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Χαιρετισµός Β΄ Αντιπροέδρου ΚΕ∆Ε και ∆ηµάρχου Καλλιθέας ∆ηµήτρη 

Κάρναβου 

 

Κύριε Υπουργέ ή Κύριοι Υπουργοί 

Κύριε ∆ιευθύνοντα σύµβουλε της ΕΕΤΑΑ 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

Κυρίες και κύριοι 

 

    Με πολλή μεγάλη χαρά χαιρετίζω κι εγώ εκ μέρους της ΚΕΔΕ, 

τη σημερινή ημερίδα.  

Η ημερίδα αυτή πραγματικά θίγει ένα τεράστιο ζήτημα για την Ελληνική Δημόσια 

Διοίκηση αλλά και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση:  

Το ζήτημα της απλούστευσης των διαδικασιών, της αναδιοργάνωσης και  των νέων 

πληροφοριακών συστημάτων των Δήμων και των Περιφερειών.  

Η μεταρρύθμιση για την οποία μιλάμε σήμερα, θεωρώ πως, είναι η πιο σημαντική 

μεταρρύθμιση από τη γένεση του Ελληνικού Κράτους. 

Η σημερινή λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζεται από 

εσωστρέφεια, γραφειοκρατία, νομική πολυπλοκότητα, χρονοβόρες διαδικασίες 

και συγκεχυμένη αποτύπωση ευθυνών και αρμοδιοτήτων. 

Για να πετύχει η προσδοκώμενη μεταρρύθμιση χρειάζεται η συνεργασία όλων των 

εμπλεκομένων. Το έργο αυτό πρέπει να αποκτήσει ιδιοκτήτες. Και οι φυσικοί 

ιδιοκτήτες είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και η Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ποιες είναι οι τέσσερις βασικές προτεραιότητες του νέου αυτού μοντέλου: 

1. Η απλούστευση των διαδικασιών και οι απαιτούμενες για αυτό αλλαγές στη 

νομοθεσία. 

Εδώ δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει όλο το πλαίσιο να γίνει πιο 

αποκεντρωμένο, το οποίο αποτελεί και ένα πάγιο αίτημα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

2. Νέα πληροφοριακά συστήματα.  
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Εδώ πρέπει να γίνει μια επανάσταση, κυρίως στον εσωτερικό τρόπο λειτουργίας 

των υπηρεσιών ώστε να εξοικονομήσουμε εργατοώρες και να ανεβάσουμε την 

παραγωγικότητα. 

3. Νέα πρότυπα οργάνωσης , στελέχωσης και λειτουργίας. Χρειαζόμαστε νέες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και χρειαζόμαστε διαδικασίες αξιολόγησης. 

Και 4
η
,  και για εμένα η πιο σημαντική προτεραιότητα, η αναβάθμιση του 

ανθρώπινου παράγοντα μέσα από ένα πλαίσιο κινήτρων και εκπαίδευσης.  

Στο ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας και το τμήμα των 

αιρετών. Οι αιρετοί είναι το σημαντικότερο τμήμα της διαδικασίας λήψεως 

αποφάσεων, δυστυχώς όμως του έχουμε να λειτουργούν κάτω από ένα 

ελλιπέστατο πλαίσιο αμοιβών και κινήτρων.  

Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι παρακολουθούμε στενά  

το έργο ως ΚΕΔΕ, το στηρίζουμε και το θεωρούμε ως βασικό στόχο της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 

 Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ την Διοίκηση και τα στελέχη της ΕΕΤΑ που 

προχωράνε πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα και μία απόδειξη για αυτό είναι και η 

σημερινή ημερίδα αλλά και τα κείμενα που τη συνοδεύουν. 

          


