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αρχή και θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο εθνικό δίκαιο, που επιβάλλει την υποχρέωση να εξαλειφθούν οι 
ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. 
Μέχρι σήμερα πολλά πράγματα έχουν γίνει, όμως πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα, ώστε η ισότητα των φύλων να μην αποτελεί θέμα 
νομικής κατοχύρωσης μέσω ειδικών πολιτικών, αλλά εφαρμογής στην πράξη. 
Λόγω του βάρους των πολλαπλών ρόλων που καλείται η γυναίκα καθημερινά να διαδραματίσει, αλλά κυρίως λόγω των αρνητικών στάσεων 
και παραδοσιακών προκαταλήψεων που αφορούν στη θέση της γυναίκας στην οικογένεια, στην εργασία και την κοινωνία γενικότερα, ο 
ρόλος της στις θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων παραμένει περιορισμένος και οι όποιες θετικές εξελίξεις είναι σχετικά αργές. Η ου-
σία, όμως, δε βρίσκεται στην αναγκαστική συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αλλά στην εξασφάλιση των συνθηκών 
εκείνων που θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται καθημερινά στους πολλαπλούς ρόλους τους, επιτυγχάνοντας έτσι ουσιαστική ισότητα 
και παροχή ίσων ευκαιριών.
Τίποτα ωστόσο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνών αλλά και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, που έχει την αμεσότητα της επαφής με τους πολίτες, ώστε η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στο γίγνεσθαι της χώρας να 
θεωρείται αυτονόητη.
Ας συστρατευθούμε λοιπόν όλοι, πολιτεία, κοινωνικοί φορείς, γυναικείες οργανώσεις, άνδρες και γυναίκες, για να βελτιώσουμε τη θέση της 
Ελληνίδας γυναίκας στην κοινωνία, γεγονός που θα επιφέρει τη βέλτιστη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, των γνώσεων, των εμπειριών 
και των ταλέντων των γυναικών, οι οποίες αποτελούν πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού στην πολιτική, οικονομική και δημόσια ζωή. 

Η αρχή της ισότητας των φύλων είναι σήμερα νομικά και νομοθετικά κατοχυρωμένη και αποτελεί θεμελιώδη 
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Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μας, θέσαμε σε πρώτη 
προτεραιότητα θέματα ισότητας, ισονομίας και ισοπολιτείας, κοινωνικές παροχές 
και δομές υποστήριξης. Στο πλαίσιο αυτό, η πρώτη κίνηση που κάναμε ήταν να συγκρο-
τήσουμε και να λειτουργήσουμε με προγραμματισμό και περιεχόμενο την Επιτροπή Ισότητας 
των Φύλων, η οποία σημειωτέον δεν είχε συνεδριάσει ποτέ στην προηγούμενη αυτοδιοικητική 
περίοδο 2011-2014.
Στο διάστημα αυτό καταφέραμε επίσης, σε υλοποίηση αποφάσεων της Επιτροπής Ισότητας, να 
πραγματοποιήσουμε εκδηλώσεις και δράσεις και να παρέμβουμε δυναμικά και επί της ουσίας για την 
αλλαγή της ορολογίας των δημοσίων εγγράφων, ώστε να εξαλειφθούν οι κοινωνικές διακρίσεις και 
τα στερεότυπα εις βάρος των γυναικών.
Δυστυχώς, παρά τους διαχρονικούς αγώνες, τις δεσμεύσεις και τις διεθνείς συμβάσεις, οι γυναίκες 
εξακολουθούν να υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις, μέρος των οποίων ενισχύει και την ανισότητα 
συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Για την απάλυνση μέρους των διακρίσεων και της βίας  

εις βάρος των γυναικών καταφέραμε να εξασφαλίσουμε και να διαθέσουμε σημαντικά κονδύλια, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για 
το 2016, προκειμένου να ενισχύσουμε τις δομές στήριξης των γυναικών, όπως τα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

και τους Ξενώνες Φιλοξενίας που λειτουργούν στα νησιά μας.
Συνεχίζουμε και εντείνουμε τις προσπάθειές μας υπέρ των γυναικών, των ανέργων, των μην προνομιούχων, 

εκείνων που αποτελούν τους στυλοβάτες των μονογονεϊκών οικογενειών, των γυναικών προσφύγων που 
βιώνουν το δράμα του ξεριζωμού και του αγώνα της επιβίωσης. 

Είναι οι σημερινές ηρωίδες της ζωής και η στήριξή τους είναι αυτονόητο καθήκον μας 
και το ελάχιστο που μπορούμε να πράξουμε.

#    Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας  
& Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, 
κ. Κωνσταντίνου Αγοραστού 

#  Μήνυμα του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων  
κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου για την ισότητα των φύλων



#    Πολιτικές για την Ισότητα των Φύλων  
από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο των γενικότερων πολιτικών 
ισότητας που προωθούνται μέσω του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αντα-
ποκρίθηκε με ταχύτητα και εξασφάλισε τη συνέχιση της λειτουργίας 
όλων των δομών που με επιτυχία λειτουργούσαν στα διοικητικά της 
όρια. Από τις αρχές του έτους κατάφερε να είναι στην πρωτοκαθε-
δρία των Περιφερειών της χώρας και ανάρτησε τις σχετικές προ-
σκλήσεις από τα μέσα Φεβρουαρίου (19/2). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι σχετικές προσκλήσεις:

Πρόσκληση α/α 012: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπο-
λέμηση της βίας – Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμά-
των βίας στη Θεσσαλία»
Η Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για τη Δράση «Λει-
τουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς 
όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας - Λειτουρ-
γία ξενώνων φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας στη Θεσσαλία», η 
οποία αναφέρεται στη συνέχιση λειτουργίας των υπάρχουσων Δο-
μών - Ξενώνων Φιλοξενίας των Δήμων Λαρισαίων και Βόλου, με 
αναβαθμισμένες αρμοδιότητες.

Πρόσκληση α/α 013: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπο-
λέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήρι-
ξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στη Θεσσαλία»
Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για την 
πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας 
– Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυ-
μάτων βίας σε τοπικό επίπεδο», η οποία αναφέρεται στη συνέχιση 
λειτουργίας του υπάρχοντος Συμβουλευτικού Κέντρου του Δήμου 
Τρικκαίων με αναβαθμισμένες αρμοδιότητες. 

Πρόσκληση α/α 014: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της 
δημόσιας διοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο 
στη Θεσσαλία» (19/2)
Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων για 
την πράξη «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπο-
λέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υπο-
στήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε περιφερειακό επίπεδο», 
η οποία αναφέρεται στη συνέχιση λειτουργίας του υπάρχοντος 
Συμβουλευτικού Κέντρου του ΚΕΘΙ στη Λάρισα με αναβαθμι-
σμένες αρμοδιότητες. 

Οι εν λόγω Δομές λειτουργούν σήμερα έχοντας αποκτήσει 
ένα επίπεδο τεχνογνωσίας, μέσω και του εξειδικευμένου προ-
σωπικού που διαθέτουν, του οποίου εξασφαλίζεται πλήρως 
η εργασιακή συνέχιση. Οι συγκεκριμένες δομές προβλέπεται 
να λειτουργήσουν στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, 
με αντίστοιχους όρους ως προς το προσωπικό τους και τη μη 
μισθολογική δαπάνη, με αυτούς της λειτουργίας τους στην πε-
ρίοδο 2007-2013. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
αξιολόγησης των αιτήσεων και ήδη έχει αρχίσει η υλοποίηση 
του Έργου. 

Τέλος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας από τις 12/7 προέβη στο σύ-
νολο των προσκλήσεων των Κέντρων Κοινότητας (προβλέπο-
νται 25 δομές στην Περιφέρεια Θεσσαλίας καλύπτοντας όλους 
τους ΟΤΑ της επικράτειάς της), τα οποία εκτός όλων των άλλων 
θα υποστηρίξουν τη δικτύωση όλων των δομών ισότητας (τυπι-
κών και άτυπων) που λειτουργούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 
και θα συμβάλουν στην καταπολέμηση της βίας και των διακρί-
σεων των γυναικών στην περιοχή τους. 

Πρόσκληση α/α 019: «Κέντρα Κοινότητας» 
Η προκηρυσόμενη πράξη αφορά στη δημιουργία και λειτουρ-
γία, από τους δυνητικούς δικαιούχους, Δομής με την ονομασία 
«Κέντρο Κοινότητας» για 3 έτη. Με βάση την οικεία ΚΥΑ, τα 
Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ 
Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας 
και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την 
υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα 
Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην 
περιοχή παρέμβασης του «Κέντρου Κοινότητας».

Ευελπιστούμε ότι προς τον Νοέμβριο του 2016 όλες οι δομές 
θα είναι σε πλήρη λειτουργία στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και 
θα συμβάλουν θετικά και αποτελεσματικά στην καταπολέμηση 
της βίας και των έμφυλων διακρίσεων, στην ανάδειξη θετικών 
πρακτικών και στην εκπόνηση ολοκληρωμένων δράσεων (σε 
συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και την Περιφε-
ρειακή Επιτροπή Ισότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας) υπέρ 
των Γυναικών. 



Τέλος, στην προσπάθεια της από κοινού διάθεσης 
δυνάμεων από εμπλεκόμενους φορείς σε ζητήματα 
καταπολέμησης έμφυλων διακρίσεων και μορφών 
βίας λόγω φύλου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συ-
νεργάστηκε με τις αντίστοιχες Επιτροπές Ισότητας 
των Δήμων της και συμμετείχε σε δράσεις πληροφό-
ρησης της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την ύπαρξη 
υποστηρικτικών υπηρεσιών για γυναίκες θύματα βίας 
μέσα από τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και 
τους Ξενώνες Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών, 
η λειτουργία των οποίων ενισχύθηκε με 1,5 εκατ. 
ευρώ για το 2016. 

Οι δράσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Επιτροπής Ισότητας της Π.Ι.Ν. τη χρονιά που διανύουμε επι-
κεντρώθηκαν στην προώθηση δράσεων που υποστηρίζουν την ένταξη της διάστασης του φύλου στην αναπτυξι-
ακή πολιτική της Περιφέρειας, με την ανάδειξη, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης 
και αντιμετώπισης προβλημάτων που υφίστανται οι γυναίκες στον κοινωνικό, εργασιακό και οικογενειακό βίο.

#    Ενδεικτικές Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων 
από την Περιφέρεια Ιoνίων Νήσων

Συνοπτικά, πέραν της δημοσιότητας που δόθηκε στις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής, παρατέθηκε ευρεία συνέ-
ντευξη τύπου στα ΜΜΕ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
από τον Περιφερειάρχη και Πρόεδρο της Επιτροπής  
Θεόδωρο Γαλιατσάτο  και τα μέλη της Επιτροπής, με 
αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας για το 2016, αφιε-
ρωμένη στις γυναίκες που πλήττονται από την ανερ-
γία, τη φτώχεια, το δράμα του ξεριζωμού από τις πα-
τρίδες τους και του αγώνα για επιβίωση. 

Επιπλέον, επιστρατεύτηκε η τέχνη και σε συνεργασία με το Δημοτικό 
Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυ-
χία η θεατρική παράσταση «Καπνοκράτωρ» του Ανδρέα Στάικου, σε 
σκηνοθεσία Ναταλίας Καποδίστρια, η οποία πραγματεύεται τη ζωή 
τεσσάρων γυναικών στην Αθήνα του ’50 και του αγώνα τους για να 
ξεφύγουν από τον περιορισμό και τα στερεότυπα. 



#     12 Αυγούστου: Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας
Της Φωτεινής Βρύνα - Επικεφαλής του Τομέα Ισότητας των Φύλων Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)

#     19 Αυγούστου: Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπισμού
Της Σωτηρίας Αποστολάκη - Στέλεχος του Τομέα Ισότητας των Φύλων Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)

Σε μια εποχή που όλοι και όλες μιλούν για οικονομική κρίση και 
έλλειψη οικονομικών πόρων, έρχεται να προστεθεί και η ανθρω-
πιστική κρίση.
Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων μεταναστεύει θέλοντας να 
ξεφύγει από τον πόλεμο, τη φτώχεια, τους διωγμούς και αναζη-
τώντας καλύτερες συνθήκες ζωής. Η επιβίωση είναι αυτοσκοπός 
και, στην προσπάθειά του αυτή, πλήθος κόσμου ξεριζώνεται από 
τις πατρίδες του για να βρει διέξοδο.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του Δι-
εθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, υπάρχουν εξήντα πέντε 
εκατομμύρια εκτοπισμένοι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο, με 
αποτέλεσμα το ανθρωπιστικό ζήτημα να έχει τεθεί στα όριά του 
από τον αριθμό και την έκταση των έκτακτων ανθρωπιστικών κα-
ταστάσεων και συγκρούσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι οι πληθυσμιακές ομά-
δες που πλήττονται περισσότερο από όλη αυτή τη διαδικασία είναι 
οι γυναίκες και τα παιδιά, ως οι πλέον ευάλωτες σε καταστάσεις 
βίας τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στις χώρες προορισμού 
τους. 
Επομένως, είναι απαραίτητη η συνεργασία των ανθρωπιστικών 
αποστολών με την κοινωνία των πολιτών, ώστε να είναι πιο άμε-
ση και ουσιαστική η αντιμετώπιση απέναντι στο ανθρωπιστικό 
ζήτημα που έχει προκύψει. 
Ιδωμένο όμως και από την άλλη πλευρά, το θέμα αυτό αφορά τόσο όσους/ες υφίστανται όλα αυτά τα δεινά που επιφέρει ο ξεριζωμός, όσο 
και όσους/ες αποτελούν μέλη των ανθρωπιστικών αποστολών και καλούνται να δώσουν λύσεις και χέρι βοηθείας σε αυτούς/ές που το 
χρειάζονται. Δεν είναι λίγες οι φορές που τα μέλη αυτά έχουν χάσει τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος. Με αφορμή λοιπόν ένα τέτοιο 
γεγονός που προκλήθηκε από μια βομβιστική επίθεση στο αρχηγείο του ΟΗΕ στη Βαγδάτη, καθιερώθηκε η 19η Αυγούστου ως Παγκόσμια 
Ημέρα Ανθρωπισμού.

Έμφαση στα προβλήματα των νέων ανθρώπων παγκοσμίως έδωσε ο ΟΗΕ καθιερώνοντας την 12η 
Αυγούστου ως Ημέρα της Νεολαίας. Όπως και όλες οι αντίστοιχες ημέρες, δεν είναι ημέρα γιορτής, 
αλλά μια αφορμή για σκέψη και προβληματισμό σχετικά με τα θέματα που απασχολούν τους νέους 
ανθρώπους, τα εμπόδια και τις δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν, καθώς και τον τρόπο 
και το βαθμό που τους επηρεάζει ο κοινωνικός περίγυρος στη λήψη αποφάσεων που θα καθορίσουν 
τη μελλοντική ζωή τους.
Τα ερεθίσματα πλέον είναι πολυάριθμα και ποικίλα, οι διέξοδοι πολλές, αλλά έγκειται σε μεγάλο 
βαθμό στο οικογενειακό περιβάλλον, στην ανατροφή, στην παιδεία και φυσικά σε χαρακτηριστικά 
του ίδιου του ατόμου για τις επιλογές που θα κάνει. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης σε αυτό κατέχουν 
αναμφίβολα και οι δυνατότητες που παρέχονται από την ίδια την κοινωνία, ώστε κάθε νέος/α να 
μπορέσει να αναδειχθεί ή το αντίθετο.

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναφερθούμε στους Έλληνες αθλητές και τις Ελληνίδες αθλήτρι-
ες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2016, που ανέβηκαν στο βάθρο τιμώντας την πατρίδα τους στο 
μέγιστο βαθμό. Με εφόδια το ψυχικό τους σθένος και τις φοβερές δυνατότητές τους, κατάφεραν 
να διακριθούν και κατά συνέπεια να αναδείξουν τη χώρα μας παγκοσμίως, προσφέροντας περη-
φάνια, χαρά και δύναμη σε όλους. Όντας ακόμα σε τόσο νεαρή ηλικία, κατόρθωσαν μέσα από τις 
υπερπροσπάθειες, το ζήλο και το ήθος τους να γίνουν πρότυπα για τους υπόλοιπους νέους και 
νέες που αγωνίζονται καθημερινά και αγωνιούν για το μέλλον τους.
Τέλος, υγιή πρότυπα και άξια για παραδειγματισμό αποτελούν οι δύο νέες αθλήτριες των 5000 
μέτρων, που συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια της κούρσας αλλά αλληλοβοηθήθηκαν για να 
τερματίσουν. Οι συγκεκριμένες αθλήτριες βραβεύτηκαν από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή με 
το βραβείο Pierre de Coubertin, διότι κρίθηκε ότι επρόκειτο για την κορυφαία στιγμή ευγενούς 
άμιλλας των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο. 



# 30 Αυγούστου 2016 - Δελτίο Τύπου
Η ΕΝΠΕ καλεί την κυβέρνηση να αποσυμφορήσει την κατάσταση στα νησιά και άλλες περιφέρειες 

από τις αυξανόμενες ροές μεταναστών - προσφύγων
Ασφυξία στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου καθώς και σε 
άλλες περιφέρειες της χώρας προκαλούν οι συνεχώς αυξανόμενες 
ροές προσφύγων και μεταναστών το τελευταίο διάστημα, εκτίμησε 
το ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) στη σημερινή του 
συνεδρίαση.

Το ΔΣ της ΕΝΠΕ, με βάση τα στοιχεία που παρέθεσαν οι Περιφερει-
άρχες των εν λόγω περιοχών και από τα οποία αποδεικνύεται ότι το 
μεταναστευτικό έχει εισέλθει σε νέα φάση, εκφράζει την ανησυχία 
του και καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει αμέσως σε συγκεκρι-
μένες ενέργειες ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση και να προ-
ληφθούν γεγονότα με απρόβλεπτες συνέπειες.

# 30 Αυγούστου 2016 - Δελτίο Τύπου
Να παραμείνει στις Περιφέρειες η αρμοδιότητα για τη χορήγηση άδειας σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ των Δήμων  

και των νομικών τους προσώπων
Την αναμόρφωση της νομοθετικής ρύθμισης (τροπολογίας), με την 
οποία επιχειρείται να τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο για τη δια-
δικασία Χορήγησης Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας στα Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και στα Κέντρα Δη-
μιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) των 
Δήμων και των νομικών τους προσώπων, ζητεί το ΔΣ της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), που συζήτησε το θέμα στη σημερινή 
του συνεδρίαση.
Σε επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κώστας Αγο-
ραστός στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή επισημαίνει ότι με την κατατεθείσα στη 
Βουλή τροπολογία επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκ-
παίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», για την 
τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 και του άρθρου 111 
του ν. 3852/2010, όσον αφορά τις δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των 
ίδιων των Δήμων και των νομικών τους προσώπων, «θα έχουμε το 
παράδοξο αδειοδότης και αδειοδοτούμενος, ελεγκτής και ελεγχόμε-
νος να είναι ο ίδιος φορέας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

»Θεωρούμε ότι η άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων από τις Υπηρε-
σίες των Περιφερειών της χώρας είναι επιβεβλημένο να συνεχισθεί 
και δεν συναινούμε με την προτεινόμενη τροπολογία», καθιστά σα-
φές ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ και ξεκαθαρίζει:
«Κανένα πρόβλημα δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής στην άσκηση 
αυτού του ρόλου από τις Υπηρεσίες των Περιφερειών». 
Υπάρχει από το 2001 νομικό πλαίσιο που καθορίζει «τους όρους και 
τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 
από Δημοτικές και Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών 
Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα», το φορέα αδειοδότησής τους και τη διενέργεια ελέγχου. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καλλικράτη, «μεταξύ των δύο βαθμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάρχουν σχέσεις συνεργασίας και συναλ-
ληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει του νόμου και κοινών συμ-
φωνιών».
«Θεωρούμε λοιπόν ότι, για να επιτευχθεί αυτή η εύρυθμη λειτουρ-
γία, θα πρέπει οι ρόλοι να είναι διακριτοί, ώστε να τηρούνται οι απα-
ραίτητες ισορροπίες και να παράγεται έργο ουσιαστικό και ωφέλιμο 
για το κοινωνικό σύνολο», υπογραμμίζει ο κ. Κώστας Αγοραστός.

Την αναστολή εφαρμογής του νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμ-
βάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδη-
γίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» μέχρι την ολοκλήρωση της 
έκδοσης του συνόλου των παράγωγων νομοθετημάτων και εγκυκλί-
ων και της δημιουργίας των προβλεπομένων ψηφιακών υποδομών 
καθώς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προκηρυχτεί κανένα νέο έργο, 
με χρηματοδότηση είτε του ΕΣΠΑ είτε του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, ζητεί το ΔΣ της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), 
που συζήτησε το θέμα στη σημερινή του συνεδρίαση.
Το ΔΣ της ΕΝΠΕ προτείνει κατά το μεταβατικό χρονικό διάστημα να 
εφαρμοσθεί το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να προ-
χωρήσουν νέα έργα και να αυξηθεί η απορροφητικότητα των κονδυ-
λίων του ΕΣΠΑ.
Σε επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κώστας Αγορα-
στός προς τους συναρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργο Σταθάκη, επισημαίνονται τα 
εξής:
«Η άμεση έναρξη ισχύος –από 8-8-2016– μεγάλου μέρους των 
διατάξεων του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’/8-8-2016), με 
τον οποίο τίθενται νέοι κανόνες σύναψης-ανάθεσης και εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, καταρ-
γώντας το παλαιότερο νομοθετικό πλαίσιο και χωρίς να έχει δοθεί 

ο αναγκαίος χρόνος για την προετοιμασία των υπηρεσιών μας, την 
εκπαίδευση του προσωπικού και τη στοιχειώδη μελέτη ενός ογκώ-
δους νομοθετήματος –332 σελίδες– είναι σχεδόν αναπόφευκτο ότι 
θα οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στις δημόσιες 
συμβάσεις που συνάπτουν οι Περιφέρειες για την κατασκευή έργων, 
ειδικότερα έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, ακόμη δε και 
στις δημόσιες συμβάσεις μεταφοράς μαθητών.
»Περαιτέρω, η σταδιακή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 
4412/2016 (σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 376, 377 και 
379), κατόπιν της έκδοσης των προβλεπομένων από τις εξουσιοδο-
τικές του διατάξεις Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφά-
σεων και εγκυκλίων (ενδεικτικά αναφερόμαστε στην παρ. 1 του άρ-
θρου 379, στην παρ. 1 του άρθρου 44, στην παρ. 6 του άρθρου 45, 
στην παρ. 6 του άρθρου 118, στην παρ. 15 του άρθρου 86), όπως 
και η προβλεπόμενη προτυποποίηση των τευχών δημοπράτησης και 
σχεδίων συμβάσεων (άρθρο 53 παρ. 5) καθώς και η αναγκαία δη-
μιουργία ψηφιακών υποδομών σε Υπουργεία (με διαλειτουργικότη-
τα με τις ιστοσελίδες των αναθετουσών αρχών), όπως το σύστημα 
ηλεκτρονικών κληρώσεων ΥΠΟΜΕΔΙ (άρθρα 118 & 221) και το σύ-
στημα ανάρτησης πληροφοριών από τους φορείς στην ιστοσελίδα 
του ΥΠΟΜΕΔΙ (άρθρο 221), δημιουργούν περαιτέρω δυσχέρειες και 
καθυστερήσεις».

# 30 Αυγούστου 2016 - Δελτίο Τύπου
Να ανασταλεί ο νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις μέχρι να εκδοθούν όλα τα παράγωγα νομοθετήματα 

καθώς τώρα δεν μπορεί να προκηρυχτεί κανένα νέο έργο
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Σημείωση: Πέραν των κειμένων που έχει αναλάβει η συντακτική ομάδα του Γραφείου Ισότητας των Φύλων της ΕΝ.Π.Ε., στο παρόν ενημερωτικό έντυπο θα φιλοξενούνται και ενυπόγραφα 
κείμενα καταξιωμένων γυναικών και ανδρών που έχουν ασχοληθεί επισταμένα με θέματα ισότητας των φύλων και όχι μόνο. Εξέχουσα θέση θα έχουν επίσης και τα Νέα / Δελτία Τύπου 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

# 31 Αυγούστου 2016 - Δελτίο Τύπου

# 31 Αυγούστου 2016 - Δελτίο Τύπου

ΕΝΠΕ: Οι Περιφέρειες έτοιμες να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο τρόπο το 37% των πόρων του  
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20

ΕΝΠΕ: Να διατηρηθούν τα άμισθα υποθηκοφυλακεία μέχρι να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά οι πολίτες για τα ακίνητά τους

«Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε κατά 
τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσουμε 
και να στηρίξουμε τις υγιείς και εξωστρεφείς 
παραγωγικές δυνάμεις της πατρίδας μας», 
τόνισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερει-
ών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) κ. Κώστας Αγοραστός 
σε δήλωσή του μετά την ανακοίνωση σήμερα 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων της εκχώρησης στις Περιφέρειες του 37,4% των πόρων 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20, δηλαδή ποσού 
1 δις 222 εκατομμυρίων 651 χιλιάδων ευρώ.
Στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κ. Αγοραστός επισήμανε:
«Για πρώτη φορά σε προγράμματα του ΕΣΠΑ οι αιρετές Περιφέρειες 
αναλαμβάνουν αρμοδιότητες που αντιστοιχούν σε πάνω από το 1/3 
των πόρων ενός ζωτικής σημασίας για τον πρωτογενή τομέα και την 
ελληνική περιφέρεια προγράμματος, του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-20.
Πρόκειται, αναμφίβολα, για ένα ιστορικό βήμα στον αγώνα των αι-
ρετών Περιφερειών για ουσιαστική αποκέντρωση κι είναι αποτέλε-

σμα της εποικοδομητικής συνεργασίας μας ως Ένωσης Περιφερει-
ών Ελλάδας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Ευ. Αποστόλου και τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χ. Κασίμη.
Ταυτόχρονα, όμως, προβάλλει μια νέα πρόκληση για όλους μας, 
κεντρικό κράτος και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, να πετύχουμε, με 
παραγωγική συνεργασία, ταχύτητα και αποφασιστικότητα, το καλύ-
τερο δυνατό αποτέλεσμα στην κατεύθυνση επίτευξης του βασικού 
μας στόχου, της κοινωνικής ευημερίας μέσω της ανάπτυξης.
Ως περιφερειακή αυτοδιοίκηση είμαστε απόλυτα έτοιμοι να αντα-
ποκριθούμε κατά τον καλύτερο τρόπο για να αξιοποιήσουμε και να 
στηρίξουμε τις υγιείς και εξωστρεφείς παραγωγικές δυνάμεις της 
πατρίδας μας. Καλούμε όλους να κινηθούν γρήγορα και να καταθέ-
σουν ολοκληρωμένες προτάσεις για έργα ωφέλιμα και ουσίας και 
βιώσιμες επενδύσεις προς όφελος της ελληνικής οικονομίας.
Οι αιρετές Περιφέρειες αναμένουν από την Κυβέρνηση την εκχώρη-
ση του συνόλου των πόρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης 2014-20».

Το ΔΣ της ΕΝΠΕ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για την επι-
βάρυνση που θα επιφέρει στους πολίτες και όλους τους εμπλεκόμε-
νους επαγγελματίες το σχέδιο νόμου που προωθεί η κυβέρνηση για 
την κατάργηση των άμισθων υποθηκοφυλακείων.
Το ΔΣ της ΕΝΠΕ κρίνει επιβεβλημένη τη διατήρησή τους τουλάχιστον 
έως ότου δημιουργηθεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ώστε η πρό-
σβαση σ’ αυτά να γίνεται ηλεκτρονικά κι όχι με τη φυσική παρουσία 
των ενδιαφερομένων.
Όπως επισημάνθηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΠΕ, η κατάργηση 
των άμισθων υποθηκοφυλακείων, χωρίς να έχει προηγηθεί η ψηφι-
οποίηση των αρχείων τους, θα έχει ως αποτέλεσμα:
-Την ταλαιπωρία των πολιτών που θα υποχρεώνονται σε πρόσθε-

τα έξοδα καθώς θα αναγκάζονται να μετακινούνται στις έδρες των 
Περιφερειακών Ενοτήτων όπου θα λειτουργούν έμμισθα υποθη-
κοφυλακεία για να διεκπεραιώνουν θέματα που σχετίζονται με τα 
ακίνητα. Η πίεση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα έντονη για μια σειρά 
επαγγελματιών (όπως μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δι-
καστικοί επιμελητές, λογιστές) που έχουν απομείνει να δραστηριο-
ποιούνται στην περιφέρεια κι ασχολούνται με θέματα ακινήτων σε 
τακτική βάση.
- Την επιβάρυνση του προϋπολογισμού, καθώς τα άμισθα υποθηκο-
φυλακεία όχι μόνο δεν τον επιβαρύνουν αλλά, αντίθετα, συνεισφέ-
ρουν στα δημόσια έσοδα.
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