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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Γ. Πατούλης: « Τώρα είναι η κατάλληλη συγκυρία για µεταρρυθµίσεις που θα 

συµβάλουν στο να έχουµε ένα κράτος πιο επιτελικό, µε την Αυτοδιοίκηση σε 

κεντρικό ρόλο, σύµφωνα µε τις σύγχρονες ανάγκες της εποχής»  

 

Στην Ηµερίδα της ΕΕΤΑΑ µε θέµα την «Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της 

Πράξης: Αναδιοργάνωση και διοικητική µεταρρύθµιση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθµού – Απλούστευση και προτυποποίηση 

διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθµού – Πιλοτική λειτουργία», ο 

Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης 

 

Την ανάγκη να προχωρήσουν µε γρήγορα βήµατα, σε συνεργασία της Αυτοδιοίκησης 
µε το κεντρικό κράτος, µεταρρυθµίσεις που θα συµβάλουν στο να γίνει το κράτος πιο 

επιτελικό, προκειµένου και η Αυτοδιοίκηση να λειτουργεί πιο αποτελεσµατικά υπέρ των 
πολιτών, υπογράµµισε ο Περιφερειάρχης Αττικής και Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ Γ. 

Πατούλης, χαιρετίζοντας ηµερίδα της ΕΕΤΑΑ.  

 

Αντικείµενο της ηµερίδας ήταν η παρουσίαση των αποτελεσµάτων της Πράξης για την 
Απλούστευση των διαδικασιών των ΟΤΑ, η οποία υλοποιήθηκε από την ΕΕΤΑΑ, στο 

πλαίσιο προγραµµατικής συµφωνίας µεταξύ του ΥΠΕΣ, της ΚΕ∆Ε και της ΕΝΠΕ και 
χρηµατοδοτήθηκε από το Ε.Π. «Μεταρρύθµιση ∆ηµοσίου Τοµέα 2014 – 2020». 

 

Την Ηµερίδα χαιρέτισαν ο Υπ. Εσωτερικών Μ. Βορίδης, ο Αν. Υπουργός 

Εσωτερικών Σ. Πέτσας, ο Αντιπρόεδρος της ΚΕ∆Ε και ∆ήµαρχος Καλλιθέας ∆. 

Κάρναβος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΕΤΑΑ Σ. Σπυρίδων, ο οποίος εξήρε 
τη συνδροµή του Περιφερειάρχη, του Εκτελεστικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Αττικής 
Γ. Σελίµη και των υπηρεσιών στην ολοκλήρωση του έργου.   

Η ηµερίδα την οποία συντόνιζε ο ∆ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονοµικών της 

ΕΕΤΑΑ Γ. Γούπιος απευθυνόταν σε αιρετούς και υπηρεσιακά στελέχη ΟΤΑ και στόχο 

είχε µεταξύ άλλων τη συνοπτική παρουσίαση της πράξης, την παρουσίαση του Νέου 

Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και των 
προδιαγραφών του ∆ιαδικτυακού Πληροφοριακού Συστήµατος των ΟΤΑ. 

 

Παραβρέθηκαν ο Εκτελεστικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Ι. Σελίµης, ο Γ. 

Γραµµατέας της ΚΕ∆Ε ∆. Καφαντάρης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονοµικών 

της ΚΕ∆Ε Γ. Μουράτογλου, ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συµβουλίου της ΕΝΠΕ 

και Πρόεδρος του ∆.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισµού ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής 

Ν. Παπαγεωργίου, ∆ήµαρχοι και πολλοί εκπρόσωποι φορέων Αυτοδιοίκησης. 

 

 



Γ. Πατούλης: « Πήραµε µια σηµαντική απόφαση για την αλλαγή στην καθηµερινή 

λειτουργία των ΟΤΑ» 

 

Στην οµιλία του ο κ. Πατούλης και αναφερόµενος στο έργο που εκπονήθηκε από την 
ΕΕΤΑΑ µε τη σηµαντική συνδροµή και της Περιφέρειας Αττικής έκανε λόγο για µία 

σηµαντική απόφαση για την αλλαγή στην καθηµερινή λειτουργία των ΟΤΑ, 

επισηµαίνοντας ότι το 2018 ως τότε Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε έδωσε έµφαση στην 
υλοποίηση της συγκεκριµένης ∆ράσης, που είχε σαν αποτέλεσµα την υπογραφή της 
σχετική προγραµµατικής συµφωνίας.   
 

«Το συγκεκριµένο έργο, στο οποίο η Περιφέρεια Αττικής συµµετέχει ενεργά, έρχεται να 

συµβάλει καθοριστικά στην παροχή αναβαθµισµένων ποιοτικά εργαλείων και 
υπηρεσιών, αλλά και στην εξασφάλιση της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας 
των διοικητικών διαδικασιών στους ΟΤΑ» ανέφερε και πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «  Η 

καταγραφή και κωδικοποίηση των σταδίων και βηµάτων των διοικητικών διαδικασιών 
αποτελούν καθοριστική παράµετρο και δικλείδα ασφαλείας στην καθιέρωση της 
διαφάνειας, της νοµιµότητας εκτέλεσης των αρµοδιοτήτων, αλλά και στην παροχή 

σύγχρονων και εξελιγµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά όρια της Περιφέρειας Αττικής».  

 

Στη συνέχεια υπογράµµισε πως στις προτεραιότητες της Περιφέρειας είναι η 

πλήρης αξιοποίηση των δυνατότητων που παρέχουν οι Τεχνολογίες 

Πληροφορίας µε στόχο τη διευκόλυνση της αποδοτικότητας και 
αποτελεσµατικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και την εξασφάλιση ενός 

αναβαθµισµένου εργασιακού περιβάλλοντος και δεσµεύθηκε για την αξιοποίηση 

των συµπερασµάτων του έργου σε συνεργασία και µε τον Εκτελεστικό Γραµµατέα Ι. 
Σελίµη.  

  

Ολοκληρώνοντας τον χαιρετισµό του ο κ. Πατούλης και αναφερόµενος στις διοικητικές 
αλλαγές που πρέπει να γίνουν µε στόχο την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της 
Αυτοδιοίκησης, εστίασε στη σηµασία αποκέντρωσης αρµοδιοτήτων προς την 
Αυτοδιοίκηση. Ειδικότερα αναφέρθηκε στη χρηµατοδότηση από πλευράς 

Περιφέρειας δοµών και υπηρεσιών Υγείας αλλά και εκπαίδευσης, αν και εκτός 

των αρµοδιοτήτων της, µε στόχο τη βελτίωση των σχετικών υπηρεσιών προς 

τους πολίτες.   
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