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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Πάνου Σκουρλέτη
με το Δ.Σ. της ΕΕΤΑΑ

Την υλοποίηση μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. του μεγάλου έργου αναβάθμισης του
επιχειρησιακού μοντέλου λειτουργίας των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού μέσω
της απλούστευσης των διαδικασιών εξήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών
κ. Πάνος Σκουρλέτης κατά την διάρκεια της συνάντησης που είχε με το
Δ.Σ. της εταιρίας στα γραφεία της.
Ο κ. Σκουρλέτης μιλώντας για το έργο αφού το χαρακτήρισε
«εμβληματικό» για την Αυτοδιοίκηση, υπογράμμισε ότι πρόκειται για την
δημιουργία ενός ενιαίου και τυποποιημένου πλαισίου λειτουργίας σε
όλους τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας με στόχο τον
εκσυγχρονισμό, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
πολίτες και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας που είναι
«γάγγραινα» για τους ΟΤΑ.
Στην

συνέχεια

της

παρέμβασης

του

ο

υπουργός Εσωτερικών

αναφέρθηκε στην συμμετοχή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στην προσπάθεια που
γίνεται για την επιμόρφωση του προσωπικού της Αυτοδιοίκησης καθώς
και την συμμετοχή της στην σύνταξη σχεδίου δράσης στο οποίο θα
ενταχθούν

όλα

τα

χρηματοδοτικά

εργαλεία

που

μπορούν

να

προσφέρουν στην Αυτοδιοίκηση όπως το Πράσινο Ταμείο, το ΕΣΠΑ, το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι οποιεσδήποτε αλλαγές στο
θεσμικό

πλαίσιο

της

Αυτοδιοίκησης

πρέπει

να

υποστηριχθούν

επιχειρησιακά – οικονομικά για να μιλάμε για ουσιαστική ενίσχυση των
ΟΤΑ.
Ο πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος αναφέρθηκε
στις δυνατότητες που έχει εταιρία επισημαίνοντας ότι έχει την εμπειρία
και αξιόλογο προσωπικό προκειμένου να μπορέσει να συμβάλει στην
προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας ζητώντας ταυτόχρονα την επίσπευση
των διαδικασιών από την πλευρά των αρμόδιων υπουργείων ώστε να
παρακαμφτούν οι όποιες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις υπάρχουν.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Θεόδωρος Γκοτσόπουλος
ανέφερε ότι η εταιρία είχε ενεργό ρόλο σε όλες τις μεγάλες
μεταρρυθμίσεις του παρελθόντος και αποτελεί προτεραιότητα της να
αποτελεί τον θεσμικό σύμβουλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του
Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να υποστηριχθούν οι φορείς της
Αυτοδιοίκησης προκειμένου να ασκήσουν την αναπτυξιακή τους
πολιτική.
Τέλος τα μέλη του Δ.Σ. στις τοποθετήσεις τους επισήμαναν την ανάγκη
οικονομικής – οργανωτικής στήριξης, ιδιαίτερα των δήμων, και σε αυτή
την προσπάθεια, βασικό τους «εργαλείο» πιστεύουν ότι είναι η Ε.Ε.Τ.Α.Α.

