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Βέροια 05-07-2018

Αρ. πρωτ. : Δ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ * :

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ? :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ( :
Fax :
e-mail :

Μητροπόλεως 55 ,
59100 Βέροια
Μ. Γεωργιάδου
23313 – 50586

m.georgiadou@veria.gr

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Ορισμός «Πολιτικά υπεύθυνου» για την υλοποίησης του Προγράμματος «Αναδιοργάνωση και
διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού -Απλούστευση και
προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού- πιλοτική λειτουργία»

ΣΧΕΤ.: Το αρ. πρωτ. 5987/27 Ιουνίου 2018 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με το πιο πάνω σχετικό έγγραφό της, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ενημέρωσε τους
κ. Δημάρχους της επικράτειας σχετικά με την προαναφερόμενη πράξη και τον ρόλο που καλούνται οι Δήμοι να
αναλάβουν στα πλαίσια υλοποίησης αυτής.
Σύμφωνα με την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», που
προέκυψε από την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος του Ιουνίου 2015, έχει
προβλεφθεί η υλοποίηση της Δράσης Α.2.1.4 «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού -Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄
βαθμού- πιλοτική λειτουργία».
Η εν λόγω δράση αποτελεί – όπως χαρακτηρίζεται στο έγγραφο ενημέρωσης- έργο- σημαία της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού) και συμπληρώνεται με τη δράση Β.1.1.5 «Υποδομές Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης για την εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού» και τη Δράση Γ.2.1.3.
«Επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των Περιφερειών στην εφαρμογή νέων μοντέλων λειτουργίας».
Οι πιο πάνω 3 Δράσεις συγκροτούν το ολοκληρωμένο «Πρόγραμμα Αναδιοργάνωσης και Λειτουργικού
Εκσυγχρονισμού των 325 Δήμων και των 13 Περιφερειών».
Στόχος του προγράμματος είναι: «Η Ελληνική Αυτοδιοίκηση αξιοποιώντας το δυναμικό των ΤΠΕ, να καταστεί
λιγότερο γραφειοκρατική και πιο αποδοτική, απλουστεύοντας και τυποποιώντας τις διαδικασίες λειτουργίας της ,
διαλειτουργώντας ηλεκτρονικά με τα άλλα επίπεδα διοίκησης και παρέχοντας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις
πολιτο- κεντρικές και συνεχώς αναβαθμιζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες».
Η αναφερόμενη στο θέμα πράξη-«Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και
Β΄ Βαθμού -Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού- πιλοτική
λειτουργία»- έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση με συνολικό προϋπολογισμό 2.549.193,07€, στο Ε.Π.
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» και είναι η Α δράση.
Κύριος της πράξης, φορέας χρηματοδότησης και φορέας λειτουργίας είναι το Υπουργείο Εσωτερικών και
δικαιούχος η ΕΕΤΑΑ.
Στα πλαίσια της πράξης θα συγκροτηθούν 10 θεματικά δίκτυα Δήμων, ένα για κάθε λειτουργική περιοχή. Σ’ αυτά
θα συμμετέχουν στελέχη Δήμων , ΠΕΔ, ΕΕΤΑΑ, ΥΠΕΣ και αρμόδιων Υπουργείων.
Σε κάθε Δήμο , για κάθε λειτουργική περιοχή, πρέπει να οριστεί και ένας αιρετός, ως πολιτικά υπεύθυνος της
υλοποίησης του Προγράμματος Αναδιοργάνωσης , στην οποία θα συμμετέχει και ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου.

mailto:dtynohma@imathia.gr


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ –

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μητροπόλεως 55 , 591 00 Βέροια

Email: m.georgiadou@veria.gr mailto:dtynohma@imathia.gr

Έκδοση 1η
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Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω καθώς και τον Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τον ορισμό ενός αιρετού , ως «πολιτικά υπευθύνου» της
υλοποίησης του Προγράμματος Αναδιοργάνωσης στο Δήμο Βέροιας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ
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Σελίδα 3 από 3
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