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ΚΕΝΤΡΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Το

Κέντρο

Προγραμματισμού

και

Οικονομικών

Ερευνών

(ΚΕΠΕ) ιδρύαηκε το 1959 ως μια μικρή ερευνητική μονάδα με την
επωνυμία "Κέντρον

Οικονομικών Ερευνών", με βασικό σκοπό την

επιστημονική μελέτη των οικονομικών
την ενδάρρυνση

των οικονομικών

προβλημάτων της Ελλάδας,

ερευνών και τη συνεργασία με

άλλα επιστημονικά ιδρύματα.
Το 1964 το ΚΕΠΕ
διάρδρωση και

πήρε

τη

σημερινή

του

ονομασία και

του ανατέδηκαν οι εξής πρόσαετες αρμοδιότητες:

(α) η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων

και μακρο

χρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων προγραμμά
των περιφερειακής και χωροταξικής
γραμμάτων δημόσιων
της

βραχυπρόδεσμης

και

(β) η

παρακολού8ηση και

μεσοπρόδεσμης εξέλιξης της

ελληνικής οικονομίας, καδώς και η κατάρτιση
λήψη των

και προ

επενδύσεων, σύμφωνα με τις κατευδυντήριες

γραμμές που καδορίξει η κυβέρνησηανάλυση

ανάπτυξης, καδώς

κατάλληλων μέτρων-

λόγων, ιδιαίτερα σε

δέματα

προτάσεων για τη

(γ) η επιμόρφωση νέων οικονομο
προγραμματισμού

και οικονομικής

ανάπτυξης.
Το ΚΕΠΕ

έχει αναπτύξει

και αναπτύσσει έντονη δραστη

ριότητα σε όλους τους πιο πάνω

τομείς. Διεξάγει συστηματικές

έρευνες

πάνω

σε

βασικά

δέματα

της

ελληνικής οικονομίας,

εκπονεί σχέδια προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολουδεί
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τις βρα-

βραχυχρόνιες εξελίξεις, χορηγεί υποτροφίες για μεταπτυχιακές
σπουδές στην οικονομική επιστήμη

και τον προγραμματισμό και

οργανώνει διαλέξεις και σεμινάρια.
Ετα πλαίσια

αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται και η

δημοσίευση μελετών, που

είναι

του ΚΕΠΕ, Εκθέσεων, που

έρευνας μελετητών

είναι συνήθως αποτέλεσμα συλλογικής

εργασίας ομάδων επιστημόνων
εκπόνηση αναπτυξιακών

αποτέλεσμα

οι

οποίες

συνιστώνται

για την

προγραμμάτων, καθώς και διαλέξεων, που

δίνονται από διακεκριμένους επιστήμονες

οι οποίοι προσκαλού

νται από το Κέντρο.
Το ΚΕΠΕ

βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με αντίστοιχα

επιστημονικά ιδρύματα του

εξωτερικού

και

ανταλλάσσει εκδό

σεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες πάνω σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων
συμβάλλοντας και

και

μεθόδων

οικονομικής έρευνας,

με αυτό τον τρόπο στην προαγωγή της οικονο

μικής επιστήμης στη χώρα.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η κατάρτιση εθνικών αναπτυξιακών

προγραμμάτων προϋπο

θέτει εμπεριστατωμένη ανάλυση των δεδομένων και όσο το δυνατό
πληρέστερη κατανόηση των προβλημάτων και των
οικονομίας. Η
και

την

δυνατοτήτων της

εξασφάλιση της προϋπόθεσης αυτής αποτελεί ίσως

πολυτιμότερη

συνεισφορά

του

προγραμματισμού στην

αναπτυξιακή διαδικασία.
Στα πλαίσια
κής

και

Κοινωνικής

της κατάρτισης του Προγράμματος Οικονομι
Ανάπτυξης

1988-1992

συστάθηκαν Ομάδες

Εργασίας για τη διερεύνηση των προβλημάτων και των προοπτικών
των διάφορων κλάδων και δραστηριοτήτων της
μίας, τα

πορίσματα των

εργασιών των

ελληνικής οικονο

οποίων διατυπώθηκαν σε

αναλυτικές εκθέσεις.
Παρά τις επιφυλάξεις που ενδέχεται να
ορισμένες γνώμες
σεις αυτές,

ή απόψεις

αποφασίστηκε η

κρίθηκε σκόπιμη
υλικό,

οι οποίες εκφράζονται στις εκθέ
δημοσίευση τους,

όχι μόνο γιατί

η ευρύτερη προβολή του έργου τόσων επιστημό

νων και ειδικών, αλλά
χρήσιμο

διατυπωθούν για

για

και

γιατί

θεωρήθηκε

ότι προσφέρουν

την παραπέρα διερεύνηση των οικονομικών

και κοινωνικών προβλημάτων της χώρας.
Καθηγήτρια ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΩΝΕΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Επιστημονική Διευθύντρια

Κέντρο Προγραμματισμού
και Οικονομικών Ερευνών
Δεκέμβριος 1989
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Με

την αριθ.

1445/511/25.6.1987

Κοινή

Απόφαση των

Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Εσωτερικών, που τροποποιήθηκε
με την
σίας,

αριο. 291/8.2.1988, συγκροτήθηκε στο ΚΕΠΕ Ομάδα Εργα
στα

πλαίσια

κατάρτισης

του

Πενταετούς Προγράμματος

Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1988-1992, για τη μελέτη
θεμάτων σχετικών

με τον

τομέα της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η

οποία αποτελείται από τους πιο κάτω:
1. Ντινιακό Κυριάκο

Δήμαρχο Χαϊδαρίου, Πρόεδρο

2.

Αλευρά Αθανάσιο

Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Αθη
ναίων

3.

Βελώνια Ευθύμιο

Διευθυντή Διοίκησης
γείου Εσωτερικών

4.

Γιατράκο Νίκο

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Αθηναίων

5.

Κηρολύτη Νίκο

Διευθυντή Δημοτικής και Κοι
νοτικής Διοίκησης Υπουργείου
Εσωτερικών

6.

Μαΐστρο Πάνο

Διευθυντή Ελληνικής Εταιρίας
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτο
διοίκησης (EETÄÄ)

7.

Μπακάμη Χαράλαμπο

Διευθυντή
Προγραμματισμού
και Μελετών Υπουργείου Εσω
τερικών

8.

Μιχαλακάκου-Ροκανά Γεωργία

Επιστημονική
ΚΕΠΕ

9.

Παναγιωτόπουλο Δημήτριο

Υπουρ

Συνεργάτιδα

Σύμβουλο Υπουργείου Εσωτερι
κών
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10.

Ποταμιάνο Γεώργιο

Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας
Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ)
Υπουργείου Εσωτερικών

11.

Τζαβάρα Θεόδωρο

Υπάλληλο ΥΠΕΘΟ

12.

Τούμπη Δημήτριο

Διευθυντή Μονάδας Προγραμμα
τικών Συμβάσεων Υπουργείου
Εσωτερικών

13.

Σπηλιωτοπούλου Εύα

Δημοσιολόγο

14.

Τζιβάκη Φώτη

Τμηματάρχη Τμήματος Φορολο
γίας Υπουργείου Εσωτερικών

15.

Χριστοφιλοπούλου Εύη

Στέλεχος ΕΕΤΑΑ

Γραμματέας της

Ομάδας Εργασίας

ορίζεται ο κ. Λάμπρου

Χρήστος, Τμηματάρχης Υπουργείου Εσωτερικών και Συντάκτριες οι
κυρίες Μιχαλακάκου-Ροκανά Γεωργία και Σπηλιωτοπούλου Εύα.
Έργο της Ομάδας Εργασίας άα είναι:
Να περιγράφει

το ρόλο

της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης και να

εντοπίσει τα προβλήματα και τις αδυναμίες της.
Να προσδιορίσει

τους ειδικούς

στόχους για

το δεσμό και

τις προτεραιότητες.
Να εισηγηθεί
κής που θα

συγκεκριμένα θεσμικά και άλλα μέτρα πολιτι
βοηθήσουν

στην

πραγματοποίηση

στόχων.
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των παραπάνω

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

1.

2.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1983-1987

3.

4.

2.

27

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1.

19

29

ΔΟΜΗ

Πρώτη βαθμίδα

32

4.1.1.
4.1.2.

Νομικό πλαίσιο πρώτης βαθμίδας
Ο αριθμός των δήμων και κοινοτήτων και

32

το πληθυσμιακό τους μέγεαος

34

4.1.2.1.

Σχετικά με τις κοινότητες ...

34

4.1.2.2.

Σχετικά με τους δήμους

36

Δεύτερη βαάμίδα
4.2.1.
4.2.2.

37

Νομικό πλαίσιο δεύτερης βαθμίδας αυτοδ ι ο ί κησης
Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και το
πληθυσμιακό τους μέγεθος

3.

Παρατηρήσεις

4.

ν

4.4.1.

38
39

Οργανα δ ι ο Ικησης
4

37

44

Οργανα δήμων

44

4.4.2.

* Οργανα κοινοτήτων

4.4.3.

Όργανα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης..
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44
44

Σελίδα
4.5.

Οργάνωση

45

4.5.1.

Οργάνωση υπηρεσιών-Προσωπικό

45

4.5.2.

Αποσυγκέντρωση στο χώρο της Τοπικής Αυ
τοδιοίκησης

46

Αιρετοί εκπρόσωποι
οίκησης

47

4.5.3.

5.
5.1.

της Τοπικής Αυτοδι

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γενικά

49

5.2. Υφιστάμενο θεσμικά πλαίσιο
5.2.1.
5.3.
5.4.

50

Πρώτη βαομίδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης ...

50

5.2.2. Δεύτερη βααμίδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης..

51

Τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων
Αυτοδιοίκηση

52

από την Τοπική

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από φορείς του δημόσιου
τομέα σε δήμους και κοινότητες

54

5.5.

Τοπική δημοσιότητα και Τοπική Αυτοδιοίκηση ....

56

5.6.

Παρατήρησεις

57
6.

6.1.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ OTÄ

Μέσα και κατάσταση των OTÄ

6.2. Παρατήρησεις
6.3. Θεωρητική τοποαέτηση των οικονομικών των ΟΤΑ ..
6.4. Επιχειρηματική δραστηριότητα της Τοπικής Αυτο
διοίκησης
6.5. Δημοτικά και κοινοτικά έργα
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59
61
63
67
70

Σελί
7.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ OTÄ

7.1.

θεωρητική προσέγγιση

72

7.2.

Κοινωνικός έλεγχος-Κρατική εποπτεία

73

7.3.

Επιλογές για την καθιέρωση κοινωνικού ελέγχου ..

74

7.4.

Παρατηρήσεις

75

7.5.

Η τοπική ψήφος και η βαρύτητα της

76

Θ.

ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

8.1.

Μελέτη της θεωρητικής θεμελίωσης του θεσμού ....

ΒΟ

8.2.

Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου

80

8.3.

Εξορθολογισμός στην οργάνωση των OTÄ

82

8.4.

Διεύρυνση των τοπικών αρμοδιοτήτων

86

8.5.

Οικονομική αυτοδυναμία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

88

8.6.

Επέκταση του κοινωνικού ελέγχου

102

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
1. Νομικό πλαίσιο πρώτης Βαθμίδας

107

2.

Νομικό πλαίσιο δεύτερης βαθμίδας

114

3.

'Οργανα πρώτης 6αθμ ί δας

4.

Όργανα δεύτερης βαθμίδας

121

5.

Σημερινές θεσμικές δυνατότητες

124

116

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Στατιστικοί πίνακες

135
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Σελίδα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Πρόταση σχετικής Ομάδας Εργασίας για την αναμόρφωση
του συστήματος χρηματοδότησης των OTÄ
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155

ΕελΙ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II
ΠΙΝΑΚΑΣ

Π.1

Κοινότητες κατά πληαυσμό

135

ΠΙΝΑΚΑΣ

Π.2

Δήμοι κατά πληαυσμό

136

ΠΙΝΑΚΑΣ

Π.3

Αριαμός νομαρχιών
σμιακού μεγέθους

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ

Π.4
Π.5

Προσωπικό
31.12.1986

κατά

τάξη πληθυ
137

OTÄ που υπηρετούσε την
κατά κατηγορία και κλάδο

Άμεσοι και έμμεσοι φόροι
σια αρχή

138

κατά δημό
142

ΠΙΝΑΚΑΣ

Π.6

Ποσοστιαία (Χ) ανάλυση του Πίνακα Π.5

143

ΠΙΝΑΚΑΣ

Π.7

Έσοδα και έξοδα της Τοπικής Αυτοδι
οίκησης από τρέχουσες συναλλαγές ....

144

ΠΙΝΑΚΑΣ

Π.8

Ποσοστιαία (*) ανάλυση του Πίνακα Π.7

145

ΠΙΝΑΚΑΣ

Π.9

Παντός είδους οικονομικές ενισχύσεις
του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τηγ
Τοπική Αυτοδιοίκηση για το έτος 1987

146

Ποσά που διατέθηκαν από κεντρικούς
φορείς στους δήμους και κοινότητες
μέσω Τακτικού Προϋπολογισμού Προγράμ
ματος Δημοσίων Επενδύσεων και Ειδικών
Ταμείων κατά νομό κατά το έτος 1985..

148

ΠΙΝΑΚΑΣ

Π.10

ι
- Π 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ*

Ο

δεσμός

της

Τοπικής

διάταξη του Συντάγματος της
όμως

η

σπουδαιότητα

της

εξολοκλήρου από τη στάση
ρυθμίζει τις

Αυτοδιοίκησης αποτελεί βασική

χώρας μας. Στο πρακτικό επίπεδο
επιταγής

της

αυτής

κεντρικής

εξαρτάται σχεδόν

διοίκησης,

η οποία

σχέσεις των τοπικών οργανισμών με τις κεντρικές

και αποσυγκεντρωμένες κρατικές υπηρεσίες.
Πώς θέλουμε όμως να λειτουργήσει ο
Οργανισμοί Τοπικής
μικρότερη βαθμίδα
σιών που

θεσμός; Θέλουμε οι

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) να λειτουργήσουν ως η
διοικητικής διαίρεσης

η κεντρική

των κρατικών υπηρε

διοίκηση θα αποφασίζει όχι μόνο για τη

γενική πολιτική αλλά και για την πολιτική κάθε δραστηριότητας
που

αφορά

την

τελευταία

αυτή διοικητική μονάδα, δηλαδή θα

παραχωρεί αρμοδιότητες και θα

δίνει

οικονομικούς

πόρους σε

αυτούς με τα τοπικά συμβούλια απλά για να εκτελούν τις αποφά
σεις των κεντρικών και αποσυγκεντρωμένων κρατικών υπηρεσιών ή
θέλουμε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης που να είναι ουσια
στικά αρμόδιοι για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων;
Η βασική αυτή επιλογή έχει γίνει,
πάνω, στο

Σύνταγμα. Το

θέμα είναι

όπως αναφέρθηκε πιο

η υλοποίηση της επιλογής

αυτής στο πρακτικό επίπεδο.

1. Μιχαλακάκου, Γ., Σπηλιωτοπούλου, Ε.
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Το κύριο όμως χαρακτηριστικό
τικό σύστημα

της χώρας

μας είναι η συγκεντρωτική του μορφή.

Για την αλλαγή της μορφής αυτής
θειες οι

που διακρίνει το διοικη

οποίες δυστυχώς

καταβάλλονται πολλές προσπά

δεν έχουν δώσει, τουλάχιστον μέχρι

στιγμής, τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Πολλές,
ασκούνται

από

εξάλλου,

αρμοδιότητες

τους OTÄ

που

8α

μπορούσαν να

και οι οποίες εκφράζουν την καθαρή

μορφή της αποκέντρωσης, ασκούνται από κεντρικούς ή αποσυγκεντρωμένους

κρατικούς

φορείς.

αναφέρεται στη λειτουργία

Έτσι, η παραπάνω επιλογή, που

του άεσμού,

λειτουργεί αποδυναμω

μένα.
Για την άμβλυνση του

συγκεντρωτικού συστήματος κατα

βάλλεται προσπάάεια να γίνει:
α.

Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων προς τους

οργανισμούς της Τοπι

κής Αυτοδιοίκησης,
β.

Αποσυγκέντρωση

δραστηριοτήτων

προς τους αποσυγκεντρωμέ-

νους κρατικούς φορείς.
Ετην παρούσα Έκαεση

αναπτύσσεται

η

πρώτη περίπτωση

αποκέντρωσης που αποτελεί την ουσιαστική αποκέντρωση αρμοδιο
τήτων.
Η έκταση της αποκέντρωσης
κρατικούς φορείς

προς τους

των αρμοδιοτήτων

από τους

φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

προσδιορίζει επίσης και τη σχέση μεταξύ της κεντρικής διοίκη
σης και

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η σχέση αυτή πολλές φορές

οξύνεται γιατί

τα

όργανα

της

κεντρικής

διοίκησης

με τις

αποφάσεις τους αυξάνουν την άσκηση ελέγχου πάνω στυυς οργανι
σμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πράγμα που

απειλεί την ίδια

την ύπαρξη του δεσμού.
Εκτός της κηδεμονίας

της κεντρικής διοίκησης, συνήδως
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ως κύρια αίτια ελέγχου των OTÄ
αναφέρεται ο

από

τρόπος διοίκησης

τις

κρατικές υπηρεσίες

των τοπικών

unoδέσεων και το

επίπεδο προσφοράς στους πολίτες των τοπικών υπηρεσιών.
Ο κρατικός έλεγχος των OTÄ
απερίφραστα

μέσα

από

τους αυτοτέλειας είτε

το

ασκείται

είτε άμεσα και

νομικό περιορισμό της διοικητικής

έμμεσα,

μέσα

από

τη

συρρίκνωση των

οικονομικών τους πόρων.
Με

τον

παραπάνω

τρόπο

επεμβαίνει και αποδυναμώνει
υποκαθιστά τον

η

το

πολίτη στη

κεντρική

ρόλο

διοίκηση αφενός

των OTÄ

δυνατότητα του

και αφετέρου

να ελέγχει αυτούς

που εκλέγει.
Η αναγνώριση λοιπόν του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης στη

σύγχρονη κοινωνία,

με βασική επιδίωξη τη δυνατότητα

να ελέγχουν οι πολίτες την παροχή, την αποδοτικότητα
αποτελεσματικότητα των

τοπικών υπηρεσιών που προσφέρονται σε

αυτούς και τον καδορισμό από
μόνο και

των πλαισίων

γούν οι OTÄ, αποτελεί
σχέση μεταξύ

και την

μέρους

του

κράτους

των αρχών

μέσα στα οποία 8α μπορούν να λειτουρ
διευδέτηση

μιας

συνεχούς

κρίσης στη

κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και καδορισμό

πολιτικής για την επίλυση

στο

μέλλον

των

τοπικών αναγκών,

μέσα από το δεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Έτσι, ο

ρόλος της
1

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα

σήμερα, όπως αναπτύχθηκε · στα

πλαίσια

της Ομάδας Εργασίας,

παρουσιάζεται ως εξής:
Μέσα

από το

πνεύμα του

1. Μαΐστρος, Π.,
Χριστοφιλοπούλου, Ε.

σύγχρονου

δεσμικοΰ πλαισίου

Παναγιωτόπουλος, Δ.,
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Τούμπης, Δ.,

διαφαίνεται η προοπτική
πικής

Αυτοδιοίκησης

για μια ουσιαστική συμμετοχή της Το

τόσο

στις κρατικές λειτουργίες όσο και

στο τοπικό κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι. Έτσι ο
Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

έχει

διττό

χαρακτήρα:

ρόλος πολιτικός-διοικητικός και αφετέρου

ρόλος της

αφενός είναι

είναι ρόλος αναπτυ

ξιακός.
α.

Ο πολιτικός-διοικητικός ρόλος της Τ.Α. αναφέρεται

στην αποκέντρωση και στην ανάληψη από
βαθμών λειτουργιών

δημόσιου

λειτουργιών της δημόσιας
έχουν τοπικό

χαρακτήρα. Η

τους OTÄ

χαρακτήρα.

εξουσίας

και

των διάφορων

Εκείνων δηλαδή των
διοίκησης

οι οποίες

αποκέντρωση της δημόσιας εξουσίας

και διοίκησης των τοπικών λειτουργιών του κράτους παρουσιάζει
μια σειρά πολιτικά, διοικητικά και οικονομικά πλεονεκτήματα.
Στο πολιτικό επίπεδο, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη υπευθυ
νότητα των αιρετών
καθώς το

εκπροσώπων

απέναντι

στο

εκλογικό σώμα

πλησίασμα της εξουσίας στον πολίτη διευκολύνει τόσο

τον πολιτικό έλεγχο όσο και την

ουσιαστικότερη συμμετοχή της

τοπικής κοινωνίας στην πολιτική διαδικασία.
Ετο διοικητικό

επίπεδο, επιτυγχάνεται η απεμπλοκή του

κεντρικού κρατικού μηχανισμού
χαρακτήρα

ώστε

αυτός

κλασικά κεντρικές

να

από

τις

αρμοδιότητες τοπικού

μπορεί ευχερέστερα να ασκήσει τις

αρμοδιότητες (π.χ. άμυνα, εξωτερικές σχέ

σεις, εθνική οικονομική πολιτική κ.λπ.) και απλώς να συντονί
σει τις αρμοδιότητες που ασκούνται από

τους φορείς

της Τ.Α.

στα διάφορα επίπεδα.
Η

αποτελεσματικότερη

(effective)

(efficient) παροχή των τοπικών αγαθών και
νται

με

την άσκηση

και

αποδοτικότερη

υπηρεσιών συνδέο

των αρμοδιοτήτων αυτών από την Τοπική

Αυτοδιοίκηση για τους εξής λόγους:
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H T.Ä. έχει καλύτερη γνώση των τοπικών αναγκών

-

και συνάη-

κών.
-

Η Τ.Α.

είναι οργανωμένη

όχι κα8' ύλην αλλά κατά τόπο και

επομένως παρέχει αποτελεσματικότερα το

πλέγμα αγααών/υπη-

ρεσιών δημόσιου χαρακτήρα που ανταποκρίνονται στις τοπικές
ανάγκες και

αποφεύγει τις

επικαλύψεις που παρουσιάζονται

συχνά σε κεντρικούς φορείς.
-

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οργανωμένη σε σχετικά μικρές μονά
δες, παρουσιάζει μεγαλύτερη δυνατότητα
ξίας και

ασκεί ευχερέστερα

κοινωνικών υπηρεσιών

διοικητικής ευελι

τις αρμοδιότητες τεχνικών και

που προϋποαέτουν

την αξιοποίηση του

τοπικού επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού.
Στο οικονομικό, τέλος, επίπεδο μπορεί γα επιτυγχάνεται
μια σημαντική εξοικονόμηση δημόσιων
γίας περισσότερο

αποδοτικών και

πόρων λόγω

της δημιουρ

ευέλικτων μονάδων διοίκησης

κ.λπ.
6.
την

Ο αναπτυξιακός ρόλος

κοινωνική,

οικονομική

της T.Ä. συνδέεται

άμεσα με

και πολιτιστική τοπική ανάπτυξη.

Στην κοινωνική ανάπτυξη η Τ.Α. συμβάλλει

με την ενεργοποίηση

του κοινωνικού ιστού μέσα από διαδικασίες λαϊκής συμμετοχής η
οποία επιτυγχάνεται λόγω:
i.

του μικρότερου μεγέαους,

ϋ.

της αμεσότητας και γνώσης των δεμάτων από τους πολίτες
και

iii.

της εγγύτητας της τοπικής εξουσίας.
Στην οικονομική

ανάπτυξη η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί

να συμβάλλει παρεμβαίνοντας στην τοπική οικονομία
ξιακά προγράμματα και επιχειρήσεις που στοχεύουν:
-

Ετην ενδογενή ανάπτυξη.
- 23 -

με αναπτυ

-

Στην εντόπιση τοπικών πλουτοπαραγωγικών πόρων.

-

Στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

-

Στην επανεπένδυση του πλεονάσματος στην περιοχή.

-

Στη δυνατότητα κοινωνικού ελέγχου της παραγωγικής διαδικα
σίας.
Στην πολιτιστική ανάπτυξη η

Τ.Α. μπορεί

να συμβάλλει

αναλαμβάνοντας δραστηριότητες που στοχεύουν στη διαφύλαξη της
πολιτιστικής κληρονομιάς και στη

διατήρηση και

ανάπτυξη της

τοπικής κουλτούρας.
Στην κοινωνική ανάπτυξη η T.Ä. μπορεί να συμβάλλει με
τη δημιουργία διάφορων αυτόνομων Νομικών προσώπων και ιδρυμά
των, συνδεμένων

με τις

συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες και

απαιτήσεις των πολιτών.
Στην

πράξη1,

όμως,

ο

δεσμός

της

T.Ä. παρουσιάζει

αδυναμίες και προβλήματα και κατ' επέκταση η συμβολή της T.Ä.
στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας είναι αποδυ
ναμωμένη .
Ο

συγκεντρωτισμός

μέσων αφενός, αλλά και
στην πρωτεύουσα

των

αρμοδιοτήτων

ο συγκεντρωτισμός

αφετέρου

έχουν

και οικονομικών

των δραστηριοτήτων

προκαλέσει προβλήματα στην

παροχή των δημόσιων υπηρεσιών.
Η διεκπεραίωση των υποθέσεων
πολυπλοκότητα

που

αυτό αναγκάζεται
περισσότερες

από

καταλήγει

για πολλές
μία

σε

των

πολιτών

πάσχει από

ταλαιπωρία του κοινού αφού

του υποθέσεις

να καταφεύγει σε

δημόσιες υπηρεσίες γιατί οι υποθέσεις

του αφορούν αρμοδιότητα δύο ή και περισσότερων υπηρεσιών.

1. Μιχαλακάκου, Γ., Σπηλιώτοπούλου, Ε.
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Είναι επομένως φανερό ότι η αποδοτικότητα και η αποτε
λεσματικότητα των
τικών και
που

δημόσιων υπηρεσιών δεν υπερτερεί των δημο

κοινοτικών παρ'

παρουσιάζονται

και

όλες τις

σε

ελλείψεις και αδυναμίες

αυτές και οι οποίες χρειάζονται

βελτίωση.
Το βασικότερο όμως είναι ότι το
τευμα

πρέπει

να

λειτουργεί

Ωστόσο, για να λειτουργήσει
χρειάζεται να

κατά

δημοκρατικό μας πολί

τον αποκεντρωτικό τρόπο.

σωστά

το

αποκεντρωτικό σύστημα

στηρίζεται σε πόρους που προκύπτουν τοπικά και

οι πολίτες που δα πληρώνουν να μπορούν να ελέγχουν τις εκλεγ
μένες

τοπικές

τους

αρχές

για

την

καλή ή μη διοίκηση και

διαχείριση των τοπικών τους υποδέσεων.
Βέβαια, καταβάλλεται προσπάδεια τόνωσης του δεσμού της
T.Ä. με

την παρότρυνση και βοήάεια των τοπικών αρχών για την

ανάληψη αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, την παραχώρηση περισσότερο
συντρεχουσών αρμοδιοτήτων και την παροχή των βασικών χρηματι
κών πόρων για την κάλυψη των βασικών αναγκών τους.
Εντούτοις, για τη σωστή
τούνται μεγάλα

λειτουργία του

δεσμού, απαι

βήματα ώστε να μπορέσει η T.Ä. να διαδραματί

σει τον απαραίτητο αναπτυξιακό

της ρόλο

με τη

σύμπραξη και

συμπαράσταση του ίδιου του λαού στην προσπάδεια αυτή.
Ετην
εξέλιξη του

παρούσα

Έκδεση,

Πενταετούς

μετά

τη σύντομη αναφορά στην

1983-1987, αναπτύσσονται

δέματα τα

οποία αλληλοσυνδεόμενα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της ενδυνά
μωσης και διεύρυνσης

του

δεσμού

της

T.Ä.

Τα

δέματα αυτά

είναι:
α.

Η ερμηνεία της συνταγματικής διάταξης του δεσμού της T.Ä.

β.

Η δομή της T.Ä.

γ.

Οι αρμοδιότητες.
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β.

Τα οικονομικά,

ε.

Ο έλεγχος.
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2.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ε Π Ε ΕΞΕΛΙ2ΕΙΕ

ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1983-1987*

Η

απάλυγση

του

συγκεντρωτικού

συστήματος διοίκησης

αποτέλεσε βασική κατεύθυνση πολιτικής στο Πενταετές Πρόγραμμα
1983-1987, η

οποία συγκεκριμενοποιήθηκε στο πρακτικό επίπεδο

με τη λήψη δύο κυρίως μέτρων: α) με
διοτήτων και

οικονομικών πόρων

την προσπάθεια ενίσχυσης του
με την

την αποσυγκέντρωση αρμο

προς τις νομαρχίες και 6) με

θεσμού της

υιοθέτηση (λειτουργία)

Τ.Α., που συνδέεται

του αποκεντρωτικού συστήματος

διοίκησης. Η ενίσχυση του θεσμού της Τ.Α. περιέλαβε τα εξής:
-

Τον εκσυγχρονισμό και κωδικοποίηση

της

σχετικής

για την

Τ.Α. νομοθεσίας που περιλαμβάνεται στο Π.Δ. 76/1985.
-

Τη

δημιουργία

αυτό μελετήθηκε

ενός

σύγχρονου

από ειδική

νομικού πλαισίου. Το θέμα

επιτροπή και

οδήγησε στο Νέο

Καταστατικό Χάρτη της Τ.Α. (Ν. 1622/1986).
-

Τη σύσταση

των "Νέων Θεσμών" που προέβλεπε και ο παραπάνω

νόμος και ειδικότερα: α) τους αναπτυξιακούς συνδέσμους, β)
τις προγραμματικές συμβάσεις και γ) τις νέου τύπου δημοτι
κές και κοινοτικές επιχειρήσεις (βλέπε Παράρτημα

Ι, Κεφά

λαια 1 και 5).
Από την

παρακολούθηση

των παραπάνω ρυθμίσεων

1. Μιχαλακάκου, Γ., Γπηλιωτοποΰλου, Ε.
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αφενός

και

της εφαρμογής τους

αφετέρου,

μπορούμε

να

σημειώσουμε

συνοπτικά τα ακόλουθα:
i.

Η

αποσυγκέντρωση

αρμοδιοτήτων

και οικονομικών πόρων

στις νομαρχίες βεν παρουσίασε ανυπέρβλητα εμπόδια κατά
την εφαρμογή της και προχώρησε σε αρκετά ικανοποιητικό
επίπεδο. Μία από τις βασικές επιτεύξεις είναι η αποσυ
γκέντρωση

στις

νομαρχίες

του

Προγράμματος Δημοσίων

Επενδύσεων.
ϋ.

Αντίθετα, η αποκέντρωση
στην εφαρμογή
ρηση (εκτός

παρουσίασε

βραδύ

ρυθμό τόσο

των νέων ρυθμίσεων όσο και στην παραχώ

εξαιρέσεων)

συγκεκριμένα: η

αρμοδιοτήτων

εφαρμογή της

στην Τ.Α. Πιο

δεύτερης βαθμίδας αυτο

διοίκησης δεν έχει ακόμη λειτουργήσει, όπως αναφέρεται
και αλλού.

Για παράδειγμα, δε φαίνεται να έχει προχω

ρήσει η υλοποίηση της αστικής συγκοινωνίας

που αποτε

λεί βασική αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων στο ΔΚΚ.
Όμως ανέκυψαν νέες αρμοδιότητες, όπως η τοπική ραδιο
φωνία που

εφαρμόστηκε αμέσως από τους μεγάλους δήμους

και φαίνεται

ότι

σύντομα

θα

καλύψει

το μεγαλύτερο

μέρος του ελλαδικού χώρου.
iii.

Οι "Νέοι Θεσμοί" ενώ παρουσίασαν σχετική "έξαρση" κατά
το πρώτο στάδιο εφαρμογής τους, στη συνέχεια φαίνεται
ότι εμφανίζουν ύφεση.

iv.

Στον οικονομικό

τομέα, η κύρια ρύθμιση ήταν η παραχώ

ρηση εσόδων του Φόρου Ακινήτου Περιουσίας. Από το άλλο
μέρος

η

επέκταση

του

ΦΠΑ και στους ΟΤΑ δημιούργησε

πολλά προβλήματα.
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3.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1

ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ο δεσμός της Τ.Α., όπως αναφέρθηκε

και αλλού, κατοχυ

ρώνεται από το Σύνταγμα μας, με το άρθρο 102.
Η κατοχύρωση
ματα της χώρας ήταν
της δημοκρατίας
κοινωνικές

του θεσμού της Τ.Α. στα εκάστοτε Συντάγ
μια απαραίτητη

πρόβλεψη για

στη βάση, επιβαλλόμενη και από ιστορικές και

συνθήκες.

Ελλάδα λειτούργησε

Πράγματι, από

αρχαιοτάτων

χρόνων

η

με τις πόλεις-κράτη που αποτελούσαν αυτο

διοικούμενες τοπικές μονάδες. Ακόμη και στα
κοκρατίας οι

τη στήριξη

χρόνια της Τουρ

κοινότητες ήταν εκείνες που διατήρησαν το έθνος

ενωμένο.
Αποτελεί, ως εκ τούτου, "πολιτική κληρονομιά" η διατή
ρηση και επέκταση του άεσμού.
Το ερώτημα

που εδώ τΐάεται είναι εάν η κατοχύρωση του

άεσμού της Τ.Α. στο Σύνταγμα έχει σωστά μεταφερθεί στην πράξη
ή εάν

η ερμηνεία

του Συντάγματος

είναι περιοριστική για το

θεσμό.
Η παραπάνω σκέψη γίνεται με αφορμή το άρθρο του * Ελλη
να Ευρωδικαστή κ. Κ. Κακούρη2 που αναφέρει ότι: "Στην περί-

1.

Μιχαλακάκου, Γ., Σπηλιωτοπούλου, Ε.

2. "Η σχέση της κοινοτικής νομικής τάξης με τις νομι
κές τάξεις των κρατών-μελών", Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού
Δικαίου [2-3 1986 (ISSN 0251-6535), σελ. 5253.
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πτώση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζονται οι περιορισμέ
νης δικαιοδοσίας

νομικές τάξεις των δήμων και κοινοτήτων. Αν

κορυφή της πυραμίδας τους
εντεταγμένη
τάξης του
νομικές

στην πυραμίδα

κράτους,
τάξεις

μέσα στην

τότε

των

ιεραρχικά

κορυφή της

είναι διάταξη
της
οι

νόμου, δηλ. διάταξη

ιεραρχικά

συνάλληλες

ανώτερης νομικής

αυτές

μεταξύ τους

δήμων και κοινοτήτων είναι εντεταγμένες
ανώτερη

πυραμίδας τους,

νομική

τάξη

του

κράτους. Αν

δηλ. πηγή της ισχύος τους, είναι

διάταξη του

Συντάγματος,

τότε

δεν

είναι

νομική τάξη

του κράτους, αλλά είναι ανεξάρτητες, παράλληλες

με αυτήν, διότι και η κορυφή της πυραμίδας

εντεταγμένες στη
της νομικής τάξης

του κράτους είναι ισοδύναμης ισχύος. Αυτό συμβαίνει π.χ. όταν
το ίδιο το Σύνταγμα κατανέμει τις δικαιοδοσίες, ότι δηλαδή οι
τοπικές

υποθέσεις

γενικές υποθέσεις

ανήκουν
στο

στους

κράτος

και

Δήμους και Κοινότητες, οι
καθορίζει

έτσι χωριστές

νομικές τάξεις.
Δεν είναι παρά η αυξημένη έκταση των δεμάτων δικαιοδο
σιών που σημειώνει τη μετάβαση από το κράτος
διοίκηση στο

ομοσπονδιακό κράτος.

με τοπική αυτο

Από καθαρά νομική άποψη η

διαφορά είναι ποσοτική και μόνο".
Η μέχρι σήμερα επικρατούσα άποψη ήταν,
τις αποφάσεις

σύμφωνα και με
1

του Συμβουλίου της Επικρατείας , ότι: "... δεν

καθιερούται αυτονομία υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοική
σεως, ούτε εξουσία να θέτουν αυτοτελείς κανόνας δικαίου, αλλά
παρέχεται εις αυτούς
αποφασίζει δι'

1.

μόνο

αυτοδιοίκηση,

ιδίων οργάνων

δηλαδή

εξουσία να

επί των τοπικών υποθέσεων εντός

Σ.Ε. 1540/1984, Σ.Ε. 371/1985.
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των πλαισίων

των γενικών κανόνων οι οποίοι διέπουν την οργά

νωση και λειτουργία αυτών".
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4.

Η δομή της Τοπικής
και

δεύτερη

βααμίθα

ΔΟΜΗ ι

Αυτοδιοίκησης

αυτοδιοίκησης.

προσπάάεια να παρουσιαστεί σε
των διάφορων

καλύπτει

Καταρχήν

την πρώτη

καταβάλλεται

σχεδιάγραμμα (σελ.

33) η θέση

τοπικών οργανισμών με νομική ή μη υπόσταση στην

πυραμίδα των αποφάσεων στο

σύνολο

του

δημόσιου

τομέα. Στη

συνέχεια, θα γίνει περιγραφή του νομικού τους πλαισίου (βλέπε
Παράρτημα Ι, Κεφάλαια 1 και 2) και 8α εξεταστεί το πληθυσμιακό τους μέγεθος, ιδιαίτερα των δήμων και κοινοτήτων.
4.1.

Πρώτη βαθμίδα

4.1.1. Νομικό πλαίσιο πρώτης βαθμίδας
Ο

θεσμός

της

Τ.Α.

κατοχυρώνεται

στο Σύνταγμα, στο

άρθρο 102 που αναφέρει ρητά στην παράγραφο 1 ότι: "Η διοίκηση
των

τοπικών

υποθέσεων

ανήκει

εις τους οργανισμούς τοπικής

αυτοδιοίκησης των οποίων την πρώτη βαθμίδα αποτελούν οι δήμοι
και οι κοινότητες. Αι λοιπαί βαθμίδες ορίζονται δια νόμου".
Στη συνέχεια, ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (ΔΚΚ)
ορίζει

(Π.Δ. 76/1985, ΦΕΚ 27, άρθρο 1) ότι "οι δήμοι και οι

1. Μιχαλακάκου, Γ., Σπηλιωτοπούλου, Ε.
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κοινότητες αποτελούν την πρώτη βαθμίδα των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης" (βλέπε Παράρτημα Ι Γ Κεφάλαιο 1).
ο αριαμός των δήμων και κοινοτήτων και το πληαυσμιακό

4-1.2.

τους μέγεθος
Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού του

1981, ο συνολι

κός πληαυσμός της χώρας ανέρχεται σε 9.738.945, του οποίου το
35,7% αποτελεί τον πληθυσμό των κοινοτήτων
κοι) και

το

64,3*

κάτοικοι του Αγίου
στον

παραπάνω

(3.469.699 κάτοι

(6.269.246) τον πληθυσμό των δήμων. [Οι
Όρους

συνολικό

(1.472)

έχουν συμπεριληφθεί

πληθυσμό]. Αναλυτικότερα, ο αριθμός

των δήμων και κοινοτήτων και η
αυτούς παρουσιάζονται

δεν

πληθυσμιακή τάξη

μεγέθους σε

στους Πίνακες Π.1 και Π.2 του Παραρτή

ματος II.
4.1.2.1.
α.

Σχετικά με τις κοινότητες
Το 58,8% (3.354 κοινότητες)

του συνολικού αριθμού

των κοινοτήτων (5.695) έχει πληθυσμό μέχρι
κοινότητες
επομένως

αυτές

έχουν

αποτελούν

το

στο

500 κατοίκους. Οι

σύνολο τους 856.691 κατοίκους,

24,7*

του

συνολικού

πληθυσμού των

κοινοτήτων και το 8,8% του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
6.

Το 25,1% (1.433)

τήτων έχει πληθυσμό
δηλαδή 988.618

από

του συνολικού αριθμού των κοινο

500

κατοίκους. Ο

μέχρι

1.000

κατοίκους. Έχει

αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει το

28,5% του συνολικού πληθυσμού των κοινοτήτων και το 10,2% του
συνολικού πληθυσμού της χώρας.
γ.

Το 14,5% (823)

του συνολικού αριθμού των κοινοτή- 34 -

των έχει πληαυσμό από 1.000 μέχρι
ο πληθυσμός

τους ανέρχεται

3.000 κατοίκους. Συνολικά,

σε 1.249.973 κατοίκους που αντι

προσωπεύει το 36* του συνολικού πληαυσμού

των κοινοτήτων και

το 12,8% του συνολικού πληαυσμού της χώρας.
6.

Το 1,2* (64) του συνολικού αριθμού

έχει πληαυσμό από
πληθυσμός τους

3.000

έως

5.000

των κοινοτήτων

κατοίκους.

Συνολικά, ο

ανέρχεται σε 241.528 κατοίκους που αντιπροσω

πεύει το 7* του συνολικού

πληθυσμού

των

κοινοτήτων

και το

2,5* του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
ε.

Το 0,4* (21) του συνολικού αριθμού

έχει πληαυσμό από 5.000
πληθυσμός τους

έως

10.000

των κοινοτήτων

κατοίκους.

Συνολικά, ο

ανέρχεται σε 132.988 κατοίκους που αντιπροσω

πεύει το 3,8* του συνολικού πληαυσμού

των κοινοτήτων

και το

1,4* του συνολικού πληαυσμού της χώρας.

Κοινότητες

Πληθυσμός κοινοτήτων

0 -

500

3.354

856.691

500 -

1.000

1.433

988.618

1.000 -

3.000

823

1.249.973

3.000 -

5.000

64

241.520

5.000 - 10.000

21

132.988

5.695

3.469.699

Σύνολο
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4.1.2.2.
α.

Σχετικά με τους δήμους
Το 42,4* (129) του συνόλου των δήμων έχει πληθυσμό

μέχρι 5.000 κατοίκους, δηλαοή έχει συνολικό

πληαυσμό 367.362

κατοίκους, που αντιπροσωπεύει το 5,9* του συνολικού πληθυσμού
των δήμων και το 3,8* του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
6.

Το 49,3* (150) του συνόλου των δήμων έχει πληαυσμό

από 5.000 μέχρι 50.000

κατοίκους. Συνολικά, έχουν 2.699.350

κατοίκους που αποτελεί το

43* του

συνολικού

πληθυσμού των

δήμων και το 27,7* του συνολικού πληθυσμού της χώρας.
γ.

Το 8,3*

(25) του συνόλου των δήμων έχει πληθυσμό

άνω των 50·.000 κατοίκων. Ο συνολικός τους πληθυσμός ανέρχεται
σε

3.202.526

κατοίκους

ο

οποίος αντιστοιχεί στο 51,1* του

συνολικού πληθυσμού των δήμων

και

στο

32,8*

του συνολικού

πληθυσμού της χώρας.

Δήμοι

Πληθυσμός δήμων

5.000

129

365.662

5.000 - 50.000

150

2.698.570

25

3.202.526

304

6.269.246

0 -

50.000 και άνω
Σύνολο

Οι διοικητικές

μεταβολές που εν τω μεταξύ έχουν επέλ

θει αναφέρονται σε εκείνες που έχουν προκύψει κυρίως
αναγνώριση:

α) των κοινοτήτων

σε δήμους

- 36 -

από την

με τη συμπλήρωση,

σύμφωνα με την τελευταία Απογραφή, πληθυσμού
κατοίκους,

πάνω από 10.000

6) των λουτροπόλεων σε δήμους εφόσον έχουν πληθυ

σμό τουλάχιστον 2.500 κατοίκους,

γ) των κοινοτήτων σε δήμους

που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας,
συνοικισμών που έχουν απογραφεί
πληθυσμό
ενωθεί

πάνω από

ως

1.000 κατοίκους,

σύμφωνα με τις διατάξεις

1984. Οι

Ö) των

αυτοτελείς

και έχουν

ε) των δήμων

που έχουν

του άρθρου 12

του Ν. 1416/

μεταβολές αυτές μέχρι 2.6.1987 αναφέρουν τον αριαμό

των κοινοτήτων σε 5.695 και των δήμων σε 304 (Πηνή: Υπουργείο
Εσωτερικών).
4.2.

Δεύτερη βαθμίδα

4.2.1. Νομικό πλαίσιο δεύτερης βαθμίδας αυτοδιοίκησης
Τη

δεύτερη

βαθμίδα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

κατά το άρθρο 19 του Ν. 1622/1986, αποτελούν

οι "νομαρχιακές

αυτοδιοικήσεις", οι οποίες έχουν σκοπό την οικονομική, κοινω
νική και πολιτιστική ανάπτυξη
ενεργό συμμετοχή

της

περιφέρειας

τους

με την

των πολιτών στη διοίκηση των τοπικών υποθέ

σεων" .
Εύμφωνα με το άρθρο 20, οι
(ν.α.) είναι

αυτοδιοικούμενα,

νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις

ασκούντα

εδαφική κυριαρχία,

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η εδαφική έκταση, τα όρια, η
ονομασία

και

η

έδρα

κάθε

νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι

εκείνες που έχει ο νομός, με την επιφύλαξη
παραγράφου 3.

Η παράγραφος

ταγμα, που εκδίδεται με
Περιβάλλοντος,

των διατάξεων της

3 αναφέρει ότι με Προεδρικό Διά

πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και

Χωροταξίας

και

Δημοσίων
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Έργων, μπορεί να

καθορίζονται νομοί με περισσότερες από μία

νομαρχιακές αυτο

διοικήσεις. Με το Ιδιο διάταγμα ορίζεται ο αριθμός, η περιφέ
ρεια, η έδρα και η ονομασία αυτών των νομαρχιακών αυτοδιοική
σεων (βλέπε Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 2).
4.2.2. Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και το πληθυσμιακό τους
μέγεθος1
Από τα στοιχεία του

Πίνακα

Π.3

του

Παραρτήματος II

παρατηρούνται τα εξής:
Ως προς τον πληθυσμό των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων:
α.

Το 17,6% του συνόλου (9 νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις) έχουν
πληθυσμό κάτω των 50.000 κατοίκων.

6.

Το 27,5% (δηλαδή

14 νομαρχιακές

αυτοδιοικήσεις) (ν.α.)

έχουν πληθυσμό από 50.000 έως 100.000 κατοίκους.
γ.

Το 31,4%

(δηλαδή 16 ν.α.) έχουν πληθυσμό από 100.000 έως

150.000 κατοίκους,
δ.

Το 11,8% (δηλαδή 6 ν.α.), έχουν πληθυσμό από

150.000 έως

200.000 κατοίκους,
ε.

Το 7,8%

(δηλαδή 4

ν.α.) έχουν

πληθυσμό από 200.000 έως

300.000 κατοίκους,
στ. Οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις των Νομών Θεσσαλονίκης και
Αττικής

(3,9% του

συνόλου

των

ν.α.)

έχουν

πληθυσμό

871.580 και 3.369.424 κατοίκους αντίστοιχα.
Επομένως, ως προς το πληθυσμιακό μέγεθος των νομαρχια-

1. Ο αριθμός των ν.α. λαμβάνεται εδώ κατ' αντιστοιχία
με των νομών (αν και ο Ν. 1622/1986 δίνει τη δυνατότητα να
δημιουργηθούν σε ένα νομό περισσότερες από μία ν.α.).
- 38 -

κών αυτοδιοικήσεων παρατηρείται ότι:
α.

Το

3,3%

(321.661

κάτοικοι)

του

(9.73Θ.945) αποτελούν τον πληδυσμό

συνολικού

πληαυσμού

9 νομαρχιακών αυτοδι

οικήσεων, που είναι κύρια ορεινές και νησιωτικές.
6.

Το 32,2%

(3.134.409 κάτοικοι)

του συνολικού

πληδυσμού

αποτελούν τον πληαυσμό 30 ν.α.
γ.

Το 20,9\

(2.041.871 κάτοικοι)

του συνόλου του πληαυσμού

αποτελούν τον πληαυσμό 10 ν.α.
δ.

Το 9* (871.580 κάτοικοι) αποτελούν τον

πληαυσμό της ν.α.

του Νομού θεσσαλονίκης,
ε.

Το εκπληκτικό
σμού, δηλαδή
του πρώην

ποσοστό του

34,6% του

3.369.424 κάτοικοι,

συνόλου του πληαυ

αποτελούν τον πληαυσμό

Νομού Αττικής που περιελάμβανε και τα 4 διαμε

ρίσματα. Εε αυτόν τον πληδυσμό, 3.027.331 κάτοικοι αποτε
λούν την περιφέρεια τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης.
Από τα

παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχουν μεγά

λες πληδυσμιακές ανισότητες και στους νομούς
παρατηρείται

στους

δήμους

και

τις

της χώρας, όπως

κοινότητες.

Ιδιαίτερα

μεγάλη διαφορά παρουσιάζεται στην περιοχή της Πρωτεύουσας.
4.3.

Παρατήρησε ις
Μελετώντας

τις

νέες

αναγκαστικής συγχώνευσης,

διατάξεις

προκύπτει

μια μορφή

ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες

που το πληδυσμιακό μέγεδος

των ΟΤΑ

που συγχωνεύονται παρου

σιάζει μεγάλες διαφορές.
Συγκεκριμένα, ο

Ν. 1622/1986, άρδρο 1, παρ. 1, παρο

τρύνει τη συνένωση των δήμων και
"γεωγραφικών

ενοτήτων"

που

κοινοτήτων στα

δα
- 39 -

δημιουργηδουν

πλαίσια των
μέχρι

την

31.12.1987 με

Προεδρικά Διατάγματα. Η προθεσμία αυτή παρατά

θηκε με νόμο μέχρι 31.12.1988.
Εξάλλου, στην παράγραφο 3 του άρθρου 1, αναφέρεται ότι
συνενώσεις γίνονται επίσης εάν το ζητήσουν τα 3/5 τουλάχιστον
των OTÄ της

ενότητας

τουλάχιστον το

οι

50* του

οποίοι

πρέπει

πληθυσμού των

Άρα το βάρος της απόφασης

για

να αντιπροσωπεύουν

υπό ένωση οργανισμών.

συνένωση

έχει

ο πολυπληθής

οργανισμός.
Ετη συνέχεια,

από το

ένα μέρος

δίνεται η δυνατότητα

υποδιαίρεσης των δήμων και κοινοτήτων σε μικρότερες πληθυσμι
ακά ενότητες

ενώ από

το άλλο μέρος επιδιώκεται η συγχώνευση

τους.
Με το
συγχώνευση

Ν.

1622/1986,

καταρχήν

των

επιδιώκεται

κοινοτήτων,

παρέχεται η δυνατότητα για
κοινότητες με

εξάλλου,

αλλά με τον ίδιο νόμο

δημιουργία νομικού

πληθυσμό πάνω

να γίνει

προσώπου στις

από 200 κατοίκους. Επομένως για

τις κοινότητες με πληθυσμό κάτω από 200 κατοίκους δεν υπάρχει
κίνητρο για συγχώνευση και αυτό γιατί με τη συγχώνευση καταρ
γείται τελείως η κοινότητα τους.
Οι
πάσχουν από

ενότητες

που

δημιουργούνται

μεγαλύτερη ανομοιογένεια

είναι

αυτές

κοινότητες

τις

δεν

διαφορές.

έχουν

την

ότι

με διαφορετικά προβλή

ματα και διαφορετικές συνήθειες και οι νέοι OTÄ
λύσουν

επόμενο

καλούνται να

Επιπλέον, όλες οι συνενούμενες
ίδια

οικονομική

δυνατότητα και

μερικά θέματα (π.χ. η ανάπτυξη μιας περιοχής για οικονομικό ή
κοινωνικό σκοπό) πιθανόν να
μεταξύ τους

γιατί μπορεί

δημιουργήσουν σοβαρές αντιθέσεις

να αποτελεί διαφορετική προτεραιό

τητα ο ένας ή ο άλλος σκοπός.
Η τακτική οικονομική ενίσχυση από το κράτος ή
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από τον

κεντρικό δήμο,

εφόσον πρόκειται

για τη μοναδική πηγή εσόδων

του OTÄ, είναι φανερό ότι οδηγεί σε πλήρη

οικονομική εξάρτη

ση. Επιπλέον, τα ποσά που αναφέρονται ότι θα κατανέμονται δεν
αποτελούν ιδιαίτερο κίνητρο για συγχώνευση.
Οι

ενότητες

που

προτείνονται

μέσα

στις

νομαρχίες

φαίνεται να στηρίζονται κύρια στο πληθυσμιακό κριτήριο και σε
εκτιμήσεις κάδε νομαρχίας, χωρίς να υπάρχουν

γενικά κριτήρια

κααορισμού ενοτήτων σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο

προσδιορισμός

περιεχόμενο εκτός και
συγχωνεύσεις όμως,

των

αν

ενοτήτων

δε

φαίνεται

πραγματοποιηθούν

οι εθελούσιες

να έχει

συγχωνεύσεις. Οι

τουλάχιστον, σύμφωνα με τα

παραπάνω δεν έχουν πιθανότητα να προχωρήσουν.
Γενικά, εξαιτίας της
μελέτης για

τη συγχώνευση

έλλειψης

σχετικής ολοκληρωμένης

κοινοτήτων, βασισμένης σε καθορι

σμένα κριτήρια για ολόκληρη τη χώρα, προβληματίζει κατά πόσον
οι συγχωνεύσεις

αυτές θα

οδηγήσουν σε νέους οργανισμούς που

θα εξυπηρετήσουν κοινούς στόχους.
Για

τη

δευτεροβάθμια

αυτοδιοίκηση

παρατηρείται ότι

αυτή δεν αποτελεί αμιγή μορφή (βαθμό) αυτοδιοίκησης γιατί στο
νομαρχιακό συμβούλιο συμμετέχουν και εκπρόσωποι της κεντρικής
διοίκησης. Επόμενο είναι η επιρροή και η επέμβαση της κεντρι
κής διοίκησης να είναι πιο έντονη από ό,τι

στην πρώτη βαθμί

δα. Επιπλέον, η σύνθεση του νομαρχιακού συμβουλίου, όπως προ
βλέπεται σήμερα, επιτρέπει σε ορισμένες επαγγελματικές ομάδες
να συμμετέχουν άνισα, σε σχέση με άλλες επαγγελματικές ομάδες
που δεν εκπροσωπούνται, στη διοίκηση του οργάνου και στη λήψη
των αποφάσεων και να εκπροσωπούνται διπλά στο νομαρχιακό' συμ
βούλιο τόσο ως πολίτες όσο και
τους (βλέπε

Παράρτημα Ι,

ως εκπρόσωποι

Κεφάλαιο 4,
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των οργανώσεων

σχετικά με τη σύνθεση

του νομαρχιακού συμβουλίου). Ας
όρος νομαρχιακή

παρατηρηθεί, εξάλλου,

αυτοδιοίκηση που

διευκολύνει τον κοινό πολίτη

ότι ο

δόθηκε στο Ν. 1622/1986 δε

να διακρίνει

τις υπηρεσίες της

νομαρχίας από τις υπηρεσίες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
Μεγάλες αποκλίσεις παρουσιάζονται επίσης στο πληθυσμιακό μέγεθος των δήμων και κοινοτήτων που δίνουν διαφοροποίηση
στην εκπροσώπηση μεταξύ δήμων και κοινοτήτων και κυρίως στους
δήμους και

κοινότητες

με

πληθυσμό

μέχρι

5.000 κατοίκους.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι στην πρώτη βαθμίδα αυτοδιοίκη
σης υπάρχουν 3.354 κοινότητες
κατοίκους. Η

πληθυσμό

έως 500

μέγιστη αντιπροσωπευτικότητά τους στο κοινοτικό

συμβούλιο είναι
Ενώ στις

(58,8%) με

επομένως 500/7

= 71

κάτοικοι ανά σύμβουλο.

κοινότητες μέχρι 2.000 κατοίκους η μέγιστη αντιπρο

σωπευτικότητά τους
2.000/7 = 285,

στο κοινοτικό

των 5.000

των 10.000 κατοίκων

100.000/31 = 3.225,

κατοίκων

είναι 5.000/9 = 555

είναι 10.000/11 = 909. Η

στη αντιπροσωπευτικότητά
10.000/15 = 666,

συμβούλιο αντίστοιχα είναι

των

δήμων

είναι

30.000/19 = 1.578,
150.000/35 = 4.205

και

ανάλογη μέγι
5.000/11 = 454,

60.000/25 = 2.400,
και

500.000/39 =

1

12.850 . (Βλέπε Παράρτημα Ι, Πίνακα αντιπροσώπευσης.)
Επιπρόσθετα, μεγάλες διαφορές παρουσιάζονται στη διοί
κηση των ΟΤΑ σε σχέση με τις αρμοδιότητες τους.
Δεδομένων αυτών των διαφορών και αποκλίσεων παρατηρεί
ται ότι:
α.

Οι περισσότεροι

δήμοι

και οι κοινότητες

δεν μπορούν να

1. Αυτός είναι ένας σοβαρός λόγος που δημιουργήθηκαν
τα διαμερίσματα στους Δήμους Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονί
κης.
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ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής.
6.

Η ύπαρξη πολυάριθμων δήμων
όλη τη

χώρα δεν

και

ιδιαίτερα

κοινοτήτων σε

επιτρέπει σωστό προγραμματισμό και ανά

πτυξη.
γ.

Ο κατακερματισμός
τη

λειτουργία

της κατά

των

τόπον αρμοδιότητας εμποδίζει

τοπικών

υπηρεσιών γιατί το άριστο ή

ακόμα το ελάχιστο απαιτούμενο μέγεθος για την αποτελεσμα
τική απόδοση πολλών υπηρεσιών είναι μεγαλύτερο από εκείνο
των σημερινών τοπικών μονάδων.

ΓΓ

αυτό

και καθίσταται

δύσκολη και όχι αποτελεσματική, η εξυπηρέτηση των πολιτών
από τις τοπικές υπηρεσίες.
6.

Ένας μεγάλος
κοινοτήτων,

αριθμός τοπικών
είναι

μικρός

πενιχρά οικονομικά μέσα,
ποιότητα σε

οργανισμών, και ιδιαίτερα

σε πληθυσμιακό μέγεθος και με
με

επακόλουθο

μην υπάρχει

εξειδικευμένο προσωπικό και να μην υφίσταται

η δυνατότητα χρησιμοποίησης σύγχρονων
σιών.

να

Επομένως

μέσων και διαδικα

παρουσιάζονται αρνητικές επιπτώσεις λόγω

μικρού μεγέθους,
ε.

Ο περιορισμός του αριθμού των εκπροσώπων με τη δημιουργία
ευρύτερων μονάδων μειώνει το περιθώριο επιλογής του εκλο
γικού σώματος.
Η γεωγραφική διάρθρωση της δκύτερη^

κησης ακολουθεί

βαθμίδας αυτοδιοί

την υφιστάμενη γεωγραφική διάρθρωση του κρά

τους που στην ουσία είναι απόρροια ιστορικών λόγων.
Με την άσκηση των
ίσως υπάρξει
διοτήτων
π.χ.

διαφορετική επιθυμία

μεταξύ

δημιουργία

1622/1986

αρμοδιοτήτων της

δεν

των

ορίζει

άσκησης των τοπικών αρμο

διαφορετικών

νοσοκομειακής
τη

οαθμίδων αυτοδιοίκησης,

μονάδας

γενική
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δεύτερης βαθμίδας

και αυτό γιατί ο Ν.

αρμοδιότητα

της δεύτερης

βαάμίοας αυτοδιοίκησης.
Το μέγεθος των ν.α., σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα
των θεμάτων, Ισως έχει ως αποτέλεσμα την άμβλυνση

του ενδια

φέροντος των εκλογέων για τις τοπικές υποθέσεις.
4.4.
4.4.1.

Όργανα διοίκησης1
Όργανα δήμων
Τα όργανα

δήμαρχος, η

των δήμων

είναι

το δημοτικό

συμβούλιο, ο

δημαρχιακή επιτροπή, οι αντιδήμαρχοι, τα συμβού

λια δημοτικών διαμερισμάτων, ο πρόεδρος δημοτικού διαμερίσμα
τος, οι πάρεδροι των συνοικισμών και τα συνοικιακά συμβούλια
(βλέπε Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 3).
4.4.2.

Όργανα κοινοτήτων
Τα όργανα της κοινότητας είναι το κοινοτικό συμβούλιο,

ο πρόεδρος

της κοινότητας, ο πάρεδρος και τα συνοικιακά συμ

βούλια. Το κοινοτικό συμβούλιο, ο πρόεδρος της κοινότητας και
ο πάρεδρος εκλέγονται άμεσα από όλους τους δημότες της κοινό
τητας (βλέπε Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 3).
4.4.3.

Όργανα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης5*
Όπως αναφέρθηκε

πιο πάνω

(Ν. 1622/1986), ο δεύτερος

1. Βελώνιας, Ε.
2.

Μιχαλακάκου, Γ., Επηλιωτοπούλου, Ε.
- 44 -

βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
έχει θεσμοθετηθεί
της νομαρχιακής

και

ο

τρόπος

λειτουργίας του

αλλά δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Τα όργανα

αυτοδιοίκησης είναι το νομαρχιακό συμβούλιο,

η νομαρχιακή επιτροπή και ο πρόεδρος

του νομαρχιακού συμβου

λίου (βλέπε Παράρτημα Ι, Κεφάλαιο 4).
4.5. Οργάνωση1
Οργάνωση υπηρεσιών-Προσωπικό

4.5.1.

Οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν διοικητική αυτοτέλεια
και το

δικαίωμα να

οργανώνουν ελεύθερα

τις υπηρεσίες τους,

ανάλογα με το μέγεθος τους (έκταση-πληθυσμός) και τις οικονο
μικές τους δυνατότητες. Ο τρόπος οργάνωσης και στελέχωσης των
υπηρεσιών τους

καθορίζεται με

(οργανισμός εσωτερικής
καθορίζονται η

αποφάσεις των συμβουλίων τους

υπηρεσίας).

Με

τις

αποφάσεις αυτές

εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών τους και οι

αρμοδιότητες τους, οι θέσεις

προσωπικού

και

οι αντίστοιχοι

βαθμοί.
Η πρόσληψη, η εξέλιξη, τα δικαιώματα, τα καθήκοντα και
οι υποχρεώσεις του προσωπικού των δήμων και κοινοτήτων διέπο
νται από

ειδικό δίκαιο, τον Κώδικα Κατάστασης Προσωπικού των

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ίδιες

αρχές

του

διακρίνεται σε

Δημοσίων

διοικητικό,

και εκπαιδευτικό.

1.

Κώδικα

ο

οποίος

στηρίζεται στις

Υπαλλήλων. Το προσωπικό

τεχνικό, υγειονομικό, γεωπονικό

Σύμφωνα με στοιχεία

Βελώνιας, Ε.
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του 1986, ο συνολικός

αριαμός του προσωπικού των δήμων και
κατηγορίες

και

αριαμό αυτόν

των υπαλλήλων,

σχολών

περίπου

ήταν

ειδικότητες

κοινοτήτων σε

όλες τις

ήταν περίπου 27.500.
πτυχιούχοι ανώτατων

1.600,

όπως

Από τον

ή ανώτερων

φαίνεται στον Πίνακα Π.4

(Παράρτημα II).
4.5.2.

Αποσυγκέντρωση στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οι δραστηριότητες και

οι

λειτουργίες

των

δήμων και

κοινοτήτων μπορούν να είναι αποσυγκεντρωμένες τόσο χωρικά όσο
και λειτουργικά.
Χωρική αποσυγκέντρωση συνιστούν
σματα (στους

Δήμους Αθηναίων,

τα

δημοτικά διαμερί

Θεσσαλονίκης και Πειραιά), τα

συνοικιακά συμβούλια και οι πάρεδροι.
Για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική
στηριοτήτων

σε

ορισμένους

τομείς,

όπως

ανάπτυξη δρα

κοινωνικό

τομέα,

πολιτιστικό, αάλητισμού, επιχειρηματικό και άλλους τομείς, οι
δήμοι

και

οι

κοινότητες

ειδικές υπηρεσίες με τη
κοινότητα,

γομικών

έχουν

τη δυνατότητα να συστήνουν

μορφή αυτοτελών, από το

προσώπων

είτε

δημοσίου

δήμο ή την

δικαίου με την

ονομασία "δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα και ιδρύματα"
είτε ιδιωτικού δικαίου όπως είναι οι δημοτικές και κοινοτικές
επιχειρήσεις (λειτουργική αποσυγκέντρωση).
Τα

ιδιαίτερα

συμβούλιο που

αυτά

νομικά

αποτελείται από

κοινότητας, από εκπροσώπους
εκπροσώπους κοινωνικών

πρόσωπα

μέλη του

των

διοικούνται

από

αντίστοιχου δήμου ή

εργαζομένων

σε αυτούς και

φορέων και από άλλα πρόσωπα που έχουν

ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση και ειδικές γνώσεις.
Η οργάνωση και λειτουργία

της δεύτερης
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βααμίδας Τ.Α.

προβλέπεται

και

ρυθμίζεται

από

τις

διατάξεις

του Ν.

1622/1986, όπως αναφέραηκε και πιο πάνω, αλλά αυτές ακόμη δεν
έχουν εφαρμοστεί.
4.5.3.

Αιρετοί εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης1
Η

ανάπτυξη

του

άεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που

σημαίνει εντονότερη, ευρύτερη
των ΟΤΑ,

και

συνδετότερη δραστηριότητα

έχει ως συνέπεια να γίνονται διαρκώς ολοένα και πιο

εκτεταμένα και πολύπλοκα τα κααήκοντα των αιρετών εκπροσώπων.
Όταν σήμερα υπάρχει η πρόκληση για

την υλοποίηση των

"νέων δεσμών", όταν προβάλλει η ανάγκη για την αξιοποίηση της
σύγχρονης τεχνολογίας στις δραστηριότητες της Τ.Α. και παράλ
ληλα

είναι

δοσμένη

η

έλλειψη

εξειδικευμένου

στελεχιακού

δυναμικού, είναι φανερό ότι ο "δήμαρχος" ή ο "κοινοτάρχης" με
τον παραδοσιακό

συγκεντρωτισμό που

τον διέκρινε, δεν μπορεί

πια να ανταποκριαεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Έτσι το πρώτο
ζήτημα που

τίδεται είναι

η ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή

από συγκεκριμένες άέσεις όσο το δυνατόν
εκπροσώπων

στο

έργο

της

δημοτικής

ή

περισσότερων αιρετών
κοινοτικής αρχής. Η

ανάγκη αυτή έχει οδηγήσει στη δημιουργία του δεσμού των αντι
δημάρχων, που

είναι δημοτικοί σύμβουλοι και με επικεφαλής το

δήμαρχο συγκροτούν ένα άτυπο όργανο, τη "Διοίκηση του Δήμου".
Πέρα όμως

από τη

Διοίκηση του

Δήμου υπάρχει ένα άλλο δέμα,

της ενεργοποίησης όλων των αιρετών εκπροσώπων με τη συμμετοχή
τους

σε θεσμοθετημένες

επιτροπές

1. Ντινιακός, Κ.
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του δημοτικού συμβουλίου,

στο tôio το δημοτικό συμβούλιο,

στα διοικητικά συμβούλια νο

μικών προσώπων του δήμου ή σε άλλες εξειδικευμένες δραστηριό
τητες στο πολύπλευρο μέτωπο των δραστηριοτήτων ενός OTÄ.
Και εδώ ακριβώς ανακύπτει το πρόβλημα, αν με
ρινά

δεδομένα

εξασφαλίζονται

οι αναγκαίες προϋποθέσεις για

την ουσιαστική ενεργοποίηση των αιρετών εκπροσώπων
λική

δράση

του

αντίστοιχου

στη συνο

OTÄ. Η απάντηση δυστυχώς είναι

αναντίρρητα όχι. Πέραν άλλων σοβαρών άεμάτων,
οι αιρετοί

τα σημε

εκπρόσωποι, εκείνοι

το γεγονός ότι

που συμμετέχουν στη Διοίκηση

του Δήμου και ιδιαίτερα οι αντιδήμαρχοι, δεν έχουν ικανοποιη
τική εξασφάλιση σε καίρια ζητήματα (αποδοχές, συνταξιοδοτικό,
επάνοδος στην προηγούμενη εργασία τους κ.λπ.) μολονότι πρέπει
να διαθέτουν όλο το χρόνο τους και όλες τις δυνάμεις τους για
να ανταποκριδούν στα κααήκοντά τους, είναι από τους πιο βασι
κούς λόγους της αποθάρρυνσης της συμμετοχής τους.
Σίγουρα δε, η κατάσταση

αυτή είναι σημαντικό μειονέ

κτημα και εμπόδιο για την ανοδική πορεία του
Μάλιστα,
σοβαρό

η

έλλειψη

αντικίνητρο

ορισμένων

αυτών
και

κοινωνικών

των

δεσμού της T.Ä.

προϋποθέσεων λειτουργεί σαν

τελικά

καταλήγει

κατηγοριών

από

στον

τη συμμετοχή τους στα

αιρετά σώματα (μισθωτοί, γυναίκες

κ.λπ.).

των αναγκαίων

αποθαρρύνει

προϋποθέσεων

δεν

αποκλεισμό

Δηλαδή

η έλλειψη

μόνο τους ήδη

εκλεγμένους να προσφέρουν συστηματικά τις υπηρεσίες τους στον
OTÄ που

έχουν εκλεγεί αλλά αποτρέπει και μεγάλο αριθμό πολι

τών ακόμη και γα
τους στα

εκδηλώσουν το

της Τοπικής

ενδιαφέρον και

τη συμμετοχή

Αυτοδιοίκησης, με συνέπεια να περιορί

ζεται ο αριθμός αυτών που

συμμετέχουν

και

έτσι

η

T.Ä. να

στερείται τη δυνατότητα ουσιαστικότερης επιλογής, γεγονός που
αποτελεί πλήγμα για την τοπική δημοκρατία.
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ1

5.

5.1. Γενικά
Για να μπορέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να διαδραματίσει
σωστά και με επιτυχία το ρόλο της στο πολιτικό, στο διοικητι
κό και στο οικονομικό-αναπτυξιακό επίπεδο, πρέπει να έχει τις
σχετικές αρμοδιότητες

και τους

αναγκαίους για την υλοποίηση

τους πόρους.
Σύμφωνα με το άρθρο 102, παρ.
αρμοδιότητες

των ΟΤΑ

εκτείνονται

υποαέσεων. Το άραρο αυτό δίνει
επιλαμβάνεται όλων

τη

των υποαέσεων

1, του

Συντάγματος, οι

στη διοίκηση των τοπικών
δυνατότητα

στην Τ.Α. να

που έχουν τοπικό χαρακτήρα

και παρουσιάζουν τοπικό ενδιαφέρον.

Έτσι στην Τοπική Αυτο

διοίκηση

και κοινότητες) ανήκει η

πρώτης

Οααμίδας

(δήμους

διοίκηση όλων των τοπικών υποαέσεων που υπάγονται στη διοικη
τική περιφέρεια

των δήμων και κοινοτήτων (δημοτικού ή κοινο

τικού ενδιαφέροντος, άραρο 22

του

Δημοτικού

και Κοινοτικού

Κώδικα, Π.Δ. 76/1985).
Στηγ Τοπική

Αυτοδιοίκηση δεύτερης βαθμίδας (νομαρχια

κές αυτοδιοικήσεις) ανήκει η

διοίκηση των

τοπικών υποαέσεων

που υπάγονται στη διοικητική περιφέρεια των νομαρχιακών αυτο

ί. Κηρολύτης, Ν.
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διοικήσεων,

νομαρχιακού ενδιαφέροντος,

χωρίς να θίγεται κα

μιά αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων. Εκτός από το Σύντα
γμα, γενική διάταξη για τη δεύτερη
(Ο Ν.

1622/1986

που

βαθμίδα Τ.Α.

δεν υπάρχει.

τη θεσμοθετεί δεν περιλαμβάνει τέτοια

γενική διάταξη.)
Με το Ν. 1622/1986

δε

συστάάηκε

Τοπική Αυτοδιοίκηση

τρίτης βαθμίδας και κατά συνέπεια δε γίνεται λόγος γι* αυτήν.
Οι περιφέρειες που έχουν
αρμοδιότητες και

συσταθεί

έχουν

μόνον αναπτυξιακές

δεν αποτελούν Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί

κησης .
5.2.

Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
Ειδικότερα, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αρχής γενο

μένης από το Σύνταγμα (άρθρο 102), και στη συνέχεια με γόμους
που συγκεκριμενοποιούν την επιταγή
γενικές γραμμές,

όσο και

αυτή,

διαγράφει

τόσο σε

χωριστά κάθε

μία τις αρμοδιότητες

που έχουν θεσμοθετηθεί υπέρ της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης πρώτης

και δεύτερης βαθμίδας.
Στο

σημείο

αυτό

έχουμε πράγματι μεγάλες επιτεύξεις,

όπως θα αναπτύξουμε στη συνέχεια.
5.2.1.

Πρώτη βαθμίδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Με το Δημοτικό και

2888/1954, άρθρα

20 και

Κοινοτικό

Κώδικα

του

1954 (Ν.Δ.

21), καθορίστηκαν η γενική αρμοδιό

τητα των δήμων και κοινοτήτων και οι αποκλειστικές αρμοδιότη
τες αυτών.
Με

το

Δημοτικό

και

Κοινοτικό
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Κώδικα

του 1980 (Ν.

1065/1980, άραρα 22, 23 και 24), εκτός από τη γενική αρμοδιό
τητα

των

οήμων

και

κοινοτήτων (άραρα 22) προστέθηκαν νέες

αρμοδιότητες στις αποκλειστικές που
στο άρθρο

24 αναγράφονται

υπήρχαν (άραρα

23), ενώ

μεθοδικά και συγκεντρωτικά και οι

συντρέχουσες αρμοδιότητες, οι οποίες ανάγονται σε κάάε τοπική
υπόθεση

και

μπορούν

συντρεχόντως

να

ασκηθούν

και από το

κράτος ή από άλλα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς.
Οι
άρθρα 15

αρμοδιότητες
και 16

αυτές

του Ν.

διπλασιάστηκαν

σχεδόν

με τα

1416/1984. Εκτός από αυτές με το Ν.

1416/1994, θεσπίστηκαν οι θεσμοί

των προγραμματικών συμβάσε

ων, των αναπτυξιακών συνδέσμων,

των κοινών υπηρεσιών, καθώς

και νέες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας των

δήμων και

κοινοτήτων.
5.2.2.

Δεύτερη βαθμίδα Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Όσον αφορά

τη δεύτερη

βαθμίδα Τ.Α., τις νομαρχιακές

αυτοδιοικήσεις, που έχει συσταθεί
ρίστηκαν

οι τομείς

των

με το

Ν. 1622/1986, καθο

αρμοδιοτήτων

της

1622/1986), καθώς και οι αρμοδιότητες κατά

(άρθρο 21, Ν.

τομείς (άρθρα 22,

23, Ν. 1622/1986).
Ο ειδικότερος

καθορισμός των

αρμοδιοτήτων της νομαρ

χιακής αυτοδιοίκησης, καθώς και τα όργανα και ο
σης τους,

τρόπος άσκη

θα καθοριστούν με Προεδρικά Διατάγματα, σύμφωνα με

το άρθρο 38 του Ν. 1622/1986.
Εύμφωνα με τα ανωτέρω,
(δημοτικά,

κοινοτικά,

στα

νομαρχιακά

κυρίαρχα

συμβούλια)

άσκηση ή όχι κάποιας αρμοδιότητας ή και η
καθώς

και

η

ιεράρχηση

όργανα

των OTÄ

εναπόκειται η

μερική άσκηση της,

των αρμοδιοτήτων που θα υλοποιηθούν
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και, τέλος, η κατανομή των χρηματικών

ποσών που

θα διατίθε

νται ετησίως για την άσκηση κάάε αρμοδιότητας κ.λπ.
5.3. Τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων

από την Τοπική Αυτοδι

οίκηση
Για την άσκηση

των αρμοδιοτήτων

τους

οι

OTÄ (κάάε

Οααμίδας) αναπτύσσουν πρωτοβουλία και δρουν ελεύθερα, σύμφωνα
με το άρθρο 102, παρ. 5, του Ευντάγματος.
εποπτεία που

ασκεί, δεν μπορεί να εμποδίσει αυτή την πρωτο

βουλία και την ελεύθερη δράση. Ετους
ται η

Το κράτος, με την

πολιτική ευθύνη

OTÄ συνεπώς αναγνωρίζε

κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους

και δεν υπάρχει ιεραρχική σχέση των OTÄ με οποιοδήποτε όργανο
της Πολιτείας, αφού η άσκηση της πολιτικής ευθύνης προϋποθέ
τει πρωτοβουλία, ελεύθερη

δράση

και

λογοδοσία,

κατά κύριο

λόγο, στο εκλογικό σώμα. Υπάρχει βέβαια η σχέση εποπτείας την
οποία ασκεί το κράτος στην Τ.Α.
Το Εύνταγμα του 1975 ορίζει ρητά
ότι οι OTÄ απολαύουν

διοικητικής αυτοτέλειαςχ. Αυτή η ξεκά

θαρη συνταγματική επιταγή, σε
102, παρ.

5, ότι

(άρθρο 102, παρ. 2)

συνδυασμό με

αυτήν του άρθρου

το κράτος ασκεί στους OTÄ εποπτεία που δεν

εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους, σημαί-

1.
"Η αρμοδιότητα των ΟΤΑ εκτείνεται σ' όλες χωρίς
εξαίρεση τις τοπικές υποθέσεις. Ο συνταγματικός νομοθέτης ενώ
διατύπωσε με κατηγορηματικότητα το σχετικό ορισμό, δεν έκανε
καμμία επιφύλαξη υπέρ του νόμου". (Θεοδώρου, Θ.: "Η νομικοπολιτική θέση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης", Άρθρα και Μελέτες Δημάρχων, Έκδοση ΑΦΩΝ
ΤΟΛΙΔΗ.)
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νει την αυτοδυναμία των OTÄ

ως προς το χειρισμό

υποαέσεων και τη μη άσκηση ελέγχου

των τοπικών

σκοπιμότητας των

ΟΤΑ από

την κεντρική διοίκηση. Η κεντρική διοίκηση ασκεί μόνον έλεγχο
νομιμότητας.
Όμως η άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων και η υλοποί
ηση των

στόχων προϋποθέτουν αντίστοιχους οικονομικούς πόρους

για να μπορεί η T.Ä. να πραγματώσει το ρόλο της.
Αρμοδιότητες και πόροι,
κάάε

βαθμίδας,

είναι

δύο

για

την Τοπική Αυτοδιοίκηση

άρρηκτα συνδεμένες έννοιες και η

κάθε μία αποτελεί την προϋπόθεση για τη σωστή και αποτελεσμα
τική υλοποίηση

της άλλης. Και αυτό γιατί η ύπαρξη αρμοδιοτή

των χωρίς τους αναγκαίους πόρους με τους οποίους
δυνατή η

θα καταστεί

υλοποίηση τους, ισοδυναμεί με έλλειψη αρμοδιοτήτων.

Και το αντίθετο, η
ανάπτυξης

των

ύπαρξη πόρων

δραστηριοτήτων

ικανών χωρίς

εκείνων

τη δυνατότητα

που θα συμβάλουν στη

βελτίωση της ξωής του λαού κάθε ΟΤΑ, λόγω της έλλειψης σχετι
κών αρμοδιοτήτων, καθιστά τους πόρους αναποτελεσματικούς.
Με βάση

ότι τόσο το κράτος όσο και η Τοπική Αυτοδιοί

κηση ενδιαφέρονται άμεσα για

τον

ίδιο

αντικείμενο,

λαό

που κατοικεί στην ελληνική

πόροι που

διατίθενται γι' αυτόν τον

για

τον

επικράτεια, και ότι οι
κοινό σκοπό

ίδιο

προέρχονται από

ελληνικό λαό,

απομένει

καθενός,

κράτους

του

για

το ίδιο

την ίδια πηγή, από ολόκληρο τον

μόνον
και

σκοπό,

ο

της

καθορισμός
Τοπικής

βαθμίδας, των αρμοδιοτήτων που θα ασκήσει

του

ρόλου του

Αυτοδιοίκησης κάθε
ο καθένας

και των

πόρων που είναι απαραίτητοι στον καθένα για τη σωστή και απο
τελεσματική άσκηση τους.
Στο σημείο αυτό ανακύπτει το ερώτημα
ποιες

αρμοδιότητες

και

πώς

θα

ποιος θα ασκήσει

εξευρεθούν/κατανεμηθούν οι
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αναγκαίοι γι' αυτόν το σκοπό πόροι.
5.4.

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

από φορείς

του δημόσιου τομέα

1

σε δήμους και κοινότητες

Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών και του αρμόδι
ου κατά

περίπτωση υπουργού, αρμοδιότητες

α) τους υπουργούς,
των κεντρικών

β) τους νομάρχες,

υπηρεσιών

γ) τους

προϊσταμένους

των υπουργείων και

δ) τους προϊ

σταμένους των περιφερειακών αρχών
χιακού επιπέδου

που ασκούνται από:

νομαρχιακού και διανομαρ

των υπουργείων, μπορούν να μεταβιβάζονται σε

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
τοπικού χαρακτήρα.

Με όμοια

προϋποθέσεις, αρμοδιότητες

εφόσον αφορούν υποαέσεις

Διατάγματα και

που ασκούνται

με τις παραπάνω

από νομικά πρόσωπα

δημοσίου δικαίου ή δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς κοινής
ωφέλειας μπορούν

να

Αυτοδιοίκησης μετά

μεταβιβάζονται

σε

Οργανισμούς Τοπικής

από σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβου

λίου τους. Με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση
του

Υπουργού

Εσωτερικών

και

του

υπουργού, συντρέχουσες

αρμοδιότητες

Αυτοδιοίκησης

μπορούν

να

αποκλειστικών

και να

όλες

τις παραπάνω

αρμόδιου

των Οργανισμών Τοπικής

μεταφέρονται

εξειδικεύεται το

περιπτώσεις

κατά περίπτωση

στην

κατηγορία των

περιεχόμενο τους. Εε

με τα ίδια Διατάγματα, που

προσυπογράφονται και από τον Υπουργό Οικονομικών, εξασφαλίζε
ται

στους Οργανισμούς

1.

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Μιχαλακάκου, Γ., Σπηλιωτοπούλου, Ε.
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και η μεταφορά

των

αναγκαίων

πόρων

για

την

άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων

τους.
Επίσης,
πρόταση

με

Προεδρικά

των Υπουργών
μπορούν

να

Δημοσίων

καταργούνται

αρμοδιότητες τους να μεταφέρονται
φωνη γνώμη

που

εκδίδονται με

Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών,

Περιβάλλοντος-Χωροταξίας και
Ναυτιλίας

Διατάγματα

των συμβουλίων

4

Εργων

και Εμπορικής

λιμενικά

στους OTÄ

ταμεία και οι

ύστερα από σύμ

τους και γνώμη των λιμενικών επι

τροπών.
Κατά συνέπεια1, οι πόροι
OTÄ

για

την

άσκηση

τους οποίους

των αρμοδιοτήτων τους, με πρωτοβουλία,

ελεύθερη δράση και πολιτική ευθύνη, δα
σε αυτούς

πρέπει να διατίθενται

χωρίς δεσμεύσεις και να αποτελούν γενικά έσοδα των

OTÄ. Με τον ίδιο τρόπο μεταβιβάζονται
και πόροι

χρειάζονται οι

σε μόνιμη

μόνον όσοι πόροι και

βάση, γιατί

στους OTÄ αρμοδιότητες

αν μεταβιβαστούν στους OTÄ

αρμοδιότητες

επαρκούν

για

την ετήσια

άσκηση τους, τότε αυτή η μεταβίβαση έχει πλέον την έννοια της
εκτέλεσης κάποιου ετήσιου προγράμματος. Και αν μεν ο
υποχρεούται το

επόμενο έτος να ασκήσει την αρμοδιότητα αυτή,

τότε δε θα υπάρξει
ασκηθεί αυτή

OTÄ δεν

πρόβλημα. Εάν

η αρμοδιότητα

όμως πρέπει

και σε

έχει αναλάβει με την άσκηση της

οπωσδήποτε να

συνεχή βάση,

τότε ο OTÄ

συνεχείς δαπάνες

και ανακύ

πτει για τον OTÄ το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Εάν οι πόροι
που μεταβιβάζονται γι* αυτήν είναι διαρκείς, θα δυνηθεί ο OTÄ
να ασκήσει την αρμοδιότητα. Εάν όμως οι πόροι δεν είναι διαρ
κείς

(σε μόνιμη βάση),

1.

τότε μόνον

Κηρολύτης, Ν.
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αν ο OTÄ διαθέσει δικούς

του πόρους θα ασκήσει την αρμοδιότητα.
5.5.

Τοπική δημοσιότητα και Τοπική Αυτοδιοίκηση1
Τα ζητήματα που αφορούν τη δημοσιότητα και την επικοι

νωνία των OTÄ σχετίζονται

άμεσα με την ανάπτυξη του θεσμού,

τις νέες διοικητικές μεταρρυθμίσεις και τις
κές εξελίξεις.

Οι νέες

την αναζήτηση

νέων

αυτές συνθήκες

μορφών

ενγένει κοινωνι

επιβάλλουν στους ΟΤΑ

επικοινωνίας

με

τους δημότες,

πολλαπλά μέσα πληροφόρησης και αυτόνομες λειτουργίες δημοσιό
τητας, στα πλαίσια της οργάνωσης του κάθε ΟΤΑ.
Από την άλλη μεριά, οι ίδιες οι εξελίξεις στη δομή και
στις λειτουργίες

των Μαζικών

Μέσων Ενημέρωσης (MME) επιβάλ

λουν τους Υέους αυτούς προσανατολισμούς στην Τ.Α.
Η κατάργηση του κρατικού

μονοπωλίου στο

ραδιόφωνο, η

ανάπτυξη του τοπικού Τύπου, η προοπτική της έλευσης της καλω
διακής τηλεόρασης,
υπάρχοντα MME

της

τηλεματικής,

(ΕΡΤ, Τύπος

αλλά

και

αλλαγές στα

κ.λπ.), απαιτούν αντίστοιχες προ

σαρμογές και από τους ΟΤΑ.
Εαβαρά θέματα που θα πρέπει να μελετηθούν από τους ΟΤΑ
είναι :
α.

Οι

πρωτοβουλίες

των

ΟΤΑ

για δημιουργία ενός πλέγματος

τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, βιώσιμων, που θα καλύπτουν
κάθε ελληνική γωνιά

(θα υπάρξει το πρόβλημα του περιορι

σμένου αριθμού των συχνοτήτων).
β.

Ο πολλαπλασιασμός

των μορφών

επικοινωνίας, πληροφόρησης

1. Μαΐστρος, Π., Χριστοφιλοπούλου, Ε.
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και ενημέρωσης

των δημοτών (δημοτικές εφημερίδες, video,

αφίσες κ.λπ.).
γ.

Η οργανωτική και τεχνική
ώστε

αυτοί

να

προετοιμασία

ανταποκριθούν

στις

στους

ΟΤΑ, ούτως

αυριανές

πολλαπλές

ανάγκες.
δ.

Ο συντονισμός και οι κοινές λειτουργίες

ΟΤΑ και κοινωνι

κών φορέων, σε τοπικό, νομαρχιακό ή περιφερειακό επίπεδο,
για την

ανάληψη υπερτοπικών

τη στήριξη

και την

πρωτοβουλιών, αναγκαίων για

ανάπτυξη των τοπικών μέσων επικοινω

νίας και πληροφόρησης.
5.6.

Παρατηρήσεις1
Ο καθορισμός αποκλειστικών αρμοδιοτήτων

στο ΔΚΚ περιο

ρίζει τη

διάταξη του Συντάγματος που αναφέρει ότι:

"η διοί

κηση των

τοπικών

και στις

κοινότητες". Οι

υποθέσεων

ανήκει

αποκλειστικές,

εξάλλου,

πρώτη βαθμίδα είναι περιορισμένες
ασκούνται

(π.χ. αστική

στους

δήμους

αρμοδιότητες στην

και μερικές

συγκοινωνία).

Ας

από αυτές δεν

σημειωθεί

ότι ο

καθορισμός αποκλειστικών αρμοδιοτήτων το 1984 χαιρετίστηκε ως
κατάκτηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ετην πράξη όμως αυτές οι
αποκλειστικές αρμοδιότητες περιορίστηκαν.
Οι κρατικές υπηρεσίες, από την άλλη μεριά, για σκοπούς
που

οι

ίδιες

τους ανάλογους
συντρέχουσες

1.

συγκεκριμενοποιούν,
οικονομικούς

διαθέτουν γι' αυτούς και

πόρους.

Για το

λόγο αυτόν οι

αρμοδιότητες παρουσιάζουν σχετική αύξηση.
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Παρατηρείται

π.χ. ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η κεν

τρική διοίκηση αποφασίζει την κατασκευή έργων
φάσεις για

τοπικά θέματα

σμών. Ακόμα,

όπως

υπάλληλοι στους
1735/1987).

χωρίς τη γνώμη των τοπικών οργανι

αναφέρθηκε

OTÄ με

ή παίρνει απο

και αλλού,

απόφαση της

μονιμοποιούνται

κεντρικής διοίκησης (Ν.

6.

6.1.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ TON OTA

Μέσα και κατάσταση των ΟΤΑχ
Το

οικονομικό

πρόβλημα

των ΟΤΑ βρίσκεται συχνά στην

επικαιρότητα και αποτελεί ουσιαστικά και το κοινό πρόβλημα σε
όλους σχεδόν

τους δήμους

Κατά την άσκηση

της

περιορίζει

πηγές

τις

και τις

οικονομικής
εσόδων

κοινότητες της χώρας μας.
πολιτικής

προς

τους

του,

το κράτος

ΟΤΑ ενώ αυξάνει η

φορολογική επιβάρυνση των πολιτών.
Κύριο αίτημα των ΟΤΑ είναι η οικονομική τους αυτοδυνα
μία, που

να στηρίζεται

σε ίδιες

αντιμετώπιση των ελλειμμάτων τους

πηγές εσόδων,
ζητούν να

ενώ η άμεση

γίνει με αύξηση

του ποσού της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης. Από τα στοιχεία
του Πίνακα Π.5 του Παραρτήματος II (βλέπε Πίνακα
πτει ότι

οι άμεσοι

φόροι της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 1970

αποτελούσαν το 2,4% του

συνόλου

Δημοσίου

το

ενώ

το

1986

μείωση περίπου έχει εηέλαει

Π.6) προκύ

ίδιο
και

της

άμεσης

φορολογίας του

ποσοστό ήταν 0,95%. Η ίδια
στην

έμμεση

φορολογία της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία ενώ το 1970 αποτελούσε το 2,3%
του συνόλου της
αποτελούσε

1.

έμμεσης

φορολογίας

μόλις το 1,0%.

του

Δημοσίου,

το 1986

Από την ανάλυση των Εάνικών Λογα-
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ριασμών (Πίνακας Π.8 των πηγών εσόδων των OTÄ)

προκύπτει ότι

(βλέπε Παράρτημα II, Πίνακες Π.7 και Π.8):
Οι άμεσοι

φόροι από

το 17,2% του συνόλου των εσόδων

των ΟΤΑ το 1970, μειώνονται διαρκώς

και το

στο 10,5%.

στο κατώτατο όριο αυτής

Το 1980

μάλιστα έφτασαν

1986 ανέρχονται

της ΙΟετίας, στο 7,2*. Οι έμμεσοι φόροι από 23,5* το 1970 του
συνόλου των εσόδων των ΟΤΑ επίσης μειώθηκαν στο 10,8* το 1986
με κατώτατο σημείο το 1983 που αποτελούσαν μόνον

το 6,5* του

συνόλου των εσόδων τους. Οι πρόσοδοι περιουσίας και επιχειρη
ματικής

δραστηριότητας

συνόλου

των

εσόδων

αποτελούσαν

τους

ενώ

το

1970

το

11,9* του

το 1986 το 5,8*, με κατώτατο

σημείο το 1983 στο 4,8*.
Ο δανεισμός1 κυμαίνεται το
10* του

1981 όσο

και το

1985 στο

συνόλου των εσόδων των ΟΤΑ- των μεν δήμων κυμαίνεται

στο 7* των δε κοινοτήτων στο 14*.
Αντίαετα, παρουσίασαν αύξηση οι κρατικές επιχορηγήσεις
οι οποίες

από το 17,1* που ήταν το 1970 έφτασαν στο 28,3* το

1986, με υψηλότερο σημείο
35,5* των

το έτος

1982 που

ανέρχονταν

στο

συνολικών εσόδων των ΟΤΑ. Επίσης υπήρξε αύξηση στα

έσοδα από δικαιώματα και τέλη τα οποία το 1970 αποτελούσαν το
29,2* και

το 1986

το 39*

(με μεγαλύτερη αύξηση το 1981 που

έφτασαν το 45,1*).
Μια αντίστοιχη συγκριτική ανάλυση των δαπανών

των ΟΤΑ

παρουσιάζει τα εξής: Σταδιακή αύξηση (με μικρές διακυμάνσεις)
των τρεχουσών

δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες, οι οποίες από

το 65,8* των συνολικών δαπανών

1.

που αποτελούσαν το 1970 έφτα-

Πηγή : Στατιστική Υπηρεσία Υπουργείου Εσωτερικών.
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σαν στο 87,27% το 1986. Από αυτά, το μεν 1970
για μισαούς

και ημερομίσαια και το 26,2% για λοιπές δαπάνες,

το δε 1986 αντίστοιχα οι παραπάνω
και

το

το 39,6* ήταν

35,81%.

(Υπήρχε

δαπάνες έφταναν

το 51,46*

μια έξαρση δαπανών για μισαούς και

ημερομίσθια το 1981 που έφτασε το 57,1% ενώ οι λοιπές δαπάνες
ήταν 27,1% και το σύνολο ανήλαε στο 84,2%.) Οι λοιπές κατηγο
ρίες δαπανών παρουσίασαν μικρές διακυμάνσεις.
Οι δαπάνες επενδύσεων των
29% του

συνόλου των

εξόδων των

OTÄ το

1981 αποτελούσαν το

δήμων και κοινοτήτων ενώ το

1

1984 το 36,8%.
Οι επενδύσεις των μεν δήμων το 1981 αποτελούσαν το 19%
του συνόλου

των εξόδων τους ενώ το 1985 αποτελούσαν το 31,5%

αντίστοιχα* των δε κοινοτήτων το 1981 οι επενδύσεις αποτελού
σαν

το

41,4% του

συνόλου

των

εξόδων τους ενώ το 1985 το

44,6%.
Τα

προβλήματα

της

οικονομικής

κατάστασης

των OTÄ

περιέχονται και στην πρόταση σχετικής Ομάδας Εργασίας για την
αναμόρφωση του

συστήματος χρηματοδότησης

τους (βλέπε Παράρ

τημα III).
6.2.

Παρατήρησε ις
Από

τη

σύντομη

παραπάνω

παρουσίαση της οικονομικής

κατάστασης των OTÄ διαπιστώνεται ότι:
α.

Τα φορολογικά έσοδα των OTÄ τόσο από την άμεση όσο

και από την

έμμεση φορολογία

παρουσιάζουν

συνεχή μείωση ως

1. Πηγή·. Ετατιστική Υπηρεσία Υπουργείου Εσωτερικών.
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ποσοστό τόσο στο σύνολο της άμεσης και έμμεσης φορολογίας του
Δημοσίου όσο και στο σύνολο των εσόδων των OTÄ.
Με την κααιέρωση του ΦΠΑ, τα

έσοδα από

τις πηγές της

έμμεσης φορολογίας των OTÄ μηδενίζονται.
Η

κατάργηση,

προϊόντων
αριθμό

εξάλλου,

δημιουργεί

οργανισμών

του

οικονομικά

των

οποίων

φόρου

επί των αγροτικών

προβλήματα
τα

έσοδα

σε

ένα μεγάλο

από το φόρο αυτόν

αποτελούσαν την κύρια πηγή εσόδων τους.
6.

Η κρατική οικονομική ενίσχυση ως ποσοστό του συνό

λου των εσόδων τους είναι μεγάλη. Σε συνδυασμό δε με τη μείω
ση που
τους,

παρουσιάζουν ως
η

οικονομική

ποσοστό οι

εξάρτηση

φορολογικές πηγές εσόδων

των OTÄ από το κράτος συνεχώς

αυξάνει και ο κρατικός οικονομικός έλεγχος γίνεται ασφυκτικό
τερος.
γ.

Τα έσοδα από τέλη

και δικαιώματα

που προέρχονται

κατά κανόνα από ανταποδοτικά και προοριζόμενα

τέλη παρουσιά

ζουν σημαντική αύξηση. Αποτελούν δε, εκτός της κρατικής οικο
νομικής ενίσχυσης, τους κύριους

οικονομικούς πόρους

των ΟΤΑ

για τρέχουσες δαπάνες.
δ.

Ο δανεισμός πρέπει

επενδύσεων. Ευνήάως όμως
επενδύσεων αλλά

ο

να χρηματοδοτεί κυρίως δαπάνες
δανεισμός

ούτε υπολογίζεται

δεν

καλύπτει δαπάνες

ο σωστός χρόνος απόσβεσης

τους.
ε.

Οι τρέχουσες δαπάνες

αλλά ιδιαίτερα

των ΟΤΑ παρουσιάζουν

αύξηση

αύξηση παρουσιάζουν οι μισθοί και τα ημερομί

σθια το ύψος των οποίων αφήνει
πραγματοποιήσουν

άλλες

μικρά περιθώρια

δαπάνες.

1735/1987) 6.000 περίπου εκτάκτων

στους ΟΤΑ να

Η μονιμοποίηση εξάλλου (Ν.
υπαλλήλων στους

ΟΤΑ δημι

ουργεί εκτός της κρατικής παρέμβασης στις προσλήψεις προσωπι- 62 -

κού των OTÄ, πρόσαετη οικονομική επιβάρυνση σε αυτούς.
στ.

Οι παντός είδους οικονομικές ενισχύσεις του ευρύ

τερου δημόσιου τομέα προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση αναφέρονται
στον Πίνακα Π.8 του Παραρτήματος II και εκφράζουν στο μεγαλύ
τερο τους

μέρος την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής κατά

τομείς στο τοπικό επίπεδο αλλά και την παρέμβαση
χωρίς να

είναι γνωστά τα συγκεκριμένα κριτήρια κατανομής και

επιλογής. Είναι γνωστό ότι τα νομαρχιακά
σεων μετά

της σε αυτό

την κατανομή

προγράμματα επενδύ

τους αποφασίζονται από το νομαρχιακό

συμβούλιο. Η πολιτική των επενδύσεων στο επίπεδο της νομαρχί
ας αναφέρεται

ότι είναι περισσότερο "εκτατική" παρά "εντατι

κή" με ελάχιστες εξαιρέσεις.
ματισμός για

Δε φαίνεται

να υπάρχει προβλη

σωστές επενδύσεις τόσο ως προς την ποιότητα όσο

και ως προς την εντατικοποίηση τουςΓ που να συνδέονται με την
απόδοση τους.
6.3.

θεωρητική τοποθέτηση των οικονομικών των OTÄ
Ως προς

τη άεωρητική

τοποαέτηση του οικονομικού προ
1

βλήματος των OTÄ αναφέραηκαν τα εξής:
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως και οι άλλοι
δημόσιοι φορείς, για να μπορέσουν να προσφέρουν στους πολίτες
τους τα τοπικά αγαάά και τις υπηρεσίες της

αρμοδιότητας τους

έχουν ανάγκη από χρηματικούς πόρους. Οι χρηματικοί τους πόροι
μπορεί να προκύπτουν

είτε από έσοδα

που προέρχονται από την

άσκηση κυριαρχικής εξουσίας εφόσον τους έχει παραχωρηθεί αυτή

1.
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η εξουσία, π.χ.
κ.λπ.,

είτε

κανόνων της

επιβολή

από

φόρων,

έσοδα

που

χορήγηση

αδειών, προνομίων

προέρχονται από την άσκηση των

ανταλλακτικής οικονομίας,

π.χ. άσκηση επιχειρη

ματικής δραστηριότητας, εκμετάλλευση περιουσίας κ.λπ.
Σε

κάθε

φορολογικό

ώστε ο

επιμερισμός των

Για την

επίτευξη αυτού

σύστημα

καταβάλλεται προσπάθεια

φορολογικών βαρών

να είναι δίκαιος.

του στόχου υπάρχουν

θεωρία του ανταλλάγματος και η θεωρία

δύο άεωρίες: η

της φοροδοτικής ικανό

τητας.
Σύμφωνα

με

την

πρώτη

κριτήριο για την επιβολή
μενα δημόσια

αγαθά ή

θεωρία

του ανταλλάγματος, το

φορολογικών βαρών

είναι τα παρεχό

το όφελος που απολαμβάνουν οι πολίτες.

Κατ' αυτή λοιπόν τη θεωρία υπάρχει ίση φορολογική μεταχείριση
των ατόμων

που αποκομίζουν το ίδιο όφελος κάτω από τις ίδιες

συνθήκες. Εδώ στηρίζεται η

επιβολή δημοτικών

και κοινοτικών

τελών όπως είναι τα τέλη καθαριότητας, ύδρευσης κ.λπ.
Η

δεύτερη

θεωρία

θέτει

ως κριτήριο για την επιβολή

φορολογικών βαρών τη φοροδοτική ικανότητα κάθε
δύο άτομα

πολίτη. Έτσι

που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες, πρέπει

να τύχουν της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης εφόσον έχουν την
ίδια φοροδοτική

ικανότητα1. Σε

συνταγματική διάταξη (άρθρο 4,
1975) ότι

οι

'Ελληνες

αυτή τη
παρ.

πολίτες

5

θεωρία στηρίζεται η
του

Συντάγματος του

συνεισφέρουν αδιάκριτα στα

δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους.
Οι δύο αυτές θεωρίες εφαρμόζονται στο ισχύον φορολογι-

1. Βλέπε σχετικό άρθρο
7.5.1988, σελ. 1.

"Φορολογικά", Ναυτειιπορική.
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κό μας σύστημα και από όσο γνωρίζουμε δε
πολιτική απόφαση

να αλλάξει

αυτή η

φαίνεται να υπάρχει

γενική πολιτική για την

5ετία του Προγράμματος.
Επιπρόσαετα, το Εύνταγμα ορίζει ότι εκτός

του τυπικού

γόμου που απαιτείται για την επιβολή και είσπραξη ενός φόρου,
χρειάζεται επίσης να κααορίζεται στο νόμο (άραρο 78, παρ. 1)
το υποκείμενο

της φορολογίας

περιουσίας, οι δαπάνες
τους. Το

και

και το
οι

εισόδημα, το είδος της

συναλλαγές

ή

οι κατηγορίες

δε αντικείμενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντε

λεστής, οι απαλλαγές και οι εξαιρέσεις δεν μπορούν

να γίνουν

με νομοαετική εξουσιοδότηση.
Εκτός των παραπάνω, είναι γνωστό ότι οι φόροι αντιδια
στέλλονται από τα ανταποδοτικά τέλη στο ότι οι
λούν αναγκαστική
από τους

πρώτοι αποτε

και μονομερή μεταβίβαση αγοραστικής δύναμης

πολίτες

προς

το

κράτος

χωρίς

αντίστοιχη ειδική

αντιπαροχή. Φυσικά, υπάρχει η γενική αντιπαροχή της προσφοράς
συλλογικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπως είναι η περίπτω
ση της άμυνας της χώρας.
Η αναζήτηση λύσεων του οικονομικού προβλήματος των OTÄ
για την 5ετία του Προγράμματος άεωρούμε ότι πρέπει να βασίζε
ται αφενός στα πλαίσια των δυνατοτήτων που παρέχει το Εύνταγ
μα της χώρας και αφετέρου στους κανόνες και δεωρίες που έχουν
γίνει αποδεκτοί

από την Πολιτεία και που εφαρμόζονται για τη

λειτουργία του φορολογικού μας συστήματος.
Με την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων,
ρεται

πιο

πάνω,

φαίνεται

ότι

οι OTÄ αντλούν συνεχώς και

λιγότερους πόρους από άμεση και έμμεση
κριμένα, από

την κατηγορία

συνεχώς και λιγότερα έσοδα

όπως αναφέ

των άμεσων
ενώ από
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φορολογία. Πιο συγκε
φόρων οι ΟΤΑ αντλούν

τους έμμεσους

φόρους με

την

υιοθέτηση

του

Φόρου

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), οι ΟΤΑ

αφενός αποστερούνται έμμεσες πηγές
χρεώνονται

να

πληρώσουν

εσόδων και

αφετέρου υπο

Φόρο Προστιάέμενης Αξίας για αγαάά

και υπηρεσίες που παράγουν.
Από τη μελέτη των
προκύπτει

επίσης

ότι

φορολογικών

στην

Τ.Α.

πηγών

των

δαπανών

των ΟΤΑ

δίνονται πηγές εσόδων που

παρουσιάζουν ελάχιστη προοδευτικότητα και
προοδευτικότητα

εσόδων

δεν ακολουθούν την

τους. Εξάλλου,

όλες οι πηγές

εσόδων τους αποδίδουν έσοδα σε μερικούς δήμους και κοινότητες
χωρίς να υπάρχει ένας τοπικός φόρος που να αποδίδει ικανοποι
ητικά έσοδα

στο μεγαλύτερο

αριθμό των

δήμων και κοινοτήτων

της χώρας.
Με την

αναδιάρθρωση του φορολογικού συστήματος και με

αφορμή την υιοθέτηση και στη χώρα μας του Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας,

η

φορολογική

δυνατότητα

των ΟΤΑ μειώθηκε ακόμα πιο

πολύ, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.
Αντίθετα, παρατηρείται
κρατικής οικονομικής

μια

αύξηση

του

ποσοστού της

ενίσχυσης στο σύνολο των εσόδων των ΟΤΑ

που μαρτυρεί την ολοένα εντεινόμενη εξάρτηση της Τ.Α. από τον
κρατικό προϋπολογισμό

και φυσικά και την οικονομική εξάρτηση

της Τ.Α. από το κράτος.
Διαπιστώνει κανείς
ενίσχυση συνεχίζει

επίσης

να εκφράζεται

ότι

η

κρατική οικονομική

με συγκεκριμένο ποσό, προ

σαρμοσμένο κάθε χρόνο ανάλογα με τις "δυνατότητες" του κρατι
κού προϋπολογισμού. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές οι τοπικοί
εκπρόσωποι έχουν εκφράσει την άποψη ότι προτιμούν την οικονο
μική επιχορήγηση

ή την

επιβολή φόρου από το κράτος υπέρ των

ΟΤΑ παρά να επιβάλλουν οι ίδιοι φόρους γιατί δεν επιθυμούν να
φορολογήσουν οι

ίδιοι τους πολίτες τους. Το σημείο όμως αυτό
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αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο του ελέγχου.
Υπάρχουν επίσης μεγάλες διαφορές

οικονομικής κατάστα

σης μεταξύ των οργανισμών.
Ας σημειωαεί ότι η ύπαρξη και ενός μόνον τοπικού φόρου
ικανοποιητικής απόδοσης σε έναν OTÄ (π.χ.
ντων και

φόρος παρεπιδημού-

εκδιδομένων λογαριασμών) διευκολύνει την οικονομική

κατάσταση ενός ΟΤΑ συγκριτικά με κάποιον

άλλον που

δεν εισ

πράττει χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο πρώτος δεν αντιμετωπίζει
οικονομικό πρόβλημα.
Ο στόχος της ενίσχυσης και ενδυνάμωσης
T.Ä. μπορεί

να επιτευχαεί μόνο με την οικονομική αυτοδυναμία

των ΟΤΑ γιατί μόνον αυτή μπορεί
τική της

του άεσμού της

να στηρίξει

τόσο τη διοικη

αυτοτέλεια όσο και να περιορίσει τον κρατικό έλεγχο

που ασκείται μέσα από τον περιορισμό των οικονομικών μέσων.
6.4.

Επιχειρηματική δραστηριότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης1
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, συμμετέχοντας

του

δημοκρατικού

προγραμματισμού

νομαρχιακών και τοπικών αναπτυξιακών
αναλά'δει

ουσιαστικό

ρόλο

και

στις διαδικασίες

στην

υλοποίηση

των

προγραμμάτων, μπορεί να

στο σχεδιασμό, στη δημιουργία της

αναγκαίας υποδομής και στην υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων:
α.

Με τον προσδιορισμό των τοπικών πόρων και των δυνατοτήτων
αξιοποίησης τους.

6.

Με τη μελέτη και κατασκευή

της απαραίτητης υλικοτεχνικής

υποδομής (ύδρευση-αποχέτευση, βιοτεχνικά πάρκα κ.λπ.) για

1. Μαΐστρος, Π., Χριστοφιλοπούλου, Ε.
- 67 -

τις επιχειρήσεις του κοινωνικού και του ιδιωτικού τομέα.
γ.

Με την ενθάρρυνση τοπικών παραγωγικών πρωτοβουλιών και τη
δημιουργία αμιγών και μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων,

δ.

Με την κατάλληλη επιμόρφωση του ανθρώπινου

δυναμικού και

την κάλυψη των κοινωνικοπολιτιστικών αναγκών του.
Ετη διάρκεια

του προηγούμενου Πενταετούς Προγράμματος

έγιναν ουσιαστικά οήματα για
ρόλου της

τη

διεύρυνση

του αναπτυξιακού

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα της επιχειρη

ματικής δραστηριότητας της. Συγκεκριμένα:
-

Θεσμοθετήθηκε η

συμμετοχή της

διαδικασίες του

δημοκρατικού προγραμματισμού

διότητα των

δήμων

και

των

Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις

αναπτυξιακών

και η αρμο

συνδέσμων στην

εκπόνηση τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων (Ν. 1622/1986).
-

Βελτιώθηκε και
ικανοποιητικά

διευρύνθηκε το θεσμικό πλαίσιο και δόθηκαν
κίνητρα

για

τις

επιχειρήσεις

αυτές

(Ν.

1262/1982 κ.λπ.).
-

Δημιουργήθηκε

η

Ελληνική

Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και

Αυτοδιοίκησης (EETAÄ) για την
και των

τεχνική υποστήριξη

των ΟΤΑ

επιχειρήσεων τους και την επιμόρφωση των στελεχών

τους.
Ως προς την

επιχειρηματική

δραστηριότητα1

της Τ.Α.3

αναφέρθηκαν επίσης τα εξής:

1. Μιχαλακάκου, Γ., Επηλιωτοπουλου, Ε.
2. Σήμερα αναφερόμαστε στην επιχειρηματική δραστηριό
τητα των δήμων και κοινοτήτων και όχι στην επιχειρηματική
δραστηριότητα της δεύτερης βαθμίδας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
γιατί αυτή δεν έχει λειτουργήσει ακόμη.
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Η επιχειρηματική δραστηριότητα των OTÄ μπορεί

να δια

κριθεί :
i.

Στις δημοτικές

επιχειρήσεις οι

υπηρεσίες

συνδέονται

που

με

οποίες παρέχουν αγαθά ή
την άσκηση

των τοπικών

αρμοδιοτήτων,
ϋ.

Στις δημοτικές επιχειρήσεις με παραγωγική επιχειρηματική
δραστηριότητα.
Στην

συνιστούν

πρώτη

νομικά

περίπτωση,
πρόσωπα

ή

οι

μία ειδική

κοινοτικού συμβουλίου
καλύτερη προσφορά
και η

παρεκκλίνει αυτού
κοινοτικού

τις

του αγαθού

αποδοτικότερη

ή της

του στόχου,
να

την

οι κοινότητες

για την προσφορά

υπηρεσιών, αντί

να τα

ενός δημοτικού και

επιχειρήσεις

λειτουργία

συμβουλίου

ή

υπηρεσία. Στόχος

για

και

επιχειρήσεις

στους πολίτες τους τοπικών αγαθών
παρέχουν με

δήμοι

αυτές

είναι η

υπηρεσίας στους πολίτες

του.

χ

Οταν μια επιχείρηση

αποτελεί άέμα του δημοτικού ή
επαναφέρει

στον αρχικό της

στόχο.
Στη δεύτερη

περίπτωση, καταρχήν πρέπει να γίνει οριο

θέτηση μεταξύ του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της οικονομίας
μας, και

στη συνέχεια

να προσδιοριστούν τα τυπικά (δημοτικά

και κοινοτικά) δημόσια αγαθά.
Στη συνέχεια, θα πρέπει να καθοριστεί
τική ως

η ανάλογη πολι

προς το ρόλο, τη δραστηριότητα, αλλά και τα όρια των

δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, ενταγμένα ανάλογα στην
εθνική πολιτική γ Γ αυτούς τους τομείς και κλάδους.
Είναι φανερό ότι οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρή
σεις αυτής της μορφής, καθώς και οι δημόσιες, πρέπει να είναι
ανταγωνιστικές όπως συμβαίνει και με τις αντίστοιχες της ΕΟΚ.
Γενικότερος στόχος είναι η συνεργασία των
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δημόσιων και δημο-

τικών επιχειρήσεων με εκείνες της ΕΟΚ ώστε να προωαήσουμε τις
εξαγωγές μας στις τρίτες χώρες.
Η ΕΟΚ είναι γνωστό ότι μέσα από τα
τικά Ταμεία

Κοινοτικά Διαρθρω

(Περιφερειακό, Κοινωνικό, Γεωργικού Προσανατολι

σμού), χρηματοδοτεί με τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα
τη χώρα

μας, για

την εκτέλεση μικρών έργων τοπικής σημασίας

με σκοπό την ανάπτυξη

της. Τα

έργα αυτά

θα συμβάλλουν στην

ενίσχυση της υποδομής των OTÄ και στη διευκόλυνση της επιχει
ρηματικής τους δραστηριότητας.
Η

παραγωγική

πρέπει να

επιχειρηματική

δραστηριότητα

της Τ.Α.

επεκταθεί αλλά με την προϋπόθεση ότι οι δημοτικές-

κοινοτικές επιχειρήσεις αυτής της μορφής θα

λειτουργήσουν με

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.
6.5.

Δημοτικά και κοινοτικά έργα
Ως προς τα δημοτικά και κοινοτικά έργα παρατηρείται1:

α.

Κατάτμηση

των

πιστώσεων

έναντι

του προϋπολογισμού των

έργων, με αποτέλεσμα τα έργα να παίρνουν πολλά

χρόνια να

αποπερατωθούν.
6.

Πληθώρα

έργων

Νομαρχιακό

που

έχουν

Πρόγραμμα

συνέπεια κάθε

ενταχθεί

Δημοσίων

και εντάσσονται στο

Επενδύσεων

(ΣΑΝΤ), με

έργο να καλύπτει μικρό ποσοστό (μέχρι 20*)

του προϋπολογισμού του.
γ.

Παραλαβή των έργων μετά από χρόνια, με αποτέλεσμα
μπορεί

να διαπιστωθεί

από το μηχανικό

1. Τζαοάρας, Θ.
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εάν οι

να μην
εργασίες

έγιναν σύμφωνα με τη σύμβαση,
δ.

'Ελλειψη συγκεκριμένης διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρ
χησης των έργων που να στηρίζεται σε κριτήρια

και μελέτη

και που να συνδέεται με την απόδοση της επένδυσης.
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7.

7.1.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ OTA

θεωρητικά προσέγγιση1
Ο

ορισμός

"κοινωνικός

είναι ενμέρει ακριβής και

έλεγχος"

όσον αφορά τους ΟΤΑ

ενμέρει ανακριβής.

Ανακριβής κατά

το μέρος εκείνο που αφορά τον έλεγχο εκπροσώπων αιρετών απευαείας από το λαό, οι οποίοι
πολιτική οροφή

και αποτελούν

τη διοικητική και

ενός ΟΤΑ. Όργανα εκλεγμένα με καθολική ψηφο

φορία και με άμεσο τρόπο αντλούν τη νομιμοποιητική
από τον

ίδιο το

λαό από

τους βάση

τον οποίο και κρίνονται κατά τακτά

χρονικά διαστήματα (εκλογές). Οποιαδήποτε "παρεμβολή" οργάνου
ελέγχου

αποτελεί

στην

ουσία

αντιδημοκρατική

παραγνωρίζει ή εμποδίζει τη λαϊκή

κυριαρχία.

ενέργεια που
Έτσι σύστημα

κοινωνικού ελέγχου των αιρετών από το λαό οργάνων των ΟΤΑ δεν
μπορεί να υπάρξει δίχως να αποτελεί επικίνδυνο περιορισμό της
λαϊκής εντολής

ή μερικότερο

Σε τελευταία ανάλυση,
αυτοί που

είναι

αποτελούν τους

Κατά τούτο λοιπόν δεν

(όχι καθολικό) σύστημα ελέγχου.
οι

ίδιοι

εκπρόσωποι

του λαού

φορείς άσκησης του λαϊκού ελέγχου.

μπορεί

να

νοηαεί

κοινωνικός έλεγχος

στους ΟΤΑ.
Κατά το μέρος όμως που αναφερόμαστε

1.

Αλευράς, Α.
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στη σύγχρονη επέ-

κταση και πολυμορφία των δραστηριοτήτων των
τητα ενός

συστήματος κοινωνικού

OTÄ, η αναγκαιό

ελέγχου δραστηριοτήτων, που

δεν ελέγχονται κατά τρόπο διαρκή και άμεσο από
κοινοτικά
διασφαλίζει

συμβούλια
στην

σημαντική. Ο κοινωνικός έλεγχος

περίπτωση

αποτελεί σημαντική
το σύγχρονο

είναι

πτυχή της

αιτούμενο για

τα δημοτικά ή

αυτή

τα

λαϊκά

συμφέροντα και

λαϊκής συμμετοχής, που συνιστά

μια πιο

δημοκρατική οργάνωση των

πολιτικών άεσμών. Από αυτή την άποψη, ο έλεγχος διασφαλίζεται
και συνίσταται στην ίδια τη συμμετοχή

οργανωμένων φορέων της

κοινωνίας στη χάραξη και προώθηση των επιλογών των OTÄ.
Οφείλουμε βέβαια

να τονίσουμε πως η ιστορική παράδοση

της πολιτικής οργάνωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συμπλέκεται
από πολύ παλιά με μορφές άμεσης δημοκρατίας. Έτσι παρόλο που
σήμερα σε αρκετές περιπτώσεις
ΟΤΑ σε

η εξέλιξη

έχει μεταβάλει τους

δεσμούς άσκησης εξουσίας "πάνω από το λαό", το αίτημα

της αυτοδιοίκησης στις τοπικές υποαέσεις πρέπει να στηρίζεται
σε όσο

το δυνατόν

πιο πλατιές βάσεις λαϊκής συμμετοχής, που

να επιτρέπουν τη διαρκή παρουσία του

λαού στο

προσκήνιο της

διοίκησης των τοπικών υποαέσεων.
Επομένως,

το

αίτημα

σηματοδοτεί την ανάγκη για

για

"κοινωνικό έλεγχο των ΟΤΑ"

μια δημοκρατική

αυτοδιοίκηση, με

το λαό συμμέτοχο στη χάραξη και την υλοποίηση ώστε να διασφα
λίζεται η δημοκρατική διαφάνεια

στο

χειρισμό

των δημοτικών

υποαέσεων.
7.2.

Κοινωνικός έλεγχος-Κρατική εποπτεία
Θα πρέπει

επίσης να

διακρίνουμε τον κοινωνικό έλεγχο

από την κρατική εποπτεία. Η κρατική εποπτεία κατά δημοκρατική
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επιταγή

έχει

πλέον

περιοριστεί

σε

έλεγχο νομιμότητας των

πράξεων των ΟΤΑ (εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων
να ασκείται

και ο

έλεγχος σκοπιμότητας). Η κρατική εποπτεία

αποτελεί μορφή διοικητικού ελέγχου
γκαία ενότητα

όπου εξακολουθεί

της διοίκησης.

όργανα των ΟΤΑ είτε

τις

που αιασφαλίζει

Η εποπτεία

πράξεις.

Δεν

την ανα

αυτή αφορά είτε τα
έχει

όμως

σε καμία

περίπτωση τη μορφή του ιεραρχικού ελέγχου.
Από

νομικής

πλευράς,

θα μπορούσε να άεωρήσει κανείς

πως και ο κοινωνικός έλεγχος των

ΟΤΑ έχει

τα στοιχεία αυτής

της κρατικής παρέμβασης που είναι αναγκαία τουλάχιστον για τη
θεσμοθέτηση του. Στο πολιτικό
ανάμεσα στην

κρατική εποπτεία και τον κοινωνικό έλεγχο προσ

διορίζει και τη
εκφράζεται

πεδίο, όμως, η διαφορά στόχων

διαφορετική

μέσα

από

τις

υφή

τους.

πρακτικές

Ο

κρατικός έλεγχος

ενός

ισχυρού κράτους,

πολλές φορές γραφειοκρατικού, που αποσκοπεί μέσα από την ίδια
τη δυναμική

των σχέσεων

του με

πολιτική του ηγεμονία πάνω
νικός

έλεγχος

αποτελεί

την Τ.Α.

να διατηρήσει την

στην κοινωνία.

Αντίθετα ο κοινω

συνεχή παράγοντα ανανέωσης, ανοιχτό

και ευπροσάρμοστο στις κοινωνικές

εξελίξεις, τις

οποίες και

προσπαθεί να διασφαλίσει.
7.3.

Επιλογές για την καθιέρωση κοινωνικού ελέγχου
Ετα σημερινά

ισχύοντα, οι σημαντικότερες επιλογές για

την καθιέρωση μορφών κοινωνικού ελέγχου και

ευρύτερης λαϊκής

συμμετοχής στη δραστηριότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι:
α.

Η συγκρότηση

επιτροπών στο

τελούνται από αιρετά μέλη
νται

και

εισηγούνται

πλάι των ΟΤΑ οι οποίες απο
και κατοίκους

και επεξεργάζο

ανάλογα σειρά θεμάτων που αφορούν
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τους OTÄ.
6.

Η δυνατότητα

διαβουλεύσεων

συμβουλίου πριν

του

δημοτικού

ή κοινοτικού

τη λήψη αποφάσεων, με αρμόδιους κοινωνι

κούς φορείς και ενδιαφερομένους της περιοχής.
γ.

Η ίδια η συγκρότηση των διαμεριαματικών και των συνοικια
κών συμβουλίων αποτελεί ταυτόχρονα και σύστημα κοινωνικού
ελέγχου λειτουργικά ενταγμένου στις δομές της Τ.Α.

δ.

Η συμμετοχή στα Δ.Σ.
μάτων εκπροσώπων

των δημοτικών

και κοινοτικών ιδρυ

των εργαζομένων σε αυτά και προσώπων με

επαγγελματική ή κοινωνική δράση

ανάλογη με

το σκοπό του

ιδρύματος.
ε.

Οι διατάξεις

περί λογοδοσίας

των δημάρχων και των προέ

δρων κοινοτήτων.
στ. Η συμμετοχή εκπροσώπου των
δημοτικών

και

κοινοτικών

απασχολουμένων
επιχειρήσεων

απασχολουμένους) ισχύει και

στις

στα

Δ.Ε. των

(με πάνω από 20

διαδημοτικές επιχειρή

σεις και στις επιχειρήσεις της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
7.4.

Παρατηρήσεις
Από τα

παραπάνω προκύπτει ότι ο νομοαέτης δεν παρέχει

ένα ολοκληρωμένο
των OTÄ.

και συστηματικό

πλαίσιο κοινωνικού ελέγχου

Το πρόβλημα προφανώς ανακύπτει στα όρια που προδια

γράφαμε στην αρχή της εισήγησης (αναφορικά με την
κοινωνικού ελέγχου

στο χώρο

της Τ.Α.).

έννοια του

Δεν πρέπει ακόμη να

μας διαφεύγει ότι άεσμοαετείται στη δεύτερη βααμίδα αυτοδιοί
κησης η

συμμετοχή εκπροσώπων των κοινωνικών και επαγγελματι

κών φορέων. Κάτι τέτοιο αντανακλά τη
να μην

γενικότερη ίσως πρόαεση

υπάρξει μία ανεξάρτητη διαδικασία κοινωνικού ελέγχου,
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αλλά να

ενσωματωθεί

λειτουργίες της

ο

κοινωνικός

Τ.Α. Μία

έλεγχος

στις

Ιδιες τις

τέτοια επιλογή είναι αναμφισβήτητα

πιο αποτελεσματική, και ταυτόχρονα

προάγει τη λαϊκή

συμμε

τοχή.
Μέσα

σε

αυτό

το

πλαίσιο οφείλουμε να δούμε και τις

προοπτικές για την ερχόμενη 5ετία.
Μέσα από την ίδια
Αυτοδιοίκηση

αποτέλεσε

άεσμό

αντιαέσΕίς της και στη
χώρο της

την ιστορική
ανοιχτό

της πορεία,
στην

κοινωνία, στις

δυναμική της. Η λαϊκή

συμμετοχή στο

αυτοδιοίκησης έβρισκε πάντοτε έναν προνομιακό θεσμό

προώθησης της. Έτσι το αιτούμενο δεν
μια διαδικασία

κοινωνικού ελέγχου

είναι να οικοδομήσουμε

που θέτει

σχέση απόστασης ανάμεσα στην κοινωνία και
Αντίθετα,

η Τοπική

η

εισβολή

εξ ορισμού μια

στην αυτοδιοίκηση.

του κοινωνικού στοιχείου με εντονότερο

τρόπο στο χώρο της Τ.Α. οφείλει

να προκύπτει

μέσα από συνε

χείς διαδικασίες λαϊκής συμμετοχής.
7.5.

Η τοπική ψήφος και η βαρύτητα της
Γχετικά

με

τον

έλεγχο

της Τ.Α. αναφέρθηκαν1 και τα

εξής:
Είναι γνωστό ότι οι
πληροφορούν, να
των

πράξεων

ελέγχουν
και

τις

αποφάσεων

τοπικές
τους

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα τους.

1.

υποχρεούνται να

ενημερώνουν και να λογοδοτούν στους πολίτες.

Παράλληλα, οι πολίτες
ορθότητα

τοπικοί άρχοντες

Μιχαλακάκου, Γ., Σπηλιωτοπούλου, Ε.
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αρχές

για την

και κρίνουν την

Ο παραδοσιακός τρόπος ελέγχου

εκ

μέρους

των πολιτών

συντελείται με:
α.

Τη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών.

β.

Τη δυνατότητα
που υπάρχει

προσφυγής στη

αμφισβήτηση

δικαιοσύνη στις περιπτώσεις

ως

προς

το

σύννομο ορισμένης

ενέργειας (πράξης) των τοπικών αρχών.
γ.

ΤΟΥ ετήσιο έλεγχο των δαπανών τους από το Ελεγκτικό Συνέ
δριο για το σύννομο των πράξεων τους.

δ.

Τη λογοδοσία των τοπικών αρχών.
Διαπιστώνεται όμως, με βάση τα σημερινά

ο έλεγχος

δεδομένα, ότι

των πολιτών είναι αποδυναμωμένος. Ο βασικός στόχος

της χρηστότερης και καλύτερης διάάεσης και χρησιμοποίησης του
δημόσιου χρήματος

δεν επιτυγχάνεται και αυτό γιατί δεν υπάρ

χει διασύνδεση μεταξύ πολιτών που επιβαρύνονται με τοπική φο
ρολογία

και

του

δικαιώματος

της ψήφου των πολιτών για την

ανάδειξη των τοπικών αρχών.
Οι τοπικές εκλογές, όπως
ζουν, κατά

το πλείστον

μια

φορά

ψηφίζουν

υποαέσεων

όπως

αλλά

δεν εκφρά

οι

πολίτες για

και στις γενικές εκλογές, με

αποτέλεσμα να μην αναδεικνύονται άτομα τα
να διοικήσουν

χώρα,

τουλάχιστον, τις απόψεις των πολιτών

για τη διοίκηση των τοπικών
άλλη

λαμβάνουν

οποία 8α μπορούσαν

καλύτερα τις τοπικές τους υπο8έσεις αλλά άτομα

που εκπροσωπούν το κόμμα που ψήφισαν στις γενικές εκλογές.
Εξάλλου, όπως αναφέραηκε πιο πάνω, η έλλειψη διασύνδε
σης

μεταξύ

τοπικής

ψηφίζουν σε κάάε δήμο
των τοπικών

φορολογικής επιβάρυνσης και πολιτών που
ή κοινότητα

απομακρύνει την υποχρέωση

αρχών να διοικούν το δήμο ή την κοινότητα αποτε

λεσματικά και στρέφει

το

ενδιαφέρον

κόμματος τους στο τοπικό επίπεδο.
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τους

στη

στήριξη του

Πράγματι,
αντιστοιχίας

φαίνεται

μεταξύ

να

τοπικής

υπάρχει

συνεχής διάσπαση της

φορολογικής

επιβάρυνσης

και

δικαιώματος ψήφου για την ανάδειξη των τοπικών αρχών γιατί οι
πολίτες ψηφίζουν
άλλους λόγους

για τη

διοίκηση των

τοπικών υπααέσεων για

και όχι με κριτήριο την αποδοτικότερη διοίκηση

των τοπικών υποθέσεων.
Άλλωστε,

η

κρατική διοίκηση,

οικονομική
τόσο με

εσόδων της, της κρατικής

εξάρτηση

το υψηλό

της

Τ.Α.

από την

ποσοστό, στο σύνολο των

επιχορήγησης όσο

και με

την προέ

λευση των φορολογικών της πηγών κατά το πλείστον από κρατικές
φορολογικές

πηγές

διασύνδεση και

εσόδων,

έχει

αποδυναμώσει

έτσι καταστρατηγείται

την παραπάνω

τελείως η αρχή "όποιος

πληρώνει πρέπει και να ελέγχει".
Αντίθετα, εξαιτίας
των πολιτών,

το

κράτος

της

έλλειψης

δυνατότητας ελέγχου

που

πληρώνει

επεμβαίνει και έτσι

δημιουργείται ο υπέρμετρος κρατικός έλεγχος σε Βάρος των ΟΤΑ.
Με τον

τρόπο αυτόν

των πολιτών να
επιβάρυνση
αντίστοιχης

καταστρατηγείται το δημοκρατικό δικαίωμα

μπορούν

των

να

πολιτών

τοπικής,

ελέγχουν.

μπορεί

αρκεί

οι

να

Η

κρατική φορολογική

μην είναι υψηλότερη της

^Ελληνες

φορολογούμενοι να

είναι σε άέση να ελέγχουν, κατά μεγάλο ποσοστό, τις αρχές που
επιβάλλουν τους φόρους και
των

κρατικών

πολίτη

είναι

τις ικανότητες

ή

τοπικών

υποθέσεων

ο

ουσιαστικότερος

τους στη διοίκηση

αντίστοιχα. Η ψήφος του

έλεγχος

στις δημοκρατικές

κοινωνίες.
Ο έλεγχος νομιμότητας των δαπανών που πραγματοποιείται
μέσα από το

Ελεγκτικό

ρουτίνας. Ουσιαστικός

Συνέδριο

έχει

καταλήξει

έλεγχος νομιμότητας

σε εργασία

δεν είναι δυνατόν

να πραγματοποιηθεί δεδομένου ότι υπάρχουν γνωστές μεθοδεύσεις
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ώστε να

γίνονται νομικές παρεκκλίσεις. Το πρόβλημα αδυναμίας

ελέγχου της διοίκησης των

τοπικών υποαέσεων

από τον πολίτη,

όπως αναφέρεται, είναι 6έ6αια πολύ μικρότερο από το αντίστοι
χο πρόβλημα στην περίπτωση της κεντρικής διοίκησης, όπου ούτε
ο

λαός

αλλά

ούτε

και

οι

εκπρόσωποί του είναι δυνατόν να

ελέγξουν πολλές από τις πράξεις της διοίκησης.
Η ανάληψη όμως από τις τοπικές
την φορολογική

αρχές της

ευθύνης για

κυρίως επιβάρυνση του πολίτη συνιστά έργο δύ

σκολο αλλά αποτελεί
αποδοτικότερη και

και

την

ασφαλιστική

δικλείδα

για την

σύμφωνα με τις επιθυμίες των πολιτών διοί

κηση των τοπικών υποαέσεων.
Η ύπαρξη βέβαια μεγάλου
τείνει

την

έλλειψη

αριθμού οργανισμών

άμεσης σύνδεσης φορολογικής επιβάρυνσης

και εκλογής των τοπικών αρχών. Η έλλειψη όμως
ται να

T.Ä. επι

αυτή δε φαίνε

απασχολεί τα όργανα ούτε της κεντρικής διοίκησης ούτε

της T.Ä.
Εξάλλου, δε φαίνεται να συζητείται το
οι

πολίτες

μεγαλύτερη

θέλουν

καλύτερες

φορολογική

γεγονός ότι εάν

υπηρεσίες, θα πρέπει να έχουν

επιβάρυνση

ενώ

εάν

θέλουν

χαμηλού

επιπέδου υπηρεσίες, θα έχουν χαμηλή φορολογική επιβάρυνση.
Η ύπαρξη

της κρατικής

οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί

βασικό παράδειγμα ως προς το τι επιδιώκεται και
νεται .
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τι επιτυγχά

8.

Με

ευρύτερο

ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

στόχο

την

ενδυνάμωση

και ενίσχυση του

θεσμού της Τ.Α. για την επίτευξη της ουσιαστικής αποκέντρωσης
και την

καλύτερη λειτουργία των οργανισμών της Τ.Α., προτεί

νονται οι εξής κατευθύνσεις πολιτικής.
8.1.

Μελέτη της θεωρητικής θεμελίωσης του θεσμού*
Για το σκοπό αυτό προτείνεται η

Κέντρου Έρευνας.

δημιουργία στην ΚΕΔΚΕ

Το κέντρο αυτό θα έχει ως σκοπό να μελετή

σει θέματα που προάγουν το θεσμό της Τ.Α.
8.2.

Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου
Για τη

των OTÄ

βελτίωση του

θεσμικού πλαισίου

και της δομής

με στόχο την καλύτερη λειτουργία της δημοκρατίας στη

βάση και την αποδοτικότερη

και

αποτελεσματικότερη προσφορά

των τοπικών υπηρεσιών στους πολίτες, προτείνεται:
i.

Ο εντοπισμός
σίου που

των σημείων

χρειάζονται

του υπάρχοντος θεσμικού πλαι

ολοκλήρωση

με

συμπληρωματικούς

κανόνες δικαίου (π.χ. Προεδρικά Διατάγματα) για την υλο-

1. Μιχαλακάκου, Γ., Επηλιωτοπούλου, Ε.
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ποίηση τους

και των ελλείψεων ή αναγκαίων τροποποιήσεων

του θεσμικού πλαισίου με στόχο την ουσιαστικότερη άσκηση
του ρόλου της T.Ä.
ϋ.

Η υλοποίηση

καταρχήν του

Ν. 1622/1986 που προβλέπει τη

δημιουργία δεύτερης βαθμίδας αυτοδιοίκησης, και η μελέτη
της πρώτης και δεύτερης βαθμίδας αυτοδιοίκησης. Η μελέτη
αυτή θα πρέπει να γίνει

με

τοπικών υπηρεσιών

τους

από

το

σκεπτικό

ότι

η παροχή

δήμους και τις κοινότητες

έχει εγγενή αξία, χωρίς να μπορεί να εφαρμοστεί πάντα το
κριτήριο της οικονομικοπολιτικής αποτελεσματικότητας.
Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται1:
-

Μελέτη για τον καθορισμό προτύπων οργάνωσης όλων των δήμων
με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους. Τα πρότυπα
πρέπει να

αυτά 8α

είναι ενδεικτικά για τους δήμους, γιατί σύμφωνα

με τη διοικητική αυτοτέλεια

που

αναγνωρίζεται

στους ΟΤΑ

δεν μπορεί να έχουν χαρακτήρα υποχρεωτικό.
-

Μελέτη του
ψουν από

τρόπου οργάνωσης

των νέων δήμων που θα προκύ

συνενώσεις κατ' εφαρμογή του

του τρόπου

Ν. 1622/1986, και

παροχής υπηρεσιών στους κατοίκους των κοινοτή

των που 8α συνενωθούν

για να

αποτελέσουν τους

νέους δή

μους.
-

Μελέτη του τρόπου οργάνωσης των ΟΤΑ δεύτερης βαθμίδας.
2

Ειδικότερα προτείνεται :
α.
στο"

Ετην πρώτη βαθμίδα να προσδιοριστεί

όσο και το "ελάχιστο"

πληθυσμιακό και εδαφικό μέγεθος.

1. Βελώνιας, Ε.
2.

τόσο το "άρι

Μιχαλακάκου, Γ., Επηλιωτοπούλου, Ε.
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Αποκλίσεις από το "ελάχιστο" μέγεαος θα

υπάρξουν μόνον κατ'

εξαίρεση,

φυσιογνωμίας

π.χ.

εξαιτίας

άλλους εξαιρετικούς λόγους

της

εδαφικής

που

θα

δικαιολογούν

ή γι'

την ύπαρξη

μεγαλύτερου ή μικρότερου οργανισμού.
Η μελέτη αυτή 8α
τον

πληθυσμό

σε

κάάε

προσδιορίζει την εδαφική έκταση και
Οργανισμό
τη χώρα

Τοπικής

ενιαία κριτήρια

σε όλη

όπως αναφέρθηκε

πιο πάνω, να εξασφαλίσει

Αυτοδιοίκησης με

και θα έχει ως κύριο στόχο,
την καλύτερη λει

τουργία της δημοκρατίας στη βάση.
6.

Ετη δεύτερη βαθμίδα αυτοδιοίκησης θα προσδιοριστεί

το πληθυσμιακό
ζει καταρχήν

εκείνο μέγεαος που στόχο θα έχει να εξασφαλί
την αποδοτικότητα

και

αποτελεσματικότητα των

τοπικών υπηρεσιών.
Η

ενίσχυση

της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

δημοκρατίας

στη δεύτερη

μέσα

από

το θεσμό της

βαθμίδα αυτοδιοίκησης, θα

εξασφαλίζεται με την εκλογή των τοπικών αρχών όσο γίνεται πιο
άμεσα από το λαό, χωρίς όμως να αντιστρατεύεται

το στόχο της

αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των τοπικών υποθέσεων.
8.3.

ΕΓξορθολογισμός στην οργάνωση των OTÄ
Για τον

εξορθολογισμό, την οργάνωση και καλύτερη λει

τουργία των OTÄ προτείνεται1:
i.

Η πρόσληψη σε θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερα προσό

ντα νέων και ικανών στελεχών, που θα έχουν γνώσεις

και πείρα

1. Βελώνιας, Ε., Μαΐστρος, Π., Μιχαλακάκου, Γ., Παναγιωτόπουλος, Δ., Επηλιωτοπούλου, Ε., Τούμπης, Δ., Χριστοφιλοπούλου, Ε.
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σε δέματα

τοπικής ανάπτυξης

και θα

μπορέσουν με μελέτη και

αντικειμενικότητα να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές να αναλάβουν
πρωτοβουλίες οι

οποίες δα στηρίζονται σε κριτήρια αποδοτικό

τητας και αποτελεσματικότητας. Για το λόγο
να καθοριστούν

αυτόν προτείνεται

με Προεδρικό Διάταγμα οι νέες ειδικότητες και

τα απαιτούμενα προσόντα, ύστερα από πρόταση της ΚΕΔΚΕ.
il.
σιας

Αξιοποίηση των αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημό

Διοίκησης

(Τμήματος

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης).

Το 1989

αποφοιτούν 10 στελέχη.
iii.

Η υιοθέτηση

σύγχρονων

μεθόδων

και διαδικασιών

διοίκησης και χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας. Συγκεκριμέ
να, εισαγωγή των αρχών
ντικών

στελεχών,

του management

εισαγωγή

και κατάρτιση διευθυ

διοικητικών καινοτομιών και νέων

τεχνολογιών, καθώς και τεχνικού εξοπλισμού.
iv.
στόχο την

Η συνεχής

επιμόρφωση των

κατανόηση της

υπαλλήλων της

Τ.Α. με

σύγχρονης αντίληψης των θεμάτων και

του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.
ν.

Η ειδική μελέτη της διαδικασίας πρόσληψης και τρό

που μονιμοποίησης
ΟΤΑ πρέπει να είναι

του προσωπικού
ευέλικτοι

των ΟΤΑ, και αυτό γιατί οι

στο

θέμα

της

πρόσληψης του

προσωπικού τους και οι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας πρέπει
να είναι

ευπροσάρμοστοι. Με

στόχο λοιπόν

αυτή την ευελιξία

των ΟΤΑ θα πρέπει :
-

Να γίνει

μελέτη σύνθεσης

του προσωπικού,

ώστε οι ΟΤΑ να

αποκτήσουν ευελιξία στην εκτέλεση των προγραμμάτων τους.
-

Να εξασφαλίζεται με τους
(ΟΕΥ) ένα

Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας

μόνιμο προσωπικό

και να παρέχεται η δυνατότητα

πρόσληψης και έκτακτου προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας
χρειάζεται

για

την

υλοποίηση
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των εκάστοτε προγραμμάτων

τους, χωρίς την υποχρέωση

της μονιμοποίησης

στη συνέχεια

του προσωπικού αυτού.
-

Να μπορεί

ο Ιδιος

ο ΟΤΑ

να προκηρύσσει

δέσεων και η εξασφάλιση του εργατικού
τάται προς

την πλήρωση των

δυναμικού να συναρ

τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης ενός συγκεκριμέ

νου έργου.
-

Να απλουστευθεί η διαδικασία

της εκτέλεσης

με αυτεπιστα

σία.
-

Να

μπορεί

το

δημοτικό συμβούλιο να ορίζει αντιδημάρχους

και να μην περιορίζεται ο αριαμός τους με νόμο.
vi.

Να

επιβάρυνσης και

υπάρξει

διασύνδεση

της τοπικής

φορολογικής

του δικαιώματος ελέγχου των πολιτών μέσα από

την εκλογή των τοπικών αρχών. Με τον τρόπο αυτόν ο πολίτης δα
έχει αμεσότερη αίσαηση του συσχετισμού των φόρων που πληρώνει
με το επιτελούμενο έργο από τους τοπικούς άρχοντες.
Την υλοποίηση των

παραπάνω

δα

συμπληρώνουν

οι εξής

δραστηριότητες:
-

Ανταλλαγή πληροφοριών/εμπειριών

και μεταφορά τεχνογνωσίας

(know-how) από φορείς υποστήριξης της T.Ä. στο εξωτερικό.
-

Ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια.

-

Στο μεταβατικό στάδιο (μέχρι την ολοκλήρωση
του δεσμικού

πλαισίου), ενεργοποίηση

και υλοποίηση

των κρατικών φορέων

οι οποίοι έχουν την ευδύνη για την εφαρμογή

των μεταρρυθ

μίσεων που στοχεύουν στην αποκέντρωση.
Προκειμένου να εξασφαλιστούν1 οι, απαραίτητες προϋποδέσεις

για την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή

1. Ντινιακός, Κ.
- 84 -

των πολιτών

στα της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια η ελεύθερη, απρόσκοπτη
και αποτελεσματική άσκηση των καάηκόντων των αιρετών εκπροσώ
πων των OTÄ, προτείνεται η λήψη με τη σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΚΕ
συγκεκριμένων μέτρων, ώστε-η ανάληψη οιουδήποτε αξιώματος από
τον αιρετό εκπρόσωπο

να

μην αποτελεί

οικονομικό

πλήγμα ή

αιτία μείωσης της κατάστασης στην οποία αρχικά βρισκόταν πριν
από την ανάμειξη του στα κοινά.
Πιο συγκεκριμένα προτείνεται:
α.

Να υπάρχει δυνατότητα αύξησης του αριδμού

των αντιδημάρ

χων, ανεξάρτητα από τον πληαυσμό της πόλης, ώστε να ενδυναμώνεται η

διοίκηση

του

αποτελεσματικότητα. Ετη
μπορεί να αποτελέσει

το

δήμου

και

να

έχει καλύτερη

συγκεκριμένη περίπτωση, κριτήριο
ύψος

των

εσόδων

του

ΟΤΑ από

διάφορες πηγές,
β.

Να

δοαεί

λύση

στο

οικονομικό

δέμα που απασχολεί τους

αιρετούς εκπροσώπους και έχει πολλές πλευρές
τρώνεται

περισσότερο

και επικεν

στους αντιδημάρχους που προσφέρουν

τις υπηρεσίες τους με πλήρη απασχόληση. Ειδικότερα δέματα
είναι

το

ύψος

των

αποδοχών,

το συνταξιοδοτικό και το

ασφαλιστικό.
γ.

Να εξασφαλιστεί η
στο επάγγελμα

επαγγελματική

τους μετά

λιση αυτή πρέπει να

εξέλιξη

και επανένταξη

το τέλος της Εντολής. Η εξασφά

είναι

η

ίδια

για

το

δημόσιο και

ιδιωτικό τομέα,
δ.

Να αραούν

ασυμβίβαστα ή εμπόδια εκλογιμότητας που περιο

ρίζουν το δικαίωμα συμμετοχής στα αιρετά όργανα,
ε.

Να εξασφαλίζεται
από παρεμβάσεις

η δραστηριότητα
στο έργο τους
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των αιρετών εκπροσώπων

με νομιμοφανείς ενέργειες

(να

μην

ισχύει

το

αυτόφωρο για τους αιρετούς εκπροσώ

πους) .
. στ. Να διασφαλίζεται

το δικαίωμα

£ν

σης. Ενδεικτικά

πληροφόρησης και επιμόρφω

αναφέρεται μετά τις δημοτικές εκλογές να

οργανώνεται σχετικό σεμινάριο, ιδίως για τους νεοεκλεγμέ
νους εκπροσώπους.
Πάντως,

πέρα

από

τις παραπάνω ενδεικτικές απαριθμή

σεις, ουσιαστικό πλαίσιο σε μεγάλο 6αάμό
Βούληση της

κεντρικής εξουσίας

απέναντι στην T.Ä. εξασφαλίζει

αποτελεί η πολιτική

που με τη συνολική της στάση
το

κατάλληλο

κλίμα

για την

άνετη άσκηση των καάηκόντων των αιρετών εκπροσώπων.
8.4.

Διεύρυνση των τοπικών αρμοδιοτήτων1
Για

την

πραγμάτωση

της συνταγματικής επιταγής ότι η

διοίκηση των τοπικών υποθέσεων
κοινότητες και

ανήκει στους

δήμους και στις

για την ανάλογη εφαρμογή της και στη δεύτερη

βαθμίδα αυτοδιοίκησης, προτείνεται:
α.

Να υπαχθούν οι τοπικές

υποθέσεις στους

της

κύριο

αυτοδιοίκησης

με

ανάλογους φορείς

κριτήριο την προσφορά ενός

ικανοποιητικού επιπέδου υπηρεσιών στους πολίτες.
6.

Να διευρυνθούν οι αποκλειστικές αρμοδιότητες των OTÄ και
των

δύο

βαθμίδων,

και

να περιοριστούν οι συντρέχουσες

αρμοδιότητες. Παράλληλα, πρέπει
των

τοπικών

αρμοδιοτήτων

να

συνδεθεί

η ενάσκηση

με τους αντίστοιχους τοπικούς

πόρους.

1. Μιχαλακάκου, Γ., Επηλιωτοπούλου, Ε.
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γ.

Να καθοριστούν οι αρμοδιότητες

της

πρώτης

και δεύτερης

βαθμίδας κατά τέτοιο τρόπο που να αποφευχθούν οι επικαλύ
ψεις αρμοδιοτήτων με

σκοπό

τόσο

την αποτελεσματικότερη

και αποδοτικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών όσο
και τη διατήρηση της

αυτονομίας κάθε

βαθμού αυτοδιοίκη

σης.
Επειδή η

Τοπική Αυτοδιοίκηση1 είναι θεσμός δυναμικός,

υπάρχει πάντοτε ανάγκη
από όλους

άσκησης

ορισμένων

νέων αρμοδιοτήτων

ή και ορισμένους OTÄ. Το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται

καταρχήν με την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων, σύμφωνα με το
άρθρο 8

του Ν.

1416/1984 (αρ.

25 Π.Δ. 76/1985). Με τα ίδια

διατάγματα μεταφέρονται και οι αναγκαίοι πόροι.
Εκείνο που πρέπει να επιδιωχθεί είναι η μεταφορά πόρων
σε

μόνιμη

βάση

στους

δήμους

και

στις κοινότητες για την

υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που έχουν και

τη δυνατότητα άσκη

σης και νέων.
Όσον αφορά τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, χρειάζεται
να εκδοθούν τα Προεδρικά

Διατάγματα που

προβλέπονται από το

άρθρο 38, παρ. 1 του Ν. 1622/1986 για τον ειδικότερο καθορι
σμό και τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Πέραν αυτού
πρέπει να

μεταφερθούν στις

νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις πόροι

γενικοί με τρόπο ώστε τα νομαρχιακά συμβούλια να ασκήσουν τις
αρμοδιότητες τους με πρωτοβουλία και ελεύθερη δράση και με τη
δική τους ευθύνη.

1. Κηρολύτης, Ν.
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8.5.

Οικονομική αυτοδυναμία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Για την

οικονομική

αυτοδυναμία

των Οργανισμών T.Ä.

αναπτύχθηκαν τρεις απόψεις.
Κατά την πρώτη άποψη προτείνεται1:
α.

Η εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ με εκχώ
ρηση κεντρικών πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

β.

Η θέσπιση φορολογικής αρμοδιότητας των ΟΤΑ
χρηματοδότηση της

για την αυτο

Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τοπικούς φό

ρους. Βασικό στοιχείο της

αρμοδιότητας αυτής

άα είναι η

άσκηση διακριτικής ευχέρειας από κάδε ΟΤΑ για τον καθορισμό του ύψους τους.
γ.

Ο

αναδιανεμητικός-εξισορροπητικός

κριτηρίων κατανομής

προσανατολισμός

των

των κεντρικών αυτοτελών πόρων που δα

θεσμοθετηθούν. Οι πόροι αυτοί 8α κατανέμονται όχι μόνο με
βάση τον πληθυσμό αλλά

και με άλλα κριτήρια που αντανα

κλούν τις λειτουργικές ανάγκες των OTAf

τυχόν επιπρόσθε

τες αρμοδιότητες που τους έχουν εκχωρηθεί και την ενδεχό
μενη έλλειψη τοπικών πόρων.
δ. Η απλοποίηση και

εκλογίκευση

του

υπάρχοντος συστήματος

χρηματοδότησης των ΟΤΑ, με τη δραστική μείωση του μεγάλου
αριθμού των σημερινών τοπικών

φόρων και

τελών. Ο στόχος

αυτός συνδέεται στενά και με τον εκσυγχρονισμό των διαδι
κασιών οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ.
ε.

Η προώθηση της

διαφάνειας

Αυτοδιοίκησης, και

στις

σχέσεις κράτους-Τοπικής

η ελαχιστοποίηση

της άμεσης κρατικής

1. Εισήγηση Υπουργείου Εσωτερικών προς KEÛKE.
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παρέμβασης στη

δραστηριότητα των OTÄ, που σήμερα εκδηλώ

νεται με την κατευθείαν διαχείριση έργων τοπικής σημασίας
από κρατικούς φορείς ή με την κατευθείαν επώνυμη χρηματο
δότηση συγκεκριμένων ΟΤΑ.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι προτάσεις διατη
ρούν τα υγιή στοιχεία του σημερινού συστήματος χρηματοδότησης
και προσθέτουν ορισμένα νέα στοιχεία.
Συνολικά

προβλέπονται

οι

εξής

Βασικές

κατηγορίες

χρηματοδότησης:
-

Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι.

-

Τοπικοί πόροι.

-

Δημοτικό Πρόγραμμα Επενδύσεων.

-

Πόροι από προγραμματικές συμβάσεις.
Οι

προτεινόμενες

κατηγορίες χρηματοδότησης είναι πιο

αναλυτικά οι εξής:
Α.

Κεντρικοί αυτοτελείο πόοοι
Οι πόροι αυτοί δα

επιχορήγηση,

κααώς

και

υποκαταστήσουν

Αυτοδιοίκηση,

ετήσια τακτική

ορισμένους άλλους κεντρικούς πόρους

(π.χ. τέλη κυκλοφορίας) που
Τοπική

την

με

επίσης

διατίθενται

σήμερα στην

θεσμοθετημένα έσοδα που θα ανήκουν

πλέον δικαιωματικά στους ΟΤΑ.

Πιθανές πηγές

αυτών των πόρων

θα μπορούσαν να είναι οι φόροι εισοδήματος και κεφαλαίου.
Για
στους ΟΤΑ

τους

πόρους

αυτούς

προτείνεται να κατανέμονται

με τη μορφή Εξισορροπητικής

υποκαταστήσει

τη

σημερινή

τακτική

Επιχορήγησης, που θα

επιχορήγηση και θα έχει

έντονο αναδιανεμητικό χαρακτήρα. Η Εξισορροπητική Επιχορήγηση
θα βασίζεται

σε αντικειμενικά κριτήρια (δείκτες που θα αντα

νακλούν πραγματικές λειτουργικές ανάγκες
έλλειψη τοπικών

πόρων και

των ΟΤΑ, ενδεχόμενη

εκχωρημένες αρμοδιότητες). Μακρο- 89 -

πρόαεσμα, αυτό σημαίνει ότι οι ΟΤΑ

με περισσότερες οικονομι

κές δυνατότητες δε 8α ενισχύονται εξίσου με τους OTÄ περιορι
σμένων οικονομικών δυνατοτήτων. Προϋπόθεση
σταδιακή

αύξηση

των

εσόδων

είναι δυνατό. Σε καμιά

γι' αυτό

είναι η

από τοπικούς πόρους, όπου αυτό

περίπτωση δεν

προβλέπεται άμεση δρα

στική μείωση της επιχορήγησης κανενός ΟΤΑ.
Β

·

Τοπικοί πόοοι
Οι τοπικοί

πόροι θα αποτελέσουν το κύριο εργαλείο για

την προώθηση της αυτοδυναμίας
ευθύνης της

των ΟΤΑ

Τοπικής Αυτοδιοίκησης

και την

εδραίωση της

για την ανάπτυξη της δρα

στηριότητας της.
Οι τοπικοί πόροι προτείνεται

να

περιλάβουν

τις εξής

υπο-κατηγορίες:
Β1.

Τοπικοί ίδιοι πόροι
Οι

πόροι

αυτοί

προέρχονται από την εκμετάλλευση και

αξιοποίηση της περιουσίας των ΟΤΑ και
τικής δραστηριότητας

από άσκηση επιχειρημα

από τους ΟΤΑ μέσω δημοτικών επιχειρήσε

ων. Για τους πόρους αυτούς διατηρείται κατά βάση

το σημερινό

σύστημα.
Β2.

Τοπικά ανταποδοτικά τέλη
Στην κατηγορία

αυτή προτείνεται

να περιληφθούν μόνον

τα τέλη, δικαιώματα και πρόστιμα που έχουν άμεσα ανταποδοτικό
χαρακτήρα, δηλαδή

όσα αφορούν υπηρεσίες ή δραστηριότητες των

ΟΤΑ που μπορούν να συναρτηθούν με το συγκεκριμένο
ωφελείται (π.χ.

τέλος σύνδεσης

σης). Τα τοπικά τέλη 4ΐρυ δεν

χρήστη

που

με δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευ-

έχουν άμεσα

ανταποδοτικό χαρα

κτήρα θα ενταχθούν στα γενικά δημοτικά τέλη.
03

·

Τοπικοί ειδικοί ΦΟΡΟΙ
Οι ειδικοί

φόροι θα

μπορούν να επιβάλλονται δυνητικά
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από κάδε OTÄ για ειδικούς σκοπούς σε συγκεκριμένες κατηγορίες
χρηστών ή

ενδιαφερομένων και με συναίνεση τους, για περιορι

σμένο χρονικό διάστημα.
Β4.

Τοπικά γενικά δηιιοτικά τέλη
Τα τέλη αυτά προτείνεται

τοπικούς φόρους

και τέλη,

μια σειρά

που δεν είναι άμεσα ανταποδοτικά,

και αφορούν χρήστες υπηρεσιών
(όπως φόρος

να υποκαταστήσουν

που

παρέχονται

από

τους ΟΤΑ

ηλεκτρόδοτούμενων χώρων, τέλη φωτισμού και καθα

ριότητας κ.λπ.).
Προτείνεται το ύψος
προσδιορίζεται από

των

γενικών

δημοτικών

τελών να

κάθε ΟΤΑ μέσα σε όρια μεγίστου και ελαχί

στου που άα καθορίζονται κεντρικά.
Β5.

Τοπικός <PÓPOC Ακίνητα r^oiouaiac
Ο ΦΑΠ, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό ενδεχομένως με

το φόρο

ιδιοκατοίκησης, προτείνεται να μεταφερθεί στην αρμο

διότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ο φόρος
ται από

τους ΟΤΑ

ατομικά ή με διαδημοτικές συνεργασίες όπου

είναι δυνατόν. Προτείνεται επίσης
ΟΤΑ

να

αυτός θα συλλέγε

προσδιορίζουν

το

να δοθεί

δυνατότητα στους

ακριβές ύφος του ΦΑΠ στην περιοχή

τους, μέσα σε όρια ελαχίστου και μεγίστου που θα καθορίζονται
κεντρικά.
Μεσοπρόθεσμα προβλέπεται, με τις προτεινόμενες ρυθμί
σεις, να αυξηθεί πολύ

σημαντικά η

απόδοση του

ΦΑΠ. Αυτό θα

συμβεί για δύο λόγους:
Πρώτον, γιατί

η απόδοση

του ΦΑΠ,

αλλά και του φόρου

ιδιοκατοίκησης που είναι σήμερα πολύ χαμηλή (2,5 και 0,5 δισ.
δρχ.

αντίστοιχα)

προβλέπεται

διαχείριση του (βεβαίωση και

να

αυξηθεί

σημαντικά όταν η

συλλογή) περιέλθει

στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση, η οποία θα έχει και σημαντικά άμεσα κίνητρα για
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την είσπραξη του.
Δεύτερο, γιατί ο φόρος αυτός εμπεριέχει

τη δυνατότητα

σημαντικής αύξησης των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την
προοπτική να αποτελέσει καίριο εργαλείο για
κής πολιτικής

την άσκηση τοπι

από τους OTÄ. Γι* αυτόν το λόγο προτείνεται να

υπάρχει και η διακριτική εξουσία σε κάάε ΟΤΑ

για τον καθορι

σμό του ύψους του φόρου αυτού.
Γ.

Δηιιοτικό Ποόγοαιιιια Επενδύσεων
Προτείνεται η

ένταξη όλων

των πόρων από το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων που αναφέρονται

κατά κύριο

κλειστικές

και κατά δεύτερο λόγο σε

αρμοδιότητες

των ΟΤΑ,

συντρέχουσες αρμοδιότητες

τους,

σε

ένα

λόγο σε απο

αυτοτελές Δημοτικό

Πρόγραμμα Επενδύσεων (ΔΗΠΕ). Το Δημοτικό Πρόγραμμα Επενδύσεων
8α αποτελεί συγκεκριμένο τμήμα του Νομαρχιακού ΠΔΕ (ΕΑΝΤ), με
κλαδική

κατανομή

των

πιστώσεων

αλλά

και με δυνατότητα να

περιλάβει δεσμευμένες πιστώσεις (που άα ορίζονται με ειδικούς
νόμους) για
και το

επώνυμα έργα, σε συμφωνία και με το Ν. 1622/1986

προβλεπόμενο μοντέλο

περιφερειακής κατανομής επενδύ

σεων.
Στο

Δημοτικό

ενταχαούν και
σήμερα για

όλες

έργα ή

Πρόγραμμα
οι

ειδικές

ίδρυση και

κοινοτικό πρόγραμμα
απαγόρευση της

να

που δίνονται

συγκεκριμένους ΟΤΑ από

Π.Δ.Ε. που

διαχειρίζεται το

λειτουργία ΚΑΠΗ, συντήρηση σχολείων,

ανεργίας

κ.λπ.).

Προβλέπεται

επίσης η

κατευδείαν διαχείρισης έργων ή δραστηριοτήτων

τοπικής σημασίας από κεντρικούς
τους κανόνες

προβλέπεται

επιχορηγήσεις

δραστηριότητες σε

κεντρικούς φορείς, επιπλέον του
ΥΠΕΘΟ (π.χ.

Επενδύσεων

φορείς. Εξαίρεση

από αυτούς

δα είναι δυνατή μόνο μέσω προγραμματικών συμβά

σεων.
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Προτείνεται
συμμέτοχης

επίσης

(matching

Δημοτικού Προγράμματος

η

καβιέρωση

δυνατότητας

Ιοίας

grant) για όλες τις επιχορηγήσεις του
Επενδύσεων,

στο

Ιδιο

ή διαφορετικό

ποσοστό κατά κατηγορία έργου. Τέτοια συμμέτοχη υπάρχει σήμερα
σε ορισμένες μόνον κατηγορίες (π.χ. 35* στις Δημόσιες Επενδύ
σεις Ύδρευσης

και Αποχέτευσης). Εκοπός της Ιδιας συμμετοχής

είναι η προώθηση των επενδύσεων, η
διαδικασίας

(με άσκηση

ενίσχυση της δημοκρατικής

πραγματικών

επιλογών από τους OTÄ

ανάλογα με τις ιδιαίτερες

προτεραιότητες και ανάγκες τους),

καβώς

της

και

η

δυνατότητα

κρατικής εξουσίας να ενισχύει

περισσότερο ή λιγότερο κατηγορίες

έργων ανάλογα

με εάνικές

προτεραιότητες.
Δ.

Πόοοι από ποογοαιιματικέο συιιβάσεΐΓ
Πρόκειται

για

επιχορηγήσεις

των OTÄ

σύμφωνα με το

άραρο 11 του Ν. 1416/1984 για προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ
κεντρικών κρατικών φορέων και OTÄ, αλλά με υποχρεωτική συμμε
τοχή του ΟΤΑ στις σχετικές δαπάνες,
1622/1985. Οι

πόροι

από

όπως προβλέπει

προγραμματικές συμβάσεις 8α είναι

ποσοτικά μικρότεροι από το Δημοτικό Πρόγραμμα
8α αφορούν

και ο Ν.

Επενδύσεων και

μόνον ειδικές καινοτομικές δραστηριότητες ή ε8νι-

κές ανάγκες. Και εδώ οι διαδικασίες επιλογής 8α
κειμενικές και απόλυτα διαφανείς

γίνουν αντι

(π.χ. ετήσια δημόσια πρόσ

κληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, κριτήρια επιλογής κ.λπ.).
Ε.

Οφέλη του προτεινόμενου συστήιιατος
Το προτεινόμενο σύστημα 8α έχει τις εξής δετικές συνέ

πειες:
i.

ΓταδεροποιεΙ τη χρηματοδότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους,

ϋ.

Επιτρέπει

τη μελλοντική αύξηση
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των εσόδων

της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης κατά την κρίση κάθε ΟΤΑ, μέσω του καθορισμού από τους ίδιους τους
πόρων. Η

ρύθμιση αυτή

ΟΤΑ

του

ύφους

των τοπικών

μεταβιβάζει στους ΟΤΑ την πολι

τική εξουσία και ευαύνη

για τη

χρηματοδότηση των δρα

στηριοτήτων τους.
iii.

Καάιερώνει την
της

κοινωνική δικαιοσύνη

Εξισορροπητικής

Επιχορήγησης,

με τη θεσμοθέτηση
η

οποία

θα έχει

αναδιανεμητικό χαρακτήρα,
iv.

Εκσυγχρονίζει και απλουστεύει τις διαδικασίες οικονομι
κής διοίκησης των
υπευθυνότητα

στις

ΟΤΑ

και

σχέσεις

προωθεί

τη

διαφάνεια και

τους με τους δημότες, τους

εργαζομένους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το κράτος,
ν.

Διαδικασία και προϋποθέσεις υλοποίησης.
Οι προτάσεις στο

κατευθύνσεις πολιτικής.

στάδιο

αυτό

αποτελούν

Για την υλοποίηση τους είναι απαραί

τητη η εξειδίκευση τους σε συγκεκριμένα
ώστε

η

εφαρμογή

ενός

στόχους και

μέτρα μέσα

στο 1988

νέου συστήματος να ξεκινήσει από την

1.1.1989.
Για την επεξεργασία αυτή των μέτρων απαιτούνται τεχνι
κές μελέτες

των οποίων η εκπόνηση ήδη προωθείται. Ειδικότερα

προωθούνται :
α.

Μελέτη για τη διαμόρφωση του συνόλου των τοπικών πόρων,

β.

Μελέτη καθορισμού των κριτηρίων και δεικτών στους οποίους
θα βασιστεί

η κατανομή της Εξισορροπητικής Επιχορήγησης.

Η μελέτη θα επεξεργαστεί επίσης πληροφοριακό
νέο ενιαίο

σύστημα και

λογιστικό σύστημα για τους ΟΤΑ και θα προτεί

νει πρότυπα λειτουργίας και εκμετάλλευσης.
γ.

Μελέτη διάρθρωσης του Δημοτικού Προγράμματος Επενδύσεων.
Τέλος, πρέπει να

σημειωθεί
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ότι

βασικές προϋποθέσεις

για την υλοποίηση των προτάσεων είναι :
-

Η σταδιακή εφαρμογή (για την οποία θα χρειαστεί το χρονικό
διάστημα του Πενταετούς).

-

Η στενή συνεργασία και συναίνεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και των φορέων της.

-

Η

εξασφάλιση

της

διαδικασίες και

απαιτούμενης

τεχνικής

υλικοτεχνική υποδομή

υποστήριξης σε

για την αποτελεσμα

τική λειτουργία του νέου συστήματος.
Σύμφωνα

με

τη

δεύτερη

άποψη1,

προτείνεται κάποιος

διαχωρισμός για άμεση, μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επίλυση
του οικονομικού προβλήματος των ΟΤΑ.
Α.

Άιιεση αντιιιετώπιση
Με

την

καθιέρωση

του

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, οι

δήμοι και οι κοινότητες θα επιβαρυνθούν μέσα στο

1987 με νέο

ποσό της τάξης των 10 δισ. δρχ.
Επίσης

με

την

κατάργηση

της

εισφοράς στα αγροτικά

προϊόντα, οι ΟΤΑ χάνουν για το έτος 1987 ένα έσοδο

της τάξης

των 4 δισ. δραχμών.
Τέλος, με
ΟΤΑ οι δήμοι και

τη μονιμοποίηση
οι κοινότητες

των εκτάκτων υπαλλήλων των

αντιμετωπίζουν άμεσα προβλή

ματα πληρωμής των υπαλλήλων αυτών.
Κατά

συνέπεια,

η

τακτική οικονομική ενίσχυση που θα

προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 1988 πρέπει
οπωσδήποτε να καλύπτει τα ανωτέρω ποσά.
Β.

Μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση
Μεσοπρόθεσμα το οικονομικό πρόβλημα των ΟΤΑ

1.

Εισήγηση Φ. Τξιβάκη.
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μπορεί να

αντιμετωπιστεί με νομοθετικές ρυθμίσεις, δηλαδή με την τροπο
ποίηση

και

Βελτίωση

ορισμένων

φορολογικών

διατάξεων, οι

οποίες θα αποδώσουν πρόσθετα έσοδα στους δήμους και κοινότη
τες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Τέτοιες φορολογίες ενδεικτικά είναι :
α.

Το υφιστάμενο τέλος επί
διασκεδάσεων κ.λπ.,

των ακαθαρίστων

εσόδων κέντρων

Ν. 1080/1980, να επιβάλλεται σε όλες

τις κατηγορίες καταστημάτων που προσφέρουν ομοειδή προϊό
ντα

και

υπηρεσίες,

γιατί

όπως

καταστρατήγηση των διατάξεων και

ισχύει
οι OTÄ

σήμερα γίνεται
χάνουν τεράστια

έσοδα.
6.

Δικαίωμα επί

της εμπορίας

των υδάτων. Να επιβάλλεται σε

όλα τα νερά, είτε ανήκουν στους OTÄ, είτε

σε ιδιώτες και

νομικά πρόσωπα.
γ.

Φόρος

ηλεκτροδοτούμενων

επιβολή του

χώρων. Να

γιατί όπως

γίνει υποχρεωτική η

ισχύει σήμερα

από άλλους δήμους

και κοινότητες επιβάλλεται και από άλλους όχι.
δ.

Τέλος διαφημίσεων.

Να αυξηθούν

οι συντελεστές των τελών

διαφήμισης, οι οποίοι παραμένουν σταθεροί από το 1981.
ε.

Από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που εισπράττει το Δημόσιο
να αποδίδεται στους ΟΤΑ το ποσό που χάνουν από την κατάρ
γηση της εισφοράς στα αγροτικά προϊόντα.

Γ.

Μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση
Η μακροπρόθεσμη

προβλήματος

των ΟΤΑ

και οριστική
πρέπει

να

επίλυση του οικονομικού

είναι

ο κύριος στόχος του

Πενταετούς Προγράμματος.
Βασικός στόχος του Προγράμματος
Αυτοδιοίκηση

να

αποκτήσει

αυτού είναι

οικονομική

θεσμοθετημένους αποκλειστικά δικούς
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της

η Τοπική

αυτοδυναμία μέσα από
πόρους ανεξάρτητους

από εκείνους της κεντρικής διοίκησης.
Για

κάάε

αρμοδιότητα,

αναλαμβάνεται από τους ΟΤΑ,

που

8α

μεταβιβάζεται και δα

δα παραχωρείται

ανάλογο ποσοστό

μιας κρατικής φορολογίας, που 8α έχει σχέση με την αρμοδιότη
τα αυτή. Αν δεν είναι δυνατή
από

κρατικούς

φόρους,

η παραχώρηση

ανάλογου ποσοστού

8α επιβάλλεται συγκεκριμένος τοπικός

φόρος που 8α συνδέεται με τοπικά στοιχεία.
Προκειμένου η Τοπική Αυτοδιοίκηση

να ανταποκριδεί στο

νέο αναπτυξιακό της ρόλο, πρέπει να δεσπιστεί ένα νέο 8εσμικό
πλαίσιο, που 8α δίνει λύσεις στο οικονομικό πρόβλημα των ΟΤΑ,
δηλαδή
της

στην

κάλυψη

απαραίτητης

των λειτουργικών δαπανών, στην απόκτηση

υλικοτεχνικής

αρμοδιοτήτων τους

υποδομής,

στην άσκηση

των

(σημερινών και αυριανών) και στην ανάπτυξη

επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η πραγμάτωση του παραπάνω

στόχου 8α

περάσει μέσα από

την εξασφάλιση ίδιων επαρκών πόρων, την ανακατανομή του εδνικού εισοδήματος και

την αναμόρφωση

του

φορολογικού συστή

ματος.
Σειρά από κατάλληλα μέτρα που αποτελούν την απαραίτητη
προϋπόδεση για τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοδυναμίας των
ΟΤΑ,

8α

εφαρμόζονται

σταδιακά

στα πλαίσια του γενικότερου

ε8νικού αναπτυξιακού προγράμματος.
Τέτοια μέτρα είναι :
-

Η

αποκέντρωση

του

περιφερειακού

Προγράμματος

Δημοσίων

Επενδύσεων.
-

Η ανακατανομή

των πόρων

του κρατικού προϋπολογισμού προς

όφελος τωΥ ΟΤΑ.
Η ανακατανομή,

χωρίς να

προϋποδέτει πρόσδετη φορολο

γική επιβάρυνση, μπορεί να υλοποιηδεί με την αυτόματη απόδοση
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στην Τοπική Αυτοδιοίκηση συγκεκριμένων ποσοστών από

τα φορο

λογικά έσοδα.
Τέτοια

έσοδα

μπορεί

να

είναι

ο

φόρος εισοδήματος

φυσικών και νομικών προσώπων, ο φόρος καπνού, τα

τέλη κυκλο

φορίας, ο ΦΑΠ και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.
-

Η

κεφαλοποίηση

των ληξιπρόθεσμων

δανείων των ΟΤΑ και η

αναστολή είσπραξης τους για ορισμένη χρονική περίοδο.
-

Η ίδρυση ταμείου ή τράπεζας για

την άσκηση

της ταμειακής

υπηρεσίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το ταμείο ή η τράπεζα
δα αναλάβει όλες τις αρμοδιότητες που

έχουν σχέση με την

είσπραξη εσόδων, 8α αξιοποιεί τα αποθεματικά και 8α συμμε
τέχει σε οργανισμούς χρηματοδότησης

αναπτυξιακών προγραμ

μάτων σε περιφερειακό, επαρχιακό και τοπικό επίπεδο.
-

Η οικονομική τακτική επιχορήγηση από την κεντρική διοίκηση
8α συνεχιστεί μέχρις ότου η Τοπική
αυτοδύναμη και

αναπτύξει δικούς

της κρατικής επιχορήγησης 8α

Αυτοδιοίκηση καταστεί

της πόρους. Ο ρόλος όμως

είναι καδαρά εξισορροπητικός

και 8α καλύπτει ανάγκες οικονομικά αδύνατων οργανισμών.
-

Η αναμόρφωση
την αλλαγή του

του φορολογικού
τρόπου

συστήματος 8α έχει ως στόχο

χρηματοδότησης

της Τοπικής Αυτο-

Öιο ί κησης.
Βασική αρχή του νέου φορολογικού συστήματος 8α είναι η
ενίσχυση της οικονομικής αυτοδυναμίας

των ΟΤΑ

με την αύξηση

του ποσοστού από ίδιους πόρους και τοπικούς φόρους.
Είναι

γνωστό

ότι

τα

έσοδα

των ΟΤΑ προέρχονται από

διάφορες φορολογίες, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν μι
κρή απόδοση και μεγάλο κόστος είσπραξης.
Κατά συνέπεια,

το νέο φορολογικό σύστημα 8α πρέπει να

αποβλέπει στην αξιολόγηση

των

υπέρ
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τωΥ

ΟΤΑ δεσμοδετημένων

εσόδων

και

στη

διατήρηση

μόνον

εκείνων

που έχουν μεγάλη

απόδοση και μικρό κόστος είσπραξης.
Η

αναμόρφωση

του

φορολογικού

συστήματος

πρέπει να

αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικής μελέτης μεταξύ των αρμό
διων φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
χρηματοδότησης των

ώστε οι κατηγορίες

ΟΤΑ, που τελικά θα επιλεγούν, να εκπληρώ

νουν τους παραπάνω σκοπούς.
Σύμφωνα με την
Τ.Α., προτείνεται

τρίτη άποψη1

να δοδεί

για

τα

οικονομικά της

οικονομική αυτοδυναμία στους ΟΤΑ

ώστε να αναγνωριστεί πράγματι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης στη διοίκηση των τοπικών υποαέσεων.
Συγκεκριμένα προτείνεται:
Ι.

Να επεκταθεί

συγκεκριμένων

και στους ΟΤΑ η δυνατότητα επιβολής

φορολογικών

πηγών. Ειδικότερα

προτείνεται η

κααιέρωση υπέρ των ΟΤΑ των εξής φορολογικών πηγών:
α.

Ειδικού φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ο φόρος αυτός
δε άα επιβαρύνει πρόσαετα
αποτελεί μέρος

τους

φορολογουμένους

αλλά 8α

του ισχύοντος φόρου εισοδήματος. Η κααιέ

ρωση ειδικού φόρου εισοδήματος υπέρ των ΟΤΑ βασίζεται και
στο γεγονός

ότι οι

πολίτες υποβάλλουν φορολογική δήλωση

στον τόπο κατοικίας τους και συνδέεται

ο φόρος

αυτός με

την εδαφική τους επικράτεια,
β.

Ειδικού

φόρου

εισοδήματος

νομικών προσώπων. Φορολογική

βάση του φόρου αυτού άα αποτελέσουν

τα καααρά

κέρδη των

Α.Ε. Επίσης ο φόρος αυτός συνδέεται με το χώρο εγκατάστα
σης των εταιρειών.

1.

Εισήγηση Γ. Μιχαλακάκου, Ε. Σπηλιωτοπούλου.
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y.

Ποσοστού του ΦΠΑ.
II.

Να γίνει εκλογίκευση όλων

βαλλόμενων

φόρων

φόρων και τελών

των ΟΤΑ επι

και, συγκεκριμένα, ενοποίηση των διάφορων

των

συνδεομένων με

των υπέρ

επιΒαλλομένων

στην

ακίνητη περιουσία,

την επίσπευση κατάρτισης εθνικού κτηματολογί

ου. Με την υιοθέτηση των παραπάνω φόρων:
i.

θα επιτευχθεί

η οικονομική

αυτοδυναμία των OTÄ που Θα

ενισχύσει τη διοικητική τους αυτοτέλεια,
ϋ.

Θα περιοριστεί

η κρατική οικονομική ενίσχυση στους ΟΤΑ,

που στόχο θα έχει το κράτος να ασκεί αναδιανεμητικό ρόλο
μέσω των δημόσιων εσόδων.
III.
για τις
αυτή

Να εφαρμόζεται καθαρά η Θεωρία του ανταλλάγματος

τοπικές εκείνες

και

να

μην

υπηρεσίες που

επεκτείνεται

βασίζονται στην αρχή

σε επιβολή φορολογίας με τη

χρησιμοποίηση της αρχής αυτής,

ώστε ο

ελέγχει την

καλή διαχείριση των υπηρεσιών

αποδοτικότητα και

πολίτης να

μπορεί να

που του προσφέρουν οι εκπρόσωποί του.
IV.

Να μελετηθεί ο ρόλος των δημοτικών και κοινοτικών

επιχειρήσεων στα

πλαίσια της πολιτικής που θα καθιερωθεί για

τις δημόσιες επιχειρήσεις.
Οι στρατηγικοί στόχοι1 για

την επιχειρηματική δραστη

ριότητα των ΟΤΑ στην επόμενη 5ετια είναι:
Α.

Η

προγραμματισμένη ανάπτυξη της επιχειρηματικής

δραστηριότητας των ΟΤΑ στα
για τη

διεύρυνση της

πλαίσια μιας

εθνικής προσπάθειας

παραγωγικής βάσης

της χώρας, μέσα από

διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού, καθώς και η αρμονι-

1.

Μαΐστρος, Π., Χριστοφιλοπουλου, Ε.
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κή

συνάραρωση

της

δραστηριότητας αυτής με τις επιχειρήσεις

του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Β.
ανάπτυξη

Η

αξιοποίηση

καινοτομιών,

της

με

σύγχρονης

κατεύαυνση

τεχνολογίας

τη

και η

διαφοροποίηση των

παραδοσιακών δομών της οικονομίας και την αύξηση της συνολι
κής παραγωγικότητας

και αποδοτικότητας του παραγωγικού μηχα

νισμού.
Γ.

Η οριζόντια και κάάετη συνεργασία και διαπλοκή των

επιχειρήσεων των OTA και η συλλογική συμβουλευτική υποστήριξη
τους (consulting), με κατεύαυνση την ανάδειξη
τομέα της

του κοινωνικού

οικονομίας σε ηγεμονικό τομέα για την προώάηση της

τοπικής ανάπτυξης

και σε

καταλύτη για

την περιφερειακή και

εάνική ανάπτυξη.
Δ.

Η συνεχής επιμόρφωση και συνεργασία του αναρώπινου

δυναμικού των επιχειρήσεων OTÄ
εργαζομένων),

με

κατεύαυνση

αναβάθμιση τους και τη

(αιρετών, στελεχών
την

δημιουργία

κοινωνική
πρότυπων

και άλλων

και οικονομική
εργασιακών σχέ

σεων.
Ως προς τα δημοτικά και κοινοτικά έργα1 προτείνεται:
α.

Έργα μέχρι το ποσό των 5 εκατομ. δρχ. να αποπερατώνονται
μέσα στο έτος της εντάξεως του έργου.

6.

Οι μελέτες να γίνονται πιο συγκεκριμένες
κατασκευάζονται σύμφωνα

και τα

έργα να

με τη μελέτη, ώστε με τον αυστη

ρότερο έλεγχο να επιτευχαεί μεγαλύτερη απόδοση

της επέν

δυσης .
γ.

Η παραλαβή των έργων

να γίνεται

1. Τζαοάρας, Θ.
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το αργότερο

σε 6 μήνες

μετά τη λήξη της σύμβασης,
δ.

Ο αριαμός

των έργων

που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημο

σίων Επενδύσεων (ΣΑΝΤ) να

συνδυαστεί

με

τη δυνατότητα

αποπεράτωσης τους, για να αποδώσει η επένδυση.
8.6.

Επέκταση του κοινωνικού ελέγχου
Για

την

του

κοινωνικού στοιχείου1 στο

τους

αρμόδιους επαγγελματικούς

ενεργοποίηση

χώρο της T.Ä. προτείνεται:
α.

Η

διαρκής

σύμπραξη

με

φορείς (TEE, σύλλογοι αρχιτεκτόνων κ.λπ.) για την αντιμε
τώπιση πολεοδομικών και

χωροταξικών

προβλημάτων τοπικού

χαρακτήρα.
β.

Η διαρκής

συνεργασία με

τους κοινωνικούς φορείς για όλα

τα προβλήματα ποιότητας ζωής και πολιτιστικής ανάπτυξης.
γ.

Η θεσμοθέτηση δημοτικών, κοινοτικών

και νομαρχιακών επι

τροπών νεολαίας που ασχολούνται με τα προβλήματα της νέας
γενιάς και εισηγούνται και συμμετέχουν στην υλοποίηση.
δ. Η συνεργασία
φορείς

της

με

τους

περιοχής

κοινωνικούς
για

και συνδικαλιστικούς

την αντιμετώπιση προβλημάτων

ειδικών ομάδων-κατηγοριών του πληθυσμού.
Τέτοιες επιλογές, που από τη φύση τους καάιερώνουν την
ανοιχτή δημοκρατική

δράση των

αποτέλεσμα πολιτικής

απόφασης

φορέων της Τ.Α., είναι μάλλον
παρά

(με εξαιρέσεις βέβαια).

1. Αλευράς, Α.
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νομοθετικής κατοχύρωσης

Επίσης

για

τη

διεύρυνση

της

δημοκρατίας

στη βάση

1

προτείνεται :
i.

Η υιοθέτηση του δεσμού

του

δημοψηφίσματος

για βασικά

τοπικά δέματα.
ii.

Η επιδίωξη

καλύτερης επικοινωνίας και πληροφόρησης των

πολιτών και με τη χρήση της πληροφορικής.
iii.

Η παροχή δυνατότητας σωστής ενημέρωσης των

πολιτών και

συμμετοχής σε κάθε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας.
iv.

Η θέσπιση

"Ημέρας Πολιτών" για τη συζήτηση των προτά

σεων τους, με στόχο
και

να

να παροτρύνεται

υποδεικνύονται

λύσεις

για

η συμμετοχή τους
τοπικά δέματα και

υποθέσεις.
ν.

Η διεύρυνση του

κοινωνικού

αντίστοιχη διασύνδεση

ελέγχου, με

της με

τη φορολογική επιβάρυνση

του πολίτη.

1. Μιχαλακάκου, Γ., Επηλιωτοπούλου, Ε.
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κριτήριο,την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

1.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Ο Δημοτικός

και Κοινοτικός Κώδικας (ΔΚΚ), στα άραρα 2

και 3, αναφέρει την αναγνώριση

και

διαίρεση

δήμων

και την

αναγνώριση κοινοτήτων ενώ στο άρθρο 4, παρ. 1-7, ο ΔΚΚ αναφέ
ρει τη δυνατότητα και τις προϋποθέσεις

συγχώνευσης των δήμων

και κοινοτήτων.
Συγκεκριμένα στις παραγράφους 1 και 6 (άρθρο 4) αναφέ
ρει :
1.

Δήμοι και κοινότητες που συνορεύουν μπορούν να ενωθούν σε
έναν Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά από απόφαση του
δημοτικού

ή

κοινοτικού

πλειοψηφία των

3/5 του

συμβουλίου,

που

λαμβάνεται με

συνολικού αριθμού

των μελών του

κάθε συμβουλίου ή αν το ζητήσουν οι μισοί τουλάχιστον από
τους εκλογείς κατοίκους του καθενός από αυτούς.
2.

Μια κοινότητα, που συνορεύει με δήμο, μπορεί να ενωθεί με
αυτόν, αν το ζητήσουν οι μισοί τουλάχιστον από τους εκλο
γείς κατοίκους

της, και συναινέσει το δημοτικό συμβούλιο

με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών
του.
3.

Μια κοινότητα
άρθρου

3

μπορεί να

που δεν

(1.000

συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του

κάτοικοι

καταργηθεί και

και

οικονομική

δυνατότητα)

να ενωθεί με ένα δήμο ή με μία

κοινότητα, που συνορεύουν με αυτήν.
4.

Δύο ή περισσότερες

κοινότητες,
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που

συνορεύουν

και δεν

συγκεντρώνουν τις

προϋποθέσεις του

άραρου 3, μπορούν να

ενωθούν και να γίνουν μ Ια.
5.

Μία κοινότητα ενώνεται με

δήμο ή

με μία

και

άραρου

40. (Εάν οεν υποβληθεί

στην

περίπτωση

του

άλλη κοινότητα

δήλωση συνδυασμού.)
6.

Αν οι

κοινότητες που

συνολικό πληθυσμό

ενώνονται σε

έναν οργανισμό έχουν

πάνω από 2.500 κατοίκους, ο νέος οργα

νισμός αποτελεί δήμο. Δήμο αποτελεί και ο νέος οργανισμός
που

προκύπτει

από

την

ένωση

ενός δήμου με κοινότητες

ανεξάρτητα από τον πληθυσμό του.
7.

Το όνομα και η έδρα του
τις αποφάσεις

νέου οργανισμού

προτείνονται με

των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων ή με

την αίτηση

των εκλογέων

ζήτησαν την

ένωση. Αν

καθενός δήμου

δεν υπάρχει

σεις, το όνομα και η έδρα

του νέου

ή κοινότητας που

ομοφωνία στις προτά
οργανισμού προτείνο

νται από το συμβούλιο ίου αρ. 8.
Ο Ν . 1622/1986, ΦΕΚ 92 (άρθρο 1, παρ. 1, 2, 3), ορίζει
ότι οι ΟΤΑ (δήμοι
γεωγραφικές

και κοινότητες)

περιοχές

ρεύουν, σε

(ενότητες)

έναν Οργανισμό

που περιλαμβάνονται στις

συνενώνονται, εφόσον συνο

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης

μετά από

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού τους συμβουλίου.
Στο άρθρο
απόφαση των
πτουν από

3, παρ.

δημοτικών συμβουλίων

των νέων

δήμων που προκύ

τη συνένωση συνιστώνται εντός ενός έτους στην έδρα

του καθενός από τους
πάνω από

1, του ίδιου νόμου ορίζεται ότι με

συνενούμενους

200 κατοίκους,

εκτός από

OTÄ

που

έχουν πληθυσμό

την έδρα του νέου δήμου,

δημοτικά, νομικά πρόσωπα στα πλαίσια του νέου δήμου.
Ο Ν. 1622/1986 εξαιρεί ρητά από τις παραπάνω ρυθμίσεις
τους δήμους

που περιλαμβάνονται στα πολεοδομικά συγκροτήματα
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Αάήνας και θεσσαλονίκης.
Στο ΔΚΚ, άραρο 2,
ότι οι

δήμοι που

παρ. 3,

και άραρο

έχουν πληαυσμό

πάνω από 150.000 κατοίκους

διαιρούνται σε διαμερίσματα. Οι δήμοι αυτοί
που

μπορεί

να

διαιρεαεί

111, αναφέρεται

μέχρι

είναι της Αάήνας

και σε 7 διαμερίσματα, της

θεσσαλονίκης και του Πειραιά που μπορούν

να διαιρεαούν μέχρι

και σε 5 διαμερίσματα.
Τα

όρια

των

διαμερισμάτων

έχουν κααοριστεί με δια

τάγματα .
Ετο άραρο 133, παρ.

1, του

ΔΚΚ ορίζεται

ότι για την

προώάηση της λαϊκής κυριαρχίας κάάε συνοικισμός που έχει απο
γραφεί ως αυτοτελής και

έχει πληαυσμό

τουλάχιστον 75 κατοί

κους εκπροσωπείται στη διοίκηση του δήμου ή της κοινότητας με
το δικό του όργανο, το οποίο

καλείται πάρεδρος.

Οι πάρεδροι

ενός δήμου ή κοινότητας δεν μπορούν να υπερβαίνουν τους 5.
Ετο

άραρο

145,

παρ.

1, του ΔΚΚ αναφέρεται ότι κάάε

δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο

με

απόφαση

του

μπορεί να

διαιρέσει την περιοχή του δήμου ή της κοινότητας σε συνοικίες
και

να

συγκροτήσει

αντίστοιχα

παράγραφο 2 αναφέρεται ότι

συνοικιακά

συμβούλια. Ετην

τα κριτήρια για τη διαίρεση ενός

δήμου ή μιας κοινότητας σε συνοικίες είναι γεωγραφικά (φυσικά
και

τεχνητά

όρια),

διοικητικά,

πληαυσμιακά,

οικονομικά,

κοινωνικά και πολιτιστικά.
Καδ' ύλην Δηιιοτικά και Κοινοτικά Νομικά Πρόσωπα-Ιδούιιατα
Με την
δημοτικού ή
στάται ένα
βρεφοκομείο,

έκδοση

διατάγματος,

κοινοτικού συμβουλίου
δημοτικό

ή

κοινοτικό

ορφανοτροφείο,

ύστερα

απόφαση του

(άραρο 168 του ΔΚΚ) συνι
ίδρυμα,

γηροκομείο,

νομάρχη που εκδίδεται ύστερα από απόφαση
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από

π.χ. νοσοκομείο,
ενώ με απόφαση του

του οικείου δημοτι-

κού και κοινοτικού συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν

να συνι

στούν και άλλα ΝΠΔΔ για διάφορα θέματα, όπως συστήματα ύδρευ
σης, φιλαρμονικής, 6ι6λιοάήκης, μουσείου,
τρου, νεκροταφείου

(άρθρο 175

γυμναστηρίου, θεά

του ÙKK), που σκοπό έχουν την

οργάνωση ορισμένης δημοτικής και κοινοτικής υπηρεσίας για την
καλύτερη ικανοποίηση μιας τοπικής ανάγκης.
Εύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων
Σύμφωνα με

το άρθρο

177 του

ΔΚΚ, δύο ή περισσότεροι

δήμοι ή κοινότητες μπορούν με απόφαση καθενός από τα δημοτικά
ή

κοινοτικά

τους

συμβούλια,

να συστήσουν σύνδεσμο δήμων ή

κοινοτήτων ή δήμων και κοινοτήτων για την κοινή

εκτέλεση και

συντήρηση έργων, την προμήθεια μηχανημάτων και υλικών και την
παροχή υπηρεσιών, που ανήκουν
και

για

το

σχεδιασμό

και

στις αρμοδιότητες
την

τους, καθώς

κατάρτιση προγραμμάτων και

μεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους.
Ο νομάρχης ελέγχει μόνον

τη νομιμότητα

των σχετικών

αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και εκδίδει
τη σχετική πράξη που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Με αυτές τις προϋ
ποθέσεις του άρθρου 177, παρ. 4, ο νομάρχης μπορεί με απόφαση
του να κάνει υποχρεωτική για ένα

δήμο ή

κοινότητα τη συμμε

τοχή σε σύνδεσμο του ίδιου νομού.
Αναπτυξιακοί σύνδεσμοι
Μπορούν, για αναπτυξιακούς σκοπούς, να προσδιορίζονται
γεωγραφικές ενότητες
κοινωνικές και
Υπουργών

(περιοχές) με

βάση τις γεωοικονομικές,

συγκοινωνιακές συνθήκες, με κοινή απόφαση των

Εθνικής

Οικονομίας,

Εσωτερικών

και Χωροταξίας,

Οικισμού και Περιβάλλοντος που εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη του
νομαρχιακού συμβουλίου (άρθρο 183, παρ. 1).
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Οι δήμοι
αυτήν τη

και

οι

κοινότητες

που

περιλαμβάνονται σε

γεωγραφική ενότητα μπορούν να συνιστούν αναπτυξιακό

σύνδεσμο με πρωτοβουλία δύο ή περισσότερων δήμων ή κοινοτήτων
της γεωγραφικής

ενότητας ή

του νομαρχιακού συμβουλίου ή του

αρμόδιου νομάρχη (άραρο 183, παρ. 2, 3).
Πpoγραμματικέc συιιβάσείΕ
Οι Οργανισμοί
πτουν προγραμματικές

Τοπικής Αυτοδιοίκησης
συμβάσεις με

φορείς του δημόσιου τομέα

της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.
για

τη μελέτη

και

μπορούν να συνά

1256/1982 (ΦΕΚ

Α' 65),

εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων ανάπτυξης

μιας περιοχής και για την παροχή υπηρεσιών.
Στις προγραμματικές συμβάσεις είναι δυνατή η συμμετοχή
και επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συνδέ
σμων δήμων

και κοινοτήτων,

συνεταιρισμών, επιμελητηρίων και

επιστημονικών φορέων δημοσίου δικαίου.
Οι

προγραμματικές

συμβάσεις

επικυρώνονται

νομάρχες στην περιοχή των οποίων πρόκειται
επικύρωση αυτή

από τους

να εκτελεστούν. Η

δεν απαιτείται όταν ένας από τους συμβαλλόμε

νους είναι το κράτος (άραρο 27).
Οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν

να συνιστούν δικές

τους επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούν
μαζί με άλλα νομικά

ή φυσικά

πρόσωπα ή

σε επιχειρήσεις που

ήδη υπάρχουν: α) για την εκτέλεση έργων

που έχουν σκοπό την

εξυπηρέτηση του κοινού, κααώς και για την οικονομική εκμετάλ
λευση των έργων αυτών,
ροχή υπηρεσιών
γ) για

β) για την παραγωγή αγαθών

που έχουν σκοπό

την ανάπτυξη

την εξυπηρέτηση

ή την πα

του κοινού,

δραστηριότητας που έχει σκοπό την πραγ

ματοποίηση εσόδων (άρθρο 246, παρ. 1).
Οι παραπάνω δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις αποτε- 111 -

λούν νομικά

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και διέπονται από τους

κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, εφόσον δεν

ορίζει αλλιώς ο

νόμος (άραρο 246, παρ. 5).
Υπάρχει
διακοινοτικών

και

η

δυνατότητα

επιχειρήσεων

περισσότεροι

δήμοι

ή

στις

σύστασης διαδημοτικών και
οποίες

κοινότητες

συμμετέχουν

δύο ή

(άραρο 246, παρ. 2, άραρο

254, παρ. 1).
Οι δήμοι και
δημοτικού

ή

οι

κοινότητες

κοινοτικού

συμβουλίου

μικρές επιχειρήσεις (άραρο
οποίων ασκεί

μπορούν

αντίστοιχα

255, παρ.

το δημοτικό

με

1), τη

απόφαση του
να

ιδρύουν

διοίκηση των

ή κοινοτικό συμβούλιο ή δημαρχιακή

επιτροπή.
Οι ΟΤΑ μπορούν
επιχειρήσεις

να

συνιστούν

συνεταιριστικού

δημοτικές

χαρακτήρα

με

ή κοινοτικές

φυσικά πρόσωπα,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του * άρθρου 246 και
με τη

σχετική νομοθεσία

οι ΟΤΑ

και

συνιστούν

οι τοπικές

ανώνυμες

(άρθρο 257, παρ. 1). Μπορούν επίσης
ενώσεις

εταιρείες

δήμων και

κοινοτήτων να

με συνεταιρισμούς (άρθρο 258,

παρ. 1).
Δημοτικές
φορείς

της

εταιρείες

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,

νομικά ή φυσικά πρόσωπα
κής νομοθεσίας,

λαϊκής

βάσης

από

συνεταιρισμούς και άλλα

σύμφωνα με τις

του άρθρου

συνιστώνται

246 (παρ.

διατάξεις της σχετι
6) και του άρθρου 259

(παρ. 1).
Σύμφωνα με το άρθρο 260 του ÙKK, εκτός από τις αμιγείς
δημοτικές

και

κοινοτικές

επιχειρήσεις,

επιχειρήσεις

των

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεωρούνται και οι συνεταιρι
στικές (άρθρο 257), οι ανώνυμες με συνεταιρισμούς (άρθρο 258)
και οι Δημοτικές Λαϊκής Βάσης (άρθρο 259), καθώς
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επίσης και:

α)

οι ανώνυμες

εταιρείες

που συνιστώνται μόνον

από φορείς

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στις οποίες μπορούν να συμμετά
σχουν και

φορείς του

δημόσιου τομέα, με κοινές μετοχές που

αντιπροσωπεύουν ααροιστικά μέχρι το 20* του κεφαλαίου,
επιχειρήσεις

στις

οποίες

διατηρούν πάντοτε κοινές
πεύουν ααροιστικά

φορείς

μετοχές

β) οι

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ή

μερίδια

που αντιπροσω

τουλάχιστον το 35% του μετοχικού ή εταιρι

κού κεφαλαίου και μαζί

με

συνεταιρισμούς

την πλειοψηφία των μετοχών ή μεριδίων.
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διατηρούν πάντοτε

2.

Οι

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

"νομαρχιακές

αυτοδιοικήσεις" μπορούν να συστήσουν

νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα, κατά τις διατάξεις των άραρων 163176 του

ΔΚΚ, οι

οποίες είναι σχετικές με τη σύσταση νομικών

προσώπων και ιδρυμάτων από ΟΤΑ πρώτης βαθμίδας.
Για τη σύσταση επιχειρήσεων από τις

νομαρχιακές αυτο

διοικήσεις ή τη συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις, για τη νομική
φύση, τη διοίκηση, τη λειτουργία, την εποπτεία και τη διάλυση
τους

εφαρμόζονται

ανάλογα

οι

διατάξεις των άραρων 246 έως

254, 256 και 258 έως 260 του ΔΚΚ (άρθρο 48, Ν. 1622/1986).
Με Προεδρικό Διάταγμα, που
ταση του

εκδίδεται ύστερα

από πρό

Υπουργού Εσωτερικών, ρυθμίζεται ο τρόπος αναλογικής

εφαρμογής των διατάξεων των άραρων 246

έως 254

και 256 του

ΔΚΚ, προκειμένου για τις αμιγείς επιχειρήσεις των νομαρχιακών
αυτοδιοικήσεων (άρθρο
Προεδρικό

Διάταγμα,

48, παρ.
που

2, Ν.

εκδίδεται

1622/1986). Επίσης με

ύστερα

από πρόταση των

Υπουργών Εσωτερικών, Εμπορίου και του κατά περίπτωση αρμόδιου
υπουργού, ρυθμίζεται ο τρόπος αναλογικής εφαρμογής των διατά
ξεων των άραρων 258 έως 260 του ΔΚΚ και ιδιαίτερα

τα ποσοστά

συμμετοχής Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τοπικών
και της Κεντρικής Ένωσης

Δήμων και

ενώσεων

Κοινοτήτων, νομαρχιακών

αυτοδιοικήσεων και άλλων φορέων της αυτοδιοίκησης, φορέων του
δημόσιου τομέα, συνεταιρισμών και νομικών ή φυσικών προσώπων,
στο μετοχικό

ή εταιρικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων και τα της
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συμμετοχής των παραπάνω φορέων και προσώπων, κααώς και εκπρο
σώπων φορέων

του δημόσιου τομέα και εκπροσώπων των εργαζομέ

νων, στο διοικητικό συμβούλιο

και το

εποπτικό συμβούλιο των

επιχειρήσεων αυτών (άραρο 48, παρ. 3, Ν. 1622/1986).
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3. ΟΡΓΑΝΑ ΠΡΟΤΗΕ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Το δημοτικό

συμβούλιο είναι

το πιο

σημαντικό από τα

όργανα του δήμου. Είναι όργανο που έχει αποκλειστική αρμοδιό
τητα

να

αντιμετωπίζει

και

να

συμβούλιο

ρυαμίζει

τις υποθέσεις του

δήμου. Το

δημοτικό

αποτελείται

δήμους με

πληδυσμό έως 5.000 κατοίκους, 15 μέλη σε δήμους με

5.001 έως 10.000 κατοίκους, 19 μέλη
30.000

κατοίκους,

25

μέλη

σε

από

σε δήμους

11

μέλη σε

με 10.001 έως

δήμους με 30.001 έως 60.000

κατοίκους, 31 μέλη σε δήμους με 60.001 έως 100.000 κατοίκους,
35 μέλη
σε δήμους

σε δήμους

με 100.001 έως 150.000 κατοίκους, 39 μέλη

με 150.001

έως 500.000

κατοίκους και

41 μέλη σε

δήμους με 500.001 κατοίκους και πάνω.
Το δημοτικό

συμβούλιο και ο δήμαρχος εκλέγονται άμεσα

από όλους τους δημότες του δήμου. Ο δήμαρχος
για

την

εφαρμογή

κααώς και την

των αποφάσεων

ευαύνη

για

τη

έχει την ευαύνη

του δημοτικού συμβουλίου,

διοίκηση

και λειτουργία των

υπηρεσιών του δήμου.
Η δημαρχιακή επιτροπή εκλέγεται έμμεσα από το δημοτικό
συμβούλιο. 'Εχει ρόλο προπαρασκευής των αποφάσεων του δημοτι
κού συμβουλίου και ασκεί ορισμένες αποφασιστικές αρμοδιότητες
σε δευτερεύουσας σημασίας δέματα με σκοπό

τη διευκόλυνση της

λειτουργικότητας του δήμου. Η δημαρχιακή επιτροπή αποτελείται
από το δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο
δήμαρχος, ως

πρόεδρο, και

που έχει

ορίσει ο

ίδιος ο

από 2 μέλη, αν το συμβούλιο έχει
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έως και 15 μέλη, 4 αν το συμβούλιο έχει έως και 31 μέλη και 6
μέλη αν

το συμβούλιο

έχει έως

επιτροπές με 5 μέλη και άνω,
απαραιτήτως ανάμεσα

και 41

ένα από

μέλη. Σε δημαρχιακές

τα μέλη

της εκλέγεται

στους συμβούλους των επιλαχόντων συνδυα-

σμών.
Ο δεσμός των αντιδημάρχων αποσκοπεί στην

ενίσχυση και

υποβοήθηση του έργου της εκτελεστικής αρχής του δήμου, με την
αποσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων
για την

σε μονομελή όργανα

ταχύτερη ρύθμιση των θεμάτων και υποθέσεων της ευθύ

νης του δημάρχου. Ο
για το

του δημάρχου

ορισμός αντιδημάρχου

είναι υποχρεωτικός

δήμαρχο. Αντιδήμαρχοι είναι σύμβουλοι του επιτυχόντος

συνδυασμού και

ορίζονται

από

το

δήμαρχο. Ο

αριθμός τους

καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος του δήμου. Έτσι αντιδήμαρ
χοι ορίζονται μόνο σε
10.000 κατοίκους
κλιμάκωση:

δήμους

ή είναι

Εε δήμους με

που

έχουν

πληθυσμό

πρωτεύουσες νομών
πληθυσμό

από

πάνω από

με την ακόλουθη

10.001

μέχρι 40.000

κατοίκους και σε δήμους με μικρότερο πληθυσμό, αλλά που είναι
πρωτεύουσες νομών, ένας αντιδήμαρχος.
από

40.001

100.001

μέχρι

μέχρι

πληθυσμό πάνω

100.000

Εε δήμους

κατοίκους, δύο αντιδήμαρχοι- από

150.000, τρεις

αντιδήμαρχοι. Εε

να

δήμους με

από 150.001 κατοίκους ο αριθμός των αντιδημάρ

χων είναι ίσος με τον αριθμό των δημοτικών
μπορεί

με πληθυσμό

αυξηθεί

κατά

διαμερισμάτων και

δύο ακόμη με απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου.
Ευμβούλια δημοτικών διαμερισμάτων
δήμους με

πληθυσμό πάνω

από 150.000

αποσυγκέντρωση των υπηρεσιών

των

εκλέγονται

μόνο σε

κατοίκους με στόχο την

δήμων

των

μεγάλων πόλεων

ώστε ο

δήμος να φτάσει πιο κοντά στους δημότες, να εξασφαλι

στεί η

αμεσότερη εξυπηρέτηση

τους για
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τις καθημερινές τους

υποαέσεις και

να επιτευχθεί

των πολιτών στις υποθέσεις

η αμεσότερη συμμετοχή των ίδιων

που τους

αφορούν. Κάθε συμβούλιο

δημοτικού διαμερίσματος (επτά στο Δήμο Αθηναίων και ανά πέντε
στους Δήμους Θεσσαλονίκης

και

μέλη.

δημοτικού

Το

συμβούλιο

του

άμεσα από τους δημότες
δημοτικού

κάθε

διαμερίσματος

Πειραιά) αποτελείται

από 15

διαμερίσματος εκλέγεται

διαμερίσματος.

εκλέγεται

έμμεσα

Ο

πρόεδρος του

από

τα μέλη του

συμβουλίου του διαμερίσματος.
Οι πάρεδροι
των δήμων

είναι αιρετοί

εκπρόσωποι των συνοικισμών

που έχουν πληθυσμό πάνω από 150 κατοίκους. Εκλέγο

νται άμεσα από τους δημότες του δήμου. Ο θεσμός αυτός αποβλέ
πει

στην

προώθηση

της

λαϊκής

συμμετοχής στη διοίκηση των

τοπικών υποθέσεων και στη συμμετρική ικανοποίηση
των

διάφορων

επίπεδο του
συνοικισμού.

συνοικισμών

των

συνοικισμού είναι
Τη

συνέλευση

δήμων. Σημαντικός θεσμός στο
η συνέλευση

συγκαλεί

κάθε χρόνο κατά το μήνα Σεπτέμβριο.
τα θέματα

των κατοίκων του

ο πάρεδρος υποχρεωτικά

Σε αυτή

συζητούνται όλα

που αφορούν το συνοικισμό και παίρνονται αποφάσεις

κατά πλειοψηφία των παρόντων. Ο πάρεδρος
αυτές τις

των αναγκών

μεταφέρει εγγράφως

αποφάσεις της συνέλευσης στο δήμο και στο νομαρχι

ακό συμβούλιο.
Τα συνοικιακά συμβούλια ιδρύονται
δημοτικών

συμβουλίων, αφού

προηγουμένως

δήμος με απόφαση του

δημοτικού

κριτήρια

(φυσικά

γεωγραφικά

πληθυσμιακά, οικονομικά,

κατά την

ή

συμβουλίου
τεχνητά

κοινωνικά

και

κρίση των

έχει

διαιρεθεί ο

σε

συνοικίες με

όρια), διοικητικά,
πολιτιστικά. Σκοπός

των συνοικιακών συμβουλίων είναι η προώθηση της λαϊκής συμμε
τοχής στις τοπικές υποθέσεις, η ενεργοποίηση,
και

η

οργάνωση

των

κατοίκων, στα
- 118 -

η κινητοποίηση

πλαίσια του θεσμού της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για
καταγραφή

των

τοπικών

κάδε περιοχής του δήμου,
και προώάηση

την

έρευνα,

τον

εντοπισμό, την

προβλημάτων, αναγκών και δυνατοτήτων
κααώς και

επίλυσης κάάε

η ιεράρχηση, επεξεργασία

τοπικού προβλήματος απασχόλησης,

διαβίωσης και ψυχαγωγίας των κατοίκων του δήμου. Η εκλογή των
συνοικιακών συμβουλίων και των προέδρων τους γίνεται με άμεσο
ή έμμεσο

τρόπο (όπως

αποφασίσει το

δημοτικό συμβούλιο) από

τους κατοίκους κάδε συνοικίας ανεξάρτητα αν αυτοί είναι ή όχι
δημότες του δήμου.
Πίνακας αντιπροσώπευσης

(1)

(2)

Κάτοικοι

Κοινό
τητες

500

3.354

2.000

2.105

5.000

215

-

10.000

21

-

30.000

-

60.000

έως

- 100.000
- 150.000
- 500.000
άνω των
500.000*
*

(3)

(4)

Μέλη
Δήμοι
κοινο
τικού
συμ
βου
λίου

(5)
Μέλη
δημο
τικού
συμ
βου
λίου

7
7
9
11

(6)
Κάτοικοι/
κοινοτι
κούς συμ
βούλους

1:3

(7)
Κάτοικοι/
δημοτι
κούς συμ
βούλους

1:5

71
285
129
52
60
38
9
5
7
1

11
15
19
25

555
909

454
666
1.578
2.400

31
35

4.285

39

12.850

41

21.603

Δήμος Αθηναίων με 885.737 κατοίκους.
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3.225

Όλοι

οι

κάτοικοι

κάθε

συνοικίας έχουν δικαίωμα να

εκλέγουν και να εκλέγονται στο συνοικιακό συμβούλιο. Η αητεία
των συνοικιακών

συμβουλίων διαρκεί

ανάλογα με το τι
δέματα που

άα

αποφασίσει

από ένα

το

έως δύο χρόνια,

δημοτικό

συμβούλιο. Τα

αφορούν τον αριθμό των μελών των συνοικιακών συμ

βουλίων σε κάάε δήμο, τον τρόπο,
εκλογής τους,

τον τρόπο

το χρόνο

σύγκλησης και

και τη διαδικασία

λειτουργίας τους και

τις σχέσεις τους με το δημοτικό συμβούλιο και

τα άλλα όργανα

του δήμου καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Το κοινοτικό

συμβούλιο είναι

αποκλειστική αρμοδιότητα να ρυθμίζει

το όργανο

που έχει την

όλες τις

υποθέσεις της

κοινότητας. Το κοινοτικό συμβούλιο αποτελείται από 7 μέλη, σε
κοινότητες με πληθυσμό έως
με 2.001

2.000 κατοίκους,

9 σε κοινότητες

έως 5.000 κατοίκους και 11 στις λοιπές κοινότητες.

Ετον αριθμό

αυτόν των

συμβούλων περιλαμβάνεται

και ο πρόε

δρος.
Ο πρόεδρος

είναι το εκτελεστικό όργανο της κοινότητας

και έχει την ευθύνη

διοίκησης και

λειτουργίας των υπηρεσιών

της.
Οι πάρεδροι

των συνοικισμών

ίδια ιδιότητα και αποστολή

των κοινοτήτων έχουν την

όπως οι

πάρεδροι των συνοικισμών

συμβούλια των

κοινοτήτων εκπληρούν τον

των δήμων.
Τα συνοικιακά

ίδιο ρόλο όπως τα αντίστοιχα συμβούλια στους δήμους. Η εκλογή
τους μπορεί

να γίνει

με τους ίδιους τρόπους που προβλέπεται

για τους δήμους.
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4.

ΟΡΓΑΝΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Το νομαρχιακό συμβούλιο είναι
"νομαρχιακής αυτοδιοίκησης"
που ανήκουν στη

αποφασιστικό όργανο της

και αποφασίζει για τις υποαέσεις

δικαιοδοσία

της

(η συγκεκριμενοποίηση των

αρμοδιοτήτων κααορίξεται με Προεδρικό Διάταγμα).
Το

νομαρχιακό

συμβούλιο

αποτελείται από 21 μέλη για

τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις που έχουν πληδυσμό
κατοίκους, 33

για όσες

έχουν από

έως 50.000

50.001 έως 100.000 κατοί

κους, 39 για όσες έχουν από 100.001 έως 150.000 κατοίκους, 45
για όσες

έχουν από

150.001 έως 300.000 κατοίκους και 51 για

όσες έχουν περισσότερους από 300.000 κατοίκους.
Τα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου προέρχονται:
α.

Από μέλη

που εκλέγονται

με καθολική, άμεση και μυστική

ψηφοφορία,
β.

Από

αιρετούς

αντιπροσώπους

των τοπικών επαγγελματικών,

επιστημονικών και πνευματικών οργανώσεων.
γ.

Από εκπροσώπους της κρατικής διοίκησης και έχουν την εξής
σχέση μεταξύ τους:
Στα

27μελή

νομαρχιακά

συμβούλια

καάολική, άμεση και μυστική
τις τοπικές

ψηφοφορία, 5

εκλέγονται από

επαγγελματικές επιστημονικές και πνευματικές

οργανώσεις και 2 ορίζονται
της κρατικής

20 μέλη εκλέγονται με

από το

νομάρχη ως εκπρόσωποι

διοίκησης. Στα 33μελή νομαρχιακά συμβούλια,

η αντίστοιχη σχέση είναι 25, 5

και 3·
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στα 39μελή

29, 6

και 4· στα 45μελή 34, 7 και 4· στα 51μελή 38, 8 και 5
Σύνθεση Νομαρχιακού Συμβουλίου
Προέλευση
Μέλη

Καθολική
άμεση μυ
στική ψη
φοφορία

Τοπικές επι
στημονικές
πνευματικές
οργανώσεις

Διορισμένοι
από νομάρχη

27
33

20
25
29

5
5
6

34

7

38

8

2
3
4
4
5

39
45
51

Η νομαρχιακή επιτροπή (ν.ε.) αποτελείται από τον πρόε
δρο του

νομαρχιακού συμβουλίου και 4 μέλη όταν το νομαρχιακό

συμβούλιο έχει έως 27
έχει έως

μέλη, 6

όταν έχει

έως 39

και 8 όταν

51 μέλη, τα οποία εκλέγονται από το νομαρχιακό συμ

βούλιο μεταξύ των μελών του. Η

Υ.ε. έχει

των αποφάσεων

συμβουλίου, καθώς επίσης έχει

του νομαρχιακού

ρόλο προπαρασκευής

και ορισμένες άλλες αρμοδιότητες με σκοπό

τη διευκόλυνση της

νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
Ως

πρόεδρος

του

μυστική ψηφοφορία ένα από
καθολική, άμεση

νομαρχιακού συμβουλίου εκλέγεται με
τα μέλη

και μυστική

του που

ψηφοφορία. Ο

έχουν εκλεγεί με
πρόεδρος έχει την

ευθύνη για την εκτέλεση των αποφάσεων του νομαρχιακού συμβου
λίου

και

φέρει

το

βάρος της διοίκησης και λειτουργίας της
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νομαρχιακής αυτοδιοίκησης
Εύναεση νομαρχιακής επιτροπής
Πληαυσμός

Νομαρχιακό συμβούλιο
Μέλη

0 -

50.000

27

50.001 - 100.000

33

100.001 - 150.000

39

150.001 - 300.000

45

πάνω από

51

300.000
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Νομαρχιακή

επιτροπή

Μέλη + Πρόεδρος νο
μαρχιακού συμβουλίου

5.

ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Το σημερινό

θεσμικό πλαίσιο παρέχει μια σειρά δυνατό

τητες για ενεργοποίηση της T.Ä. στον

πολιτικό-διοικητικό και

αναπτυξιακό της ρόλο:
-

Ο

Ν.

1235/1982

με

τον

νομαρχιακά συμβούλια αποτέλεσε
6ήμα για

το

οποίο

θεσμοθετήθηκαν τα

ενδιάμεσο

και προσεκτικό

τη θεσμοθέτηση της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοί

κησης στη

χώρα μας. Η καταξίωση

Νομαρχιακών

Συμβουλίων

στην πράξη

του θεσμού των

(Ν.Σ.) επιτρέπει πλέον το σχεδιασμό

της υλοποίησης της θερμοθετημένης ήδη με το Ν. 1622/1986 δευ
τεροβάθμιας T.Ä. Από την ημέρα έναρξης λειτουργίας της δευτε
ροβάθμιας Τ.Α., τα Ν.Σ. του Ν. 1235/1982 θα καταργηθούν.
-

Η δημοτική αποκέντρωση και η λαϊκή

θήθηκαν ουσιαστικά
συμβούλια

με τις

διαμερισμάτων,

συνελεύσεις,
κύκλος των

καθώς

και

προσώπων που

των δημάρχων,

συμμετοχή προω

ρυθμίσεις του Ν. 1270/1982 για τα
τα

τους

συνοικιακά
παρέδρους,

μπορούν να

συμβούλια

ενώ διευρύνθηκε ο

εκλέγονται στα αξιώματα

προέδρων κοινοτήτων και δημοτικών ή κοινοτικών

συμβούλων. Η μέχρι τώρα λειτουργία των νέων αυτών
χώρο

της

Τ.Α.

αναβάθμισε

την

ευαισθητοποίησε το δημότη στο
τον για

και τις

το μακροπρόθεσμο

θεσμών στο

πολιτική λειτουργία της και

τοπικό πρόβλημα κινητοποιώντας

της πόλης

και του

χωριού και όχι

μόνο για το μικροπρόβλημα της καθημερινότητας. Ωστόσο, διαπι
στώνεται ότι

οι θεσμοί λαϊκής συμμετοχής δεν είχαν την απαι- 124 -

τούμενη αξιοποίηση και τούτο οφείλεται στην ελλιπή ενημέρωση,
στη μη

αξιοποίηση των

δυνατοτήτων του θεσμικού πλαισίου από

την ίδια την T.Ä. που παρουσίασε
παραπέρα

ως ένα

(δημοτική) αποκέντρωση

βαθμό απροθυμία για

και στήριξη των δεσμών της

λαϊκής συμμετοχής. Ως κάποιο σημείο τούτο

ήταν αναρώπινο και

αναμενόμενο αν λάβει κανείς υπόψη το περιεχόμενο παιδείας του
λαού στα χρόνια που είχαν προηγηθεί και τον τρόπο λειτουργίας
του κράτους, με το συγκεντρωτισμό του αλλά και της Τ.Α. με το
ρόλο της που ήταν απλώς διαχειριστικός-διοικητικός.
Η διεύρυνση του εκλογικού

σώματος

με

τη μείωση του

ορίου ηλικίας από το 21ο στο 18ο και των εκλογΙμων από το 25ο
στο 21ο έτος έδωσε τη δυνατότητα για μια

πιο προοδευτική και

ενεργό Τ.Α.

σημαντικό μέρος του

Παραμένει βέβαια

λαού που δεν απέκτησε
χώρο

της

Τ.Α.

και

τη

ακόμα ένα

δυνατότητα

είναι

ο

ενεργοποίησης

του στο

πολυπληθής χώρος των δημόσιων

υπαλλήλων.
-

Ο Ν.

την ενίσχυση

1416/1984 περιέλαβε

σημαντικές διατάξεις για

της αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, από την οποία

ήδη είχαν

με Προεδρικά Διατάγ

ματα καταργηθεί μια σειρά ελέγχων σκοπιμότητας που παρεμπόδι
ζαν τις όποιες προοδευτικές προσπάθειες στην
ουσιαστικού

ρόλου

της

κατεύθυνση ενός

Τ.Α., του συνταγματικά ακόμα κατοχυ

ρωμένου ρόλου της στη διοίκηση όλων των τοπικών υποθέσεων. Οι
βασικότερες από τις ρυθμίσεις του Ν. 1416/1984 αναφέρονται:
α.

Ετη σύσταση επαρχείων και επαρχιακών συμβουλίων σε χώρους
με

ιδιαιτερότητες

μονάδες αυτές,

και

κυρίως

οι οποίες

του

Ν.

νησιωτικό

θα μπορούσε

είναι μια μικρογραφία της
συμβουλίου

στο

να πει κανείς ότι

νομαρχίας και

του νομαρχιακού

1235/1982, λειτούργησαν
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χώρο. Οι

επίσης με

επιτυχία και έφεραν το κράτος πιο
περιοχών που
συμμετοχή

προαναφέρθηκαν ενώ

των

τοπικών

φορέων

κοντά στον

πολίτη των

ταυτόχρονα βοήθησαν στη
στον προγραμματισμό της

ανάπτυξης του χώρου τους.
Ετη δυνατότητα

με τη σχετικά απλή διαδικασία της έκδοσης

Προεδρικών Διαταγμάτων, μεταφοράς αρμοδιοτήτων
σιου ενγένει

τομέα στους

των αναγκαίων

για

του δημό

OTÄ με ταυτόχρονη μεταφορά και

την άσκηση

των αρμοδιοτήτων αυτών

πόρων. Ο βαθμός υλοποίησης της διάταξης αυτής, η εφαρμογή
της οποίας προϋποθέτει την
από

τα

δύο

μέρη

ύπαρξη σχετικής

Βούλησης και

δηλαδή κρατικής διοίκησης και Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός. Η παρου
σίαση όλου του πεδίου

των αρμοδιοτήτων που υπάρχουν στο

χώρο του δημόσιου τομέα

σαν μια

προσπάθεια πληροφόρησης

καταρχήν των OTÄ είναι κάτι που δεν έγινε. Υπήρξαν βέβαια
περιπτώσεις

μεταφοράς

άλλους νόμους

αρμοδιοτήτων-πόρων

(π.χ. σχολικά

κτίρια, πολεοδομικά γραφεία

κ.ά.) όπως και με άλλες διατάξεις του Ν.
ΚΑΠΗ).

'Ομως

της διάταξης

παραμένει
(άρθρο 8)

στην T.Ä. με
1416/1984 (π.χ.

ευρύτατο πεδίο για την εφαρμογή
του Ν.

1416/1984 που προαναφέρ

θηκε.
Ετους αναπτυξιακούς
μένη ως

προς

λειτουργούν

το

μέσα

συνδέσμους που αποτελούν μια διευρυ
αντικείμενο
σε

κριτήρια γεωγραφική
ολοκληρωμένη

μια

ενότητα

ανάπτυξη.

μορφή

συνδέσμων

OTÄ που

προκαθορισμένη με αναπτυξιακά
και

στοχεύουν

στην τοπική

Η σύσταση αναπτυξιακών συνδέσμων

έχει προχωρήσει αρκετά χωρίς όμως να

φτάσει στην ολοκλή

ρωση της.
Ετις

προγραμματικές

συμβάσεις,
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έναν καινούριο θεσμό με

βάση τον οποίο η Τ.Α., οι
των ΟΤΑ,

οι σύνδεσμοι

συνεταιρισμοί, οι επιχειρήσεις

των OTÄ και οι ενγένει φορείς του

δημόσιου τομέα συμβαλλόμενοι ισότιμα
ματίζουν αναπτυξιακές

μπορούν να προγραμ

πρωτοβουλίες σε τοπικό κυρίως επί

πεδο ή να εξασφαλίζουν

την παροχή

υπηρεσιών πλησιέστερα

στον πολίτη όταν κυρίως τούτο λόγω κόστους γίνεται απαγο
ρευτικό για τον καδέναν από τους συμβαλλόμενους φορείς. Η
λειτουργία του

δεσμού αυτού

υπήρξε αρκετά ικανοποιητική

και έδωσε μια νέα διάσταση στο άέμα των

σχέσεων κράτους-

συνεταιριστικού κινήματος και Τ.Α.
ε.

Ετις

"κοινές

υπηρεσίες"

γειτονικούς ΟΤΑ να
αλλά ταυτόχρονα

μειώσουν

τα

της. Ο

το βαδμό

έξοδα

λειτουργίας τους

προσωπικό των ειδικοτήτων

για την

τοπική ανάπτυξη

σε όλους

δεσμός αυτός δεν υλοποιήδηκε και σαν

μία από τις αιτίες που δα
τερο μεν

παρέχουν τη δυνατότητα σε

να αποκτήσουν

που δα τους ενδιέφερε
τους τομείς

που

μπορούσε κανείς

να δει, λιγό

πληροφόρησης των ΟΤΑ, περισσότερο δε

την ανάγκη συνεργασίας των ΟΤΑ που

αποτελεί την αναγκαία

προϋπόδεση εφαρμογής της σχετικής διάταξης.
στ. Στη δεσμοδέτηση πολλών μορφών επιχειρήσεων αμιγών των ΟΤΑ
ή μεικτών με συνεταιρισμούς
είναι

αρκετά

πλήρες,

κυρίως οικονομικά
άλλους

μέσα

νόμους, με

το

κ.ά. Το

συνοδεύουν

από

το

από

1416/1984

αλλά και

επιχειρηματικής δραστηριό

την Τ.Α. Υπήρξε ποσοτικά ικανοποιητική δράση

της Τ.Α. στον τομέα
μείς) είναι

Ν.

μια σειρά κίνητρα

στόχο την εξασφάλιση των απαραίτητων

προϋποδέσεων για την ανάπτυξη
τητας

νομικό πλαίσιο, που

αυτόν, πλην

όμως κλαδικά

(κατά το

ανάγκη να μελετηδεί το δέμα και να γίνουν οι

αναγκαίες διορδώσεις κυρίως σε

ό,τι
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αφορά

την πολιτική

των κινήτρων και φοροαπαλλαγών,
ζ.

Γτην προσπάάεια για ανακυττάρωση των πρωτοβάθμιων OTÄ για
την οποία ο ίδιος Ν. 1416/1984 πρόβλεψε μια
οικονομικά

και

διοικητικά

πείσει τους μικρούς ΟΤΑ

σειρά ισχυρά

κίνητρα επιχειρώντας έτσι να

να συνενωαούν

σε μια μεγαλύτερη

μονάδα Τ.Α., ικανή να παίξει ρόλο ουσιαστικό και όχι απλά
διαχειριστικό
αποτελέσματα

στη
εδώ

διοίκηση
δεν

ήταν

εμπειρία από την εφαρμογή
στην ανααεώρησή

της σε

1622/1986 για τον οποίο

των

τοπικών

υποθέσεων. Τα

κααόλου ικανοποιητικά και η

της σχετικής

διάταξης οδήγησε

τελείως καινούρια
γίνεται

βάση με το Ν.

ιδιαίτερος

λόγος παρα

κάτω.
-

Σε

μια

προσπάθεια

για ενδυνάμωση των οικονομικών

των ΟΤΑ, θεσμοθετήθηκαν νέοι πόροι υπέρ της Τ.Α. (τέλη κυκλο
φορίας, ΦΑΠ

κ.λπ.), αυξήθηκαν

οι χρηματοδοτήσεις από όλο το

δημόσιο τομέα προς την Τ.Α. στο πνεύμα της ενιαίας κυβερνητι
κής πολιτικής

για ενίσχυση

της οικονομικής αυτοδυναμίας της

Τ.Α., ενώ μια σειρά φοροαπαλλαγές ή ανάληψη δαπανών

της Τ.Α.

από το κράτος (συντάξεις προσωπικού των ΟΤΑ, χορηγίες αιρετών
κ.ά.) υπήρξαν μέτρα προς την ίδια κατεύθυνση. Ο
στόχος

για

απόκτηση

τελικός όμως

οικονομικής αυτοδυναμίας της Τ.Α. μέσα

από θεσμοθετημένους δικούς της πόρους δεν έχει επιτευχθεί και
βρίσκεται σε

άμεση συνάρτηση με την αναμόρφωση του φορολογι

κού συστήματος της χώρας.
-

Ο Ν. 1622/1986 έθεσε σε

ανακυττάρωσης

των

πρωτοβάθμιων

νέες
ΟΤΑ

βάσεις

της

χώρας

το

θέμα της

μας και με

δημοκρατικές διαδικασίες δίνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για
τη λύση

του μείζονος αυτού προβλήματος. Προτιμήθηκε η εθελο

ντική συνένωση μέσα σε προκαθορισμένες με
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αναπτυξιακά κριτή-

pia γεωγραφικές

ενότητες, ενώ παράλληλα αυξήθηκαν τα οικονο

μικά και διοικητικά κίνητρα για τη συνένωση.
Οι συναινετικές διαδικασίες που
προσδιορισμό

των

γεωγραφικών

ακολουαούνται για τον

ενοτήτων

μέσα στις οποίες âa

λειτουργήσει ο νέος δήμος βρίσκονται σήμερα σε πλήρη ανάπτυξη
με στόχο να μην ξεπεραστεί η 31.12.87 για την έκδοση των Π.Δ.
Μένει ανοιχτό

το πεδίο

του λαού πάνω στο

για μια

μεγάλο αυτό

αιρετών εκπροσώπων τους για
πρόκληση ενόψει

τις

πιο συστηματική πληροφόρηση
θέμα, αλλά και των ίδιων των
ευθύνες

τους

μπροστά στην

των πλεονεκτημάτων και των ισχυρότατων κινή

τρων που έχει προβλέψει ο Ν. 1622/1986.
χιακή

Ο δεύτερος

αυτοδιοίκηση,

βααμός Τοπικής
άεσμοαετήάηκε

Αυτοδιοίκησης, η νομαρ
με

τον

έναρξη λειτουργίας της αποτελεί θέμα

για

ανέθεσε

Συμβούλιο το οποίο όταν

την

ευθύνη

στο

Υπουργικό

το

ίδιο νόμο και η
οποίο

κρίνει ότι οι συνθήκες είναι ώριμες âa εκδώσει

ο νόμος

την προβλεπό

μενη Πράξη. Οι αρμοδιότητες της δεύτερης βαθμίδας Τ.Α. διευ
κρινίζονται στο νόμο ο

οποίος προβλέπει

και τις απαραίτητες

ρυθμίσεις για τη λειτουργία, τη στήριξη της σε ένα μεταβατικό
στάδιο και την αντιμετώπιση των οικονομικών της.
Η πρόβλεψη

της

δυνατότητας

λειτουργίας περισσότερων

της μίας νομαρχίας και αυτοδιοικήσεων σε νομούς με ιδιαιτερό
τητες λόγω μεγέθους ή

ιδιομορφίας χώρου

του

λήψη αποφάσεων πριν αποφασιστεί από το

θέματος

και

τη

επιβάλλει τη μελέτη

Υπουργικό Ευμβούλιο η προκήρυξη εκλογών για τη δεύτερη βαθμί
δα Τ.Α.
-

Τρίτος βααμός

Τ.Α. δε

θεσμοθετήθηκε ακόμη ούτε με

το Ν. 1622/1986. Η εμπειρία με τα Ν.Ε.

του Ν.

1235/1982 που

οδήγησε στη θεσμοθέτηση της δευτεροβάθμιας Τ.Α. είναι και για
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την περίπτωση της θεσμοθέτησης
να υπάρξει

του τρίτου

βαθμού απαραίτητο

με τη λειτουργία της περιφέρειας και του περιφε

ρειακού συμβουλίου ώστε να μην προκύψουν

αναστατώσεις που θα

ήταν δυνατό να έχουν σοβαρές επιπτώσεις για την Τ.Α. αλλά και
την κρατική διοίκηση. Η εμπειρία των

ευρωπαϊκών κρατών είναι

ωφέλιμη.
Ωστόσο,

σαν

επίπεδο

της

προγραμματισμού ο τρίτος βαθμός
σμού και

πυραμίδας του δημοκρατικού

T.Ä. έχει

ως όργανο σχεδια

προγραμματισμού την ανάπτυξη του χώρου της περιφέ

ρειας, το περιφερειακό συμβούλιο του οποίου τα 2/3
είναι εκπρόσωποι

των μελών

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτε

ρου βαθμού. Ο χωρισμός της χώρας στις 13
πτυξιακά κριτήρια

περιφέρειες με ανα

θέτει τέρμα στην άναρχη διαίρεση την οποία

μέχρι τώρα σχεδίαζε κάθε φορέας του δημόσιου τομέα.
Η προσαρμογή όλου του
ρειακή διαίρεση

δημόσιου τομέα

εκλογικεύει την

στη νέα περιφε

προσπάθεια για περιφερειακή

ανάπτυξη αφού για το συγκεκριμένο χώρο

θα μπορεί

να υπάρξει

ενιαία θεώρηση και συνεπώς σωστός συντονισμός της ανάπτυξης.
Σε αυτό,

άλλωστε, θα

Βοηθήσει και

γίνεται στο τελευταίο κεφάλαιο του Ν.
των αναπτυξιακών

προγραμμάτων,

τα

η διευκρίνιση που

1622/1986 για

τα είδη

όργανα του δημοκρατικού

προγραμματισμού, τα επίπεδα της πυραμίδας του προγραμματισμού
αυτού και τις αρμοδιότητες του καθενός από αυτά.
'Ομως

μετά

τον

προγραμματισμό

υλοποίησης του προγράμματος που

έχει

ακολουθεί η φάση της
απόλυτη

σχέση με την

κατανομή των πιστώσεων για τις οποίες ο ίδιος νόμος επιβάλλει
την έκδοση κανονιστικής απόφασης με την οποία θα προσδιορίζε
ται το

"πρότυπο κατανομής των πιστώσεων" για κάθε επίπεδο. Η

έκδοση της πράξης αυτής

αποτελεί ζήτημα
- 130 -

άμεσης προτεραιότη-

τας, δεδομένου

ότι είναι δυνατή η λειτουργία της διαδικασίας

του δημοκρατικού προγραμματισμού από

τώρα,

από τη λειτουργία της δευτεροβάθμιας Τ.Α.
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δηλαδή και πριν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΕ Π.1
Κοινότητες κατά πληαυσμό

Κάτοικοι
Από

Κοινότητες

Μέχρι

Απογραφή 1971

0

50

-

51

100

101

Απογραφή 1981

Πληαυσμός
Απογραφής
1981

89

3.053

384

299

23.529

200

756

888

134.265

201

300

803

845

208.598

301

400

701

663

231.456

401

500

606

570

255.691

501

1.000

1.611

1.433

988.618

1.001

2.000

687

672

892.967

2.001

3.000

135

151

357.006

3.001

4.000

53

41

140.164

4.001

5.000

18

23

101.364

5.001

6.000

9

11

58.935

6.001

7.000

1

4

26.370

7.001

8.000

3

3

21.968

8.001

9.000

4

3

25.715

9.001

10.000

3

-

-

5.774

5.695

Εύνολο
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3.469.699

ΠΙΝΑΚΑΕ Π. 2
Δήμοι κατά πληθυσμό

Κάτοικοι
Από

Μέχρι

Δήμο ι
Απογραφή 1971

ΙΙπογραφή 1981

Πληθυσμός
Απογραφής
1981

0

1.000

7

9

4.945

1.001

2.000

21

21

29.378

2.001

3.000

30

41

105.167

3.001

4.000

32

35

125.683

4.001

5.000

20

23

102.189

5.001

10.000

48

52

345.888

10.001

20.000

39

42

567.991

20.001

30.000

29

26

623.668

30.001

40.000

14

17

587.175

40.001

50.000

9

13

574.636

50.001

100.000

10

17

1.108.823

100.001

και άνω

5

8

2.093.703

264

304

6.269.246

Εύνολο
Πληθυσμός δήμων

6 .269 .246

Πληθυσμός κοινοτήτων

3 .469 .699

Πληθυσμός Αγίου 'Ορους

1..472

Εύνολο πληθυσμού χώρας

9 .740..417
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ΠΙΝΑΚΑΕ Π.3
Αριαμός νομαρχιών κατά τάξη πληαυσμιακού μεγέθους

Πληαυσμός
(Απογραφή 1981)
Νομαρχίες
Από

Μέχρι

0

50.000

9

50.000

100.000

14

100.000

150.000

16

150.000

200.000

6

200.000

300.000

4

300.000

800.000

800.000

900.000

900.000

3.300.000

3.300.000

3.400.000

1

Σύνολο

9.738.945

51
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1

ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4
Προσωπικό OTÄ που υπηρετούσε την 31.12.1986
κατά κατηγορία και κλάδο
Προσωπικό
που υπηρετούσε
την 31.12.1986

Κατηγορία-Κλάδος

ΠΕΙ
ΠΕ2

Διοικητικός

ΠΕ3
ΠΕ4

Πολιτικών Μηχανικών

ΠΕ5
ΠΕ6

Μηχανολόγων μηχανικών
Τοπογράφων μηχανικών

ΠΕ7

Χημικών μηχανικών

ΠΕ8
ΠΕ9

Φαρμακοποιών
Γεωπόνων

ΠΕ10

Καθηγητών

1
4
29
10

ΠΕ14

Δασολόγων

4

ΠΕ15

Ιατρών

TEI

Βιβλιοθηκονόμων

1
20

ΤΕ2

Κοινωνικών λειτουργών

43

ΤΕ3

Τεχνολόγων πολιτικών μηχανικών

ΤΕ4
ΤΕ5

Τεχνολόγων μηχανολόγων-ηλεκτρολόγων

662
10
205
77

Εφόρου βιβλιοθηκών
Αρχιτεκτόνων

11
57

Τεχνολόγων τοπογράφων μηχανικών

192
30
8

ΤΕ6
ΤΕ7

Επισκεπτριών αδελφών

1

Μαιών

ΤΕ8

Αδελφών νοσοκόμων

1
5

ΤΕ9

Βρεφονηπιοκόμων

59
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TEIO

Φυσικοδεραπευτών

TE12

Ραδιολογίας και ακτινολογίας

TE13

ΤεχνολογΙας-γεωπονΙας

21
1
14

TEI 3 Διοικητικοί

6

TE14

Προσωπικό φιλαρμονικής

24

TE15

Δασκάλων

3

TE16

Νηπιαγωγών

1

TE17

Διο ικητικών-λογιστ ικών

TE18

Εργοθεραπευτών

4

ΊΈ19

Πληροφορικής

7

TE20

Γυμναστών-εκπαιδευτών

2

ΔΕΙ

Διοικητικού

ΔΕ2

Εποπτών καααριότητας

ΔΕ3

Τηλεφωνητών

9

ΔΕ4

Μηχανοστασιαρχών

9

ΔΕ5

Δομικών έργων-εργοδηγών

ΔΕ6

Σχεδιαστών

ΔΕ7

Βοηαών νοσοκόμων

3

ΔΕ9

Βοηαού φαρμακείου

1

ΔΕΙΟ

Ιμάτιοφυλάκων

-

ΔΕ11

Γεωργοτεχνιτών

6

ΔΕΙ 2

Δασοφυλάκων

36

ΔΕ13

Επιμελητών επαγγελματικών σχολών

55

ΔΕΗ

Ελεγκτών εσόδων-εξόδων OTÄ

310

ΔΕ15

Εισπρακτόρων

550

20

7.836
137

271
96

ΔΕ16

16

ΔΕ17

-
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.4 (συνέχεια)
Προσωπικό ΟΤΑ που υπηρετούσε την 31.12.1986
κατά κατηγορία και κλάδο
Προσωπικό
που υπηρετούσε
την 31.12.1986

ΚατηγορΙα-Κλάδος

ΔΕ18

Διοικητικός

ΔΕ19

Μουσικών

ΔΕ20

Τεχνικού και λοιπού προσωπικού

ΔΕ21

Υγειονομικού και λοιπού προσωπικού

ΔΕ22

Γεωπονικού προσωπικού

36
3
143
24
19
138

ΔΕ23 Ειδικό προσωπικό
ΔΕ24

Ηλεκτρολόγων

ΔΕ25

Μηχανοδηγών

ΔΕ26

Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων

125
23
87

ΔΕ27

Ηλεκτροτεχνιτών αυτοκινήτων

58

ΔΕ28

Χειριστών μηχανημάτων έργων

ΔΕ29

Οδηγών

66
688

ΔΕ30

Τεχνιτών

253

ΔΕ32

Μαγείρων

ΔΕ33

Πρακτικών νοσοκόμων κ.λπ.

1
74

ΔΕ34

Αρχιδενδροκηπουρών κ.λπ.

10

ΔΕ35

Δενδροκηπουρών κ.λπ.

ΔΕ36

ΑσφαλεΙας

ΔΕ37

Ιεροψαλτών

ΥΕ1
ΥΕ2

Κλητήρων-θυρωρών

102
52
5
1.051

147

Επιστατών καααριότητας
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YE3

Δασοφυλάκων κ.λπ.

45

ΥΕ10

Εργατών κ.λπ. (προσωρινός)

ΥΕ11

Νεωκόρων

2

ΥΕ13

Οδηγών τρίτροχων

1

ΥΕ14

Βοηθητικό προσωπικό

12

ΥΕ15

Οικογενειακών οοηαών

22

ΥΕ16

Προσωπικό καθαριότητας

118

1.933

Εύνολο

16.106

Προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου

11.401

Γενικό σύνολο

27.507
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ΠΙΝΑΚΑΕ Π. 5
Αμεσοι και έμμεσοι φόροι κατά δημόσια αρχή
(ΕΕ εκατομ. 6ρχ.)
(Γ,ε τρέχουσες τιμές)
1981
Ι

1982

19Β3

1984

19Β5*

1906»«

Κρατικός προϋπολογισμός
α.

Αμεσοι φόροι

β.

Εμμεσοι φόροι

Εύνολο
II.

Αμεσοι φόροι (εισ
φορές εργοδοτών και
ασφαλισμένων)

β. Έμμεσοι φόροι (κοι
νωνική εισφορά)
Εύνολο

94.471

151.692

168.967

223.750

253.417

330.012

240.588

323.534

410.880

520.730

632.440

820.275

47.031

303.827

335.059

475.226

579.Β47

744.480

885.857

1.150.287

19.655

153.Β90

186.720

262.350

334.300

423.320

529.800

655.660

3.387

12.340

18.300

34.400

45.300

45.080

58.650

64.570

23.042

166.230

205.020

296.750

379.600

468.400

588.450

720.230

9.610

Τοπική Αυτοδιοίκηση
α.

IV.

95.527
208.300

Οργανισμοί κοινωνικής
ασφάλισης
α.

III.

9.795
37.236

747

1.640

2.250

3.400

4.920

7.750

8.440

β. Έμμεσοι φόροι

Αμεσοι φόροι

1.019

2.520

2.500

3.260

3.440

6.510

7.510

9.220

Εύνολο

1.766

4.160

4.750

6.660

8.360

14.260

15.950

18.830

15 800

Λοιπά ΝΙΙΛΔ
908

5 090

7 .470

8 .000

8 .300

10 .300

13 410

β. Έμμεσοι φόροι

1.764

5 670

5 980

5 .500

5 .750

6 .550

7 530

8 .500

Εύνολο

2 .672

10. 760

13. 450

13 .500

14 .050

16 .850

20 .940

24 .300

Εύνολο άμεσης φορολογίας

1 .105

256. 147

290. 911

425 .442

516..487

665 120

805 .067

1.011 .082

Εύνολο έμμεσης φορολογίας

3 .406

228 330

267. 368

366 .694

465 .370

578 Β70

706..130

902 .565

74.5Ί1

484.317

558.279

792.136

981.857

1.243.990

1.511.197

1.913.647

α. Άμεσοι φόροι

Γενικό σύνολο φορολογίας
Πηγή:

ΕάνικοΙ Λογαριασμοί, Ετατιστική Υπηρεσία Υπουργείου Εσωτερικών.

«

Προσωρινά στοιχεία.

»»

Εκτιμήσεις.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Π.Β
Ποσοστιαία (*) ανάλυση του Πίνακα Π.7
(Σε τρέχουσες τιμές)
1970

19Θ0

1981

1982

1983

1984

1985*

1986»*

Άμεσοι φόροι

17,2

7,2

7,5

7,8

9,4

11,5

10,4

10,5

2.

'Εμμεσοι φόροι

23,5

11,0

8,3

7,5

6,5

9,6

9,2

10,8

3.

Πρόσοδοι περι
ουσίας και επι
χειρηματικής
δράσης

11,9

7,1

6,5

5,1

4,8

4,9

5,1

5,8

1,1

2,8

2,6

3,6

4,1

4,7

5,7

5,6

17,1

27,5

30,0

35,5

33,4

30,7

31,0

28,3

TOM
1.

4.

Λοιπά έσοδα

5.

Κρατικές επι
χορηγήσεις

6.

Δικαιώματα και
τέλη

29,2

44,4

45,1

40,5

41,8

38,5

38,6

39,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ΕΞΟΔΑ
Τρέχουσες δα
πάνες για αγαάά και υπηρε
σίες

65,8

82,7

84,2

76,6

79,1

80,3

83,5

87,27

α. ΜισβοΙ και
ημερομίσαια

39,6

56,3

57,1

51,6

50,1

50,3

51,1

51,46

β. Λοιπές δα
πάνες

26,2

26,4

27,1

25,0

29,0

30,0

32,4

35,81

2.

Συντάξεις και
βοηαήματα σε
ιδιώτες

5,75

7,4

6,4

6,0

6,6

5,4

3,0

0,04

3.

Συνδρομές και
επιχορηγήσεις
στο κράτος

0,05

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

Πλεόνασμα (+)
ή έλλειμμα (-)

28,4

9,7

9,2

17,2

14,1

14,1

13,2

12,39

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Σύνολο
1.

4.

Εύνολο

*

Προσωρινά στοιχεία.

**

Εκτιμήσεις.
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ΠΙΝΑΚΑΕ Π.9
Παντός είδους οικονομικές ενισχύσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα
προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση για το έτος 19Β7
(Εε χιλ. δρχ.)
Μέσω τακτικού προϋπολογισμού

Φορέας

Ι-

Μέσω δήμοσΐων επενδύσεων

Μέσω ειδικών ταμείων

Εύνολο

ΕΓΚΡΙΘΕΙΕΕΕ ΠΙΕΤΩΕΕΙΕ
1. Υπουργείο Εσωτερικών

40.522.000

7.300.000

-

47.822.000

-

35.000.000

-

35.000.000

328.000

16.157.000

(328.000)

(12.845.000)

(133.000)

(13.306.000)

-

(3 .312.000)

(1.536.000)

(4 .848.000)

2. Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας
3. ΥΠΕΧΩΔΕ
α. Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Έργων
6. Γενική Γραμματεία
ΠΕΧΩΔΕ

4. Υπουργείο Γεωργίας
5. Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας
6. Υπουργείο Πολιτισμού
(ΓΓΑ)

1..003.000
4.000

1 .873.000

1.669.000

18.154.000

240.000

-

-

36.000

12.000

-

1 .885.000

1 .243.000
40.000

7. Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας

45.000

-

-

45.000

8. Υπουργείο Βορείου
Ελλάδος

90.000

870.000

-

960.000

9. Υπουργείο Αιγαίου

-

12.000

-

445.000

-

445.000

10. ΔΕΠΟΕ

2.00Ό

14.000

1..920.000

-

-

1 .920.000

12. ΥΠΑ

98.000

-

-

98.000

13. EOT

49.000

110.000

-

159.000

45..932.000

60 .146.000

11. ΟΑΕΔ

Εύνολο Ι
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1.707.000

107 .785.000

II.

III.

IV.

ΔΑΝΕΙΑ
1. Ταμείο Παρακαταάηκών και Δανείων
2. ΑΤΕ

10.000.000
200.000

Σύνολο II

10.200.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
1. ΟΑΕΔ

120.000

2. ΟΣΚ

24.000

3. ΟΓΑ

1.000

4. ΕΤΒΑ

79.000

5. EOT

167.000

Σόνολο III

391.000

ΥψΟΣ ΑΞΙΑΣ L&gjJ εκτίμηση)
ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΏΡΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.λπ.
1. Κτηματική Εταιρεία του
Δημοσίου

2.060.000

1. ΕΟΜΜΕΧ

1.000

3 . ΟΣΕ

310.000

4 . ΕΥΔΑΠ

2.416.000

5. ΕΤΒΑ

39.000

Σύνολο IV

4.826.000

Γενικό Σόνολο Ι + I I + I I I + IV

123.202.000

-
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

Ένα κρίσιμο ζήτημα των ΟΤΑ σήμερα είναι το οικονομικό
τους πρόβλημα.

Αυτό οφείλεται

κατά κύριο

λόγο στην έλλειψη

οικονομικής αυτοδυναμίας των ΟΤΑ, σε συνδυασμό με τις αυξανό
μενες ανάγκες και δραστηριότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τα χαρακτηριστικά του σημερινού

συστήματος χρηματοδό

τησης είναι πιο αναλυτικά τα ακόλουθα:
1. Περιορισμένη δυνατότητα άντλησης ίδιων πόρων μέσω τοπικής
φορολογίας. Σήμερα, μόνο το 25* της
τησης της

συνολικής χρηματοδό

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (στοιχεία 1984) προέρχε

ται από τέλη και φόρους τα οποία συλλέγονται τοπικά. Ένα
επιπλέον 15% προέρχεται από φόρους και τέλη που συλλέγο
νται κεντρικά από το

Υπουργείο Οικονομικών

και αποδίδο

νται στους ΟΤΑ.
2.

Έλλειψη

ορθολογικών

κριτηρίων

κατανομής

των κρατικών

επιχορηγήσεων (60% της συνολικής χρηματοδότησης των ΟΤΑ).
Ειδικότερα, η τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερι
κών κατανέμεται με 6άση μόνο τον
ποτε άλλα
υπουργείων

πληθυσμό χωρίς οποιαδή

κριτήρια. Ακόμη οι ειδικές επιχορηγήσεις άλλων
κατανέμονται

περιπτωσιακά,

χωρίς

σταθερά

κριτήρια και συστηματικές διαδικασίες.
3.

Κατακερματισμός των πηγών χρηματοδότησης από φόρους, τέλη
και άλλες τοπικές προσόδους.

Οι
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τοπικοί

πόροι

των ΟΤΑ

προέρχονται

από

ένα

πλήθος τελών, φόρων κ.λπ. (περίπου

70), πολλοί από τους οποίους έχουν πολύ μικρή απόδοση και
υψηλό κόστος

διαχείρισης. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί ΟΤΑ

να μη συλλέγουν
επίσης να

καν

αρκετά

αναφερθεί ότι

από

αυτά

τα

τέλη. Πρέπει

τα περισσότερα από αυτά τα τέλη

είναι στην πραγματικότητα φόροι.
4.

Απαρχαιωμένες και αναποτελεσματικές διαδικασίες οικονομι
κής

διοίκησης

των ΟΤΑ.

Η

πολυπλοκότητα του σημερινού

συστήματος μέσα από το οποίο αντλούν πόρους οι ΟΤΑ επιβα
ρύνει

δυσανάλογα

καθιστά δυσκολότερη
αξιοπιστία και

τις

λογιστικές

την

δυνατότητες

οικονομική

διαφάνεια τους

διαχείριση

προς τους

κράτος.
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τους και
και την

δημότες και το

ΕΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΕΙΡΑ

1-

Δασοπονία. Αδήνα, 1989.

2.

Πολεοδομία. Αδήνα, 1989.

3.

Αλιεία. Αδήνα, 1989.

4.

Υδατικοί πόροι. Αδήνα, 1989.

5.

Επικοινωνίες Τηλεπικοινωνίες-Ελληνικά Ταχυδρομεία. Αδή
να, 1989.

6.

Μεταφορές Αδήνα, 1989.

7.

KQVVWVlKn, ΠΡΦΥΡΙΟ,. Αδήνα, 1989.

8. MlRPPPSTOUC MSTttnOirmiróC ElUXSlPftgEiÇ. Αδήνα, 1989.
9.

Μεταποιητική Βιομηχανία (ΠληοοΦΟΡίκή-Ηλεκτρικέο Μηχανές
και Συσκευές-Μεταφοοικά Μέσα). Αδήνα, 1989.

10.

Κοινωνική ασφάλιση. Αδήνα, 1990.

11.

Εμπορική νρ,υτνλίΑ. Αδήνα, 1990.

12.

Εμπόοιο-Διανομή. Αδήνα, 1990.

13.

Κατασκευές Αδήνα, 1990.

14.

Ύδρευση-Αποχέτευση. Αδήνα, 1990.

15.

Εισοδήματα-ΤιμέςΑνταγωνιστικότητα. Αδήνα, 1990.

16.

Απασχόληση-Ανεργία. Αδήνα, 1990.

17.

ΧημικέΕ Βιομηχανίες Αδήνα, 1990.
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