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Τα οφέλη που θα έχουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες που θα προέλθουν από την 

εφαρμογή του προγράμματος «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού. Απλούστευση και Προτυποποίηση 

Διαδικασιών Λειτουργίας ΟΤΑ», παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε η 

Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), με θέμα: 

«Απλούστευση Διαδικασιών – Ψηφιακή Αυτοδιοίκηση.» 

 

Ο υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξης Χαρίτσης αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές που 

θα φέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς όφελος των 

πολιτών. Ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι το έργο αυτό είναι η αρχή μιας συνολικής 

στρατηγικής για την ψηφιακή αναμόρφωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποτελεί 

τον τέταρτο πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής για την αναβάθμιση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, μαζί  με : 

 

·        την οικονομική  ενίσχυσή της και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία (όπως ο 

«ΦιλόΔημος»), 

·        τη στελέχωση των Δήμων και των Περιφερειών με το απαραίτητο προσωπικό 

μέσω των προκηρύξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για την κάλυψη των κενών 

θέσεων σε κρίσιμους τομείς και, 

·        την μεγάλη μεταρρύθμιση του «Κλεισθένη», που διευρύνει τη Δημοκρατία και 

αναβαθμίζει τη συμμετοχή των πολιτών στις αυτοδιοικητικές διαδικασίες. 

 

O Υπουργός Εσωτερικών επισήμανε ότι και αυτό το μεγάλο έργο είναι καρπός της 

στενής συνεργασίας με την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και την ΕΕΤΑΑ, καθώς αποτελεί πάγια 

πολιτική θέση της κυβέρνησης, όλες οι μείζονες παρεμβάσεις να σχεδιάζονται και να 

υλοποιούνται μέσα από εξαντλητικό διάλογο, ευρείες συναινέσεις και σταθερή 

συνεργασία, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την κοινωνία των πολιτών. 

 

Ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. 

Κώστας Αγοραστός μιλώντας στην ημερίδα καυτηρίασε τις καθυστερήσεις που 

σημειώνονται στους διαγωνισμούς των έργων λόγω του νομικού πλαισίου που τις 

διέπει, επισημαίνοντας ότι «χρειάζονται τουλάχιστον 8 μήνες για να γίνει ένας 

διαγωνισμός και αυτά τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν». Ο κ. Αγοραστός έκλεισε 

την ομιλία του λέγοντας ότι χρειάζονται «επαναστατικές αλλαγές» στο τρόπο 



λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης και για αυτό το λόγο πρέπει το πρόγραμμα να 

«τρέξει» γρήγορα. 

 

Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής, Δήμαρχος Νίκαιας – Ρέντη  

κ. Γιώργος Ιωακειμίδης υπογράμμισε ότι πρέπει άμεσα να γίνουν τα απαραίτητα 

έργα προκειμένου οι Δήμοι να αλλάξουν τρόπο λειτουργίας αξιοποιώντας τη νέα 

τεχνολογία σε όλες τις υπηρεσίες τους. Μάλιστα ο κ Ιωακειμίδης τόνισε ότι η 

Αυτοδιοίκηση έχει χάσει πολύτιμο χρόνο στο θέμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

και τώρα πρέπει να «τρέξει». 

 

Η Περιφερειάρχης Αττικής κα. Ρένα Δούρου δεν παρέστη, αλλά έστειλε χαιρετισμό 

για τις εργασίες της ημερίδας. Στο χαιρετισμό της η Περιφερειάρχης Αττικής 

αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης φέρνοντας ως 

παράδειγμα ότι, αν η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών επιτύχει το στόχο της μείωσης της 

συνολικής απασχόλησης του διοικητικού προσωπικού κατά 30’ Μ.Ο ανά αίτηση, 

τότε η Περιφέρεια θα εξοικονομούσε από τις υπηρεσίες αυτές 6 εκατ. ευρώ σε ετήσια 

βάση. 

 

Ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος στην εναρκτήρια ομιλία του  

αναφέρθηκε στο έργο της Εταιρίας που επιχειρείται για την καταπολέμηση της 

γραφειοκρατίας  με το «Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού 

των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών», προϋπολογισμού 30,5 εκατ. ευρώ, που 

χρηματοδοτείται από το  ΕΣΠΑ.  

Η ΕΕΤΑΑ έχει αναλάβει την 1η Δράση του προγράμματος που αφορά την 

«Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και 

Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και 

Β΄ βαθμού – Πιλοτική λειτουργία», με προϋπολογισμό €3,3 εκατ., και χρονική 

διάρκεια 24 μήνες. 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος αναφέρθηκε συνολικά στο ρόλο που 

διαδραματίζει η Εταιρία στην αναπτυξιακή πολιτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ειδικότερα τόνισε ότι «Προκειμένου η Αυτοδιοίκηση  να αναλάβει πρωτοβουλίες 

είναι απαραίτητος ο εφοδιασμός της με κατάλληλα εργαλεία και οδηγούς αλλά και με 

γνώσεις και πληροφορίες που θα την καθοδηγούν τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην 

εφαρμογή των πολιτικών της. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΑΑ σχεδίασε και υλοποιεί 

δράσεις που στοχεύουν, στην  υποστήριξη του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και 

των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην έγκυρη και 

έγκαιρη ενημέρωση για την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών πηγών και 

εργαλείων από την ΤΑ. και Ορεινών ΟΤΑ σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού 

 

Στην συνέχεια, ο κ. Γκοτσόπουλος παρουσίασε το έργο της ΕΕΤΑΑ για την 

καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων: «Στόχοι της 

πράξης είναι ο σχεδιασμός ενός νέου, σύγχρονου επιχειρησιακού μοντέλου 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών 

λειτουργίας τους και της δημιουργίας προτύπων αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών, της 

εκπόνησης προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων και τέλος, με 

το σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των γνώσεων και 

δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.» 

 


