Αλαδηνξγάλσζε θαη Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε ηεο Τνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ Βαζκνύ

«Έξγν ζεκαία θαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Απηνδηνίθεζε,
αιιά θαη έλα κεγάιν ζηνίρεκα γηα ηελ ΔΔΤΑΑ», ραξαθηήξηζε ν
Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Τνπηθήο Αλάπηπμεο
θαη Απηνδηνίθεζεο Θεόδσξνο Γθνηζόπνπινο, ην Πξόγξακκα γηα ηελ
«Αλαδηνξγάλσζε θαη Γηνηθεηηθή Μεηαξξύζκηζε ηεο Τνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄ Βαζκνύ», ύςνπο 30 εθαηνκκπξίσλ επξώ.
« Όια ηα Μέιε ηνπ Γ.Σ. ηεο ΔΔΤΑΑ πξνζδνθάκε, κε απηό ην έξγν,
λα ζπκβάιινπκε απνθαζηζηηθά ζηελ θαιπηέξεπζε θαη ηε ξηδηθή
αιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηώλ. Να είζηε
ζίγνπξνη όηη ζα παιέςνπκε κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο, πξνθεηκέλνπ ν
ζηόρνο λα επηηεπρζεί. Γηα απηό θαη δεηάκε ηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ
εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ», ηόληζε, κεηαμύ άιισλ, ν θ. Γθνηζόπνπινο,
ζην ζύληνκν ραηξεηηζκό πνπ απεύζπλε ζηελ Ηκεξίδα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο, ηελ Γεπηέξα 18 Ινπλίνπ
2018.
Σηόρνο ηεο Ηκεξίδαο, πνπ είρε σο ηίηιν «Αλαδηνξγάλσζε θαη
δηνηθεηηθή κεηαξξύζκηζε ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ θαη Β΄
Βαζκνύ – απινύζηεπζε θαη ηξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ιεηηνπξγίαο
ΟΤΑ Α΄ θαη Β΄ Βαζκνύ – πηινηηθή ιεηηνπξγία», ήηαλ ε ελεκέξσζε
ησλ ζηειερώλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλώζεσλ ησλ Γήκσλ αλαθνξηθά κε
ην Πξόγξακκα, από ηα αξκόδηα ζηειέρε ηεο ΔΔΤΑΑ.
Ο Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο ΔΔΤΑΑ, απεπζπλόκελνο ζηνπο
παξεπξηζθόκελνπο, αλαθέξζεθε ζε θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαπηζηώζεηο πνπ
έρνπλ γίλεη, όζνλ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ Γήκσλ θα ησλ
Πεξηθεξεηώλ. Σύκθσλα κε όζα είπε, απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ
επηρεηξεζηαθή ηνπο ηθαλόηεηα. Τελ ηθαλόηεηα δειαδή από ηε κηα λα
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αξκνδηόηεηεο πνπ ηνπο εθρσξνύληαη, θαη από ηελ
άιιε λα εμππεξεηνύλ ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, κε ηξόπν
απνηειεζκαηηθό ζε όζα ηνπο δεηνύλ. «Φπζηθά, όηαλ κηιάκε γηα
ηθαλόηεηα, ελλννύκε ηα νηθνλνκηθά ηνπο κέζα, ην πξνζσπηθό ηνπο, αιιά
θαη ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Με ην ζπγθεθξηκέλν
ινηπόλ Πξόγξακκα πνπ έρεη αλαιάβεη λα πινπνηήζεη ε ΔΔΤΑΑ,
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αλαπνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηηο πεξηηηέο , πνιιέο θνξέο, ελέξγεηεο».

ηελ

Μηιώληαο γηα ηνλ ζηόρν ηνπ Πξνγξάκκαηνο ν θ. Γθνηζόπνπινο, εμήγεζε
όηη απηόο είλαη, λα αιιάμεη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνδηνίθεζεο Α’
θαη Β΄ Βαζκνύ, λα γίλεη πην ιεηηνπξγηθή, πην απνηειεζκαηηθή θαη
επηρεηξεζηαθά πην ηθαλή, ώζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο πνπ νινέλα
απμάλνληαη. « Πξόθεηηαη γηα έλα Έξγν πνπ είρε πξνηαζεί από ηελ
ΔΔΤΑΑ αξθεηά ρξόληα πίζσ. Η πξνγξακκαηηθή ζπκθσλία πνπ
ππνγξάθεθε ηώξα, κεηαμύ ΥΠΔΣ-ΔΝΠΔ-ΚΔΓΔ, δίλεη πιένλ ην
θαηάιιειν λνκηκνπνηεηηθό πιαίζην θαη ηελ δπλαηόηεηα λα μεθηλήζεη από
ηελ Δηαηξία ε πινπνίεζή ηνπ. Δπειπηζηνύκε όηη ζην ηέινο ηνπ 2019 ζα
έρνπκε θαηαιήμεη, έρνληαο ζηα ρέξηα καο ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα
ηα νπνία θαη ζα λνκνζεηεζνύλ από ηελ εγεζία ηνπ ΥΠΔΣ», θαηέιεμε ν
Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο ηεο ΔΔΤΑΑ, δεηώληαο γηα αθόκε θνξά ηελ
ζπλεξγαζία όισλ γηα ηε επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ.
Φαηξεηηζκό απεύζπλε επίζεο θαη ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
Οξγάλσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο ΚΔΓΔ, Μέινο ηνπ
Γ.Σ. ηεο ΔΔΤΑΑ, Ισάλλεο Τζηάκεο.
Σην ζύληνκν ραηξεηηζκό ηνπ ν θ. Τζηάκεο αλαθέξζεθε ζηνπο ιόγνπο
θαζπζηέξεζεο απνδνρήο θαη πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ην γεγνλόο όηη νη αξκόδηνη παξάγνληεο ζεσξνύζαλ
πσο απηό είρε ζρέζε, κε ηνπο Δζσηεξηθνύο Οξγαληζκνύο ησλ Γήκσλ,
αιιά θαη κε ην όηη θαλέλαο ΟΤΑ δελ είρε ελδηαθεξζεί έσο ζήκεξα.
Καη ν θ. Τζηάκεο ραξαθηήξηζε ην έξγν απηό ζεκαία, ηνλίδνληαο
ηδηαίηεξα όηη δελ ζα ππάξμεη άιιε επθαηξία γηα ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, πνπ ρξόληα ηώξα ηαιαλίδεη ηνπο
πνιίηεο. «Όζεο κεηαξξπζκίζεηο θαη αλ θάλεη ην ΥΠΔΣ, αλ δελ
πξνρσξήζεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, δελ ζα θαηαθέξνπκε απνιύησο
ηίπνηα. Γη΄ απηό ρξεηάδεηαη ε ζπλεξγαζία όισλ καο, κα πξώηα θαη πάλσ
απ΄ όια, λα πηζηέςνπλ απηό ην έξγν νη Γήκνη ηνπο νπνίνπο θαη αθνξά»,
ππνγξάκκηζε ν θ. Τζηάκεο.
Η παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαδηνξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγηθνύ
εθζπγρξνληζκνύ ηεο Τ.Α., έγηλε από ηνλ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθήο
Αλάπηπμεο, Οξγάλσζεο θαη Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΤΑΑ Ισάλλε
Γνύπην.

Ο θ. Γνύπηνο, επεζήκαλε θαη απηόο κε ηε ζεηξά ηνπ όηη, κε ην
ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα απινπνηεζνύλ όιεο νη δηαδηθαζίεο ησλ ΟΤΑ, ζα
κεησζεί ε γξαθεηνθξαηία, ζα βειηησζεί ε εξγαζία ησλ δεκνηηθώλ
ππαιιήισλ, ζα αλαβαζκηζηεί ην κάλαηδκελη ησλ ΟΤΑ, αιιά θαη ε
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ κε ηελ παξάιιειε αλαβάζκηζε ησλ
πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ.
Η παξνπζίαζε ηνπ Υπνέξγνπ 2 : « Απινύζηεπζε θαη πξνηππνπνίεζε
ησλ δηαδηθαζηώλ ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΤΑ – Πξόηππα νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο – Πξνδηαγξαθέο ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηαθώλ
ζπζηεκάησλ», έγηλε από ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Τνκέα Οξγάλσζεο θαη
Λεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΤΑΑ Ηιία Λίηζν.
Δλώ ε παξνπζίαζε ηνπ Υπνέξγνπ 1 : «Γηαρείξηζε αιιαγήο γηα ηελ
αλαδηνξγάλσζε ησλ ΟΤΑ – ν ξόινο ησλ Σηειερώλ ησλ ΠΔΓ», έγηλε από
ηελ Πξντζηακέλε Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο
ΔΔΤΑΑ Βίθπ Φιέγθα θαη ην Σηέιερνο Όκεξν Κσλζηαληηλίδε.

