
Business Grove 

Ομιλία Προέδρου ΕΕΤΑΑ Δήμητρη Καλογερόπουλου 

 

Τις δράσεις της ΕΕΤΑΑ πάνω σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

και χρήσης του διαδικτύου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών,παρουσίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, 

στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Εμπορίου της 

Ουγγαρίας και η ALX Greece, με σκοπό την παρουσίαση της 

πλατφόρμας «Business Grove». 

 

Ειδικότερα ο κ. Καλογερόπουλος στην ομιλία του, μεταξύ άλλων, είπε:  

«Η ΕΕΤΑΑ ως θεσμικός φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υλοποίει  

δράσεις για την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.   Θα σας 

μιλήσω για δύο έργα με καινοτομικό χαρακτήρα αλλά και για το 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων που 

θα ξεκινήσει πολύ σύντομα να υλοποιείται και το οποίο αποτελεί μια 

πραγματική καινοτομία στην υπόθεση της διαχείρισης απορριμμάτων 

της χώρας.   

 

Το πρώτο έργο αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση  του 

προγράμματος «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». 

Πιο συγκεκριμένα αφορά στην φιλοξενία παιδιών σε Δομές Παιδικών/  

Βρεφονηπιακών  Σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, με εντολές 

τοποθέτησης – voucher και  φορέα υλοποίησης την  ΕΕΤΑΑ, μέσω 

ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης όλων των φάσεων 

(προκήρυξη, υποβολή αιτήσεων, αξιολόγηση, αποτελέσματα, 

συμβάσεις, πληρωμές, ερωτηματολόγια αξιολόγησης).  Με τον τρόπο 



αυτό θα συνδέονται 110.000 μητέρες και 3.100 δομές σε όλη την 

χώρα με την ΕΕΤΑΑ,  με πλήρη διαφάνεια και  αποτελεσματικότητα. 

 

Το δεύτερο έργο αφορά  στην υλοποίηση της Δράσης με τίτλο 

«Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση 

διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Πιλοτική 

λειτουργία».  

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Μεταρρύθμιση του Δημόσιου τομέα» και αποτελεί μέρος ενός 

ολοκληρωμένου «Προγράμματος Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 

325 Δήμων και των 13 Περιφερειών». 

 

Στόχος του προγράμματος είναι: «Η Ελληνική Αυτοδιοίκηση, 

αξιοποιώντας το δυναμικό των Τοπικών και Περιφερειακών Ενώσεων , 

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 πολιτοκεντρικές και 

συνεχώς αναβαθμιζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.» 

Με άλλα λόγια, το Πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο σχεδιασμό ενός 

νέου και σύγχρονου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και 

λειτουργίας των ΟΤΑ. 

  

Η πρώτη καινοτομία  του έργου είναι οι συνδυασμένες αλλαγές και η 

ευθυγράμμιση των  διαδικασιών, των δομών, των συστημάτων και του 

ανθρώπινου δυναμικού των ΟΤΑ. Οι συνεργίες και τα 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από την 



προτεινόμενη ολοκληρωμένη διοικητική μεταρρύθμιση αναμένεται να 

βελτιώσουν σε μεγάλο βαθμό την διοικητική ικανότητα των ΟΤΑ.  

Η περιγραφή του νέου μοντέλου λειτουργίας θα γίνει αξιοποιώντας 

σύγχρονα εργαλεία μοντελοποίησης διαδικασιών και σχεδιασμού 

επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής.  

 

Η δεύτερη καινοτομία του έργου συνίσταται στη δημιουργία δικτύων 

του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων και Περιφερειών και στη 

πρόβλεψη ενεργειών ευαισθητοποίησης, διαβούλευσης και 

συμμετοχής. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός 

σχεδιασμός και στη συνέχεια η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου 

μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας σε όλους τους ΟΤΑ». 

 

Αναφερόμενος ο κ. Καλογερόπουλος στο τρίτο έργο που έχει 

αναλάβει να υλοποιήσει  η ΕΕΤΑΑ, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων, τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο 

πραγματικά καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα.  

 

«Το όλο πρόγραμμα χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη έχει να 

κάνει με την παρακολούθηση όλων των έργων που εκτελούνται και 

προγραμματίζονται για απορρίμματα και απόβλητα. Μέσα από την 

παρακολούθηση υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται κεντρικός 

συντονισμός για την πορεία των έργων. 

Η δεύτερη ενότητα του προγράμματος αφορά την παρακολούθηση 

όλων των αποβλήτων και απορριμμάτων που διαχειρίζονται στη χώρα. 

Με αυτό το πρόγραμμα μαθαίνουμε το πώς διαχειρίζεται και το 

τελευταίο κιλό απορριμμάτων κάθε μονάδα διαχείρισης  προκειμένου 

μέσα από συγκρίσεις και μελέτες να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις 

για το μέλλον. 



Η τελευταία ενότητα του προγράμματος αυτού έχει να κάνει με τις 

καταγγελίες πολιτών και φορέων για τυχόν προβλήματα που 

υπάρχουν ή δημιουργούνται σχετικά με την διαχείριση των 

απορριμμάτων στην Ελλάδα».  

  

Κλείνοντας την ομιλία του ο Πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ, ενημέρωσε τους 

παρευρισκόμενους ότι, στο άμεσο μέλλον η ΕΕΤΑΑ μαζί με τα μέλη 

του Δικτύου Learning Cities της Unesco από την Ελλάδα σκοπεύουν 

να προωθήσουν ένα «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων που Μαθαίνουν».  

 

Η συγκρότηση του δικτύου αυτού θα γίνει  σε δύο τομείς: 

 ο πρώτος θα έχει να κάνει με την  προώθηση της δημιουργίας 

του Ελληνικού Δικτύου Πόλεων που Μαθαίνουν  και 

  ο δεύτερος με την υποστήριξη της λειτουργίας του. 

 

«Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ως 

θεσμοθετημένος επιστημονικός και τεχνικός σύμβουλος φορέων 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης, διαθέτει την 

επιστημονική επάρκεια και την επιχειρησιακή ετοιμότητα να 

ανταποκριθεί στο ρόλο του Υποστηρικτικού Μηχανισμού του υπό 

δημιουργία Δικτύου Ελληνικών Πόλεων που Μαθαίνουν», τόνισε ο κ. 

Καλογερόπουλος. 


