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Το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για τη

Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80

δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα

και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξηκαι την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη,

στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων.

Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι:

Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science):

Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων

επιστημόνων.

Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership):

Σ ή έ δ λ ί λ δ ά ό λ ί λ ή ήΣτρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή 

ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.

Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges):

Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση 

ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής.



Ιστορική Εξέλιξη του Θεσμού

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Ιστορική Εξέλιξη του Θεσμού

συστάθηκε στις 25 Ιουνίου 2011, ως Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 741 επ. Α. Κ., περιλαμβάνοντας την πλειονότητα των

Δή δύ έ Γ ό Γ έ βά λ ί ίζ ΝέΔήμων που δύνανται να έχουν Γενικό Γραμματέα με βάση το πλαίσιο που ορίζει η Νέα

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης.

Η ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑς:

• Χρηστάκης Μιχάλης,

Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗςΗ:

• Ιδρυτική Συνάντηση Σάββατο 25 Ιουνίου 

2011Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου

• Γρηγοράκος Παναγιώτης,

Γενικός Γραμματέας Δήμου Χαϊδαρίου

2011

• 62 Γενικοί Γραμματείς ανταποκρίθηκαν 

στο πρώτο κάλεσμα της Ένωσης

• Τσουκαλά Χρυσούλα,

Γενική Γραμματέας Δήμου Βύρωνα

• Ανάδειξη Διοικούσας Επιτροπής

• Παραχώρηση Έδρας



Τομείς Δραστηριότητας

• Παρέχει Τεχνογνωσία σε Δημάρχους & Γενικούς Γραμματείς.

Τομείς Δραστηριότητας

• Ενημερώνει ηλεκτρονικά Δημάρχους & Γενικούς Γραμματείς, σε αντικείμενα που

απασχολούν την Αυτοδιοίκηση.

• Αναδεικνύει Καλές Πρακτικές που υλοποιούνται από Δήμους & Περιφέρειες• Αναδεικνύει Καλές Πρακτικές που υλοποιούνται από Δήμους & Περιφέρειες.

• Μεταφέρει Καλές Πρακτικές σε Δήμους για διευκόλυνση Δημοτικών Αρχών.

• Εκπονεί Ειδικές Θεματικές Εκδόσεις σε αντικείμενα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση.Εκπονεί Ειδικές Θεματικές Εκδόσεις σε αντικείμενα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση.

• Διοργανώνει Επιστημονικές Ημερίδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Περιφέρεια.

• Υλοποιεί προγράμματα δια βίου μάθησης για Γενικούς Γραμματείς Δήμων.ρ γρ μμ β μ η ης γ ς ρ μμ ς ήμ

• Επικοινωνεί συστηματικά με αντίστοιχους επιστημονικούς φορείς & δίκτυα σε Ελλάδα και

εξωτερικό.

• Διασύνδεει ηλεκτρονικά Γενικούς Γραμματείς Δήμων με Εκτελεστικούς Γραμματείς

Περιφερειών.



Παροχή Τεχνογνωσίας σε
Δ ά & Γ ύ Γ ί

Ο όρος μεταφορά τεχνογνωσίας χαρακτηρίζει τη μεταβίβαση όλων των γνώσεων που

Δημάρχους & Γενικούς Γραμματείς

ρ ς μ φ ρ χ γ ς χ ρ ηρ ζ η μ β β η γ

απαιτούνται για την εφαρμογή μιας τεχνικής παραγωγής ή μεθόδου της.

Σήμερα ευρύτατη χρήση έχει η αγγλική έκφραση know-how = μάθε πως, ή γνώση πως, που

καθιερώθηκε ως διεθνής όρος ταυτόσημος της τεχνογνωσίας.

Μ Κ λή Π ή ί δ δ ί ύ ξ ί λ ί δ ώΜια Καλή Πρακτική είναι η διαδικασία της εύρεσης, αξιοποίησης και υλοποίησης ιδεών,

στρατηγικών και αποφάσεων μιας Δημόσιας ή Αυτοδιοικητικής Αρχής ή οργανισμού, που έχουν

ήδη εφαρμοστεί.

Η προσαρμογή και αντίστοιχα η εφαρμογή τους, μπορεί να βελτιώσει την Ποιότητα Ζωής των

πολιτών σε οποιοδήποτε τομέα δράσης.



Παροχή Τεχνογνωσίας σε
Δ ά & Γ ύ Γ ί

Η Ένωση έχει δημιουργήσει μια ηλεκτρονική βάση επικοινωνίας από τον Ιούλιο του

Δημάρχους & Γενικούς Γραμματείς

η χ ημ ργή μ η ρ ή β η ς

2011, μέσω της οποίας κοινοποιούνται:

Κείμενα νομοθεσίας, γνωμοδοτήσεις, αποφάσεις Ελεγκτικού Συνεδρίου, Προεδρικά

Διατάγματα, εγκύκλιοι, Υπουργικές Αποφάσεις, Προκηρύξεις που αφορούν χρηματοδοτήσεις

και θέματα προσλήψεων όπως και καλές πρακτικές τα οποία κοινοποιούνται ηλεκτρονικά καικαι θέματα προσλήψεων, όπως και καλές πρακτικές, τα οποία κοινοποιούνται ηλεκτρονικά και

στους 325 Δημάρχους της χώρας, όπως και σε όλους τους Γενικούς Γραμματείς των Δήμων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχουν αποσταλεί από τον Ιούνιο του 2011 έως σήμερα περισσότερα

από 1.800 ηλεκτρονικά αρχεία.

Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία, 

επίκειται να αναρτηθούν στην υπό κατασκευή ιστοσελίδα του 

«Κλεισθένη» και να αποτελέσουν την ψηφιακή βιβλιοθήκη του φορέα.



Κατηγορίες Ηλεκτρονικών Αρχείων

Η ηλεκτρονική επικοινωνία παρέχει ενημέρωση σε Δημάρχους & Γενικούς Γραμματείς Δήμων σε

ηγ ρ ς ρ ρχ

αρκετά αντικείμενα, όπως:

1. Βασική Νομοθεσία 7. Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης

2. Γενικά Θέματα Προσωπικού

3. Προσλήψεις Προσωπικού

4. Τεχνικά Έργα ΟΤΑ

8. Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας

9. Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο

10. Υπερωριακή Εργασία4 χ ργ

5. Ζητήματα Σχολικών Επιτροπών

6. Διαχείριση Ποιότητας ISO, κ.ά.

ρ ρ ή ργ

11. Εκτέλεση Έργων & Προμηθειών ΟΤΑ

12. Νομοθεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου 



Αναδεικνύει Καλές Πρακτικές

Η Ένωση έθεσε σε λειτουργία, το Μάιο του 2012, μια νέα βάση δεδομένων, αυτής της

«μεταφοράς Καλών Πρακτικών»..

ς ρ ς

μεταφοράς Καλών Πρακτικών ..

Οι καλές πρακτικές Δήμων προωθούνται σε όλους τους Δημάρχους και Γενικούς Γραμματείς

Δήμων.

Στόχος μας είναι η ανάδειξη αυτών και η υλοποίησή τους από άλλους Δήμους.

Οι Καλές Πρακτικές κατανέμονται στους ακόλουθους τομείς:

Τοπική Υγεία & Πρόνοια

Βιώσιμη Ανάπτυξη & Ποιότητας Ζωής

Πολιτισμός, Αθλητισμός& Κοινωνική Ανάπτυξη

Καινοτόμες Ψηφιακές Λειτουργίες

Πρότυπες Διαδικασίες & ΠιστοποίησηΠρότυπες Διαδικασίες & Πιστοποίηση



Τομείς Υλοποίησης Καλών Πρακτικώνμ ς η ης ρ

«Τοπική Υγεία & Πρόνοια»

Ένα από τα βασικά προτερήματα της Τοπικής Διοίκησης είναι η εγγύτητά της με τον πολίτη,

καθιστώντας την άμεσο δέκτη των πάσης φύσεως κοινωνικών προβλημάτων. Για το λόγο αυτό, οι

Δήμοι επιβάλλεται να συνεργαστούν με τους φορείς της κεντρικής διοίκησης στοχεύοντας στηνΔήμοι επιβάλλεται να συνεργαστούν με τους φορείς της κεντρικής διοίκησης, στοχεύοντας στην

υλοποίηση μιας αποτελεσματικότερης κοινωνικής πολιτικής, που να αντιμετωπίζει ένα μεγάλο

τμήμα των προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτη.

Αυτή η κοινωνική πολιτική οφείλει να είναι προσανατολισμένη στην αποτελεσματική διαχείριση,

κάλυψη και επίλυση των αναγκών και των προβλημάτων των πολιτών, αναλογικά

λ έ δ ό ή ίπροσανατολισμένη στην ιδιαιτερότητα της τοπικής κοινωνίας.

Διασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή εθνικές

δράσεις, κάθε Δήμος οφείλει να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε έργα και δράσειςρ ς ήμ ς φ χ η η ρ χ ρή ργ ρ ς

δημιουργίας κατάλληλων υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη στήριξη της τοπικής

κοινωνικής ανάπτυξης και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.



Τομείς Υλοποίησης Καλών Πρακτικώνμ ς η ης ρ

«Τοπική Υγεία & Πρόνοια»

Παραδείγματα:

• Το Γραφείο Ψυχολογικής Υποστήριξης του Δήμου Αιγάλεω.

• Το Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου Αμαρουσίου με τους «Συμμάχους Υγείας» του

Πανεπιστημίου Αθηνών.

• Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας του Δήμου

Παύλου ΜελάΠαύλου Μελά.



Τομείς Υλοποίησης Καλών Πρακτικώνμ ς η ης ρ

«Βιώσιμη Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής»

Η πυκνή δόμηση, η υψηλή κυκλοφορία, η ρύπανση, η έλλειψη πρασίνου και ελεύθερων χώρων

και η συνολική υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος αποτελούν αναμφισβήτητα καίριακαι η συνολική υποβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος αποτελούν αναμφισβήτητα καίρια

καθημερινά προβλήματα για την Τοπική Διοίκηση και τους πολίτες.

Η ανάγκη για αναζωογόνηση των πόλεων είναι σήμερα πιο εμφανής από ποτέ.

Η επίλυση των προβλημάτων αυτών και η διαρκής επιδίωξη για συνεχή αναβάθμιση της

ποιότητας ζωής των πολιτών αποτελεί όραμα για κάθε σύγχρονο Δήμο. Όραμα που σε πολλές

περιπτώσεις περιορίζεται από τη δυσχερή οικονομική κατάσταση και την έλλειψη πόρων.

Όραμα όμως κάθε άλλο παρά ανέφικτο.



Τομείς Υλοποίησης Καλών Πρακτικώνμ ς η ης ρ

«Βιώσιμη Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής»

Παραδείγματα:

 Το πιλοτικό πρόγραμμα κομποστοποίησης του Δήμου Καλαμαριάς σε συνεργασία με

τους κατοίκους της Καλαμαριάς που δήλωσαν εθελοντική συμμετοχή.

 Η υλοποίηση σεμιναρίων για θέματα που αφορούν τη γεωργική παραγωγική

διαδικασία από το Δήμο Ιλίου.

 Η δημιουργία Εκπαιδευτικού Ενεργειακού Πάρκου από το Δήμο Κορδελιού Η δημιουργία Εκπαιδευτικού Ενεργειακού Πάρκου από το Δήμο Κορδελιού –

Εύοσμου.



Τομείς Υλοποίησης Καλών Πρακτικώνμ ς η ης ρ

«Πολιτισμός, Αθλητισμός &
Κοινωνική Ανάπτυξη»ή ξη

Βασική αποστολή της Τοπικής Διοίκησης είναι η διαμόρφωση ενός ειδικού πλαισίου πολιτικών

για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύματος, και

τη διάδοση της γνώσης και του πολιτισμού. Κεντρικός στόχος είναι ο συνδυασμός της

εξωστρέφειας του Δήμου με αυτήν των δημοτικών πολιτικών, ώστε να καλύπτονται και να

ικανοποιούνται οι δημότες του με απώτερο στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής τωνικανοποιούνται οι δημότες του, με απώτερο στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής των

πολιτών.

Παραδείγματα:

• Το Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης του Δήμου Βόλου.

• Η Σχολή Γονέων του Δήμου ΧαλανδρίουΗ Σχολή Γονέων του Δήμου Χαλανδρίου.

• Η Δωρεάν Δημοτική Συμβουλευτική Υποστήριξη του Δήμου Δάφνης – Υμηττού.



Τομείς Υλοποίησης Καλών Πρακτικώνμ ς η ης ρ

«Καινοτόμες Ψηφιακές  Λειτουργίες»

Κάθε Δημοτική Αρχή οραματίζεται να δημιουργήσει ένα Δήμο ισχυρό, κοντά στον πολίτη και με

αυξημένα αντανακλαστικά ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεών του. Έχοντας αντιληφθεί ότι

ύ έ λ ί ώ λ έ όοι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στην

καθημερινότητα του πολίτη, ένας σύγχρονος Δήμος οφείλει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που

προσφέρονται από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε ολόκληρο το φάσμα τωνρ φ ρ χ γ ηρ φ ρ ή ηρ φ μ

δημοτικών υπηρεσιών.

Αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της ευρείας χρήσης της πληροφορικής, των

ζ ώ ύ δ ύ θώ δ δ ό όλ δ όευρυζωνικών και των ασύρματων δικτύων και προωθώντας το διαδραστικό ρόλο του δημότη με τη

δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας, πληροφόρησης, ενημέρωσης και συμμετοχής στις αποφάσεις που

τον αφορούν, ο Δήμος είναι σε θέση να αναπτύξει μία εξαιρετικά θετική δυναμική για την τοπικήφ ρ ήμ η μ ρ ή μ ή γ η ή

ανάπτυξη και τη γενικότερη ευημερία των πολιτών.



Τομείς Υλοποίησης Καλών Πρακτικώνμ ς η ης ρ

«Καινοτόμες Ψηφιακές  Λειτουργίες»

Παράδειγμα:

• Η Οργάνωση & Λειτουργία Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (Geografphical

Information System) του Δήμου Βέροιας.y ) ήμ ρ ς

• Το Πληροφοριακό Σύστημα Ελέγχου & Ανάλυσης Οικονομικών Στοιχείων του Δήμου

Παλλήνης.

• Η εγκατάσταση συστήματος WIFI με στόχο τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής

συνταγογράφησης στο Δήμο Σουλίου.



Τομείς Υλοποίησης Καλών Πρακτικώνμ ς η ης ρ

«Πρότυπες Διαδικασίες
& Πιστοποίηση»η η

Η Τοπική Διοίκηση του μέλλοντος χαρακτηρίζεται από διαφανείς και καινοτόμες ενέργειες που

διασφαλίζουν την ποιότητα ζωής του πολίτη και αξιοποιούν τις δημόσιες πολιτικές τη σύγχρονηδιασφαλίζουν την ποιότητα ζωής του πολίτη και αξιοποιούν τις δημόσιες πολιτικές, τη σύγχρονη

γνώση και τις εμπειρίες της διακυβέρνησης, προκειμένου να παρέχει υψηλού επιπέδου και

ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους πολίτες.

Ένας σύγχρονος Δήμος οφείλει να εντάσσει στις καθημερινές του λειτουργίες το σχεδιασμό και

την εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση της

λ ί θώ λ ό ί ώ λ ώλειτουργίας του, καθώς και την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών, με

γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.



Τομείς Υλοποίησης Καλών Πρακτικώνμ ς η ης ρ

«Πρότυπες Διαδικασίες
& Πιστοποίηση»η η

Παραδείγματα:

• Η σχεδίαση Επιχειρησιακού Προγράμματος χωρίς ανάθεση σε εξωτερικούς συμβούλους

που υλοποίησε ο Δήμος Καστοριάςπου υλοποίησε ο Δήμος Καστοριάς.

• Η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για την υπαίθρια διαφήμιση στα διοικητικά όρια

του Δήμου Βόλβης.

• Η Ηλεκτρονική Διάθεση Εγχειριδίου Πρόληψης – Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών από

το Δήμο Θερμαϊκού με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της

περιουσίας των πολιτών.



Ανάδειξη Καλών Πρακτικών Πολιτισμού, 
Αθλ ύ & Κ ή Α ά ξΑθλητισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης 

Κοινωνικό ΠαντοπωλείοΚοινωνικό Παντοπωλείο

Στήριξη Νοικοκυριών, Επιχειρήσεων
& Ειδικότερα Κοινωνικών
Στήριξη Νοικοκυριών, Επιχειρήσεων
& Ειδικότερα Κοινωνικών& Ειδικότερα Κοινωνικών
Ευπαθών Ομάδων
& Ειδικότερα Κοινωνικών
Ευπαθών Ομάδων

Δωρεάν Φοίτηση σε φροντιστήρια για Δωρεάν Φοίτηση σε φροντιστήρια για 
τους κατοίκουςτους κατοίκους

Πρόγρα α Urbact Net TopicΠρόγρα α Urbact Net TopicΠρόγραμμα Urbact – Net TopicΠρόγραμμα Urbact – Net Topic

Ενισχυτική διδασκαλίαΕνισχυτική διδασκαλία



Ανάδειξη Καλών Πρακτικών Πολιτισμού, 
Αθλ ύ & Κ ή Α ά ξ

Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική 
Ένταξη των Ρομά που διαβιούν στον 
Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική 
Ένταξη των Ρομά που διαβιούν στον 

Αθλητισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης 

πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάςπρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς

Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ
Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ«ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ»«ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ»

Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικών
ά

Πρόγραμμα εκμάθησης Ελληνικών
άσε μετανάστεςσε μετανάστες

Σ ολές Γονέ νΣ ολές Γονέ ν

Καθιέρωση Δημοτικής ΣυγκοινωνίαςΚαθιέρωση Δημοτικής Συγκοινωνίας

Σχολές ΓονέωνΣχολές Γονέων

Καθιέρωση Δημοτικής Συγκοινωνίας 
για την Εξυπηρέτηση μαθητών στις 
εξωσχολικές τους δραστηριότητες

Καθιέρωση Δημοτικής Συγκοινωνίας 
για την Εξυπηρέτηση μαθητών στις 
εξωσχολικές τους δραστηριότητες



Ανάδειξη Καλών Πρακτικών Πολιτισμού, 
Αθλ ύ & Κ ή Α ά ξ

Δωρεάν Δημοτική Συμβουλευτική 
Υποστήριξη
Δωρεάν Δημοτική Συμβουλευτική 
Υποστήριξη

Αθλητισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης 

ΥποστήριξηΥποστήριξη

Συμβολή στην ΑπασχόλησηΣυμβολή στην Απασχόληση

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
Γ ώ (Ε ϊ ό Π ό
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
Γ ώ (Ε ϊ ό Π όΓυναικών (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
«Δια Βίου Μάθηση», 2007 – 2013)
Γυναικών (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
«Δια Βίου Μάθηση», 2007 – 2013)



Ανάδειξη Καλών Πρακτικών Πολιτισμού, 
Αθλ ύ & Κ ή Α ά ξ

«Κοινωνικό Παντοπωλείο»

Αθλητισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης 

Δημιουργία Πρακτικού Οδηγού Σύστασης Κοινωνικού

Παντοπωλείου.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε από το Δήμο Ιεράπετρας σερ η ή ή η ήμ ρ ρ ς

συνεργασία με την Carrefour και άλλες Τοπικές

Επιχειρήσεις.



Ανάδειξη Καλών Πρακτικών Πολιτισμού, 
Αθλ ύ & Κ ή Α ά ξΑθλητισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης 

«Στήριξη Νοικοκυριών, Επιχειρήσεων & 
Ειδικότερα Κοινωνικών Ευπαθών Ομάδων»

Μείωση των Δημοτικών Τελών με ψηφοφορία του

Δημοτικού Συμβουλίου, με στόχο τη στήριξη των

νοικοκυριών και των Επιχειρήσεων του Δήμου.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε από το Δήμο Αμαρουσίου.



Ανάδειξη Καλών Πρακτικών Πολιτισμού, 
Αθλ ύ & Κ ή Α ά ξΑθλητισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης 

«Δωρεάν Φοίτηση σε φροντιστήρια
για τους κατοίκους»

Δωρεάν φοίτηση σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών & σε

φροντιστήρια Μέσης εκπαίδευσης στα παιδιά των

κατοίκων της Πόλης που ανήκουν στις ευπαθείς

κοινωνικά και οικονομικά ομάδες.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε από τον Οργανισμό

Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης Δήμου

Αμαρουσίου (ΟΚΟΙΠΑΔΑ)



Ανάδειξη Καλών Πρακτικών Πολιτισμού, 
Αθλ ύ & Κ ή Α ά ξΑθλητισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης 

«Πρόγραμμα Urbact – Net Topic»

Δίκτυο μεγάλων Ευρωπαϊκών Πόλεων με στόχο την

κοινωνικοποίηση και την ανεύρεση λύσεων σε θέματα

που απασχολούν τους πολίτες.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε από το Δήμο Χαϊδαρίου.



Ανάδειξη Καλών Πρακτικών Πολιτισμού, 
Αθλ ύ & Κ ή Α ά ξΑθλητισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης 

«Ενισχυτική Διδασκαλία
Δήμου Πεντέλης»

Με τη συνεργασία των εθελοντών εκπαιδευτών, ο Δήμος

πραγματοποιεί δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία για την

ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων δημοτών.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε από το Δήμο Πεντέλης.



Ανάδειξη Καλών Πρακτικών Πολιτισμού, 
Αθλ ύ & Κ ή Α ά ξΑθλητισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης 

«Κοινωνική Ένταξη των Ρομά»

Κατάρτιση συγκεκριμένων και εφικτών προτάσεων για

την κοινωνική ένταξη των ΡΟΜΑ που διαβιούν στον

πρόχειρο καταυλισμό της Κρανιάς από το 1996 κατ΄

εφαρμογή απόφασης του τότε Δημοτικού Συμβουλίουφ ρμ γή φ ης ημ μβ

Αργοστολίου που είχε προσωρινό χαρακτήρα για την

επίλυση του ζητήματος.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε από το Δήμο Κεφαλονιάς.



Ανάδειξη Καλών Πρακτικών Πολιτισμού, 
Αθλ ύ & Κ ή Α ά ξΑθλητισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης 

«Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
"ΟΙΚΟΣΤΗΡΙΖΩ"»

Η απασχόληση ανέργων της περιοχής του Δήμου Αιγάλεω και ευρύτερα της Δυτικής Αθήνας, με στόχο

οι ωφελούμενοι να δημιουργήσουν επιχειρήσεις ατομικές ή κοινωνικές ή και να προωθηθούν στην

αγορά εργασίας σε θέσεις σχετικές με την κατασκευή ή συντήρηση κήπων & μικροκαλλιεργειών, τη

συλλογή ανακυκλώσιμων συσκευών, τη συντήρηση και ελαιοχρωματισμό εξωτερικών όψεων κτιρίων

και τη μεταποίηση σε κλίμακα οικοτεχνίας ώστε να προωθηθεί η πράσινη ανάπτυξη της περιοχής καικαι τη μεταποίηση σε κλίμακα οικοτεχνίας, ώστε να προωθηθεί η πράσινη ανάπτυξη της περιοχής και

να βελτιωθεί η εικόνα της.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε από το Δήμο Αιγάλεω σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. «PRAKSIS –

ΠΡΟΟΨΙΣ».



Ανάδειξη Καλών Πρακτικών Πολιτισμού, 
Αθλ ύ & Κ ή Α ά ξΑθλητισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης 

«Πρόγραμμα Εκμάθησης Ελληνικών
σε μετανάστες»

Υλοποίηση προγράμματος εκμάθησης ελληνικών σε

μετανάστες με σκοπό την ομαλότερη ένταξη τους στομετανάστες με σκοπό την ομαλότερη ένταξη τους στο

κοινωνικό σύνολο.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε από το Δήμο Βόρειας

Κυνουρίας.



Ανάδειξη Καλών Πρακτικών Πολιτισμού, 
Αθλ ύ & Κ ή Α ά ξΑθλητισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης 

«Σχολές Γονέων»

Έναρξη λειτουργίας τμημάτων Σχολών Γονέων από το

Δήμο Χαλανδρίου.Δήμο Χαλανδρίου.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε από το Δήμο Χαλανδρίου.



Ανάδειξη Καλών Πρακτικών Πολιτισμού, 
Αθλ ύ & Κ ή Α ά ξΑθλητισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης 

«Δημοτική Συγκοινωνία για
μετακίνηση μαθητών»

Καθιέρωση απογευματινών δρομολογίων του Δημοτικού

λεωφορείου για την εξυπηρέτηση των δημοτών και τωνλεωφορείου για την εξυπηρέτηση των δημοτών και των

μαθητών που μετακινούνται για τις εξωσχολικές τους

δραστηριότητες.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε από το Δήμο Σίφνου.



Ανάδειξη Καλών Πρακτικών Πολιτισμού, 
Αθλ ύ & Κ ή Α ά ξΑθλητισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης 

«Συμβολή στην Απασχόληση»

Με συντονιστή – εταίρο τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής

Συνεργασίας «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», η

Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αχαρνείς προχωρά στην υλοποίηση της

άξ ί λ Σ β λή Α όλ λ ίπράξης με τίτλο «Συμβολή στην Απασχόληση» στο πλαίσιο της

δράσης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένων

στις των τοπικών αγορών εργασίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη

Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η δ ά ή λ ήθ ό Δή Α ώΗ δράση αυτή υλοποιήθηκε από το Δήμο Αχαρνών σε

συνεργασία με διάφορες Μ.Κ.Ο.



Ανάδειξη Καλών Πρακτικών Πολιτισμού, 
Αθλ ύ & Κ ή Α ά ξΑθλητισμού & Κοινωνικής Ανάπτυξης 

«Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 
Γυναικών (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δια 

ί άθΒίου Μάθηση«, 2007 - 2013»

Αξιοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος από το Δήμο

Πυλαία – Χορτιάτη για την καταπολέμηση των

επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο γυναικείοης μ ής ρ ης γ

πληθυσμό.

Η δράση αυτή υλοποιήθηκε από το Δήμο Πυλαίας -

Χορτιάτη.



Έκδοση Πρακτικών Οδηγών σε εστιασμένα 
θ ά ί ΟΤΑθεματικά αντικείμενα των ΟΤΑ

Η Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» σε μια προσπάθεια να

ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις δημοτικές αρχές και τους τοπικούς φορείς προχώρησε στη

σύνταξη Πρακτικών Οδηγών για θέματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μέχρι στιγμής έχουν διαμορφωθεί δύο Πρακτικοί Οδηγοί.



Έκδοση Πρακτικών Οδηγών σε εστιασμένα 
θ ά ί ΟΤΑθεματικά αντικείμενα των ΟΤΑ

«Πρακτικός Οδηγός I»

Έχοντας πάντα ως κεντρική επιδίωξη την παροχή
τεχνογνωσίας και στοχεύοντας στην ανάδειξη του έργου τηςτεχνογνωσίας και στοχεύοντας στην ανάδειξη του έργου της
στον τομέα αυτό, η Ένωση προχώρησε στη σύνταξη
Πρακτικού Οδηγού με τίτλο:

Κ λέ Π έ Δή V l«Καλές Πρακτικές Δήμων Vol.1».

Στον Οδηγό αυτό περιλαμβάνονται οι τριάντα πρώτες Καλές
Πρακτικές που έχει κοινοποιήσει σε Γενικούς Γραμματείς και
Δημάρχους η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων
Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης».



Έκδοση Πρακτικών Οδηγών σε εστιασμένα 
θ ά ί ΟΤΑθεματικά αντικείμενα των ΟΤΑ

«Πρακτικός Οδηγός II»

Με αφορμή τη δύσκολη εποχή που διανύουμε σε συνδυασμό
με τις σημαντικές λύσεις που προδιαγράφει ο Τομέας της

ή Ο ί Έ ώ έΚοινωνικής Οικονομίας, η Ένωση Γενικών Γραμματέων
προχώρησε στη σύνταξη του πρακτικού οδηγού:
«Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Δήμοι».

Στον Οδηγό αυτό περιλαμβάνεται κατάλογος Δήμων και
Φορέων που έχουν συμπράξει με ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., με στόχο τη
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας πάνω στο θέμα
αυτό, αλλά και παραδείγματα προγραμματικών συμβάσεων
Δήμων με ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.ήμ μ



Έκδοση Πρακτικών Οδηγών σε εστιασμένα 
θ ά ί ΟΤΑθεματικά αντικείμενα των ΟΤΑ

ΗΈνωση βρίσκεται στη φάση υλοποίησης του τρίτου και του τέταρτου Πρακτικού Οδηγού.

ΟΠρακτικός Οδηγός ΙΙΙ έχει τίτλο: Πολιτική Προστασία και Δήμοι• ΟΠρακτικός Οδηγός ΙΙΙ, έχει τίτλο: «Πολιτική Προστασία και Δήμοι»

• ΟΠρακτικός Οδηγός ΙV αφορά τις ΤΟΠΕΚΟ.

• Ο Πρακτικός Οδηγός V έχει προγραμματιστεί να σχετίζεται με τις Καλές Πρακτικές και• Ο Πρακτικός Οδηγός V έχει προγραμματιστεί να σχετίζεται με τις Καλές Πρακτικές και

θα έχει τίτλο: «Καλές Πρακτικές Δήμων Vol. 2», στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι

τριάντα επόμενες Καλές Πρακτικές που έχει κοινοποιήσει η Ένωση.ρ μ ς ς ρ ς χ ή η η



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης
Πολιτικός Επιστήμων - Διεθνολόγος

Γενικός Γραμματέας Δήμου ΑμαρουσίουΓενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης

Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
"Κλεισθένης"


