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Σύμφωνα με την έρευνα, το 70,2% των
2.195 ερωτηθέντων θεωρεί πως η Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση θα έπρεπε, στο πλαί-

σιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, να έχει
περισσότερες αρμοδιότητες. Μόλις 4,4% θε-
ωρεί πως η Αυτοδιοίκηση θα έπρεπε να έχει
λιγότερες αρμοδιότητες ενώ το ποσοστό εκεί-
νων που πιστεύουν πως θα έπρεπε να έχει τις
ίδιες, περιορίζεται στο 18%. (Πίνακας 1)
Στα ίδια ποσοστά κινούνται οι απαντήσεις
και όταν οι πολίτες ερωτώνται ευθέως  αν πι-

στεύουν «ότι η ενίσχυση της αποκέντρωσης
και της Αυτοδιοίκησης πρέπει να περιληφθεί
στη Συνταγματική Αναθεώρηση ή όχι;».
«Ναι, πρέπει να περιληφθεί» απαντά το
67,5% ενώ μόλις το 7% απαντά αρνητικά.
(Πίνακας 2) Η στάση αυτή αποδεικνύεται
διακομματική καθώς το ποσοστό των πολι-
τών που συμφωνεί με την πρόταση της ΚΕΔ-
ΚΕ να περιληφθεί η ενίσχυση της Αυτοδιοί-
κησης στην Αναθεώρηση ανέρχεται στο
67,7% των ψηφοφόρων του κυβερνώντος

κόμματος (το οποίο δεν έχει περιλάβει την
Αυτοδιοίκηση στην ατζέντα της Συνταγματι-
κής Αναθεώρησης), στο 68,4% των ψηφοφό-
ρων του ΠΑΣΟΚ, στο 69,6% των ψηφοφό-
ρων του ΚΚΕ, στο 74,2% των ψηφοφόρων
του ΣΥΝ, στο 77,7% όσων ψηφίζουν κάτι
άλλο. Επομένως, μπορεί κανείς να συμπερά-
νει ότι η ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης μέσω
της Συνταγματικής Αναθεώρησης είναι μια
θέση που υποστηρίζεται από τους πολίτες α-
νεξαρτήτως κομματικών προτιμήσεων. (Πί-
νακας 2α)
Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι, όταν
οι πολίτες καλούνται να «αξιολογήσουν το
γεγονός ότι, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, η ε-
νίσχυση της Αυτοδιοίκησης δεν περιλαμβά-
νεται στις προτάσεις της κυβέρνησης για τη
Συνταγματική Αναθεώρηση», απαντούν αβία-
στα: Αρνητικά σε ποσοστό 41%, το 21,5%
δεν την κρίνει «ούτε θετικά ούτε αρνητικά»
ενώ μόλις το 13,6% κρίνει θετικά την κυβερ-
νητική επιλογή-παράλειψη. Η στάση αυτή
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Δυο στους τρεις πολίτες συντάσσονται με τις προτάσεις της Αυτοδιοίκησης και δηλώ-
νουν ρητά πως όχι μόνον επιθυμούν την ενίσχυσή της - θεσμική αλλά και οικονομική-
αλλά επιπλέον θέλουν αυτή η ενίσχυση να περάσει μέσα από το νέο Σύνταγμα. Μάλι-
στα, σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η πλειοψηφία των πολιτών αντιμετωπίζει αρνητικά
το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει συμπεριλάβει την Αυτοδιοίκηση στην ατζέντα
της Συνταγματικής Αναθεώρησης και, ουσιαστικά, την καλεί να μεταβάλλει στάση.
Αυτά προκύπτουν από δημοσκόπηση της Metron Analysis, η οποία έγινε για λογαρια-
σμό του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) στο πλαίσιο της πανελλαδικής
έρευνας που διεξήγαγε η εταιρεία στο διάστημα από 28/2 έως 13/3/2006.
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των πολιτών υπερβαίνει τις κομματικές
τους προτιμήσεις: Είναι χαρακτηριστι-
κό πως μόλις το 16,5% των ψηφοφόρων
της Ν.Δ. κρίνει θετικά τη μέχρι τώρα
κυβερνητική επιλογή να αφήσει εκτός
Συνταγματικής Αναθεώρησης την ενί-
σχυση της Αυτοδιοίκησης ενώ το
35,6% (ένας στους τρεις) των ψηφοφό-
ρων της κυβέρνησης κρίνει αρνητικά
την κυβερνητική επιλογή ζητώντας κατ'
αυτόν τον τρόπο αλλαγή στάσης. (Πί-
νακας 3)
Γενικότερα, πάντως, η έρευνα της
Metron Analysis δείχνει πως ένα εξαι-
ρετικά μεγάλο ποσοστό πολιτών υπο-
στηρίζει τις θέσεις της Αυτοδιοίκησης:
Σταθερά, δυο στους τρεις (όσοι, δηλα-
δή, υποστηρίζουν και την ενίσχυση του
θεσμού) υποστηρίζουν τις θέσεις της
ΚΕΔΚΕ για οικονομική αποκέντρωση:
Το 72,9% συμφωνεί με «την πρόταση
της Αυτοδιοίκησης να ενισχυθεί, στο
πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρη-
σης, με νέους πόρους για την άσκηση
των αρμοδιοτήτων της». Μάλιστα, το
ποσοστό αυτό φτάνει στο 81,9% στους
ελεύθερους επαγγελματίες, τη δυναμι-
κότερη επαγγελματική κατηγορία. Δια-
φωνεί μόλις το 7,7%.
Πλειοψηφία δημιουργείται και σε δυο
θέσεις -αποφάσεις του τελευταίου Συ-
νεδρίου της ΚΕΔΚΕ στη Ρόδο- που ε-
πανέρχονται με την πρόταση της Ένω-
σης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση:
Πρόκειται για τις προτάσεις υπέρ της
Περιφερειακής και της Μητροπολιτικής
Αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, η πρό-
ταση της ΚΕΔΚΕ να αναφέρεται ρητά
στο νέο Σύνταγμα ότι ο Β' βαθμός Αυ-
τοδιοίκησης θα οργανωθεί σε επίπεδο
Περιφέρειας και μάλιστα με αιρετό Πε-
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Kατά τη γνώμη σας η τοπική αυτοδιοίκηση θα έπρεπε στο πλαίσιο της
Συνταγματικής Αναθεώρησης, να έχει περισσότερες, τις ίδιες ή λιγότερες
αρμοδιότητες απο όσες έχει σήμερα;

Πιστεύετε ότι η ενίσχυση της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης πρέπει να
περιληφθεί στη Συνταγματική Αναθεώρηση ή όχι;
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ριφερειάρχη βρίσκει σύμφωνο το
56,7% ενώ διαφωνεί μόλις το 14,4%.
Μάλιστα η πλειοψηφία γίνεται ακό-
μη ευρύτερη στην περιφέρεια: Σύμ-
φωνο με την αιρετή περιφερειακή
Αυτοδιοίκηση, ως Β' βαθμό, είναι το
60,4% των κατοίκων των εκτός Ατ-
τικής αστικών περιοχών. (Πίνακας
4)
Πλειοψηφία, έστω σχετική, συγκε-
ντρώνει και η πρόταση της ΚΕΔΚΕ
για τη θεσμοθέτηση Μητροπολιτικής
Αυτοδιοίκησης. Παρ' ότι δεν έχει
παρουσιαστεί αρκετά, όταν ερωτώ-
νται αν θεωρούν πως «η θεσμοθέτη-
ση, στο πλαίσιο της Συνταγματικής
Αναθεώρησης, Μητροπολιτικής Αυ-
τοδιοίκησης, σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη θα συμβάλει στον καλύτερο
συντονισμό των υπηρεσιών και στη
σωστή αντιμετώπιση υπερτοπικών
προβλημάτων», θετικά απαντά το
43,6% και αρνητικά μόνον το
16,2%. (Πίνακας 5). Καταγράφεται
βέβαια ένα υψηλό ποσοστό (40,2%)
που «δεν γνωρίζει - δεν απαντά» αλ-
λά αυτό ερμηνεύεται τόσο από το γε-
γονός ότι η πρόταση δεν είναι ιδιαί-
τερα γνωστή όσο και από το γεγονός
ότι αφορά μόνον δυο περιοχές της
χώρας, την Αθήνα και τη Θεσσαλο-
νίκη. 
Είναι χαρακτηριστικό πως αυτό το
μεγάλο ποσοστό του «δεν γνωρίζω -
δεν απαντώ» εκτοξεύεται στο 49,9%
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Πιστεύετε ότι η ενίσχυση της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης πρέπει να
περιληφθεί στη Συνταγματική Αναθεώρηση ή όχι; (2)

Πώς αξιολογείτε το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, η ενίσχυση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης δεν περιλαμβάνεται στις προτάσεις της Κυβέρνησης για τη
Συνταγματική Αναθεώρηση, θετικά ή αρνητικά;

Σήμερα υπάρχουν συνταγματικά κατοχυρωμένοι δύο βαθμοί Αυτοδιοίκησης.
Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την πρόταση να αποτελέσει, στο πλαίσιο της
Συνταγματικής Αναθεώρησης, η Περιφέρεια τον Β' Βαθμό Αυτοδιοίκησης και
να εκλέγεται ο Περιφερειάρχης;
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Νομίζετε ότι η θεσμοθέτηση, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης,
Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα συμβάλει στον
καλύτερο συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών για τη σωστή αντιμετώπιση
υπερτοπικών προβλημάτων ή όχι;

Νομίζετε ότι η θεσμοθέτηση, στο πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης,
Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα συμβάλει στον
καλύτερο συντονισμό των αρμοδίων υπηρεσιών για τη σωστή αντιμετώπιση
υπερτοπικών προβλημάτων ή όχι;

Αν δοθούν, περισσότερες αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όσον αφορά
στη διαχείριση τοπικών υποθέσεων, πιστεύετε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί, στο
πλαίσιο της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ο έλεγχος και η διαφάνεια στον τρόπο
λειτουργίας των Δήμων ή όχι;
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στις αγροτικές περιοχές όπου μόλις
35% απαντά θετικά. Αντιθέτως, στην
Αττική, το ποσοστό εκείνων που κρί-
νουν θετικά τη θεσμοθέτηση Μητρο-
πολιτικής Αυτοδιοίκησης υπερβαίνει
τον πανελλαδικό μέσο όρο και αγγί-
ζει τον έναν στους δυο: 48,2% έναντι
34,6 που «δεν γνωρίζουν - δεν απα-
ντούν». (Πίνακας 6).
Τέλος, η έρευνα δικαιώνει άλλη μια
θέση - πρωτοβουλία της ΚΕΔΚΕ, υ-
πέρ της διαφάνειας η οποία βρίσκεται
σε εξέλιξη μέσω μελέτης που επεξερ-
γάζεται επιστημονική επιτροπή του
Ι.Τ.Α. 
Η έρευνα, συγκεκριμένα, δείχνει πως
το 80,5% των πολιτών πιστεύει πως
αν δοθούν περισσότερες αρμοδιότη-
τες στην Αυτοδιοίκηση πρέπει να ενι-
σχυθεί, στο πλαίσιο της Συνταγματι-
κής Αναθεώρησης, ο έλεγχος και η
διαφάνεια στο τρόπο λειτουργίας των
Δήμων. Διαφωνεί μόλις το 6,7%. (Πί-
νακας 7)

Τη δημοσκόπηση μπορεί κανείς να τη
μελετήσει στο φάκελο «Δημοσκοπή-
σεις» της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.)

www.ita.org.gr
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