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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ  

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ  

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  

 

 

1. Εισαγωγή  

Η πρωτοφανής κρίση που βιώνει η χώρα μας θέτει επιτακτικά το ζήτημα αλλαγής 

της οργάνωσης του Κράτους και των θεσμών του. Στο πλαίσιο αυτής της αλλαγής, 

είναι αναγκαίο να καταστεί η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση 

γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και 

συνοχής, αλλά και βασικός πυλώνας μιας νέας παραγωγικής και αναπτυξιακής 

πορείας της χώρας. 

Για να επιτευχθεί η αλλαγή αυτή, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και η 

Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) θεωρούν αναγκαία τη διεύρυνση της 

Αποκέντρωσης σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής σχέσης, της επικουρικότητας και 

της εγγύτητας παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες. Είναι μονόδρομος η ενίσχυση 

της Αυτοδιοίκησης, ώστε να καταστούν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι : 

 οι φορείς του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού και του τοπικού 

πολεοδομικού σχεδιασμού και οι φορείς της περιφερειακής και της τοπικής 

ανάπτυξης, αντίστοιχα, προκειμένου να προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την 

κοινωνική συνοχή όχι μόνο σε τοπικό και περιφερειακό, αλλά και σε εθνικό 

επίπεδο και  

 οι φορείς παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με 

έμφαση στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών 

υπηρεσιών. 

Η στρατηγική της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

θα μπορούσε να κωδικοποιηθεί σε 10 βασικές θέσεις, που αποτελούν και τις 

βασικές κατευθύνσεις της αναγκαίας διοικητικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας :  
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1. Αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης σε ένα νέο σύστημα διοικητικής οργάνωσης της χώρας, με 

βάση τις αρχές της εταιρικής σχέσης, της επικουρικότητας και της 

εγγύτητας στους πολίτες και με την εγκαθίδρυση μιας νέας σχέσης 

Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της 

Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και υπό την οπτική του αποτελεσματικού 

σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών.  

2. Φορολογική αποκέντρωση με ενίσχυση της δημοσιονομικής αυτονομίας και 

της οικονομικής αυτοτέλειας, αύξηση της αντιληπτότητας των φόρων και 

ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Διεύρυνση της συμμετοχής των 

Περιφερειών και των Δήμων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στο 

σχεδιασμό και την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και 

περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

3. Διοικητική μεταφορά στην Αυτοδιοίκηση όλων των αποκεντρωμένων 

υπηρεσιών της Κεντρικής και της Αποκεντρωμένης Δημόσιας Διοίκησης 

που είναι χωροθετημένες σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο, στην 

αντίστοιχη Περιφέρεια ή στον αντίστοιχο Δήμο, είτε οι αρμοδιότητές τους 

αφορούν «τοπική υπόθεση», είτε αφορούν «αποστολή του κράτους» 

(οπότε θα ασκούνται από την Αυτοδιοίκηση κατ΄ εκχώρηση εξουσίας από 

την Κεντρική Διοίκηση).  

4. Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και του δημοκρατικού προγραμματισμού 

και ενίσχυση της συμμετοχής της στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των 

κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων.  

5. Θεσμοθέτηση συστήματος μητροπολιτικής διακυβέρνησης στις μητροπο-

λιτικές περιφέρειες και τις μεγάλες πόλεις και ειδικές μορφές διοίκησης στις 

νησιωτικές Περιφέρειες και τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους.  

6. Οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Περιφερειών, των Δήμων 

και των νομικών προσώπων τους : οργάνωση των επιτελικών λειτουργιών, 

αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών, εξορθολογισμός των διοικητικών 

διαδικασιών, βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων, ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση.  

7. Κατοχύρωση της διοικητικής αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης. Απλοποίηση 

και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εξωτερικού ελέγχου και του 

συστήματος εποπτείας των ΟΤΑ, συγκρότηση εσωτερικού ελεγκτικού 

μηχανισμού και ενίσχυση των λειτουργιών διαφάνειας και κοινωνικού 

ελέγχου.  

8. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και των πολιτικών προσωπικού 

των Περιφερειών και των Δήμων και της διοίκησης (management) του 

ανθρώπινου δυναμικού τους.  
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9. Εκσυγχρονισμός της καταστατικής θέσης των αιρετών των Περιφερειών 

και των Δήμων.  

10.  Διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου και παροχή κινήτρων διαπεριφερειακής, 

διαδημοτικής και διαβαθμικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης 

μιας πολυχωρικής συνεργασίας. 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, χρειάζονται αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου, 

ενίσχυση των οικονομικών των Περιφερειών και των Δήμων και επιχειρησιακή 

αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας τους.  

Και ενώ θα έπρεπε τώρα, μετά από τόσα χρόνια βαθύτατης οικονομικής, 

κοινωνικής και πολιτικής κρίσης, η Κυβέρνηση να υιοθετήσει τις παραπάνω 

τεκμηριωμένες προτάσεις της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ, και με αποφασιστικότητα και 

ταχύτητα να επιλύσει τα προβλήματα που εμποδίζουν την Αυτοδιοίκηση να 

ανταποκριθεί δυναμικά στο καθολικό αίτημα για Ανάπτυξη και Κοινωνική Συνοχή, 

προτάσσει τον εκλογικό νόμο για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, παρά στις 

σφοδρές αντιρρήσεις της μεγάλης πλειοψηφίας των αιρετών, οι οποίοι βλέπουν στα 

υπάρχοντα προβλήματα να προστίθεται και η πλήρης αδυναμία αποτελεσματικής 

διακυβέρνησης των θεσμών που υπηρετούν.  

Οι παραπάνω 10 βασικές θέσεις της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ, όπως φαίνεται και από 

την ανάλυση που ακολουθεί, βασίζονται στο ευρωπαϊκό κεκτημένο όπως αυτό έχει 

συμπυκνωθεί στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, στις αποφάσεις της 

Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην εμπειρία από τις 

διοικητικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησαν άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 

(βλέπε σελίδες 17–20).  

 

2. Ο ρόλος και οι σχέσεις των Περιφερειών και των Δήμων στο πολιτικό 

και διοικητικό σύστημα  

Προκειμένου να αναβαθμιστεί ο ρόλος και οι σχέσεις των Δήμων και των 

Περιφερειών στο πολιτικό και διοικητικό σύστημα της χώρας μας είναι απαραίτητο 

να εισάγουμε στον προβληματισμό μας την έννοια των δημόσιων πολιτικών 

(publicpolicies) και τις επιμέρους λειτουργίες του προγραμματισμού και της 

υλοποίησης αυτών, δηλαδή τον σχεδιασμό, την εξειδίκευση, τη διασφάλιση των 

προϋποθέσεων και των υλικών και άυλων πόρων, την εφαρμογή, την 

παρακολούθηση, την εποπτεία και την αξιολόγηση της εφαρμογής των 

δημόσιων πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

Οπότε αντιλαμβανόμαστε τη συνθετότητα που έχει πλέον στην εποχή μας το 

πολιτικό και το διοικητικό φαινόμενο και την ανάγκη να κάνουμε ένα πρώτο βήμα 
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υπέρβασης των παραδοσιακών αντιλήψεων, προσεγγίζοντας συστημικά το 

ενιαίο διοικητικό σύστημα της χώρας μας, που συγκροτείται από την Κεντρική 

Διοίκηση, τις Περιφέρειες και τους Δήμους, καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις.  

Άλλωστε και για τους πολίτες το διοικητικό σύστημα της χώρας είναι ενιαίο όταν 

τους δίνεται η δυνατότητα να εξυπηρετούνται από τα Κ.Ε.Π.  

Οι στόχοι συγκρότησης αυτού του ενιαίου διοικητικού συστήματος είναι οι 

ακόλουθοι :  

 η επίτευξη της αποτελεσματικότητας στον προγραμματισμό και τη 

λειτουργία του συστήματος, που προϋποθέτει τη διαλειτουργικότητα και τις 

ισχυρές διαδραστικές σχέσεις των τριών επιπέδων της Δημόσιας 

Διοίκησης και δημιουργεί οικονομίες κλίμακας,  

 ο σεβασμός της άμεσης πολιτικής νομιμοποίησης και της συνταγματικά 

κατοχυρωμένης οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Περιφερειών και Δήμων), που προϋποθέτει τη 

δημοκρατική λειτουργία του συστήματος,  

 η διασφάλιση των αρχών της εταιρικής σχέσης και της επικουρικότητας,  

 η προώθηση της αποκέντρωσης, ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή 

εγγύτητα παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες, όπου και αν αυτοί 

κατοικούν, και με τρόπο που να διασφαλίζεται η ίδια ποιότητα, 

προσβασιμότητα και καθολικότητά τους.  

 

Η δυσκολία εφαρμογής των ανωτέρω τριών αρχών,της εταιρικής σχέσης, της 

επικουρικότητας και της εγγύτητας, οφείλεται στην ερμηνευτική αδυναμία του τι 

είναι «τοπική υπόθεση», αλλά και στην αδυναμία μας να λειτουργήσουμε 

συστημικά.  

Παράλληλα και παρότι οι παραπάνω αρχές και στόχοι δεν φαίνονται ομόρροποι, 

είναι αναγκαία η σύνθεσή τους, δεδομένου ότι είναι πλέον ανάγκη να 

ανταποκριθούμε στη συνθετότητα του πολιτικού και διοικητικού φαινομένου και 

στην απαραίτητη αλληλεξάρτηση των επιπέδων της Διοίκησης και της 

Αυτοδιοίκησης κατά την παραγωγή του διοικητικού έργου και την παροχή των 

αντίστοιχων υπηρεσιών.  

Μπορούμε βέβαια να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το «ξεκαθάρισμα» των 

αρμοδιοτήτων, όπου είναι εφικτό να εξασφαλιστεί η αυτοτελής διοικητική λειτουργία 

και η δυνατότητα καθετοποιημένης παραγωγής σε ένα διοικητικό επίπεδο μιας 

υπηρεσίας προς τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις. 

Σε κανέναν όμως πλέον τομέα της δημόσιας πολιτικής δεν ασκούνται μόνον 

αποκλειστικές αρμοδιότητες, αλλά και οι λεγόμενες «συντρέχουσες» αρμοδιότητες, 
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δηλαδή αυτές που απαιτούν συνέργειες περισσοτέρων επιπέδων της Διοίκησης και 

της Αυτοδιοίκησης, τις οποίες μπορούμε να πετύχουμε αξιοποιώντας και τις 

τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.  

Επομένως, το επόμενο βήμα είναι να προσδιορίσουμε τη μορφή της 

συλλειτουργίας των επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης (publicadministration) για 

την άσκηση της δημόσιας διοίκησης (publicmanagement), που μας οδηγεί στην 

έννοια της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, με αξιοποίηση και των «σχεσιακών 

εργαλείων», δηλαδή των θεσμών που οργανώνουν τις σχέσεις τους και 

διασφαλίζουν τη συλλειτουργία τους ως του ενιαίου διοικητικού συστήματος της 

χώρας. 

 

3. Η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση  

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση (multilevelgovernance) σημαίνει ότι για να ασκηθεί μια 

συντρέχουσα αρμοδιότητα τομεακής δημόσιας πολιτικής απαιτείται η κατανομή σε 

περισσότερα επίπεδα της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης των επιμέρους 

λειτουργιών της (σχεδιασμός, εξειδίκευση, διασφάλιση των προϋποθέσεων και των 

υλικών και άυλων πόρων, εφαρμογή, παρακολούθηση, εποπτεία και αξιολόγηση 

της εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής) και η συνεργασία των επιπέδων αυτών.  

 

Οι θεμελιώδεις αρχές των βασικών διαδικασιών εφαρμογής της 

Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης στην Ευρώπη, σύμφωνα με τη σχετική 

απόφαση της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε. (2014), είναι οι 

ακόλουθες:  

 Ανάπτυξη μιας διαφανούς, ανοιχτής και πλήρως συμμετοχικής διαδικασίας 

χάραξης των πολιτικών.  

 Προώθηση της συμμετοχήςκαι της εταιρικής σχέσηςτων άμεσα αρμόδιων 

δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθ’ όλη τη διαδικασία χάραξης των 

πολιτικών, μεταξύ άλλων μέσω των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, με 

ταυτόχρονο σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των θεσμικών φορέων.  

 Ενίσχυση της αποτελεσματικότηταςκαι της συνοχής των πολιτικώνκαι 

προώθηση των δημοσιονομικών συνεργειώνμεταξύ όλων των επιπέδων 

διακυβέρνησης.  

 Τήρηση της επικουρικότηταςκαι της αναλογικότηταςκατά την χάραξη των 

πολιτικών.  

 Εξασφάλιση της μέγιστης προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτωνσε 

όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. 
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Η προώθηση της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης προϋποθέτει την αξιολόγηση και 

την επανα–οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των τριών επιπέδων της Δημόσιας 

Διοίκησης κατά τομέα δημόσιας πολιτικής (ή κατά λειτουργική περιοχή) και τη 

συστημική συνεργασία των επιπέδων αυτών.  

Η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση αφορά καταρχήν τη συμμετοχή της δευτεροβάθμιας 

και της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την άσκηση των 

επιτελικών λειτουργιών και ιδιαίτερα :  

1. του αναπτυξιακού προγραμματισμού, δηλαδή του προγραμματισμού της 

οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης,  

2. του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού και  

3. του επιχειρησιακού σχεδιασμού.  

 

Στη συνέχεια, αφορά (ενδεικτικά) και τις ακόλουθες λειτουργικές περιοχές :  

 Αδειοδότηση επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

 Αδειοδότηση των έργων και επενδύσεων περιφερειακής και τοπικής 

σημασίας (με βάση εγκεκριμένα χωροταξικά και πολεοδομικά σχέδια).  

 Παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος και εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου προστασίας του περιβάλλοντος (έδαφος, αέρας, 

θάλασσα).  

 Διαχείριση των υδάτων.  

 Διαχείριση των στερεών και των υγρών αποβλήτων.  

 Διαχείριση των κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές – 

Πολιτική προστασία.  

 Ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων.  

 Διοίκηση της ενδοπεριφερειακής συγκοινωνίας.  

 Παρακολούθηση της λειτουργίας και συντήρηση των συγκοινωνιακών 

έργων περιφερειακής και τοπικής σημασίας.  

 Διαχείριση των δημόσιων ακινήτων και υποδομών περιφερειακής και 

τοπικής σημασίας, των πάρκων και των ορεινών όγκων.  

 Διαχείριση των μαρινών και των παράκτιων εγκαταστάσεων.  

 

Σε κάθε λειτουργική περιοχή πρέπει να πραγματοποιείται η καταγραφή και 

αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης, σε συνεργασία με το αντίστοιχο 

Υπουργείο, ως προς την άσκηση της κατά τομέα δημόσιας πολιτικής και ιδιαίτερα 

όσον αφορά την κατανομή των αρμοδιοτήτων στα τρία επίπεδα της Δημόσιας 

Διοίκησης (Κεντρική Διοίκηση – Περιφέρειες – Δήμοι) και των συστημικών και 

λειτουργικών σχέσεων μεταξύ των επιπέδων αυτών.  
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Σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή και με βάση σχετική εξουσιοδοτική διάταξη 

προτείνουμε :  

 με Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) να κωδικοποιηθούν και να επανα–

οριοθετηθούν οι αρμοδιότητες και να επαναπροσδιοριστούν οι συστημικές 

σχέσεις τους,  

 με Πρόγραμμα Εφαρμογής του Π.Δ. να απλοποιηθούν οι σχετικές 

λειτουργίες και διαδικασίες, να διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των 

πληροφοριακών συστημάτων τόσο σε κάθετο επίπεδο (κατά τομέα 

δημόσιας πολιτικής), όσο και σε οριζόντιο επίπεδο (κατά επίπεδο της 

Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης), καθώς και η διαλειτουργικότητα με τις 

βάσεις δεδομένων που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, να 

υποστηριχθούν όλοι οι φορείς της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης στο 

νέο ρόλο που αναλαμβάνουν.  

Η επανα–οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των τριών επιπέδων της Δημόσιας 

Διοίκησης πρέπει να γίνει με βάση τις αρχές και τους στόχους που ήδη 

αναφέρθηκαν, με έμφαση στις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας 

παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και με κατεύθυνσητη 

μεγαλύτερη δυνατή αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών, εξαντλώντας τα 

σχετικά όρια του Συντάγματος (ή ακόμη προτείνοντας και πρόνοιες για την 

αναθεώρηση του Συνταγματος) και της αντίστοιχης νομολογίας. Το Πρόγραμμα 

Εφαρμογής παρέχει στους πλέον αδύνατους φορείς της Αυτοδιοίκησης τους 

πόρους ή/και τη διοικητική υποστήριξη που απαιτείται για να ανταποκριθούν στις 

πρόσθετες αρμοδιότητες και ευθύνες.  

Η επανα–οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων πρέπει να λάβει υπόψη τη συνταγματική 

επιταγή, σύμφωνα με την οποία «Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά 

ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

συνεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων» (Άρθρο 102, παράγρ. 5 

του Συντάγματος).  

Η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει στην ενοποίηση των 

λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης με τελικό στόχο μια ολοκληρωμένη Ψηφιακή 

Διοίκηση «χωρίς εσωτερικά σύνορα» και με απόληξή της τα Κέντρα Εξυπηρέτησης 

των Πολιτών (Κ.Ε.Π.).  

Τέλος, είναι χρήσιμο να τονιστεί ότι η ανάπτυξη και η εμπέδωση των νέων ρόλων 

και των συστημικών σχέσεων δεν «θεσμοποιείται» όταν νομοθετείται. Δεν αρκούν 

το κανονιστικό πλαίσιο και οι κάθε μορφής υλικοί πόροι για την εφαρμογή του. 

Χρειάζεται η πολιτική βούληση για την αλλαγή της κουλτούρας που διέπει σήμερα 

το πολιτικό και το διοικητικό σύστημά μας και η βήμα–με–βήμα κατοχύρωση της 
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αλλαγής με πολιτικά μέσα και μεσοπρόθεσμο επιχειρησιακό σχέδιο, που θα 

διασφαλίσουν και τη σταδιακή κοινωνική καταξίωσή τους.  

 

4. Η Διαβαθμιδική Συνεργασία Περιφερειών – Δήμων  

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, δεν υπάρχουν σχέσεις εποπτείας μεταξύ των δύο 

βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 

3852/2010 («Καλλικράτης») «Μεταξύ των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν 

υφίστανται σχέσεις ελέγχου και ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας, οι 

οποίες αναπτύσσονται βάσει του νόμου, κοινών συμφωνιών, καθώς και με το 

συντονισμό κοινών δράσεων». 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, είναι αναγκαία η 

θεσμοθέτηση της συνεργασίας των δυο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή η 

Διαβαθμιδική Συνεργασία μεταξύ των Περιφερειών και των Δήμων, που αποτελεί 

πλέον προϋπόθεση και για τη διεύρυνση και κατοχύρωση του ρόλου τους στο 

Πολιτειακό σύστημα της χώρας και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προώθηση της 

περιφερειακής και της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής και την 

παροχή των υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, ο νόμος 4336/14.08.2015(3ο μνημόνιο) ορίζει ότι ένα από τα βασικά 

παραδοτέα των μεταρρυθμίσεων «θα πρέπει να είναι μια σημαντική αναβάθμιση 

του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αμφότερα τα επίπεδα». 

Τα σχεσιακά εργαλεία για την υποστήριξη της Διαβαθμιδικής Συνεργασίας και της 

Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης είναι οι συμβασιακοί θεσμοί, οι θεσμοί διαδημοτικής, 

διαπεριφερειακής και διαβαθμιδικής συνεργασίας και οι θεσμοί ενημέρωσης και 

συμμετοχής των πολιτών.  

     Η υπάρχουσα νομοθεσία προβλέπει τα ακόλουθα «σχεσιακά εργαλεία» 

υποστήριξης της Διαβαθμιδικής Συνεργασίας και της Πολυεπίπεδης 

Διακυβέρνησης :  

 Προγραμματικές Συμβάσεις, 

 Συμβάσεις Συνεργασίας Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

 Συμβάσεις Διαδημοτικής ή Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, 

 Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διαβαθμιδικοί 

Σύνδεσμοι Δήμων και Περιφερειών, 

 Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασμού ΕΣΠΑ, 

 Δημοτικές και Περιφερειακές Επιτροπές Διαβούλευσης, 

 Δίκτυα Δήμων και Περιφερειών.  
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Ορισμένες από τις παραπάνω νομοθετικές προβλέψεις χρειάζονται βελτίωση, με 

βάση την υπάρχουσα εμπειρία από την υλοποίησή τους (όπως είναι οι Επιτροπές 

Διαβούλευσης), αλλά κυρίως ένα πρόγραμμα υποστήριξης της εφαρμογής τους.  

Επίσης, θα χρειαστεί η νομοθέτηση μικτών συλλογικών οργάνων περιφερειακής 

ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, τα οποία μπορούν να 

συμβάλλουν, γενικότερα, στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των δημόσιων 

πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και στον 

επαναπροσδιορισμό των ρόλων Κεντρικής Διοίκησης – Περιφερειών – Δήμων. Για 

το λόγο αυτό είναι αναγκαία τα ακόλουθα: 1 

 η θεσμοθέτηση οργάνων συνεργασίας των δυο βαθμών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (κοινού οργάνου Περιφέρειας–Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 

και Εθνικού Συμβουλίου Περιφερειών και Δήμων),  

 η συγκρότηση κοινής επιτροπής ΥΠΕΣ–ΕΝΠΕ–ΚΕΔΕ για την αξιολόγηση της 

εφαρμογής του «Καλλικράτη» και την εκπόνηση ενός ενιαίου Κώδικα 

Περιφερειών και Δήμων,  

 η υπογραφή ενός Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ΕΝΠΕ–ΚΕΔΕ, που θα 

προβλέπει τη συστηματική συνεργασία των δυο συλλογικών οργάνων,  

 η εκπόνηση ενός Χάρτη Διαβαθμιδικής Συνεργασίας και ενός τριετούς 

Προγράμματος Δράσεων Διαβαθμιδικής Συνεργασίας  ΕΝΠΕ–ΚΕΔΕ.  

 

5. Η Διοικητική Αυτοτέλεια, η Εποπτεία και ο Έλεγχος των ΟΤΑ  

Ο «Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας» περιέχει τις ακόλουθες κατευθύνσεις 

για την κατοχύρωση της διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ :  

«Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στους ΟΤΑ πρέπει κανονικά να είναι 

πλήρεις και απόλυτες. Δεν μπορούν να τίθενται εν αμφιβόλω ή να περιορίζονται 

από άλλη αρχή, κεντρική ή περιφερειακή, παρά μόνο στο πλαίσιο του νόμου. 

Σε περίπτωση μεταβίβασης εξουσιών από κεντρική ή περιφερειακή αρχή, οι 

ΟΤΑ πρέπει να διαθέτουν, κατά το δυνατόν, ελευθερία να προσαρμόζουν την 

άσκηση των εν λόγω εξουσιών στις τοπικές συνθήκες. 

Με την επιφύλαξη των δια νόμου θεσπιζόμενων γενικότερων διατάξεων, οι 

ΟΤΑ πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζουν οι ίδιοι τις εσωτερικές διοικητικές 

δομές τις οποίες επιθυμούν να διαθέτουν, προκειμένου να τις προσαρμόζουν 

στις ειδικές ανάγκες τους και να διασφαλίζεται μια αποτελεσματική διαχείριση. 

                                                           
1
 Συμπεράσματα και Αποφάσεις 1

ου
 Τακτικού Συνεδρίου ΕΝΠΕ, 14–15 Φεβρουαρίου 2013.  
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Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των ΟΤΑ πρέπει να επιτρέπει την 

πρόσληψη προσωπικού υψηλών προσόντων, με βάση τις αρχές της αξίας και 

της ικανότητας·και για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να παρέχει τις κατάλληλες 

συνθήκες κατάρτισης, αμοιβής και προοπτικών σταδιοδρομίας». 

Το Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 102 κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική 

αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, δηλαδή των 

Δήμων και των Περιφερειών και αναθέτει στο Κράτος οριοθετημένη διοικητική 

εποπτεία, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας, ο οποίος δεν 

επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση των ΟΤΑ. 

Όσον αφορά την εποπτεία, αυτή ασκείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αφού 

δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη η νομοθετική πρόβλεψη (Ν.3852/2010) για τη λειτουργία 

Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. 

Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο δαπανών για τους Δήμους, αυτός διενεργείται από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο είτε προληπτικά, είτε κατασταλτικά και για τις Περιφέρειες από 

την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Ο έλεγχος όμως αυτός δεν περιορίζεται στους παραπάνω ελεγκτικούς θεσμούς, 

αλλά ασκείται σωρεία ελέγχων στη διοικητική και οικονομική λειτουργία των ΟΤΑ 

και από άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, που έχουν γενική ή ειδική αρμοδιότητα, 

όπως:  

Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης  

Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης  

Οι Υπηρεσίες Ελέγχου στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία:  

 Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων  

 Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων  

 Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας που υπάγεται στο 

Υπουργείο Υγείας  

 Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου Οικονομικών  

 Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών  

 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

 Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και Ενέργειας που υπάγεται 

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ! !  
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Οι ανωτέρω ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν αλληλοεπικάλυψη και δεν συντονίζονται, 

με αποτέλεσμα να δημιουργείται αβεβαιότητα και σημαντικό διοικητικό βάρος στη 

λειτουργία και τη διοίκηση των ΟΤΑ.  

Κατά συνέπεια, οι σημερινοί εποπτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί όχι μόνον 

δεν διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των ΟΤΑ και τις βασικές αρχές 

της ελεύθερης δράσης τους στα πλαίσια της τοπικής αυτονομίας, αλλά 

αντιθέτως αποτελούν μοχλούς κυρώσεων και ποδηγέτησης του θεσμού.  

Η αύξησή τους όχι μόνο δεν προστάτευσε το Δημόσιο Συμφέρον, αντιθέτως 

στοχοποιήθηκε η Αυτοδιοίκηση και κατέστη ανήμπορη αντικειμενικά να συμβάλλει 

αποτελεσματικά στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.  

Η εποπτεία επί των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων 

πρέπει να περιορισθεί σε ένα μόνο διοικητικό έλεγχο νομιμότητας των 

πράξεων, όπως ορίζει το Σύνταγμα. 

Είναι αναγκαίο να συγκροτηθεί το συντομότερο δυνατό η Αυτοτελής Υπηρεσία 

ΟΤΑ, χωρίς να εντάσσεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, να στελεχωθεί με ικανό 

προσωπικό και να οργανωθεί με αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων και 

τεχνολογιών, προκειμένου να έχει την αποκλειστική ευθύνη του ελέγχου της 

νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ.  

Μόνον έτσι θα απλοποιηθεί και θα συντονιστεί το ελεγκτικό έργο, με αποτέλεσμα 

και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των ΟΤΑ.  

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η εισαγωγή λειτουργιών εσωτερικού ελέγχου στις 

Περιφέρειες και τους Δήμους με ένα κοινά αποδεκτό κανονιστικό πλαίσιο (σε 

συνεννόηση με την ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ) και ένα Πρόγραμμα συλλογικής 

υποστήριξης των Περιφερειών και των Δήμων για τη εφαρμογή του.  

Ο εσωτερικός έλεγχος θα διασφαλίσει τη νομιμότητα και την αξιοπιστία της 

οικονομικής διαχείρισης, αλλά και την αποδοτική χρήση των πόρων και τη συνεχή 

βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και γενικότερα της διακυβέρνησης 

της Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, θα μειώσει το διοικητικό βάρος των άνωθεν 

εξωτερικών ελέγχων και θα βοηθήσει ουσιαστικά τον κοινωνικό έλεγχο.  

 

6. Τα Οικονομικά των Δήμων και των Περιφερειών 

Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, λόγω της 

δημοσιονομικής προσαρμογής, έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις από 

οποιονδήποτε άλλον φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.  
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Οι μειώσεις των κρατικών επιχορηγήσεων (ΚΑΠ) προς τους Δήμους από το 2009 

μέχρι το 2016 υπερέβησαν το 60% (ΠΙΝΑΚΑΣ 1).  

 Ειδικά η ΣΑΤΑ από 1.107 εκ. € το 2009 περιορίστηκε σε 180 εκ. € το 2018, με 

αποτέλεσμα όχι μόνο να μην υλοποιούνται τοπικές επενδύσεις αλλά να 

υπάρχει άμεσος κίνδυνος απαξίωσης αναπτυξιακών, κοινωνικών και 

πολεοδομικών υποδομών.  

 Σημαντικοί πόροι των Δήμων έχουν μεταφερθεί τα τελευταία χρόνια στην 

Κεντρική Κυβέρνηση (φόρος ζύθου, πετρελαιοειδή, τέλη παραχωρησιούχων 

Δημοσίου κλπ). 

 Δεν αποδίδονται στους Δήμους, παρά τις αντίθετες αποφάσεις του ΣτΕ, τα 

έσοδα που τους αναλογούν από το «Πράσινο Ταμείο», με τα οποία έπρεπε να 

χρηματοδοτούνται έργα αποκατάστασης του περιβαλλοντικού ισοζυγίου. 

 Το 2017 περικόπηκανκαι το 2018 δεν προβλέπονται στον Κρατικό 

Προϋπολογισμό 214 εκατ. €, που προέρχονται από την μη απόδοση των 

παρακρατηθέντων πόρων. 

Οι αιρετές Περιφέρειες, κατά την τελευταία επταετία έχουν υποστεί περικοπές που 

φτάνουν στο 65% των θεσμοθετημένων τους πόρων συμβάλλοντας σημαντικά στη 

δημοσιονομική προσπάθεια της χώρας μας (ΠΙΝΑΚΕΣ 2 & 3).  

Με δεδομένο ότι θεσμικά οι Περιφέρειες είναι, μεταξύ άλλων, αρμόδιες για τον 

περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, την υλοποίηση των 

σχετικών με αυτόν δράσεων και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας 

της Περιφέρειας, την εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της 

αναπτυξιακής πολιτικής, στο επίπεδο της Περιφέρειας, την υλοποίηση των 

διαδικασιών του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, για τα ετήσια και μεσοχρόνια 

προγράμματα περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και το ότι το ποσό των Κεντρικών 

Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) των Περιφερειών, προορίζεται τόσο για την κάλυψη 

λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών όσο για την κάλυψη επενδυτικών 

δαπανών αυτών, είναι αναγκαίο να τηρηθεί το πνεύμα και το γράμμα του νόμου για 

την απόδοση στις Περιφέρειες των ποσών που πραγματικά τους αναλογούν από 

τον Κρατικό Προϋπολογισμό.  

Η διαρκής συμπίεση της χρηματοδότησης ειδικά προς τις Περιφέρειες, οι οποίες 

έχουν εξαιρετικά υψηλό βαθμό οικονομικής εξάρτησης από το κεντρικό κράτος 

(περίπου 95%), εκ των πραγμάτων καθιστά επιβεβλημένο ν’ ανοίξει άμεσα ο 

διάλογος για τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των Περιφερειών μέσω 

ρεαλιστικών και βιώσιμων λύσεων.  

Ο προϋπολογισμός 2018 υπονομεύει αν δεν σηματοδοτεί το τέλος της 

εξαγγελθείσας μεταρρύθμισης στον «Καλλικράτη» πριν αυτή ξεκινήσει. Με τη 
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χρηματοδότηση –στην ουσία πρόκειται για υποχρηματοδότηση– της Αυτοδιοί-

κησης σ’ αυτά τα επίπεδα, τίθεται εκ των πραγμάτων ένα πολύ μεγάλο 

ερωτηματικό για το πώς μπορεί να γίνεται λόγος περί ουσιαστικής μεταρρύθμισης 

αφού λείπει το πιο κρίσιμο στοιχείο ώστε αυτή να αποβεί επιτυχής : οι πόροι και το 

προσωπικό.  

Διαχρονικά, η Αυτοδιοίκηση υπήρξε στο στόχαστρο των σταθεροποιητικών 

πολιτικών. Ακόμα και τότε που δεν χρειαζόταν. Παρά το ότι η θεσμοθέτηση των 

ΚΑΠ κατοχύρωσε νομοθετικά τη χρηματοδότηση των Δήμων και των Περιφερειών 

από συγκεκριμένα φορολογικά έσοδα, οι κεντρικές κυβερνήσεις σε πολύ λίγες 

περιπτώσεις εφάρμοσαν το Νόμο.  

Από το 2010 ξεκίνησε μία νέα σειρά παρακρατηθέντων που αυτή τη φορά βρήκε 

ως άλλοθι τη δημοσιονομική κρίση.  

Τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης έχουν πάρει ομόφωνες αποφάσεις για την 

ανάγκη άμεσης έναρξης του διαλόγου σχετικά με τη νέα γενιά παρακρατηθέντων 

και την απόδοσή τους στους ΟΤΑ.  

Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 του Παραρτήματος παρουσιάζονται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

των υπηρεσιών της ΚΕΔΕ, οι διαφορές στα ποσά που προβλέπονται από το νόμο 

3852/2010 και των αποδόσεων των ΚΑΠ, από το 2010 έως το 2017, χωρίς να 

υπολογίζονται οι μνημονιακές και άλλες μειώσεις.  

Σημειώνεται ότι το ποσό της νέας γενιάς παρακρατηθέντων των Δήμων, για την 

τελευταία οκταετία, πλησιάζει τα 13 δις €. 

Όσον αφορά τις Περιφέρειες οι παρακρατηθέντες πόροι τους για το χρονικό 

διάστημα 2010–2017 ανέρχονται στο ποσό του 1,837 δις € (ΠΙΝΑΚΑΣ 2).  

Ο διάλογος για τη νέα γενιά παρακρατηθέντων πρέπει να ξεκινήσει και να 

ολοκληρωθεί σύντομα γιατί: 

 Το ύψος της νέας γενιάς παρακρατηθέντων αυξάνει με τέτοιους ρυθμούς που 

σε λίγο θα είναι ανεξέλεγκτο.  

 Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ιδιαίτερη πρόβλεψη, οι συνολικοί ΚΑΠ με τις 

νέες ρυθμίσεις θα μειωθούν σε τέτοιο βαθμό που δεν θα μπορούν να αντέξουν 

οι αποδεκατισμένοι, οικονομικά, ΟΤΑ.  

 Η εξαΰλωση του ΠΔΕ και των τοπικών δημόσιων επενδύσεων έχει οδηγήσει σε 

απαξίωση και σε άμεσο κίνδυνο όλες τις τοπικές πολεοδομικές, κοινωνικές και 

υλικοτεχνικές υποδομές. Η νέα γενιά παρακρατηθέντων θα μπορούσε να 

αποτελέσει το βασικό χρηματοδοτικό πόρο ενός Ειδικού Αναπτυξιακού 

Προγράμματος της Αυτοδιοίκησης.  



16 
 

Επίσης, είναι αναγκαίο να καθιερωθεί ένα σύστημα ξεκάθαρων κανόνων στις 

σχέσεις των Περιφερειών και των Δήμων με το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να 

είναι γνωστό κάθε έτος πόσα θα είναι τα έσοδα προκειμένου να καταρτίζονται 

αξιόπιστοι προϋπολογισμοί, όπως ζητείται από το Παρατηρητήριο Οικονομικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. 

Μετά το τέλος κάθε οικονομικού έτους να γίνεται εκκαθάριση των ποσών που 

δικαιούνται οι Περιφέρειες και οι Δήμοι από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 

(Κ.Α.Π.). 

Ακόμη, είναι απαραίτητη η εγκαθίδρυση μηχανισμού αυτόματης εκχώρησης των 

αναλογούντων πόρων για τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες για την εξασφάλιση της 

οικονομικής αυτοτέλειας των Περιφερειών και των Δήμων και της απρόσκοπτης 

λειτουργίας τους.  

Η κατανομή των κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού δεν είναι πολιτικά 

ουδέτερη. Βρίσκεται έξω από κάθε λογική το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιμένει όχι 

μόνο να διατηρεί πολυδάπανες κρατικές δομές που έπρεπε να έχουν καταργηθεί 

από χρόνια αλλά να αυξάνει κιόλας το κόστος λειτουργίας τους. Με άλλα λόγια, 

όταν μια κυβέρνηση διατηρεί ή και αυξάνει ένα κράτος σε σημεία που δεν 

χρειάζεται (αποκεντρωμένες διοικήσεις, νέες γραμματείες στα υπουργεία), τότε 

στερεί πολύτιμους πόρους από την στήριξη της παραγωγής, την κοινωνική 

πολιτική, τη στήριξη των ανέργων. 

Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλες μειώσεις. 

Δεν διεκδικούν αυξήσεις, αλλά απαιτούν : 

 Την εφαρμογή του Συντάγματος και του Νόμου 3852/2010.  

 Ο διάλογος για τη νέα γενιά παρακρατηθέντων να ξεκινήσει άμεσα και να 

ολοκληρωθεί σύντομα. 

 Τη γενναία αύξηση της ΣΑΤΑ. 

 «Επαναπατρισμό» όλων των πόρων των Δήμων και των Περιφερειών.  

 

7. Ο Αναπτυξιακός Ρόλος της Αυτοδιοίκησης  

Αναγκαία προϋπόθεση για τη διεύρυνση του ρόλου των Περιφερειών και των 

Δήμων στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και στην υποστήριξη της 

επιχειρηματικότητας, είναι η θεσμική αναγνώριση της ουσιαστικής συμμετοχής 

τους:  
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α) στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την εφαρμογή των Προγραμμάτων Περιφερειακής 

και Τοπικής Ανάπτυξης, περιλαμβανομένων και των συγχρηματοδοτούμενων της 

επόμενης προγραμματικής περιόδου και  

β) στη χωροθέτηση, τη διοίκηση και τη λειτουργία των επενδύσεων περιφερειακής ή 

τοπικής κλίμακας με περιφερειακή ή εθνική σημασία (λιμάνια, αεροδρόμια, 

εμπορευματικοί σταθμοί, επιχειρηματικά πάρκα κλπ), προκειμένου να 

διασφαλίζονται οι αναγκαίες εξωτερικές οικονομίες και η σύνδεση των επενδύσεων 

αυτών με τα προγράμματα περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.  

Επίσης είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου (του νόμου 

1622/1986) που αφορά στον αναπτυξιακό προγραμματισμό σε κεντρικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, τη ρύθμιση της συνεργασίας μεταξύ των 

Υπουργείων, των Περιφερειών και των Δήμων, τη χρηματοδότηση και την 

εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων.  

Το σημαντικό στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε κατά τον σχεδιασμό των 

σχέσεων Υπουργείων – Περιφερειών – Δήμων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού 

προγραμματισμού, είναι η «σύνθεση» της ιεραρχικής σχέσης που εμπεριέχει από 

τη φύση του ο αναπτυξιακός προγραμματισμός (που απεικονίζεται ως «πυραμίδα 

του προγραμματισμού») με την πολιτική, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των 

δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία κατοχυρώνεται και στο Σύνταγμα.  

Κάθε Περιφέρεια αναλαμβάνει να προωθήσει την καινοτομία και την 

επιχειρηματικότητα στην περιοχή της και να διασφαλίσει την ελκυστικότητα της 

Περιφέρειας για επενδύσεις. Οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν εντός τριετίας όλες τις 

αρμοδιότητες προώθησης, έγκρισης και υποστήριξης των ιδιωτικών επενδύσεων 

περιφερειακής σημασίας. Πριν την έγκριση των ιδιωτικών επενδύσεων εθνικής 

σημασίας προηγείται η διατύπωση της γνώμης της αντίστοιχης Περιφέρειας.  

Κάθε Δήμος αναλαμβάνει την ανάπτυξη της περιοχής του ως Έξυπνης Πόλης 

(Smart City), την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας για την προσέλκυση 

ιδιωτικών επενδύσεων, με αξιοποίηση και των εργαλείων συνεργασίας δημόσιου–

ιδιωτικού τομέα (συμβάσεις δημόσιου–ιδιωτικού τομέα, συμβάσεις παραχώρησης 

κλπ) και την υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής, ιδιαίτερα για την 

ανάπτυξη διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και την προώθηση των εξαγωγών, με 

αξιοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Ανάδειξης της Ταυτότητας της 

Πόλης (CityBranding).  
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8. Το Πρόγραμμα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 

Περιφερειών και των Δήμων  

Με στόχο την επιχειρησιακή αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της 

Αυτοδιοίκησης, θεωρείται απολύτως αναγκαία η άμεση έναρξη εφαρμογής του 

«Προγράμματος Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισμού των 13 

Περιφερειών και των 325 Δήμων» προϋπολογισμού 30 εκατ. €, που 

χρηματοδοτείται από το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση 

Δημόσιου Τομέα» 2014–2020, στο οποίο εντάχθηκε κατά την πρώτη εξειδίκευσή 

του, που εγκρίθηκε στις 30.06.2015 από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Το 

Πρόγραμμα αυτό θα συμβάλλει και στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων του 

κανονιστικού πλαισίου.  

Το Πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες 3 δράσεις :  

Δράση Α.2.1.4: Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και 

προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄και 

Β΄βαθμού – Πιλοτική λειτουργία (κάθετος τομέας πολιτικής: 

εφαρμογή της μεταρρύθμισης «Πρόγραμμα Καλλικράτης»).  

Δράση B.1.1.5: Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή 

των νέων μοντέλων λειτουργίας των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.  

Δράση Γ.2.1.3: Επιμόρφωση του προσωπικού των Δήμων και των 

Περιφερειών στην εφαρμογή των νέων μοντέλων λειτουργίας.  

Ήδη έχει υπογραφεί Προγραμματική Σύμβαση Υπουργείου Εσωτερικών – 

Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας – Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, με φορέα 

υλοποίησης την ΕΕΤΑΑ, και επείγει η εφαρμογή του χωρίς πλέον άλλη 

καθυστέρηση.  

 

9. Η Καταστατική Θέση των Αιρετών  

Οι αιρετοί των Περιφερειών και των Δήμων ανήκουν στο πολιτικό προσωπικό της 

Πολιτείας και δικαιούνται τη συνδρομή των όρων άσκησης του λειτουργήματός 

τους, ώστε να διευκολύνεται η ελευθερία δράσης και η πρωτοβουλία τους, τόσο σε 

επίπεδο λειτουργικό, όσο και σε νομικό και οικονομικό επίπεδο.  

Σύμφωνα με τον «Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας» «Το καθεστώς των 

αιρετών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να διασφαλίζει την 

ελεύθερη άσκηση της εντολής τους». 

Η ελεύθερη άσκηση της εντολής τους διασφαλίζεται μόνον όταν ο αιρετός έχει στη 

διάθεσή του όλα τα αναγκαία λειτουργικά και οικονομικά μέσα, έχει διευθετηθεί η 
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επαγγελματική και η οικογενειακή του ζωή και τέλος όταν η Πολιτεία έχει 

διαμορφώσει ένα νομικό πλαίσιο προστασίας του κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του. Όταν δεν διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αυτές, ο αιρετός είναι 

ευάλωτος εν μέσω συγκρουόμενων συμφερόντων και περιορίζεται η ελευθερία του 

για την άσκηση της πολιτικής εντολής του.  

Άλλωστε η θωράκιση της καταστατικής θέσης των αιρετών συνιστά κρίσιμη θεσμική 

προϋπόθεση για το εγχείρημα της προωθούμενης μεταρρύθμισης, με συνταγματικό 

έρεισμα και ευρωπαϊκή διάσταση.  

Η ενδυνάμωση της καταστατικής θέσης των αιρετών μπορεί να μετεξελιχθεί σε 

καταστατική αυτοτέλεια, στο πλαίσιο των γενικών αρχών και κατευθύνσεων που 

χαράσσει ο νομοθέτης.  

Αρχή της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ είναι να ισχύουν για όλους τους αιρετούς της 

Κεντρικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης οι ίδιοι κανόνες, όσον αφορά στα 

θέματα της καταστατικής θέσης, τα ασφαλιστικά, τα οικονομικά, τα συνταξιοδοτικά, 

τα ποινικά κλπ. Έως ότου, όμως, η Πολιτεία αποδεχθεί και εφαρμόσει την 

παραπάνω αρχή, τα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης (ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ) 

απαιτούν με ομόφωνες αποφάσεις τους την ενίσχυση της καταστατικής θέσης των 

αιρετών και την επαναρρύθμιση θεμάτων αστικής, ποινικής και πειθαρχικής 

ευθύνης για την αποφυγή της πολιτικής ομηρίας τους, καταθέτοντας τις παρακάτω 

ρεαλιστικές προτάσεις, που θα δώσουν στο πολιτικό προσωπικό της 

Αυτοδιοίκησης τη δυνατότητα να αφοσιωθεί στο έργο της Περιφερειακής και 

Τοπικής Ανάπτυξης και της παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.  

Συγκεκριμένα απαιτούν :  

1. Κωδικοποίηση και οριστική επίλυση όλων των προβλημάτων της καταστατικής 

θέσης των αιρετών (μισθολογικό καθεστώς, ειδικές άδειες για την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων τους, θωράκιση έναντι υπηρεσιακών μεταβολών για πολιτικούς 

λόγους, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και χορηγίες).  

2. Άμεση επαναφορά της καταργηθείσας με το νόμο 4093/2012 χορηγίας των νέων 

αιρετών. 

3. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 20 του νόμου 4387/2016 αναφορικά με την 

περικοπή στο 100% της σύνταξης των συνταξιούχων–αιρετών (περιφερειαρχών, 

αντιπεριφερειαρχών, δημάρχων, αντιδημάρχων κ.λπ.), για όσο χρονικό διάστημα 

διατηρούν την ιδιότητα του αιρετού. 

4. Επανεξέταση του καθεστώτος του νόμου 1608/1950 «περί αυξήσεως των ποινών 

για αδικήματα κατά του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ». Με το νόμο αυτό προβλέπεται επιβολή 
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αυστηρών ποινών για αδικήματα που διαπράττονται κατά του Δημοσίου και ΝΠΔΔ 

και είναι αναγκαία η επικαιροποίηση των διατάξεών του. 

5. Επαναφορά της ιδιάζουσας δωσιδικίας, ώστε οι αιρετοί να δικάζονται σε πρώτο 

βαθμό από τα Εφετεία. 

6. Τροποποίηση του άρθρου 236 του νόμου 3852/2010, ώστε να τίθενται σε αργία οι 

αιρετοί που παραπέμπονται αμετακλήτως για κακούργημα μόνο στην περίπτωση 

που τους έχει επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της προσωρινής κράτησης.  

7. Επανεξέταση των ισχυουσών διατάξεων για τα κωλύματα και ασυμβίβαστα στη 

βάση της ισοτιμίας για όλους τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης και του 

Κοινοβουλίου σε συνδυασμό με την αποσαφήνιση της ειδικής άδειας των αιρετών, 

που θα πρέπει να ισχύουν για όλους ανεξαρτήτως επαγγέλματος. 

8. Νομοθετική ρύθμιση ώστε να μην επιστραφεί το απονεμηθέν μηνιαίο βοήθημα και 

το εφάπαξ που έλαβαν οι αιρετοί από το τέως ΤΑΔΚΥ, δεδομένου ότι η 

αποκλειστική ευθύνη για τη δημιουργία του προβλήματος βαρύνει τη Διοίκηση. 

9. Επαναφορά της διάταξης για τον αριθμό των ειδικών συμβούλων–συνεργατών που 

καταργήθηκε με το νόμο 4093/2012, ειδικά μετά την επαναφορά του αριθμού των 

αντιδημάρχων με το Νόμο 4483/2017.  

10.Επαναφορά της διάταξης για τη δυνατότητα πρόσληψης ιδιαίτερου γραμματέα του 

δημάρχου, που καταργήθηκε με το Νόμο 4093/2012. 

Παράλληλα, προτείνονται τα ακόλουθα :  

–  Η σύσταση ενός μόνιμου Μηχανισμού Παρακολούθησης της Καταστατικής Θέσης 

των Αιρετών υπό τη μορφή του Παρατηρητηρίου.  

–  Η κατάρτιση Κώδικα Δεοντολογίας Αιρετών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-μιας 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πρόταση της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ.  

–  Επαρκείς υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την άσκηση των καθηκόντων τους.  

 

10. Η πρόσφατη διεθνής εμπειρία από διοικητικές μεταρρυθμίσεις σε 

Ευρωπαϊκά κράτη 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία πλούσια Διεθνής και Ευρωπαϊκή εμπειρία από 

διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν για να 

αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις των ΟΤΑ. Για το λόγο αυτό είχαν ως 

αντικείμενο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους με στόχο την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη. Δεν είναι τυχαίο ότι η αλλαγή του εκλογικού συστήματος 
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της Αυτοδιοίκησης δεν εμπεριέχεται στις προτεραιότητες της σύγχρονης 

Ευρωπαϊκής Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Η εμπειρία από τις πρόσφατες διοικητικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη, κινείται σε 

διαφορετική κατεύθυνση από αυτή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, 

με κίνδυνο, για μία ακόμα φορά, η Ελληνική Αυτοδιοίκηση αντί να αμβλύνει, να 

διευρύνει την απόσταση της από το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.  

Σε διεθνείς συγκριτικές μελέτες, έχει εντοπιστεί η θετική σχέση που υπάρχει μεταξύ 

της ανάπτυξης και της μεγέθυνσης μιας οικονομίας, με την αποκέντρωση. Τα κράτη 

τα οποία καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην παγκόσμια αναπτυξιακή κλίμακα 

του ΟΗΕ, έχουν αποκεντρωμένη μορφή. 

Από αυτή την άποψη η αποκέντρωση στην Ελλάδα δεν είναι μόνον ένα αίτημα 

της Αυτοδιοίκησης, αλλά αναπτυξιακή προϋπόθεση. Εάν η χώρα επιθυμεί να 

διατηρήσει και να βελτιώσει το επίπεδο ζωής πρέπει να αλλάξει οργάνωση. Ένα 

τόσο συγκεντρωτικό κράτος, όπως το Ελληνικό, είναι προφανές ότι αποτελεί 

τροχοπέδη σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή πρωτοβουλία. 

Η δημοσιονομική αποκέντρωση αποτελεί αναπτυξιακό μονόδρομο για τη χώρα, 

σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα αλλά και με τις αποφάσεις της ΕΝΠΕ 

και της ΚΕΔΕ. Τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης του ΟΟΣΑ οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι επίσης η δημοσιονομική αποκέντρωση αμβλύνει τις 

περιφερειακές ανισότητες. 

Για να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα της αποκέντρωσης η Αυτοδιοίκηση θα 

πρέπει να απολαμβάνει σχετική αυτονομία. Η στήριξη σε ίδιους πόρους αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο για μια αυτόνομη παρουσία της Αυτοδιοίκησης. 

Η στήριξη όμως σε ίδιους πόρους προϋποθέτει την ενίσχυση των Δήμων και 

των Περιφερειών, αφενός με πόρους και αφετέρου με φορολογική εξουσία, 

έτσι ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται τους φόρους αυτούς, σύμφωνα με τις 

περιφερειακές και τις τοπικές ιδιαιτερότητες και προτιμήσεις, αναδεικνύοντας με τον 

τρόπο αυτό τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και την ελκυστικότητα κάθε περιοχής. 

Σημαντικό ρόλο στη δυνατότητα των ΟΤΑ να ασκήσουν ανεξάρτητη και αυτόνομη 

τοπική πολιτική είναι και η φορολογική ελευθερία της Αυτοδιοίκησης. Σε ένα 

φορολογικό σύστημα που τα πάντα καθορίζονται από την κεντρική κυβέρνηση είναι 

φανερό ότι οι δυνατότητες παρέμβασης των ΟΤΑ είναι λιγοστές και ο ρόλος τους 

περιορίζεται στο να μην καταστούν μόνον ένας διαμεσολαβητικός ή εισπρακτικός 

μηχανισμός. 

Η Ελληνική Αυτοδιοίκηση καταλαμβάνει τις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη, 

σε συγκριτικούς πίνακες όλων των παραπάνω δεικτών.  
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Επίσης, η εποπτεία και ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης έχει 

διαφορετικό χαρακτήρα από τις αντίστοιχες Ελληνικές διαδικασίες: 

α) Είναι αποτελεσματικόςκαι επομένωςδεν χρειάζονται οι πολυπληθείς παράλληλοι 

και επάλληλοι έλεγχοι, που εκτός από γραφειοκρατικά προβλήματα, επιβεβαιώνουν 

την αναποτελεσματικότητα των προηγούμενων ελέγχων. 

β) Οι έλεγχοι στην Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση έχουν προληπτικό, εκπαιδευτικό και 

υποστηρικτικό χαρακτήρα και μόνο σε τελευταία φάση κατασταλτικό. 

γ) Ο εσωτερικός έλεγχος των ΟΤΑ σε χώρες όπως η Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο, 

η Δανία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στη 

διακυβέρνηση των ΟΤΑ. 

Τα τελευταία χρόνια σε πολλά κράτη μέλη του ΟΟΣΑ έχουν πραγματοποιηθεί 

διοικητικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό την αντιμετώπιση των σύγχρονων 

προκλήσεων. Τα βασικά χαρακτηριστικά των πρόσφατων διοικητικών 

μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη είναι τα ακόλουθα : 

1. Οι στόχοι της μεταρρύθμισης ήταν οι ακόλουθοι : 

 Ενίσχυση των διοικητικών και υπηρεσιακών δομών 

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

 Περιορισμός του ρυθμού αύξησης των τοπικών δημοσίων δαπανών 

 Δημιουργία σταθερής βάσης για την παροχή των τοπικών υπηρεσιών 

 Ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας 

 Εξασφάλιση της εγγύτητας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων 

υπηρεσιών, με παράλληλο περιορισμό της φορολογικής επιβάρυνσης και του 

δημοσίου ελλείμματος, σε κεντρικό και αυτοδιοικητικό επίπεδο. 

 Τοπική ανάπτυξη.  

2.Οι πολιτικές που σχεδιάστηκαν για την εφαρμογή αυτών των στόχων ήταν οι 

ακόλουθες: 

 Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων 

 Μητροπολιτική διαχείριση 

 Διαβαθμιδική συνεργασία  

 Δημιουργία προϋποθέσεων, σε κάθε περιοχή, να αναπτυχθεί ανάλογα με τις 

ικανότητές της, προωθώντας την ισορροπημένη ανάπτυξη και τη 

συμπληρωματικότητα 

 Δημιουργία ΟΤΑ πολλών ταχυτήτων  

 Δημιουργία επιχειρησιακών προγραμμάτων εφαρμογής με οικονομικά και άλλα 

κίνητρα. 
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3.Δημοτικά δημοψηφίσματα 

Υπάρχει ένας διεθνής σκεπτικισμός στη χρήση τοπικών δημοψηφισμάτων που 

χάνουν συνεχώς οπαδούς, λόγω των κινδύνων που υπάρχουν, εάν δεν 

σχεδιαστούν και υλοποιηθούν σωστά, να καταλήξουν σε εργαλεία προώθησης 

λαϊκίστικων και τοπικιστικών αιτημάτων και πολιτικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

η αρνητική εμπειρία από τη διενέργεια τοπικών δημοψηφισμάτων σε Κορσική, 

Αλσατία, Γουαδελούπη, που οδήγησε στο να μην υλοποιηθούν θεσμικές 

υποχρεώσεις. Υπενθυμίζεται ότι στις παραπάνω Γαλλικές περιφέρειες εστιάζονται 

εθνικές, γλωσσικές ή άλλες μειονότητες. 

4. Μέθοδοι και Τεχνικές που ενισχύουν τη διαβούλευση 

Η διαβούλευση αποτελεί σημαντικό στοιχείο της σύγχρονης κοινωνικής 

μηχανικής (social engineering) και για το λόγο αυτό δεν μπορεί να περιορίζεται σε 

μορφές και τεχνικές προηγούμενων δεκαετιών. Σύμφωνα με επίσημους οδηγούς 

της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ και άλλων διεθνών οργανισμών η πολιτική διαβούλευσης 

πρέπει να είναι πλουραλιστική και να περιλαμβάνει τεχνικές όπως οι ακόλουθες:  

 Δημόσιες Συναντήσεις 

 Εργαστήρια / Σεμινάρια και ομάδες εστιασμένης συζήτησης (FocusGroup)  

 Φόρουμ 

 Διαδικτυακά εργαλεία 

 Πάνελ Πολιτών 

 Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης 

 Ερωτηματολόγια 

 Χαρτογράφηση Κοινότητας 

 Εντοπίζοντας από κοινού τα σημεία παρέμβασης 

 

5. Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση  

Η εφαρμογή πολιτικών Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τη διεθνή 

εμπειρία απαιτεί τα ακόλουθα : 

1. Αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων  

2. Μηχανισμούς διαβούλευσης 

3. Καταπολέμηση φαινομένων πατερναλισμού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΩΝ 2010 - 2016 

    2.010   2.011   2.012   2.013   2.014   2.015   2.016   2.017 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΒΑΣΕΙ 

ΝΟΜΟΥ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΟΡΟΙ 
ΒΑΣΕΙ 

ΝΟΜΟΥ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΟΡΟΙ 
ΒΑΣΕΙ 

ΝΟΜΟΥ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΟΡΟΙ 
ΒΑΣΕΙ 

ΝΟΜΟΥ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΟΡΟΙ 
ΒΑΣΕΙ 

ΝΟΜΟΥ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΟΡΟΙ 
ΒΑΣΕΙ 

ΝΟΜΟΥ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΟΡΟΙ 
ΒΑΣΕΙ 

ΝΟΜΟΥ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΠΟΡΟΙ 
ΒΑΣΕΙ 

ΝΟΜΟΥ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΚ ΙΧ  1.600                               

ΦΠΑ  17.315   18.030   16.560   13.717   13.533   14.411   14.376   15.476   

ΦΕΦΠ 11.400   10.600   10.682   7.890   6.880   8.744   7.834   9.172   

ΦΕΝΠ 3.525   2.800   2.157   1.479   3.891   2.740   2.945   3.236   

ΦΑΠ     910   3.581   3.176   3.937   3.512   3.788   3.132   

ΤΚ ΙΧ (90%) 1.440 983                             

ΦΠΑ (12%)     2.164 1.371 1.987 1.272 1.646 972 1.624 909 1.729 910 1.725 967 1.857 900 

ΦΕΦΝΠ (19,5%) 2.910 1.596                             

ΦΕΦΝΠ (20,5% - 
21,3%) 

    2.747 2.358 2.632 1.328 1.996 1.140 2.294 1.248 2.446 1.133 2.296 1.203 2.643 1.252 

ΦΑΠ (50%) - ΕΝΦΙΑ     455 338 405 168 359 243 445 177 397 164 428 162 354 159 

ΦΤΚ 91 91                            

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ - 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 

  15           313   236   150   38   37 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ   214   214   214   214   214   214   214   0 

ΣΑΤΑ   800                             

ΣΥΝΟΛΟ 4.441 3.698 5.366 4.280 5.024 2.981 4.001 2.882 4.363 2.783 4.572 2.572 4.449 2.584 4.854 2.348 

                                  

ΔΙΑΦΟΡΑ   743   1.085   2.042   1.119   1.580   2.001   1.865   2.506 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ   12.942                             
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ 
ΠΟΡΟΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2010 - 
2017έτος 

Φόρος Εισοδήματος Φ.Π.Α. 
Προβλεπόμενοι 
προς απόδοση 

Πόροι 

Μισθοδοσία 
υπαλλήλων 

Αποδοθέντες 
Πόροι 

Αποδοθέντες 
Πόροι  

Αποκλίσεις 

  προ μείωσης προ μείωσης 
(βάση 

νομοθετημένων 
ποσοστών) 

(έως και το 2015 
δινόταν 

απευθείας στις 
Περιφέρειες) 

  
(μαζί με τη 
μισθοδοσία 
υπαλλήλων) 

 
  

2011 12.933.595.585 16.887.222.594 985.895.198 395.240.000,00 523.658.956 918.898.955,52 
 

66.996.242 

         2012 13.311.483.932 14.955.260.018 917.686.015 385.000.000,00 291.168.451 676.168.451,37 
 

241.517.564 

         2013 11.489.319.173 13.855.595.088 829.967.464 370.161.000,00 354.393.830 724.554.830,02 
 

105.412.634 

         2014 12.288.563.027 13.617.551.967 839.627.591 356.290.000,00 372.823.074 729.113.073,79 
 

110.514.518 

         2015 12.267.362.824 13.628.913.748 1.060.385.789 312.000.000,00 306.330.261 618.330.261,32 
 

442.055.527 

         2016 12.025.000.000 14.376.000.000 1.080.090.000 0,00 659.013.000 659.013.000,00 
 

421.077.000 

         2017 12.676.000.000 14.707.000.000 1.120.672.000 0,00 671.000.000 671000000,00 
 

449.672.000 

 
86.991.324.541 102.027.543.415 6.834.324.056 1.818.691.000 3.178.387.572 4.997.078.572 

 
1.837.245.484 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2010 - 2017 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ:     

                   
1. Λειτουργικές Δαπάνες ετών 2011-2017 :                               

                 Συνολική εικόνα: 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(έως 31/08/2017) 

Συνολικά προϋ-
πολογισθέντα 

έσοδα από ΚΑΠ 

 Συνολική 
αλλαγή 

Προϋπολογισμός 
ΚΑΠ : 

129.630.362,24 -17,3% 107.168.757,96 -10,5% 95.903.201,31 -14,2% 82.284.412,72 3,5% 85.198.590,71 -2,9% 82.701.049,24 -5,1% 78.464.209,15 661.350.583,33  -39,47% 

                       

Αποδόσεις 
ΚΑΠ : 

115.146.898,16 -25,0% 86.320.885,78 0,1% 86.405.679,09 -7,1% 80.252.706,83 3,4% 82.950.692,28 -2,1% 81.171.097,28 -56,8% 35.027.888,33 567.275.847,75  -69,58% 

                                     

                       

                       

2. Επενδυτικές Δαπάνες ετών 2011-2017 (έως 31/08/2017):                           

                       

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(έως 31/08/2017) 

        

Προϋπολογισμός 
ΚΑΠ : 

222.634.445,26 -12,9% 193.933.730,16 -62,2% 73.315.384,61 -77,6% 16.399.265,53   13.432.073,66   100.000,00   25.038.549,34 544.853.448,56   -88,75% 

                                      

Αποδόσεις 
ΚΑΠ : 

212.788.109,93 -88,5% 24.513.445,47 33,4% 32.712.812,92   0,00   0,00   0,00   0,00 270.014.368,32   -
100,00% 

 


