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ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΣΗ ΚΕΔΕ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΩΝΣΑΝΣΕΛΛΟΤ ΔΗΜΑΡΧΟΤ ΒΑΡΗ ΒΟΤΛΑ 

ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ ΣΟ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΗ ΚΕΔΕ (ΒΟΛΟ 21-23/2022)  

Διοικητική Μεταρρφθμιςη – Ιςχυροί Δήμοι 

 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ  

Αγαπθτοί υνάδελφοι  

Η παροφςα ςυνεδρίαςθ ζχει ωσ ςτόχο τθ Διοικητική Μεταρρφθμιςη 

που κα καταςτιςει ιςχυροφσ τουσ Δήμουσ, ϊςτε να διευρφνει τθ 

ςυμβολι τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν Ανάπτυξθ τθσ χϊρασ και τθν 

Κοινωνικι υνοχι και γενικότερα το ρόλο τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

ςτο Πολιτειακό ςφςτθμα τθσ χϊρασ μασ.  

Οι ςθμαντικότερεσ Διοικθτικζσ Μεταρρυκμίςεισ τθσ Μεταπολίτευςθσ με 

ςτόχο τθν Αποκζντρωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ 

είναι τρεισ:  

1θ  θ ίδρυςθ τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ (1994)  

2θ  το Πρόγραμμα «Καποδίςτριασ» (1997) και  

3θ  το Πρόγραμμα «Καλλικράτθσ» (2010).  

Με τισ τρεισ αυτζσ Διοικθτικζσ Μεταρρυκμίςεισ ουςιαςτικά 

ολοκλθρϊκθκε θ δομι τθσ Πρωτοβάκμιασ και τθσ Δευτεροβάκμιασ 

Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (με 332 Διμουσ και 13 Περιφζρειεσ) και θ 

επόμενθ αναγκαία Διοικητική Μεταρρφθμιςη δεν μπορεί πλζον να 

είναι δομικι μεταρρφκμιςθ, αλλά κα είναι λειτουργικι μεταρρφκμιςθ 

και κα πρζπει να ςτοχεφει ςτουσ Ιςχυροφσ Δήμουσ.  

 

2. ΟΙ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟΙ ΣΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ ΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 

ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ  

Οι ςτρατηγικοί ςτόχοι των κεςμϊν Αποκζντρωςθσ και Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ ςτθ χϊρα μασ, όπωσ μποροφμε να τουσ διατυπϊςουμε 

ςιμερα με ςφγχρονουσ όρουσ, είναι:  
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 θ εφαρμογι των αρχϊν τθσ εταιρικισ ςχζςθσ και τθσ 

επικουρικότθτασ των διοικθτικϊν επιπζδων,  

 θ εγγφτθτα παροχισ των υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ και τισ 

επιχειριςεισ και θ ποςοτικι και ποιοτικι βελτίωςθ των υπθρεςιϊν 

αυτϊν,  

 θ διεφρυνςθ τθσ οικονομικισ και τθσ διοικθτικισ αυτοτζλειασ και θ 

βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ των 

φορζων τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ,  

 θ δθμοκρατικι λειτουργία του κεςμοφ και θ ενεργότερθ ςυμμετοχι 

των πολιτϊν,  

 θ προϊκθςθ τθσ περιφερειακισ και τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ με ςκοπό 

τθν χωρικι και κοινωνικι ςυνοχι και, γενικότερα,  

 θ προϊκθςθ τθσ περιφερειακισ και τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ με ςκοπό 

τθν χωρικι και κοινωνικι ςυνοχι.  

Ωσ προγραμματικοί ςτόχοι για τθν επόμενθ δεκαετία (2021–2030) 

προτείνω να υιοκετθκοφν οι δζκα (10) βαςικζσ κζςεισ του Κειμζνου 

Κοινϊν Θζςεων ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ του κοινοφ υνεδρίου τουσ: 1  

1. Αναβάκμιςθ τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ δευτεροβάκμιασ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ ςε ζνα νζο ςφςτθμα διοικθτικισ οργάνωςθσ τθσ 

χϊρασ, με βάςθ τισ αρχζσ τθσ εταιρικισ ςχζςθσ, τθσ 

επικουρικότθτασ και τθσ εγγφτθτασ ςτουσ πολίτεσ και  με τθν 

εγκακίδρυςθ μιασ νζασ ςχζςθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και 

Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ Πολυεπίπεδθσ Διακυβζρνθςθσ και 

υπό τθν οπτικι του αποτελεςματικοφ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ 

των δθμόςιων πολιτικϊν.  

2. Φορολογικι αποκζντρωςθ με ενίςχυςθ τθσ δθμοςιονομικισ 

αυτονομίασ και τθσ οικονομικισ αυτοτζλειασ, αφξθςθ τθσ 

αντιλθπτότθτασ των φόρων και ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ 

λογοδοςίασ. Διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των Περιφερειϊν και των 

Διμων ςτο Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων και ςτο ςχεδιαςμό και 

τθν αξιοποίθςθ των ςυγχρθματοδοτοφμενων εκνικϊν και 

                                                             
1
 Βι. ΔΝΠΔ – ΚΔΓΔ (2018), Κείκελν Κνηλώλ Θέζεωλ θνηλνύ πλεδξίνπ ΔΝΠΔ – ΚΔΓΔ, 18–

19.04.2018, Αζήλα, ζει. 4–5.  
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περιφερειακϊν επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων. 

3. Διοικθτικι μεταφορά ςτθν Αυτοδιοίκθςθ όλων των 

αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν τθσ Κεντρικισ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που είναι χωροκετθμζνεσ ςε περιφερειακό ι 

δθμοτικό επίπεδο, ςτθν αντίςτοιχθ Περιφζρεια ι ςτον αντίςτοιχο 

Διμο, είτε οι αρμοδιότθτζσ τουσ αφοροφν «τοπικι υπόκεςθ», είτε 

αφοροφν «αποςτολι του κράτουσ» (οπότε κα αςκοφνται από τθν 

Αυτοδιοίκθςθ κατϋ εκχϊρθςθ εξουςίασ από τθν Κεντρικι Διοίκθςθ).  

4. Ενίςχυςθ του αναπτυξιακοφ ρόλου τθσ Αυτοδιοίκθςθσ ςτο 

πλαίςιο τθσ πολυεπίπεδθσ διακυβζρνθςθσ και του δθμοκρατικοφ 

προγραμματιςμοφ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτο ςχεδιαςμό 

και τθν εφαρμογι των κοινωνικϊν πολιτικϊν και προγραμμάτων.  

5. Θεςμοκζτθςθ ςυςτιματοσ μθτροπολιτικισ διακυβζρνθςθσ ςτισ 

μθτροπολιτικζσ περιφζρειεσ και τισ μεγάλεσ πόλεισ και ειδικζσ 

μορφζσ διοίκθςθσ ςτισ νθςιωτικζσ Περιφζρειεσ και τουσ μικροφσ 

νθςιωτικοφσ και ορεινοφσ Διμουσ.  

6. Οργάνωςθ και λειτουργικόσ εκςυγχρονιςμόσ των Περιφερειϊν, των 

Διμων και των νομικϊν προςϊπων τουσ : οργάνωςθ των επιτελικϊν 

λειτουργιϊν, αναδιοργάνωςθ των διοικθτικϊν δομϊν, 

εξορκολογιςμόσ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν, βελτιςτοποίθςθ των 

ανκρϊπινων πόρων, θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ.  

7. Κατοχφρωςθ τθσ διοικθτικισ αυτοτζλειασ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ. 

Απλοποίθςθ και βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του εξωτερικοφ 

ελζγχου και του ςυςτιματοσ εποπτείασ των ΟΣΑ, ςυγκρότθςθ 

εςωτερικοφ ελεγκτικοφ μθχανιςμοφ και ενίςχυςθ των λειτουργιϊν 

διαφάνειασ και κοινωνικοφ ελζγχου.  

8. Αναβάκμιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των πολιτικϊν 

προςωπικοφ των Περιφερειϊν και των Διμων και τθσ διοίκθςθσ 

(management) του ανκρϊπινου δυναμικοφ τουσ.  

9. Εκςυγχρονιςμόσ τθσ καταςτατικισ κζςθσ των αιρετϊν των 

Περιφερειϊν και των Διμων.  

10. Διεφρυνςθ του κεςμικοφ πλαιςίου και παροχι κινιτρων 

διαπεριφερειακισ, διαδθμοτικισ και διαβακμικισ ςυνεργαςίασ, ςτο 

πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ μιασ πολυχωρικισ ςυνεργαςίασ.  
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Κατά τθν εκτίμθςι μου, οι προτεραιότητεσ για τθν τρζχουςα χρονικι 

περίοδο είναι οι ακόλουκεσ: 

1η   Η επίλυςθ του προβλιματοσ τθσ διαφορετικότθτασ των ΟΣΑ και 

ειδικζσ μορφζσ διοίκθςθσ ςτισ νθςιωτικζσ Περιφζρειεσ και τουσ 

μικροφσ νθςιωτικοφσ και ορεινοφσ Διμουσ.  

τθν κατεφκυνςθ αυτι μπορεί να ςυμβάλλουν οι κεςμοί εταιρικισ 

ςχζςθσ, ςυνεργαςίασ, αλλθλεγγφθσ και επικουρικότθτασ, τα 

διοικθτικά και τα οικονομικά κίνθτρα διαπεριφερειακισ, 

διαδθμοτικισ και διαβακμικισ ςυνεργαςίασ και ζνα κεντρικό 

ψθφιακό ςφςτθμα τθλε-υποςτιριξθσ των μικρϊν νθςιωτικϊν και 

ορεινϊν Διμων και των νεοςφςτατων Διμων ςτο πλαίςιο τθσ 

Ψθφιακισ Πολυεπίπεδθσ Διακυβζρνθςθσ.  

2η   Η οργάνωςθ και ο λειτουργικόσ εκςυγχρονιςμόσ των Περιφερειϊν, 

των Διμων και των νομικϊν προςϊπων τουσ, με ζμφαςθ ςτθν 

απλοφςτευςθ, προτυποποίθςθ και ψθφιοποίθςθ των διαδικαςιϊν 

τουσ και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτάσ τουσ με τουσ 

φορείσ του δθμόςιου τομζα.  

τθν κατεφκυνςθ αυτι ςτοχεφει το εν εξελίξει Πρόγραμμα 

«Απλοφςτευςθ – Προτυποποίθςθ – Ψθφιοποίθςθ Διαδικαςιϊν 

ΟΣΑ» τθσ ΕΕΣΑΑ και μπορεί να ςυμβάλλουν οι ψθφιακζσ υποδομζσ, 

τα δίκτυα και οι ψθφίδεσ τθσ Βίβλου Ψθφιακοφ Μεταςχθματιςμοφ, 

κακϊσ και τα ψθφιακά ζργα και οι ψθφιακζσ μεταρρυκμίςεισ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ τα οποία χρθματοδοτοφνται από το Σαμείο 

Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ.  

3η   Η βελτιςτοποίθςθ των ανκρϊπινων πόρων και θ αναβάκμιςθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ και των πολιτικϊν προςωπικοφ των 

Περιφερειϊν και των Διμων και τθσ διοίκθςθσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ τουσ.  

Για τθν ικανοποίθςθ αυτισ τθσ ςθμαντικισ προτεραιότθτασ 

χρειάηεται να διαςφαλιςτεί με νζεσ προςλιψεισ το αναγκαίο 

ελάχιςτο προςωπικό των βαςικϊν δθμοτικϊν υπθρεςιϊν και ιδίωσ 

των μικρϊν Διμων, δθλαδι τθσ διοικθτικισ, τθσ οικονομικισ, τθσ 

τεχνικισ και τθσ κοινωνικισ υπθρεςίασ και τθσ πολιτικισ προςταςίασ 
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και των αντίςτοιχων περιφερειακϊν υπθρεςιϊν και να επιλυκεί 

οριςτικά το πρόβλθμα που δθμιουργεί ο κεςμόσ τθσ “κινθτικότθτασ” 

με τον τρόπο που εφαρμόηεται (Για όλεσ τισ αποςπάςεισ και τισ 

μετατάξεισ να καταργθκοφν οι παρεκκλίςεισ και να προθγείται θ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του αρμόδιου για τον διοριςμό οργάνου του 

ΟΣΑ).2  

Επίςθσ, χρειάηεται θ δικτφωςθ των προϊςταμζνων των ομοειδϊν 

υπθρεςιϊν των ΟΣΑ, θ ςυνεχιηόμενθ εξ αποςτάςεωσ κατάρτιςθ και 

ςυμβουλευτικι υποςτιριξι τουσ, με ζμφαςθ ςτθ βελτίωςθ των 

δεξιοτιτων διοίκθςθσ, κακϊσ και θ βελτίωςθ των πολιτικϊν 

προςωπικοφ (υπθρεςιακι εξζλιξθ, κίνθτρα κλπ).  

Παράλλθλα είναι αναγκαίοσ ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ καταςτατικισ 

κζςθσ των αιρετϊν των Περιφερειϊν και των Διμων.  

4η   Η ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ αυτοτζλειασ των Περιφερειϊν και των 

Διμων και θ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτο ςχεδιαςμό και τθν 

εφαρμογι των εκνικϊν και των ςυγχρθματοδοτοφμενων τομεακϊν 

και περιφερειακϊν προγραμμάτων.  

Η άμεςθ προτεραιότθτα είναι θ ζςτω και μερικι αποκατάςταςθ των 

Κεντρικϊν Αυτοτελϊν Πόρων (ΚΑΠ) του Ν.3852/2010, θ οποία κα 

επιτρζψει και τθ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ κατανομισ τουσ και θ 

τεχνικι υποςτιριξθ των ΟΣΑ για τθ βελτίωςθ τθσ διαχειριςτικισ 

επάρκειασ των υπθρεςιϊν τουσ και τθσ ειςπρακτικισ ικανότθτάσ 

τουσ όςον αφορά τουσ ίδιουσ πόρουσ.  

Επίςθσ, είναι αναγκαία θ διαςφάλιςθ τθσ εταιρικισ ςχζςθσ 

Κεντρικισ Διοίκθςθσ – Περιφερειϊν – Διμων ςτθν προετοιμαςία, 

τον ςχεδιαςμό, τθν εξειδίκευςθ, τθ διαχείριςθ, τθν υλοποίθςθ, τθν 

παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ των 

Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων τθσ προγραμματικισ περιόδου 2021–

2027 (ΕΠΑ, ΣΑΑ, ΕΠΑ κλπ).  

                                                             
2
 Σα πξώηα βήκαηα έγηλαλ κε ηελ παξ. 1, άξζξν 42 ηνπ Ν.4647/2019, ην άξζξν 20 ηνπ 

Ν.4829/2021, ην άξζξν 35 ηνπ Ν.4873/2021, ηελ παξ.1, άξζξν 177 ηνπ Ν.4876/2021 θαη 

ηελ παξ.1, άξζξν 52 ηνπ Ν.4954/2022.  
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5η   Η διεφρυνςθ τθσ διοικθτικισ αυτοτζλειασ και θ βελτίωςθ τθσ 

διοικθτικισ ικανότθτασ των ΟΣΑ.  

Η διεφρυνςθ τθσ διοικθτικισ αυτοτζλειασ των ΟΣΑ μπορεί να 

επιδιωχκεί κυρίωσ μζςω τθσ κατάργθςθσ των εγκρίςεων από τισ 

Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ και τα Τπουργεία των αποφάςεων των 

οργάνων των ΟΣΑ που αποτελοφν ζλεγχο ςκοπιμότθτασ και θ 

τεχνικι υποςτιριξθ των ΟΣΑ για τθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ 

ικανότθτασ των υπθρεςιϊν τουσ.  

Επίςθσ, χρειάηεται θ απλοποίθςθ και βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ του εξωτερικοφ ελζγχου και του ςυςτιματοσ 

εποπτείασ των ΟΣΑ και θ διαςφάλιςθ των προχποκζςεων 

εφαρμογισ του κεςμοφ του εςωτερικοφ ελζγχου (με βάςθ και τισ 

προτάςεισ τθσ ΚΕΔΕ).  

6η   Η βελτίωςθ τθσ αμφίδρομθσ ςχζςθσ των πολιτϊν με τθν Σοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ  

Για τθ βελτίωςθ τθσ αμφίδρομθσ ςχζςθσ των πολιτϊν με τθν Σοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ, χρειάηεται θ ενίςχυςθ τθσ εγγφτθτασ παροχισ των 

υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ και τθσ προςβαςιμότθτάσ τουσ ςε αυτζσ 

με τθν ενίςχυςθ του ςχετικοφ ρόλου των Διμων και τθσ 

ενδοδθμοτικισ και ενδοπεριφερειακισ αποκζντρωςθσ, αλλά και θ 

χριςθ των ςφγχρονων ψθφιακϊν εργαλείων.  

Επίςθσ, είναι απαραίτθτθ θ διεφρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν 

ςτθ δθμόςια ηωι ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με ζνα 

ολοκλθρωμζνο κανονιςτικό πλαίςιο και επιχειρθςιακό ςχζδιο, που 

κα δίνει ζμφαςθ ςτθν ενεργό ςυμμετοχι των νζων, τθν ενίςχυςθ 

του εγγραμματιςμοφ των πολιτϊν και τθν προϊκθςθ τθσ 

“πολιτειότθτασ” (citizenship).  

Παράλλθλα με τισ παραπάνω προτεραιότθτεσ και προκειμζνου να 

αξιοποιθκοφν οι δυνατότθτεσ τθσ 3θσ Βιομθχανικισ Επανάςταςθσ, 

προτείνουμε να εκπονθκεί ζνα τριετζσ Πρόγραμμα αξιοποίθςθσ των 

Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) για τθ διεφρυνςθ 

των ςυςτθμικϊν ςχζςεων ςυνεργαςίασ των διοικθτικϊν επιπζδων κατά 

δθμόςια πολιτικι, που οδθγεί ςτθν Ψθφιακι Πολυεπίπεδθ 
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Διακυβζρνθςθ, θ οποία μπορεί να αποτελζςει τθ ςπονδυλικι ςτιλθ τθσ 

επόμενθσ ςθμαντικισ Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και να διαςφαλίςει 

τθ ςυνεκτικι εφαρμογι των ανωτζρω 10 προγραμματικϊν ςτόχων.  

3. Η ΠΟΛΤΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ  

το ςθμείο αυτό κεωρϊ ότι είναι αναγκαίο, επειδι πολλοί μιλάνε για 

Πολυεπίπεδθ Διακυβζρνθςθ, να παρουςιάςω τθν άποψθ τθσ ΚΕΔΕ που 

ςυμπυκνϊνεται ςτθν Απόφαςθ με αρικμό 374/23.07.2020 του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ, μετά από κοινι ειςιγθςθ του Προζδρου 

τθσ Επιτροπισ Θεςμϊν και του Γενικοφ Γραμματζα τθσ ΚΕΔΕ.  

Παρακζτω ζνα ευρφ απόςπαςμα τθσ Απόφαςθσ αυτισ. 

Προκειμζνου να αναβακμιςτεί ο ρόλοσ και οι ςχζςεισ των Διμων και 

των Περιφερειϊν ςτο πολιτικό και διοικθτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ μασ 

είναι απαραίτθτο να ειςάγουμε ςτον προβλθματιςμό μασ τθν ζννοια 

των δημόςιων πολιτικών (public policies) και τισ επιμζρουσ λειτουργίεσ 

του προγραμματιςμοφ και τθσ υλοποίθςθσ αυτϊν ςε εκνικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

Παράλλθλα είναι αναγκαία θ ςυλλειτουργία των επιπζδων τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (public administration) για τθν άςκθςθ τθσ 

δθμόςιασ διοίκθςθσ (public management), που μασ οδθγεί ςτθν ζννοια 

τθσ Πολυεπίπεδησ Διακυβζρνηςησ, με αξιοποίθςθ και των «ςχεςιακϊν 

εργαλείων», δθλαδι των κεςμϊν που οργανϊνουν τισ ςχζςεισ τουσ και 

διαςφαλίηουν τθ ςυλλειτουργία τουσ ωσ του ενιαίου διοικθτικοφ 

ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ. 

Πολυεπίπεδθ Διακυβζρνθςθ (multilevel governance) ςθμαίνει ότι για να 

αςκθκεί μια ςυντρζχουςα αρμοδιότθτα τομεακισ δθμόςιασ πολιτικισ 

απαιτείται θ κατανομι ςε περιςςότερα επίπεδα τθσ Διοίκθςθσ και τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ των επιμζρουσ λειτουργιϊν τθσ (ςχεδιαςμόσ, 

εξειδίκευςθ, διαςφάλιςθ των προχποκζςεων και των υλικϊν και άυλων 

πόρων, εφαρμογι, παρακολοφκθςθ, εποπτεία και αξιολόγθςθ τθσ 

εφαρμογισ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ) και θ ςυνεργαςία των επιπζδων 

αυτϊν.  

Άλλωςτε και διεκνείσ οργανϊςεισ (όπωσ ο ΟΟΑ από το 2011) ζχουν 

καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι αυτό που χρειάηεται θ Ελλθνικι 
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Δθμόςια Διοίκθςθ είναι να διαςφαλίςει τον οριηόντιο ςυντονιςμό του 

κυβερνθτικοφ ζργου και τον κάκετο ςυντονιςμό των διοικθτικϊν 

επιπζδων κατά δθμόςια πολιτικι, δθλαδι τθν Πολυεπίπεδθ 

Διακυβζρνθςι τθσ. 

Πρζπει όμωσ να διευκρινίςουμε ότι ςυχνά μπερδεφουμε τθν ζννοια τθσ 

Πολυεπίπεδθσ Διοίκθςθσ (MultilevelAdministration) που ςθμαίνει ότι 

αςκοφν αρμοδιότθτεσ για μια δθμόςια πολιτικι πολλά διοικθτικά 

επίπεδα, με τθν ζννοια τθσ Πολυεπίπεδθσ Διακυβζρνθςθσ 

(MultilevelGovernance) που ςθμαίνει ότι υπάρχει ςυςτημική 

ςυνεργαςία των επιπζδων αυτϊν με τθ χριςθ και των ςφγχρονων 

τεχνολογιϊν πλθροφόρθςθσ και επικοινωνιϊν. Δθλαδι ότι τα τρία 

διοικθτικά επίπεδα (κεντρικό, περιφερειακό, δθμοτικό) ςυγκροτοφν όχι 

άκροιςμα αλλά ςφςτημα αποτελοφμενο από ιςότιμουσ εταίρουσ.  

Με άλλα λόγια, Κεντρικι Διοίκθςθ – Περιφζρειεσ – Διμοι ςυγκροτοφν 

το λειτουργικά ενιαίο διοικητικό ςφςτημα τησ χώρασ.  

Οι κεμελιϊδεισ αρχζσ των βαςικϊν διαδικαςιϊν εφαρμογισ τθσ 

Πολυεπίπεδθσ Διακυβζρνθςθσ ςτθν Ευρϊπθ, ςφμφωνα με τθ ςχετικι 

απόφαςθ τθσ Επιτροπισ των Περιφερειϊν τθσ Ε.Ε. (2014), είναι οι 

ακόλουκεσ:  

 Ανάπτυξθ μιασ διαφανοφσ, ανοιχτισ και πλιρωσ ςυμμετοχικισ 

διαδικαςίασ χάραξθσ των πολιτικϊν.  

 Προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ και τθσ εταιρικισ ςχζςθσ των άμεςα 

αρμόδιων δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων κακ’ όλθ τθ διαδικαςία 

χάραξθσ των πολιτικϊν, μεταξφ άλλων μζςω των κατάλλθλων 

ψθφιακϊν εργαλείων, με ταυτόχρονο ςεβαςμό των δικαιωμάτων 

όλων των κεςμικϊν φορζων.  

 Ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ ςυνοχισ των πολιτικϊν 

και προϊκθςθ των δθμοςιονομικϊν ςυνεργειϊν μεταξφ όλων των 

επιπζδων διακυβζρνθςθσ.  

 Σιρθςθ τθσ επικουρικότθτασ και τθσ αναλογικότθτασ κατά τθν 

χάραξθ των πολιτικϊν.  

 Εξαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ προςταςίασ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων 

ςε όλα τα επίπεδα διακυβζρνθςθσ. 
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Η προϊκθςθ τθσ Πολυεπίπεδθσ Διακυβζρνθςθσ προχποκζτει τθν 

αξιολόγθςθ και τθν επανα-οριοκζτθςθ των αρμοδιοτιτων των τριϊν 

επιπζδων τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ κατά τομζα δθμόςιασ πολιτικισ (ι 

κατά λειτουργικι περιοχι) και τθ ςυςτθμικι ςυνεργαςία των επιπζδων 

αυτϊν.  

Η Πολυεπίπεδθ Διακυβζρνθςθ αφορά καταρχιν τθ ςυμμετοχι τθσ 

Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτο ςχεδιαςμό και τθν άςκθςθ των επιτελικϊν 

λειτουργιϊν και ιδιαίτερα :  

1. του αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ, δθλαδι του προγραμματιςμοφ 

τθσ οικονομικισ, κοινωνικισ και πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ,  

2. του χωροταξικοφ και πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ,  

3. του επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ,  

4. τθσ ψθφιοποίθςθσ του Δθμόςιου τομζα και του ςχεδιαςμοφ 

ςφγχρονων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ. 

Επομζνωσ, θ Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ κα ζχει αποφαςιςτικι ςυμμετοχι 

ςτθν εκπόνθςθ και τθν ζγκριςθ των εκνικϊν και των 

ςυγχρθματοδοτοφμενων Αναπτυξιακϊν Προγραμμάτων και των 

Χωροταξικϊν και Πολεοδομικϊν χεδίων.  

τθ ςυνζχεια, αφορά (ενδεικτικά) και τισ ακόλουκεσ λειτουργικζσ 

περιοχζσ :  

 Αδειοδότθςθ επαγγελματικισ και επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ.  

 Αδειοδότθςθ των ζργων και επενδφςεων περιφερειακισ και τοπικισ 

ςθμαςίασ (με βάςθ εγκεκριμζνα χωροταξικά και πολεοδομικά 

ςχζδια).  

 Παρακολοφκθςθ τθσ κατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ και εφαρμογι 

του κανονιςτικοφ πλαιςίου προςταςίασ του περιβάλλοντοσ (ζδαφοσ, 

αζρασ, κάλαςςα).  

 Διαχείριςθ των υδάτων.  

 Διαχείριςθ των ςτερεϊν και των υγρϊν αποβλιτων.  

 Διαχείριςθ των κινδφνων από φυςικζσ και τεχνολογικζσ καταςτροφζσ 

– Πολιτικι προςταςία.  

 Ανάδειξθ των πολιτιςτικϊν πόρων.  

 Διοίκθςθ τθσ ενδοπεριφερειακισ ςυγκοινωνίασ.  
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 Παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθ των 

ςυγκοινωνιακϊν ζργων περιφερειακισ και τοπικισ ςθμαςίασ.  

 Διαχείριςθ των δθμόςιων ακινιτων και υποδομϊν περιφερειακισ και 

τοπικισ ςθμαςίασ, των πάρκων και των ορεινϊν όγκων.  

 Διαχείριςθ των μαρινϊν, των παραλιϊν και των παράκτιων 

εγκαταςτάςεων.  

Η Πολυεπίπεδθ Διακυβζρνθςθ μπορεί να οδθγιςει ςτθν ενοποίθςθ των 

λειτουργιϊν τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ με τελικό ςτόχο : 

Μια ολοκληρωμζνη Ψηφιακή Διοίκηςη «χωρίσ εςωτερικά ςφνορα» 

και με απόληξή τησ τα Κζντρα Εξυπηρζτηςησ των Πολιτών (Κ.Ε.Π.). 

Παράλλθλα, θ Πολυεπίπεδθ Διακυβζρνθςθ διευκολφνει τθν κάκετθ 

επικοινωνία τθσ Κεντρικισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και τθσ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, ταυτόχρονα, τόςο με το Ευρωπαϊκό επίπεδο, όςο και με 

τθν κοινωνία των πολιτϊν, ενιςχφει τισ ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ 

ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ των αναπτυξιακϊν προγραμμάτων και 

προωκεί τθν αποκζντρωςθ με δθμοκρατία, ςφμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Χάρτθ Σοπικισ Αυτονομίασ.  

Σζλοσ, είναι χριςιμο να τονιςτεί ότι θ ανάπτυξθ και θ εμπζδωςθ των 

νζων ρόλων και των ςυςτθμικϊν ςχζςεων δεν «κεςμοποιείται» όταν 

νομοκετείται. Δεν αρκοφν το κανονιςτικό πλαίςιο και οι κάκε μορφισ 

υλικοί πόροι για τθν εφαρμογι του. Χρειάηεται θ πολιτικι βοφλθςθ για 

τθν αλλαγι τθσ κουλτοφρασ που διζπει ςιμερα το πολιτικό και το 

διοικθτικό ςφςτθμά μασ και θ βιμα–με–βιμα κατοχφρωςθ τθσ αλλαγισ 

με πολιτικά μζςα και μεςοπρόκεςμο επιχειρθςιακό ςχζδιο, που κα 

διαςφαλίςουν και τθ ςταδιακι κοινωνικι καταξίωςι τουσ.  

4. ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΩΝ  

Επειδι πολφ λόγοσ γίνεται περί «μεταφοράσ αρμοδιοτιτων ςτουσ ΟΣΑ 

κζλω να διατυπϊςω οριςμζνεσ πρϊτεσ επιςθμάνςεισ που αποτελοφν 

sine qua non προχποκζςεισ για οποιαδιποτε ςυηιτθςθ επί του 

ηθτιματοσ αυτοφ.  

Πρώτον, πριν οποιαδιποτε ςυηιτθςθ περί νζων αρμοδιοτιτων, πρζπει 

να διαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ των ΟΣΑ προκειμζνου να αςκιςουν 

τισ αρμοδιότθτεσ που ιδθ ζχουν.  
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Παρακζτω μερικά παραδείγματα νομοκετικισ μεταβίβαςθσ 

αρμοδιοτιτων χωρίσ τθ διαςφάλιςθ των προχποκζςεων και των πόρων 

για τθν άςκθςι τουσ:  

–  Η μεταβίβαςθ ςτουσ Διμουσ τθσ ςυντιρθςθσ των εκνικϊν και των 

επαρχιακϊν οδϊν εντόσ των πόλεων (με το άρκρο 7 του Ν.3481/2006 

και τθν εγκφκλιο 25/2006 του ΤΠΕΧΩΔΕ) χωρίσ μεταφορά 

οικονομικϊν πόρων.  

–  Η αςτυνόμευςθ και ο κακαριςμόσ των ρεμάτων κεωρείται από τθν 

Κεντρικι Διοίκθςθ ότι ανικει ςτουσ ΟΣΑ (Διμουσ και Περιφζρειεσ) 

χωρίσ να υπάρχει ςχετικι ρθτι και ςαφισ διάταξθ και χωρίσ τουσ 

αναγκαίουσ αντίςτοιχουσ πόρουσ.3  

–  Η ναυαγοςωςτικι κάλυψθ των παραλιϊν από τουσ Διμουσ (άρκρο 7 

του Π.Δ.31/2018 και άρκρο 7 του Π.Δ.71/2020) χωρίσ ζγκαιρθ επαρκι 

χρθματοδότθςθ.4  

–  Η φροντίδα, θ περιςυλλογι και θ διαχείριςθ των αδζςποτων ηϊων 

ςυντροφιάσ από τουσ Διμουσ (Ν.4830/2021) χωρίσ επαρκείσ νζουσ 

πόρουσ.5  

–  Η νομοκεςία δίνει αρμοδιότθτεσ ςτον τομζα τθσ δθμόςιασ υγείασ 

(Νόμοι 3172/2003, 3463/2006, 3852/2010 και 4675/2020) και 

προβλζπεται ςτουσ Οργανιςμοφσ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ των Διμων 

ςχετικι οργανικι μονάδα, αλλά καμία χρθματοδότθςθ των ΟΣΑ δεν 

                                                             
3
 Οη ζρεηηθέο εγθύθιηνη θαη νη νδεγίεο ζηα ρέδηα Αληηκεηώπηζεο Έθηαθηωλ Αλαγθώλ (π.ρ. 

“ΓΑΡΓΑΝΟ”) δελ απνηεινύλ θαλνληζηηθό πιαίζην «κεηαθνξάο αξκνδηνηήηωλ θαη πόξωλ».  

Άιιωζηε ε αξκνδηόηεηα «Καζαξηζκόο θαη αζηπλόκεπζε ξεκάηωλ» είρε λνκνζεηεζεί ρωξίο 

πόξνπο γηα ηνπο νξεηλνύο Γήκνπο (πξγξ. 2.ζ., άξζξν 209 ηνπ Ν.3852/2010), αιιά 

ζπλεηδεηνπνηήζεθε ην ιάζνο θαη αθαηξέζεθε (άξζξν 4 ηνπ Ν.4071/2012).  
4
 Βι. Απόθαζε Γ.. ΚΔΓΔ κε αξηζκό 159/14.04.2021 θαη Απόθαζε Γ.. ΚΔΓΔ κε αξηζκό 

90/09.03.2022. 
5
 Δίλαη ζεηηθό ην γεγνλόο όηη ην Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ αλαγλωξίδεη επί ηεο αξρήο ηελ αλάγθε 

δηαζθάιηζεο ηωλ πόξωλ πνπ απαηηεί ε ελ ιόγω πξόζζεηε αξκνδηόηεηα. Καηά ηελ εθηίκεζή 

καο όκωο δελ επαξθνύλ ηα 40 εθαη. € ηνπ Πξνγξάκκαηνο “Αξγνο” θαη ε αύμεζε θαηά 15 

εθαη. € ηωλ ΚΑΠ. Η ΚΔΓΔ θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζρεηηθνύ λνκνζρεδίνπ πξόηεηλε «Nα 

εκηιμηθεί ηο κόζηος ίδρσζης και λειηοσργίας καηαθσγίων, κηηνιαηρείων, αποηεθρωηηρίων και 

ηο απαιηούμενο ανθρώπινο δσναμικό ανά Δήμο για ηην σλοποίηζη ηοσ προγράμμαηος 

διατείριζης ηων αδέζποηων» θαη «Να εκδοθούν με βάζη ηα ως άνω ζηοιτεία οι απαιηούμενες 

ΥΑ και ιδίως η ΥΑ ποσ αθορά ηην τρημαηοδόηηζη ηων Δήμων για ηην άζκηζη ηης 

αρμοδιόηηηας διατείριζης ηων αδέζποηων», Απόθαζε Γ.. ΚΔΓΔ κε αξ. 193/19.05.2021  
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υπαρχει ςτο πενταετζσ Εκνικό χζδιο Δράςθσ για τθ Δθμόςια Τγεία 

2021–2025, οφτε ςτο Σαμείο Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ.  

–  Με πρόςφατο νόμο (Ν.4662/2020) διευρφνκθκε ο ρόλοσ των Διμων 

ςτθν Πολιτικι Προςταςία και προβλζπεται θ ςυγκρότθςθ οργανικισ 

μονάδασ Πολιτικισ Προςταςίασ ςτουσ Διμουσ, αλλά δεν υπάρχει 

μζχρι ςιμερα πρόβλεψθ για χρθματοδότθςθ των πρόςκετων 

λειτουργικϊν και επενδυτικϊν δαπανϊν.  

Δεφτερον, πριν οποιαδιποτε ςυηιτθςθ περί νζων αρμοδιοτιτων, 

προτείνουμε τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ ζγκριςθσ από 

υπερκείμενο διοικθτικό επίπεδο (Κεντρικι ι Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ) 

αποφάςεων που λαμβάνονται ςε υποκείμενο επίπεδο (Περιφζρεια ι 

Διμο), προκειμζνου να ολοκλθρϊνονται ςτο υποκείμενο επίπεδο οι 

διαδικαςίεσ που αφοροφν μια λειτουργία ι τθν παροχι μιασ υπθρεςίασ, 

για τισ οποίεσ το υποκείμενο επίπεδο ζχει επάρκεια ςε ανκρϊπινο 

δυναμικό, υλικά μζςα και τεχνογνωςία. Παραδείγματα:  

 Κατάργθςθ τθσ ζγκριςθσ από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ των 

αποφάςεων των Διμων και των Περιφερειϊν που αφοροφν τθν 

«θζςη και παφςη τησ κυκλοφορίασ, απόςυρςη και παράδοςη ςτον 

ΟΔΔΥ οχημάτων», τθν «ζγκριςη κυκλοφορίασ εκτόσ ωραρίου των 

υπηρεςιακών οχημάτων» κ.ά. 

 Κατάργθςθ τθσ ζγκριςθσ από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ των 

αποφάςεων των Διμων που αφοροφν «τισ δίμηνεσ ςυμβάςεισ», «τη 

μετακίνηςη υπαλλήλων από Δήμο ςε Νομικό πρόςωπο και 

αντίςτροφα», «τισ διαδικαςίεσ κατάρτιςησ των επιχειρηςιακών 

προγραμμάτων» κ.ά.6  

 Κατάργθςθ τθσ ζγκριςθσ των αποφάςεων των Διμων που αφοροφν 

τισ τοπικζσ κυκλοφοριακζσ μελζτεσ, τθν εκπόνθςθ μελετϊν ομβρίων 

κ.ά. ι ζςτω οριςμόσ προκεςμίασ για τθν ζγκριςι τουσ και εάν αυτι 

«παρζλθει άπρακτη, η χορήγηςη τησ εγκρίςεωσ να τεκμαίρεται».7  

 Κατάργθςθ τθσ ζγκριςθσ των αποφάςεων των Διμων που αφοροφν 

το Ρυμοτομικό χζδιο Εφαρμογισ που υλοποιεί εγκεκριμζνο Σοπικό 

                                                             
6
 Βι. Απόθαζε Γ.. ΚΔΓΔ κε αξηζκό 276/19.07.2021, https://kede.gr/decision/  

7
 Σν πξόζθαην λνκνζρέδην γηα ηε Γεκνηηθή Αζηπλνκία πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα επεθηαζνύλ.  

https://kede.gr/decision/
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Πολεοδομικό χζδιο, τθν τροποποίθςθ ρυμοτομικϊν και 

οικοδομικϊν γραμμϊν, εφόςον τθρείται το ιςοηφγιο πραςίνου κ.ά.  

Σο ςυνολικό ςυμπζραςμά μασ ςτο ηιτθμα των αρμοδιοτιτων είναι ότι, 

με βάςθ τθν εμπειρία των 45 χρόνων τθσ Μεταπολίτευςθσ και το 

δθμόςιο διάλογο που ζχει ανοίξει, ςε πολιτικό και επιςτθμονικό 

επίπεδο, ζχει κλείςει τον κφκλο τθσ θ παραδοςιακι προςζγγιςθ για το 

κζμα των αρμοδιοτιτων, περί τθσ «μεταφοράσ αρμοδιοτιτων και 

πόρων» και ζχει ανοίξει ζνα “παράκυρο ευκαιρίασ”, μζςα από τθν 

ψθφιοποίθςθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ϊςτε να προςεγγίςουμε το 

ηιτθμα διοικθτικά, επιχειρθςιακά και ςυςτθμικά κατά δθμόςια 

πολιτικι.  

Κατά ςυνζπεια, εφεξισ το ερϊτθμα, όςον αφορά τθν αναγκαία επόμενθ 

ςθμαντικι Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ, δεν μπορεί να είναι «Πϊσ κα 

γίνει θ μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτθν Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ;». Διότι το 

λάκοσ ερϊτθμα προδιαγράφει τθν λάκοσ κατεφκυνςθ των απαντιςεων, 

όπωσ φαίνεται και από τθν αδιζξοδθ περιδίνθςθ του ςχετικοφ δθμοςίου 

διαλόγου τθν τελευταία δεκαετία.  

Κατά τθ γνϊμθ μασ ςιμερα το ερϊτθμα είναι:  

«Πϊσ μπορεί να διευρυνκεί ςτθ ςθμερινι εποχι ο ρόλοσ τθσ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ ςτο Πολιτειακό ςφςτθμα τθσ χϊρασ;» ι/και  

«Πϊσ μπορεί να ενιςχυκεί θ ςυμβολι τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν 

περιφερειακι και τθν τοπικι ανάπτυξθ, με ςτόχο τθν χωρικι και 

κοινωνικι ςυνοχι, κακϊσ και ςτθν αποτελεςματικι παροχι υπθρεςιϊν 

ςτουσ πολίτεσ και τισ επιχειριςεισ;».  

 


