ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερωτική ημερίδα, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του Τοπικού Προγράμματος
CLLD/ LEADER 2014 – 2020 των Νήσων Αττικής, στην Αίγινα
Το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» σε συνεργασία με το Δήμο Αίγινας, διοργάνωσε
ενημερωτική ημερίδα, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του Τοπικού Προγράμματος “CLLD/ LEADER 2014 –
2020” με τίτλο «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”» με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού
και των φορέων της περιοχής.
Η εκδήλωση διεξήχθη την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ. στη συνεδριακή αίθουσα του
Ξενοδοχείου «Δανάη» στην Αίγινα.
Στόχος της ημερίδας ήταν η ευρεία δημοσιοποίηση του τοπικού προγράμματος, με αφορμή την προσεχή
έναρξη των ενεργειών υλοποίησης του καθώς και η υποβολή προτάσεων-απόψεων-ιδεών.
Την ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Δήμαρχος της Αίγινας κος Δημήτριος
Μούρτζης, ο οποίος παρουσίασε το εταιρικό προφίλ του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.
Τόνισε επίσης τη σπουδαιότητα της συνέργειας των Δήμων της Περιοχής για την έναρξη του εγχειρήματος
δημιουργίας του Δικτύου, επισημαίνοντας τον ρόλο που διαδραμάτισε στις διεργασίες σύστασης του,
παραμένοντας θερμός υποστηρικτής μέχρι σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Νήσων Αττικής κος
Χατζηπέρος.
Εν συνεχεία, τον λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Κυθήρων κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης και Πρόεδρος της
Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD 2014 – 2020, ο οποίος αναφέρθηκε στην σημασία του
προγράμματος CLLD / LEADER ως χρηματοδοτικού εργαλείου για το σύνολο των Δήμων ΠΕ Νήσων
Αττικής. Επιπλέον, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει η Τεχνική Υπηρεσία του
Δικτύου Νήσων υποβοηθώντας τεχνικά τους νησιωτικούς δήμους της Αττικής.
Την εκδήλωση χαιρέτησε και ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων κος Παναγιώτης Χατζηπέρος, ο οποίος τόνισε
ότι το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής αποτελεί μια συνεργασία της αυτοδιοίκησης και
των παραγωγικών φορέων με σκοπό την τοπική ανάπτυξη. Επιπλέον, αποτελεί δείγμα του τι μπορεί να
επιτύχουν οι Δήμοι των Νήσων Αττικής σε σύντομο χρονικό διάστημα όταν υπάρχει διάθεση συνεργασίας
και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς επίσης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/
LEADER θα δώσει μια νέα πνοή στην οικονομική ροή της περιοχής.
Χαιρετισμό επίσης απηύθυνε ο Δήμαρχος του Πόρου κος Ιωάννης Δημητριάδης και την εκδήλωση τίμησαν
με την παρουσία τους ο Αντιδήμαρχος Σπετσών, κος Παναγιώτης Πάνου, ο Αντιδήμαρχος Σαλαμίνας, κος
Γεώργιος Μπίλλιας , η κα Δήμητρα Λυμπεροπούλου, εκπρόσωπος του Αναπληρωτή Υπουργού ΥπΑΑΤ κου
Ιωάννη Τσιρώνη, μέλη του Δ.Σ. και της ΕΔΠ του Δικτύου Νήσων Αττικής, ο κος Νίκος Αλυφαντής από τον
Αγροτικό Σύλλογο Αίγινας και η κα Δέσποινα Χατζηνικολάου από το Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων
Ζώων καθώς επίσης η κα Αλεξάνδρα Μαυρογονάτου και η κα Ειρήνη Ντότσικα, εκπρόσωποι της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής.
Κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Δικτύου και Δημάρχου Αίγινας κου Δημητρίου Μούρτζη, στην
εκδήλωση παρευρέθηκαν και εισηγήθηκαν στελέχη του Δικτύου και ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες με
εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές και στη διαχείριση προγραμμάτων. Ανέλυσαν τις δυνατότητες του νέου
προγράμματος, καλές πρακτικές καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης στον τομέα του πολιτισμού και της
γαστρονομίας μέσω της δικτύωσης και της δημιουργίας κοινοτήτων. Τα παραπάνω θα αποτελέσουν βάση
για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της συνεργασίας,
της διασύνδεσης των τομέων παραγωγικής δραστηριότητας και της καινοτομίας.
Οι εισηγήσεις της ημερίδας διαμορφώθηκαν ως εξής:



«Παρουσίαση Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και του Σχεδίου Δράσης ανάπτυξης
της τοπικής στρατηγικής (παρουσίαση τοπικού προγράμματος)» από τον κο Μαρίνη Μπερέτσο,
Διαχειριστή Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και Συντονιστή Τοπικού Προγράμματος
CLLD 2014 – 2020,



«Γαστρονομικές κοινότητες κι η ανάπτυξη στο πιάτο σας», από τον κο Γεώργιο Πίττα, μέλος ΔΣ
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας και επικεφαλής του προγράμματος «Ελληνικό Πρωινό»,



«Καλές πρακτικές δικτύωσης πολιτιστικών φορέων» από τον κο Κωνσταντίνο
Καρμπέρη, Σύμβουλο Πολιτιστικής Ανάπτυξης και



«Ο αναπτυξιακός ρόλος του "Δικτύου" και η υποστήριξη των Δήμων», από τον κο Δημήτρη
Μπογιατζή, Συνεργάτη του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

 Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό δελτίο του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής
 Ηλεκτρονικό έντυπο

