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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 

 

Στην Αθήνα σήμερα, 22 Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη, συνεδρίασε στο 

κατάστημα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης επί της οδού Βασ. Σοφίας 15 (1ος όροφος – Αίθουσα 

Συνεδριάσεων), η Επιτροπή για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία συστήθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 5 του ν.4368/2016 και συγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ.19976/9.6.2016 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης (Υ.Ο.Δ.Δ. 318 / ΑΔΑ: ΩΧΓΚ465ΦΘΕ-ΖΗΧ), κατόπιν της 

υπ’ αριθμ.1/15.6.2016 πρόσκλησης του Προέδρου αυτής.  

 

Θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έναρξη εργασιών Επιτροπής – 

Εισηγητικό περίγραμμα του έργου της 

Επιτροπής και βασικές κατευθύνσεις 

αυτής 

 2. Οργανωτικά ζητήματα και περαιτέρω 

προγραμματισμός λειτουργίας της 

Επιτροπής 

 
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες: 

 

- Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Κώστας Πουλάκης, Γενικός Γραμματέας 

του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Τα μέλη: 

- Βασιλική Γιαβή, προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης & 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

- Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης 

 

- Μαρία Μωυσίδου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης & 

Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

- Μαρία Μαυραγάνη, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οργάνωσης & 

Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
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- Αφροδίτη Διαμαντοπούλου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

- Νικόλαος Χατζηεργάτης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

- Μαρία Νίκου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης προϊσταμένη της 

Διεύθυνσης Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

 

- Νικόλαος Μαυρίκας, νομικός και ε.τ. Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ. 

- Ιωάννης Ψυχάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιφερειακής 

Οικονομικής Ανάλυσης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 

- Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου, δικηγόρος, Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια Αναπτυξιακών Θεσμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο ΤΕΙ 

Πελοποννήσου 

- Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, νομικός – πολιτικός επιστήμονας, 

Διευθυντής ΕΣΔΔΑ 

- Γεώργιος Μπαλάφας, πολιτικός μηχανικός ΤΕ, Ειδικός Σύμβουλος 

Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

- Δανάη Κολτσίδα, δικηγόρος - πολιτικός επιστήμονας, Ειδική Σύμβουλος 

του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης 

- Αλέξιος Μαυραγάνης, πολιτικός επιστήμονας 

- Αικατερίνη Αδαμοπούλου, νομικός 

- Γεώργιος Τράντας, νομικός 

- Κωνσταντίνος Τσεφαλάς, φυσικός, Γενικός Γραμματέας Δήμου Νίκαιας 

- Γεώργιος Αγοραστάκης, μηχανολόγος μηχανικός ΤΕ, πρώην 

Αντινομάρχης Χανίων και μέλος ΕΝΑΕ 

 

- Γεώργιος Πατούλης, Πρόεδρος της ΚΕΔΕ 

- Απόστολος Κοιμήσης, μέλος του ΔΣ της ΚΕΔΕ 

- Δημήτριος Μπίρμπας, μέλος του ΔΣ και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ  

 

- Ιωάννης Σγουρός, Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΝΠΕ και Περιφερειακός 

Σύμβουλος Αττικής 

- Δημήτριος Μαραβέλιας, μέλος του ΔΣ της ΕΝΠΕ και Περιφερειακός 

Σύμβουλος Αττικής 

- Σπυρίδων Τζόκας, μέλος του ΔΣ και εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ – 

Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αττικής 

 

- Ιωάννης Τσούνης, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Εκτελεστικής 

Επιτροπής της ΠΟΕ – ΟΤΑ και εκπρόσωπός της  

- Άλκης Ζαβερδινός, Πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών και εκπρόσωπός της  
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- Οι Γραμματείς της Επιτροπής: 

Παρασκευή Γεωργακοπούλου, Αικατερίνη Χαλδαίου, Ελευθερία Καμπόλη, 

Χριστίνα Τσίτλικα, Μαρία Σταυρίδου και Μάριος Προβατάρης. 

 

Στη συνεδρίαση επίσης παρευρέθηκαν:  
 

- Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. 

Παναγιώτης Κουρουμπλής 

- Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης 

- Ο Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. 

Ιωάννης Μπαλάφας 

- Ο κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός, Πρόεδρος της ΕΝΠΕ – 

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και 

-Ο κ. Δημήτρης Μαρής, συνεργάτης της ΚΕΔΕ 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους στην 

εναρκτήρια συνεδρίαση της Επιτροπής, την οποία συνέδεσε με την 

απαρχή της υλοποίησης μίας μεγάλης μεταρρυθμιστικής πρωτοβουλίας, 

η οποία αποτελεί κεντρική κυβερνητική δέσμευση και προτεραιότητα, το 

σχεδιασμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 21ου αιώνα. 

Επισήμανε, ότι η ανάγκη διαμόρφωσης ενός θεσμικού πλαισίου 

σύγχρονου, που θα συνδυάζει τις αρετές της δημοκρατίας και της 

συμμετοχής αφ’ ενός και της αποτελεσματικότητας αφ’ ετέρου, αποτελεί 

μάλλον κοινή διαπίστωση και κοινή ανάγκη όλων των φορέων και 

κοινωνικών δυνάμεων, ιδιαίτερα σήμερα, που η ελληνική Τοπική 

Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Από τη μία πλευρά, 

υπάρχουν συσσωρευμένες παθογένειες, αδυναμίες και στρεβλώσεις και 

από την άλλη βρίσκεται αντιμέτωπη με τις ανάγκες αλλά και τις 

δυνατότητες που θέτει ενώπιόν της και ενώπιον των τοπικών κοινωνιών η 

τρέχουσα κρίση και, κυρίως, ο στόχος της υπέρβασής της με κοινωνικό 

πρόσημο. 

Αναφερόμενος στις παθογένειες, παρέθεσε ενδεικτικά  την απουσία 

προσανατολισμού και οράματος, το απαρχαιωμένο και 

πολυδιασπασμένο θεσμικό πλαίσιο και τις εμβαλωματικού 

χαρακτήρα πρωτοβουλίες, οι οποίες απείχαν πολύ από το να 

οραματιστούν και να προτείνουν ένα νέο, σύγχρονο, προοδευτικό 

αυτοδιοικητικό μοντέλο. Τόνισε δε ότι  η Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει 

να γίνει το εργαστήρι μιας σύγχρονης και με νέους όρους 

δημοκρατίας και συμμετοχής, μιας κοινωνίας ανοιχτής, ανεκτικής 

και αλληλέγγυας, ενός παραγωγικού μοντέλου με αποκέντρωση, 
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δημοκρατικό σχεδιασμό, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και κοινωνική 

δικαιοσύνη. 

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα εμβληματικά σημεία της προωθούμενης 

μεταρρύθμισης, τα οποία θα αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες,  τους 

οποίους καλείται να επεξεργαστεί η Επιτροπή. 

Πρώτος πυλώνας είναι η ενίσχυση της δημοκρατίας, της αποκέντρωσης, 

της κοινωνικής συμμετοχής και της νομιμότητας και της διαφάνειας στη 

λειτουργία των Ο.Τ.Α. 

Δεύτερος πυλώνας είναι η ενίσχυση της διοικητικής 

αποτελεσματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κεντρικούς στόχους 

την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων κάθε βαθμίδας διοίκησης και την 

ουσιαστική άσκηση αυτών, καθώς και την ενίσχυση της επιχειρησιακής 

ικανότητας των ΟΤΑ. 

Τρίτος πυλώνας είναι η αναβάθμιση του ρόλου των Περιφερειών στον 

αναπτυξιακό σχεδιασμό, στο πλαίσιο του εθνικού στόχου της δίκαιης 

ανάπτυξης 

Τέταρτος πυλώνας είναι η ενίσχυση του ρόλου των Δήμων στην άσκηση 

της κοινωνικής πολιτικής και την ανάπτυξη της αλληλεγγύης 

Πέμπτος πυλώνας είναι η ουσιαστική ενοποίηση των Ο.Τ.Α. μέσα από 

την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών που θα αίρουν τις 

ενδοδημοτικές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες, θα προάγουν την 

ενδοδημοτική και ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση και, εν τέλει, θα 

καλλιεργούν στους πολίτες ενιαία δημοτική και περιφερειακή συνείδηση. 

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Επιτροπή θα χρειαστεί να καταβάλει κοπιώδεις 

και συστηματικές προσπάθειες ώστε να ολοκληρώσει το έργο της μέσα 

στους επόμενους πέντε μήνες. Πολιτική δε επιλογή του Υπουργείου και 

της Κυβέρνησης ήταν η Επιτροπή που θα αναλάβει το μεγάλο αυτό έργο 

να μην είναι μια μικρή ομάδα αποκλειστικά «εκλεκτών» της, αλλά να 

αποτελείται από: 

 υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η θεσμική συνέχεια και 

μνήμη και να εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη προς τη Δημόσια Διοίκηση, 

 ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες σε θέματα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα εισφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις και 

πρακτική εμπειρία από την καθημερινή λειτουργία των αυτοδιοικητικών 

θεσμών, αλλά και νέες ιδέες και προτάσεις, αλλά και 

 αιρετούς εκπροσώπους των αυτοδιοικητικών φορέων, και μάλιστα 

με πλουραλιστική πολιτική εκπροσώπηση κάθε φορέα, προκειμένου οι 

αλλαγές που θα προταθούν να διαμορφωθούν εξαρχής μέσα από ευρύ 

δημοκρατικό διάλογο και με την ενεργό συμμετοχή των άμεσα 

ενδιαφερομένων. 

Επισήμανε δε, ότι φιλοδοξία της Κυβέρνησης είναι, με αυτή η 

εμβληματικού χαρακτήρα μεταρρύθμιση, να εγκαινιάσει έναν νέο τρόπο 
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άσκησης πολιτικής, που θα αναβαθμίζει το ρόλο των τοπικών αρχών, θα 

αποκαθιστά την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον των πολιτών και θα 

ανοίγει δρόμο στην κοινωνική καινοτομία, ενώ την ίδια στιγμή θα 

μετατρέπει τους Δήμους και τις  Περιφέρειες σε σύγχρονες, ισχυρές και 

αποτελεσματικές διοικητικές δομές που θα λειτουργούν 

παραπληρωματικά και σε συνέργεια με το κεντρικό κράτος. 
 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε το λόγο στα μέλη της 

πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, προκειμένου να απευθύνουν χαιρετισμό. 
 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Βερναρδάκης χαρακτήρισε ως κομβικής 

σημασίας τη λειτουργία της Επιτροπής, η σύνθεση της οποίας θα 

οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, και ανέφερε ότι η μεταρρύθμιση 

στην τοπική αυτοδιοίκηση θα αποτελέσει πυλώνα του διοικητικού 

μετασχηματισμού της Χώρας.  Επισήμανε, επίσης, ότι οι  πολιτικές που 

επιχειρούνται στη δημόσια διοίκηση πρέπει  να είναι συμβατές με τις 

αντίστοιχες που ακολουθούνται στην  τοπική αυτοδιοίκηση.  
 

 

Ο Υφυπουργός κ. Μπαλάφας χαρακτήρισε το έργο που καλείται να φέρει 

σε πέρας η Επιτροπή, ως ένα ακόμα λιθαράκι στις μεταρρυθμίσεις που 

ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1980. Η λειτουργία της Επιτροπής 

αποτελεί μια ουσιαστική μεταρρυθμιστική διαδικασία, σε μια ιδιαίτερα 

κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία υπάρχει ανάγκη παραγωγικής 

ανασυγκρότησης της χώρας, αναπτυξιακής ανάκαμψης και αναβάθμισης 

του ρόλου του δημόσιου τομέα. 

Διατύπωσε την άποψη ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι βασικός πυλώνας 

μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ως εκ τούτου, το σημαντικό έργο 

της Επιτροπής εντάσσεται στο παραγωγικό γίγνεσθαι της Χώρας, 

προσδίδοντας όφελος στην πατρίδα μας.  

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε το λόγο στον κ. Κ. 

Αγοραστό, ο οποίος μίλησε για το ιστορικό βάρος και χρέος που σηκώνει 

το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης απέναντι 

στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους πολίτες της Χώρας, το οποίο θα 

πρέπει να αντιμετωπισθεί με υπευθυνότητα, ρεαλισμό και 

αποτελεσματικότητα. 

Ανέφερε ότι έξι χρόνια μετά τον Καλλικράτη θα πρέπει να γίνει 

αποτίμηση για το εγχείρημα του 2010, να αναδειχθούν τα προβλήματα 

και να ακολουθήσει αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου. Τόνισε ότι θα 

πρέπει να αποτυπωθεί νέο όραμα για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο  

θα εξειδικεύεται σε βάθος και δεν θα σταματά σε γενικές αρχές και 

θέσεις. Διατύπωσε τη θέση να συρρικνωθεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 
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Επίσης, ανέφερε ότι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται 

χρηματοδότηση, όπως και η συντήρηση των υποδομών, για την οποία  η 

χρηματοδότηση είναι πενιχρή. 

Αναφέρθηκε στους αιρετούς και τους υπαλλήλους της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, λέγοντας ότι βρίσκονται στο επίκεντρο κατηγοριών, λόγω 

ευαισθησίας της δικαστικής εξουσίας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο θέμα 

της υποστελέχωσης των Περιφερειών, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια 

Θεσσαλίας έχει 984 υπαλλήλους. Κλείνοντας είπε ότι το όραμα θα πρέπει 

να το δούμε ανθρώπινα και συνολικά και όχι αποσπασματικά. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε το λόγο στον κ. Πατούλη, ο οποίος 

εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του ως προς τον τρόπο που καταρτίστηκε ο 

Καλλικράτης, δηλώνοντας ότι το 2010 τον έφτιαξαν σε κλειστές 

κομματικές αίθουσες και σε πολλά σημεία ταλαιπώρησε πολίτες και 

πολιτικούς. Αυτό που γίνεται διαχρονικά, είναι ασαφή νομοθετήματα, 

χωρίς προσανατολισμό. Ανέφερε ότι η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια οπισθοχώρησε, σε αντίθεση με την Ευρώπη. Τόνισε ότι 

απαιτούνται καλές και γρήγορες αποφάσεις, με σοβαρότητα και χωρίς τις 

ιδεοληψίες του παρελθόντος. Επίσης, ότι  θα πρέπει να 

παραδειγματιστούμε από την εμπειρία του παρελθόντος. Υπάρχουν, 

άλλωστε,  αυτοδιοικητικά μοντέλα στην Ευρώπη, τα οποία μπορούν να 

προσαρμοστούν στο ελληνικό γίγνεσθαι. Απαιτείται διοικητική 

αυτοτέλεια και δημοσιονομική αποκέντρωση χωρίς γραφειοκρατία. Θα 

πρέπει να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης και να υπάρξει 

εξορθολογισμός δαπανών. Πρότεινε φορολογική αποκέντρωση, 

στελέχωση υπηρεσιών απομακρυσμένων νησιωτικών δήμων και ενίσχυση 

του αναπτυξιακού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έκανε λόγο για 

μητροπολιτική διοίκηση, ενίσχυση των δομών της κοινωνικής οικονομίας 

και συντονισμό των φορέων που δραστηριοποιούνται τοπικά. Επίσης 

πρότεινε τη θεσμοθέτηση μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων. Εξέφρασε την 

άποψη ότι αυτή η μεταρρυθμιστική προσπάθεια είναι ευθύνη των μελών 

της Επιτροπής και προσδοκά, το επόμενο 5μηνο, να προκύψει 

εποικοδομητικό έργο. 

 

Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε από τον Πρόεδρο στον κ. Τσούνη, ο οποίος 

πρότεινε να γίνει μία αποτίμηση του Καλλικράτη, τι άφησε ουσιαστικά  

στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεδομένου ότι αυτή δεν ενισχύθηκε 

οικονομικά, δεν υπάρχει διοικητική αυτονομία και διοικητική αυτοτέλεια. 

Δεν υπάρχει διοικητική ιεραρχία, καθόσον δεν έγιναν στους δήμους 

κρίσεις προϊσταμένων. Υπάρχει απίστευτη πολυνομία και ως εκ τούτου 

γραφειοκρατία. Αναφέρθηκε στην έλλειψη προσωπικού, τονίζοντας ότι 

αν δεν υπάρξει στελέχωση των υπηρεσιών δεν θα μπορούν να ασκούνται 

οι αρμοδιότητες. Ανέφερε ότι  οι δήμοι είναι τόσο υποστελεχωμένοι ώστε 
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περιμένουν να ανοίξει το πλαίσιο της κοινωφελούς εργασίας, 

προκειμένου να καλυφθούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πρότεινε να 

δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο αυτονομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

το οποίο, όμως, θα αποτρέπει την αυθαιρεσία των αιρετών. 

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε το λόγο στον κ. Ζαβερδινό, 

ο οποίος ανέφερε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συμβάλει ώστε να γίνει 

ουσία το αυτοδιοίκητο των Περιφερειών. Να έχουν οι Περιφέρειες τον 

πρώτο λόγο, ώστε να έχουμε υπηρεσίες προς όφελος του λαού. Πρότεινε 

να υπάρξει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα θεραπεύσει τις 

παθογένειες του Καλλικράτη και των προγενέστερων νόμων. 

Αναφέρθηκε, επίσης, στο θέμα της έλλειψης προσωπικού στις 

Περιφέρειες  που οδηγεί  στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιωτικούς 

φορείς και επισήμανε ότι η στελέχωσή τους θα πρέπει να γίνει με νέες 

προσλήψεις. 
 

Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. 

Κουρουμπλής, απευθύνοντας χαιρετισμό, ανέφερε ότι στη δύσκολη 

συγκυρία της πατρίδας, στην πολυεπίπεδη αξιακή κρίση των τελευταίων 

χρόνων, καλούμαστε, βάσει βιωματικών εμπειριών, να βρεθούμε ως 

μονάδες και όλοι μαζί και να επιτελέσουμε το καλύτερο δυνατό στις 

διεργασίες της Επιτροπής. Στόχος και πρόταγμα είναι η απελευθέρωση 

δυνάμεων στο πλαίσιο της αποκέντρωσης, της διαμόρφωσης επιτελικού 

κράτους και της ενίσχυσης της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η 

διασφάλιση βασικών αγαθών – υπηρεσιών στον πολίτη.  

Με νηφαλιότητα, έξω από συνήθεις λογικές που εμφιλοχωρούν σε 

συνεργασίες, θα πρέπει να βρούμε κοινούς στόχους και να 

δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα βοηθήσει στην ανάκαμψη της 

πατρίδας μας. 

Τα τελευταία 40 χρόνια έγιναν καλοπροαίρετες και καλές προσπάθειες, 

όπως η δημιουργία αιρετής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο Καποδίστριας, 

ο Καλλικράτης. Σήμερα καλούμαστε να βρούμε τι εμπόδισε την τοπική 

αυτοδιοίκηση, ώστε αυτή να παίξει το ρόλο της.  

Κρίσιμα ζητήματα αποτελούν η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και η 

κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Υπάρχουν ελλείμματα στην ισόρροπη 

ανάπτυξη, ισοπολιτεία πραγματική δικαιοσύνη. Ανέφερε, επίσης, ότι η 

συγκυρία είναι καλή για να επιχειρήσουμε τη μεταρρύθμιση αυτή, 

τονίζοντας ότι είναι απαίτηση των καιρών αλλά και της κοινωνίας. 

Διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι βρισκόμαστε όλοι στην ίδια όχθη και 

πρέπει να μετουσιώσουμε την εμπειρία μας σε στοχευμένες προσπάθειες. 

Επισήμανε, ότι το έργο της Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού 

πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης και το έργο της Επιτροπής 

κωδικοποίησης της νομοθεσίας θα επιφέρει ρηξικέλευθες 
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μεταρρυθμίσεις, για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση, 

αποδεικνύοντας ότι αυτός ο τόπος έχει μέλλον.  

Κλείνοντας, ανέφερε ότι εδώ θα αναμετρηθεί η πολιτική βούληση της 

κυβέρνησης για υλοποίηση των δεσμεύσεών της. Πρέπει η κρίση να 

μετατραπεί σε ευκαιρία και να γίνουν πραγματικότητα δύο έννοιες: το 

«συνανήκειν» και το «συναποφασίζειν», προκειμένου να δικαιωθεί η 

εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας.  
 

Στο σημείο αυτό, ο κ. Σγουρός υπέβαλε ερώτηση προς τον Υπουργό, γιατί 

δεν παρευρίσκεται εκπρόσωπος του Γ.Λ.Κ και αν το Γ.Λ.Κ συμπαρίσταται 

σε αυτή την προσπάθεια. Διατύπωσε δε την άποψη ότι το Γ.Λ.Κ «άρπαξε» 

πόρους από τον β΄βαθμό αυτοδιοίκησης και ενίσχυσε τον α΄βαθμό. 
 

Αποχωρώντας ο Υπουργός, του απάντησε ότι θα εξεταστεί από το 

Υπουργείο το θέμα του Γ.Λ.Κ. 

 

Με αφορμή την ερώτηση του κ. Σγουρού, ο κ. Πουλάκης ανέφερε ότι όλες 

οι ιδέες θα καταγράφονται και εάν τις υιοθετεί η πλειοψηφία, θα 

υλοποιούνται. Υπενθύμισε ότι, επί της ουσίας, η Επιτροπή θα πρέπει να 

παραδώσει ένα πακέτο νομοθετικού έργου που θα διέπει την θεσμική και 

οικονομική λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ οι ομάδες 

εργασίας θα εισηγούνται το αποτέλεσμα του έργου τους στην κεντρική 

Επιτροπή. 

Κάλεσε, επίσης, τα μέλη να δηλώσουν αν συμφωνούν καταρχήν με την 

δομή των ομάδων καθώς και να δηλώσουν που θέλουν να συμμετέχουν.  

 

Ο κ. Σγουρός, παρεμβαίνοντας, είπε ότι η Συνθήκη της Λισσαβώνας είναι 

χρήσιμο εγχειρίδιο που θα βοηθήσει σε θέματα των Περιφερειών. 

Πρότεινε η Επιτροπή να λειτουργεί συμπληρωματικά με την Επιτροπή 

Περιφερειών, για να επιλυθούν διάφορα ζητήματα και να συνδεθεί το 

«εθνικό» με το «ευρωπαϊκό». Για να πετύχει το έργο της αυτή η Επιτροπή 

θα πρέπει να τεθούν ημερομηνίες - προθεσμίες και όρια.  

Επίσης, έθεσε το θέμα αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής, για τη 

συμμετοχή τους σ’ αυτή και τις μετακινήσεις τους, αναφέροντας ότι αυτό 

γίνεται στις επιτροπές των Περιφερειών.  

 

Ο κ. Πουλάκης απάντησε ότι οι οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου 

εξετάζουν το ζήτημα της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής και 

όσον αφορά στις ημερομηνίες - προθεσμίες, πρότεινε να εξεταστούν κατά 

τη λειτουργία των Ομάδων και σε κάθε περίπτωση αναλόγως του όγκου 

των εργασιών.  
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Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε από τον Πρόεδρο στην κ. Αδαμοπούλου, η 

οποία επισήμανε το «έλλειμμα» εκπροσώπησης γυναικών – αιρετών στην 

Επιτροπή. Παρατήρησε ότι δεν μπορούν οι Πόροι να είναι σε ξεχωριστή 

ομάδα από τις Αρμοδιότητες, αλλά θα πρέπει να εξεταστούν συγχρόνως. 

Δήλωσε ότι λόγω της ιδιότητάς της (Νομικός –Περιφερειακή Σύμβουλος) 

και της προηγούμενης εμπειρίας της, γνωρίζει πολύ καλά τα τρωτά 

σημεία στο νομικό πλαίσιο των Περιφερειών και ότι είναι κατά του 

θεσμού του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Εξέφρασε την άποψη ότι αυτό που θα προκύψει από την Επιτροπή θα 

πρέπει να είναι θετικό για την κοινωνία και να συνάδει με τις ανάγκες 

των πολιτών. Ζήτησε να συμμετάσχει στην 1η Ομάδα Εργασίας. 

 

Ακολούθως, ο λόγος δόθηκε στον κ. Κοιμήση, ο οποίος είπε ότι δεν θα 

ήθελε να αφήσει ασχολίαστο το γεγονός ότι και για τον Καλλικράτη είχε 

συσταθεί Επιτροπή, με συντονιστή τον κ. Στεφάνου τότε Γενικό 

Γραμματέα του Υπουργείου, ο οποίος μερίμνησε για τη λειτουργία της με 

ανιδιοτέλεια και δημοκρατικότητα, ώστε να υπάρξει ένα επιτυχημένο 

αποτέλεσμα. Εξέφρασε την άποψη, ότι στο πολιτικό τοπίο δεν είναι 

ευδιάκριτες οι θέσεις και η βούληση της κυβέρνησης, για την 

αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Επισήμανε ότι η παρουσία της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ στην Επιτροπή, με 

τριπλή συμμετοχή, έχει μεγάλη βαρύτητα και αξία.  

Αναρωτήθηκε ποιο είναι το πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής και εάν το 

έργο της θα αποτελέσει σχέδιο νόμου ή θα είναι ένα forum διαλόγου ή 

απόψεων. 

 

Ο κ. Πουλάκης απάντησε ότι η Επιτροπή δεν θα λειτουργήσει ως forum 

απόψεων, εφόσον το έργο της θα είναι νομοθετικού χαρακτήρα. 

Υπενθύμισε τους πέντε πυλώνες της εισήγησής του και τόνισε ότι η 

συμμετοχή στην Επιτροπή έχει αξία. Θα υπάρξουν και πολιτικές 

διαφωνίες, αλλά στόχος όλων είναι η διόρθωση της κείμενης κατάστασης.  

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Τζόκα, ο οποίος είπε ότι 

όταν ψηφίστηκε ο Καλλικράτης ήταν Δήμαρχος Καισαριανής και ψήφισε 

«κατά». Στη διάρκεια εφαρμογής του υπήρξαν αντιπαραθέσεις. Ο 

Καλλικράτης είναι παρακολούθημα του μνημονίου, για να μπορούν να 

υλοποιηθούν οι μνημονιακές δεσμεύσεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση σήμερα 

είναι καχεκτική, «κλινικά νεκρή» και θα πρέπει να εξαχθούν 

συμπεράσματα για την πορεία της τα τελευταία χρόνια.. Πριν το 2010 

ήταν σε καλύτερη κατάσταση, τώρα, όμως, είναι εντελώς υποβαθμισμένη. 

Ανέφερε ότι περίμενε να υπάρχει μία εισήγηση, κάποιο σχέδιο με τις 

βασικές θέσεις του Υπουργείου και αυτές να συζητηθούν. Επιπλέον, 

ανέφερε ότι το χωροταξικό δεν υπάρχει πουθενά, ούτε και ο εκλογικός 
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νόμος. Διατύπωσε τη θέση να γίνει χωροταξική αποκλιμάκωση (φέροντας 

ως παράδειγμα την Γαλλία, όπου υπάρχουν 35.000 δήμοι-κοινότητες), 

καθόσον η ενοποίηση των δήμων δεν βοήθησε την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Πριν ήταν 7040 Δήμοι και Κοινότητες., στη συνέχεια περισσότεροι από 

1000 και τώρα 325. 

 

Απαντώντας ο κ. Πουλάκης είπε ότι δεν είναι πολιτική βούληση της 

κυβέρνησης να ανοίξει το χωροταξικό. Ο Καλλικράτης έχει μείνει στην 

ιστορία για το χωροταξικό και όχι για τα υπόλοιπα. Δυστυχώς, τα 

υποβληθέντα αιτήματα αφορούν μόνο στο χωροταξικό, χωρίς κανένα 

ενδιαφέρον για τη δημοκρατία, το προσωπικό, τις αρμοδιότητες. Έχουν 

γίνει κάποιες υπερβολές στο χωροταξικό οι οποίες θα μπορούσαν να 

διορθωθούν. Αν φτιάξουμε ένα θεσμικό πλαίσιο, ώστε να μπορέσει να 

αναπνεύσει η τοπική αυτοδιοίκηση, τότε θα έχουμε επιτελέσει έργο. 

 

Κατόπιν, δόθηκε από τον Πρόεδρο ο λόγος στον κ Αγοραστάκη, ο οποίος 

διατύπωσε παρατηρήσεις επί της αρχής, δηλαδή ως προς τη λειτουργία 

της Επιτροπής. Ανέφερε ότι στο παρελθόν διατυπώνονταν κάποιες 

παραδοχές, υπήρχε βούληση της πολιτικής ηγεσίας για διοικητική 

μεταρρύθμιση, έγιναν αλλαγές  επί Παυλόπουλου και Ραγκούση. 

Πρέπει να καθοριστεί με σαφήνεια το εύρος των αλλαγών, στις οποίες θα 

κινηθούμε και να περιγραφούν τα πεδία με τα οποία θα ασχοληθούμε και 

θα παρέμβουμε. Πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο, δεν πρέπει να 

ξεκινήσουμε από το μηδέν, γιατί διαφορετικά θα χαθούμε. Για 

παράδειγμα: παραγωγική ανασυγκρότηση και συμβολή της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη, συμμετοχή της κοινωνίας στις διαδικασίες, 

προσδιορισμός των πεδίων, προκειμένου να γίνει παραγωγική δουλειά, 

εξάντληση των θεσμικών ζητημάτων. 

 

Επί των ανωτέρω, ο κ. Πουλάκης είπε ότι επιζητούνται οι γραπτές 

απόψεις  των μελών, προκειμένου να υποβοηθηθεί το έργο της Επιτροπής 

και δεσμεύτηκε για την ύπαρξη εισήγησης στην επόμενη συνεδρίαση της 

επιτροπής.  

 

Λαμβάνοντας το λόγο, ο κ. Μαραβέλιας είπε ότι ανάλογες Επιτροπές 

είχαν συγκροτηθεί και λειτουργήσει στο παρελθόν. Στον Καλλικράτη, 

υπήρχε μια βάση δεδομένων πάνω στην οποία δούλευαν – δεν έγραφαν 

σε «λευκή κόλλα». 

Επισήμανε το έλλειμμα αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης μεταξύ 

κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο μπορεί να γεφυρωθεί.  

Τόνισε ότι χρειάζεται η μεταρρύθμιση. Υπάρχει χάσμα μεταξύ 

ευρωπαϊκού και ελληνικού κεκτημένου στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στην 

Ελλάδα, η αυτοδιοίκηση είναι ετεροδιοίκηση, αφού δεν υπάρχει διοικητική 
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και οικονομική αυτοτέλεια. Φταίνε οι πρωτοβουλίες της, η ίδια η 

αυτοδιοίκηση έχει σαμποτάρει την αυτοτέλειά της. Η πολιτεία έπρεπε να 

δώσει τις κατευθύνσεις. Τα προηγούμενα μεταρρυθμιστικά προγράμματα 

στηρίχθηκαν στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της 

αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ). Κάτι ανάλογο πρέπει να γίνει και τώρα.  

Εξέφρασε την επιθυμία να συμμετάσχει στην Ομάδα 2. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μπίρμπα, ο οποίος, 

επίσης, εξέφρασε την επιθυμία να συμμετάσχει στην Ομάδα 2. Είπε ότι η 

πολιτική ηγεσία θα πρέπει να αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος και να 

δημιουργηθεί ένα σαφές πλαίσιο με συμβατότητα στις ασκούμενες 

πολιτικές από την κρατική διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά με 

ξεκάθαρο το ρόλο αυτών. 

Ο «Καλλικράτης», απέτυχε διότι ήταν ένας νεοσυγκεντρωτισμός, που 

καμία σχέση δεν είχε με τα κριτήρια της Κυλλήνης, τα οποία θα έπρεπε 

να είναι η βάση του. Από τα κριτήρια αυτά επιλέχθηκε μόνο το 

χωροταξικό. Θα πρέπει να υπάρχει θεσμική μνήμη στις μεταρρυθμίσεις, 

αλλά δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα συγκεκριμένη αποτίμηση. Τόνισε ότι θα 

πρέπει να υπάρξει απλοποίηση των διαδικασιών και αντιμετώπιση 

συνολικά των δυστοπιών στους εποπτικούς ελέγχους, στη 

δημοσιοϋπαλληλία, στη γραφειοκρατία και στο πολιτικό προσωπικό. 

Θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα εξεύρεσης πόρων εντός της 

επόμενης τριετίας για στελέχωση των υπηρεσιών και να υπάρξουν 

εγγυήσεις για την εφαρμογή του άρθρου 102 Συντάγματος, σχετικά με 

αρμοδιότητες και πόρους. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε το λόγο στον κ. Μαυραγάνη, ο οποίος 

είπε ότι η εμπειρία και η θεσμική μνήμη αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για 

να οδηγηθούμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν θα πρέπει να εξελιχθεί η 

συζήτηση σε  «Καλλικρατειάδα» ή «Αντικαλλικρατειάδα», αλλά να 

επιχειρήσει η Επιτροπή την αναγκαία θεσμική τροποποίηση. 

Υποστήριξε ότι για τη δημιουργία του νέου αυτοδιοικητικού πλαισίου θα 

πρέπει να ακολουθηθεί μια βαθύτατα πολιτική αλλά ακομμάτιστη 

διαδικασία. Τόνισε την ανάγκη ριζικής αναμόρφωσης του θεσμικού 

πλαισίου, για την πολυεπίπεδη ανάπτυξη της Ελλάδας και εξέφρασε την 

επιθυμία να συμμετέχει στην αντίστοιχη Ομάδα Εργασίας. 

 

Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον κ. Τσεφαλά, ο οποίος δήλωσε 

αισιόδοξος ότι η Επιτροπή θα καταλήξει σε σημαντικά συμπεράσματα, 

τόσο στην ουσία όσο και στη μεθοδολογία. Η πρόταση για τις τέσσερις 

ομάδες στην εισήγηση του Προέδρου είναι ορθή με την επιφύλαξη ότι 

ίσως να υπάρχουν κάποιες αλληλοκαλύψεις μεταξύ της πρώτης και της 

δεύτερης ομάδας,  και η λειτουργία τους θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα.. 

Διαπίστωσε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής έχουν εμπειρία και 
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επιστημονική γνώση της διοίκησης και θα υπάρξει αποτέλεσμα στο έργο 

της. Επίσης, διατύπωσε την άποψη ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής θα 

πρέπει να έχουν θετικές επιπτώσεις στους πολίτες και στην κοινωνία. 

Μετέφερε την εμπειρία από το Δήμο Πειραιά, όπου, λόγω των κοινωνικών 

προβλημάτων, επιτεύχθηκε στενή συνεργασία των δήμων μεταξύ τους 

αλλά και συνεργασία μεταξύ των δήμων και της Περιφέρειας  (στη 

Β΄Πειραιά).  

Πρότεινε να μπει το προσωπικό των ΟΤΑ, ως άξονας στην Ομάδα 1 και να 

ξεκινήσουν να λειτουργούν οι Ομάδες με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, 

ζητώντας και τις απόψεις άλλων φορέων. 

 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Ψυχάρη, ο οποίος δήλωσε ότι 

ως οικονομολόγος, είναι πιο κοντά στην Ομάδα 4 και δήλωσε ότι κατανοεί 

τη θέση του Υπουργείου, όσον αφορά στο χωροταξικό. Ανέφερε ότι η 

αποτύπωση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο σύνολο της χώρας συγκριτικά 

με τις χώρες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

καθόσον το μέσο μέγεθος ενός Δήμου είναι 7 φορές μεγαλύτερο από 

εκείνων στην ΕΕ και 5 φορές μεγαλύτερο από τις χώρες του ΟΟΣΑ. Στις 

χώρες της ΕΕ περιγράφεται ο τρόπος χρηματοδότησης των δήμων, πλην 

όμως, δεν θα πρότεινε άκριτη αντιγραφή του αλλά εξεύρεση αντίστοιχου 

συστήματος, το οποίο θα άπτεται της ελληνικής πραγματικότητας. 

Έθεσε το ζήτημα πως χρηματοδοτούνται οι δήμοι και πρόσθεσε ότι στην 

Ελλάδα, τα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως ποσοστό του ΑΕΠ, είναι 

1,32 και  ο εν λόγω δείκτης βρίσκεται πολύ χαμηλά, στην τελευταία θέση.  

Ο αναπτυξιακός ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει υποβαθμιστεί και 

δη μέσα στην οικονομική κρίση ακόμα περισσότερο. Η τοπική 

αυτοδιοίκηση πληρώνει το τίμημα της οικονομικής κρίσης σε μεγαλύτερο 

βαθμό από ότι συνολικά η χώρα μας. 

Επισήμανε ότι υπάρχει έλλειμμα στην περιφερειακή ανάπτυξη, σύμφωνα 

με τους ποσοτικούς στόχους που έχει θέσει η ΕΕ. Ο α΄ και β΄ βαθμός 

τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά και διακριτά στα 

ευρωπαϊκά προγράμματα, για την εκπλήρωση των στόχων της ΕΕ. Αυτή 

τη στιγμή τρέχει το Πρόγραμμα «ΕΣΠΑ 2014-2020», στους ποσοτικούς 

στόχους του οποίου μπορεί να συμβάλει η τοπική αυτοδιοίκηση. 

Τόνισε, ότι δεν επιτεύχθηκαν οικονομίες κλίμακας, με τη δημιουργία 

ευρύτερων χωρικών ενοτήτων τοπικής αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι στον 

«Καλλικράτη», υπάρχουν αγαθά που δημιουργούν οικονομίες κλίμακας 

και σε χαμηλότερο επίπεδο, επομένως, δεν ισχύει το όσο μεγαλύτερο, 

τόσο καλύτερο. Το ζητούμενο είναι ποιο χωρικό επίπεδο μπορεί να 

υλοποιεί αποτελεσματικά τις πολιτικές της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Επίσης, αναφέρθηκε σε έλλειμμα αποτελεσματικότητας, ενότητας και 

συνέχειας των πολιτικών, λόγω κακής οργάνωσης του κράτους. Οι 

πολιτικές θα πρέπει να υλοποιούνται σε χαμηλότερο επίπεδο στην τοπική 
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αυτοδιοίκηση.  Τέλος, επισήμανε ότι το προσωπικό στις χώρες του ΟΟΣΑ 

είναι περισσότερο στην αυτοδιοίκηση και λιγότερο στο κεντρικό κράτος, 

σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα.  

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε το λόγο στον κ. Πατούλη, ο οποίος 

αρχικά αναφέρθηκε στην πολυσυμμετοχικότητα που διέπει τη σύνθεση 

της Επιτροπής, η οποία εξέλιπε από την αντίστοιχη Επιτροπή του 

Καλλικράτη και χαρακτήρισε ως αδιανόητο τον τρόπο που συντάχθηκε ο 

Καλλικράτης, απογοητευτικό τον τρόπο ψήφισής του και απαράδεκτη τη 

συνένωση. Επρόκειτο για έκθεση ιδεών που δημιούργησε πλήθος 

ζητημάτων. Στη συνέχεια μίλησε για «οπισθοχώρηση» της αυτοδιοίκησης, 

λόγω υποστελέχωσης των υπηρεσιών, τονίζοντας την ανάγκη σχεδίασης 

χρήσιμων μοντέλων λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Επίσης, τόνισε την ανάγκη καθορισμού των ορίων ανάμεσα στο κράτος 

και την αυτοδιοίκηση και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο 

βαθμών, καθώς και την ανάγκη στελέχωσης της αυτοδιοίκησης με 

εκπαιδευμένο προσωπικό, για την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, για 

τις οποίες πληρώνουν ανταποδοτικά τέλη.  

Διατύπωσε την άποψη ότι θα πρέπει να θα πρέπει να γίνουν βελτιωτικές 

κινήσεις στο χωροταξικό των δήμων και οι δήμοι να διαχειρίζονται τα 

χρήματά τους. Παρατήρησε ότι οι Ομάδες Εργασίας καλύπτουν το 80%-

90% των αναγκαίων αλλαγών, και θεωρεί ότι τα όργανα της 

αυτοδιοίκησης πχ. Δ.Σ. θα πρέπει να εξετάσουν την ύπαρξη και άλλων 

θεματικών ενοτήτων. 

 

Ακολούθως, ο λόγος δόθηκε στον κ. Σγουρό, ο οποίος είπε ότι η 

συνάντηση έχει ευχάριστα μηνύματα, εξέφρασε τη διαφωνία του ως προς 

τον όρο «φιλελευθερισμός», που εμπεριείχε η εισήγηση του κ. Πουλάκη 

και πρότεινε τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου να οδηγήσουν τα 

βήματα της Επιτροπής. Επανέφερε το θέμα της παρουσίας εκπροσώπου 

του ΓΛΚ στην Επιτροπή. Είπε επίσης ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει 

αυτοδιοίκηση, αλλά ετεροδιοίκηση, ούτε αυτονομία αφού οι ΟΤΑ δεν 

νομοθετούν. Οι πολιτικές για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι εξαρτώμενες 

από την εκάστοτε κυβέρνηση. Ανέφερε ότι από το 2010 μειώθηκαν κατά 

65% οι επιχορηγήσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι περιφέρειες που 

συστάθηκαν με τον Καλλικράτη, δε χρωστάνε τίποτα, αλλά τίθεται το 

θέμα αν πάρουν επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ. Τόνισε ότι δεν γίνεται σωστή 

κατανομή του προσωπικού και δεν υπάρχει ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

Πρότεινε τη σύνδεση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας με την ελληνική. 

 

Κατόπιν, ο λόγος δόθηκε στον κ. Τσούνη, ο οποίος επισήμανε την 

απουσία ξεχωριστής ενότητας , που θα αφορά στο προσωπικό και 
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προέβαλε την ανάγκη στελέχωσης της αυτοδιοίκησης με εξειδικευμένο 

προσωπικό.  

Ανέφερε, ότι δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τις χώρες του ΟΟΣΑ 

(αναφορά στην επίσκεψή του στο Στρασβούργο) και θα ήταν πλασματική 

η σύγκριση με το προσωπικό δήμων της Ευρώπης γιατί αυτοί ασκούν 

άλλες αρμοδιότητες. Διατύπωσε την άποψη να δοθεί προτεραιότητα στους 

Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, κατά την επεξεργασία των οποίων 

θα πρέπει να παρίσταται το ΓΛΚ. 

Η έλλειψη πόρων, αυτονομίας, προσωπικού, οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση 

των υπηρεσιών και ο κομματισμός, ευνοεί την δημοσιοϋπαλληλία. 

Αναφερόμενος στη χρηματοδότηση των δήμων, είπε ότι τα ανταποδοτικά 

τέλη, παρόλο που δεν πρέπει, πηγαίνουν και σε άλλες υπηρεσίες. 

Διατύπωσε το ερώτημα εάν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν σχετικές 

μελέτες στο πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής. 

 

Κλείνοντας τη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής συνόψισε τα 

επόμενα βήματα που θα γίνουν, μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της 

Επιτροπής: 

- Σύνταξη πρακτικού από τους Γραμματείς της Επιτροπής 

- Συγκρότηση των πέντε Ομάδων Εργασίας, με την ευθύνη και το 

συντονισμό των 7 στελεχών του Υπουργείου, τις οποίες θα στελεχώσουν 

υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, τα μέλη της 

Επιτροπής, τα οποία εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον, καθώς και στελέχη 

άλλων φορέων. 

Οι Ομάδες Εργασίας θα λειτουργήσουν άμεσα, θα ετοιμάσουν γραπτή 

εισήγηση για τα θέματα που θα επεξεργασθούν και στη συνέχεια, θα 

εκδοθεί πρόσκληση για την επόμενη συνεδρίαση. 

Επισήμανε ότι τα μέλη μπορούν να αποστείλουν γραπτώς οποιαδήποτε 

πρότασή τους.  

Επί του αιτήματος για παρουσία εκπροσώπων του ΓΛΚ στην Επιτροπή, 

ενημέρωσε τα μέλη ότι θα τεθεί υπόψη του ΓΛΚ, προκειμένου να γίνει 

αντιληπτή, από την εν λόγω υπηρεσία, η ανάγκη της μεγάλης αυτής 

μεταρρύθμισης και αυτό να έρθει ως βοήθημα πολιτικό, ώστε να είναι 

συμμέτοχο και το ΓΛΚ. Ωστόσο, θα συνταχθεί στην πορεία και η σχετική 

οικονομοτεχνική μελέτη, ενώ το κόστος της μεταρρύθμισης θα 

αποτιμηθεί στο τέλος, και επομένως δεν έχει κατά την άποψή του 

ιδιαίτερο νόημα η παρουσία εκπροσώπου του ΓΛΚ σε όλες τις 

συνεδριάσεις της επιτροπής.  

 

Τέλος,  για τα ζητήματα που έθεσε, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης, ο 

κ. Μπίρμπας, αναφορικά με την εισαγωγή ενότητας «Διεθνής Εμπειρία» 

στην Ομάδα 2, του ζητήματος της μητροπολιτικής διακυβέρνησης και τη 

συμμετοχή στελεχών του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης, και της 
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ΕΕΤΑΑ, ο Πρόεδρος απάντησε ότι όλες οι προτάσεις έχουν καταγραφεί 

και θα εξετασθούν στη συνέχεια. 

 

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

  

  

  

 Κώστας Πουλάκης 

  

Οι Γραμματείς  

Γεωργακοπούλου Παρασκευή  

Καμπόλη Ελευθερία  

Προβατάρης Μάριος  

Σταυρίδου Μαρία  

Τσίτλικα Χριστίνα  

Χαλδαίου Αικατερίνη  

 


