
Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Σπύρου Σπυρίδων 

στην εκδήλωση για την έκδοση του βιβλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης 

«Οργάνωση, Στελέχωση και Λειτουργία των Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α» 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

Ε.Ε.Τ.Α.Α. Σπύρος Σπυρίδων στα 

πλαίσια της εκδήλωσης για την 

έκδοση του βιβλίου του Δήμου 

Θεσσαλονίκης «Οργάνωση, 

Στελέχωση και Λειτουργία των 

Πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α», που 

έγινε την Πέμπτη, 26 Μάϊου 

2022, πραγματοποίησε ομιλία 

εστιάζοντας στην έννοια της 

«Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης».  

Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν, ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης, ο 

Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Γ. Σωτηρέλης  και η πρώην Αντιπεριφερειάρχης 

Άννα Παπαδημητρίου - Τσάτσου. Συντονιστής ήταν ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου 

Επικρατείας  Μιχάλης Πικραμένος. 

Ειδικότερα ο κ. Σπυρίδων, αναφερόμενος στην αξιολόγηση των προηγούμενων 

διοικητικών μεταρρυθμίσεων για τους Ο.Τ.Α. τόνισε την ανάγκη για αλλαγή της 

διοικητικής υπαγωγής των υπαρχουσών υπηρεσιών, επισημαίνοντας παράλληλα 

την σημασία μετάβασης προς ένα μοντέλο «Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης». Η 

προώθησή της αποτελεί σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση της δημόσιας 

διοίκησης, καθώς αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) θα διασφαλίσει τη συνέργεια και τη διαλειτουργικότητα των τεσσάρων 

διοικητικών επιπέδων (Κεντρική Διοίκηση-Αποκεντρωμένες Διοικήσεις-Περιφέρειες-

Δήμοι). 

Περιγράφοντας τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει η χώρα έως τώρα για την 

υιοθέτηση ενός τέτοιου μοντέλου, καταλήγει ότι οι μέχρι σήμερα προσπάθειες δεν 

έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν δείγματα καλών 

πρακτικών στα πλαίσια διαμόρφωσης και εφαρμογής Δημόσιας Πολιτικής, όπως 

είναι η δράση της «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», όπου 

αξιοποιεί καινοτόμα την τεχνολογία μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Στο δεύτερο σκέλος της ομιλίας του, θέτοντας στο επίκεντρο την έννοια της 

«Ψηφιακής Διακυβέρνησης» αναλύει το έργο με τίτλο «Αναδιοργάνωση και 

διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού- 

απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών» που στοχεύει στη διαμόρφωση 

ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α με τη 

χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Το συγκεκριμένο, αποτελεί ένα 



από τα μεταρρυθμιστικά βήματα προς την κατεύθυνση της «Ψηφιακής 

Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης». 

Τέλος, σημειώνει την ουσιαστική αναγκαιότητα διάκρισης μεταξύ του πολιτικού και 

του διοικητικού επιπέδου για την καλύτερη διαχείριση των Δήμων και των 

Περιφερειών.  

 

 


