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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 
Προς :  
τους Δήμους της Χώρας  

 
  
Θέμα: Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Υποστήριξης της ΚΕΔΕ 

στους Δήμους της χώρας με παροχή Ψηφιακής Προβολής  και 
διευρωπαϊκής Δικτύωσης των Δήμων και την δημιουργία 
Γραφείου Υποστήριξης (Helpdesk) Ανταγωνιστικών 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

 
Αποσκοπώντας στην ουσιαστική υποστήριξή όλων των Δήμων της χώρας, η 
ΚΕΔΕ σας ενημερώνει για την νέα υπηρεσία που θα προσφέρει στα μέλη 
της η οποία συνίσταται στην δομημένη ψηφιακή προβολή της 
αναπτυξιακής δυναμικής, των βέλτιστων πρακτικών και των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών όλων των Δήμων στα αγγλικά και στα ελληνικά, στη 
δικτύωσή τους με ομόλογούς τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με 
λοιπούς διεθνείς οργανισμούς, στην ενημέρωσή τους για δυνατότητες 
χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα, και 
στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας. 
  
 
Συγκεκριμένα, θα δημιουργηθεί νέα ενότητα στους δικτυακούς τόπους της 
ΚΕΔΕ, του ΙΤΑ και της ΠΕΤΑ, που θα αφορά στην ψηφιακή απεικόνιση 
πάνω στο Χάρτη της Ελλάδας όλων των Δήμων της Χώρας, με 
συνοπτική παρουσίαση του κάθε  Δήμους στα αγγλικά και στα ελληνικά, 
αναφέροντας τα χαρακτηριστικά του, τις αναπτυξιακές του προτεραιότητες, 
τις δραστηριότητές του, τα σημαντικά έργα, τις  βέλτιστες πρακτικές που έχει 
υλοποιήσει, θα παραπέμπει στο δικτυακό τόπο των Δήμων και θα 
περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικό φωτογραφικό υλικό του Δήμου. 
 
Θα δημιουργηθούν θεματικοί χάρτες της χώρας ανάλογα με τον 
αναπτυξιακό προσανατολισμό των Δήμων, π.χ. Αγροτική Ανάπτυξη, 
Θαλάσσιος Τουρισμός, Ιαματικός Τουρισμός, κ.α. και θα απεικονίζονται 
όλα τα θεματικά δίκτυα πόλεων, όπως το Δίκτυο Υγειών Πόλεων, το 
Δίκτυο Δήμων Ιαματικού Τουρισμού κ.α. ώστε ο επισκέπτης να μπορεί εύκολα 
να διακρίνει τους Δήμους με συγκεκριμένο αναπτυξιακό προφίλ.   



 
Στο ίδιο πλαίσιο υποστήριξης των Δήμων, ήδη από τις αρχές Ιουνίου, η ΚΕΔΕ 
έχει ενεργοποιήσει τη λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (Helpdesk) των 
Δήμων στην υποβολή προτάσεων σε προσκλήσεις που εκδίδονται από 
Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα απευθείας από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο δικτυακό τόπο της ΚΕΔΕ και του ΙΤΑ έχουν 
αναρτηθεί Οδηγοί Ενημέρωσης της ΕΕ για τα Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα με γενικές κατευθύνσεις υποβολής, ενώ ανακοινώνονται 
συστηματικά και επιλεκτικά οι προσκλήσεις που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το Γραφείο Υποστήριξης (Helpdesk) σε 
Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΚΕΔΕ βρίσκεται σε επαφή με τα αντίστοιχα 
Εθνικά Σημεία Επαφής  ώστε να παρέχεται πληρέστερη ενημέρωση και 
υποστήριξη στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, η ΚΕΔΕ 
δημιουργεί δίκτυα συνεργασιών με οργανισμούς και φορείς στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη ώστε να κινητοποιήσει την προοπτική 
συμμετοχής των Δήμων σε συμπράξεις για την υποβολή προτάσεων 
χρηματοδότησης.  
 
Με τη νέα υπηρεσία δομημένης ψηφιακής προβολής και δικτύωσης  των 
Δήμων της χώρας, που θα παρέχει η ΚΕΔΕ, σε συνδυασμό με τη λειτουργία 
του Γραφείου Υποστήριξης (Helpdesk) σε Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα, αναμένεται να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον  και η δυναμική 
συνεργασίας σε ευρωπαϊκά έργα και σε λοιπές αναπτυξιακές παρεμβάσεις, από 
φορείς Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς με τους Δήμους. Για το σκοπό αυτό, οι 
Δήμοι θα  έχουν επιπρόσθετα τη δυνατότητα να δηλώνουν συγκεκριμένα 
το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στις διάφορες 
προσκλήσεις χρηματοδότησης, δεδομένο το οποίο θα απεικονίζεται στον 
ψηφιακό  χάρτη και ως εκ τούτου θα μπορεί εύκολα ο όποιος ενδιαφερόμενος 
να διαμορφώσει άποψη για τους Δήμους που τεκμηριωμένα ενδιαφέρονται για 
μία συγκεκριμένη πρόσκληση ή δράση.   
 
Σε συνέχεια των ανωτέρω, σας καλούμε να μας αποστείλετε, στα Αγγλικά 
ή στα Ελληνικά,  τα ακόλουθα στοιχεία που θα συγκροτήσουν το προφίλ του 
Δήμου σας που θα προβάλλεται στον ψηφιακό χάρτη της χώρας που 
προαναφέρθηκε: 
 
Α) Συνοπτικό αναπτυξιακό προφίλ του Δήμου σας, μέχρι  6.000 
χαρακτήρες, στο οποίο θα αναφέρονται ενδεικτικά  
 

i. Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία χωροθέτησης και γεωμορφολογίας, 
πληθυσμού και σύνθεσης του κοινωνικού ιστού, επιχειρηματικότητας, 
εκπαίδευσης  

ii. Βασικών υποδομών και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων υγείας, 
μεταφοράς και επικοινωνιών, ψηφιακής οργάνωσης και λειτουργίας, 
κοινωνικών υπηρεσιών, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 
επιχειρηματικότητας, πολιτισμού   

iii. Ιστορίας και Πολιτισμού του τόπου και της γύρω περιοχής  
iv. Ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και ευκαιρίες ανάπτυξης  



v. Βασικούς Άξονες Αναπτυξιακής Πολιτικής  
vi. Ευρωπαϊκά Έργα (σημαντικά έργα ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκά) 
 
Β) Λογότυπο του Δήμου σας σε υψηλή ανάλυση 
 
Γ) Αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες του Δήμου σας σε υψηλή ανάλυση  
 
Δ) Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Δήμου σας  
 
Ε) Στοιχεία Επικοινωνίας με το Δήμο για τις παραπάνω πληροφορίες 
αναφέροντας, e-mail, τηλέφωνο, και υπεύθυνο επικοινωνίας  
 
ΣΤ) Έργα ή παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
Βέλτιστες Πρακτικές, περιλαμβάνοντας τα ακόλουθα  

i. Συνοπτική περιγραφή της παρέμβασης, μέχρι 10.000 χαρακτήρες, 
αναφέροντας μεταξύ άλλων τεκμηριωμένη αιτιολόγηση που καθιστά 
την συγκεκριμένη παρέμβαση βέλτιστη πρακτική, ποιοτικά και ποσοτικά 
αποτελέσματα και θετικές επιπτώσεις στην τοπική ανάπτυξη, στοιχεία 
προϋπολογισμού, χρηματοδότησης, χρόνου υλοποίησης, 
συνεργαζόμενων εταίρων (αν υπάρχουν), πιθανές διακρίσεις και 
δημοσιεύσεις.  

ii. Φωτογραφικό Υλικό (αν πρόκειται για υποδομή) σε υψηλή ανάλυση 
 
Για την αποστολή των παραπάνω στοιχείων, πληροφορίες και διευκρινήσεις 
μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη του Γραφείου Υποστήριξης 
(Helpdesk) σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα, κα Θεοδώρα Ζαχαριά, 
στο e-mail thzachar@kedke.gr και στο τηλέφωνο 2103250300.  
 
 
 
 
 

 

Με εκτίμηση 
Γεώργιος Πατούλης 

Δήμαρχος Αμαρουσίου 

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
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