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                                                    Δελτίο Τύπου 

Ο Υπουργόσ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ κ. Παναγιϊτθσ Κουρουμπλισ 

ςυγκάλεςε ςιμερα ςφςκεψθ με τθν παρουςία του Υφυπουργοφ ΕΣΔΑ κ. Γιάννθ Μπαλάφα 

και του Γενικοφ Γραμματζα του Υπουργείου κ. Κϊςτα Πουλάκθ, με κζμα τθν ζναρξθ 

υλοποίθςθσ του μεγάλου ζργου για τθν Διοικθτικι Αναςυγκρότθςθ και Ηλεκτρονικι 

Διακυβζρνθςθ ςτουσ Διμουσ και τισ Περιφζρειεσ τθσ χϊρασ. 

Στθν ςυνάντθςθ ςυμμετείχαν εκτόσ τθσ πολιτικισ θγεςίασ του ΕΣΔΑ, ο Πρόεδροσ τθσ ΕΝΠΕ 

κ. Κϊςτασ Αγοραςτόσ, ο Πρόεδροσ τθσ ΚΕΔΕ κ. Γιϊργοσ Πατοφλθσ, ο Διευκφνων Σφμβουλοσ 

και ο Πρόεδροσ τθσ ΕΕΤΑΑ κ.κ. Θεόδωροσ Γκοτςόπουλοσ και Δθμιτρθσ Καλογερόπουλοσ, 

αντίςτοιχα κακϊσ και αρμόδιοι υπθρεςιακοί παράγοντεσ του Υπουργείου. 

Το ζργο αυτό για τθν Διοικθτικι Αναςυγκρότθςθ και Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, δεν 

υλοποιικθκε κατά τθν προθγοφμενθ προγραμματικι περίοδο, παρ’ ότι αυτό επζβαλε θ 

ανάγκθ εφαρμογισ του Καλλικράτθ και παρά το γεγονόσ ότι τόςο το Υπουργείο 

Εςωτερικϊν, όςο και οι ςυλλογικοί φορείσ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ, είχαν προβεί 

ςτισ προπαραςκευαςτικζσ ενζργειεσ προκειμζνου το ζργο αυτό να μπει ςε φάςθ 

υλοποίθςθσ. 

Το ζργο υιοκετικθκε από τθν επιτροπι παρακολοφκθςθσ του προγράμματοσ 

μεταρρφκμιςθσ του Δθμοςίου Τομζα και εγκρίκθκε ωσ ‘’ζργο-ςθμαία’’ του Υπουργείου, τον 

Ιοφνιο του 2015. 

Σιμερα το Υπουργείο ΕΣΔΑ παίρνει πρωτοβουλία να ενεργοποιθκοφν άμεςα οι διαδικαςίεσ 

υλοποίθςθσ του προαναφερόμενου ζργου, που κα ςτοχεφει ςτθν απλοφςτευςθ των 

διαδικαςιϊν και τθν προτυποποίθςθ λειτουργιϊν των Διμων και των Περιφερειϊν τθσ 

χϊρασ. Θα ςτοχεφςει επίςθσ, ςτθν ολοκλιρωςθ άρτιων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν των 

φορζων τθσ Αυτοδιοίκθςθσ προσ τουσ πολίτεσ. 



Για τθν επιτάχυνςθ τθσ υλοποίθςισ του, προζκυψε από τθν ςυηιτθςθ και αποφαςίςτθκε 

από τθν πολιτικι θγεςία του υπουργείου να ςυςτακοφν άμεςα θ ομάδα διοίκθςθσ ζργου 

και οι επιμζρουσ ομάδεσ εργαςίασ για τθν εξειδίκευςθ του ζργου και τον προςδιοριςμό των 

αναγκαίων διαδικαςιϊν και χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ. 

Για τθν εξαςφάλιςθ και διαρκι παρακολοφκθςθ του αναγκαίου ςυντονιςμοφ, 

αποφαςίςτθκε θ ςφναψθ προγραμματικισ ςφμβαςθσ μεταξφ των ςυναρμόδιων για τθν 

υλοποίθςθ του ζργου φορζων τθσ κεντρικισ διοίκθςθσ με τθν ςυμμετοχι των ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ 

και ΕΕΤΑΑ (Ελλθνικι Εταιρία Τοπικισ Ανάπτυξθσ Αυτοδιοίκθςθσ). 

Ο Υπουργόσ ΕΣΔΑ κ. Κουρουμπλισ τόνιςε ότι υπάρχει πνεφμα ςφγκλθςθσ όλων των 

πλευρϊν και ανάγκθ ςυμμετοχισ όλων των ςχετικϊν φορζων, ενϊ για τθν οικονομικι 

πρακτικι που κα ακολουκθκεί για τθν υλοποίθςθ αυτοφ του ζργου, υπογράμμιςε: 

«Δεν κα βάλω καμία υπογραφι γιατί κατά το παρελκόν δόκθκαν πολλά χριματα για τα 

πλθροφοριακά ςυςτιματα, χωρίσ όμωσ, το ανάλογο αποτζλεςμα. Δεν κα βάλω καμία 

υπογραφι για κανζνα ζργο, το οποίο δεν κα ζχει τισ προχποκζςεισ για το προςδοκϊμενο 

αποτζλεςμα και δεν κα ςυμβάλλει ςτθ λειτουργικι αναβάκμιςθ των Διμων και των 

Περιφερειϊν τθσ χϊρασ και ςτθν άμεςθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ. Θα βάλω τζλοσ ςτο 

πζταμα χρθμάτων». 

Υπιρξε διάχυτθ ικανοποίθςθ για τθν εξζλιξθ και το αποτζλεςμα τθσ μακράσ αυτισ 

ςυηιτθςθσ, κάτι που από τον κ. Πατοφλθ αποδόκθκε ςτθν υπαρκτι βοφλθςθ και διάκεςθ 

του ςθμερινοφ υπουργοφ και τθσ πολιτικισ θγεςίασ του ΥΠΕΣΔΑ. 

 

 

 


