Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Ε.Ε.Τ.Α.Α.
για την απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας της
Περιφέρειας

Μνημόνιο Συνεργασίας με αντικείμενο την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου
«Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ /
Πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας / Προδιαγραφές των αναγκαίων
πληροφοριακών συστημάτων», υπέγραψαν σήμερα, στα γραφεία της
Περιφέρειας, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.),
Θεόδωρος Γκοτσόπουλος.
Η Περιφερειάρχης Ρένα Δούρου, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε: «Εδώ και 4.5
χρόνια εργαζόμαστε συστηματικά υπέρ της απλούστευσης και της
προτυποποίησης των διαδικασιών λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής. Και
το πράττουμε αυτό γιατί θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζουμε
την παθογένεια της γραφειοκρατίας. Μιας χρόνιας παθογένειας που
υπονομεύει το δημόσιο συμφέρον και λειτουργεί σε βάρος των
συμφερόντων των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών. Ο αγώνας αυτός,
που είναι αγώνας διαρκείας, απαιτεί πολλαπλές συνέργειες με όλους τους
φορείς που μπορούν να συμβάλλουν ενεργά σε ένα διαφορετικό πρότυπο
άσκησης διοίκησης. Στο νέο ήθος που απαιτείται για μια αποτελεσματική,
στο πλευρό του πολίτη, Δημόσια Διοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό η υπογραφή
του Μνημονίου Συνεργασίας της Περιφέρειας με την Ελληνική Εταιρεία
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., αποτελεί σημείο καμπής.
Ενώνουμε δυνάμεις για καλύτερη, ποιοτικότερη, αποτελεσματικότερη
Δημόσια Διοίκηση στην Αττική».
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα «Αναδιοργάνωσης και Λειτουργικού
Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών» στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα», το οποίο
αποτελείται από 3 δράσεις. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. έχει αναλάβει τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση της 1ης δράσης, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιείται το συγκεκριμένο
έργο.
Σχετικά με το έργο
Το έργο στοχεύει στη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης
και λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών:


της αποτύπωσης, μοντελοποίησης και αξιολόγησης των υφιστάμενων
διαδικασιών λειτουργίας των ΟΤΑ,



του στρατηγικού σχεδιασμού του
οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ,

νέου

επιχειρησιακού

συστήματος



της απλούστευσης και προτυποποίησης των διαδικασιών,



του προσδιορισμού των απαραίτητων θεσμικών αλλαγών και τροποποιήσεων
του κανονιστικού πλαισίου, οι οποίες θα διασφαλίσουν την εφαρμογή του
επιχειρησιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού,



της εκπόνησης προτύπων οργάνωσης, στελέχωσης και αξιολόγησης της
λειτουργίας των ΟΤΑ,



της εκπόνησης των προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών
συστημάτων καθώς και των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας,



της εκπόνησης σχεδίου μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο σύστημα
λειτουργίας,



του σχεδιασμού προγραμμάτων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και
των δημοτικών και περιφερειακών αρχών των ΟΤΑ για την εφαρμογή του
νέου συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας,



πιλοτικών εφαρμογών σε επιλεγμένους ΟΤΑ - πιλότους.



