των ζητημάτων αναπηρίας στην Πολιτική
Προστασία από τον Εμπειρογνώμονα
Ηλεκτρονικής Προσβασιμότητας της
ΕΣΑμεΑ, κ. Μουρούζη Αλέξανδρο.

Παρουσιάστηκε το θεσμικό πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας με τις αλλαγές και τις
επικαιροποιήσεις από τον Δασολόγο, Περιβαλλοντολόγο κ. Μπουχούνα Τριαντάφυλλο.
Το πρώτο μέρος της Εκδήλωσης έκλεισε με την εισήγηση «Πολιτική Προστασία και φυσικές
καταστροφές στα Ιόνια Νησιά / Πολιτική Προστασία και άτομα με αναπηρία στους Δήμους
και την Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων», από τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας
των Ιονίων Νήσων, κ. Μηλιώτη Νικόλαο.
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Στο δεύτερο μέρος της Εκδήλωσης έγινε ειδικότερη αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο της Πολιτικής
Προστασίας σε ότι αφορά τα άτομα με αναπηρίες, από τον Δασολόγο, Περιβαλλοντολόγο
κ.Μπουχούνα Τριαντάφυλλο.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τρία νέα εργαλεία, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου
4PLUS από την ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.
Την παρουσίαση έκαναν:
Ο Δρ. Τοπάλογλου Λευτέρης, Υπεύθυνος του Έργου από την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας,
Ο Δρ. Μανέτος Παναγιώτης, Εμπειρογνώμονας σε συστήματα GIS, και
Ο κ.Πετούσης Αθανάσιος, Υπεύθυνος του Έργου από την ΠΕΔ Ιονίων Νήσων.
Τα τρία νέα εργαλεία που παρουσιάστηκαν αφορούν την Πλατφόρμα
του Μητρώου Πολιτών (Citizens Registry), την Πλατφόρμα GIS και την
πλατφόρμα του Δικτύου των Φορέων Πολιτικής Προστασίας της
διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας.

Τα εργαλεία αυτά, θα συμβάλουν στην επικοινωνία των φορέων όλης της διασυνοριακής περιοχής
Ελλάδας - Αλβανίας, καθώς η Πολιτική Προστασία δεν έχει μόνο Τοπικό ή Περιφερειακό
χαρακτήρα, αντίθετα, επηρεάζει και καλύπτει ευρύτερες περιοχές, και πρέπει συχνά τα
προβλήματα να αντιμετωπίζονται σε διαπεριφερειακή αλλά και διασυνοριακή βάση.
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Το συντονισμό της Εκδήλωσης-Ημερίδας είχε ο Διευθυντής της ΠΕΔ Ιονίων Νήσων κ.
Ανδρέας Ζαπάντης, ο οποίος στη λήξη της διαδικασίας αναφέρθηκε στις απόψεις και
θέσεις που διατυπώθηκαν καθώς και στα σημαντικά συμπεράσματα της.

Το κοινό συμπέρασμα από την ιδιαίτερα παραγωγική παρουσίαση των εισηγήσεων και
την συζήτηση ήταν ότι μέσα στις συνθήκες κλιματικής κρίσης που ζούμε, η Πολιτική
Προστασία έχει πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια
πολυεπίπεδη και πολυπαραγοντική διαδικασία η οποία απαιτεί τη στενή συνεργασία
όλων των μερών για να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Το ζήτημα στο οποίο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση ήταν η ανάγκη σεβασμού της
αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των ΑμεΑ και των ατόμων με μειωμένη
κινητικότητα. Επίσης πόσο σημαντική είναι η συμπερίληψή τους στους
σχεδιασμούς της Πολιτικής Προστασίας, με σεβασμό στο λεπτό ζήτημα
της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
Με το κλείσιμο της διαβούλευσης, διατυπώθηκε η δέσμευση να διατηρηθεί η επικοινωνία, η
δικτύωση και ο συντονισμός των ενεργειών όλων των φορέων που συνδέονται με το
δίπτυχο Πολιτική Προστασία και Άτομα με Αναπηρία και μετά τη λήξη του έργου 4PLUS.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΔ-ΙΝ
κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΡΙΣΗ
Στο χαιρετισμό της Εκδήλωσης-Ημερίδας από τον Πρόεδρο της
ΠΕΔ-ΙΝ κ. Αλέξανδρο Παρίση αναφέρθηκαν τα ακόλουθα:
Αγαπητοί συνεργάτες,
Φίλες και Φίλοι,
Σας καλωσορίζω όλους και σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στη σημερινή Ημερίδα.

H εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου 4PLUS του
Προγράμματος INTERREG Ελλάδα - Αλβανία. To θέμα της ημερίδας είναι: Πολιτική Προστασία
και φυσικές καταστροφές στα Ιόνια Νησιά - Ενσωμάτωση των ζητημάτων αναπηρίας στην
Πολιτική Προστασία.
Πρόκειται να συζητήσουμε σήμερα στην εκδήλωση μας ένα πολύ σημαντικό θέμα που
ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα νησιά μας. Όπως γνωρίζετε, εκτός από την πανδημία, τα τελευταία
χρόνια αντιμετωπίσαμε και τα μεγάλα προβλήματα από τις θεομηνίες και τις φυσικές
καταστροφές. Ήταν οι καταστροφές από σεισμούς, οι πλημμύρες καθώς και τα κύματα σφοδρής
κακοκαιρίας που έπληξαν πολλές φορές τα νησιά μας.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η Πολιτεία έπρεπε να κινητοποιηθούν άμεσα, να
ανταποκριθούν στην πίεση και να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους.
Η Πολιτική Προστασία αποτελεί έναν τομέα, που έχει γίνει πολύ σημαντικός, για να μπορούμε
άμεσα να κινητοποιηθούμε, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να υποστηρίξουμε τους
κατοίκους των περιοχών μας.
Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις μετά από θεομηνίες και φυσικές καταστροφές είναι ήδη μεγάλες
και αναμένεται να είναι πολύ περισσότερες λόγω της κλιματικής αλλαγής.
Απαιτείται επιχειρησιακή ετοιμότητα αλλά και αποτελεσματικές διαδικασίες και ενέργειες
πρόληψης που πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρμόζονται με επιμέλεια και συνέπεια σε
μόνιμη βάση.
Οφείλω να επισημάνω, με βάση και την εμπειρία μας, ότι απαιτείται γενναία υποστήριξη και
ενίσχυση των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, ιδιαίτερα των Δήμων, με μηχανήματα,
εξοπλισμό και προσωπικό ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά
όλες αυτές τις επικίνδυνες καταστάσεις.
Ευχόμαστε η σημερινή εκδήλωση να συμβάλλει στην ανάδειξη σοβαρών θεμάτων
και προβλημάτων. Επίσης να βοηθήσει στη διαμόρφωση και εφαρμογή νέων,
βελτιωμένων σχεδίων ετοιμότητας και αντίδρασης στις κρίσεις και στις φυσικές
καταστροφές.
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Τα σχέδια αυτά, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις
ανάγκες ολόκληρης της κοινωνίας. Επίσης πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις ανάγκες των
ατόμων που είναι περισσότερο ευάλωτα όπως είναι τα άτομα με αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι.
Είναι απαραίτητο, οι Φορείς Πολιτικής Προστασίας να έχουν κάνει την καλύτερη δυνατή
προετοιμασία για να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες και στους κινδύνους
που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες και γενικά τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
Προτεραιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι η ανάδειξη αυτών των
προβλημάτων, η προώθηση λύσεων και η δημιουργία νέων εργαλείων για την
αντιμετώπιση τους.
Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται σήμερα στην ημερίδα μας, τρία νέα εργαλεία.
Δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου 4PLUS από την ΠΕΔ Ιονίων Νήσων και
την ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας.
Πρόκειται για την Πλατφόρμα Citizens Registry, την Πλατφόρμα GIS και την
πλατφόρμα του Δικτύου των Φορέων Πολιτικής Προστασίας της διασυνοριακής
περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας. Τα εργαλεία αυτά, αναμένεται να βοηθήσουν στην
επικοινωνία των Φορέων όλης της διασυνοριακής περιοχής.
Οι φυσικές καταστροφές, όπως πολύ συχνά έχει διαπιστωθεί, δεν έχουν μόνο τοπικό ή
περιφερειακό χαρακτήρα. Αντίθετα, πλήττουν ευρύτερες περιοχές, και πρέπει συχνά να
αντιμετωπίζονται σε διαπεριφερειακή αλλά και διασυνοριακή βάση.
Τα εργαλεία αυτά, μπορούν να αξιοποιηθούν από τους Φορείς Πολιτικής Προστασίας και να
ενταχθούν στο σχεδιασμό τους.
Η χρησιμότητα τους είναι ότι μπορούν να προσφέρουν, τις ώρες της μεγάλης κρίσης, πολύτιμες
πληροφορίες για τα σημεία μεγάλης επικινδυνότητας και να μας βοηθήσουν να προλάβουμε
τους κινδύνους πριν αυτοί προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες.
Κλείνοντας την τοποθέτηση μου, θέλω να χαιρετίσω τους εκλεκτούς συνεργάτες μας και
να τους ευχαριστήσω για τη δημιουργική συνεργασία που έχουμε αναπτύξει.
Θέλω επίσης να σας διαβεβαιώσω ότι η ΠΕΔ Ιονίων Νήσων θα στηρίξει, με όσα μέσα
διαθέτει, αυτή την συνεργασία που συμβάλλει στην ανάπτυξη πρακτικών «χωρίς
αποκλεισμούς» για μια αποτελεσματική Πολιτική Προστασία στις Περιφέρειες μας προς
όφελος των τοπικών μας κοινωνιών.
Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι καλή δουλειά.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΕΔ-ΙΝ
Παρίσης Αλέξανδρος
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΗΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ “THE ECONOMIST” ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Στα πλαίσιο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου “The Thessaloniki Metropolitan Summit 2021” που
διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το διεθνούς φήμης εβδομαδιαίο περιοδικό “The Εconomist”
απονεμήθηκαν την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου στο Electra Palace Θεσσαλονίκης, τα βραβεία
Green Awards 2021.
Βραβεύθηκαν Δήμοι, Περιφέρειες, Φορείς και Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πρότυπες
περιβαλλοντικές πολιτικές και έχουν επιτύχει ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
Οι περιβαλλοντικές δράσεις αξιολογήθηκαν από υψηλού επιπέδου Επιτροπή με
Πρόεδρο τον επικεφαλής του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, κ.Γ. Βρεττάκο.

Το 1ο βραβείο στην Κατηγορία:
«Βραβεία προς Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού» και στην
ενότητα: «Πρόγραμμα Ανακύκλωσης
με διαλογή στην Πηγή σε συνεργασία
με εθελοντές ή ΜΚΟ» απονεμήθηκε
στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας.
Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας κ.
Γιώργος Μαχειμάρης και η
Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας
Περιβάλλοντος και Δημοσίων
Σχέσεων κα Σπυριδούλα Κόκκαλη
παρέλαβαν το βραβείο από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ.
Στέλιο Πέτσα.
Το βραβείο δόθηκε στο Δήμο Βόρειας
Κέρκυρας για την επιτυχημένη δράση
των 104 γωνιών ανακύκλωσης στα
σχολεία, στα ξενοδοχεία και στο δίκτυο σε συνεργασία με εθελοντές, τοπικά συμβούλια,
διευθυντές σχολείων, πολιτιστικούς συλλόγους και αθλητικά σωματεία.
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Στο Συνέδριο και στην απονομή συμμετείχαν:
O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδ. Γεωργιάδης,
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.Τ. Θεοδωρικάκος,
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. K. Σκρέκας,
Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.Κυρ. Πιερρακάκης
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ. Στ.
Πέτσας.
Κατά τον χαιρετισμό του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.Στέλιος Πέτσας κάλεσε όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς της αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού να συμβάλλουν με τη δράση τους, ώστε
η ανακύκλωση να βρεθεί στον πυρήνα της ελληνικής οικογένειας και η πρόκληση για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής να μετατραπεί σε ευκαιρία.
Ο κ. Πέτσας εξήρε τις προσπάθειες των βραβευθέντων Δήμων και Περιφερειών για τον τρόπο που
έχουν «αγκαλιάσει» τον οικολογικό δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης, αναλαμβάνοντας γενναίες
πρωτοβουλίες και επενδύοντας στις αναγκαίες υποδομές. Όπως σημείωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών, πρόκειται για πολιτικές με συνδυαστικά και πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους πολίτες,
αλλά και κατ’ επέκταση για τον ίδιο τον πλανήτη, καθώς εξασφαλίζουν σημαντικό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα και μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δύσκολων συνθηκών που επιφέρει η
κλιματική κρίση.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας κ.Γιώργος Μαχειμάρης ευχαρίστησε για την τιμή που έγινε στο Δήμο
Βόρειας Κέρκυρας, με την απονομή του βραβείου.
Στη συνέχεια τόνισε:

«H ανακύκλωση είναι τρόπος και στάση ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί
συνθήκη επιβίωσης και όρο ανάπτυξης του τόπου. Είναι δε μέρος του ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.
Για να έχει συνέχεια και να πετύχει αυτό το εγχείρημα πρέπει να επενδυθεί σωστά στην
κοινωνία, στις νέες γενιές, στους νέους ανθρώπους, στα σχολεία, στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Η ανταπόκριση των συνδημοτών μας είναι καθοριστική στην επιτυχία κάθε δράσης.
Σχεδιάζουμε και δρομολογούμε να κάνουμε πολλά ακόμη με στόχο την αναβάθμιση –
ολοκλήρωση των μεγάλων στόχων μας.
Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός παγκόσμιας εμβέλειας,
υλοποιεί σημαντικές δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, ενώ πολίτες, φορείς, εκπαιδευτικές
μονάδες, συλλογικότητες και επιχειρήσεις συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά.
Είμαστε αισιόδοξοι, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή της
προόδου προς όφελος της κοινωνίας».
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ
Λιθόστρωτο 27, 28100 Αργοστόλι
kefalonia@ped-in.gr
Τηλ: 2671026322,2671029050 Fax: 2671025122

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΔ-ΙΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ
κ.Αλέξανδρος Παρίσης έλαβε
μέρος στην τηλεδιάσκεψη με
θέμα: "Ο ρόλος και η συμβολή
των Δήμων στην ενημέρωση
γονέων και κηδεμόνων για τα
οφέλη του εμβολιασμού παιδιών
και εφήβων 12-17 ετών" που,
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29
Σεπτεμβρίου 2021.
Στη συνάντηση έλαβαν μέρος:
H Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως,
Ο Υπουργός Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης,
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης,
Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Ζέττα Μακρή,
Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος κ. Δημήτρη Παπαστεργίου,
Οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, καθώς και
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας κ. Ανδρέας Κωνσταντόπουλος.
Η διαδικτυακή συνάντηση διοργανώθηκε με στόχο τη σύμπραξη των συναρμόδιων
Υπουργείων και των Δήμων, ώστε να συζητηθούν επιπρόσθετοι τρόποι ενημέρωσης των
γονέων και των κηδεμόνων για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, ώστε να
προστατευθούν πρωτίστως τα ίδια τα παιδιά, το κοινωνικό σύνολο και η δια ζώσης
εκπαιδευτική διαδικασία.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ – ΙΘΑΚΗΣ
Λιθόστρωτο 27, 28100 Αργοστόλι
kefalonia@ped-in.gr
Τηλ: 2671026322,2671029050 Fax: 2671025122

Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, αφού ανέδειξε τον καίριο ρόλο Δήμων
και παιδιάτρων στην καταπολέμηση της πανδημίας και ειδικότερα στην εμβολιαστική στρατηγική στις
ηλικίες 12-17 ετών, πρότεινε δύο άξονες δράσεων:
Διοργάνωση εκδηλώσεων/τηλεδιασκέψεων με παιδιάτρους, γονείς και
κηδεμόνες, μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ώστε να δοθούν επιστημονικές
απαντήσεις σε ερωτήματα.
Αναπαραγωγή ενημερωτικού υλικού, όπως:
α) Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα από την Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμών (ΕΕΕ): https://www.minedu.gov.gr/news/49873-2-9-2021emvoliasmos-enanti-tou-koronoioy-sars-cov-2-paidion-kai-efivon-synitheiserotiseis-apantiseis-sxetika-me-to-emvolio
β) Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για τον εμβολιασμό παιδιών και εφήβων από τις
κ.κ. Θεοδωρίδου και Παπαευαγγέλου και απαντήσεις σε ερωτήματα:
https://m.youtube.com/watch?v=KzHniXrJQaQ
γ) Τηλεοπτικό σποτ: https://www.youtube.com/watch?v=O0axJU0oQVU
Κοινός στόχος όλων είναι να αυξηθούν οι εμβολιασμοί των παιδιών, για την
ασφάλεια των ίδιων και τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης ανέφερε:
«Η ενίσχυση του εμβολιασμού στις ηλικίες 12-17, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα στο συνολικό πλαίσιο
των δράσεων του Υπουργείου Υγείας με στόχο την προστασία των παιδιών και των εφήβων καθώς και
στη δημιουργία «τείχους ανοσίας» έναντι του SARS-CoV-2. Με αυτή την έννοια, η στενή και
δημιουργική συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων και Φορέων είναι καθοριστική για την επίτευξη
του κοινού μας στόχου. Η συμμαχία Κυβέρνησης, Περιφερειών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τον
έλεγχο της Covid-19 είναι γεγονός που μας δίνει αισιοδοξία για την επιτυχή αντιμετώπιση της
πανδημίας».
Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Βορίδης επεσήμανε την αναγκαιότητα να υπάρξει από την πλευρά των
Δήμων ενδελεχής ενημέρωση προς τους δημότες για το ζήτημα των εμβολιασμών με στόχο τη θωράκιση
της δημόσιας υγείας των τοπικών κοινωνιών και κάλεσε την ΚΕΔΕ να συντονίσει τον διαμοιρασμό
ενημερωτικού υλικού μέσω του οποίου θα επικοινωνηθούν τα οφέλη του εμβολιασμού σε νέους και
εφήβους.
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
Η Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ) είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του ευρύτερου
δημόσιου τομέα υπό την εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ιδρύθηκε το 1996,
με κοινή απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Αποστολή της είναι η στήριξη και ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης με στόχο την αποτελεσματική
διαχείριση και εφαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτυξιακών
προγραμμάτων, καλύπτοντας κυρίως ανάγκες σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία,
πληροφοριακά συστήματα και υλικοτεχνική υποδομή.

Υποστήριξη των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ
Βασική προτεραιότητα για τη ΜΟΔ από την ίδρυσή της είναι να εξασφαλίσει τη στελέχωση των
Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ με κατάλληλο και υψηλών προσόντων προσωπικό, ώστε να είναι
ικανές να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες διαχείρισης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
Η ΜΟΔ, εφαρμόζοντας μία αξιοκρατική διαδικασία επιλογής που βασίστηκε στο σύστημα
προσλήψεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσέλαβε από τον ιδιωτικό τομέα στελέχη που είχαν
ειδίκευση και μεγάλη εμπειρία στην διαχείριση & παρακολούθηση κοινοτικών προγραμμάτων και
δημοσίων έργων. Όλα τα στελέχη που έχει προσλάβει είναι πτυχιούχοι και η πλειοψηφία διαθέτει
και μεταπτυχιακούς τίτλους. Το στελεχιακό δυναμικό της ΜΟΔ σήμερα απαριθμεί 1.020 άτομα εκ
των οποίων η μεγάλη πλειοψηφία είναι αποσπασμένη στις Ειδικές Υπηρεσίες.
Εκτός από στελέχωση η ΜΟΔ παρέχει στις Ειδικές Υπηρεσίες :
Συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, είτε μέσω παραδοσιακής
εκπαίδευσης, είτε μέσω του σύγχρονου συστήματος τηλεκπαίδευσης που έχει η ίδια αναπτύξει.
Ανάπτυξη και υποστήριξη της λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων του ΕΣΠΑ όπως του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων και της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΠΑ.
Τεχνικά εργαλεία, οργανωτικά συστήματα, οδηγούς, μελέτες και πρότυπα. Η ΜΟΔ επιδιώκει να
αποτελεί σημείο αναφοράς για τη συγκέντρωση και τη διάχυση της τεχνογνωσίας που έχει
αποκτηθεί.
Κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Ειδικών Υπηρεσιών σε στέγαση, υλικοτεχνική υποδομή,
εξοπλισμό γραφείων, εξοπλισμό πληροφορικής και λογισμικό καθώς και διασύνδεση με το
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
του ΕΣΠΑ, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη και
απρόσκοπτη λειτουργία τους.
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Υποστήριξη φορέων/δικαιούχων που υλοποιούν έργα ΕΣΠΑ
Έχοντας επιτελέσει επιτυχώς τον ρόλο που της ανέθεσε η πολιτεία στην αποτελεσματική
οργάνωση των δομών διαχείρισης του ΕΣΠΑ, η ΜΟΔ έχει στρέψει τις δυνάμεις της και στο πεδίο
των φορέων υλοποίησης του ΕΣΠΑ - δηλαδή των δικαιούχων - όπου εξακολουθούν να
παρατηρούνται διαχρονικές αδυναμίες και καθυστερήσεις στην ωρίμανση και υλοποίηση των
έργων τους.
Για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών η ΜΟΔ συγκρότησε ειδικές ομάδες υποστήριξης που
παρέχουν τις υπηρεσίες τους επί τόπου ή εξ αποστάσεως, προκειμένου οι δικαιούχοι να
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν επιτυχώς τα αναπτυξιακά τους έργα.
Ειδικά για τους Δήμους της χώρας, η ΜΟΔ έχει ενεργοποιήσει ένα ολοκληρωμένο
πλέγμα υποστηρικτικών υπηρεσιών, με έμφαση στις νησιωτικές, ορεινές και
απομακρυσμένες περιοχές.
Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:
τεχνική υποστήριξη στον σχεδιασμό, στην ωρίμανση και στην υλοποίηση των έργων
υποστήριξη στην υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης
υποστήριξη στην διαχείριση των έργων
εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας
τεχνικά εργαλεία και οδηγούς
Οι Ομάδες της ΜΟΔ το 2020 υποστήριξαν 279 έργα σε 99 δήμους.
Η υποστήριξη παρέχεται από την ΜΟΔ χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση των φορέων,
κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλει ο δήμος ηλεκτρονικά στο email:
otasupport@mou.gr
Για τα αιτήματά σας αλλά και για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με
τη ΜΟΔ στα τηλέφωνα: 213-1310161, 213-1310212, 213-1310185.

Το 2020, μάλιστα, η ΜΟΔ ανταποκρινόμενη σε μία διαπιστωμένη ανάγκη πολλών ετών προχώρησε
με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη σύσταση της Τεχνικής της Υπηρεσίας.
Αδύναμοι δικαιούχοι, κυρίως ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που δεν διαθέτουν συγκροτημένη τεχνική
υπηρεσία ή αυτή είναι υποστελεχωμένη, μπορούν να απευθύνονται πλέον στη ΜΟΔ και να ζητήσουν
υποστήριξη.
Οι υπηρεσίες που προσφέρει η Τεχνική Υπηρεσία αφορούν κυρίως στην:
Ανάθεση, επίβλεψη και παραλαβή τεχνικών μελετών
Δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή των έργων

18

Επιπλέον η ΜΟΔ παρέχει νομική υποστήριξη, κυρίως σε μικρούς και αδύναμους δήμους και
στα νομικά πρόσωπα αυτών, με στόχο την επίλυση νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν
στον σχεδιασμό, στην ωρίμανση, στην ανάθεση και στην υλοποίηση έργων τους.
Η υποστήριξη παρέχεται από την ΜΟΔ χωρίς κάποια οικονομική επιβάρυνση των φορέων,
κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλει ο δήμος ηλεκτρονικά στο email:
nomikistirixi@mou.gr
Για τα αιτήματα νομικής υποστήριξης αλλά και για κάθε πληροφορία μπορείτε να
επικοινωνείτε με τη ΜΟΔ στα τηλέφωνα: 213-1310284, 213-1310216, 213-1310298
Η σύσταση της ΜΟΔ ήταν μία καινοτομία με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των
λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης και τη στενότερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα
Με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ο προϋπολογισμός της ΜΟΔ συγχρηματοδοτείται κατά
80% από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης - κατάφερε η ΜΟΔ να γίνει μία πρότυπη διοικητική
νησίδα που συμβάλει καθοριστικά στο πολυσύνθετο έργο της εφαρμογής των
συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. αναπτυξιακών προγραμμάτων.
Το έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό της και οι σύγχρονες υποδομές που διαθέτει η εταιρεία σε
συνδυασμό με τα πρότυπα, την τεχνογνωσία και τα συστήματα οργάνωσης που έχει αναπτύξει της
επιτρέπουν να ανταποκριθεί με ταχύτητα και ευελιξία σε πλήθος αιτημάτων και να λειτουργήσει
ως μηχανισμός με ευρύτερες δυνατότητες υποστήριξης, ιδίως στον νευραλγικό τομέα των
Δικαιούχων όπου διαπιστώνονται και οι περισσότερες αδυναμίες.

19

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ/ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
14.30.1.2

ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ

Α. Νέα έργα ύδρευσης, δηλαδή νέες υποδομές συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και
διανομής πόσιμου νερού, και ειδικότερα:
Κατασκευή νέων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) με συνολική δυναμικότητα τουλάχιστον
1000 κυβικά μέτρα επεξεργασμένο νερό την ημέρα στη παρούσα φάση κατασκευής (20ετία), με τα
αναγκαία έργα υδροληψίας, προσαγωγής, αποθήκευσης, άντλησης, μεταφοράς πόσιμου νερού και
διάθεσης των παραπροϊόντων.
Κατασκευή νέων εξωτερικών υδραγωγείων ήτοι δίκτυα αγωγών μεταφοράς πόσιμου νερού με τα
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
απαραίτητα αντλιοστάσια
και δεξαμενές αποθήκευσης ή/και έργα ενίσχυσης υφισταμένων εξωτερικών
υδραγωγείων με τα απαραίτητα συνοδά έργα.
Β. Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση των αναγκών σε νησιωτικές ή/και παράκτιες
περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες, σε περιοχές που δεν υπάρχει δυνατότητα για άντληση
υδάτων για περιβαλλοντικούς λόγους, καθώς και σε νησιά-τουριστικούς πόλους με υψηλό κόστος
μεταφοράς νερού και ειδικότερα:
Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με δυναμικότητα τουλάχιστον 1000
κυβικά μέτρα επεξεργασμένο νερό την ημέρα στη παρούσα φάση κατασκευής (20ετία), με τα αναγκαία
έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων.
Κατασκευή νέου δικτύου μεταφοράς (νέα χάραξη) αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια
και δεξαμενές αποθήκευσης (νέο εξωτερικό υδραγωγείο) ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου
δικτύου που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί μετά την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης.
Επίσης δύνανται να χρηματοδοτηθούν:
Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, ως ξεχωριστό υποέργο έως του ποσού των 60.000 ευρώ.
Εργασίες αρχαιολογίας, ως ξεχωριστό υποέργο.
Συνδέσεις με δίκτυα ΟΚΩ, ως ξεχωριστό υποέργο.
Απόκτηση γης, ως ξεχωριστό υποέργο.
Προμήθειες Τηλεμετρίας – Τηλεχειρισμού μόνο για τα έργα αποθήκευσης και επεξεργασίας νερού
(δεξαμενές και διυλιστήρια), που θα εξυπηρετούν το συνολικό έργο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Δήμοι
ΔΕΥΑ
Περιφέρειες
Σύνδεσμοι ύδρευσης
αποχέτευσης

Έναρξη: 14/5/2021
Λήξη: 31/12/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 15.000.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

shorturl.at/ejvDM
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
16.36.2.Π10

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ'
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ

Μελέτες ωρίμανσης έργων ΔΑ ή/και ΕΕΛ στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας των Δήμων και Δημοτικών
Επιχειρήσεων σε όλες της Περιφέρειες της χώρας πλήν Κρήτης και Β. Αιγαίου, οι οποίοι δεν διαθέτουν
αντίστοιχα έργα υποδομής.
Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών κατά την
εγκύκλιο 38/2005 της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ.
Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων ΔΑ ή /και ΕΕΛ, όλων των απαιτούμενων σταδίων
ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.
Σύνταξη τευχών δημοπράτησης ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι όλης της χώρας
(Δήμος Ιθάκης από την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
14.29.14.17

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 9/10/2019
Λήξη: 31/12/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 10.000.000
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/38I9BF2

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ Γ'
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2.000-15.000 Ι.Π.) ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ
ΕΡΓΑ)

Δράση α: Επέκταση και εκσυγχρονισμός συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων
οικισμών Α, Β, Γ προτεραιότητας.
Δράση β: Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) για την κάλυψη των
υπολειπόμενων οικισμών Β' προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000 ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη),
ολοκλήρωση υποδομών επεξεργασίας αστικών λυμάτων οικισμών Β προτεραιότητας (πληθυσμός > 15.000
ι.π. και διάθεση σε κανονικό αποδέκτη) που χρηματοδοτήθηκαν κατά την Π.Π. 2007-2013 και σταδιακή
ολοκλήρωση οικισμών Γ' προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000 ‐ 15.000 ι.π.), που απαιτούνται από την Οδηγία
91/271/ΕΟΚ.
Δράση γ: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Α, Β, Γ
προτεραιότητας για την επίτευξη ποιοτικών χαρακτηριστικών εξόδου.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΔΕΥΑ
ΟΤΑ Α΄ βαθμού
Σύνδεσμοι Ύδρευσης
Αποχέτευσης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 6/12/2018
Λήξη: 31/12/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 97.499.505
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3hzpcuM
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡ.68.1
Αναζήτηση νέων αγορών και βελτίωση όρων διάθεσης στην αγορά προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας.
Προώθηση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας.
Συμβολή στη διαφάνεια παραγωγής και των αγορών και διενέργεια ερευνών αγοράς και μελετών
σχετικά με την εξάρτηση της Ένωσης από εισαγωγές.
Συμβολή στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας.
Κατάρτιση τυποποιημένων συμβάσεων για τις ΜΜΕ σύμφωνων προς την Ενωσιακή Νομοθεσία.
Διοργάνωση εκστρατειών γνωστοποίησης και προώθησης για τα βιώσιμα προϊόντα αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας σε Περιφερειακό, Εθνικό ή Διεθνικό επίπεδο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Οργανώσεις παραγωγών
Ν.Π.Δ.Δ. της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
ΝΠΙΔ που εποπτεύονται
από το Δημόσιο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΑΡ.43 ΠΑΡ 1.2.3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 5/7/2019
Λήξη: 31/12/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 12.000.000
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://alieia.gr

ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΤΟΠΟΙ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ,ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών στους αλιευτικούς λιμένες, στις ιχθυόσκαλες, στους
τόπους εκφόρτωσης και στα καταφύγια, περιλαμβανομένων των επενδύσεων σε εγκαταστάσεις
για τα απόβλητα και τη συλλογή θαλάσσιων απορριμμάτων.
Επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες, ιχθυόσκαλες, τόπους εκφόρτωσης και καταφύγια,
προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμόρφωση με την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των
αλιευμάτων.
Επενδύσεις για την κατασκευή ή τον εκσυγχρονισμό αλιευτικών καταφυγίων προκειμένου να
βελτιωθεί η ασφάλεια των αλιέων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Δήμοι
Λιμενικά Ταμεία
Οργανισμοί Λιμένων
Περιφέρειες
Γεν. Γραμματεία Υποδομών
Οργανισμός Κεντρικών
Αγορών και Αλιείας Α.Ε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 22/6/2017
Λήξη: 30/12/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 36.000.000
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://alieia.gr
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΡΓΑ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΡ.40.1 & 44.6

ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Πράξεις που εστιάζουν στην αειφόρο διαβίωση και αναπαραγωγή των υδρόβιων βιολογικών πόρων και
αφορούν στην αποκατάσταση και επιτήρηση των εσωτερικών υδάτων μέσω δράσεων (τεχνικά έργα,
προμήθειες, παροχή υπηρεσιών) αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων υποδομών, ειδικά
στις προστατευόμενες, από το καθεστώς Νatura 2000 περιοχές, οι οποίες επηρεάζονται από
αλιευτικές δραστηριότητες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Υπουργεία, Διευθύνσεις,
περιφέρειες της χώρας
Δήμοι
Λοιποί φορείς δημοσίου
δικαίου, με τις
κατάλληλες
αρμοδιότητες

Έναρξη: 8/2/2019
Λήξη: 30/12/2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 25.000.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://alieia.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
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1Η
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων,
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους.
ΜΕΤΡΟ 1. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

1.1. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
1.2. α. Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης.
β. Συνδυασμός των δράσεων 2.6 και 2.7 του Μέτρου 2.
ΜΕΤΡΟ 2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

2.1 Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου με έμφαση στη συμπλήρωση των φυτεύσεων.
2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
2.3. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.
2.4. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόµων ή και
πεζοδροµίων και επιµέρους υποδοµών τους ή και δημιουργία νέων πεζοδρομίων.
2.5. Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης
κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.
2.6. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων.
2.7. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και
υλικά καθώς και υπόγειων.
2.8. Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων, ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη
δημιουργία χώρων πρασίνου στα σχολεία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Δήμοι της χώρας με
πληθυσμό άνω των 20.000
κατοίκων καθώς και οι
Σύνδεσμοι της αντίστοιχης
χωρικής επικράτειας

Έναρξη: 23/6/2021
ΑΣ
Τ
ΡΑ
Λήξη: 31/3/2022
Α
Π

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η

€ 57.000.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://prasinotameio.gr/proskliseis/

Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλει έως 2 προτάσεις για τη χωρική του επικράτεια και στο ίδιο Μέτρο.
Είναι αποδεκτή η υποβολή μιας πρότασης από τον Δήμο και μίας από τον οικείο Σύνδεσμο για τον
ίδιο Δήμο.
Το προβλεπόμενο ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά Δικαιούχο διαμορφώνεται ανάλογα με τα
πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του Δήμου.
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ΝΕΑ!

2H
«ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021-2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έργα, δράσεις και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων,
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους.
ΜΕΤΡΟ 1. ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

1.1. Ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
1.2. α. Αποκατάσταση /επανάχρηση δημόσιων κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα, μνημεία ή έργα τέχνης.
β. Συνδυασμός των δράσεων 2.6 και 2.7 του Μέτρου 2.
ΜΕΤΡΟ 2. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ

2.1 Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων κοινόχρηστων χώρων
πρασίνου με έμφαση στη συμπλήρωση των φυτεύσεων.
2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.
2.3. Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών.
2.4. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή, πεζοδρόµων ή και
πεζοδροµίων και επιµέρους υποδοµών τους ή και δημιουργία νέων πεζοδρομίων.
2.5. Ανακαίνιση και διαμόρφωση κτιρίων με στόχο την επανάχρησή τους για την κάλυψη αναγκών εγκατάστασης
κοινωνικών, πολιτιστικών ή εν γένει αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.
2.6. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων.
2.7. Διαμόρφωση θεσμοθετημένων χώρων στάθμευσης οχημάτων, υπαίθριων με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά και
υλικά καθώς και υπόγειων.
2.8. Αναβάθμιση αύλειων χώρων σχολείων, ενίσχυση της φύτευσης και της διαπερατότητας των εδαφών για τη
δημιουργία χώρων πρασίνου στα σχολεία.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι της χώρας με
πληθυσμό κάτω των 20.000
κατοίκων καθώς και οι
Σύνδεσμοι της αντίστοιχης
χωρικής επικράτειας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 26/7/2021
ΑΣ
Τ
ΡΑ
Λήξη: 31/3/2022
Α
Π

Η

€ 23.000.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://prasinotameio.gr/proskliseis/

Κάθε Δήμος μπορεί να υποβάλει έως 2 προτάσεις για τη χωρική του επικράτεια και στο ίδιο Μέτρο.
Είναι αποδεκτή η υποβολή μιας πρότασης από τον Δήμο και μίας από τον οικείο Σύνδεσμο για τον
ίδιο Δήμο.
Το προβλεπόμενο ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά Δικαιούχο διαμορφώνεται ανάλογα με τα
πληθυσμιακά χαρακτηριστικά του Δήμου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.
Προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του σχεδίου πόλης και
η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων, οι δήμοι καταρτίζουν
Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων τους, στο οποίο καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική
ενότητα ή δημοτική κοινότητα, οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς
χώροι. Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως
προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας
υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.
Μέσω της πρόκλησης χρηματοδοτείται η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εξασφάλισης
Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Όλοι οι Δήμοι της χώρας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 1/7/2021
Λήξη: 30/6/2022

€ 12.411.160

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://prasinotameio.gr/proskliseis/
Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία (1) πρόταση για τη χρηματοδότηση της εκπόνησης
του Επιχειρησιακού Σχεδίου εντός των διοικητικών τους ορίων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κ.Χ. 2019

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 2019

Χρηματοδότηση των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού για την απόκτηση αμιγώς Κοινοχρήστων Χώρων και χώρων
πρασίνου που προβλέπονται σε εγκεκριμένα Ρυμοτομικά Σχέδια, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη
πολεοδομική σημασία και των οποίων η εξασφάλιση αποζημίωσης έχει επείγοντα χαρακτήρα.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Δήμοι όλης της
χώρας

Έναρξη: 30/12/2019
Λήξη: 30/12/2022

ΠΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΡΑ

Σ
ΤΑ

Η

€ 15.000.000
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://prasinotameio.gr/proskliseis/
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κ.Χ. 2020

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 2018

Η πρόσκληση (2020) χρηματοδοτεί αιτήματα των Δήμων για δέσμευση πίστωσης προκειμένου να
επανεπιβληθεί η απαλλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων εφόσον οι χώροι καθορίζονται από το
εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ως αμιγώς κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου όπως πλατείες,
άλση, πράσινο, παιδικές χαρές, χώροι στάθμευσης και προτείνονται ως τέτοιοι.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι όλης της
χώρας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Έναρξη: 3/3/2020
Λήξη: 30/12/2022

ΠΑ

ΡΑ

Σ
ΤΑ

Η

€ 15.000.000

Οι Δήμοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι τρία (3) αιτήματα και το συνολικό ποσό, το οποίο μπορεί να
δεσμευτεί για κάθε Δήμο ανέρχεται σε 1.500.000 ευρώ για το σύνολο των αιτημάτων αυτών.
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://prasinotameio.gr/proskliseis/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

32

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

64403/5-102020

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή ΚΑΙ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι με μόνιμο
πληθυσμό από 20.000
και άνω κατοίκους
Δήμοι Αλιάρτου, Ζίτσας,
Λοκρών, Σκιάθου,
Σκύρου, Τανάγρας,
Σουφλίου, Ευρώτα,
Θάσου

83448/22-112019

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

έως 31/12/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
€ 50.983.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3pyyHgy

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δήμοι με μόνιμο
πληθυσμό από 50.000
και άνω κατοίκους
Δήμοι Θήρας, Γρεβενών,
Ευρώτα, Θάσου,
Ανατολικής Μάνης και
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Σπάρτης

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

έως 31/12/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
€ 54.450.000

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης

https://bit.ly/3pyyHgy
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
EUROPEAN CITY FACILITY

ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ
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ΝΕΑ!
3H
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 1.140.000

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Δήμοι
Ενώσεις Δήμων

Έναρξη: 15/10/2021
Λήξη: 17/12/2021

Μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανά πρόταση: 60.000€
Προϋποθέσεις: Εγκεκριμένο ΣΔΑΕ(Κ) - Ισχυρή δέσμευση του Δήμου για την υλοποίηση
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
του επενδυτικού σχεδίου (έργου)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ
Ενεργειακή Αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων
Δίκτυα Θέρμανσης
Έξυπνα Δίκτυα
Καινοτόμες Ανανεώσιμες Ενεργειακές Υποδομές
Προώθηση βιώσιμης αστικής κινητικότητας –
Προώθηση ηλεκτροκίνησης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Μελέτες Σκοπιμότητας
Μελέτες/Παροχή υπηρεσιών μηχανικού
Παροχή νομικών υπηρεσιών
Κοινωνικές Αναλύσεις
Μελέτες Προμηθειών
Χρηματοοικονομικές μελέτες κλπ

Ιστοσελίδες Δημοσίευσης

https://www.eucityfacility.eu
https://www.sustainable-city.gr
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
ΕΠ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16.36.2.Π10 - Μελέτες ωρίμανσης έργων συλλογής και επεξεργασίας
αστικών λυμάτων οικισμών Γ' προτεραιότητας κατά την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14.29.14.17 - Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους
οικισμούς Γ΄προτεραιότητας (πληθυσμός 2.000-15.000 ι.π.) που απαιτούνται σύμφωνα με την οδηγία
91/271/ΕΟΚ-ΝΕΑ ΕΡΓΑ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14.30.1.2- Έργα Ύδρευσης & Εφαρμογή Συστημάτων Αφαλάτωσης για αντιμετώπιση
αναγκών Συλλογής, Μεταφοράς, Αποθήκευσης, Επεξεργασίας και Διανομής πόσιμου νερού

ΕΠ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ (ΕΠΑΛΘ)
Έργα για την προστασία και αποκατάσταση οικοσυστημάτων λιμνοθαλασσών, στο πλαίσιο
βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων
Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς
προπαρασκευαστικές ενέργειες

Μέτρα εμπορίας για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Διάστημα που απομένει έως τη λήξη της πρόσκλησης

Διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξη της πρόσκλησης
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζύγιου 2021-22 - Πρόσκληση 1η
Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζύγιου 2021-22 - Πρόσκληση 2η

Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κ.Χ. 2019 - Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κ.Χ. 2020 - Απόκτηση ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις 2018

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EUROPEAN CITY FACILITY (EUCF)

3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Διάστημα που απομένει έως τη λήξη της πρόσκλησης

Διάστημα που έχει παρέλθει από την έναρξη της πρόσκλησης
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Παράρτημα Ζακύνθου
Διον. Ρώμα, Ξενία 1ος ορ., 29100 Ζάκυνθος
zakynthos@ped-in.gr
Τηλ: 2695023632, Fax: 2695024794

REGIONAL

UNION

OF

Παράρτημα Κεφαλονιάς – Ιθάκης
Λιθόστρωτο 27, 28100 Αργοστόλι
kefalonia@ped-in.gr
Τηλ: 2671026322, Fax: 2671025122

MUNICIPALITIES

Παράρτημα Λευκάδας
Φιλαρμονικής 23, 31100 Λευκάδα
lefkada@ped-in.gr
Τηλ: 2645023330, Fax: 2645025260

OF

IONIAN

ISLANDS

13 Alexandras Blvd, GR49100, Corfu, Greece, Tel: 2661049008, 27823, 25657, Fax: 2661081823, Email: info@ped-in.gr

