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1. Διζαγωγικά 
 
Η βαζηθή παξαδνρή καο πάληα ήηαλ φηη η οικολογική δπάζη ππέπει να 

είναι -πάνω απ’ όλα- ηοπική και ζςγκεκπιμένη. Καη γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή, 
ζα πξέπεη λα είλαη ηαςηόσπονα πολιηική και παγκόζμια. Η πφιε, ν 

ζεκαληηθφηεξνο ζεζκφο ηεο αλζξψπηλεο εμέιημεο, δελ είλαη κφλν ην ζέαηξν ησλ 
πνιηηηθψλ ζπγθξνχζεσλ θαη ιεηηνπξγηψλ ή ν ππνβαζκηζκέλνο ρψξνο φπνπ δηαβηνχλ 
νη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο. Δίλαη ηαπηφρξνλα θαη ε ειπηδνθφξα δπλαηφηεηα 
αλαζπγθξφηεζεο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ ζην ζχλνιφ ηεο, φπνπ ε πνιηηηθή -δειαδή ε 
ελαζρφιεζε κε «ηα ηεο πφιεσο»- θνξάεη ηα θαζεκεξηλά ηεο ξνχρα, απαηηψληαο 
επξχηαηεο ζπκκεηνρέο θαη ζπλδηακφξθσζε θξίζηκσλ επηινγψλ. 

Αλάκεζα ζηα βαζηθά ζεκεία ηεο Ιδξπηηθήο Γηαθήξπμεο ησλ Οηθνιφγσλ 
Πξάζηλσλ, πνπ πηνζεηήζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2002, αλαθέξεηαη ζαθψο φηη: 

 Η δηθηά καο νηθνινγία είλαη αςηοδιοικηηική: πηζηεχεη ζηε δχλακε θαη ηελ 

απηνζέζκηζε ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ αλαλέσζε ηεο θζαξκέλεο έλλνηαο ηεο πνιηηηθήο. 

 Η δηθηά καο νηθνινγία είλαη εναλλακηική: αλαδεηά θαη πξνσζεί 

ελαιιαθηηθνχο, νηθνινγηθνχο ηξφπνπο δσήο, παξαγσγηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζρέζεσλ, 
πνπ αληηπαξαζέηνπλ ηε ζπιινγηθφηεηα ζηνλ αηνκηζκφ, ηελ απηνδηαρείξηζε ζηνλ 
εηεξνθαζνξηζκφ, ηελ πξνζσπηθή δεκηνπξγία ζηελ θπξηαξρία ηνπ ρξήκαηνο, ηελ 
αληδηνηειή πξνζθνξά ζηνλ θπληζκφ θαη ηε ζθνπηκφηεηα.  

Αγσληδφκαζηε γηα κηα δεκνθξαηία φπνπ θάζε πνιίηεο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα 
εθθξάδεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρεη άκεζα ζηηο 
πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ επεξεάδνπλ 
ηε δσή ηνπ. Έηζη, ε εμνπζία θαη ε επζχλε ζα επηθεληξψλνληαη ζηηο ηνπηθέο θαη 
πεξηθεξεηαθέο θνηλφηεηεο θαη ζα εθρσξνχληαη ζε πςειφηεξα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο 
κφλν φηαλ είλαη απνιχησο αλαγθαίν. 

 
2. Σο διεθνέρ πλαίζιο 
 

Μέζα ζην ζεκεξηλφ πιαίζην ηεο λενθηιειεχζεξεο παγθνζκηνπνίεζεο, νη 
πφιεηο θαη ε απηνδηνίθεζε θαινχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δηεζλνπνηεκέλε 
νηθνλνκία ηεο αγνξάο, πνπ επζχλεηαη γηα ηελ νηθνινγηθή θξίζε θαη ηελ 
απνδηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, κέζα απφ ηελ αλαπαξαγσγή ελφο 
ζπγθεληξσηηθνχ θαη εμνπζηαζηηθνχ κνληέινπ. Δλφο κνληέινπ πνπ ζπζηάδεη ηελ 
επεκεξία ησλ πνιιψλ ζηε ινγηθή ηεο «θεξδνθνξίαο» ησλ νιίγσλ θαη ηελ αιιειεγγχε 
ζην φλνκα ηεο «αληαγσληζηηθφηεηαο». 

Οη εμειίμεηο ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 
εκπνξίνπ ππεξεζηψλ (Γεληθή Σπκθσλία γηα ην Δκπφξην Υπεξεζηψλ-GATS) επλννχλ 
ηα ζπκθέξνληα ησλ πνιπεζληθψλ ζε ηξίηεο ρψξεο, κε ηδησηηθνπνηήζεηο θξίζηκσλ 
ηνκέσλ, φπσο ην λεξφ, ε παηδεία, ε πγεία, ε θνηλσληθή αζθάιηζε θ.α. Τέηνηεο 
ζπκθσλίεο επηβάιινληαη κε ηελ θαζνδήγεζε ησλ Η.Π.Α. θαη ηε ζπλεξγαζία ηεο Δ.Δ., 
κηα πνιηηηθή πνπ απνξξίπηεη ην παγθφζκην πξάζηλν θίλεκα θαη δίλεη έκθαζε ζην 



θίλεκα ακθηζβήηεζεο, ζηα αηηήκαηα γηα Γίθαην Δκπφξην αιιά θαη ζηελ ππεξάζπηζε 
ησλ ζπιινγηθψλ αγαζψλ, πνπ απαηηνχλ αληίζηνηρε βηψζηκε δηαρείξηζε.   

 
3. Σο εςπωπαϊκό  πλαίζιο  

 
Τελ ίδηα ζηηγκή ε Δ.Δ. δειψλεη πσο δίλεη έκθαζε ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, 

ζηελ πνιηηηθή ζπλνρήο, ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη ζηηο πεξηθέξεηεο. Καη βέβαηα, 
κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ε εμέιημε θαη ν ξφινο ηνπο θαζνξίδνληαη θπξίσο απφ ηηο 
πηέζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ηεο θξίζεο, παξφιν πνπ ε ζεκαζία θαη ε 
αμία ηεο απνθέληξσζεο, σο δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο έρεη πνιιαπιψο επηβεβαησζεί 
απφ ηε Χάπηα ηος Ρήγα (1797), ην Χάπηη ηων κοινοηικών ελεςθεπιών (1953) θαη 
ηνλ Δςπωπαϊκό Χάπηη Σοπικήρ Αςηονομίαρ (1985). 

Σηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φάξηε αλαθέξεηαη φηη ζθνπφο ηνπ 
είλαη λα αληηζηαζκίζεη θαη λα θαιχςεη ηα ειιείκκαηα ησλ θνηλψλ ζεζκηθψλ δηαηάμεσλ 
γηα ηελ έθηαζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε, ψζηε λα κεηέρεη 
ελεξγά ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, πνπ αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή θαη ηνλ 
ηφπν πνπ δεη.  

Ο Φάξηεο απηφο κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο ην πξψην πνιπκεξέο λνκηθφ 
εξγαιείν πνπ πξνζδηνξίδεη θαη πξνζηαηεχεη ηηο αξρέο ηεο ηοπικήρ αςηονομίαρ, έλα 
απφ ηα βάζξα ηεο δεκνθξαηίαο, πνπ ην Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο έρεη σο απνζηνιή 
λα ππεξαζπίζεη θαη λα πξνσζήζεη. Οη αξρέο ηνπηθήο απηνλνκίαο πνπ 
δηαθεξχζζνληαη ζην Φάξηε, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζε φια ηα επίπεδα ή θαηεγνξίεο 
ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο θαη επίζεο, ζηελ πξάμε, ζηηο 
αξρέο Απηνδηνίθεζεο πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ. 

Με ην Φάξηε, επίζεο, εμαζθαιίδεηαη ε απσή ηηρ εγγύηηηαρ, αθνχ ζχκθσλα 

κε ηα βαζηθά άξζξα ηνπ νη Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΤΑ) έρνπλ, ζηα 
πιαίζηα ηνπ λφκνπ, θάζε δπλαηφηεηα δξάζεο γηα λα αζθήζνπλ ηελ πξσηνβνπιία ηνπο 
γηα θάζε ζέκα πνπ δελ έρεη εμαηξεζεί απφ ηελ αξκνδηφηεηα ηνπο ή δελ έρεη 
παξαρσξεζεί ζε άιιε αξρή. Η άζθεζε ησλ δεκνζίσλ αξκνδηνηήησλ πξέπεη, θαηά 
ηξφπν γεληθφ, λα αλήθεη θαηά πξνηίκεζε ζηηο αξρέο ηηο πην πιεζηέζηεξεο ζηνπο 
πνιίηεο. 

Η Διιάδα θχξσζε ηνλ Φάξηε ηέζζεξα (4) ρξφληα αξγφηεξα, κε ην λφκν 
1850/89, φρη φκσο ζην ζχλνιφ ηνπ. Δθηφο επηθχξσζεο έκεηλαλ ηα άξζξα πνπ 
αθνξνχλ ηα εδαθηθά φξηα, ηηο νηθνλνκηθέο απνδεκηψζεηο ησλ αηξεηψλ, ηνπο 
δηνηθεηηθνχο ειέγρνπο ζηηο πξάμεηο ησλ ΟΤΑ θαη ην δηθαίσκα ζπλεηαηξηζκνχ ησλ 
ΟΤΑ:  

 ην άξζξν 5, ζην νπνίν νξίδεηαη όηη γηα θάζε κεηαβνιή ησλ ηνπηθώλ 
εδαθηθώλ ορίων, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα δεηείηαη ε γλώκε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
ΟΤΑ ελδερνκέλσο δηα ηεο νδνύ ηνπ δεκνςεθίζκαηνο, εθεί όπνπ ν λόκνο ην επηηξέπεη 

 ην άξζξν 7 παξ. 2, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ησλ 
αξκνδηνηήησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, πξνβιέπεη φηη ην θαηαζηαηηθό ησλ αηξεηώλ πξέπεη 
λα επηηξέπεη επαξθή νηθνλνκηθή αποζημίωση γηα ηα έμνδα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ 
άζθεζε ηεο εληνιήο θαζώο θαη ελδερνκέλσο ηελ νηθνλνκηθή απνδεκίσζε ησλ 
δηαθπγόλησλ θεξδώλ ή ακνηβή ηνπ παξερόκελνπ έξγνπ θαη αληίζηνηρε θνηλσληθή 
θάιπςε 

 ην άξζξν 8 παξ. 2, πνπ αλαθέξεη φηη "θάζε δηνηθεηηθόο έιεγρνο ησλ 
πξάμεσλ ησλ Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ πξέπεη θαλνληθά λα ζηνρεύεη 
παξά ζηελ εμαζθάιηζε ηεο τήρησης της νομιμότητας θαη ησλ ζπληαγκαηηθώλ 
αξρώλ. Ο δηνηθεηηθόο έιεγρνο κπνξεί, ελ ηνύηνηο, λα πεξηιακβάλεη έλαλ έιεγρν 
ζθνπηκόηεηαο, αζθνύκελν από ηηο αξρέο αλώηεξνπ επηπέδνπ όζνλ αθνξά ζηα 
θαζήθνληα ησλ νπνίσλ ε εθηέιεζε αλαηίζεηαη ζηνπο Οξγαληζκνύο Τνπηθήο 
Απηνδηνίθεζεο". 

 ην άξζξν 10 παξ. 2, ζην νπνίν ζεκεηψλεηαη φηη ην δηθαίσκα ησλ 
Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα πξνζρσξνύλ ζε δηεζλείο ή εληόο ηεο ρώξαο 



Ενώσεις με άλλοσς Οργανισμούς ΤΑ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνώζεζε ησλ 
θνηλώλ ζπκθεξόλησλ ηνπο, πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη από θάζε θξάηνο.  

Απνηειεί αίηεκα ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο ε επηθχξσζε 
θαη ησλ άξζξσλ απηψλ. 

Παξάιιεια, ε επξσπατθή Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ (Βξπμέιιεο, 7 Ινπιίνπ 
2005) θαιεί ην Σπκβνχιην ηεο Δπξψπεο θαη ηα θξάηε κέιε λα εγθξίλνπλ θαη λα 
θπξψζνπλ, σο δηεζλή ζχκβαζε, ην σέδιο ηος Χάπηη Πεπιθεπειακήρ 
Αςηοδιοίκηζηρ, ην νπνίν -κεηαμχ άιισλ- πξνσζεί ηελ απηνλνκία ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ 
πξννδεπηηθά θνηλσληθννηθνλνκηθέο, δηνηθεηηθέο, ηζηνξηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη πνιηηηθέο 
πηπρέο, πινπνηψληαο ηελ πξνζηαζία, ην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 
πνηθηινκνξθίαο ησλ πθηζηάκελσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο γλωζζών και πολιηιζμών. Η 
έγθξηζή ηνπ σο δηεζλνχο ζχκβαζεο ζα ηνπ πξνζδψζεη λνκηθή αμία θαη θαηνρχξσζε 
δηεζλνχο δηθαίνπ. 

Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνηππψλνληαη ηάζεηο ζχγθιηζεο ζηηο 
κεηαξξπζκηζηηθέο πξσηνβνπιίεο ζην ρψξν ηεο απηνδηνίθεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα 
απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε κειέηε πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε δηάξθεηα ηεο 
7εο Σπλάληεζεο Υςεινχ Δπηπέδνπ γηα ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, ε νπνία 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 30 Σεπηεκβξίνπ - 1 Οθησβξίνπ 2010.  

Αξρηθά ππήξμαλ δπν δηαθνξεηηθέο θαη αληηκαρφκελεο ζηξαηεγηθέο πνπ 
επηθξάηεζαλ ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα: ην «Βοπειο-εςπωπαϊκό ςπόδειγμα» 
(Ηλσκέλν Βαζίιεην, Σνπεδία) -πνπ πηνζέηεζε κηα ζηξαηεγηθή επξείαο έθηαζεο 
ζπλελώζεσλ, αξρηθά ζε εζεινληηθή θαη ζπκκεηνρηθή βάζε, κέζσ νηθνλνκηθώλ 
θηλήηξσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα, εάλ δελ ππήξρε αληαπόθξηζε, κε αλαγθαζηηθέο 
ζπλελώζεηο- θαη ην «Νοηιο-εςπωπαϊκό ςπόδειγμα» (Γαιιία, Ιηαιία θαη Διιάδα) –
πνπ πηνζέηεζε ηε δεκηνπξγία δηαδεκνηηθώλ θνξέσλ πνπ ζα ππνζηήξηδαλ ηνπο 
'κηθξνύο' δήκνπο ζηελ παξνρή ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ θαη ζην ζπληνληζκό ησλ 
δξάζεώλ ηνπο. Σήκεξα, φκσο, ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, ζπγθιίλνπλ πξνο εδαθηθά 

δηεπξπκέλεο θαη ιεηηνπξγηθά νινθιεξσκέλεο νληφηεηεο, εγθαηαιείπνληαο ην ζρήκα 
ησλ δηαδεκνηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ κηθξψλ δήκσλ. 

Γεληθψο, ε ζχγθιηζε ησλ πξφζθαησλ εδαθηθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ 
εγρεηξεκάησλ ζε επξσπατθφ επίπεδν κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε ηξεηο παξάγνληεο: 

Ππώηον, ππφ ηελ πίεζε ηεο απμεκέλεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηεο θνηλσληθν-
νηθνλνκηθήο ππνβάζκηζεο ησλ 'κηθξψλ' δήκσλ, ε εδαθηθή αλαδηνξγάλσζε 
αλακέλεηαη λα πεξηνξίζεη ηε δεκνγξαθηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή 
'αηκνξξαγία' πνπ πθίζηαληαη νη πεξηθεξεηαθέο ηνπηθέο αξρέο.  

Γεύηεπον, ε δηηηή δνκή ησλ δηαδεκνηηθψλ θνξέσλ θαη ησλ 'κηθξψλ' δήκσλ 

αμηνινγήζεθε σο δπζιεηηνπξγηθή κε φξνπο εληάζεσλ, ζπληνληζκνχ θαη ιεηηνπξγηθψλ 
δαπαλψλ.  

Σπίηον, νη δηαδεκνηηθνί θνξείο δελ απνιάκβαλαλ άκεζε δεκνθξαηηθή 

λνκηκνπνίεζε. 
 
Η ζπκπεξίιεςε ηεο αξρήο ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο ζηηο αξρέο ηεο ΔΔ 

θαη ε δπλαηφηεηα παλεπξσπατθήο πξσηνβνπιίαο κε έλα εθαηνκκχξην ππνγξαθέο 
πνιηηψλ, είλαη εμειίμεηο πξνο ηε ζεηηθή θαηεχζπλζε. Όκσο ε επηβνιή 
λενθηιειεχζεξσλ αληηιήςεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο επηινγέο -ζε ζπλδπαζκφ κε 
νπζηαζηηθέο ειιείςεηο ζε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα- ππνζθάπηνπλ ηα 
πξάζηλα αηηήκαηα γηα ηνπηθή θιίκαθα ηεο νηθνλνκίαο, γηα ηδηαίηεξε ηαπηφηεηα θάζε 
πεξηθέξεηαο θαη νηθνλνκηθέο αληαιιαγέο κε ηηο πιεζηέζηεξεο θπξίσο πεξηθέξεηεο θαη 
ρψξεο. Κη αθφκε, απνκαθξχλνπλ ην ζηφρν γηα κηα Δςπώπη ηων Πεπιθεπειών, κε 

πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία θαη ιηγφηεξν αληαγσληζκφ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. 
Δθηφο, φκσο, απφ ηα φξγαλα ηεο ΔΔ, ε ηδέα ηεο Δπξψπεο ησλ Πεξηθεξεηψλ 

άξρηζε λα θεξδίδεη έδαθνο ζηελ θνηλσλία θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα 
θηλεηνπνηεζνχλ δπλάκεηο ζε δηάθνξεο ρψξεο γηα δηεθδίθεζε πεξηζζφηεξεο 
απηνλνκίαο.    



Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Ιηαλία ςεθίζηεθαλ δχν ζπληαγκαηηθνί λφκνη (leggi cost. 

nn 1/1999 e 3/2001) κε επξεία ζπλαίλεζε ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, αλαγλσξίδνληαο  
φηη νη Γήκνη, νη Δπαξρίεο θαη νη Πεξηθέξεηεο απνηεινχλ καδί κε ην θεληξηθφ Κξάηνο 
ηελ Ιηαιηθή Γεκνθξαηία, πνπ ζπζηήλεηαη πιένλ απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ 
(Σπληαγκαηηθφ δίθαην Bilancia 2008). Παξάιιεια, δηεχξπλαλ ηελ απηνλνκία ηεο 
Απηνδηνηθνχκελεο Πεξηθέξεηαο ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ άζθεζε ηεο λνκνζεηηθήο 
εμνπζίαο ζηνπο ηνκείο ησλ  αξκνδηνηήησλ πνπ ηεο αλαζέηεη ην Σχληαγκα λα 
πξνυπνζέηεη κφλν ην ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ αξρψλ ηεο Ιηαιηθήο θαη Δπξσπατθήο 
έλλνκεο ηάμεο, ρσξίο δειαδή, λα απαηηείηαη νχηε θαλ λφκνο -πιαίζην. Με πξφζθαην 
ζπληαγκαηηθφ λφκν (Legge n.42/2009) θαζηεξψζεθε πεξηθεξεηαθφ δεκνζηνλνκηθφ 
ζχζηεκα ελαξκνληζκέλν κε ηηο αξρέο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο, 
πνπ αλαγλσξίδεη ζηνπο ζεζκνχο ηεο απηνδηνίθεζεο πεξηζζφηεξε θνξνινγηθή 
εμνπζία γηα ηε θάιπςε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο δαπαλψλ θαη πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε 
εηδηθνχ ηακείνπ αιιειεγγχεο γηα ηηο θησρφηεξεο πεξηθέξεηεο  (Πεξηθεξεηαθφ δίθαην 
Caretti- Barbieri 2009).     

Παξφιν, φκσο, πνπ ε ζεκεξηλή Δπξψπε ηεο θξίζεο, ηεο Κνκηζηφλ θαη ησλ 
θπβεξλήζεσλ, ηνπ ρξήκαηνο θαη ησλ αγνξψλ, απέρεη πνιχ απφ απηφ πνπ ζέινπκε, νη 
Γήκνη ηεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγή έκπλεπζεο. Με ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή 
ησλ Ππάζινων ζηε δεκνηηθή δηαρείξηζε ζε πφιεηο κεζαίνπ θπξίσο κεγέζνπο, έρνπλ 
θαηαγξαθεί εληππσζηαθέο επιηςσίερ:  

 Σην Διζίλθη ε ζπκκεηνρή ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ζηηο κεηαθηλήζεηο 
ησλ πνιηηψλ απμήζεθε ζε ιίγα ρξφληα απφ 30 ζε 70%.  

 Τν γεξκαληθφ Φξάηκπνπξγθ ζεσξείηαη ε αλεπίζεκε νηθνινγηθή 
πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο θαη είλαη απηή ηε ζηηγκή ε πην πεξηδήηεηε πφιε γηα 
αδειθνπνίεζε. 

 Η Φξαλθθνχξηε αλαδείρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ ’90 ζε πξφηππν 
πνιππνιηηηζκηθφηεηαο. 

 Ήδε εκθαλίδνληαη ηα πξψηα πεηξάκαηα «πφιεσλ ρσξίο ζθνππίδηα». 

 Θεκαηηθέο πιεηνςεθίεο γηα κηα ζεηξά «πξάζηλα» αηηήκαηα έρνπλ ήδε 
δεκηνπξγεζεί ζε αξθεηέο ρψξεο, αλνίγνληαο δξφκνπο γηα πξνψζεζε πνιηηηθψλ πνπ 
πξηλ ιίγα ρξφληα ζα ήηαλ αδηαλφεηεο. 

 Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο αξρίδνπλ λα παίξλνπλ ζάξθα θαη νζηά κέζα απφ 
πξνζπάζεηεο ζε ρψξνπο βηνινγηθήο γεσξγίαο θαη κηθξψλ αγξνηψλ, ήπηαο ελέξγεηαο 
θαη θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ζπκπαξάζηαζεο ζε ζχκαηα θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη 
έκπξαθηεο αιιειεγγχεο κε ηνλ Τξίην Κφζκν. 

 Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαη θηλήκαηα ζπγθξνηνχλ κηα ηζρπξή 
Κνηλσλία Πνιηηψλ, ηθαλή λα πηέδεη, λα πξνηείλεη θαη λα δεκηνπξγεί. 

 Ψο Πξάζηλνη, θηηάρλνπκε ηνπο θαηξνύο πνπ δνύκε ελψ ε έκθαζε ζηελ 
ηνπηθή θαη ζεκαηηθή δξάζε ιεηηνπξγεί θαη σο ζπλεθηηθφο ηζηφο ησλ δηαθνξεηηθψλ 
ηάζεσλ, απφ νηθναλαξρηθνχο κέρξη ηερλνθξάηεο. 

 
4. ηην Δλλάδα  
 

Γλσξίδνπκε θαιά φηη εηδηθά ζηελ Διιάδα αληηκεησπίδνπκε κηα πεξηνξηζκέλε 
αλάπηπμε ηεο Κοινωνίαρ ηων Πολιηών, πνπ εκπιέθεηαη πεξηζζφηεξν ζε 
πειαηεηαθέο εμππεξεηήζεηο θαη πνιχ ιηγφηεξν ζε δεκφζηεο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθφ 
έιεγρν ηεο εμνπζίαο.  

Η κεηαξξχζκηζε ηνπ θξάηνπο κε ζηφρν ηελ αλαθαηαλνκή ηεο πνιηηηθήο, 
νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο εμνπζίαο αλάκεζα ζην θέληξν θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο 
πεξηθέξεηαο είλαη δήηεκα βαζχηαηα πνιηηηθφ θαη έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε ρψξα. Ο 
ζπγθεληξσηηζκφο πνπ απνηέιεζε ην θπξίαξρν κνληέιν νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο, 
ζηέξεζε ηελ Διιάδα απφ ηα αλαγθαία βήκαηα εθζπγρξνληζκνχ, πξνθαιψληαο 
έληνλεο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο θαη γεληθή πζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο.     



Σηα 185 ρξφληα δσήο ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο,  φπνηεο ζνβαξέο 
πξνζπάζεηεο έγηλαλ γηα κεηαθνξά εμνπζίαο ζηελ απηνδηνίθεζε δπζηπρψο  δελ 
θαξπνθφξεζαλ γηαηί, νη πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ ζηήξηδαλ ην ζπγθεληξσηηζκφ ήζειαλ 
ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο γηα  ηελ αλαπαξαγσγή ηνπο ζηελ εμνπζία θαη ηελ 
απηνδηνίθεζε ζην πεξηζψξην ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Τν ζχζηεκα πνπ θαζηεξψζεθε κε ηα άξζξα  (101, 102) ηνπ ζπληάγκαηνο  ηνπ 
1975, ην νπνίν ζεζπίζηεθε κεηά ηελ πηψζε ηεο δηθηαηνξίαο ζε θιίκα θαη 
πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επλννχζαλ ηελ νηθνδφκεζε κηαο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίαο 
ζηελ πεξηθέξεηα, αληηκεηψπηζε ην ζεζκφ ηεο απηνδηνίθεζεο  κε θφβν θαη επηθπιάμεηο. 
Οη νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο αλαηέζεθαλ ζηηο απνθεληξσκέλεο θξαηηθέο ππεξεζίεο 
ζην επίπεδν ηνπ λνκνχ (παιαηέο Ννκαξρίεο) θαη αξγφηεξα ζηηο θξαηηθέο Πεξηθέξεηεο. 
Οη Γήκνη θαη νη θνηλφηεηεο πνπ απνηεινχζαλ ην κνλαδηθφ βαζκφ απηνδηνίθεζεο κέρξη 
ηελ ίδξπζε ηεο εθιεγκέλεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο (1994), παξά ηελ 
θαηνρχξσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο απηνηέιεηαο, ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο αξκνδηφηεηεο 
θαη ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο δελ κπνξνχζαλ λα εθπιεξψζνπλ ηελ απνζηνιή ηνπο.  

Τν ζρέδην «Καπνδίζηξηαο» γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο Πξσηνβάζκηαο 
Απηνδηνίθεζεο δελ πέηπρε. Κχξην ζηνηρείν ηνπ ήηαλ νη αλαγθαζηηθέο ζπλελψζεηο (πνπ 
ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δηέιπζαλ θαη Γήκνπο πνπ είραλ πξνθχςεη απφ εζεινχζηεο 
ζπλελψζεηο). Παξάιιεια, πξνθάιεζε καξάδσκα ησλ νξεηλψλ θνηλνηήησλ, κε ηελ 
έληαμή ηνπο ζε κεγαιχηεξνπο δήκνπο πνπ έρνπλ ηα θέληξα ηνπο ζηηο πεδηάδεο. Αο 
ζεκεησζεί φηη νη νξεηλνί νηθηζκνί, πνπ ήδε βξίζθνληαη ζε θξίζηκε θαηάζηαζε, 
απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ ηζνξξνπία ησλ νξεηλψλ νηθνζπζηεκάησλ 
θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αγξνδαζνθνκίαο θαη ηνπ αγξνηνπξηζκνχ. Οπζηαζηηθά, 
αλαδηαηάρηεθαλ νη θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε ζθνπφ λα γίλνπλ 
αληαγσληζηηθφηεξνη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο αιιά δελ πέηπραλ νχηε απηφ.  

Γπζηπρψο φκσο γηα ηε ρψξα καο θαη ε επθαηξία πνπ δφζεθε κε 
ηελ εθηεηακέλε θαη ζπλαηλεηηθή ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ην 2001 γηα ξηδηθή αιιαγή 
ηνπ ζπζηήκαηνο απηνδηνίθεζεο, ράζεθε κπξνζηά ζηελ αηνικία θαη ζην θφβν ηνπ 
θνκκαηνθξαηνχκελνπ  πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο λα παξαρσξήζεη κέξνο ηεο πνιηηηθήο 
ηνπ εμνπζίαο.  

Τελ ίδηα ζηηγκή, ε εξήκσζε ησλ δχν ηξίησλ ηεο ρψξαο θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο 
κε ηελ ππεξδηφγθσζε ησλ δχν κεγάισλ πφιεσλ πεξηνξίδεη ηα πεξηζψξηα γηα 
ιεηηνπξγηθή απηνδηνίθεζε. Η ζπκκεηνρή ζηα θνηλά απαμηψλεηαη, ε δηαπινθή 
επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ κε θέληξα πνιηηηθψλ απνθάζεσλ έρεη γίλεη θαλφλαο, ε 
αλάδεημε ζε δεκφζηεο ζέζεηο εμειίζζεηαη ζε επάγγεικα γηα ιίγνπο, ε δηαθίλεζε ησλ 
ηδεψλ δίλεη ηε ζέζε ηεο ζε κηα εκπνξεπκαηνπνηεκέλε πνιηηηθή επηθνηλσλία, νη πνιίηεο 
δελ εκπηζηεχνληαη ηελ απφ θνηλνχ δξάζε κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο. Η δεκνθξαηία δελ 
είλαη νπζηαζηηθή, γηαηί δελ έρεη ζπκκεηνρηθφ ραξαθηήξα.  

Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη απνθέληξσζε ηεο δηαθζνξάο θαη άιισλ παζνγελεηψλ 
ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, θάηη πνπ ζπλεηέιεζε ζηε γεληθφηεξε απαμία ησλ ζεζκψλ θαη 
ησλ πνιηηηθψλ ζηα κάηηα ησλ πνιηηψλ. 

 
5. Ο θεζμόρ και ηο «ππόγπαμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ»  
 

Οη ζεζκνί ηεο Απηνδηνίθεζεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πξνλνκηαθφ ρψξν 
πεπιθεπειακήρ ανάπηςξηρ θαη ζςμμεηοσήρ ησλ πνιηηψλ. Άιισζηε, ην θξάηνο 
«είλαη πνιύ κηθξό γηα ηα κεγάια πξνβιήκαηα, θαη πνιύ κεγάιν γηα ηα κηθξά», φπσο 

έγξαςε ν Άληνλη Γθίληελο. 
Καη βέβαηα, κε βάζε ηελ «απσή ηηρ επικοςπικόηηηαρ», νη πνιηηηθέο 

απνθάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη απφ ην θνληηλφηεξν πξνο ηνλ πνιίηε επίπεδν 
δηνίθεζεο θαη απφ ηνλ πνιίηε πνπ ηνλ αθνξνχλ.  

Απηφ πνπ εθαξκφδεηαη φκσο απηή ηε ζηηγκή είλαη ην λέν πξφγξακκα 
«Καιιηθξάηεο», κε ην νπνίν δηεμήρζεζαλ θαη νη πξφζθαηεο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο 
(Ννε 2010). 

Με βάζε ηε λέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο 



δηνίθεζεο, ην πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» θαζηεξψλεη ηα παξαθάησ:  
  ηε δεπηεξνβάζκηα πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε. Σηε ζέζε ησλ 76 

Ννκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ δεκηνπξγήζεθαλ αηξεηέο πεξηθέξεηεο ζε αξηζκφ 
αλάινγν ησλ 13 θξαηηθψλ πεξηθεξεηψλ. Δηζάγεηαη ν ζεζκφο ηνπ αηξεηνχ 
πεξηθεξεηάξρε, ησλ ζεκαηηθψλ θαη ηνπηθψλ Αληηπεξηθεξεηαξρψλ, ε Πεξηθεξεηαθή 
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 

 370 Γήκνπο κε αλαγθαζηηθέο ζπλελψζεηο ησλ 1034 ππαξρφλησλ Γήκσλ 
θαη Κνηλνηήησλ. Ταπηφρξνλα ηα πεξίπνπ 6.000 Ννκηθά Πξφζσπα θαη Γεκνηηθέο 
Δπηρεηξήζεηο ησλ Γήκσλ, γίλνληαη ιηγφηεξα απφ 2000, θαηαξγνχληαη δειαδή πεξίπνπ 
4000 Ννκηθά Πξφζσπα θαη Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο ησλ Γήκσλ. 

 7 Γεληθέο Γηνηθήζεηο, πνπ αληηθαζηζηνχλ ηηο 13 ζεκεξηλέο θξαηηθέο 
πεξηθέξεηεο σο ηηο απνθεληξσκέλεο θξαηηθέο νληφηεηεο ηελ χπαξμε ησλ νπνίσλ 
επηβάιεη ην Σχληαγκα. Καζηεξψλεηαη Δηδηθή Απηνηειή Υπεξεζία Δπνπηείαο ησλ 
Ο.Τ.Α. 

 Δηδηθά ζηελ Αηηηθή θαη ηε Θεζζαινλίθε αληηκεησπίδνληαη κε εηδηθέο 
ξπζκίζεηο ηα δεηήκαηα Μεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα. 

 
Άλλερ πςθμίζειρ 

 
-Χήθνο ζηα 18 θαη ςήθνο ζηνπο κεηαλάζηεο. 
-Η ςεθνθνξία γίλεηαη θαηά ζπλδπαζκνχο 
-Νέερ απμοδιόηηηερ:  

 Τν ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξά ζηνλ αλαπηπμηαθφ 
πεξηθεξεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ 

 Η πεξηθέξεηα ζα απνηειέζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Πξάζηλεο 
Αλάπηπμεο 

 Μεηαθνξά αξκνδηνηήησλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε & ηελ εχξπζκε 
ιεηηνπξγία ησλ δχν κεγαιχηεξσλ ρσξηθψλ ελνηήησλ ηεο ρψξαο (Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 
– Μεηξνπνιηηηθφ Γηακέξηζκα Θεζζαινλίθεο 

-Κάζε πεξηθέξεηα κπνξεί λα ζπληζηά ή λα ζπκκεηέρεη ζε κία αλαπηπμηαθή 
αλψλπκε εηαηξία. 

-Λειηοςπγίερ Μηηποπολιηικού σαπακηήπα  
α. Αηηική: πξνβιέπνληαη 4 κεηξνπνιηηηθέο επηηξνπέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

θάζε ηνκέα αξκνδηνηήησλ & νη νπνίεο πξνεηνηκάδνπλ θαη εηζεγνχληαη ζην Σπκβνχιην 
φια ηα ζέκαηα 

β. Κενηπική Μακεδονία: 

  νη κεηξνπνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο αζθνχληαη κφλν γηα ην Γηακέξηζκα ηεο 
Θεζζαινλίθεο,  

  νη εθιεγκέλνη πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη ηεο Θεζζαινλίθεο εθιέγνπλ 
απφ ηα κέιε ηνπο κία κεηξνπνιηηηθή επηηξνπή πνπ απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε ησλ 
κεηξνπνιηηηθψλ αξκνδηνηήησλ  

-Σομείρ μηηποπολιηικών λειηοςπγιών: 

 Μεηαθνξψλ & ζπγθνηλσληψλ 

 Πεξηβάιινληνο & πνηφηεηα δσήο 

 Φσξηθνχ ζρεδηαζκνχ & αζηηθψλ 

 Αλαπιάζεσλ 

 Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο & αζθάιεηαο 
-Μησανιζμοί εποπηείαρ, ελέγσος διαθάνειαρ:  
Έιεγρνο Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ  

 Πξνιεπηηθφο, 

 Καηαζηαιηηθφο, 

 Πξνζπκβαηηθφο, 

 Έιεγρνο είζπξαμεο εζφδσλ  
Απηνηειήο Υπεξεζία Επνπηείαο ΟΤΑ: 



 Σπζηήλεηαη ζηηο έδξεο ησλ επηά απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, 

 Αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ ΟΤΑ & γηα ηνλ 
πεηζαξρηθφ έιεγρν ησλ αηξεηψλ & νξγαλψλεηαη ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθήο απηνηέιεηαο 
απεμαξηεκέλε απφ θάζε δπλαηφηεηα θξαηηθήο παξέκβαζεο, 

 Γηαξζξψλεηαη ζε δηεχζπλζε Γεληθψλ, Οηθνλνκηθψλ & Τερληθψλ 
Υπνζέζεσλ 

Καζνιηθή ππνρξέσζε αλάξηεζεο ζην δηαδίθηπν φισλ ησλ απνθάζεσλ  
 
6. Κπίζειρ  

 
Η κεηαξξχζκηζε, δελ άιιαμε ην εθινγηθφ ζχζηεκα πξνο κηα αλαινγηθφηεξε 

θαηεχζπλζε, νχηε πξνβιέπεη ηνπηθά δεκνςεθίζκαηα κε δεζκεπηηθφ απνηέιεζκα -γηα 
λα απνθαζίδνπλ νη ίδηνη νη θάηνηθνη κηαο πεξηνρήο γηα ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηά 
ηνπο- ή ελίζρπζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηνπ ξφινπ ησλ θηλεκάησλ. Δμ’ 
άιινπ, δελ απνδπλακψλεηαη ν πξνζσπνπαγήο ραξαθηήξαο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ 
ζψθνπ ελψ εμαθνινπζεί λα δηαηεξείηαη ην ηζρχνλ ιεζηξηθφ ζχζηεκα, φπνπ ε ληθήηξηα 
παξάηαμε παίξλεη ηα 3/5 ησλ εδξψλ ησλ ζπκβνπιίσλ, αθφκε θαη αλ λίθεζε ηε 
δεχηεξε Κπξηαθή ζπγθεληξψλνληαο ζηελ πξψηε ςεθνθνξία πνζνζηφ, αο πνχκε, 
25%.     

Η απηνδηνίθεζε ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο απνηειεί απηνλφεην βήκα, πνπ 
έξρεηαη κε θαζπζηέξεζε δεθαεηηψλ. Η ζεζκνζέηεζή ηεο ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 
ηελ επθαηξία λα δνθηκαζηνχλ λένη ζεζκνί γηα πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία θαη ζπκκεηνρή 
ησλ πνιηηψλ. Αληί γη’ απηφ, φκσο, κεηαθέξνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο νη παζνγέλεηεο ησλ 
λνκαξρηψλ, ελψ νη αξκνδηφηεηέο ηνπο παξακέλνπλ πεξηνξηζκέλεο, αζαθείο θαη 
ειεγρφκελεο.  

Η νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ γηα ηηο πεξηθέξεηεο, αιιά θαη ν ξφινο ησλ 7 
Γεληθψλ Γηνηθήζεσλ πνπ ζα ζπλερίζνπλ λα εθπξνζσπνχλ ηελ θεληξηθή εμνπζία, δελ 
δηεπθξηλίδνληαη. Η απφδνζε αξκνδηνηήησλ ζηηο πεξηθέξεηεο ζα είλαη ζηαδηαθή, ελψ 
απνπζηάδεη ηειείσο ε απαξαίηεηε πξφβιεςε γηα ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο ππέξ ηεο 
απηνδηνίθεζεο φπνπ ε λνκνζεζία δελ έρεη ζαθή ξχζκηζε.  

Απνπζηάδεη, επίζεο, έλα αληίζηνηρν ζρέδην κεηαξξχζκηζεο θαη γηα ηελ 
θεληξηθή δηνίθεζε, ψζηε λα πξνζαξκνζηεί ζε έλα λέν επηηειηθφ ξφιν. 

Θεσξνχκε απαξαίηεην λα έρνπλ νη αηξεηέο πεξηθέξεηεο ηνπιάρηζην ηηο 
αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχλ ήδε νη πεξηθέξεηεο ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ησλ 
15. Οη επηηειηθέο αξκνδηφηεηεο, φπσο θαζνξίδνληαη θαη ζην Σχληαγκα, λα 
παξακείλνπλ ζηελ θεληξηθή δηαθπβέξλεζε. Γηα ηηο ππφινηπεο, φκσο, λα ππάξρεη 
ηεθκήξην αξκνδηφηεηαο ππέξ ηεο απηνδηνίθεζεο.  

Οη εθηηκήζεηο γηα ην θφζηνο ηεο κεηαξξχζκηζεο ζπγθιίλνπλ ζηα 4 δηο επξψ. Σε 
θαηξνχο αζθπθηηθήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, εχινγν είλαη ην εξψηεκα θαηά πφζν 
ηα ρξήκαηα απηά είλαη φλησο δηαζέζηκα ρσξίο λα αθαηξεζνχλ απφ άιιεο 
πξνηεξαηφηεηεο, εμίζνπ ζεκαληηθέο. Σεκεηψλνπκε εδψ ηνλ θίλδπλν λα έρνπκε 
πξαγκαηηθφ ράνο ζηε ιεηηνπξγία ηεο απηνδηνίθεζεο, αλ ηα ρξήκαηα απηά ηειηθά δελ 
εθηακηεπζνχλ θαλνληθά. 

Γηα ηνπο πφξνπο ηεο απηνδηνίθεζεο, πάγηα ζέζε καο είλαη λα δηαρεηξίδεηαη 
ζηαζεξφ  πνζνζηφ ησλ δεκφζησλ εζφδσλ, αλάινγν κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αζθεί. 
Σπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ησλ δεκφζησλ εζφδσλ λα παξακέλεη ζηελ Πεξηθέξεηα φπνπ 
εηζπξάρζεθε, ελψ έλα αθφκε πνζνζηφ λα αλαδηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ 
φιεο ηεο ρψξαο γηα άκβιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ κε θξηηήξηα 
θνηλσληθήο ζπλνρήο, πεξηθεξεηαθήο ηζνξξνπίαο θαη πξνψζεζεο ηεο βησζηκφηεηαο.  

Τα δεδνκέλα θάλνπλ ζρεδφλ αδχλαηε ηελ αλάδεημε πεξηθεξεηαξρψλ ρσξίο 
ηελ ππνζηήξημε ελφο θφκκαηνο εμνπζίαο. Σε έλα ηέηνην πιαίζην, ε εληζρπκέλε 
εμνπζία ησλ πεξηθεξεηαξρψλ δελ θαηνρπξψλεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο απηνδηνίθεζεο.  

  
 



7. Η παθογένεια 
 
Η παξαδνζηαθή θξηηηθή ζηελ Απηνδηνίθεζε είλαη φηη θπξηαξρεί ν 

παξαγνληηζκφο ησλ “πξνζσπηθνηήησλ” θαη ε επίκνλε πξνζπάζεηα ησλ θνκκαηηθψλ 
ζρεκαηηζκψλ λα δηεπξχλνπλ ηελ επηξξνή ηνπο. Η Απηνδηνίθεζε ζεσξείηαη σο 
ηζνπιήζξα γηα ηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή, γηα ηελ θαηάιεςε “πςειφηεξσλ” ζέζεσλ 
ελψ ζην ρψξν ηεο θνηλσλίαο ε Απηνδηνίθεζε ζεσξείηαη “πησρφο ζπγγελήο” ηνπ φινπ 
πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ρσξίο νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ 
ηνπ ηφπνπ. Η αλεχζπλε δεκαγσγία, νη δηαπινθέο, ε αδηαθάλεηα, ε ζεζηζεξία, ε ρσξίο 
ηδενινγηθφ πεξηερφκελν ζπλαιιαγή ζπκπιεξψλνπλ ην παδι. 

Πξνβιέςακε έγθαηξα όηη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν νη δηάθνξνη ππνςήθηνη ζα 
αλαδεηνύλ λα ζηεξηρζνύλ (θαη) ζε εμσθνκκαηηθνύο παξάγνληεο, θπξίσο ζε νηθνλνκηθά 
ηζρπξνύο, πνπ ζα επελδχζνπλ πάλσ ηνπο θαη ζα πεξηκέλνπλ κεηά λα εηζπξάμνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο δηαθηλδχλεπζε. Τν ςεθνζπιιεθηηθφ πξνθίι ησλ ππνςεθίσλ ηεο 
Απηνδηνίθεζεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζα κεηαηίζεηαη σο αληηθείκελν απφ ηα ρέξηα 
ησλ θνκκαηηθψλ ζηειερψλ ζηνπο επαγγεικαηίεο δηαθεκηζηέο θαη επηθνηλσληνιφγνπο.  

Κάπνηνη βέβαηα ςεθίδνπλ ην «ιηγφηεξν θαθφ» φκσο άιινη επηιέγνπλ ηελ 
απνρή, ην άθπξν ή ην ιεπθφ, ζε πνζνζηφ πνπ μεπεξλά ην 30% παλειιαδηθά. Γελ 
πηζηεχνπλ φηη ε κφλε ελαιιαθηηθή ιχζε ζηελ παξαίηεζε θαη ηνλ θπληζκφ είλαη ε 
ζπιινγηθή δεκφζηα παξνπζία. Οχηε έζησ λα απαηηήζνπκε απφιπηε δηαθάλεηα απφ 
ηνπο ππνςήθηνπο δεκάξρνπο θαη λνκάξρεο θαη πιήξε δεκφζην έιεγρν ησλ δαπαλψλ 
θαη ησλ ρξεκαηνδνηψλ ηνπο. 

 
8. Πποηάζειρ  

 
-Θα πξέπεη λα κεησζεί ν ζπγθεληξσηηζκφο ζε κνλνπξφζσπα φξγαλα. 

Δπηδηψθνπκε ηελ έκκεζε εθινγή Πεξηθεξεηάξρε θαη ηε κεηαθνξά βαζηθψλ 
αξκνδηνηήησλ ζηα ζπκβνχιηα.   

-Φξεηάδνληαη κεηαξξπζκίζεηο γηα πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία, θαζηέξσζε ηεο 
απιήο αλαινγηθήο, πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζεηεηψλ θαη νηθνλνκηθή δηαθάλεηα.  

-Τα ηνπηθά δεκνςεθίζκαηα πξέπεη λα είλαη δεζκεπηηθά ηφζν γηα ηελ ηνπηθή 
Αξρή, φζν θαη γηα ηελ θεληξηθή εμνπζία ή ηε Βνπιή. Γεκνςεθίζκαηα λα 
δηελεξγνχληαη ζην Γήκν ή Πεξηθέξεηα κεηά απφ αίηεκα ησλ αληίζηνηρσλ νξγάλσλ ή 
ηηο αληίζηνηρεο ππνγξαθέο πνιηηψλ. Γπλαηφηεηα ησλ πνιηηψλ λα πξνθαινχλ 
δεκνςήθηζκα κε ζπγθέληξσζε αξηζκνχ ππνγξαθψλ ίζνπ κε ην 5% ηνπ εθινγηθνχ 
ζψκαηνο αιιά θαη δπλαηφηεηα αθπξσηηθνχ δεκνςεθίζκαηνο θαηά νπνηαζδήπνηε 
απφθαζεο ηνπ Γήκνπ ή ηεο Πεξηθέξεηαο κε αληίζηνηρν πνζνζηφ ππνγξαθψλ.  

- Φξεηάδνληαη ζεηηθέο δηαθξίζεηο ππέξ ησλ γπλαηθψλ, κε ηζφπνζε ζπκκεηνρή 
ηνπο ζε φια ηα φξγαλα.  

-Τα θνηλσληθά θηλήκαηα λα έρνπλ δηθαίσκα έθθξαζεο ζηα κέζα καδηθήο 
ελεκέξσζεο πνπ ειέγρνληαη απφ ηελ Απηνδηνίθεζε.  

-Κξαηηθέο αξκνδηφηεηεο φπσο Οηθνλνκηθά, Παηδεία, Υγεία, Γηθαηνζχλε θ.ι.π., 
λα κεηαθεξζνχλ ζηελ Απηνδηνίθεζε κέζα ζηα φξηα ηεο. Σηξαηφο θαη εμσηεξηθή 
πνιηηηθή λα παξακείλνπλ ζην θξάηνο φκσο θάζε Γήκνο ή Πεξηθέξεηα λα κπνξνχλ λα 
θαζηεξψζνπλ ελαιιαθηηθή θνηλσληθή ζεηεία θαη λα εληζρχζνπλ ηελ ηδέα ηεο 
Κνηλσληθήο Άκπλαο.  

-Τα κέιε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ λα είλαη αλαθιεηά. Η αλάθιεζε λα γίλεηαη αλ 
δεηεζεί απφ ηα 4/5 ησλ κειψλ ηνπ νηθείνπ νξγάλνπ ή αλ ζε δεκνςήθηζκα δεηεζεί 
απηφ απφ ην 70% ησλ εγγεγξακκέλσλ.  

 


