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Γνώµη της ΟΚΕ για την 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

Στις 30/4/2010, ο κ. Ιωάννης Ραγκούσης, Υπουργός Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, απέστειλε προς γνωµοδότηση 

στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), το σχέδιο Νόµου «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 

Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας 

αποτελούµενη από την τους κ.κ. Κώστα Γκουτζαµάνη, Φωκίωνα ∆εληγιάννη, 

Νικόλαο Λιόλιο, Βασίλειο Ξενάκη (αναπλ. από τον κο Ηλία Ηλιόπουλο), κα 

Γιώτα Γαζή (αναπλ. Γιάννης Σωτηρίου)  και Γεώργιο Τσατήρη.  

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Λιόλιος. Στις 

εργασίες της Επιτροπής Εργασίας µετείχαν ως εµπειρογνώµονες οι κ.κ. ∆ηµήτρης 

Κατσούλης και Νικόλαος Χλέπας. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. µετείχαν οι επιστηµονικοί 

συνεργάτες ∆ρ. Αφροδίτη Μακρυγιάννη και ∆ρ. Όλγα Αγγελοπούλου, η οποία είχε 

τον επιστηµονικό συντονισµό της Οµάδας. Ερευνητική στήριξη παρείχε από πλευράς 

Ο.Κ.Ε. η κα ∆ήµητρα Λαµπροπούλου, Οικονοµολόγος.  

Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τρεις (3) συνεδριάσεις, 

ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαµόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολοµέλεια στη 

συνεδρίαση της 17 Μαΐου 2010.  

Η Ολοµέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητής ήταν  κ. Ι. Σωτηρίου, αφού 

ολοκλήρωσε την συζήτηση για το θέµα στη συνεδρίαση της 25 Μαΐου 2010, 

διατύπωσε την υπ' αριθ. 237 Γνώµη της Ο.Κ.Ε. 
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Περίληψη 

 

Η παρούσα Γνώµη διαρθρώνεται σε δύο Κεφάλαια. Το Κεφάλαιο Α’ περιέχει 

µία σύντοµη περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και την γενική αξιολόγηση επί 

της φιλοσοφίας του όλου εγχειρήµατος για την µεταρρύθµιση της κρατικής 

οργάνωσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Κεφάλαιο Β’ περιέχει τις 

παρατηρήσεις της ΟΚΕ ανά θεµατική ενότητα της µεταρρύθµισης και του σχεδίου. 

Με το σχέδιο ανασυγκροτείται η πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση µε την 

συγχώνευση των υφιστάµενων σήµερα 1034 δήµων και κοινοτήτων της χώρας σε 

περίπου 340 δήµους. Οι 54 νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας συγχωνεύονται 

στις 13 Περιφέρειες οι οποίες θα αποτελούν πλέον τον δεύτερο βαθµό της τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Η αποκεντρωµένη κρατική διοίκηση «αποσύρεται» από τις 13 

διοικητικές περιφέρειες της χώρας και συγκροτείται σε 7 «αποκεντρωµένες 

διοικήσεις». 

Επιπλέον, υπογραµµίζεται το γεγονός ότι αναπόφευκτα οι ριζικές µεταβολές 

στην οργάνωση του κράτους και της αυτοδιοίκησης θα σηµάνουν  µεγάλες αλλαγές 

στο εργασιακό καθεστώς των εργαζοµένων και διατυπώνονται σχετικές προτάσεις. 

Στο Κεφάλαιο Β’ η ΟΚΕ εκφράζει τις παρατηρήσεις της στις εξής θεµατικές 

ενότητες της µεταρρύθµισης και του σχεδίου: 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ∆ΟΜΙΚΗ ΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ  

Η δραστική µείωση του αριθµού των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ, η αύξηση του 

µέσου όρου του πληθυσµού και της έκτασης µεταβάλλουν τους όρους οργάνωσης και 

λειτουργίας της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης αυξάνοντας την 

αποτελεσµατικότητά της και επιτυγχάνοντας οικονοµίες κλίµακας στο λειτουργικό 

κόστος. Οι προτεινόµενες λειτουργικές µεταρρυθµίσεις αναµένεται ότι θα 

καταστήσουν την πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεσµατικότερη προς 

όφελος των αντίστοιχων τοπικών κοινωνιών.  

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ 

ΒΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Η πολιτική επιλογή για την δηµιουργία δευτεροβάθµιων ΟΤΑ εκεί ακριβώς 

όπου ήδη λειτουργούσε η κρατική περιφέρεια και ασκούνταν οι περιφερειακή 

αναπτυξιακή πολιτική αποτελεί µια εύλογη και ορθολογική απόφαση η οποία 



 3 

περιορίζει τις δυσκολίες και τις απώλειες από την µετάβαση και την λειτουργία σε 

αυτό το νέο αυτοδιοικητικό και αναπτυξιακό σχήµα.  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 

∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ  

Η συγκρότηση του µικρού αριθµού των διοικητικών µονάδων του κράτους 

µπορεί και πρέπει να σηµάνει ώθηση για ισχυρότερη αποκέντρωση προς την 

αυτοδιοίκηση και κατ΄ επέκταση προς τις τοπικές και περιφερειακές κοινωνίες. Οι 

αποκαλούµενες «αποκεντρωµένες διοικήσεις» προσφέρουν τις δυνατότητες για 

επανένταξη των κλαδικών αποκεντρωµένων υπηρεσιών (λ.χ. εκπαίδευσης, υγείας, 

πολιτισµού κλπ.) στο νέο, ευρύτερο και ισχυρότερο σχήµα, έτσι ώστε να 

αποκατασταθεί και η διακλαδική ενότητα και ο συντονισµός της αποκεντρωµένης 

κρατικής διοίκησης.  

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΟΤΑ  

Το σχέδιο νόµου, πέρα από τη συµµετοχή της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο 

προεδρείο του δηµοτικού και του περιφερειακού συµβουλίου, δεν περιλαµβάνει 

εκτενέστερες ρυθµίσεις για την συστηµατικότερη λειτουργία των αιρετών 

συµβουλίων, όπως θα αναµενόταν ενόψει των νέων µεγαλύτερων και ισχυρότερων 

πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων ΟΤΑ. Ορθότερο θα ήταν να φροντίσει απευθείας 

ο ίδιος ο νόµος για την αναβάθµιση και καλύτερη οργάνωση των αιρετών 

συµβουλίων και ιδίως των ελεγκτικών τους λειτουργιών, κατά το πρότυπο του 

κοινοβουλίου. 

Σε ότι αφορά στο νέο δεύτερο βαθµό αυτοδιοίκησης, υπογραµµίζεται ότι η 

νέα διοικητική οργάνωση πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλάβει την αναβάθµιση 

του θεσµού των Νοµαρχιακών Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιτροπών µε 

επίπεδο πλέον την περιφέρεια και, συγκεκριµένα, την πρόβλεψη Περιφερειακών 

Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιτροπών (ΠΟΚΕ), ως οργάνων διεξαγωγής 

κοινωνικού διαλόγου σε περιφερειακό επίπεδο κατ’ αναλογία της Οικονοµικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Επισηµαίνονται οι αναµενόµενες θετικές επιπτώσεις ορισµένων 

παρεµβάσεων, όπως η επιµήκυνση της θητείας των αιρετών της αυτοδιοίκησης κατά 

ένα έτος και η επαναφορά του 50%+1. Ως προς το δεύτερο βαθµό αυτοδιοίκησης, δεν 

εισάγεται η δυνατότητα επιλογής από τον εκλογέα και υποψηφίου συµβούλου από τα 
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υπόλοιπα περιφερειακά διαµερίσµατα, όπως προβλέπεται για το δηµοτικό εκλογικό 

σύστηµα. Αυτή η επιλογή εµποδίζει τη σφυρηλάτηση µιας ενιαίας περιφερειακής 

συνείδησης. Επιπλέον, η εκλογή του αντιπεριφερειάρχη του περιφερειακού 

διαµερίσµατος απευθείας και ταυτόχρονα µε τον περιφερειάρχη πρέπει να 

επανεξεταστεί διότι ενδέχεται να δηµιουργήσει πολλές θεσµικές και πολιτικές 

δυσλειτουργίες. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΟΤΑ  

Η µεταφορά σηµαντικών αρµοδιοτήτων στους δήµους, όπως είναι θέµατα 

πολεοδοµικών εφαρµογών και υγειονοµικών ελέγχων, προϋποθέτει την στελεχιακή 

επάρκεια των νέων δήµων σε ειδικευµένο προσωπικό. Κυρίως όµως απαιτείται 

συγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο στο επίκεντρο του οποίου δεν θα είναι κυρίως η 

µηχανιστική µετάβαση από το ένα επίπεδο στο άλλο ή η µηχανιστική κατανοµή 

ανθρωπίνων πόρων και ίσως και η ελλειµµατική κατανοµή των ανάλογων 

οικονοµικών πόρων, αλλά η  µετάβαση σε µία νέα ανασυγκροτηµένη υπηρεσιακή 

µονάδα που θα οργανωθεί και θα λειτουργήσει µε σύγχρονες µεθόδους, µε χρήση των 

εφαρµογών της κοινωνίας της πληροφορίας, µε οικονοµίες κλίµακας κ.ο.κ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΠ∆∆ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  

Επισηµαίνονται οι αναµενόµενες θετικές επιπτώσεις του περιορισµού των 

«θυγατρικών» φορέων των ΟΤΑ. Το σχέδιο νόµου δεν αντιµετωπίζει όµως τα 

σηµαντικά προβλήµατα που έχουν προκύψει από τη λειτουργία δηµοτικών, ιδίως, 

επιχειρήσεων ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Εξάλλου, ο εξορθολογισµός ως προς τα 

νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ θα ήταν σκόπιµο να συνδυασθεί µε αντίστοιχο 

εξορθολογισµό ως προς τους οργανισµούς εσωτερικής υπηρεσίας τους. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8:  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ «ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ 

«ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑΣ» 

Η συγκρότηση συστήµατος µητροπολιτικής αυτοδιοίκησης ήταν ένα από τα 

θεσµικά ελλείµµατα που έρχεται σήµερα να ρυθµίσει ο νοµοθέτης. Ανάλογης 

σηµασίας είναι η προσπάθεια του νοµοθέτη να εφαρµόσει στην οργανωτική δοµή και 

στην λειτουργία των δήµων και των περιφερειών την συνταγµατικά πλέον 

κατοχυρωµένη αρχή της νησιωτικότητας. Η νησιωτικότητα εφαρµόζεται στην 
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άσκηση των αρµοδιοτήτων, στη διαδηµοτική συνεργασία αλλά και στο σύστηµα 

διοίκησης των νησιώτικών δήµων. Αντίθετα, υπογραµµίζεται ότι η αναφορά στο 

χαρακτηριστικό της ορεινότητας περιορίζεται µόνο στους τίτλους και δεν υπάρχουν 

σχετικές ρυθµίσεις.  

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  

Επισηµαίνεται ότι η δηµιουργία µιας νέας αυτοτελούς υπηρεσίας για την 

άσκηση εποπτείας στους ΟΤΑ, η οποία υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αλλά αποκεντρώνεται στις επτά 

«αποκεντρωµένες διοικήσεις» επιχειρείται µια ριζική τοµή. Θετικά µπορεί να 

λειτουργήσει και ο θεσµός του Συµπαραστάτη του ∆ηµότη, αν και υπάρχει 

προβληµατισµός κατά πόσον ο θεσµός αυτός θα είναι αποτελεσµατικός, εάν δεν 

εξασφαλίζεται η υποστήριξή του από τις δηµοτικές/περιφερειακές υπηρεσίες. 

Ενόψει της επέκτασης της δικαιοδοσίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίνεται 

απαραίτητη η στελέχωσή του µε προσωπικό που θα έχει την αναγκαία εξειδίκευση σε 

θέµατα διοίκησης των ΟΤΑ. Υπερβολική κρίνεται η υπαγωγή στον προληπτικό 

έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των συµβάσεων µε αντικείµενο άνω των 

100.000 ευρώ. Ως προς την ιδιαίτερα θετική αξιοποίηση των διαδικτύου για λόγους 

διαφάνειας, σηµειώνεται ότι θα πρέπει να καθοριστούν ειδικότερες προδιαγραφές. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΣΧΕ∆ΙΟ  

Το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει αρκετές σηµαντικές διατάξεις που αφορούν 

τους νέους ΟΤΑ, όπως τα σχετικά µε την εφαρµογή εξελιγµένου διπλογραφικού 

συστήµατος αναλογιστικής λογιστικής, το πρόγραµµα εξυγίανσης ΟΤΑ µε 

οικονοµική δυσπραγία και τη δηµιουργία λογαριασµού εξυγίανσης και αλληλεγγύης 

της αυτοδιοίκησης. Η ΟΚΕ θα προτιµούσε το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την 

υποστήριξη της µεταρρύθµισης να παρατίθεται στο σύνολό του στο νοµοσχέδιο και 

να µην παραπέµπεται για εξειδικεύσεις στο µέλλον. 

Επιπλέον, η ΟΚΕ επειδή δεν ετέθη υπόψη της το επιχειρησιακό σχέδιο που, 

όπως µας ενηµέρωσαν, υπάρχει, αλλά επειδή της απεστάλη το σχέδιο νόµου, 

προβαίνει στις εξής παρατηρήσεις: (α) ότι το σχέδιο νόµου ως προς το επιχειρησιακό 

σχέδιο «ΕΛΛ.Α.∆.Α.» θέτει ορισµένες γενικές κατευθύνσεις αφήνοντας τη 

διαµόρφωση και τη λειτουργία του επιχειρησιακού σχεδίου στο άµεσο µέλλον, (β) ότι 

δεν προκύπτει ότι υπάρχει επεξεργασµένο από τον νοµοθέτη ένα δοµηµένο 
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πρόγραµµα στήριξης της µεταρρύθµισης, (γ) ούτε ότι έχουν εξαχθεί τα αναγκαία 

συµπεράσµατα από την προηγούµενη αρνητική έως σήµερα εξέλιξη του ΕΤΠΑ στο 

Πρόγραµµα «Ι. Καποδίστριας». Ακόµα επισηµαίνεται ότι αποδίδεται ιδιαίτερη 

σηµασία στα ζητήµατα που αφορούν την µεταφορά αρµοδιοτήτων και την 

«κοστολόγησή» τους, αν και θα έπρεπε οι αρµοδιότητες να συνδέονται άµεσα, ρητά 

και κατηγορηµατικά και µε ανθρώπινους πόρους, καθώς και µε κατάλληλες 

οργανωτικές δοµές. Τέλος, σηµειώνεται ότι θα ήταν ορθότερο οι αρµοδιότητες να 

κοστολογούνται από «µηδενική βάση» ώστε να αποφευχθεί η κατασπατάληση και η 

χαµηλή παραγωγικότητα που παρατηρούνται σήµερα. 
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 Α’ Κεφάλαιο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Με το υπό κρίση σχέδιο νόµου επιχειρείται µία µείζονα µεταρρύθµιση της 

κρατικής οργάνωσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενόψει της σηµασίας των 

µεταβολών, του εύρους και της πληθώρας των ρυθµιζόµενων θεµάτων, η παρούσα 

Γνώµη διαρθρώνεται σε δύο Κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο περιέχει µία 

σύντοµη περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και την γενική αξιολόγηση επί της 

φιλοσοφίας του όλου εγχειρήµατος, και το δεύτερο τις παρατηρήσεις της ΟΚΕ επί 

συγκεκριµένων θεµατικών ενοτήτων της µεταρρύθµισης και του σχεδίου. 

 

Α. ∆ΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

(α) Α’ βαθµός αυτοδιοίκησης: δήµοι και κοινότητες 

Η τελευταία αναδιάρθρωση της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης της χώρας 

πραγµατοποιήθηκε πριν από 12 χρόνια, µέσω του νόµου και του προγράµµατος «Ι. 

Καποδίστριας». Επρόκειτο για µια τολµηρή τοµή αναδιάρθρωσης της αυτοδιοίκησης, 

η οποία ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε, καθώς κατά τη διαδικασία ανασχεδιασµού του 

διοικητικού χάρτη ο αρχικά προβλεπόµενος αριθµός πρωτοβάθµιων ΟΤΑ 

διπλασιάστηκε και τελικώς ξεπέρασε τους χίλιους, ενώ εκτός αναδιάρθρωσης 

παρέµειναν οι µητροπολιτικές περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης.  

Κατά τα έτη που ακολούθησαν, το ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό που 

αρχικά στελέχωσε τους «καποδιστριακούς» δήµους στράφηκε σε άλλες θέσεις, ενώ η 

σηµαντική αύξηση της απασχόλησης στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση ακολούθησε 

ευκαιριακά και όχι ορθολογικά κριτήρια. Έτσι, σήµερα ένα σηµαντικό ποσοστό 

δήµων και κοινοτήτων δεν διαθέτει τα απαραίτητα ειδικευµένα στελέχη όπως 

µηχανικούς, οικονοµολόγους, λογιστές, πληροφορικούς, νοµικούς κ.ά., αλλά έχει 

µεγάλο αριθµό ανειδίκευτου προσωπικού. Παράλληλα ήδη οι δηµογραφικές, 

γενικότερες κοινωνικο-οικονοµικές και συγκοινωνιακές αλλαγές έχουν αλλάξει 

πολλά από τα δεδοµένα του «Καποδίστρια». Τέλος, είναι προφανές ότι ο διοικητικός 

κατακερµατισµός της αυτοδιοίκησης στις µητροπολιτικές περιοχές θα έπρεπε, αργά ή 

γρήγορα, να αντιµετωπισθεί και µε µια ριζική αναδιοργάνωση των εκεί δήµων.  
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(β) Β’ βαθµός αυτοδιοίκησης - Νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις 

Ο δεύτερος βαθµός αυτοδιοίκησης είναι γνωστό ότι αντιµετωπίζει σοβαρά 

προβλήµατα εδώ και χρόνια. Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση διαδέχθηκε την κρατική 

νοµαρχία και επιβαρύνθηκε µε µεγάλο αριθµό αρµοδιοτήτων (οι περισσότερες 

ελεγκτικού-αδειοδοτικού χαρακτήρα). Οι νέοι δευτεροβάθµιοι ΟΤΑ δεν διέθεταν 

δικούς τους πόρους και στηρίζονταν στους ΚΑΠ και τις κρατικές επιχορηγήσεις, ενώ 

περιορισµένοι παρέµειναν και οι ανθρώπινοί τους πόροι. Κατά το πρόσφατο 

παρελθόν, έγιναν ορισµένες προσπάθειες βελτίωσης των οικονοµικών των ΝΑ, ενώ 

ανέλαβαν και την αρµοδιότητα για το επαρχιακό δίκτυο. Ωστόσο, τόσο ως προς το 

τελευταίο, όσο ως και προς άλλες κρίσιµες αρµοδιότητες (λ.χ. τους υγειονοµικούς 

ελέγχους), οι ΝΑ στερούνταν τους απαιτούµενους πόρους και ιδίως τα αναγκαία 

ειδικευµένα στελέχη. Τα µεγέθη των ΝΑ ήταν εµφανώς ανεπαρκή για την ουσιαστική 

συµµετοχή τους και την ανάληψη κεντρικού ρόλου στην περιφερειακή αναπτυξιακή 

πολιτική. Όλοι αυτοί οι περιορισµοί στερούσαν από ουσιαστικό περιεχόµενο την 

πολιτική εντολή των αιρετών οργάνων της δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης, αφού οι 

δυνατότητες άσκησης δηµόσιων νοµαρχιακών πολιτικών παρέµειναν πενιχρές και το 

µεγαλύτερο µέρος των νοµαρχιακών δραστηριοτήτων αφορούσε διοικητικές 

υποθέσεις «ρουτίνας». Για τους λόγους αυτούς, η αναδιάταξη του δεύτερου βαθµού 

σε ένα ψηλότερο επίπεδο µε ευρύτερα µεγέθη φαινόταν αναπόφευκτη εδώ και χρόνια. 

(γ) Η αποκεντρωµένη κρατική διοίκηση: οι Περιφέρειες. 

Η αποκεντρωµένη διοίκηση είχε ανασυγκροτηθεί στις 13 Περιφέρειες και 

ανέλαβε σταδιακά, ιδίως από το 1997, τόσο ορισµένες από τις κρατικού χαρακτήρα 

αρµοδιότητες των παλαιών νοµαρχιών (λ.χ. ως προς την χωροταξία και τον 

πολεοδοµικό σχεδιασµό), όσο και το κυρίως βάρος του περιφερειακού αναπτυξιακού 

σχεδιασµού και της υλοποίησής του. 

Σταδιακά όµως αυτές οι Γενικές Περιφέρειες έχασαν σηµαντικές λειτουργίες 

µε την δηµιουργία ειδικών κλαδικών περιφερειών στους τοµείς της εκπαίδευσης και 

της υγείας. Επιπλέον, κατέστη σαφές ότι το σύστηµα εποπτείας επί των ΟΤΑ που 

ήταν ενταγµένο σε αυτές, δεν ήταν ικανό να ανταποκριθεί στον ρόλο που 

προδιέγραφε το ίδιο το Σύνταγµα για την κρατική εποπτεία και τον έλεγχο 

νοµιµότητας. Πράγµατι, οι υπηρεσίες της κρατικής Περιφέρειας που είχαν 

επιφορτισθεί µε τα σχετικά καθήκοντα ήταν υπο-στελεχωµένες και δεν διέθεταν το 

απαιτούµενο, ειδικευµένο προσωπικό, ενώ συχνά ήταν και τα παράπονα περί 

πολιτικοποίησης και µεροληψίας του µηχανισµού εποπτείας. Χαρακτηριστικές ήταν 
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και οι διαπιστώσεις ειδικών εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη περί «ατροφίας» 

των θεσµών εποπτείας, καθώς και οι διαπιστώσεις διάφορων ελεγκτικών θεσµών ως 

προς τα ελλείµµατα νοµιµότητας και τα φαινόµενα κακοδιοίκησης στους ΟΤΑ. 

 (δ) Γενική εικόνα: αυτοδιοίκηση & κρατική αποκέντρωση. 

Ως προς την λειτουργία των δύο βαθµών αυτοδιοίκησης και της κρατικής 

αποκέντρωσης, είναι γενικά αποδεκτό ότι, παρά την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, 

παραµένουν σοβαρά προβλήµατα και ελλείψεις. 

Έτσι, τόσο στους πρωτοβάθµιους όσο και στους δευτεροβάθµιους ΟΤΑ 

διατηρείται η υπερβολική συγκέντρωση εξουσίας και ευθυνών στο πρόσωπο του 

άµεσα αιρετού µονοπρόσωπου οργάνου (δηµάρχου ή, αντίστοιχα, νοµάρχη) που 

προκαλεί συµφόρηση και λειτουργικές ανισορροπίες. Ως προς τα υπόλοιπα όργανα µε 

εκτελεστικό ρόλο (αντιδήµαρχοι και αντινοµάρχες, κυρίως), καθώς και φορείς µε 

σηµαντική δράση για την υλοποίηση τοπικών πολιτικών (δηµοτικά νοµικά πρόσωπα 

και, ιδίως, επιχειρήσεις), έχουν καταγραφεί σοβαρά ελλείµµατα συνέχειας, 

συντονισµού, συνέργιας και εποπτείας, µε αρνητικά αποτελέσµατα για την 

διακυβέρνηση του δήµου. 

Ειδικά ως προς τα δηµοτικά νοµικά πρόσωπα υπάρχει σειρά δυσλειτουργιών. 

Σε περιόδους που υπήρχαν περιορισµοί στις προσλήψεις προσωπικού οι επιχειρήσεις 

ή τα δηµοτικά νοµικά πρόσωπα επέτρεπαν την παράκαµψη των περιορισµών, ενώ ένα 

µεγάλο µέρος αυτών δηµιουργήθηκε κατά απαίτηση των διαφόρων κοινοτικών 

προγραµµάτων. Έως σήµερα έχουν διαµορφωθεί οι εξής δύο εκ διαµέτρου αντίθετες 

εικόνες: από τη µία πλευρά οι µεγάλοι δήµοι έχουν µεγάλο αριθµό τέτοιων νοµικών 

προσώπων και επιχειρήσεων, έχοντας ουσιαστικά αποκτήσει την µικρογραφία του 

ελληνικού δηµόσιου τοµέα (που είναι εκτεταµένος µέχρι του βαθµού να µην 

γνωρίζουν ακριβώς τον αριθµό του προσωπικού). Από την άλλη πλευρά οι µικροί 

δήµοι της υπαίθρου έχουν αντίστοιχο αριθµό νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων 

που στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ανενεργές. 

Καταγράφονται ακόµα προβλήµατα συµφόρησης εµφανίζονται και σε 

ορισµένα δηµοτικά και νοµαρχιακά συµβούλια µεγαλύτερων ΟΤΑ, έτσι ώστε να 

αναδεικνύεται η ανάγκη ενίσχυσης του θεσµού των επιτροπών. Επιπλέον, τα 

συστήµατα δηµοτικής αποκέντρωσης, τόσο στις µεγάλες πόλεις όσο και στους 

«καποδιστριακούς» δήµους χαρακτηρίζονται από υποτονική λειτουργία, αν όχι από 

ουσιαστική ανυπαρξία, προκαλώντας δυσαρέσκεια σε πολίτες που αισθάνονται ότι το 

χωριό ή η γειτονιά τους παραµελούνται από την δηµοτική αρχή. Ιδιαίτερα έντονα 
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παραµένουν και τα προβλήµατα ως προς την διαφάνεια και την χρηστή 

δηµοσιονοµική διαχείριση, ενώ τα σύγχρονα συστήµατα διοίκησης, η στοχοθεσία και 

η χρήση δεικτών µέτρησης και αξιολόγησης επιδόσεων, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και άλλες µέθοδοι εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης της δηµόσιας διοίκησης 

καθηλώθηκαν σε αρχικά στάδια. 

 

Β. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο 

µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα µε άµεσες επιπτώσεις στην καθηµερινότητα των 

πολιτών, αλλά και στο σύνολο σχεδόν των διοικητικών υπηρεσιών. Συγκεκριµένα, 

ανασυγκροτείται η πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση µε την συγχώνευση των 

υφιστάµενων σήµερα 1034 δήµων και κοινοτήτων της χώρας σε περίπου 340 δήµους. 

Οι 54 νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις της χώρας συγχωνεύονται στις 13 Περιφέρειες οι 

οποίες θα αποτελούν πλέον τον δεύτερο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η 

αποκεντρωµένη κρατική διοίκηση «αποσύρεται» από τις 13 διοικητικές περιφέρειες 

της χώρας και συγκροτείται σε 7 «αποκεντρωµένες διοικήσεις». 

Πρόκειται για µια µεταρρύθµιση που αφορά άµεσα το 15% περίπου του 

συνόλου των εργαζόµενων στο δηµόσιο τοµέα, αν λάβει κανείς υπόψη τον αριθµό 

των εργαζοµένων στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια αυτοδιοίκηση, στις 

περιφέρειες και στα δικά τους νοµικά πρόσωπα. Επιπλέον αφορά τη συντριπτική 

πλειονότητα των αιρετών ή/και πολιτικών στελεχών, αφού η αυτοδιοίκηση είναι ο 

ποσοτικά σηµαντικότερος θεσµός πολιτικής αντιπροσώπευσης και πολιτικής 

συµµετοχής στην χώρα µας. Με αυτό το δεδοµένο, οι προτεινόµενες µεταρρυθµίσεις 

στην οργάνωση του κράτους και της αυτοδιοίκησης θα σηµάνουν αναπόφευκτα και 

µεγάλες αλλαγές για τους εργαζοµένους σε αυτή. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να 

αντιµετωπιστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται το σηµερινό εργασιακό 

καθεστώς των εργαζοµένων και να αξιοποιούνται τα προσόντα και η εµπειρία τους. 

Συγκεκριµένα προτείνεται: α) οι µετατάξεις θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν 

εκούσιες να παρέχονται κίνητρα και, αν η µετάταξη δεν είναι εθελοντική, να γίνεται 

κρίση από όργανο που θα λειτουργεί εν είδει υπηρεσιακού συµβουλίου, θα εφαρµόζει 

συγκεκριµένα κριτήρια µε βάση την προσωπική και οικογενειακή ζωή των 

εργαζοµένων και στο οποίο θα µετέχουν εκπρόσωποι των εργαζοµένων, και β) η 

µισθοδοσία όλων των εργαζοµένων στις νέες περιφερειακές αυτοδιοικήσεις να 

υπαχθεί στον κρατικό προϋπολογισµό που έχει δηµιουργηθεί και να αρθούν οι 
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µισθολογικές ανισότητες που υπάρχουν µέχρι σήµερα στις Νοµαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις και προέκυψαν από το 1996 και µετά. 

Και βέβαια, πέραν όλων των ανωτέρω, η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται σήµερα 

ένα αξιόλογο ποσοστό των δηµοσίων δαπανών (αν και παραµένει ένα από τα 

χαµηλότερα στην Ε.Ε.) ενώ συγκεντρώνει σηµαντικές αρµοδιότητες στους τοµείς των 

τεχνικών υποδοµών και των κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά και στον τοµέα της 

ανάπτυξης, δεδοµένου ότι οι αδειοδοτήσεις και οι έλεγχοι του µεγαλύτερου µέρους 

των µικρο-µεσαίων (και όχι µόνο) επιχειρήσεων είναι αρµοδιότητα της πρωτοβάθµιας 

είτε της δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης. 

Τέλος, η ΟΚΕ παρατηρεί ότι µία µεταρρύθµιση αυτής της εµβέλειας απαιτεί 

την πρόβλεψη ενός επαρκούς µεταβατικού διαστήµατος, λαµβανοµένου υπόψη και 

του µεγάλου αριθµού αρµοδιοτήτων που περνούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ενόψει 

τούτων, προτείνεται ως µεταβατικό χρονικό διάστηµα να οριστεί η επόµενη περίοδος 

µετά τις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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Β’ Κεφάλαιο 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Η ∆ΟΜΙΚΗ ΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ  

  

Η Ελλάδα αποκτά πλέον ευρύτερες πρωτοβάθµιες αυτοδιοικητικές µονάδες 

και πλησιάζει στα δεδοµένα των χωρών της Βόρειας Ευρώπης αφού ο µέσος όρος 

πληθυσµού και έκτασης θα είναι πλέον αρκετά πάνω από το µέσο όρο της 

ευρωπαϊκής ένωσης. Η δραστική µείωση του αριθµού των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ, η 

αύξηση του µέσου όρου του πληθυσµού και της έκτασης µεταβάλλουν τους όρους 

οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης αυξάνοντας 

την αποτελεσµατικότητα της και επιτυγχάνοντας οικονοµίες κλίµακας στο 

λειτουργικό κόστος. Η οριοθέτηση των νέων δήµων θα πρέπει να ακολουθεί 

ορθολογικά και αντικειµενικά επιβεβαιώσιµα κριτήρια τόσο χωρικά όσο και 

πληθυσµιακά, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα, η συνοχή αλλά και η 

κοινωνική αποδοχή των νέων δήµων. Το ίδιο ισχύει, βέβαια, και ως προς τον 

καθορισµό των δηµοτικών εδρών. 

Αυτό το οποίο µένει να επιβεβαιωθεί στη πράξη, που είναι και το βασικό 

ζητούµενο της όλης µεταρρύθµισης είναι το κατά πόσο επιτυγχάνεται πραγµατική 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας προς όφελος του πολίτη. Οι προτεινόµενες 

λειτουργικές µεταρρυθµίσεις αναµένεται ότι θα καταστήσουν την πρωτοβάθµια 

τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεσµατικότερη προς όφελος των αντίστοιχων τοπικών 

κοινωνιών. Πρέπει και µέσω της µεταρρύθµισης αλλά και µετέπειτα να 

εξασφαλίζεται ότι οι υπηρεσίες που παρέχουν οι ΟΤΑ στους πολίτες και στις 

επιχειρήσεις θα είναι ποιοτικές και θα συµβάλλουν στην κατοχύρωση των 

δικαιωµάτων των πολιτών και στην ανάπτυξη της οικείας περιοχής. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ 

ΒΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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Η αναδιάταξη του δεύτερου βαθµού σε ψηλότερο επίπεδο αποτελούσε ορατή 

αναγκαιότητα. Η συγκρότηση του δεύτερου βαθµού στο επίπεδο των 13 

Περιφερειών, µε ταυτόχρονη κατάργηση των νοµαρχιών, αποτελεί µια πολύ 

σηµαντική και τολµηρή µεταρρύθµιση η οποία, σε συνδυασµό µε την ανάληψη 

κεντρικού ρόλου για την περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική, µπορεί να προσφέρει 

ισχυρή ώθηση και διέξοδο στις δηµιουργικές δυνάµεις και το αναπτυξιακό δυναµικό 

της ελληνικής περιφέρειας. Η πολιτική επιλογή για την δηµιουργία δευτεροβάθµιων 

ΟΤΑ εκεί ακριβώς όπου ήδη λειτουργούσε η κρατική περιφέρεια και ασκούνταν οι 

περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική αποτελεί µια εύλογη και ορθολογική απόφαση η 

οποία περιορίζει τις δυσκολίες και τις απώλειες από την µετάβαση και την λειτουργία 

σε αυτό το νέο αυτοδιοικητικό και αναπτυξιακό σχήµα. Σταδιακά πάντως θα πρέπει 

να περιέλθουν στις Περιφέρειες όλες οι αρµοδιότητες που µπορούν να τους ανήκουν 

εκ του Συντάγµατος. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ 

∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ  

 

Με το εξεταζόµενο σχέδιο συγκροτείται το αποκεντρωµένο κράτος σε 7 

ενότητες, τις αποκαλούµενες «αποκεντρωµένες διοικήσεις». Στις αποκεντρωµένες 

διοικήσεις εντάσσονται ορισµένες από τις κρατικές αρµοδιότητες, όπως λ.χ. ο 

χωροταξικός και πολεοδοµικός σχεδιασµός. 

Η συγκρότηση του µικρού αριθµού των διοικητικών µονάδων του κράτους 

µπορεί και πρέπει να σηµάνει ώθηση για ισχυρότερη αποκέντρωση προς την 

αυτοδιοίκηση και κατ΄ επέκταση προς τις τοπικές και περιφερειακές κοινωνίες. 

Ωστόσο, η µεταφορά αρκετών και σηµαντικών αρµοδιοτήτων στη νέα αιρετή 

Περιφέρεια, σε συνδυασµό µε την δηµιουργία µιας αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας 

(βλ. ενότητα 9) θέτει επιτακτικά το ζήτηµα του λειτουργικού περιεχοµένου και της 

εµβέλειας των νέων αποκεντρωµένων διοικήσεων. Τα µεγέθη αυτών των 

αποκεντρωµένων διοικήσεων, οι οποίες προορίζονται να αποτελέσουν τις ενότητες 

όπου θα ανασυγκροτηθεί η γενική αποκεντρωµένη διοίκηση του κράτους, σύµφωνα 

µε το άρθρο 101 παρ. 1 και 3 του Συντάγµατος, προσφέρουν τις δυνατότητες για 

επανένταξη των κλαδικών αποκεντρωµένων υπηρεσιών (λ.χ. εκπαίδευσης, υγείας, 

πολιτισµού κλπ.) στο νέο, ευρύτερο και ισχυρότερο σχήµα, έτσι ώστε να 



 14 

αποκατασταθεί και η διακλαδική ενότητα και ο συντονισµός της αποκεντρωµένης 

κρατικής διοίκησης  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΟΤΑ  

 

Με το σχέδιο νόµου επιχειρείται η αναµόρφωση του συστήµατος 

διακυβέρνησης στους δήµους, καθώς και η θεµελίωση ενός αντίστοιχου συστήµατος 

στις αυτοδιοικούµενες περιφέρειες. Έτσι, τόσο στους δήµους όσο και στις 

περιφέρειες δηµιουργείται, ως νέο «κυβερνητικό όργανο», η εκτελεστική επιτροπή, 

µε στόχο τον συντονισµό, την παρακολούθηση, τη διαρκή αξιολόγηση και την 

λογοδοσία των εκτελεστικών οργάνων του δήµου και της περιφέρειας.  

Στους δήµους, η δηµαρχιακή επιτροπή αναβαθµίζεται και µετονοµάζεται 

εύστοχα σε οικονοµική επιτροπή, ενώ δηµιουργείται επιτροπή ποιότητας ζωής µε 

σχετικές αρµοδιότητες, ιδίως σε θέµατα χωροθετήσεων, περιβάλλοντος και 

αδειοδοτήσεων επιχειρήσεων. Η τελευταία, δε, αναµένεται να αποσυµφορήσει 

σηµαντικά τα δηµοτικά συµβούλια, ιδίως στους µεγαλύτερους δήµους. Μέριµνα 

πρέπει να ληφθεί για την ανάδειξη της τουριστικής προσφοράς της χώρας ως βασικής 

παραµέτρου κατά το σχεδιασµό των νέων οργάνων. 

Το σχέδιο νόµου, πάντως, πέρα από τη συµµετοχή της ελάσσονος 

αντιπολίτευσης στο προεδρείο του δηµοτικού και του περιφερειακού συµβουλίου, δεν 

περιλαµβάνει εκτενέστερες ρυθµίσεις για την συστηµατικότερη λειτουργία των 

αιρετών συµβουλίων, όπως λ.χ. ρυθµίσεις που θα ενίσχυαν τον ελεγκτικό ρόλο του 

δηµοτικού και του περιφερειακού συµβουλίου, όπως θα αναµενόταν ενόψει των νέων 

µεγαλύτερων και ισχυρότερων πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων ΟΤΑ. Αφήνεται 

έτσι το ζήτηµα της ειδικότερης οργάνωσης και λειτουργίας των αιρετών 

αντιπροσωπευτικών οργάνων της αυτοδιοίκησης στην ειδικότερη ρύθµιση µε 

κανονισµούς των ίδιων των ΟΤΑ και στην καλή θέληση των ίδιων των αιρετών (και 

ιδίως των πλειοψηφιών) για αποτελεσµατικό έλεγχο της διοίκησης από το τοπικό 

αντιπροσωπευτικό σώµα. Ορθότερο θα ήταν να φροντίσει απευθείας ο ίδιος ο νόµος 

για την αναβάθµιση και καλύτερη οργάνωση των αιρετών συµβουλίων και ιδίως των 

ελεγκτικών τους λειτουργιών, κατά το πρότυπο του κοινοβουλίου. 

Σηµαντική ενίσχυση προσφέρει το σχέδιο νόµου και στο σύστηµα 

«εσωτερικής αποκέντρωσης» των ΟΤΑ, ιδίως στον πρώτο βαθµό. Με την απονοµή εκ 
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του νόµου αρµοδιοτήτων στα τοπικά όργανα, την συµµετοχή των προέδρων τους στις 

συνεδριάσεις των δηµοτικών συµβουλίων (µε δικαίωµα ψήφου όταν λαµβάνονται 

αποφάσεις για την τοπική ή δηµοτική κοινότητα), την δέσµευση οικονοµικών πόρων, 

την τοπική λειτουργία υπηρεσιών, τους θεσµούς των αντιδηµάρχων και των 

αντιπεριφερειαρχών µε τοπική αρµοδιότητα κ.ο.κ., ο νοµοθέτης επιχειρεί την 

αναβάθµιση της δηµοτικής αποκέντρωσης, η οποία όµως αναµένεται να δοκιµασθεί 

και να επιβεβαιωθεί ή να διαψευσθεί στην πράξη.  

Ένα ακόµα νέο όργανο είναι και η επιτροπή διαβούλευσης, η οποία 

συγκροτείται τόσο στους µεγαλύτερους δήµους, όσο και στις περιφέρειες. Σε ότι 

αφορά στον πρώτο βαθµό αυτοδιοίκησης η λειτουργία επιτροπών διαβούλευσης 

συνιστά οπωσδήποτε µία θετική µεταβολή. 

Σε ότι αφορά στο νέο δεύτερο βαθµό αυτοδιοίκησης, η ΟΚΕ θεωρεί ότι η 

νέα διοικητική οργάνωση πρέπει σε κάθε περίπτωση να περιλάβει την αναβάθµιση 

του θεσµού των Νοµαρχιακών Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιτροπών µε 

επίπεδο πλέον την περιφέρεια και, συγκεκριµένα, την πρόβλεψη Περιφερειακών 

Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιτροπών (ΠΟΚΕ), ως οργάνων διεξαγωγής 

κοινωνικού διαλόγου σε περιφερειακό επίπεδο κατ’ αναλογία της Οικονοµικής και 

Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος. 

Οι ΠΟΚΕ, τόσο ως προς την υπόσταση, τη σύνθεση και τη λειτουργία τους 

πρέπει να λειτουργούν µε βάση και πρότυπο την ΟΚΕ Ελλάδος. Έτσι, θα πρέπει να 

έχουν νοµική προσωπικότητα και µην είναι απλές επιτροπές, και ως νοµικά 

πρόσωπα θα έχουν τα δικά τους όργανα διοικήσεως και τη δική τους Ολοµέλεια. 

Ως προς τη σύνθεση και τη συγκρότησή τους επίσης θα πρέπει να τεθεί ως βάση η 

λειτουργία της ΟΚΕ Ελλάδος. Τα µέλη των ΠΟΚΕ θα ανήκουν στις τρεις Οµάδες, 

Εργοδοτών, Εργαζοµένων και Λοιπών Κατηγοριών και θα προέρχονται από τους 

ίδιους φορείς, οι οποίοι µετέχουν στην ΟΚΕ. Τα µέλη των ΠΟΚΕ µπορούν να 

ορίζονται είτε από τον φορέα που υπάρχει σε περιφερειακό επίπεδο, είτε - αν αυτός 

δεν υπάρχει ή υπάρχουν περισσότεροι - από την αντίστοιχη τριτοβάθµια 

οργάνωση. 

Αντίστοιχα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η χρηµατοδότηση της λειτουργίας 

των ΠΟΚΕ, µε την πρόβλεψη ειδικού κωδικού για τα κονδύλια που προορίζονται 

για αυτές. Τέλος, αναγκαία είναι και η αναβάθµιση των αρµοδιοτήτων των ΠΟΚΕ. 

Πέραν της πρόβλεψης των γνωµοδοτικών αρµοδιοτήτων, που σήµερα έχουν οι 

ΝΟΚΕ, των αρµοδιοτήτων εξέτασης των προβληµάτων και των αναπτυξιακών 
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προτεραιοτήτων της περιφέρειας και της σχετικής εισήγησης προς το 

περιφερειακό συµβούλιο, θα πρέπει επιπλέον να οριστεί ότι η γνωµοδότηση της 

ΠΟΚΕ ζητείται υποχρεωτικά από το Περιφερειακό Συµβούλιο. Παράλληλα µε το 

νέο θεσµικό πλαίσιο θα πρέπει να προβλεφθεί και η συνεργασία, µε στόχο την 

ανταλλαγή πληροφόρησης, τεχνογνωσίας και εµπειριών, των ΠΟΚΕ µε την 

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος. 

Σχετικά µε τις ΠΟΚΕ προτείνεται ειδική διάταξη νόµου, η οποία 

παρατίθεται σε παράρτηµα στο τέλος της παρούσας Γνώµης. Εφόσον, όπως 

προτείνεται, τα ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στη λειτουργία των ΠΟΚΕ 

προσδιοριστούν µε προεδρικό διάταγµα, η ΟΚΕ ζητεί να της διαβιβαστεί το σχέδιο 

διατάξεων προεδρικού διατάγµατος για να γνωµοδοτήσει επ’ αυτού. 

Βασική θέση της ΟΚΕ είναι ότι ο κοινωνικός διάλογος θα πρέπει να 

αποκτήσει κεντρικό ρόλο στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση δράσεων για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες. Η 

διεξαγωγή του κοινωνικού διαλόγου όµως για να είναι αποτελεσµατική θα πρέπει να 

είναι συντονισµένη, συστηµατική και διαχρονική. Με αυτό το δεδοµένο η θεσµική 

δικτύωση των περιφερειακών ΟΚΕ µε την ΟΚΕ Ελλάδος θα έχει συµβάλλει καίρια 

στην ουσιαστική ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου . 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Η επιµήκυνση της θητείας των αιρετών της αυτοδιοίκησης κατά ένα έτος έχει 

πολλά πλεονεκτήµατα, µεταξύ των οποίων το σηµαντικότερο δεν είναι η 

εξοικονόµηση πόρων και εκλογικών δαπανών, αλλά η διεύρυνση του χρονικού 

ορίζοντα που διαθέτουν οι δηµοτικές και περιφερειακές αρχές για την υλοποίηση του 

προγράµµατός του και την άσκηση διοίκησης χωρίς την άµεση πίεση του «εκλογικού 

κύκλου». Κατά τα άλλα, το σχέδιο διατηρεί το ισχύον εκλογικό σύστηµα ως προς την 

κατανοµή των εδρών και επαναφέρει το 50%+1, το οποίο προφανώς ενισχύει την 

διαπραγµατευτική θέση των µικρότερων κοµµάτων και σχηµατισµών κατά τις 

τοπικές εκλογές. 

Η εκλογή των δηµοτικών συµβούλων ανά ενδοδηµοτική εκλογική περιφέρεια 

εγγυάται αρχικά την εκπροσώπηση των δηµοτικών ενοτήτων (πρώην ΟΤΑ) του νέου 

∆ήµου και περιορίζει τις εκλογικές δαπάνες. Από την άλλη πλευρά όµως 

αποθαρρύνει την διαµόρφωση της νέας δηµοτικής συνείδησης και οδηγεί υπόθαλψη 
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του τοπικισµού. Αντί του ενός σταυρού στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες 

προτείνεται η καθιέρωση δύο σταυρών, δηλαδή ο εκλογέας να σηµειώνει δύο 

προτιµήσεις για τους υποψηφίους της εκλογικής του περιφέρειας και δύο για τους 

υποψηφίου των υπολοίπων περιφερειών. Έτσι θα ενισχυθεί η εκλογή συµβούλων µε 

εµβέλεια σε όλο τον δήµο. Επίσης η εκπροσώπηση ανά εκλογικές περιφέρειες (πρώην 

δήµοι) επιβάλλει την αύξηση του αριθµού των δηµοτικών συµβούλων έως πέντε ανά 

κατηγορία έτσι ώστε να είναι επαρκέστερη η εκπροσώπηση των µικρών τοπικών 

κοινωνιών.  

Ως προς το δεύτερο βαθµό αυτοδιοίκησης, δεν εισάγεται η δυνατότητα 

επιλογής από τον εκλογέα και υποψηφίου συµβούλου από τα υπόλοιπα περιφερειακά 

διαµερίσµατα, όπως προβλέπεται για το δηµοτικό εκλογικό σύστηµα. Αυτή η επιλογή 

εµποδίζει τη σφυρηλάτηση µιας ενιαίας περιφερειακής συνείδησης. 

Επιπλέον, η εκλογή του αντιπεριφερειάρχη του περιφερειακού διαµερίσµατος 

απευθείας και ταυτόχρονα µε τον περιφερειάρχη πρέπει να επανεξεταστεί διότι 

ενδέχεται να δηµιουργήσει πολλές θεσµικές και πολιτικές δυσλειτουργίες. 

Αναµένεται να δηµιουργεί εστίες πολιτικής αυτονόµησης και θα διαταράξει την 

συλλογική ενότητα της περιφέρειας ενώ δεν θα προσθέσει τίποτε περισσότερο στην 

εκπροσώπηση των συµφερόντων του περιφερειακού διαµερίσµατος. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΟΤΑ 

 

Στους νέους ΟΤΑ µεταφέρονται πολλές και σηµαντικές αρµοδιότητες. 

Από τις αρµοδιότητες που µεταφέρονται στους δήµους, αξίζει να σηµειωθούν 

ειδικότερα οι αρµοδιότητες σε θέµατα πολεοδοµικών εφαρµογών και υγειονοµικών 

ελέγχων, οι οποίες προϋποθέτουν όµως την στελεχιακή επάρκεια των νέων δήµων σε 

ειδικευµένο προσωπικό, το οποίο πάντως µπορεί να εξασφαλιστεί, τουλάχιστον εν 

µέρει, και µέσω των µετατάξεων πλεονάζοντος ειδικευµένου προσωπικού από άλλους 

φορείς της δηµόσιας διοίκησης. Μέριµνα πρέπει να ληφθεί ώστε οι δήµοι να έχουν 

συµµετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος και των σχετικών επιµέρους θεµάτων. 

Με την µεταφορά σηµαντικών αρµοδιοτήτων σε αυτόν, ο δήµος γίνεται πλέον 

ο ισχυρός και κρίσιµος πυλώνας του διοικητικού συστήµατος. Αυτή όµως η αλλαγή 

σε θεσµικό επίπεδο δεν αρκεί για να αποκτήσει η χώρα, από τις αρχές του 2011 ή 

έστω από το 2013 (δεδοµένης της προσθεσµίας των δύο ετών για να αναπτυχθούν οι 
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υπηρεσίες) δήµους- ισχυρούς και αποτελεσµατικούς, εξίσου αποδοτικούς ή και 

ακόµη αποδοτικότερους από τις έως τώρα λειτουργούσες νοµαρχιακές 

αυτοδιοικήσεις. Απαιτείται η εξασφάλιση των αναγκαίων οικονοµικών πόρων, µε 

βάση όµως µία ορθή κοστολόγηση, και η εξασφάλιση και διάταξη του ανθρώπινου 

δυναµικού. Κυρίως όµως απαιτείται συγκεκριµένο επιχειρησιακό σχέδιο στο 

επίκεντρο του οποίου δεν θα είναι κυρίως η µηχανιστική µετάβαση από το ένα 

επίπεδο στο άλλο ή η µηχανιστική κατανοµή ανθρωπίνων πόρων και ίσως και η 

ελλειµµατική κατανοµή των ανάλογων οικονοµικών πόρων. Αντιθέτως, στο 

επίκεντρο του επιχειρησιακού προγράµµατος πρέπει να είναι η µετάβαση σε  µία νέα 

ανασυγκροτηµένη υπηρεσιακή µονάδα που θα οργανωθεί και θα λειτουργήσει µε 

σύγχρονες µεθόδους, µε χρήση των εφαρµογών της κοινωνίας της πληροφορίας, µε 

οικονοµίες κλίµακας κ.ο.κ. Σχετικές παρατηρήσεις διατυπώνονται και στην τελευταία 

ενότητα. 

Αξίζει να σηµειωθεί ιδιαίτερα η αρµοδιότητα των περιφερειών για τον 

αναπτυξιακό σχεδιασµό της περιοχής τους και ιδίως ως προς την κατάρτιση και 

εκτέλεση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, αλλά και ως προς την 

διαδικασία κατάρτισης και εφαρµογής του ΕΣΠΑ. Σηµαντικές είναι επίσης και οι 

αρµοδιότητες που µεταφέρονται από τις ∆ΥΠΕ, καθώς και ως προς το οδικό δίκτυο 

και τα δηµόσια έργα. Παράλληλα, υπάρχουν τοµείς στους οποίους θα µπορούσαν να 

ενισχυθούν οι αρµοδιότητες των περιφερειών, όπως η απασχόληση και η διαχείριση 

της ανεργίας, η γεωργία και η αλιεία.  

Θα πρέπει, τέλος, να σηµειωθεί, ότι αυτή η εκτεταµένη ανακατανοµή 

αρµοδιοτήτων που επιχειρείται από το σχέδιο νόµου θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο 

άµεσο µέλλον τόσο για την εκκαθάριση αρµοδιοτήτων, όσο και για την απλοποίηση 

των σχετικών διαδικασιών, που αποτελεί βασικό ζητούµενο τόσο για τον διοικητικό 

εκσυγχρονισµό όσο και για την απλοποίηση των διαδικασιών στην χώρα µας.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΠ∆∆ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  

 

Το σχέδιο νόµου καταβάλει σηµαντική προσπάθεια για τον περιορισµό των 

«θυγατρικών» φορέων των ΟΤΑ, οι οποίοι είχαν φθάσει σε πολύ µεγάλο αριθµό, 

προκαλώντας δαπάνες, αδιαφάνεια και αδυναµία επαρκούς εποπτείας από τα 
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κεντρικά αιρετά και πολιτικά υπεύθυνα όργανα των ΟΤΑ, όπως προαναφέρθηκε και 

στο Α’ Κεφάλαιο. 

Η µείωση θα επιτρέψει την ορθολογική ανακατανοµή του προσωπικού, 

λαµβανοµένης υπόψη και της συγκυρίας που δεν επιτρέπει πλέον τις «ελεύθερες» 

προσλήψεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να καλυφθούν ιδιαίτερα οι νέες 

ανάγκες του δήµου, όπως θα προκύψουν µετά την µεταφορά των αρµοδιοτήτων της 

νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, να εφαρµοστούν επιπλέον οργανωτικές δοµές µε 

οικονοµία κλίµακας και εν συνεχεία θα υλοποιηθούν νέα οργανωτικά και λειτουργικά 

πρότυπα βελτίωσης της απόδοσης των δηµοτικών υπηρεσιών, οι οποίες ενώ θα 

αυξηθούν πρέπει παράλληλα να ανασυγκροτηθούν. 

Το σχέδιο νόµου δεν αντιµετωπίζει όµως τα σηµαντικά προβλήµατα που 

έχουν προκύψει από τη λειτουργία δηµοτικών, ιδίως, επιχειρήσεων ραδιοφωνίας και 

τηλεόρασης. Εξάλλου, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο εξορθολογισµός ως προς τα 

νοµικά πρόσωπα των ΟΤΑ θα ήταν σκόπιµο να συνδυασθεί µε αντίστοιχο 

εξορθολογισµό ως προς τους οργανισµούς εσωτερικής υπηρεσίας τους. Έχει 

παρατηρηθεί το φαινόµενο, παρά την πρόβλεψη «πρότυπων» οργανισµών, να 

ψηφίζονται από τους ΟΤΑ «πληθωρικοί» οργανισµοί εσωτερικής υπηρεσίας µε πολύ 

µεγάλο αριθµό οργανικών θέσεων και µεγάλο εύρος (µε πολλές θέσεις προϊσταµένων 

κλπ.), έτσι ώστε να µην είναι λειτουργική η οργανωτική δοµή των ΟΤΑ. Πρόκειται 

για ένα θέµα το οποίο επίσης έπρεπε να αντιµετωπιστεί, έστω σε επίπεδο αρχών, από 

το σχέδιο νόµου. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8:  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ «ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ 

«ΟΡΕΙΝΟΤΗΤΑΣ» 

 

Αποτελεί θετική, καταρχήν, επιλογή η συγκρότηση ειδικών σχηµάτων για τις 

µητροπολιτικές λειτουργίες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, και µάλιστα στο πλαίσιο της 

δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης. Η διοίκηση των µητροπολιτικών λειτουργιών γίνεται 

από επιτροπή που υπάγεται αντίστοιχα στην Περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής 

Μακεδονίας. Στη διοίκηση των µητροπολιτικών λειτουργιών υπάγονται πλέον 

υπηρεσίες και λειτουργίες που έως σήµερα ασκούσαν οι δήµοι ή τα αντίστοιχα 

νοµαρχιακά διαµερίσµατα. 
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Η συγκρότηση συστήµατος µητροπολιτικής αυτοδιοίκησης ήταν ένα από τα 

θεσµικά ελλείµµατα που έρχεται σήµερα να ρυθµίσει ο νοµοθέτης. Έως σήµερα ένα 

µεγάλο µέρος των µητροπολιτικών λειτουργιών ανήκουν στην αρµοδιότητα της 

κεντρικής διοίκησης που την ασκεί είτε απευθείας µε τα Υπουργεία (βλ. πρώην 

ΥΠΕΧΩ∆Ε, Μακεδονίας Θράκης κ.ο.κ.) είτε µε αυτοτελείς κρατικούς οργανισµούς. 

Η έλλειψη ενός ενιαίου πολιτικού και διοικητικού κέντρου δεν επέτρεπε τον 

συντονισµό των µητροπολιτικών λειτουργιών. Συνεπώς µε τις ρυθµίσεις που 

καταστρώνει το εξεταζόµενο σχέδιο νόµου αναµένεται να υπάρξει πλήρωση του 

θεσµικού µας ελλείµµατος. Είναι, ωστόσο, προφανές ότι οι σχετικές διατάξεις του 

νοµοσχεδίου θα πρέπει να συµπληρωθούν και να ολοκληρωθούν στο µέλλον, 

προκειµένου όντως να ασκηθούν όλες οι µητροπολιτικές λειτουργίες µε 

αποτελεσµατικό τρόπο από τα νέα οργανωτικά σχήµατα.  

Σχετικά θα πρέπει ακόµα να σηµειωθεί ότι οι µητροπολιτικές λειτουργίες δεν 

αφορούν ούτε περιορίζονται µόνο στην Αττική και την Θεσσαλονίκη, αλλά και 

ορισµένα ακόµη πολεοδοµικά συγκροτήµατα της χώρας, όπως τον Βόλο και την 

Λάρισα, το Ηράκλειο και την Πάτρα. Είναι σαφές ότι και για αυτά τα πολεοδοµικά 

συγκροτήµατα θα πρέπει, τουλάχιστον στο άµεσο µέλλον, να υιοθετηθούν ειδικές 

ρυθµίσεις.  

Ανάλογης σηµασίας είναι η προσπάθεια του νοµοθέτη να εφαρµόσει στην 

οργανωτική δοµή και στην λειτουργία των δήµων και των περιφερειών την 

συνταγµατικά πλέον κατοχυρωµένη αρχή της νησιωτικότητας, δηλαδή να 

προσαρµόσει το δηµοτικό και περιφερειακό διοικητικό σύστηµα στις ιδιαίτερες 

συνθήκες και ανάγκες των νησιών, ιδιαίτερα στις δύο αµιγώς νησιώτικες περιφέρειες 

του Αιγαίου (Βορείου και Νοτίου) και δευτερευόντως της Περιφέρειες του Ιονίου. Η 

νησιωτικότητα εφαρµόζεται στην άσκηση των αρµοδιοτήτων, στη διαδηµοτική 

συνεργασία αλλά και στο σύστηµα διοίκησης των νησιώτικών δήµων. Αντίθετα, η 

αναφορά στο χαρακτηριστικό της ορεινότητας περιορίζεται µόνο στους τίτλους και 

δεν υπάρχουν σχετικές ρυθµίσεις. Αυτό πρέπει να καταγραφεί στις ελλείψεις του 

νοµοσχεδίου. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  
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Με το σχέδιο νόµου επιχειρείται µια ριζική τοµή ως προς το σύστηµα 

εποπτείας επί των ΟΤΑ, µε την θεσµική απο-πολιτικοποίηση και την λειτουργική 

ενίσχυσή του. Πράγµατι, δηµιουργείται µια νέα αυτοτελής υπηρεσία για την άσκηση 

εποπτείας στις πράξεις και τα πρόσωπα, η οποία υπάγεται στον Υπουργό 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αλλά 

αποκεντρώνεται στις επτά «αποκεντρωµένες διοικήσεις». Επίσης καταβάλλεται 

ιδιαίτερη προσπάθεια για την επαρκή και ποιοτική στελέχωση αυτής της υπηρεσίας, η 

οποία δεν έχει ως επικεφαλής µετακλητό πολιτικό στέλεχος, αλλά υπηρεσιακό 

στέλεχος µε αυξηµένα προσόντα. Πρόκειται για ρυθµίσεις, οι οποίες, εφόσον 

υλοποιηθούν ανάλογα, µπορούν να συνεισφέρουν αποφασιστικά στην βελτίωση των 

επιδόσεων της αυτοδιοίκησης, στην τήρηση της νοµιµότητας και την προστασία των 

δικαιωµάτων του πολίτη. 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στους νέους θεσµούς εσωτερικού ελέγχου 

και διαβούλευσης που καταστρώνονται µε τον Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της 

Επιχείρησης και του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 

και τις Επιτροπές ∆ιαβούλευσης στους δήµους και στις περιφέρειες. Ο θεσµός του 

Συµπαραστάτη είναι ανάλογος εκείνου του Συνήγορου του Πολίτη και λειτουργεί για 

να προστατεύσει τον δηµότη και γενικότερα τον πολίτη από την κακοδιοίκηση των 

δηµοτικών και περιφερειακών υπηρεσιών. Πρόκειται για έναν θεσµό εσωτερικού 

ελέγχου, ο µπορεί να προσφέρει πολλά στην καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και 

την βελτίωση των σχέσεων πολίτη-διοίκησης. Εκφράζεται, ωστόσο, ο 

προβληµατισµός κατά πόσον ο συµπαραστάτης του πολίτη θα είναι αποτελεσµατικός, 

εάν δεν εξασφαλίζεται η υποστήριξή του από τις δηµοτικές/περιφερειακές υπηρεσίες. 

Θα ήταν, πάντως, χρήσιµο, αυτός ο θεσµός να προβλέπεται και για τους µικρότερους 

δήµους, αφού και εκεί δεν απουσιάζουν τα φαινόµενα αυθαιρεσίας και 

κακοδιοίκησης.  

Με το προτεινόµενο σχέδιο επεκτείνεται η δικαιοδοσία του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Σε καµία όµως περίπτωση δεν θα υπάρξουν τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα εάν δεν στελεχωθούν οι υπηρεσίες τόσο του Ελέγχου Νοµιµότητας 

όσο και του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου µε το κατάλληλο προσωπικό, 

δηλαδή µε προσωπικό που θα έχει την αναγκαία εξειδίκευση σε θέµατα διοίκησης 

των ΟΤΑ. Η έως σήµερα υλοποίηση του προληπτικού ελέγχου- κατά κύριο λόγο- 

αλλά και του ελέγχου νοµιµότητας από τις κρατικές περιφέρειες έχει αναδείξει την 

αναγκαιότητα της εξειδίκευσης του προσωπικού διότι η έλλειψή της οδηγεί σε 
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επαύξηση της δυσλειτουργίας των ΟΤΑ και όχι στην συνταγµατική στόχευση της 

εποπτείας. Εάν οι ίδιες δυσλειτουργίες συνεχιστούν θα ήταν σκόπιµο να εξεταστεί το 

ενδεχόµενο να δηµιουργηθεί αυτόνοµη επιτροπή που θα προβαίνει σε αυτόν τον 

έλεγχο αντί του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Υπερβολική φαίνεται, αντίθετα, η υπαγωγή στον προληπτικό έλεγχο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και των συµβάσεων µε αντικείµενο άνω των 100.000 ευρώ, 

αφού φαίνεται σχεδόν αδύνατο θα πολλαπλασιαστεί άρδην ο αριθµός των ελέγχων 

στους οποίους καλούνται να ανταποκριθούν τα όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Άλλωστε, και σήµερα υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

να ελέγξει τέτοιες συµβάσεις.  

Ως προς την ιδιαίτερα θετική αξιοποίηση των διαδικτύου για λόγους 

διαφάνειας, σηµειώνεται ότι θα πρέπει να καθοριστούν ειδικότερες προδιαγραφές, 

τόσο για την εγκυρότητα των σχετικών δηµοσιεύσεων και την βέβαιη χρονολογία 

τους (“time stamp”), όσο και για την οργάνωση της ύλης στο διαδίκτυο, ώστε οι 

δηµοσιεύσεις να ανευρίσκονται εύκολα και γρήγορα από τους ενδιαφερόµενους να 

πληροφορηθούν και να µην «χάνεται» η πληροφόρηση µέσω της κακής της 

οργάνωσης.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΣΧΕ∆ΙΟ  

 

Το σχέδιο νόµου περιλαµβάνει αρκετές σηµαντικές διατάξεις που αφορούν 

τους νέους ΟΤΑ, όπως τα σχετικά µε την εφαρµογή εξελιγµένου διπλογραφικού 

συστήµατος αναλυτικής λογιστικής, το πρόγραµµα εξυγίανσης ΟΤΑ µε οικονοµική 

δυσπραγία και την δηµιουργία λογαριασµού εξυγίανσης και αλληλεγγύης της 

αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, είναι προφανές ότι δεν επιχειρείται η ριζική αναµόρφωση 

του συστήµατος εσόδων της αυτοδιοίκησης και αφήνεται στο µέλλον η εξειδίκευσή 

της.  

Ως προς το επιχειρησιακό σχέδιο «ΕΛΛ.Α.∆.Α.», επισηµαίνεται ότι το σχέδιο 

νόµου θέτει ορισµένες γενικές κατευθύνσεις, έτσι ώστε η εξειδίκευση και 

επιχειρησιακή διαµόρφωση και λειτουργία του ΕΛΛΑ∆Α να αφήνονται εν πολλοίς 

στο άµεσο µέλλον. Από την ρύθµιση που αναφέρεται στο Πρόγραµµα «ΕΛΛ.Α.∆.Α» 

ως επιχειρησιακό πρόγραµµα στήριξης της µεταρρύθµισης, δεν προκύπτει πάντως ότι 

ο νοµοθέτης έχει πράγµατι επεξεργαστεί ένα δοµηµένο πρόγραµµα στήριξης της 
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µεταρρύθµισης. Επίσης δεν προκύπτει ότι ο νοµοθέτης έχει παραδειγµατιστεί από την 

αρνητική έως σήµερα εξέλιξη του ΕΤΠΑ στο Πρόγραµµα «Ι.ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ». Το 

πρόγραµµα αυτό είχε αρχικά µία δοµή διακεκριµένη σε υποπρογράµµατα τα οποία 

είχαν εν πολλοίς αντιστοιχηθεί µε τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράµµατος «Ι. 

ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ». Στην πορεία η υλοποίηση του Προγράµµατος δεν ακολούθησε 

την αρχική κατεύθυνση του νοµοθέτη, παρέκλινε από τους στόχους και µεταβλήθηκε 

σε ένα εργαλείο χρηµατοδότησης δράσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης ανεξαρτήτως 

των όρων υλοποίησης της µεταρρύθµισης. Η πορεία του ΕΠΤΑ θα έπρεπε να είναι 

ένα παράδειγµα προς αποφυγή για τον Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 

Ιδιαίτερη σηµασία φαίνεται να αποδίδεται στα ζητήµατα που αφορούν την 

µεταφορά αρµοδιοτήτων και την «κοστολόγησή» τους, αν και θα έπρεπε οι 

αρµοδιότητες να συνδέονται άµεσα, ρητά και κατηγορηµατικά όχι µόνο µε 

οικονοµικούς πόρους (ως προς την «κοστολόγηση ούτως ή άλλως θα πρέπει να 

αναπτυχθεί µια γενικά αποδεκτή µεθοδολογία), αλλά και µε ανθρώπινους πόρους, 

καθώς και µε κατάλληλες οργανωτικές δοµές. Συχνά ακολουθείται µια 

«προσθετικού» τύπου και όχι «µηδενικής βάσης» προσέγγιση ως προς την λεγόµενη 

«κοστολόγηση αρµοδιοτήτων», µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζεται ως δεδοµένο το 

σηµερινό κόστος κάθε αρµοδιότητας και απλά να προστίθενται δαπάνες µε προβολές 

σε µελλοντικές ανάγκες. Ορθότερο θα ήταν να κοστολογούνται από «µηδενική βάση» 

οι αρµοδιότητες, αφού σε αρκετές περιπτώσεις οι φορείς που τις ασκούν σήµερα 

κατασπαταλούν πόρους ή/και έχουν χαµηλή παραγωγικότητα. Με άλλα λόγια, η 

όποια ανακατανοµή αρµοδιοτήτων, χωρίς ανακατανοµή προσωπικού και 

οικονοµικών πόρων βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, µεθόδων και µέτρων, είναι 

βεβαίο ότι θα αποτύχει. 
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Παράρτηµα: ∆ιάταξη που προτείνεται για τις ΠΟΚΕ 
 
1. Ιδρύονται ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου Περιφερειακές Οικονοµικές και 
Κοινωνικές Επιτροπές (ΠΟΚΕ) σε κάθε περιφερειακή αυτοδιοίκηση της χώρας, που 
λειτουργούν ως όργανα διεξαγωγής κοινωνικού διαλόγου. 
2. Έργο της κάθε ΠΟΚΕ είναι η διατύπωση γνώµης επί πάσης φύσεως θεµάτων που 
αφορούν στην περιφέρεια, και ιδίως: 
(α) η γνωµοδότηση επί κάθε κανονιστικής πράξης της οικείας περιφέρειας 
(β) η γνωµοδότηση επί κάθε πρωτοβουλίας και δράσης της οικείας περιφέρειας 
αναφορικά µε το αναπτυξιακό σχέδιό της 
(γ) η γνωµοδότηση επί οιουδήποτε θέµατος που µε πρωτοβουλία της επιλέγει η 
ΠΟΚΕ 
(δ) η γνωµοδότηση επί θεµάτων που παραπέµπονται σε αυτήν για γνωµοδότηση από 
το περιφερειακό συµβούλιο 
(ε) η εξέταση των προβληµάτων και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της 
περιφέρειας και η διατύπωση σχετικής εισήγησης προς το περιφερειακό συµβούλιο. 
Οι αρµοδιότητες των ΠΟΚΕ µπορούν να επεκταθούν µε το προβλεπόµενο από την 
τελευταία παράγραφο προεδρικό διάταγµα. 
3. Το περιφερειακό συµβούλιο πριν από την έκδοση κανονιστικών πράξεων και πριν 
από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων σχετικά µε το αναπτυξιακό σχέδιο της 
περιφέρειας υποχρεούται να αποστέλλει τα σχετικά κείµενα στην ΠΟΚΕ προς 
γνωµοδότηση, λαµβάνοντας µέριµνα ώστε η ΠΟΚΕ να έχει επαρκή χρόνο για τη 
διατύπωση της γνώµης της. 
4. Η σύνθεση και η λειτουργία των ΠΟΚΕ κατά το πρότυπο λειτουργίας της 
Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος, ανάλογα µε τα όσα προβλέπει 
ο Ν. 2232/1994 «Σύσταση Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής και άλλες 
διατάξεις». 
5. Κάθε ΠΟΚΕ αποτελείται από τρεις οµάδες µε ίσο αριθµό µελών. Ο αριθµός των 
µελών της ΠΟΚΕ προσδιορίζεται µε το εκδοθησόµενο κατά την τελευταία 
παράγραφο προεδρικό διάταγµα. Από τις οµάδες αυτές η πρώτη εκπροσωπεί τους 
εργοδότες, η δεύτερη τους εργαζόµενους και η τρίτη λοιπές κατηγορίες. 
6. Οι φορείς που µετέχουν στις ΠΟΚΕ και ορίζουν µέλη σε αυτές είναι οι ίδιοι µε 
τους φορείς που µετέχουν στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος, 
κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 του Ν. 2232/1994, υπό την έννοια ότι 
εκπροσωπούν τις ίδιες κατηγορίες µε αναφορά στην περιφέρεια. Σε ότι αφορά 
ειδικότερα τον ορισµό µελών στις οικείες ΠΟΚΕ, αυτός θα γίνεται από τον 
αντίστοιχο φορέα που λειτουργεί σε περιφερειακό επίπεδο και, εάν αυτός δεν 
υπάρχει, από την αντίστοιχη τριτοβάθµια οργάνωση. 
7. Μεταξύ των ΠΟΚΕ και της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος 
υπάρχει συνεργασία για τη διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου και για την από κοινού 
ανάδειξη και επίλυση των κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων σε επίπεδο 
περιφέρειας αλλά και σε εθνικό επίπεδο. 
8. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ορίζονται τα θέµατα οργάνωσης 
και λειτουργίας των ΠΟΚΕ, της επωνυµίας και της έδρας τους, του αριθµού των 
µελών τους, των µετεχόντων φορέων, της εκπροσώπησης των φορέων αυτών στις 
ΠΟΚΕ, της εκλογής και του χρόνου έναρξης και λήξης της θητείας τους, της 
ανακλήσεως ή αντικαταστάσεώς τους, της συγκροτήσεως σε σώµα και της 
λειτουργίας των ΠΟΚΕ, της αποζηµιώσεως των µελών τους για τη συµµετοχή τους 
στις συνεδριάσεις και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία τους. 


