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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 

και της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας υπέγραψαν σήµερα η Αναπληρωτής Υπουργός 

Εσωτερικών κα Φώφη Γεννηµατά, ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και 

Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός και ο Πρόεδρος της ΚΕ∆Ε κ. Κώστας Ασκούνης. 

Στόχος της συνεργασίας είναι η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης µε σειρά µέτρων όπως: 

-       Η αυτοµατοποίηση και απλούστευση διαδικασιών των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

-       Η ορθολογική διαχείριση πόρων µέσα από την εφαρµογή σύγχρονων συστηµάτων 

παρακολούθησης και µέτρησης της απόδοσης των πόρων 

-       Η ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου και ενθάρρυνση της συµµετοχής των πολιτών  

-       Η παροχή χρήσιµων και απλών καθηµερινών ψηφιακών υπηρεσιών 

-       Η διασφάλιση της αποδοτικότητας της λειτουργίας 

-       Η αποτελεσµατικότερη και ασφαλής διαχείριση των πληροφοριών, σε ένα ενιαίο πλαίσιο 

διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιµότητας 

-       Η διαρκής εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού για την απόκτηση σύγχρονων 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

-       Η διαµόρφωση «κουλτούρας» συνεχούς  µάθησης και διαχείρισης της γνώσης 

Aµέσως µετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου συνεργασίας ο Πρόεδρος της Ένωσης 

Περιφερειών Ελλάδας και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιάννης Σγουρός δήλωσε:  

“Οι στόχοι που θέτουµε από κοινού µε το υπουργείο Εσωτερικών είναι στόχοι που αν επιτευχθούν 

θα έχουµε καταφέρει ως Τοπική Αυτοδιοίκηση να παρέχουµε καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη.  

Από όλους αυτούς τους στόχους θεωρώ ότι η απλούστευση των διαδικασιών, η επέκταση της 

εφαρµογής των ηλεκτρονικών συστηµάτων και η ενίσχυση της συµµετοχής των πολιτών θα 

αλλάξουν τελείως την εικόνα που έχει ο πολίτης όχι µόνο για την Αυτοδιοίκησης αλλά το Κράτος 

γενικότερα.  

Θα µπορέσουµε µε αυτόν τον τρόπο να περιορίσουµε το καρκίνωµα της γραφειοκρατίας που 

ταλαιπωρεί χρόνια τους πολίτες.  
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Εµείς ως Περιφέρειες από την πλευρά µας θα κάνουµε ότι είναι δυνατόν για να υλοποιήσουµε τους 

στόχους της σηµερινής συµφωνίας. Όµως και το υπουργείο θα πρέπει να ξέρει ότι αυτή η µεγάλη 

µεταρρύθµιση του Καλλικράτη χρειάζεται έµπρακτη στήριξη. Το έχω πει πολλές φορές, 

µεταρρύθµιση χωρίς χρήµατα δεν γίνεται” .  

H αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κα Φώφη Γεννηµατά δήλωσε:  

“Ο Καλλικράτης αποτελεί µια ουσιαστική τοµή για τη δηµόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση.  

Θέλουµε και µπορούµε να την στηρίξουµε. Αυτή ακριβώς είναι η λογική του επιχειρησιακού 

προγράµµατος, µε το οποίο προχωρούµε µετά τη διαίρεση και την ανακατανοµή αρµοδιοτήτων και 

στην εµβάθυνση των αλλαγών ανά δήµο και περιφέρεια.  

Καµία µεγάλη πολιτική αλλαγή δεν µπορεί να έχει αποτέλεσµα, χωρίς την ουσιαστική συναίνεση και 

συνεργασία των φορέων που θα την υλοποιήσουν. Η υπογραφή του µνηµονίου ανάµεσα στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, τους δήµους και τις περιφέρειες αποτελεί για εµάς ένα πολύ σηµαντικό 

συµβόλαιο που σηµατοδοτεί την έναρξη µιας κοινής διαδροµής που ξεκινά τώρα και θα ολοκληρωθεί 

το 2015. Ξεκινάµε µε δυο σηµαντικές δράσεις που αφορούν στην αναπτυξιακή και στην κοινωνική 

πολιτική”. 

 


