11o Υπημαηοδοηικό Ππυηόκολλο μεηαξύ ΔΚΓΓΑ, ΑΓΔΓΤ και Κοινυνικού Πολύκενηπος ΑΓΔΓΤ,
ζηο πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηηρ Ππογπαμμαηικήρ ςμθυνίαρ
μεηαξύ Τποςπγείος Γιοικηηικήρ Αναζςγκπόηηζηρ, ΔΚΓΓΑ και ΑΓΔΓΤ

ΜΔΛΔΣΖ
«Ζ ζπληαγκαηηθή δηάξζξσζε ησλ θξαηηθώλ, πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ
ππνζέζεσλ. πκβνιή ζηελ απνηύπσζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζην
ειιεληθό πνιίηεπκα.»

ΟΜΑΓΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ:

Αλαζηάζηνο Αλαζηαζίνπ (πληνληζηήο)
Γηψξγνο Γηαλλαθφπνπινο (Μέινο)
Παξαζθεπή Γξακαιηψηε (Μέινο)
Αληψλεο Καξβνχλεο (Μέινο)
Βαζίιεο Λακπξαθάθεο (Μέινο)
Γήκεηξα ηαράκε (Μέινο)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΔ:

Πελειφπε Φνπληεδάθε, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο,
Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Πνιηηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ
Ησάλλεο Φπράξεο, Καζεγεηήο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο,
Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Πνιηηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ

ΑΘΖΝΑ, ΔΚΓΓΑ
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ
ΔΙΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Ανηώνηρ Καπβούνηρ)
H ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ ΣΗ ΠΟΛΤΔΠΙΠΔΓΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΟ ΔΝΩΙΑΚΟ
ΔΠΙΠΔΓΟ
I. Ζ πληαγκαηηθή Καηνρύξσζε ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο ζε Δλσζηαθό Δπίπεδν
II. Ζ θαηνρύξσζε ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο ζην Παξάγσγν Δλσζηαθό Γίθαην
III. Ζ θαηνρύξσζε ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο ζην Δλσζηαθό Ήπην Γίθαην
Α. Δςπυπαφκή Γιακςβέπνηζη - Μια Λεςκή Βίβλορ
Β. Λεςκή Βίβλορ για ηην Πολςεπίπεδη Γιακςβέπνηζη ηηρ Δπιηποπήρ ηυν Πεπιθεπειών
Γ. Υάπηηρ για ηην Πολςεπίπεδη Γιακςβέπνηζη
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ (Ανηώνηρ Καπβούνηρ)
ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΠΟΛΤΔΠΙΠΔΓΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΟ ΔΝΩΙΑΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ
I. Πιεξνθόξεζε θαη Γηαβνύιεπζε γηα Δλσζηαθέο Πνιηηηθέο
Α. Κοινή Σεσνική Πλαηθόπμα ςνεπγαζίαρ για ηο Πεπιβάλλον
Β. Ηλεκηπονικό ύζηημα Πληποθόπηζηρ για ηην Δζυηεπική Αγοπά
II. πκκεηνρή Δλδηαθεξόκελσλ Φνξέσλ ζηε Υάξαμε Πνιηηηθώλ
Α. Πλαίζιο Αναθοπάρ για Δςπυπαφκέρ Βιώζιμερ Πόλειρ (RFSC)
Β. Γίαςλορ Παπακολούθηζηρ ηηρ ηπαηηγικήρ ΔΔ2020 (EU2020 Monitoring Platform)
Γ. Γίκηςο Παπακολούθηζηρ ηηρ Δπικοςπικόηηηαρ (The Subsidiarity Monitoring Network)
Γ. Δςπυμεζογειακή Πεπιθεπειακή και Σοπική ςνέλεςζη (ARLEM)
Δ. Γιάζκετη ηυν Πεπιθεπειακών και Σοπικών Απσών για ηην Αναηολική Δηαιπική σέζη
(CORLEAP)
III. Απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ Δθαξκνγή Πνιηηηθώλ
Α. Δςπυπαφκή ύμππαξη Καινοηομίαρ (EIP)
Β. ύµθυνο ηυν ∆ηµάπσυν
Γ. Δδαθικά ύμθυνα
Γ. Σοπική Ανάπηςξη με Ππυηοβοςλία Σοπικών Κοινοηήηυν (CLLD)
Δ. Οι Μακποπεπιθεπειακέρ ηπαηηγικέρ ηηρ ΔΔ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ (Γήμηηπα ιασάμη - Αναζηάζιορ Αναζηαζίος)
Η ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΗ ΠΟΛΤΔΠΙΠΔΓΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΗ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ
Η. Σν επξσπατθό πξόηππν ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο
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ΗΗ. Σν ήπην δίθαην (soft law) σο κέζν εθαξκνγήο ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο
ΗΗΗ. Οη ζπληαγκαηηθνί ζεζκνί ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο σο έθθαλζε
ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο
IV. Ζ δηάθξηζε ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ ζε γεληθέο θαη ηνπηθέο ζηε λνκηθή ζεσξία θαη ηε
λνκνινγία: Έλα ακθηιεγόκελν θαη αλεπίθαηξν εξκελεπηηθό δήηεκα
V. Απνθέληξσζε θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα
Α. Θεζμική Αναδπομή: 1981 – 2009
Β. Σο ζσέδιο Καλλικπάηηρ και η αποηύπυζη ηηρ Πολςεπίπεδηρ Γιακςβέπνηζηρ
Γ. Η Μηηποπολιηική Πεπιθέπεια
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ (Γιώπγορ Γιαννακόποςλορ - Βαζίληρ Λαμππακάκηρ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΠΟΛΤΔΠΙΠΔΓΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ

ΣΟ

Η. Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο
II. Ζ δηάξζξσζε ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο
III. Γεκνζηνλνκηθό απνηέιεζκα
IV. Λνγηζηηθή ελνπνίεζε – Δλδνθπβεξλεηηθέο ζπλαιιαγέο
Α. Οπιζμόρ λογιζηικήρ ενοποίηζηρ
Β. Δνδοκςβεπνηηικέρ ζςναλλαγέρ ΟΣΑ
V. Οηθνλνκηθή απηνηέιεηα Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Πεγέο Δζόδσλ
Α. Απμοδιόηηηερ ΟΣΑ ζε θέμαηα οικονομικήρ πολιηικήρ
Β. Σα απμόδια όπγανα ηυν ΟΣΑ για ηην άζκηζη οικονομικήρ πολιηικήρ
Γ. Κενηπικοί Αςηοηελείρ Πόποι
Γ. Ίδια έζοδα ηυν ΟΣΑ
Δ. Φοπολογική εξοςζία ηυν ΟΣΑ
VI. Μνξθέο ειέγρνπ ηνπ Κξάηνπο ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ
Α. Τπηπεζίερ ελέγσος ζε Τποςπγεία
Β. Αποκενηπυμένερ Γιοικήζειρ ηος Κπάηοςρ
Γ. Παπαηηπηηήπιο Οικονομικήρ Αςηοηέλειαρ ηυν ΟΣΑ
Γ. Δλεγκηικό ςνέδπιο
VII. ύλνςε - πκπεξάζκαηα
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ (Αναζηάζιορ Αναζηαζίος - Γήμηηπα ιασάμη)
Η ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΠΟΛΤΔΠΙΠΔΓΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΙ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ ΑΡΥΔ
ΚΑΙ ΣΑ ΔΛΔΓΚΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ
Η. Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο
ΗΗ. Ζ ηδηαίηεξε πεξίπησζε ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ
ΗΗΗ. Σα Διεγθηηθά ώκαηα ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ (Παπαζκεςή Γπαμαλιώηη)
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Η ΠΟΛΤΔΠΙΠΔΓΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Ω ΝΔΟ ΗΜΔΙΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ
ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΓΙΟΙΚΟΤΜΔΝΩΝ
Η. Ζ αλάδπζε ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο ζην επξσπατθό πεξηβάιινλ: Νέα κνξθή
δηαζύλδεζεο κεηαμύ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δηνηθνπκέλσλ
ΗΗ. Σν πξόβιεκα ηεο νινέλα απμαλόκελεο παξαγσγήο ξπζκίζεσλ θαη ε πνιπεπίπεδε
ξπζκηζηηθή δηαθπβέξλεζε
Α. Η αύξηζη ηηρ πςθμιζηικήρ ύληρ
Β. Η πςθμιζηική διακςβέπνηζη ζηην ΔΔ
Γ. Η πςθμιζηική διακςβέπνηζη ζηον ΟΟΑ
ΗΗΗ. Ζ ξπζκηζηηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα
Α. Η ανίσνεςζη ηος πποβλήμαηορ: Η αβάζηασηη ελαθπόηηηα ηος νομοθεηείν
Β. Πποζπάθειερ για ηη βεληίυζη ηος νομοθεηείν
ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ (Παπαζκεςή Γπαμαλιώηη)
Η ΠΟΛΤΔΠΙΠΔΓΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΑ ΚΔΙΜΔΝΑ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
Η. Πνιπεπίπεδε θξίζε θαη Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε
ΗΗ. Δθθάλζεηο ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο ζηα θείκελα ησλ Μλεκνλίσλ
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ
ΑΑΓΔ
ΑΔ
ΑΔΗ
ΑΔΠ
ΑΚΑΓΔ
ΑΜ
ΑΠΓΠΥ
ΑΔΠ
ΓΓΚ
ΓΓΚΓ
ΓΓ
ΓΔΓΓ
ΓΚ
ΓΑ
ΓΔΠ
ΓΝΣ
ΔΑΓΠ
ΔΓΣΑΑ
ΔΓΔΣ
ΔΔ
ΔΚ
ΔΚΓΓΑ
ΔΚΣ
ΔΚΣ
ΔΛΣΑ
ΔΝΠΔ
ΔΝΦΗΑ
ΔΟΔ
ΔΟΠΤΤ
ΔΟΥ
ΔΠΣΑ
ΔηΠ
ΔΠΑ
ΔΤ
ΔΣΘΑ
ΔΣΠΑ
ΔΚ
ΔΥΣΑ
ΚΑΔ
ΚΑΠ
ΚΓΚ
ΚΔΓΔ

Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ
Αλψλπκε Δηαηξεία
Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα
Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ
Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ
Αλνηθηή Μέζνδνο πληνληζκνχ
Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα
Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ
Γεληθή Γξακκαηεία Κπβέξλεζεο
Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο
Γεληθή Γξακκαηεία πληνληζκνχ
Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
Γεληθή Κπβέξλεζε
Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο
Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ
Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν
Δληαία Αξρή Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ
Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο
Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά Δπελδπηηθά Σακεία
Δπξσπατθή Έλσζε
Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο
Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο
Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα
Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν
Διιεληθά Σαρπδξνκεία
Έλσζε Πεξηθεξεηψλ Διιάδαο
Δληαίνο Φφξνο Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ
Δπξσπατθφο κηινο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο
Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο
Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο
Δηδηθφ Πξφγξακκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ
Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο
Δζληθφ χζηεκα Τγείαο
Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο
Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
Δπξσπατθή χκπξαμε Καηλνηνκίαο
Δπξσπατθφο Υάξηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο
Κσδηθφο Αξηζκφο Δζφδνπ/Δμφδνπ
Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη
Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο
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ΚΔΓΚΔ
ΚΔΚ
ΚΔΠ
ΚΟΚ
ΚΠ
ΚηΒ
ΚΤΑ
ΜΚΟ
ΜΜΔ
ΜκΔ
ΜΠΓ
Ν
ΝΑ
ΝΠΓΓ
ΝΠΗΓ
ΟΔΔ
ΟΚΑ
ΟΝΔ
ΟΟΑ
ΟΠΓ
ΟΓΔ
ΟΣΑ
ΟΣΓ
ΠΓ
ΠΓΔ
ΠΔΠ
ΡΑΔ

ΓΗΣ
ΓΟΔ
ΔΓΔ
ΔΔ
ΔΔΓΓ
ΔΤΤΠ
ΟΔΔ
ηΔ
ΣΑ
ΣΑΗΠΔΓ
ΣΒ
ΣΔΗ
ΣΠΓ
ΣΠΔ
ΣΥ
ΤΓΟ

Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδαο
Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο
Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ
Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο
Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο
Καλνληζκφο ηεο Βνπιήο
Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε
Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο
Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο
Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο
Νφκνο
Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε
Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ
Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ
Οινθιεξσκέλε Δδαθηθή Δπέλδπζε
Οξγαληζκνί Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε
Οξγαληζκφο γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη ηελ Αλάπηπμε
Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο
Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ
Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα
Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο
χληαγκα
πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα
ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο
ψκα Δπηζεσξεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ
πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο
πληνληζηηθφ ξγαλν Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο
Σακείν Αιηείαο
Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
Σερληθή Βνήζεηα
Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα
Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ
Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ
Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο
Τπεξεζίεο Γεληθνχ Οηθνλνκηθνχ πκθέξνληνο
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ΤΓΓΑΓ
ΤΠΔΝ
ΤΠΔ
ΦΔΚ
ΦΜΔ
ΦΔΦΝΠ
ΦΠΑ
ΥΑΓΑ

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ
Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο
Φχιιν Μεηαβνιψλ θαη Διιείςεσλ
Φφξνο Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
Υψξνη Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ
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ΔΙΑΓΩΓΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ
Σν Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ), ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ηεο
απνζηνιήο ηνπ θαη ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηνπ ξφινπ ηνπ σο γλσκνδνηηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Κξάηνπο
ζε ζέκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο, παξάιιεια κε εθείλνλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ θνξέα αλάπηπμεο ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, έρεη αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ
εξεπλεηηθψλ/κειεηεηηθψλ δξάζεσλ, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην Υξεκαηνδνηηθφ Πξσηφθνιιν
κεηαμχ ηνπ ΔΚΓΓΑ, ηεο ΑΓΔΓΤ θαη ηνπ Κνηλσληθνχ Πνιχθεληξνπ ηεο ΑΓΔΓΤ. Δπηζεκαίλεηαη
φηη, κε ην Υξεκαηνδνηηθφ Πξσηφθνιιν, ην νπνίν ππνγξάθεηαη θαη‟ έηνο δπλάκεη ηεο
Πξνγξακκαηηθήο πκθσλίαο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ (εθπξνζσπνχκελνπ απφ ην
Τπνπξγείν Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο), ηνπ ΔΚΓΓΑ θαη ηεο ΑΓΔΓΤ, εμεηδηθεχνληαη νη
εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο/κειεηεηηθέο δξάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Πξνγξακκαηηθήο
πκθσλίαο.
Δηδηθφηεξα, ζην Υξεκαηνδνηηθφ Πξσηφθνιιν πνπ ππεγξάθε κεηαμχ ησλ εηαίξσλ γηα ην έηνο 2017,
κεηαμχ άιισλ, ζπλνκνινγήζεθε ε εθπφλεζε, κε επζχλε ηνπ ΔΚΓΓΑ, κειέηεο κε ηίηιν «Ζ
ζπληαγκαηηθή δηάξζξσζε ησλ θξαηηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. πκβνιή ζηελ
απνηχπσζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζην ειιεληθφ πνιίηεπκα.», αληαλαθιψληαο έηζη ηελ
εθζεηηθή αχμεζε ζηνλ δεκφζην δηάινγν ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε
αλαθνξψλ. Γηα ηηο αλάγθεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο, κε απφθαζε ηνπ Γ ηνπ ΔΚΓΓΑ
ζπγθξνηήζεθε Οκάδα Έξγνπ απνηεινχκελε απφ πξφζσπα κε εμεηδηθεπκέλε επηζηεκνληθή
θαηάξηηζε θαη ζπλαθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ελψ γηα ηηο αλάγθεο αμηνιφγεζεο ηεο κειέηεο σο
πξνο ηελ επάξθεηα ηεο επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ απαηηνχκελσλ
πξνδηαγξαθψλ νξίζηεθαλ, δπλάκεη ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, σο εκπεηξνγλψκνλεο κέιε ΓΔΠ
εγλσζκέλνπ θχξνπο.
Ο ζθνπφο ηεο κειέηεο, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ζπλίζηαηαη ζηελ
απνηχπσζε ηεο δηάξζξσζεο θαη νξγάλσζεο ηεο δηνηθεηηθήο χιεο (θξαηηθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη
ηνπηθέο ππνζέζεηο) θαη ζηελ αλίρλεπζε ησλ εθθάλζεσλ πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζε ζεζκηθφ
θαη νξγαλσηηθφ επίπεδν θαη ππφ ην πξίζκα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Δηδηθφηεξα, νη
ζεκειηψδεηο παξάκεηξνη, επί ησλ νπνίσλ εδξάδεηαη ε κεζνδνινγία εθπφλεζεο ηεο κειέηεο θαη κε
βάζε ηηο νπνίεο θιήζεθε λα εξγαζηεί ε Οκάδα Έξγνπ, πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαιπηηθή θαηαγξαθή
ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, κέζσ ηεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο θαη επηζθφπεζεο ησλ νξνζήκσλ ζηε
δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ζεζκνχ, ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε κε ρξήζε θαιψλ πξαθηηθψλ (best
practices) ζην πιαίζην φζκσζεο ηεο εζληθήο θαη ελσζηαθήο έλλνκεο ηάμεο θαη δηνηθεηηθήο
«θνπιηνχξαο»/πξαθηηθήο, ηελ αλάδεημε ηπρφλ παζνγελεηψλ θαη ζηξεβιψζεσλ θαη ηε δηάγλσζε
αλαγθψλ γηα ηπρφλ παξεκβάζεηο ζην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, αιιά θαη ζε νξγαλσηηθφ, ιεηηνπξγηθφ
θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν.
Πεξαηηέξσ, θαζ‟ φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ κειεηεηηθνχ έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
δηαδνρηθέο ζπζθέςεηο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, παξνπζία θαη ησλ
Δκπεηξνγλσκφλσλ/Αμηνινγεηψλ, κε ζθνπφ ηελ επίβιεςε ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηελ
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επίιπζε ηπρφλ δεηεκάησλ θαη ηελ παξνρή θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ. Μέζσ ηεο επνηθνδνκεηηθήο
αληαιιαγήο απφςεσλ δηακνξθψζεθε κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ε απαξαίηεηε
ζπλαληίιεςε σο πξνο ηελ εηδηθφηεξε κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο
κειέηεο. Ζ δηακνξθσζείζα ζπλαληίιεςε κεηνπζηψλεηαη ζηνπο θεληξηθνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο ηεο
κειέηεο, πνπ εζηηάδνπλ:
 ζηε ζεζκηθή θαηνρχξσζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζην πξσηνγελέο, παξάγσγν θαη
ήπην ελσζηαθφ δίθαην θαη ζηελ αλάδεημε ζπλαθψλ θαιψλ πξαθηηθψλ (best practices) ζε
επίπεδν ΔΔ,
 ζηελ αλίρλεπζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζηνπο ζπληαγκαηηθνχο ζεζκνχο ηεο
απνθέληξσζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηε κεηξνπνιηηηθή δηνίθεζε, θαζψο θαη
ζηηο αλεμάξηεηεο αξρέο θαη ηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο,
 ζηε δηεξεχλεζε ηεο νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, κε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη
 ζηελ εμέηαζε δεηεκάησλ ξπζκηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη θαιήο λνκνζέηεζεο, κε
παξάιιειε εηδηθή κλεία ζηηο εθθάλζεηο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζηα κλεκνληαθά
λνκνζεηήκαηα (Ν. 3845/2010, 4046/2012 θαη 4336/2015).
Θεξκέο επραξηζηίεο απεπζχλνπκε πξνο ηελ θα Π. Φνπληεδάθε, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαη ηνλ θν Η. Φπράξε, Καζεγεηή Σκήκαηνο
Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, γηα ηελ επηζηεκνληθή
επηθνπξία θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε θαζ‟ φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ
κειεηεηηθνχ έξγνπ. Δθθξάδνπκε δε ηελ πξνζδνθία ηα πνξίζκαηα ηεο εθπνλεζείζαο κειέηεο λα
εηζθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ απνηειεζκαηηθή δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ησλ δεκφζησλ
πνιηηηθψλ θαη, επηπξφζζεηα, λα απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα γφληκε θαη θξηηηθή ζθέςε ελφςεη ηεο
δξνκνινγνχκελεο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Ανηώνηρ Καπβούνηρ)
H ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΟΥΤΡΩΗ ΣΗ ΠΟΛΤΔΠΙΠΔΓΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΟ ΔΝΩΙΑΚΟ
ΔΠΙΠΔΓΟ
Η. Ζ πληαγκαηηθή Καηνρύξσζε ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο ζε Δλσζηαθό Δπίπεδν
Ζ ζπληαγκαηηθή ζεκειίσζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζε ελσζηαθφ επίπεδν βξίζθεηαη ζην
άξζξν 4 παξ. 2 ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο (ΔΔ): Ζ Έλσζε ζέβεηαη ηελ ηζφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ ελψπηνλ ησλ πλζεθψλ, θαζψο θαη ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα πνπ είλαη ζπκθπήο κε ηε
ζεκειηψδε πνιηηηθή θαη ζπληαγκαηηθή ηνπο δνκή, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πεξηθεξεηαθή θαη
ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Καηά θνηλή νκνινγία, ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη θαηά πεξίπησζε φηη ε
ζπληαγκαηηθή δνκή αληαλαθιά ηελ εζληθή ηαπηφηεηα θαη ηδηαίηεξα φηη ε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε
αληαλαθιά ηελ ηαπηφηεηα θαη απνιακβάλεη ηελ πξνζηαζία ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 2 ηεο ΔΔ. Χζηφζν,
νη θαηαζηαηηθνί ράξηεο νξηζκέλσλ θξαηψλ - κειψλ (γηα παξάδεηγκα ηεο Απζηξίαο, ηνπ Βειγίνπ,
ηεο Φηλιαλδίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο νπεδίαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ
Βαζηιείνπ) επηβεβαηψλνπλ ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ε πεξηθεξεηαθή θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζπληζηνχλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζπληαγκαηηθήο ηαπηφηεηάο ηνπο, αλ φρη ηεο εζληθήο ηαπηφηεηάο ηνπο. κσο,
πψο πξνζηαηεχεηαη λνκηθά ε πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζε ελσζηαθφ επίπεδν;
(α) Ζ Δδαθηθή πλνρή ζηόρνο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ
Δπίζεο, γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο, ε ΔΔ αλαγλσξίδεη ξεηά ηελ «εδαθηθή ζπλνρή» σο
βαζηθφ ηεο ζηφρν, παξάιιεια µε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή. χκθσλα κε ην άξζξν 2
παξ. 3 ηεο ΔΔ: «Ζ Έλσζε πξνάγεη ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή θαη ηελ
αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ θξαηψλ - κειψλ». ηφρνο ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο είλαη ε εμαζθάιηζε
αξκνληθήο, βηψζηκεο θαη πνιπθεληξηθήο αλάπηπμεο, ζπκπιεξψλνληαο θαη εληζρχνληαο ηελ
νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή. Σν πεξηερφκελν πνπ δίλεηαη ζηελ έλλνηα ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο
ζπλδέεηαη κε ηελ αλάγθε γηα δηακφξθσζε νινθιεξσκέλσλ ρσξηθψλ πνιηηηθψλ, αλαγλσξίδνληαο ηε
ζεκαζία ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ ησλ πεξηθεξεηψλ κέζα απφ κηα
ηνπνθεληξηθή (place-based) πξνζέγγηζε. ην πιαίζην απηφ, ε ελζσκάησζε ηεο εδαθηθήο δηάζηαζεο
ζε θάζε ζηάδην θαη επίπεδν ηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηθηχσζε
θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζπλνξηαθψλ ή κε πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ, δηαζθαιίδεη ηελ αληαιιαγή
εκπεηξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο θαη δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο ρσξηθήο αλάπηπμεο θαη ρσξηθήο
ζπλνρήο.
(β) πκκεηνρή Πεξηθεξεηώλ θαη Πόιεσλ ζηε Ννκνπαξαγσγηθή Γηαδηθαζία
Οη δηαηάμεηο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ (ΔηΠ)
ζηε λνκνπαξαγσγηθή δηαδηθαζία θαηνρπξψλνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ πφιεσλ
ηεο ΔΔ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 4 ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή επηθνπξνχληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή
Δπηηξνπή θαη απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, νη νπνίεο αζθνχλ ζπκβνπιεπηηθά θαζήθνληα.
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ε απηφ ην πιαίζην, θαηνρπξψλεηαη ε ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ
(νκνζπνλδηαθψλ θξαηψλ) «ζε ππνπξγηθφ επίπεδν» ζηηο εξγαζίεο ηνπ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην
άξζξν 16 παξ. 2 ηεο ΔΔ: Σν πκβνχιην απαξηίδεηαη απφ έλαλ εθπξφζσπν θάζε θξάηνπο - κέινπο ζε
ππνπξγηθφ επίπεδν, ν νπνίνο έρεη ηελ εμνπζία λα δεζκεχεη ηελ θπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο - κέινπο, ην
νπνίν εθπξνζσπεί θαη λα αζθεί ην δηθαίσκα ςήθνπ.
(γ) Ζ ΔηΠ ζεκαηνθύιαθαο ηεο Δπηθνπξηθόηεηαο
Πέξαλ ηνπ δηεπξπµέλνπ θαη θαηνρπξσµέλνπ ζπµβνπιεπηηθνχ ξφινπ ηεο ΔηΠ θαηά ηε ζέζπηζε ηεο
λνµνζεζίαο ηεο ΔΔ, ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο αλαβαζµίδεη πεξαηηέξσ ηε ζέζε ησλ δήµσλ θαη ησλ
πεξηθεξεηψλ ζην πνιηηηθφ ζχζηεµα ηεο ΔΔ θαη εληζρχεη ηνλ ζεζµηθφ ξφιν ηνπ αληηπξνζσπεπηηθνχ
ηνπο νξγάλνπ. Ζ ΔηΠ δηαζέηεη πιένλ ην δηθαίσµα πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ ∆ηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ ζε
δχν πεξηπηψζεηο: α) πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζεζµηθψλ ηεο πξνλνµίσλ θαη β)
πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αίηεζε αθχξσζεο θάζε λέαο λνµνζεηηθήο πξάμεο ηεο ΔΔ πνπ θξίλεη φηη
παξαβηάδεη ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο ζε ηνµείο φπνπ πξνβιέπεηαη ε δηαβνχιεπζε µε ηελ ΔηΠ,
βάζεη ηεο λέαο πλζήθεο ηεο ΔΔ.
Ο Πξφεδξνο ηεο ΔηΠ ή επηηξνπή ηεο ΔηΠ πνπ είλαη επηθνξηηζµέλε µε ην θαζήθνλ ηεο θαηάξηηζεο
ζρεδίνπ γλσµνδφηεζεο, µπνξνχλ λα εηζεγεζνχλ ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ ∆ηθαζηεξίνπ
ηεο ΔΔ επί παξαβάζεη ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο απφ νξηζµέλε λνµνζεηηθή πξάμε, αλαθνξηθά
µε ηελ νπνία ε πλζήθε ηεο ΔΔ πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή δηαβνχιεπζε µε ηελ ΔηΠ. Ζ ζχλνδνο
νινµέιεηαο ηεο ΔηΠ, ε νπνία ζπγθαιείηαη πέληε θνξέο αλά έηνο, ζα ιάβεη ζρεηηθή απφθαζε µε
βάζε ηελ πιεηνςεθία ησλ ςεθηζάλησλ. ε πεξίπησζε πηνζέηεζεο παξφµνηαο εηζήγεζεο, ηελ
πξνζθπγή αζθεί ν Πξφεδξνο εθ µέξνπο ηεο ΔηΠ. ηαλ ε ζχλνδνο νινµέιεηαο ηεο ΔηΠ αδπλαηεί λα
ιάβεη απφθαζε εληφο ηεο πξνζεζµίαο ησλ δχν µελψλ πνπ νξίδεη ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, ην
Πξνεδξείν ηεο ΔηΠ µπνξεί λα απνθαζίζεη δηα πιεηνςεθίαο ησλ ςεθηζάλησλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο
πξφηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ΔηΠ. ε πεξίπησζε ςήθηζεο κηαο ηέηνηαο απφθαζεο, ν Πξφεδξνο
πξέπεη λα αζθήζεη ηελ πξνζθπγή εθ µέξνπο ηεο ΔηΠ θαη λα ππνβάιεη εξψηεµα ζρεηηθφ µε ηε
ζπλέρηζε ή µε ηεο πξνζθπγήο ζηελ επφµελε ζχλνδν νινµέιεηαο.
Σα κέιε ηεο ΔηΠ κπνξνχλ λα παξέκβνπλ ζε δηάθνξα ζηάδηα ηεο λνκνζεηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ΔΔ:
Καηά ην πξνλνκνζεηηθφ ζηάδην: ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηαξηίδεη λνκνζεηηθή πξφηαζε
 Ζ ΔηΠ δηνξγαλψλεη δηαβνπιεχζεηο κε ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο
 Ζ ΔηΠ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο
πξφηαζεο
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή εγθξίλεη ηε λνκνζεηηθή πξφηαζε θαη ΟΦΔΗΛΔΗ λα δεηήζεη ηε γλψκε ηεο ΔηΠ
 Ζ ΔηΠ ζπλεξγάδεηαη κε ηα εζληθά θαη ηα πεξηθεξεηαθά θνηλνβνχιηα, ζχκθσλα κε ηελ αξρή
ηεο επηθνπξηθφηεηαο.
Ζ λνκνζεηηθή πξφηαζε ζπδεηείηαη απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ: ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην
πκβνχιην δεηνχλ ηε γλψκε ηεο ΔηΠ
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Ζ ΔηΠ δηνξγαλψλεη δηαβνπιεχζεηο κε ηηο ελψζεηο πνπ εθπξνζσπνχλ ηηο ηνπηθέο θαη
πεξηθεξεηαθέο αξρέο, θαζψο θαη κε ηνπο εηαίξνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Γίθηπν
Παξαθνινχζεζεο ηεο Δπηθνπξηθφηεηαο
 Οη επηηξνπέο ηεο ΔηΠ πξνβαίλνπλ ζηελ θαηάξηηζε γλσκνδφηεζεο
 Σα κέιε ηεο ΔηΠ ζπλεδξηάδνπλ – ελ νινκειεία – γηα λα ςεθίζνπλ θαη λα εγθξίλνπλ ηελ
επίζεκε γλσκνδφηεζε ηεο ΔηΠ επί ηεο λνκνζεηηθήο πξφηαζεο
Μηα λνκνζεηηθή πξφηαζε ηξνπνπνηείηαη ζεκαληηθά απφ ηα άιια φξγαλα ηεο ΔΔ
 Ζ ΔηΠ εγθξίλεη αλαζεσξεκέλε γλσκνδφηεζε
Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζέηνπλ ζε εθαξκνγή ηε λέα λνκνζεζία ηεο ΔΔ
 Ζ ΔηΠ παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν
 ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο ζηελ εγθξηζείζα λνκνζεζία, ε
ΔηΠ έρεη δηθαίσκα λα αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο


Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ ζρεηηθά κε ηελ Δθαξκνγή ησλ Αξρψλ ηεο
Δπηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο Αλαινγηθφηεηαο, ε Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε επξείεο δηαβνπιεχζεηο πξηλ
ππνβάιεη πξφηαζε επξσπατθήο λνκνζεηηθήο πξάμεο. Καηά ηηο δηαβνπιεχζεηο απηέο πξέπεη λα
ζπλεθηηκάηαη, θαηά πεξίπησζε, ε πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή δηάζηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ δξάζεσλ. Ζ
ζπκκεηνρή ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ ζηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία πξνβιέπεηαη θαη ζην
άξζξν 6 παξ. 1 ηνπ Πξσηνθφιινπ: Κάζε εζληθφ θνηλνβνχιην ή θάζε ζψκα εζληθνχ θνηλνβνπιίνπ
κπνξεί, εληφο πξνζεζκίαο έμη εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία δηαβίβαζεο ελφο ζρεδίνπ επξσπατθήο
λνκνζεηηθήο πξάμεο, λα απεπζχλεη πξνο ηνπο Πξνέδξνπο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ
πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο αηηηνινγεκέλε γλψκε ζηελ νπνία εθηίζεληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο
εθηηκά φηη ην ελ ιφγσ ζρέδην δελ ζπλάδεη κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Δλαπφθεηηαη ζε θάζε
εζληθφ θνηλνβνχιην ή ζψκα εζληθνχ θνηλνβνπιίνπ λα ζπκβνπιεπζεί θαηά πεξίπησζε ηα πεξηθεξεηαθά
θνηλνβνχιηα πνπ έρνπλ λνκνζεηηθέο εμνπζίεο.
Παξά ηελ θαηνρχξσζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζην πξσηνγελέο δίθαην ηεο ΔΔ θαη ην
ζπληαγκαηηθφ πιαίζην γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, ε ΔΔ δελ δχλαηαη λα ππνρξεψζεη ηα θξάηε - κέιε λα
δεκηνπξγήζνπλ θαλάιηα ζπκκεηνρήο γηα ηηο ππν-εζληθέο αξρέο. Ζ ΔΔ κπνξεί λα δίλεη επθαηξίεο,
αιιά ελαπφθεηηαη ζηα θξάηε - κέιε, ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζε ελσζηαθφ επίπεδν γηα λα δηακνξθψζνπλ ηελ αηδέληα ηεο
δεκφζηαο πνιηηηθήο. Δπνκέλσο, ε θαηνρχξσζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο δελ εμαληιείηαη
κφλνλ ζην πξσηνγελέο δίθαην. χκθσλα κε ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε
«νη φξνη γηα ρξεζηή πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε εμαξηψληαη απφ ηα ίδηα ηα θξάηε - κέιε. Οη αξρέο θαη
νη κεραληζκνί δηαβνχιεπζεο, ν ζπληνληζκφο, ε ζπλεξγαζία θαη ε αμηνιφγεζε πνπ πξνηείλνληαη ζε
θνηλνηηθφ επίπεδν ζα πξέπεη πξψηα λα εθαξκνζηνχλ ζηα θξάηε - κέιε».
II. Ζ θαηνρύξσζε ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο ζην Παξάγσγν Δλσζηαθό Γίθαην
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(α) Καλνληζκφο αξηζ. 1233/2010 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ηεο 15εο Γεθεκβξίνπ 2010 γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 663/2009, γηα ηε ζέζπηζε
πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο κε ηε ρνξήγεζε θνηλνηηθήο ρξεκαηνδνηηθήο
ζπλδξνκήο γηα έξγα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο
ηε ζθέςε 3 ηνπ πξννηκίνπ ηνπ Καλνληζκνχ, ε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε, πνπ νξίδεηαη σο
«ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ βαζκίδσλ δηνίθεζεο» είλαη απνιχησο απαξαίηεηε γηα ηελ
πεξαηηέξσ αλάπηπμε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο.
Ο νξηζκφο ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο σο «ζπλεξγαζία» ελζσκαηψλεη ηελ ηδέα κηαο
ζπληνληζκέλεο δξάζεο κεηαμχ δηαθφξσλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ επίηεπμε επξσπατθψλ
ζηφρσλ γηα ηελ ελέξγεηα, θαζψο θαη ηελ ηδέα φηη ηφζν ε ΔΔ φζν θαη ηα θξάηε - κέιε ζα ζεβαζηνχλ
ηνλ ξφιν ησλ ππνεζληθψλ αξρψλ ζε ζρέζε κε απηνχο ηνπο ζηφρνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε ζθέςε 4
θαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ σο άλσ Καλνληζκνχ πξνβιέπεηαη, επίζεο, εηδηθφ ρξεκαηνδνηηθφ κέζν
γηα ηελ αλάπηπμε έξγσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο. Με απηή ηε ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ε εθηέιεζε έξγσλ ππέξ
ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε
ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ έξγσλ ππέξ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο απφ ηηο ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη εζληθέο δεκφζηεο αξρέο, ηδηαίηεξα ζηηο αζηηθέο
πεξηνρέο. Δπνκέλσο, ν Καλνληζκφο αξηζ. 1233/2010 εζηηάδεη ζηε δηάζηαζε ηεο πνιπεπίπεδεο
δηαθπβέξλεζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε κεηάθξαζε ησλ επξσπατθψλ ζηφρσλ ζε ηνπηθέο/πεξηθεξεηαθέο
δξάζεηο. Μέζσ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο δηεπθφιπλζεο ε ΔΔ επηδηψθεη λα αλαβαζκίζεη ηνλ ξφιν ησλ
πεξηθεξεηψλ θαη ησλ πφιεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο.
(β) Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο
Γεθεκβξίνπ 2013, πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ
δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν,
ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006
Πξφθεηηαη γηα ηνλ Καλνληζκφ ζηνλ νπνίν ζπλαληνχκε ηελ πην μεθάζαξε δηαηχπσζε ηεο έλλνηαο ηεο
πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζην πξσηνγελέο δίθαην ηεο ΔΔ, ε νπνία ζεσξείηαη «αξρή» πνπ καδί
κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο ζα πξέπεη λα γίλνληαη ζεβαζηέο απφ ηα
θξάηε - κέιε, φηαλ θαηαξηίδνπλ ζχκθσλα εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηηο ππν-εζληθέο αξρέο θαη άιινπο
νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο, ηεο νηθνλνκηθήο, ηεο
θνηλσληθήο θαη ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ. ηνλ ελ ιφγσ Καλνληζκφ ε πνιπεπίπεδε
δηαθπβέξλεζε πξνζεγγίδεηαη κε δηαδηθαζηηθνχο φξνπο (φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα θαη ζηε Λεπθή
Βίβιν ηεο ΔηΠ). χκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ, ε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε
ζπληζηά κηα κέζνδν δηαθπβέξλεζεο πνπ πεξηγξάθεη ηε ζπκκεηνρή δεκφζησλ, ππν-εζληθψλ αξρψλ
θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ: «χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο πνιπεπίπεδεο
δηαθπβέξλεζεο, ηα θξάηε - κέιε πξνσζνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 1
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εηαίξσλ (αξκφδηεο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο, αξκφδηεο αζηηθέο θαη άιιεο δεκφζηεο αξρέο,
νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ εηαίξσλ, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ πνπ
είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηελ
θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ) ζηελ εθπφλεζε ζπκθψλσλ εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ηε ζχληαμε
εθζέζεσλ πξνφδνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ».
Απηφ πξνυπνζέηεη ηνλ ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο: «χκθσλα κε
ην άξζξν 5, ε αξρή ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ηεξείηαη απφ ηα
θξάηε - κέιε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη
εδαθηθήο ζπλνρήο θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Έλσζεο γηα κηα έμππλε,
δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε. Πξνθεηκέλνπ λα ηεξνχληαη νη ελ ιφγσ αξρέο,
απαηηείηαη ζπληνληζκέλε δξάζε, ηδίσο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, θαη ζην
πιαίζην ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηρεηξεζηαθήο θαη ζεζκηθήο
ζπλεξγαζίαο, φζνλ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπκθψλνπ εηαηξηθήο ζρέζεο
θαη ησλ πξνγξακκάησλ».
Πεξαηηέξσ, ν Καλνληζκφο πεξηέρεη ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηε ινγηθή ηεο πνιπεπίπεδεο
δηαθπβέξλεζεο, φπνπ απαηηείηαη ν ζεβαζκφο γηα ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ηεο
πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο «γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επίηεπμεο ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη
εδαθηθήο ζπλνρήο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Έλσζεο γηα κηα έμππλε,
δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε». Αληηζηνίρσο, ζχκθσλα κε ηνλ ελσζηαθφ
λνκνζέηε, ε εηαηξηθή ζρέζε κε ηηο ππν-εζληθέο αξρέο δηθαηνινγείηαη απφ ηελ αλάγθε ηεο ελίζρπζεο
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ελσζηαθήο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο.
Παξφκνηα, ν Καλνληζκφο ππνγξακκίδεη φηη ηειηθφο ζθνπφο κηαο εηαηξηθήο ζρέζεο ζην πιαίζην ηεο
ελσζηαθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο είλαη «ε εμαζθάιηζε ηνπ ελζηεξληζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ απφ
ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ ζρεηηθψλ
ζπληειεζηψλ» (ζθέςε 11 Πξννηκίνπ). Ζ έθθξαζε «ελζηεξληζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ απφ ηα
ελδηαθεξφκελα κέξε» ππνδειψλεη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ ππν-εζληθψλ αξρψλ ζηελ ελσζηαθή
πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζα ζπλεηζέθεξε ζηελ απνδνρή απηψλ ησλ πνιηηηθψλ, δειαδή ζηε
λνκηκνπνίεζή ηνπο («ownership») θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.
Ζ ζπκπεξίιεςε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο σο αξρήο ηεο ελσζηαθήο πεξηθεξεηαθήο
πνιηηηθήο μεδηαιχλεη ηηο φπνηεο ακθηβνιίεο γηα ηε λνκηθή θχζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο.
Ζ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε αλαδεηθλχεηαη σο αξρή δηαδηθαζηηθνχ ραξαθηήξα, δειαδή κηα αξρή
πνπ πξνυπνζέηεη κηα ζπγθεθξηκέλε «κέζνδν» ή «πξνζέγγηζε», ε νπνία πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηή
απφ ηα θξάηε - κέιε ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο. ε απηφ ην
πιαίζην, ε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε σο «αξρή» θαηνρπξψλεηαη απφ ην ελσζηαθφ δίθαην.
Χζηφζν, ε ΔΔ δελ κπνξεί λα επηβάιεη ζηα θξάηε - κέιε κηα ζπγθεθξηκέλε πνιπεπίπεδε δνκή, φζν
θαη αλ κπνξεί λα απαηηήζεη απφ απηά λα ζέβνληαη κηα ζπγθεθξηκέλε «κέζνδν» ή κηα «πξνζέγγηζε»
φηαλ πινπνηνχλ επξσπατθέο πνιηηηθέο. Ζ «κέζνδνο» ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζπλεπάγεηαη
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κηα θαηάιιειε ζπκκεηνρή ησλ ππνεζληθψλ αξρψλ θαη άιισλ θνξέσλ θαηά ηελ πξνεηνηκαζία θαη
πινπνίεζε ησλ έξγσλ ζηελ ελσζηαθή πνιηηηθή ζπλνρήο. Αληί λα ηίζεηαη κηα ζεηξά θαλφλσλ, ε
πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε αλαδεηθλχεηαη σο κηα αξρή θαη εηδηθφηεξα κηα «δηαδηθαζηηθή αξρή»,
ππνδεηθλχνληαο γεληθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη θαη πινπνηνχληαη νη απνθάζεηο. Ζ
πξνζηηζέκελε αμία ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ε απμεκέλε λνκηκνπνίεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεηα
ηεο ελσζηαθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο.
(γ) Καη’ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 240/2014 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 7εο Ηαλνπαξίνπ 2014,
ζρεηηθά κε ηνλ επξσπατθφ θψδηθα δενληνινγίαο γηα ηελ εηαηξηθή ζρέζε ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ
δηαξζξσηηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηακείσλ
Σν άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ παξείρε ηε λνκηθή βάζε γηα ηελ
πηνζέηεζε κηαο πξάμεο θαη‟ εμνπζηνδφηεζε, γηα έλαλ επξσπατθφ θψδηθα δενληνινγίαο γηα ηελ
εηαηξηθή ζρέζε (ECCP), ν νπνίνο ζα βνεζνχζε ηα θξάηε - κέιε λα νξγαλψζνπλ κηα νπζηαζηηθή
εηαηξηθή ζρέζε κε ηνπο νηθείνπο θνξείο. ηνλ Καλνληζκφ αξηζ. 240/2014 ε εηαηξηθή ζρέζε πξέπεη
λα εμεηαζηεί ζε ζηελή ζρέζε κε ηελ πξνζέγγηζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο: «Οη εηαίξνη ζα
πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκθσληψλ εηαηξηθήο ζρέζεο θαη
ησλ πξνγξακκάησλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πξέπεη λα ζεζπίδνληαη βαζηθέο αξρέο θαη νξζέο πξαθηηθέο
γηα ηελ έγθαηξε, νπζηαζηηθή θαη δηαθαλή δηαβνχιεπζε ησλ εηαίξσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ
πξνθιήζεσλ θαη ησλ αλαγθψλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ, ηελ επηινγή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ
πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο θαη ηηο δνκέο ζπληνληζκνχ, θαζψο θαη ηηο ζπκθσλίεο
πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ»
(ζθέςε 6 Πξννηκίνπ).
Οη θχξηεο αξρέο ηνπ ECCP πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:
 νη επηιεγκέλνη εηαίξνη ζα πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθνί ησλ νηθείσλ θνξέσλ,
 νη δηαδηθαζίεο επηινγήο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθάλεηα θαη λα ιακβάλνπλ
ππφςε ηα ζεζκηθά θαη λνκηθά πιαίζηα ησλ θξαηψλ - κειψλ,
 νη εηαίξνη ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκθσληψλ
εηαηξηθήο ζρέζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πξέπεη λα ζεζπίδνληαη
ειάρηζηεο δηαδηθαζηηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ έγθαηξε, νπζηαζηηθή θαη δηαθαλή δηαβνχιεπζε
(δειαδή επαξθήο ρξφλνο γηα δηαβνχιεπζε, δηαζέζηκα έγγξαθα θ.ιπ.),
 νη εηαίξνη ζα πξέπεη λα εθπξνζσπνχληαη ζηηο επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο ησλ
πξνγξακκάησλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ (δειαδή θαηάξηηζε, εθαξκνγή,
παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε),
 ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή κηαο εηαηξηθήο ζρέζεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί κε ηελ
ελίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο ησλ νηθείσλ εηαίξσλ κέζσ δξαζηεξηνηήησλ αλάπηπμεο
ηθαλνηήησλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηηο νξγαλψζεηο πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα,
 ε αληαιιαγή πείξαο θαη ε ακνηβαία κάζεζε ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλνληαη, ηδηαίηεξα κέζσ
ηεο ζπγθξφηεζεο κηαο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο γηα ηελ εηαηξηθή ζρέζε πνπ ζα θαιχπηεη φια
ηα ηακεία ESI,
15

 ν ξφινο ησλ εηαίξσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο εηαηξηθήο ζρέζεο, θαζψο θαη νη
επηδφζεηο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη.
Καη ζηνλ ελ ιφγσ Καλνληζκφ ε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε απνβιέπεη ζηε κείσζε ησλ ειιείςεσλ
ζπληνληζκνχ θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πνιηηηθψλ, θαζφηη κεηψλεη ηελ
απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζε: «Γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηε δηαθαλή θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή
ησλ νηθείσλ εηαίξσλ, ηα θξάηε - κέιε θαη νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο πξνβαίλνπλ ζε δηαβνχιεπζε καδί
ηνπο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο θαηάξηηζεο ηεο ζπκθσλίαο εηαηξηθήο
ζρέζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ… ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ ζπλαθζεί επίζεκεο ζπκθσλίεο κεηαμχ
ησλ δηαθφξσλ ππν-εζληθψλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο, ην θξάηνο - κέινο ιακβάλεη ππφςε ηηο ελ
ιφγσ ζπκθσλίεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ θαη λνκηθφ ηνπ πιαίζην»
(άξζξν 5).
(δ) ΚΑΝΟΝΗΜΟ (ΔΚ) αξηζ. 1082/2006 ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006 γηα ηνλ Δπξσπατθφ Όκηιν Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΟΔ)
χκθσλα κε ηελ ΔηΠ, νη Δπξσπατθνί κηινη Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΟΔ) παξέρνπλ
ελδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο σο «εξγαζηήξηα» πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, φπσο δεηείηαη ζηε
Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε ηεο ΔηΠ (βι. παξαθάησ). Οη ΔΟΔ
δεκηνπξγήζεθαλ βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1082/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006 γηα ηνλ Δπξσπατθφ κηιν Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΟΔ), ν
νπνίνο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1302/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, φζνλ αθνξά ηελ απνζαθήληζε, ηελ απινχζηεπζε θαη ηε
βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ νκίισλ.
Σα κέιε, ηα νπνία ελ δπλάκεη κπνξνχλ λα ηδξχζνπλ έλαλ ΔΟΔ πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ
Καλνληζκνχ, ηνπ νπνίνπ ηα φξηα σζηφζν δηεπξχλζεθαλ ζεκαληηθά κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε κε ηνλ
Καλνληζκφ 1302/2013/ΔΔ (άξζξν 1 παξ. 3). Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, νη νληφηεηεο
πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε ΔΟΔ είλαη ηα θξάηε - κέιε ή αξρέο ζε εζληθφ επίπεδν, νη
πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο αξρέο, νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνί δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο
θαη νη επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο έρεη αλαηεζεί ε παξνρή Τπεξεζηψλ Γεληθνχ Οηθνλνκηθνχ
πκθέξνληνο (ΤΓΟ), ζχκθσλα κε ην ελσζηαθφ θαη εζληθφ δίθαην.
Ζ πξνζζήθε ησλ δχν ηειεπηαίσλ θαηεγνξηψλ θνξέσλ είλαη πξνθαλέο, φηη επηδηψθεη θαηά ηξφπν
επζχ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δξάζε ησλ ΔΟΔ ζηα ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο, δεδνκέλνπ φηη
ζην πεδίν δξάζεο ησλ θνξέσλ απηψλ θαη‟ εμνρήλ εληάζζνληαη ηνκείο, φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ε
θαηάξηηζε, νη ππεξεζίεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, νη θνηλσληθέο αλάγθεο ζε ζρέζε κε ηελ πγεία θαη ηε
καθξνρξφληα κέξηκλα θαη ηε θχιαμε παηδηψλ, ε πξφζβαζε θαη επαλέληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε
θνηλσληθή ζηέγαζε θαη ε θνηλσληθή έληαμε επάισησλ νκάδσλ.
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Πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ησλ ελ δπλάκεη κειψλ ησλ ΔΟΔ επηηπγράλεη ν Καλνληζκφο 1302/2013/ΔΔ
(άξζξν 1 παξ. 4), φηαλ ζε απηά ζπλαξηζκεί θαη θνξείο αληίζηνηρνπο ησλ πξναλαθεξζέλησλ θνξέσλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ ην έδαθνο, πέξαλ ησλ δχν ηνπιάρηζηνλ θξαηψλ - κειψλ, θαη κηαο ή
πεξηζζνηέξσλ ηξίησλ ρσξψλ πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα θξάηε - κέιε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφρσο απφθεληξσλ πεξηνρψλ ηνπο, εθφζνλ ηα ελ ιφγσ θξάηε - κέιε
θαη ηξίηεο ρψξεο εθηεινχλ απφ θνηλνχ δξάζεηο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο ή εθαξκφδνπλ πξνγξάκκαηα
πνπ ζηεξίδνληαη απφ ηελ Έλσζε.
ηφρνο ησλ ΔΟΔ είλαη ε δηεπθφιπλζε θαη ε πξνψζεζε ηεο δηαζπλνξηαθήο, δηαθξαηηθήο θαη
δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο ζπλνρήο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο πινπνίεζεο έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ εδαθηθήο
ζπλεξγαζίαο, ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο
(ΔΣΠΑ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη ην Σακείν πλνρήο. ε απηά ηα πξνγξάκκαηα
ζα πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη ηα αληαγσληζηηθά επξσπατθά πξνγξάκκαηα (π.ρ. Europe for Citizens,
Life, Horizon2020, Erasmus+ θ.ά.), γηα ηα νπνία επηδεηθλχεηαη εθ κέξνπο ησλ Οκίισλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ.
χκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Καλνληζκνχ ε απφθαζε ίδξπζεο ΔΟΔ ιακβάλεηαη κε πξσηνβνπιία
ησλ πξνηηζέκελσλ κειψλ ηνπ. Σα ηδξπηηθά θείκελα ελφο ΔΟΔ είλαη ε ζχκβαζε θαη ην θαηαζηαηηθφ
ηνπ. Πξφθεηηαη γηα δχν δηαθεθξηκέλα κεηαμχ ηνπο λνκηθά θείκελα, κε μερσξηζηφ πεξηερφκελν ην
θαζέλα. Γηα ηνλ Καλνληζκφ θαη ηα δχν απηά θείκελα είλαη αλαγθαία γηα λα απνθηήζεη ν ΔΟΔ, κε
ηελ θαηαρψξεζε ή δεκνζίεπζή ηνπο, λνκηθή ππφζηαζε. Έηζη, θάζε πξνηηζέκελν κέινο γλσζηνπνηεί
ζην θξάηνο - κέινο, δπλάκεη ηνπ δηθαίνπ ηνπ νπνίνπ έρεη ζπζηαζεί, ηελ πξφζεζή ηνπ λα
ζπκκεηάζρεη ζε έλαλ ΔΟΔ θαη απνζηέιιεη ζην ελ ιφγσ θξάηνο - κέινο αληίγξαθν ηεο
πξνηεηλφκελεο ζχκβαζεο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 8 θαη 9 ηνπ
Καλνληζκνχ. Σν ελ ιφγσ θξάηνο - κέινο, θαηά ιφγν ηεο δηνηθεηηθήο ηνπ νξγάλσζεο θαη
ζπληαγκαηηθήο ηνπ δνκήο, δειαδή θαηά ην εζληθφ απηνχ δίθαην, εγθξίλεη ή κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ
πξνηηζέκελνπ κέινπο. Πεξαηηέξσ, ν Καλνληζκφο (άξζξν 4 παξ. 3) πξνβιέπεη γηα ην θξάηνο - κέινο
κηα πξνζεζκία έμη κελψλ γηα λα εγθξίλεη ηελ ππνςεθηφηεηα. Αλ ην δηάζηεκα απηφ παξέιζεη
άπξαθην, δειαδή δελ δηαηππσζνχλ αληηξξήζεηο εθ κέξνπο ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο κέινπο, ζεσξείηαη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ ππνςήθηνπ κέινπο έρεη εγθξηζεί. Πξφθεηηαη γηα κηα
ζπληφκεπζε ησλ πθηζηάκελσλ ζρνηλνηελψλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο δελ κπνξνχλ πάληα λα
ππνθαζίζηαληαη απφ ηε ζησπεξή ζπγθαηάζεζε ηεο δηνίθεζεο, ηδίσο θαζφζνλ απμάλεηαη ν αξηζκφο
ησλ θξαηψλ, νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ ΔΟΔ, θαζφηη νη
ηξίηνη εηαίξνη (π.ρ. πηζησηηθά ηδξχκαηα, αλάδνρεο εηαηξείεο θαη εξγαδφκελνη) δεηνχλ πεξηζζφηεξεο
λνκηθέο εγγπήζεηο.
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (άξζξν 4 παξ. 3α), ην θξάηνο - κέινο ηεο έδξαο νθείιεη, ζε
δηαβνχιεπζε κε ηα άιια ελδηαθεξφκελα θξάηε - κέιε, λα εμεηάζεη αλ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο
ηνπ άξζξνπ 3α ηνπ Καλνληζκνχ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ππνςήθηα κέιε απφ κηα ή
πεξηζζφηεξεο ηξίηεο ρψξεο, θαη αλ απηέο έρνπλ εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζχκθσλα κε
ηζνδχλακνπο φξνπο θαη δηαδηθαζίεο κε εθείλνπο πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ή κέζσ
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ζπκθσλίαο πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο θαη ηεο ηξίηεο ρψξαο. Σα κέιε
ζπλνκνινγνχλ ηε ζχκβαζε ηνπ άξζξνπ 8 θαη δηαζθαιίδνπλ ηε ζπκθσλία απηήο κε ηηο εγθξίζεηο
πνπ δίλνληαη απφ ηα θξάηε - κέιε, ελψ θαη θάζε ηξνπνπνίεζή ηεο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο εηζφδνπ
λένπ κέινπο, ρξήδεη νκνίσο ηεο εγθξίζεσο απηψλ. Ο ΔΟΔ απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ, απφ ηελ εκέξα ηεο θαηαρψξεζεο ή ηεο δεκνζίεπζεο ηεο
ζπκβάζεσο θαη ησλ θαηαζηαηηθψλ, φπνηα απφ ηηο δχν εκεξνκελίεο πξνεγείηαη, ζχκθσλα κε ην
εθαξκνζηέν δίθαην ηνπ θξάηνπο - κέινπο ζην νπνίν ν ΔΟΔ έρεη ηελ έδξα ηνπ.
Μέρξη ζήκεξα, δέθα ρξφληα αθξηβψο κεηά ηελ έλαξμε ηεο ηζρχνο (1 Απγνχζηνπ 2007) ηνπ
Καλνληζκνχ 1082/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 2006
γηα ηνλ Δπξσπατθφ κηιν Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΟΔ), ν αξηζκφο ησλ ΔΟΔ έρεη θζάζεη ηνπο
69 ζε επξσπατθφ επίπεδν κε απμεηηθέο ηάζεηο βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ Οκίισλ πνπ βξίζθνληαη ζην
ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο. ηε ρψξα καο ν ΔΟΔ Ακθηθηπνλία (2008) θαη ν ΔΟΔ ΔΤΞΔΗΝΖ
ΠΟΛΖ-Γίθηπν Δπξσπατθψλ Πφιεσλ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε (2012) πξνέξρνληαη απφ ηελ πξψηε
γεληά ησλ Οκίισλ πνπ αμηνπνίεζαλ πξνγελέζηεξεο ζπλεξγαζίεο θαη δηθηπψζεηο ησλ κειψλ ηνπο
(κεηεμέιημε δηεζλψλ δηθηχσλ πφιεσλ), γη‟ απηφ θαη απνηεινχλ κηα μερσξηζηή θαηεγνξία ζε
παλεπξσπατθφ επίπεδν. ε απηνχο πξνζηέζεθε πξφζθαηα (2017) θαη ν ΔΟΔ ΔΛΗΚΑ-Α.Μ.Κ.Δ.
ε ζεζκηθφ επίπεδν, ηξία ρξφληα κεηά ηελ πξνζεζκία (22 Ηνπλίνπ 2014) πνπ είρε ηεζεί ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ γηα λα εμεηάζνπλ ηε δπλεηηθή πξνζαξκνγή ηνπο ζην αλαζεσξεκέλν θαλνληζηηθφ
πιαίζην, ε ρψξα καο, θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΤΠΔ), κε ην Ν.
4483/2017 (ΦΔΚ 107/η. Α΄/31.07.2017) πξνζαξκφζηεθε ζε φζα νξίδνληαη ζρεηηθά ζηνλ
ηξνπνπνηεηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1302/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηνπο ΔΟΔ, καδί κε 20 θξάηε - κέιε ηεο ΔΔ πνπ, ζε
κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, έρνπλ ήδε θάλεη πξνζπάζεηεο πξνζαξκνγήο ζην λέν ελσζηαθφ
ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνπο Οκίινπο. Πξάγκαηη, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 108 - 114 ηνπ Ν.
4483/2017 επηρεηξήζεθε, φρη απιψο ε πεξηηηή αλαπαξαγσγή ησλ φζσλ πξνβιέπεη ε ζεζκηθή
αξρηηεθηνληθή ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014 - 2020 γηα ηνπο
ΔΟΔ, νχηε αζθαιψο ε ζηείξα επηθέληξσζε ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία
ηνπο, αιιά θπξίσο ν εκπινπηηζκφο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε ξπζκίζεηο πνπ παξέρνπλ ηα κέζα
θαη ηε δπλαηφηεηα ζε απηνχο ηνπο Οκίινπο, πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηε ρψξα καο, λα
αληαπνθξηζνχλ ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία αλαπηπμηαθφ ξφιν ηνπο. Με ηηο
λέεο δηαηάμεηο ξπζκίζηεθαλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ, κεηαμχ άιισλ, ηνπο ζθνπνχο, ηηο δξάζεηο,
ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο ζπκκεηνρήο θνξέσλ ζε ΔΟΔ, ην πξνζσπηθφ θαη ηηο νηθνλνκηθέο
εηζθνξέο ησλ κειψλ.
Ζ δηάζηαζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο βξέζεθε ζην επίθεληξν ηεο δξνκνιφγεζεο, ηεο
ζέζπηζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ελφο ΔΟΔ. Πξάγκαηη, φπσο ππνγξακκίζηεθε αλσηέξσ, ν ΔΟΔ
επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή, ζχκθσλα κε κηα κεηαβιεηή ζεζκηθή γεσκεηξία, ησλ δεκφζησλ αξρψλ
βάζεη ησλ επηπέδσλ αξκνδηφηεηάο ηνπο θαη ηελ πξνψζεζε κηαο δηεπξπκέλεο εηαηξηθήο ζρέζεο κε
ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο.
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Χζηφζν, κνινλφηη ν ΔΟΔ απνηειεί ζεζκηθφ φξγαλν ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε
εηδηθά γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ εδαθηθή ζπλεξγαζία εληφο ηεο ΔΔ (θαη νη θαλνληζκνί πνπ ξπζκίδνπλ
ηα επξσπατθά θνλδχιηα πξνσζνχλ ηελ πινπνίεζή ηνπ κε ζθνπφ ηελ επξσπατθή εδαθηθή
ζπλεξγαζία), βέβαην είλαη φηη ε πξαγκαηηθφηεηα απέρεη αξθεηά απφ ηηο εχινγεο πξνζδνθίεο πνπ
ψζεζαλ ηνλ ελσζηαθφ λνκνζέηε λα θάλεη απηφ ην ηφζν ζεκαληηθφ λνκηθφ βήκα. Ζ πνιπεπίπεδε
δνµή ησλ ΔΟΔ ζπληζηά µάιινλ ηελ εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα· ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο, πξφθεηηαη γηα
ζπµπξάμεηο µεηαμχ εηαίξσλ απφ ην ίδην δηνηθεηηθφ επίπεδν. Πξάγκαηη, ε ζχλζεζε ησλ ΔΟΔ
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ θπξηαξρία αξθεηψλ πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ εηαίξσλ, µε ζαθψο
µηθξφηεξε, πξνο ην παξφλ, ζπµµεηνρή ησλ εζληθψλ θνξέσλ. Δλψ ζε αξθεηνχο ΔΟΔ πξνβιέπεηαη
έλαο ηζρπξφο ξφινο ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ νξγάλσλ, ζε νξηζµέλνπο άιινπο εθαξµφδεηαη µηα
αθφµα πην ζπµµεηνρηθή πξνζέγγηζε µε µεραληζµνχο – ελίνηε – γηα ηελ αξηηφηεξε ζχλδεζε µε ηελ
θνηλσλία ησλ πνιηηψλ (π.ρ. ε πλέιεπζε ησλ Πνιηηψλ ζην Ίζηεξ Γθξάλνπµ ή ε ∆ηάζθεςε ησλ
∆εµάξρσλ ζηελ Eurométropole Ληι-Κνξηξέηθ-Σνπξλέ). Ζ δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ µεηαμχ
ησλ εηαίξσλ ελφο ΔΟΔ έρεη εμειηρζεί ζε παηρλίδη εχζξαπζησλ ηζνξξνπηψλ θαη ειέγρσλ ζε ζέµαηα
φπσο ε ζηειέρσζε, ε έδξα θαη νη γιψζζεο εξγαζίαο ηνπο. Παξάιιεια, ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ
ηηο καθξνπεξηθέξεηεο δελ βξίζθνληαη ζηνλ θχθιν ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ ΔΟΔ κέρξη ζήκεξα. Δλ
κέξεη απηφ απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη αξθεηέο έδξεο ησλ ΔΟΔ δελ βξίζθνληαη ζηελ εδαθηθή
επηθξάηεηα ησλ καθξνπεξηθεξεηψλ. Χζηφζν, θάηη ηέηνην νθείιεηαη αθελφο ζηελ έιιεηςε
ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη γλψζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ ΔΟΔ ηνπ καθξνπεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα
αξθεηψλ δξάζεσλ πνπ ήδε πινπνηνχλ θαη αθεηέξνπ ζηελ έιιεηςε δηάζεζεο ζπληνληζκνχ θαη
ζπλεξγαζίαο ησλ αξκφδησλ εζληθψλ αξρψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο καθξνπεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο
κε ηνπο επηθεθαιήο ησλ ΔΟΔ.
ΗΗΗ. Ζ θαηνρύξσζε ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο ζην Δλσζηαθό Ήπην Γίθαην
Α. Δςπυπαφκή Γιακςβέπνηζη - Μια Λεςκή Βίβλορ
ηηο 25 Ηνπιίνπ 2001, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε κηα Λεπθή Βίβιν γηα ηελ επξσπατθή
δηαθπβέξλεζε1. Ζ Λεπθή Βίβινο πξνηείλεη ηε δηεχξπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ φζνλ
αθνξά ηελ πνιηηηθή πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη νξγαλψζεσλ
ζηε ράξαμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο. Πξνσζεί ηε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα,
ινγνδνζία θαη επζχλε ησλ ζπκκεηερφλησλ.
Με ην θείκελν απηφ ε Δπηηξνπή έδσζε ην δηθφ ηεο δείγκα γξαθήο σο πξνο ην πιαίζην Δπξσπατθήο
Γηαθπβέξλεζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο δηεπξπκέλεο Δπξψπεο, ε νπνία θηινδνμεί λα
δηαδξακαηίδεη εγεηηθφ ξφιν ζηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηνλ ζχγρξνλν
θφζκν.
Σν θείκελν απηφ πξνηείλεη αιιαγέο ζηνπο θαλφλεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο εμνπζίαο ζην επξσπατθφ επίπεδν. ηε Λεπθή Βίβιν
1
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αλαθέξεηαη φηη ε Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε ρξεηάδεηαη λα κεηαξξπζκηζηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε
δεκηνπξγίαο θαλφλσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο
δηαθάλεηαο, ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ινγνδνζίαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλνρήο ζηνλ
ηξφπν άζθεζεο ησλ θνηλψλ πνιηηηθψλ.
Ζ Λεπθή Βίβινο γηα ηε Γηαθπβέξλεζε επηδηψθεη λα θαηαλνεζεί σο κηα πξφηαζε ζηελ θαηεχζπλζε
κείσζεο ηνπ επξσπατθνχ δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο. Ζ πξφζεζε απηή ηεο Δπηηξνπήο
δηαθεξχζζεηαη επαλεηιεκκέλα ζην θείκελν ηεο Λεπθήο Βίβινπ κέζσ θαη ηεο απνζαθήληζεο ηνπ
φξνπ «Γηαθπβέξλεζε». χκθσλα κε ην θείκελν ηεο Λεπθήο Βίβινπ, «Γηαθπβέξλεζε» ζεκαίλεη
θαλφλεο, δηαδηθαζίεο θαη ζπκπεξηθνξά πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν άζθεζεο ησλ εμνπζηψλ ζε
επξσπατθφ επίπεδν. Ζ ρξεζηή δηαθπβέξλεζε εδξάδεηαη ζσξεπηηθά ζε πέληε αξρέο:
 δηαθάλεηα: ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα πξέπεη λα δψζνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηε
δηαθάλεηα θαη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπο·
 ζπκκεηνρή: νη πνιίηεο πξέπεη λα θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ πην ζπζηεκαηηθά ζηελ
εθπφλεζε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ·
 επζχλε: πξέπεη λα απνζαθεληζηεί ν ξφινο ηνπ θάζε ζπληειεζηή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ· θάζε εκπιεθφκελνο ζπληειεζηήο πξέπεη, ζηε ζπλέρεηα, λα αλαιακβάλεη ηνλ
ξφιν πνπ ηνπ αλαινγεί·
 απνηειεζκαηηθφηεηα: νη απνθάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζην θαηάιιειν επίπεδν θαη ηελ
θαηάιιειε ζηηγκή θαη λα παξάγνπλ ηα απαηηνχκελα απνηειέζκαηα·
 ζπλνρή: νη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη ε Έλσζε παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιε δηαθνξνπνίεζε
θαη απαηηείηαη ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλνρή ηνπο.
Οη πξναλαθεξφκελεο βαζηθέο αξρέο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ εγθαζίδξπζε κηαο πεξηζζφηεξν
δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο. Τπνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Κξάηνπο
Γηθαίνπ ζηα θξάηε - κέιε, αιιά κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο παγθφζκην, επξσπατθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ.
Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ πέληε αξρψλ εληζρχεη ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη
ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο. Ζ πινπνίεζε ηεο
πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο βαζίδεηαη ζηνλ ζεβαζκφ ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, κε ηελ
νπνία απνθεχγεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ απνθάζεσλ ζε έλα θαη κνλαδηθφ επίπεδν εμνπζίαο θαη
δηαζθαιίδεηαη φηη νη πνιηηηθέο ραξάζζνληαη θαη πινπνηνχληαη ζην πιένλ ελδεδεηγκέλν επίπεδν. Ο
ζεβαζκφο ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε είλαη έλλνηεο άξξεθηα
ζπλδεδεκέλεο: ε κία αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ εμνπζίαο θαη ε άιιε δίλεη
έκθαζε ζηε δηαδξαζηηθφηεηά ηνπο.
Απφ ηε ζηηγκή ηεο ράξαμεο κηαο πνιηηηθήο έσο ηελ εθαξκνγή ηεο, ε επηινγή ηνπ επηπέδνπ ζην
νπνίν γίλνληαη νη ελέξγεηεο (απφ ην επξσπατθφ έσο ην ηνπηθφ) θαη ησλ κέζσλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ πξέπεη λα είλαη αλάινγα πξνο ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη,
πξηλ εγθαηληαζηεί κηα πξσηνβνπιία, είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο λα ειέγρεηαη ζπζηεκαηηθά α) αλ
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είλαη πξάγκαηη αλαγθαία ε δεκφζηα δξάζε, β) αλ ην επξσπατθφ επίπεδν είλαη ην πιένλ θαηάιιειν
θαη γ) αλ ηα ιακβαλφκελα κέηξα είλαη αλαινγηθά πξνο ηνπο ελ ιφγσ ζηφρνπο.
Με βάζε ηηο πξνεγνχκελεο αξρέο, ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ ηε λέα πνιηηηθή γηα ηελ Δπξσπατθή
Γηαθπβέξλεζε είλαη:
 Ζ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ε δηαθάλεηα ζηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ. Μέηξα πνπ ζπκβάιινπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη ε επίθαηξε
ειεθηξνληθή πιεξνθφξεζε γηα ηελ πξνεηνηκαζία κηαο πνιηηηθήο ζε φια ηα ζηάδηα, ε
ζέζπηζε ζπζηεκαηηθφηεξνπ δηαιφγνπ κε ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη
ηνπηθψλ θπβεξλήζεσλ θαζψο θαη κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ε κεγαιχηεξε επειημία
ζηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο.
 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ νδεγνχλ ζε θαιχηεξεο πνηφηεηαο ξπζκίζεηο
θαη απνηειέζκαηα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, πξνηείλνληαη λέεο κεζνδνινγίεο εληνπηζκνχ ηεο
αλαγθαηφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ/δηνηθεηηθψλ θαλνληζηηθψλ παξεκβάζεσλ, φπσο είλαη ε
θνηλσληθή δηαβνχιεπζε θαη ε αλάιπζε ησλ θαλνληζηηθψλ επηπηψζεσλ. Απηέο νη γλσζηέο
θαη δνθηκαζκέλεο κέζνδνη, απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θαλνληζηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζηνλ
αγγινζαμσληθφ ρψξν επί κηα εηθνζαεηία, πηνζεηήζεθαλ κφιηο πξφζθαηα απφ ηελ
Κνηλφηεηα. Αο ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο θαλνληζηηθήο
κεηαξξχζκηζεο ζπλαληά ηνλ δηζηαγκφ πνιιψλ θξαηψλ - κειψλ, ηα νπνία εκκέλνπλ ζε
πνιηηηθέο θξαηηθνχ πξνζηαηεπηηζκνχ, πεξηραξάθσζεο θαη θαθψο ελλννχκελνπ εζληθνχ
ζπκθέξνληνο. Άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην πξνεγνχκελν πεδίν πνιηηηθήο είλαη ε απνζαθήληζε ηνπ θνηλνηηθνχ ιαβπξίλζνπ ζε ζρέζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ
πνπ ζα επηθνξηηζηνχλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ.
Ζ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ε νπνία επέζπξε έληνλε θξηηηθή, εζηηάδεηαη ζηελ
«αλαδσνγφλεζε ηεο θνηλνηηθήο κεζφδνπ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαζέλα απφ ηα θνηλνηηθά
φξγαλα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηα βαζηθά ηνπ θαζήθνληα: Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηελ
εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηελ
παξαγσγή ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζηνλ έιεγρν
εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Έλσζεο. χκθσλα κε απηφ ην
ζρήκα θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ, ην πκβνχιην θαη ην Κνηλνβνχιην ζα πξέπεη λα
πεξηνξηζηνχλ ζηελ παξαγσγή ηεο πξσηνγελνχο επξσπατθήο λνκνζεζίαο θαη ζηε
δηεπθξίληζε νπζηαζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηθήο, αθήλνληαο ην εθηειεζηηθφ ζθέινο – πνπ
ζεκαίλεη θαη ηελ αξκνδηφηεηα έθδνζεο δεπηεξνγελψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ – ζηηο
δηθαηνδνζίεο ηεο Δπηηξνπήο (ζε απηή ηελ αξκνδηφηεηα έθδνζεο δελ ζα πξέπεη, ελλνείηαη, λα
αλακεηγλχνληαη νη εζληθνί εθπξφζσπνη, νχηε λα παξεκβάιινληαη νη αηέξκνλεο δηαδηθαζίεο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ Δπηηξνπνινγία).
 Ζ νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε ησλ θνηλνηηθψλ δνκψλ κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο θνηλνηηθήο
ζηξαηεγηθήο θαη ηεο ζπλνρήο ησλ πνιηηηθψλ. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ νξγάλσλ θαη ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο κέζα απφ ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θνηλνηηθψλ δνκψλ δελ αθνξά κφλν ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ παξάγνληαη απφ ηα θνηλνηηθά
φξγαλα, αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ.
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Ζ επηθνπξία ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ λα
αληηκεησπίζνπλ ηε ζεξηψδε γξαθεηνθξαηία ησλ Βξπμειιψλ, ε νπνία έκκεζα
θαηνλνκάδεηαη σο εκπφδην ζηελ επίηεπμε ησλ θνηλνηηθψλ επηινγψλ θαη ζηφρσλ. Σα δίθηπα
δηαζχλδεζεο επηρεηξήζεσλ, θνηλνηήησλ θαη εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη ε αληίζηνηρε
ελίζρπζε ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΜΚΟ) θαη ηνπ ηξίηνπ ηνκέα, ελ γέλεη
απνηεινχλ ην θαιχηεξν αληίβαξν.

Θα κπνξνχζε θαλείο λα νκαδνπνηήζεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο Λεπθήο Βίβινπ ζε δχν θαηεγνξίεο:
ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, κε ιέμεηο θιεηδηά
ηε λνκηκνπνίεζε, ηε ινγνδνζία, ηε δηαθάλεηα θαη ηε ζαθήλεηα θαη ζηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ
αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, κε ιέμεηο θιεηδηά ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηε ζπλνρή. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν
ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ απνηειεί ζηαζεξή κεζνδνινγηθή θαη νπζηαζηηθή πξνζέγγηζε ηεο
Δπηηξνπήο ζην ζέκα ηεο Γηαθπβέξλεζεο θαη, κε ηελ ίδηα ζρεδφλ δηαηχπσζε, πεξηγξάθεηαη ζην
Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο Λεπθήο Βίβινπ.
Β. Λεςκή Βίβλορ για ηην Πολςεπίπεδη Γιακςβέπνηζη ηηρ Δπιηποπήρ ηυν Πεπιθεπειών
ηελ 80ή χλνδν ηεο Οινκέιεηάο ηεο, πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 17 θαη 18 Ηνπλίνπ 2009, ε ΔηΠ
ελέθξηλε ηε γλσκνδφηεζε ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ θχξσζε ηεο Λεπθήο Βίβινπ γηα ηελ
Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε2. Απνηειεί ην ζεκειηαθφ θείκελν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε βνχιεζε
ηεο «ζχκπξαμεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο Δπξψπεο» θαη ζέηεη δχν κεγάινπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο:
ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ επξσπατθή δηαδηθαζία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θνηλνηηθήο δξάζεο.
Με ηελ έλλνηα πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε, ε ΔηΠ ελλνεί «ηε ζπληνληζµέλε δξάζε ηεο Έλσζεο,
ησλ θξαηψλ - µειψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ εηαηξηθή
ζρέζε θαη ζηνρεχεη ζηε ράξαμε θαη πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο». Ζ έλλνηα
απηή ζπλεπάγεηαη ηελ αµνηβαία επζχλε ησλ επηµέξνπο επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο, ελψ ζηεξίδεηαη ζε
φιεο ηηο πεγέο δεµνθξαηηθήο λνµηµφηεηαο θαη ζηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ ελδηαθεξφµελσλ
παξαγφλησλ.
Αλαθνξηθά κε ηνλ πξψην ζηφρν (ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ επξσπατθή δηαδηθαζία), ζηε
Λεπθή Βίβιν δηαηππψλεηαη ε γεληθή αξρή φηη ε επξσπατθή ηζαγέλεηα νηθνδνκείηαη θαη ε
επξσπατθή δηαθπβέξλεζε νξγαλψλεηαη κε βάζε ηε ζπκκεηνρή. Ζ ζπκκεηνρή πξνζιακβάλεη δχν
δηαζηάζεηο: ηελ αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία, ε νπνία απνηειεί ηνλ ζεκέιην ιίζν ηεο ζχγρξνλεο
δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο, θαη ηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία, ε νπνία ζπκπιεξψλεη ηελ πξψηε. ην
πιαίζην απηφ, νη πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο απνηεινχλ ηνπο ζεκαηνθχιαθεο ηεο
δεκνθξαηηθήο λνκηκφηεηαο, θαζψο ινγνδνηνχλ άκεζα ζηνπο πνιίηεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ,
αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνιχ ηδηαίηεξν θαη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκφηεηαο ζην
2

Βι. Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε ηεο ΔΔ, Δπηηξνπή ησλ
Πεξηθεξεηψλ, Βξπμέιιεο 2009
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εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ θαη αζθνχλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πνιηηηθψλ εμνπζηψλ. Καηά ζπλέπεηα θαη
ελφςεη ηνπ ζθνπνχ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ επξσπατθή δηαδηθαζία, ε πνιπεπίπεδε
δηαθπβέξλεζε θαιείηαη λα ζπλδπάζεη ηε ζεζκηθή αλαγλψξηζε ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ εμνπζηψλ
ζηελ Δπξψπε, επλνψληαο ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο
πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ ηφλσζε ηεο επξσπατθήο δεκφζηαο ζθαίξαο.
Έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξψηνπ ζηφρνπ ηεο πνιπεπίπεδεο
δηαθπβέξλεζεο, πνπ έιαβε ρψξα θαη ζπλερψο εμειίζζεηαη, είλαη ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ.
Πξφθεηηαη γηα ηελ θπξηφηεξε επξσπατθή θίλεζε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ηνπηθέο θαη
πεξηθεξεηαθέο αξρέο, νη νπνίεο δεζκεχνληαη εζεινληηθά λα απμήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη
ηε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηηο πεξηνρέο ηνπο. Με ηε δέζκεπζή ηνπο, νη
ππνγξάθνληεο ην χκθσλν ζθνπεχνπλ λα επηηχρνπλ ή θαη λα ππεξβνχλ ηνλ ζηφρν ηεο ΔΔ γηα
κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαηά 20% έσο ην 2020, θαζψο επίζεο λα επηηχρνπλ κείσζε θαηά 20%
ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, βειηίσζε θαηά 20% ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη
πξνζθπγή ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαηά 20% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνζηνχ ηεο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Οη πφιεηο θαη νη πεξηθέξεηεο επζχλνληαη γηα πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ησλ
παξαγφκελσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ παξάγνληαη κε ηε ρξήζε ελέξγεηαο ζηηο αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηεο. Τπνγξάθνληαο ην χκθσλν, νη δήκαξρνη δεζκεχνληαη εζεινληηθά λα πινπνηήζνπλ
έλα ζρέδην δξάζεο γηα ηε βηψζηκε ελέξγεηα ζηελ θνηλφηεηά ηνπο. Σν χκθσλν επλνεί ηε δηθηχσζε
ησλ πξσηνπνξηαθψλ εκπεηξηψλ, ηε δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο νξζψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ αχμεζε
ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ζρεηηθά
κε ηε βηψζηκε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Αλαγθαίεο θξίλνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ εγρεηξήκαηνο νη
ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε επξσπατθή πνιηηηθή, παξέρνληαο
θαη ηε ζρεηηθή ρξεκαηνδφηεζε. Ηδηαηηέξσο εθείλεο νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο νη νπνίεο
επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ ζε πξνγξάκκαηα ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πξέπεη λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηα δάλεηα ηεο Δπξσπατθήο
Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ. Γείγκα ηνπ αληίθηππνπ ηεο ελ ιφγσ πξσηνβνπιίαο απνηειεί ην γεγνλφο φηη
χζηεξα απφ 9 ρξφληα ηζρχνο ηνπ, ην Γεθέκβξην ηνπ 2017 είραλ ππνγξάςεη ην χκθσλν 7708
επξσπατθνί δήκνη.
ε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζδψζεη εδαθηθή δηάζηαζε ζηελ αλαλεσκέλε επξσκεζνγεηαθή ζρέζε,
αιιά θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή πνιηηηθή εθπξνζψπεζε ζηνπο θφιπνπο ηεο,
ε ΔηΠ απνθάζηζε λα ζπζηήζεη, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008, ηελ Δπξσκεζνγεηαθή Πεξηθεξεηαθή θαη
Σνπηθή πλέιεπζε (ARLEM). ηφρνο ηεο πξσηνβνπιίαο είλαη λα εληζρπζεί ε ελ ιφγσ εηαηξηθή
ζρέζε κε κηα πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή δηάζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε
εθπξνζψπεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ, θαζψο θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο ζηε
δηαθπβέξλεζε. Ζ ARLEM παξέρεη ζηηο εδαθηθέο αξρέο ηε δπλαηφηεηα λα παξαγάγνπλ
ζπγθεθξηκέλα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, θαζηζηψληαο έηζη ηελ εηαηξηθή ζρέζε απηή
πξαγκαηηθφηεηα γηα ηνπο πνιίηεο. Καζψο ε ARLEM έρεη αλαγλσξηζζεί σο ζπκβνπιεπηηθή
ζπλέιεπζε ηεο δηνίθεζεο ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην, επηθεληξψλεηαη ζε κηα ζεηξά απφ ηνκείο ζε
αλαπηπμηαθά ζρέδηα επί ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε ζπκκεηνρή νη εδαθηθέο αξρέο.
Σέηνηνη ηνκείο είλαη ε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ, ην πεξηβάιινλ, ε ελέξγεηα, νη κεηαθνξέο, ε
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εθπαίδεπζε, ν πνιηηηζκφο, ε κεηαλάζηεπζε, ε πγεία, ε απνθεληξσκέλε ζπλεξγαζία. Μέζσ ηεο
αληαιιαγήο νξζψλ πξαθηηθψλ ζηνπο ηνκείο απηνχο, ελζαξξχλεηαη ε εδαθηθή ζπλεξγαζία θαη
πξνζθέξνληαη λένη δίαπινη δηαιφγνπ αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο.
χκθσλα κε ηε Λεπθή Βίβιν, δεχηεξνο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο είλαη
ε ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ελσζηαθήο δξάζεο ζηνπο ηνκείο πνπ θαηέρνπλ θεληξηθή
ζέζε ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ. ηνλ ελ πνιινίο εληαηνπνηεκέλν πιένλ
Υψξν Διεπζεξίαο, Αζθάιεηαο θαη Γηθαηνζχλεο θάζε ελσζηαθή παξέκβαζε έρεη άκεζν αληίθηππν
ζηα εδάθε θαη ηνπο πνιίηεο. Καηά ζπλέπεηα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ζχλδεζε θάζε ελσζηαθήο
πνιηηηθήο κε ηνλ εδαθηθφ αληίθηππν πνπ απηή έρεη. Θεκειηψδεο θξηηήξην γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ελσζηαθήο δξάζεο είλαη ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, ηα νπνία
αληηθαηνπηξίδνπλ θαη ηελ εμέιημε ησλ πξνηχπσλ ηεο επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο, κε κεγαιχηεξε
έκθαζε ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ εμεηδίθεπζε. Ζ ζπλεθηηθφηεηα ηεο εθάζηνηε ελσζηαθήο
παξέκβαζεο θαζίζηαηαη εθηθηή κέζσ ηεο δηάξζξσζεο ησλ εξγαιείσλ απηψλ κεηαμχ ησλ
δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ εμνπζίαο. Οη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, δνθηκαζηηθήο εθαξκνγήο,
αλάιπζεο ηνπηθνχ αληίθηππνπ, ε Αλνηθηή Μέζνδνο πληνληζκνχ (ΑΜ), αιιά θαη ηα λνκηθά κέζα
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, φπσο ηα εδαθηθά ζχκθσλα ή νη ΔΟΔ, απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία,
κεραληζκνχο θαη κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαζψο
αληηζηαζκίδνπλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ ζε έλα θαη κφλν
επίπεδν, ηεο δηαζπνξάο ηεο δξάζεο ηεο Έλσζεο θαη ησλ, ζπλεπψο, ηζρλψλ απνηειεζκάησλ πνπ
απηή έρεη.
ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ζχκπξαμεο γηα ηε ράξαμε θαη
πινπνίεζε ησλ θνηλψλ πνιηηηθψλ αθνινπζεί κηα δηαδηθαζία επέιηθηεο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία
κπνξεί λα πξνζαξκνζζεί κε επηηπρία θαη ζχκθσλα κε δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο ζηηο πνηθίιεο
θνηλέο πνιηηηθέο, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Κεληξηθφ ξφιν κεηαμχ ησλ νξζψλ
πξαθηηθψλ γηα ηε ράξαμε θαη πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ κε ηξφπν ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ
γηα ην θάζε επίπεδν δηαθπβέξλεζεο θαηέρεη ε πνιηηηθή ζπλνρήο.
ηηο 15 θαη 16 Φεβξνπαξίνπ 2012 έιαβε ρψξα ε 94ε χλνδνο Οινκέιεηαο ηεο Δπηηξνπήο ησλ
Πεξηθεξεηψλ. ε απηήλ θαηαξηίζηεθε ην ρέδην Γλσκνδφηεζεο κε ηίηιν «Καιιηέξγεηα ελφο
επξσπατθνχ πλεχκαηνο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο: πλέρεηα ηεο Λεπθήο Βίβινπ ηεο Δπηηξνπήο
ησλ Πεξηθεξεηψλ». Πξφθεηηαη γηα έλα θείκελν πνιηηηθψλ ζπζηάζεσλ – θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ
κε ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή εθαξκνγή, έιεγρν θαη αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Λεπθήο
Βίβινπ, ζηε βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ζχκπξαμεο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο Δπξψπεο», πνπ ε Λεπθή
Βίβινο ηνπ 2009 ζέζπηζε.
ην θείκελν ηνλίδεηαη φηη ε εθαξκνγή ζηελ πξάμε ελφο πξαγκαηηθνχ πλεχκαηνο πνιπεπίπεδεο
δηαθπβέξλεζεο ζηελ Δπξψπε ππφθεηηαη ζε ηξεηο πξνυπνζέζεηο:
 εδξαίσζε ησλ βάζεσλ θαη ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε ζην
επξσπατθφ θαη ζην εζληθφ ζεζκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην·
 εθαξκνγή ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο κέζσ θαηάιιεισλ κεραληζκψλ θαη κέζσλ·
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εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε δεκνζηνλνκηθή απηνλνκία ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ
δηαθπβέξλεζεο – ηδίσο δε ησλ ηνπηθψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ – θαη γηα ηε ζσζηή
απφ θνηλνχ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, ράξε ζε κηα πην δίθαηε θαηαλνκή ησλ δεκνζίσλ
ρξεκαηνδνηήζεσλ.

Δπίζεο, ππνγξακκίδεηαη φηη ε εθπφλεζε ελφο ράξηε ηεο ΔΔ γηα ηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε, ν
νπνίνο ζα ζπκβάιεη ψζηε λα ελζσκαησζεί ζηηο βαζηθέο αμίεο ηεο Έλσζεο κηα εληαία θαη θνηλψο
απνδεθηή αληίιεςε γηα ηελ επξσπατθή δηαθπβέξλεζε, ζα ζεκαηνδνηήζεη έλα θαίξην βήκα ζηελ
πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πνιηηηθνχ ηεο νξάκαηνο. Γηαπηζηψλεηαη φηη δελ πθίζηαηαη έλα ζπλεθηηθφ
επξσπατθφ δηνηθεηηθφ δίθαην πνπ λα εγγπάηαη ειάρηζηνπο θαλφλεο γηα ηελ εθαξκνγή, έλαληη ησλ
πεξηθεξεηψλ θαη ησλ δήκσλ, ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο, ζπληνληζκνχ θαη ζπκκεηνρήο. ε
απηφ ην πιαίζην, θαιείηαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ελ επζέησ ρξφλσ ηε δπλαηφηεηα
θαηάξηηζεο κηαο πξάμεο πεξί επξσπατθψλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, βάζεη ηεο νπνίαο νη θχξηεο
αμίεο θαη αξρέο ηνπ παξαπάλσ κειινληηθνχ ράξηε ζα εθθξαζηνχλ ζε πην ζπκκεηνρηθέο
δηαδηθαζίεο.
Γ. Υάπηηρ για ηην Πολςεπίπεδη Γιακςβέπνηζη
Ζ ΔηΠ πηνζέηεζε ηνλ Υάξηε γηα ηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε ζηηο 3 Απξηιίνπ 2014 θαη ζπληζηά
ζε φιεο ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ηεο ΔΔ λα πξνζππνγξάςνπλ ηηο αξρέο ηνπ Υάξηε. Ο
Υάξηεο ζεζπίδεη επηζήµσο µηα ζεηξά θνηλψλ θαλφλσλ θαη εληνπίδεη πξαθηηθέο δηαδηθαζίεο ρξεζηήο
επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη ππνγξάθνληεο ηνλ Υάξηε δεζµεχνληαη λα πινπνηήζνπλ αξρέο θαη
µεραληζµνχο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο θαη λα ελζαξξχλνπλ θαη λα πξνσζνχλ ελεξγά έξγα
πνιπεπίπεδεο ζπλεξγαζίαο.
ην θείκελν ηνπ Υάξηε ππνγξακκίδεηαη φηη ε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε απνηειεί κηα «αξρή πνπ
ζπλίζηαηαη ζηε ζπληνληζκέλε δξάζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ θξαηψλ - κειψλ θαη ησλ ηνπηθψλ
θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, κε βάζε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο, θαζψο
θαη ηε ζχκπξαμε πνπ γίλεηαη πξάμε ράξε ζε κηα ιεηηνπξγηθή θαη ζεζκνπνηεκέλε ζπλεξγαζία θαηά ηνλ
ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο».
Οη θνπνί ηνπ Υάξηε αθνξνχλ ηα εμήο:
 Υξεζηκνπνίεζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ πξνψζεζε ελφο «επξσπατθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ» ζηνλ δήκν ή ηελ πεξηθέξεηά ηνπο θαη ζπλεξγαζία κε φια ηα πνιηηηθά
φξγαλα θαη ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο, απφ ην ηνπηθφ επίπεδν έσο ην επξσπατθφ θαη
αληηζηξφθσο.
 Πξνψζεζε ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο δήκνπο θαη πεξηθέξεηεο, πέξαλ ησλ
δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ θαη ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ.
 Δθζπγρξνληζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο ππεξεζηψλ κε πιήξε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ
ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη άιισλ θαηλνηφκσλ ιχζεσλ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηελ παξνρή πνηνηηθψλ θαη εππξφζηησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο.
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 Πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία
ιήςεο απνθάζεσλ, κε ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο.
 ηελή ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο δεκφζηεο αξρέο, πέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ δηνηθεηηθψλ
ζπλφξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη εκπνδίσλ.
Αλαθνξηθά κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ Υάξηε, νη πξνζππνγξάθνληεο δεζκεχνληαη λα ζέβνληαη
ηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Δπξψπε, ήηνη:
1. Αλάπηπμε κηαο δηαθαλνχο, αλνηθηήο θαη πιήξσο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο ράξαμεο ησλ
πνιηηηθψλ.
2. Πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο ησλ άκεζα αξκφδησλ δεκφζησλ θαη
ηδησηηθψλ θνξέσλ θαζ‟ φιε ηε δηαδηθαζία ράξαμεο ησλ πνιηηηθψλ, κεηαμχ άιισλ, κέζσ ησλ
θαηάιιεισλ ςεθηαθψλ εξγαιείσλ, κε ηαπηφρξνλν ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ
ζεζκηθψλ θνξέσλ.
3. Δλίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλνρήο ησλ πνιηηηθψλ θαη πξνψζεζε ησλ
δεκνζηνλνκηθψλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ φισλ ησλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο.
4. Σήξεζε ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο θαηά ηε ράξαμε ησλ πνιηηηθψλ.
5. Δμαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζε φια ηα επίπεδα
δηαθπβέξλεζεο.
Ζ πξνζρψξεζε ζηνλ Υάξηε πξνζδίδεη κεγαιχηεξε πξνβνιή ζηηο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιακβάλνπλ
νη ππνγξάθνληεο απηφλ. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Υάξηε θαη ζε
εθδειψζεηο πςεινχ επηπέδνπ πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, ηα
θξάηε - κέιε θαη ηα φξγαλα ηεο ΔΔ. Ο ηζηφηνπνο θαη νη εθδειψζεηο απνηεινχλ ρψξνπο αληαιιαγήο
ηδεψλ κε ζηφρν:
 Σνλ εληνπηζκφ νξζψλ πξαθηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ ζρεδίσλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ
άιινπο ππνγξάθνληεο.
 Σελ αλαδήηεζε δπλεηηθψλ εηαίξσλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε θνηλψλ πξσηνβνπιηψλ.
 Σελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ ζην
ηνπηθφ θαη ην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα επξσπατθά φξγαλα.
Μνινλφηη δελ είλαη λνκηθά δεζκεπηηθφο, ν Υάξηεο δεζκεχεη ηνπο ππνγξάθνληεο λα εθαξκφδνπλ
ηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, λα ζπλάπηνπλ εηαηξηθέο
ζρέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ηφζν κε ηνλ δεκφζην φζν θαη κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, λα
αλαπηχζζνπλ πεξαηηέξσ ηελ εδαθηθή ζπλεξγαζία θαη λα εθζπγρξνλίδνπλ ηηο δηνηθεηηθέο ηνπο
ππεξεζίεο. ια απηά απνηεινχλ ηκήκα ηεο δέζκεπζεο ηεο ΔηΠ λα δηαζθαιίζεη ηελ νξζή εθαξκνγή
ηεο «επηθνπξηθφηεηαο», ε νπνία πξνθξίλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ ζην πιένλ απνηειεζκαηηθφ επίπεδν
θαη φζν ην δπλαηφλ εγγχηεξα ζηνλ πνιίηε.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ (Ανηώνηρ Καπβούνηρ)
ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΠΟΛΤΔΠΙΠΔΓΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΟ ΔΝΩΙΑΚΟ ΔΠΙΠΔΓΟ
Η. Πιεξνθόξεζε θαη Γηαβνύιεπζε γηα Δλσζηαθέο Πνιηηηθέο
Α. Κοινή Σεσνική Πλαηθόπμα ςνεπγαζίαρ για ηο Πεπιβάλλον
Οη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα,
αθνχ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ ηεο ΔΔ, ηελ
πινπνίεζε επελδχζεσλ, ελψ αζθνχλ θαη επνπηηθφ ξφιν. Δπνκέλσο νη πεξηθέξεηεο θαη νη δήκνη ηεο
ΔΔ ζεσξνχληαη πξαγκαηηθνί εηαίξνη ζηηο δνκέο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ελσζηαθήο
πνιηηηθήο γηα ην πεξηβάιινλ ηφζν ζην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ, φζν θαη ζε εθείλν ηεο εθαξκνγήο
ηεο3. Ζ Σερληθή Πιαηθφξκα πλεξγαζίαο γηα ην Πεξηβάιινλ απνηειεί απφ ην 2012 κηα απφ ηηο
δξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο πνιηηηθήο γηα ην
πεξηβάιινλ4. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Σερληθή Πιαηθφξκα απνηειεί έλα λέν θφξνπκ πνπ ζπζηήζεθε
ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2012 απφ ηελ ΔηΠ, θαη εηδηθφηεξα, απφ ηελ Δπηηξνπή γηα ην Πεξηβάιινλ, ηελ
Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη ηελ Δλέξγεηα (εθεμήο Δπηηξνπή ENVE), θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην Πεξηβάιινλ (εθεμήο DG ENV) κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ
δηαιφγνπ ζε ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ γηα
ην πεξηβάιινλ. Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη ηεο Πιαηθφξκαο είλαη νη εμήο5:
 Τπνζηήξημε δηαιφγνπ ζε ζέκαηα εθαξκνγήο ζεκάησλ θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη αληαιιαγή
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε ηερληθφ επίπεδν.
 Γηεπθφιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πεξηβαιινληηθψλ αξρψλ,
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (DG ENV) θαη ηεο ΔηΠ (Δπηηξνπή ENVE).
 πλδξνκή ζε βειηηψζεηο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ.
 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ΔηΠ (Δπηηξνπή ENVE) θαη ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο (DG ENVE).
 Παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ (Δπηηξνπή ENVE) ζην πιαίζην
κηαο ηεθκεξησκέλεο πξνζέγγηζεο ζηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ζ Σερληθή Πιαηθφξκα θπξίσο ζπγθεληξψλεη ζηηο ηάμεηο ηεο ζηειέρε ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ
δήκσλ ηεο ΔΔ, εκπεηξνγλψκνλεο θαη ελδηαθεξφκελνπο θνξείο, ελσζηαθνχο αμησκαηνχρνπο θαη
κέιε ηεο ΔηΠ. ε πξαθηηθφ επίπεδν, δηνξγαλψλνληαη ζπλαληήζεηο απφ ηε Γξακκαηεία ηεο ΔηΠ θαη
ηελ αξκφδηα γηα ην πεξηβάιινλ Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε ζπλεξγαζία κε ηα
ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο θάζε θνξά δηαθνξεηηθήο ζεκαηνινγίαο. Κάζε ρξφλν πξαγκαηνπνηνχληαη
δχν ζπλαληήζεηο ζεκαηηθνχ ραξαθηήξα θνηλνχ πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο, ζπλήζσο ζηε

3

Βι. CdR 164/2010 final.
Βι. COM(2012)95 final.
5
Βι. εκείν 59, Απφθαζε αξηζ.1386/2013/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20 εο Ννεκβξίνπ
2013 ζρεηηθά κε ην Γεληθφ Δλσζηαθφ Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ έσο ην 2020 «Δπεκεξία εληφο ησλ νξίσλ
ηνπ πιαλήηε καο».
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δηάξθεηα ηεο Πξάζηλεο Δβδνκάδαο ηεο ΔΔ θαη ηεο Δπξσπατθήο Δβδνκάδαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη
ησλ Πφιεσλ.
Β. Ηλεκηπονικό ύζηημα Πληποθόπηζηρ για ηην Δζυηεπική Αγοπά
Σν χζηεκα Πιεξνθφξεζεο γηα ηελ Δζσηεξηθή Αγνξά (ΗΜΗ) είλαη κηα αζθαιήο ειεθηξνληθή
εθαξκνγή πνπ παξέρεη ζηηο εζληθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο ηε δπλαηφηεηα λα
επηθνηλσλνχλ γξήγνξα θαη εχθνια κε ηνπο νκνιφγνπο ηνπο ζε άιια θξάηε - κέιε ηεο ΔΔ, θαζψο
θαη ζηελ Ηζιαλδία, ην Ληρηελζηάηλ θαη ηε Ννξβεγία. Σν ΗΜΗ βνεζά ηηο αξρέο λα εληνπίδνπλ ηηο
αληίζηνηρεο αξρέο ησλ άιισλ ρσξψλ θαη λα επηθνηλσλνχλ κε απηέο γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά.
Σν ζχζηεκα βνεζά ζηελ εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ επηθνηλσλίαο, φπσο δηαθνξέο ζηηο δηνηθεηηθέο
δνκέο ή πξνβιήκαηα γιψζζαο θαη δπζρέξεηεο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αξκφδησλ αξρψλ ζε άιιεο ρψξεο
ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ). Σν ΗΜΗ πεξηιακβάλεη μερσξηζηά ηκήκαηα πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλεμάξηεηα. Σα ηκήκαηα απηά είλαη ηα εμήο:
 Καηάινγνο αξρψλ πνπ έρνπλ θαηαρσξηζηεί ζην ΗΜΗ θαη είλαη αξκφδηεο γηα ηελ αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ, ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εληαία αγνξά.
 Γηαδηθαζία αίηεζεο πιεξνθνξηψλ απφ άιιε αξρή. Απηή πεξηιακβάλεη ηππνπνηεκέλεο
πξνκεηαθξαζκέλεο νκάδεο εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηε ζρεηηθή
ελσζηαθή λνκνζεζία. Οη ρξήζηεο κπνξνχλ λα επηζπλάπηνπλ έγγξαθα θαη λα
παξαθνινπζνχλ εθθξεκείο αηηήζεηο πιεξνθνξηψλ.
 Γηαδηθαζία απνζηνιήο, παξαιαβήο θαη δηάδνζεο θνηλνπνηήζεσλ θαη πξνεηδνπνηήζεσλ.
 Απνζεηήξηα πιεξνθνξηψλ, δειαδή βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα
δηάθνξνπο ηνκείο πνιηηηθήο θαη εμαζθαιίδνπλ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε θεληξηθφ
επίπεδν.
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ6, ηνλ θχξην ξφιν ζην ΗΜΗ δηαδξακαηίδνπλ νη αξκφδηεο αξρέο (εζληθέο,
πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο) ησλ ρσξψλ ηνπ ΔΟΥ, νη νπνίεο αληαιιάζζνπλ θαη θνηλνπνηνχλ
πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη αξρέο απηέο κπνξεί λα είλαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα, επηθνξηηζκέλνη κε ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ εληαία αγνξά. Κάζε
ρψξα ηνπ ΔΟΥ πξέπεη λα έρεη εζληθφ ζπληνληζηή ΗΜΗ. Οη εζληθέο θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα
δηνξίδνπλ θαη άιινπο ζπληνληζηέο ΗΜΗ πνπ ζα ζπληνλίδνπλ ην ζχλνιν ή κέξνο:
 Δλφο ζπγθεθξηκέλνπ λνκνζεηηθνχ ηνκέα.
 Μηαο δηνηθεηηθήο κνλάδαο.
 Μηαο γεσγξαθηθήο πεξηθέξεηαο θ.ιπ.
Οη ζπληνληζηέο ΗΜΗ κπνξεί λα έρνπλ ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
 Να θαηαρσξνχλ άιιεο αξρέο ζην ζχζηεκα.
 Να ελεξγνχλ σο ην θχξην ζεκείν επαθήο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ ΗΜΗ ζηε ρψξα ηνπο, θαζψο
θαη γηα ηελ Δπηηξνπή.
Βι. Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1024/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25 εο Οθησβξίνπ 2012
ζρεηηθά κε ηε δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Πιεξνθφξεζεο γηα ηελ Δζσηεξηθή Αγνξά θαη ηελ
θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 2008/49/ΔΚ («Καλνληζκφο ΗΜΗ»).
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 Να παξέρνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπ ΗΜΗ ζηε ρψξα ηνπο πιεξνθνξίεο, θαηάξηηζε θαη
ππνζηήξημε (κεηαμχ άιισλ βαζηθή ηερληθή βνήζεηα).
 Να θξνληίδνπλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ΗΜΗ (κεηαμχ άιισλ, λα απαληνχλ εγθαίξσο
θαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν ζηηο αηηήζεηο πιεξνθνξηψλ).
ΗΗ. πκκεηνρή Δλδηαθεξόκελσλ Φνξέσλ ζηελ Δθαξκνγή Πνιηηηθώλ
Α. Πλαίζιο Αναθοπάρ για Δςπυπαφκέρ Βιώζιμερ Πόλειρ (RFSC)
Απφ ην 2013 ιεηηνπξγεί ην Πιαίζην Αλαθνξάο γηα Δπξσπατθέο Βηψζηκεο Πφιεηο πνπ είλαη κηα
«εξγαιεηνζήθε γηα ηελ εληαία πξνζέγγηζε» (www.rfsc.eu) θαη θηινδνμεί λα «κεηαθξάζεη» ηηο
θνηλέο αξρέο ησλ επξσπατθψλ πφιεσλ ζε πξάμε. Αλαγλσξίδεη φηη δελ ππάξρεη έλα πξφηππν, νχηε
έλα θνηλφ «κνλνπάηη» πξνο ηε βησζηκφηεηα γηα ηηο ηνπηθέο αξρέο, νη νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ή
επηζπκνχλ λα πηνζεηήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο νινθιεξσκέλεο θαη αεηθφξνπ αζηηθήο αλάπηπμεο. Ο
θχξηνο ζθνπφο απηνχ ηνπ εξγαιείνπ είλαη ε ελίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ ζε επξσπατθφ επίπεδν κεηαμχ
πφιεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ παξφκνηα ζέκαηα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηελ επαχξηνλ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Μαζζαιίαο (2008) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
Υάξηε ηεο Λεηςίαο γηα ηηο Δπξσπατθέο Βηψζηκεο Πφιεηο ησλ αξκφδησλ Τπνπξγψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο απνθαζίζηεθε ε αλάπηπμε θαη ε δνθηκή ελφο
δηαδηθηπαθνχ εξγαιείνπ, ηνπ νπνίνπ νη αξρέο ζπλνςίζηεθαλ ζηελ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο «Πφιεηο ηνπ Αχξην - Πξνθιήζεηο, νξάκαηα, ε πνξεία κπξνζηά» (2011). Σν Πιαίζην
Αλαθνξάο απνηειεί νπζηαζηηθά έλα εξγαιείν παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο βάζεη 30
βηψζηκσλ ζηφρσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο έξγσλ γηα βηψζηκεο πφιεηο, ππνζηεξίδνληαο
ηελ νινθιεξσκέλε αζηηθή αλάπηπμε γηα κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο επξσπατθέο πφιεηο. Οη
ζηξαηεγηθνί ζηφρνη θαη νη δείθηεο ηνπο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε 5 δηαζηάζεηο:
(α) Υσξηθή δηάζηαζε
Αλάπηπμε βηψζηκνπ αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ρξήζεσλ γεο.
Γηαζθάιηζε ρσξηθήο ηζνξξνπίαο.
Δλζάξξπλζε εδαθηθήο αλζεθηηθφηεηαο.
Γηαηήξεζε θαη πξνψζεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο, πνιηηηζηηθήο θαη αζηηθήο θιεξνλνκηάο.
Πξνψζεζε πςειήο πνηφηεηαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο δεκφζησλ ρψξσλ θαη βηψζηκνπ
πεξηβάιινληνο.
6. Αλάπηπμε ελαιιαθηηθήο θαη βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο.
1.
2.
3.
4.
5.

(β) Γηαθπβέξλεζε
7. Γηαζθάιηζε νινθιεξσκέλεο εδαθηθήο ζηξαηεγηθήο.
8. Τπνζηήξημε βηψζηκεο ηνπηθήο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.
9. Τινπνίεζε δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη ζπλερνχο βειηίσζεο.
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10. Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε.
11. Δλίζρπζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ζε ζπκπξάμεηο.
12. Γηεπθφιπλζε ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο δηθηχσζεο.
(γ) Κνηλσληθή θαη Πνιηηηζηηθή Γηάζηαζε
13. Γηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο.
14. Γηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο θαη δηαγελεαθήο ηζφηεηαο.
15. Παξνρή ζηέγαζεο γηα φινπο.
16. Πξνζηαζία θαη πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο.
17. Βειηίσζε ηεο ρσξίο απνθιεηζκνχο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.
18. Πξνψζεζε επθαηξηψλ γηα πνιηηηζηηθέο δξάζεηο θαη αλαςπρή.
(δ) Οηθνλνκηθή δηάζηαζε
19. Δλζάξξπλζε ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη ηεο θπθιηθήο νηθνλνκίαο.
20. Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ έμππλσλ πφιεσλ.
21. Γηαζθάιηζε ηεο ζπλδεζηκφηεηαο.
22. Αλάπηπμε ηεο απαζρφιεζεο θαη κηαο αλζεθηηθήο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
23. Δλζάξξπλζε ηεο βηψζηκεο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο.
24. Τπνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ησλ θαηλνηφκσλ ζπκπξάμεσλ.
(ε) Πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε
25. Πεξηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.
26. Πξνζηαζία, απνθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ.
27. Μείσζε ηεο κφιπλζεο.
28. Πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
29. Γηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πιηθψλ θαη πφξσλ κε βηψζηκν ηξφπν θαη πξφιεςε ησλ
απνξξηκκάησλ.
30. Πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ.
ε απηφ ην πιαίζην, ε εξγαιεηνζήθε ηνπ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο, απαξηηδφκελε απφ κηα ηεξάζηηα
βάζε δεηθηψλ, παξέρεη πξαθηηθή ππνζηήξημε ζηνλ ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε
ζηηο εμήο ελέξγεηεο:
 ηελ εθπφλεζε κηαο αζηηθήο ζηξαηεγηθήο ή ελφο έξγνπ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ
φια ηα πεδία ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο.
 ηνλ έιεγρν ηξερνπζψλ ζηξαηεγηθψλ ή έξγσλ ζε κηα πφιε θαη ζηελ ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε ηηο αιιεινδξάζεηο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο) ησλ δηαθφξσλ πεδίσλ δεκφζηαο
πνιηηηθήο.
 ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ κηαο ζηξαηεγηθήο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ
πιαίζην.
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 ηελ πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αληαιιαγψλ θαη ππνζηήξημεο (ζεκηλάξηα
θαηάξηηζεο, κάζεζε κεηαμχ νκνηίκσλ, θαηάινγνο θαιψλ πξαθηηθψλ).
Ζ εξγαιεηνζήθε ζρεδηάζηεθε απφ θαη γηα ηηο πφιεηο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηάθνξεο
ρσξηθέο θιίκαθεο – απφ ην επίπεδν ηεο γεηηνληάο κέρξη ην κεηξνπνιηηηθφ επίπεδν. Δίλαη δσξεάλ,
δηαζέζηκε ζε 17 γιψζζεο θαη δελ απαηηεί νπνηαδήπνηε δέζκεπζε απφ ηηο πφιεηο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο αλήθεη ζην Τπνπξγείν ηέγαζεο θαη Βηψζηκσλ Οηθηψλ ηεο Γαιιίαο, ζην
πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ (CEMR), ζηνλ γαιιηθφ δεκφζην θνξέα γηα
ηελ ππνζηήξημε ησλ εζληθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ ζην πεδίν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (CEREMA)
θαη ζην γαιιηθφ δίθηπν ησλ γξαθείσλ ζρεδηαζκνχ (FNAU).
Β. Γίαςλορ Παπακολούθηζηρ ηηρ ηπαηηγικήρ ΔΔ2020 (EU2020 MonitoringPlatform)
Ο Γίαπινο Παξαθνινχζεζεο ηεο ηξαηεγηθήο ΔΔ20207 παξαθνινπζεί ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ
θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ελσζηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ έμππλε, βηψζηκε,
ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε. Πξφθεηηαη γηα έλα δίθηπν δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ, ην νπνίν
ζπληνλίδεηαη απφ ηελ ΔηΠ. Κχξην θαζήθνλ ηνπ είλαη λα επνπηεχεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θαη
ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». Σν δίθηπν, ην νπνίν
δεκηνπξγήζεθε ην 2010 είλαη κηα πξσηνβνπιία ηεο ΔηΠ κε ζθνπφ λα ιακβάλνληαη ππφςε νη
απφςεηο ησλ πφιεσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ινηπψλ ηνπηθψλ αξρψλ ζηε ράξαμε ηεο
ζηξαηεγηθήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία. Απφ ην
2013, ν Γίαπινο παξαθνινχζεζεο αλαιχεη απφ κηα ηνπηθή νπηηθή γσλία φια ηα θχξηα ζηάδηα ηνπ
θχθινπ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ.

Ο Γίαπινο Παξαθνινχζεζεο δηαβνπιεχεηαη ηαθηηθά κε ηα κέιε ηνπ, είηε ειεθηξνληθά, είηε κε ηε
δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ, φπνπ νη πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ ηηο
απφςεηο θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηνπο φζνλ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» θαη ην
Δπξσπατθφ Δμάκελν. Ο Γίαπινο Παξαθνινχζεζεο έρεη ηνπο εμήο ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο:
 Σε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί ε
θαιχηεξε πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο
«Δπξψπε 2020».
 Σελ εμέηαζε ηεο εμειηζζφκελεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» θαη ηεο
πνιηηηθήο ζπλνρήο.
 Σελ πξναγσγή ζαθέζηεξεο ηνπηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ πνιηηηθήο
ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ (ελσζηαθφ,
εζληθφ, ηνπηθφ).
 Σελ επνπηεία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ
Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, ηδίσο ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ εζληθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ
πξνγξακκάησλ ζε θάζε θξάηνο - κέινο θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ εηδηθψλ ζπζηάζεσλ αλά
ρψξα.
7

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/welcome.aspx

31

 Σελ θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ επνπηείαο θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ εκπνδίσλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη ηνπηθέο θαη νη πεξηθεξεηαθέο αξρέο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο
«Δπξψπε 2020» θαη ησλ αλά ρψξα ζπζηάζεσλ.
 Σελ ελίζρπζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ, εκπεηξηψλ θαη βέιηηζησλ πξαθηηθψλ.
Σα κέιε ηνπ Γηαχινπ πξνέξρνληαη απφ 178 ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο8 απφ 28 θξάηε - κέιε
ηεο ΔΔ θαη:
 πλεηζθέξνπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ ζέζεσλ ηεο ΔηΠ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020».
 πλεξγάδνληαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» θαη ηε δηαδηθαζία
παξαθνινχζεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ.
 Αληαιιάζζνπλ απφςεηο, εκπεηξίεο, βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη καζαίλνπλ απφ ηα ππφινηπα
κέιε.
 πλεξγάδνληαη ζε έξγα ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020».
 πκκεηέρνπλ ζε εθδειψζεηο ηνπ Γηαχινπ παξαθνινχζεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε
2020» (εξγαζηήξηα, πνιηηηθέο δηαζθέςεηο).
Ο Γίαπινο Παξαθνινχζεζεο δηαζέηεη ζπληνληζηηθή επηηξνπή θαη πνιηηηθφ ζπληνληζηή. Δίλαη απηνί
πνπ παξέρνπλ θαζνδήγεζε γηα ην ζεκαηνιφγην ηνπ Γηαχινπ θαη ππνβάιινπλ έθζεζε κε ζέκα ην
έξγν ζην Πξνεδξείν θαη ηα άιια φξγαλα.
Γ. Γίκηςο Παπακολούθηζηρ ηηρ Δπικοςπικόηηηαρ (The Subsidiarity Monitoring Network)
Σν Γίθηπν Παξαθνινχζεζεο ηεο Δπηθνπξηθφηεηαο επηηξέπεη ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ
θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο πνιηηηθήο ζε ελσζηαθφ επίπεδν ηφζν θαηά ηε
λνκνζεηηθή φζν θαη θαηά ηε πξν-λνκνζεηηθή θάζε. Σν Γίθηπν απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε ηεο
αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ
φζνλ αθνξά έγγξαθα θαη λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πνπ έρνπλ άκεζν
αληίθηππν ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο. Σν Γίθηπν9:
 Δπηηξέπεη ηελ πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζηελ
παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο.
 Δπαηζζεηνπνηεί φζνλ αθνξά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη
ηεο αλαινγηθφηεηαο.
 Κξαηά ηνπο εηζεγεηέο θαη ηα κέιε ηεο ΔηΠ ελήκεξνπο γηα ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ηνπηθψλ
θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ.
 Βνεζά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πξάμεσλ πνπ βειηηψλνπλ ηε λνκνζεζία, εληζρχεη ηηο γλψζεηο
ησλ πνιηηψλ γηα ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ θαη ζπκβάιιεη ζηελ απνδνρή ηνπο.
8

Απφ ηε ρψξα καο ζπκκεηέρνπλ ν Γήκνο Αιεμαλδξνχπνιεο, ν Γήκνο Αζπξνπχξγνπ, ν Γήκνο Ρφδνπ, ε Αλαπηπμηαθή
Ζξαθιείνπ Α.Δ., ν Γήκνο Καβάιαο, ν Γήκνο Λακηέσλ, ν Γήκνο Μπθφλνπ, ν Γήκνο Σήινπ, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, ε
Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ε Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ.
9
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ηφρνο ηνπ Γηθηχνπ είλαη, επνκέλσο, λα απνηειέζεη έλα ζεκείν πξφζβαζεο πνπ λα δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, φρη κφλν λα ελεκεξψλνληαη αιιά θαη λα
εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο λνκνζεηηθέο πξνηάζεηο ηεο ΔΔ. Σν Γίθηπν
έρεη έλαλ πνιηηηθφ ζπληνληζηή, κέινο ηεο ΔηΠ, ν νπνίνο δίλεη ψζεζε ζηα δεηήκαηα ηεο αηδέληαο
ηνπ θαη ππνβάιιεη έθζεζε ζρεηηθά κε ην έξγν ηνπ ζην Πξνεδξείν θαη ηα άιια φξγαλα.
Γ. Δςπυμεζογειακή Πεπιθεπειακή και Σοπική ςνέλεςζη (ARLEM)
Ζ Δπξσκεζνγεηαθή Πεξηθεξεηαθή θαη Σνπηθή πλέιεπζε10 είλαη κηα κφληκε, θνηλή ζπλέιεπζε πνπ
εθπξνζσπεί ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην θαη δηαζθαιίδεη
ηε ζπκκεηνρή ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ ζηελ Δπξσ-κεζνγεηαθή πνιηηηθή ζπδήηεζε.
Ζ ζπλέιεπζε παξέρεη έλα ζεζκηθφ πιαίζην ζπλάληεζεο ησλ κειψλ ηεο ΔηΠ θαη ησλ εθπξνζψπσλ
επξσπατθψλ ελψζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επξσ-κεζνγεηαθή ζπλεξγαζία κε ηνπο νκνιφγνπο
ηνπο απφ ηνπο κεζνγεηαθνχο εηαίξνπο ζε έλα κφληκν θνηλφ φξγαλν. Δπίζεο, αλαδεηθλχεη ηελ
εδαθηθή δηάζηαζε ησλ έξγσλ πνπ επηιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία ηεο Έλσζεο γηα ηε
Μεζφγεην θαη εμαζθαιίδεη ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ. Καηά ηελ ελαξθηήξηα ζχλνδν ηνλ
Ηαλνπάξην ηνπ 2010, νη δήκαξρνη ησλ κεγάισλ πφιεσλ θαη εθπξφζσπνη ησλ πεξηθεξεηψλ απφ ηελ
ΔΔ θαη ηηο κεζνγεηαθέο ρψξεο - εηαίξνπο ππνγξάκκηζαλ ηελ αλάγθε λα θηλεζνχλ πέξα απφ ηηο
πθηζηάκελεο παξαδνζηαθέο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο ζρεδηάδνληαο πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο ζε
ζέκαηα φπσο νη ζαιάζζηνη θαη ρεξζαίνη δηάδξνκνη, ε πνιηηηθή πξνζηαζία, νη ελαιιαθηηθέο πεγέο
ελέξγεηαο, ε αλψηεξε εθπαίδεπζε θαη ε έξεπλα, ην επξσ-κεζνγεηαθφ παλεπηζηήκην, ε κεζνγεηαθή
επηρεηξεκαηηθή αλαπηπμηαθή πξσηνβνπιία Σελ επαχξηνλ ηεο ζχζηαζεο ηεο Έλσζεο γηα ηε
Μεζφγεην ηνλ Ηνχιην ηνπ 2008 ζηε χλνδν Κνξπθήο ζην Παξίζη, ε ΔηΠ ππέβαιε πξφηαζε ζηνπο
αξρεγνχο ησλ θξαηψλ - κειψλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο Δπξσ-κεζνγεηαθήο πεξηθεξεηαθήο θαη
ηνπηθήο πλέιεπζεο. ηφρνο ηεο ARLEM είλαη:
 Να δψζεη ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ηεο
επξσκεζνγεηαθήο εηαηξηθήο ζρέζεο ηελ επθαηξία λα εγθαηληάζνπλ άκεζν δηάινγν κε
ηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο θαη ηελ Έλσζε γηα ηε Μεζφγεην. χκθσλα κε ηελ ΔηΠ, ε
απμαλφκελε εκπινθή ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζηε δηαδηθαζία είλαη
δσηηθήο ζεκαζίαο, αθνχ βξίζθνληαη πην θνληά ζηνπο πνιίηεο θαη ζε θαιχηεξε ζέζε γηα
ηελ παξαγσγή απηψλ ιχζεσλ γηα ηα θαζεκεξηλά ηνπο πξνβιήκαηα.
 Να παξέρεη δηαξζξσκέλε δεκνζηφηεηα θαη ζπλέρεηα γηα ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη
ησλ εηαίξσλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ, ησλ
ζπκθσληψλ νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ
απαζρφιεζεο.
 Να αλαγλσξηζηεί ζεζκηθά ν ξφινο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζηελ Δπξσκεζνγεηαθή εηαηξηθή ζρέζε. Πξνζδίδεη ζηελ εηαηξηθή ζρέζε εδαθηθή δηάζηαζε θαη
επηδεηά κεγαιχηεξε εκπινθή ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζε ζπγθεθξηκέλα
έξγα ηεο Έλσζεο γηα ηε Μεζφγεην.
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Σν Γίθηπν πεξηιακβάλεη 80 κέιε απφ ηελ ΔΔ θαη 15 κεζνγεηαθνχο εηαίξνπο11. Δθηφο απφ ηνπηθέο
θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, ζην Γίθηπν εθπξνζσπνχληαη ε πλέιεπζε ησλ Δπξσπατθψλ Πεξηθεξεηψλ
(AER), ε Έλσζε ησλ Δπξσπατθψλ Παξακεζφξησλ Πεξηθεξεηψλ (ARBR), ην δίθηπν Arco Latino, ε
Γηάζθεςε ησλ Παξάθηησλ Πεξηθεξεηψλ (CPMR), ην πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Γήκσλ θαη
Πεξηθεξεηψλ (CEMR), ην δίθηπν MedCities, ε Γηαξθήο Δπηηξνπή ηεο Δπξσκεζνγεηαθήο Δηαηξηθήο
ρέζεο ησλ Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ θαη νη Ζλσκέλεο Πφιεηο θαη Σνπηθέο
Απηνδηνηθήζεηο (UCLG).
Δ. Γιάζκετη ηυν Πεπιθεπειακών και Σοπικών Απσών για ηην Αναηολική Δηαιπική σέζη
(CORLEAP)
Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηα αλαηνιηθά ζχλνξα ηεο ΔΔ νδήγεζαλ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ην 2009
ζηελ έλαξμε ηεο Αλαηνιηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζρέζεσλ κε ηα 6 θξάηε πνπ
βξίζθνληαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ζηνλ Νφηην Καχθαζν (Αξκελία, Αδεξκπατηδάλ, Γεσξγία,
Μνιδαβία, Οπθξαλία θαη Λεπθνξσζία). θνπφο ηεο Αλαηνιηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο είλαη ε
βειηίσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ 6 ρσξψλ, εκβαζχλνληαο ηελ πνιηηηθή ζπλεξγαζία θαη
ηελ νηθνλνκηθή νινθιήξσζε. Ζ Δηαηξηθή ρέζε επίζεο ζθνπεχεη ζηελ αλάπηπμε δηκεξψλ
ζπλεξγαζηψλ θαη ζηελ εηζαγσγή λέσλ κεραληζκψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο
ζπλεξγαζίαο. Ζ Δηαηξηθή ρέζε βαζίδεηαη ζηελ θνηλή δέζκεπζε ζηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ηεο ΔΔ –
δεκνθξαηία, θξάηνο δηθαίνπ θαη ζεβαζκφο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ
ειεπζεξηψλ, νηθνλνκία ηεο αγνξάο, βηψζηκε αλάπηπμε θαη ρξεζηή δηαθπβέξλεζε.
Ζ Γηάζθεςε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Σνπηθψλ Αξρψλ γηα ηελ Αλαηνιηθή Δηαηξηθή ρέζε 12 είλαη ην
πνιηηηθφ θφξνπκ ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο
ΔΔ θαη ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο. Ζ Γηάζθεςε απνηειεί ηε κφλε ελσζηαθή
πιαηθφξκα πνπ πξνζθέξεη ηελ επθαηξία γηα ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ πφιεσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ γηα
ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο Αλαηνιηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο. Ζ Γηάζθεςε πεξηιακβάλεη 36 ηνπηθέο
θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο: 18 απφ ηελ ΔΔ θαη 18 απφ ηα 6 θξάηε - εηαίξνπο ηεο Αλαηνιηθήο
Δηαηξηθήο ρέζεο. Οη ζηφρνη ηεο Γηάζθεςεο είλαη νη εμήο:
 πληνληζκφο ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζην πιαίζην ηεο
Αλαηνιηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο.
 πκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ππνζηήξημε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ ελσζηαθψλ νξγάλσλ θαη
άιισλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο Δπξσπατθήο Γεηηνλίαο.
 Τπνζηήξημε ησλ εζσηεξηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ ζηειερψλ ησλ
ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ησλ ζπκκεηερνπζψλ ρσξψλ.
Δηδηθφηεξα, ε Γηάζθεςε θαιείηαη λα εληζρχζεη ηηο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη
ηνπηθφ επίπεδν θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ νδηθνχ ράξηε ηεο
Δηαηξηθήο ρέζεο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, φπσο ην θφξνπκ ηεο Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ,
ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηεο Αλαηνιηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο θαη ην Κνγθξέζν Σνπηθψλ θαη
11
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Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Σελ ηειεπηαία δηεηία, ηα πεδία ζηα νπνία
επηθεληξψλνληαη νη κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ηεο Γηάζθεςεο αθνξνχλ ηα εμήο:
 Απνθέληξσζε θαη κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
 Αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ ζηα πεδία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηεο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο θαη ηεο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο.
 Υξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο γηα ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο.
Ζ Γηάζθεςε ιεηηνπξγεί σο πιαηθφξκα εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο. Οη ηνπηθέο θαη νη πεξηθεξεηαθέο
ελψζεηο απφ ηα θξάηε - εηαίξνπο ζπληζηνχλ ηα ζεκεία επαθήο, ελψ ε ΔηΠ είλαη ην θπζηθφ ζεκείν
επαθήο γηα ηα φξγαλα ηεο ΔΔ. Απηφ επηηξέπεη ζηε Γηάζθεςε λα ζπιιέγεη θαη αληαιιάζεη
πιεξνθνξίεο κε ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή δηάζηαζε γηα ηελ Δηαηξηθή ρέζε. πλεξγαδφκελε κε
ηνπηθέο αξρέο ησλ θξαηψλ - εηαίξσλ αιιά θαη κε ηδησηηθνχο θαη δεκνζίνπο θνξείο, ηνλ αθαδεκατθφ
ρψξν, ηηο επηρεηξήζεηο θαη θπβεξλήζεηο, ε Γηάζθεςε θαη ηα κέιε ηεο πξνσζνχλ ηελ πνιπεπίπεδε
δηαθπβέξλεζε, εληζρχνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη απνδνρή ηεο ζρέζεο κε ηελ ΔΔ θαη επηθνηλσλνχλ ηα
νθέιε απηήο ηεο ζρέζεο γηα ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο.
ΗΗΗ. Απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ Δθαξκνγή Πνιηηηθώλ
Α. Δςπυπαφκή ύμππαξη Καινοηομίαρ (EIP)
H Δπξσπατθή χκπξαμε Καηλνηνκίαο (ΔΚ) είλαη κηα έλλνηα πνπ εηζήρζε ζηελ εκβιεκαηηθή
πξσηνβνπιία Έλσζε Καηλνηνκίαο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020»13. θνπφο ηεο είλαη λα
ππεξθεξαζζνχλ νη αδπλακίεο, ηα ζεκεία εκπινθήο θαη ηα εκπφδηα ζην επξσπατθφ ζχζηεκα έξεπλαο
θαη θαηλνηνκίαο, ηα νπνία απνηξέπνπλ ή επηβξαδχλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά
ησλ θαιψλ ηδεψλ. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ έιιεηςε επελδχζεσλ, ηηο παξσρεκέλεο λνκνζεηηθέο
ξπζκίζεηο, ηελ έιιεηςε πξνηχπσλ θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ησλ αγνξψλ. Κάζε χκπξαμε ηειεί ππφ
ηελ αηγίδα κηαο νκάδαο θαζνδήγεζεο, ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη ν Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο ή νη
Δπξσπαίνη Δπίηξνπνη κε αξκνδηφηεηα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο ή ζε ζρεηηθνχο ηνκείο.
πλεπηθνπξνχληαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ θξαηψλ - κειψλ (Τπνπξγνί), κέιε ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ, θνξπθαίνπο παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, εξεπλεηέο, ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη
άιινπο ζεκαληηθνχο θνξείο. Οη ΔΚ πξνζδηνξίδνπλ ηί πξέπεη λα γίλεη γηα λα ππεξθεξαζζνχλ ηα
ζεκεία εκπινθήο – αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ έσο ηνλ
εμνξζνινγηζκφ ηνπ πιαηζίνπ ηεο αγνξάο θαη ηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο – θαη ελζαξξχλνπλ ηελ
αλάιεςε δξάζεσλ απφ ηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Γελ ππνθαζηζηνχλ ηα πξνγξάκκαηα
ρξεκαηνδφηεζεο ή ηηο θαλνληζηηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά παξέρνπλ κηα θνηλή πιαηθφξκα
ζπλεξγαζίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ΔΚ γεθπξψλνπλ ην ράζκα κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ
θνξέσλ ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πνιηηηθήο14. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ηεζεί ζε ηζρχ νη εμήο
ΔΚ15:
13
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 ΔΚ γηα ηελ ελεξγφ θαη πγηή γήξαλζε (EIP-AHA): αλάδεημε θαη μεπέξαζκα εκπνδίσλ γηα
ηελ θαηλνηνκία ζε φιε ηελ αιπζίδα ηεο πγεηνλνκηθήο θξνληίδαο κέζσ δηεπηζηεκνληθψλ θαη
δηαηνκεαθψλ πξνζεγγίζεσλ.
 ΔΚ γηα ηελ Αγξνηηθή Παξαγσγηθφηεηα θαη Βησζηκφηεηα (EIP-AGRI): ππνζηήξημε ελφο
αληαγσληζηηθνχ θαη βηψζηκνπ αγξνηηθνχ ηνκέα.
 ΔΚ γηα ηηο Έμππλεο Πφιεηο θαη Κνηλφηεηεο (EIP-SCC): βειηίσζε δσήο ζηα αζηηθά θέληξα
κέζσ πεξηζζφηεξν βηψζηκσλ νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ, εθαξκνζκέλεο θαηλνηνκίαο,
θαιχηεξνπ ζρεδηαζκνχ, πεξηζζφηεξν ζπκκεηνρηθήο πξνζέγγηζεο, πςειφηεξεο ελεξγεηαθήο
απνδνηηθφηεηαο, θαιχηεξσλ κεηαθνξηθψλ ιχζεσλ, έμππλεο ρξήζεο ησλ ΣΠΔ θ.ιπ.
 ΔΚ γηα ηνπο Τδάηηλνπο Πφξνπο (EIPWater): αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ επξσπατθψλ θαη παγθφζκησλ πξνθιήζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ
πδάηηλσλ πφξσλ. Ζ χκπξαμε ππνζηεξίδεη αθφκε ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ ζηελ αγνξά γηα
ηέηνηνπ είδνπο θαηλνηνκίεο, εληφο θαη εθηφο ΔΔ.
 ΔΚ γηα ηηο Πξψηεο Όιεο (EIP Raw Materials): δηαζθάιηζε κηαο βηψζηκεο πξνζθνξάο
πξψησλ πιψλ ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία παξάιιεια κε ηε κεγέζπλζε ησλ νθειψλ γηα ηελ
θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο.
Οη ΔΚ δηαζθαιίδνπλ ηελ «πξνζέιθπζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζε φινπο
ηνπο ηνκείο πνιηηηθήο, δηαηνκεαθά θαη δηαζπλνξηαθά γηα ηελ επίζπεπζε ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο θαη γηα ηελ απνθφκηζε αληαγσληζηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ γηα αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο ζηελ Δπξψπε»16. Με άιια
ιφγηα, νη ΔΚ ζπγθεληξψλνπλ φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ ην
ζηάδην ηεο ζχιιεςεο κηαο ηδέαο κέρξη ηελ πινπνίεζή ηεο, θάηη πνπ ππνδειψλεη φηη ε επηηπρία ή
απνηπρία ηνπο εδξάδεηαη ζηε δέζκεπζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εκπιεθνκέλσλ, δειαδή ζηελ πξνζπκία
ηνπο λα εξγάδνληαη καδί θαη ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα είλαη επέιηθηνη.
ιεο νη ΔΚ έρνπλ ήδε πξνεηνηκάζεη θαη δεκνζηεχζεη ηξαηεγηθά ρέδηα Τινπνίεζεο (SIPs), ηα
νπνία απνηππψλνπλ ηηο πεξηνρέο πξνηεξαηφηεηαο θαη βαζηθέο δξάζεηο γηα άκεζε πινπνίεζε. Απηέο
νη δξάζεηο πινπνηνχληαη ζε έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα κε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα εληφο
1-3 εηψλ. Απνηεινχλ ηα βαζηθά έγγξαθα αλαθνξάο γηα ηελ πινπνίεζε θάζε ΔΚ. Κάζε χκπξαμε
επηδηψθεη ηνλ εληνπηζκφ θαηλνηφκσλ ιχζεσλ πνπ ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ
πνιηηηθήο, φπσο ε αγξνηηθή αεηθνξία, νη έμππλεο πφιεηο, ε πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θ.ν.θ.
Β. ύµθυνο ηυν ∆ηµάπσυν
Μεηά ηελ έγθξηζε ην 2008 ηεο δέζκεο κέηξσλ γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα ηεο ΔΔ, ε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή αλέπηπμε ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηηο
πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαλ απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηε
βηψζηκε ελέξγεηα. Πξάγκαηη, νη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ κεηξηαζκφ
ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηδηαίηεξα αλ ιεθζεί ππφςε φηη ην 80% ηεο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο θαη ησλ εθπνκπψλ CO2 ζπλδένληαη κε ηελ αζηηθή δξαζηεξηφηεηα. Υάξε ζηα κνλαδηθά
16
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ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, θαζψο πξφθεηηαη γηα ηε κνλαδηθή θίλεζε ηνπ είδνπο ηεο πνπ θηλεηνπνηεί
ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο θνξείο γχξσ απφ ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο ΔΔ, ην χκθσλν
ησλ Γεκάξρσλ παξνπζηάδεηαη απφ ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα σο έλα εμαηξεηηθφ κνληέιν
πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο. Οη λένη ππνγξάθνληεο δεζκεχνληαη πιένλ λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο
CO2 θαηά ηνπιάρηζηνλ 40% έσο ην 2030 θαη λα πηνζεηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε
αλαθνξηθά κε ηνλ κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο αιιά θαη ηελ πξνζαξκνγή ζε απηήλ. Σν λέν
νινθιεξσκέλν χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ γηα ην Κιίκα θαη ηελ Δλέξγεηα παξνπζηάζηεθε απφ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο 15 Οθησβξίνπ 201517.
Πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξέςνπλ ηελ πνιηηηθή δέζκεπζή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλα κέηξα θαη έξγα, νη
ππνγξάθνληεο ην χκθσλν αλαιακβάλνπλ θπξίσο λα ζπληάμνπλ κηα Βαζηθή Απνγξαθή Δθπνκπψλ
θαη κηα Δθηίκεζε ησλ Κηλδχλσλ θαη ηεο Σξσηφηεηαο απφ ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή. Γεζκεχνληαη λα
ππνβάινπλ, εληφο δχν εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, έλα
ρέδην Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο θαη Κιίκαηνο πνπ ζα πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά ηηο βαζηθέο
δξάζεηο πνπ πξνγξακκαηίδνπλ λα αλαιάβνπλ. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο πξνζαξκνγήο πξέπεη λα απνηειεί
κέξνο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο θαη Κιίκαηνο ή/θαη λα αλαπηχζζεηαη θαη λα
ελζσκαηψλεηαη ζε μερσξηζηφ(ά) έγγξαθν(α) ζρεδηαζκνχ. Ζ πνιηηηθή δέζκεπζε ζεκαηνδνηεί ηελ
έλαξμε κηαο καθξνπξφζεζκεο δηαδηθαζίαο φπνπ νη πφιεηο δεζκεχνληαη λα ζπληάζζνπλ αλαθνξέο
θάζε δχν έηε γηα ηελ πξφνδν ηεο πινπνίεζεο.
Μέρξη ζήκεξα ην χκθσλν έρεη ππνγξαθεί απφ 7716 δήκνπο (1015 εθ ησλ νπνίσλ κεηά ην 2015),
κεηαμχ ησλ νπνίσλ 155 είλαη ειιεληθνί ΟΣΑ α΄ βαζκνχ. πλνιηθά έρνπλ εγθξηζεί 4.977 ζρέδηα
δξάζεο.
χκθσλα κε ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε ηεο ΔηΠ, «ην χµθσλν ησλ
∆εµάξρσλ απνηειεί πξφηππν αλαθνξάο γηα ηελ ελεξγφ δέζµεπζε ησλ δήµσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ
φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη αμίδεη λα
επεθηαζεί ζε άιινπο ηνµείο φπσο ε απαζρφιεζε, ε πνιηηηθή ελζσκάησζεο ή ν θνηλσληθφο
απνθιεηζµφο» (ζ.13). Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ήδε θηλνχληαη άιιεο θαηλνηφκεο κνξθέο
πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, φπσο ηα εδαθηθά ζχκθσλα.
Γ. Δδαθικά ύμθυνα
Σν 2009 ε ΔηΠ (2009, ζ. 37) ζπληζηνχζε λα ζεζπηζζνχλ επξσπατθά εδαθηθά ζχµθσλα, δπλάµεη
ησλ νπνίσλ ζα µπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη, ζε εζεινληηθή βάζε, ηα δηάθνξα αξµφδηα επίπεδα
δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ πξνζαξµνγή ηεο πινπνίεζεο ησλ µεγάισλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ θαη
πξνηεξαηνηήησλ ηεο ΔΔ ζηε βάζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο µε ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο.
Δπίζεο, δεηνχζε λα πξνβιεθζεί φηη ηα επξσπατθά εδαθηθά ζχµθσλα ζα πεξηιαµβάλνπλ ηε
δέζµεπζε ελφο νξγάλνπ ή νξγαληζµνχ ηεο ΔΔ, ηε δέζµεπζε ησλ εζληθψλ αξρψλ θαη κηαο ή
πεξηζζφηεξσλ εδαθηθψλ αξρψλ, ηνλ πξνζδηνξηζµφ ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ πνπ πξέπεη
λα επηηεπρζνχλ, ηελ παξνπζίαζή ηνπο µε ηε µνξθή ζπγθεθξηµέλσλ επηηεπγµάησλ ζην
17
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ζπγθεθξηµέλν έδαθνο, έλα ζχζηεµα παξαθνινχζεζεο θαη, ηέινο, ηνλ θαζνξηζµφ κηαο δνµήο
πξνυπνινγηζµνχ, ε νπνία ζα ζπγθεληξψλεη ηηο εηζθνξέο ησλ δηάθνξσλ κεξψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο
γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο.
Πξάγκαηη, έλα Δδαθηθφ χκθσλν απνηειεί κηα ζπκθσλία κεηαμχ ησλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο
κηαο ρψξαο (ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ) γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ ζπγρξνληζκφ ηεο πνιηηηθήο
αηδέληαο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα εζηηάζνπλ ηηο δξάζεηο θαη ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο ζηνπο
ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020»18.
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο εδαθηθνχ ζπκθψλνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο λνκηθέο πξνβιέςεηο, πνπ
αλαδεηθλχνπλ ηηο πνιηηηθέο εθείλεο πνπ είλαη αλαγθαίεο θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο απηψλ
ησλ πνιηηηθψλ γηα ηε δηαζθάιηζε πεξηζζφηεξν απνδνηηθψλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», νηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο, πνπ
αλαιχνπλ ηνπο πφξνπο (ελσζηαθνχο, εζληθνχο, ηνπηθνχο ή ηδησηηθνχο) γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
θαη πξνβιέςεηο γηα ηε κέζνδν δηαθπβέξλεζεο, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δπλεηηθέο ζεζκηθέο
δηεπζεηήζεηο γηα ηελ παξαγσγή ησλ πνιηηηθψλ κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν19.
Πνηνη είλαη νη πηζαλνί ζηφρνη ελφο εδαθηθνχ ζπκθψλνπ; Πξψηνλ, ε ζέζπηζε εζληθψλ θαη
πεξηθεξεηαθψλ ζηφρσλ κε ηε ρξήζε δεηθηψλ άιισλ εθηφο απφ ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ
(ΑΔΠ) κηαο ρψξαο. Γεχηεξνλ, ε πινπνίεζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ εκβιεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ.
Καη ηξίηνλ, ε αλάδεημε ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζε εζληθφ επίπεδν.
ε πξαθηηθφ επίπεδν, εδαθηθά ζχκθσλα ζπλαληνχκε ζηελ Απζηξία (Δδαθηθά χκθσλα
Απαζρφιεζεο, 2007 - 2013), ζην Βέιγην (χκθσλν Γξάζεο ηεο Φιάλδξαο 2020), ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην (Μεγάιε χκπξαμε ηνπ Νφηηηγρακ), ζηε Γαιιία (Δδαθηθφ χκθσλν γηα ηελ Έληαμε),
ζηε Γεξκαλία (Καηλνηφκνο Πξσηνβνπιία Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηθεξεηψλ) θαη ζηελ Ηζπαλία
(Δδαθηθά χκθσλα ηεο Καηαινλίαο γηα ηελ Όπαηζξν). Απηά ηα χκθσλα δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο
ζηα εμήο ζηνηρεία:





ηα επίπεδα δηνίθεζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ (ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ, ελσζηαθφ).
ηε θχζε ηεο χκπξαμεο (θάζεηε ή νξηδφληηα).
ηα πεδία δξάζεο (επξχηεξα ή πνιχ ζπγθεθξηκέλα).
ηνπο ηνκείο δξάζεο (π.ρ. απινχζηεπζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, παξνρή ππεξεζηψλ
ζηνπο πνιίηεο/ζηνπο επηρεηξεκαηίεο).
 ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο (πξνζσξηλή ή κφληκε).
 ηνλ ηχπν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (ελσζηαθφο, εζληθφο, ηνπηθφο, ή ηδησηηθφο).
Οη αλσηέξσ δηαθνξέο ππνγξακκίδνπλ ηε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, θαζψο θαη ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή, ζεζκηθή θαη πεξηβαιινληηθή πνιπκνξθία ησλ ρσξψλ φπνπ πηνζεηνχληαη
ηα Δδαθηθά χκθσλα.
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Bι. Committee of the Regions, Territorial Pacts: Making the Most of Europe 2020 through Partnership, CoR,
Brussels 2010, ζ.2.
19
ην ίδην, ζ.4
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Γηα παξάδεηγκα, ε πξφζθαηε αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Πνισληθήο Πεξηθέξεηαο Pomorskie
(επηέκβξηνο 2012) πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή κηαο ζεηξάο ιχζεσλ θαη κεραληζκψλ κε ζηφρν ηελ
θαιχηεξε ελζσκάησζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο πεξηθέξεηαο ζηελ εζληθή αλαπηπμηαθή
πνιηηηθή. πσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε
θαιείηαη λα αλαιάβεη ηξεηο βαζηθνχο ξφινπο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο 20:
 Χο επελδπηήο – ιεηηνπξγεί σο θνξέαο άκεζεο εθαξκνγήο θαη ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή κέζσ ηεο πξνψζεζεο δηθψλ ηεο έξγσλ
ή έξγσλ πνπ έρεη αλαιάβεη απφ θνηλνχ κε άιινπο εηαίξνπο,
 Χο πληνληζηήο θαη επηθεθαιήο αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ – ελεξγεί σο ν θνξέαο
ζπγθέληξσζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο, σο ν ππεχζπλνο πινπνίεζήο ηεο,
θαζνξηζκνχ ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, θαζνξηζκνχ ησλ κνλάδσλ πινπνίεζεο θαη
παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο, φπσο θαη σο κνλάδα δηαρείξηζεο ηεο εμσηεξηθήο
ζπκβνιήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επξσπατθήο) πνπ ζηφρν έρεη ηελ επίηεπμε ησλ
ζθνπψλ ηεο ζηξαηεγηθήο,
 Χο Δκπλεπζηήο – σο δεκηνπξγφο θαη ππνζηεξηθηήο ησλ βαζηθψλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ ηεο
πεξηνρήο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζηξαηεγηθή θαη ηα νπνία εθαξκφδνληαη ζε άιια επίπεδα
δεκφζηαο δηαθπβέξλεζεο, ηδηαίηεξα ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν.
ηελ πξνζπάζεηα εθπιήξσζεο ηνπ ηξίηνπ ξφινπ ηεο, ε ηξαηεγηθή θαζνξίδεη ηηο πξνζδνθίεο ηεο
Πεξηθέξεηαο απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε. Πξφθεηηαη γηα θαηλνηνκία ζην πνισληθφ ζχζηεκα
δηακφξθσζεο ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο. Απνηειεί ην πξψην παξάδεηγκα δηακφξθσζεο θαη
πξνζπάζεηαο ελαξκφληζεο ησλ πνιηηηθψλ απφ ηα θαηψηεξα επίπεδα δηνίθεζεο. Οη πξνζδνθίεο πνπ
δηαηππψλνληαη ζηε ζηξαηεγηθή θαιχπηνπλ δεηήκαηα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ
πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ. Βαζηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζή ηνπο δηαδξακαηίδνπλ ηα κέζα πνπ έρεη ζηε
δηάζεζή ηεο ε θεληξηθή θπβέξλεζε, ηα νπνία θαη νξίδνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο κειινληηθνχ δηαιφγνπ.
Σν ζχζηεκα επίηεπμεο ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο νξίδεη επίζεο ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ απφ θνηλνχ
δξάζεσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο. Αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλα φξηα θαη αλαπηπμηαθέο
δπλαηφηεηεο δξάζεσλ, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο πηζαλφηεηεο αηζζεηψλ
ζεηηθψλ αιιαγψλ γηα ηελ πεξηνρή. Δπηπξνζζέησο, νη δεζκεχζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο,
φπσο μερσξηζηά θαη θάζε επηρεηξεζηαθφο ζηφρνο ηεο ηξαηεγηθήο, απνηεινχλ ζεκείν εθθίλεζεο
ηεο ζπγθεθξηκελνπνίεζεο ζαθψλ ζεκείσλ έκθαζεο, βάζεη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ αιιά θαη εληφο ηεο ίδηαο ηεο πεξηθέξεηαο.
Με ηνλ θαζνξηζκφ πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ έλαληη ησλ εζληθψλ αξρψλ, ε ηξαηεγηθή ηεο
Πεξηθέξεηαο πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ζπλεηαηξηζκνχ κε ηα αλψηεξα επίπεδα, κέζσ εδαθηθψλ
ζπκθψλσλ. Σα εδαθηθά ζχκθσλα έρνπλ ζρεδηαζηεί σο εξγαιείν πνιπεπίπεδεο θαζνδήγεζεο
δξάζεσλ (εληφο ησλ πιαηζίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο απνθεληξσκέλεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο) θαη
εθπξνζσπνχλ ηελ Πεξηθέξεηα (δειαδή ηελ πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε) θαη ηηο εζληθέο αξρέο
20
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(δειαδή ην Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο). Καη νη δχν θνξείο δηαζέηνπλ λνκηθά θαη
νηθνλνκηθά εξγαιεία, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ην λνκηθφ ηνπο πιαίζην. Μέζσ ησλ εδαθηθψλ
ζπκθψλσλ δεζκεχνληαη πεξί θαζνδήγεζεο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο
αλαπηπμηαθέο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί. Οη δεζκεχζεηο απηέο, νη νπνίεο θαιχπηνληαη απφ ηε
ζχκβαζε, αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ελψ πξνβιέπεηαη θαη ε ππνζηήξημή ηνπο απφ φξγαλα
δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ – πεξηθεξεηαθά ή εζληθά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε θεληξηθή δηνίθεζε
απνηειεί ζεκαληηθφ εηαίξν. Σα εδαθηθά ζχκθσλα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
αλαγλψξηζε θαη πξνψζεζε ζηξαηεγηθψλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη νξγαλσηηθψλ ιχζεσλ θξίζηκσλ
γηα ηελ ρψξα θαη ηελ πεξηθέξεηα, εληζρχνληαο ηελ θαζνδήγεζε ησλ παξεκβάζεσλ πνπ
πινπνηνχληαη απφ ην εζληθφ θαη ην πεξηθεξεηαθφ επίπεδν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο
ηξαηεγηθήο. Σν θείκελν ζέζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο ηεο Pomorskie θαηαξηίδεηαη κε
βάζε ηελ ήδε δηακνξθσκέλε ζηξαηεγηθή, θαζψο θαη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο ηεο
πεξηνρήο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε λα δίλεηαη ζηνπο θνξείο πνπ έρνπλ άκεζε εκπινθή ζηελ πινπνίεζε
ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ. Οη ζπκβαηηθέο ζπκθσλίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα ιακβάλνπλ
ηε κνξθή νινθιεξσκέλσλ εδαθηθψλ ζπκθσληψλ (integrated territorial agreements - ITA).
Καιχπηνπλ ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο, γχξσ απφ κεγάιεο πφιεηο ή αγξνηηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο
απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο αλαπηπμηαθέο ελέξγεηεο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπο αθνινπζεί ηε κνξθή
νινθιεξσκέλσλ εδαθηθψλ πξνζεγγίζεσλ φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ.
Ζ νπζία ηνπ εξγαιείνπ έγθεηηαη ζηε δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη, ψζηε λα εληνπηζηνχλ θαη λα
πξνεηνηκαζηνχλ ηα θαηάιιεια «παθέηα» έξγσλ, ζε κηα γθάκα ηνκέσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κεηαμχ
ηνπο θαη θαζνξηζηηθψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ. Ζ εθαξκνγή ηνπο ζα πξέπεη:
 Να ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο εγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ
αλαθνξάο.
 Να πξνσζεί ηε ζπληνληζκέλε ζηήξημε δηάθνξσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο (πξνγξάκκαηα,
άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο).
 Να ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ.
 Να παξέρεη ην απαηηνχκελν πιαίζην, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δεκηνπξγηθή θαη νπζηαζηηθή
εθηέιεζε ηνπ ξφινπ ηεο πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ελαξκφληζε ηεο
ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε.
πκπεξαζκαηηθά, ε αλαζεσξεκέλε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή ηεο Πεξηθέξεηαο Pomorskie θέξλεη
ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ζρεδίαζε ησλ πνιηηηθψλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Βαζηθά ζεκεία ηεο
είλαη: ε επίηεπμε πνιπεπίπεδεο ζπλεξγαζίαο εληφο θαη εθηφο ηεο πεξηθέξεηαο, ε πξνζέγγηζε κε
ζπλεξγαηηθή δηάζεζε, ε πξνψζεζε ηνπ εδαθηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ
θαζψο θαη ησλ δξάζεσλ εθαξκνγήο. Ζ ζηξαηεγηθή ζέηεη ηηο απαηηνχκελεο βάζεηο γηα νδεγίεο:
ζρεηηθά κε ην πνηνο ζπλεξγάδεηαη κε πνηνλ θαη κε πνην ηξφπν, ζρεηηθά κε ηνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο
πνπ ζα πξέπεη ε ζπλεξγαζία απηή λα δψζεη έκθαζε, θαη ζρεηηθά κε πνηα ζα είλαη ε πεξηνρή
εθαξκνγήο (ηξφπνο θαζνξηζκνχ ηεο). Ζ πνιπεπίπεδε δηαρείξηζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλαπηπμηαθήο
πνιηηηθήο ηεο Πεξηθέξεηαο Pomorskie ζηεξίδεηαη ζε δχν ηχπνπο ζπκβαηηθψλ εξγαιείσλ:
 Σα εδαθηθά ζχκθσλα απνηεινχλ εξγαιείν θαζνδήγεζεο ησλ απαηηνχκελσλ δξάζεσλ, ζε
ζπλδπαζκφ κε θνξείο εζληθνχ επηπέδνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε.
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 Οη νινθιεξσκέλεο εδαθηθέο ζπκθσλίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε
ζπλεξγαζηψλ θαη εηαηξηθψλ ζρέζεσλ, κέζα ζην πιαίζην ησλ επηιεγκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ
πεξηνρψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο πεξηθέξεηαο.
Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο εξγαιείσλ, ε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ηφζν ζε ζπλεξγαηηθνχο ζπλδπαζκνχο
φζν θαη ζε δηαδηθαζίεο δηαπξαγκάηεπζεο. ηελ πεξίπησζε ησλ εδαθηθψλ ζπκθψλσλ, ε νξηδφληηα
εηαηξηθή ζρέζε δειψλεη φηη νη πεξηθεξεηαθέο πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ εληφο
πεξηθέξεηαο, κε δηάινγν κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ δηνηθήζεσλ, θαζψο θαη άιισλ δεκφζησλ θαη
ηδησηηθψλ εηαίξσλ, πξηλ απηέο θαηαηεζνχλ ζηελ θεληξηθή θπβέξλεζε. Ζ θάζεηε εηαηξηθή ζρέζε
απνηειεί ην επφκελν βήκα ηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο νη πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ ζα πξέπεη λα
ζπδεηεζνχλ θαη λα ζπκθσλεζνχλ κεηαμχ πεξηθεξεηαθνχ θαη εζληθνχ επηπέδνπ. ηελ πεξίπησζε
ησλ νινθιεξσκέλσλ εδαθηθψλ ζπκθσληψλ, ε νξηδφληηα εηαηξηθή ζρέζε πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγθε
δηαηνκεαθήο εθπξνζψπεζεο ηεο πεξηνρήο αλαθνξάο, φπσο θαη ζπκθσλίαο ελφο θνηλνχ ζρεδίνπ
δξάζεο θαζψο θαη ησλ θξίζηκσλ αλαπηπμηαθψλ ηνπ δεζκεχζεσλ. ηε ζπλέρεηα, ν δηακνξθσκέλνο
θνξέαο εθπξνζψπεζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο πεξηνρήο γίλεηαη κέξνο κηαο θάζεηεο εηαηξηθήο ζρέζεο κε
ηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο, σο εηαίξνο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη δηακνξθσηήο ησλ ηειηθψλ
απνθάζεσλ.
Γ. Σοπική Ανάπηςξη με Ππυηοβοςλία Σοπικών Κοινοηήηυν (CLLD)
Ζ Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ21, βαζηζκέλε ζηελ πξνζέγγηζε
LEADER, είλαη κηα κέζνδνο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπηθψλ νινθιεξσκέλσλ αλαπηπμηαθψλ
ζηξαηεγηθψλ κε ηε ζπκκεηνρή εηαίξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσλίαο
ησλ πνιηηψλ, ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ
απνηειεζκαηηθά νη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη δεκνγξαθηθέο πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίδνπλ νη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Δίλαη έλα ηδηαίηεξα ηζρπξφ εξγαιείν, εηδηθά ζε πεξηφδνπο
θξίζεο, πνπ δείρλεη φηη νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο κπνξνχλ: (α) λα θάλνπλ ζηαζεξά βήκαηα πξνο πην
απνηειεζκαηηθέο κνξθέο βηψζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε
ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», (β) λα θαηλνηνκήζνπλ, φρη απνθιεηζηηθά κε φξνπο ηερλνινγηθνχο,
αιιά θπξίσο κε φξνπο αληηκεηψπηζεο ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ θαη (γ) λα εληζρχζνπλ ηελ θνηλσληθή
ζπλνρή ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο.
Δζηηάδνληαο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη θνηλσλίεο, ε πξνζέγγηζε CLLD δίλεη ηελ επειημία θαη ηε
δπλαηφηεηα λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο κε
νινθιεξσκέλν θαη πνιπηνκεαθφ ραξαθηήξα, κε ηελ πινπνίεζε παξεκβάζεσλ δεκνζίνπ ή
ηδησηηθνχ ραξαθηήξα (ελίζρπζε ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ, ππνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πινπνίεζε «άπισλ» παξεκβάζεσλ ζε ζρέζε κε ηε δηθηχσζε θαη ηελ
αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ ηθαλνηήησλ), ζπλδπάδνληαο έλαλ αξηζκφ εξγαιείσλ θαη ππν-κέηξσλ ηνπ
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Βι. άξζξα 32-35 Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί Κνηλψλ
Γηαηάμεσλ γηα ην ΔΣΠΑ, ην ΔΚΣ, ην ΣΑ, ην ΔΓΣΑΑ θαη ην ΔΣΘΑ˙ άξζξα 42-44 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1305/2013 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην ΔΓΣΑΑ.
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ΔΓΣΑΑ, θαζψο θαη δξάζεσλ απφ ην ΔΣΘΑ, ην ΔΚΣ θαη ην ΔΣΠΑ (ζε πεξίπησζε πνιπηνκεαθήο
πξνζέγγηζεο).
Σν παξφλ κέηξν εθαξκφδεηαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, φπσο νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηε λέα ηππνινγία
ηνπ ΟΟΑ, νη νπνίεο έρνπλ ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
 Πξνηείλνληαη κέζσ ηεο «απφ ηα θάησ πξνο ηα επάλσ» πξνζέγγηζεο απφ ηνπο ΟΣΑ. Σα
ζρέδηα ηνπηθήο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα απνηεινχλ πξντφλ δηαβνχιεπζεο κε ηνπο
αληηπξνζσπεπηηθνχο θνξείο ηεο πεξηνρήο θαη ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ.
 Να δηαζέηνπλ επαξθή θξίζηκε κάδα απφ ηελ άπνςε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ. Δηδηθφηεξα ν πιεζπζκφο ηεο θάζε πεξηνρήο παξέκβαζεο
θπκαίλεηαη κεηαμχ 10.000 - 120.000 θαηνίθνπο, εθηφο δεφλησο αηηηνινγεκέλσλ
πεξηπηψζεσλ.
 Να απνηεινχληαη απφ δεκνηηθά δηακεξίζκαηα κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 5.000 θαηνίθσλ.
 Να πεξηιακβάλνπλ νξεηλέο θαη κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο θαη έσο 12% κε ραξαθηεξηζκέλσλ
(πεδηλψλ) πεξηνρψλ.
 Να παξνπζηάδνπλ ζπλνρή θαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, θαζψο θαη θνηλέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο
αλαπηπμηαθέο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο.
 Να απνδεηθλχεηαη ν πνιπηνκεαθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζρεδίνπ.
Έηζη, ε κεζνδνινγία CLLD εθαξκφδεηαη ζήκεξα ζε πιεζψξα πεξηνρψλ αλά ηελ Δπξψπε.
Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν πξνέθπςε ε αλάγθε γηα κηα λέα δηαδηθαζία κάζεζεο γηα ηηο Γηαρεηξηζηηθέο
Αξρέο (ΓΑ), ηνπο ελδηάκεζνπο θνξείο (π.ρ. ΓΑ Πεξηθεξεηψλ), ηνπο νξγαληζκνχο πιεξσκψλ, ηηο
Οκάδεο Σνπηθήο Γξάζεο (ΟΣΓ) θαη ηνπο δηθαηνχρνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα:
 ζνη εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ΔΣΠΑ θαη ηνπ ΔΚΣ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ
βξίζθνληαη ζε αζηηθέο πεξηνρέο, πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηη πξνζθέξεη ε CLLD θαη πψο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ.
 Οη παξάγνληεο ηεο CLLD ζε πεξηνρέο φπνπ πξνβιέπεηαη ηέηνηνπ είδνπο πνιιαπιή
ρξεκαηνδφηεζε πξέπεη λα ζπληνλίζνπλ θαη λα ζπλδπάζνπλ δηαθνξεηηθέο πεγέο
ρξεκαηνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο
πξνθιήζεηο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο.
Γηα παξάδεηγκα, ε πεξίπησζε ηνπ Scheveningen ζηε Υάγε απνηειεί κηα απφ ηηο ιίγεο πεξηπηψζεηο
φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο CLLD ζε αζηηθφ πιαίζην22. Χζηφζν, απνηειεί έλα ελδηαθέξνλ
παξάδεηγκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε CLLD ρξεζηκνπνηείηαη σο κηα κέζνδνο πνιπεπίπεδεο
δηαθπβέξλεζεο. Απφ ην 1994 ν Γήκνο ηεο Υάγεο δηαδξακαηίδεη ηνλ ξφιν ηνπ ελδηάκεζνπ θνξέα
ζηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΣΠΑ. Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηεο πφιεο γηα ηελ πεξίνδν 2014 - 2020
εγθξίζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014 θαη πξνβιέπεη ηε ρξήζε ηεο πξνζέγγηζεο CLLD ζε έλα ηκήκα
ηεο πφιεο, ηελ πεξηνρή Scheveningen, ζην πιαίζην ηεο Οινθιεξσκέλεο Δδαθηθήο Δπέλδπζεο
(ΟΔΔ) πνπ απεπζχλεηαη ζε ππνβαζκηζκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο. Ζ ΟΔΔ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
ΔΣΠΑ θαη θαιχπηεη ηηο αθφινπζεο πξνηεξαηφηεηεο:
22

Βι. CEC, Starting CLLD Implementation In Practice, DG for Maritime Affairs and Fisheries, European Commission,
Commission of the European Communities, Brussels 2016, ζ.15.
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 Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο.
 Πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ.
 Πξνψζεζε θνηλσληθήο έληαμεο θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο.
ηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηεο δήηεζεο
δεμηνηήησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κέζσ ηεο ηφλσζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ,
εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηεο θπβέξλεζεο, θαη ε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ αζηηθψλ
πεξηνρψλ γηα επέλδπζε κέζσ ηεο αλάπηπμεο πςειήο πνηφηεηαο θαη πξνζβάζηκσλ επηρεηξεκαηηθψλ
ηνπνζεζηψλ. Μέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο CLLD ε πφιε ειπίδεη φηη ζα ηνλψζεη ηελ απαζρφιεζε ηνπ
ιηκαληνχ θαη ηνπ αιηεπηηθνχ ηνκέα, βειηηψλνληαο ηελ ειθπζηηθφηεηα ηεο πεξηνρήο γηα ηνπο
ηνπξίζηεο. Δληνχηνηο, ε επίηεπμε απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηεο ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο ηνπ Scheveningen εμαξηάηαη απφ ηελ εκπινθή ησλ ηνπηθψλ εηαίξσλ θαη θπξίσο ησλ
επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ
ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε θαηάιιειε επζπγξάκκηζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ
ζηφρσλ ησλ δχν πιεπξψλ.
Καηά ζπλέπεηα, ε πφιε απνθάζηζε λα επηηξέςεη ζηνπο ηνπηθνχο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο λα
αλαιάβνπλ ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο, αλαπηχζζνληαο ηε δηθή ηνπο ζηξαηεγηθή CLLD ζην
πιαίζην ηεο ΟΔΔ. Γη‟ απηφλ ην ζθνπφ, δφζεθε ρξεκαηνδφηεζε 1.2 εθ. € εθ ησλ νπνίσλ ηα 432.000€
πξνήιζαλ απφ ην ΔΣΠΑ θαη ηα ππφινηπα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο πφιεο θαη ζπλεηζθνξέο
ηδησηηθψλ εηαίξσλ. Έηζη, ζπζηήζεθε κηα ηνπηθή εηαηξηθή ζρέζε κε ηε κνξθή ηδξχκαηνο, ε νπνία
πεξηιακβάλεη εθπξνζψπνπο ησλ ΜκΔ, ησλ ηνκέσλ πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ θαη θαηνίθνπο ηεο
πφιεο. Πξφεδξνο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο νξίζηεθε κηα ηζρπξή θαη αλεμάξηεηε πξνζσπηθφηεηα.
Αμησκαηνχρνη ηεο πφιεο ζπλέβαιαλ σο δηακεζνιαβεηέο, ρσξίο, σζηφζν, λα επηβάινπλ ηηο
πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο θαη γλψκεο. Οη εηαίξνη ζρεδίαζαλ κηα SWOT αλάιπζε θαη κηα
ζηξαηεγηθή πνπ πξνζβιέπεη ζηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ
απαζρφιεζεο γηα ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, θπξίσο γηα αλεηδίθεπηνπο αηηνχληεο εξγαζία. Ζ ηνπηθή
ζηξαηεγηθή εζηηάδεη ζηα αθφινπζα βαζηθά ζέκαηα:
 Ζ πεξηνρή Scheveningen σο παξαζαιάζζην ζέξεηξν.
 Ζ νηθνλνκία ηνπ ιηκέλα.
 Ζ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο.
Ζ εηαηξηθή ζρέζε ζρεδηάδεη λα ζηεξίμεη θπξίσο έξγα κηθξήο θιίκαθαο κε πηινηηθφ ραξαθηήξα. Οη
νκάδεο - ζηφρνο πεξηιακβάλνπλ πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, λέεο επηρεηξήζεηο, θαηνίθνπο, λένπο θαη
θνηηεηέο, ειηθησκέλνπο θαη ηνλ ηνκέα ηνπ αζιεηηζκνχ. πλνιηθά, ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο
ζηξαηεγηθήο ππήξμε κηα ζεηηθή εκπεηξία. Οη ηνπηθνί παξάγνληεο αλέπηπμαλ έλα ηζρπξφ αίζζεκα
θπξηφηεηαο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ην επίπεδν εκπινθήο ησλ θαηνίθσλ ήηαλ πςειφ. Οη θχξηεο
πξνθιήζεηο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο ξεπζηφηεηαο ηνπ έξγνπ θαη ε απνζαθήληζε ηνπ
λένπ ξφινπ ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο θαη ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο κε ηελ αλάιεςε θάπνησλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπο απφ ηελ ΟΣΓ.
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Δ. Οι Μακποπεπιθεπειακέρ ηπαηηγικέρ ηηρ ΔΔ
Ζ αλάπηπμε ησλ Μαθξνπεξηθεξεηψλ σο λέσλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ έρεη πξνσζεζεί ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία απφ δηάθνξεο ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο ηεο ΔΔ ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο
παξαδνζηαθέο πνιηηηθέο αλά ρψξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ πξνθιήζεσλ, φπσο είλαη ε
αλάπηπμε κε γλψκνλα ηελ θαηλνηνκία, ην πεξηβάιινλ ή ε θιηκαηηθή αιιαγή, κε ηελ εθαξκνγή κηαο
πξνζέγγηζεο απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ εζληθψλ,
πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ23.
Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο (EUSBSR)24
απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ην 2009, αλαπηχρζεθαλ ηξεηο αθφκε καθξνπεξηθεξεηαθέο
ζηξαηεγηθέο: ε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γνχλαβε (EUSDR) ην 201125, ε ζηξαηεγηθή
ηεο ΔΔ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αδξηαηηθήο θαη ηνπ Ηνλίνπ (EUSAIR) ην 201426 θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο
ΔΔ γηα ηελ πεξηνρή ησλ Άιπεσλ (EUSALP) ην 201627.
Ζ έλλνηα ηεο καθξνπεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο πεξηθιείεη ηηο εμήο αξρέο28:
 ηεο ελζσκάησζεο – νη ζηφρνη ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζε πθηζηάκελα πιαίζηα
πνιηηηθήο (ΔΔ, πεξηθεξεηαθήο, εζληθήο, ηνπηθήο) πξνεληαμηαθήο, πξνγξάκκαηα (ΔΔ, εηδηθά
γηα θάζε ρψξα, εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο, ηνκεαθά) θαη ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα·
 ηνπ ζπληνληζκνχ – ζηηο πνιηηηθέο, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηνπο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο ζα
πξέπεη λα απνθεχγνληαη ηα ζηεγαλά κεηαμχ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ, παξαγφλησλ ή
δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο·
 ηεο ζπλεξγαζίαο – νη ρψξεο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη, θαζψο επίζεο θαη νη ηνκείο, ζε
νιφθιεξε ηελ πεξηθέξεηα, αιιάδνληαο ηε «λννηξνπία» απφ εζσζηξεθή ζε εμσζηξεθή
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηδεψλ·
 ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο – νη ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζε δηάθνξα
επίπεδα πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη θαιχηεξα, ρσξίο λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο βαζκίδεο ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ·
 ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο – νη ρψξεο ΔΔ θαη νη ρψξεο εθηφο ΔΔ κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε
βάζε ην ακνηβαίν ζπκθέξνλ θαη ηνλ ζεβαζκφ.

23

Βι. Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή
Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ζρεηηθά κε ηελ Τινπνίεζε ησλ
Μαθξνπεξηθεξεηαθψλ ηξαηεγηθψλ ηεο ΔΔ, COM(2016)805 ηειηθφ, Βξπμέιιεο 2016, ζ.3.
24
Βι. Council of the European Union, Conclusions 29/30 October 2009, 15265/09, CONCL 3, Brussels 2009
25
Βι. Council of the European Union, Conclusions on the European Union Strategy for the Danube Region, 3038rd
General Affairs Council Meeting, 13 April 2011, Brussels 2011.
26
Βι. Council of the European Union, Council Conclusions on the European Union Strategy for the Adriatic and
Ionian Region (EUSAIR), General Affairs Council Meeting, 29 September, Commission of the European Communities,
Brussels 2014.
27
Βι. Council of the European Union, Conclusions 27November 2015 and Conclusions 28 June 2016, Brussels 2016
28
Βι. Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΡΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟ, ΣΟ
ΤΜΒΟΤΛΗΟ, ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΧΝ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ. ρεηηθά κε ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ καθξνπεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, Βξπμέιιεο, 27 Ηνπλίνπ,
Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, Βξπμέιιεο 2013, ζ. 3 - 4.
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηφρνο ησλ καθξνπεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ είλαη ε ζπληνληζκέλε απάληεζε
γηα ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη θαιχηεξα φια καδί ζπλνιηθά παξά ρσξηζηά ην θαζέλα. Ο ζηφρνο
κηαο καθξνπεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο είλαη, επίζεο, λα θηλεηνπνηήζεη λέα ζρέδηα θαη
πξσηνβνπιίεο, δεκηνπξγψληαο ην αίζζεκα ηεο θνηλήο επζχλεο. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο απνηεινχλ
ζεκαληηθή θαηλνηνκία ζηελ εδαθηθή ζπλεξγαζία θαη ζπλνρή. Χζηφζν, ε ελ ιφγσ πξνζέγγηζε – κε
βάζε ηελ παξάδνζε ζπλεξγαζίαο πνπ απνξξέεη απφ θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο φπσο ην INTERREG
– πξέπεη λα θξηζεί κε βάζε ηα απνηειέζκαηα, θαη ε επηηπρία λα κεηξεζεί κε θξηηήξην ηελ
απαηηνχκελε πξνζπάζεηα. Δλψ ε ίδηα ε πξνζέγγηζε είλαη αξθεηά δεκνθηιήο, ε εθαξκνγή ηεο
απνηειεί πξφθιεζε, θαζψο απαηηνχληαη βειηηψζεηο ψζηε λα ππάξμεη κηα πξαγκαηηθή πξνζηηζέκελε
αμία θαηά ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ θαη βηψζηκν ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, κηα καθξνπεξηθεξεηαθή
ζπλεξγαζία επαθίεηαη ρξεκαηνδνηηθά ζηα θξάηε - κέιε. Απφ πνιχ λσξίο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
είρε ππνγξακκίζεη ηνλ θαλφλα ησλ «ηξηψλ φρη»: φρη λέα λνκνζεζία˙ φρη λέα ρξεκαηνδφηεζε˙ φρη
λέα ζεζκηθά φξγαλα29.
Με ηε ζπκκεηνρή 19 ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη 8 ηξίησλ ρσξψλ, νη καθξνπεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο έρνπλ
πιένλ θαηαζηεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πιαηζίνπ πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Οη ζηφρνη ηνπο ζπλάδνπλ
πιήξσο κε ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ, εληζρχνπλ ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ
πνιηηηθψλ θαη κέζσλ ηεο ΔΔ θαη εδξάδνληαη ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή.
Πξάγκαηη, θαηά ηελ ηξέρνπζα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014 - 2020, ε ζεζκνζέηεζε ησλ
καθξνπεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηνλ γεληθφ Καλνληζκφ, εθηφο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ
(ΔΓΔΣ), ππνγξακκίδεη ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεδίν αξκνδηφηεηαο θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα
ηελ επίηεπμε ηεο ηνπνθεληξηθήο πνιηηηθήο ζπλνρήο. Δπίζεο, ν νξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηηο
δηαθξίλεη απφ ηηο ζαιάζζηεο ιεθάλεο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ραιαξφο ζηξαηεγηθφο φξνο θαη
εδξάδεηαη ζε κηα θνηλή γεσγξαθηθή πεξηνρή. Μαδί κε ηνπο ΔΟΔ, νη καθξνπεξηθεξεηαθέο
ζηξαηεγηθέο απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία ηεο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ γεληθφ Καλνληζκφ, ν
νπνίνο ζέηεη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ
θξαηψλ - κειψλ ζε απηέο30.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη καθξνπεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο πξνζζέηνπλ αμία ζηε δηάζηαζε ηεο
πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή, πξνζθέξνληαο κηα πιαηθφξκα γηα πνιπηνκεαθή, πνιπεζληθή θαη
πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε, ε νπνία είλαη αλνηθηή θαη ζε ηξίηεο ρψξεο.
Αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο καθξνπεξηθεξεηαθήο πξνζέγγηζεο ζε Βαιηηθή, Γνχλαβε θαη
Αδξηαηηθή - Ηφλην επηζεκαίλνληαη ηα εμήο31:

29

Βι. CEC, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European and Social
Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea Region,
COM (2009) 248 final, Commission of the European Communities, Brussels 2009
30
Βι. European Parliament, New Role of Macro-regions in European Territorial Cooperation, Study, DirectorateGeneral for Internal Policies, Policy Department B: Structural and Cohesion Policies, European Parliament, Brussels
2015, ζ.26.
31
Βι. Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Έθζεζε… ζρεηηθά κε ηελ Τινπνίεζε ησλ Μαθξνπεξηθεξεηαθψλ ηξαηεγηθψλ ηεο ΔΔ, ν.π.,
ζ. 7 - 12.
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Μέζα ζε δηάζηεκα νρηψ εηψλ απφ ηε ζέζπηζή ηεο, ε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ πεξηνρή ηεο
Βαιηηθήο Θάιαζζαο έρεη δψζεη ψζεζε ζηε δεκηνπξγία λέσλ δηθηχσλ θαη έρεη απμήζεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ήδε πθηζηάκελσλ (π.ρ. θφξνπκ γηα ηελ αιηεία ζηε Βαιηηθή Θάιαζζα).
Απηφ νδήγεζε ζηελ έλαξμε λέσλ έξγσλ θαη ζηελ επέθηαζε ησλ ήδε πθηζηάκελσλ (π.ρ.
δηαδξαζηηθή δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο Βαιηηθήο). Ζ ελνπνίεζε ηεο
πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζηελ πεξηνρή έρεη παξάζρεη ζηνπο θνξείο ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο
έλα θνηλφ πιαίζην δηαιφγνπ. Ζ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ζε φια ηα επίπεδα,
είηε ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, είηε κεηαμχ ησλ ρσξψλ (ρψξεο ηεο ΔΔ θαη ηξίηεο ρψξεο), είηε
κεηαμχ πεξηθεξεηαθψλ νξγαληζκψλ, έρεη νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ηζρπξφηεξσλ ζπλεξγεηψλ.
Αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γνχλαβε έρνπλ θαηαγξαθεί ζεκαληηθά
επηηεχγκαηα ηφζν ζε επίπεδν έξγσλ φζν θαη ζε επίπεδν ζπληνληζκνχ. Πνιιά έξγα μεθίλεζαλ ή
αλαπηχρζεθαλ πεξαηηέξσ σο απνηέιεζκα ηεο ζηξαηεγηθήο: ηα γεληθά ζρέδηα γηα ηελ
απνθαηάζηαζε θαη ηε ζπληήξεζε ησλ πισηψλ νδψλ θαη γηα ηε λαπζηπινΐα, ε δεκηνπξγία δηθηχσλ
πξνζηαζίαο ηεο θχζεο θαη ε αλάπηπμε θνηλψλ κεζνδνινγηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε
θπζηθψλ θηλδχλσλ ζην πιαίζην ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαη ε δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ γηα ηε
βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζην Γνχλαβε. Ζ EUSDR έρεη βειηηψζεη, επίζεο, ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο,
θέξλνληαο ζε επαθή ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη ζπλδένληαο θαιχηεξα ηα πθηζηάκελα
φξγαλα πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάμνπλ γλψζεηο θαη εκπεηξίεο. Υάξε ζηε EUSDR θαηέζηε
απνηειεζκαηηθφηεξν ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηνπ ζπληνληζκνχ κεηαμχ
ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ζε εζληθφ επίπεδν. Γηεπθνιχλζεθε ε πξνζέγγηζε ησλ
ζρεηηθψλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ν ζπλερήο
δηάινγνο κε ηηο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.
Σέινο, φζνλ αθνξά ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ Αδξηαηηθή θαη ην Ηφλην, δεδνκέλνπ ηνπ κηθξνχ
δηαζηήκαηνο εθαξκνγήο ηεο, νη δξάζεηο επηθεληξψζεθαλ πξσηίζησο ζηε δεκηνπξγία δνκψλ θαη
θαλφλσλ δηαθπβέξλεζεο. ην πιαίζην απηφ απαηηήζεθε ε δηεμαγσγή εθηεηακέλσλ ζπδεηήζεσλ θαη
δηαβνπιεχζεσλ κεηαμχ ησλ βαζηθψλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, θπξίσο κεηαμχ ησλ εζληθψλ
ζπληνληζηψλ. ε επίπεδν ΔΔ απαηηείηαη ηζρπξφο ζπληνληζκφο πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα
απνθιίλνληα εζληθά ζπκθέξνληα, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ πςεινχ βαζκνχ ζπκκεηνρήο ηξίησλ
ρσξψλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο δηαθνξέο θαη αμηνζεκείσηεο
αληζνξξνπίεο ζηηο νηθείεο ζεζκηθέο θαη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο. Σν κνληέιν ζπληνληζκνχ πνπ
πξνηείλεηαη ζην ζρέδην δξάζεο ζέηεη ηηο ηέζζεξηο ππφ έληαμε ρψξεο ζε ίζε βάζε κε ηα ηέζζεξα
ζπκκεηέρνληα θξάηε - κέιε ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δνκέο δηαθπβέξλεζεο (π.ρ.
εθ πεξηηξνπήο πξνεδξία).
πκπεξαζκαηηθά, ζθνπφο ησλ καθξνπεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ δελ είλαη ηφζν ε κείσζε ησλ
πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, φζν ε δεκηνπξγία ζπκπξάμεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε
ζηηο ζρεηηθέο πεξηθέξεηεο. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα εληζρπζνχλ νη ζπλέξγεηεο θαη
ε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ησλ καθξνπεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ εζληθψλ/
πεξηθεξεηαθψλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηα Δπξσπατθά
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Γηαξζξσηηθά Δπελδπηηθά Σακεία (ΔΓΔΣ), ελψ απνηειεί δεηνχκελν ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο
δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ ξφισλ φισλ ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ.

Πξνηάζεηο γηα ηελ Δλίζρπζε θαη Αμηνπνίεζε ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο
 Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ηεο ΔΔ (π.ρ. CLLD) γηα ηελ φζν ην
δπλαηφλ κεγαιχηεξε νηθεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ
πξσηνβνπιηψλ απφ ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη ηνπηθνχο πιεζπζκνχο, ηνλ θαιχηεξν
ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ εζληθψλ, ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ επηπέδσλ δηνίθεζεο θαη ηελ
έληαμε ησλ ηνπηθψλ/πεξηθεξεηαθψλ πξσηνβνπιηψλ ζην ζπλνιηθφ εζληθφ αλαπηπμηαθφ
φξακα γηα ηελ πεξηθέξεηα.
 Πξνψζεζε λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο γηα ηα εδαθηθά ζχκθσλα, δπλάµεη ησλ νπνίσλ ζα
µπνξνχλ λα ζπλεξγάδνληαη, ζε εζεινληηθή βάζε, ηα δηάθνξα αξµφδηα επίπεδα
δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ πξνζαξµνγή ηεο πινπνίεζεο ησλ µεγάισλ πνιηηηθψλ ζηφρσλ θαη
πξνηεξαηνηήησλ ηεο ΔΔ ζηε βάζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο µε ηνπο δήκνπο θαη ηηο πεξηθέξεηεο
ηεο ρψξαο.
 Δθπφλεζε απφ ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηνπο δήκνπο επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ γηα ηηο δηεζλείο
ζπλεξγαζίεο ηνπο (π.ρ. χκθσλν Γεκάξρσλ, καθξνπεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο, επξσπατθά
δίθηπα πεξηθεξεηψλ θαη πφιεσλ, πιαηθφξκεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο θαη βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ), πξνθεηκέλνπ απηέο λα απνθέξνπλ ηα πξνζδνθψκελα αλαπηπμηαθά νθέιε ζε
ηνπηθφ/πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη ζπλαθφινπζα λα εληζρχζνπλ ηελ εηθφλα ηεο ρψξαο σο
ειθπζηηθνχ ηφπνπ γηα επελδχζεηο. Μφλν ζην πιαίζην κηαο επηρεηξεζηαθήο ινγηθήο νη
δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ησλ ΟΣΑ ζα εκπεδψζνπλ ηε ζπλεξγαηηθή θνπιηνχξα θαη ηελ
πξαγκαηηθή θαη φρη ςεπδεπίγξαθε, ράξηλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, εμσζηξέθεηα ηνπ ππν-εζληθνχ
επηπέδνπ δηνίθεζεο ηεο ρψξαο. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε θξίλεηαη ζθφπηκν λα εμεηαζηεί
ε αιιαγή ηνπ ξφινπ θαη ηεο θηινζνθίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο ηνπ
άξζξνπ 4 παξ. 2β ηνπ Ν. 3345/2005, θαηά ην γαιιηθφ πξφηππν.
 πλερήο θαηάξηηζε ησλ ζηειερψλ ησλ ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ, πξνθεηµέλνπ λα δηαζθαιηζζεί
ηθαλή δηαρείξηζε ησλ ζρεδίσλ θαη λα απμεζνχλ νη αληαιιαγέο νξζψλ πξαθηηθψλ ζηελ ΔΔ
ζε ζέµαηα εδαθηθήο δηαθπβέξλεζεο.
 Θέζπηζε δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθήο δηαβνχιεπζεο θαη ζπληνληζµνχ µε ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη
ηνπηθέο αξρέο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζην ζχζηεµα παξαθνινχζεζεο
ησλ θξαηψλ - µειψλ γηα ηηο λνµνζεηηθέο πξνηάζεηο ηεο ΔΔ πνπ ηεινχλ ππφ θαηάξηηζε,
νχησο ψζηε αθελφο λα ιαµβάλνληαη ππφςε νη αξµνδηφηεηέο ηνπο ζην πιαίζην ηεο ράξαμεο
ηεο εζληθήο ζέζεο θαη αθεηέξνπ λα ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπµµεηέρνπλ ζηνλ
έιεγρν ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο.
 Δλίζρπζε ηεο επξσπατθήο αγσγήο ηνπ πνιίηε απφ ηελ πξσηνβάζκηα εθπαηδεπηηθή βαζκίδα
γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην επξσπατθφ γίγλεζζαη.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ (Γήμηηπα ιασάμη - Αναζηάζιορ Αναζηαζίος)
Η ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΗ ΠΟΛΤΔΠΙΠΔΓΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ ΣΗ
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ
I. Σν επξσπατθό πξόηππν ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο
Πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε ζεσξείηαη ε ζχκπξαμε ησλ θεληξηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ
αξρψλ ζηελ εθαξκνγή ηφζν ησλ εζληθψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, φζν θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ. Ζ
πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε πξνυπνζέηεη ηε ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία φισλ ησλ επηπέδσλ ηεο
θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη θνξέσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο
αγνξάο. Γηα πξψηε θνξά, ζηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ηνλίδεηαη ξεηά φηη ε θιαζηθή αξρή ηεο
επηθνπξηθφηεηαο αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη δηαθπβέξλεζε ηεο ΔΔ ζε φια ηα επίπεδα (εζληθφ,
πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ).
Ζ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο παξακέηξνπο ηεο ζχγρξνλεο
θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο. Αλαπφζπαζηα ζηνηρεία απηήο ηεο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε
αμηνθξαηία, ε ινγνδνζία, ε δηαθάλεηα θαη ε δηαβνχιεπζε ζηε ράξαμε ησλ πνιηηηθψλ ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο, αιιά θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο αγνξάο. Οη
ζπλαηλεηηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο ηε ραξαθηεξίδνπλ, είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ επίιπζε ζχλζεησλ
πξνβιεκάησλ, αιιά θαη γηα ηελ εμνκάιπλζε ησλ αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ, κε φιε ηελ
πεξηπινθφηεηα πνπ εκθαλίδνπλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Χζηφζν, ε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε,
ζπρλά, ζπλνδεχεηαη απφ αληίζεηεο πξνζεγγίζεηο ζηελ πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ (π.ρ. νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ) θαη ηελ απνπζία θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ.
Παξά ηα αλσηέξσ θνκβηθά πξνβιήκαηα, ε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε δηαζέηεη ηα ραξαθηεξηζηηθά
κηαο αλνηθηήο, ρξήζηκεο θαη, ηειηθψο, απαξαίηεηεο πνιηηηθήο ζπκκεηνρηθψλ απνθάζεσλ πεξί ηα
δεκφζηα πξνβιήκαηα, πνπ πξνσζεί απνηειεζκαηηθά ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο.
Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη:
 ε δεκνθξαηηθή αληηπξνζσπεπηηθφηεηα κέζα απφ ηε ζπληνληζκέλε δξάζε ησλ θνξέσλ ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο, αιιά θαη ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο ΔΔ,
 ε ράξαμε θαη εθηέιεζε θνηλψλ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ αλάπηπμεο θαη
 ε ακνηβαία επζχλε κεηαμχ ησλ εζληθψλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ.
Ζ εκπεηξία ησλ ηεζζάξσλ δεθαεηηψλ ηεο Γ΄ Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θαηαδεηθλχεη φηη ππάξρεη
ζνβαξφ έιιεηκκα ζηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο, κε ζπλέπεηα λα θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθφο ν καθξφρξνλνο, νινθιεξσκέλνο θαη
ζηαζεξφο ζρεδηαζκφο ησλ πνιηηηθψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. «Σα αίηηα ηεο δηαξθνχο αζηάζεηαο
είλαη πνιιά θαη πνηθίια. ηα ζεκαληηθφηεξα ζπγθαηαιέγεηαη ε έιιεηςε ζηνηρεηψδνπο ζπλαίλεζεο
κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο αθφκα θαη ζε επνρέο βαζηάο θξίζεο, ε νπνία
ζπλεπάγεηαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, είηε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο γηα πξφσξε δηάιπζε ηεο
βνπιήο απφ ην εθάζηνηε θπβεξλψλ θφκκα πξνο αμηνπνίεζε επλντθψλ ζπγθπξηψλ γηα ηελ επαλεθινγή
ηνπ είηε ηελ πξφθιεζε βνπιεπηηθψλ εθινγψλ απφ ηελ αληηπνιίηεπζε κε ζθνπφ ηελ αλαξξίρεζε ζηελ
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εμνπζία. Παξάιιεια ε επηβίσζε ηνπ πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο έσο ηηο εκέξεο καο, κε δηάθνξεο
παξαιιαγέο, δελ επηηξέπεη ηελ νξηζηηθή θαη ακεηάθιεηε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αμηνθξαηίαο ζηηο
επηινγέο πξνζψπσλ γηα ηελ θαηάιεςε δεκφζησλ ζέζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα ππαγνξεχεη ηε ζέζπηζε
ξπζκίζεσλ ή θαη νξγαλσηηθψλ ζρεκάησλ κε απνθιεηζηηθφ γλψκνλα ηελ εμππεξέηεζε ηεο πνιηηηθήο
θαη εθινγηθήο πειαηείαο».32
Δίλαη γεγνλφο φηη ε ειιεληθή πνιηηεία ρξεηάδεηαη ξηδηθέο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ζηε
δεκφζηα δηνίθεζε, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ θνηλνβνπιεπηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Οη
κεηαξξπζκίζεηο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε33 είλαη έλαο ζηφρνο, πνπ επί αξθεηέο δεθαεηίεο εμαγγέιιεηαη
απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο, ρσξίο φκσο λα πξαγκαηψλεηαη. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε παξακέλεη έλαο
κεραληζκφο δπζθίλεηνο θαη δπζιεηηνπξγηθφο, πνπ δπζθνιεχεηαη λα επεμεξγαζηεί δεκφζηεο
πνιηηηθέο θαη λα εθπιεξψζεη απνηειεζκαηηθά, κε πνηφηεηα θαη επειημία, ηηο δεκφζηεο δξάζεηο ηνπ.
Παξφια απηά, ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα επηρεηξήζεθε ν ζεζκηθφο
εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ αθνξνχζε ζηελ ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο
Τγείαο (ΔΤ), ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, ηελ ίδξπζε Αλεμάξηεησλ
Αξρψλ ζε θξίζηκνπο θαη λεπξαιγηθνχο ηνκείο ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο, ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ
Αλσηάηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (ΑΔΠ), ηελ ίδξπζε ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο
Πνιηηψλ (ΚΔΠ) θ.ά. Δπίζεο, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 έσο θαη ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο αλαζεσξήζεηο ηνπ πληάγκαηνο. Ζ πξψηε απφ απηέο έγηλε ην 1986 θαη
αθνξνχζε ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, ε δεχηεξε αλαζεψξεζε, ην 2001, πεξηέιαβε
πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο, κεηαμχ απηψλ ην άξζξν 101Α γηα ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο θαη ην άξζξν 102
γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ε ηξίηε αλαζεψξεζε, ην 2008, δελ επέθεξε θάπνηεο ζεκαληηθέο
αιιαγέο. Ζ ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε, πάλησο, δελ δχλαηαη λα θέξεη απφ κφλε ηεο «ηελ άλνημε»
ζηελ θνηλσλία, ζηνπο ζεζκνχο, ζην Κξάηνο θαη ζε θάζε πνιίηε ρσξηζηά, αλ δελ δξνκνινγεζνχλ
πνιηηηθέο ζπλαηλέζεηο, θνηλνβνπιεπηηθή θαη θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα, ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή
δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζε βάζνο ρξφλνπ κε κεηαξξπζκηζηηθή θαηεχζπλζε.
κσο, ε βαζηά νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε34 πνπ δηέξρεηαη ε ρψξα θαη ν θαζνξηζηηθφο ξφινο
πνπ δηαδξακαηίδεη ν εμσηεξηθφο παξάγνληαο δελ απαιιάζζεη ηηο πθηζηάκελεο πνιηηηθέο δπλάκεηο
ηνπ Κνηλνβνπιίνπ απφ ηελ ππνρξέσζε λα πξνρσξήζνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ξηδηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ
γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε. Μεηαξξπζκίζεηο πνπ λα ζηεξίδνληαη ζηελ επξχηεξε δπλαηή πνιηηηθή
ζπλαίλεζε θαη δηνηθεηηθή απνδνρή, έηζη ψζηε λα εθπιεξψλεηαη ε δεκφζηα απνζηνιή θαη λα
ππεξεηείηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ35.
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ηέιια Υξηζηνθνξίδνπ, Γηθεγφξνο, Τπ. ΓΝ. Δηζήγεζε ζηελ εκεξίδα ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Γηθαζηηθψλ
Λεηηνπξγψλ γηα ηε Γεκνθξαηία θαη ηηο Διεπζεξίεο, ζηηο 19.06.2017, κε ζέκα: «πληαγκαηηθή Αλαζεψξεζε θαη
Γηθαηνζχλε».
33
Άξζξα 101 - 104 ηνπ πληάγκαηνο πνπ αθνξνχλ ζηελ Οξγάλσζε ηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ
Οξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο.
34
Βι. πεξηζζφηεξα: Μηράιεο Πηθξακέλνο: «Αλαδεηψληαο ηε ζπληαγκαηηθή αιιαγή ππφ δπζρεξή ηζηνξηθή ζπγθπξία»,
Δηζήγεζε ζηελ εκεξίδα ηεο Δηαηξείαο Διιήλσλ Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ γηα ηε Γεκνθξαηία θαη ηηο Διεπζεξίεο, ζηηο
19.06.2017.
35
Ο Ν. 4369/2016 (ΦΔΚ 33/η. Α΄/27.02.2016) «Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο,
βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, πξναγσγψλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα,
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II. Σν ήπην δίθαην (soft law) σο κέζν εθαξκνγήο ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο
Ζ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν έλα πνιηηηθφ πιέγκα νξγάλσζεο ηεο
ζπιινγηθήο δξάζεο ζηε δεκφζηα ζθαίξα θαη ιηγφηεξν έλαλ λνκηθφ κεραληζκφ. σο εθ ηνχηνπ, δελ
κπνξεί λα λνεζεί απνθιεηζηηθά ππφ ην πξίζκα ηνπ θαηακεξηζκνχ ησλ αξκνδηνηήησλ. Πξφθεηηαη γηα
πεξηγξαθηθφ φξν κηαο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο, ζηελ νπνία ε εμνπζία επηκεξίδεηαη θαη ζε άιινπο
δξψληεο, πέξαλ ηνπ ζηελνχ θξαηηθνχ ππξήλα. Ζ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε πξνζδίδεη
ηερλνθξαηηθή παξά λνκηθή δηάζηαζε ζην ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο. Απνηειεί
έλλνηα πνπ πξνζεγγίδεηαη πεξηζζφηεξν κε φξνπο ηεο πνιηηηθήο, δηνηθεηηθήο θαη θνηλσληθήο
επηζηήκεο θαη ιηγφηεξν κε φξνπο ηεο λνκηθήο επηζηήκεο. Ο όξνο δηαθπβέξλεζε ζεκαηνδνηεί ηε
κεηάβαζε ζε έλα επέιηθην θαη πινπξαιηζηηθό ζρήκα ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο δεκόζηεο
ππνζέζεηο. Απηή ε αληίιεςε πεξί δηαθπβέξλεζεο εξείδεηαη ζηελ ηδέα φηη νη πνιηηηθέο απνθάζεηο
δελ δηακνξθψλνληαη εληφο ησλ ηεξαξρηθά νξγαλσκέλσλ γξαθεηνθξαηηψλ, θαζψο ηα παξαδνζηαθά
ζρήκαηα δελ επαξθνχλ πιένλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηακφξθσζε θαη εθαξκνγή απηψλ.
Απελαληίαο, νη πνιηηηθέο απνθάζεηο πξνυπνζέηνπλ ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία, ππφ ζπλζήθεο
δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο, αλνηθηψλ δηθηχσλ κεηαμχ θπβεξλεηηθψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ
δξψλησλ. ηε δηαθπβέξλεζε νη πνιηηηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη κέζα απφ εηαηξηθά –
ζπκκεηνρηθά ζρήκαηα.
Σν θύξην πξόηαγκα θαη δηαθύβεπκα ηεο δηαθπβέξλεζεο είλαη ε απνθέληξσζε ηεο εμνπζίαο. Ζ
δηαθπβέξλεζε σο κνληέιν δηαρείξηζεο ησλ ζπιινγηθψλ ππνζέζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ αλάδπζε απφ
ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αγνξά θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ
απνθάζεσλ θαη λέσλ δξψλησλ, φπσο νη Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο, νη Με Κπβεξλεηηθέο
Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ), ηα παλεπηζηήκηα θαη ηα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα. ε αληίζεζε κε ηελ
παξαδνζηαθή έλλνηα ηεο Κπβέξλεζεο ζε κηα αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία, πνπ αλαπαξίζηαηαη
γξαθηθά κε κηα ππξακίδα πνπ ζηε βάζε βξίζθεηαη ην εθινγηθφ ζψκα θαη ζηελ θνξπθή ε λφκηκα
εθιεγκέλε θπβέξλεζε, ζηελ νπηηθή ηεο Γηαθπβέξλεζεο, ρσξίο λα ακθηζβεηείηαη ε πξσηνθαζεδξία
ηεο λφκηκα εθιεγκέλεο θπβέξλεζεο, πξνζηίζεληαη ζηελ αιπζίδα ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο πνιηηηθψλ
απνθάζεσλ θαη άιινη δξψληεο απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αγνξά, κε ηνπο νπνίνπο ην
Κξάηνο ζπλερψο ζπλδηαιέγεηαη θαη ελίνηε ζπλαπνθαζίδεη. Ζ έλλνηα ηεο πνιπεπίπεδεο
δηαθπβέξλεζεο αλαθέξεηαη αθξηβψο ζηε ζχλζεηε δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο ε ράξαμε θαη ε
εθαξκνγή επηκέξνπο πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πνιηηηθήο αλαπηχζζεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα
(ππεξεζληθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ) θαη ζεζκνχο, νπδείο εθ ησλ νπνίσλ φκσο δηαζέηεη ην
κνλνπψιην ηεο ηζρχνο θαη ηεο επηξξνήο.
Ζ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε ζπλεπάγεηαη έλα κνληέιν δηαρείξηζεο ησλ ζπιινγηθψλ ππνζέζεσλ,
ην νπνίν απνθιίλεη απφ ην θαζεζηψο ηνπ θξαηηθνχ ζπγθεληξσηηζκνχ θαη αθαηξεί ην κνλνπψιην ηεο
ηζρχνο θαη ηεο επηξξνήο απφ ην θεληξηθφ θξάηνο, θαζψο ην κέρξη πξφηηλνο ηζρχνλ γξακκηθφ
κνληέιν ιήςεο απνθάζεσλ (“top to bottom”) ελ ηνηο πξάγκαζη απνδεηθλχεηαη αλαπνηειεζκαηηθφ.
Ζ δηαθπβέξλεζε εκπεξηθιείεη ηελ θάζεηε ζπλεξγαζία κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ δξψλησλ ζε έλα
αμηνθξαηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο δηαηάμεηο», είλαη γεγνλφο φηη απνηειεί έλα
γελλαίν κεηαξξπζκηζηηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηνηθεηηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ρψξαο.
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δηεπξπκέλν ζρήκα ππνθεηκέλσλ θαη ηνλ νξηδφληην ζπληνληζκφ κεηαμχ ηνπο θαηά ηε δηακφξθσζε
θαη άζθεζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. ηε δηαθπβέξλεζε ε δηαβνχιεπζε, ε δηαπξαγκάηεπζε, ε
νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο θαη ε αλαδήηεζε ζπλαηλεηηθψλ θαη ζπκβηβαζηηθψλ ιχζεσλ κεηαμχ ησλ
επηκέξνπο νκάδσλ ζπκθεξφλησλ (stakeholders) νδεγνχλ ζε ηερλνθξαηηθά θαηάιιειεο θαη πνιηηηθά
ξεαιηζηηθέο απνθάζεηο, αθξηβψο δηφηη βαζίδνληαη ζηε βαζχηεξε γλψζε ησλ δεηεκάησλ θαη
απνξξένπλ απφ ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο, έηζη ψζηε λα ζσξαθίδεηαη έηη πεξαηηέξσ ε
λνκηκνπνηεηηθή ηνπο βάζε.
Ζ πξφθιεζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο έγθεηηαη, ζπλεπψο, ζηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα θαη ηε
ζπλάξζξσζε κεηαμχ ζεζκηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηαθπβέξλεζεο πνπ δηέπεηαη απφ εηαηξηθή
ζρέζε. Ζ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε πξνυπνζέηεη εκπηζηνζχλε, ακνηβαία επζχλε θαη
αληηπξνζσπεπηηθφηεηα φισλ ησλ επηπέδσλ εμνπζίαο θαη ζεζκηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ
θνηλψλ ζηφρσλ. Σν ζεζκηθφ πιαίζην είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο, αιιά δελ αξθεί γηα ηελ
εμαζθάιηζε ρξεζηήο, δηαθαλνχο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαθπβέξλεζεο. ην πεξηβάιινλ απηφ, φπνπ
δελ ελδηαθέξεη ε λνκηθή θχξσζε αιιά ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ξχζκηζεο, ε αλεπάξθεηα ησλ
θιαζηθψλ πεγψλ ηνπ δηθαίνπ θαη ηεο λνκνινγηαθήο εξκελείαο ηνπο θαζηζηά αδήξηηε αλάγθε ηελ
πξνζθπγή ζην ήπην δίθαην (soft law). Ζ αλαγθαηφηεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο θαλνληζηηθήο πνηφηεηαο
ησλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη ηελ εθινγίθεπζε ηεο λνκνπαξαζθεπαζηηθήο δηαδηθαζίαο
παξαγσγήο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πνιπλνκίαο, απνηειεί ην
έλαπζκα γηα κηα «λέα λνκνζεηηθή λννηξνπία». Ήδε, ζηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Δπξσπατθή
Γηαθπβέξλεζε ηνπ 2001 αλαθέξνληαη επί ιέμεη ηα εμήο: «Αθνινπζψληαο κηα πξνζέγγηζε ιηγφηεξν
ηεξαξρηθή θαη ζπκπιεξψλνληαο ηα κέζα εθηέιεζεο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεψλ ηεο κε κε λνκνζεηηθά
κέζα – πξάγκα απνηειεζκαηηθφηεξν – ε Έλσζε ζα αλαλεψζεη ηελ θνηλνηηθή κέζνδν» θαη «ε
λνκνζεζία ζπρλά απνηειεί κέζν επξχηεξεο ιχζεο πνπ ζπλδπάδεη ηππηθνχο θαλφλεο κε άιια κε
δεζκεπηηθά κέζα φπσο ζπζηάζεηο, θαηεπζπληήξηεο γξακκέο αθφκα θαη απηνξξπζκίζεηο εληφο
ζπκθσλεζέληνο απφ θνηλνχ πιαηζίνπ»36.
ηε δηαθπβέξλεζε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην εκπινπηίδεηαη κε εξγαιεία ήπηνπ δηθαίνπ (soft law),
δειαδή κε θαλφλεο πνπ ζεζπίδνληαη κε άηππεο πξάμεηο ζηηο νπνίεο δελ έρεη ρνξεγεζεί δεζκεπηηθή
λνκηθή ηζρχο θαη νη νπνίεο, θαηά λνκηθή αθξηβνινγία, δελ ηδξχνπλ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο γηα
ηνπο απνδέθηεο ηνπο, νχηε επηθέξνπλ άκεζεο έλλνκεο ζπλέπεηεο ζηνλ εμσηεξηθφ λνκηθφ θφζκν θαη
λνκηθέο θπξψζεηο αζηηθήο ή πνηληθήο θχζεσο, φκσο δηαζέηνπλ πνιηηηθή ηζρχ θαη νδεγνχλ ζε
έκκεζα λνκηθά απνηειέζκαηα. Σα εξγαιεία ήπηνπ δηθαίνπ (soft law) απνηεινχλ επηθνπξηθά κέζα
ξχζκηζεο ζηελ έλλνκε ηάμε, δειαδή ιεηηνπξγνχλ πξνζζεηηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζε ζρέζε κε
ηνπο ππνρξεσηηθνχο θαλφλεο δηθαίνπ (hard law). ε επίπεδν ΔΔ, ζην ήπην δίθαην (soft law)
ζπγθαηαιέγνληαη νη Λεπθέο θαη Πξάζηλεο Βίβινη, νη δηνξγαληθέο ζπκθσλίεο κεηαμχ ησλ
επξσπατθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, νη δειψζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη νη αλαθνηλψζεηο
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηα ςεθίζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ, νη
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γηα ηηο ζεζκηθέο θαη λνκηθέο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο κέζσλ «ήπηνπ δηθαίνπ» (soft law) ηεο Δπηηξνπήο Ννκηθψλ
Τπνζέζεσλ (12.02.2007).
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θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, νη Κψδηθεο Γενληνινγίαο, ε απφ θνηλνχ ξχζκηζε θαη ε Αλνηθηή Μέζνδνο
πληνληζκνχ (ΑΜ).
Οη Λεπθέο θαη Πξάζηλεο Βίβινη πεξηιακβάλνπλ πξνηάζεηο δξάζεο ηεο ΔΔ ζε ζπγθεθξηκέλνπο
ηνκείο δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη απνηεινχλ πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο
κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε πνιηηηθήο ζπλαίλεζεο πξηλ απφ ηελ
θαηάξηηζε θαη θαηάζεζε λνκνζεηηθήο πξφηαζεο. Δλ πξνθεηκέλσ, νξφζεκν απνηειεί ε Λεπθή
Βίβινο γηα ηελ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηώλ (2009)37.
Ζ Αλνηθηή Μέζνδνο πληνληζκνύ (ΑΜ) απνηειεί δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο, πνπ δελ
απαηηεί απφ ηα θξάηε - κέιε λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε λνκνζεζία ηνπο, νχηε νδεγεί ζε δεζκεπηηθά
λνκνζεηηθά κέηξα, αιιά απνζθνπεί ζηε δηάδνζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα νξηζκέλεο πνιηηηθέο θαη
ζηελ επίηεπμε ζχγθιηζεο φζνλ αθνξά ζηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο ΔΔ. Ζ ΑΜ ζεζπίζηεθε σο
εξγαιείν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο (2000). Γπλάκεη απηήο ηεο δηαθπβεξλεηηθήο κεζφδνπ, ηα
θξάηε - κέιε αμηνινγνχληαη κεηαμχ ηνπο (άζθεζε πίεζεο απφ νκνηίκνπο), ελψ ν ξφινο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο πεξηνξίδεηαη ζηελ επνπηεία. Ζ ΑΜ είλαη, επνκέλσο, έλαο εζεινληηθφο, κε
εθηειεζηφο, δηαθπβεξλεηηθφο κεραληζκφο ράξαμεο πνιηηηθήο, πνπ ζέηεη πξσηίζησο γεληθέο θαη
αλνηθηέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο παξά θαλφλεο θαη δελ πξνβιέπεη λνκηθέο θπξψζεηο γηα φζα
θξάηε - κέιε δελ ζπκκνξθψλνληαη. Ζ ΑΜ πεξηιακβάλεη «κέηξα ειαζηηθνχ ραξαθηήξα» γηα ηελ
θαηάξηηζε απφ ηα θξάηε - κέιε ζρεδίσλ εζληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε ηνκείο πνιηηηθήο, φπσο ε
εθπαίδεπζε, ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε, ε θνηλσληθή πξνζηαζία, ε απαζρφιεζε θαη ε επαγγεικαηηθή
θαηάξηηζε, ε πνιηηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε κεηαλάζηεπζε. Ζ ΑΜ εθαξκφδεηαη ζε επί κέξνπο
ζηάδηα. Καη‟ αξράο, επηηπγράλεηαη ζπκθσλία ζην πκβνχιην γηα ηνπο ζηφρνπο πνιηηηθήο. Καηφπηλ,
ηα θξάηε - κέιε κεηαθέξνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηηο εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ηνπο
πνιηηηθέο. ηε ζπλέρεηα, ζπκθσλνχληαη εηδηθνί ζηφρνη αλαθνξάο θαη ζηαηηζηηθνί δείθηεο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο κεηαθνξάο θαη ελζσκάησζεο ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Σέινο, ηα
απνηειέζκαηα αμηνινγνχληαη κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ επηδφζεσλ ησλ θξαηψλ - κειψλ.
Ζ από θνηλνύ ξύζκηζε ζπλδπάδεη ζηνηρεία απηνξξχζκηζεο θαη παξαδνζηαθήο λνκνζεηηθήο
ξχζκηζεο θαη εδξάδεηαη ζηε ζπλεξγαζία δεκφζηαο αξρήο θαη θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ππφ ηελ
έλλνηα ηνπ θάζε θνξά δηαθνξεηηθνχ ηκήκαηνο ηεο θνηλσλίαο ("θνηλσληθνχ ππνζπζηήκαηνο") πνπ
ελέρεηαη ζηε ζρεδηαδφκελε ξχζκηζε, ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα λέν απηνηειέο ξπζκηζηηθφ ζχζηεκα.
ηε δηνξγαληθή ζπκθσλία γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο, σο «απφ θνηλνχ ξχζκηζε» λνείηαη ν
κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν κηα θνηλνηηθή λνκνζεηηθή πξάμε αλαζέηεη ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ πνπ
νξίδεη ε λνκνζεηηθή αξρή ζηα αλαγλσξηζκέλα ζηνλ ηνκέα απηφ ελδηαθεξφκελα κέξε, ηδίσο ηνπο
νηθνλνκηθνχο θνξείο, ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηηο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ). Ζ
απφ θνηλνχ ξχζκηζε θαζίζηαηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν επίθαηξε θαη επσθειήο ζε ηνκείο φπσο ηα
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ), νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη νη αγνξέο ελέξγεηαο –
ηνκείο δειαδή πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο ιφγσ
ησλ δηαθνξεηηθψλ λνκηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ παξαδφζεσλ ησλ θξαηψλ - κειψλ.
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Οη Κψδηθεο Γενληνινγίαο ζπληζηνχλ ζχλνιν θαλφλσλ θαη πξνηχπσλ, πξνεξρφκελσλ απφ
δηαδηθαζίεο απηνξξχζκηζεο. Δλ πξνθεηκέλσ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη εηδηθή κλεία ζηνλ
Δπξσπατθό Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα ηνπο αηξεηνύο ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηώλ38, πνπ
ζπληάρζεθε ην 1999 απφ ην Κνγθξέζζν ησλ Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο, κε ζθνπφ αθελφο κελ ηελ νηθνδφκεζε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ αηξεηψλ θαη
πνιηηψλ, αθεηέξνπ δε ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Ο Δπξσπατθφο
Κψδηθαο Γενληνινγίαο ζπληζηά πιέγκα θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο θαη αθεξαηφηεηαο ησλ αηξεηψλ, νη
πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ εδξάδνληαη πιένλ ζηε λνκνζεζία ησλ θξαηψλ - κειψλ, ελψ άιινη
δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν εζηθφ θαη δενληνινγηθφ πεξηερφκελν. Πξφθεηηαη γηα θείκελν πςειήο
ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο, γηα έλα είδνο ζχγρξνλνπ «θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ» κεηαμχ ησλ αηξεηψλ ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ πνιηηψλ. Καηεπζπληήξηα αξρή πνπ δηέπεη ηνλ Δπξσπατθφ Κψδηθα
Γενληνινγίαο θαη δεζκεχεη ηνπο αηξεηνχο ησλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο, απνηεινχλ ν λφκνο θαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ πνπ επηηάζζνπλ ηελ απνρή απφ
θάζε είδνπο αζέκηηεο πξαθηηθέο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο, ηνλ πεξηνξηζκφ
θαη ηε δεκνζηφηεηα ησλ εθινγηθψλ δαπαλψλ, ηελ απνρή απφ θάζε είδνπο πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη
θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (αζπκβίβαζηα) θαη δηαθζνξάο (ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο
δσξνδνθίαο), ηελ απαγφξεπζε ηεο αλάιεςεο νξηζκέλσλ επαγγεικαηηθψλ ζέζεσλ κεηά ηε ιήμε ηεο
ζεηείαο, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αηηηνινγία ησλ απνθάζεσλ, ηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία θαη ηε
ρξεζηή δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο, ηε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ θαη
ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπο, ηελ αμηνθξαηία θαηά ηελ πξφζιεςε θαη πξναγσγή ηνπ
πξνζσπηθνχ.
ε εζληθφ επίπεδν θαη δε ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζην ήπην δίθαην (soft law)
ζπγθαηαιέγνληαη νη θώδηθεο ζπκπεξηθνξάο θαη δενληνινγίαο ησλ αηξεηώλ39(βι. θαη άξζξα 21
παξ. 3 ηνπ Ν. 3731/200840 θαη 61 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/201041), θαζψο θαη νη Υάξηεο Γηθαησκάησλ
θαη Τπνρξεώζεσλ ησλ Πνιηηώλ42, κε ηηο νπνίεο δελ ζεζπίδνληαη λένη θαλφλεο δηθαίνπ, αιιά
δηαθεξχζζεηαη ε απηνδέζκεπζε ησλ Γεκνηηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ σο πξνο ηελ ηήξεζε
ηεο θείκελεο εζληθήο, ελσζηαθήο θαη δηεζλνχο λνκνζεζίαο.
Σέινο, ζε εζληθφ επίπεδν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ήπηνπ δηθαίνπ (soft law) απνηεινχλ νη
πξάμεηο ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε, πνπ ιεηηνπξγεί σο εμσδηθαζηηθφο κεραληζκφο ζπλαηλεηηθήο
επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη
πνιηηψλ. Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε έιθεη ηελ θαηαγσγή ηνπ απφ ηνλ ζθαλδηλαβηθήο έκπλεπζεο
ζεζκφ ηνπ Ombudsman, ελψ ζε επίπεδν ΔΔ ζεζπίζηεθε ην 1992 κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ν
38
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αληίζηνηρνο ζεζκφο ηνπ Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή. Απνζηνιή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε είλαη ε
θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο, ελψ ν ξφινο ηνπ είλαη ακηγψο δηακεζνιαβεηηθφο, ρσξίο
θπξσηηθέο ή θαλνληζηηθέο – απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο. γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπ
πξνζθεχγεη, έηζη, ζηελ πεηζψ θαη ηε δηαβνχιεπζε. Ζ απνπζία θπξσηηθήο ηζρχνο ησλ πξάμεσλ ηνπ
πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζπληζηά φξν θαη εγγχεζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηνπ θχξνπο ηνπ ζεζκνχ. Ο
πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε δελ εθδίδεη εθηειεζηέο δεζκεπηηθέο πξάμεηο πνπ λα ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν
άιισλ δηθαηνδνηηθψλ αξρψλ, νχηε επηβάιιεη θπξψζεηο ζηε Γηνίθεζε, αιιά αληηζέησο δηαηππψλεη
ζπζηάζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο, θαιψληαο ηελ ζε
εζεινχζηα ζπκκφξθσζε θαη ελαξκφληζε ηεο δξάζεο ηεο πξνο απηέο. Καηά ηε λνκνινγία (ηΔ
2274/2003): «Σν πφξηζκα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε δελ απνηειεί εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε, νχηε
απνηεινχλ νη πεξηιακβαλφκελεο ζε απηφ πξνηάζεηο επηηαγή, ε κε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νπνία
ζπληζηά παξάιεηςε νθεηιφκελεο λφκηκεο ελέξγεηαο παξαδεθηψο πξνζβαιιφκελε κε αίηεζε
αθπξψζεσο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 45 παξάγξαθνο 4 ηνπ Π.Γ. 18/1989. Σπρφλ αληίζεηε εθδνρή
ζα είρε σο απνηέιεζκα ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν ησλ πξνηάζεσλ ηνπ πλεγφξνπ είηε επζέσο κε ηελ
άζθεζε αηηήζεσο αθπξψζεσο θαηά ηνπ πνξίζκαηνο, είηε εκκέζσο επ’ επθαηξία ηεο πξνζβνιήο ηεο
πξάμεσο κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη πεηζαξρηθή πνηλή ζε βάξνο ππαιιήινπ ιφγσ κε ζπκκνξθψζεσο
πξνο ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλεγφξνπ. Σνχην, φκσο, δελ είλαη ζχκθσλν κε ηε βνχιεζε ηνπ λνκνζέηε ηνπ
Ν. 2447/1997, ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ νπνίνπ ξεηψο αλαθέξεηαη φηη ν πλήγνξνο, φπσο θαη ζε
φιεο ηηο ρψξεο πνπ έρεη εηζαρζεί ν ζεζκφο, δελ εθδίδεη εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο … Απηή ε
έιιεηςε αξκνδηφηεηαο θαίλεηαη εθ πξψηεο φςεσο λα απνηειεί αδπλακία ηνπ ζεζκνχ, ελ ηνχηνηο φκσο
απνηειεί ηελ νπζηαζηηθή εγγχεζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ, θαζφζνλ νη πξάμεηο ηνπ δελ ρξεηάδεηαη λα
ππαρζνχλ ζηελ ειεγθηηθή αξκνδηφηεηα άιισλ νξγάλσλ. Ο ειεγθηηθφο - κεζνιαβεηηθφο ξφινο ηνπ
πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε αλαηξέπεη ηελ παξαδνζηαθή, απζηεξή αληίιεςε ησλ δεζκεπηηθψλ πξνζηαγψλ
θαη εγθαζηδξχεη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ δηαιφγνπ θαη ηελ αξρή ησλ θαη’ επηείθεηα ιχζεσλ ζην εζσηεξηθφ
ηεο άθακπηεο έσο ηψξα ειιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο».
IIΗ. Οη ζπληαγκαηηθνί ζεζκνί ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο σο έθθαλζε
ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο
Ζ δηνίθεζε ηνπ Κξάηνπο νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ην απνθεληξσηηθό ζύζηεκα, φπσο νξίδεη
ζπλαθψο ην άξζξν 101 παξάγξαθνο 1 ηνπ πληάγκαηνο. Σν απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν γηα
πξψηε θνξά θαηνρπξψζεθε ζε επίπεδν Καηαζηαηηθνχ Υάξηε κε ην «ζλεζηγελέο» χληαγκα ηνπ
1925, ζπλίζηαηαη ζηελ ίδξπζε νξγάλσλ, πνπ λαη κελ αλήθνπλ ζην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Κξάηνπο,
σζηφζν αζθνχλ ηηο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηέο ηνπο ζε νξηζκέλε εδαθηθή ελφηεηα, ηα δηνηθεηηθά
φξηα ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδνληαη κε θξηηήξην ηηο επηθξαηνχζεο γεσνηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη
ζπγθνηλσληαθέο ζπλζήθεο, θαη‟ επηηαγή ηνπ άξζξνπ 101 παξάγξαθνο 2 ηνπ πληάγκαηνο, θαη φρη ζε
νιφθιεξε ηελ θξαηηθή επηθξάηεηα, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα θεληξηθά φξγαλα. Πεξαηηέξσ, ε
παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 101 ηνπ πληάγκαηνο δηαιακβάλεη φηη ηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηνπ
Κξάηνπο δηαζέηνπλ γεληθή απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο, θαη‟
αληηδηαζηνιή πξνο ηα θεληξηθά φξγαλα ηνπ Κξάηνπο ηα νπνία, εθηφο απφ εηδηθέο αξκνδηφηεηεο,
αλαιακβάλνπλ επηηειηθνχ ραξαθηήξα θαη ζθνπνχ αξκνδηφηεηεο, πνπ ζπλίζηαληαη ζηε γεληθή
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θαηεχζπλζε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ
νξγάλσλ, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζε εθηειεζηηθφ ηνπ πληάγκαηνο λφκν.
Ο ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο, επνκέλσο, επηθπιάζζεη ππέξ ησλ πεξηθεξεηαθψλ νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο
απνθαζηζηηθή θαη φρη απιά γλσκνδνηηθή ή ζπκβνπιεπηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο
πεξηθέξεηάο ηνπο. Πνιιψ δε κάιινλ, φηαλ ε απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ
νξγάλσλ απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο απνθέληξσζεο, θαζφζνλ εγγπάηαη ηε
θαηά λφκν αξκνδηφηεηά ηνπο λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο άκεζα εθηειεζηέο, νη νπνίεο παξάγνπλ αθ‟
εαπηψλ έλλνκα απνηειέζκαηα, ρσξίο δειαδή ηελ αλάγθε έγθξηζεο ή επηθχξσζήο ηνπο απφ
νπνηαδήπνηε θεληξηθή δεκφζηα αξρή.
πλαθφινπζα, ε κεηαβαηηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 118 παξάγξαθνο 3 ηνπ πληάγκαηνο, ε νπνία
παξαδφμσο δηαηεξήζεθε θαηά ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001 αιιά θαη ηνπ 2008,
θαζηεξψλεη έλα είδνο «απνθεληξσηηθνχ θεθηεκέλνπ», θαζφζνλ αθελφο κελ πξνβιέπεη ηε δηαηήξεζε
ηεο ηζρχνο δηαηάμεσλ πεξί θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ κεηαμχ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ
ππεξεζηψλ κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ εθηειεζηηθνχ ηνπ πληάγκαηνο λφκνπ, αθεηέξνπ δε επηηξέπεη ηε
δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο απηψλ κε ηε κεηαθνξά εηδηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηηο θεληξηθέο ζηηο
πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο – θαη φρη αληηζηξφθσο (ηΔ 1306/2000). Αληηθείκελν θξηηηθήο
πξνζέγγηζεο έρεη απνηειέζεη, εμάιινπ, ε κάιινλ ζηελή γξακκαηηθή εξκελεία ηεο αλσηέξσ
ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο, θαηά ηε λνκνινγηαθή θξίζε ηνπ
νπνίνπ «… ε απαγφξεπζε κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο ζηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο
ηζρχεη γηα ην κεηαβαηηθφ δηάζηεκα, κέρξηο φηνπ εθδνζεί ν εθηειεζηηθφο λφκνο ηνπ άξζξνπ 101
παξάγξαθνο 3 ηνπ πληάγκαηνο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε ηεο Υψξαο θαη, επνκέλσο, δελ έρεη
εθαξκνγή κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Ν. 2503/1997» (ηΔ 4319/2005 θαη 2687/2007).
Ζ δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ αλήθεη ζηνπο ΟΣΑ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ, φπσο νξίδεη
ζπλαθψο ην άξζξν 102 παξάγξαθνο 1 εδάθην α΄ ηνπ πληάγκαηνο. Σν ζχζηεκα ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο νξγαλψλεηαη κε ηελ χπαξμε απηνηειψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα
νπνία αλαιακβάλνπλ ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ απφ αηξεηά
φξγαλα, ππφ θαζεζηψο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη, παξάιιεια, ππφ ηελ επνπηεία
ηνπ Κξάηνπο, πνπ ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα
ζε εθηειεζηηθφ ηνπ πληάγκαηνο λφκν θαη πνπ δελ επηηξέπεηαη λα εκπνδίδεη ηελ πξσηνβνπιία θαη
ηελ ειεχζεξε δξάζε ηνπο. Ζ άζθεζε επνπηείαο επί ησλ νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ θαη επί ησλ πξάμεσλ
πνπ εθδίδνπλ απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλνρήο ηεο έλλνκεο ηάμεο θαη ηεο ελφηεηαο ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο. ε αληίζεζε κε ηνλ ηεξαξρηθφ έιεγρν πνπ ηεθκαίξεηαη απφ ηελ ηεξαξρηθή
ζρέζε ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, ην πεξηερφκελν, ηα κέζα θαη ηα φξγαλα άζθεζεο ηεο επνπηείαο
ξπζκίδνληαη ξεηψο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, ε νπνία ελ πξνθεηκέλσ εξκελεχεηαη θαη
εθαξκφδεηαη ζηελά, κε φξην ηε κε πξνζβνιή ηνπ ππξήλα ηνπ ζεζκνχ ηεο απηνδηνίθεζεο.
Οη ΟΣΑ, επνκέλσο, ζπλζέηνπλ δηαθξηηή λνκηθή πξνζσπηθφηεηα απφ εθείλε ηνπ Κξάηνπο, ελψ θαηά
ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη πξνο επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπο δηαζέηνπλ νξγάλσζε,
πξνζσπηθφ θαη πεξηνπζία (πφξνπο). Οη ΟΣΑ, σζηφζν, δελ δηαζέηνπλ απηνλνκία, ππφ ηελ έλλνηα ηεο
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εμνπζίαο απηνηεινχο ζεζπίζεσο θαλφλσλ δηθαίνπ, παξά κφλν ζην πιαίζην ηεο θαηά ην άξζξν 43
παξάγξαθνο 2 εδάθην β΄ ηνπ πληάγκαηνο εηδηθήο λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο γηα ηελ έθδνζε
θαλνληζηηθψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ πξνο ξχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ή ζεκάησλ κε ηνπηθφ
ελδηαθέξνλ ή κε ραξαθηήξα ηερληθφ ή ιεπηνκεξεηαθφ. πσο αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζε
ζρεηηθή απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ Οι. 3440/1998) «… ην
γεγνλφο φηη νη ηνπηθέο αξρέο εθιέγνληαη δελ ζεκαίλεη φηη έρνπλ απηφλνκε θαλνληζηηθή αξκνδηφηεηα».
Ζ δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ ΟΣΑ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ άκεζε ιατθή λνκηκνπνίεζε
ησλ νξγάλσλ ηνπο θαη ηε ινγνδνζία ησλ ηειεπηαίσλ ζην ηνπηθφ εθινγηθφ ζψκα. Οη ΟΣΑ είλαη
φξγαλα δεκφζηαο δηνίθεζεο, παξά ηελ πξνθαλή πνιηηηθή ζεκαζία πνπ απνθηνχλ ιφγσ ηνπ ηξφπνπ
αλάδεημεο ησλ νξγάλσλ ηνπο κε θαζνιηθή θαη κπζηηθή ςεθνθνξία. πσο κάιηζηα επηζεκαίλεηαη
κε ζαθήλεηα ζε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αλψηαηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ «... νη εθιεγφκελεο αξρέο
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη, θαηά ηε θχζε ηνπο, δηνηθεηηθά φξγαλα γηα ηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ
ππνζέζεσλ θαη δελ έρνπλ ραξαθηήξα πνιηηηθνχ νξγάλνπ γηα ηε ιήςε πνιηηηθψλ απνθάζεσλ» (ηΔ
Οι. 3684/2009).
Ο ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο ηνπ 2001 αλαγλσξίδεη απνθιεηζηηθά δχν βαζκίδεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, παξαιείπνληαο νπνηαδήπνηε νλνκαζηηθή αλαθνξά ζηε κνξθή θαη ην επίπεδν απηψλ
θαη θαηαιείπνληαο ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε επξχηαηε δηαθξηηηθή επρέξεηα σο πξνο ηελ πεξαηηέξσ
εμεηδίθεπζε ηεο νξγαλσηηθήο δηάξζξσζεο απηψλ, απνθιεηνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο ίδξπζεο ηξίηεο
ιεηηνπξγηθήο βαζκίδαο. Μεηαμχ ησλ δχν βαζκίδσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, παξά ηε δηαθνξά
ησλ εδαθηθψλ νξίσλ ηνπο, δελ αλαπηχζζνληαη ζρέζεηο ηεξαξρίαο θαη ειέγρνπ, αιιά ζπλεξγαζίαο
θαη ζπλαιιειίαο, αληαλαθιψληαο ην θπξίαξρν πξφηππν ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, φπνπ νη
ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη δελ έρνπλ ηεξαξρηθφ αιιά ζπλεξγαηηθφ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ
ραξαθηήξα.
Θεζκηθή θαηλνηνκία, κε πξνδήισο ζεηηθφ πξφζεκν, ηεο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο ηνπ 2001,
ζπληζηά ε ξεηή αλαγλψξηζε, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ
πληάγκαηνο, ηεθκεξίνπ αξκνδηόηεηαο ππέξ ησλ ΟΣΑ γηα ηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθώλ
ππνζέζεσλ ζε λεπξαιγηθνχο ηνκείο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, φπσο ε αλάπηπμε, ε ελέξγεηα, ε
βηνκεραλία, νη κεηαθνξέο θαη νη επηθνηλσλίεο, ε απαζρφιεζε, ε θνηλσληθή πξνζηαζία θαη
αιιειεγγχε, ν πνιηηηζκφο, ν ηνπξηζκφο, ε πνιηηηθή πξνζηαζία. Σν εχξνο θαη νη θαηεγνξίεο ησλ
ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, θαζψο θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζηνπο επί κέξνπο βαζκνχο ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, θαζνξίδνληαη κε εθηειεζηηθφ ηνπ πληάγκαηνο λφκν, φπσο νξίδεη ην άξζξν 102
παξάγξαθνο 1 εδάθην γ΄ ηνπ πληάγκαηνο.
Δμίζνπ ζεκαληηθή ζεζκηθή θαηλνηνκία απνηειεί θαη ε δπλαηόηεηα αλάζεζεο, νκνίσο δπλάκεη
εθηειεζηηθνχ ηνπ πληάγκαηνο λφκνπ, ζηνπο ΟΣΑ αξκνδηνηήησλ πνπ ζπληζηνύλ απνζηνιή ηνπ
Κξάηνπο, θαη‟ επηηαγή ηνπ άξζξνπ 102 παξάγξαθνο 1 εδάθην δ΄ ηνπ πληάγκαηνο. Πξφθεηηαη γηα
αξκνδηφηεηεο πνπ αλήθνπλ κελ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ Κξάηνπο, ζηνλ βαζκφ πνπ αθνξνχλ ζηελ
νκνηφκνξθε άζθεζε ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο ζηελ επηθξάηεηα, σζηφζν αζθνχληαη απφ ηνπο ΟΣΑ
«θαηά παξαρψξεζε» ή «θαη’ εληνιή», ψζηε νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο λα παξέρνληαη πξνο ηνπο πνιίηεο
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απφ ην εγγχηεξν επίπεδν δηνίθεζεο. Πξφθεηηαη δειαδή γηα «δνηέο αξκνδηφηεηεο», θαηά ηελ άζθεζε
ησλ νπνίσλ νη ΟΣΑ ιεηηνπξγνχλ θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ σο θξαηηθά θαη φρη σο απηνδηνηθεηηθά
φξγαλα.
Με ζεηηθφ πξφζεκν απνηηκάηαη θαη ε ξεηή ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηεο αξρήο ηεο ηζνδπλακίαο
πόξσλ θαη αξκνδηνηήησλ. Κάζε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ απφ ηα θεληξηθά ή πεξηθεξεηαθά
φξγαλα ηνπ Κξάηνπο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζπλεπάγεηαη θαη ηε κεηαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ
πφξσλ, φπσο νξίδεη ζπλαθψο ην άξζξν 102 παξάγξαθνο 5 εδάθην γ΄ ηνπ πληάγκαηνο. Ζ νηθνλνκηθή
απηνηέιεηα ησλ ΟΣΑ ηειεί ππφ ηελ εγγχεζε ηνπ Κξάηνπο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ην Κξάηνο
ιακβάλεη λνκνζεηηθά, θαλνληζηηθά θαη δεκνζηνλνκηθά κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πφξσλ πνπ
είλαη αλαγθαίνη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θαη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΣΑ,
ζσξαθίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηά ηνπο θαη κεξηκλψληαο παξάιιεια γηα
ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ απηψλ κε δηαθάλεηα.
Αμηνζεκείσηε είλαη ε δηαπιαζζείζα επί ηνπ πξνθεηκέλνπ δεηήκαηνο λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπηθξαηείαο (ηΔ 389/2009, 506/2010 θαη 2599/2011), ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαλνληζηηθή
δηνηθεηηθή πξάμε πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ απφ θεληξηθά ή πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηνπ
Κξάηνπο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε παξίζηαηαη κε λφκηκε, ζε πεξίπησζε κε ηαπηφρξνλεο
κεηαθνξάο ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ. Σν αλψηαην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην πξνζδίδεη ηδηαίηεξε
βαξχηεηα ζηε ζχλδεζε ηεο κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ κε ηε κεηαθνξά αληίζηνηρσλ πφξσλ,
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο ππφ πξαγκαηηθνχο φξνπο θαη λα
κελ θαζίζηαληαη νη κεηαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο «γξάκκα θελφ πεξηερνκέλνπ». Πεξαηηέξσ,
ζχκθσλα κε ηε δηθαληθή θξίζε αλάγεηαη ζε νπζηψδε ηχπν ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο ηεο
θαλνληζηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο πεξί κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ ε πξνεγνχκελε ππνβνιή
εξσηήκαηνο απφ ην αξκφδην θεληξηθφ ή πεξηθεξεηαθφ φξγαλν ηνπ Κξάηνπο πξνο ηνλ νξγαληζκφ
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηππψζεη ηε ζχκθσλε ή κε γλψκε ηνπ επί ηεο
ζρεδηαδφκελεο κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ.
Σέινο, δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ πληάγκαηνο, φπσο ην
θαλνληζηηθφ πεξηερφκελν ηεο δηάηαμεο δηακνξθψζεθε θαηά ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ
2001, παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ θαη είζπξαμεο ηνπηθώλ εζόδσλ απεπζείαο από ηνπο
ΟΣΑ, ρσξίο δειαδή ηε κεζνιάβεζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα εηδηθή
δηάηαμε ζε ζρέζε κε εθείλε ηνπ άξζξνπ 78 παξάγξαθνο 4 εδάθην α΄ ηνπ πληάγκαηνο, πνπ ζεζπίδεη
απαγφξεπζε φζνλ αθνξά ζηελ παξνρή λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο πξνο ξχζκηζε θνξνινγηθψλ
ζεκάησλ. Παξάιιεια, εχινγα εγείξεηαη ην θαίξην εξψηεκα, θαηά πφζνλ ε ζπληαγκαηηθή απηή
δηάηαμε εηζάγεη απφθιηζε απφ ηε γεληθή ξήηξα ηνπ άξζξνπ 78 παξάγξαθνο 1 ηνπ πληάγκαηνο πεξί
απνθιεηζηηθήο θνξνινγηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ Κξάηνπο, εγθαζηδξχνληαο δειαδή έλα ζχζηεκα
«θνξνινγηθήο απνθέληξσζεο». Χζηφζν, ε ζρεηηθή ξχζκηζε ηνπ εθηειεζηηθνχ ηνπ πληάγκαηνο
λφκνπ, πνπ ζεζπίδεηαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 261 ηνπ Ν. 3852/2010 («Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», ΦΔΚ 87/η.
Α΄/07.06.2010), θάζε άιιν παξά ελαξκνλίδεηαη κε ην πλεχκα θαη ηε ratio ηεο επίκαρεο
ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο. Αλαληίξξεηα, ηα πξνβιεπφκελα κε ηελ σο άλσ λνκνζεηηθή δηάηαμε
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«ηνπηθά έζνδα» ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ ηε ινγηθή ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, θαη‟ νπζίαλ φκσο
αθνξνχλ ζε θφξνπο πνπ επηβάιινληαη απφ ην Κξάηνο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο
Αμίαο (ΦΠΑ) θαη ηνλ Δληαίν Φφξν Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΗΑ), πνζνζηφ επί ησλ νπνίσλ
δχλαηαη, θαηφπηλ έθδνζεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΚΤΑ), λα θαζνξίδεηαη σο «ηνπηθφ
έζνδν» ησλ δήκσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ππεξεζηψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη δξάζεσλ πνπ
αθνξνχλ ζηνλ πνιενδνκηθφ ηζηφ θαη ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ ησλ δήκσλ, αληίζηνηρα.
πκπεξαζκαηηθά, είλαη πξφδειν φηη, ζε επίπεδν Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ηεο ρψξαο, ζε ελαξκφληζε
πξνο ην θπξίαξρν πξφηππν ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ηεινχλ νη επηινγέο ηνπ
αλαζεσξεηηθνχ λνκνζέηε ηνπ 2001 θαη ηνπ 2008, πνπ θαηαηείλνπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηεο
απνθέληξσζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κέζσ:
 ηεο απνζαθήληζεο ηνπ αζθνχκελνπ απφ ηα θεληξηθά φξγαλα ηνπ Κξάηνπο ειέγρνπ επί ησλ
νξγάλσλ ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (έιεγρνο
λνκηκφηεηαο θαη φρη ζθνπηκφηεηαο),
 ηεο ιήςεο πξφλνηαο απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε θαη ηελ θαλνληζηηθψο δξψζα Γηνίθεζε σο
πξνο ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ησλ νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ,
 ηεο ξεηήο θαηνρχξσζεο ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ θαη ηνπ ηεθκεξίνπ
αξκνδηφηεηαο ππέξ απηψλ γηα ηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη
 ηεο αλαγλψξηζεο ηεο δπλαηφηεηαο αλάζεζεο ζηνπο ΟΣΑ αξκνδηνηήησλ πνπ ζπληζηνχλ
απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο δπλαηφηεηαο θαζνξηζκνχ θαη είζπξαμεο ηνπηθψλ εζφδσλ
απεπζείαο απφ ηνπο ΟΣΑ.
IV. Ζ δηάθξηζε ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ ζε γεληθέο θαη ηνπηθέο ζηε λνκηθή ζεσξία θαη ηε
λνκνινγία: Έλα ακθηιεγόκελν θαη αλεπίθαηξν εξκελεπηηθό δήηεκα
Θεκειηψδεο ζηε ζεσξία ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ είλαη ε δηάθξηζε ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ ζε
γεληθέο θαη ηνπηθέο, ε ηζηνξηθή αθεηεξία ηεο νπνίαο εληνπίδεηαη ζηνλ Alexis de Tocqueville, θαηά
ηνλ νπνίν ε χπαξμε ηζρπξψλ ζεζκψλ ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη απηνδηνίθεζεο απνηειεί conditio
sine qua non γηα ηελ ειεπζεξία θαη ηε δεκνθξαηία.
Καηαιπηηθή ζηε δηακφξθσζε θαη εκπέδσζε ηεο δηάθξηζεο ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ ζε γεληθέο
θαη ηνπηθέο ππήξμε ε ζπλεηζθνξά ηεο λνκνινγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη, ηδίσο, ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. πσο ζπλάγεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 101 θαη 102 ηνπ
πληάγκαηνο, ζε θάζε δηνηθεηηθφ δηακέξηζκα ηεο ρψξαο ζπλππάξρνπλ νη δχν απηέο θαηεγνξίεο
ππνζέζεσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη κελ γεληθέο απνηεινχλ ηνλ θαλφλα θαη εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα
ησλ νξγάλσλ ηεο θεληξηθήο θαη απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο, νη δε ηνπηθέο απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε
θαη εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ νξγάλσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ηΔ Οι. 3440/1998).
Δληνχηνηο, ε εθαξκνγή ηεο δηάθξηζεο ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ ζε γεληθέο θαη ηνπηθέο, ζην
πξαγκαηηθφ πεδίν ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, κε εμαίξεζε ηνπο παξαδνζηαθνχο «θαηαζηαιηηθνχο»
ηνκείο ηεο ακπληηθήο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηεο δεκφζηαο ηάμεο θαη ηεο εζσηεξηθήο αζθάιεηαο,
ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο θνξνινγίαο, θαηαιήγεη ελίνηε εμαηξεηηθά δπζρεξήο, ειιείςεη απφιπηνπ θαη
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αζθαινχο θξηηεξίνπ, αιιά θαη ζπλεπεία ηεο κε εμαληιεηηθήο απαξίζκεζεο ζηελ θείκελε
λνκνζεζία ησλ αζθνχκελσλ αξκνδηνηήησλ.
Σν θξηηήξην ηεο δηάθξηζεο ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ ζε γεληθέο θαη ηνπηθέο είλαη
ιεηηνπξγηθνχ/νπζηαζηηθνχ ραξαθηήξα θαη αλαθέξεηαη πξνθαλψο ζηελ ίδηα ηε θχζε ησλ δχν απηψλ
θαηεγνξηψλ ππνζέζεσλ θαη, θαη‟ επέθηαζε, ησλ αζθνχκελσλ αξκνδηνηήησλ, γηα ηηο νπνίεο in
concreto θξίλεηαη πνην είλαη ην βέιηηζην επίπεδν αλάζεζεο θαη εθηέιεζήο ηνπο: θεληξηθή
δηνίθεζε, απνθεληξσκέλε δηνίθεζε ή ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Σν θξηηήξην ηεο δηάθξηζεο,
επνκέλσο, ζπλαξηάηαη επζέσο κε ηηο επηπηψζεηο πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ
θαη ηελ άζθεζε ησλ ζπλαθψλ αξκνδηνηήησλ ζην ηνπηθφ ή ελδερνκέλσο θαη ζην επξχηεξν δεκφζην
ζπκθέξνλ (ηΔ 3440/1998 (Οι.), 1024/2008, 1333/2009). πκπεξαζκαηηθά, o επαθξηβήο
πξνζδηνξηζκφο ηνπ ραξαθηήξα κηαο ππφζεζεο σο γεληθήο ή ηνπηθήο απνηειεί, εθηφο απφ δήηεκα
λνκνζεηηθήο πνιηηηθήο, θαη δήηεκα δηθαζηηθήο εξκελείαο, θαηά ηελ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ
νπνίνπ ιακβάλνληαη ππφςε θξίζηκεο παξάκεηξνη, φπσο νη ζπλέπεηεο ζην ηνπηθφ ή εζληθφ δεκφζην
ζπκθέξνλ, ην ζπληαγκαηηθψο θαηνρπξσκέλν ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο ππέξ ησλ ΟΣΑ γηα ηε
δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη νη αξρέο ηεο νηθνλνκίαο ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο θαη ηεο
επηθνπξηθφηεηαο.
Σν δήηεκα ηεο δηάθξηζεο ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ ζε γεληθέο θαη ηνπηθέο έρεη δηαρξνληθά
απαζρνιήζεη ηε δηνηθεηηθή δηθαηνζχλε, ν δε αζθνχκελνο αθπξσηηθφο έιεγρνο σο πξνο ηνλ
ραξαθηεξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ σο θεληξηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ ή ηνπηθψλ είλαη έιεγρνο νξηαθφο. Ζ
λνκνινγία ηνπ αλψηαηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ αλαγλσξίδεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ θνηλνχ
λνκνζέηε λα κεηαβάιεη άπνςε, ζπλεπψο θαη πνιηηηθή, θαη ππνζέζεηο πνπ ν ίδηνο ν λφκνο ζην
παξειζφλ αλέζεηε ζε ΟΣΑ νξηζκέλεο βαζκίδαο, λα θξίλεη φηη απνηεινχλ εθεμήο ππνζέζεηο
θξαηηθνχ θαη φρη ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ην αληίζεην. ξην ζηελ επρέξεηα απηή ηνπ λνκνζέηε
σο πξνο ην λα κεηαβηβάζεη θαηεγνξία ππνζέζεσλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη λα ηηο θαηαζηήζεη
ηνπηθέο είλαη ην ίδην ην χληαγκα, ζηνλ βαζκφ πνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζπλάγεηαη φηη νξηζκέλεο,
θαηά πεξίπησζε, θαηεγνξίεο ππνζέζεσλ εκπίπηνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ θεληξηθή ή απνθεληξσκέλε
θξαηηθή αξκνδηφηεηα, ελφςεη ηεο ζεκαζίαο ηνπο ή θαη ηεο ίδηαο ηεο κνξθήο ηεο θαηά ην χληαγκα
νξγάλσζεο ηνπ Κξάηνπο σο αδηαίξεηνπ θαη εληαίνπ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο ζέζεο πνπ έρνπλ ζηελ
νξγάλσζε ηεο Πνιηηείαο νη απνθεληξσκέλεο θξαηηθέο ππεξεζίεο (ηΔ Οι. 3440 - 3443/1998,
1169/2006, 1024/2008 θαη 1333/2009).
Πεξαηηέξσ, ε λνκνινγία πξνζδηνξίδεη ην πεξηερφκελν ηεο ηνπηθήο ππφζεζεο θαηά ηξφπν απνθαηηθφ
– επηζεκαίλνληαο, δειαδή, πνηεο ππνζέζεηο δελ έρνπλ ραξαθηήξα πξσηίζησο ηνπηθφ ή/θαη πνηεο
ππνζέζεηο δελ κπνξνχλ θαηά θχξην ιφγν λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ηνπηθέο θαη, άξα, αθνξνχλ ζε
γεληθφηεξεο ζεκαζίαο ζέκαηα.
Υαξαθηεξηζηηθφ λνκνινγηαθφ παξάδεηγκα, κέζα απφ ην νπνίν θαηά ηξφπν εχιεπην
θαηαδεηθλχνληαη ηα δπζδηάθξηηα θαη ξεπζηά φξηα κεηαμχ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ππνζέζεσλ,
απνηειεί ε ηΔ (Οι.) 1316/1979, θαηά ηελ νπνία ε νλνκαζία ή κεηνλνκαζία νδώλ δελ δχλαηαη a
priori θαη in abstracto λα ζεσξεζεί απνθιεηζηηθά ηνπηθή ππφζεζε πνπ αθνξά ζηελ νξγαλσκέλε
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δηαβίσζε ησλ θαηνίθσλ θαη ηηο θνηλέο πιηθέο ή κε αλάγθεο ηνπο, ζηνλ βαζκφ πνπ ελδερνκέλσο
ζπλδέεηαη κε ην γεληθφηεξν δήηεκα ηεο απνλνκήο ηηκήο ζε πξφζσπα, θξάηε θαη πφιεηο ή ηεο
δηαηήξεζεο ηεο κλήκεο ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ – παξάκεηξνο πνπ, εθφζνλ ζπληξέρεη, πξνζδίδεη ζην
δήηεκα επξχηεξεο δηαζηάζεηο εζληθήο ζεκαζίαο.
Δπηπξφζζεηα, φπσο έρεη θξηζεί λνκνινγηαθά (ηΔ 1427 - 1430/1981 (Οι.), 3194/1990 (Οι.), 1330
θαη 3074/2000, 2390/2002, 35 - 40/2013 (Οι.), 4594/2014, 1012/2015, 1067/2016), ε
αλαζπγθξόηεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ηε ζχζηαζε, ηελ θαηάξγεζε ή ηε ζπλέλσζε ησλ
ΟΣΑ, θαζψο θαη νη ζπλαθείο ξπζκίζεηο, φπσο ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ, ηεο εθηάζεσο θαη ηεο έδξαο
ηνπο, δελ απνηεινχλ ηνπηθή ππφζεζε αιιά γεληθφηεξεο ζεκαζίαο δήηεκα, γηα ηε ξχζκηζε ηνπ
νπνίνπ, είηε επζέσο κε ηππηθφ λφκν είηε κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα εθδηδφκελν θαη‟ εμνπζηνδφηεζε
ηνπ λφκνπ, ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν ην γεληθφηεξν δεκφζην θαη εζληθφ ζπκθέξνλ, φζν θαη ηα
ηνπηθά δεδνκέλα θαη νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ησλ νηθείσλ πεξηνρψλ.
Καηά ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ αλψηαηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ (ηΔ 3661 - 3664/2005 (Οι.),
1673/2007, 2983/2009, 4471, 4577 θαη 4619/2011, 3567/2013, 385, 1671 θαη 2790/2014), ν
πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο έρεη επξχηεξεο ζπλέπεηεο πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζηα φξηα
ζπγθεθξηκέλνπ νηθηζκνχ, αιιά εθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα, ελφςεη ηεο
αιιειεπίδξαζεο ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο θάζε νηθηζκνχ κε ηνπο ππφινηπνπο θαη ησλ επεκβάζεσλ
ζην θπζηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Ο πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί δήηεκα γεληθνχ
ελδηαθέξνληνο, ζην νπνίν πξέπεη λα έρνπλ ιφγν, θαηά ζπληαγκαηηθή επηηαγή, θαη θεληξηθά θξαηηθά
φξγαλα. Καηά ζπλέπεηα, ε έγθξηζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ πνιενδνκηθψλ ζρεδίσλ νπνηαζδήπνηε
θιίκαθαο, θαζψο θαη ε ζέζπηζε κε ξπζκίζεηο θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα πάζεο θχζεσο φξσλ
δφκεζεο δελ δχλαηαη λα ζεσξεζεί εηδηθφηεξν ζέκα, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 43 παξάγξαθνο 2
εδάθην β΄ ηνπ πληάγκαηνο, νχηε ζέκα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο ή ηερληθνχ ή ιεπηνκεξεηαθνχ
ραξαθηήξα, αιιά αληηζέησο νη ζπλαθείο ξπζκίζεηο επηηξέπεηαη λα ζεζπίδνληαη κφλν κε ηελ έθδνζε
πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο.
Οκνίσο, θαηά ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ αλψηαηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ (ηΔ 2486 - 2487/2006
(Οι.), 746/2007, 786 θαη 952/2008, 1509/2009, 3801/2012 θαη 1624/2015), ην νδηθό δίθηπν, ην
νπνίν ζπληζηά νπζηώδεο ζηνηρείν ηνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ, ππφθεηηαη ζε ζπλνιηθφ
ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε ηφζν ζε επίπεδν εζληθψλ ή λνκαξρηαθψλ νδψλ, φζν θαη ζε επίπεδν
κνλάδαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο νδνχο θαη, θαηά
ζπλέπεηα, δελ απνηειεί ηνπηθή ππφζεζε, εθφζνλ ζπλάπηεηαη ηφζν κε ην ππφινηπν δίθηπν ηεο
ρψξαο, φζν θαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ γεσζπζηεκάησλ ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ, ηα νπνία απνηεινχλ
ζηνηρείν ηεο εζληθήο θπζηθήο θιεξνλνκηάο.
Καηά ηε δηθαληθή θξίζε, εμάιινπ, ηπρφλ αληίζεηε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ζέκαηα πνιενδνκηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ απνηεινχλ ακηγψο
ηνπηθή ππφζεζε, ψζηε ε ξχζκηζή ηνπο λα ελαπφθεηηαη ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε θαη αξκνδηφηεηα
ησλ νξγάλσλ ησλ απηνδηνηθνχκελσλ αξρψλ, θαηαιείπεη ρσξίο ξπζκηζηηθφ πεξηερφκελν ηνλ ξεηφ θαη
ζεκειηψδε νξηζκφ ηνπ άξζξνπ 24 παξάγξαθνο 2 ηνπ πληάγκαηνο, θαηά ηνλ νπνίν ε ρσξνηαμηθή
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αλαδηάξζξσζε θαη ε πνιενδφκεζε ππάγνληαη ζηε ξπζκηζηηθή αξκνδηφηεηα θαη ηνλ έιεγρν ηνπ
Κξάηνπο.
Αθφκε, θαηά ηε κέρξη πξφηηλνο δηαπιαζζείζα λνκνινγία ηνπ αλψηαηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ
(ηΔ 2592/1999, 377/2001, 3262/2002, 2226/2003, 2098/2004 θαη 1008/2011), ε δηνίθεζε, ε
επνπηεία θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο δελ δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο ηνπηθή
ππφζεζε θαη, θαηά ζπλέπεηα, απνθιείεηαη ε δηα λφκνπ ή κε θαλνληζηηθή πξάμε ηεο Γηνίθεζεο
αλαγλψξηζε ππέξ ησλ ΟΣΑ ζπλαθψλ αξκνδηνηήησλ, ελφςεη θαη ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ πληάγκαηνο
πνπ αλαζέηεη ηελ απνζηνιή ηεο παηδείαο επζέσο ζην Κξάηνο.
Έπεηηα, έρεη γίλεη λνκνινγηαθά δεθηφ (ηΔ 4077/2009, 16/2015 (Οι.) θαη 1229/2017) φηη, απφ ηνλ
ζπλδπαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 102 παξάγξαθνη 2 θαη 4 θαη 103 παξάγξαθνη 4 θαη 6 ηνπ
πληάγκαηνο, ζπλάγεηαη φηη ε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ ΟΣΑ έλαληη ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο
πεξηιακβάλεη ηελ θαηνρχξσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ έξγνπ ηνπο, φρη φκσο θαη ηελ εμνπζία λα
απνθαζίδνπλ κε δηθά ηνπο φξγαλα γηα ζέκαηα ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο επηινγήο απηψλ ζε ζέζεηο επζχλεο, ηεο επηβνιήο ζε βάξνο απηψλ
πεηζαξρηθψλ πνηλψλ θαη ηεο ζέζεο απηψλ ζε θαζεζηψο δηαζεζηκφηεηαο, ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ
ηνπηθή ππφζεζε.
Σέινο, έρεη θξηζεί λνκνινγηαθά (ηΔ 45/2017) φηη θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζην
πιαίζην θξαηηθήο θνξνινγίαο, φπσο ελ πξνθεηκέλσ ν αληηθεηκεληθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο
αθηλήησλ, δελ ππάγνληαη θαηά θαλέλα ηξφπν ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο.
Ζ επηζθφπεζε ηεο λνκνινγίαο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη, αθφκε θαη κεηά ηε ζπληαγκαηηθή
αλαζεψξεζε ηνπ 2001, ην αλψηαην δηνηθεηηθφ δηθαζηήξην ελίνηε εμαθνινπζεί λα πξνζεγγίδεη ζηελά
θαη πεξηνξηζηηθά ηελ έλλνηα ηεο ηνπηθήο ππφζεζεο, πξνθξίλνληαο εξκελεπηηθέο επηινγέο ππέξ ηεο
θξαηηθήο αξκνδηφηεηαο. Χζηφζν, ε δηάθξηζε ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ ζε γεληθέο θαη ηνπηθέο, ππφ
ηελ απφιπηε ηνπιάρηζηνλ εθδνρή ηεο, θαηά ηελ νπνία νη κελ γεληθέο αλήθνπλ ζην Κξάηνο, νη δε
ηνπηθέο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, σο απηνλφεηε, είλαη παξσρεκέλε, θαζψο νπδφισο
αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσληθν-πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο,
φπνπ νη αληηιήςεηο πεξί ηνπ ξφινπ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ξαγδαίσο
κεηαβάιινληαη ζην δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαη ππφ ηελ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ησλ δπλακηθψλ
εμειίμεσλ πνπ ζπληεινχληαη ζε επίπεδν έλλνκεο ηάμεο, νηθνλνκίαο, επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο.
πσο παξαηεξεί ν . Φινγαΐηεο, «Ζ δηάθξηζε ησλ ππνζέζεσλ ζε γεληθέο θαη ηνπηθέο … δελ
ζπκβηβάδεηαη κε ηε ζχγρξνλε επνρή, φπνπ ζρεδφλ δελ ππάξρεη θακία ηνπηθή ππφζεζε, ε νπνία δελ
κπνξεί λα εμειηρζεί απφ ηε κηα ζηηγκή ζηελ άιιε ζε γεληθή, φπσο δελ ππάξρεη ζρεδφλ θακία γεληθή
ππφζεζε, ε νπνία δελ έρεη ηνπηθή αλαθνξά.»43. Οκνίσο, ν Α.Η. Σάρνο δηαπηζηψλεη φηη «ήκεξα,
ελφςεη ηεο δπλαηφηεηαο ελεξγνχ αλακίμεσο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ νηθνλνκηθή
δσή ηεο ρψξαο, νη ηνπηθέο ππνζέζεηο δελ είλαη κφλν ηνπηθέο, αιιά θαη νη γεληθέο ππνζέζεηο δελ είλαη
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Γέξνληαο Απφζηνινο, Λχηξαο σηήξεο, Παπιφπνπινο Πξνθφπεο, ηνχηε Γιπθεξία, Φινγαΐηεο ππξίδσλ,
Γηνηθεηηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα - Θεζζαινλίθε, Β΄ έθδνζε, 2010.
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κφλν γεληθέο. Ακθφηεξεο ζπκπιέθνληαη θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε ζπλεξγαζία Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
θαη Κξάηνπο.»44.
ε θάζε πεξίπησζε, ε ξεηή πξφβιεςε, κεηά ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001, ηεο
δπλαηφηεηαο αλάζεζεο δπλάκεη λφκνπ ζηνπο ΟΣΑ αξκνδηνηήησλ πνπ ζπληζηνχλ απνζηνιή ηνπ
Κξάηνπο (βι. θαη ηΔ 1022/2003), ζπλεπάγεηαη αθεχθησο ηε βαζκηαία απίζρλαλζε ηεο δηάθξηζεο
ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ ζε γεληθέο θαη ηνπηθέο, φπσο είρε κέρξη πξφηηλνο δηαπιαζζεί θαη
παγησζεί ζηε λνκηθή ζεσξία θαη ηε λνκνινγία ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο. Οη ΟΣΑ πιένλ, πέξαλ
ηεο δηαρείξηζεο ακηγψο ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, θαηά ζπληαγκαηηθή επηηαγή δχλαληαη λα
αλαιακβάλνπλ ηελ ηνπηθή δηεθπεξαίσζε αξκνδηνηήησλ πνπ ζπληζηνχλ απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο, κε
ζπλέπεηα ε δηάθξηζε ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ ζε γεληθέο θαη ηνπηθέο λα έρεη ελ πνιινίο απνιέζεη
ην ζεσξεηηθφ θαη λνκνινγηαθφ έξεηζκά ηεο.
Χο εθ ηνχηνπ, ε νξηνζέηεζε ηνπ πεδίνπ δξάζεο ησλ νξγάλσλ ηεο θεληξηθήο θαη απνθεληξσκέλεο
δηνίθεζεο ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ππφ ιεηηνπξγηθή νπηηθή, έηζη ψζηε λα κελ
παξαηεξνχληαη ζπγθξνχζεηο θαη επηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ, επηβάιιεηαη λα ζπληειείηαη ππφ
πξαγκαηηθνχο φξνπο, κε θξηηήξηα πνπ ζπλάπηνληαη αξξήθησο κε ηελ νηθνλνκηθή απηάξθεηα
(ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη) θαη ηε δηνηθεηηθή θαη επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα (νξγαλσκέλεο
ππεξεζίεο, αλζξψπηλν δπλακηθφ, ππνδνκέο ηερλνινγίαο) θαη, ηαπηφρξνλα, κε απφιπην ζεβαζκφ
ζηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο. Ο θαλφλαο ζπλίζηαηαη, ινηπφλ,
ζηελ αλάιεςε απφ ην θάζε επίπεδν άζθεζεο δεκφζηαο εμνπζίαο εθείλσλ θαη κφλν ησλ
αξκνδηνηήησλ πνπ είλαη πξάγκαηη ζε ζέζε λα θέξεη εηο πέξαο θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ θαη
απνηειεζκαηηθφ.
Σν θπξίαξρν πξφηππν ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ππεξβαίλεη ηελ παξαδνζηαθή
ζπγθεληξσηηθή ινγηθή θαη ζπλεπάγεηαη έλα νηνλεί «ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο» ππέξ ηεο
απνθέληξσζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο, ζπκβάιινληαο θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ πνηνηηθή
αλαβάζκηζε θαη εκβάζπλζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Έηζη, ζηηο κελ θεληξηθέο ππεξεζίεο
ηνπ Κξάηνπο αλήθεη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ζπληνληζκφο, ζηηο δε απνθεληξσκέλεο θαη
απηνδηνηθνχκελεο κνλάδεο κεηαθέξεηαη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εθηειεζηηθψλ – επηρεηξεζηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη ν Α. Μαθξπδεκήηξεο, «Ζ πιεξέζηεξε δπλαηή
απνθέληξσζε θαη απηνδηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ απνηειεί, επνκέλσο, νξγαλσηηθή
"λνκνηέιεηα" γηα ηε ζχγρξνλε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε.»45.
V. Απνθέληξσζε θαη Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα
Α. Θεζμική Αναδπομή: 1981 - 2009
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Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα έρνπλ γίλεη πνιιέο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ
απνθεληξσκέλε δηνίθεζε θαη ηελ απηνδηνίθεζε κε ζεκαληηθέο εδαθηθέο αλαδηαξζξψζεηο. Οη
βαζηθφηεξεο είλαη ε ζχζηαζε πεξηθεξεηαθψλ νληνηήησλ σο απνθεληξσκέλσλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ
ηνπ Κξάηνπο (Ν. 1622/1986)46, ε δεκηνπξγία δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο (Ν. 2218/1994 θαη Ν.
2240/1994)47, ε ζπγρψλεπζε ρηιηάδσλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ κε ην Πξφγξακκα «ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ»
(Ν. 2539/1997)48. Ηδηαίηεξε ζέζε θαη ζεκαζία ζηηο εδαθηθέο απηέο αλαδηαξζξψζεηο έρνπλ νη
αιιαγέο ζηνπο πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ, νη νπνίνη απνηεινχλ ηε βάζε ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρηθήο
ππξακίδαο ηεο ρψξαο.
Ζ πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε (ηνπηθή απηνδηνίθεζε πξψηνπ βαζκνχ θαη κεηά ην έηνο 1994 θαη ηνπηθή
απηνδηνίθεζε δεπηέξνπ βαζκνχ - λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε) αλαγλσξίδεηαη σο θνηλσληθφο,
νηθνλνκηθφο, δηνηθεηηθφο θαη πνιηηηθφο ζεζκφο. Ζ ζεψξεζή ηεο σο δηνηθεηηθνχ ζεζκνχ επηθξαηεί
ζηε γεξκαληθή θαη γαιιηθή δηνηθεηηθή ζθέςε, φπνπ ν γαιιηθφο φξνο «ηνπηθή δηνίθεζε»
(“administration locale”) ππνδειψλεη εθείλε ηελ μερσξηζηή απηνδηνηθεηηθή κνλάδα, ε νπνία αζθεί
δηνηθεηηθέο θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο σο απηνηειέο λνκηθφ πξφζσπν εληφο ησλ νξίσλ ηνπ θξάηνπο.
ηελ Διιάδα, ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ ηε ζεζκηθή απνηχπσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη
ηα εμήο:
 ε εθινγηθή λνκηκνπνίεζε, ε νπνία ζεκειηψλεηαη ζην άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο θαη
ζπλπθαίλεηαη κε ηε ιατθή θπξηαξρία γηα ηελ αλάδεημε θαη ζπγθξφηεζε ηνπ
αληηπξνζσπεπηηθνχ ζψκαηνο ησλ αηξεηψλ,
 ε ρσξηθή δηάξζξσζε πνπ δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο ησλ ΟΣΑ θαη
 ε ιατθή ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ κε δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο
ζηηο απνθάζεηο ησλ ζεζκηθψλ θαη αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα
πξνεηνηκαζίαο θαη δηεμαγσγήο ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο απφ ην έηνο 2006 (Ν.
3463/200649).
Χζηφζν, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε εκπιέθεηαη θαη σο πνιηηηθφο ζεζκφο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία
ησλ ΟΣΑ, εθφζνλ ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη ζηαζεξψο βειηηνχκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο
ηεο επηθξάηεηάο ηνπο. κσο, απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 κεηαβάιινληαη ξηδηθά ηα
δεδνκέλα δξάζεο ησλ ΟΣΑ, σο απφξξνηα δνκηθψλ πνιηηηθψλ κεηαβνιψλ (βι. ζπκκεηνρή ζηελ ΔΔ
– 1981, Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο (ΚΠ) – 1989, έληαμε ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή
Έλσζε (ΟΝΔ) – 2001), πνπ επεξεάδνπλ δξαζηηθά θαη ην εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ.
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Δίλαη γεγνλφο φηη ην ειιεληθφ θξάηνο, κε ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ, ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν
ζπγθεληξσηηζκφ θαη είλαη απξφζπκν, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, λα παξαρσξεί θξίζηκεο αξκνδηφηεηεο
θαη επαξθείο πφξνπο γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ.
Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1981 - 2009, ζεζπίδνληαη αξθεηνί αλαπηπμηαθνί λφκνη, νη νπνίνη
ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ κεηαπνηεηηθνχ έξγνπ θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ
επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο ρψξαο. Παξάιιεια κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο,
εθαξκφδνληαη ζεζκηθά θαη αλαπηπμηαθά εξγαιεία πνπ ζπκβαδίδνπλ κε ηα εηδηθά αλαπηπμηαθά
πξνγξάκκαηα, θπξίσο, ηνπ Β΄ θαη ηνπ Γ΄ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (ΚΠ), θαη ζπγθεθξηκέλα
κε ηα 13 Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ). Παξφια απηά, ε ζπκβνιή θαη
επίδξαζε ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα είλαη ηζρλή (ζηελ νπζία
πξηκνδνηνχληαη νη πιένλ αλαπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο) θαη ηα φπνηα λνκνζεηήκαηα θαη νη
φπνηεο δξάζεηο, φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα, επλννχλ παξεκβάζεηο δίρσο λα ιακβάλνληαη ππφςε
νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο, ζε ρσξηθή δηάζηαζε, θαη δίρσο λα ππνινγίδνληαη νη πξαγκαηηθέο ηνπηθέο
ηδηαηηεξφηεηεο/ηδηνκνξθίεο ηεο επηθξάηεηαο, ηφζν ζηνλ επεηξσηηθφ φζν θαη ζηνλ λεζησηηθφ ρψξν.
Σα λέα επξσπατθά δεδνκέλα απαηηνχλ, πιένλ, ζπλεξγαζίεο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ
επίπεδν. πγθεθξηκέλα, ζε επίπεδν πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ, ε ειιεληθή πνιηηεία εθθηλεί ζεζκηθέο
παξεκβάζεηο κέζσ ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ, νη νπνίεο αξρίδνπλ
ζηαδηαθά λα κεηαβάιινπλ ηελ έσο ηφηε αλαπηπμηαθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Δηδηθφηεξα, κε ηνλ Ν. 1235/198250, ζε θάζε λνκαξρία ησλ 51 Ννκψλ ηεο ρψξαο, ν κεηαθιεηφο
λνκάξρεο αληηθαζηζηά ηνλ επί ζεηεία. Χο άκεζνο εθπξφζσπνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ππεχζπλνο γηα
ηελ άζθεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ
πκβνπιίνπ (βι. άξζξα 1 θαη 2). Γίπια ζηνλ κεηαθιεηφ λνκάξρε ιεηηνπξγεί πνιπκειέο λνκαξρηαθφ
ζπκβνχιην, ζηειερσκέλν απφ εθπξνζψπνπο ηεο απηνδηνίθεζεο θαη επαγγεικαηηθψλ,
επηζηεκνληθψλ ή ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Οη αξκνδηφηεηεο αθνξνχλ, κεηαμχ άιισλ, ηελ
θαηάξηηζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε, ζην πιαίζην ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, ησλ θαηά ηφπνπο
πξνγξακκάησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ (ΠΓΔ), ηελ έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ λνκαξρηαθνχ
ηακείνπ θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα έληαμε ζε πξνγξάκκαηα πεξηθεξεηαθήο ή εζληθήο
θιίκαθαο έξγσλ άιισλ θνξέσλ (βι. άξζξν 6).
ηα επφκελα δχν λνκνζεηήκαηα ην ελδηαθέξνλ εληνπίδεηαη, εθ λένπ, ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.
Με ηνλ Ν. 1270/198251 ζεζπίδεηαη ε ζχζηαζε πκβνπιίνπ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ κε ζηφρν ηελ
ελίζρπζε ηεο δεκνηηθήο απνθέληξσζεο (βι. άξζξα 27 - 45), ξχζκηζε πνπ ζα απνδεηρζεί
ελδηαθέξνπζα θαη πξνσζεκέλε γηα ηελ επνρή ηεο.
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«Άζθεζε θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη θαζηέξσζε ηεο ιατθήο εθπξνζψπεζεο ζηνπο Ννκνχο» (ΦΔΚ 26/η.
Α΄/03.03.1982).
51
«Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ θψδηθα γηα ην εθινγηθφ ζχζηεκα, ηε δεκνηηθή απνθέληξσζε, ηε
ιατθή ζπκκεηνρή θαη ηε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 93/η. Α΄/10.08.1982).
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Με ηνλ Ν. 1416/198452 επηδηψθεηαη, φπσο δειψλεηαη ζηνλ ηίηιν ηνπ, ε ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο. Με ηελ έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, παξέρεηαη εμνπζηνδφηεζε γηα ηε
κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ πνπ αζθνχλ θεληξηθά ή απνθεληξσκέλα φξγαλα ηνπ Κξάηνπο, εθφζνλ
απηέο αθνξνχλ ππνζέζεηο ηνπηθνχ ραξαθηήξα (βι. άξζξν 8), θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εζεινληηθψλ
ζπλελψζεσλ γεηηνληθψλ δήκσλ ή θνηλνηήησλ κεηά απφ απφθαζε ηνπ νηθείνπ πκβνπιίνπ, πνπ
ιακβάλεηαη κε απμεκέλε πιεηνςεθία, ή αίηεκα ησλ κηζψλ ηνπιάρηζηνλ εθινγέσλ θαζελφο απφ
ηνπο ζπλελνχκελνπο ΟΣΑ (βι. άξζξν 12). Δηζάγνληαη, επίζεο, νη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε
θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη αληηθείκελν ηε κειέηε ή/θαη ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη αλαπηπμηαθψλ
πξνγξακκάησλ (βι. άξζξν 11)53. Καηνρπξψλνληαη, ηέινο, νη αλαπηπμηαθνί ζχλδεζκνη (βι. άξζξν
23), αλακνξθψλνληαη νη ξπζκίζεηο γηα ηε ζχζηαζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ
επηρεηξήζεσλ (βι. άξζξα 35 - 46) θαη ζπκπιεξψλνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηα νηθνλνκηθά, πξνθεηκέλνπ
λα εληζρπζνχλ νη δεκνηηθνί πφξνη κε λέεο πξνζφδνπο (βι. άξζξα 47 - 60).
Με ηνλ Ν. 1622/198654 εθαξκφδνληαη κφλνλ εθείλεο νη ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηε ζχζηαζε ηεο
Πεξηθέξεηαο σο απνθεληξσκέλεο κνλάδαο ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο, κε αξκνδηφηεηεο ηνλ
ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη ζπληνληζκφ ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο (βι. άξζξα 61-69).
Παξφια απηά, ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζέηεκα πξναλαγγέιιεη ηελ έιεπζε, γηα πξψηε θνξά ζηελ
ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο ηεο πεξηθέξεηαο. Ζ πεξηθέξεηα, έθηνηε, είλαη απηή
ε δηνηθεηηθή θαη ρσξηθή ελφηεηα βάζεη ηεο νπνίαο ε θεληξηθή δηνίθεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα
ζρεδηάδεη ηνλ πεξηθεξεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ζε θάζε κία απφ ηηο 13 πεξηθέξεηεο55, αξρηθά κε ηηο
απνζπγθεληξσκέλεο δνκέο θαη κεηέπεηηα (2010) κε ηα αηξεηά φξγαλα ηεο δεπηεξνβάζκηαο
απηνδηνίθεζεο.
ηνλ Ν. 1622/1986 πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο γηα ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο, κε
ζεκαληηθφηεξεο εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο αλαγθαζηηθέο ζπλελψζεηο εληφο ηεο ίδηαο γεσγξαθηθήο
πεξηνρήο (ελφηεηαο) κε ηελ πξνζθνξά θηλήηξσλ (βι. άξζξα 1 θαη 2).56 Δηζάγνληαη, επίζεο,
δηαδηθαζίεο γηα ηε ιατθή ζπκκεηνρή ζηελ θαηάξηηζε ηνπ δεκνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ
ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ή γηα ζέκαηα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο, κε ηε δηαηχπσζε γλψκεο απφ ην
ηνπηθφ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κεηά ηε ζχγθιεζε ιατθήο ζπλέιεπζεο (βι. άξζξν 14), θαη ν
δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαηά ηελ άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ αλαπηπμηαθνχ,
θαηά θαλφλα, πεξηερνκέλνπ (βι. άξζξα 15 θαη 70). πζηήλνληαη, αθφκε, νη λνκαξρηαθέο
απηνδηνηθήζεηο, σο ΟΣΑ δεχηεξνπ βαζκνχ, ρσξίο φκσο λα θαηαξγείηαη ε απνθεληξσκέλε θξαηηθή
εθπξνζψπεζε ζηελ ίδηα ρσξηθή ελφηεηα, θαη κε επξείεο αιιά αζαθείο αξκνδηφηεηεο, κε
52

«Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ ηεο δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
απνθέληξσζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» (ΦΔΚ 18/η. Α΄/21.02.1984).
53
Βι. εγθχθιην 27 (Α.Π. 32721/22.04.1985) ηνπ ΤΠΔ γηα ηε δηαδηθαζία ησλ Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ ησλ
Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, δειαδή ησλ ΟΣΑ εθείλεο ηεο επνρήο.
54
«Σνπηθή απηνδηνίθεζε, πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο» (ΦΔΚ 92/Α΄/14.07.1986).
55
Με ην αξηζ. 51/06.03.1987 Π.Γ. ε ειιεληθή επηθξάηεηα δηαηξείηαη ζε 13 δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο πξνγξακκαηηζκνχ.
Δίλαη νη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Ζπείξνπ, Θεζζαιίαο,
Ηνλίσλ Νήζσλ, Γπηηθήο Διιάδνο, ηεξεάο Διιάδνο, Αηηηθήο, Πεινπνλλήζνπ, Βνξείνπ Αηγαίνπ, Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη
Κξήηεο.
56
Με νηθνλνκηθφ, θαηά βάζε, πεξηερφκελν, θαη ηα νθέιε ηα νπνία ζα αμηνπνηνχζαλ κφλνλ νη ΟΣΑ πνπ ζα
ζπλελψλνληαλ έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 1989.
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πεξηνξηζκέλε ή αλχπαξθηε ρξεκαηνδφηεζε θαη κε πξνζσπηθφ/αλζξψπηλν δπλακηθφ πξνεξρφκελν
απφ ηελ, θαηά ηφπνλ, θξαηηθή δηνίθεζε (βι. άξζξα 19 - 60).
Απφ ηηο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο απηήο ηεο πεξηφδνπ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ δχν αθφκε: Πξώηε
πξσηνβνπιία είλαη νη Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (ΚΑΠ). Απηνί αληηθαηέζηεζαλ ηελ θξαηηθή
επηρνξήγεζε, ζπλεπψο ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έπαςε λα απνηειεί
απνθιεηζηηθή επηινγή ηεο Κπβέξλεζεο, ην χςνο φκσο ηνπ πνζνχ θαζνξίζηεθε σο πνζνζηφ επί
νξηζκέλσλ θφξσλ πνπ απνδίδνληαλ ζηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο. Με ηε ζρεηηθή ξχζκηζε (βι.
άξζξν 25 ηνπ Ν. 1828/198957), πξνσζείηαη ε ζπκθσλία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΤΠΔ) κε
ηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδαο (ΚΔΓΚΔ). Γεύηεξε πξσηνβνπιία, ιίγεο
εβδνκάδεο πξηλ απφ ηελ εθινγηθή αλακέηξεζε ηεο 18εο Ηνπλίνπ 1989, είλαη απηή κε ηελ νπνία
θπξψλεηαη58 ν Δπξσπατθφο Υάξηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο (ΔΥΣΑ), πνπ θαηαξηίζηεθε ζην πιαίζην
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Ζ ελζσκάησζή ηνπ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, δπλάκεη ησλ
νξηζκψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ πληάγκαηνο, πξνζδίδεη απμεκέλε, ηζρπξή
λνκνζεηηθή ηππηθή ηζρχ γηα ηελ ηνπηθή απηνλνκία, ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ, ηε δηεχξπλζε ησλ
αξκνδηνηήησλ θαη ηελ νηθνλνκηθή ελδπλάκσζε ησλ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ.59
Μεηά ηηο εθινγέο ηεο 22αο επηεκβξίνπ 1996, ςεθίδεηαη ν Ν. 2503/199760, κε ηνλ νπνίν
ζεζκνζεηείηαη ε ελδπλάκσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, σο εληαίαο απνθεληξσκέλεο κνλάδαο ηεο θξαηηθήο
δηνίθεζεο κε επζχλε ηνλ ζρεδηαζκφ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο
θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο ρψξαο.61-62
Απηφο ν θχθινο ησλ απηνδηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ νινθιεξψλεηαη κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.
2539/199763. Σν ζρέδην - πξφγξακκα κε ηελ επσλπκία «ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ»
αλαδηαξζξψλεη ηνπο ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ.64 Με ηε ζπγθξφηεζε 900 Γήκσλ θαη ηε δηαηήξεζε,
θπξίσο γηα ιφγνπο ηζηνξηθνχο, 134 Κνηλνηήησλ ν απηνδηνηθεηηθφο ράξηεο ηεο ρψξαο κεηαβάιιεηαη

57

«Αλακφξθσζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 2/η. Α΄/03.01.1989).
Με ηνλ Ν. 1850/1989 «Κχξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε ηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο» (ΦΔΚ 114/Α΄/10.05.1989). Σν
θείκελν ηνπ Υάξηε, κε εηζαγσγηθφ ζεκείσκα γηα ηηο βαζηθέο επηινγέο ηνπ πεξηέρεηαη ζηνλ ηφκν: Γ. Παπαδεκεηξίνπ-Γ.
Καηζνχιε, «Σνπηθή απηνδηνίθεζε. Οδεγφο Μειέηεο», Αζήλα-Κνκνηελή 1989, ζ. 18.
59
Απηέο νη ξπζκίζεηο αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ησλ εδαθηθψλ νξίσλ (άξζξν 5), ηελ πξφβιεςε επαξθνχο νηθνλνκηθήο
απνδεκίσζεο ζηνπο αηξεηνχο (άξζξν 7 παξ. 2), ηνλ θαη‟ εμαίξεζε έιεγρν ζθνπηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο (άξζξν 8 παξ. 2) θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα πξνζρσξνχλ ζε εζληθή ή δηεζλή έλσζε γηα
ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε θνηλψλ ζπκθεξφλησλ (άξζξν 10 παξ. 2).
60
«Γηνίθεζε, νξγάλσζε, ζηειέρσζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξχζκηζε ζεκάησλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 107/η. Α΄/30.05.1997).
61
Βι. Ν.-Κ. Υιέπα, «Ζ ηνπηθή δηνίθεζε ζηελ Διιάδα. Ο δηαιεθηηθφο αληαγσληζκφο ηεο απνθέληξσζεο κε ηελ
απηνδηνίθεζε, Γηνίθεζε θαη Πνιηηεία», Μειέηεο -23, Αζήλα-Κνκνηελή 1999, ζει. 172.
62
Μεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα κεηαβηβάδεηαη ζηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο ΟΣΑ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ ζεκαληηθφο
αξηζκφο αξκνδηνηήησλ πνπ έσο ηφηε αζθνχληαλ απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ηνπ, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηνπ
Τπνπξγείνπ. Βι. ηα άξζξα 1 θαη, αληίζηνηρα, 2 θαη 3 ηνπ Ν. 2647/1998 «Μεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζηηο Πεξηθέξεηεο
θαη ηελ Απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 237/Α΄/22.10.1998).
63
«πγθξφηεζε Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο» (ΦΔΚ 244/η. Α΄/04.12.1997).
64
Γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζρεδίνπ, βι. Υ. Υξπζαλζάθε, «Ζ ζεζκηθή κεηαξξχζκηζε ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο.
Σν ζρέδην «Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο», Γηνίθεζε θαη Πνιηηεία, Σεθκήξηα-3, Αζήλα - Κνκνηελή 1998, ζει. 20 θαη Ν.Υιέπα, ζει. 392.
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ξηδηθά65. Αλαγθαζηηθέο ζπλελψζεηο θαη θαηαξγήζεηο Κνηλνηήησλ ζπλζέηνπλ ηηο ρσξηθέο κεηαβνιέο
ζηηο νπνίεο επηθεληξψλεηαη ε ζεσξεηηθή θαη επηζηεκνληθή ζπδήηεζε, ρσξίο ηειηθά ε λνκνζεηηθή
πξσηνβνπιία λα ζπλαληήζεη πξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο.66Λακβάλεηαη, επίζεο, κέξηκλα γηα ηα
έξγα ππνδνκψλ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο, αιιά θαη γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ επελδχζεσλ ζην ζχλνιν ησλ Γήκσλ θαη ησλ Κνηλνηήησλ,
εμαηξνπκέλσλ ησλ Ννκαξρηψλ Αζελψλ, Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ησλ Καπνδηζηξηαθψλ
Γήκσλ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο. Έηζη, θαηαξηίδεηαη εηδηθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα, ην Δηδηθφ
Πξφγξακκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΔΠΣΑ), κε κέγηζηε δηάξθεηα ηα επηά έηε θαη ρξεκαηνδφηεζε,
ηδίσο απφ ηνπο ΚΑΠ θαη ην ΠΓΔ, θαηά ην άξζξν 13 ηνπ νηθείνπ λφκνπ.
Με ην Πξφγξακκα «ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ» θαηαξγνχληαη ηφζν νη χλδεζκνη ησλ ΟΣΑ, φζν θαη ηα
πκβνχιηα πεξηνρήο (βι. άξζξν 16). χκθσλα φκσο κε ηελ αλαζεσξεκέλε δηάηαμε ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ πληάγκαηνο, φινη νη ΟΣΑ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπληζηνχλ
ζπλδέζκνπο φρη κφλν γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, αιιά θαη γηα ηελ άζθεζε
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Ο πξνθαλήο ζθνπφο απηήο ηεο ζπληαγκαηηθήο ξχζκηζεο είλαη ε
δπλαηφηεηα παξνρήο ηεο αλαγθαίαο ππνζηήξημεο κεηαμχ ησλ ΟΣΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
νξγαλσηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα πνιπδχλακνπο ηνπηθνχο
ζπλδέζκνπο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα αζθνχλ αξκνδηφηεηεο ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. Πξνθεηκέλνπ δε
λα εμαζθαιηζηεί ε δεκνθξαηηθή λνκηκνπνίεζε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζήο ηνπο, θαζψο θαη ησλ
απνθάζεψλ ηνπο, πξνβιέπεηαη λα δηνηθνχληαη απφ αηξεηά φξγαλα ησλ ΟΣΑ.
ε εθαξκνγή απηήο ηεο αλαζεσξεκέλεο ζπληαγκαηηθήο δηάηαμεο ςεθίδεηαη ν Ν. 2946/200167. ην
άξζξν 12 ηνπ λφκνπ πξνβιέπεηαη φηη: «Όκνξνη Γήκνη ή Κνηλφηεηεο, κε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ άλσ ησλ
10.000 θαηνίθσλ, κπνξεί λα ζπληζηνχλ κε απνθάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ πκβνπιίσλ
ηνπο, σο Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, πκπνιηηεία. Ζ πκπνιηηεία απνηειεί ζχλδεζκν ησλ
ΟΣΑ πνπ ηε ζπγθξνηνχλ, θαηά ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ πληάγκαηνο θαη έρεη ζθνπφ ηε
ζπγθξφηεζε ππεξεζηψλ γηα ηελ απνθιεηζηηθή άζθεζε αξκνδηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο θαη ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπο, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο, ηεο νηθνλνκηθήο
δηαρείξηζεο θαη ηεο δεκνηηθήο αζηπλφκεπζεο. Πξνθεηκέλνπ γηα λεζηά κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ
πελήληα ρηιηάδσλ (50.000), ε πκπνιηηεία πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά φινπο ηνπο Γήκνπο θαη ηηο
Κνηλφηεηεο, ηνπιάρηζηνλ ελφο λεζηνχ. … Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο, πνπ
δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, κπνξεί λα νξίδεηαη φηη Γήκνο ή Κνηλφηεηα κε
πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 5.000 θαηνίθσλ, πνπ γηα ιφγνπο γεσγξαθηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ δελ κπνξεί
λα κεηάζρεη ζε πκπνιηηεία, ππνζηεξίδεηαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ή ηελ
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1, απφ ηνλ πιεζηέζηεξν Γήκν πνπ
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηελ αλαγθαία ππνζηήξημε. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ,
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Πξηλ ηνλ «Καπνδίζηξηα», ε Διιάδα έρεη 5.343 Κνηλφηεηεο θαη 454 Γήκνπο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαηηζηηθήο
Τπεξεζίαο απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 1991. (βι. αλαιπηηθά ζηε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ηνπ Αλαζηάζηνπ Αλαζηαζίνπ κε
ηίηιν: «Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ε αηξεηή απηνδηνίθεζε ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ηηο δεθαεηίεο 1980 θαη
1990», Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα, 1998, ζει. 73 - 77).
66
Βι., αληί άιισλ, Γ. Καηζνχιε, «Ζ θαηάξγεζε ησλ Κνηλνηήησλ θαη ην χληαγκα, ζηνλ ηφκν: ηνπ ηδίνπ, φπ.π. (ζεκ.
15), ζει. 53 επ. Υ. Υξπζαλζάθε, φπ.π. ζει. 23 επ.· Κ. Μπαθνγηάλλε, φπ.π. (ζεκ. 28), ζει. 663.
67
«Τπαίζξηα Γηαθήκηζε, πκπνιηηείεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 224/η. Α΄/08.10.2001).
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Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, θαζνξίδνληαη νη φξνη παξνρήο ηεο ππνζηήξημεο, ε
νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε ζρεηηθή ππνρξέσζε θαη θάζε άιιν
ζρεηηθφ ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δηάηαμεο. … Πφξνη ησλ πκπνιηηεηψλ είλαη: α) νη
ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο ησλ κειψλ ηνπο, β) άκεζε επηρνξήγεζε, ηδίσο γηα ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ
εμφδσλ ηεο πκπνιηηείαο, κε θαηαλνκή απεπζείαο ζε απηήλ απφ ηνπο πφξνπο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.
1828/1989 (ΦΔΚ 2 Α'), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, πνπ γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο ΚΔΓΚΔ, γ)
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1828/1989 θαη δ)
πξφζνδνη απφ ηελ πεξηνπζία ηεο. … ».
Ο ζεζκφο ησλ πκπνιηηεηψλ, σζηφζν, δελ έηπρε ζεηηθήο αληαπφθξηζεο απφ ηνπο ΟΣΑ ηεο ρψξαο. Ζ
ζπκκεηνρή ήηαλ ηζρλή, κε εμαίξεζε ηηο ζπκπνιηηείεο ΟΣΑ ζηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο - Θξάθεο, ζηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαη ζηνλ Ννκφ Κπθιάδσλ. πλνιηθά,
δελ μεπέξαζαλ ηηο δέθα πκπνιηηείεο.
Ζ ειιεληθή πνιηηεία, ιίγα ρξφληα κεηά, κε ηνλ Ν. 3274/200468 θαη ζπγθεθξηκέλα κε ην Πξφγξακκα
«ΘΖΔΑ», ππνζηήξημε ηνπο ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ σο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ
ηνπηθήο αλάπηπμεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ ππνδνκψλ θαη ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Με γλψκνλα ηελ αξκνληθή, ηζφξξνπε θαη βηψζηκε αλάπηπμε
θαηαξηίζηεθε Νέν Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Σν Πξφγξακκα «ΘΖΔΑ»
είρε ηνπο εμήο ζηφρνπο:
α. ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ επί κέξνπο πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο ΟΣΑ
πξψηνπ βαζκνχ, κε θαηεχζπλζε ηελ ελίζρπζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπο ξφινπ θαη ησλ κεηαμχ ηνπο
ζπλεξγαζηψλ,
β. ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ θαηεπζχλνληαη ζηνπο ΟΣΑ πξψηνπ
βαζκνχ, έηζη ψζηε λα βειηηψλεηαη ε απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη
γ. ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ.
Σν Πξφγξακκα «ΘΖΔΑ» είρε πεληαεηή δηάξθεηα (2005 - 2009), ε νπνία κπνξνχζε λα παξαηαζεί
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ γηα δχν επηπιένλ έηε (ζπλνιηθά δειαδή 2005 - 2011).
Με ην Πξφγξακκα «ΘΖΔΑ» ππνζηεξίρζεθε ε δηαδηθαζία ησλ ζπκπξάμεσλ ΟΣΑ κε ηδηψηεο
(πξνθαηαξθηηθέο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ, δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία επηινγήο
ηδησηψλ επελδπηψλ, θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ) θαη ε ζπκκεηνρή ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη
θνηλνηηθέο πξσηνβνπιίεο, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ηα θεληξηθά φξγαλα ηεο ΔΔ.
Σν επφκελν έηνο 2005, πξνσζήζεθε έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην ζπλεξγαζηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα ζπλεξγαζηψλ, κε αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε, είλαη ν Ν. 3389/200569, ζχκθσλα κε ηνλ
νπνίν πξνσζνχληαη, κεηαμχ άιισλ, νη πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα (ΓΗΣ) κε ηνπο
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«Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ» (ΦΔΚ 195/η.
Α΄/19.10.2004).
69
«πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα» (ΦΔΚ 232/η. Α΄/22.09.2005).
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ΟΣΑ ηεο ρψξαο70. Με ηηο ΓΗΣ επηδηψθεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, ηεο
θνηλσλίαο θαη ησλ ΟΣΑ, κε ζηφρν ηελ νινθιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ. Απηή ε
ζπλάληεζε απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζχγρξνλν παξάδεηγκα πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο κε
ηνπο αλσηέξσ ηξεηο ζεκαληηθνχο κεηφρνπο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο.71
Δπίζεο, ν Ν. 3463/2006 («Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», ΦΔΚ 114/η. Α΄/08.06.2006),
εηδηθφηεξα ην Έβδνκν θαη Όγδνν Μέξνο απηνχ, αλαθεξφηαλ ζε επξσπατθέο θαη δηεζλείο
ζπλεξγαζίεο ησλ ΟΣΑ, ζηε δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία, ηηο ζπκπξάμεηο θαη ηηο πξνγξακκαηηθέο
ζπκβάζεηο (βι. άξζξα 219 - 225). Με ηηο δηαηάμεηο απηέο εηζάγνληαη ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο, φπσο:
(α) ε δεκηνπξγία δηθηχσλ πφιεσλ θαη ελψζεσλ απηψλ ησλ πφιεσλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε
δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία ζε δηεζλέο επίπεδν,
(β) ν ζεζκφο ησλ αδειθνπνηήζεσλ, ν νπνίνο είρε πξνσζεζεί ζηελ πξάμε, αξθεηά ρξφληα πξηλ,
ρσξίο λα ππάξρεη ην αληίζηνηρν ζεζκηθφ πιαίζην, γίλεηαη δηάηαμε λφκνπ, ελψ επηπιένλ νη
αδειθνπνηήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη φρη κφλν κε αιινδαπνχο, αιιά θαη κε εκεδαπνχο ΟΣΑ,
(γ) ε δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία επεθηείλεηαη θαη ζηηο θνηλφηεηεο ηεο ρψξαο,
(δ) ε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηειψλ, δηθαησκάησλ, εηζθνξψλ θαη πξνζηίκσλ κπνξεί λα απνηειέζεη
αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ,
(ε) ε δπλαηφηεηα ζχκπξαμεο ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ εθηέιεζε
έξγσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη
(ζη) ε δπλαηφηεηα θαηάξηηζεο πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε εηαηξείεο θνηλσθεινχο ραξαθηήξα,
Κέληξα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΚΔΚ), κε ηα Αλψηαηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΑΔΗ) θαη ηα
ηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα (ΣΔΗ) θαη αλάζεζεο ζε θάζε ηξίην γηα ηελ εθκεηάιιεπζε
θαη ζπληήξεζε ησλ έξγσλ ηεο πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο.
Παξφιεο ηηο βειηηψζεηο πνπ επέθεξε ην αλσηέξσ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε,
δελ ζεζπίζηεθαλ επξείεο θαη ξηδηθέο παξεκβάζεηο πνπ λα αθνξνχλ: (α) ηε θνξνινγηθή
απνθέληξσζε θαη ηελ εθαξκνγή δηαηάμεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ εζφδσλ, (β) ηε
δηεξεχλεζε ζπκκεηνρηθψλ ζεζκψλ ηζρπξήο δηαβνχιεπζεο (θεληξηθήο δηνίθεζεο κε ηελ ηνπηθή
θνηλσλία), πνπ λα εγγπψληαη ηε λνκηκνπνηεηηθή βάζε ησλ απνθάζεσλ θαη λα ζηεξίδνπλ ηε
δηαθάλεηα, (γ) ηελ θαζηέξσζε δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο θαιψλ πξαθηηθψλ δηνίθεζεο θαη (δ) ηε
δηαθνξνπνηεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηνπο λεζησηηθνχο, νξεηλνχο θαη παξακεζφξηνπο ΟΣΑ, θαζψο θαη
γηα ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.
Β. Σο ζσέδιο Καλλικπάηηρ και η αποηύπυζη ηηρ Πολςεπίπεδηρ Γιακςβέπνηζηρ
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Σν «Πξάζηλν Βηβιίν» ηεο ΔΔ αλαθέξεηαη απφ ηνλ Μάην ηνπ 2005 ζηηο ΓΗΣ θαη ζην Κνηλνηηθφ Γίθαην ησλ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ησλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο.
71
Σν ίδην έηνο, 2005, κε ηνλ Ν. 3345/2005 («Οηθνλνκηθά ζέκαηα ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη Ρχζκηζε
Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ»), ζεζκνζεηνχληαη ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ απηνδηνηθεηηθψλ θνξέσλ κε απηνχο ηνπ ηδησηηθνχ
ηνκέα θαη ε νξγάλσζή ηνπο ζε δίθηπα κε ζεζκηθή, θιαδηθή, παξαγσγηθή θαη ρσξηθή κνξθή.
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ην πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ησλ ΟΣΑ, ε ΔηΠ ηεο ΔΔ72 είρε ήδε επηζεκάλεη ηελ
αλάγθε γηα ελδπλάκσζε ηεο απνθέληξσζεο ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο ΔΔ θαη ηε κεηαβίβαζε
ηζρπξψλ αξκνδηνηήησλ/εμνπζηψλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή
απηνδπλακία ησλ νξγάλσλ ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο. Γηα πξψηε θνξά, ζηα
ρξνληθά ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΚ), δηαπηζηψζεθε ε ζεκαζία ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη
θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ κεγάισλ πφιεσλ - αζηηθψλ θέληξσλ, ζην πιαίζην ηεο δηαθπβέξλεζεο πνπ ε
ΔΔ έρεη πξνβιέςεη, ήδε απφ ην έηνο 1996. Παξαηεξεί θαη ζπζηήλεη, ινηπφλ, ζηα εζληθά φξγαλα ησλ
θξαηψλ - κειψλ λα δεκηνπξγήζνπλ εθείλεο ηηο ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ λα επηηξέπνπλ ζηηο
ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο λα ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζηε δηαρείξηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ
πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ. Ζ ΔηΠ ζπζηήλεη, κε ηε ζεηξά ηεο, ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Κνηλφηεηαο λα
θαζηεξψζνπλ κφληκεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη εηδηθφηεξα κε ηε
Γηάζθεςε ησλ Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ ηεο Δπξψπεο, κε ηηο αξρέο ηεο ηνπηθήο θαη
πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο.
ην επξσπατθφ απηφ πεξηβάιινλ, ε πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΤΠΔ), κεηά
ηνλ Οθηψβξην ηνπ έηνπο 2009, επηρείξεζε ηελ εθ λένπ αλακφξθσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
(ΟΣΑ πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ), κε ζηφρν ηε ράξαμε ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο ηνπ δηνηθεηηθνχ
θαη απηνδηνηθεηηθνχ ράξηε ηεο ρψξαο, φπσο επξεκαηηθά πξνβάιιεηαη ζηνλ ηίηιν ηνπ Ν. 3852/2010
(«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο», ΦΔΚ 87/η. Α΄/07.06.2010).
Ο ηζρχσλ εθηειεζηηθφο ηνπ πληάγκαηνο Ν. 3852/2010 επέθεξε ζην δηνηθεηηθφ ηνπίν ηεο ρψξαο
δηαξζξσηηθέο ηνκέο επξείαο έθηαζεο. πσο κάιηζηα επηζεκαίλεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ
λφκνπ: «Σν παξφλ ζρέδην λφκνπ εμεηδηθεχεη θαη πινπνηεί βαζηθέο ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο γηα ηε
ζπγθξφηεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε δχν ιεηηνπξγηθέο βαζκίδεο, κε κνλάδεο πνπ δηαζέηνπλ ην
θαηάιιειν κέγεζνο θαη θαζίζηαληαη ηθαλέο λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, αιιά θαη λα
αλαιάβνπλ ηελ ηνπηθή δηεθπεξαίσζε αξκνδηνηήησλ πνπ ζπληζηνχλ απνζηνιή ηνπ Κξάηνπο».
Οη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ», ζχκθσλα κε ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ
λφκνπ, είλαη νη εμήο:
 Οπζηαζηηθή νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ δχν βαζκίδσλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ζχλδεζε ησλ
πφξσλ ηνπο κε ηνλ Φφξν Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, ηνλ Φφξν
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη ηνλ Φφξν Μεγάιεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο.
 Πιήξεο απφδνζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ απνλεκφκελσλ πξφζζεησλ
αξκνδηνηήησλ.
 Έιεγρνο θαη πεξηνξηζκφο ηνπ δαλεηζκνχ κε ηε ζέζπηζε αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ.
 Απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ππεξρξεσκέλσλ δήκσλ.
 Γηαθάλεηα θαη πξνγξακκαηηζκφο ζηα νηθνλνκηθά ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ. Δηδηθή
κέξηκλα γηα δίθαηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ελδνδεκνηηθά θαη ελδνπεξηθεξεηαθά.

Βι. απφθαζε ηεο ΔηΠ, ηελ 15ε Ηνπλίνπ 2004 θαη ηε ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηελ νπνία ππνγξάθεη ν Πξφεδξνο ηεο ΔηΠ
Peter Straub.
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Καζνιηθή ππαγσγή ειέγρνπ ηεο δηαρείξηζεο ησλ δήκσλ, ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαη
ησλ πεξηθεξεηψλ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην.

Δηδηθφηεξα, νη δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ εηζήγαγε ην Πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»
ζεκαηνδφηεζαλ ηε ξηδηθή ζεζκηθή αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζηαρπνινγνχληαη σο εμήο:
(i) ε φιε ηελ επηθξάηεηα, κε ειάρηζην πιεζπζκηαθφ θαηψθιη ηνπο 10.000 θαηνίθνπο (πιελ
νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ γηα ηηο λεζησηηθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο) θαη ηνπο 25.000 θαηνίθνπο γηα ηα
κεηξνπνιηηηθά θέληξα Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο, ζπληζηψληαη σο ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ 325
Γήκνη (έλαληη 1.034 πξνυθηζηακέλσλ, 910 δήκσλ θαη 124 θνηλνηήησλ, ήδε κεησκέλσλ δξαζηηθά
κέζσ αλαγθαζηηθψλ ζπλελψζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑ» - Ν.
2539/1997), ελψ νη θνηλφηεηεο κεηαηξέπνληαη ζε εζσηεξηθέο ππνδηαηξέζεηο (απνθεληξσκέλεο
κνλάδεο) ησλ δήκσλ. ε απηή ηε ινγηθή, ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δήκσλ θαηαιακβάλεη γηα
πξψηε θνξά θαη ην ζχλνιν ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο.
(ii) Οη 13 θξαηηθέο Πεξηθέξεηεο, πνπ έσο ηφηε απνηεινχζαλ δνκέο ηεο δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο
(Ν. 2503/1997), δηαδέρνληαη σο ΟΣΑ δεχηεξνπ βαζκνχ ηηο 54 πξνυθηζηάκελεο λνκαξρηαθέο
απηνδηνηθήζεηο θαη ηηο 3 δηεπξπκέλεο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο (Ν. 2218/1994 θαη Ν.
2240/1994), νη νπνίεο θαηαξγνχληαη νινζρεξψο – δελ δηαηεξνχληαη νχηε θαλ σο κνλάδεο
εζσηεξηθήο απνθέληξσζεο ησλ λέσλ απηνδηνηθεηηθψλ πεξηθεξεηψλ, κνινλφηη απνηεινχζαλ έσο
ηφηε ηνλ καθξνβηφηεξν δηνηθεηηθφ ζεζκφ ηνπ Κξάηνπο.
(iii) Σέινο, ζπληζηψληαη σο εληαίεο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηνπ Κξάηνπο 7 Απνθεληξσκέλεο
Γηνηθήζεηο, έλαληη 13 πξνυθηζηάκελσλ θξαηηθψλ πεξηθεξεηψλ.
Γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ λέσλ, ιηγφηεξσλ θαη ηζρπξφηεξσλ Γήκσλ
πηνζεηνχληαη, ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ», νξζνινγηθά θαη αληηθεηκεληθά
θξηηήξηα, φπσο πιεζπζκηαθά (ν αξηζκφο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ θαηνίθσλ, ε πιεζπζκηαθή
ππθλφηεηα, ε θαηαλνκή ησλ θαηνηθηψλ), θνηλσληθά (ην κέζν κέγεζνο λνηθνθπξηνχ, νη κνξθσηηθνί
δείθηεο, ην πνζνζηφ αιινδαπψλ), νηθνλνκηθά (ε απαζρφιεζε, ε εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα, ην
εηζφδεκα), γεσγξαθηθά (ε πξνζβαζηκφηεηα, ηα δίθηπα ππνδνκψλ), αλαπηπμηαθά (ε δνκή ηεο
ηνπηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη γεληθφηεξα ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, ε ιεηηνπξγία
εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, ε ζπκκεηνρή ζε θνηλνηηθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα),
πνιηηηζηηθά – ηζηνξηθά θαη ρσξνηαμηθά θξηηήξηα.
Ζ ζπγθξόηεζε ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε επξύηεξεο
γεσγξαθηθέο ελόηεηεο δηαζθαιίδεη, εθηφο απφ νηθνλνκίεο θιίκαθαο – ζπκβαηέο κε ηα λέα
νινθιεξσκέλα δίθηπα κεηαθνξψλ θαη ππνδνκψλ, ηελ νξζνινγηθφηεξε νξηνζέηεζε αξκνδηνηήησλ
θαη ηελ νινθιεξσκέλε άζθεζε δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζε θάζε επίπεδν δηνίθεζεο θαη, επνκέλσο,
θηλείηαη ζην πιαίζην πνπ νξίδεη ην χληαγκα: έλα επηηειηθφ Κξάηνο κε απνθεληξσκέλα φξγαλα
εμνπιηζκέλα κε απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη δχν ιεηηνπξγηθνχο βαζκνχο απηνδηνίθεζεο,
ηθαλνχο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θαη
πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Ζ δηεχξπλζε ησλ γεσγξαθηθψλ θαη πιεζπζκηαθψλ νξίσλ αλαθνξάο ησλ
ΟΣΑ δηακνξθψλεη, ινηπφλ, έλα λέν πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
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γλψξηζκα ηε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ πξνο ηελ απηνδηνίθεζε, έηζη ψζηε ην Κξάηνο λα πεξηνξηζηεί
ζηηο επηηειηθέο θαη επνπηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ νθείιεη λα αζθεί.
Ζ έλλνηα «ηνπηθή ππφζεζε» δηεπξχλεηαη θαη νδεγεί αλαπφδξαζηα ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ησλ
λέσλ Γήκσλ ζηνλ ηνπηθφ αλαπηπμηαθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ
πξνο ηνπο πνιίηεο ζε θαίξηνπο ηνκείο. Έηζη, ζηνπο Γήκνπο απνλέκεηαη ζεηξά πξφζζεησλ
αξκνδηνηήησλ, πνπ κέρξη πξφηηλνο αζθνχζαλ νη λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, ηδίσο ζηνπο ηνκείο
ηεο παηδείαο (δηα βίνπ κάζεζε, ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ζρνιηθψλ ππνδνκψλ), ηεο θνηλσληθήο
πξφλνηαο θαη ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο απαζρφιεζεο, ηεο γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο θαη αιηείαο, ηνπ
πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ, ηεο έθδνζεο νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη πνιενδνκηθψλ εθαξκνγψλ
εληνπηζκέλεο, ρσξηθά, ξχζκηζεο (βι. άξζξν 75 ηνπ Ν. 3463/2006 - Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ,
ζε ζπλδπαζκφ κε άξζξν 95 ηνπ Ν. 3852/2010).
Ζ απηνδηνηθεηηθή Πεξηθέξεηα εμειίζζεηαη ζηνλ θεληξηθφ ππιψλα ηνπ αλαπηπμηαθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ θαη αλαιακβάλεη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ, εθηφο απφ
εθείλεο πνπ κεηαθέξνληαη ζηνπο Γήκνπο, θαζψο επίζεο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ κέρξη πξφηηλνο
αζθνχζε ε θξαηηθή πεξηθέξεηα, κε εμαίξεζε φζεο, ράξηλ ηεο ελφηεηαο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο,
παξακέλνπλ ζηα απνθεληξσκέλα φξγαλα ηνπ Κξάηνπο, φπσο ε ρσξνηαμία – πνιενδνκία, ε
πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ε δαζηθή πνιηηηθή θαη ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. Ζ κεζνδνινγία ηεο
εμεηδηθεπκέλεο παξάζεζεο ησλ αζθνχκελσλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο αξκνδηνηήησλ (βι. άξζξν 186 ηνπ
Ν. 3852/2010), αληί ηεο γεληθφινγεο ζεκαηηθήο αλαθνξάο, ππεξεηεί ηελ αζθάιεηα δηθαίνπ θαη
δεκηνπξγεί ηεθκήξην άζθεζεο θάζε ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα αξκνδηφηεηαο απφ ηελ Πεξηθέξεηα,
εθφζνλ δελ αλαηίζεηαη κέζσ ηππηθνχ ή νπζηαζηηθνχ λφκνπ ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή
απηνδηνίθεζε, νχηε δηαθπιάζζεηαη ππέξ ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο.
Οη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ κέρξη πξφηηλνο αζθνχζε ε θξαηηθή
πεξηθέξεηα, κε εμαίξεζε εθείλεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ απηνδηνηθεηηθή
πεξηθέξεηα, θαζψο επίζεο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο δαζηθήο πνιηηηθήο, πνιενδνκηθά θαη ρσξνηαμηθά ζέκαηα γεληθφηεξνπ ραξαθηήξα, ζέκαηα Μεηξψνπ
Αξξέλσλ, ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ (βι. άξζξν 280 ηνπ Ν.
3852/2010).
Με ην Πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» ην ειιεληθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα πξνζαξκφδεηαη ζηηο
επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο κηαο ζχγρξνλεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο. Απηφ ην νκνινγνπκέλσο
ηδηαίηεξα θηιφδνμν κεηαξξπζκηζηηθφ εγρείξεκα ελαξκνλίδεη ην ειιεληθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο
κε ην ζεζκηθφ θεθηεκέλν ηνπ λνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ πνιηηηζκνχ ηεο ΔΔ, φπνπ ζεκειηψδε ξφιν
δηαδξακαηίδνπλ ε αξρή ηεο επηθνπξηθόηεηαο θαη ην ηεθκήξην ηεο αξκνδηόηεηαο ππέξ ηεο
απνθέληξσζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο. Σν Πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ», παξάιιεια,
ελζσκαηψλεη ηηο αξρέο θαη αμίεο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβόλαο, δειαδή ηεο εγγχηεηαο ζηε ιήςε
απνθάζεσλ, ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο, ηεο θνηλσληθήο,
νηθνλνκηθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο, ηεο ελίζρπζεο ηνπ ξφινπ ηνπ πνιίηε, ηνπ ζεβαζκνχ ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο εκβάζπλζεο. Πεξαηηέξσ, ην
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Πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» αλαγλσξίδνληαο ηνλ θξίζηκν ξφιν ησλ ΟΣΑ γηα ηελ εδαθηθή
ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο, ελαξκνλίδεηαη κε ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε
θαη ππεξεηεί ηνπο δχν πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο: ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ
επξσπατθή δηαδηθαζία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θνηλνηηθήο δξάζεο.
Χο πξνο ηνλ πξψην ζηφρν, ην Πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» αλαβαζκίδεη ην επηρεηξεζηαθφ
δπλακηθφ ησλ Γήκσλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηελ άζθεζε νινθιεξσκέλσλ αλαπηπμηαθψλ
πνιηηηθψλ, κε ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζε ηνπηθφ θαη
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Μάιηζηα, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θνηλνηηθήο δξάζεο
θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο, πξνβιέπεηαη θαη
γηα ηνπο δχν βαζκνχο απηνδηνίθεζεο ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε επξσπατθνύο νκίινπο
εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο (ΔΟΔ), πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνψζεζε λέσλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ ησλ
δεκφζησλ αξρψλ κε ηνπο θνηλσληθννηθνλνκηθνχο θνξείο.
Χο πξνο ηνλ δεχηεξν ζηφρν, ην Πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» πξνβαίλεη ζηε ζεζκηθή αλαγλψξηζε
ηεο ζπιινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο απηνδηνίθεζεο, κε ηελ ίδξπζε θαη ηε ιεηηνπξγία νξγάλσλ φπσο νη
αληηδήκαξρνη θαη νη αληηπεξηθεξεηάξρεο κε ηνπηθή αξκνδηφηεηα, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο, κε ηελ εζσηεξηθή απνθέληξσζε ζηνπο λένπο
Γήκνπο θαη κε ηε ζέζπηζε ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο. Έηζη,
πινπνηνχληαη νη ζπζηάζεηο ηεο Λεπθήο Βίβινπ γηα ηελ Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε σο πξνο ηελ
εθαξκνγή ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ - κειψλ αξρψλ θαη κεραληζκψλ δηαβνχιεπζεο, ζπληνληζκνχ
θαη ζπλεξγαζίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, απνθεχγεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ απνθάζεσλ ζε έλα επίπεδν
εμνπζίαο, πξνσζείηαη ε αληηπξνζψπεπζε ησλ θνξέσλ θαη ε ζπλππεπζπλφηεηα φισλ ησλ επηπέδσλ
δηνίθεζεο θαη δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζην εγγχηεξν πξνο ηνλ πνιίηε
επίπεδν δηνίθεζεο. Παξάιιεια, επηδηψθεηαη ε ηφλσζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο
δηαθάλεηαο κέζσ ηεο εθαξκνγήο κεζφδσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο θαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο
ησλ αηξεηψλ αξρψλ ησλ ΟΣΑ κε θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη κε ζεζκνχο φπσο ε
Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, ην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ θαη ε Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή
Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ (άξζξα 58 - 78) θαη ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ (άξζξα 79 - 91) ηνπ
Γεπηέξνπ Μέξνπο θαη ηνπ Κεθαιαίνπ Γ΄ (άξζξα 159 - 179) ηνπ Σξίηνπ Μέξνπο ηνπ Ν. 3852/2010
εγθαζηδξχεηαη έλα λέν ζύζηεκα δηαθπβέξλεζεο ζηνπο δήκνπο θαη ηηο πεξηθέξεηεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ην λέν νξγαλσηηθφ κνληέιν εληζρχεη ηνλ ζεζκφ ηεο δεκνηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο
απνθέληξσζεο κέζσ ηνπ νξηζκνχ αληηδεκάξρσλ (βι. άξζξν 59 ηνπ Ν. 3852/2010) θαη
αληηπεξηθεξεηαξρώλ (βι. άξζξν 160 ηνπ Ν. 3852/2010) κε θαηά ηόπν νξηνζεηεκέλεο
αξκνδηόηεηεο, εθηφο απφ ηηο θαζ‟ χιελ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, δηαζθαιίδεηαη ηφζν ε κέξηκλα γηα ηα
ηδηαίηεξα ηνπηθά ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ πνπ ζπλελψλεηαη ή ηεο λνκαξρίαο πνπ θαηαξγείηαη, φζν
θαη ε δηεχζπλζε θαη επνπηεία ππεξεζηψλ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηηο δεκνηηθέο ή πεξηθεξεηαθέο
ελφηεηεο.
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ε θάζε Γήκν κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ αληηδεκάξρνπο θαη ζε θάζε Πεξηθέξεηα ηδξχεηαη
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (βι. άξζξα 62 - 63 θαη 173 - 174 ηνπ Ν. 3852/2010), ε νπνία απαξηίδεηαη
απφ ηνλ δήκαξρν θαη ηνπο αληηδεκάξρνπο θαη ηνλ πεξηθεξεηάξρε θαη ηνπο αληηπεξηθεξεηάξρεο,
αληίζηνηρα. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή απνηειεί ζπιινγηθφ ζπληνληζηηθφ θαη εθηειεζηηθφ φξγαλν, κε
θεληξηθή επζχλε θαη αξκνδηφηεηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηεο δεκνηηθήο
θαη πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, αληίζηνηρα. Με ηε ζεζκνζέηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο εληζρχεηαη ε ζπιινγηθφηεηα θαη ν επηηειηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνηηθήο
θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ην
πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, αληίζηνηρα, ην ρέδην Υάξηαο δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ δεκνηψλ
θαη πνιηηψλ θαη κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε, ελεκέξσζε θαη δηαθίλεζε ηνπ Οδεγνχ ηνπ Γεκφηε θαη
ηνπ Πνιίηε, ζηνλ νπνίν πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο παξνρήο ησλ
ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, αληίζηνηρα. Δπίζεο, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή
εηζεγείηαη ην ζρέδην ηνπ θαλνληζκνχ πιεξνθφξεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ θαλνληζκνχ
δηαβνχιεπζεο.
Δπηπξφζζεηα, ζε Γήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ ηδξχεηαη ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο
Εσήο (βι. άξζξα 73 - 75 ηνπ Ν. 3852/2010), κε απνθαζηζηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε
ζέκαηα πνηφηεηαο δσήο, αιιά θαη ζε ζέκαηα πνιενδνκηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα. ηελ
Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο αλήθνπλ επίζεο νη αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ αδεηνδφηεζε
θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο
Εσήο εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, κεηαμχ άιισλ, ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο,
ζέκαηα θαζνξηζκνχ ρξήζεσλ γεο, ζέκαηα ξπζκηζηηθψλ ζρεδίσλ, νηθηζηηθήο αλάπηπμεο αλνηθηψλ
πφιεσλ, εθαξκνγήο Γεληθνχ Πνιενδνκηθνχ ρεδίνπ, πνιενδνκηθψλ κειεηψλ θαη επεκβάζεσλ,
αλάπιαζεο πεξηνρψλ. Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο
ιακβάλεη εηδηθή κέξηκλα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ δξάζεσλ πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο
πνηφηεηαο δσήο θαη ελ γέλεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελδνδεκνηηθήο απνθέληξσζεο ζπγθξνηνχληαη, κε εληζρπκέλεο
αξκνδηφηεηεο θαη επαξθείο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, ζπκβνύιηα δεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη
ζπκβνύιηα ηνπηθώλ θνηλνηήησλ (βι. άξζξα 83 θαη 84 ηνπ Ν. 3852/2010) ζηα ηνπηθά
δηακεξίζκαηα κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 2.000 θαηνίθσλ θαη έσο 2.000 θαηνίθσλ, αληίζηνηρα. Δπίζεο,
ηδξχνληαη δεκνηηθά θαη ηνπηθά γξαθεία (βι. άξζξν 91 ηνπ Ν. 3852/2010). Σέινο, εληζρχεηαη έηη
πεξαηηέξσ ε ιατθή ζπκκεηνρή κέζσ ηεο επαλαθνξάο ησλ ζπλειεύζεσλ ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ
(βι. άξζξν 85 ηνπ Ν. 3852/2010), πνπ αζθνχλ γλσκνδνηηθφ έξγν γηα ηηο δξάζεηο θαη ηηο
πξσηνβνπιίεο ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα
ηελ πξνζηαζία εππαζψλ νκάδσλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηεο ηνπηθήο
θνηλφηεηαο, ηελ αλάπηπμε πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ πινπνίεζε έξγσλ ππνδνκψλ πνπ
αθνξνχλ ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα.
ε Γήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 20.000 θαηνίθσλ θαη ζε θάζε Πεξηθέξεηα επηιέγεηαη, κε απφθαζε
ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ, αληίζηνηρα, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απμεκέλε
πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, πξφζσπν εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη
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επξείαο απνδνρήο σο Γεκνηηθόο πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκόηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο (βι. άξζξν
77 ηνπ Ν. 3852/2010) θαη σο Πεξηθεξεηαθόο πκπαξαζηάηεο ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο
(βι. άξζξν 179 ηνπ Ν. 3852/2010), αληίζηνηρα. Ο Γεκνηηθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο πκπαξαζηάηεο
δέρεηαη θαηαγγειίεο άκεζα ζηγφκελσλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ
ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, αληίζηνηρα, ηηο νπνίεο δηεξεπλά κε πλεχκα αλεμαξηεζίαο θαη
αληηθεηκεληθφηεηαο, θαη δηακεζνιαβεί γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ κε ηαρχηεηα θαη ρσξίο
δηθνλνκηθέο αγθπιψζεηο. Ζ ππνβνιή θαηαγγειίαο ή αλαθνξάο ζηνλ Γεκνηηθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ
πκπαξαζηάηε δελ αλαηξεί ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε σο Αλεμάξηεηεο
Αξρήο, νχηε ηηο αξκνδηφηεηεο άιισλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θαη αξρψλ, θαζψο θαη ηνπ Διεγθηή
Ννκηκφηεηαο. Ο πκπαξαζηάηεο ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε, ε νπνία παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ ίδην
θαη ζπδεηείηαη ζηελ εηδηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ γηα
ηνλ απνινγηζκφ πεπξαγκέλσλ ηεο δεκνηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αξρήο, αληίζηνηρα. Δπίζεο,
πξνβαίλεη ζηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο δεκνηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη
ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ην θνηλφ. Σφζν ε εηήζηα έθζεζε φζν θαη νη εηδηθέο πξνηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ
θαη Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ηεο
Πεξηθέξεηαο, αληίζηνηρα.
Ο λένο απηφο ζεζκφο εζσηεξηθήο δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη ΟΣΑ έρεη σο
απνζηνιή ηελ έγθαηξε θαη επηηφπηα θαηαπνιέκεζε θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο
ακεξνιεςίαο ησλ δεκνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ
πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ απνζπκθφξεζε ηνπ δεκάξρνπ θαη ηνπ
πεξηθεξεηάξρε θαη άιισλ αηξεηψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο απφ ηε ζπζζψξεπζε
αηηεκάησλ θαη παξαπφλσλ ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Με ηε ζχζηαζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε
ηνπ ζεζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκπαξαζηάηε απνηξέπνληαη πξφζζεηεο
δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξνζθπγέο ζε ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο θαη ζηε δηθαηνζχλε, κε
απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, ρξφλνπ θαη ρξήκαηνο, κε παξάιιειε ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο
ρξεζηήο, εχξπζκεο θαη δηαθαλνχο δηνίθεζεο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ πνιίηε.
ε Γήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ ζπγθξνηείηαη, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνύιεπζεο (βι. άξζξν 76 ηνπ Ν. 3852/2010) σο φξγαλν κε
ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο. Ζ Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο απαξηίδεηαη απφ
εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, φπσο επηζηεκνληθνχο, εκπνξηθνχο θαη
επαγγεικαηηθνχο ζπιιφγνπο, ηνπηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, αζιεηηθνχο θαη
πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη ζπιιφγνπο, θαζψο θαη ινηπνχο εθπξνζψπνπο εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ
θαη θηλήζεσλ πνιηηψλ. Δπίζεο, ζηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο κεηέρεη θαη έλαο αξηζκφο
δεκνηψλ πνπ νξίδνληαη κεηά απφ θιήξσζε. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο
Γηαβνχιεπζεο θαινχληαη θαηά πεξίπησζε θαη ζπκκεηέρνπλ ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ θαη
εθπξφζσπνη αξκφδησλ θξαηηθψλ αξρψλ, ησλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, θαζψο θαη
νη επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Ζ
Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο γλσκνδνηεί πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηα αλαπηπμηαθά
πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ, φπσο επίζεο γηα ζέκαηα γεληθφηεξνπ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ
παξαπέκπνληαη ζε απηή απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ηνλ δήκαξρν. Αθφκε, ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή
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Γηαβνχιεπζεο εμεηάδεη ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ θαη
δηαηππψλεη γλψκε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ απηψλ.
ε θάζε Πεξηθέξεηα ζπγθξνηείηαη, κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηάξρε, Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή
Γηαβνύιεπζεο (βι. άξζξν 178 ηνπ Ν. 3852/2010) σο γλσκνδνηηθφ φξγαλν. Ζ Πεξηθεξεηαθή
Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο απαξηίδεηαη απφ ηνπο δεκάξρνπο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη απφ εθπξνζψπνπο
ησλ ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, ησλ επηκειεηεξίσλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ
νξγαλψζεσλ, ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζηελ νπνία
ππάγεηαη ε Πεξηθέξεηα, ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα, θαζψο θαη
εθπξνζψπνπο ησλ νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Δπίζεο, ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο κεηέρεη θαη έλαο αξηζκφο δεκνηψλ πνπ νξίδνληαη κεηά απφ
θιήξσζε. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο πξνζθαινχληαη θαη
ζπκκεηέρνπλ θαη εθπξφζσπνη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε Βνπιή, θαζψο
θαη νη επηθεθαιήο ησλ πεξηθεξεηαθψλ παξαηάμεσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζην πεξηθεξεηαθφ
ζπκβνχιην. Ζ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο εηζεγείηαη ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην
ζρεηηθά κε ηηο βαζηθέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο, φπσο επίζεο γλσκνδνηεί σο
πξνο ζέκαηα γεληθφηεξνπ πεξηθεξεηαθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηή απφ ην
πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ή ηνλ πεξηθεξεηάξρε. Αθφκε, ε Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο
εμεηάδεη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη δηαηππψλεη γλψκε
γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ απηψλ.
Ζ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, ηφζν ζε επίπεδν Γήκνπ φζν θαη ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο, πξνζθέξεη ηε
δπλαηφηεηα ζπγθξνηεκέλεο, ζεζκνπνηεκέλεο θαη αλνηθηήο ζπκκεηνρήο θαη αληαιιαγήο
επηρεηξεκάησλ κε εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ θαη
δηεπθνιχλεη ηε ζπγθξφηεζε ζπλεθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζπλαηλέζεσλ σο πξνο ηηο αλαπηπμηαθέο
επηινγέο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο, αληίζηνηρα. Με ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο θαη ηε
κέζσ απηψλ ζχλζεζε ησλ επί κέξνπο απφςεσλ θαη ζπκθεξφλησλ εληζρχεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ
θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο εληαίαο, επξέσο απνδεθηήο θαη
ξεαιηζηηθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο θαη, παξάιιεια, πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο
ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ θαη θνξέσλ δηνίθεζεο θαη απηνδηνίθεζεο. Δπηζεκαίλεηαη δε φηη ε
δηαηχπσζε γλψκεο απφ ηε Γεκνηηθή ή ηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο δελ απνθιείεη
ηελ παξάιιειε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε κε ηνπο πνιίηεο, κέζσ δηαδηθηχνπ.
ε θάζε Γήκν, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί πκβνύιην
Έληαμεο Μεηαλαζηώλ (βι. άξζξν 78 ηνπ Ν. 3852/2010) σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ Γήκνπ γηα
ηελ ελίζρπζε ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Χο κέιε ηνπ πκβνπιίνπ
Έληαμεο Μεηαλαζηψλ νξίδνληαη δεκνηηθνί ζχκβνπινη, εθπξφζσπνη θνξέσλ κεηαλαζηψλ, εθφζνλ ε
έδξα απηψλ ή παξαξηήκαηνο βξίζθεηαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ νηθείνπ Γήκνπ, ή
εθπξφζσπνη πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ κεηαλαζηψλ πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζηνλ
νηθείν Γήκν, θαζψο θαη εθπξφζσπνη θνηλσληθψλ θνξέσλ νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ εληφο ηεο
δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ νηθείνπ Γήκνπ δξάζε ζρεηηθή κε ηα πξνβιήκαηα ησλ κεηαλαζηψλ.
Έξγν ηνπ πκβνπιίνπ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε δηεξεχλεζε ησλ
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πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο, πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ
νηθείνπ Γήκνπ, σο πξνο ηελ έληαμή ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ επαθή ηνπο κε δεκφζηεο
αξρέο ή ηε δεκνηηθή αξρή. Δπίζεο, ην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ είλαη αξκφδην γηα ηελ
ππνβνιή εηζεγήζεσλ πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπηθψλ δξάζεσλ πξνψζεζεο
ηεο νκαιήο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη, ελ γέλεη, ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
απηνί αληηκεησπίδνπλ, ηδίσο κέζσ ηεο νξγάλσζεο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηηο δεκνηηθέο
ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηε δηνξγάλσζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ νηθείν Γήκν εθδειψζεσλ
επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ.
ε θάζε Πεξηθέξεηα ζπγθξνηείηαη, κε απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηάξρε, Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή
Ηζόηεηαο ησλ Φύισλ (βι. άξζξν 186 παξ. VI ηνπ Ν. 3852/2010), ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη ν ίδηνο θαη
ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ησλ Γήκσλ ηεο Πεξηθέξεηαο,
ησλ γπλαηθείσλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ. Ζ Πεξηθεξεηαθή
Δπηηξνπή Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ κεξηκλά γηα ηελ έληαμε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ αλαπηπμηαθή
πνιηηηθή ηεο Πεξηθέξεηαο, δηαηππψλεη πξνηάζεηο πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Πεξηθέξεηαο γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο νπζηαζηηθήο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο
θαη πνιηηηθήο δσήο θαη, ηέινο, ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ηεο απνζηνιήο ηεο θαη πξνο επίηεπμε ησλ
ζθνπψλ ηεο, αλαπηχζζεη δίθηπα ζπλεξγαζίαο κε θνξείο θαη νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ
πνιηηψλ.
ην Κεθάιαην Ε΄ ηνπ Γεπηέξνπ Μέξνπο ηνπ Ν. 3852/2010 (βι. άξζξα 99 - 112) γίλεηαη δηεμνδηθή
αλαθνξά ζηε δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία ησλ 325 ΟΣΑ ηεο ρψξαο. ην πιαίζην ησλ ζπκβάζεσλ
δηαδεκνηηθήο ή δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο παξαηεξείηαη εκπινπηηζκφο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
ηζρχνληνο Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ), θαζψο θαη δηεχξπλζε ησλ θνξέσλ θαη ησλ
κεηφρσλ ζηε ζπγθξφηεζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ. Οη ζπκβαιιφκελνη θνξείο γηα ηελ
εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΠΓΔ,
ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη απφ πφξνπο απφ ηα εζληθά θαη θνηλνηηθά
ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα. χκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ Ν. 3852/2010, νη 13
πεξηθέξεηεο, θαζψο θαη ΝΠΗΓ πνπ ηδξχνπλ νη ελψζεηο δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ,
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο θχξηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην 101 ηνπ Ν.
3852/2010, κπνξνχλ λα ζπζηήλνπλ δίθηπα ζπλεξγαζίαο νη δήκνη κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ηηο
πεξηθέξεηεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, κε ηε κνξθή αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο
εηαηξείαο, φπσο νξίδεη θαη ην άξζξν 267 ΚΓΚ. ην άξζξν 104 ηνπ Ν. 3852/2010 ξπζκίδεηαη ην
δήηεκα ησλ πλδέζκσλ, ηα κέιε ησλ νπνίσλ απνηεινχλ ΟΣΑ, θαη πιένλ ζπλελψλνληαη ζε έλαλ
δήκν. Με ηηο ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 105 θαη 106 ηνπ Ν. 3852/2010 (ζχζηαζε δηαβαζκηδηθνχ
ζπλδέζκνπ), ζεζπίδεηαη κηα επηπιένλ κνξθή ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ γηα ηελ
πιεξέζηεξε παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ησλ
δξάζεψλ ηνπο. Με ηα άξζξα 107 - 112 ηνπ Ν. 3852/2010 ζεζπίδνληαη ξπζκίζεηο πνπ επλννχλ ηε
ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεσλ θαη εηαηξεηψλ ησλ δήκσλ, θαζψο θαη δηαδηθαζίεο ζπγρξεκαηνδφηεζήο
ηνπο απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα.
ην Κεθάιαην Σ΄ ηνπ Σξίηνπ Μέξνπο ηνπ Ν. 3852/2010 (βι. άξζξν 203) ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα
ησλ δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ ησλ δεπηεξνβάζκησλ ΟΣΑ (13 πεξηθέξεηεο), πνπ κπνξνχλ λα
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ζπλεξγάδνληαη κε αληίζηνηρνπο ΟΣΑ ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν. Απηή ε ζπλεξγαζία
απνζθνπεί ζηελ πξναγσγή θαη δηεπθφιπλζε ηεο δηαθξαηηθήο, δηαπεξηθεξεηαθήο θαη εδαθηθήο
ζπλεξγαζίαο θαη κε ηελ επηθχιαμε, πάληνηε, ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ ηεο ρψξαο.
ην Σέηαξην Μέξνο ηνπ Ν. 3852/2010 (βι. 204 - 209) νξίδεηαη φηη ζηνπο λεζησηηθνχο θαη νξεηλνχο
Γήκνπο θαη ζηηο Νεζησηηθέο πεξηθέξεηεο κεηαθέξνληαη πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο κέρξη
ηφηε αλήθαλ ζηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο. Πξνβιέπνληαη επίζεο ξπζκίζεηο θαη γηα ηνπο
κηθξνχο λεζησηηθνχο δήκνπο, κε πιεζπζκφ κέρξη ηνπο 3.000 θαηνίθνπο, ηδίσο γηα θαηαζθεπή
ηερληθψλ έξγσλ, δεηήκαηα ζπγθνηλσληψλ, αθηνπιντθψλ ζπλδέζεσλ θ.ιπ. Παξφκνηεο ξπζκίζεηο
εθαξκφδνληαη θαη ζηνπο κηθξνχο νξεηλνχο δήκνπο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. ηφρνο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκίζεσλ είλαη αθελφο νη θάηνηθνη απηψλ ησλ πεξηνρψλ λα εμππεξεηνχληαη ζηνλ
ηφπν ηεο θαηνηθίαο ηνπο, αθεηέξνπ λα απνιακβάλνπλ ππνδνκέο πνπ βξίζθνληαη ζε άιινπο
κεγάινπο δήκνπο. Απηή ε ξχζκηζε εδξάδεηαη ζην άξζξν 101 παξάγξαθνο 4 ηνπ πληάγκαηνο, θαηά
ηελ νπνία «Ο θνηλφο λνκνζέηεο θαη ε δηνίθεζε φηαλ δξνπλ θαλνληζηηθά έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα
ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ησλ λεζησηηθψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ κεξηκλψληαο γηα
ηελ αλάπηπμή ηνπο».
πκπεξαζκαηηθά, ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην ζπγθξφηεζεο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πεξηιακβάλεη λενπαγείο ζεζκνχο πνπ ζπγθξνηνχλ έλα ζχζηεκα
δεκνθξαηηθήο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο, πνπ πξνζηδηάδεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζην θπξίαξρν πξφηππν
ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο θαη, παξάιιεια, πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη
ηδηαηηεξφηεηεο θαη ππεξεηεί ην ηνπηθφ δεκφζην ζπκθέξνλ. Kχξηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ
λένπ ζπζηήκαηνο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο απνηεινχλ ε απνθεληξσκέλε νξγαλσηηθή δηάξζξσζε
ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, ε αλαβαζκηζκέλε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε, ε επξεία δηαβνχιεπζε πξηλ ηε
ιήςε απνθάζεσλ, ε δηαθάλεηα θαηά ηελ άζθεζε εμνπζίαο, κέζσ θαη ηεο ππνρξεσηηθήο αλάξηεζεο
δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ ζην δηαδίθηπν, θαη ε ππνρξεσηηθή πνιηηηθή ινγνδνζία φζσλ
αζθνχλ δεκφζηα εμνπζία, κέζσ ηεο ζαθνχο νξηνζέηεζεο θαη θαηαλνκήο επζπλψλ θαη
αξκνδηνηήησλ.
Ζ εθ βάζξσλ κεηαξξχζκηζε ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ην
Πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» δηακνξθψλεη έλα λέν πιαίζην θαηαζηαηηθήο νξγάλσζεο,
ακβιχλνληαο – αλ φρη ζεξαπεχνληαο – ηηο ρξφληεο παζνγέλεηεο θαη ζηξεβιψζεηο πνπ ραξαθηήξηδαλ
ην κέρξη πξφηηλνο θπξίαξρν ζχζηεκα δηνίθεζεο, ζην νπνίν παξαδνζηαθά επηθξαηνχζε κηα
πξνερφλησο θεληξνβαξήο θαη ζπγθεληξσηηθή ινγηθή. Με ην Πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»
εληζρχνληαη νη κεραληζκνί ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο θαη δηαβνχιεπζεο, πνπ είραλ ήδε
ζεζκνζεηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΓΚ), φπσο ην δηθαίσκα
πξφζβαζεο φισλ ησλ δεκνηψλ θαη θαηνίθσλ, ρσξίο δηάθξηζε, ζηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ, ην
δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθφξεζε, ε δηαβνχιεπζε κε ηνπο θαηνίθνπο, ηνπο ζπιινγηθνχο
θνηλσληθνχο θνξείο θαη ηηο ελδηαθεξφκελεο νκάδεο πιεζπζκνχ, θαηά ηελ πξνεξγαζία εθπφλεζεο
ησλ πξνγξακκάησλ δξάζεο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ θαη θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ γεληθνχ
ελδηαθέξνληνο, ε θαζηέξσζε Υάξηαο Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ ησλ Γεκνηψλ θαη Οδεγνχ
ηνπ Γεκφηε, ε αμηνπνίεζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ηνπ ζεζκνχ ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο
θαη ηνπ εζεινληηζκνχ, ην δηθαίσκα θαηάζεζεο αλαθνξψλ, εξσηήζεσλ θαη πξνηάζεσλ, ηα ηνπηθά
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δεκνςεθίζκαηα θαη ν Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ Γεκνηηθήο θαη Κνηλνηηθήο Αξρήο (βι. άξζξα
214 – 218 ηνπ Ν. 3463/2006). Πεξαηηέξσ, εκπινπηίδεηαη ην πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην
δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ ησλ πεξηθεξεηψλ ελψ, θαηά ζπληαγκαηηθή
επηηαγή, ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηελ εηδηθή κεηαρείξηζε ησλ λεζησηηθψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ.
Ζ λέα αξρηηεθηνληθή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή αλαπηπμηαθή
πξσηνβνπιία ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Μέρξη ηφηε, ν δεκφζηνο ηνκέαο απνηεινχζε ηνλ κνλαδηθφ
θπξίαξρν ζηηο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο. Με ηε λέα νξγαλσηηθή δνκή ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ε ειιεληθή πνιηηεία επηρεηξεί λα πεξηνξίζεη ηα ζπγθεληξσηηθά ηεο ζηνηρεία,
απνθεληξψλεηαη θαη απνθηά επειημία, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα πεξαηηέξσ αμηνπνίεζεο
ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Σν Πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»
δελ απνζθνπεί απιψο θαη κφλν ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ
ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ ή ζηελ αμηνπνίεζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Σν ζεκαληηθφηεξν
πιενλέθηεκα ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο είλαη φηη δεκηνπξγεί ηζρπξνχο αλαπηπμηαθνχο ζεζκνχο ζε
πξσηνβάζκην θαη δεπηεξνβάζκην επίπεδν, ηέηνηνπο πνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνζηηζέκελε
αμία. Ζ ζπγθξφηεζε ησλ λέσλ δήκσλ θαη πεξηθεξεηψλ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαιακβάλνπλ
ηνπηθέο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο, λα αληινχλ θεθάιαηα θαη λα πξνζειθχνπλ επελδχζεηο, λα
θαζίζηαληαη ν βαζηθφο ζπληειεζηήο ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο.
Γ. Η Μηηποπολιηική Πεπιθέπεια
Οη ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη ε παξαγσγή ηεξάζηησλ πνζνηήησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ, θαηά ην
δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα, δεκηνχξγεζαλ ηηο ζπλζήθεο γηα ηε καδηθή αζηηθνπνίεζε θαη ηε
ζπγθξφηεζε ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ. Ζ αζηηθνπνίεζε θαη νη κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ πξνο
ηα κεγάια αζηηθά θέληξα εμαθνινπζνχλ λα ζπληζηνχλ βαζηθή δεκνγξαθηθή ηάζε κέρξη θαη ηηο
εκέξεο καο. Αλαθνξηθά κε ηηο κεγάιεο πφιεηο θαη ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ΔΔ, θαη θπξίσο
κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πιεζπζκνχ (πξνζεγγίδεη ην
70%) θαηνηθεί θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε απηά ηα κεγάια αζηηθά θέληξα.
Δηδηθφηεξα, απηέο νη πεξηνρέο απνηεινχλ εθηεηακέλα νηθηζηηθά θαη πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα, κε
πιεζπζκφ απφ 500.000 έσο 20.000.000 θαη πιένλ θαηνίθνπο, θαη ηαπηνρξφλσο είλαη έδξεο θέληξσλ
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αληαγσληζηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο θαη ππνδέρνληαη δηνηθεηηθέο
ππεξεζίεο, αιιά θαη πνιπεζληθέο ρξεκαηνπηζησηηθέο/εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Καζέλα απφ απηά ηα
κεγάια αζηηθά θέληξα απνηειεί έλα αζηηθφ ζπγθξφηεκα κεγάιεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο, πνπ
ζπλνξεχεη κε πνιιά άιια κηθξφηεξα αζηηθά θέληξα γχξσ ηνπ.
Ζ ζεκαζία κηαο πφιεο ή ελφο κεγάινπ αζηηθνχ θέληξνπ δελ ζρεηίδεηαη, σζηφζν, κφλν κε ην
πιεζπζκηαθφ ηεο κέγεζνο: π.ρ. «ε Επξίρε θαη νη Βξπμέιιεο ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ θαηνίθσλ είλαη
πφιεηο κε ζεκαληηθφηεξν δηεζλή ξφιν απφ φ,ηη ην Κάηξν ή ε Καιθνχηα ησλ 13 εθαηνκκπξίσλ.
πλεπψο πξνθχπηεη ε αλάγθε κέηξεζεο κηαο πφιεο κε θξηηήξηα ηα νπνία μεθεχγνπλ απφ ηα
παξαδνζηαθά (φπσο ν πιεζπζκφο)». 73-74
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Απηά ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ηφζν ζηελ ΔΔ φζν θαη ζε φιε ηελ πθήιην, πνπ ππεξβαίλνπλ ηα
300, έρνπλ επηιέμεη ην ζχζηεκα κεηξνπνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θξίζηκσλ
θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ζην πεξηβάιινλ, ηνλ ρσξνηαμηθφ/πνιενδνκηθφ
ζρεδηαζκφ, ηηο ζπγθνηλσλίεο, ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία θ.ά.. Ζ κεηξνπνιηηηθή δηαθπβέξλεζε
πξνυπνζέηεη δξάζεηο, ζπλεξγαζίεο, πξσηνβνπιίεο θαη θαηλνηφκεο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο
αλαδεηθλχνπλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, ζπκβάιινπλ ζηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη αληηκεησπίδνπλ κε νινθιεξσκέλν ζηξαηεγηθφ
ζρέδην ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα.
Ζ κεηξνπνιηηηθή δηαθπβέξλεζε, φπσο εθαξκφδεηαη ζηα πεξηζζφηεξα αζηηθά θέληξα ηεο πθειίνπ,
ιεηηνπξγεί θαη σο αξσγφο ζηηο αζηηθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη ρσξνζεηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζρεδηάδεη ε
θεληξηθή δηνίθεζε, αιιά θαη σο επηθνπξηθφο θνξέαο κε ηνπο απηνδηνηθεηηθνχο ζεζκνχο. Γελ είλαη
πνιηηηθφο κεραληζκφο, αληαγσληζηηθφο πξνο ην θεληξηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα, αληηζέησο αμηνπνηεί ηηο
ππάξρνπζεο δνκέο πνιηηηθήο λνκηκνπνίεζεο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. Έλα ζχζηεκα
κεηξνπνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο:
 δελ ππνθαζηζηά άιια επίπεδα δηνίθεζεο θαη απηνδηνίθεζεο ή ηνπο θνξείο ηνπο,
 ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο δηθέο ηνπ αξκνδηφηεηεο κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα, νη
νπνίεο εηζάγνπλ ην ζηνηρείν νινθιεξσκέλσλ κεηξνπνιηηηθψλ πνιηηηθψλ,
 αλαιακβάλεη ξπζκηζηηθέο – θαλνληζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, πνπ
θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα.
Ο Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»), ζην Πέκπην Μέξνο κε ηίηιν «Μεηξνπνιηηηθή
Πεξηθέξεηα» (βι. άξζξα 210 - 213), ζέηεη γηα πξψηε θνξά ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε κεηξνπνιηηηθή
απηνδηνίθεζε γηα ηηο κεηξνπνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. ηηο δχν
απηέο κεηξνπνιηηηθέο πεξηθέξεηεο απνλέκνληαη πεξαηηέξσ αξκνδηφηεηεο, ζε ζρέζε κε ηηο
ππφινηπεο πεξηθέξεηεο, έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη επηηπρψο ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ησλ δχν
ππθλψλ πνιενδνκηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Οη λέεο κεηξνπνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο εληνπίδνληαη ζε
ηέζζεξηο ηνκείο:
1. κεηαθνξψλ θαη ζπγθνηλσληψλ (κειέηε θαη θαηαζθεπή νδηθψλ θαη ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ
κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα, ζπληήξεζε θαη κέξηκλα γηα ηηο ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα νδηθέο
αξηεξίεο ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο, θαζψο θαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε επνπηεία γηα δεηήκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ νδηθή θπθινθνξία, ηηο κεηξήζεηο, ηε ζήκαλζε ησλ νδψλ θαη ηνλ θσηηζκφ απηψλ),
2. πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο δσήο (πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη δηαρείξηζεο ζηεξεψλ
απνβιήησλ, ππεξηνπηθφ πξάζηλν θαη κεηξνπνιηηηθά πάξθα, δηαρείξηζε νξεηλψλ φγθσλ θαη
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, επνπηεία Οξγαληζκνχ Λατθψλ Αγνξψλ Αζήλαο – Πεηξαηά θαη
Θεζζαινλίθεο),
3. ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αζηηθψλ αλαπιάζεσλ (θπξίαξρεο αξκνδηφηεηεο είλαη ε επνπηεία θαη ν
έιεγρνο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε δηαθεκηζηηθή πξνβνιή ζην νδηθφ δίθηπν ηεο
κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο ηεο Αηηηθήο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο) θαη
4. πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη πεξηβάιινληνο (ε δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πνιηηηθήο
πξνζηαζίαο, ν ζρεδηαζκφο ησλ αλαδαζψζεσλ θαη ηεο αληηρεηκαξξηθήο πξνζηαζίαο θαη ε κέξηκλα
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γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ αληηππξξηθνχ αγψλα θαη ηελ νξγάλσζε ηεο αξσγήο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ
εκπιεθφκελσλ θξαηηθψλ θαη άιισλ θνξέσλ θαη ησλ ΟΣΑ ζην έξγν ηεο θαηαζηνιήο ησλ δαζηθψλ
ππξθαγηψλ).
χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ75, νη κεηξνπνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο ζηελ Αηηηθή θαη
ηε Θεζζαινλίθε νξγαλψλνληαη θαη αζθνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ απηνδηνίθεζεο,
δειαδή ηηο 13 αηξεηέο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. θνπφο είλαη ε εληαία αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ
ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα, ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ εληαίνπ ζρεδηαζκνχ θαη ε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο,
έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
πνιηηψλ.
Ο λφκνο πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα έθδνζεο πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ γηα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ
αξκνδηνηήησλ θαη ηε κεηαθνξά λέσλ, κε αληίζηνηρε πξφβιεςε γηα κεηαθνξά ησλ πφξσλ θαη ηνπ
πξνζσπηθνχ πνπ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ άζθεζή ηνπο. Δπηπιένλ, κπνξεί λα κεηαβηβάδνληαη ζηηο
πεξηθέξεηεο αξκνδηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ δηθαίνπ ή
δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο πνπ ζπλάπηνληαη κε ηνπο αλσηέξσ ηνκείο
κεηά απφ γλψκε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπο ζπκβνπιίνπ.
Δηδηθφηεξα, κε ην άξζξν 210 ηνπ Ν. 3852/2010 ζεζκνζεηείηαη ε Μεηξνπνιηηηθή Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο θαη ε Μεηξνπνιηηηθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο, ζηηο νπνίεο αλαηίζεληαη επηπιένλ
αξκνδηφηεηεο, πνπ θαηαλέκνληαη ζηνπο εμήο ηνκείο: Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Εσήο, Υσξηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη Αζηηθψλ Αλαπιάζεσλ, Μεηαθνξψλ θαη πγθνηλσληψλ, Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη
Αζθάιεηαο. Με ην άξζξν 211 πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε εηδηθνχ δηαβαζκηδηθνχ ζπλδέζκνπ, σο
ΝΠΓΓ, κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ
Υψξσλ Αλεμέιεγθηεο Γηάζεζεο Απνβιήησλ (XAΓΑ), εληφο ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο. Με ηα άξζξα 212 θαη 213 ξπζκίδεηαη ην νξγαλσηηθφ ζρήκα πνπ έρεη επηιεγεί
ζηελ Αηηηθή θαη ηε Θεζζαινλίθε θαη είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε κηα απφ απηέο. ηελ Αηηηθή ε
κεηξνπνιηηηθή απηνδηνίθεζε θαηαιακβάλεη φιε ηελ πεξηθέξεηα, ελψ ζηε Θεζζαινλίθε κφλν ηελ
Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο.
Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ππνγξακκηζζεί φηη φζνλ αθνξά ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο
κεηξνπνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (βι. άξζξα 212 θαη 213), ην
πνιηηηθφ ζχζηεκα ησλ εθπξνζψπσλ ηεο αηξεηήο Πεξηθέξεηαο είλαη απηφ ην νπνίν ζα πξνεηνηκάδεη,
ζα επηβιέπεη, ζα ειέγρεη θαη ζα ζπληνλίδεη ηηο αληίζηνηρεο δξάζεηο κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα πνπ
έρνπλ θαη πεξηγξάθνληαη ζηα παξαπάλσ άξζξα. Πξάγκαηη ην άξζξν 212 πξνβιέπεη:
«1. Με απφθαζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ, γηα θαζέλαλ απφ ηνπο ηνκείο αξκνδηνηήησλ
κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ άξζξνπ 210, ζπγθξνηνχληαη πεληακειείο ζπληνληζηηθέο
κεηξνπνιηηηθέο επηηξνπέο επίβιεςεο θαη πξνεηνηκαζίαο. Οη επηηξνπέο απηέο δελ κπνξεί λα είλαη
πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξηο.
2. Έξγν ησλ επηηξνπψλ απηψλ είλαη ε πξνεηνηκαζία, ε επίβιεςε, ν έιεγρνο θαη ν
ζπληνληζκφο ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. Οη
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επηηξνπέο επεμεξγάδνληαη ηα ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα δξάζεο αλά ηνκέα αξκνδηνηήησλ,
ελεκεξψλνπλ θαη εηζεγνχληαη ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ηε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ
θαιχηεξε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ.
3. Μέιε ησλ επηηξνπψλ είλαη πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη, νη νπνίνη εθιέγνληαη απφ ην
πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην κε θαλεξή ςεθνθνξία. Γχν κέιε πξνέξρνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ
πιεηνςεθνχζα παξάηαμε θαη δχν κέιε απφ ηε κεηνςεθία ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Πξφεδξνο
ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη γηα θαζεκία έλαο αληηπεξηθεξεηάξρεο».
Απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζεζκηθφ πιαίζην απνπζηάδνπλ θνξείο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ
θαη επαγγεικαηηθφ ρψξν κε εκπεηξίεο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ,
ρσξνηαμηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ δεηεκάησλ (παλεπηζηήκηα, επηκειεηήξηα, εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα
θ.ιπ.). Απνπζηάδεη, επίζεο, θαη ην αληίζηνηρν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην νπνίν ζε ζπλεξγαζία κε ην
εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ ησλ ππεξεζηψλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, δηαζέηεη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία ζε ζέκαηα κεηξνπνιηηηθνχ
ραξαθηήξα (π.ρ. Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, Δζληθφ Κηεκαηνιφγην θαη
Υαξηνγξάθεζε Α.Δ., θ.ά.)76.
Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 210 - 213 ηνπ Ν. 3852/2010 έρνπλ ηξνπνπνηεζεί πνιιαπιψο κε ηνπο Ν.
3979/2011, 4071/2012, 4177/2013, 4264/2014 θαη 4368/2016, κε ζπλέπεηα λα δεκηνπξγνχληαη ηα
ζπλήζε πξνβιήκαηα ηεο πνιπλνκίαο θαη θαθνλνκίαο. Παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο ηξνπνπνηήζεηο,
φκσο, δελ ηξνπνπνηήζεθε ε ζχζηαζε ησλ αλσηέξσ επηηξνπψλ.
Χο γεληθφ ζπκπέξαζκα δηαηππψλνληαη ηα θάησζη:
α) Χο Μεηξνπνιηηηθή δηαθπβέξλεζε νξίδεηαη ε αλαδηάξζξσζε θξαηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ/
πεξηθεξεηαθψλ αξκνδηνηήησλ, ππφ ηελ επίβιεςε ελφο θεληξηθνχ θνξέα πνπ κε ζαθείο θαη
ζπγθεθξηκέλεο εμνπζίεο, απνθιεηζηηθφ δηεπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη εμαζθαιηζκέλνπο
νηθνλνκηθνχο πφξνπο ζα δηεπζεηεί (απφ ηνλ ζρεδηαζκφ κέρξη ηελ εθαξκνγή) ηηο δηθέο ηνπ πνιηηηθέο.
Απηφο ν θνξέαο δελ ζα είλαη έλαο επηπιένλ πνιηηηθφο θνξέαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, αιιά ζα
έρεη επηθνπξηθφ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν, κε κνλαδηθή απνζηνιή ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
εθαξκνγή πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζε νιφθιεξε ηελ πεξηθέξεηα (π.ρ. απνξξίκκαηα, ζπγθνηλσλίεο,
πνιηηηθή πξνζηαζία, ζχζηεκα ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο). Θα βξίζθεηαη δίπια ζηνπο θνξείο ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, αιιά κε μερσξηζηέο θαη απνζαθεληζκέλεο αξκνδηφηεηεο πξνο απηνχο.
β) Σα ηέζζεξα άξζξα ηνπ Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ») εληνπίδνπλ ηελ
αλαγθαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ κεηξνπνιηηηθψλ πεξηθεξεηψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. Παξφια
απηά, ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε παξνπζηάδεη ειιείςεηο θαη δελ είλαη εκπινπηηζκέλε φζνλ αθνξά
ζηελ εληαία θαη απνηειεζκαηηθή πξνεηνηκαζία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ θνξέσλ ηνπ πνιηηηθνχ
ζπζηήκαηνο θαη εθπξνζψπσλ απφ ηνλ επηζηεκνληθφ θαη επαγγεικαηηθφ ρψξν πνπ δηαζέηνπλ ηελ
εηδηθή γλψζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηξνπνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο.
γ) Βαζηθή επίζεο έιιεηςε, πνπ αμίδεη λα επηζεκαλζεί, είλαη ε δηαρξνληθή αδπλακία ηνπ πνιηηηθνχ
θαη δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο λα ζπληνλίζεη θαη εθαξκφζεη έλαλ εληαίν ζηξαηεγηθφ
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ρσξνηαμηθφ θαη δηνηθεηηθφ ζρεδηαζκφ. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν αξκφδησλ
θεληξηθψλ Τπνπξγείσλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ (ΤΠΔ) θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο
θαη Δλέξγεηαο (ΤΠΔΝ), ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο (ΚΔΓΔ) θαη ηεο Έλσζεο
Πεξηθεξεηψλ Διιάδαο (ΔΝΠΔ). Με ηε ζπλεξγαζία απηή ζα επηηπγράλνληαλ:
 ε αληηκεηψπηζε ησλ πνιπζχλζεησλ πξνβιεκάησλ πφιεσλ θαη πεξηνρψλ ηνπ επξχηεξνπ
αζηηθνχ θαη αλαπηπζζφκελνπ νηθηζηηθνχ ηζηνχ ζηελ Αηηηθή θαη ηε Θεζζαινλίθε,
 ν απνηειεζκαηηθφηεξνο ζπληνληζκφο δηνηθεηηθψλ θαη ρσξνηαμηθψλ αξκνδηνηήησλ,
 ε αμηνπνίεζε ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ, ηε ρσξνζέηεζε,
ηνλ ζρεδηαζκφ γεο, ηηο ζπγθνηλσλίεο θ.ά.,
 ε δηεπξπκέλε ζπκκεηνρή θνξέσλ απφ ηνλ δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ρψξν (επηκειεηήξηα,
νκνζπνλδίεο, θ.ά.).
δ) Ζ κεηξνπνιηηηθή δηαθπβέξλεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε δεκηνπξγίαο ηνπ θεληξηθνχ θνξέα θαη ηα
επηθνπξηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζε ζρέζε κε ηελ αηξεηή απηνδηνίθεζε, δελ
είλαη παλάθεηα, αιιά είλαη αλαγθαηφηεηα. Απνηειεί έλα ζχζηεκα αζηηθήο/ππεξηνπηθήο
δηαθπβέξλεζεο πνπ ζπληνλίδεη θαη εθαξκφδεη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο γηα νιφθιεξν
ην αζηηθφ ζπγθξφηεκα ηεο πεξηθέξεηαο/πεξηνρήο. Οη φπνηεο δπζιεηηνπξγίεο πξνθχςνπλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο κεηξνπνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ κε ηηο
αλάινγεο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο (π.ρ. κε ηελ έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο).
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ (Γιώπγορ Γιαννακόποςλορ - Βαζίληρ Λαμππακάκηρ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΠΟΛΤΔΠΙΠΔΓΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ

ΣΟ

Η. Ζ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο
ην πιαίζην εμέηαζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, νη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο
κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θπβεξλεηηθψλ επηπέδσλ απνηεινχλ έλαλ θξίζηκν παξάγνληα πξνθεηκέλνπ λα
δηακνξθψλνληαη πνιηηηθέο πνπ πξνζδίδνπλ αμία ζηηο ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο.
Δθηφο απφ ηνλ θάζεην ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ εζληθνχ, πεξηθεξεηαθνχ
θαη ηνπηθνχ επίπεδνπ, ε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε, θαηά ηε δηακφξθσζε δηαθφξσλ ηνκέσλ
πνιηηηθήο, κπνξεί λα εθαξκνζζεί θαη νξηδφληηα ζε έλα επίπεδν. ην πιαίζην απηφ, ην Κξάηνο θαηά
ηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο ηεο παηδείαο, ηεο πγείαο, ηνπ
πεξηβάιινληνο ή θαη άιινπο, δηαβνπιεχεηαη θαη ζπλαπνθαζίδεη κε ινηπνχο θνξείο θαη νξγαληζκνχο
πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν πνιηηηθήο. Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα θνξέσλ, ησλ νπνίσλ ε ζπλεξγαζία κε ην Κξάηνο ζεσξείηαη απαξαίηεηε θαηά ηελ
άζθεζε ησλ αλσηέξσ πνιηηηθψλ, απνηεινχλ ηα λνζνθνκεία θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζηνπο
ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηεο πξφλνηαο, ή ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο.
ηφρνο ηεο παξνχζαο ελφηεηαο απνηειεί ε εμέηαζε ηεο νηθνλνκηθήο δηάζηαζεο ησλ κεραληζκψλ
ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ πνπ
αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ θαη νξγάλσλ ιήςεο απνθάζεσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ, επηιέρζεθε σο έλα απφ ηα πιένλ αληηπξνζσπεπηηθά ην παξάδεηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη δηαθφξσλ άιισλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο, κε
ζεκαληηθφηεξν απηψλ ην Κξάηνο. ε ζρέζε κε άιια επίπεδα δηαθπβέξλεζεο, ε ηνπηθή
απηνδηνίθεζε ζπγθεληξψλεη ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε αλεμαξηεζία, ε
εθινγή ησλ επηθεθαιήο ηεο απεπζείαο απφ ην εθινγηθφ ζψκα, ε ζπκπεξίιεςε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
θαη ηνπ ηνπηθνχ επηπέδνπ, ε άζθεζε επξχηαησλ αξκνδηνηήησλ, θαζψο θαη ην ζεκαληηθφ
νηθνλνκηθφ απνηχπσκα.
χκθσλα κε ην χληαγκα ην Κξάηνο εμαζθαιίδεη ή κεηαθέξεη ηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.
Δπίζεο, κεηαμχ ησλ δχν βαζκψλ δελ πθίζηαληαη ζρέζεηο ειέγρνπ θαη ηεξαξρίαο, αιιά ζπλεξγαζίαο
θαη ζπλαιιειίαο, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη βάζεη ηνπ λφκνπ, αιιά θαη κε ηνλ ζπληνληζκφ θνηλψλ
δξάζεσλ. ην πιαίζην απηφ, έρνπλ θαζηεξσζεί ηα νπζηψδε ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ήηνη ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα, ε αλάδεημε ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο
απφ ην ηνπηθφ εθινγηθφ ζψκα θαη ε αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηε
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε φρη κφλνλ ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ αιιά θαη γεληθψλ θξαηηθψλ ππνζέζεσλ
πνπ επηιέγεη ν λνκνζέηεο λα κεηαθέξεη ζηνπο ΟΣΑ. Χζηφζν, ν ζεζκφο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
δελ δηαζέηεη απηνλνκία, αιιά ειέγρεηαη κέζσ ηεο επνπηείαο απφ ην θεληξηθφ θξάηνο θαη ηνπο
απνθεληξσκέλνπο ζεζκνχο ηνπ.
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Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ζηελ ελ ιφγσ ελφηεηα παξαηίζεληαη νη βαζηθέο παξάκεηξνη ησλ
νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ηνπ Κξάηνπο κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ελ πνιινίο
θαη ηνλ βαζκφ ζπκκεηνρήο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηελ πινπνίεζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.
II. Ζ δηάξζξσζε ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο
Οη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη ζηελ ΔΔ ηίζεληαη ζε επίπεδν Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Ζ Γεληθή Κπβέξλεζε
είλαη έλλνηα πνπ νξίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ χζηεκα Λνγαξηαζκψλ (ESA 2010), κε βάζε ηνπο
θαλφλεο ηνπ νπνίνπ νη ηαηηζηηθέο Αξρέο ησλ ρσξψλ - κειψλ, κεηαμχ άιισλ, νξίδνπλ ηνπο θνξείο
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, θαζψο θαη ππνινγίδνπλ θάζε ρξφλν ην νηθνλνκηθφ
απνηέιεζκα (ηζνδχγην) απηήο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, έρεη νξηζηεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε
ην άξζξν 14 ηνπ Ν. 4270/2014, φηη ν ηνκέαο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απνηειείηαη απφ ηνπο
ππνηνκείο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) θαη ησλ
Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΟΚΑ). Ζ δνκή ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απεηθνλίδεηαη ζην
παξαθάησ ζρεδηάγξακκα:
ρήκα 1
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ην παξφλ Κεθάιαην, ε έκθαζε ζα δνζεί αθελφο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ε νπνία
δεκνζηνλνκηθά απνηειεί ηνλ ππνηνκέα ησλ ΟΣΑ, θαη αθεηέξνπ ζην Κξάηνο (ή «Κεληξηθή
Γηνίθεζε» ή «Γεκφζην»), ην νπνίν πεξηιακβάλεηαη ζηνλ ππνηνκέα ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο.
III. Γεκνζηνλνκηθό απνηέιεζκα
Ζ απεηθφληζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ζε επίπεδν Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ησλ ππνηνκέσλ ηεο
γίλεηαη ηαθηηθά, ζε εηήζηα βάζε, ζηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ
Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ)77 θαη ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. ε απηέο είλαη
δπλαηφ λα εληνπηζηεί, ηφζν απνινγηζηηθά φζν θαη πξνυπνινγηζηηθά, ε δεκνζηνλνκηθή απνηχπσζε
ησλ ζρέζεσλ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, σζηφζν πξνηνχ παξνπζηαζηνχλ απηέο
αλαιπηηθά, είλαη ζθφπηκν λα εμεγεζνχλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζείηαη.
πσο πξναλαθέξζεθε, ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην ή απνηέιεζκα (πιεφλαζκα/έιιεηκκα) ηεο
Γεληθήο Κπβέξλεζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο
Λνγαξηαζκψλ (ESA 2010). Απνθεχγνληαο φζν είλαη δπλαηφ ηελ παξνπζίαζε ιεπηνκεξεηψλ πνπ
εθθεχγνπλ απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, νη βαζηθέο αξρέο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ έρνπλ σο
εμήο:

πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ, γηα λα ππνινγηζηεί ην
δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα αθαηξνχληαη απφ ηα Έζνδα νη Γαπάλεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνζηίζεληαη
νη Δζληθνινγηζηηθέο Πξνζαξκνγέο78 (πνπ κπνξεί λα έρνπλ θαη αξλεηηθφ πξφζεκν). ην
δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα δελ ζπλππνινγίδνληαη, θαηά θαλφλα, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο
ζπλαιιαγέο, φπσο ε ιήςε ή ρνξήγεζε δαλείσλ, ε πιεξσκή ρξενιπζίσλ, νη αγνξέο θαη νη πσιήζεηο
ρξενγξάθσλ θ.ιπ.

Γεδνκέλνπ φηη ηα Έζνδα θαη νη Γαπάλεο παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο φπσο έρνπλ αξρηθά
θαηαγξαθεί απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ θνξέσλ, αζρέησο ησλ θαλφλσλ ηνπ ESA 2010 πεξί θαηαγξαθήο
ζε δεδνπιεπκέλε βάζε, νη Δζληθνινγηζηηθέο Πξνζαξκνγέο γίλνληαη αθξηβψο έηζη ψζηε απφ ηα
αξρηθά θαηαγεγξακκέλα Έζνδα θαη Γαπάλεο λα πεξάζνπκε ζην απνηέιεζκα βάζεη ησλ αλσηέξσ
θαλφλσλ. Έηζη, αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ θνξέσλ:

Γηα ην Κξάηνο θαη ηα Ννκηθά Πξόζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ) (ζηα νπνία
πεξηιακβάλνληαη θαη νη ΟΣΑ α‟ θαη β‟ βαζκνχ), ηα παξνπζηαδφκελα Έζνδα θαη Γαπάλεο είλαη ζε
ηακεηαθή βάζε θαη νη Δζληθνινγηζηηθέο Πξνζαξκνγέο αθνξνχλ θπξίσο:
o Σε κεηαβνιή ησλ Αλεμφθιεησλ Τπνρξεψζεσλ πξνο Σξίηνπο, έηζη ψζηε νη Γαπάλεο
λα επηβαξχλνπλ ην δεκνζηνλνκηθφ ηζνδχγην θαηά ηνλ ρξφλν γέλεζεο ηεο
ππνρξέσζεο, αζρέησο πιεξσκήο – νη Γαπάλεο δειαδή ζηελ νπζία κεηαηξέπνληαη ζε
δεδνπιεπκέλεο.
o Σελ θαηαγξαθή ησλ θνξνινγηθψλ θπξίσο Δζφδσλ ηνπ Κξάηνπο ζην έηνο πνπ
αθνξνχλ, εθφζνλ απηφ δηαθέξεη απφ ην έηνο είζπξαμεο – ηα Έζνδα δειαδή δελ
77

Ζ εηήζηα θαηάξηηζε θαη ςήθηζε ΜΠΓ ζεζκνζεηήζεθε κε ηνλ Ν. 3871/2010 θαη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4270/2014 πνπ ηνλ αληηθαηέζηεζε. Σν πξψην ΜΠΓ ήηαλ ην ΜΠΓ 2012 - 2015, Ν. 3985/2011.
78
Υξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο «Γεκνζηνλνκηθέο Πξνζαξκνγέο».
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είλαη πιήξσο δεδνπιεπκέλα, θαζψο δελ θαηαγξάθνληαη κε ηε γέλλεζε ηεο
απαίηεζεο/Βεβαίσζε, αιιά «κεηαθέξνληαη» ζην ζσζηφ έηνο κφλνλ φκσο εθφζνλ
έρνπλ εηζπξαρζεί.

Γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΝΠΗΓ), θαζψο ηα Έζνδα θαη νη Γαπάλεο
θαηαγξάθνληαη εμαξρήο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε, παξνπζηάδνληαη θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν79, κε
απνηέιεζκα λα κελ απαηηνχληαη, θαηά θαλφλα, γηα απηά Δζληθνινγηζηηθέο Πξνζαξκνγέο.

εκεηψλεηαη φηη θαη ζηνπο ηξεηο ππνηνκείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη
ηφζν ΝΠΓΓ, φζν θαη ΝΠΗΓ. H δηαθνξά ησλ, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, παξνπζηαδφκελσλ Δζφδσλ
θαη Γαπαλψλ (πξηλ ηνλ ζπλππνινγηζκφ ησλ πξνζαξκνγψλ) θαιείηαη Σακεηαθφ Ηζνδχγην ή, αθφκα
αθξηβέζηεξα φηαλ αθνξά θαη ΝΠΗΓ, Σξνπνπνηεκέλν Σακεηαθφ Απνηέιεζκα.
Χο παξάδεηγκα ησλ αλσηέξσ, ν πίλαθαο πνπ αθνινπζεί πξνέξρεηαη απφ ηελ Δπεμεγεκαηηθή
Έθζεζε ηνπ ΜΠΓ 2018 - 2021 (Μάηνο 2017) θαη παξνπζηάδεη ηε δεκνζηνλνκηθή απνηχπσζε ηνπ
ππνηνκέα ησλ ΟΣΑ, ν νπνίνο εθηφο απφ ηνπο ΟΣΑ α‟ θαη β‟ βαζκνχ, πεξηιακβάλεη θαη ηα λνκηθά
πξφζσπα ηεο απηνδηνίθεζεο – ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ.
Πίλαθαο 1
ΜΠΓ 2018 – 2021 γηα ηνλ ππνηνκέα ησλ ΟΣΑ
Γλνπνηεκέλνο Πξνϋπνινγηζκόο Φνξέσλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
(πνζά ζε εθαη. επξώ)
Α.Έηζπξάμεηο (1+2+3+4+5+6+7)
1. Γπισοπηγήζειρ από Τακη. Πποϋπολογιζμό
2. Γπισοπηγήζειρ από ΠΔΓ
3. Τόκοι
4. Έζοδα από ππογπάμμαηα ηηρ Γ.Γ.
5. Λοιπά έζοδα
6. Γιζππάξειρ ςπέπ Δημοζίος και ηπίηω ν
7. Έζοδο για πληπω μή ληξιππόθεζμω ν ζηο πλαίζιο ηος
ππογπάμμαηορ
Β. Πιεξσκέο (1+2+3+4+5+6+7)
1. Αμοιβέρ πποζω πικού
2. Ππονοιακά επιδόμαηα
3. Τόκοι
4. Δαπάνερ για επενδύζειρ
5. Λοιπέρ δαπάνερ
6. Αποδόζειρ εζόδω ν ςπέπ Δημοζίος και ηπίηω ν
7. Δαπάνη για πληπω μή ληξιππόθεζμω ν ζηο πλαίζιο
ηος ππογπάμμαηορ
Τξνπ. Τακεηαθό Απνηέιεζκα (A - B)
Μεηαβνιή αλεμόθιεησλ ππνρξεώζεσλ
Λνηπέο Πξνζαξκνγέο
Δεκνζηνλνκηθό απνηέιεζκα

2015
ΔΥΓ
6.955
2.958
1.202
33
2
2.131
636

2016
ΔΥΓ
7.446
3.230
706
41
14
2.569
806

2017
ΒΣ
ΜΠΔΣ
7.424
7.424
3.037
3.037
846
846
41
41
14
14
2.622
2.622
864
864

2018
ΒΣ
ΜΠΔΣ
7.761
7.761
3.319
3.319
826
826
41
41
14
14
2.702
2.702
858
858

2019
ΒΣ
ΜΠΔΣ
7.994
7.994
3.358
3.358
887
887
41
41
14
14
2.792
2.792
902
902

2020
ΒΣ
ΜΠΔΣ
8.247
8.247
3.469
3.469
896
896
41
41
14
14
2.887
2.887
939
939

2021
ΒΣ
ΜΠΔΣ
8.343
8.343
3.469
3.469
896
896
41
41
14
14
2.993
2.993
930
930

-6

81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.459
1.503
738
64
1.465
2.036

6.898
2.210
735
71
1.068
1.933

7.147
2.248
733
71
1.288
1.917

7.147
2.248
733
71
1.288
1.917

7.307
2.280
725
71
1.328
2.018

7.307
2.280
725
71
1.328
2.018

7.656
2.291
723
71
1.553
2.089

7.656
2.291
723
71
1.553
2.089

7.960
2.295
721
71
1.833
2.075

7.960
2.295
721
71
1.833
2.075

7.895
2.301
719
71
1.746
2.102

7.895
2.301
719
71
1.746
2.102

654

825

890

890

884

884

928

928

965

965

956

956

0

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

496
-28
17
485

548
27
-3
572

276
-77

276
-77

454
-56

454
-56

339
33

339
33

287
-3

287
-3

448
1

448
1

200

200

398

398

372

372

284

284

449

449

/1 : Από ηο 2016 και μεηά, ζηιρ αναλςηικέρ γπαμμέρ Γιζππάξεων και Πληπωμών ζςμπεπιλαμβάνονηαι εκηόρ από ηοςρ ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, και ηα λοιπά νομικά ππόζωπα ηος ςποηομέα. Για ηο 2015, οι
ηαμειακέρ ζςναλλαγέρ ηων νομικών πποζώπων ζςμπεπιλαμβάνονηαι μόνο ωρ αποηέλεζμα ζηιρ Λοιπέρ Πποζαπμογέρ.

Πεγή: ΓΛΚ, ΜΠΓ 2018 – 2021

Αθνχ ππνινγηζηεί ην δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα κε ηελ παξαπάλσ κέζνδν γηα θάζε θνξέα πνπ
πεξηιακβάλεηαη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, ηα κεγέζε ησλ θνξέσλ ηνπ ίδηνπ ππνηνκέα αζξνίδνληαη
γηα λα θηάζνπκε ζηα κεγέζε ηνπ ππνηνκέα θαη ζηε ζπλέρεηα, ηα κεγέζε ησλ ππνηνκέσλ
αζξνίδνληαη γηα λα θηάζνπκε ζε εθείλα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Δλδεηθηηθά, παξνπζηάδεηαη
απνζπαζκαηηθά ην θάησ κέξνο ηνπ βαζηθνχ Πίλαθα ηνπ ΜΠΓ, ν νπνίνο εκθαλίδεη ην
79

Δμαηξνχληαη φκσο απφ ηε δηακφξθσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηα θέξδε θαη νη δεκηέο πνπ δελ
πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο, φπσο νη κεηαβνιέο απνηηκήζεσλ θ.ιπ., ελψ νη Δπελδχζεηο εμνδνπνηνχληαη πιήξσο θαηά
ην έηνο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο θαη άξα δελ ππνινγίδνληαη Απνζβέζεηο.
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δεκνζηνλνκηθφ απνηέιεζκα ησλ ππνηνκέσλ αξρηθά, θαη αζξνίδνληαο ζην ηέινο, θαη εθείλν ηεο
Γεληθήο Κπβέξλεζεο.

Πίλαθαο 2
ΜΠΓ 2018 – 2021 γηα ηε Γεληθή Κπβέξλεζε (απόζπαζκα)
Μεζνπξόζεζκν πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2018 - 2021
(πνζά ζε εθαη. επξώ)

Έιιεηκκα Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ΔΥΓ

ΔΥΓ

Γθηηκήζεηο

Πξόβιεςε

Πξόβιεςε

Πξόβιεςε

Πξόβιεςε

-10.304

-1.325

-1.459

401

-779

-990

-1.645

Ιζνδύγην ΟΤΑ
Τποπ.Ταμ. Αποηέλεζμα
Γθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ
Τόκοι

485
496
-11
64

572
524
48
71

200
276
-77
71

398
454
-56
71

372
339
33
71

284
287
-3
71

449
448
1
71

Έκηακηερ Δαπάνερ (εκηόρ Ππογπάμμαηορ αξιολόγηζηρ)
Πρωτογενές αποτέλεσμα ΟΤΑ

0

0

0

0

0

0

0

549

643

271

469

443

355

520

Ιζνδύγην ΟKΑ (εθηόο Ννζνθνκείσλ)
Τποπ.Ταμ. Αποηέλεζμα
Γθνικολογιζηικέρ πποζαπμογέρ
Τόκοι

-608
-44
-564
3

2.042
943
1.099
3

-941
-1.314
373
3

175
-72
247
3

2.136
1.879
256
3

2.510
2.265
245
3

3.096
3.121
-25
3

Έκηακηερ Δαπάνερ (εκηόρ Ππογπάμμαηορ αξιολόγηζηρ)
Πρωτογενές αποτέλεσμα ΟΚΑ

384
-605

0
2.045

0
-938

0
128

0
2.139

0
2.513

0
3.099

-10.427

1.288

-2.201

974

1.728

1.804

1.900

Ιζνδύγην Γεληθήο θπβέξλεζεο θαηά ESA

Πεγή: ΓΛΚ, ΜΠΓ 2018 – 2021

IV. Δλδνθπβεξλεηηθέο ζπλαιιαγέο - Λνγηζηηθή ελνπνίεζε
Δζηηάδνληαο ζηνλ Πίλαθα 2 ηνπ ππνηνκέα ησλ ΟΣΑ, ζα παξαηεξήζνπκε φηη ζε απηφ ην επίπεδν
αλάιπζεο, ζρεδφλ φιεο νη γξακκέο Δζφδσλ θαη Γαπαλψλ ησλ ΟΣΑ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην
Κξάηνο ή κε άιινλ θνξέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, είηε σο απεπζείαο «ζπλαιιαγή», είηε κε άιιν
ηξφπν. Πην ζπγθεθξηκέλα:
1. Δπηρνξεγήζεηο απφ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, Δπηρνξεγήζεηο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ, Έζνδν γηα πιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο: ηηο
πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο δηαπηζηψλεηαη άκεζε νηθνλνκηθή δηαζχλδεζε/ζπλαιιαγή
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Κξάηνπο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζηελ νπνία ην πξψην
κεηαβηβάδεη νηθνλνκηθνχο πφξνπο πξνο ηε δεχηεξε. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
επηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ Σαθηηθφ Π/Τ είλαη νη Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη (ΚΑΠ), πνπ
πξνθχπηνπλ απφ θαζνξηζκέλα κε λφκν πνζνζηά επί ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο, ηνπ Φφξνπ
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο θαη ηνπ ΔΝΦΗΑ. Σα πνζνζηά είλαη δηαθνξεηηθά γηα θάζε θφξν θαη γηα
θάζε βαζκφ ηεο απηνδηνίθεζεο (βιέπε Ν. 3852/2010, άξζξα 259 θαη 260, φπσο ηζρχνπλ κε
ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο). Μηθξφ κέξνο ησλ Δπηρνξεγήζεσλ απφ ηνλ Σαθηηθφ Π/Τ
αθνξά ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ιεηηνπξγηψλ απφ ηελ ηνπηθή
απηνδηνίθεζε θαη, άξα, είλαη «αληηθξπδφκελα» κε αληίζηνηρεο δαπάλεο, φπσο γηα
παξάδεηγκα ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηζκνχ ησλ ζρνιείσλ. Αλαθνξηθά κε ηηο
Δπηρνξεγήζεηο απφ ην ΠΓΔ, επηζεκαίλεηαη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο πξνέξρεηαη απφ ην
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

ζπγρξεκαηνδνηνχκελν ζθέινο (ΔΠΑ θ.ά.) θαη, θαηά ζπλέπεηα, πξνέξρεηαη έκκεζα απφ ηελ
ΔΔ. Σέινο, ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα πξφζθαηα Πξνγξάκκαηα Απνπιεξσκήο
Λεμηπξφζεζκσλ Οθεηιψλ πξνο ηξίηνπο (εθηφο ΓΚ) αθνξά επίζεο κεηαβίβαζε απφ ηνλ
Κξαηηθφ Π/Τ, αιιά παξαθνινπζείηαη δηαθξηηά θαη «αληηθξχδεηαη» απφ ηελ αληίζηνηρε
δαπάλε.
Σφθνη (πηζησηηθνί): Ζ ζπλαιιαγή αθνξά ηε Γεληθή Κπβέξλεζε ζηνλ βαζκφ πνπ κέξνο ηνπο
πξνέξρεηαη απφ θαηαζέζεηο ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ (ΣΠΓ), ην νπνίν
πξφζθαηα έρεη εληαρζεί ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε, αιιά θαη ζηνλ βαζκφ πνπ πξνέξρνληαη απφ
ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ ηεο ΓΚ, κε ην Κξάηνο λα θαηαβάιιεη ζε απηή ηελ
πεξίπησζε νπζηαζηηθά ηνπο ηφθνπο.
Έζνδα απφ Πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ: Μηθξφ ζπγθξηηηθά έζνδν ησλ ΟΣΑ, ην νπνίν, ζε
αληίζεζε κε ην πξναλαθεξζέλ κέξνο ησλ Δπηρνξεγήζεσλ απφ ην ΠΓΔ πνπ αθνξά
θνηλνηηθνχο πφξνπο, απνηειεί άκεζε – θαη φρη κέζσ ηνπ Κξάηνπο – κεηαβίβαζε απφ ηελ
ΔΔ.
Λνηπά Έζνδα: Αλαθέξνληαη θαη σο «Ίδηα Έζνδα» ησλ ΟΣΑ θαζψο, φπσο αλαιχεηαη θαη ζηε
ζπλέρεηα πεξηιακβάλνπλ έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, ηέιε
αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ, θφξνπο θαη εηζθνξέο πνπ επηβάιινπλ νη ΟΣΑ, θαζψο θαη θάζε
άιιν είδνο εζφδνπ. ηελ θαηεγνξία απηή ππάξρνπλ θάπνηεο κηθξέο ζρεηηθά ππνθαηεγνξίεο
πνπ ζρεηίδνληαη κε άιινπο θνξείο ηεο ΓΚ, φπσο:
 νη Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο, πνπ απνηεινχλ έζνδν γηα ηνπο ΟΣΑ έλαληη
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζε θνξείο ηεο ΓΚ,
 έζνδν απφ ην Αζθαιηζηηθφ Κεθάιαην Αιιειεγγχεο Γελεψλ (ΑΚΑΓΔ – θνξέαο ΓΚ),
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην πίηη.
 Δπίζεο, ζηηο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηεο απηνδηνίθεζεο, ζε
απηή ηελ θαηεγνξία εζφδσλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη Μεηαβηβάζεηο πνπ ιακβάλνπλ
απφ ηνπο ΟΣΑ, σζηφζν ζε επίπεδν ππνηνκέα δελ εκθαλίδνληαη, θαζψο απνηεινχλ
ηαπηφρξνλα θαη Γαπάλε γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ΟΣΑ θαη ζπλεπψο, φπσο ζα δνχκε,
απνηεινχλ ζηνηρείν ελδνηνκεαθήο ελνπνίεζεο.
Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ: Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε αληηθξπδφκελνπ
Δζφδνπ κε ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία Γαπάλεο «Απνδφζεηο εζφδσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη
Σξίησλ», θαζψο νη ΟΣΑ νπζηαζηηθά εμππεξεηνχλ ηελ είζπξαμε εζφδσλ άιισλ θνξέσλ. Σν
κεγαιχηεξν κέξνο αθνξά ηελ παξαθξάηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
εκεηψλεηαη επίζεο, φηη γηα ηα ΝΠΗΓ ηεο ΓΚ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηπινγξαθηθή
δεδνπιεπκέλε ινγηζηηθή, νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο δελ ζεσξνχληαη θαλ Έζνδν θαη
Γαπάλε, αιιά ππνρξέσζε θαη εμφθιεζε ππνρξέσζεο, αληίζηνηρα.
Πξνλνηαθά επηδφκαηα: Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε αθνξά επηδφκαηα πνπ παξέρνληαη ζηνπο
δεκφηεο θπξίσο ιφγσ αλαπεξηψλ, αλαθέξεηαη σζηφζν θαζψο απνηειεί έλα ζθέινο ηεο
γεληθφηεξεο θπβεξλεηηθήο πξνλνηαθήο θαη επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο, ε νπνία είλαη ππφ
εμέηαζε κε άμνλα ηνλ νξζνινγηζκφ ησλ παξνρψλ θαη ηε ζπγθέληξσζε ησλ θνξέσλ πνπ ηελ
εθηεινχλ.
Σφθνη (ρξεσζηηθνί): Οη ηφθνη πνπ θαηαβάιινπλ νη ΟΣΑ θαη ηα ΝΠ ηνπο γηα δάλεηα πνπ
έρνπλ ιάβεη, αθνξνχλ ηε ΓΚ, εθφζνλ ηα δάλεηα είλαη απφ ην ΣΠΓ.
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8. Γαπάλεο γηα Δπελδχζεηο: Ζ θαηεγνξία είλαη ελ κέξεη αληηθξπδφκελε κε ην Έζνδν ησλ
Δπηρνξεγήζεσλ απφ ην ΠΓΔ, αιιά κέξνο ηεο ρξεκαηνδνηείηαη θαη απφ ηνπο ΚΑΠ θαη απφ
ίδηα ρξεκαηνδφηεζε.
9. Λνηπέο Γαπάλεο θαη Γαπάλε γηα πιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο:
Απφ ην πνιχ κεγάιν εχξνο δαπαλψλ γηα Μεηαβηβάζεηο θαη Λνηπέο Λεηηνπξγηθέο Γαπάλεο
πνπ πεξηιακβάλεη ε θαηεγνξία, αλαθέξνπκε ηηο ζρεηηθά κηθξέο δαπάλεο γηα
 Φφξνπο – ηέιε, πνπ απνηεινχλ πιεξσκέο πξνο ην Γεκφζην,
 ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Βνήζεηα ζην πίηη, πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
ΑΚΑΓΔ – ζεκεηψλεηαη φηη κπνξεί λα αθνξά θαη άιιεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ,
 δαπάλεο γηα Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο, πνπ αθνξνχλ ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ
άιινη θνξείο ηεο ΓΚ θαη επίζεο κπνξεί λα αθνξνχλ θαη άιιεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ,
 θαζψο θαη ηελ αληηθξπδφκελε, δηαθξηηά εκθαληδφκελε δαπάλε γηα ηελ απνπιεξσκή
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ απφ εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε, ε νπνία θαλνληθά ζα
πεξηιακβαλφηαλ ζηηο Λνηπέο Γαπάλεο.
 Δπίζεο, ζηηο νηθνλνκηθέο αλαθνξέο ησλ ΟΣΑ α‟ θαη β΄ βαζκνχ, ζε απηή ηελ
θαηεγνξία δαπαλψλ πεξηιακβάλνληαη θαη νη Μεηαβηβάζεηο πνπ ρνξεγνχλ ζηα
Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ ππνηνκέα, σζηφζν ζε επίπεδν ππνηνκέα δελ εκθαλίδνληαη,
θαζψο ζχκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ θαη λσξίηεξα, απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη
Έζνδν γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπα θαη ζπλεπψο, φπσο ζα δνχκε, απνηεινχλ ζηνηρείν
ελδνηνκεαθήο ελνπνίεζεο.
10. Απνδφζεηο εζφδσλ ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ: Ζ αληηθξπδφκελε Γαπάλε ηεο
πξναλαθεξζείζαο θαηεγνξίαο Δζφδνπ Δηζπξάμεηο ππέξ Γεκνζίνπ θαη Σξίησλ.
πσο πξναλαθέξζεθε, ε άζξνηζε ησλ κεγεζψλ φισλ ησλ θνξέσλ ελφο ππνηνκέα καο νδεγεί ζηα
ζηνηρεία ηνπ ππνηνκέα σο ζχλνιν θαη ε άζξνηζε ησλ κεγεζψλ ησλ ππνηνκέσλ καο νδεγεί ζηα
κεγέζε ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. ηαλ φκσο ζέινπκε λα έρνπκε ηελ εηθφλα ελφο ππνηνκέα ή ηεο
Γεληθήο Κπβέξλεζεο, νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ δχν θνξέσλ ηνπο, φρη κφλν δελ παξνπζηάδνπλ
ελδηαθέξνλ, αιιά κπνξνχλ λα δηαζηξεβιψζνπλ θαη ηελ εηθφλα. δηφηη αθελφο δελ επεξεάδνπλ ην
απνηέιεζκα (ε δαπάλε ηνπ ελφο είλαη έζνδν ηνπ άιινπ), αθεηέξνπ εκθαλίδνπλ απμεκέλα ηα έζνδα
θαη ηηο δαπάλεο κε πνζά πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ ζπλαιιαγέο κε ηξίηνπο (ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην
παξάδεηγκα ηεο δηαδεδνκέλεο εμέηαζεο κεγεζψλ σο πνζνζηψλ επί ηνπ ΑΔΠ: νη ζπλνιηθέο δαπάλεο
ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζα εκθαλίδνληαλ πνιχ κεγαιχηεξεο αλ ζε απηέο πεξηιακβάλακε ηηο
θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ζε θνξείο ηεο ΓΚ). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζε θάζε ζηάδην ελνπνίεζεο
(ππνηνκέα ή Γεληθήο Κπβέξλεζεο), γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ θαη λα αθαηξεζνχλ απφ ηα
Έζνδα θαη ηηο Γαπάλεο νη ελδνηνκεαθέο (κεηαμχ θνξέσλ ηνπ ίδηνπ ππνηνκέα) θαη νη
ελδνθπβεξλεηηθέο (κεηαμχ ππνηνκέσλ) ζπλαιιαγέο, ψζηε ν ππνηνκέαο ή ε Γεληθή Κπβέξλεζε λα
εκθαλίδνληαη σο κηα εληαία νληφηεηα.
Έηζη, ζηνλ Πίλαθα π.ρ. ηνπ ππνηνκέα ησλ ΟΣΑ πνπ παξαηίζεηαη αλσηέξσ, δελ εκθαλίδνληαη
θάπνηα Έζνδα θαη Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ Μεηαβηβάζεηο απφ ηνπο ΟΣΑ ζηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα.
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Αληίζηνηρα, ζην ΜΠΓ εθηφο απφ ηνλ αλσηέξσ Πίλαθα 2 ππάξρεη θαη ν ελνπνηεκέλνο Πίλαθαο 3
ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ αθνινπζεί, φπνπ έρνληαο απαιείςεη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηηο
ελδνθπβεξλεηηθέο ζπλαιιαγέο, εκθαλίδεηαη ην «πξαγκαηηθφ» χςνο ησλ Δζφδσλ θαη ησλ Γαπαλψλ
πνπ έρνπλ ζεκαζία. Έηζη, νη Μεηαβηβάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα απηφλ είλαη κφλν
εθείλεο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζε ηξίηνπο θαη ην πνζφ ηνπο είλαη πνιχ κηθξφηεξν απφ εθείλν πνπ ζα
πξνέθππηε απφ απιή άζξνηζε ηνπ κεγέζνπο Μεηαβηβάζεηο απφ ηα ζηνηρεία ησλ ππνηνκέσλ.
Πίλαθαο 3
Δλνπνηεκέλν Απνηέιεζκα ΓΚ, ΜΠΓ 2018 – 2021
Γλνπνηεκέλν απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΜΠΔΣ)
πνζά ζε εθαη.επξώ
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ΔΥΓ
76.442

ΔΥΓ
80.613

ΒΣ
80.780

ΜΠΔΣ
80.777

ΒΣ
82.555

ΜΠΔΣ
82.559

ΒΣ
84.683

ΜΠΔΣ
84.516

ΒΣ
87.054

ΜΠΔΣ
85.247

ΒΣ
89.584

ΜΠΔΣ
85.729

Α.

Σπλνιηθά θαζαξά Έζνδα (βάζεη ηεο ΣΦΔ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Β.
1.
Γ.
1.
2.
3.

16.519
27.108
4.117
-3.114
19.322
1.433
3.908
1.837
378
4.934
0
76.561
119
81.829
15.762
8.673
38.916

17.959
29.311
4.503
-3.430
19.954
1.859
3.213
1.599
424
5.219
0
80.224
-389
78.907
15.794
7.614
38.695

18.438
29.972
4.913
-3.324
19.850
736
3.500
1.475
343
4.877
0
81.177
397
83.347
16.315
8.876
39.051

18.435
29.972
4.913
-3.324
19.850
736
3.500
1.475
343
4.877
0
81.174
397
83.346
16.315
8.876
39.051

18.898
30.714
4.538
-3.383
20.218
1.125
3.764
1.470
307
4.905
0
83.376
821
82.379
16.674
7.974
38.117

18.843
30.714
4.538
-3.383
20.277
1.125
3.764
1.470
307
4.905
0
83.380
821
82.379
16.674
7.973
38.117

19.929
31.349
4.547
-3.493
20.695
1.002
3.840
1.505
289
5.020
0
85.070
387
83.011
16.998
7.974
37.991

19.773
31.349
4.547
-3.493
20.684
1.002
3.840
1.505
289
5.020
0
84.903
387
83.168
16.998
7.974
37.847

21.150
32.038
4.581
-3.609
21.390
965
3.580
1.544
277
5.138
0
87.359
305
84.325
17.281
8.315
38.124

21.067
31.829
4.581
-3.609
21.375
965
3.580
1.544
277
5.138
-1.500
85.552
305
83.742
17.281
8.315
37.241

22.438
32.806
4.508
-3.733
21.910
955
3.550
1.578
265
5.306
0
89.797
213
84.790
17.330
8.708
38.200

22.313
32.597
4.508
-3.733
21.889
955
3.550
1.578
265
5.306
-3.500
85.942
213
84.036
17.330
8.708
37.147

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Άκεζνη θόξνη
Έκκεζνη θόξνη
Λνηπνί θόξνη
Γπηζηξνθέο Φόξσλ
Αζθαιηζηηθέο Γηζθνξέο (πξαγκαηηθέο)
Τξέρνπζεο Μεηαβηβάζεηο
Κεθαιαηαθέο Μεηαβηβάζεηο
Πσιήζεηο
Έζνδα πεξηνπζίαο
Λνηπά Έζνδα
Με πξνζδηνξηζκέλεο παξεκβάζεηο
Σπλνιηθά έζνδα θαηά ESA - (Α+Β1)
Έζνδα εμαηξνύκελα βάζεη ηεο ΣΦΔ
Δαπάλεο (βάζεη ηεο ΣΦΔ)
Ακνηβέο Πξνζσπηθνύ (πξαγκαηηθέο)
Αγνξέο Αγαζώλ & Υπεξεζηώλ
Κνηλσληθέο Παξνρέο
εκ ηω ν οποίω ν:
Σςνηάξειρ
Δαπάνερ ΓΟΠΥΥ
Κοινω νικό Γιζόδημα Αλληλεγγύηρ
ΓΚΑΣ
Γθάπαξ παποσή ζε ζςνηαξιούσοςρ
Τξέρνπζεο Μεηαβηβάζεηο
Κεθαιαηαθέο Μεηαβηβάζεηο
Γπηδνηήζεηο
Δαπάλεο Γπελδύζεσλ
Απνζεκαηηθό
Τόθνη

30.006
3.860
0
921
0
2.323
1.175
1.558
7.100
0
6.322

29.645
3.450
0
733
629
2.463
768
1.578
6.345
0
5.649

30.201
3.540
760
320
0
2.362
779
1.884
7.065
1.000
6.015

30.201
3.540
760
320
0
2.362
779
1.884
7.065
1.000
6.015

29.764
3.475
760
80
0
2.417
670
1.780
7.304
1.000
6.445

29.764
3.475
760
80
0
2.417
670
1.780
7.304
1.000
6.445

29.799
3.415
760
34
0
2.493
638
1.780
7.668
1.000
6.469

27.306
3.415
760
34
0
2.493
638
1.780
7.968
1.000
6.469

30.024
3.415
760
0
0
2.571
649
1.780
7.958
1.000
6.648

27.441
3.415
760
0
0
2.571
649
1.780
8.258
1.000
6.648

30.129
3.415
760
0
0
2.663
652
1.780
7.631
1.000
6.824

27.405
3.415
760
0
0
2.663
652
1.780
7.931
1.000
6.824

Γ.
1.

Σπλνιηθέο δαπάλεο θαηά ESA - (Γ+Γ1)
Δαπάλεο εμαηξνύκελεο βάζεη ηεο ΣΦΔ

86.988
5.159

78.937
30

83.375
28

83.374
28

82.405
26

82.405
26

83.018
7

83.175
7

84.332
7

83.749
7

84.797
7

84.043
7

-10.427

1.287

-2.198

-2.200

970

975

2.052

1.728

3.027

1.803

5.000

1.899

Απνηέιεζκα Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαηά ESA (Β-Γ)

Πεγή: ΓΛΚ, ΜΠΓ 2018 – 2021

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία απηή ηεο ελνπνίεζεο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα
επεξεάδεη ην Απνηέιεζκα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ. Έηζη γηα παξάδεηγκα, νη θφξνη πνπ
πιεξψλνπλ νη θνξείο ζην Κξάηνο δελ ελνπνηνχληαη, θαζψο επηβαξχλνπλ ηηο Γαπάλεο ησλ θνξέσλ
ήδε απφ ηε βεβαίσζή ηνπο, αιιά σο έζνδν ζην Κξάηνο εκθαλίδνληαη κφλν εθφζνλ εηζπξαρζνχλ.
Σα παξαπάλσ εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί:
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Πίλαθαο 4
Γεληθή ζεώξεζε δεκνζηνλνκηθήο αιιειεπίδξαζεο ΟΣΑ κε ινηπή ΓΚ
Γενικι κεώρθςθ δθμοςιονομικισ αλλθλεπίδραςθσ ΟΤΑ - Λοιπισ Γενικισ Κυβζρνθςθσ
Είδοσ ςυναλλαγισ
Κατθγορία Εςόδου / Εξόδου ΟΤΑ
Αντιςυμβαλλόμενοσ φορζασ ςτθ Γ.Κ.
ΕνδοΕνδο-τομεακι
κυβερνθτικι
Επιχορηγήςεισ από Τακτ. Προχπολογιςμό
Κράτοσ
Χ
Επιχορηγήςεισ από ΠΔΕ
Κράτοσ/1
Χ
Τόκοι (Ζςοδο)
Κράτοσ και ΤΠΔ (εν μζρει)
Χ
Ζςοδα από προγράμμτα τησ Ε.Ε.
ΕυρωπαΪκή Ζνωςη
Προγραμματικζσ Συμβάςεισ (Ζςοδο)
Διάφοροι
Χ
Χ
Ζςοδο από ΑΚΑΓΕ
ΑΚΑΓΕ
Χ
Μεταβιβάςεισ από ΟΤΑ (για ΝΠ)
ΟΤΑ α' και β' βαθμοφ
Χ
Ειςπράξεισ υπζρ Δημοςίου και τρίτων
Πρόγραμμα Ληξιπρόθεςμων (Ζςοδο)
Κράτοσ
Χ
Προνοιακά επιδόματα
Τόκοι (Δαπάνη)
ΤΠΔ (εν μζρει)
Χ
Δαπάνεσ για επενδφςεισ
Φόροι - τζλη
Κράτοσ
Χ
Πρόγραμμα "Βοήθεια ςτο ςπίτι"
Προγραμματικζσ Συμβάςεισ (Δαπάνη)
Διάφοροι
Χ
Χ
Μεταβιβάςεισ ςε ΝΠ (για ΟΤΑ α' και β')
ΝΠ του υποτομζα των ΟΤΑ
Χ
Αποδόςεισ εςόδων υπζρ Δημοςίου και τρίτων Δημόςιο, αςφαλιςτικοί φορείσ
Χ
Πρόγραμμα Ληξιπρόθεςμων (Δαπάνη)
/1: Κατά το μεγαλφτερο μζροσ, πόροι που προζρχονται από την Ε.Ε.
/2: Εν μζρει
/3: Όχι εμφανώσ

Ενοποιείται
Χ
Χ

Αντικρυηόμενο
Ζςοδο με
Δαπάνθ
Χ/2

Χ/3
Χ
Χ
Χ

Χ
Χ

Χ/2
Χ/3
Χ
Χ

Χ
Χ

Πεγή: Ίδηα επεμεξγαζία

V. Οηθνλνκηθή απηνηέιεηα Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Πεγέο Δζόδσλ
Α. Απμοδιόηηηερ ΟΣΑ ζε θέμαηα οικονομικήρ πολιηικήρ
Σφζν ζηνπο δήκνπο φζν θαη ζηηο πεξηθέξεηεο ππάξρεη έλα εθιεγκέλν απφ ην εθινγηθφ ζψκα
ζπιινγηθφ φξγαλν, ην νπνίν ιακβάλεη φιεο ηηο ζεκαληηθέο απνθάζεηο. Απηφ είλαη ην Γεκνηηθό
πκβνύιην ζηελ πεξίπησζε ησλ δήκσλ θαη ην Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην ζηελ πεξίπησζε ησλ
πεξηθεξεηψλ, ηα νπνία εθιέγνληαη άκεζα απφ ηνπο πνιίηεο. Ο Γήκαξρνο θαη ν Πεξηθεξεηάξρεο
εθιέγνληαη, επίζεο, άκεζα απφ ηνπο δεκφηεο. Αληίζεηα, πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ζαθψο απφ ην
λφκν ε αξκνδηφηεηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα θάπνηα απφ ηα άιια φξγαλα ηνπ δήκνπ. Ο αξηζκφο ησλ
αληηδεκάξρσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ πιεζπζκφ ηνπ δήκνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ
ππνδηαηξέζεσλ. ηνπο αληηδεκάξρνπο κπνξεί ν δήκαξρνο λα κεηαβηβάζεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ κέξνο
ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. Ζ κεηαβίβαζε απηή ησλ θαζεθφλησλ κπνξεί λα αθνξά έλαλ νιφθιεξν
ηνκέα, φπσο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, πεξηβάιινλ, απνξξίκκαηα, ή κεκνλσκέλα θαζήθνληα, φπσο ε
έθδνζε επαγγεικαηηθψλ αδεηψλ, ή αθφκα κηα ζπγθεθξηκέλε δεκνηηθή θνηλφηεηα.
Β. Σα απμόδια όπγανα ηυν ΟΣΑ για ηην άζκηζη οικονομικήρ πολιηικήρ
α. Γήκνη
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Ο δήκαξρνο σο πξφεδξνο θαη νη αληηδήκαξρνη σο κέιε απαξηίδνπλ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ε
νπνία είλαη έλα ζπληνληζηηθφ φξγαλν πνπ επηβιέπεη θαη ζπληνλίδεη ηε ζπλνιηθή εθαξκνγή ηεο
πνιηηηθήο ηνπ δήκνπ.
Απφ κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηελ πξνεδξία ηνπ δεκάξρνπ ή ελφο αληηδεκάξρνπ
νξηδνκέλνπ απφ απηφλ, απαξηίδνληαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο.
πλεπψο, ε δηνίθεζε ηνπ δήκνπ θαη ε πινπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πξαγκαηνπνηείηαη απφ
ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ηνλ δήκαξρν.
Σα αλσηέξσ φξγαλα θαη νη ζρέζεηο πνπ ηα δηέπνπλ παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ζρήκα.
ρήκα 2
Σα όξγαλα ηνπ Γήκνπ

Γημοηικόςμβούλιο80
Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ δήκν, εθηφο απφ εθείλα
πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ην ίδην
ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ.
Δηδηθφηεξα:
 Δθθξάδεη ηηο ζέζεηο ηνπ ζε ζέκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη γλσκνδνηεί φπνηε δεκφζηεο
αξρέο ή αξκφδηα φξγαλα δεηνχλ ηε γλψκε ηνπ.
 Οξίδεη ηνπο θφξνπο, ηα ηέιε, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο εηζθνξέο.
 Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, απνινγηζκφ θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ δήκνπ.
 Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ηνπ δήκνπ.
80
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Καηαξηίδεη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ ηνλ θαλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Μπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα κεηαβηβάδεη ζηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο αξκνδηφηεηέο ηνπ
ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελφ ηεο.
Κάζε έηνο κε απφθαζή ηνπ θαζνξίδεη ην αλψηαην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ
επφκελνπ έηνπο ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Ζ απφθαζε απηή δηαβηβάδεηαη ζην
ζπκβνχιηφ ηεο έσο ην ηέινο Ηνπλίνπ. Σν ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο
θαηαξηίδεη ζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο θνηλφηεηαο γηα ην επφκελν νηθνλνκηθφ
έηνο. Ο πξνυπνινγηζκφο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη ην αλψηαην πνζφ πνπ θαζνξίζηεθε
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Σν ζρέδην ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνινγηθή έθζεζε,
ε νπνία πεξηέρεη αηηηνιφγεζε θάζε εγγξαθήο θαη απνζηέιιεηαη έγθαηξα ζηελ νηθνλνκηθή
επηηξνπή έσο ην ηέινο Απγνχζηνπ.

Γήμαπσορ81
Ο δήκαξρνο πξναζπίδεη ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα, θαηεπζχλεη ηηο δξάζεηο ηνπ δήκνπ γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε γλψκνλα ηηο αξρέο ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Δηδηθφηεξα, ν δήκαξρνο:
 Δθπξνζσπεί ηνλ δήκν ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκφζηα αξρή.
 Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ηεο
επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο.
 Οξίδεη ηνπο αληηδεκάξρνπο, ζπγθαιεί θαη πξνεδξεχεη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη
ζπληνλίδεη ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεψλ ηεο.
 Δίλαη πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ.
 πλππνγξάθεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ησλ
δαπαλψλ, νη νπνίεο έρνπλ εθθαζαξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ.
 Τπνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν δήκνο.
 ηαλ δεκηνπξγείηαη άκεζνο θαη πξνθαλήο θίλδπλνο ή απεηιείηαη άκεζε δεκία ησλ
δεκνηηθψλ ζπκθεξφλησλ απφ ηελ αλαβνιή ιήςεο απφθαζεο, ν δήκαξρνο κπνξεί λα
απνθαζίζεη γηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ή ηεο
επηηξνπήο πνηφηεηαο δσήο.
Δκηελεζηικήεπιηποπή82
ε φινπο ηνπο δήκνπο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ αληηδήκαξρν ζπληζηάηαη εθηειεζηηθή
επηηξνπή ζηελ νπνία κεηέρνπλ ν δήκαξρνο θαη νη αληηδήκαξρνη. Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή είλαη
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ζπιινγηθφ ζπληνληζηηθφ θαη εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ δήκνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηεο
δεκνηηθήο πνιηηηθήο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ
ηνπ δήκνπ, ηνπ κεζνρξφληνπ, εηήζηνπ θαη πεληαεηνχο πξνγξάκκαηνο δξάζεο.
Ζ εθηειεζηηθή επηηξνπή αζθεί ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
 Παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
 πληνλίδεη ηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν θαη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.
 Καηαξηίδεη θαη εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ θαη
έρεη ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζήο ηνπ.
 πγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ ζην πιαίζην ηεο
πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη εηζεγείηαη ην πξνζρέδην ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή.
 Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
 Δίλαη ην αξκφδην φξγαλν ζην νπνίν ππνβάιιεηαη ε εηζήγεζε ηεο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο
θνηλφηεηαο κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη έλα κήλα ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ
επηρεηξεζηαθνχ θαη ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ δήκνπ, ζρεηηθά κε ηνλ επείγνληα
ραξαθηήξα ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ
ηνπηθή αλάπηπμε, ηηο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ
δήκνπ θαη ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ.
Οικονομική επιηποπή83
Απνηειεί ην θνξπθαίν φξγαλν σο πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ δήκνπ.
Δπηβιέπεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ δήκνπ θαζψο θαη ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ εηήζηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ ηνλ δήκαξρν ή ηνλ νξηδφκελν απφ
απηφλ αληηδήκαξρν σο πξφεδξν θαη απφ κέιε ησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ
κειψλ ηεο επηηξνπήο πξνέξρνληαη απφ ηε δεκνηηθή παξάηαμε ηνπ επηηπρφληα ζπλδπαζκνχ.
Δηδηθφηεξα, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
 Καηαξηίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ.
 Διέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν έθζεζε πξνο ην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ
δήκνπ. Αλ κε ηελ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ ηξηκήλνπ θάζε νηθνλνκηθνχ
έηνπο, δηαπηζησζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ πνξεία θαη ηελ εθηίκεζε
είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έρνπλ εγγξαθεί ππεξεθηηκεκέλα έζνδα ή
έζνδα πνπ εθηηκάηαη φηη δελ ζα εηζπξαρζνχλ έσο ην ηέινο ηεο ρξήζεο, ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζε αλακφξθσζε απηνχ, κε απφθαζή ηνπ πνπ
ιακβάλεηαη εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ζε απηφ ηεο
83
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έθζεζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηψλνληαο ηα παξαπάλσ έζνδα, ζχκθσλα κε ηελ
εηζήγεζή ηεο θαη αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, ψζηε λα κελ θαηαζηεί, ζε θακία
πεξίπησζε, ειιεηκκαηηθφο ν πξνυπνινγηζκφο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ απφ ηελ έθζεζε
πξνθχπηεη φηη δελ απαηηείηαη αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, απηφ δηαπηζηψλεηαη απφ ην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο,
δπλάκελν απηφ λα πξνβεί ζε αλακφξθσζή ηνπ. Ζ έθζεζε απηή ζηελ νπνία θαηαρσξνχληαη
θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
δήκνπ.
Πξνειέγρεη ηνλ απνινγηζκφ.
Απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην, θαζψο επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο
απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ θαη εθηέιεζεο
έξγσλ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο.
Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξψλεη φιεο ηηο
δεκνπξαζίεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηψλ θαη
ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, απφ κέιε ηεο, δεκνηηθνχο
ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο.
Μειεηά ηελ αλάγθε ζπλάςεσο δαλείσλ, θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο ηνπο θαη εηζεγείηαη ζρεηηθά
ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.
Δηζεγείηαη πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηελ επηβνιή ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ.
Απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη δσξεψλ.
Δηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην εηήζην ζρέδην δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ δήκνπ. Παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ θαη ελεκεξψλεη
ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.
Απνθαζίδεη γηα ηνλ δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη ηνλ εμψδηθν ζπκβηβαζκφ ή θαηάξγεζε δίθεο
πνπ έρνπλ αληηθείκελν κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) επξψ θαη εηζεγείηαη
ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηνλ εμψδηθν ζπκβηβαζκφ ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρνπλ
αληηθείκελν πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ πνζφ.

Δπίζεο, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή εμεηάδεη: i) αλ νη ζπλνιηθέο δαπάλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζρέδην
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηεο θνηλφηεηαο ππεξβαίλνπλ ην αλψηαην πνζφ πνπ έρεη θαζνξηζηεί
απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα θάζε δεκνηηθή ή ηνπηθή θνηλφηεηα, ii) αλ νη δαπάλεο αθνξνχλ ηηο
αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ κεηαβηβαζηεί απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζην ζπκβνχιην ηεο δεκνηηθήο
θνηλφηεηαο θαη iii) αλ νη δαπάλεο είλαη λφκηκεο. Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή δηαγξάθεη θάζε δαπάλε πνπ
δελ ζπγθεληξψλεη ηηο πην πάλσ ππφ ζηνηρεία ii) θαη iii) πξνυπνζέζεηο θαη, ζε πεξίπησζε ππέξβαζεο
ηνπ πην πάλσ αλψηαηνπ πνζνχ, πεξηθφπηεη ηα επί κέξνπο θνλδχιηα. Σν ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ
εμφδσλ ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ, φπσο ηειηθά δηακνξθψλεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή,
εληάζζεηαη ζην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δήκνπ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ
πεξηιακβάλνληαη ηδηαίηεξα θεθάιαηα γηα θάζε ηνπηθή θαη δεκνηηθή θνηλφηεηα. Σν πην πάλσ ζρέδην
πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπηθήο θαη δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, αλ δελ θαηαξηηζηεί ή δελ ππνβιεζεί
εκπξφζεζκα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, θαηαξηίδεηαη απφ απηήλ.
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πλνπηηθά, νη θχξηεο νηθνλνκηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ ηνπ δήκνπ απεηθνλίδνληαη ζην ρήκα
3.
ρήκα 3
Κύξηεο νηθνλνκηθέο αξκνδηόηεηεο ησλ νξγάλσλ ηνπ δήκνπ
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β. Πεξηθέξεηεο
Σα αληίζηνηρα, φξγαλα ηεο πεξηθέξεηαο φζνλ αθνξά ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη ν
πεξηθεξεηάξρεο, νη αληηπεξηθεξεηάξρεο, ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ε
εθηειεζηηθή επηηξνπή.
Οη βαζηθέο δηαθνξέο ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ ηεο πεξηθέξεηαο ζπγθξηηηθά κε απηέο ησλ
δήκσλ επηθεληξψλνληαη ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή.
Οικονομική επιηποπή πεπιθέπειαρ84
Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα:
 Σελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηελ εηζήγεζε ζην
πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην γηα ςήθηζε.
 Σελ θαηάξηηζε, επεμεξγαζία, πξνέιεγρν ηνπ απνινγηζκνχ θαη ππνβνιή ζρεηηθήο έθζεζεο
ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην.
 Διέγρεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ππνβάιιεη αλά ηξίκελν έθζεζε πξνο ην
πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ε θαηάζηαζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ
ηεο πεξηθέξεηαο. Δάλ κε ηελ αλσηέξσ έθζεζε ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ ηξηκήλνπ θάζε
νηθνλνκηθνχ έηνπο, δηαπηζησζεί απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ πνξεία θαη
ηελ εθηίκεζε είζπξαμεο ησλ εζφδσλ, φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έρνπλ εγγξαθεί
ππεξεθηηκεκέλα έζνδα ή έζνδα πνπ εθηηκάηαη φηη δελ ζα εηζπξαρζνχλ έσο ην ηέινο ηεο
ρξήζεο, ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζε αλακφξθσζε απηνχ, κε
απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή
ζε απηφ ηεο έθζεζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, κεηψλνληαο ηα παξαπάλσ έζνδα,
ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζή ηεο θαη αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, ψζηε λα κελ
θαηαζηεί ζε θακία πεξίπησζε ειιεηκκαηηθφο ν πξνυπνινγηζκφο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ απφ
ηελ έθζεζε πξνθχπηεη φηη δελ απαηηείηαη αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, απηφ
δηαπηζηψλεηαη απφ ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ πνπ ιακβάλεηαη εληφο ηεο
ίδηαο πξνζεζκίαο, δπλάκελν απηφ λα πξνβεί ζε αλακφξθσζή ηνπ. Ζ έθζεζε απηή ζηελ
νπνία θαηαρσξνχληαη θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο ηεο κεηνςεθίαο, δεκνζηεχεηαη ππνρξεσηηθά
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ.
 Γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, εθηφο
απφ εθείλεο πνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην,
θαζψο επίζεο απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο απεπζείαο αλάζεζεο
εθηέιεζεο έξγσλ, πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ, εθπφλεζεο κειεηψλ πνπ δελ ππάγνληαη
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3316/2005 (Α΄ 42), ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηψζεηο.
 Σελ θαηάξηηζε ησλ φξσλ, ηε ζχληαμε ησλ δηαθεξχμεσλ, ηε δηεμαγσγή θαη θαηαθχξσζε
θάζε κνξθήο δεκνπξαζηψλ θαη δηαγσληζκψλ, θαζψο θαη ηε ζπγθξφηεζε ησλ εηδηθψλ
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επηηξνπψλ δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο απφ κέιε ηεο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο, ππαιιήινπο
ηεο πεξηθέξεηαο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο.
Σε κειέηε ηεο αλάγθεο ζχλαςεο δαλείσλ, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ ηνπο θαη ηελ ππνβνιή
ηεο ζρεηηθήο εηζήγεζεο ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην.
Σελ εηζήγεζε πξνο ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην ηεο επηβνιήο ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη
εηζθνξψλ.
Σελ απφθαζε γηα ηελ απνδνρή θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη δσξεψλ.
Σελ απφθαζε γηα ηελ αγνξά, παξαρψξεζε ρξήζεο, κίζζσζε θαη εθκίζζσζε θηλεηψλ θαη
αθηλήησλ.
Σελ εηζήγεζε ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην γηα ην εηήζην ζρέδην δηαρείξηζεο θαη
αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο πεξηθέξεηαο. Παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ
ζρεδίνπ θαη ελεκεξψλεη ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην.
Σνλ ζπκβηβαζκφ ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο πνπ έρεη αληηθείκελν κέρξη πνζνχ ησλ ζαξάληα
πέληε ρηιηάδσλ (45.000) επξψ.
Σελ πξφζιεςε πιεξεμνχζηνπ δηθεγφξνπ θαη ηελ αλάθιεζε ηεο πιεξεμνπζηφηεηάο ηνπ, φηαλ
δελ έρεη πξνζιεθζεί δηθεγφξνο κε πάγηα αληηκηζζία ή ν πξνζιεθζείο δελ έρεη δηθαίσκα
παξάζηαζεο ζην δηθαζηήξην πνπ είλαη δηάδηθνο ε πεξηθέξεηα.
Δπίζεο, ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην κπνξεί κε ηελ ίδηα πιεηνςεθία λα απνθαζίδεη ηε
κεηαβίβαζε ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή επηπιένλ αξκνδηνηήησλ ζπλαθψλ κε ηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο.
Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή κε εηδηθή απφθαζε, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία
ησλ κειψλ ηεο, κπνξεί λα παξαπέκπεη ζπγθεθξηκέλν ζέκα ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο ζην
πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην γηα ηε ιήςε απφθαζεο, εθφζνλ θξίλεη φηη απηφ επηβάιιεηαη απφ
ηελ ηδηαίηεξε ζνβαξφηεηά ηνπ.

Γ. Κενηπικοί Αςηοηελείρ Πόποι
Αλακθηζβήηεηα ε δηάξζξσζε ησλ εζφδσλ ηεο απηνδηνίθεζεο απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
ζηνηρεία θαηά ηελ εμέηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ απηήο κε ηα ππφινηπα επίπεδα
δηαθπβέξλεζεο. Σε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηα έζνδα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, αθφκα θαη θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ηεο ρψξαο, θαηαιακβάλνπλ νη Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη
(ΚΑΠ) – ρήκα 4.
Οη ΚΑΠ απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν ηαθηηθφ έζνδν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη απνδίδνληαη
ζε απηήλ ζε εθπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο ζπληαγκαηηθήο επηηαγήο. Πξνέξρνληαη απφ ζεζκνζεηεκέλεο
πεγέο θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ζπλεπψο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ απηψλ
απφ ην Κξάηνο. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη θξίζηκν λα επηζεκαλζεί φηη δελ πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα
επηρνξεγήζεηο ηνπ Κξάηνπο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, αιιά γηα έλα ζχζηεκα κεηαθνξάο ησλ
θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ Κξάηνπο πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. εκαληηθέο παξάκεηξνη ηνπ
ζπζηήκαηνο απηνχ απνηεινχλ αθελφο κελ ε ζεζκνζεηεκέλε ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο γηα ηελ
απφδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, αθεηέξνπ δε ε έιιεηςε απνθαζηζηηθψλ
αξκνδηνηήησλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ ελ ιφγσ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο.
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Ζ πξψηε πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ησλ πφξσλ γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΣΑ
πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 1828/1989, φπνπ νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πξνο ηελ πξσηνβάζκηα
ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζπλδένληαη κε ηελ απφδνζε ζπγθεθξηκέλσλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ηειψλ.
Με ηε κεηαξξχζκηζε απηή, νη πφξνη πνπ θαηαλέκνληαη ζηνπο ΟΣΑ παξακέλνπλ ζηελ θεληξηθή
δηνίθεζε, αιιά πιένλ θαζνξίδνληαη κε κεηξήζηκα θξηηήξηα θαη ην χςνο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηε
δπλακηθφηεηα ησλ ζπλδεφκελσλ θφξσλ θαη ηειψλ.
ρήκα 4
Απνδηδόκελνη πόξνη (ΚΑΠ) ζε ζρέζε κε ζπλνιηθά έζνδα Απηνδηνίθεζεο

Πεγή: Βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηδία επεμεξγαζία

Πην ζπγθεθξηκέλα νη ΚΑΠ, ζχκθσλα κε ην Ν. 1828/1989, πξνέξρνληαλ απφ ηηο παξαθάησ πεγέο
θνξνινγηθψλ εζφδσλ:
 Σνλ Φφξν Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ (ΦΔΦΝΠ) ζε πνζνζηφ 20% ησλ
ζπλνιηθψλ εηήζησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ.
 Σα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ ζε πνζνζηφ 50% ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ
εηζπξάμεσλ.
 Σνλ θφξν κεηαβίβαζεο αθηλήησλ θαη πινίσλ ζε πνζνζηφ 3% ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ
εηζπξάμεσλ.
 Σνπο θφξνπο ησλ ηφθσλ ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζε πνζνζηφ 20% ησλ ζπλνιηθψλ
εηήζησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ.
Σν 2010, κε ην Πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» επηρεηξήζεθε, κεηαμχ άιισλ :
 ν πεξηνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ε επίηεπμε νηθνλνκηψλ
θιίκαθαο θαη
 ε αλαπηπμηαθή ψζεζε ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ε δεκνζηνλνκηθή ηεο αλάηαμε.
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ην πιαίζην απηφ θνζηνινγήζεθαλ νη λέεο αξκνδηφηεηεο πνπ εθρσξήζεθαλ ζηνπο δχν βαζκνχο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη επαλαθαζνξίζηεθαλ εθ βάζξσλ νη πεγέο εζφδσλ ησλ ΚΑΠ.
πγθεθξηκέλα, νη ΚΑΠ ζπλδέζεθαλ κε λένπο δπλακηθνχο θφξνπο ηνπ Κξάηνπο θαη
δηαθνξνπνηήζεθαλ ζεκαληηθά γηα ηνπο δχν βαζκνχο ηεο απηνδηνίθεζεο.
α. Πεγέο εζόδσλ ΚΑΠ δήκσλ
Οη ΚΑΠ ησλ Γήκσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 259 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο ηζρχεη, πξνέξρνληαη απφ
ηηο παξαθάησ πεγέο εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ:
 Σνλ Φφξν Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ (ΦΔΦΝΠ) ζε πνζνζηφ 19,5%
ησλ ζπλνιηθψλ εηζπξάμεσλ ηνπ θφξνπ απηνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο.
 Σνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) ζε πνζνζηφ 12% ησλ ζπλνιηθψλ εηζπξάμεσλ ηνπ
θφξνπ απηνχ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
 Σνλ Δληαίν Φφξν Ηδηνθηεζίαο Αθηλήησλ (ΔΝΦΗΑ) ζε πνζνζηφ 11,3% ησλ ζπλνιηθψλ
εηήζησλ εηζπξάμεσλ ηνπ θφξνπ απηνχ.
Ζ απφδνζε ησλ ΚΑΠ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ, κε ηε δηαδηθαζία ησλ κεληαίσλ πξνθαηαβνιψλ επί ησλ αξρηθψο εγγεγξακκέλσλ
εζφδσλ ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνπο Γήκνπο κε ππνπξγηθέο απνθάζεηο,
ελψ ζην ηέινο θάζε έηνπο πξνβιέπεηαη ε εθθαζάξηζε κε βάζε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία εζφδσλ
ηνπ αληίζηνηρνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
Απφ ηα αλσηέξσ έζνδα ηα 2/3 δηαηίζεληαη γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ θαη ινηπψλ γεληθψλ δαπαλψλ
ησλ Γήκσλ θαη έσο 1/3 απφ ηνλ Φφξν Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, δηαηίζεηαη
γηα ηελ θάιπςε επελδπηηθψλ δαπαλψλ ηνπο.
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ, ε νπνία εθδίδεηαη θαη‟ έηνο
χζηεξα απφ γλψκε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, θαζνξίδνληαη ην χςνο ησλ
εζφδσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε επελδπηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη ινηπψλ γεληθψλ δαπαλψλ
ησλ Γήκσλ, θαζψο θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ, φπσο επίζεο ηα θξηηήξηα θαη ε δηαδηθαζία θαηαλνκήο
ηνπο, επί ηε βάζεη ηδίσο ησλ δεκνγξαθηθψλ, γεσκνξθνινγηθψλ, δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ,
θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά
ζπλεθηηκάηαη ην ζηνηρείν ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεηαη απφ δήκν πξνο εμππεξέηεζε
ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ άιισλ Γήκσλ θαη ζηαζκίδνληαη ηδηαίηεξα νη πάγηεο αλάγθεο εμππεξέηεζεο
ησλ λεζησηηθψλ θαη νξεηλψλ Γήκσλ.
β. ΚΑΠ δήκσλ θαη θαηεγνξίεο δαπαλώλ
Οη θαηαλνκέο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ θαη ινηπώλ γεληθώλ δαπαλώλ δήκσλ δηαθξίλνληαη ζε:
α) Σαθηηθή Καηαλνκή ησλ Γήκσλ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο,
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β) Λνηπέο εηδηθέο θαηαλνκέο, κε θξηηήξηα πιεζπζκηαθά - απνινγηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί
ε παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηνπο Γήκνπο, φπσο:
 Πξνλνηαθά Δπηδφκαηα
 Λεηηνπξγηθά έμνδα ζρνιείσλ
 Βνήζεηα ζην πίηη, Κέληξα Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ, Κέληξα Πξφιεςεο θαηά
ησλ Ναξθσηηθψλ.
 Δξγνζηάζηα Αθαιάησζεο Όδαηνο
 Μηζζψκαηα αθηλήησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ππεξεζηψλ.
Δηδηθφηεξα, αλαθνξηθά κε ηελ ηαθηηθή θαηαλνκή ησλ Γήκσλ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο,
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην έηνο 2014 ζχζηεκα θξηηεξίσλ ην νπνίν, θαηά θχξην ιφγν, βαζίδεηαη ζην
Διάρηζην Κφζηνο Λεηηνπξγίαο ησλ Γήκσλ. Οη παξαδνρέο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ ηαθηηθή
θαηαλνκή ησλ Γήκσλ είλαη νη εμήο:
 Σα θξηηήξηα θαηαλνκήο είλαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 259 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη εηδηθφηεξα,
νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά, πνιηηηζηηθά, δεκνγξαθηθά, γεσκνξθνινγηθά
θαζψο θαη θξηηήξηα δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο.
 Οη πξφζζεηεο ρξεκαηνδνηήζεηο αθνξνχλ αξκνδηφηεηεο πνπ κεηαβηβάζζεθαλ ζηνπο Γήκνπο
απφ 2001 - 2012, νη νπνίεο ζήκεξα έρνπλ ελζσκαησζεί ζηνπο ΚΑΠ.
 Ο πιεζπζκφο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν de facto (πξαγκαηηθφο) πιεζπζκφο, ζχκθσλα
κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011.
 Ζ εθαξκνγή αλψηαησλ ζπληειεζηψλ επί ησλ κεηαβνιψλ ησλ ηηκψλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ
(ζπγθξηηηθά κε ην έηνο αλαθνξάο 2013), ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηακφξθσζε
ησλ ηειηθψλ πνζψλ θαηαλνκψλ.
Οη θαηαλνκέο γηα θάιπςε επελδπηηθώλ δαπαλώλ ησλ Γήκσλ δηαθξίλνληαη ζε:
α) Σαθηηθή θαηαλνκή ησλ Γήκσλ γηα Έξγα θαη Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
β) Λνηπέο εηδηθέο θαηαλνκέο, φπσο:
 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ
 Ππξνπξνζηαζία
γ. Πεγέο εζόδσλ ΚΑΠ πεξηθεξεηώλ
Οη ΚΑΠ ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 260 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο ηζρχεη, πξνέξρνληαη
απφ ηηο παξαθάησ πεγέο εζφδσλ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ:
α) ηνλ Φφξν Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ (ΦΔΦΝΠ) ζε πνζνζηφ 4,20% επί ησλ
ζπλνιηθψλ εηήζησλ εηζπξάμεσλ ηνπ θφξνπ απηνχ θαη
β) ηνλ Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) ζε πνζνζηφ 4% επί ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ εηζπξάμεσλ
ηνπ θφξνπ απηνχ.
Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηεο Έλσζεο
Πεξηθεξεηψλ, θαζνξίδνληαη ην χςνο ησλ εζφδσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θάιπςε επελδπηηθψλ,
ιεηηνπξγηθψλ θαη ινηπψλ γεληθψλ δαπαλψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαζψο θαη ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία
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θαηαλνκήο ηνπο. Γηα ηελ θαηαλνκή ησλ ΚΑΠ ζηηο Πεξηθέξεηεο ιακβάλνληαη ππφςε ηα θξηηήξηα,
επί ηε βάζεη ηδίσο ησλ δεκνγξαθηθψλ, γεσκνξθνινγηθψλ, δηνηθεηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ,
πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ εθάζηεο, θαζψο θαη ε άκβιπλζε ησλ
πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ.
ΚΑΠ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΑΠΑΝΩΝ
Οη θαηαλνκέο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ θαη ινηπώλ γεληθώλ δαπαλώλ ησλ Πεξηθεξεηψλ
δηαθξίλνληαη ζε:
α) Σαθηηθή Καηαλνκή ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο,
β) Λνηπέο εηδηθέο θαηαλνκέο, κε θξηηήξηα απνινγηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε παξνρή
ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο, φπσο:
 Γηαηξνθηθφ Δπίδνκα
 Μεηαθνξά Μαζεηψλ
 Πξφγξακκα Γαθνθηνλίαο
 Κάιπςε αλαγθψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Οινθιεξσκέλν χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ –
ΟΓΔ»
Ζ θαηαλνκή γηα θάιπςε επελδπηηθψλ δαπαλψλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην έηνο 2013 ιφγσ
ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ησλ ΚΑΠ ησλ Πεξηθεξεηψλ.
Γ. Ίδια έζοδα ηυν ΟΣΑ
πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη ίδηνη πφξνη ησλ ΟΣΑ απνηεινχλ ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε ζε
κέγεζνο θαηεγνξία εζφδσλ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ απφ κφλν ηνπ εληζρχεη ηελ αλάγθε εμέηαζήο ηνπο
ζην πιαίζην θαηαλφεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ Κξάηνπο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ
πνιπκνξθία θαη ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εζφδσλ δελ επηηξέπεη ηελ αλαιπηηθή
θαηαγξαθή ηνπο ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Χζηφζν, επηρεηξείηαη ε βαζηθή
θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο αλάινγα κε ην είδνο ηνπο θαη ην θξηηήξην ηεο επηβνιήο ή δηακφξθσζήο ηνπο
απφ ηελ απηνδηνίθεζε.
Δηδηθφηεξα, ζηελ παξνχζα ελφηεηα ζα πεξηγξαθνχλ ηα αληαπνδνηηθά θαη ηα εηδηθεπκέλα έζνδα ησλ
δήκσλ, ηα ίδηα έζνδα ησλ πεξηθεξεηψλ, ν πθηζηάκελνο κεραληζκφο είζπξαμεο θαη ν βαζκφο ηεο
θνξνινγηθήο εμνπζίαο πνπ έρεη κεηαβηβάζεη ην Κξάηνο ζηελ απηνδηνίθεζε. ην ζρήκα 5
απνηππψλνληαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ ηδίσλ εζφδσλ ησλ δήκσλ.
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ρήκα 5
Καηεγνξίεο ηδίσλ εζόδσλ δήκσλ

Πεγή: Ηδία επεμεξγαζία απφ ζεζκηθφ πιαίζην ηδίσλ εζφδσλ δήκσλ

Σα αληαπνδνηηθά ηέιε ησλ δήκσλ
Ζ ηδηαηηεξφηεηα ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ πξνζδηνξίζηεθε λνκνζεηηθά κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ
17 ηνπ Ν. 1080/1980, ζχκθσλα κε ηελ νπνία: «Σο Σέλορ καθαπιόηηηορ και αποκομιδήρ
αποππιμμάηυν θα καλύπηη ςποσπευηικώρ ηαο ελ γέλεη δαπάλαο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο
θαζαξηφηεηνο, ήηνη ηαο απνδνράο ηνπ ηαθηηθνχ θαη εκεξνκηζζίνπ πξνζσπηθνχ, ηελ πξνκήζεηαλ θαη
ζπληήξεζηλ ησλ κέζσλ απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη θαηαβξέγκαηνο, σο θαη πάζαλ εηέξαλ
δαπάλελ, ζρέζηλ έρνπζαλ κε ηελ δηεμαγσγήλ, ηελ ιεηηνπξγίαλ θαη ηελ ελ γέλεη βειηίσζηλ ηεο
ππεξεζίαο ηαχηεο. Ο κε πξνζδηνξηζκφο ππφ ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ ηέινπο εηο ην
πξνζήθνλ χςνο ζπληζηά βαξείαλ παξάβαζηλ θαζήθνληνο θαη επηζχξεη θαηά ησλ κειψλ απηνχ ηελ
εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 120 θαη 124 ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθνο.»
Καη ζην επφκελν εδάθην νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο απηέο εθαξκφδνληαη, ελλνείηαη θαη' αλαινγία, ζε
φια ηα αληαπνδνηηθά ηέιε.
Οη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ησλ απνθάζεσλ απηψλ πινπνηνχληαη κέζσ εγθπθιίσλ ή θαη ζρεηηθψλ
επηζεκάλζεσλ ζηηο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (ΚΤΑ) γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ησλ Γήκσλ, πνπ καδί κε ηε λνκνινγία εδξαηψλνπλ ηελ έλλνηα ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ζηελ χπαξμε
αλαινγηθήο ζρέζεο κεηαμύ εζόδσλ θαη εμόδσλ, ε νπνία θαη ειέγρεηαη κέζσ ηεο επαξθνχο
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αηηηνιφγεζεο θαη ηεο παξάζεζεο ζηνηρείσλ (ηΔ 60/2010, 3625/2006, 2542/2005, 609/2004,
981/1992 & ΔΓΚ. 2/2005, 1/2007, 16/2010).
Παξφιν πνπ λνκνζεηηθά, εθηφο απφ ηε ξεηά αλαθεξφκελε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο, δελ έρνπλ
θαζνξηζηεί νη άιιεο ππεξεζίεο πνπ νθείινπλ λα παξέρνληαη ζην πιαίζην απηφ ηεο
αληαπνδνηηθφηεηαο, πνπ επηβάιιεη ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ απφ ηα εηζπξαηηφκελα ζρεηηθά ηέιε ή
δηθαηψκαηα, πάγηα θαη φπσο απνηππψλεηαη θαη ζηνλ ηχπν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (ΚΑΔ 03), σο
ηέηνηεο θαηεμνρήλ ζεσξνχληαη, πέξα απφ ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηνλ θσηηζκφ (ΚΑΔ 031), ε χδξεπζε
(ΚΑΔ 032), ε άξδεπζε (ΚΑΔ 033) θαη ε απνρέηεπζε (ΚΑΔ 034).
Σα εηδηθεπκέλα έζνδα
Σα έζνδα απηά πξννξίδνληαη απφ δηάηαμε λφκνπ γηα ηελ θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ άζθεζε αληίζηνηρσλ αξκνδηνηήησλ.
χκθσλα κε ηε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 215/1975, επηηξέπεηαη, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δηάζεζε κέρξη πνζνζηνχ 50% ησλ πφξσλ απηψλ γηα άιιεο δαπάλεο.
Σαπηφρξνλα, ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, εθφζνλ
θαιχπηνληαη νη εηδηθεπκέλεο δαπάλεο, ηπρφλ ελαπνκείλαληα αδηάζεηα ρξεκαηηθά ππφινηπα, πνπ
κπνξεί λα πξνέξρνληαη θαη απφ ηαθηηθά ή έθηαθηα έζνδα πξννξηδφκελα γηα ηελ θάιπςε
εηδηθεπκέλσλ πηζηψζεσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ελ γέλεη δαπαλψλ.
Σα ίδηα έζνδα ησλ πεξηθεξεηώλ
Με ηε ζχζηαζε ησλ Πεξηθεξεηψλ σο ΟΣΑ β΄ βαζκνχ, ηνπο αλαηέζεθε πιήζνο αξκνδηνηήησλ
(άξζξν 186 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη άξζξν 205: Αξκνδηφηεηεο λεζησηηθψλ Πεξηθεξεηψλ), πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε αξκνδηφηεηεο ησλ θαηαξγεκέλσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, πνπ δελ
κεηαθέξζεθαλ ζηνπο δήκνπο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχληαλ απφ ηελ Κξαηηθή Πεξηθέξεηα θαη
δελ παξέκεηλαλ ζηα απνθεληξσκέλα φξγαλα ηνπ Κξάηνπο.
Καηά ηελ άζθεζε απηψλ ησλ αξκνδηνηήησλ πξνθχπηεη ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ην νπνίν θαιχπηεηαη
ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ απφ επηρνξεγήζεηο.
Χζηφζν, θαη ζχκθσλα κε ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Π.Γ. 30/1996 θαη ηηο θείκελεο
δηαηάμεηο ή ηηο θαη' εμνπζηνδφηεζε θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, πξαγκαηνπνηνχληαη ίδηα έζνδα απφ
ηέιε θαη παξάβνια, πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ έθδνζε αδεηψλ θαη ηε ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ.
εκαληηθά έζνδα ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη ην ηέινο αδείαο νρήκαηνο θαη ην ηέινο κεηαβίβαζεο
απηνθηλήηνπ νρήκαηνο (άξζξν 26 ηνπ Ν. 2873/2000), πνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν.
3220/2004 εηζπξάηηνληαλ ππέξ ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ θαη ην απνδηδφκελν 60% απφ
ην εκεξήζην ηέινο ησλ ιατθψλ αγνξψλ (άξζξν 7 ηνπ Ν. 4264/2014).
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Δπίζεο, ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ηδίσλ εζφδσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ πξνθχπηεη απφ ηελ άζθεζε
ειεγθηηθψλ - θπξσηηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη ηα ζπλαθή επηβαιιφκελα πξφζηηκα, φπσο νξίδνληαη
απφ εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ. Έζνδα ηεο θαηεγνξίαο απηήο απνδίδνληαη είηε ζε πνζνζηφ 100% ζηηο
Πεξηθέξεηεο, εθφζνλ απνηεινχλ ζεζκνζεηεκέλν έζνδφ ηνπο, είηε ζε πνζνζηφ 50%, δπλάκεη ηεο
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 2946/2001, πεξί απφδνζεο ζηηο ΝΑ πνζνζηνχ 50% ησλ
εηζπξαηηφκελσλ «πξνζηίκσλ, ρξεκαηηθψλ πνηλψλ θαη πξνζαπμήζεσλ πνπ επηβάιινληαη απφ
απηέο», είηε ηέινο θαηαλέκνληαη θεληξηθά θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (π.ρ. άξζξν 30 ηνπ Ν.
1650/1986 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο).
ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, κε ελδεηθηηθή απηή ηνπ 70% πνπ απνδίδεηαη επί ησλ πξνζηίκσλ πνπ
επηβάιινπλ ηα Μηθηά Κιηκάθηα Διέγρνπ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3446/2006 πεξί ειέγρνπ
θπθινθνξίαο νρεκάησλ, πξνβιέπεηαη εηδηθφο ζθνπφο ηνπ εζφδνπ, νπφηε θαη απαηηείηαη ε δηαθξηηή
παξαθνινχζεζή ηνπ κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Ζ λνκνζεζία ζηελ νπνία πξνβιέπνληαη ηα ελ ιφγσ έζνδα είλαη δηάζπαξηε, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ
άζθεζε αξκνδηνηήησλ πνιιψλ Τπνπξγείσλ.
Μεραληζκόο είζπξαμεο
Οη δηαδηθαζίεο είζπξαμεο δηέπνληαη γεληθά απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ
Δζφδσλ (άξζξν 167 ηνπ Ν. 3463/2006) θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο ηακεηαθήο
ππεξεζίαο, απηέο ηνπ απφ 17-5/15-6-1959 β.δ. ή φπνπ ε είζπξαμε έρεη αλαηεζεί ζηηο Γεκφζηεο
Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο, απφ απηέο ηνπ Π.Γ. 16/1989.
Σαπηφρξνλα ηζρχνπλ εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο γηα θάπνηα έζνδα, φπσο:
 πλείζπξαμε κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο
 Δίζπξαμε κέζσ ΔΛΣΑ (πξφζηηκα ΚΟΚ)
 Δίζπξαμε κε νίθνζελ βεβαίσζε
Δπηπιένλ, κε πξφζθαηε δηάηαμε ζε λφκν ηνπ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζεζπίδεηαη ε δπλαηφηεηα
αμηνπνίεζεο εθαξκνγψλ ηνπ web-banking.
Δ. Φοπολογική εξοςζία ηυν ΟΣΑ
Ζ δεκνζηνλνκηθή απηνλνκία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ ηνπηθψλ
αξρψλ λα απνθαζίδνπλ πψο λα ρξεκαηνδνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο. Ζ ηνπηθή απηνλνκία
εληζρχεηαη φηαλ νη ηνπηθέο αξρέο ειέγρνπλ ηνλ ηνπηθφ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή θαη ηα έζνδα δελ
πξνέξρνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ επηρνξεγήζεηο.
Έλα ελδηαθέξνλ δήηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ θνξνινγηθήο εμνπζίαο ησλ
ΟΣΑ είλαη ην εάλ ε θνξνινγηθή απηνλνκία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο επεξεάδεη ηε δηάξζξσζή ηεο
ή αθφκα θαη ηε ζρέζε ηεο κε ην Κξάηνο.
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ηελ ελφηεηα απηή απνηππψλεηαη ζπλνπηηθά ην ηζρχνλ θαζεζηψο θνξνινγηθήο αξκνδηφηεηαο ησλ
ΟΣΑ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπ εμεηαδφκελνπ εζφδνπ.
χκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ πληάγκαηνο ε ζέζπηζε λέσλ θνξνινγηθψλ βαξψλ απαηηεί ηππηθφ
λφκν. Δμαίξεζε απφ ηελ πξνυπφζεζε απηή παξέρεηαη ζηα δεκνηηθά θαη πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα:
 ζηελ πεξίπησζε επηβνιήο δπλεηηθψλ αληαπνδνηηθώλ ηειψλ ή εηζθνξψλ, απφ ηνπο δήκνπο,
δπλάκεη ηεο παξ. 13 (14) ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1828/1989, φπσο απηή ζπκπιεξψζεθε κε
ηελ παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2503/1997 «…γηα ππεξεζίεο ή ηνπηθά έξγα ηεο πεξηνρήο
ηνπο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ
θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ…»
 ζηελ πεξίπησζε επηβνιήο ηειψλ ή δηθαησκάησλ γηα ηε ρξήζε δεκνηηθψλ θηεκάησλ, έξγσλ
ή ππεξεζηψλ, δπλάκεη ησλ παξ. 1 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ απφ 24-9/20-10-1958 β.δ/ηνο θαη
 ζηελ πεξίπησζε επηβνιήο ηειψλ, δηθαησκάησλ ή εηζθνξψλ, αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα, απφ
ηηο πεξηθέξεηεο, δπλάκεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ Π.Γ. 30/1996.
Πέξαλ απηνχ νη ζεζκνζεηεκέλνη πφξνη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πεξηιακβάλνπλ δχν πηπρέο ηεο
θνξνινγηθήο εμνπζίαο ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ:
 Σε δπλεηηθόηεηα, φπνπ ην πξνβιεπφκελν ηέινο ή ν θφξνο επηβάιιεηαη κε ηελ θαη'
εμνπζηνδφηεζε ηνπ λφκνπ απφθαζε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη
 Σνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζπληειεζηή ηνπ εζφδνπ.
Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ν θφξνο επί ησλ ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ (άξζξν 10 ηνπ Ν.
1080/1980), πνπ είλαη δπλεηηθφο θαη ην εχξνο ηνπ ζπληειεζηή ηνπ πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ παξ. 12
(φπσο αλαξηζκήζεθε) ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1828/1989. εκεηψλεηαη εδψ φηη απφ ηελ εθαξκνγή
απηήο ηεο ηειεπηαίαο δηάηαμεο, έρνπλ πξνθχςεη δεηήκαηα ηφζν ζρεηηδφκελα κε ηε δηεχξπλζε ησλ
δεκνηηθψλ νξίσλ, φζν θαη ηελ εξκελεία ηεο, φπσο δηαζαθελίζηεθε ζηελ ππ΄ αξ. 774/2015
απφθαζε ηΔ, νπφηε θαη ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ε εθ λένπ λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηνπ εζφδνπ.
Σέινο, ππάξρνπλ ηα έζνδα γηα ηα νπνία δελ παξέρεηαη θαλέλα πεξηζψξην επρέξεηαο, φπσο ην ηέινο
παξεπηδεκνχλησλ, ην ηέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο (πνπ κπνξεί δπλεηηθά λα επεθηείλεηαη θαη ζε επηρεηξήζεηο κε δηαθξηηέο
δξαζηεξηφηεηεο) θαη ε Γ΄ θαηεγνξία ηνπ ηέινπο δηαθήκηζεο πνπ, παξά ηελ ηππηθή ηνπο νλνκαζία,
ζπληζηνχλ θνξνινγία ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
VI. Μνξθέο ειέγρνπ ηνπ Κξάηνπο ζηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ
Ο ζεζκφο ηεο απηνδηνίθεζεο επηρεηξεί ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξν λα απνηειέζεη
έλαλ αμηφπηζην ζπλδηακνξθσηή ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. Ζ
ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ απηψλ θαηαδεηθλχεη
απμεκέλν βαζκφ απηνηέιεηαο, ν νπνίνο φκσο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ αλάινγα απμεκέλν
αίζζεκα επζχλεο. Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, επίζεο, σο έλαο απφ ηνπο ππνηνκείο ηεο Γεληθήο
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Κπβέξλεζεο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε φινπο ηνπο θαλφλεο πνπ απνξξένπλ απφ ην ηζρχνλ
δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην θαη λα ηεξεί ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο.
Σν Κξάηνο ζεβφκελν ηελ αξρή ηεο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ επηρεηξεί
κέζσ ησλ δηελεξγνχκελσλ νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαη ινηπέο ππεξεζίεο ησλ δήκσλ
θαη πεξηθεξεηψλ λα δηαζθαιίζεη ηε λνκηκφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θαη θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζηνπο
πνιίηεο. ηελ παξνχζα ελφηεηα θαηαγξάθνληαη νη έιεγρνη νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ
δηελεξγνχληαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε απφ ην Κξάηνο, ηα απνθεληξσκέλα φξγαλά ηνπ θαη ην
Διεγθηηθφ πλέδξην. Οη ελ ιφγσ έιεγρνη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγνχλ επηθαιχςεηο θαη
επηπξφζζεην δηνηθεηηθφ βάξνο, αθνχ ην πεδίν ειέγρνπ είλαη θνηλφ.
Α. Τπηπεζίερ ελέγσος ζε Τποςπγεία
Οηθνλνκηθόο / δηαρεηξηζηηθόο έιεγρνο
Αζθείηαη απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη ην Διεγθηηθφ
πλέδξην. Αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο ησλ ΟΣΑ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ
ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη ζχλλνκε θαη αλ ηεξνχληαη νη θαλφλεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο.
Γεληθόο Δπηζεσξεηήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
Γηεμάγεη ειέγρνπο, επαλειέγρνπο, επηζεσξήζεηο θαη έξεπλεο ή δηαηάζζεη ηε δηελέξγεηά ηνπο απφ ην
ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηα ηδηαίηεξα ψκαηα Δπηζεψξεζεο θαη
Διέγρνπ.
ώκα Δπηζεσξεηώλ Διεγθηώλ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
ηνλ έιεγρφ ηνπ ππάγνληαη ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη ΟΣΑ. Αξκνδηφηεηά
ηνπ είλαη ε δηελέξγεηα επηζεσξήζεσλ θαη έθηαθησλ ειέγρσλ θαη ε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθνχ
πιηθνχ γηα άζθεζε πνηληθήο ή πεηζαξρηθήο δίσμεο.
Τπεξεζίεο Διέγρνπ ζηα θαζ’ ύιελ αξκόδηα Τπνπξγεία
Καηά πεξίπησζε ζηνπο ΟΣΑ αζθνχληαη έιεγρνη απφ ηηο θαζ' χιελ αξκφδηεο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο
Τπνπξγείσλ, ζπγθεθξηκέλα:
 ψκα Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ
 ψκα Δπηζεσξεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη
Γηθηχσλ
 ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
 Δηδηθή Γξακκαηεία ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ
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Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ
ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο
Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο.

Έιεγρνο ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο
Σν Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο αζθεί απνινγηζηηθφ έιεγρν ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ
ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπο. Αζθεί επίζεο έιεγρν ζηε
δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΔ ή άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο.
ε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, λα αλαηίζεηαη ζε
ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Κιάδνπ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ε δηελέξγεηα
έθηαθηνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
πεξηιακβάλνληαη θαη νη ΟΣΑ.
- Έιεγρνο απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ
Με ηελ ππ΄αξηζκ. ΚΤΑ 2/42159/ΓΤΔΠ/2013, ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηνπο θνξείο πνπ ειέγρνληαη απφ
ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ: i) νη δήκνη, ii) ηα
δεκνηηθά ηδξχκαηα θαη ηα δεκνηηθά ΝΠΓΓ, iii) νη ζρνιηθέο επηηξνπέο, iv) νη ζχλδεζκνη ΟΣΑ, v) ηα
δεκνηηθά ιηκεληθά ηακεία, vi) νη πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεηο ησλ δήκσλ θαη vii) νη αζηηθέο
εηαηξείεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα.
Οη δεκνζηνλνκηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη κε εληνιή ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο
Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ θαη δηαθξίλνληαη ζε πξνγξακκαηηζκέλνπο θαη έθηαθηνπο. Οη
πξνγξακκαηηζκέλνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη κε βάζε εηήζην πξφγξακκα θαη νη έθηαθηνη χζηεξα απφ
θαηαγγειίεο, δεκνζηεχκαηα, πιεξνθνξίεο θαη βάζηκεο ππφλνηεο γηα δσξνδνθίεο, απάηεο,
αηαζζαιίεο ή δηαρεηξηζηηθέο αλσκαιίεο ή χζηεξα απφ αίηεκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ή
παξαγγειία ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα.
Ο έιεγρνο αζθείηαη απφ δεκνζηνλνκηθνχο ειεγθηέο θαη ππαιιήινπο ησλ Τπεξεζηψλ
Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ, επηθνπξνχκελνπο απφ βνεζνχο ειεγθηέο ή εκπεηξνγλψκνλεο. Αλ
δηαπηζηψλνληαη ειιείκκαηα, πιεξσκή αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ ή κε λφκηκσλ
δαπαλψλ, θζνξά ή απψιεηα ηίηισλ, απαηηήζεσλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ειεγρφκελνπ
θνξέα, πνπ δελ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία ή απξφβιεπηα γεγνλφηα, ελεξγείηαη ή πξνηείλεηαη
θαηαινγηζκφο ζε βάξνο ησλ ππεπζχλσλ. Αλ απφ ηνλ έιεγρν πξνθχςεη δφινο ή βαξηά ακέιεηα ζε
βάξνο ησλ ππεπζχλσλ, ε ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα γηα ηα πεξαηηέξσ.
-Έιεγρνο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ ΔΔ
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ηηο δαπάλεο ησλ πξνγξακκάησλ, δξαζηεξηνηήησλ ή πξσηνβνπιηψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κεξηθά
ή νιηθά απφ θνηλνηηθνχο πφξνπο, δηελεξγείηαη δηαρεηξηζηηθφο θαη νπζηαζηηθφο έιεγρνο απφ
δεκνζηνλνκηθνχο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
Γηα ηηο δαπάλεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ)
πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δηνξζψζεσλ θαη αλάθηεζεο ησλ
αρξεσζηήησο ή παξαλφκσο θαηαβιεζέλησλ πνζψλ.
Β. Αποκενηπυμένερ Γιοικήζειρ ηος Κπάηοςρ
Ο πξνυπνινγηζκφο θαη νη αλακνξθψζεηο απηνχ ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκφηεηαο ζηελ
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε. Ζ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ειέγρεη θαη επηθπξψλεη φηη ν
πξνυπνινγηζκφο έρεη θαηαξηηζηεί θαη‟ εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ ή/θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
Οη πξνυπνινγηζκνί πνπ ππνβάιινληαη γηα έιεγρν θαη επηθχξσζε ζπλνδεχνληαη απφ ζεηξά
δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία ειέγρνληαη επηζηακέλα απφ ηελ αξκφδηα Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα
ηεθκεξησζεί ε νξζή θαη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ εγγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πνζψλ ζηνπο νηθείνπο ΚΑΔ.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:
 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κεηά ησλ
απνδεηθηηθψλ δεκνζίεπζεο απηψλ
 γλψκε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ θαη νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
 ζηαηηζηηθά δειηία
 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αθνξνχλ ηελ επηβνιή ησλ θφξσλ, ηειψλ,
δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ
 κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο
 αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηηο ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο ησλ δαλείσλ
 αλαιπηηθή απεηθφληζε ησλ ζπλερηδφκελσλ δαπαλψλ θαη ησλ πνιπεηψλ αλαιήςεσλ κε
αλαθνξά ζηνπο ΚΑΔ φπνπ απηέο έρνπλ εγγξαθεί
 πίλαθαο νθεηιψλ ΠΟΔ
 βεβαίσζε ηζνζθέιηζεο αληαπνδνηηθψλ εζφδσλ θαη εμφδσλ
 βεβαίσζε ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ έξγσλ θαη ηελ πεγή
ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο.
εκεηψλεηαη φηη ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ), κεηαμχ
άιισλ, πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ζηφρνπο ηζνδπγίνπ ησλ ελνπνηεκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, γηα θπιηφκελε πεξίνδν ησλ επφκελσλ απφ ηε ζχληαμε ηνπ ΜΠΓ ηεζζάξσλ (4)
εηψλ, νη νπνίνη ηίζεληαη ζηα πιαίζηα ηεο επίηεπμεο ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ θαη
ηεο πνξείαο πξνζαξκνγήο πξνο απηφλ.
Χο εθ ηνχηνπ, γηα ηνπο ΟΣΑ, νη νπνίνη αλήθνπλ ζην ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη
ππφθεηληαη ζηηο δεζκεχζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην ΜΠΓ, θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπο, έρνπλ ηζρχ θαη νη αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ζρεδηαζκνχ.
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Δπνπηεία επί ησλ ΟΣΑ
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ πληάγκαηνο «Σν Κξάηνο αζθεί ζηνπο Οξγαληζκνχο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο επνπηεία, ε νπνία ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη δελ
επηηξέπεηαη λα εκπνδίδεη ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ ειεχζεξε δξάζε ηνπο».
πλεπψο θαη εθ ηνπ πληάγκαηνο θαηνρπξψλεηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο επνπηείαο θαη ειέγρνπ ησλ
πξάμεσλ θαη νξγάλσλ ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο θαη φρη
ζθνπηκφηεηαο. Ο ηξφπνο άζθεζεο θάζε ειέγρνπ εμεηδηθεχεηαη απφ ηνλ λνκνζέηε.
ηνπο ΟΣΑ θαη ζηα ΝΠΓΓ απηψλ, αζθείηαη απφ ην Κξάηνο επνπηεία, ε νπνία ζπλίζηαηαη
απνθιεηζηηθά ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεψλ ηνπο θαη ζε πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ αηξεηψλ
νξγάλσλ.
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 251 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ζηελ
έδξα θάζε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζπζηήλεηαη Απηνηειήο Τπεξεζία Δπνπηείαο ΟΣΑ, ε νπνία
εληάζζεηαη ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, ππαγφκελε απεπζείαο
ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα. Πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο απηήο είλαη ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο, ν
νπνίνο δηνξίδεηαη κε πεληαεηή ζεηεία.
Μέρξη ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Απηνηεινχο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο εθαξκφδνληαη δηαηάμεηο
ηνπ Ν. 3463/2006 (Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ), δειαδή φξγαλα επνπηείαο ησλ πξάμεσλ είλαη
ν νηθείνο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη ε Δπηηξνπή, πνπ ζπγθξνηείηαη
θαη ιεηηνπξγεί ζε θάζε Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε (άξζξν 152 ηνπ Ν. 3463/2006), απνηεινχκελε
απφ έλαλ δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ Γηνηθεηηθψλ ή Πνιηηηθψλ Δθεηείσλ, έλα κέινο ηνπ Ννκηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη έλαλ εθπξφζσπν ηεο απηνδηνίθεζεο.
Γ. Παπαηηπηηήπιο Οικονομικήρ Αςηοηέλειαρ ηυν ΟΣΑ
Θεζκηθό πιαίζην – θνπόο – ύλζεζε.
Σν Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ απνηειεί, ζχκθσλα κε ην Ν. 4270/2014
«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο - Γεκφζην Λνγηζηηθφ», ζεζκηθφ φξγαλν κε
αξκνδηφηεηεο επί ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ. πζηάζεθε κε ην Ν. 4111/2013 κε ζθνπφ ηε
δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ. πγθεθξηκέλα, είλαη αξκφδην γηα ηελ
αμηνιφγεζε θαη ηε δηαηχπσζε γλψκεο επί ησλ ζρεδίσλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ, ηε ζπλερή
παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο εθηέιεζεο ζε κεληαία βάζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο
θαλφλεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα φξηα ησλ πηζηψζεσλ, ζχκθσλα κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ
Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ) θαη ην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην
Γξάζεο (ΟΠΓ), ην νπνίν νη ίδηνη νη ΟΣΑ θαηαξηίδνπλ.
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ην Παξαηεξεηήξην πξνεδξεχεη αλψηαηνο δηθαζηήο (χκβνπινο) απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ελψ
κέιε ηνπ απνηεινχλ ζηειέρε απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ,
εθπξφζσπνη ησλ δχν Τπνπξγψλ, ηεο ΚΔΓΔ θαη ηεο ΔΝΠΔ.
Ζ ζχλζεζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ δηαζθαιίδεη ζεζκηθά ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπξνζψπσλ ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ζπκβάιιεη ζηελ άκεζε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ.
Ζ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε θαη ε παξνρή νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε
Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζχκθσλα θαη κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
πγθεθξηκέλα, ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηξνθνδνηεί ην Παξαηεξεηήξην
κε αλαιπηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέγεη κεληαία κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο
«Κφκβνο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο». Ο Κφκβνο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο απνηειεί έλα πιεξνθνξηαθφ
ζχζηεκα κε εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ, ην νπνίν πξνζθέξεη πνηνηηθή πιεξνθνξία κέζσ ηεο
θαηάιιειεο αλάιπζεο ζπγθεληξσηηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ. Ζ ηερλνινγηθή ππνδνκή ηνπ
Κφκβνπ Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο αμηνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ζηαηηζηηθψλ θαη
νηθνλνκεηξηθψλ κνληέισλ, θαζψο θαη κνληέισλ πξνζνκνίσζεο πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγνχληαη
πςεινχ επηπέδνπ νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο. Δπίζεο, ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Κφκβνπ δηαζέηνπλ
πξφζβαζε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ
ηνπο (ειεγθηηθέο θαη ινηπέο).
Λεηηνπξγία ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ
Δηδηθφηεξα, νη ελέξγεηεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ επίηεπμε ηνπ
ζθνπνχ ηνπ ζπλνςίδνληαη παξαθάησ σο εμήο:
Α. Παξνρή γλψκεο επί ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ
Σν Παξαηεξεηήξην παξέρεη γλψκεο, νη νπνίεο δελ είλαη δεζκεπηηθέο επί ησλ ζρεδίσλ ησλ
πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΟΣΑ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο εθηέιεζεο πνπ
έρνπλ παξαζρεζεί κε ηελ ζρεηηθή ΚΤΑ Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ. Οη γλψκεο εθδίδνληαη κηα
θνξά έσο ην ηέινο Οθησβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
Β. Παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΟΣΑ
Οη ΟΣΑ θαηαξηίδνπλ θαη ππνβάιινπλ, παξάιιεια κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ
νηθνλνκηθνχ έηνπο, ην ΟΠΓ, ην νπνίν απνηειεί ην κεληαίν πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. Βάζεη ηνπ ΟΠΓ, ην Παξαηεξεηήξην παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ
πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΟΣΑ ζε κεληαία βάζε. ε πεξίπησζε πνπ ην Παξαηεξεηήξην δηαπηζηψζεη
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απφθιηζε απφ ηνπο ηξηκεληαίνπο ζηφρνπο άλσ ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%), ελεκεξψλεη εληφο ελφο
κελφο απφ ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ ηνλ ΟΣΑ, ηελ αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηνπ Αξρή θαη ην
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, παξέρνληαο νδεγίεο θαη εηζεγνχκελν κεζφδνπο γηα ηε δηφξζσζε ηεο
απφθιηζεο ή ζπζηάζεηο γηα ξεαιηζηηθφηεξε απνηχπσζε ησλ ζηφρσλ.
Γ. Πξφγξακκα Δμπγίαλζεο
Με ηα άξζξα 74 έσο 79 ηνπ Ν. 4316/2014 ηξνπνπνηήζεθε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην
Παξαηεξεηήξην, εηδηθά σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ππαγσγή ελφο ΟΣΑ ζε
πξφγξακκα εμπγίαλζεο θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία απηνχ.
χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο, ε ηθαλφηεηα ελφο ΟΣΑ λα θαηαξηίδεη ηζνζθειηζκέλν
πξνυπνινγηζκφ απνηειεί κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηελ ππαγσγή ηνπ ζε πξφγξακκα εμπγίαλζεο.
Δπηπξφζζεηα, ε ππαγσγή ζην πξφγξακκα είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πξσηνβνπιία ηνπ
ίδηνπ ηνπ ΟΣΑ. Όζηεξα απφ θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ην Παξαηεξεηήξην δχλαηαη λα
θξίλεη φηη πθίζηαηαη αδπλακία ηζνζθέιηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΟΣΑ θαη, θαηφπηλ
αηηηνινγεκέλεο απφθαζήο ηνπ θαη δηαπηζησηηθήο πξάμεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ν ΟΣΑ
ππάγεηαη ζε πξφγξακκα εμπγίαλζεο. Σν ελ ιφγσ πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη κε άκεζε ζπλεξγαζία
ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ κε ηνλ ΟΣΑ.
Γ. Δλεγκηικό ςνέδπιο
Γηνηθεηηθόο – Γηθαζηηθόο έιεγρνο
Ζ δηαρείξηζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο απφ ηνπο ΟΣΑ εμεηάδεηαη θαη απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην.
Γηθαζηηθά ειέγρνληαη νη δαπάλεο πξηλ ηελ εθηέιεζή ηνπο θαη νη δεκφζηεο ζπκβάζεηο, νη ηακεηαθνί
απνινγηζκνί θαη νη ινγαξηαζκνί ησλ δεκφζησλ ππνιφγσλ.
Πξνιεπηηθόο – Καηαζηαιηηθόο – Έιεγρνη ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ
χκθσλα κε ην χληαγκα θαη ηνλ λφκν πεξί Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, νη δαπάλεο ησλ ΟΣΑ
ππάγνληαη ζε πξνιεπηηθφ θαη θαηαζηαιηηθφ έιεγρν απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηηο
πξνβιέςεηο ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Ο έιεγρνο αθνξά ηελ ηήξεζε ηεο
λνκνζεζίαο απφ ηνπο δεκνζίνπο ππνιφγνπο ησλ ΟΣΑ ή άιισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, πνπ
ππάγνληαη ζηνλ πξνβιεπφκελν έιεγρν δαπαλψλ.
Με ηνλ Ν. 3852/2010 θαζηεξψλεηαη ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο επί ησλ δαπαλψλ φισλ ησλ δήκσλ θαη
Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (πιελ ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ),
θαζψο θαη ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο.
Ο πξνιεπηηθόο έιεγρνο
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Αζθείηαη απφ ηηο νηθείεο Τπεξεζίεο Δπηηξφπσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη αθνξά έιεγρν
λνκηκφηεηαο (φρη ζθνπηκφηεηαο) φισλ ησλ δαπαλψλ άλσ ησλ 5.000 €. Απφ ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν
εμαηξνχληαη θάπνηεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ, φπσο δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαη εμφδσλ θίλεζεο ησλ
ηαθηηθψλ ππαιιήισλ, δαπάλεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, λεξνχ θαη ζηαζεξήο
ηειεθσλίαο, ππνρξεσηηθέο δαπάλεο, φπσο έμνδα βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνθνρξενιχζησλ
δαλείσλ θ.ά.
Αλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί, φηη ην έληαικα δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί, εθδίδεηαη ζρεηηθή πξάμε
ηνπ Δπηηξφπνπ θαη ην έληαικα επηζηξέθεηαη ζηελ ππεξεζία. ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία
δηαθσλεί, κπνξεί λα επαλαθέξεη ην έληαικα γηα ζεψξεζε κε έγγξαθν ζην νπνίν εθζέηεη ηηο
αληηξξήζεηο ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ν Δπίηξνπνο ππνβάιιεη ην έληαικα κε έθζεζή ηνπ ζην
νηθείν Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηε ζεψξεζε ή κε ηνπ
εληάικαηνο.
Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ δελ ππνθαζηζηά ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν πνπ
αζθνχλ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο θαη ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα επί ηεο λνκηκφηεηαο ησλ
ζρεηηθψλ πξάμεσλ. πλεπψο, ν έιεγρνο πνπ αζθεί ν Δπίηξνπνο επί ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο δελ
εκπνδίδεη ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν ηεο ζρεηηθήο δηαθνξάο απφ ηα δηθαζηήξηα απηά.
Ο θαηαζηαιηηθόο έιεγρνο
Σν Διεγθηηθφ πλέδξην παξάιιεια µε ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν αζθεί θαη θαηαζηαιηηθφ έιεγρν
ζηνπο ππνιφγνπο ησλ ΟΣΑ θαη ΝΠ∆∆, ζε θαηεγνξίεο ΝΠΗ∆ (θνηλσθειψλ δεκνηηθψλ
επηρεηξήζεσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο - απνρέηεπζεο θαη ησλ δεκνηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ
ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ ΚΓΚ).
θνπφο ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ειέγρνπ είλαη ν έιεγρνο λνµηµφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ δαπαλψλ
πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί θαη εθηακηεπζεί θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ ειεγρζεί πξνιεπηηθψο.
Με ηνλ Ν. 3202/2003 θαζηεξψλεηαη ν ηαθηηθφο δεηγκαηνιεπηηθφο θαη επηηφπηνο έιεγρνο ησλ
ινγαξηαζκψλ ησλ ΟΣΑ, ε εηήζηα ππνρξέσζε ησλ ΟΣΑ γηα ππνβνιή ζην Διεγθηηθφ πλέδξην
αληηγξάθσλ ησλ απνινγηζκψλ, καδί κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο θαη απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ
νξγάλσλ, θαζψο θαη θάζε ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηνλ έιεγρν.
Γηα ηηο ειιείςεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη ή ηηο ακθηβνιίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ επεμεξγαζία
ησλ ινγαξηαζκψλ, ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Δπίηξνπν Φχιιν Μεηαβνιψλ θαη Διιείςεσλ (ΦΜΔ), ην
νπνίν απνζηέιιεηαη ζηνπο ππνιφγνπο γηα ηελ αλαπιήξσζε ησλ ειιείςεσλ θαη ηελ παξνρή ησλ
απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ εληφο πξνζεζκίαο. Καηφπηλ ηνχηνπ, ν Δπίηξνπνο ηνπ Διεγθηηθνχ
πλεδξίνπ είηε θεξχζζεη κε πξάμε ηνπ σο «νξζψο έρνληεο» ηνπο ινγαξηαζκνχο, είηε θαηαινγίδεη
ηνπο ππνιφγνπο κε ην δηαπηζησζέλ έιιεηκκα. Έιιεηκκα ζεσξείηαη θαη θάζε παξάλνκε πιεξσκή,
θαζψο θαη ε παξάιεηςε είζπξαμεο εζφδσλ.
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Ο πξνζπκβαηηθόο έιεγρνο
Αθνξά ηηο ζπκβάζεηο δήκσλ θαη φισλ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπο, ζρεηηθά κε πξνκήζεηεο,
έξγα, ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη Πξνγξακκαηηθψλ πκβάζεσλ θαη πινπνίεζεο δηεηψλ
πξνγξακκάησλ δξάζεο Κνηλσθειψλ Δπηρεηξήζεσλ, πξνυπνινγηζκνχ άλσ ησλ 200.000 €.
Αλ δελ δηελεξγεζεί ν έιεγρνο, ε ζχκβαζε πνπ ζπλάπηεηαη είλαη άθπξε, ελψ αλ ν έιεγρνο απνβεί
αξλεηηθφο, ε ζχκβαζε δελ ππνγξάθεηαη.
Έιεγρνο είζπξαμεο εζόδσλ
Ο Δπίηξνπνο πνπ είλαη αξκφδηνο γηα ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν ησλ δαπαλψλ, κπνξεί απφ 1/1/2011 λα
παξαθνινπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηελ θαλνληθή είζπξαμε ησλ εζφδσλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ
λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ.
Αλ δηαπηζηψζεη αδξάλεηα είζπξαμεο, θαιεί ηα φξγαλα δηνίθεζεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο λα
πξνβνχλ ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία. Αλ ηα φξγαλα δηνίθεζεο ή νη
πξντζηάκελνη ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζπλερίδνπλ απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα λα αδξαλνχλ γηα
ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ν Δπίηξνπνο:
 Παξαπέκπεη κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπο ππαίηηνπο πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αηξεηνχ
ζηελ ηξηκειή επηηξνπή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 232 ηνπ Ν. 3852/2010, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαινγηζζεί ζε βάξνο ηνπο ε ζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζαλ ζηνλ δήκν.
 Παξαπέκπεη ηνπο ππαίηηνπο ππαιιήινπο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαινγηζζεί ζε βάξνο ηνπο ε δεκία πνπ πξνθάιεζαλ ζηνλ δήκν ή ζηα λνκηθά ηνπ
πξφζσπα.
VII. ύλνςε – πκπεξάζκαηα
Πέξα απφ ηηο ζπλαιιαγέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε άιινπο θνξείο ηεο
Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ε εμέηαζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηεο εγείξεη θαη γεληθφηεξα ζέκαηα ζρέζεσλ
κε ηα δηάθνξα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο. Δθηφο απφ ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα πνπ, φπσο αλαθέξζεθε,
επαλεμεηάδνληαη ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο επαλεμέηαζεο ηεο ζπλνιηθήο επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο,
ηα «Ίδηα Έζνδα» ησλ ΟΣΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμέηαζε γηα ην πνηεο θπβεξλεηηθέο ιεηηνπξγίεο
επηηεινχληαη απνηειεζκαηηθφηεξα απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη πνηεο απφ ην Κξάηνο,
απνηεινχλ ζηαζεξά πεδίν πξνβιεκαηηζκνχ. Εεηήκαηα φπσο πνηνη θφξνη θαη ζε πνην πνζνζηφ είλαη
απνδνηηθφηεξν λα απνδίδνληαη ή θαη λα εηζπξάηηνληαη εμ αξρήο απφ ηνπο ΟΣΑ, θαηά πφζν πξέπεη
λα ππάξρεη επρέξεηα δηακφξθσζεο ηνπ χςνπο ησλ ζπληειεζηψλ, αλ ην γεληθφ θαη ην ηνπηθφ έρεη λα
θάλεη θαη κε ηε θνξνινγία κε ηελ επξχηεξε έλλνηα θαη ζε πνην βαζκφ νη θφξνη «αλήθνπλ
δηθαησκαηηθά» ζηηο πεξηνρέο απφ ηηο νπνίεο εηζπξάηηνληαη, αληηκεησπίδνληαη ζε άιια ζεκεία ηεο
κειέηεο, ή απνηεινχλ έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ εμεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ ηεο πνιπεπίπεδεο
δηαθπβέξλεζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ (Αναζηάζιορ Αναζηαζίος - Γήμηηπα ιασάμη)
Η ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΠΟΛΤΔΠΙΠΔΓΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΙ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΔ ΑΡΥΔ
ΚΑΙ ΣΑ ΔΛΔΓΚΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ
Η. Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο
Σν έηνο 1809 εκθαλίδεηαη ζηε νπεδία ε Αξρή ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ Δπηηξφπνπ (Ombudsman)
θαη έλαλ αηψλα κεηά εκθαλίδνληαη απηέο νη Αξρέο ζηε Φηλιαλδία θαη ηηο ΖΠΑ. Με ηνλ Ν.
1730/198785 ηδξχεηαη ζηελ Διιάδα ην Ραδηνηειενπηηθφ πκβνχιην, αιιά ε κεγάιε ζεζκηθή
θαηλνηνκία κε ηελ ίδξπζε Αλεμάξηεησλ Αξρψλ πξαγκαηνπνηείηαη πεξί ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1990. Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο «απνηεινχλ εζληθά ζπιινγηθά φξγαλα κε απηνηειή δηνηθεηηθή ππνδνκή
θαη πξνυπνινγηζκφ, ησλ νπνίσλ ηα κέιε απνιακβάλνπλ πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο
θαη έρνπλ σο ξφιν ηελ θπξίαξρε επνπηεία επαίζζεησλ ηνκέσλ ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο δσήο δηακέζνπ ηεο άζθεζεο θαλνληζηηθψλ, γλσκνδνηηθψλ, δηαηηεηηθψλ θαη εμειεγθηηθψλ
αξκνδηνηήησλ ησλ νπνίσλ ε άζθεζε δελ ππφθεηηαη ζηνλ ηεξαξρηθφ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο,
ππνηαζζφκελε απιψο ζηνλ θιαζηθφ έιεγρν λνκηκφηεηαο».86
Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο απνηεινχλ θξαηηθά φξγαλα, πνπ δελ ειέγρνληαη ηεξαξρηθά θαη δελ
επνπηεχνληαη απφ ηα φξγαλα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Τπφθεηληαη κφλν ζε δηθαζηηθφ έιεγρν
λνκηκφηεηαο. Σα κέιε ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ δηαζέηνπλ πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή
αλεμαξηεζία, αληίζηνηρε κε απηήλ ησλ δηθαζηψλ. Πξνζσπηθή αλεμαξηεζία ζεκαίλεη φηη ηα κέιε
ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ δελ ιακβάλνπλ εληνιέο θαη δεζκεχνληαη απφ ηνλ λφκν, ελψ ιεηηνπξγηθή
αλεμαξηεζία ζεκαίλεη φηη ηα φξγαλα ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο δελ παξεκβαίλνπλ ζηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ηα κέιε ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ αζθνχλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο
δηαζέηνπλ, επίζεο, επξείεο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, κε αληηθείκελν ηε ξχζκηζε θξίζηκσλ θαη
επαίζζεησλ ηνκέσλ ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο.
Με ην άξζξν 101Α ηνπ πληάγκαηνο θαηνρπξψλνληαη ε πξνζσπηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία
ησλ κειψλ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ θαη ε δηαδηθαζία εθινγήο ηνπο. Χζηφζν, απηφ πξνβιέπεηαη
κφλν γηα ηηο πέληε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο, νη νπνίεο αλαγλσξίζηεθαλ κε
ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001. Οη αξρέο απηέο είλαη: (α) ε Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (άξζξν 9Α ), (β) ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο (άξζξν 15 § 2
), (γ) ε Αξρή Γηαζθάιηζεο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Δπηθνηλσληψλ (άξζξν 19 § 2 ), (δ) ην Αλψηαην
πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (άξζξν 103 § 7 ) θαη (ε) ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (άξζξν 103 §
9 ).
χκθσλα κε ην άξζξν 101Α ηνπ πληάγκαηνο, ηα κέιε ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ δηνξίδνληαη κε
ζπγθεθξηκέλε ζεηεία θαη απνιακβάλνπλ εγγπήζεηο πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο. Ζ
επηινγή ησλ κειψλ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ γίλεηαη απφ ηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ, ζεζκφο ν
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«Διιεληθή Ραδηνθσλία – Σειεφξαζε, Αλψλπκε Δηαηξεία (Δ.Ρ.Σ. – Α.Δ.)» (ΦΔΚ 145/η. Α΄/18.08.1987).
Μαλψιεο Αλησλφπνπινο: «Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο Αξρέο», εθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπιαο, 1995, Αζήλα Κνκνηελή, ζει. 57.
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νπνίνο πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο θαη δηαζέηεη δηαθνκκαηηθή ζχλζεζε. Ζ απφθαζε
ηεο Γηάζθεςεο ησλ Πξνέδξσλ γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ιακβάλεηαη είηε
νκφθσλα, είηε κε ηελ εηδηθή απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) ησλ κειψλ ηεο.
Δθηφο απφ ηνλ δηθαζηηθφ έιεγρν επί ησλ πξάμεσλ θαη απνθάζεσλ πνπ εθδίδνπλ, ν Καλνληζκφο ηεο
Βνπιήο πξνβιέπεη ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ γηα ηε δξάζε ησλ
Αλεμάξηεησλ Αξρψλ. Με απηήλ ηε δηαδηθαζία πθίζηαληαη δχν κνξθέο ειέγρνπ: ν δηθαζηηθφο θαη ν
θνηλνβνπιεπηηθφο.
Δθηφο απφ ηηο πέληε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο, ζεκαληηθφο αξηζκφο Αλεμάξηεησλ Αξρψλ έρεη
ηδξπζεί κε λφκν. Οη κε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο είλαη ε Δπηηξνπή
Αληαγσληζκνχ, ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο, ε Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη
Σαρπδξνκείσλ (αθνξά θαη ζην Γηαδίθηπν), ν πλήγνξνο ηνπ Καηαλαισηή, ε Δζληθή Αλαινγηζηηθή
Αξρή, ε Δζληθή Αξρή Ηαηξηθψο Τπνβνεζνχκελεο Αλαπαξαγσγήο, ην Δζληθφ πκβνχιην Γεκφζηαο
Τγείαο, ε Αξρή Γηαζθάιηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Αλψηαηε Δθπαίδεπζε, ε Αξρή
Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο
Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο, ε
Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο Αηπρεκάησλ θαη Αζθάιεηαο Πηήζεσλ, ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ην
ψκα Φνξνινγηθψλ Γηαηηεηψλ, ε Δληαία Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, ε Αλεμάξηεηε
Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Ληκέλσλ, ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Δμεηάζεσλ, ε Αξρή
Γηαζθάιηζεο ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ε Ρπζκηζηηθή
Αξρή ηδεξνδξφκσλ, ε Δπηηξνπή Γηεξεχλεζεο ηδεξνδξνκηθψλ Αηπρεκάησλ θαη πκβάλησλ, ε
Ρπζκηζηηθή Αξρή Δπηβαηηθψλ Μεηαθνξψλ, ε Αξρή Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο, ην Διιεληθφ
Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην, ε Δζληθή Αξρή πληνληζκνχ Πηήζεσλ, ε Αξρή Δμέηαζεο
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ.
Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο απνηεινχλ έλαλ ζεζκφ παξέκβαζεο ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε, ν νπνίνο
εμαθνινπζεί λα δηακνξθψλεη ηα ζεζκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηελ θνηλσλία. Δίλαη
γεγνλφο φηη νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηνχλ θξίζηκν, πνηνηηθφ θαη ζηνρεπκέλν
έξγν κε ππεξεζίεο ππέξ ησλ δηνηθνπκέλσλ ζε ηνκείο πνπ ε ειιεληθή πνιηηεία δηαρξνληθά δελ
παξείρε απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο. Σαπηφρξνλα, απνδεηθλχεηαη φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα
(εηθνζαεηία θαη πιένλ) φηη νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο είλαη αξσγνί πξνζηαζίαο ησλ αηνκηθψλ
δηθαησκάησλ. Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο δηαζέηνπλ ηαρχηεηα, πνηφηεηα, αληηγξαθεηνθξαηηθφ ηξφπν
παξέκβαζεο θαη αμηνθξαηία κέζσ ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ, κε ην νπνίν είλαη
ζηειερσκέλεο.
Ζ Βνπιή δηακνξθψλεη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, αζθεί ηελ νηνλεί
δηνηθεηηθή αξκνδηφηεηα ηεο επηινγήο ησλ κειψλ ηνπο θαη αμηνπνηεί ηα πνξίζκαηά ηνπο ζην πιαίζην
άζθεζεο ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ ειέγρνπ. Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο δηαζέηνπλ πςειφ βαζκφ
δηνηθεηηθήο, θαλνληζηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο αλεμαξηεζίαο θαη είλαη εμνπιηζκέλεο κε ζεζκηθέο
εγγπήζεηο απφ ην χληαγκα, ηνλ εθηειεζηηθφ ηνπ πληάγκαηνο λφκν (Ν. 3051/2002)87 θαη ηνλ
87

«πληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο, ηξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζιήςεσλ
ζηνλ δεκφζην ηνκέα θαη ζπλαθείο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 220/η. Α΄/20.09.2002).
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Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο, ψζηε ηα πξφζσπα πνπ ηηο ζηειερψλνπλ λα είλαη ζε ζέζε λα αλζίζηαληαη ζε
πηεζηηθά θαη αιιεινζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα.
Χζηφζν, ε επξεία αιιεινεπηθάιπςε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ κεηαμχ ηνπο,
θαζψο θαη κε ηηο ινηπέο ππεξεζίεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο, πξνθαιεί
θαζπζηεξήζεηο, αληηθάζεηο θαη ζπγρχζεηο ζηνπο δηνηθνχκελνπο. Δπίζεο, ε πνιπλνκία, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηε δεκνζηνλνκηθή ζηελφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο, είλαη έλα εκπφδην ην
νπνίν επηβξαδχλεη ην έξγν ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ. Ο Αλεμάξηεηεο Αξρέο, επίζεο, νθείινπλ λα
δεκνζηνπνηνχλ κε ζπρλφηεξν θαη δηεπξπκέλν ηξφπν ην έξγν ηνπο θαη λα ζεζκνπνηήζνπλ κε πην
ζπλεθηηθφ ηξφπν ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, αμηνπνηψληαο ηε ζεζκηθή ηνπο
ηερλνγλσζία θαη ηηο γλψζεηο ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο.
Αθφκε, ε ζπλεξγαζία ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ κε ηνπο αληηπξνζσπεπηηθνχο ζεζκνχο ηεο ρψξαο
(Κνηλνβνχιην, ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε) δελ είλαη αξθεηά ηζρπξή θαη ρξήδεη ζεζκηθήο
νξγάλσζεο θαη ελίζρπζεο. Καζψο πιένλ νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο βξίζθνληαη ζηε θάζε ηεο
ελειηθίσζεο θαη ζεζκηθήο σξίκαλζήο ηνπο, λα θαηαγξάςνπκε ηα ιφγηα ηνπ αείκλεζηνπ θαζεγεηή
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γεσξγίνπ Παπαδεκεηξίνπ: «… ν δξφκνο δελ είλαη ζηξσκέλνο κε ξφδα
… Αλ επηζπκνχκε, λα εληαρζνχλ αξκνληθά ζην πνιίηεπκά καο, ελζηεξληδφκελνη ζχγρξνλεο αληηιήςεηο,
νθείινπκε λα εληζρχζνπκε ηε ινγνδνζία θαη ηνλ έιεγρν, λα αλαδηνξγαλψζνπκε επξεκαηηθά ηηο
ζρέζεηο ηνπο κε ηε Βνπιή θαη λα εκπεδψζνπκε ηε ζεζκηθή εππξέπεηα σο βαζηθφ θαλφλα γηα ηε ζηάζε
θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηεηαθψλ νξγάλσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ απέλαληί ηνπο».88
II. Ζ ηδηαίηεξε πεξίπησζε ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζόδσλ
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4093/201289 ζπζηάζεθε ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζηελ νπνία κεηαθέξζεθαλ φιεο νη ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαλ έσο ηφηε
ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Φνξνινγηθψλ θαη Σεισλεηαθψλ Θεκάησλ θαη ζηελ νπνία κεηαβηβάζηεθαλ
ζηαδηαθά νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ή ηνπ θαζ‟ χιελ αξκφδηνπ Τθππνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. θνπφο ησλ ελ ιφγσ
ξπζκίζεσλ ήηαλ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηνλ
θξίζηκν ηνκέα ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ε απαιιαγή ηεο απφ θάζε είδνπο πνιηηηθέο παξεκβάζεηο,
κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε κεραληζκψλ ινγνδνζίαο θαη δηαθάλεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί
ε πξαγκάησζε ησλ αξρψλ ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο.
Με ζηφρν ηελ πεξαηηέξσ ζεζκηθή ζσξάθηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο ειιεληθήο θνξνινγηθήο
δηνίθεζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4336/201590 πξνβιέθζεθε ε ζέζπηζε λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ
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Ζκεξίδα γηα ηνλ Θεζκφ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, πνπ δηνξγάλσζε ε Οκνζπνλδία
Δξγαδνκέλσλ ζηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο, 15.01.2014, Αζήλα.
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«Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013 - 2016 – Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ
Ν. 4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013 - 2016» (ΦΔΚ 222/η.
Α΄/12.11.2012).
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«πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο – Κχξσζε ηνπ ρεδίνπ χκβαζεο Οηθνλνκηθήο Δλίζρπζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ
Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πκθσλίαο Υξεκαηνδφηεζεο» (ΦΔΚ 94/η.
Α΄/14.08.2015).

118

ίδξπζε απηφλνκνπ θνξέα εζφδσλ, πνπ ζα δηαδερφηαλ ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ
ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Καη‟ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πξνβιέςεσλ θαη ζχκθσλα κε ηα
δηεζλή πξφηππα πεξί απηνλνκίαο ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε, ζπζηάζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
4389/201691 Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή, ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθόηεηα, κε ηελ επσλπκία
«Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ» (ΑΑΓΔ).
Ζ ΑΑΓΔ απνιαχεη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο, δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο θαη δελ
ππφθεηηαη ζε ηεξαξρηθφ έιεγρν θαη δηνηθεηηθή επνπηεία απφ θπβεξλεηηθά φξγαλα, θξαηηθνχο θνξείο
ή άιιεο δηνηθεηηθέο αξρέο. Σα ηδηαίηεξα ζεζκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηελ Αξρή, ηε ζέηνπλ
νξγαληθά θαη ιεηηνπξγηθά εθηφο ηεξαξρηθήο δηνηθεηηθήο δνκήο, κε απνηέιεζκα νη πξάμεηο ηεο λα
κελ ππφθεηληαη ζε δηνηθεηηθφ παξά κφλν ζε δηθαζηηθφ έιεγρν. Ζ Αξρή ππφθεηηαη, επίζεο, ζε
θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο. Ο Πξφεδξνο θαη
ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο, ν Δκπεηξνγλψκνλαο θαη ν Γηνηθεηήο ηεο Αξρήο, θαηά ηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, πεξηβάιινληαη κε εγγπήζεηο πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο
αλεμαξηεζίαο, αλάινγεο κε εθείλεο πνπ πεξηβάιινπλ ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο, θαη
δεζκεχνληαη κφλνλ απφ ηνλ λφκν θαη ηε ζπλείδεζή ηνπο.
Απνζηνιή ηεο Αξρήο είλαη ν πξνζδηνξηζκόο, ε βεβαίσζε θαη ε είζπξαμε ησλ θνξνινγηθώλ,
ηεισλεηαθώλ θαη ινηπώλ δεκνζίσλ εζόδσλ, πνπ άπηνληαη ηνπ πεδίνπ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο.
πσο κάιηζηα επηζεκαίλεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ, νη αλσηέξσ ιεηηνπξγίεο
παξακέλνπλ ζηνλ ζηελό ππξήλα ηνπ Κξάηνπο, θαζόζνλ δελ απνλέκεηαη λνκηθή
πξνζσπηθόηεηα ζηελ Αξρή. Πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ, γίλεηαη ξεηή παξαπνκπή ζηε δηάηαμε
ηνπ άξζξνπ 14 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Ν. 4270/201492, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Κεληξηθή
Γηνίθεζε (ή ην Γεκφζην ή ην Κξάηνο) πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηελ Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο, ηε
Βνπιή (γηα ιφγνπο ζηαηηζηηθήο ηαμηλφκεζεο), ηα Τπνπξγεία θαη ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο,
θαη ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο πνπ δελ έρνπλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα.
Με αθνξκή ηελ ΑΑΓΔ, ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο νπνίαο ζπληζηά θαη «κλεκνληαθή επηηαγή»,
εγείξνληαη ζεσξεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί πνπ, θαηά βάζε, εζηηάδνπλ ζηελ αλάζεζε ζε κηα
Αλεμάξηεηε Αξρή, έζησ θαη αλ ε ηειεπηαία ζηεξείηαη δηαθεθξηκέλεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη
αλήθεη ζην εληαίν λνκηθφ πξφζσπν ηνπ Γεκνζίνπ, δέζκεο αξκνδηνηήησλ απζηεξά
θαηαλαγθαζηηθνχ (θνξνινγηθνχ/δεκνζηνλνκηθνχ) ραξαθηήξα, δειαδή αξκνδηνηήησλ πνπ αλήθνπλ
ζηνλ «ζθιεξφ ππξήλα» ηνπ Κξάηνπο. Καηεμνρήλ πεδίν κνλνκεξνχο άζθεζεο ηεο θξαηηθήο
θπξηαξρίαο απνηειεί ε επηβνιή θαη είζπξαμε ησλ θφξσλ (άξζξν 78 παξάγξαθνο 1 ηνπ
πληάγκαηνο). πσο παγίσο γίλεηαη δεθηφ ζηε λνκηθή ζεσξία θαη ηε λνκνινγία, ε δξάζε ηεο
Γηνίθεζεο πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηα παξαδνζηαθά ζεκέιηα ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο (εζληθή
άκπλα, δεκφζηα ηάμε, δηθαηνζχλε θαη θνξνινγία) θαη ηε κνλνκεξή άζθεζε θαηαλαγθαζκνχ
ζπληζηά δέζκε αλαπφζπαζησλ απφ ηνλ ππξήλα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο αξκνδηνηήησλ.
Δπηπξφζζεηα, ζηελ Αξρή, πνπ δελ εκπίπηεη ζηηο εγγπήζεηο πνιηηηθήο επζχλεο θαη ινγνδνζίαο, ηηο
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«Δπείγνπζεο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 94/η. Α΄/27.05.2016).
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«Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη
άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 143/η. Α΄/28.06.2014).
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νπνίεο ζέηεη ην θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία (άξζξα
84 θαη 85 ηνπ πληάγκαηνο), αλαηίζεληαη αξκνδηφηεηεο γεληθήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο (άξζξν 82
ηνπ πληάγκαηνο), πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνινγίαο, φπσο ν
πξνζδηνξηζκφο θαη ε είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πάηαμε ηεο
θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο.
Αλαληίξξεηα, ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ΑΑΓΔ ελαξκνλίδεηαη απφιπηα κε ηελ πξντνχζα ηάζε
«απνπνιηηηθνπνίεζεο» θαη «νπδεηεξνπνίεζεο» θξίζηκσλ πεδίσλ ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, φπσο ελ
πξνθεηκέλσ ε θνξνινγηθή δηνίθεζε. Καηά ηελ έλλνηα απηή, ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο
ζπληζηά εθδήισζε ακεραλίαο ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο (θπβεξλήζεσλ θαη
θνηλνβνπιίσλ) λα δηαρεηξηζηνχλ έλαλ ηφζν δσηηθφ θαη θαίξην ηνκέα δεκφζηαο πνιηηηθήο, πνπ
κεηαηίζεηαη έηζη απφ ηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο επζχλεο θαη ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ ζε εθείλνλ ηεο
επηζηεκνληθήο γλψζεο, ηεο ηερλνθξαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηεο πνιηηηθήο ακεξνιεςίαο ησλ
πξνζψπσλ πνπ ζηειερψλνπλ ηελ Αξρή. Ζ ΑΑΓΔ, επνκέλσο, αληαλαθιά ηε δπζπηζηία σο πξνο ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ ακεξνιεςία ησλ θιαζηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Κξάηνπο γηα ηελ άζθεζε
ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο.
Δλ θαηαθιείδη, κε εθαιηήξην ηε λενζπζηαζείζα ΑΑΓΔ θαη ζην πιαίζην κηαο γεληθφηεξεο ζεζκηθήο
απνηίκεζεο ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, ηφζν εθείλσλ πνπ έρνπλ θαηνρπξσζεί ζπληαγκαηηθά φζν θαη
εθείλσλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί λνκνζεηηθά, θαηαιήγεη θαλείο – ζχκθσλα θαη κε φζα εθηέζεθαλ ζηελ
πξνεγνχκελε ελφηεηα πεξί Αλεμάξηεησλ Αξρψλ – ζηα θάησζη ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ζηε
ζπκβνιή ζηελ εζληθή έλλνκε ηάμε απηψλ ησλ νξγαληθά θαηλνθαλψλ θαη ιεηηνπξγηθά λεσηεξηθψλ
ζεζκψλ:
(i) Οη Αλεμάξηεηεο Αξρέο απνηεινχλ έλα ζεζκηθό κόξθσκα, έλα λνκηθό πβξίδην, πνπ δνθηκάδεη
ην θιαζηθό ζρήκα ηεο ηξηκεξνύο δηάθξηζεο ησλ εμνπζηώλ, ζηνλ βαζκφ πνπ είλαη εμαηξεηηθά
δπζρεξήο ε θαηάηαμε θαη νξηνζέηεζε ηεο δξάζεο ηνπο ζην πιαίζην κηαο εμ απηψλ.
(ii) Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ζεκαηνδνηεί ηελ εθρώξεζε από ηελ
θξαηηθή εμνπζία, ππφ ηελ εθηειεζηηθή ηεο ηδίσο έθθαλζε, δσηηθνύ ρώξνπ εμνπζηαζηηθήο
επζύλεο.
(iii) Γελεζηνπξγφ αίηην ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ απνηειεί ε αλάγθε ζσξάθηζεο κε πξόζζεηεο
ζεζκηθέο εγγπήζεηο ησλ αηνκηθώλ δηθαησκάησλ, αιιά θαη ε αλάγθε ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο
ζηε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο θαη νξγάλσζεο θξίζηκσλ δηνηθεηηθώλ δηαδηθαζηώλ κε νηνλεί
δηθαληθό ηξόπν.
(iv) Ζ πξνζηηζέκελε αμία ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ έγθεηηαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο φρη ηφζν σο
ζεζκηθψλ αληίβαξσλ ζε ζρέζε κε ηα πνιηηηθά φξγαλα ηνπ Κξάηνπο, φζν σο ζεζκηθώλ εγγπήζεσλ
ηνπ δεκνθξαηηθνύ θαη δηθαηνθξαηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηεύκαηνο.
(v) Ζ εηδηθή δηαδηθαζία ζηειέρσζεο ησλ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ
ππεξβαίλεη ηα αξηζκεηηθά φξηα ηεο αξρήο ηεο πιεηνςεθίαο θαη ζπληζηά έθθξαζε ηεο αξρήο ηεο
ζπλαίλεζεο, πνπ δηέπεη ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001.
(vi) Ζ κε επίηεπμε ζηε Γηάζθεςε ησλ Πξνέδξσλ ηεο Βνπιήο νκνθσλίαο ή απμεκέλεο πιεηνςεθίαο
ηεζζάξσλ πέκπησλ (4/5) γηα ηε ζηειέρσζε κηαο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο
ζπλεπάγεηαη ηελ από θνηλνύ αλάιεςε ηεο πνιηηηθήο επζύλεο θαη ηνπ πνιηηηθνύ θόζηνπο, ελψ ε
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φιε δηαδηθαζία απνζθνπεί θαη ζηε δηαηήξεζε πνιηηηθψλ θαη θνκκαηηθψλ ηζνξξνπηψλ, κε ζπλέπεηα
λα ειινρεχεη ν θίλδπλνο επηινγήο «αλψδπλσλ» πξνζψπσλ.
(vii) Ζ νξγαληθή θαη ιεηηνπξγηθή απηνλνκία ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ζέηεη ην δήηεκα ηεο
δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζήο ηνπο, έζησ θαη αλ ην έιιεηκκα πνιηηηθήο επζύλεο πνπ ηηο δηέπεη,
αληηζηαζκίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνλ αζθνχκελν επ‟ απηψλ θνηλνβνπιεπηηθφ έιεγρν
(αθξφαζε ησλ κειψλ ηνπο ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο, ππνβνιή θαη ζπδήηεζε
ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηεο Βνπιήοηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Πεπξαγκέλσλ ηνπο).
(viii) Σν θαηλφκελν ηνπ λνκνζεηηθνύ πιεζσξηζκνύ ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρώλ, ν ζπλνιηθφο
αξηζκφο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ήδε ζε ηξηάληα (30) ζχκθσλα κε ην Μεηξψν Τπεξεζηψλ θαη
Φνξέσλ ηεο Διιεληθήο Γηνίθεζεο93, πξνζθξνχεη ζηελ έκκεζε πιελ ζαθή θαηεπζπληήξηα νδεγία
ηνπ αλαζεσξεηηθνχ πξνο ηνλ θνηλφ λνκνζέηε γηα θεηδσιή θαη ιεινγηζκέλε ζύζηαζε
Αλεμάξηεησλ Αξρώλ, ζε φζα πεδία ηνπ δεκφζηνπ βίνπ ηνχην θξίλεηαη πξφζθνξν θαη αλαγθαίν.
(ix) Ο «ειηηίζηηθνο» ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ ζέηεη αθφκε πην επηηαθηηθά ην
δήηεκα ηεο πεξαηηέξσ ελδπλάκσζεο ησλ δεζκώλ ηνπο κε ηε Βνπιή, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε,
ηηο ππεξεζίεο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηώλ.
(x) Ζ επηινγή ηνπ αλαζεσξεηηθνχ λνκνζέηε ηνπ 2001 γηα ηε ζπκπεξίιεςε, θαηά ηξφπν
παλεγπξηθφ, ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρώλ ζηε ζπληαγκαηηθή ύιε (βι. άξζξα 9Α, 15 παξ. 2, 19 παξ.
2, 101Α, 103 παξ. 7 θαη παξ. 9 ηνπ πληάγκαηνο) θαη ηε ζπλαθφινπζε ζσξάθηζή ηνπο κε
ζπληαγκαηηθήο πεξησπήο εγγπήζεηο ηειεί ζε ελαξκόληζε πξνο ην θπξίαξρν πξόηππν ηεο
πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο.
III. Σα Διεγθηηθά ώκαηα ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο
Ο έιεγρνο ηεο δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο94 αζθείηαη απφ πιεζψξα δεκφζησλ
αξρψλ (δηνηθεηηθψλ, εηζαγγειηθψλ, δηθαζηηθψλ), θαζψο θαη σκάησλ Διέγρνπ θαη Δπηζεψξεζεο. Ο
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http://www.minadmin.gov.gr/wp-content/uploads/20170615_organosi_mhtrooy_foreon_2017.pdf
Η. Έιεγρνο ηεο δξάζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο:
Α. Ηεξαξρηθφο έιεγρνο. Θεκειηψλεηαη ζηελ ηεξαξρηθή δνκή ηεο δηνίθεζεο θαη αζθείηαη απφ ην ηεξαξρηθά
αλψηεξν φξγαλν ζην ηεξαξρηθά θαηψηεξν. Απφ ηνλ ηεξαξρηθφ έιεγρν εμαηξνχληαη ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, ν
Πξσζππνπξγφο, νη Yπνπξγνί, θαζψο θαη νη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο αξρέο. Ο ηεξαξρηθφο έιεγρνο είλαη πάληνηε
έιεγρνο λνκηκφηεηαο, κπνξεί φκσο λα επεθηαζεί θαη ζηνλ έιεγρν ζθνπηκφηεηαο (π.ρ. ζηηο πεξηπηψζεηο άζθεζεο ηεο
δηαθξηηηθήο επρέξεηαο) ησλ πξάμεσλ ησλ ηεξαξρηθά θαηψηεξσλ νξγάλσλ. Ο έιεγρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ
ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο (πξνιεπηηθφο) ή κεηά απφ απηήλ (θαηαζηαιηηθφο).
Β. Δλδηθνθαλήο έιεγρνο. Μνξθέο ελδηθνθαλνχο ειέγρνπ: Αίηεζε ζεξαπείαο ή ραξηζηηθή πξνζθπγή:
απεπζχλεηαη ζηελ αξρή πνπ εμέδσζε ηελ πξάμε θαη αηηείηαη ηελ αθχξσζε ή ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο. Ηεξαξρηθή
πξνζθπγή: Έρεη ην ίδην πεξηερφκελν αιιά απεπζχλεηαη ζηελ ηεξαξρηθά πξντζηάκελε αξρή. Δλδηθνθαλήο πξνζθπγή:
Δπηηξέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ξεηά ν λφκνο πξνβιέπεη. Τπνβάιιεηαη ζην πξνβιεπφκελν απφ ην λφκν φξγαλν. Θα
πξέπεη λα αζθεζεί φηαλ πξνβιέπεηαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη παξαδεθηή ε αίηεζε αθπξψζεσο.
Γ. Γεκνζηνλνκηθφο έιεγρνο: Αθνξά ζηνλ έιεγρν δηαρείξηζεο ησλ δεκνζίσλ εμφδσλ, εζφδσλ, θεθαιαίσλ
θ.ιπ. θαζψο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ ΝΠΓΓ. Αζθείηαη απφ ηνλ ππνπξγφ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ
ππνπξγείνπ, απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θπξίσο φκσο αζθείηαη κε ηππηθφ θαη ζεζκνζεηεκέλν ηξφπν απφ ην
Διεγθηηθφ πλέδξην.
Γ. Έιεγρνο απφ εηδηθφ φξγαλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Αζθείηαη απφ ην ψκα Διεγθηψλ Δπηζεσξεηψλ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο. Αθνξά ζηνλ έιεγρν θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, θαθνδηνίθεζεο, αδηαθαλψλ δηαδηθαζηψλ,
αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θ.ιπ.
ΗΗ. Δμσηεξηθφο έιεγρνο.
Α. Κνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο. Θεκειηψλεηαη ζην χληαγκα (ειεγθηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Βνπιήο) θαη
αζθείηαη θπξίσο απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. Ζ Βνπιή δελ έρεη άκεζε ειεγθηηθή αξκνδηφηεηα επί ηεο δηνίθεζεο αιιά
94
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βαζηθφο ζηφρνο ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ε
απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαθνδηνίθεζεο. Απηφο ν ζηφρνο απαηηεί ηελ αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία θαη ηα ζπγθξνηεκέλα ειεγθηηθά ζψκαηα. Ζ δηαθζνξά
είλαη κηα δηαρξνληθή πξαθηηθή κε λνκηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηερφκελν, πνπ ζηεξείηαη «εζηθήο»
ππφζηαζεο, είλαη κε άιια ιφγηα κηα αλήζηθε πξαθηηθή ζε βάξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηνπ
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Ζ θξίζηκε δηαπίζησζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο
δηαθζνξάο είλαη ε δηάθξηζε ηεο αηνκηθήο απφ ηε ζπζηεκηθή δηαθζνξά. Ζ ζπζηεκηθή δηαθζνξά κε
νκάδεο ζπκθεξφλησλ πνπ επλννχληαη αζέκηηα απφ ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εμνπζία απαηηεί ηζρπξνχο
απνηξεπηηθνχο κεραληζκνχο.
Ζ δηαθζνξά είλαη έλα θαηλφκελν αιινίσζεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ
πνιηηψλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη κε απηήλ. Ζ δηαθζνξά ζπληζηά απεηιή γηα ην θξάηνο δηθαίνπ, ην
θξάηνο πξφλνηαο, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη γηα ηελ ίδηα ηε δεκνθξαηία. Γηαβξψλεη ηε ρξεζηή
δηνίθεζε θαη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ελψ παξεκπνδίδεη ηελ πγηή νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Έλαο
επαξθήο νξηζκφο γηα ηε δηαθζνξά είλαη απηφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάρξεζε εμνπζίαο απφ
πξφζσπα πνπ ππεξεηνχλ ζηνλ δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε ηδησηηθνχ
νθέινπο95. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε είλαη ζπλεπήο θαη κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο, αιιά θαη κε
ηηο παξαδνρέο ηεο ηξέρνπζαο δηεζλνχο πξαθηηθήο96.
Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο αθνξνχλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ
εξγαιείσλ θαη κέζσλ απφ ην δηεζλέο πεξηβάιινλ97. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλνχληαη ζεζκηθά
θαη νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ Διιάδα. Οη βαζηθέο εμειίμεηο είλαη: (α) ε ίδξπζε ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο (κε ηνλ Ν. 4320/201598) σο ηνπ θνξέα πνπ δηαδέρεηαη
ηνλ Δζληθφ πληνληζηή θαηά ηεο Γηαθζνξάο θαη (β) ε δεκνζίεπζε θαη έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ
Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο.

έκκεζε, ειέγρνληαο ηνπο πνιηηηθά πξντζηάκελνπο ησλ δηνηθεηηθψλ κνλάδσλ (ππνπξγνχο). Ο θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο
αζθείηαη κε αηηήζεηο θαηάζεζεο εγγξαθψλ, κε εξσηήζεηο, επεξσηήζεηο θ.ιπ. θαη ηέινο κε ηε ζπγθξφηεζε εμεηαζηηθψλ
επηηξνπψλ.
Β. Ο έιεγρνο απφ Αλεμάξηεηεο Αξρέο. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε – Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ
(ΑΔΠ) – Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (ΑΠΓΠΥ), θ.ιπ.
Γ. Γηθαζηηθφο έιεγρνο:.Αζθείηαη απφ:Σαθηηθά δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα: Γηνηθεηηθέο δηαθνξέο νπζίαο. ηΔ:
αθπξσηηθέο δηαθνξέο. Διεγθηηθφ πλέδξην: Έιεγρνο ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ θαη ζπλδξνκή πξνυπνζέζεσλ απνλνκήο
νηθνλνκηθψλ παξνρψλ (π.ρ. ζπληάμεσλ). Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην: Δπίιπζε ζχγθξνπζεο αξκνδηνηήησλ θαη
λνκνινγηαθψλ δηαθσληψλ ησλ ινηπψλ αλψηαησλ δηθαζηεξίσλ.
95
Απηφο είλαη έλαο νξηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο ζην θπιιάδην
ελεκέξσζεο ησλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ θαη έρεη δηαλεκεζεί ζε πάξα πνιινχο
θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. Ο νξηζκφο απηφο είλαη παξφκνηνο κε ηνλ νξηζκφ ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο. (Βι.
Transparency International, The anti-corruption plain language guide (2009).
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χκθσλα κε ην απφ 03.12.2012 έγγξαθν εξγαζίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε δηαθζνξά,
(εηζεγεηήο: Salvatore Iacolino, ζει. 3) «ην παξαδνζηαθφ αληηθείκελν ησλ κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο έρεη δηεπξπλζεί,
ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε δηαθζνξά ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ
ζην ζχλνιφ ηνπ».
97
Βι. ηα άξζξα 7 θαη 8 ηεο χκβαζεο Πνηληθνχ Γηθαίνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηε δηαθζνξά, αιιά θαη ηα
άξζξα 21 θαη 22 ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ).
98
«Ρπζκίζεηο γηα ηε ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο
Κπβέξλεζεο θαη ησλ Κπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 29/η. Α΄/19.03.2015).

122

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Καηαπνιέκεζεο ηεο Γηαθζνξάο (ΓΓΚΓ)99 απνηειεί ζαθή έλδεημε ηεο
βνχιεζεο ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο γηα έλαλ ηζρπξφ θαη αμηφπηζην επηηειηθφ ειεγθηηθφ κεραληζκφ, ν
νπνίνο δηαζέηεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:
 απνηειεί έλαλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ ηνλ νπνίν επηβάιιεη ε επξσπατθή θαη δηεζλήο
λνκνζεζία θαη ζπληζηά εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ,
 έρεη ζηφρν ηε ιεηηνπξγία ελφο ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ κε θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο πνπ
ππεξβαίλνπλ απηέο ηνπ πξψελ Δζληθνχ πληνληζηή γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο,
κε ηελ έλλνηα φηη ν Αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ έρεη πεξηζζφηεξεο εμνπζίεο γηα ηελ άξζε ησλ ζπγθξνχζεσλ, ηελ επίιπζε
δεηεκάησλ επηθαιχςεσλ αξκνδηνηήησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ ειεγθηηθψλ
ζσκάησλ θαη ησλ αλαθξηηηθψλ αξρψλ.
Ζ ΓΓΚΓ επηρεηξεί λα δηαζθαιίζεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, φπσο απηέο θαηαδεηθλχνληαη απφ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ
ρέδην. Ζ ΓΓΚΓ, ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο θαη
ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 4320/2015, σο ηζρχεη:
i.
Αλαιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πξσηνβνπιίεο θαη ελέξγεηεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
ζπλεθηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο, κε ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηνλ ζπληνληζκφ ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, θαη παξέρεη ζρεηηθέο νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο.
ii.
Οξίδεηαη σο ε αξκφδηα αξρή γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνχ (EE, EURATOM)
αξηζ. 883/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο
επηεκβξίνπ ηνπ 2013 (EE L248).
iii. πλεξγάδεηαη κε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ζεζκηθά φξγαλα θαη ππεξεζίεο ηεο ΔΔ ή
άιισλ θξαηψλ γηα ηελ εθπφλεζε, αλάιεςε, ρξήζε θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ –
ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ, ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη ηε ιήςε ηερληθήο
βνήζεηαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο απάηεο.
iv.
Αίξεη ζπγθξνχζεηο θαη επηιχεη δεηήκαηα επηθαιχςεσλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ
ππεξεζηψλ ή θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο,
πξνηείλνληαο ηηο ζρεηηθέο ιχζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επίιπζή ηνπο.
χκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 4320/2015: «ηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο
Γηαθζνξάο κεηαθέξνληαη, κε ηηο αξκνδηφηεηεο, ππεξεζίεο θαη δνκέο ηνπο: α. Σν ψκα
Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΔΔΓΓ), β. Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ Γεκνζίσλ
Έξγσλ (ΔΓΔ»)». χκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 4320/2015: «ηε Γεληθή Γξακκαηεία γηα ηελ
Καηαπνιέκεζε ηεο Γηαθζνξάο ιεηηνπξγνχλ ηα εμήο γξαθεία: (α) Γξαθείν ζπληνληζκνχ δξάζεο θαη
επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ψκαηνο Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (ΓΟΔ), (β) Γξαθείν
ζπληνληζκνχ δξάζεο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο, (γ)
Γξαθείν ζπληνληζκνχ δξάζεο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
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ησλ Τπνπξγείσλ θαη (δ) Γξαθείν ζπληνληζκνχ δξάζεο θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ
ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο (ΔΤΤΠ)».
Ζ ΓΓΚΓ εθπνλεί πξνγξάκκαηα ζπληνληζκέλεο δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο ζην
πιαίζην ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο. Σα πξνγξάκκαηα απηά ηα απεπζχλεη ζηνπο θαηά πεξίπησζε
αξκφδηνπο δηνηθεηηθνχο θνξείο νη νπνίνη, θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα
ζπληνλίδνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ ζηξαηεγηθήο.
Ζ ΓΓΚΓ ζρεδηάδεη ηε ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο ηεο δηαθζνξάο κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο:
 Δληζρχεη θαη δηαζθαιίδεη ηνπο κεραληζκνχο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ ππνπξγείσλ.
 Τπνζηεξίδεη ηελ ελίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ.
Παξαθνινπζεί ηε ζηάζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα ινγνδνζίαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ.
 Γηεπθνιχλεη ηηο δηθαζηηθέο ππεξεζίεο αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ησλ
ρξνλνδηαγξακκάησλ απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο θαη σο πξνο ηηο ππνζέζεηο, αιιά θαη σο
πξνο ηνπο ρξφλνπο παξαγξαθήο ησλ αδηθεκάησλ.
 Βειηηψλεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εξεπλψλ ζε ηνκείο πςεινχ θηλδχλνπ, φπσο θνξνινγηθή
δηνίθεζε, πγεία θαη πνιενδνκία.
Πξνο ελίζρπζε ηεο ΓΓΚΓ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αζθεί, ην έηνο 2016 ελεξγνπνηείηαη ην
πληνληζηηθφ ξγαλν Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ (ΟΔΔ), ην νπνίν απνηειεί έλα ζεκαληηθφ
εξγαιείν γηα ηε ράξαμε εληαίαο ζηξαηεγηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ επηζεσξήζεσλ θαη ειέγρσλ ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ΟΔΔ απνηειεί ζεκαληηθή ηνκή ζηηο ειεγθηηθέο
δηαδηθαζίεο, θαζφζνλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπληνληζκνχ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη
σκάησλ, αιιά θαη ηελ αλάιεςε απφ θνηλνχ ειεγθηηθψλ δξάζεσλ ζε θξίζηκεο ππνζέζεηο. Σν
ΟΔΔ απνζθνπεί ζηε ζεξαπεία θαηλνκέλσλ επηθαιχςεσλ θαη αληηθάζεσλ κεηαμχ ησλ ειέγρσλ θαη
ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έσο ηψξα απνδπλάκσλαλ ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ζηελ θαηαπνιέκεζε
ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαθνδηνίθεζεο ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Σν ΟΔΔ100
έρεη σο ζηφρν λα:
 Γηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν κεγάισλ, ζχλζεησλ ή δπζρεξψλ ππνζέζεσλ, νη νπνίεο
απαηηνχλ εηδηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ή εμεηδηθεπκέλεο ειεγθηηθέο γλψζεηο γηα πεξηζζφηεξα
ηνπ ελφο αληηθείκελα (π.ρ. δηαρεηξηζηηθά, νηθνλνκηθά, δηνηθεηηθά θ.ιπ.).
 Πξνιακβάλεη επηθαιχςεηο ειέγρνπ ηεο ίδηαο ππφζεζεο απφ πεξηζζφηεξα Διεγθηηθά
ψκαηα, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη ζε εμνηθνλφκεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη αμηνπηζηία
ηνπ Κξάηνπο.
 Γεκηνπξγεί θνπιηνχξα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ θαη δηάρπζε ησλ
θαιψλ πξαθηηθψλ ειέγρνπ (best practices), αθνχ απφ ηελ θνηλή εξγαζία επηζεσξεηψλ
κε πνηθίιεο επηζηεκνληθέο εμεηδηθεχζεηο θαη δηαθνξεηηθά αληηθείκελα εξγαζίαο
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Σν ΟΔΔ ηδξχεηαη κε ηνλ Ν. 2477/1997 θαη απηφο ν Νφκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηνλ Ν. 3074/2002. Έρεη σο ζθνπφ ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ πνπ δηελεξγείηαη απφ ηα Διεγθηηθά ψκαηα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ Ν. 3074/2002, θαζψο θαη ησλ Τπεξεζηψλ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ πνπ κεηέρνπλ ζην ΟΔΔ. Ο/Ζ εθάζηνηε
Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ΓΔΓΓ) πξνεδξεχεη ηνπ ΟΔΔ.
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αληαιιάζζνληαη θαη εκπεδψλνληαη κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηερλνγλσζία θαη θαιέο
πξαθηηθέο.
Γηα πξψηε θνξά ππάξρεη ζπληνληζκέλε θαη ζπγθξνηεκέλε απφ θνηλνχ δξάζε ησλ σκάησλ θαη
Τπεξεζηψλ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ κε ηελ παξνρή ππνζηήξημεο πξνο ηνπο εηζαγγειείο θαη,
θπξίσο, πξνο ηνπο Δηζαγγειείο Γηαθζνξάο θαη ηνπο Οηθνλνκηθνχο Δηζαγγειείο. Με ηε
ζπγθεθξηκέλε δξάζε ηνπ ΟΔΔ ηίζεληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο πξαθηηθήο
αληηκεηψπηζεο εθ κέξνπο ηεο πνιηηείαο ησλ ζνβαξψλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο ελψ, ζπγρξφλσο,
επηηπγράλεηαη ε ηαρχηεξε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο.
Πξνθεηκέλνπ λα δηεπζεηεζνχλ δεηήκαηα ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ έρεη ήδε
ςεθηζηεί δηάηαμε λφκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ Ν. 4478/2017
(ΦΔΚ 91/η. Α΄/23.06.2017), ε νπνία πξνβιέπεη ηελ έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο νξγάλσζεο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΔΔ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ΟΔΔ
απνθηά ιεηηνπξγηθή δνκή ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη ξπζκίδνληαη ζέκαηα ιεηηνπξγίαο,
γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, θάιπςεο δαπαλψλ θαη πξνηεξαηνηήησλ ζην ειεγθηηθφ έξγν, επίιπζεο
ηπρφλ δηαθνξψλ ζηηο Δθζέζεηο Διέγρνπ κεηαμχ ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ, ζπληνληζκνχ,
παξαθνινχζεζεο θαη ππνζηήξημεο ηνπ ειεγθηηθνχ έξγνπ θ.ιπ.
Ζ αληηκεηψπηζε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο απφ ηα Διεγθηηθά ψκαηα ηεο ειιεληθήο
πνιηηείαο είλαη ε βάζε γηα ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο καο. Πξνο απηφλ ηνλ ζθνπφ
έξρνληαη σο αξσγνί ηα αθφινπζα Διεγθηηθά ψκαηα:
1. Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 2. ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο, 3. ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ, 4.
ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο, 5. ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο,
6. ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, 7. ψκα Δπηζεσξεηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ, 8. ψκα Δπηζεψξεζεο
θαη Διέγρνπ Καηαζηεκάησλ Κξάηεζεο, 9. Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο, 10.
Τπεξεζία Διέγρνπ Γαπαλψλ Τγείαο Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.
Δίλαη βέβαην φηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο απνηειεί ηνλ sine qua non παξάγνληα γηα λα
βειηησζνχλ ην ειιεληθφ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη ε αμηνπηζηία θαη πνηφηεηα ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηα άηνκα θαη ηηο επηρεηξήζεηο.
Σν έξγν ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παξαλνκίαο θαη ηεο δηαθζνξάο ζα
εληζρπζεί, εθφζνλ:
 ηα Διεγθηηθά ψκαηα ζσξαθηζηνχλ κε αλζξψπηλν δπλακηθφ, πφξνπο θαη ππνδνκέο,
 ζεζκνζεηεζεί ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ (κε ηε δηαζθάιηζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο
δεδνκέλσλ) θαη ησλ θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ ζην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη αληηκεηψπηζεο ηεο
θαθνδηνίθεζεο,
 δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ππάξμεη αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ απηήο
ηεο ζπλεξγαζίαο,
 νξγαλσζεί ε ελεκέξσζε - εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο
επηπηψζεηο απφ ηελ θαθνδηνίθεζε θαη ηε δηαθζνξά.
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Σελ ηειεπηαία δηεηία (2016 - 2017) ε ΓΓΚΓ έρεη αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία λα πξνρσξήζεη ζηελ
αλαδηνξγάλσζε θαη αλαζπγθξφηεζε, κέζσ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ ησλ ζπλαξκφδησλ
Τπνπξγείσλ, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη επηρεηξεζηαθήο δξάζεο ησλ ππεξεζηψλ ησλ Διεγθηηθψλ
σκάησλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ζρεηηθέο εκεξίδεο θαη επηζηεκνληθά ζπλέδξηα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ
επηθεθαιήο θαη ησλ αξκνδίσλ ζηειερψλ ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ (Παπαζκεςή Γπαμαλιώηη)
Η ΠΟΛΤΔΠΙΠΔΓΗ ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Ω ΝΔΟ ΗΜΔΙΟ ΓΙΑΤΝΓΔΗ
ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΓΙΟΙΚΟΤΜΔΝΩΝ
Η. Ζ αλάδπζε ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο ζην επξσπατθό πεξηβάιινλ: Νέα κνξθή
δηαζύλδεζεο κεηαμύ ηνπ θξάηνπο θαη ησλ δηνηθνπκέλσλ
Ζ κεηάβαζε απφ ηελ θπβέξλεζε (government) ζηε δηαθπβέξλεζε (governance) απνηειεί
δηαδηθαζία πνπ ραξαθηεξίδεη ηφζν ηα ζχγρξνλα θξάηε, φζν θαη ηνπο ζεκαληηθνχο ππεξεζληθνχο
δξψληεο. Παξνπζηάδεηαη κε θνηλά ζεκεία, αιιά θέξεη δηαθνξεηηθή έληαζε αλάινγα κε ηηο
ηζρχνπζεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, ελψ θηλείηαη θπξίσο ζηα εμήο πεδία:
1. ην ζεζκηθφ (αλαδηνξγάλσζε δνκψλ θαη θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ εληφο ηεο θπβέξλεζεο) θαη
2. ην εδαθηθφ - πεξηθεξεηαθφ (αλαδηνξγάλσζε πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Κξάηνπο).
Ο δεκφζηνο δηάινγνο ζρεηηθά κε ην λφεκα θαη ην εχξνο ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο (multilevel governance, MLG) παξακέλεη επίθαηξνο. ην επξσπατθφ πεξηβάιινλ, νξηζκέλεο πξψηκεο
λνεκαηνδνηήζεηο εκθαλίζηεθαλ κε: 1) ηελ απμεκέλε ελεξγνπνίεζε πεξηθεξεηαθψλ δξψλησλ εληφο
ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ κεραληζκψλ ησλ Βξπμειιψλ (π.ρ. ε ζχζηαζε ηεο Δπξσπατθήο ΔηΠ ην 1994
σο ζπκβνπιεπηηθνχ νξγάλνπ ηεο ΔΔ, απνηεινχκελνπ απφ ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο
εθιεγκέλνπο εθπξνζψπνπο θαη ησλ 28 θξαηψλ - κειψλ, πνπ κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ ηε γλψκε
ηνπο ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ κε άκεζν αληίθηππν ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ηηο πφιεηο) θαη 2) ηε
κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ πεξηθεξεηαθψλ δξψλησλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν (π.ρ. ε θαηνρχξσζε ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο σο ζεκειηψδνπο αξρήο
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ζην πιαίζην ησλ λέσλ θνηλψλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηα
δηαξζξσηηθά ηακεία, απφ ην 1988, κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο
εληφο ηεο ΔΔ, ζε ζπλέρεηα ηεο ππνγξαθήο ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο).
Δπηζηξέθνληαο ζην ζήκεξα θαη γλσξίδνληαο ηηο εγγελείο αδπλακίεο ησλ παξαδνζηαθψλ ηεξαξρηθψλ
γξαθεηνθξαηηθψλ κνληέισλ νξγάλσζεο, ε έλλνηα ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο αλαθέξεηαη
θπξίσο ζηε δηάρπζε ηεο αξκνδηφηεηαο πεξί ράξαμεο θαη εθαξκνγήο πνιηηηθψλ, πξνθξίλνληαο ηε
ινγηθή ιεηηνπξγίαο εληφο δηθηχσλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ δηαιφγνπ θαη ζχκπξαμεο ησλ
δεκφζησλ θνξέσλ. Με δεδνκέλε ηελ πεξηνξηζκέλε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηελ ηθαλφηεηα ηεο
ΔΔ λα επηιχζεη κείδνλα πξνβιήκαηα (π.ρ. πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απαζρφιεζε,
εγθιεκαηηθφηεηα θ.ά.), ε ιήςε απνθάζεσλ ζε απνηειεζκαηηθφηεξν επίπεδν, θαη φζν ην δπλαηφλ
εγγχηεξα ζηνπο πνιίηεο, απνθηά δπλακηθή δηάζηαζε. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε απφ θνηλνχ αλάπηπμε
ιχζεσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ, ζπλδέεηαη αζθαιψο θαη κε ηελ εθαξκνγή
ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο, φπσο πεξηιακβάλεηαη ζηε πλζήθε γηα ηελ ΔΔ θαη ζέηεη ηηο
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνζδίδνπλ ζηελ Έλσζε πξνηεξαηφηεηα δξάζεο έλαληη ησλ θξαηψλ - κειψλ101.
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Ζ πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο ελέγξαςε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 3 ηεο πλζήθεο ΔΔ
θαη θαηήξγεζε ηελ αληίζηνηρε δηάηαμε ηεο πλζήθεο ΔΚ επαλαιακβάλνληαο, σζηφζν, ηε δηαηχπσζή ηεο. Πξφζζεζε,
επίζεο, κηα ξεηή αλαθνξά ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή δηάζηαζε ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο.
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Ο δηαδξαζηηθφο απηφο ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ αλαθέξεηαη ζηε ζεσξία θαη σο «λένο ηξφπνο
δηαθπβέξλεζεο» (new modes of governance, NMG). H ηάζε δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ δεηεκάησλ
κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο δηθηχσλ ζπλδέεηαη αζθαιψο κε ηε κεγαιχηεξε αμηνπνίεζε ήπησλ κνξθψλ
ξπζκίζεσλ (soft law, non-binding) θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ
ηνκέα ζε επξσπατθφ επίπεδν.
Καηά ηελ παξνπζίαζε ηεο λέαο, ηφηε, Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηνλ
Φεβξνπάξην ηνπ 2000, ν πξφεδξνο θ. Romano Prodi ραξαθηήξηζε ηελ πξνψζεζε λέσλ κνξθψλ
δηαθπβέξλεζεο σο έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ φθεηιε λα πεηχρεη ε
Δπηηξνπή ζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηεο. ηηο 25 Ηνπιίνπ 2001, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε ηε
Λεπθή Βίβιν γηα ηελ επξσπατθή δηαθπβέξλεζε, θαηφπηλ αλνηθηήο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο.
Ζ Λεπθή Βίβινο γηα ηελ επξσπατθή δηαθπβέξλεζε δηαηχπσζε βαζηθέο πξνηάζεηο γηα αιιαγή ζε
ηέζζεξηο επξείο ηνκείο δξάζεο: «κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή», «θαιχηεξεο πνιηηηθέο, ξπζκίζεηο θαη
απνηειέζκαηα», «ε ζπκβνιή ηεο ΔΔ ζηελ παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε» θαη «επαλαπξνζδηνξηζκφο
ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ νξγάλσλ».
Δηδηθφηεξα, ζρεηηθά κε ηνλ δεχηεξν άμνλα δξάζεο πνπ αθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ησλ πνιηηψλ κέζσ
ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε Δπηηξνπή επηβεβαίσζε ζηε Λεπθή Βίβιν φηη
πξνηίζεηαη λα θαζηεξψζεη έλαλ ζπζηεκαηηθφηεξν δηάινγν, ήδε απφ ηα πξψηα ζηάδηα ηεο
δηακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ, κε επξσπατθέο θαη εζληθέο ελψζεηο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ
δηνηθήζεσλ θαη λα εγθαηληάζεη δνθηκαζηηθέο «ηξηκεξείο, ζηνρνζεηεκέλεο ζπκβάζεηο» ζε
νξηζκέλνπο ζαθψο θαζνξηζκέλνπο ηνκείο. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή θάιεζε ηελ ΔηΠ λα δηαδξακαηίζεη
έλαλ πην πξννξαηηθφ ξφιν ζηελ εμέηαζε ησλ πνιηηηθψλ, γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο ζχληαμεο
δηεξεπλεηηθψλ εθζέζεσλ πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο εθάζηνηε πξφηαζεο απφ ηελ Δπηηξνπή.
Σν ελδηαθέξνλ ηεο ΔηΠ γηα ην κέξνο ηεο Λεπθήο Βίβινπ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πεξηθεξεηαθή θαη
ηελ ηνπηθή δεκνθξαηία ππήξμε έληνλν. Χο απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο δηαβνπιεχζεσλ, ε
ΔηΠ ππνδέρηεθε ην λέν απηφ έγγξαθν κε εηδηθέο αλαθνξέο ζε γλσκνδφηεζή ηεο ηνλ Μάξηην ηνπ
2002. Αληηθείκελν ηεο γλσκνδφηεζεο απνηέιεζαλ θπξίσο ε απνθέληξσζε ή ε ζπλεξγαζία κε ηηο
αξρέο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ε απηφ ην πιαίζην, ε ΔηΠ δήηεζε αθελφο λα ηεο
παξαρσξεζνχλ ειεγθηηθέο αξκνδηφηεηεο, ψζηε λα κπνξεί λα επαιεζεχεη ηε ζπκκφξθσζε σο πξνο
ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, αθεηέξνπ λα ηεο δνζεί εληνιή γηα λα επνπηεχεη ηνλ αληίθηππν ησλ
νδεγηψλ θαη ησλ θαλνληζκψλ ζε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ε απηή ηελ
θαηεχζπλζε, κεηαμχ ησλ πξνέδξσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο ΔηΠ ππεγξάθε Πξσηφθνιιν
ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο.
Έλα επξσπατθφ ζεζκηθφ θείκελν ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο έλλνηαο ηεο
πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο εληφο ηεο ΔΔ απνηειεί ε Λεπθή βίβινο γηα ηελ πνιπεπίπεδε
δηαθπβέξλεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ (CdR 89/2009 fin) θαη ε γλσκνδφηεζή ηεο κε ηίηιν
«Καιιηέξγεηα ελφο επξσπατθνχ πλεχκαηνο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο» (CdR 273/2011 fin).

128

Δπηπιένλ, αμίδεη λα αλαθεξζεί ε αλαγλψξηζε ηεο εκβέιεηαο ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζηελ
επξσπατθή νινθιήξσζε, απφ ηνπο αξρεγνχο θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηεο ΔΔ ζηε Γηαθήξπμε ηνπ
Βεξνιίλνπ, πνπ ππεγξάθε ζην Βεξνιίλν ηελ 25ε Μαξηίνπ 2007, επ‟ επθαηξία ηεο πεληεθνζηήο
επεηείνπ απφ ηελ ππνγξαθή ησλ πλζεθψλ ηεο Ρψκεο.
ΗΗ. Σν πξόβιεκα ηεο νινέλα απμαλόκελεο παξαγσγήο ξπζκίζεσλ θαη ε πνιπεπίπεδε
ξπζκηζηηθή δηαθπβέξλεζε
Α. Η αύξηζη ηηρ πςθμιζηικήρ ύληρ
ε επίπεδν παξαγσγήο ξπζκίζεσλ, ε ζπλερήο αχμεζε ηεο ξπζκηζηηθήο χιεο, ηφζν ηεο επξσπατθήο
φζν θαη ηεο εζληθήο, γελλά ηνλ θίλδπλν αξλεηηθνχ επεξεαζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη ηελ αδπλακία αληαπφθξηζεο ησλ πνιηηψλ. Σα θεληξηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληνχλ νη ρψξεο
θαηά ηελ παξαγσγή θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, ζα κπνξνχζαλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα εμήο: ν έληνλνο
λνκηθφο θνξκαιηζκφο, ην αδχλακν Κέληξν Γηαθπβέξλεζεο, ε έιιεηςε νξηδφληηνπ ζπληνληζκνχ, ε
έιιεηςε πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε γηα
ηηο απνθάζεηο πνιηηηθήο θ.ά. Φπζηθφ επαθφινπζν απηνχ είλαη ε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ
παξαγσγηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο, ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ζε βάξνο ησλ
επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πνιηηψλ. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ – κηα αδχλακε θεληξηθή
θπβέξλεζε, ν λνκηθφο θνξκαιηζκφο, ε απνπζία βαζηθψλ δεδνκέλσλ, ε έιιεηςε ηεθκεξίσζεο ζηε
δηακφξθσζε πνιηηηθήο θαη κηα ειιηπήο ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, δεκηνπξγνχλ
έλα πεξηβάιινλ πνπ νδεγεί ζηελ "πξνζνδνζεξία" 102.
ηαλ κάιηζηα ε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο πεξηνξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ θαλνληζκψλ
ρσξίο ηθαλνπνηεηηθή ηεθκεξίσζε, ηφηε θαηαδηθάδεηαη ζηελ νπζία ην ζηάδην ηεο εθαξκνγήο ηνπο.
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηνλ ρψξν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο
πεξηπηψζεηο, δηαζέηεη ην δηθαίσκα έθδνζεο θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ κε απνηέιεζκα ηε ξαγδαία
αχμεζε ηεο ξπζκηζηηθήο χιεο.
ε απάληεζε ηνπ σο άλσ πξνβιήκαηνο, ην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο θαιήο λνκνζέηεζεο έρεη
αλαπηπρζεί ζεκαληηθά ζε επξσπατθφ, αιιά θαη εζληθφ επίπεδν.
Β. Η πςθμιζηική διακςβέπνηζη ζηην ΔΔ
Ζ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη ε αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο
απνηεινχλ πάγηα δεηνχκελα δηεζλψο. Ζ αλαδήηεζε ηεο θαηάιιειεο κεζνδνινγίαο, απφ ηε ζχιιεςε

102

Ζ πξνζνδνζεξία είλαη ε δξαζηεξηφηεηα αηφκσλ (ζπλήζσο νξγαλσκέλσλ ζε νκάδεο πίεζεο) πνπ έρεη ζθνπφ λα
επεξεάζεη ηελ θξαηηθή πνιηηηθή πξνο ίδηνλ φθεινο – ζπλήζσο γηα ηε δηαηήξεζε ή ηελ επίηεπμε εηδηθήο κεηαρείξηζεο
έλαληη ηνπ ππφινηπνπ πιεζπζκνχ. Ζ Anne Krueger ραξαθηήξηζε ην θαηλφκελν απηφ rent-seeking (δειαδή
πξνζνδνζεξία) ζε άξζξν ηεο πνπ δεκνζηεχηεθε ην 1974. Βι. επίζεο GordonTullock θαζψο θαη Θνδσξήο Πειαγίδεο
θαη Μηράιεο Μεηζφπνπινο, Αλάιπζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο: Ζ Πξνζνδνζεξία θαη νη Μεηαξξπζκίζεηο, 2006.
Δπίζεο, OECD (2012), Better Regulation in Europe, Greece.
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ηεο ηδέαο πεξί ξχζκηζεο έσο ηελ θαηάξηηζε, ςήθηζε θαη εθαξκνγή ηεο, είλαη κηα ζπλερήο
δηαδηθαζία.
Απφ δεθαεηίεο, πνιινί ζεσξεηηθνί είδαλ ηελ Δπξψπε σο παξάδεηγκα γηα ξπζκηζηηθή ζπλεξγαζία
κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζε έλαλ αιιεινεμαξηψκελν θφζκν. Ζ δηαθπβέξλεζε κέζσ ξπζκίζεσλ
ραξαθηεξίδεη ηελ Έλσζε θαη απνηππψλεη ηηο αιιαγέο πνιηηηθήο κέζα ζηνλ ρξφλν. Οη Αγγινζάμνλεο
ήηαλ νη πξσηνπφξνη ζηνλ ηνκέα ηεο θαλνληζηηθήο κεηαξξχζκηζεο (regulatory reform, better
regulation), ζέηνληαο πξψηνη ηνπο θαλφλεο γηα ηελ νξζή παξαγσγή θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ.
Ήδε απφ ην 1985 ε ηφηε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα άξρηζε λα αλαπηχζζεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ
θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ (Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, 1986), ελψ γηα πξψηε
θνξά δηαηππψζεθε ξεηά σο ζηφρνο ζηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ηνπ 1997, φπνπ παξαηίζεηαη σο
παξάξηεκα ε ππ‟ αξηζ. 39 Γήισζε γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δηαηχπσζεο ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο.
Σν 1997, κε ηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, ε ζεκαζία ηεο αλάιπζεο ζπλεπεηψλ θαη ηεο θαιήο
δηαηχπσζεο ηεο λνκνζεζίαο εθθξάδεηαη πιένλ ζε επίπεδν πξσηνγελνχο δηθαίνπ, ελψ ηε δεθαεηία
ηνπ 2000 ε Δπηηξνπή ζα εθδψζεη πιήζνο αλαθνηλψζεσλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο, κε ηελ θαιή
λνκνζέηεζε ην 2010 λα αιιάδεη φλνκα θαη λα γίλεηαη «έμππλε».
Ο δεκφζηνο δηάινγνο έθεξε μαλά ζην πξνζθήλην ηα ζέκαηα δηαθπβέξλεζεο, θάλνληαο αηζζεηή ηε
δηαπίζησζε φηη ε πξνψζεζε λέσλ κνξθψλ δηαθπβέξλεζεο αθνξά φινπο ηνπο επξσπατθνχο
ζεζκνχο, ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο, ηα ζψκαηα ησλ δεκφζησλ δηνηθήζεσλ, αιιά θαη ηηο ηδησηηθέο
επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο.
H Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε έζεηε επηά θαλφλεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο
ηεο ξπζκηζηηθήο παξαγσγήο, ελψ αθνινχζεζαλ αξθεηέο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ θνηλνηηθψλ
νξγάλσλ, κε απφθαζε - ζηαζκφ ηελ πηνζέηεζε ζην ζχλνιν ηεο έθζεζεο ηεο εηδηθήο νκάδαο
εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ θαιχηεξε λνκνζέηεζε ζην Λάαθελ (Mandelkern Report, 2001). ηελ
αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Μαξηίνπ ηνπ 2005 ππφ ηνλ ηίηιν «Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» αλαγλσξίζζεθε φηη ε απινχζηεπζε
απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ΔΔ, ελψ ζηελ αλαθνίλσζε ηεο 25.10.2005 ε Δπηηξνπή έζεζε ζε
εθαξκνγή ηε ζηξαηεγηθή απηή, παξαζέηνληαο θαη ηε κεζνδνινγία πνπ πξνηίζεηαη λα αθνινπζήζεη.
Οη επξσπατθέο εθινγέο ηνπ 2014 αλέδεημαλ ηελ αλεζπρία πνιιψλ πνιηηψλ γηα ηελ αλεπηζχκεηε
παξέκβαζε ηεο ΔΔ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Οξκψκελνο απφ απηή ηε δπζάξεζηε έθπιεμε, ν
Πξφεδξνο Εαλ-Κινλη Γηνχλθεξ δεζκεχηεθε λα ζέζεη ζε εθαξκνγή έλα ζεκαηνιφγην γηα ηε
βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο, ελψ απνθάζηζε ηελ πνιηηηθή αλαβάζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ
θαιχηεξε λνκνζέηεζε κέζσ ηνπ νξηζκνχ ηνπ πξψηνπ Αληηπξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο σο επηθεθαιήο.
ηηο πνιηηηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ, κε βάζε ηηο νπνίεο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην εμέιεμε
ηελ Δπηηξνπή, ν Πξφεδξνο Γηνχλθεξ εμέθξαζε ην φξακα γηα «κηα Δπξσπατθή Έλσζε πην κεγάιε
θαη πην θηιφδνμε ζηα νπζηψδε ζέκαηα, αιιά πην κηθξή θαη πην ζπγθξαηεκέλε ζηα ιηγφηεξν
ζεκαληηθά».
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ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ζε πξφζθαηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο ΔηΠ επαλαιακβάλεηαη φηη «ε
βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο πξέπεη λα δηεμάγεηαη κε γλψκνλα ηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε, κέζσ
ζπληνληζκέλσλ ελεξγεηψλ ζε ελσζηαθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν».
Γ. Η πςθμιζηική διακςβέπνηζη ζηον ΟΟΑ
Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο δελ είλαη δεηνχκελν κφλν ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ αιιά
ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο - κέιε ηνπ ΟΟΑ, ζην κέηξν πνπ ε ξπζκηζηηθή πνιηηηθή απνηειεί
απζχπαξθην κέξνο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο δηαθπβέξλεζεο (governance agenda).
Ζ απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε, ινηπφλ, ζπλδέεηαη κε ηνλ θχθιν ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη γη‟
απηφ ηνλ ιφγν πξνυπνζέηεη ηνλ ζπληνληζκφ δξάζεσλ, απφ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε
πνιηηηθψλ θαη θαλφλσλ κέρξη ηελ πινπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο, θιείλνληαο ηνλ θχθιν κε ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε, απφ ηηο νπνίεο παξέρεηαη ε ελεκέξσζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα
ζρεδηαζκνχ λέσλ πνιηηηθψλ θαη θαλνληζκψλ θαη πξνζαξκνγήο ησλ ππαξρνπζψλ πνιηηηθψλ θαη
θαλνληζκψλ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, ε δηαθπβέξλεζε αλαδεηθλχεηαη σο κηα δπλακηθή θαη
ζπλερήο δηαδηθαζία.
χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, ηα θξάηε πξέπεη λα ζπλδέζνπλ ηε ξπζκηζηηθή πνιηηηθή κε ηε
δηαθπβέξλεζε θαη λα εηζάγνπλ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε: εληάζζνληαο ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο, ηνπο
ζεζκνχο θαη ηα εξγαιεία πνιηηηθήο (policy) ζε έλα ζχλνιν, ζε φια ηα επίπεδα ηεο θπβέξλεζεο θαη
δηαηνκεαθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηελ πςειή
πνηφηεηα ησλ λφκσλ.
Σα θξάηε ζπρλά απνηπγράλνπλ ζηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ δηαζπλδέζεσλ αλάκεζα ζηηο θάζεηο ηνπ
ζρεδηαζκνχ, ηεο εθαξκνγήο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ πνιηηηθψλ. ρεδφλ
φιεο νη ρψξεο έρνπλ αξρέο, πξφηππα, δηαδηθαζίεο, θξηηήξηα θαη κεραληζκνχο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή πξνεηνηκαζία ησλ πνιηηηθψλ θαη θαλνληζκψλ (εθ ησλ πξνηέξσλ αμηνιφγεζε
επηπηψζεσλ ησλ λέσλ πξνηάζεσλ). Δληνχηνηο, ππάξρεη κηα ζεκαληηθή εξγαζία φζνλ αθνξά ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ επνπηεία, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί
φηη απηέο νη αξρέο θαη νη δηαδηθαζίεο εθαξκφδνληαη, πξηλ ιεθζεί κηα ηειηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ην
αλ ζα πξνρσξήζεη έλα ζρέδην πξφηαζεο.
Ζ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε έρεη παξαηεξεζεί φηη απνηειεί ηνλ αδχλακν θξίθν ζηνλ θχθιν
δηαθπβέξλεζεο ζε φια ηα θξάηε - κέιε ηνπ ΟΟΑ. κσο, ε αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ θαη ησλ
απνηειεζκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη ε δηαθπβέξλεζε αληαπνθξίλεηαη
ζηηο ππνζρέζεηο ηεο θαη λα ηξνθνδνηεί κε ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ην επφκελν ζηάδην ηνπ
θχθινπ ράξαμεο πνιηηηθήο. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ αμηνιφγεζε θάζε κηαο πνιηηηθήο θαη θαλνληζκνχ
μερσξηζηά, αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επξχηεξσλ απνηειεζκάησλ ησλ πνιηηηθψλ. Πξνθεηκέλνπ
ε αμηνιφγεζε λα είλαη θαιά αηηηνινγεκέλε, απαηηνχληαη επίζεο κέηξα κέηξεζεο ηεο απφδνζεο.
Απηά ηα κέηξα βξίζθνληαη ζε αξρηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ζηα θξάηε - κέιε ηνπ ΟΟΑ.

131

χκθσλα κε ηηο Καηεπζπληήξηεο Αξρέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηε ξπζκηζηηθή πνηφηεηα θαη απφδνζε103, «ε
θαιή λνκνζέηεζε ζε φια ηα επίπεδα βειηηψλεη ηνλ ζπληνληζκφ θαη κεηψλεη ηηο επηθαιχςεηο
αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ επηπέδσλ ηεο θπβέξλεζεο». Δπηπιένλ, «ε
ξπζκηζηηθή κεηαξξχζκηζε πξνυπνζέηεη δέζκεπζε ζην πςειφηεξν πνιηηηθφ επίπεδν, ππφ ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο – δεκφζηεο πνιηηηθέο, ζεζκνί θαη εξγαιεία –
σο «φινπ», κε εθαξκνγή ζε φια ηα επίπεδα ηεο δηαθπβέξλεζεο»104.
χκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΟΟΑ γηα ηε ξπζκηζηηθή πνιηηηθή θαη ηε
δηαθπβέξλεζε (2012), ε ζεζκνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία κεραληζκψλ επνπηείαο ηεο ξπζκηζηηθήο
πνιηηηθήο θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ ππνζηήξημε θαη εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ, θαζψο
θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ.
Ζ ιεηηνπξγία ελφο ζψκαηνο κε βαζηθή αξκνδηφηεηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαλνληζηηθήο
κεηαξξχζκηζεο/ξπζκηζηηθήο παξαγσγήο θξίλεηαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
ξπζκίζεσλ (an oversight of regulatory policy procedures and goals, support and implement
regulatory policy, and thereby foster regulatory quality). Αζθαιψο, νη επηδφζεηο ηνπ εηδηθνχ απηνχ
ζψκαηνο ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ηαθηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαγφκελσλ απφ απηφ
αλαζεσξήζεσλ ησλ εθζέζεσλ ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ ηεο λνκνζεηηθήο χιεο. Καη, θπζηθά, ζε ζρέζε
κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο, νη απαξαίηεηνη κεραληζκνί ζπληνληζκνχ κεηαμχ
ελσζηαθψλ – εζληθψλ – απνθεληξσκέλσλ αξρψλ θαινχληαη λα παξάγνπλ ζπλεθηηθή θαη
απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή, απνθεχγνληαο θαζπζηεξήζεηο, επηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ ή
ζπγθξνπφκελεο λνκνζεηηθέο/θαλνληζηηθέο πξάμεηο.
χκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε έξεπλα ηνπ ΟΟΑ (2014), νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο - κέιε ηνπ έρνπλ
αλαπηχμεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πξσηνγελνχο, αιιά θαη δεπηεξνγελνχο
λνκνζεζίαο. Οκνίσο, ην 80% ησλ ρσξψλ έρνπλ πξνρσξήζεη ζηνλ νξηζκφ Τπνπξγνχ ή πςεινχ
αμησκαηνχρνπ σο ππεχζπλνπ γηα ηε ξπζκηζηηθή κεηαξξχζκηζε ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν.
Δηδηθφηεξα, 32 ρψξεο - κέιε ηνπ ΟΟΑ (απφ ηηο 34 ζπλνιηθά), φπσο θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή,
έρνπλ ζεζπίζεη ζψκαηα επνπηείαο ηεο ξπζκηζηηθήο παξαγσγήο. Βεβαίσο, παξά ηελ εληππσζηαθή
δηάδνζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάζεο, εληνπίδνληαη νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ζηηο δνκέο θαη ην
πεξηερφκελν ιεηηνπξγίαο ηνπο, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ην επίπεδν σξηκφηεηαο θάζε ξπζκηζηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Μεξηθέο ρψξεο, κάιηζηα, έρνπλ ζεζπίζεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζψκαηα επνπηείαο, ηα
νπνία είηε είλαη θπβεξλεηηθά, ι.ρ. ζην γξαθείν Πξσζππνπξγνχ ή ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, είηε
ιεηηνπξγνχλ σο αλεμάξηεηα ζψκαηα. ην ζεκείν απηφ εγείξνληαη δεηήκαηα ζπληνληζκνχ.
ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ ΟΟΑ κε ηίηιν «Government at a Glance» (2017), ηνλίδεηαη γηα αθφκε κηα
θνξά φηη είλαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία
δηαβνχιεπζεο θαη παξαγσγήο ησλ ξπζκίζεσλ. Ζ ελεκέξσζε θαη ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ
ελδηαθεξφκελσλ πιεπξψλ (δηνηθνχκελνη, επηρεηξήζεηο, θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ινηπνί
θνξείο/δξψληεο) απνηειεί, ινηπφλ, νπζηαζηηθφ ζηνηρείν ηεο επηηπρνχο παξαγσγήο θαη εθαξκνγήο ζε
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επφκελν ζηάδην κηαο ξχζκηζεο. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ν δηεζλήο νξγαληζκφο
θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο ξχζκηζεο,
θαζψο ε φζκσζε κεηαμχ πνιιψλ δξψλησλ γελλά ηδέεο, θέξλεη ζην θσο εκπεηξίεο θαη αμηφπηζηα
δεδνκέλα, φια ρξήζηκα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππφ επίιπζε πξνβιεκάησλ.
πσο εχγισηηα απνηππψλεηαη, ε θχζε ηεο ξχζκηζεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε («θηιηθή») πξνο ηνλ
ρξήζηε (user-centred) πξνθεηκέλνπ λα απαληά ζηηο αλάγθεο ησλ δηνηθνπκέλσλ. Ζ νπζηαζηηθή
δηαβνχιεπζε κε αληηθείκελν ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ κεγάιεο νκάδεο δηνηθνπκέλσλ,
εμαζθαιίδεη ηε ζπλεθηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ θαη θαιιηεξγεί κηα αίζθηζη "ιδιοκηηζίαρ" ηυν
πςθμίζευν.105
χκθσλα κε ηνπο δείθηεο κέηξεζεο ηεο ξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο θαη δηαθπβέξλεζεο πνπ
ρξεζηκνπνηεί ν ΟΟΑ106, φζν απμάλεη ε ρξήζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηηο ζπζηάζεηο
ηνπ νξγαληζκνχ (2012)107, ηφζν απμάλεη θαη ε απφδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε. Αζθαιψο, νη ρψξεο
- κέιε ηνπ ΟΟΑ θάλνπλ ρξήζε δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ δηαβνχιεπζεο, πξνζθεχγνληαο είηε ζε
ειεθηξνληθέο δηαβνπιεχζεηο αλνηθηέο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν, είηε ζε πην ηππηθέο δηαδηθαζίεο πνπ
πξνυπνζέηνπλ ηελ πξφζθιεζε θνηλσληθψλ θνξέσλ. Φπζηθά, κεγάιε επηηπρία θαη ζπλεπψο
πςειφηεξε βαζκνινγία έρνπλ νη ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ έλα δηαθαλέο ζρεηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ιεηηνπξγίαο απνηειεζκαηηθψλ επνπηηθψλ κεραληζκψλ (π.ρ. Καλαδάο,
Δζζνλία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ζ.Π.Α. θ.ά.)108.
ΗΗΗ. Ζ ξπζκηζηηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Διιάδα
Α. Η ανίσνεςζη ηος πποβλήμαηορ: Η αβάζηασηη ελαθπόηηηα ηος νομοθεηείν
Αλαθεξφκελνο ζηελ αμία ηνπ λνκνζεηείλ, ν Αληψλεο Μαθξπδεκήηξεο ηελ έρεη ραξαθηεξίζεη σο
ηελ νπζηαζηηθφηεξε θαη ζεκαληηθφηεξε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη ην Κξάηνο ζηελ θνηλσλία θαη,
δπζηπρψο, ζπρλά παξνπζηάδεηαη σο αθαηάιιειε θαη αλεπαξθήο. Παξά ηελ επξεία απνδνρή ηεο σο
άλσ δηαπίζησζεο, αθφκε θαη ζηελ Διιάδα ηνπ ζήκεξα δελ απνηειεί έθπιεμε ε αλαθνξά ζηελ
ειαθξφηεηα ηνπ λνκνζεηείλ. Γπζηπρψο, ε θαηάζηαζε δελ δείρλεη λα βειηηψλεηαη, αληίζεηα νη
αζθπθηηθέο ζπλζήθεο ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ιεηηνπξγνχλ αθφκε πην πηεζηηθά
δπζρεξαίλνληαο ην λνκνζεηηθφ έξγν θαη, θαη‟ επέθηαζε, ην ειιεληθφ ξπζκηζηηθφ ζχζηεκα.
Δλδεηθηηθέο ηεο ρεηξνηέξεπζεο απηήο είλαη νη ζρεηηθέο αλαθνξέο ζε πξφζθαηεο εθζέζεηο ηνπ
πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε.
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Δηδηθφηεξα, νη εθζέζεηο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζπρλά αλαθέξνληαη ζηελ πνιπλνκία,
εγθαηεζπαξκέλε ζε πιήζνο λφκσλ θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ γελλά πνιιαπιέο
εζηίεο δηαθζνξάο, ελψ παξάιιεια γίλεηαη επίθιεζε ηεο αδπλακίαο εθαξκνγήο πην επέιηθησλ
πνιηηηθψλ, ζηξαηεγηθψλ, κέηξσλ θαη απνθάζεσλ ζε θαλνληζηηθφ επίπεδν, ιφγσ ησλ απζηεξψλ
ζηφρσλ θαη δεζκεχζεσλ ζην πιαίζην ηεο δεκνζηνλνκηθήο επηηήξεζεο, κε ζπλέπεηα ηελ αδπλακία
απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο, ζην αηνκηθφ επίπεδν, ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ, κε ηδηαίηεξε
έκθαζε, πξνζαξκνγή θαη πξνζήισζε ζε εθείλεο ησλ πιένλ επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ109.
Πεξαηηέξσ, νη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ζπλσζνχκελεο ξπζκίζεηο δελ νδεγνχλ απιψο ζε απψιεηα
ρξφλνπ ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ, αιιά θαη ζε νξηαθή θαηάζηαζε ηελ απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο, ηε
ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ θαη, ελ ηέιεη, ηελ ίδηα ηελ νηθνλνκία. χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα
πξνθχπηεη φηη ηα ηειεπηαία 17 ρξφληα, πνπ κειεηήζεθαλ, ζηε ρψξα έρνπλ ςεθηζηεί 1.569 λφκνη κε
26.235 άξζξα θαη έρνπλ πεξάζεη θαη 3.585 Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα (ηα ΦΔΚ πνπ ηνπο πεξηέρνπλ
θαηαιακβάλνπλ ζρεδφλ 65.000 ζειίδεο), ελψ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν αξηζκφο ησλ Πξάμεσλ
Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ έρεη εθηνμεπζεί (67 κεηά ην 2010, κφιηο 13 πξηλ). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα
ηα πνιπλνκνζρέδηα110. Δηδηθή αλαθνξά γίλεηαη ζηα θνξνινγηθά λνκνζρέδηα. Μφλν ηα ηειεπηαία 17
ρξφληα έρνπλ πξνηαζεί 37 θνξνινγηθά λνκνζρέδηα ζηε ρψξα καο (πνπ πεξηείραλ 722
εμνπζηνδνηήζεηο), επηπιένλ έρνπλ ςεθηζηεί 109 κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο θαη άιιεο 273 ξπζκίζεηο γηα
θνξνινγηθά ζέκαηα, δηάζπαξηεο ζε άιια άζρεηα λνκνζρέδηα, ελψ γηα λα εμεγήζνπλ φια απηά,
θάζε ρξφλν εθδίδνληαη πεξίπνπ 200 ππνπξγηθέο εγθχθιηνη.
Δηδηθφηεξα, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, είλαη εληππσζηαθφ φηη ην
2014 ςεθίζηεθαλ 45 άξζξα, δηάζπαξηα ζε άζρεηα λνκνζρέδηα, πνπ ξχζκηδαλ ή άιιαδαλ ην
πεξηερφκελν ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ, ελψ ην 2015 ςεθίζηεθαλ 61 άξζξα, δηάζπαξηα ζε άζρεηα
λνκνζρέδηα, πνπ ξχζκηδαλ ή άιιαδαλ ην πεξηερφκελν ησλ λφκσλ γηα ην αζθαιηζηηθφ 111. ην ίδην
πλεχκα, ν ΟΟΑ ζηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε ζηελ Διιάδα δηαπηζηψλεη φηη
ε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ε λνκνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία δελ παξνπζηάδνπλ ζπλνρή
ζηε ρψξα καο.
Μεηαμχ άιισλ, επηζεκαίλνληαη ε ειάρηζηε νξηδφληηα ζπλεξγαζία, ρσξίο αλαθνξέο ζε κηα
«ελνπνηεκέλε» ή «ζπλνιηθή» πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ πξνο ην
εζληθφ ζπκθέξνλ ηεο ρψξαο. Σν θάζε Τπνπξγείν επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηψλ ζε
δηθέο ηνπ πξνηεξαηφηεηεο, ρσξίο θακία αλαθνξά ζην πψο απηέο εληάζζνληαη ζε θάπνην επξχηεξν
πξφγξακκα ή ζε ζπλέξγεηα κε ην πξνσζνχκελν έξγν ζε άιια ηκήκαηα ηεο θπβέξλεζεο.
ρεηηθά κε ην Κέληξν Γηαθπβέξλεζεο θαη ην επίπεδν ξπζκηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα, ν
ΟΟΑ δηαπηζηψλεη ηα εμήο:
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Βι. Δθζέζεηο πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζην https://www.synigoros.gr/?i=stp.el.annreports.415573.
Γηαλένζηο, Γ. σηεξφπνπινο θαη Λ. Υξηζηφπνπινο, Έξεπλα κε ζέκα: «Πνιπλνκία, Καθνλνκία θαη Γξαθεηνθξαηία
ζηελ Διιάδα, Αλάιπζε Απνηπρηψλ ηνπ Παξειζφληνο θαη Πξνηάζεηο Βειηησηηθψλ Παξεκβάζεσλ», Ννέκβξηνο 2017
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Σν Κέληξν Γηαθπβέξλεζεο εκθαλίδεη πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα λα ζέηεη ζηξαηεγηθέο
θαηεπζχλζεηο θαη πξνηεξαηφηεηεο, λα θαηεπζχλεη θαη λα ζπληνλίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ
Τπνπξγείσλ θαη λα δηαζθαιίζεη φηη νη πνιηηηθέο εθαξκφδνληαη απνηειεζκαηηθά112.
Ζ εληνιή θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ Κέληξνπ Γηαθπβέξλεζεο παξακέλεη αζαθήο, πεξηνξηζκέλε
θαη θαηαθεξκαηηζκέλε, ελψ απηφ αληαλαθιάηαη ζε ηζρλέο δπλαηφηεηεο γηα θαζνξηζκφ
ζηξαηεγηθψλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ θαη πξνηεξαηνηήησλ, πνπ λα αθνινπζνχληαη απφ φιε
ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, αιιά θαη ζε κηα αλαπνηειεζκαηηθή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε113.
Απνπζηάδεη ε θεληξηθή δηεχζπλζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ σο κείδσλ θαη παξαιπηηθή
αδπλακία, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη ε ζχκπξαμε πνιιψλ, δηαθνξεηηθψλ θαη
πνιπ-επίπεδσλ ππεξεζηψλ. Διιείπνπλ ην αλαγθαίν ζηξαηεγηθφ φξακα, ν ζηξαηεγηθφο
ζρεδηαζκφο, ε ινγνδνζία, ε ζπιινγηθή δέζκεπζε θαη επηθνηλσλία θαη, θαη‟ επέθηαζε, ε
ζπλνρή ησλ πνιηηηθψλ.
Οπζηαζηηθά, δελ ππάξρεη έλαο «θαλεξφο ηδηνθηήηεο (δειαδή αίζζεζε θπξηφηεηαο) ηεο
κεηαξξπζκηζηηθήο αηδέληαο» ζην Κέληξν Γηαθπβέξλεζεο θαη ε ηθαλφηεηα ζπληνληζκνχ ησλ
παξαγσγηθψλ ππνπξγείσλ είλαη αζζεληθή, ελψ παξάιιεια ππάξρεη έιιεηςε επίβιεςεο θαη
ειάρηζηνο ζπληνληζκφο114.

Σειηθφ ζπκπέξαζκα πνπ δηαρέεηαη ζην ζχλνιν ηεο έθζεζεο ηνπ ΟΟΑ είλαη ε εκπέδσζε κηαο
λννηξνπίαο, πνπ επλνεί ηελ παξαγσγή λνκνζεζίαο θαη φρη ην απνηέιεζκα. Τπφ ην πξίζκα φισλ
απηψλ, ν δηεζλήο νξγαληζκφο, ζηελ έθζεζή ηνπ, πξφηεηλε ηελ αλάπηπμε κηαο απινπζηεπκέλεο αιιά
πιήξνπο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ Κέληξνπ Γηαθπβέξλεζεο, ηνπ ζηξαηεγηθνχ θέληξνπ ησλ
ππνπξγείσλ θαη ηνπ δηππνπξγηθνχ ζπληνληζκνχ. Καη ζπλαθφινπζα ηελ θαζηέξσζε κηαο ζηαζεξήο
δνκήο, αξκφδηαο γηα ηνλ δηππνπξγηθφ ζπληνληζκφ ζην αλψηαην επίπεδν ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο,
κε ζαθψο θαζνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα πεξηιακβάλνληαη ν ρεηξηζκφο ησλ
ηξερφλησλ ζεκάησλ πνπ απαηηνχλ δηππνπξγηθφ ζπληνληζκφ, αιιά θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο
εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ πςεινχ επηπέδνπ νκάδα θαζνδήγεζεο ησλ
κεηαξξπζκίζεσλ.
Δλψ, φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν ελζσκάησζεο ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη ζπκβάζεσλ, ζπρλά
επηηξέπεηαη ε παξείζθξεζε ζρεηηθψλ εζληθψλ δηαηάμεσλ, δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθφ πξφβιεκα
αζθάιεηαο δηθαίνπ («επηρξχζσζε»/«goldplating»). Σέινο, ζηηο εθζέζεηο ηνπ ΟΟΑ γηα ηε ρψξα
καο δηαπηζηψλεηαη ε ρακειή πνηφηεηα ησλ εθ ησλ πξνηέξσλ αλαιχζεσλ επηπηψζεσλ ή αθφκε θαη ε
πιήξεο απνπζία ηνπο θαηά ηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία. ζν γηα ηηο εθ ησλ πζηέξσλ αμηνινγήζεηο
ηεο εθαξκνγήο ησλ λφκσλ, νη νπνίεο ζα ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά ζηελ παξαθνινχζεζε θαη
αμηνιφγεζε ησλ θαλνληζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, είλαη επί ηεο νπζίαο αλχπαξθηεο.
Με ηνλ ίδην ηξφπν, θαη ε απνδνρή ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο παξακέλεη
πεξηνξηζκέλε. Ζ δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο ζπρλά πεξηνξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ
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Αηηηνινγηθή έθζεζε Ν. 4109/2013 ππφ ηνλ ηίηιν «Καηάξγεζε θαη ζπγρψλεπζε λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δεκνζίνπ
θαη ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα - χζηαζε Γεληθήο Γξακκαηείαο γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη
άιιεο δηαηάμεηο».
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θαλνληζκψλ θαη αγλνεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εθαξκνγή. Ζ εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε έρεη
παξαηεξεζεί φηη απνηειεί ηνλ αδχλακν θξίθν ζηνλ θχθιν δηαθπβέξλεζεο ζε φια ηα θξάηε - κέιε
ηνπ ΟΟΑ. κσο, ε αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ θαη ησλ απνηειεζκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη έηζη ψζηε
λα εμαζθαιηζζεί φηη ε δηαθπβέξλεζε αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνζρέζεηο ηεο θαη λα ηξνθνδνηεί κε ηηο
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ην επφκελν ζηάδην ηνπ θχθινπ ράξαμεο πνιηηηθήο. Απηφ πξνυπνζέηεη
ηελ αμηνιφγεζε θάζε πνιηηηθήο θαη θαλνληζκνχ μερσξηζηά, αιιά θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ
επξχηεξσλ απνηειεζκάησλ ησλ πνιηηηθψλ.
ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε έθζεζε ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ θαιή λνκνζέηεζε ζηε ρψξα καο 115,
κε θεληξηθέο ζπζηάζεηο ηηο εμήο:
 Οξηζηηθνπνίεζε ελφο θεληξηθνχ «ηδηνθηήηε» ηεο agenda γηα ηελ θαιή λνκνζέηεζε.
Αλάπηπμε ελφο εληαίνπ ζρεδίνπ δξάζεο θαλνληζηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Καηάιιειε θαη
επαξθήο ζηειέρσζε.
 αθήο ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε.
 Αλάπηπμε αλάιπζεο θαλνληζηηθψλ επηπηψζεσλ, σο εξγαιείνπ δεκφζηαο πνιηηηθήο πνπ
θαιχπηεη φινπο ηνπο θχθινπο πνιηηηθήο.
 Μείσζε ηνπ αξηζκνχ αλνηθηψλ δηαδηθαζηψλ παξαβάζεσλ ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ ιφγσ
θαζπζηεξεκέλεο ή κε νξζήο εθαξκνγήο. Δζληθή πξνζέγγηζε βάζεη ηεθκεξίσζεο (evidencebased approach), ρξήζε αλάιπζεο θαλνληζηηθψλ επηπηψζεσλ θαηά ηε δηαπξαγκάηεπζε,
ελζσκάησζε ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο.
 Δλίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη δηαρείξηζεο ηεο εζληθήο πξνζέγγηζεο έλαληη ηνπ ελσζηαθνχ
δηθαίνπ. Πνιηηηθή ζπλνρή κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ/Γηππνπξγηθή ζπλεξγαζία.
πσο αλαθέξζεθε ήδε, πνιινί δηεζλείο θαηαμησκέλνη νξγαληζκνί (ΔΔ, ΟΟΑ, Παγθφζκηα
Σξάπεδα θ.ά.) θαηέιεμαλ κε αζθαιή ηεθκεξίσζε ζηε δηαπίζησζε φηη ε θαζνξηζηηθή πξνυπφζεζε
γηα ηελ επηηπρία κηαο κεηαξξχζκηζεο είλαη ε χπαξμε ελφο θεληξηθνχ ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ.
πλνιηθφηεξα, δηαπηζηψλεηαη φηη ε ρψξα καο δελ αθνινχζεζε ηνλ ηαρχηεξν βεκαηηζκφ άιισλ
ρσξψλ - κειψλ ηεο ΔΔ ζην πεδίν ηεο βειηίσζεο ηεο λνκνζεζίαο. Με δεδνκέλε ηελ ηάζε
θαζπζηέξεζεο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε ζρέζε κε ηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε, ε ρψξα καο
πξνρψξεζε ζε νξηζκέλα ζεκαληηθά κελ βήκαηα, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ νπζηαζηηθή κεηαζηξνθή
κφλνλ σο πξνο ηελ πξσηνβνπιία λνκνζεηηθήο πξφβιεςεο, κε ζνβαξή πζηέξεζε ζηελ εθαξκνγή
ηνπο.
Καη ελψ ζε επίπεδν θεληξηθήο δηνίθεζεο έρνπλ ζεκεησζεί αξθεηά βήκαηα ζην πεδίν ηεο
δηαρείξηζεο ηεο ξπζκηζηηθήο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο ελζσκάησζεο ησλ αξρψλ ηεο θαιχηεξεο
λνκνζέηεζεο, παξακέλνπλ ζεκαληηθά θελά, ηδίσο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, φπνπ πθίζηαηαη
εληνλφηεξε αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο ξπζκηζηηθήο χιεο πνπ – θπξίσο βάζεη
λνκνζεηηθήο εμνπζηνδφηεζεο116– παξάγεηαη ζε θαηψηεξα επίπεδα ηεο δηαθπβέξλεζεο, θαζψο θαη
γηα θαιχηεξε ρξήζε ησλ λέσλ εξγαιείσλ - κεραληζκψλ θαη απνηειεζκαηηθφηεξε αλάπηπμε ησλ
δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο.
115

OECD (2012), Better Regulation in Europe-Greece.
Βι. άξζξν 43 παξ. 2 πληάγκαηνο ηεο Διιάδαο, φπσο αλαζεσξήζεθε κε ην Φήθηζκα ηεο 27 εο Μαΐνπ 2008 ηεο Ζ‟
Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ.
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, ηo επίπεδν εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο
αμηνινγείηαη ιακβάλνληαο ππφςε νξηζκέλα θξηηήξηα. Με βάζε απηά, θάζε θξάηνο πξνζδηνξίδεη ηνλ
βαζκφ ελζσκάησζεο ηεο δηαθπβέξλεζεο ζηελ αζθνχκελε πνιηηηθή. Σα πιένλ θεληξηθά θξηηήξηα ζα
κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηα εμήο:
 Ο βαζκφο ξπζκηζηηθήο απηνλνκίαο ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο (ζπγθεληξσηηθφ/απνθεληξσηηθφ
ζχζηεκα).
 Ο βαζκφο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο.
 Ο βαζκφο ελζσκάησζεο ηνπ ππεξεζληθνχ επξσπατθνχ ξπζκηζηηθνχ ζπζηήκαηνο
(ππνρξεσηηθή ζπκκφξθσζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο επηθνπξηθφηεηαο,
αλαινγηθφηεηαο θαη ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο).
Τπφ ην παξαπάλσ πξίζκα, ε ρψξα καο πξνβαίλεη ζε πνιπ-επίπεδεο «δηεπζεηήζεηο», ζε ζπλάξηεζε
κε ηηο εθάζηνηε ηζηνξηθέο, πνιηηηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο. ε πξψην επίπεδν,
νη «δηεπζεηήζεηο» απηέο αληαλαθιψληαη ζην θείκελν ηνπ πληάγκαηνο ηεο ρψξαο θαη ζηελ
θείκελε λνκνζεζία.
Β. Πποζπάθειερ για ηη βεληίυζη ηος νομοθεηείν
ε εζληθφ επίπεδν, ε Διιάδα έθαλε νξηζκέλα πξνθαηαξθηηθά βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο
βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ζπλνρήο ηεο δηαδηθαζίαο ράξαμεο πνιηηηθήο, ηα νπνία ζε έλαλ
βαζκφ ππνζθειίζηεθαλ απφ αλεπάξθεηεο, φπσο ε έιιεηςε ζπληνληζκνχ ζηελ αλάπηπμε ηεο
πνιηηηθήο, ν λνκηθφο θνξκαιηζκφο ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθήο, αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο117.
Αθεηεξία ζπδήηεζεο κεηαμχ πνιηηηθήο εγεζίαο θαη δεκφζηαο δηνίθεζεο γηα ηελ θαιή λνκνζέηεζε
ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε απνηέιεζε ε έθζεζε ηεο επηηξνπήο «Mandelkern Group on Better
Regulation»118. Λακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ ΟΟΑ γηα κηα ζχγρξνλε πνιηηηθή
θαιήο λνκνζέηεζεο, επηρεηξήζεθε, θαηαξράο, ε εθπφλεζε πξνζρεδίνπ λφκνπ εθαξκνγήο κηαο
νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο. Σειηθά, ζηε Βνπιή ςεθίζηεθε κφλν κηα ελφηεηα ξπζκίζεσλ πνπ
αθνξνχζε ηελ θσδηθνπνίεζε (Ν. 3133/2003, ΦΔΚ Α' 85/11.04.2003, Κεληξηθή Δπηηξνπή
Κσδηθνπνίεζεο), ελψ ην 2006, κε εγθύθιην ηνπ Πξσζππνπξγνύ (Τ 190/2006), επηρεηξήζεθε ε
πξνψζεζε κηαο πιένλ νινθιεξσκέλεο πξφβιεςεο, ε νπνία ζπκπεξηέιαβε ξπζκίζεηο ηνπ αλσηέξσ
πξνζρεδίνπ. Mε ηελ εγθχθιην ηνπ Πξσζππνπξγνχ νξίζηεθε φηη θάζε Τπνπξγείν πνπ πξνηείλεη κηα
λέα ξχζκηζε ζπληάζζεη ππνρξεσηηθά «Έθζεζε Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ», ε νπνία
ζπλνδεχεη ην ζρέδην λφκνπ θαη είλαη έλα έγγξαθν πνπ βνεζά ηελ ηεθκεξίσζε ηεο λνκνζεηηθήο
πξσηνβνπιίαο.
ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, ε αλαζεψξεζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ πνπ
ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 6ε Οθησβξίνπ 2010 επηδίσμε ηελ εκπέδσζε ησλ αξρψλ ηεο θαιχηεξεο
λνκνζέηεζεο ζε θνηλνβνπιεπηηθφ επίπεδν. χκθσλα κε ηνλ ηφηε Πξφεδξν ηεο Βνπιήο, «νη
ξπζκίζεηο απηέο ζα ζπκβάινπλ ηφζν ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
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Πην αλαιπηηθά, βι. Δχε Γξακαιηψηε, Δηζήγεζε ζην 6ν πλέδξην Γηνηθεηηθψλ Δπηζηεκφλσλ «Πξνθιήζεηο θαη
Γπζρέξεηεο Δθζπγρξνληζκνχ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηελ Διιάδα», κε ζέκα «Γηνηθεηηθέο δνκέο θαη ξπζκηζηηθή
δηαθπβέξλεζε: ν ξφινο ηνπ Κέληξνπ Γηαθπβέξλεζεο», Καιακάηα, 15 - 17 Οθησβξίνπ 2015.
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http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/mandelkern_report.pdf
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ηνπ λνκνζεηηθνχ θαη θνηλνβνπιεπηηθνχ έξγνπ, φζν θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ βνπιεπηή
θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ζηε λνκνζεηηθή παξαγσγή», πξνζζέηνληαο φηη «Γελ ζα πξέπεη λα έρεη ηφζε
ζεκαζία ε πνζφηεηα αιιά ε πνηφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ λνκνζεηηθνχ έξγνπ».
Καηά ην ζηάδην ηεο λνκνζεηηθήο πξνδηθαζίαο ηα λνκνζρέδηα πξέπεη πιένλ λα ζπλνδεύνληαη θαηά
ηελ θαηάζεζή ηνπο ππνρξεσηηθά από έθζεζε αμηνιόγεζεο ησλ ζπλεπεηώλ ησλ πξνηεηλόκελσλ
ξπζκίζεσλ. Πεξαηηέξσ, ηα λνκνζρέδηα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη θαηά ηελ θαηάζεζή ηνπο απφ
έθζεζε επί ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί119.
Ο αξκφδηνο Τπνπξγφο, φηαλ ζέηεη ζρεδηαδφκελε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ζηε δεκφζηα
δηαβνχιεπζε, νθείιεη λα ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηα κέιε ηεο αξκφδηαο δηαξθνχο θνηλνβνπιεπηηθήο
επηηξνπήο, απνζηέιινληαο ηα θείκελα πνπ ηίζεληαη πξνο δηαβνχιεπζε. Απηή ε ξχζκηζε θαηαξγεί
ηελ ππάξρνπζα πξφβιεςε ηνπ άξζξνπ 36 παξ. 7 ΚηΒ γηα πξνθνξηθή ελεκέξσζε ηεο επηηξνπήο ζε
ζπλεδξίαζε απηήο.
Οξφζεκν γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηθψλ γηα ηελ θαιή λνκνζέηεζε ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίζηεθε ε
ςήθηζε θαη ζέζε ζε εθαξκνγή ηνπ Ν. 4048/2012 (ΦΔΚ Α‟ 34/23.02.12) πεξί ξπζκηζηηθήο
δηαθπβέξλεζεο. Βαζηθή θαηλνηνκία απνηέιεζε ε ζεζκνζέηεζε, δηα λφκνπ πιένλ, ηεο αλάιπζεο
ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ σο θεληξηθνχ εξγαιείνπ γηα ηε βειηίσζε ησλ θαλφλσλ παξαγσγήο ηνπ
λνκνζεηηθνχ έξγνπ, δηαιακβάλνληαο φιν ηνλ θχθιν δσήο ησλ ξπζκίζεσλ. χκθσλα κε ηα φζα
νξίδεη ν Ν. 4048/2012, ξπζκηζηηθή δηαθπβέξλεζε είλαη ε δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ
θαιήο λνκνζέηεζεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ν ξπζκηζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε ηήξεζε
ησλ αξρψλ ηεο θαηά ηε ζχληαμε, ζέζπηζε θαη εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ, θαζψο θαη ε ιήςε κέηξσλ
πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο. Δπνκέλσο, ν ξπζκηζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο σο ζπζηαηηθφ
ζηνηρείν ηεο ξπζκηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο δελ ζα πξέπεη λα παξακειείηαη. Με ηνλ ξπζκηζηηθφ
πξνγξακκαηηζκφ επηδηψθεηαη ηφζν ν έγθαηξνο πξνγξακκαηηζκφο ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ, φζν θαη
ν πξν-θνηλνβνπιεπηηθφο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ
ξπζκίζεσλ πνπ παξάγνπλ ηα θπβεξλεηηθά φξγαλα.
Σα πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ πνπ επηβξαδχλνπλ, ή αθφκε θαη αθπξψλνπλ, ηελ πξφνδν ηνπ
θπβεξλεηηθνχ έξγνπ, φπσο απηά απνηππψλνληαη κε επθξίλεηα ζηηο εθζέζεηο εκπεηξνγλσκφλσλ θαη
δηεζλψλ νξγαληζκψλ, νθείινληαη θπξίσο ζηελ αλεπαξθή επηθνηλσλία εληφο θαη κεηαμχ ησλ
Τπνπξγείσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάηκεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ κε αιιειεπηθαιππηφκελεο
αξκνδηφηεηεο (λνκηθφο θνξκαιηζκφο, πνιπλνκία, πςειή δηαζπνξά, ιεηηνπξγηθέο επηθαιχςεηο θαη
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Άξζξν 85 παξ. 3 ΚηΒ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζηηο 16.7.2010 κε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηεο Βνπιήο (ΦΔΚ
139Α'/10.8.2010), φπνπ ξεηά αλαθέξεηαη φηη: «Tα λνκνζρέδηα θαη oη πξoηάζεηο λφκσλ ζπλoδεχoληαη ππoρξεσηηθψο
απφ αηηηoιoγηθή έθζεζε, πoπ πξέπεη λα πεξηέρεη ηoπο ιφγoπο θαη ηoπο ζθoπoχο ησλ πξoηεηλφκελσλ ξπζκίζεσλ, θαζψο
θαη oιφθιεξo ηo θείκελo ησλ δηαηάμεσλ πoπ αλαθέξεηαη ζηo λνκνζρέδηo ή ηελ πξφηαζε λφκoπ φηη ηξoπoπoηoχληαη. Σα
λνκνζρέδηα ζπλνδεχνληαη, επίζεο, ππνρξεσηηθά, απφ έθζεζε αμηνιφγεζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ξχζκηζεο θαη απφ
έθζεζε επί ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί ηεο θαηάζεζήο ηνπο. Έθζεζε αμηνιφγεζεο θαη έθζεζε
δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο δελ απαηηνχληαη εάλ ην λνκνζρέδην εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ εηδηθψλ λνκνζεηηθψλ
δηαδηθαζηψλ ησλ άξζξσλ 111 - 112 θαη 114 - 123 ή εάλ ην λνκνζρέδην έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ Κπβέξλεζε
θαηεπείγνλ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε απαηηείηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζπλνπηηθή έθζεζε αμηνιφγεζεο».
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απνπζία δηαιεηηνπξγηθφηεηαο - δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ), ππνλνκεχνληαο ηδίσο ηα
πεδία φπνπ απαηηείηαη ζπιινγηθή δξάζε.
ε ζπλέρεηα ηεο ζέζεο ζε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πεξί ξπζκηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο, ςεθίζηεθε ν Ν.
4109/2013 πξνο ελίζρπζε ηνπ Κέληξνπ Γηαθπβέξλεζεο κε ηε ζέζπηζε κηαο λέαο δνκήο, ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο πληνληζκνχ. πσο ηνλίδεηαη κέζα απφ ην πλεχκα ηνπ πξφζθαηνπ Ν. 4109/2013
(ΦΔΚ 16/Α/23.1.2013) πεξί ζχζηαζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο πληνληζκνχ ππφ ηνλ
Πξσζππνπξγφ, ε πξνσζνχκελε κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία ελφο
ζπλεθηηθνχ Κέληξνπ Γηαθπβέξλεζεο πνπ ζα έρεη ηε κεγάιε εηθφλα ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ θαη ζα
δηαζθαιίδεη ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζή ηνπ. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν πξσηαξρηθφο ηεο ξφινο
ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο:
 Τπνζηήξημε ηνπ Πξσζππνπξγνχ ζηελ επηηέιεζε ηνπ ζπληνληζηηθνχ ηνπ ξφινπ, παξέρνληάο
ηνπ φιεο ηηο επεμεξγαζκέλεο πιεξνθνξίεο, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επηηέιεζε ηνπ ξφινπ
ηνπ.
 Απνηξνπή ηεο πξνψζεζεο αιιειναλαηξνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη απνθάζεσλ, πνπ
πξνθαινχλ θαζπζηεξήζεηο θαη ηξηβέο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε ζπλεθηηθφηεηα ηεο
θπβεξλεηηθήο δξάζεο.
 Δλδπλάκσζε πνιηηηθά θαη ηερλνθξαηηθά ηεο επίηεπμεο δχζθνισλ κεηαξξπζκίζεσλ, ζηηο
νπνίεο εκπιέθεηαη κεγάινο αξηζκφο Τπνπξγείσλ.
 Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Τπνπξγείσλ πνιηηηθά θαη δηνηθεηηθά,
εμνξζνινγηζκφο θαη δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ, θαζψο θαη ηεο
επίηεπμεο νινθιεξσκέλσλ απνηειεζκάησλ.
 Γεθχξσζε, ζε πξννπηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηεο, ηνπ δηαρξνληθνχ ράζκαηνο δηππνπξγηθήο
ζπλεξγαζίαο, πνπ δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηνλ ΟΟΑ, δηακνξθψλνληαο θνπιηνχξα
ζπλαληίιεςεο θαη νξγαλσκέλεο ζπλεξγαζίαο κε ηα Τπνπξγεία γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ
ζηφρσλ.
Με ηε λνκνζεηηθή απηή πξσηνβνπιία ζεσξήζεθε φηη εθπιεξψζεθε ε απαίηεζε ηνπ Ν. 4046/2012,
ζηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία κηαο ζηαζεξήο δνκήο γηα ηνλ δηππνπξγηθφ ζπληνληζκφ. Με
ηε ζεζκνζέηεζε ελφο πάγηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ, πνπ ζα απνηειεί έλαλ δπλακηθφ βξαρίνλα
γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξσζππνπξγνχ, επηδηψρζεθε ε αληαπφθξηζε ζηα ειιεληθά
δνκηθά πξνβιήκαηα, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο ζρεηηθέο ζπζηάζεηο ηνπ ΟΟΑ γηα ην ζχζηεκα
δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα.
Οπζηαζηηθά, επηρεηξήζεθε ε ζπγθξφηεζε ελφο «Κέληξνπ Γηαθπβέξλεζεο», ζε ζπκθσλία κε φζα
πξνηείλνληαη ζηε κειέηε ηνπ ΟΟΑ ζρεηηθά κε ηα Κέληξα Γηαθπβέξλεζεο ησλ ρσξψλ - κειψλ ηνπ
(Απξίιηνο 2010) θαη φπσο ππνδεηθλχνπλ νη αληίζηνηρεο θαιέο πξαθηηθέο άιισλ επξσπατθψλ
ρσξψλ, αιιά θαη νη πξνηάζεηο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο Γαιιηθήο Κπβέξλεζεο - κειψλ ηεο Οκάδαο
Γξάζεο γηα ηελ ηερληθή βνήζεηα πξνο ηελ Διιάδα, βάζεη ζρεηηθνχ κλεκνλίνπ ζπλεξγαζίαο θαη
παξνρήο ηερλνγλσζίαο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε.

139

Αμίδεη, ηέινο, ζην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζεί ε εηδηθή κλεία πνπ ηίζεηαη ζηνλ πξφζθαην Ν.
4336/2015120 ζρεηηθψο θαη γελλά κηα δηεζλή ππνρξέσζε ηεο ρψξαο γηα ηε βειηίσζε ηεο
νξγαλσηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ θαξδηά ηεο δηαθπβέξλεζεο: «Έσο ην Ννέκβξην ηνπ 2015, ε
πθηζηάκελε Γεληθή Γξακκαηεία πληνληζκνχ ζα εληζρπζεί ψζηε λα εμαζθαιηζηεί απνηειεζκαηηθφο
ζπληνληζκφο θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ, ησλ λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ηεο
παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ αξκπηηξάδ ζε φιεο ηηο
πνιηηηθέο». ε απηφ ην πιαίζην, αλακέλεηαη ε αλαπιήξσζε ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ θελνχ
δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο πξνο ηνλ εθάζηνηε Πξσζππνπξγφ, κε απηά θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα
ππνβνήζεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ θπβεξλεηηθνχ έξγνπ.
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Ν. 4336/2015, ΦΔΚ Α‟ 94/14.08.2015, πληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο − Κχξσζε ηνπ ρεδίνπ χκβαζεο Οηθνλνκηθήο
Δλίζρπζεο απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο θαη ξπζκίζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πκθσλίαο
Υξεκαηνδφηεζεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ (Παπαζκεςή Γπαμαλιώηη)
Η ΠΟΛΤΔΠΙΠΔΓΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΣΑ ΚΔΙΜΔΝΑ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
Η. Πνιπεπίπεδε θξίζε θαη Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε
Ζ δηαδηθαζία κεηάβαζεο απφ ηελ θπβέξλεζε (government) ζηε δηαθπβέξλεζε (governance), φπσο
ήδε εηπψζεθε, θέξεη δηαθνξεηηθή έληαζε αλάινγα κε ηηο ηζρχνπζεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο
ζπλζήθεο. ην πεδίν ηεο ξπζκηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο, δηαπηζηψλεηαη πσο ε κεηάβαζε απφ ηνλ
θαλνληζηηθφ ζηνλ ξπζκηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο δξάζεο ηνπ Κξάηνπο εμειίζζεηαη παξάιιεια θαη
αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δηαζχλδεζεο Κξάηνπο - θνηλσλίαο.
Σα πεξηζζφηεξα αλαπηπγκέλα θξάηε ηνπ θφζκνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ ππνρξέσζε πξνγξακκαηηζκνχ
ηεο ξπζκηζηηθήο χιεο πνπ επηζπκνχλ λα παξάμνπλ, πξνζδηνξηζκνχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα θάζε
ξχζκηζε, ζπζηεκαηνπνίεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηακφξθσζή ηεο πξνθεηκέλνπ λα πεηζζνχλ
γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηεο θαη, θαη‟ επέθηαζε, λα ηελ εθαξκφζνπλ. Μέρξη πξφζθαηα, ηα δεηήκαηα
παξαγσγήο ξπζκίζεσλ βξίζθνπλ έξεηζκα, θπξίσο, ζην χληαγκα θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ γεληθνχ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ, ε δηνηθεηηθή πξάμε είλαη
κνλνκεξήο λνκηθή ελέξγεηα, θαζψο ε επέιεπζε ησλ έλλνκσλ ζπλεπεηψλ πνπ εμαξηψληαη απφ απηήλ
δελ πξνυπνζέηεη ηελ έγθξηζε ή ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ πξνζψπνπ (ηνπ δηνηθνπκέλνπ), ζην νπνίν ηελ
απεπζχλεη ε Γηνίθεζε. Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα κηα θπξηαξρηθή πξάμε, πνπ αθελφο απνηειεί
κνλνκεξή εθδήισζε ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο, αθεηέξνπ ππφθεηηαη ζηνλ δηνηθεηηθφ θαηαλαγθαζκφ.
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε ηδησηηθή βνχιεζε απνθιείεηαη παληειψο απφ ηε δηαδηθαζία έθδνζεο κηαο
δηνηθεηηθήο πξάμεο, αθνχ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πξνυπνηίζεηαη ε ζχκπξαμε ηνπ ηδηψηε, ψζηε λα
θαηαζηεί δπλαηή ε έθδνζή ηεο (κέζσ ηεο ππνβνιήο αίηεζεο), αιιά έρεη ηελ έλλνηα φηη ην
πεξηερφκελν ηεο ξχζκηζεο ηεο πξάμεο δελ ζπλδηακνξθψλεηαη κε ηε βνχιεζε ηνπ ηδηψηε (φπσο
γίλεηαη π.ρ. ζηηο δηνηθεηηθέο ζπκβάζεηο). ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη απηή ε
πξνζέγγηζε έρεη δερζεί θξηηηθή, ζηνλ βαζκφ πνπ απνδίδεη δήισζε βνχιεζεο ζε έλα δηνηθεηηθφ
φξγαλν, αθνχ απηή ε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα, πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ηδησηηθφ δίθαην, είλαη ζηελά
ζπλπθαζκέλε κε ηελ αξρή ηεο ηδησηηθήο απηνλνκίαο, ε νπνία δηέπεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πξνζψπνπ
λα θαηαξηίδεη δηθαηνπξαμίεο.
Σα ηειεπηαία έηε παξαηεξείηαη έληνλα ε κεηάβαζε απφ κηα εθ ησλ πξνηέξσλ «απηαξρηθή»
ζπκπεξηθνξά ηνπ λνκνζέηε απέλαληη ζηνλ δηνηθνχκελν, πνπ βαζίδεηαη ζηε λνκηθή παξαδνρή φηη
«φινη είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ λφκνπ θαη επνκέλσο ε άγλνηα λφκνπ απαγνξεχεηαη» (ζπκκφξθσζε
πξνο ην δίθαην, δηνηθεηηθφο θαηαλαγθαζκφο) πξνο κηα δηαθνξνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπ κε
θξηηήξην πιένλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθαίνπ.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζε λα ηνικήζεη θαλείο ηε ζθέςε φηη η «παλιά» νομιμοποίηζη
(ςποσπευηική μέζα από θεζμούρ και ιζσςπέρ νομικέρ κςπώζειρ) ηείνει να ανηικαηαζηαθεί ζε ένα
βαθμό από ηη ζςλλογική λήτη αποθάζευν πος επιδιώκει ππυηαπσικά ηην επίηεςξη
αποηελεζμάηυν. Μέζυ ηηρ διακςβέπνηζηρ (government) αποκαλύπηονηαι ηα πποβλήμαηα ζηον
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ζκληπό πςπήνα ηος κπάηοςρ, δηλαδή αζκείηαι έλεγσορ ηος ηπόπος με ηον οποίο λειηοςπγεί η
κςβέπνηζη (government). Έηζι, επιηςγσάνεηαι αποηελεζμαηικόηεπα η απόδοζη κοινυνικήρ
ζςνοσήρ - δικαιοζύνηρ, αθού κπάηορ/ομάδερ ζςμθεπόνηυν είναι πεπιζζόηεπο ελεγσόμενερ.
Ζ ζπκκφξθσζε ηνπ δηνηθνπκέλνπ πξνο ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ πξνυπνζέηεη πηα λέα ζηνηρεία
ξπζκηζηηθήο ινγηθήο, ηα νπνία ζπκππθλψλνληαη ζηηο εμήο βαζηθέο αξρέο:
 ε κηα δηαζπαζκέλε θνηλσλία κε αληηθαηηθέο αξρέο θαη αμίεο, εκπιέθνληαη φινη νη
ελδηαθεξφκελνη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί. Παξαγσγή εχιεπησλ
θαλφλσλ πνπ απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο/δηαθνξνπνηεκέλνπο ρξήζηεο.
 Δπηθνηλσλία - πκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ εηαίξσλ ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ θαλφλα
δηθαίνπ.
 ηελ έλλνηα ηεο δηαθπβέξλεζεο πεξηιακβάλνληαη θξηηήξηα πνπ ζπλερψο δηαθνξνπνηνχληαη
αλαιφγσο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία έθαζηε ξχζκηζε απεπζχλεηαη (εηζδνρή ησλ ζηνηρείσλ ηεο
δηαθάλεηαο, ηεο πνηφηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ, ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εκπιεθφκελσλ, ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο).
πλνςίδνληαο ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ε ζχγρξνλε έλλνηα ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζε
έλαλ γεληθφ νξηζκφ ηεο κπνξεί λα απνδνζεί σο εμήο: η πλοςπαλιζηική, πεπιζζόηεπο
διαθοποποιημένη (ανάλογα με ηοςρ θοπείρ ζηοςρ οποίοςρ απεςθύνεηαι) διαδικαζία σάπαξηρ
πολιηικήρ, όπος πολλαπλοί θοπείρ ζςμμεηέσοςν ζε διαθοπεηικά επίπεδα πολιηικήρ, από ηο ςπεπεθνικό έυρ ηο πεπιθεπειακό ή ηο ηοπικό. Η πιο σαπακηηπιζηική ηηρ ιδιόηηηα είναι αςηή ηηρ
διαζύνδεζηρ ηυν διαθοπεηικών επιπέδυν διοίκηζηρ ζε ένα πεπιβάλλον αμοιβαίαρ εξάπηηζηρ
και επιπποήρ.121
Δπαλεξρφκελνη ζηε ρψξα καο, ην έληνλν μέζπαζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2010 απνθάιπςε
ηελ αδχλακε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε, ε νπνία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηά θαηξνχο
επηδεηθλπφκελε πνιηηηθή νιηγσξία, αιιά θαη ηελ αληίζηαζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ πειαηεηαθή
ινγηθή πνπ δεζπφδεη ελάληηα ζηελ πξνψζεζε κηαο ζεηξάο δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ, νδήγεζαλ
ηελ Διιάδα ζηε δαλεηαθή δέζκεπζε κέζσ ηεο ππνγξαθήο Μλεκνλίσλ. Χο θχξηνη ζηφρνη ησλ
πξνγξακκάησλ νξίζηεθαλ ε δηφξζσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη εμσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη ε
απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε βησζηκφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο ηνπ θξάηνπο. πλεπψο, ε αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο
ησλ Μλεκνλίσλ ζπλεπάγεηαη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ζεκαληηθψλ δηαξζξσηηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ. ην παξφλ Κεθάιαην επηρεηξείηαη ε αλίρλεπζε ζηνηρείσλ πνιπεπίπεδεο
δηαθπβέξλεζεο ζηηο κλεκνληαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν
2010 - 2017. Χο θξηηήξηα εληνπηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εθθάλζεσλ ηεο πνιπεπίπεδεο
δηαθπβέξλεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ. Οη λφκνη πνπ ζα κειεηεζνχλ είλαη νη
αθφινπζνη:
 Νφκνο 3845/2010 (ΦΔΚ Α‟ 65/06.05.2010)
 Νφκνο 4046/2012 (ΦΔΚ Α‟ 28/14.02.2012)
121

Βι. Stephenson Paul, Twenty years of multi-level governance: „Where does it come from? What is it? Where is it
going?”, Journal of European Public Policy, 29 May 2013.
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Νφκνο 4336/2015 (ΦΔΚ Α‟ 94/14.08.2015)

ΗΗ. Δθθάλζεηο ηεο Πνιπεπίπεδεο Γηαθπβέξλεζεο ζηα θείκελα ησλ Μλεκνλίσλ
Με βάζε ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ ηξηψλ Μλεκνληαθψλ θεηκέλσλ, φπσο αλαθέξνληαη
παξαπάλσ, επηρεηξήζεθε ε αλαδήηεζε εθθάλζεσλ ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο. Οξηζκέλεο
θεληξηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ κπνξνχλ λα ζπλαρζνχλ απφ απηή ηε κειέηε ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
Σν ζηνηρείν ηεο δηαθπβέξλεζεο δηαηξέρεη ηα ζπγθεθξηκέλα θείκελα ζε κεγάιν βαζκφ. Καηαξράο,
ιφγσ ηεο πςειήο δαλεηνδφηεζεο ηεο ρψξαο, ε εθάζηνηε ειιεληθή θπβέξλεζε δεζκεχεηαη λα
δηαβνπιεχεηαη θαη λα ζπκθσλεί κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα
(ΔΚΣ) θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ επίηεπμε
ησλ ζηφρσλ ηνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο, πξηλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε θαη ηε λνκηθή έγθξηζή
ηνπο.
Σν γεγνλφο απηφ δηεπξχλεη ηα φξηα ηεο θπβεξλεηηθήο δηαβνχιεπζεο, εκπιέθνληαο λένπο ηζρπξνχο
εηαίξνπο ζηε ράξαμε πνιηηηθήο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Δπηπιένλ, θαη ζηα ηξία θείκελα
αλαδεηθλχεηαη ε βαζηθή αξρή φηη ζηε ζηξαηεγηθή αλάθακςεο ιακβάλεηαη ππφςε ε αλάγθε γηα
θνηλσληθή δηθαηνζχλε, κεηαμχ θαη εληφο ησλ γελεψλ. Γεδνκέλσλ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ
πεξηνξηζκψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, είλαη ζεκαληηθφ ην βάξνο ηεο πξνζαξκνγήο λα κνηξαζηεί ζε
φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο ηθαλφηεηαο πιεξσκήο. ε πξνηεξαηφηεηα
ηίζεληαη νη ελέξγεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ηεο απάηεο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ
αζπλεπψλ νθεηιεηψλ, κε βαζηθή επηρεηξεκαηνινγία φηη απηά επηβαξχλνπλ ηνπο ηίκηνπο πνιίηεο θαη
ηηο ηίκηεο επηρεηξήζεηο, πνπ πιεξψλνπλ εγθαίξσο ηνπο θφξνπο θαη ηα δάλεηά ηνπο.
Ζ ρξήζε ηνπ φξνπ δηαθπβέξλεζε ζπλαληάηαη πεξηζζφηεξν ζην δεχηεξν θαη ζην ηξίην Μλεκφλην
(π.ρ. δηαθπβέξλεζε ζπζηήκαηνο πγείαο, δηαθπβέξλεζε ηξαπεδψλ θ.ά.), θαζψο πξνθαλψο
θαζίζηαηαη ζαθήο ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ ζηε ιήςε
απνθάζεσλ θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ πξνσζνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ ηνκέα
ηεο πγείαο, πξνθξίλεηαη ε αλάγθε ζπγθέληξσζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε κε
ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο (ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία
δηαδηθαζηψλ θαη επζχλεο ιήςεο απνθάζεσλ ππφ ην Τπνπξγείν Τγείαο), ελψ σο κέξνο απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο, φια ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζπγρσλεχνληαη ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ
Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) θαη εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο.
ηελ ίδηα θαηεχζπλζε, παξαηεξείηαη ε δηεπξπλφκελε παξνρή ζηήξημεο θαη εκπεηξνγλσκνζχλεο ζηα
Τπνπξγεία απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο ή δηνηθήζεηο θξαηψλ - κειψλ κε εηδηθή γλψζε ζε
ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνιηηηθήο (δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ). πσο ξεηά αλαθέξεηαη, ε ειιεληθή
θπβέξλεζε έρεη δεηήζεη ηελ παξνρή Σερληθήο Βνήζεηαο (ΣΒ) απφ ηα θξάηε - κέιε ηεο ΔΔ, ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην ΓΝΣ ή άιινπο νξγαληζκνχο ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο. ε απηφ ην
πιαίζην, ε Οκάδα Γξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Διιάδα ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο
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Σερληθήο Βνήζεηαο ζχκθσλα κε ηελ απνζηνιή ηεο θαη κάιηζηα έρεη απνθηήζεη έδξα ζηε ρψξα καο
θαη ζπλεξγάδεηαη θαζεκεξηλά κε ηελ ειιεληθή δηνίθεζε.
Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαδείγκαηα ηεο ζχζηαζεο αλεμάξηεηεο Οκάδαο Κξνχζεο
Δκπεηξνγλσκφλσλ Πνιηηηθήο Τγείαο κε αληηθείκελν ηελ θαηάξηηζε εηήζησλ εθζέζεσλ γηα ηελ
πξφνδν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ε πινπνίεζε ησλ εθθξεκψλ ζπζηάζεσλ ηεο εξγαιεηνζήθεο
αληαγσληζκνχ Η ηνπ ΟΟΑ.
Ζ κεηάβαζε ηεο θπβέξλεζεο (government) πξνο ηε δηαθπβέξλεζε (governance) κε βαζηθά
εξγαιεία ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο θαηφπηλ επξείαο αλνηθηήο δηαβνχιεπζεο θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηεο
ζε ζρέδηα δξάζεο, ζεσξείηαη αλαπφδξαζηε. Σα παξαδείγκαηα, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηνλ
παξαθάησ αλαιπηηθφ πίλαθα, είλαη πνιιά. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη δεζκεχζεηο ηεο ρψξαο γηα
ηελ θαηάξηηζε ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, κε βάζε ηελ
απνηειεζκαηηθή δη-ππεξεζηαθή ζπλεξγαζία, νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο/αηειψο δεισκέλεο εξγαζίαο, πξνγξακκαηηζκέλεο επξχηεξεο
ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο πνπ εθπφλεζε ν ΟΟΑ (2011) θ.ά.
Γεληθφηεξα, βαζηθφ δεηνχκελν ησλ θαηξψλ απνηειεί ε αλαδήηεζε ιχζεσλ/εξγαιείσλ γηα ηνλ
θαιχηεξν ζπληνληζκφ κε θξηηήξηα ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Δίλαη ζαθέο
φηη ε επίηεπμε απνηειεζκάησλ δελ επηδηψθεηαη πιένλ κφλν δηα ηεο λνκνζεζίαο, αιιά επηιέγνληαη
θαη πην ήπηα ξπζκηζηηθά κέζα. Οξηζκέλεο θνξέο, ε επηδίσμε θαζνξηζκέλσλ απνηειεζκάησλ
ππεξβαίλεη ηελ «παιηά» λνκηκνπνίεζε (ππνρξεσηηθή δηα ησλ ζεζκψλ) θαη πξνυπνζέηεη ηελ
αμηνπνίεζε πην επέιηθησλ ηξφπσλ ξχζκηζεο, πνπ βαζίδνληαη ζηε δηαβνχιεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη φρη ζηελ πξφβιεςε ηζρπξψλ λνκηθψλ θπξψζεσλ. αθψο ηα παξαπάλσ
πξνθχπηνπλ κέζα ζε έλα αλακθίβνια πηεζηηθφ θιίκα πνπ πξνηάζζεη ηελ πξνψζεζε ζεκαληηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ εληφο αζθπθηηθψλ πξνζεζκηψλ, πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ εκπέδσζε ησλ λνεκάησλ
πνπ ηίζεληαη θάζε θνξά ππφ δηαπξαγκάηεπζε.
Απηφ θαζίζηαηαη ζαθέο θαη κέζα απφ ηηο ζπρλέο επαλαιήςεηο ησλ ίδησλ λνεκάησλ ζηα ηξία ππφ
κειέηε θείκελα. Ζ πξνψζεζε δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο θνξνινγίαο, ηνπ
αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο πξνυπνζέηεη ρξφλν, πξνθεηκέλνπ
δηαθνξνπνηεκέλεο ή ζπρλά αληηθαηηθέο αξρέο θαη αμίεο λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαβνχιεπζεο,
κε γλψζε θαη ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ. Μφλν ζε ζπλζήθεο δηαθάλεηαο, άιισζηε,
δηακνξθψλνληαη απνθάζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ έλα απνηχπσκα, θαηνξζψλνληαο λα πείζνπλ απηνχο
ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη. Αζθαιψο ε έλλνηα ηεο δηαθπβέξλεζεο δείρλεη λα απνθηά κεγαιχηεξν
λφεκα ζε ζπλζήθεο νκαιφηεηαο, θαηεπζχλνληαο ηηο θπβεξλήζεηο ζε πην δηαθαλείο θαη πνηνηηθέο
επηινγέο.
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ΠΗΝΑΚΑ: ΔΚΦΑΝΔΗ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΣΑ ΜΝΖΜΟΝΗΑΚΑ ΚΔΗΜΔΝΑ
Ν. 3845/2010
Γεκνζηνλνκηθέο
κεηαξξπζκίζεηο

πληάμεηο

Τγεία

Φνξνινγηθή
Μεηαξξύζκηζε/
Φνξνινγηθή
Γηνίθεζε

Δθζπγρξνληζκόο ηεο
δεκόζηαο δηνίθεζεο

Δλίζρπζε ηεο
αγνξάο εξγαζίαο &
ηεο εηζνδεκαηηθήο
πνιηηηθήο
Βειηίσζε ηνπ
επηρεηξεκαηηθνύ
πεξηβάιινληνο &
ελίζρπζε ηνπ
αληαγσληζκνύ ζηηο
αγνξέο

Αχμεζε ζπληειεζηψλ ΦΠΑ, εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο ζηα θαχζηκα, ζην αιθνφι
θαη ζην πνηφ, κείσζε ηνπ κηζζνινγίνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κείσζε ησλ
πςειφηεξσλ ζπληάμεσλ, κείσζε ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ.
Μεηαξξχζκηζε ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο (ζε ζηελή δηαβνχιεπζε κε Δπξσπατθή
Δπηηξνπή, ΓΝΣ, ΔΚΣ) κε ηε ζπγρψλεπζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπληαμηνδνηηθψλ
ηακείσλ ζε ηξία θαη ζέζπηζε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο:
Απινχζηεπζε ηνπ θαηαθεξκαηηζκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπληάμεσλ, λένη θαζνιηθψο
δεζκεπηηθνί θαλφλεο γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα, ηηο εηζθνξέο, ηνπο θαλφλεο
ζπζζψξεπζεο θαη ηελ ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ
δηθαησκάησλ θ.ά.
Δθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο: Νέν ζεζκηθφ πιαίζην πξνκεζεηψλ πγείαο,
ζχζηεκα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαξκάθσλ, νινθιήξσζε πξνγξάκκαηνο
κεραλνξγάλσζεο ησλ λνζνθνκείσλ, πεξηζζφηεξε δεκνζηνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή
επίβιεςε ησλ δαπαλψλ πγείαο απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, δεκνζίεπζε
ειεγκέλσλ ινγαξηαζκψλ θαη βειηίσζε κεραληζκψλ ηηκνιφγεζεο θαη θνζηνιφγεζεο.
Μείσζε απαιιαγψλ θαη κεηψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ε θνξνινγηθή βάζε.
Καηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο. Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο.
Δμαζθάιηζε εζφδσλ απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο κε ηα κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα,
έιεγρν ησλ αηφκσλ κε πςειφ πινχην, θαζψο θαη ησλ απηναπαζρνινχκελσλ, δίσμε
ησλ κεγαιχηεξσλ παξαβαηψλ, ελίζρπζε ηεο δήισζεο θαη πιεξσκήο ηνπ ΦΠΑ,
ζπιινγή ησλ ιεμηπξφζεζκσλ θνξνινγηθψλ νθεηιψλ.
Αλαδηνξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζιεςεο, νινθιήξσζε ηεο εληαίαο αξρήο
πιεξσκψλ γηα ηνπο κηζζνχο, ελίζρπζε δηαθάλεηαο ζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ,
αλαδηνξγάλσζε ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (κείσζε αξηζκνχ ηνπηθψλ δηνηθήζεσλ θαη
αηξεηψλ ππαιιήισλ/ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ πφξσλ
κεηαμχ ησλ θνξέσλ), ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ, θαηαπνιέκεζε
ζπαηάιεο θαη δηαθζνξάο.
Μεηαξξχζκηζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο κηζζνινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα, ζέζπηζε ειάρηζησλ κηζζψλ γηα λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο γηα εηδηθέο νκάδεο (λένη, καθξνρξφληα
άλεξγνη), λέν ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ηελ αδήισηε εξγαζία, καζεηεία - νκαδηθέο
απνιχζεηο - κεξηθή απαζρφιεζε, θνηλσληθέο δαπάλεο γηα επάισηεο θνηλσληθά
νκάδεο.
Θέζπηζε λνκνζεζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ζεκείσλ εμππεξέηεζεο κηαο ζηάζεο (onestop shops) γηα ηελ έλαξμε λέσλ επηρεηξήζεσλ (κείσζε δηαδηθαζηψλ, θφζηνπο θαη
θαζπζηεξήζεσλ), πιήξεο εθαξκνγή επξσπατθήο Οδεγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο
(ηνπξηζκφο, εθπαίδεπζε, ιηαληθφ εκπφξην), απειεπζέξσζε θιεηζηψλ επαγγεικάησλ
(κείσζε θαζνξηζκέλσλ ακνηβψλ θαη άιισλ πεξηνξηζκψλ γηα ηνπο δηθεγφξνπο, ηα
θαξκαθεία, ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο, ηνπο κεραληθνχο, ηνπο αξρηηέθηνλεο, ηηο νδηθέο

145

Πξνώζεζε
επελδύζεσλ &
εμαγσγώλ

Γηαρείξηζε &
απνθξαηηθνπνίεζε
θξαηηθώλ
επηρεηξήζεσλ
Βειηίσζε ηεο
απνξξόθεζεο
θνηλνηηθώλ
θνλδπιίσλ
Ν. 4046/2012
Γηαξζξσηηθέο
κεηαξξπζκίζεηο

Γεκνζηνλνκηθέο
κεηαξξπζκίζεηο

πληάμεηο

Τγεία

κεηαθνξέο θαη ηνπο ινγηζηέο).
Τινπνίεζε ζρεδίνπ αλάθακςεο ησλ ζηδεξνδξφκσλ, απειεπζέξσζε δξαζηεξηνηήησλ
ησλ ηνκέσλ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ελίζρπζε
αλεμαξηεζίαο ηεο Ρπζκηζηηθήο Αξρήο Δλέξγεηαο (ΡΑΔ).
Πεξηνξηζκφο θνξνινγηθψλ εκπνδίσλ ζε ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο επηρεηξήζεσλ,
απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεισλεηαθήο εθθαζάξηζεο εηζαγσγψλ - εμαγσγψλ.
Πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ελίζρπζε ησλ δεζκψλ κεηαμχ ηεο δεκφζηαο έξεπλαο θαη
ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο, αλάπηπμε πεξηθεξεηαθψλ βηνκεραληθψλ ζρεκαηηζκψλ
ζπλεξγαζίαο (clusters).
Μεγαιχηεξε δηαθάλεηα (αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο/κείσζε ησλ δεκηψλ), ζχληαμε
ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ κεγαιχηεξσλ
δεκηνγφλσλ επηρεηξήζεσλ (θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ ζηδεξνδξφκσλ θαη ησλ κέζσλ
καδηθήο κεηαθνξάο), επαλεμέηαζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο,
βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ελίζρπζε ηεο επνπηείαο ηεο θξαηηθήο
ηδηνθηεζίαο.
ηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ
απνξξφθεζεο, πηνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο «γξήγνξεο παξαγσγήο έξγσλ».

Μείσζε ζηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε, ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αληηδεκάξρσλ θαη
ηνπ ζρεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπο, κείσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο δαπάλεο ηεο θεληξηθήο
θπβέξλεζεο, ηεο δαπάλεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηεμαγσγή εθινγψλ, κείσζε ηνπ
ΠΓΔ, κείσζε ζηα εηδηθά κηζζνιφγηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.
Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο κεηαξξπζκίζεσλ, ιεηηνπξγία Σακείνπ Αμηνπνίεζεο ηεο
Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΣΑΗΠΓ).
Πεξηνξηζκφο ηεο ζπαηάιεο θαη ζηα άιια λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ
(ΝΠΓΓ).
Αλαζεψξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεπηεξνβάζκησλ/επηθνπξηθψλ δεκφζησλ
ζπληαμηνδνηηθψλ ηακείσλ, αλαζεψξεζε ησλ θαζεζηψησλ αλαπεξίαο.
Μείσζε θαηαθεξκαηηζκέλεο δνκήο δηαθπβέξλεζεο, ελίζρπζε θαη ελνπνίεζε ηνπ
δηθηχνπ πξσηνβάζκηαο πεξίζαιςεο, εμνξζνινγηζκφο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ δηθηχνπ,
ελίζρπζε ησλ θεληξηθψλ πξνκεζεηψλ, ελίζρπζε κηαο ηζρπξήο ηθαλφηεηαο
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο.
Δλίζρπζε δηαθπβέξλεζεο: ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ πγεία
δηαδηθαζηψλ θαη επζχλε ιήςεο απφθαζεο ππφ ην Τπνπξγείν Τγείαο - πξνεηνηκαζία
ζρεδίνπ κε ηηο αλαγθαίεο λνκνζεηηθέο αιιαγέο. Χο κέξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο
ζπγθέληξσζεο, φια ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζπγρσλεχνληαη ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ
Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΔΟΠΤΤ) θαη εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
Τπνπξγείνπ Τγείαο.
Αλεμάξηεηε Οκάδα Κξνχζεο Δκπεηξνγλσκφλσλ Πνιηηηθήο Τγείαο (θαηάξηηζε
εηήζησλ εθζέζεσλ γηα ηελ πξφνδν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ).
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Φνξνινγηθή
δηνίθεζε/
Φνξνινγηθή
κεηαξξύζκηζε

Δλίζρπζε ηνπ πιαηζίνπ θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο, κεηαβίβαζε εμνπζηψλ απφ ην
πνιηηηθφ επίπεδν ζηε θνξνινγηθή δηνίθεζε (έιεγρνο ζε θαίξηεο επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ).
Απινπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε δηεχξπλζε ησλ βάζεσλ.
Αλαζεψξεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (επζπγξάκκηζε
πξνο ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο).

Δθζπγρξνληζκόο ηεο
δεκόζηαο δηνίθεζεο

Δθαξκνγή νδηθνχ ράξηε.
Γεκηνπξγία κηαο πςεινχ επηπέδνπ ζπληνληζηηθήο νκάδαο, ηεο νπνίαο ζα
πξνεδξεχζεη ν Πξσζππνπξγφο θαη ζα επνπηεχεη, παξαθνινπζεί θαη δηαζθαιίδεη ηελ
εθαξκνγή ησλ δηνηθεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.
Γεκηνπξγία κηαο ζηαζεξήο δνκήο γηα ηνλ Γηππνπξγηθφ πληνληζκφ (Μάηνο 2012).
Γεκηνπξγία βαζηθψλ νξηδφληησλ δνκψλ ζε θάζε Τπνπξγείν, πινπνηψληαο ηηο
ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο σο πξνο ηνλ Πξνυπνινγηζκφ/Οηθνλνκηθά, ηνπο ινγηζηηθνχο
ειέγρνπο, ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ηε δηαρείξηζε αλζξψπηλσλ πφξσλ, ηηο ελέξγεηεο
κέζα ζε πιαίζην θνηλψλ θαλφλσλ.
Γεκηνπξγία εηδηθνχ νδηθνχ ράξηε πνπ «κεηαγισηηίδεη» φιεο ηηο αξρέο ζπλνρήο θαη
απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε θεληξηθφ επίπεδν εληφο ηνπ απνθεληξσκέλνπ
πεξηθεξεηαθνχ/ηνπηθνχ επηπέδνπ.
Νέν Μηζζνιφγην.
Λεηηνπξγία Δληαίαο Αξρήο Γεκνζίσλ Πξνκεζεηψλ (ΔΑΓΠ).

Δλίζρπζε ηεο
Αλάπηπμεο

Σαρεία πξνζαξκνγή ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ελίζρπζε ησλ ζεζκψλ ηεο («δεδνκέλνπ
φηη ε έθβαζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο πξνζδνθίεο»), κεηαξξπζκίζεηο ζην
ζχζηεκα θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ.
Μέηξα γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ησλ ζπιινγηθψλ
ζπκβάζεσλ.
Με κηζζνινγηθά εξγαζηαθά θφζηε, θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο θαη ηεο
εηζθνξνδηαθπγήο.

Βειηίσζε ηνπ
επηρεηξεκαηηθνύ
πεξηβάιινληνο &
ελίζρπζε ηνπ
αληαγσληζκνύ ζηηο
αλνηθηέο αγνξέο

Μέηξα γηα ηα λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλα επαγγέικαηα/Αλαζεψξεζε ησλ
πεξηνξηζκψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο.
Μεηαξξχζκηζε ηνπ Κψδηθα πεξί Γηθεγφξσλ.
Αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ/Γηαζθάιηζε πιήξνπο ζπκκφξθσζεο κε
ηελ Οδεγία ησλ Τπεξεζηψλ.
Απινπνίεζε ηεο αδεηνδφηεζεο ηερληθψλ επαγγεικαηηθψλ θαη κεηαπνηεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ.
Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.
Διιάδα θηιηθή ζηηο επηρεηξήζεηο: «Ζ θπβέξλεζε δεκνζηεχζεη ζηνλ δηθηπαθφ ηεο
ηφπν έλα ζρέδην γηα κηα επηρεηξεκαηηθά θηιηθή Διιάδα, πνπ αληηκεησπίδεη ηνπο
ελαπνκείλαληεο πεξηνξηζκνχο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο
επελδχζεηο θαη ηελ θαηλνηνκία.
Κηεκαηνιφγην θαη Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο.
Έιεγρνο ησλ θαλνληζκψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.
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Μεηαθνξέο
Δλέξγεηα
Έξεπλα & Αλάπηπμε
(Δ & Α), Καηλνηνκία
Καιύηεξε
Ννκνζέηεζε
Αύμεζε ηνπ ξπζκνύ
απνξξόθεζεο
θνλδπιίσλ
Αλαβάζκηζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο
Μεηαξξύζκηζε ηνπ
δηθαζηηθνύ
ζπζηήκαηνο

Παξαθνινύζεζε
ησλ
Μεηαξξπζκίζεσλ &
Σερληθή Βνήζεηα

Πνιενδνκηθή κεηαξξχζκηζε.
Παξεκβάζεηο ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο, ζηνπο ιηκέλεο, ζηελ αεξνπνξία θαη ζηνπο
ζηδεξφδξνκνπο.
Αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζρέδην
κεηαξξχζκηζεο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ πξνγξακκάησλ αλαλεψζηκσλ κνξθψλ
ελέξγεηαο.
ηξαηεγηθφ ζρέδην δξάζεο γηα πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο
πνηφηεηαο ησλ ζπλεξγεηψλ κεηαμχ ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο Δ & Α &
Καηλνηνκίαο, θαζψο θαη ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Τηνζεηείηαη λνκνζεζία γηα ηε βειηίσζε ηεο θαλνληζηηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Ζ ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο ζηφρνπο ζα κεηξάηαη κε πηζηνπνηεκέλα δεδνκέλα.
ρέδην δξάζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο/Σαθηηθή ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν
ηεο εθαξκνγήο ηεο.
Απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ, νξγαλσηηθέο αιιαγέο
ζηα δηθαζηήξηα, επηηάρπλζε απνλνκήο δηθαηνζχλεο.
Γεκνζίεπζε ηξηκεληαίσλ δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο γηα θάζε βαζηθή πξσηνβνπιία
δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.
Ζ θπβέξλεζε ζα δεηήζεη ηελ παξνρή Σερληθήο Βνήζεηαο (ΣΒ) απφ ηα θξάηε - κέιε
ηεο ΔΔ, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην ΓΝΣ ή άιινπο νξγαληζκνχο ζε ηνκείο
πξνηεξαηφηεηαο. Ζ Οκάδα Γξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Διιάδα ζα
ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο ΣΒ ζχκθσλα κε ηελ απνζηνιή ηεο. Ζ ειιεληθή δηνίθεζε ζα
δξνκνινγήζεη ηε ζπλέρεηα ηεο ΣΒ.

Ν. 4336/2015

Γεκνζηνλνκηθή
εμπγίαλζε

Απνθαηάζηαζε ηεο
δεκνζηνλνκηθήο
βησζηκόηεηαο

χζηαζε Σακείνπ Ηδησηηθνπνηήζεσλ (ζπζηήλεηαη απφ θξάηνο - κέινο γηα λα
δηαηεξεί ζεκαληηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ην νπνίν ζα ηα ξεπζηνπνηεί κε
ηδησηηθνπνηήζεηο θαη άιια κέζα)/Γηαθπβέξλεζε Σακείνπ Αλαθεθαιαηνπνίεζεο.
Γηαθπβέξλεζε ηνπ ειιεληθνχ ΣΥ: Αλεμαξηεζία ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο
ηαζεξφηεηαο (ΣΥ), ελίζρπζε ηεο δνκήο δηαθπβέξλεζήο ηνπ, πξφιεςε πνιηηηθψλ
παξεκβάζεσλ ζηε δηαρείξηζε ή ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.
Γηαθπβέξλεζε ησλ ηξαπεδψλ: Απνηξνπή πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηε δηαρείξηζε,
ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηηο εκπνξηθέο πξάμεηο ησλ ηξαπεδψλ, απζηεξή ιεηηνπξγία
βάζεη ησλ αξρψλ ηεο αγνξάο. Γηνξηζκφο ησλ κειψλ ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ
θαη ησλ αλψηαησλ ηξαπεδηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ρσξίο θξαηηθή παξέκβαζε
(κε βάζε ηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ, βέιηηζηεο δηεζλείο πξαθηηθέο).
πλδπαζκφο εκπξνζζνβαξψλ παξακεηξηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ΦΠΑ θαη ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο,
ππνζηεξηδφκελνπ απφ έλα θηιφδνμν πξφγξακκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο
ζπκκφξθσζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη γηα ηελ
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θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ελψ παξάιιεια ζα δηαζθαιίδεηαη ε επαξθήο
πξνζηαζία ησλ εππαζψλ νκάδσλ.
Γηαζθάιηζε ηεο
ρξεκαηνπηζησηηθήο
ζηαζεξόηεηαο
Δπίηεπμε βηώζηκσλ
δεκόζησλ
νηθνλνκηθώλ πνπ
ζηεξίδνπλ ηελ
αλάπηπμε θαη ηελ
απαζρόιεζε

Δλίζρπζε ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο
& ηεο αλάπηπμεο

Αδήισηε Δξγαζία

Δθπαίδεπζε

Αγνξέο πξντόλησλ
&επηρεηξεκαηηθό
πεξηβάιινλ

Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ (ΜΔΓ).

Γεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή: ζεκαληηθά θαη βηψζηκα πξσηνγελή πιενλάζκαηα
κεζνπξφζεζκα, ηα νπνία ζα κεηψλνπλ ζηαζεξά ηνλ ιφγν δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην
ΑΔΠ.
Μεηαξξπζκίζεηο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο.
Μεηαξξπζκίζεηο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο.
Αγνξά εξγαζίαο θαη αλζξψπηλν θεθάιαην: Δπαλεμέηαζε ησλ ζεζκψλ ηεο αγνξάο
εξγαζίαο. Γηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κε επηθεθαιήο κηα νκάδα αλεμάξηεησλ
εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ επαλεμέηαζε νξηζκέλσλ πθηζηάκελσλ πιαηζίσλ ηεο
αγνξάο εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νκαδηθψλ απνιχζεσλ, ηεο ζπιινγηθήο
δξάζεο θαη ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ
βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν. Τπνζηήξημε ηεο
δηαδηθαζίαο δηαβνχιεπζεο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο (ΓΟΔ). Ζ νξγάλσζε, νη φξνη
εληνιήο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα ζα ζπκθσλεζνχλ κε ηα ζεζκηθά φξγαλα.
Οινθιεξσκέλν ζρέδην δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο/αηειψο
δεισκέλεο εξγαζίαο, ελίζρπζε αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ λφκηκσλ εηαηξεηψλ,
πξνζηαζία εξγαδνκέλσλ, αχμεζε εζφδσλ απφ ηε θνξνινγία/θνηλσληθή αζθάιηζε.
Βειηίσζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο.
Πξνγξακκαηηζκέλε επξχηεξε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. Δπηθαηξνπνίεζε ηεο
αμηνιφγεζεο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ εθπφλεζε ν ΟΟΑ
(2011). Δθπφλεζε επηθαηξνπνηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο.
Οηθνλνκηθέο επθαηξίεο γηα ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, πεξηνξηζκφο ηεο
πξνζνδνζεξίαο/κνλνπσιηαθήο ζπκπεξηθνξάο. Τινπνίεζε ησλ εθθξεκψλ
ζπζηάζεσλ ηεο εξγαιεηνζήθεο αληαγσληζκνχ Η ηνπ ΟΟΑ. Άλνηγκα ησλ θιεηζηψλ
επαγγεικάησλ ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ, αλαινγηζηψλ, θιεηήξσλ, απειεπζέξσζε
αγνξάο ηνπξηζηηθψλ θαηαιπκάησλ. Μείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, κεηαμχ άιισλ, γηα
ηηο νξηδφληηεο απαηηήζεηο αδεηνδφηεζεο επελδχζεσλ/δξαζηεξηφηεηεο ρακεινχ
θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, κείσζε ηνπ
δηνηθεηηθνχ θφξηνπ ησλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ ΟΟΑ,
ζπγθξφηεζε επηηξνπήο γηα ηελ εθπφλεζε λνκνζεζίαο ζε δηππνπξγηθφ επίπεδν.
Έγθξηζε ράξηε πνξείαο γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο αδεηνδφηεζεο ησλ επελδχζεσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηεξάξρεζεο πξνηεξαηνηήησλ.

Ρπζκηδόκελεο
επηρεηξήζεηο
δηθηύσλ (ελέξγεηα,
κεηαθνξέο, λεξό)

Δπζπγξάκκηζε ηεο λνκνζεζίαο κε ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ, πην ζχγρξνλεο/
αληαγσληζηηθέο, κείσζε κνλνπσιηαθψλ πξνζφδσλ/αλεπαξθεηψλ, πξνψζεζε
θαηλνηνκίαο.

Μεηαθνξέο &
Δθνδηαζηηθή

Θέζπηζε γεληθνχ ζρεδίνπ γηα ηηο κεηαθνξέο/εθνδηαζηηθή πνπ ζα θαιχπηεη φινπο
ηνπο ηξφπνπο κεηαθνξάο (νδηθνχο, ζηδεξνδξνκηθνχο, ζαιάζζηνπο, ελαέξηνπο θαη
ζπλδπαζηηθνχο). Θέζπηζε ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηε ζηξαηεγηθή εθνδηαζηηθήο,
εθαξκνγή λφκνπ πεξί εθνδηαζηηθήο.
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Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ. Έγθξηζε ρεδίνπ αμηνπνίεζεο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Asset Development Plan - ADP) πνπ πξνβιέπεη ηελ
Ηδησηηθνπνίεζε
ηδησηηθνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππάγνληαη ζην ΣΑΗΠΔΓ απφ ηηο
31.12.2014.
Καηάξηηζε ζπλνιηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, κε βάζε
Καηαπνιέκεζε
ηελ απνηειεζκαηηθή δη-ππεξεζηαθή ζπλεξγαζία
θνξνδηαθπγήο
Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, πξφιεςε αλάξκνζησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη εμαζθάιηζε
Γεκόζηεο ζπκβάζεηο
κεγαιχηεξεο ινγνδνζίαο - έιεγρνπ. πκθσλία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή επί ελφο
νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο.
Γεκηνπξγία ηζρπξψλ αληηθηλήηξσλ γηα πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε απμάλνληαο ηηο
θπξψζεηο γηα ηελ πξφσξε ζπληαμηνδφηεζε θαη θαηαξγψληαο ζηαδηαθά ηα θεθηεκέλα
δηθαηψκαηα ζπληαμηνδφηεζεο πξηλ απφ ηε λφκηκε ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο.
Βηώζηκν ζύζηεκα
θνηλσληθήο πξόλνηαο Δλνπνίεζε φισλ ησλ ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε κηα εληαία νληφηεηα,
θαηάξγεζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ ξπζκίζεσλ γηα ηε δηαθπβέξλεζε θαη ηε
- πληάμεηο
δηαρείξηζε, λέν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη νκάδα δηαρείξηζεο, εθαξκνγή θεληξηθνχ
κεηξψνπ ζπλεηζθεξφλησλ, δεκηνπξγία θνηλψλ ππεξεζηψλ.
Ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε: Γηαρείξηζε ησλ ηηκψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ
πξντφλησλ, βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ λνζνθνκείσλ, αχμεζε ησλ
λνζνθνκεηαθψλ πξνκεζεηψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζπγθεληξσηηθά, δηαρείξηζε ηεο
δήηεζεο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο κέζσ
ηεθκεξησκέλσλ πξσηνθφιισλ ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο, αλαζέζεηο πξνο
Τγεία
ηδηψηεο παξφρνπο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν,
εθζπγρξνληζκφο ζπζηεκάησλ κεραλνξγάλσζεο, αλάπηπμε λένπ ζπζηήκαηνο
ειεθηξνληθνχ παξαπεκπηηθνχ γηα ηελ πξσηνβάζκηα/δεπηεξνβάζκηα πεξίζαιςε πνπ
ζα επηηξέπεη ηε δηαηχπσζε ελαιιαθηηθψλ νδψλ πεξίζαιςεο γηα ηνπο αζζελείο.
Βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο/εθαξκνγή ηνπ
ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο (βαζκηαία εζληθή εθαξκνγή): Έγθξηζε ζεηξάο
θαζεζηψησλ εγγπεκέλεο ζηήξημεο ηεο απαζρφιεζεο πνπ ζα θαιχπηνπλ 150.000
άηνκα, φπσο ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ (29+), ησλ λέσλ (16-29) θαη κεηνλεθηνπζψλ
Γίθηπα θνηλσληθήο
νκάδσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, κεηαμχ άιισλ, ησλ δηθαηνχρσλ ΚΔΝ) κε
αζθάιεηαο
εμαηνκηθεπκέλα ελεξγεηηθά κέηξα ζηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο εξγαζίαο γηα ηνπο
ζπκκεηέρνληεο, κε ρξήζε ηνπηθψλ ζπκπξάμεσλ, κε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ θαη
θνηλσληθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη απνδνηηθήο
ρξήζεο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ.
Αλάπηπμε,
αληαγσληζηηθόηεηα
θαη επελδύζεηο

Δπξχ θάζκα κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο αγνξέο εξγαζίαο θαη ηηο αγνξέο πξντφλησλ
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελέξγεηαο), επίηεπμε βέιηηζησλ επξσπατθψλ πξαθηηθψλ.
Πξφγξακκα ηδησηηθνπνηήζεσλ, πνιηηηθέο γηα ηε ζηήξημε ησλ επελδχζεσλ.

Έλα ζύγρξνλν
θξάηνο θαη κηα
ζύγρξνλε δεκόζηα
δηνίθεζε

Πξφγξακκα νηθνδφκεζεο ηθαλνηήησλ θαη απνπνιηηηθνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο
δηνίθεζεο. Γηεμνδηθή ηξηεηήο ζηξαηεγηθή γηα κεηαξξπζκίζεηο ζε ζπκθσλία κε ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή (αλαδηνξγάλσζε ησλ δηνηθεηηθψλ δνκψλ, εμνξζνινγηζκφο ησλ
δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, βειηηζηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ελίζρπζε ηεο
δηαθάλεηαο/ινγνδνζίαο, ειεθηξνληθή δεκφζηα δηνίθεζε (e-government), κηα
επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή). Σα βαζηθά παξαδνηέα ζα είλαη ν εληζρπκέλνο

150

Γηθαηνζύλε
Καηαπνιέκεζε ηεο
δηαθζνξάο
Παξαθνινύζεζε
Μεηαξξπζκίζεσλ
& Σερληθή Βνήζεηα

ζπληνληζκφο ησλ πνιηηηθψλ, θαιχηεξεο δηαδηθαζίεο πξνζιήςεσλ γηα δηεπζπληηθά
ζηειέρε, πξνγξακκαηηζκφο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηελ έγθαηξε αμηνιφγεζε/
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε πξνζιήςεηο, κηα δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξε κεηαξξχζκηζε
ηνπ κηζζνινγίνπ, έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ, ελίζρπζε ησλ
κνλάδσλ άζθεζεο πνιηηηθήο ζε βαζηθνχο ηνκείο, κηα ζεκαληηθή αλαβάζκηζε ηνπ
ξφινπ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε ακθφηεξα ηα επίπεδα κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε
ηεο ηνπηθήο απηνλνκίαο/ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ
ηνπηθψλ αξρψλ, εμνξζνινγηζκφο ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ/επηρεηξήζεσλ ηνπηθήο
ηδηνθηεζίαο, εθζπγρξνληζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζιήςεσλ, βειηίσζε ηεο
θηλεηηθφηεηαο ζηνλ Γεκφζην Σνκέα/θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ.
Δπζπγξάκκηζε κε κηζζνινγηθψλ παξνρψλ.
Μεηαξξχζκηζε ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ.
Αλψηαηα φξηα γηα ηηο κηζζνινγηθέο δαπάλεο θαη ηα επίπεδα απαζρφιεζεο.
Ζ πθηζηάκελε Γεληθή Γξακκαηεία πληνληζκνχ (ΓΓ) ζα εληζρπζεί ψζηε λα
εμαζθαιηζηεί ν απνηειεζκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ζπληνληζκφο ηνπ
θπβεξλεηηθνχ έξγνπ, ησλ λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο
εθαξκνγήο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ αξκπηηξάδ ζε φιεο ηηο
πνιηηηθέο.
Πξφγξακκα βειηίσζεο ηεο πξφζβαζεο ησλ πνιηηψλ ζηε δηθαηνζχλε.
Δπηθαηξνπνίεζε θαη ζέζε ζε εθαξκνγή αλαζεσξεκέλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα
ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.

πλέρηζε ηεο ζπλδξνκήο ΣΒ ζε πνιινχο ηνκείο κεηαξξπζκίζεσλ.
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Παξάξηεκα
ΒΑΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ Ν. 4048/2012 ΚΑΗ 4109/2013
Α.

Ρχζκηζε είλαη θάζε λνκνζρέδην, πξνζζήθε ή ηξνπνινγία θαη θάζε πξάμε ή απφθαζε,
ε νπνία πεξηέρεη γεληθνχο θαη απξφζσπνπο θαλφλεο δηθαίνπ θαη είλαη κείδνλνο
ζεκαζίαο.

Β.

Καιή λνκνζέηεζε είλαη ε πνιηηηθή θαη ε δηακφξθσζε αξρψλ θαη κέζσλ γηα ηε
βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ξπζκίζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ηνπο.

Γ.

Ρπζκηζηηθή δηαθπβέξλεζε είλαη ε δηαδηθαζία ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ θαιήο
λνκνζέηεζεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ν ξπζκηζηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη
ε ηήξεζε ησλ αξρψλ απηήο θαηά ηε ζχληαμε, ζέζπηζε θαη εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ,
θαζψο θαη ε ιήςε κέηξσλ πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο.

Γ.

Αλάιπζε ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ είλαη ε έθζεζε, ζηελ νπνία απνηππψλνληαη νη
ζπλέπεηεο ηεο ξχζκηζεο σο πξνο ηε ζρέζε θφζηνπο − νθέινπο θαη ηηο πηζαλέο
δηαθηλδπλεχζεηο, ηδίσο ζηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε.

Δ.

Γηνηθεηηθά βάξε είλαη ην θφζηνο πνπ πξνθχπηεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηνλ ηνκέα ηνπ
εζεινληηζκνχ, ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηνπο πνιίηεο θαηά ηε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηε
λνκηθή ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ζηνηρεία θαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε
δξάζε ηνπο ή ηελ παξαγσγή ηνπο είηε ζηηο δεκφζηεο αξρέο είηε ζε ηξίηνπο, εθφζνλ νη
πιεξνθνξίεο απηέο δελ ζα ζπιιέγνληαλ εάλ δελ ππήξρε ε ζρεηηθή λνκηθή ππνρξέσζε.

η.

Αλακφξθσζε Γηθαίνπ είλαη ε εθ λένπ ξχζκηζε ελφο πεδίνπ ζρέζεσλ θαη ζεκάησλ ην
νπνίν έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν λνκνζεηηθήο ή θαη θαλνληζηηθήο παξέκβαζεο.

Ε.

«Κέληξν Γηαθπβέξλεζεο» (ΟΟΑ): «έλα κηθξφ ζχλνιν απφ ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα
ζηνλ ππξήλα ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία κεηαμχ ηνπο έρνπλ ηελ
εμνπζηνδφηεζε, επζχλε θαη ηθαλφηεηα λα θαζνδεγήζνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο
ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο θαη θαηεχζπλζεο γηα ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή απηνχ ηνπ νξάκαηνο ζηελ πξάμε. Ζ ιεηηνπξγία – θιεηδί
ηνπ Κέληξνπ Γηαθπβέξλεζεο είλαη ην λα ιεηηνπξγεί σο θεληξηθφο, θαζνδεγεηηθφο
κνριφο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηνλ ζπληνληζκφ, ηε ζχκπξαμε θαη ηε ζπλεξγαζία
ζε φιε ηε δεκφζηα δηνίθεζε, κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ελφο δπλαηνχ, ζπλεθηηθνχ θαη
ζπιινγηθνχ ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο γηα ην πνχ ρξεηάδεηαη λα πάεη ε Υψξα, θαη πψο ζα
πάεη εθεί». Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, «ην Κέληξν Γηαθπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα
είλαη ζε ζέζε λα πξνσζεί καθξνρξφληνπο θαη ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ηεο Κπβέξλεζεο
γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. Σν ζηξαηεγηθφ φξακα ζα πξέπεη λα ην
δηνρεηεχζεη θαη λα ην αλαπηχμεη ζε φιε ηελ θπβέξλεζε θαη ζηνπο κεραληζκνχο ηεο
(δεκφζηεο ππεξεζίεο)».
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ
Απνηειεί θνηλφ ηφπν φηη ην θπξίαξρν νξγαλσηηθφ πξφηαγκα ζηελ επνρή καο επηηάζζεη ηελ
αλαθαηαλνκή ηεο δηνηθεηηθήο χιεο θαη ησλ αζθνχκελσλ αξκνδηνηήησλ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο
δεκφζηαο πνιηηηθήο, ηφζν κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ δηνίθεζεο (ππεξεζληθφ, εζληθφ,
πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ), φζν θαη κεηαμχ ησλ θιαζηθψλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ Κξάηνπο θαη
ησλ εηαίξσλ απφ ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αγνξά. Ζ κεηαηφπηζε ηνπ «δηνηθεηηθνχ
εθθξεκνχο» πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ππέξβαζεο ηνπ θξαηηθνχ ζπγθεληξσηηζκνχ αληρλεχεηαη
επρεξψο ζηηο επηινγέο ηνπ αλαζεσξεηηθνχ λνκνζέηε ηνπ 2001, ηδίσο φζνλ αθνξά ζηηο
ζπληαγκαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ απνθέληξσζε θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε (άξζξα 101 θαη 102
) θαη ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο (άξζξα 9Α, 15 παξ. 2, 19 παξ. 2, 101Α, 103 παξ. 7 θαη 9 ). Ζ
δηαδηθαζία απηή, πνπ πξνζθπψο απνδίδεηαη σο κεηάβαζε απφ ηελ θπβέξλεζε (government) ζηε
δηαθπβέξλεζε (governance), απνηειεί ίζσο ηελ πιένλ αηρκεξή πξφθιεζε ζε ζρέζε θαη κε ηελ
επηθείκελε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε, κείδνλ δηαθχβεπκα ηεο νπνίαο πξννησλίδεηαη λα απνηειέζεη
ε επαλανξηνζέηεζε ηνπ ξφινπ ηνπ Κξάηνπο, ν νπνίνο νθείιεη λα είλαη θαηεπζπληήξηνο,
ξπζκηζηηθφο θαη επνπηηθφο.
Χζηφζν, θαη ρσξίο θακία πξφζεζε ππνβάζκηζεο ηεο αλαγθαηφηεηαο δηακφξθσζεο ζε επίπεδν
Καηαζηαηηθνχ Υάξηε εθείλσλ ησλ θξίζηκσλ γηα ηελ απνθέληξσζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο ζεζκηθψλ
πξνυπνζέζεσλ, ε αληίιεςε πψο κέζσ ηεο ζπληαγκαηηθήο αλαζεψξεζεο θαη κφλνλ είλαη εθηθηή ε
ζεξαπεία ησλ παζνγελεηψλ θαη ζηξεβιψζεσλ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο, είλαη έσιε θαη
ζπλάκα επηζθαιήο, θαζφζνλ απηφρξεκα αλάγεη έλα δήηεκα πνιηηηθήο βνχιεζεο, φπσο είλαη
πξσηίζησο ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, ζε ακηγψο λνκηθφ δήηεκα. Ζ παξαδνρή απηή επηξξσλχεηαη
θαη απφ ην γεγνλφο φηη, ζην πεξηβάιινλ ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, πνπ έρεη ηαπηηζηεί κε
θέξνπζεο ζεηηθφ πξφζεκν έλλνηεο, φπσο ε δηαθάλεηα, ε δηαβνχιεπζε θαη ε ζπλαίλεζε, ηα εξγαιεία
ήπηνπ δηθαίνπ (soft law) θεξδίδνπλ δηαξθψο έδαθνο έλαληη ησλ ππνρξεσηηθψλ θαλφλσλ δηθαίνπ
(hard law). Χο εθ ηνχηνπ, ε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε πξσηίζησο πξνυπνζέηεη ηελ εκπξάθησο
εθπεθξαζκέλε πξφζεζε ηεο πνιηηηθήο ηάμεο λα θαηαβάιεη ην απαηηνχκελν πνιηηηθφ θφζηνο.
ηα επηκέξνπο θεθάιαηα ηεο κειέηεο εληνπίδνληαη δηάζπαξηα ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ
φζνλ αθνξά ζηε ζπκβνιή ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ζην ειιεληθφ πνιίηεπκα θαη
θαηαγξάθνληαη νη πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ εθθάλζεψλ ηεο
ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο θαη ηα ειεγθηηθά ζψκαηα, ηελ νηθνλνκία, ηε
ξπζκηζηηθή δηαθπβέξλεζε. Οη θχξηεο θαηεπζχλζεηο πνπ ζπλάγνληαη απφ ηα επηκέξνπο θεθάιαηα ηεο
κειέηεο ζπλνςίδνληαη ζηα θάησζη:
Ζ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε δελ επηδέρεηαη κνλνζήκαληεο απαληήζεηο, πνπ πεξηνξίδνληαη απιψο
θαη κφλν ζηε ζέζπηζε ελφο θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, αιιά πξνερφλησο πξνυπνζέηεη ηελ θαιιηέξγεηα
δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο. Δπνκέλσο, θάζε κεηαξξπζκηζηηθφ εγρείξεκα πνπ δελ ηίζεηαη κε φξνπο
επέλδπζεο ζην αλζξψπηλν θεθάιαην, εθ πξννηκίνπ θαζίζηαηαη αιπζηηειέο. Ζ δηαξθήο επηκφξθσζε
θαη ζηνρεπκέλε θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο, ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ ζσκάησλ απνηειεί πάγηα αλάγθε ζην
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πεξηβάιινλ ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο θαη δηαζθαιίδεη ηε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο θαη
θαιψλ πξαθηηθψλ. Δμίζνπ ζεκαληηθή, φκσο, θξίλεηαη θαη ε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ
θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο.
Ζ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ ζεζκνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαηαδεηθλχεη ηελ πινχζηα
απηνδηνηθεηηθή παξάδνζε ηεο ρψξαο, ζε ζπλάξηεζε θαη κε ηηο εμειίμεηο ζην επξσπατθφ θαη δηεζλέο
γίγλεζζαη. Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, επνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα δηνηθεηηθφ κέγεζνο ελ
εμειίμεη. Σν πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηε δπλακηθή απηή δηαδηθαζία, πεξηιακβάλεη
επθαηξίεο θαη θηλδχλνπο, εμαθνινπζεί σζηφζν λα ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο πεξηθεξεηαθέο
αληζφηεηεο. Παξά ηηο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο θαη ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ
απφ ηελ ΔΔ, ην απνηέιεζκα παξακέλεη ηζρλφ θαη θαηψηεξν ησλ ζχγρξνλσλ απαηηήζεσλ. Ζ αλάγθε
ηεο κέγηζηεο δπλαηήο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη άληιεζεο πφξσλ απφ
ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία θαζηζηά αλαγθαία ηε δεκηνπξγία ζπλεξγεηψλ
ζηα ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο εθαξκνγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Σν
Πξφγξακκα «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» εληζρχεη ηνπο κεραληζκνχο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο θαη
δηαβνχιεπζεο, εκπινπηίδεη ηνπο ζεζκνχο δηαδεκνηηθήο, δηαπεξηθεξεηαθήο θαη δηαβαζκηδηθήο
ζπλεξγαζίαο, πξνλνεί γηα ηελ εηδηθή κεηαρείξηζε ησλ λεζησηηθψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ.
Δπνκέλσο, ε θξηηηθή πξνζέγγηζε απέλαληη ζηνλ ζεζκφ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο επηθεληξψλεηαη
θπξίσο ζε ζέκαηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο, παξά ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, κε εμαίξεζε βεβαίσο φζνλ
αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ ΟΣΑ, ηε θνξνινγηθή απνθέληξσζε, ηε κεηξνπνιηηηθή
δηνίθεζε θαη ηα εδαθηθά ζχκθσλα.
Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη εληεχζελ ε ειιεληθή πνιηηεία πξνέβε ζηε δηα λφκνπ
ίδξπζε Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, κε ελίνηε παξεκθεξέο πεδίν δξάζεο θαη αιιεινζπγθξνπφκελεο
αξκνδηφηεηεο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν φισλ ην παξάδεηγκα πιεζσξηζκνχ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ
ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Χο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη αδήξηηε ε αλάγθε γηα νκνγελνπνίεζε ηνπ
ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ, ηδίσο
φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία εθινγήο θαη ηε ζεηεία ησλ κειψλ ηνπο, φπσο επίζεο θαη γηα ζπγρψλεπζε
φζσλ Αλεμάξηεησλ Αξρψλ αιιεινεπηθαιχπηνληαη. Καζψο νη Αλεμάξηεηεο Αξρέο βξίζθνληαη ζηε
θάζε ηεο ζεζκηθήο σξίκαλζήο ηνπο, θαζίζηαηαη αθφκε πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή ε αλάγθε γηα ηελ
νξγάλσζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο αληηπξνζσπεπηηθνχο ζεζκνχο (Κνηλνβνχιην,
ηνπηθή απηνδηνίθεζε), ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη, παξάιιεια, γηα ηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζηάζεο ησλ πνιηηεηαθψλ νξγάλσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ απέλαληί
ηνπο.
Ζ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο θαθνδηνίθεζεο πξνυπνζέηεη νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ράξαμε
ζπλεθηηθήο εζληθήο ζηξαηεγηθήο, κε έκθαζε ζε δεηήκαηα επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο,ζπληνληζκνχ
θαη ζπλεξγαζίαο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη κε ηε δηθαζηηθή εμνπζία, ηε
δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ θνηλσλία, θαζψο θαη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο
θνηλήο γλψκεο σο πξνο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ ελ ιφγσ θαηλνκέλσλ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ
νηθνλνκία.
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ε επίπεδν ξπζκηζηηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε επξχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξφκελσλ
κεξψλ ζηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, παξαγσγήο, εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ λνκνζεηηθψλ
ξπζκίζεσλ απνηειεί ηελ απάληεζε ζηα θαηλφκελα ηεο πνιπλνκίαο θαη ηεο θαθνλνκίαο, θαζψο έηζη
δεκηνπξγείηαη «αίζζεζε ηδηνθηεζίαο» θαη βειηηψλεηαη ε θαλνληζηηθή πνηφηεηα ησλ ξπζκίζεσλ.
Δλψ, ηέινο, ε δεκηνπξγία ελφο Κέληξνπ Γηαθπβέξλεζεο πνπ ζα δηαζέηεη «παλνπηηθή» εηθφλα ηνπ
θπβεξλεηηθνχ έξγνπ, ζα ζπληνλίδεη ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ άζθεζε ησλ δεκφζησλ
πνιηηηθψλ θαη ζα δηαζθαιίδεη ηε ζεζκηθή κλήκε θαη ζπλέρεηα, απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα
ηελ ηειεζθφξεζε νπνηνπδήπνηε κεηαξξπζκηζηηθνχ εγρεηξήκαηνο.
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