
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 27/8/2020 

∆ηµήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕ∆Ε: Αλλάζουµε τα 

στερεότυπα για την εικόνα της αυτοδιοίκησης, µέσα από τη 

συνεργασία µας µε την Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας 

Υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας Κ.Ε.∆.Ε. µε την Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας και 

την ΕΕΤΑΑ 

Την ανάγκη αλλαγής του στερεότυπου που έχει δηµιουργηθεί στην κοινή γνώµη, όσον αφορά τα 

φαινόµενα διαφθοράς στην καθηµερινή λειτουργία και επαφή των πολιτών µε τις υπηρεσίες του 

∆ηµοσίου και της Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ανάδειξη της πραγµατικότητας πως τα 

φαινόµενα αυτά αποτελούν την εξαίρεση κι όχι τον κανόνα, επιχειρεί να κάνει πράξη η Κεντρική 

Ένωση ∆ήµων Ελλάδας, µε πρωτοβουλία του προέδρου της, ∆ηµήτρη Παπαστεργίου. 

Στην συνεδρίαση του ∆Σ της Ένωσης, που έγινε το µεσηµέρι της Τετάρτης µέσω τηλεδιάσκεψης 

ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής ∆ιαφάνειας, Άγγελος Μπίνης, κλήθηκε να συµµετάσχει και να 

συνεργαστεί στο εγχείρηµα αυτό, µε πρώτο βήµα την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ 

της ΕΑ∆ και της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). 

Η ΚΕ∆Ε, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των στελεχών της ΕΑ∆ θα επεξεργαστεί µε 

τεχνοκρατικά κριτήρια τις απόψεις των πολιτών που καταγράφονται στις εκθέσεις της Αρχής, 

προκειµένου να µπορέσει στη συνέχεια να αναζητήσει τρόπους, αξιοποιώντας τις νέες 

τεχνολογίες κι ενισχύοντας τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, προκειµένου να βελτιωθεί η 

λειτουργία των υπηρεσιών των δήµων και να µειωθούν µε τον τρόπο αυτό τα παράπονα των 

πολιτών. 

Με τη συνεργασία ΚΕ∆Ε και ΕΑ∆ κι αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της ΕΕΤΑΑ, µπορούν να 

γίνουν σε σύντοµο χρόνο βήµατα µπροστά, όσον αφορά την ενίσχυση της διαφάνειας και της 

αποτελεσµατικότητας στη λειτουργία των δήµων, προς όφελος των πολιτών. 

Ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε, ∆ηµήτρης Παπαστεργίου µε αφορµή την υπογραφή του συµφώνου 

συνεργασίας δήλωσε: 

"Οι πολίτες πολύ συχνά αναφέρονται σε φαινόµενα διαφθοράς, που όσο και να είναι µεµονωµένα, 

δηµιουργούν άδικα µια κακή εικόνα για το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό οφείλουµε 

να το αλλάξουµε. Η ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου, η αξιοκρατία και χρηστή διοίκηση 

των ∆ήµων µας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Πιστεύω ότι η συνεργασία µας µε την 

Εθνική Αρχή ∆ιαφάνειας θα συµβάλλει καθοριστικά ώστε να αλλάξουν νοοτροπίες, να γίνει 

ακόµη πιο διαφανής η λειτουργία των δήµων και να βελτιωθεί ακόµη περισσότερο η εικόνα της 

Αυτοδιοίκησης στα µάτια των πολιτών". 

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΑ∆, Άγγελος Μπίνης, τόνισε ότι θεωρεί πολύ σηµαντική 

τη συνεργασία της Αρχής µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Απο τη συνεργασία αυτή κερδίζουν όλοι. 



Η αυτοδιοίκηση θα αξιοποιήσει την εξειδικευµένη γνώση που µπορεί να της προσφέρει η ΕΑ∆, 

για την εφαρµογή νέων εργαλείων και τεχνικών τόσο στη διαχείριση οικονοµικού περιεχοµένου 

αλλά και στη διαχείριση του προσωπικού. Αλλά και η ΕΑ∆, αφού η νέα διοίκηση της δίνει 

ιδιαίτερη έµφαση στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη συνεργειών µε φορείς του ∆ηµοσίου και 

τους ΟΤΑ, που στόχο έχουν να αναδείξουν τη σηµασία που µπορεί να έχει στην καθηµερινότητα 

των πολιτών και στον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας του Κράτους , η υιοθέτηση των αρχών και 

των δράσεων της ΕΑ∆ . 

Η συνεργασία ΚΕ∆Ε, ΕΑ∆ και ΕΕΤΑΑ  θα φέρει την Τοπική Αυτοδιοίκηση  ακόµη πιο δυναµικά 

µπροστά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα αλλά και θα απαντήσει στις απαιτήσεις των πολιτών για 

διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα. 

 


