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στο σχέδιο νόµου «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Κεντρική προγραµµατική δέσµευση της Κυβέρνησης
και θεµέλιο της λαϊκής ετυµηγορίας της 4ης Οκτωβρίου
2009 είναι η ανάληψη ριζοσπαστικών πρωτοβουλιών για
ένα κράτος που σέβεται, στηρίζει και προστατεύει τον
πολίτη, για ένα κράτος που υπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον. Ήδη, µε µια σειρά νοµοθετικών πρωτοβουλιών, όπως για τις προσλήψεις και τις επιλογές προϊσταµένων,
ενισχύεται η αρχή της αξιοκρατίας, η οποία συνδυάζεται
µε σηµαντικά µέτρα για την κατοχύρωση της διαφάνειας, όπως µε την υποχρέωση ανάρτησης όλων των διοικητικών πράξεων στο διαδίκτυο. Στόχος είναι η ανασυγκρότηση του κράτους που θα ανακτήσει την εµπιστοσύνη των πολιτών και θα πείθει ότι µπορεί να διαχειριστεί
έντιµα και αποτελεσµατικά τα χρήµατα του ελληνικού
λαού και να διευκολύνει την παραγωγή και τη δίκαιη διανοµή του πλούτου.

Το συνταγµατικό πλαίσιο
Το παρόν σχέδιο νόµου εξειδικεύει και υλοποιεί βασικές συνταγµατικές επιταγές για τη συγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δύο λειτουργικές βαθµίδες, µε
µονάδες που διαθέτουν το κατάλληλο µέγεθος και καθίστανται ικανές να διαχειριστούν τις τοπικές υποθέσεις,
αλλά και να αναλάβουν την τοπική διεκπεραίωση αρµοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους.
Η πραγµατική ικανότητα άσκησης τοπικών πολιτικών
από τα δηµοκρατικά εκλεγµένα αιρετά όργανα της αυτοδιοίκησης προσδίδει ουσιαστικό περιεχόµενο στην πολιτική εντολή και την εκλογική νοµιµοποίηση της τοπικής
πολιτικής ηγεσίας. Τοπική αυτοδιοίκηση που δεν διαθέτει το απαραίτητο µέγεθος, ή στερείται τους αναγκαίους, για την εκπλήρωση της αποστολής της, πόρους, τείνει να εκφυλιστεί σε φορέα µε συµβολικό ή/και διεκδικητικό χαρακτήρα. Μια τοπική αυτοδιοίκηση χωρίς επιχειρησιακή ικανότητα, τείνει να ασχολείται µε την εσωτερική της αναπαραγωγή και τη µεσίτευση τοπικών συµφερόντων σε άλλα επίπεδα άσκησης της εξουσίας και όχι
µε την επίλυση των τοπικών προβληµάτων από δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένα και πολιτικά υπεύθυνα και υπόλογα,
έναντι των τοπικών κοινωνιών, όργανα.
Η αναδιάρθρωση της αυτοδιοίκησης σε λειτουργική
κλίµακα αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την διοικητική
και οικονοµική της αυτοτέλεια, η οποία κατοχυρώνεται
από το Σύνταγµα. Ο προτεινόµενος νόµος µεριµνά για
τη µεταφορά ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων αντίστοιχων προς το ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων που µεταφέρονται στην αυτοδιοίκηση, σύµφωνα µε τις σχετικές
διατάξεις του Συντάγµατος αλλά και του Ευρωπαϊκού
Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην προώθηση της διαφάνειας, αλλά και στην ενίσχυση της πολιτικής λογοδοσίας και την αναβάθµιση της
πολιτικής εκπροσώπησης των κατοίκων όλων των οικισµών της χώρας, µέσω ενός ισχυρού συστήµατος δηµοτικής αποκέντρωσης και συµµετοχής.

Με τη δηµιουργία µιας νέας, επιχειρησιακά ικανής και
δηµοκρατικά υπεύθυνης αυτοδιοίκησης δύο βαθµίδων,
δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αναδιάταξη της
αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης σε µεγαλύτερη κλίµακα, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο οργανωτικός της εξορθολογισµός, αλλά και η αποσυµφόρησή της από αρµοδιότητες που µπορούν να ασκηθούν αποτελεσµατικότερα σε τοπικό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, το ελληνικό
διοικητικό σύστηµα προσαρµόζεται καλύτερα στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές µιας σύγχρονης πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης. Οι αποκεντρωµένες διοικήσεις αυτής
της κλίµακας, µπορούν να ασκήσουν καλύτερα και αποτελεσµατικότερα την γενική αρµοδιότητα που τους απονέµει το Σύνταγµα, συµβάλλοντας στην αποσυµφόρηση
των κεντρικών υπηρεσιών που θα µπορέσουν να επικεντρωθούν στον επιτελικό τους ρόλο.
Η άσκηση κρατικής εποπτείας που προβλέπεται τόσο
από το Σύνταγµά µας όσο και από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οφείλει επίσης να αντιστοιχεί
στα νέα µεγέθη και τις κατά πολύ ευρύτερες ευθύνες
που θα αναλάβει η αυτοδιοίκηση. Ένας νέος, άρτια στελεχωµένος και θεσµικά θωρακισµένος µηχανισµός, µπορεί να λειτουργήσει ως ο αµερόληπτος φρουρός της νοµιµότητας και των δικαιωµάτων του πολίτη, σεβόµενος
παράλληλα την αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μια κοινή αντίληψη για συστηµατική και ολοκληρωµένη αναδιοργάνωση
Στη µακρά και επίπονη πορεία για την ανασυγκρότηση
του κράτους, της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, τίθενται µε το παρόν σχέδιο νόµου τα θεµέλια για µια συστηµατική και ολοκληρωµένη αναδιάρθρωση της διοικητικής οργάνωσης της χώρας µας που περιλαµβάνει όχι
µόνο τον πρώτο βαθµό αυτοδιοίκησης, που συγκροτούν
οι ∆ήµοι, αλλά και το δεύτερο βαθµό που συγκροτούν οι
Περιφέρειες, καθώς και την κρατική αποκέντρωση που
συγκροτούν οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις.
Οι νέοι δήµοι, µε τους κατάλληλους ανθρώπινους και
οικονοµικούς πόρους, θα µπορούσαν πλέον να αναλάβουν ένα ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων που θα έπρεπε, σε
ένα σύγχρονο κράτος, να ασκούνται κοντά στον πολίτη
και µε επίγνωση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Αυτοί οι
νέοι δήµοι θα µπορούσαν να ανταποκριθούν στη νέα µεγάλη πρόκληση για την αυτοδιοίκηση της χώρας µας, δηλαδή, την ανάληψη σηµαντικού και ενεργού ρόλου ως
προς την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.
Τα τελευταία χρόνια οι περισσότερες χώρες της ΕΕ έχουν προχωρήσει σε µεταρρυθµίσεις µε στόχο την ενίσχυση των επιπέδων τοπικής αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερα
κράτη µε ισχυρές κοινωνικές δοµές όπως η Γερµανία, η
Σουηδία, η Ολλανδία και η ∆ανία έχουν ενδυναµώσει σηµαντικά το ρόλο των ΟΤΑ ιδιαίτερα ως προς την παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Οι νέοι δήµοι µπορούν να προσφέρουν στους πολίτες
της χώρας τις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης του 21ου αιώνα, στελεχωµένοι κατάλληλα και ικανοί να εφαρµόσουν µεθόδους ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αναλυτικής λογιστικής και διοίκησης µε στόχους, µε ένα νέο σύστηµα ενδοδηµοτικής αποκέντρωσης αλλά και µε νέους
θεσµούς ελέγχου και εποπτείας της δράσης τους. Κοινή
παραδοχή αποτελεί επίσης και η ανάγκη για αναδιάταξη
του δεύτερου βαθµού σε ένα υψηλότερο επίπεδο, µε λιγότερες και αποτελεσµατικότερες µονάδες, οι οποίες θα
µπορούν να αναλάβουν σηµαντικές αναπτυξιακές λει-
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τουργίες, υπερβαίνοντας τα στενά όρια της νοµαρχίας
και τον παραδοσιακό διεκπεραιωτικό και ελεγκτικό της
ρόλο. Είναι προφανές ότι το πλέον κατάλληλο σχήµα
για την ανασυγκρότηση του δεύτερου βαθµού και το νέο
αναπτυξιακό του ρόλο, δεν µπορούσε παρά να είναι η
σηµερινή κρατική περιφέρεια, από την οποία άλλωστε ο
νέος δεύτερος βαθµός θα µπορέσει να αναλάβει και αρµοδιότητες για τοπικές υποθέσεις περιφερειακής κλίµακας ή και για κρατικές υποθέσεις που θα µπορούν να ασκηθούν από την δευτεροβάθµια αυτοδιοίκηση, σε συνδυασµό µε την µεταφορά των αναλογούντων ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων από την καταργούµενη κρατική περιφέρεια.
Με τον τρόπο αυτό, θα αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόµενο η πολιτική εντολή που θα λάβουν τα νέα αιρετά όργανα από το εκλογικό σώµα της περιφέρειάς τους, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις θα αποτελείται από µεγάλο αριθµό εκλογέων. Η ισχυρή πολιτική νοµιµοποίηση
µέσω της άµεσης εκλογής θα προσφέρει στους πολιτικούς ηγέτες που θα αναδειχθούν στις νέες αυτοδιοικούµενες περιφέρειες, το απαραίτητο δηµοκρατικό έρεισµα,
προκειµένου να διαχειριστούν σθεναρά και υπεύθυνα τις
σηµαντικές εξουσίες που καλούνται να αναλάβουν, έτσι
ώστε να απελευθερωθούν οι αναπτυξιακές δυνάµεις της
περιφέρειας, οι οποίες επί δεκαετίες καταπνίγονται από
τον παραδοσιακό συγκεντρωτισµό.
Η συγκρότηση ισχυρών αυτοδιοικούµενων περιφερειών, αποτελεί µια τολµηρή ρήξη και µια µεγάλη ευκαιρία
για τις τοπικές κοινωνίες της χώρας µας. Όπως έδειξαν
και τα παραδείγµατα άλλων χωρών στη Ν. Ευρώπη, και
συγκεκριµένα στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία, ο
θεσµός της περιφερειακής αυτοδιοίκησης ενισχύει και επιταχύνει τις αναπτυξιακές επιδόσεις και συµβάλλει αποφασιστικά στην άµβλυνση των διαπεριφερειακών αλλά και των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Η δηµιουργία των αυτοδιοικούµενων περιφερειών, µπορεί εξάλλου
να αξιοποιηθεί και για την από καιρό ληξιπρόθεσµη συγκρότηση σχήµατος µητροπολιτικής διακυβέρνησης, έτσι ώστε να οργανωθεί και στην χώρα µας µε δηµοκρατικά συντεταγµένο και διοικητικά αποτελεσµατικό τρόπο η
άσκηση βασικών µητροπολιτικών λειτουργιών.
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα το νέο διοικητικό σχήµα αναµορφώνει το θεσµό της αποκεντρωµένης διοίκησης
στην οποία εντάσσονται οι όλες οι καθ’ ύλην αποκεντρωµένες κρατικές υπηρεσίες µε επικεφαλής µετακλητό Γενικό Γραµµατέα. Η ανασυγκρότηση της αποκεντρωµένης
κρατικής διοίκησης σε λιγότερες και µεγαλύτερες µονάδες ανταποκρίνεται στις νέες συγκοινωνιακές και κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες που δηµιουργούν τα νέα δίκτυα µεταφορών, αλλά και οι τεχνολογίες πληροφορικής
και επικοινωνίας που διαθέτει σήµερα η χώρα µας. Παράλληλα, επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακας και συγκέντρωση πόρων και δυνάµεων σε λειτουργική κλίµακα, ενώ µεταφέρονται αρµοδιότητες χαµηλότερης κλίµακας στους νέους ΟΤΑ, όπου µπορούν να ασκούνται
εγγύτερα στον πολίτη. Το ιδιαίτερα κρίσιµο και ευαίσθητο καθήκον της εποπτείας των ΟΤΑ αναλαµβάνει αυτοτελής υπηρεσία εποπτείας, η οποία ιδρύεται στην έδρα
κάθε αποκεντρωµένης διοίκησης και στελεχώνεται µε
προσωπικό υψηλών προδιαγραφών.
Αυτή η ολοκληρωµένη αναδόµηση της αποκεντρωµένης διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης στην χώρα
µας, πρέπει να συνδυασθεί µε λελογισµένες και καίριες
παρεµβάσεις στο σύστηµα διακυβέρνησης και οργάνω-

σης των νέων ΟΤΑ, τις αρµοδιότητές τους, τους ανθρώπινους και τους οικονοµικούς τους πόρους, καθώς και
στο σύστηµα εποπτείας.
Παράλληλα, η αναδιάρθρωση που επιχειρείται µε το
παρόν σχέδιο νόµου, θα αποτελέσει την αφετηρία για
µια σταδιακή ανασυγκρότηση της δηµόσιας διοίκησης
στο σύνολό της µε αφετηρία τα εγγύτερα στον πολίτη επίπεδα της. Εκεί θα δηµιουργηθεί ο προνοµιακός χώρος
για την εφαρµογή τολµηρών διοικητικών καινοτοµιών.
Η νέα αρχιτεκτονική διαµορφώνει, λοιπόν, τις κατάλληλες θεσµικές υποδοχές και για τον σταδιακό λειτουργικό εκσυγχρονισµό, την υιοθέτηση πρωτοποριακών µεθόδων και εργαλείων διοίκησης και προσφοράς υπηρεσιών, την ευρύτατη δυνατή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, µιας ολόκληρης δέσµης µέτρων και πρωτοβουλιών που θα «απογειώσουν» τη δηµόσια διοίκηση της
χώρας µας, φέρνοντας την στην πρώτη γραµµή των διοικητικών καινοτοµιών της εποχής µας. Προς την κατεύθυνση αυτή, αποφασιστική θα είναι και η συµβολή του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ελληνική Αρχιτεκτονική ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης πρόγραµµα «ΕΛΛ.Α.∆.Α.» που θα
υποστηρίξει την εφαρµογή του Προγράµµατος «Καλλικράτης», του πρώτου αλλά βασικού και αποφασιστικού
βήµατος για τον πολύπλευρο εκσυγχρονισµό του διοικητικού συστήµατος της χώρας. Η ολοκλήρωση του εγχειρήµατος απαιτεί χρόνο και σχέδιο.

Μια αναγκαία και επίκαιρη µεταρρύθµιση
Η κυβέρνηση αντιµετωπίζει την πολύπλευρη κρίση της
χώρας ως ευκαιρία για µια νέα, τολµηρή και αποφασιστική ανορθωτική εκστρατεία, η οποία θα οδηγήσει την Ελλάδα στην πρώτη γραµµή των διεθνών εξελίξεων και
των αναπτυγµένων, πολιτικά και κοινωνικά, οικονοµικά
και διοικητικά κρατών. Η µεταρρύθµιση θεωρείται επιτακτική επειδή:
• οι εγγύτερες προς τον πολίτη βαθµίδες της αυτοδιοίκησης συγκροτούν τη βάση του διοικητικού µας συστήµατος και συνεπώς την αφετηρία του λειτουργικού εκσυγχρονισµού του, µε την εισαγωγή καινοτόµων διοικητικών εργαλείων και µεθόδων διοίκησης.
• Πρόκειται για τα επίπεδα διοίκησης που λόγω της εγγύτητάς τους προς τις καθηµερινές ανάγκες του πολίτη,
συγκεντρώνουν µεγάλο αριθµό υπηρεσιών εντάσεως
κοινού και συµβάλλουν αποφασιστικά στην αναδιάταξη
και την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και για
την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης του πολίτη προς
τη δηµόσια διοίκηση.
• Αφορά σε βασικούς θεσµούς για την προώθηση της
τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Οι ΟΤΑ και η αποκεντρωµένη διοίκηση µπορούν να διαδραµατίσουν βασικό ρόλο για την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας
και την επιτάχυνση των δηµόσιων και των ιδιωτικών επενδύσεων στην ελληνική περιφέρεια.
• Είναι απολύτως αναγκαία η αντιµετώπιση των γνωστών φαινοµένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς που εντοπίζονται ιδιαίτερα σε ορισµένους φορείς της αυτοδιοίκησης, όπως έχουν επανειληµµένως αποτυπωθεί σε
εκθέσεις ανεξάρτητων αρχών (λ.χ. Συνήγορος του Πολίτη) και ελεγκτικών οργάνων (λ.χ. του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης) µε µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα.
• Έχει προηγηθεί µια συστηµατική διαβούλευση µε
τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία έχει οδηγήσει σε µια ευρύτερη συναντίληψη της κοινωνίας,
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του επιχειρηµατικού κόσµου και των εργαζόµενων στον
δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα ως προς την αναγκαιότητα των προτεινόµενων αλλαγών.

Η οικοδόµηση της αναγκαίας συναίνεσης
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία µιας πολύπλευρης µεταρρύθµισης αποτελεί η επίτευξη της ευρύτερης
δυνατής συναίνεσης και η οικοδόµηση µιας πολυµερούς
µεταρρυθµιστικής συµµαχίας. Με τις προγραµµατικές
της δηλώσεις, η νέα κυβέρνηση εξέφρασε την αποφασιστικότητά της να προχωρήσει, µεταξύ άλλων, σε αναδιοργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης. Η τοπική αυτοδιοίκηση ανταποκρίθηκε στο µεταρρυθµιστικό κάλεσµα της κυβέρνησης και
διοργάνωσε σειρά δηµόσιων εκδηλώσεων και έκτακτα
συνέδρια, µέσα από τα οποία, οι συλλογικοί φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα µας, η ΚΕ∆ΚΕ και η ΕΝΑΕ, εκδήλωσαν µε ψηφίσµατα και τις αποφάσεις τους
και την επί της αρχής συµφωνία τους µε τις προθέσεις
της κυβέρνησης στην καθιέρωση της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Ακολούθησε η δηµοσιοποίηση ενός εκτεταµένου
κειµένου διαβούλευσης για το πρόγραµµα «Καλλικράτης», όπου διατυπώνονταν οι βασικές αρχές νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης στις 10 Ιανουαρίου του 2010.
Αµέσως µετά, ξεκίνησε η νοµοτεχνική επεξεργασία
του νοµοσχεδίου, µε τη συµµετοχή ανώτατων δικαστικών, έγκριτων επιστηµόνων, στελεχών της δηµόσιας διοίκησης, αλλά και µε τον διαρκή εποικοδοµητικό διάλογο
και την ανταλλαγή απόψεων µε τους εκπροσώπους της
ΚΕ∆ΚΕ και την ΕΝΑΕ, οι οποίοι ενηµερώνονταν συνεχώς σχετικά µε την πορεία και τις επιµέρους επιλογές
του παρόντος σχεδίου νόµου µέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης, το οποίο τέθηκε σε νέα δηµόσια διαβούλευση, προτού κατατεθεί, κατά το Σύνταγµα, στη Βουλή.
Έτσι ολοκληρώθηκε µια εκτεταµένη και πολυµερής,
κοπιώδης και εντατική προσπάθεια, η οποία κατέληξε
στην ολοκλήρωση του παρόντος σχεδίου νόµου που περιλαµβάνει σχεδόν 300 άρθρα και καλύπτει όλες τις θεµελιώδεις πτυχές ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου µεταρρυθµιστικού εγχειρήµατος.
Μια µεταρρύθµιση που αποτελεί και δηµιουργική απάντηση στην κρίση
Οι δοµικές αλλαγές για τη ριζική ανασύνταξη του κράτους είναι η κατάλληλη απάντηση στην πολύπλευρη κρίση που αντιµετωπίζει η χώρα. Η σηµερινή προβληµατική
δοµή και η ραγδαία επιδείνωση της λειτουργίας του κράτους τα τελευταία χρόνια, είναι κύριος λόγος γιγάντωσης του δηµοσιονοµικού προβλήµατος και εµπόδιο στην
ανάπτυξη. Είναι, βέβαια, γεγονός, ότι κατά τα τελευταία
τριάντα χρόνια καταβλήθηκαν έντονες προσπάθειες για
την υπέρβαση του συγκεντρωτισµού που απέδωσε στο
ελληνικό κράτος τον «τίτλο» του πιο συγκεντρωτικού
στην Ευρώπη. Οι διαδοχικές προσπάθειες µεταφοράς
αρµοδιοτήτων προς την αυτοδιοίκηση και τις περιφερειακές υπηρεσίες, µε σηµαντικές τοµές, όπως η καθιέρωση της κρατικής περιφέρειας, της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, η υλοποίηση των συνενώσεων µε το πρόγραµµα
«Ι. Καποδίστριας» ∆ήµων και Κοινοτήτων, και η καθιέρωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), αναβάθµισαν ουσιαστικά τη θέση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο

πολιτικο-διοικητικό µας σύστηµα χωρίς, όµως, να την καταστήσουν τόσο ισχυρή και αποτελεσµατική, όσο απαιτούν οι ανάγκες για εξυπηρέτηση του πολίτη, για την ανάπτυξη της χώρας και για την εναρµόνιση στο ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Με το παρόν σχέδιο νόµου («Πρόγραµµα Καλλικράτης») επιχειρείται ο συνολικός επανασχεδιασµός των επιπέδων διακυβέρνησης, σε µια Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Μια
Νέα Αρχιτεκτονική, η οποία:
• κινείται εντός του πλαισίου που ορίζει το Σύνταγµα:
επιτελικό κράτος µε αποκεντρωµένα όργανα εξοπλισµένα µε αποφασιστικές αρµοδιότητες και δύο λειτουργικούς βαθµούς αυτοδιοίκησης, ικανούς να ανταποκριθούν
στις ανάγκες σχεδιασµού και υλοποίησης της τοπικής
και περιφερειακής ανάπτυξης, συνδυάζοντας τη δηµοκρατική συµµετοχή µε την αποτελεσµατική διευθέτηση
των τοπικών υποθέσεων και την εξυπηρέτηση του πολίτη,
• αφήνει πίσω τον παραδοσιακό συγκεντρωτισµό, αποκεντρώνει τη διοίκηση και της προσδίδει χαρακτηριστικά
όπως ευελιξία, αποτελεσµατικότητα, αξιοποίηση τοπικών και περιφερειακών πλεονεκτηµάτων που συναντώνται σε όλα τα προηγµένα κράτη. Εκτός από αναπτυξιακό εφαλτήριο, η Νέα Αρχιτεκτονική αναµένεται να επηρεάσει θετικά τα δηµοσιονοµικά µεγέθη, µέσω της αύξησης της αποτελεσµατικότητας των ΟΤΑ και του κράτους
γενικότερα, όπως επίσης να συµβάλλει θετικά στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και τον περιορισµό φαινόµενων αδιαφάνειας και αθέµιτου ανταγωνισµού.
• οργανώνει την άσκηση της εξουσίας µε όρους διεύρυνσης της συµµετοχής του πολίτη και εµβάθυνσης της
δηµοκρατίας, αλλά και ανάδειξης του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών οργανώσεων και του
εθελοντισµού,
• αξιοποιεί νέα εργαλεία και τις νέες µεθόδους της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και της αυτόµατης εξυπηρέτησης, µε διαδραστικές υπηρεσίες,
• γίνεται το θεσµικό «κλειδί» για την αλλαγή του αναπτυξιακού µοντέλου της χώρας, προσανατολίζοντας τις
κρατικές δοµές και λειτουργίες στις ανάγκες της πράσινης ανάπτυξης,
• ενσωµατώνει τις αρχές της διαφάνειας, της ανοιχτής
διακυβέρνησης, της αξιολόγησης και της λογοδοσίας
στη διοικητική λειτουργία αλλά και της αξιοκρατίας στην
πρόσληψη του προσωπικού, που απαλλάσσει πλέον την
τοπική αυτοδιοίκηση από µια διαρκή κριτική.
Η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης αποσκοπεί στην εξοικονόµηση
πόρων των φορολογούµενων πολιτών µέσω του περιορισµού του αριθµού των ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων και στην εξορθολογισµένη διαχείριση. Ταυτόχρονα,
το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της Νέας Αρχιτεκτονικής είναι η αναπτυξιακή της προοπτική. Η συγκρότηση
και λειτουργική αυτοδυναµία των νέων ΟΤΑ τους καθιστά ικανούς να διευκολύνουν, να ενθαρρύνουν και να
στηρίζουν την ανάληψη τοπικών πρωτοβουλιών, να καταστούν, δηλαδή, βασικός συντελεστής της τοπικής ανάπτυξης. Θα πρόκειται για µια ανάπτυξη νέου τύπου
που τα κύρια χαρακτηριστικά της θα βασίζονται στην αξιοποίηση των τοπικών και περιφερειακών συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων, στο σεβασµό στο περιβάλλον και στην
ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Το «Πρόγραµµα Καλλικράτης» στόχο έχει να προσδώσει στη χώρα µια σταθερή και σύγχρονη διοικητική και
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αυτοδιοικητική δοµή µόνιµου χαρακτήρα. Σχεδιάστηκε
µε την επίγνωση δηλαδή ότι πρέπει να ξεπεραστεί η
προσέγγιση προσωρινών λύσεων, περιοριζόµενη σε µεταβατικές λύσεις που θα δηµιουργούσαν σύντοµα ανάγκες νέων παρεµβάσεων, αναπαράγοντας εκκρεµότητες. Ο ολοκληρωµένος σχεδιασµός που παρουσιάζεται
µε τη Νέα Αρχιτεκτονική έχει µακρόπνοα χαρακτηριστικά, ικανά να ανταποκριθούν όχι µόνο στις σηµερινές αλλά και στις µελλοντικές ανάγκες ανάπτυξης µε τις απαραίτητες ασφαλώς προσαρµογές που ίσως καταστούν αναγκαίες.
Η Νέα Αρχιτεκτονική θεµελιώνει µια νέα, εξορθολογισµένη δοµή του κράτους:
• Κεντρικό χαρακτηριστικό της είναι ο ολοκληρωµένος
και συστηµατικός σχεδιασµός που απαντά στα προβλήµατα της αποσπασµατικής και κατακερµατισµένης έως
τώρα προσέγγισης. Πρόκειται για συντονισµένες παρεµβάσεις στο σύνολο της αρχιτεκτονικής, οι οποίες συγκροτούν ένα νέο οικοδόµηµα που δίνει έµφαση στη συνάρθρωση, τη συνέργεια και την αλληλεξάρτηση των επιπέδων κεντρικής – αποκεντρωµένης διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Η δε αναδιάταξη των επιπέδων της Αυτοδιοίκησης οδηγεί στη ριζική αλλαγή του κεντρικού κράτους, αναδεικνύοντας τον επιτελικό, συντονιστικό και ελεγκτικό χαρακτήρα του.
• Πυρήνας της Νέας Αρχιτεκτονικής είναι µία σαφής οριοθέτηση αρµοδιοτήτων και η ολοκληρωµένη άσκηση
δηµοσίων πολιτικών σε κάθε επίπεδο, ώστε να είναι ξεκάθαρο σε κάθε πολίτη, για κάθε ανάγκη του, ποιος είναι
αρµόδιος, τι πρέπει να κάνει και να εξυπηρετείται σε ένα
επίπεδο είτε στο ∆ήµο, είτε στην Περιφέρεια, είτε στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
• Θεµελιώδη επιλογή συνιστά η αναβάθµιση της δηµοκρατικής λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, τόσο µε τον εµπλουτισµό συµµετοχικών διαδικασιών, όπως η διαβούλευση, όσο και µε τη βελτίωση της αντιπροσώπευσης.
• Βασικό κριτήριο είναι η δηµιουργία ισχυρών διοικητικών ενοτήτων, ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν µε αποτελεσµατικό, ποιοτικό, διαφανή και βιώσιµο τρόπο το
σύνολο των αρµοδιοτήτων που τους ανατίθενται.
• Γνώµονας των οργανωτικών επιλογών είναι ο πολίτης και η εξυπηρέτηση των αναγκών του. Γι’ αυτό η συγκρότηση ισχυρότερων και µεγαλύτερων ενοτήτων συνοδεύεται από την παροχή των διοικητικών υπηρεσιών
όσο το δυνατό πιο κοντά στον πολίτη, µε την ενίσχυση
της υπόστασης του χωριού και της γειτονιάς, ως ζωντανών κυττάρων της τοπικής κοινωνίας.
Η Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εξασφαλίζει έτσι µια δραστικά
ξεκάθαρη, στέρεα και λειτουργική δοµή που επιτρέπει:
• µια νέα ποιότητα στη λειτουργία της µε την αξιοποίηση του αυτοδιοικητικού δυναµικού για την εξυπηρέτηση
του πολίτη και την αναβάθµιση των συνθηκών της ζωής
του αλλά και την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας,
• ουσιαστικό περιορισµό των λειτουργικών δαπανών
και οικονοµιών κλίµακας σε οικονοµικούς και ανθρώπινους πόρους, ώστε να προωθηθεί µια ευρύτατη µεταρρύθµιση χωρίς νέες δαπάνες και νέους φόρους,
• την αναδιάρθρωση του προσωπικού, την οποία συνεπάγεται η µεταφορά αρµοδιοτήτων και την εξορθολογισµένη κατανοµή και αξιοποίησή του, λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που προκύπτουν,
• την αντιµετώπιση των προβληµάτων επικαλύψεων
αρµοδιοτήτων, τις αντιφατικές και αντικρουόµενες απο-

φάσεις, µε την ολοκληρωµένη διαχείριση πολιτικών σε
κάθε επίπεδο.
Το «Πρόγραµµα Καλλικράτης» δεν περιορίζεται σε µια
βαθµίδα ή µια κατηγορία φορέων αυτοδιοίκησης και αποκεντρωµένης διοίκησης. Η εξέλιξη αυτή εναρµονίζει
και το ελληνικό µοντέλο διακυβέρνησης στο θεσµικό κεκτηµένο του νοµικού και πολιτικού πολιτισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης των κρατών και των Περιφερειών. Σε αυτό το κεκτηµένο, θεµελιώδη ρόλο διαδραµατίζει η αρχή
της επικουρικότητας και το τεκµήριο της αρµοδιότητας
υπέρ της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης, σύµφωνα µε τα οποία, η ανάπτυξη µιας περιοχής, η ικανοποίηση και η διευθέτηση τοπικών αναγκών δεν µπορούν παρά να προέρχονται από όργανα και θεσµούς που έχουν
ειδικό και άµεσο δεσµό µε το τοπικό στοιχείο, γνωρίζουν
τα προβλήµατα, βιώνουν τις ανάγκες, ελέγχουν και κυρίως ελέγχονται αποτελεσµατικότερα.
Με το «Πρόγραµµα Καλλικράτης» επιχειρείται η διοικητική, οικονοµική, πολιτική αλλά και ηθική επαναθεµελίωση της αυτοδιοίκησης. Έτσι, δίδεται η κατάλληλη απάντηση στη γραφειοκρατία και αναποτελεσµατικότητα,
στο εύλογο αίσθηµα των πολιτών ότι τα χρήµατά τους
δεν πιάνουν τόπο. Επίσης, απαντούµε στην απαξίωση
στην οποία άδικα εκτίθενται αιρετοί και εργαζόµενοι.
Παρά τις προσπάθειές τους, οι διαρθρωτικές αδυναµίες
του σηµερινού πολυδιασπασµένου και αποσπασµατικά
ρυθµισµένου διοικητικού πλαισίου, δεν επιτρέπουν την
εξυπηρέτηση του πολίτη και εµποδίζουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Το «Πρόγραµµα Καλλικράτης» δεν συνεπάγεται µόνο
αποκέντρωση αρµοδιοτήτων αλλά και αποκέντρωση πόρων και προσωπικού, αποκέντρωση ευθύνης και λογοδοσίας – συνιστά µια κίνηση εµπιστοσύνης προς το θεσµό
της αυτοδιοίκησης.
Μέτρο για την αξιολόγηση της επιτυχίας της είναι η αναβάθµιση της καθηµερινότητας του πολίτη, η ενίσχυση
της επαγγελµατικής δράσης και της επιχειρηµατικότητας, η αναβάθµιση του ρόλου των αιρετών και των συνθηκών εργασίας των εργαζόµενων της αυτοδιοίκησης, η
σωστή διαχείριση των δηµόσιων πόρων και η συµβολή
στη δηµοσιονοµική ανάταξη και την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας µας.

Μια µεταρρύθµιση που αναδιοργανώνει τον αναπτυξιακό σχεδιασµό
Η αναδιοργάνωση της περιφερειακής αποκέντρωσης
και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης υπαγορεύεται από
το στάδιο οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, τις γενικές
κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασµού, τον διεθνή
ανταγωνισµό για την ανάπτυξη των περιφερειών και την
καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που προέρχονται από
την περιφερειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι
προτεινόµενες ρυθµίσεις βρίσκονται σε αρµονία µε τους
Συνταγµατικούς κανόνες της χώρας, τα αναπτυξιακά
προγράµµατα που υλοποιούνται στην Ελλάδα, τους κανονισµούς των διαρθρωτικών ταµείων της ευρωπαϊκής
ένωσης, καθώς και τις βασικές κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασµού.
Οι υφιστάµενες 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας
µετατρέπονται σε αυτοδιοικούµενες περιφέρειες, µε αιρετά όργανα, νέες αρµοδιότητες και πόρους. Σε αυτή
την φάση κρίθηκε ότι δεν θα ήταν σκόπιµο ούτε επωφελές να υπάρξουν µεταβολές στον χάρτη των περιφερειών της χώρας. Οι διοικητικές περιφέρειες της χώρας, εί-
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κοσι τέσσερα χρόνια µετά τη θεσµοθέτησή τους, έχουν
αποκτήσει µια διοικητική λειτουργία που τις καθιστά χρήσιµες και αποτελεσµατικές στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Στην διατήρηση των 13 περιφερειών κατατείνει και η ανάλυση κόστους οφέλους σε µια σειρά από
ενδεχόµενες αλλαγές τους. Επιπλέον, οι περιφέρειες έχουν υλοποιήσει µέχρι σήµερα πολλά περιφερειακά προγράµµατα από τα οποία έχει αποκτηθεί τεράστια εµπειρία. Η αλλαγή των περιφερειών θα δηµιουργούσε προβλήµατα στην απρόσκοπτη υλοποίηση των περιφερειακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Αυτό θα έπρεπε να αποφευχθεί εν µέσω µιας µεγάλης οικονοµικής κρίσης, καθώς η απρόσκοπτη υλοποίηση των περιφερειακών προγραµµάτων αποτελεί ζωτική συνθήκη για την οικονοµία
των περιφερειών της χώρας. Οι περιφέρειες αποτελούν,
επίσης, µηχανισµούς παραγωγής πολιτικής σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο καθώς έχουν λειτουργήσει σε αυτές αντιπροσωπευτικά όργανα µε συµµετοχή αιρετών
εκπροσώπων και φορέων ανάπτυξης για πολλά χρόνια.
Τέλος, οι περιφέρειες έχουν διαµορφώσει µια ‘περιφερειακή’ ταυτότητα, ενώ αρκετές από αυτές ταυτίζονται
µε τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας.
Όµως, η µετατροπή των υφιστάµενων περιφερειών σε
βαθµίδα αυτοδιοίκησης δηµιουργεί την ανάγκη δηµιουργίας νέων αποκεντρωµένων δοµών κρατικής διοίκησης.
Για το λόγο αυτό, δηµιουργούνται επτά αποκεντρωµένες
διοικήσεις, ο αριθµός των οποίων τεκµηριώνεται τόσο µε
την ανάλυση των οικονοµικών, κοινωνικών, χωροταξικών
και γεωγραφικών δεδοµένων των περιφερειών, όσο και
από την συγκριτική αξιολόγηση του κόστους και οφέλους µε βάση όλα τα εναλλακτικά σενάρια. Η «περιφερειοποίηση» αυτή είναι προτιµότερη τόσο από την προηγούµενη, όσο και από πολλές άλλες εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν.
Με τις επτά αποκεντρωµένες κρατικές διοικήσεις εξασφαλίζονται ισχυρές διοικητικές ενότητες στην περιφέρεια και αποκεντρώνεται περισσότερο η κρατική λειτουργία. Η κρατική διοίκηση αναλαµβάνει µεγαλύτερο
εύρος αρµοδιοτήτων που θα παρέχονται πιο κοντά στον
πολίτη. Εξασφαλίζεται καλύτερος συντονισµός του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό επίπεδο. Οι αποκεντρωµένες κρατικές διοικήσεις θα παρέχουν το σηµείο
συνάντησης και συνεργασίας της αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης, της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και
της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης. Αυτό θα εξασφαλιστεί µε την λειτουργία του συµβουλίου περιφερειακής
διοίκησης. Το συµβούλιο αυτό θα αποτελείται καταρχήν
από τον Γενικό γραµµατέα της αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης, τους εκλεγµένους περιφερειάρχες και
τους γενικούς διευθυντές των περιφερειών και εκπροσώπους των Περιφερειακών Ενώσεων των ∆ήµων. Το Συµβούλιο αυτό θα έχει γενική αρµοδιότητα σε ζητήµατα σχεδιασµού στην γεωγραφική ενότητα αναφοράς του.
Η αποκεντρωµένη κρατική διοίκηση, η περιφέρεια και
η πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση συνιστούν αυτοτελή συστήµατα διοίκησης µε ξεχωριστές αρµοδιότητες
και λειτουργίες. Η δηµιουργία µιας ενιαίας και συνεκτικής δοµής κρατικής διοίκησης σε περιφερειακό επίπεδο,
εξασφαλίζει ευρύτερη αποκέντρωση αρµοδιοτήτων της
κεντρικής διοίκησης, καλύτερο συντονισµό των αποκεντρωµένων υπηρεσιών των διαφόρων υπουργείων και ενότητα της διοικητικής λειτουργίας του κράτους. Παράλληλα, οι αρµοδιότητες της αυτοδιοίκησης διευρύνονται,
εξασφαλίζονται νέοι πόροι και παρέχονται νέα εργαλεία

για την διεκπεραίωση του ρόλου και των λειτουργιών
της. Άλλωστε, η συµπληρωµατικότητα και συνοχή των
λειτουργιών της κρατικής διοίκησης µε την τοπική αυτοδιοίκηση υπηρετούν ένα κοινό σκοπό – την προαγωγή
της κοινωνικής ευηµερίας, της ισόρροπης οικονοµικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Για το λόγο αυτό,
κάθε διοικητικό επίπεδο καταρτίζει αναπτυξιακό σχέδιο,
στο πλαίσιο του δηµοκρατικού προγραµµατισµού και της
αρχής της επικουρικότητας.

Μια µεταρρύθµιση που εναρµονίζεται µε τη συνθήκη
της Λισσαβόνας
Από την 1η ∆εκεµβρίου 2009 έχει τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισσαβόνας. Έτσι, η παρούσα νοµοθετική πρωτοβουλία (πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») εναρµονίζεται
και συµβαδίζει µε αρχές και αξίες που αποτελούν τη βάση για το ευρύτερο πλαίσιο µέσα στο οποίο θα εφαρµοστεί, αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βασικές αρχές του παρόντος σχεδίου νόµου είναι αφ΄
ενός ο περιορισµός των διοικητικών δοµών σε δύο βαθµούς αυτοδιοίκησης, τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες,
και µία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, αφ’ ετέρου η οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων των δύο βαθµών της αυτοδιοίκησης επί της αρχής της δοτής αρµοδιότητας, όπως αυτή σαφέστατα διαπνέει τη Συνθήκη της ΕΕ. Έτσι, οι δύο
βαθµοί λειτουργούν µόνο εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων που τους απονέµονται και οι σχέσεις τους δεν είναι σχέσεις ιεραρχίας και ελέγχου αλλά σχέσεις συνεργασίας και συναλληλίας.
Οι νέες, λιγότερες και ενισχυµένες δοµές, µπορούν να
εντάξουν καλύτερα στον τρόπο λειτουργίας τους τις βασικές αρχές της Συνθήκης της Λισσαβόνας, δηλ. τις εγγύτητας, της διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης (διαδικασία λήψης αποφάσεων, διοικητική και οικονοµική διαφάνεια, εκλογικές διαδικασίες, συµµετοχή
κοινωνίας των πολιτών, δηµόσια ηθική αιρετών και προσωπικού της αυτοδιοίκησης), της εξωστρέφειας, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, της συµµετοχικής δηµοκρατίας αλλά και της εµβάθυνσης.
Αυτή η τελευταία έννοια, τόσο βασική για την ουσιαστική ολοκλήρωση της ΕΕ, αποτελεί πρόκληση, καθώς
για να επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρειάζεται να
ξεκινήσει ήδη από τα πρώτα επίπεδα διακυβέρνησης,
δηλ. την αυτοδιοίκηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται σαφέστατα και το παρόν σχέδιο νόµου, όταν εµπεριέχει και προωθεί την έννοια της εξωστρέφειας της
αυτοδιοίκησης και της ενίσχυσης της αντίληψης εκ µέρους της ότι το έργο το οποίο επιτελείται σε κοινοτικό επίπεδο είναι έργο το οποίο επηρεάζει αλλά και µπορεί να
συµβάλει στη διαµόρφωση του και η αυτοδιοίκηση. Όλα
αυτά αποτυπώνονται µέσα από διατάξεις σχετικά µε τα
δίκτυα αδελφοποιήσεων, τις διεθνείς συνεργασίες, τα
κοινοτικά προγράµµατα και πρωτοβουλίες, τη συµµετοχή των αιρετών στην Επιτροπή των Περιφερειών, µε την
συνακόλουθη εµπλοκή της στη διαδικασία παραγωγής
κοινοτικών πολιτικών. Σε αυτήν τη διαδικασία, γίνεται ένα επιπλέον άνοιγµα µε την ενδυνάµωση της συµµετοχής των πολιτών, όπως και µε τα δηµοψηφίσµατα, τα τοπικά συµβούλια νέων, την πλήρη διαφάνεια και την πρόσβαση των πολιτών σε όλες τις αποφάσεις και τις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης.
Οι ρυθµίσεις του Καλλικράτη στοχεύουν να εξασφαλίσουν για τη σύγχρονη αυτοδιοίκηση το χαρακτήρα της
εγγύτητας στη λήψη αποφάσεων, της χρηστής διακυ-
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βέρνησης, της εποπτείας και του ελέγχου, της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής, της ενίσχυσης του ρόλου
και των δικαιωµάτων του πολίτη, του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, και ουσιαστικά της πολυ-επίπεδης διακυβέρνησης. Σε ένα τέτοιο σχήµα λαµβάνονται
υπ΄ όψιν και συµµετέχουν όλες οι βαθµίδες στην επαναθεµελίωση της αυτοδιοίκησης, του κράτους και, τελικά,
της ΕΕ, ενώ οι σχέσεις που καθιερώνονται δεν έχουν ιεραρχικό αλλά συνεργατικό και συµπληρωµατικό χαρακτήρα και λαµβάνονται υπ΄ όψιν οι εκάστοτε ιδιαιτερότητες.

Μια νέα Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση
Με το συνολικό επανασχεδιασµό των επιπέδων διοίκησης της χώρας, το παρόν σχέδιο νόµου διασφαλίζει
πλέον την ισότιµη συµµετοχή των δήµων και των νέων
αυτοδιοικούµενων Περιφερειών, ως πραγµατικών εταίρων στη χάραξη και στο συντονισµό της ευρωπαϊκής πολιτικής στο πολυεπίπεδο µοντέλο διακυβέρνησης της
ΕΕ, όπως αυτό αποτυπώθηκε στη Λευκή Βίβλο για την
Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση, η οποία υιοθετήθηκε από
την Ολοµέλεια της Επιτροπής των Περιφερειών στις 17
Ιουνίου του 2009.
Η σηµερινή παγκόσµια κρίση αναδεικνύει τη σηµασία
της χρηστής διακυβέρνησης και την αναγκαιότητα της
στενής συνεργασίας για τις 95.000 περίπου περιφερειακές και τοπικές αρχές της Ευρώπης για τη χάραξη και υλοποίηση των κοινοτικών πολιτικών, δεδοµένου ότι αυτές είναι αρµόδιες για την υλοποίηση του 70% περίπου
της κοινοτικής νοµοθεσίας και, εποµένως, διαδραµατίζουν ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού
σχεδίου για την οικονοµική ανάκαµψη. Η πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση ενσωµατώνει τους στόχους των περιφερειακών και τοπικών αρχών στις στρατηγικές της ΕΕ.
Αυτό συνεπάγεται την αµοιβαία ευθύνη των επιµέρους
επιπέδων διακυβέρνησης στη διατύπωση των κοινοτικών
πολιτικών και τη µέγιστη αντιπροσωπευτικότητα των ενδιαφερόµενων φορέων. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, προωθεί µια εδαφική προσέγγιση στις στρατηγικές ανάπτυξης και προβάλλει ως εναλλακτική θεσµική επιλογή στις εγγενείς αδυναµίες
των συγκεντρωτικών και τοµεακών προσεγγίσεων που
επικράτησαν επί µακρόν στην αναπτυξιακή πολιτική.
Το «Πρόγραµµα Καλλικράτης», αναγνωρίζοντας τον
κρίσιµο ρόλο των ΟΤΑ για την εδαφική στρατηγική ανάπτυξης και λαµβάνοντας υπόψη τους δύο πρωταρχικούς
στόχους της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, δηλαδή την
ενθάρρυνση της συµµετοχής στην ευρωπαϊκή διαδικασία και την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της κοινοτικής δράσης, προχώρησε σε σηµαντικές στρατηγικές
επιλογές.
Ως προς τον πρώτο στόχο, το παρόν σχέδιο νόµου αναβαθµίζει το επιχειρησιακό δυναµικό των δήµων και
των περιφερειών για την άσκηση ολοκληρωµένων αναπτυξιακών πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Άλλωστε, ο σεβασµός της αρχής της επικουρικότητας και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση συνιστούν έννοιες
άρρηκτα συνδεδεµένες: η µία αφορά αρµοδιότητες των
διαφορετικών επιπέδων εξουσίας και η άλλη δίνει έµφαση στη διαδραστικότητά τους. Μάλιστα, για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της κοινοτικής δράσης και
την επίτευξη των στόχων της οικονοµικής, κοινωνικής
και εδαφικής συνοχής, το παρόν σχέδιο νόµου προβλέπει και για τους δύο βαθµούς αυτοδιοίκησης τη δυνατό-

τητα συµµετοχής σε ευρωπαϊκούς οµίλους εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) που συνεισφέρουν στην προώθηση
νέων εταιρικών σχέσεων µεταξύ των δηµόσιων αρχών
µε τους κοινωνικοοικονοµικούς φορείς.
Ως προς τον δεύτερο στόχο, δηλαδή την ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας της κοινοτικής δράσης, το παρόν
σχέδιο νόµου προχωρεί στη θεσµική αναγνώριση της
συλλογικής λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, µε όργανα
όπως η Εκτελεστική Επιτροπή, οι αντιδήµαρχοι και οι αντιπεριφερειάρχες µε τοπική αρµοδιότητα, η Οικονοµική
Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας ζωής, µε την εσωτερική
αποκέντρωση στους νέους δήµους και µε την θέσπιση
του συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης. Έτσι
υλοποιούνται οι συστάσεις της Λευκής Βίβλου για την
Ευρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση ως προς την εφαρµογή στο εσωτερικό των κρατών-µελών, αρχών και µηχανισµών
διαβούλευσης, συντονισµού, συνεργασίας και αξιολόγησης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η συγκέντρωση
των αποφάσεων σε ένα επίπεδο εξουσίας και προωθείται η συνυπευθυνότητα όλων των επιπέδων διοίκησης.
∆ιασφαλίζεται λοιπόν ότι οι πολιτικές εφαρµόζονται στο
εγγύτερο προς τον πολίτη επίπεδο διοίκησης. Τέλος, επιδιώκεται η τόνωση της συµµετοχικής δηµοκρατίας και
της διαφάνειας µέσω της εφαρµογής µεθόδων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι ρυθµίσεις που περιέχονται στο
παρόν σχέδιο νόµου επεκτείνουν τη συνεργασία των αιρετών αρχών µε τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών
µε θεσµούς όπως η επιτροπή διαβούλευσης και το συµβούλιο ένταξης µεταναστών.
Η πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση, η δευτεροβάθµια
αυτοδιοίκηση και η αποκεντρωµένη κρατική διοίκηση συνιστούν αυτοτελή συστήµατα διοίκησης µε ιδιαίτερες
αρµοδιότητες και λειτουργίες. Η δηµιουργία µίας ενιαίας
και συνεκτικής δοµής της αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης εξασφαλίζει καλύτερο συντονισµό των αποκεντρωµένων υπηρεσιών των διαφόρων υπουργείων καθώς και την ενότητα της διοικητικής λειτουργίας του
κράτους. Παράλληλα, διευρύνονται οι αρµοδιότητες της
τοπικής αυτοδιοίκησης, εξασφαλίζονται νέοι πόροι και
παρέχονται νέα εργαλεία για τη διεκπεραίωση του ρόλου και των λειτουργιών της. Η συµπληρωµατικότητα και
συνοχή των λειτουργιών της κρατικής διοίκησης µε την
τοπική αυτοδιοίκηση υπηρετούν έναν κοινό σκοπό- την
προαγωγή της κοινωνικής ευηµερίας, την ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας.
ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
Α. Η ∆ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ
Η τολµηρή µεταρρύθµιση του προγράµµατος «Ι. Καποδίστρια», που βελτίωσε αισθητά την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν δηµιούργησε, ωστόσο, σε όλη τη χώρα, αποτελεσµατικούς δήµους µε οικονοµική αυτάρκεια και δυνατότητα άντλησης ιδίων πόρων, ούτε διοικητική ικανότητα
µε καλά οργανωµένες υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναµικό, που να αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες και νέες τεχνολογίες για την παροχή ποιοτικά αναβαθµισµένων υπηρεσιών.
Επιπλέον, η Πολιτεία δεν στήριξε ουσιαστικά τους νέους ΟΤΑ µε πολιτικές προγραµµατικής, οργανωτικής και
λειτουργικής αναβάθµισης καθώς και µε επαρκή χρηµατοδότηση, ούτε προχώρησε σε µια σχεδιασµένη, µε ενιαίο τρόπο, και ολοκληρωµένη αλλαγή του διοικητικού
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συστήµατος της χώρας, µε αποτέλεσµα το κάθε βήµα να
µένει µετέωρο. Επίσης, το δηµοτικό σύστηµα διακυβέρνησης παρέµεινε χωρίς ουσιαστικές αλλαγές. Έτσι διαµορφώθηκαν ορισµένες κοινές, εν πολλοίς, παραδοχές
σχετικά µε την αλλαγή της δοµής της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης στην χώρα
µας, οι οποίες ήταν αποτέλεσµα µιας µακράς διαδικασίας δηµοσίου διαλόγου, επιστηµονικής προεργασίας
και προβληµατισµού. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η οποία αξιοποίησε τόσο τις εγχώριες µεταρρυθµιστικές εµπειρίες όσο και τα παραδείγµατα άλλων ευρωπαϊκών
χωρών, συγκροτήθηκε ευρεία συναίνεση για την µεγάλη
διοικητική µεταρρύθµιση που προτείνεται µε το παρόν
νοµοσχέδιο.
Στο πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής επαναθεµελιώνεται η πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση µε λιγότερους και ισχυρότερους ∆ήµους, ανεξαιρέτως σε όλη τη χώρα. Οι
νέοι δήµοι καθίστανται έτσι ικανοί να ανταποκριθούν
στις σύγχρονες απαιτήσεις, αξιοποιώντας τη σύγχρονη
τεχνολογία και τις νέες µεθόδους διοίκησης ώστε να υποδεχθούν διευρυµένες αρµοδιότητες. Η συγκρότηση
των δήµων σε πληθυσµιακά και χωρικά µεγαλύτερες γεωγραφικές µονάδες, διευκολύνει την ανάπτυξη ενός ισχυρότερου διοικητικού συστήµατος, που ικανοποιεί δύο
κυρίως στόχους: Οι δήµοι να αποτελέσουν έτσι ισχυρές
µονάδες τοπικής ανάπτυξης και ταυτόχρονα να εξελίσσονται σε αποτελεσµατικούς διαχειριστές υπηρεσιών, ιδίως στην καθηµερινή ζωή των πολιτών και στην ποιότητά της. Σε αυτή τη λογική, η µείωση του αριθµού των ∆ήµων συµπεριλαµβάνει για πρώτη φορά και το σύνολο της
Αττικής (σήµερα 102 δήµοι και 20 κοινότητες) και της
Θεσσαλονίκης (45 δήµοι).
Για πρώτη φορά για το σκοπό αυτό υιοθετούνται ορθολογικά και αντικειµενικά κριτήρια για την οριοθέτηση
των διοικητικών ορίων των νέων ΟΤΑ. Τα κριτήρια αυτά
πηγάζουν από το Σύνταγµα το οποίο στο άρθρο 101
παρ.2 αναφέρει ότι: «Η διοικητική διαίρεση της Χώρας
διαµορφώνεται µε βάση τις γεωοικονοµικές, κοινωνικές
και συγκοινωνιακές συνθήκες». Τα κριτήρια αυτά θέτουν
το γενικό πλαίσιο για την περαιτέρω εξειδίκευσή τους,
ανταποκρίνονται, δε, παραλλήλως, και στο αντίστοιχο
γενικό περίγραµµα, όπως αυτό καθορίσθηκε στο Συνέδριο της ΚΕ∆ΚΕ (Κυλλήνη, 2007).
Συγκεκριµένα ορίσθηκαν επτά κατηγορίες κριτηρίων:
α) Πληθυσµιακά (ο αριθµός των δηµοτών, ο αριθµός
των κατοίκων, η πληθυσµιακή πυκνότητα, η κατανοµή
των κατοικιών).
β) Κοινωνικά (το µέσο µέγεθος νοικοκυριού, οι µορφωτικοί δείκτες, το ποσοστό αλλοδαπών).
γ) Οικονοµικά (η απασχόληση, η δοµή της απασχόλησης, η εργασιακή κινητικότητα, το εισόδηµα).
δ) Γεωγραφικά (το σχήµα, η προσβασιµότητα, τα δίκτυα υποδοµών).
ε) Αναπτυξιακά (η δοµή της τοπικής οικονοµικής δραστηριότητας και γενικότερα της τοπικής ανάπτυξης, η ύπαρξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων, η συµµετοχή σε Κοινοτικά και Εθνικά Προγράµµατα).
στ) Πολιτιστικά, Ιστορικά και
ζ) Χωροταξικά κριτήρια, µε τα οποία επιδιώκεται:
ι) Η γεωγραφική / χωρική ολοκλήρωση των διαφόρων
κοινωνικών, διοικητικών και οικονοµικών λειτουργιών, εξυπηρετήσεων και υποδοµών που διασφαλίζουν συνθήκες βιωσιµότητας.
ιι) Η γεωγραφική κινητικότητα και τα χωρικά πεδία που

αυτή διαµορφώνει σε ηµερήσια βάση, σύµφωνα µε την
απασχόληση και σε συνδυασµό µε τις λειτουργικές εξαρτήσεις και επιρροές µεταξύ των οικιστικών κέντρων.
ιιι) Η ταυτότητα του τόπου που αναφέρεται στο συµβολικό και στο σηµειολογικό επίπεδο για την τοπική κοινωνία.
Πέραν των κριτηρίων αυτών, οι νέοι ∆ήµοι που προκύπτουν από τη νέα χάραξη, ταυτόχρονα µε τα λειτουργικά και οικονοµικά τους χαρακτηριστικά, συµβάλλουν
στην ενδυνάµωση της συµµετοχής του πολίτη, των θεσµών και διαδικασιών τοπικής δηµοκρατίας ακολουθώντας τη σηµερινή πραγµατικότητα επαφής του πολιτικού
προσωπικού του ΟΤΑ µε τον πολίτη. Η νέα, λοιπόν, διοικητική διαίρεση βασίζεται στην υπάρχουσα µε στόχο την
αναλογικότερη αντιπροσώπευση και κατ’ επέκταση την
ενδυνάµωση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος.
Β. Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ως
Β΄ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Οι αρµοδιότητες που δόθηκαν στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ήταν εξαρχής σε µεγάλο βαθµό γραφειοκρατικού διεκπεραιωτικού χαρακτήρα, που δυσχέραναν την αποτελεσµατικότητα του θεσµού, παρά τις προσπάθειες
των αιρετών, οι οποίοι µε περιορισµένα µέσα και προσωπικό, προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις.
Η ανάγκη για συγκρότηση της δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης στο επίπεδο µίας µεγαλύτερης ενότητας προκύπτει πλέον πιεστικά:
• Οι εξελίξεις απέδειξαν ότι η συγκρότηση του δεύτερου βαθµού της αυτοδιοίκησης στα όρια των σηµερινών
νοµών καθιστά ανέφικτη την ανάληψη της ευθύνης για
το σχεδιασµό και την άσκηση µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για την ανάπτυξη στην περιοχή τους. Η άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής προϋποθέτει ευρύτερες ενότητες.
• Η αναδιάταξη των δήµων σε λιγότερες και ισχυρότερες µονάδες που αναλαµβάνουν περισσότερες αρµοδιότητες επιβάλλει την αναδιάταξη του δεύτερου βαθµού
σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες, ώστε να είναι σε
θέση να αναλάβουν νέες αρµοδιότητες, ιδίως στην ανάπτυξη.
• Η δευτεροβάθµια αυτοδιοίκηση στα όρια των νοµών
αποδείχθηκε ότι δυσκολεύει την αποτελεσµατική συµµετοχή στα ευρωπαϊκά όργανα, όπως την Επιτροπή των
Περιφερειών, στα οποία οι περιφέρειες των άλλων κρατών – µελών έχουν ουσιαστικό ρόλο και λόγο.
Όλα τα παραπάνω επιβάλλουν τη συγκρότηση του
δεύτερου βαθµού της αυτοδιοίκησης σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες που επιτρέπουν ένα νέο ρόλο στο
θεσµό. Για τους λόγους αυτούς, η Νέα Αρχιτεκτονική κινείται σε δύο άξονες: αφενός στην ανασυγκρότηση των
δευτεροβάθµιων ΟΤΑ σε επίπεδο Περιφέρειας, αφετέρου στη ριζική εσωτερική αναδιάρθρωση της δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης, σε συνδυασµό µε την αποφασιστική ενίσχυσή της µε τους απαραίτητους πόρους, ανθρώπινους και οικονοµικούς, για την εκπλήρωση της αποστολής της.
Η θεµελίωση της Περιφέρειας ως δεύτερου βαθµού
αυτοδιοίκησης:
• διασφαλίζει την αντιστοίχηση του θεσµού στις νέες
λειτουργικές κλίµακες που έχουν δηµιουργηθεί, µετά
την ολοκλήρωση νέων δικτύων µεταφορών και άλλων υ-

8
ποδοµών, µε βάση τις οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, οι οποίες έχουν µεταβάλει
την οικονοµική και κοινωνική γεωγραφία της χώρας.
• οδηγεί, επιπλέον, σε οικονοµίες κλίµακας και συγκέντρωση δυνάµεων, τηρεί δηλαδή, όρους απαραίτητους
για την αποφασιστική βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό
της λειτουργίας της.
• εξασφαλίζει την απαραίτητη κλίµακα ώστε να αναλάβει σηµαντικές αναπτυξιακές λειτουργίες.
• επιτρέπει τη µεταβίβαση και πρόσθετων αρµοδιοτήτων που ανήκουν σήµερα στις κρατικές Περιφέρειες, σε
άλλους κρατικούς φορείς ή ακόµη και στο κεντρικό κράτος, µε αποτέλεσµα να µειωθούν έτσι τα επίπεδα και η
πολυπλοκότητα άσκησης αρµοδιοτήτων και διεκπεραίωσης διαδικασιών, προς όφελος του πολίτη, της Πολιτείας, αλλά και της οικονοµίας.
Ειδικά για τους πολίτες της περιφέρειας, η δηµιουργία
και αποτελεσµατική λειτουργία ενός ισχυρού αυτοδιοικητικού θεσµού, µε πλειάδα αρµοδιοτήτων και αναπτυξιακές ευθύνες, φέρνει κοντά τους τη διοίκηση, ώστε να
πάψουν να υποχρεώνονται να απευθύνονται στο κέντρο
για πολλές σηµαντικές υποθέσεις τους. Από την άλλη
πλευρά, η ανάληψη αναπτυξιακών ευθυνών από έναν ισχυρό αιρετό θεσµό, καθιστά τους πολίτες της περιφέρειας «κύριους του οίκου τους».
Οι νέες περιφέρειες προέρχονται από τη συνένωση
των υφισταµένων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίες καταργούνται. Η χωρική ενότητα των νέων οργανισµών περιλαµβάνει τις εδαφικές περιφέρειες των καταργούµενων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Οι οργανισµοί
της δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης, από τις σηµερινές
54 νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τις 3 διευρυµένες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα 19 επαρχεία, δηλαδή ένα σύνολο 76 διοικητικών ενοτήτων, εξελίσσονται σε αιρετές περιφέρειες σε αριθµό αντίστοιχο των σηµερινών
13 κρατικών περιφερειών. Ειδικά στην Αττική και στη
Θεσσαλονίκη αντιµετωπίζονται µε ειδικές ρυθµίσεις τα
θέµατα µητροπολιτικού χαρακτήρα.
Οι διοικητικές περιφέρειες της χώρας είκοσι τέσσερα
χρόνια µετά τη θεσµοθέτησή τους έχουν αποκτήσει διοικητική λειτουργία που τις καθιστά χρήσιµες και κατά συνέπεια συνιστούν αξιόπιστη βάση για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Επιπλέον, οι περιφέρειες έχουν υλοποιήσει µέχρι σήµερα πολλά περιφερειακά προγράµµατα από τα οποία έχει αποκτηθεί τεράστια εµπειρία. Η
αλλαγή των Περιφερειών θα δηµιουργούσε προβλήµατα
στην απρόσκοπτη υλοποίηση των περιφερειακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Είναι προφανές ότι αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί, εν µέσω µιας µεγάλης δηµοσιονοµικής κρίσης, καθώς η απρόσκοπτη υλοποίηση των περιφερειακών προγραµµάτων αποτελεί ζωτική συνθήκη για
την οικονοµία της χώρας. Αποτελούν, επίσης, φορείς
διαµόρφωσης πολιτικής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, δοθέντος ότι έχουν λειτουργήσει σε αυτές αντιπροσωπευτικά όργανα µε συµµετοχή αιρετών εκπροσώπων και φορέων ανάπτυξης για πολλά έτη. Τέλος, οι περιφέρειες έχουν διαµορφώσει µια ‘περιφερειακή’ ταυτότητα, ενώ αρκετές από αυτές ταυτίζονται µε τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε ότι δεν θα ήταν σκόπιµο ούτε επωφελές να
υπάρξουν µεταβολές στον χάρτη των Περιφερειών της
χώρας.
Στα όρια αυτά συγκεντρώνονται τα απαραίτητα δηµογραφικά, κοινωνικά και οικονοµικά µεγέθη για τον προ-

γραµµατισµό και υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής
της χώρας. Εξυπηρετείται, επίσης, η αποτελεσµατικότερη υπεράσπιση και διεκδίκηση των συµφερόντων των
Ελληνικών περιφερειών στα αρµόδια όργανα της ΕΕ (Επιτροπή των Περιφερειών). Θεµελιώνεται, έτσι, η Περιφέρεια ως θεσµός µε άµεσα αιρετά όργανα, όπως το περιφερειακό συµβούλιο, καθώς και οι αιρετοί περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες.
Στην περιφέρεια µεταφέρονται εκείνες οι αρµοδιότητες της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης που ασκούνται αποτελεσµατικότερα σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς επίσης και αρµοδιότητες που ασκούνται σήµερα από την
κρατική περιφέρεια, εκτός από όσες, έχοντας αµιγώς
κρατικό χαρακτήρα, οι οποίες στο πλαίσιο συνταγµατικών επιταγών πρέπει παραµένουν στην αποκεντρωµένη
κρατική διοίκηση.
Γ. Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ
∆ΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
Ο ολοκληρωµένος επανασχεδιασµός των δύο βαθµών
της αυτοδιοίκησης προϋποθέτει τη συνάρθρωσή τους µε
τη κρατική αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, η ύπαρξη της οποίας προβλέπεται άλλωστε από το Σύνταγµα που ορίζει ότι η διοίκηση του κράτους οργανώνεται σύµφωνα µε το
αποκεντρωτικό σύστηµα (άρθρο 101, παρ. 1) και ότι τα αποκεντρωµένα κρατικά όργανα έχουν γενική αποφασιστική αρµοδιότητα για τις υποθέσεις της ενότητας τους
(άρθρο 101, παρ. 3). Το σηµερινό σύστηµα διοικητικής αποκέντρωσης των κρατικών υπηρεσιών, εµφανίζει µια
σειρά από σηµαντικά προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν:
• Μικρά µεγέθη σε σχέση µε το νέο αναπτυξιακό σχεδιασµό και τα νέα δίκτυα µεταφορών της χώρας.
• Ελλείψεις ειδικευµένου προσωπικού και σηµαντικές
καθυστερήσεις ως προς την υιοθέτηση σύγχρονων µεθόδων διοίκησης.
• Ατροφία και, σε αρκετές περιπτώσεις, πολιτικοποίηση του συστήµατος διοικητικής εποπτείας στους ΟΤΑ, απουσία συστηµατικής τεκµηρίωσης και επεξεργασίας
των δεδοµένων του συστήµατος εποπτείας (ποσοστά
και αιτίες ακυρώσεων, αριθµός προσφυγών πολιτών ανά
κατηγορίες), αντιθέσεις µεταξύ του συστήµατος διοικητικής εποπτείας και του συστήµατος προληπτικού ελέγχου δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η συγκρότηση της δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης
στην ευρύτερη ενότητα της περιφέρειας, οδηγεί στην
οργάνωση της αποκεντρωµένης διοίκησης σε ευρύτερα
γεωγραφικά όρια. Στην κατεύθυνση αυτή συντείνουν τα
νέα δεδοµένα και οι νέες σχέσεις που δηµιουργούν τα υφιστάµενα και προγραµµατιζόµενα δίκτυα υποδοµών αλλά και το σύστηµα πόλων και αξόνων ανάπτυξης της χώρας. Στη θέση των σηµερινών 13 ∆ιοικητικών Περιφερειών συγκροτούνται 7 Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις. Με τη
Νέα Αρχιτεκτονική, η κρατικά αποκεντρωµένη διοίκηση
οργανώνεται σε επίπεδο ευρύτερων χωρικών ενοτήτων,
τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται, µε βάση λειτουργικά και αναπτυξιακά κριτήρια, στις
απαιτήσεις της εδαφικής, κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής και προάγουν τη συνολική ανταγωνιστικότητα του
Εθνικού Χώρου.
Στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης συνιστάται Γενική Γραµµατεία της οποίας προΐσταται µετακλητός υπάλληλος. Στις υπηρεσίες της Αποκεντρωµένης ∆ι-
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οίκησης εντάσσονται οι υπάλληλοι των υφιστάµενων
Περιφερειών εκτός από εκείνους που µετατάσσονται
στις Περιφέρειες.
Στις αρµοδιότητες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων :
• ανήκουν οι κρατικές υποθέσεις, οι οποίες ασκούνταν
µέχρι σήµερα από τις ∆ιοικητικές Περιφέρειες και λόγω
της φύσης τους ή για συνταγµατικούς λόγους δεν µπορεί να µεταφερθούν στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση
και παραµένουν στην κρατική διοίκηση, π.χ. χωροταξία –
πολεοδοµία, περιβαλλοντική πολιτική, δασική πολιτική
και µεταναστευτική πολιτική,
• εντάσσονται όσες κρατικές αρµοδιότητες σταδιακά
αποκεντρώνονται επειδή δεν είναι απαραίτητο να ασκούνται από την κεντρική διοίκηση, διευκολύνοντας
την αποτελεσµατική άσκηση του επιτελικού, συντονιστικού και ελεγκτικού της ρόλου,
• εντάσσονται, όπου αυτό κριθεί σκόπιµο, και
καθ΄ύλην αποκεντρωµένες υπηρεσίες των υπουργείων.
∆. ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ
Η διεύρυνση των αρµοδιοτήτων των δήµων καθώς και
των ορίων τους, επιβάλλει τον επανασχεδιασµό του συστήµατος τοπικής διακυβέρνησης. Η ενσωµάτωση των
νέων αρχών δηµοκρατικής διακυβέρνησης οδηγεί στην
αναβαθµισµένη συµµετοχή του πολίτη, στη διαβούλευση
πριν τη λήψη των αποφάσεων, στη διαφανή άσκηση της
εξουσίας και στην υποχρεωτική λογοδοσία όποιου ασκεί
δηµόσια εξουσία, επιβάλλει την επαναξιολόγηση των
δηµοτικών θεσµών διακυβέρνησης, την αναβάθµιση και
τον εµπλουτισµό τους αλλά και την αποκεντρωµένη
διάρθρωσή τους, ώστε να επιτρέπουν την αµεσότερη και
αποτελεσµατικότερη συµµετοχή και εξυπηρέτηση του
δηµότη.
Αντίστοιχος πρέπει να είναι και ο σχεδιασµός του συστήµατος διακυβέρνησης για τις νέες αυτοδιοικούµενες
Περιφέρειες, ο οποίος όµως πρέπει να λάβει υπόψη του
και τις διαφορές µεγεθών και λειτουργιών µεταξύ των
δύο βαθµίδων τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ενίσχυση της συλλογικής λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης
- ∆ηµιουργείται νέο όργανο, η Εκτελεστική Επιτροπή,
η οποία στους ∆ήµους αποτελείται από το ∆ήµαρχο και
τους Αντιδηµάρχους και στην Περιφέρεια από τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες και αποτελεί το
συλλογικό όργανο άσκησης, συντονισµού και λογοδοσίας της εκτελεστικής λειτουργίας στην αυτοδιοίκηση.
Με τον τρόπο αυτό, περιορίζεται η συγκέντρωση εξουσίας σε ένα µόνο πρόσωπο.
- Ενισχύεται ο θεσµός της δηµοτικής και περιφερειακής αποκέντρωσης µε τον ορισµό τοπικών αντιδηµάρχων και αιρετών αντιπεριφερειαρχών µε τοπική αρµοδιότητα. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται τόσο η µέριµνα
για τα ιδιαίτερα τοπικά συµφέροντα του δήµου που συνενώνεται ή της νοµαρχίας που καταργείται, όσο και η
εκ του σύνεγγυς διεύθυνση σηµαντικών υπηρεσιών που
βρίσκονται σήµερα εκεί.
- Συγκροτούνται συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων στα
σηµερινά τοπικά διαµερίσµατα και σε δήµους άνω των
2.000 κατοίκων που συνενώνονται µε γνώµονα την ενδυνάµωση της δηµοτικής αποκέντρωσης µε την παροχή
νέων και ουσιαστικών αρµοδιοτήτων.

- Στα σηµερινά τοπικά διαµερίσµατα κάτω των 2000
κατοίκων συγκροτούνται συµβούλια τοπικών κοινοτήτων
µε ενισχυµένες αρµοδιότητες και οικονοµικούς πόρους.
Θεσπίζεται, επίσης, συµµετοχή των προέδρων τους στα
δηµοτικά συµβούλια µε ψήφο, όποτε αποφασίζεται ζήτηµα που αφορά άµεσα την κοινότητά τους.
- ∆ιασφαλίζεται η εκπροσώπηση στο δηµοτικό συµβούλιο όλων των συνενούµενων δήµων και κοινοτήτων,
µέσω της εκλογής δηµοτικών συµβούλων από την εκλογική τους περιφέρεια. Το ίδιο ακριβώς θα ισχύει κατ’ αντιστοιχία και στις Περιφέρειες µε βασικό στόχο την αποτροπή αποξένωσης των τοπικών κοινωνιών από τους
αιρετούς.
- Εκλέγεται πλέον διαπαραταξιακό προεδρείο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε εκπροσώπηση και της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Οικονοµική Επιτροπή
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετονοµάζεται σε Οικονοµική
και αναβαθµίζεται, ως προς τις λειτουργίες οικονοµικού
ελέγχου και τακτικής παρακολούθησης της υλοποίησης
του προϋπολογισµού. Αντίστοιχη Επιτροπή θα λειτουργεί και στις Περιφέρειες.
Επιτροπή Ποιότητας ζωής
Συστήνεται στους δήµους άνω των δέκα χιλιάδων κατοίκων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που λειτουργεί κατ’
αντιστοιχία της οικονοµικής επιτροπής, µε σηµαντικές
αρµοδιότητες σε θέµατα ποιότητας ζωής, όπως, αδειοδοτήσεις καταστηµάτων και επιχειρήσεων, καθορισµού
χώρων λαϊκών αγορών, υπαίθριου εµπορίου κ.α, καθώς
και σε θέµατα πολεοδοµικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. Στις Περιφέρειες προβλέπεται η σύσταση, µε απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, µέχρι δύο Επιτροπών, στις οποίες το συµβούλιο θα µεταβιβάζει αποφασιστικές και γνωµοδοτικές αρµοδιότητές του. Στόχος,
η περαιτέρω αποσυµφόρηση του δηµοτικού και περιφερειακού συµβουλίου.
Νέοι θεσµοί διαβούλευσης
Καθιερώνεται, ως νέος θεσµός διαβούλευσης, η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, τόσο σε δήµους µε πληθυσµό άνω
των 10.000 κατοίκων όσο και στις περιφέρειες. Η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης προσφέρει τη δυνατότητα συγκροτηµένης, θεσµοποιηµένης και ανοικτής συµµετοχής και
ανταλλαγής επιχειρηµάτων µε εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι µέχρι σήµερα αναζητούσαν µεµονωµένα την πρόσβαση και επιρροή στην ηγεσία του ΟΤΑ. Τα µέλη του συµβουλίου της Επιτροπής ∆ιαβούλευσης προέρχονται από τους παραγωγικούς φορείς του
∆ήµου ή της Περιφέρειας (Εκπρόσωποι Εργαζοµένων,
Επιχειρήσεων, Επιστηµονικούς Συλλόγους, Οµάδες Πολιτών) οι οποίοι επιλέγονται από το ∆ηµοτικό ή Περιφερειακό Συµβούλιο µε την αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3
των µελών του και από δηµότες, οι οποίοι κληρώνονται
από το σύνολο των εγγεγραµµένων στους οικείους εκλογικούς καταλόγους. Ειδικότερα:
- Ο συνολικός αριθµός των µελών της επιτροπής µπορεί να είναι από 25 έως 50 µέλη.
- Σε ποσοστό 1/3 του συνολικού αριθµού των µελών
εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον µέλη, µετά από κλήρωση, δηµότες εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς
καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραµµένοι στους
ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.
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- Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συµµετέχουν και εκπρόσωποι αρµόδιων
κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών
κοµµάτων, καθώς και οι επικεφαλής των παρατάξεων
που εκπροσωπούνται στο συµβούλιο.
Η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης:
- Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό και περιφερειακό συµβούλιο σχετικά µε κρίσιµα ζητήµατα.
- Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε αυτή από το δηµοτικό
συµβούλιο ή τον δήµαρχο.
- Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές
δυνατότητες του δήµου και διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
- ∆ύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κ∆Κ.
Η διατύπωση γνώµης από την επιτροπή δηµοτικής διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική
διαβούλευση µε τους πολίτες, µέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης παρουσιάζονται
από τον πρόεδρο της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της.

Ο θεσµός του «Συµπαραστάτη» του ∆ηµότη και της Επιχείρησης
Καθιερώνεται ο «συµπαραστάτης» του ∆ηµότη και της
Επιχείρησης ως νέος θεσµός εσωτερικής διαµεσολάβησης µεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και ΟΤΑ, για την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης τόσο σε δήµους όσο και
σε περιφέρειες. Ο συµπαραστάτης θα έχει ως αποστολή,
πέραν από την έγκαιρη καταπολέµηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αµεροληψίας των δηµοτικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και
των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυµφόρηση του
δηµάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του δήµου από
τη συσσώρευση αιτηµάτων και παραπόνων των πολιτών.
Μέσω του συµπαραστάτη, θα αποτρέπονται πρόσθετες
διαδικασίες (προσφυγές σε ελεγκτικούς µηχανισµούς
και στη δικαιοσύνη), επειδή πολλά προβλήµατα κακοδιοίκησης θα επιλύονται στο πλαίσιο του ίδιου του ΟΤΑ, µε
αποτέλεσµα την εξοικονόµηση διαδικασιών, πόρων, χρόνου, χρήµατος και ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των
πολιτών.
Στους δήµους και στις περιφέρειες, θα επιλέγεται, λοιπόν, πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας, ως συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης.
- Ο συµπαραστάτης δέχεται καταγγελίες άµεσα θιγόµενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των
υπηρεσιών του δήµου ή της περιφέρειας, των νοµικών
του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαµεσολαβεί προκειµένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήµατα,
ενώ είναι υποχρεωµένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ηµερών στους ενδιαφερόµενους.
- Ως συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης
δεν µπορεί να επιλεγεί αιρετός δήµου, περιφέρειας ή
βουλευτής.
- Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης επιλέγεται µε απόφαση, η οποία λαµβάνεται µε µυστική
ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του
συνόλου των µελών του συµβουλίου.

- Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης, δεν αναιρεί τη
σχετική αρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρµοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νοµιµότητας.
- Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρησης
συντάσσει ετήσια έκθεση. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δηµόσια συνεδρίαση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου, για
τον απολογισµό δράσης της δηµοτικής ή περιφερειακής
αρχής.
- Ο συµπαραστάτης µπορεί επίσης να προβαίνει στην
διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της δηµοτικής διοίκησης και των σχέσεών της µε το κοινό, τόσο στο πλαίσιο
της ετήσιας έκθεσής του, όσο και επ’ ευκαιρία σηµαντικών προβληµάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει.
Τόσο η ετήσια έκθεση όσο και οι ειδικές προτάσεις του
συµπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου ή της περιφέρειας.

Εφαρµογές Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για διαφάνεια στις αποφάσεις και την καλύτερη εξυπηρέτηση του
πολίτη
Όλες οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των ∆ήµων και των Περιφερειών καθώς και όλων των Νοµικών
τους Προσώπων υποχρεωτικά δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο, σε διαφορετική περίπτωση δεν ισχύουν. ∆ιασφαλίζεται έτσι η απόλυτη διαφάνεια, ο αποτελεσµατικός δηµόσιος έλεγχος και γίνεται εφικτή η ουσιαστική λογοδοσία των αυτοδιοικητικών αρχών.
Η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση προβλέπεται ρητά ως
διακριτή αρµοδιότητα του οικείου αντιδηµάρχου.
Συµβούλιο ένταξης µεταναστών
Σε κάθε ∆ήµο συγκροτείται και λειτουργεί, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συµβούλιο ένταξης µεταναστών ως συµβουλευτικό όργανο του δήµου για την ενίσχυση της ένταξης των µεταναστών στην τοπική κοινωνία. Έργο των συµβουλίων ένταξης µεταναστών είναι
η καταγραφή και η διερεύνηση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες, που κατοικούν µόνιµα στην
περιφέρεια του δήµου, µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Ενίσχυση της εσωτερικής αποκέντρωσης στους νέους
ΟΤΑ
Η ενίσχυση αυτή γίνεται πράξη µε ένα νέο σύστηµα
ενδοδηµοτικής αποκέντρωσης µε :
- Την απόδοση νέων αρµοδιοτήτων
- Τη διασφάλιση πόρων για κάθε χωριό και γειτονιά
- Νέους θεσµούς συµµετοχής
Έτσι, ταυτόχρονα µε τη δηµιουργία τους οι νέοι, ισχυροί και µεγαλύτεροι ∆ήµοι «πλησιάζουν» το δηµότη.
Η νέα αυτή σχέση σηµατοδοτείται από την έννοια της
κοινότητας που αξιοποιείται εκ νέου για τις µονάδες ενδοδηµοτικής αποκέντρωσης:
Τα σηµερινά τοπικά διαµερίσµατα έως 2000 κατοίκων
ονοµάζονται Τοπικές Κοινότητες και άνω των 2000 ∆ηµοτικές Κοινότητες. Ως ∆ηµοτικές Κοινότητες µετονοµάζονται και τα σηµερινά ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα των
µεγάλων πόλεων.
Ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας:
- Συµµετέχει στις συνεδριάσεις του δηµοτικού συµ-
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βουλίου στις οποίες καλείται υποχρεωτικά µε δικαίωµα
έκφρασης γνώµης για θέµατα που αφορούν την κοινότητα.
- Εποπτεύει τη συντήρηση του δικτύου εσωτερικής και
αγροτικής οδοποιίας.
- Μεριµνά για την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων.
- Μεριµνά για την αποκατάσταση ζηµιών επείγοντος
χαρακτήρα σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και ανάθεση εργασιών σε περίπτωση άµεσου κινδύνου.
- Μεριµνά για την αποκατάσταση ζηµιών στο δίκτυο
φωτισµού.
- Μεριµνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια
των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών
- Μεριµνά για την εύρυθµη λειτουργία του κοιµητηρίου.
- Είναι ο υπεύθυνος της οµάδας πυρασφάλειας της
κοινότητας.
- Είναι αρµόδιος για την προστασία της δηµοτικής περιουσίας στα όρια ευθύνης του.
- Ενεργεί πληρωµές µε την πάγια προκαταβολή που
λαµβάνει.
Τα συµβούλια δηµοτικής κοινότητας (τα οποία είναι
5µελή έως 15µελή ανάλογα µε τον πληθυσµό της.):
- Συµµετέχουν στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού και
Τεχνικού Προγράµµατος του ∆ήµου.
- Εισηγούνται στην εκτελεστική επιτροπή του δήµου
για τις προτεραιότητες τοπικής ανάπτυξης και των αντιστοίχων δράσεων.
- Αποφασίζουν την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατάστασης καταστηµάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων και για την άδεια λειτουργίας µουσικής.
- Προτείνουν τους χώρους λειτουργίας λαϊκών αγορών, υπαίθριου εµπορίου, πανηγυριών µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών.
Εκφράζουν γνώµη για:
- Υπηρεσίες του ∆ήµου που η λειτουργία τους θα εξυπηρετούσε καλύτερα τους πολίτες.
- Την αξιοποίηση ακινήτων.
- Την πολεοδοµική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής.
- Τη συντήρηση των δηµοτικών οδών, την κυκλοφορία
και τη συγκοινωνία.
- Την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
- Την περισυλλογή και εν γένει µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα.
- Τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
- Τη µέριµνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών στους πολίτες.
- Την εύρυθµη λειτουργία των δηµοτικών ιδρυµάτων.
- Τρόπο διάθεσης βοσκήσιµων εκτάσεων.
- Εκµίσθωση χωρίς δηµοπρασία δηµοτικών δασικών εκτάσεων.
- Εκποίηση, εκµίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης,
ανταλλαγή και δωρεά περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου.
- Με απόλυτη πλειοψηφία και αιτιολογηµένη γνώµη εισηγείται τη χορήγηση οικονοµικών βοηθηµάτων σε οικονοµικά αδύναµους κατοίκους της.
- Την αποδοχή κληροδοτήµατος που της διατίθεται.
Ο πρόεδρος και τα 3µελή συµβούλια των τοπικών κοινοτήτων ασκούν αντίστοιχες αρµοδιότητες µε τις δηµοτικές κοινότητες µε µικρές εξαιρέσεις. Για τοπικές κοινότητες έως 300 κατοίκων εκλέγεται ένας τοπικός εκπρόσωπος.

Σε κάθε Συµβούλιο ∆ηµοτικής ή Τοπικής Κοινότητας
µπορούν να αποδοθούν επιπλέον αρµοδιότητες από τα
∆ηµοτικά Συµβούλια.
Οποιαδήποτε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά τις ∆ηµοτικές ή Τοπικές Κοινότητες και έχει ληφθεί χωρίς την πρόσκληση των αντίστοιχων προέδρων
είναι άκυρη.
Επιπλέον, η Συνέλευση κατοίκων Τοπικής Κοινότητας:
Συνεδριάζει µία φορά το χρόνο τουλάχιστον µε καθολική συµµετοχή των κατοίκων και έχει τη δυνατότητα να
προτείνει στο δήµο:
-Την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
- Τη λήψη µέτρων για την προστασία των ηλικιωµένων
και των παιδιών.
- Τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν.
- Την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας.
Λαµβάνεται µέριµνα προς διασφάλιση της ορθολογικής κατανοµής των πόρων σε κάθε γειτονιά και χωριό.
Ειδικότερα:
- Στον προϋπολογισµό κάθε ∆ήµου προβλέπεται υποχρεωτικό ποσοστό για την κατανοµή πιστώσεων στις ∆ηµοτικές και τις Τοπικές Κοινότητες βάσει σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
- Στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες καταβάλλεται
πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού του οικείου δήµου. Το ύψος
της προκαταβολής προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της ΚΕ∆ΚΕ, στη βάση
πληθυσµιακών και γεωγραφικών κριτηρίων.
- Υπεύθυνος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.
Ε. ΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Μια σηµαντική µεταβολή σε σχέση µε την εκλογή των
αρχών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι η
επιµήκυνση της θητείας τους κατά ένα (1) έτος. Η διάρκεια της δηµοτικής και περιφερειακής περιόδου ορίζεται
λοιπόν εφεξής σε πέντε (5) έτη. Η εκλογή των αρχών
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης γίνεται την ίδια
ηµέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των
Ελλήνων µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα ίδια
εκλογικά τµήµατα. Η εγκατάσταση των αρχών που έχουν εκλεγεί γίνεται την 1η Σεπτεµβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η
Αυγούστου του πέµπτου έτους.
Η επιµήκυνση της δηµοτικής και περιφερειακής περιόδου κατά ένα έτος είναι σύµφωνη µε το άρθρο 102 παρ.
2 του Συντάγµατος και διασφαλίζει, µε τη διεύρυνση του
ωφέλιµου χρόνου των αρχών των Οργανισµών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, τον καλύτερο προγραµµατισµό της δράσης τους και την απρόσκοπτη εκπλήρωση του νέου θεσµικού τους ρόλου και των αυξηµένων καθηκόντων
τους. Συγχρόνως, η ρύθµιση αυτή µειώνει τα κόστος των
εκλογικών διαδικασιών, καθώς και το κόστος των εκλογικών δαπανών, αφού εφεξής οι δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές θα διεξάγονται ταυτοχρόνως µε τις ευρωεκλογές.
Οι κανόνες που διέπουν το εκλογικό σύστηµα για την
ανάδειξη των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης διέπο-
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νται από πέντε θεµελιώδεις αρχές και αξιολογήσεις, που
διατρέχουν τις επί µέρους ρυθµίσεις: ∆ηµοκρατική αρχή,
τοπική αντιπροσώπευση, αναλογικότητα, διοικητική αποτελεσµατικότητα και εκλογικός εξορθολογισµός. Αυτές
οι αρχές εκφράζονται ιδίως µε ορισµένες βασικές νοµοθετικές επιλογές, οι οποίες αποτελούν και τους άξονες
των σχετικών διατάξεων:
Επαναφέρεται η ρύθµιση για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασµού µε ποσοστό τουλάχιστον 50% +1
των εγκύρων ψήφων, είτε στον πρώτο γύρο των εκλογών, είτε στον δεύτερο, εφόσον αυτή δεν καταστεί δυνατή στον πρώτο. Η ρύθµιση αυτή υπηρετεί τον στόχο
της αυξηµένης δηµοκρατικής νοµιµοποίησης των αιρετών οργάνων των νέων Ο.Τ.Α..
Η προϊσχύσασα ρύθµιση, η οποία εισήχθη µε το Ν.
3434/ 2006 και προέβλεπε τη δυνατότητα ανάδειξης ενός συνδυασµού ως επιτυχόντος µόλις µε 42% των ψήφων, ανέτρεψε µια µακρά και εδραιωµένη πρακτική, χωρίς να εξυπηρετεί καµία πραγµατική αυτοδιοικητική ανάγκη. Η ρύθµιση αυτή συνιστούσε σοβαρή απόκλιση από
τις αρχές της ισοδυναµίας της ψήφου και της λαϊκής κυριαρχίας και ήταν συστηµικά ασύµβατη µε την ίδια τη φιλοσοφία του διοικητικού συστήµατος των Ο.Τ.Α.
∆ηµοκρατική νοµιµοποίηση και διοικητική αποτελεσµατικότητα αποτελούν για την αυτοδιοίκηση δύο όψεις
του ίδιου νοµίσµατος.
Για το λόγο αυτόν, διατηρείται η ισχύουσα από το
1982 κατανοµή των τριών πέµπτων (3/5) των µελών του
δηµοτικού συµβουλίου στον επιτυχόντα συνδυασµό και
των δύο πέµπτων (2/5) στους επιλαχόντες συνδυασµούς. Η ρύθµιση αυτή επεκτάθηκε το 1994 και στις Νοµαρχιακές εκλογές και καθιερώνεται τώρα για τις περιφερειακές εκλογές.
Μία αξιοσηµείωτη µεταβολή που λειτουργεί υπέρ των
µικρότερων σε εκλογική δύναµη συνδυασµών, είναι ότι,
µπορούν πλέον να καταλάβουν έδρα µε βάση τα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα ψήφων, ακόµη και αν δεν έχουν λάβει αριθµό ψήφων ίσο µε το εκλογικό µέτρο.
Η αυτοδιοικητική διαίρεση της χώρας σε διευρυµένες
περιφέρειες και δήµους θα µπορούσε να οδηγήσει σε
κάµψη της εγγύτητας ως συστατικής παραµέτρου αυτού
του διοικητικού συστήµατος. Προκειµένου να διατηρηθεί
ακέραια η σύνδεση των νέων αυτοδιοικητικών µονάδων
µε τις τοπικές κοινωνίες, εισάγεται η διαίρεση των Περιφερειών και των ∆ήµων σε εκλογικές περιφέρειες που
αντιστοιχούν βασικά στις καταργούµενες Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις (εκτός από την Αθήνα και το Βόρειο και
Νότιο Αιγαίο) και τους συνενούµενους ∆ήµους και Κοινότητες, καθώς και στα σηµερινά δηµοτικά διαµερίσµατα
αντίστοιχα. Σε κάθε εκλογική περιφέρεια αντιστοιχεί ορισµένος αριθµός περιφερειακών ή δηµοτικών συµβούλων ανάλογα µε τον πληθυσµό της, µε πρόβλεψη ελάχιστου αριθµού εδρών, που ορίζεται στις εκλογικές περιφέρειες των Περιφερειών σε τρεις (3) και στις εκλογικές
περιφέρειες των δήµων σε µία (1). Έτσι, επιτυγχάνεται
σύνθεση των Περιφερειακών και των ∆ηµοτικών Συµβουλίων από συµβούλους προερχόµενους από περισσότερες τοπικές κοινωνίες, οπότε διευκολύνεται η άµεση
γνώση των προβληµάτων και η αντιµετώπισή τους µε τη
συµµετοχή στις σχετικές διοικητικές διαδικασίες και
προσώπων προερχόµενων από τις οικείες περιφέρειες.
Με αυτό τον τρόπο, αποτρέπεται είτε η υποεκπροσώπηση ορισµένων τοπικών κοινωνιών, οι οποίες µέχρι σήµερα απολάµβαναν αυτοδιοικητική ακεραιότητα, είτε ακό-

µη ο αποκλεισµός υποψηφίων προερχόµενων από ορισµένες τοπικές κοινωνίες. Τέτοιες παρενέργειες θα µπορούσαν να επέλθουν αν, για το σύνολο της Περιφέρειας
ή του ∆ήµου, προβλεπόταν ενιαίος κατάλογος υποψηφίων για κάθε συνδυασµό, ανεξάρτητα από την τοπική
προέλευση των υποψηφίων.
Στο επίπεδο των περιφερειών, οι εκλογείς εκφράζουν
την προτίµησή τους σε υποψηφίους περιφερειακούς
συµβούλους της εκλογικής τους περιφέρειας. Στο επίπεδο των δήµων, όµως, όπου η τοπικότητα είναι εξ ορισµού
εντονότερη λόγω της µικρότερης κλίµακας εκπροσώπησης, το σύστηµα αυτό θα µπορούσε ενδεχοµένως να οδηγήσει σε εσωτερική στεγανοποίηση των ενοποιούµενων αυτοδιοικητικών µονάδων και σε χωλή εκλογική συγκρότηση της νέας αυτοδιοικητικής ενότητας, αν οι σύµβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας εκλέγονταν µόνο από τους εκλογείς αυτής της περιφέρειας. Για αυτό
τον λόγο, εισάγεται η δυνατότητα σταυροδότησης και
σε έναν υποψήφιο, προερχόµενο από όλες τις άλλες εκλογικές περιφέρειες του δήµου. Με τον τρόπο αυτόν εξισορροπείται η τοπική αντιπροσώπευση µε την αυτοδιοικητική ενότητα.
Επιπλέον, όπως ήδη τονίστηκε, αναδιαρθρώνονται και
διευρύνονται οι θεσµοί δηµοτικής αποκέντρωσης. Συνιστώνται συµβούλια δηµοτικής κοινότητας στις δηµοτικές
κοινότητες και συµβούλια τοπικής κοινότητας στις τοπικές κοινότητες. Για την εκλογή των συµβούλων των δηµοτικών κοινοτήτων εφαρµόζεται το σύστηµα της κατανοµής των τριών πέµπτων (3/5) στον επιτυχόντα συνδυασµό στο σύνολο του δήµου και των δύο πέµπτων
(2/5) στους επιλαχόντες συνδυασµούς στο σύνολο του
δήµου. Για την εκλογή των συµβούλων των τοπικών κοινοτήτων, η κατανοµή των εδρών γίνεται αναλογικά στο
επίπεδο της τοπικής κοινότητας, µεταξύ όλων των συνδυασµών που συµµετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψηφίους για το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας.
Εξορθολογίζονται τα προβλεπόµενα κωλύµατα και ασυµβίβαστα εκλογής στις δηµοτικές αρχές και δηµιουργούνται αντίστοιχες ρυθµίσεις ως προς τις περιφερειακές αρχές, ώστε να παράσχουν αποτελεσµατικές εγγυήσεις άσκησης της δηµόσιας εξουσίας µε αµεροληψία και
µε αποκλειστικό γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον, χωρίς
να τίθενται αδικαιολόγητοι περιορισµοί στην άσκηση του
πολιτικού δικαιώµατος του εκλέγεσθαι ή θεµελιωδών ελευθεριών. Ειδικότερα, προς αυτόν τον σκοπό, εισάγονται οι εξής νοµοθετικές µεταβολές ως προς τις εκλογές
των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α.:
α) Επεκτείνεται το κώλυµα και αντίστοιχα το ασυµβίβαστο της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων στους υπαλλήλους των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των
δήµων, δεδοµένου ότι οι πολιτικοί προϊστάµενοι, ορθό
είναι να µην έχουν παράλληλα µε την ιδιότητα του αιρετού και την ιδιότητα των υπαλλήλων των φορέων στους
οποίους ασκούν πολιτική εποπτεία.
β) Ορίζεται ότι το κώλυµα εκλογιµότητας για τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές φορέων του δηµοσίου
τοµέα, υφίσταται κατά το δεκαοκτάµηνο πριν από τη διενέργεια των εκλογών. Το κώλυµα αυτό επεκτείνεται και
στους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους διοικητικών
συµβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των
κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση
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των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος.
γ) Βελτιώνεται η διάταξη που αφορά στο κώλυµα/ασυµβίβαστο των µετεχόντων σε εταιρείες που συµβάλλονται µε το ∆ήµο. Ειδικότερα, επεκτείνονται οι σχετικές απαγορεύσεις στους γενικούς διευθυντές των εταιρειών και ρητώς στους προέδρους των διοικητικών
συµβουλίων και, παράλληλα, απαγορεύεται όχι µόνο η
άµεση αλλά και η έµµεση συµµετοχή (µέσω παρένθετων
προσώπων ή άλλων εταιρειών) στις εταιρείες αυτές.
δ) Προβλέπεται ότι η διαπίστωση των ασυµβιβάστων
των αιρετών θα γίνεται µε δικαστική απόφαση κατόπιν
ενστάσεως και όχι µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η µεσολάβηση δικαστηρίου
θα καταστήσει τη διαδικασία αδιάβλητη. Κατά της απόφασης προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης αιτήσεως αναιρέσεως στο ΣτΕ µε τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 50 του σχεδίου νόµου.
Σε εναρµόνιση προς τις παραπάνω ρυθµίσεις τελούν
και τα προβλεπόµενα για τις εκλογές των νέων δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α.
Καθιερώνεται µία και µοναδική ένσταση, η οποία στρέφεται κατά της απόφασης του πολυµελούς πρωτοδικείου, µε την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι
επιλαχόντες συνδυασµοί και οι υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί. Εποµένως, καταργούνται οι ενστάσεις που στρέφονταν
κατά της πράξης, µε την οποία ανακηρύσσονταν οι συνδυασµοί, και κατά της πράξης, µε την οποία εξάγεται το
αποτέλεσµα της εκλογής, που προέβλεπε το, αντίστοιχο, άρθρο 65, παρ. 1 του Κ.∆.Κ.. Οι λόγοι που µπορούν
να θεµελιώσουν τη µοναδική, µε τον προτεινόµενο νόµο,
ένσταση, είναι οι ίδιοι που θεµελίωναν τις τρεις ενστάσεις του Κ.∆.Κ., και αναφέρονταν στο άρθρο 65, παρ. 2
του Κ.∆.Κ..
Ειδικότερα, ως προς τις νέες εκλογικές ρυθµίσεις για
τους δήµους και τις εκλογικές ρυθµίσεις για τις νέες αυτοδιοικούµενες περιφέρειες, επισηµαίνονται τα εξής:

Οι βασικές πολιτικές επιλογές
Αποδίδεται ιδιαίτερη µέριµνα στη διατήρηση της τοπικής αντιπροσώπευσης, ενώ αποκλείεται η υποεκπροσώπηση περιοχών.
Μειώνεται το ηλικιακό όριο (του 21ου έτους) εκλογιµότητας για θέσεις δηµοτικών και περιφερειακών συµβούλων, καθώς επίσης και για τα συµβούλια τοπικής και
δηµοτικής κοινότητας. Πλέον, οι νέοι από 18 ετών, µπορούν να συµµετέχουν ενεργά στα κοινά.
Επαναφέρεται το όριο του 50%+1 και στα δύο επίπεδα
Αυτοδιοίκησης για την ανάδειξη δηµάρχου ή περιφερειάρχη.
∆ιατηρείται η κατανοµή των 3/5 των εδρών στον επιτυχόντα συνδυασµό και στα δύο επίπεδα αυτοδιοίκησης.
Εκλογικές Περιφέρειες
Τα µέλη του περιφερειακού και δηµοτικού συµβουλίου
εκλέγονται σε εκλογικές περιφέρειες.
Οι νέες εκλογικές περιφέρειες της αυτοδιοίκησης είναι οι εξής:
α) Στο επίπεδο της Περιφέρειας οι σηµερινές Νοµαρχίες. Η Νοµαρχία Αθηνών διαιρείται σε 4 εκλογικές περιφέρειες. Κάθε εκλογική περιφέρεια θα έχει οπωσδήποτε
τρεις (3) έδρες στο νέο περιφερειακό συµβούλιο. Στις
περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ως εκλογική πε-

ριφέρεια για την εκλογή περιφερειακών συµβούλων δεν
είναι το σύνολο του νοµού όπως στις ηπειρωτικές περιφέρειες αλλά διαχωρίζονται σε επιµέρους ενότητες που
αντιστοιχούν κατά βάση στα όρια των σηµερινών επαρχείων.
β) Στο επίπεδο του ∆ήµου, οι σηµερινοί ∆ήµοι ή Κοινότητες και τα σηµερινά ∆ηµοτικά διαµερίσµατα (σε περιπτώσεις ∆ήµων άνω των 100.000). Κάθε εκλογική περιφέρεια θα έχει οπωσδήποτε µία (1) έδρα στο νέο δηµοτικό συµβούλιο.

Κατάρτιση Συνδυασµών και σταυροί προτίµησης υποψηφίων
Τα ψηφοδέλτια των συνδυασµών καταρτίζονται στη
βάση των εκλογικών περιφερειών. Στους δήµους ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του έως και σε
τρεις υποψηφίους δηµοτικούς συµβούλους της εκλογικής του περιφέρειας.
Προκειµένου να εδραιωθεί ενιαία δηµοτική συνείδηση
στα όρια του νέου δήµου, παρέχεται η δυνατότητα της
σταυροδότησης ενός υποψηφίου εκτός των ορίων της εκλογικής περιφέρειας στην οποία ψηφίζει ο εκλογέας.
Σε κάθε δηµοτική κοινότητα οι συνδυασµοί υποχρεούνται να δηλώνουν αριθµό υποψηφίων, τουλάχιστον, ίσο
µε τα τρία πέµπτα (3/5) των µελών του αντίστοιχου συµβουλίου. Για το συµβούλιο τοπικής κοινότητας οι συνδυασµοί υποχρεούνται να δηλώνουν, τουλάχιστον, έναν
(1) υποψήφιο. Η µη ύπαρξη υποψηφίου εκπροσώπου τοπικής κοινότητας δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα δήλωσης
του συνδυασµού.
Στις περιφέρειες ο αριθµός των σταυρών προτίµησης
καθορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των µελών των αντίστοιχων περιφερειακών συµβουλίων. Μαζί µε τον περιφερειάρχη εκλέγονται άµεσα και οι τοπικοί αντιπεριφερειάρχες, ένας για κάθε νοµό.
∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες
Στις τοπικές κοινότητες εκλέγεται ένας τοπικός αντιπρόσωπος για εκείνες που έχουν µέχρι τριακόσιους
(300) κατοίκους, ενώ εκλέγονται 3 σύµβουλοι τοπικής
κοινότητας σε όσες έχουν πληθυσµό από τριακόσιους έναν (301) µέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους. Στις δηµοτικές κοινότητες εκλέγονται ανάλογα µε τον πληθυσµό 5, 11 ή 15 µελή συµβούλια.
Στις τοπικές κοινότητες µε πληθυσµό µικρότερο των
τριακοσίων (300) κατοίκων, ως τοπικός εκπρόσωπος, εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος του πλειονοψηφήσαντος στην τοπική κοινότητα συνδυασµού.
Στις τοπικές κοινότητες άνω των τριακοσίων έναν
(301) κατοίκων, τα µέλη του συµβουλίου εκλέγονται µε
απλή αναλογική.
Στις δηµοτικές κοινότητες, η κατανοµή των εδρών ακολουθεί την κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου και, συνεπώς, ο επιτυχών συνδυασµός στο σύνολο του δήµου εκλέγει τουλάχιστον τα 3/5 κάθε συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας.
∆ιεύρυνση της εκπροσώπησης των πολιτών στα Συµβούλια
Ενισχύεται η συµµετοχή περισσοτέρων συνδυασµών
τόσο στο δηµοτικό συµβούλιο όσο και στο περιφερειακό
συµβούλιο, αφού µπορεί ένας συνδυασµός να εκλέξει υποψήφιο ακόµα και εάν δεν συγκεντρώσει το απαιτούµενο εκλογικό µέτρο.
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Καθιερώνεται ικανός αριθµός µελών περιφερειακού
και δηµοτικού συµβουλίου ώστε να εκπροσωπούνται περισσότεροι συνδυασµοί σε αυτά.
ΣΤ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ
Αντιµισθία στη θέση των εξόδων παράστασης στους
αιρετούς της αυτοδιοίκησης.
Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δήµαρχοι, οι αντιδήµαρχοι και οι πρόεδροι περιφερειακών και
δηµοτικών συµβουλίων, αντί των εξόδων παράστασης
που τους καταβάλλονταν µέχρι σήµερα, λαµβάνουν,
πλέον, αντιµισθία. Η αντιµισθία για τους περιφερειάρχες
και τους δηµάρχους των µεγάλων πόλεων ανέρχεται
στο ύψος των πάσης φύσεως αποδοχών του Γενικού
Γραµµατέα Υπουργείου και κλιµακώνεται σε ποσοστό
αυτής, ανάλογα µε τον πληθυσµό και το αξίωµα.
Με τον τρόπο αυτό γίνεται ένας εξορθολογισµός των
αποδοχών τους για τις υπηρεσίες που προσφέρουν και
έτσι επιλύεται και το πρόβληµα µε τις αποδοχές των αιρετών που είναι υπάλληλοι του δηµόσιου τοµέα, αφού
πλέον αυτοί θα λαµβάνουν άδεια από την υπηρεσία τους
άνευ αποδοχών, ενώ οι αποδοχές των συνταξιούχων του
δηµοσίου δεν θα µπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές
του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.
Επίσης, οι αιρετοί που έχουν περισσότερα από ένα αξιώµατα στην Αυτοδιοίκηση, υποχρεούνται να εισπράττουν την αντιµισθία µόνο από ένα αξίωµα.
∆ιευκολύνσεις αιρετών µε υπαλληλική ιδιότητα για
την άσκηση των καθηκόντων τους
Λαµβάνεται µέριµνα, ώστε οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δήµαρχοι, οι αντιδήµαρχοι και οι πρόεδροι περιφερειακών και δηµοτικών συµβουλίων που έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλων ΝΠ∆∆ ή κρατικών ΝΠΙ∆ και επιχειρήσεων, να λαµβάνουν ειδική άδεια από την υπηρεσία τους καθ΄όλη τη
διάρκεια της θητείας τους. Παράλληλα, οι σύµβουλοι
που αναλαµβάνουν καθήκοντα σε συγκεκριµένα όργανα
της αυτοδιοίκησης, λαµβάνουν ειδική άδεια για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα προκειµένου να µπορούν να
ανταποκρίνονται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Ιδιαίτερη πρόνοια υπάρχει για τη χορήγηση άδειας απουσίας των περιφερειακών συµβούλων, είτε είναι υπάλληλοι του δηµόσιου τοµέα είτε του ιδιωτικού, προκειµένου να διασφαλιστεί η παρουσία τους στις συνεδριάσεις
του συµβουλίου. Ειδικότερα, στους περιφερειακούς
συµβούλους και µέλη της οικονοµικής και των λοιπών διοικητικών επιτροπών που υπηρετούν ως υπάλληλοι στον
ιδιωτικό τοµέα, καταβάλλεται από την περιφέρεια αποζηµίωση που αντιστοιχεί στις µικτές αποδοχές, συµπεριλαµβανοµένων και των εργοδοτικών εισφορών, αναλογικά για κάθε ηµέρα απουσίας προκειµένου και αυτοί να
µπορούν ακώλυτα να µετάσχουν στις συνεδριάσεις του
συµβουλίου και στα άλλα όργανα της περιφέρειας.
Ζ. ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΤΑ
Η σηµερινή εικόνα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
- Υπάρχει ένα συγκεντρωτικό κράτος µε περιορισµένης έκτασης αποκεντρωµένες αρµοδιότητες.
- Η µη ορθολογική κατανοµή των αρµοδιοτήτων ανάµεσα στο κράτος και στην αυτοδιοίκηση καθώς και ανάµεσα στους βαθµούς της αυτοδιοίκησης, δηµιουργεί
γραφειοκρατία. Συχνά ο πολίτης είναι αναγκασµένος να

απευθυνθεί και στο δήµο και στη νοµαρχία αλλά και στο
κράτος, προκειµένου να εξυπηρετηθεί.
- Σε πολλές περιπτώσεις, η µεταφορά αρµοδιοτήτων
στο παρελθόν δεν είχε συνοδευθεί µε την αντίστοιχη µεταφορά πόρων και προσωπικού, µε συνέπεια λειτουργικά και νοµικά προβλήµατα.
Η αναµενόµενη διεύρυνση των γεωγραφικών και πληθυσµιακών ορίων αναφοράς των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ διαµορφώνει ένα νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας
της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης. Η ίδια η έννοια «τοπική υπόθεση», αλλάζοντας κλίµακα, διευρύνεται και έτσι
οδηγεί σε ανάλογη ενδυνάµωση του ρόλου των νέων
∆ήµων στον τοπικό αναπτυξιακό προγραµµατισµό και
στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες σε
καίριους τοµείς.
Με την ανασυγκρότηση του δεύτερου βαθµού αυτοδιοίκησης σε λιγότερες και ισχυρότερες µονάδες, ενόψει
της αναθεωρηµένης διάταξης 102 παρ. 1 του Συντάγµατος που ορίζει ότι µπορεί να ανατίθεται στους ΟΤΑ η άσκηση αρµοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του κράτους, την πλαισίωσή του µε τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος διακυβέρνησης, τη συγκρότηση συστήµατος εσωτερικής αποκέντρωσης, τη δηµοσιονοµική του
χειραφέτηση και την υιοθέτηση σύγχρονων και ποιοτικών µεθόδων διοικητικής δράσης, η νέα, αυτοδιοικούµενη περιφέρεια µπορεί να αναλάβει και να εκπληρώσει
την ιδιαίτερη αποστολή της. Με τη δοµική αυτή αλλαγή η
περιφέρεια:
• Αναδεικνύεται ως το θεσµικό πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης και αναλαµβάνει τον ενιαίο στρατηγικό αναπτυξιακό σχεδιασµό της περιφέρειας και τη διαχείριση
των ΠΕΠ, η οποία πρέπει να βασίζεται στη συµµετοχή
του πολίτη.
• Επικεντρώνεται στην αντιµετώπιση όλων των υπερτοπικών προβληµάτων.

Οι αυτοδιοικούµενες περιφέρειες αναλαµβάνουν:
• τις υπηρεσίες, τις αρµοδιότητες και τους πόρους των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που καταργούνται, εκτός
από εκείνες που µεταφέρονται στους δήµους,
• αρµοδιότητες που ασκούνται σήµερα από την κρατική περιφέρεια ή άλλες κρατικές υπηρεσίες (άλλες άµεσα και άλλες σταδιακά), µε εξαίρεση εκείνες οι οποίες
πρέπει να παραµείνουν στα αποκεντρωµένα όργανα του
κράτους, χάριν της ενότητας της κρατικής πολιτικής σε
ολόκληρη την επικράτεια, όπως τα θέµατα χωροταξίας –
πολεοδοµίας, προστασίας του περιβάλλοντος και δασικής πολιτικής ή µεταναστευτικής πολιτικής.
Η περιφερειακή αυτοδιοίκηση γίνεται ο βασικός πυλώνας του αναπτυξιακού προγραµµατισµού, ενώ κοµβικός
καθίσταται ο ρόλος της ως προς τα έργα και τις υποδοµές. Βασική προϋπόθεση είναι η επαρκής στελέχωσή
της, αλλά και η αξιοποίηση της πείρας και της τεχνογνωσίας που έχουν αποκτήσει µέχρι σήµερα οι αντίστοιχες
υπηρεσίες των κρατικών περιφερειών, ορισµένες από τις
οποίες µεταφέρονται, µαζί µε το προσωπικό τους και
τους πόρους τους, στις νέες Περιφέρειες.
Η µεταφορά αρµοδιοτήτων προς την αυτοδιοίκηση ως
διαρκής και δυναµική διαδικασία
Με το παρόν σχέδιο νόµου ξεκινά µία δυναµική διαδικασία αποκέντρωσης αρµοδιοτήτων προς την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση µε στόχο τον περιορισµό του κράτους στις επιτελικές και εποπτικές λει-
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τουργίες που οφείλει να ασκεί. Ο «Καλλικράτης» θεµελιώνει ισχυρούς αυτοδιοικητικούς θεσµούς που είναι σε
θέση να υποδέχονται τη σταδιακή µεταφορά αρµοδιοτήτων στο πλαίσιο ενός συντεταγµένου οδικού χάρτη.

Στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης µεταφέρονται επιπλέον αρµοδιότητες
µε στόχο την ανάπτυξη και την εύρυθµη λειτουργία των
δύο µεγαλύτερων χωρικών ενοτήτων της χώρας.

Οι νέες αρµοδιότητες των ∆ήµων
Για πρώτη φορά πραγµατοποιείται µια πλήρης καταγραφή και ορθολογική κατανοµή όλων των αρµοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα, οι νέοι δήµοι αναλαµβάνουν:
-Εντοπισµένες πολεοδοµικές εφαρµογές και έκδοση
οικοδοµικών αδειών.
- Το σύνολο των αρµοδιοτήτων που αφορούν τον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας.
- Ευρύ φάσµα αρµοδιοτήτων στους τοµείς:
-έκδοσης σειράς επαγγελµατικών αδειών,
-γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας,
- εκτέλεσης έργων, διασφάλισης συγκοινωνιακών υποδοµών,
-προστασίας της δηµόσιας υγείας, περιλαµβανοµένης
και της µεταφοράς αρµοδιοτήτων από τις ∆.Υ.ΠΕ.,
- παιδείας (δια βίου µάθηση, υποστήριξη σχολικών υποδοµών),
- αθλητισµού, πολιτισµού,
-οργάνωσης και λειτουργίας λαϊκών αγορών.
Στους νησιωτικούς ∆ήµους µεταφέρονται πρόσθετες
αρµοδιότητες µε στόχο ο νησιώτης να εξυπηρετείται
πληρέστερα στον τόπο διαµονής του.

Η. ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΠ∆∆ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ∆ΗΜΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Οι νέες αρµοδιότητες της αιρετής Περιφέρειας
Το σύνολο των αρµοδιοτήτων, που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραµµατισµό. Στην αρµοδιότητα αυτή εντάσσεται, όχι µόνον η κατάρτιση και εκτέλεση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, αλλά και η συµµετοχή στην όλη διαδικασία, κατάρτισης και εφαρµογής του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραµµατική περίοδο
2007-2013.
Στον ίδιο τοµέα εντάσσονται και αρµοδιότητες που
σχετίζονται µε τη διαχείριση των υδατικών πόρων.
Στόχος είναι η Περιφέρεια να αποτελέσει το θεσµικό
πλαίσιο της Πράσινης Ανάπτυξης.
Μεταφέρονται, επίσης, οι αρµοδιότητες των ∆ηµοσίων
Υγειονοµικών Περιφερειών (∆.Υ.ΠΕ.).
Στον τοµέα των έργων, απονέµονται αρµοδιότητες,
που αφορούν την κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση
οδών, οι οποίες ασκούνταν από την Κρατική Περιφέρεια
και τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Η αρµοδιότητα αυτή συµπεριλαµβάνει και τις αντίστοιχες µελέτες.
Ανατίθεται, επίσης, ο σχεδιασµός, η µελέτη, η κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπληµµυρικών, κτιριακών, ηλεκτροµηχανολογικών και λιµενικών
έργων, η εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών, η αντιµετώπιση θεµάτων οδικής κυκλοφορίας, καθώς και η διαχείριση ειδικών έργων περιφερειακού επιπέδου που έχουν εκτελεσθεί από τις Ε.Υ.∆.Ε.
Μεταβιβάζονται, επίσης, η εποπτεία του Γενικού Οργανισµού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), του Αρδευτικού
Οργανισµού Στυµφαλίας, καθώς και του Οργανισµού
Κωπαϊδας.
Θέµατα κατάρτισης, λειτουργικής υποστήριξης και θεµατικής αναβάθµισης ∆ηµοσίων ΙΕΚ,
καθώς και η αδειοδότηση πολιτιστικού χαρακτήρα φορέων της Περιφέρειας.

Οι κεντρικές πολιτικές επιλογές
Με το παρόν σχέδιο νόµου:
Περιορίζεται αποφασιστικά ο αριθµός των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου της αυτοδιοίκησης µε αποτέλεσµα σηµαντική εξοικονόµηση εξόδων, πόρων και
διαδικασιών.
Εξορθολογίζεται το καθεστώς των δηµοτικών ΝΠ∆∆
και επιχειρήσεων. ∆ύο νοµικά πρόσωπα, ένα για τις προνοιακές – κοινωνικές υπηρεσίες και για θέµατα παιδείας
και ένα για τις αθλητικές – πολιτιστικές δραστηριότητες,
ώστε να διευκολύνονται οι αναπτυξιακές τους πρωτοβουλίες, αλλά παράλληλα να αποτρέπονται καταχρηστικές και πελατειακές πρακτικές προσλήψεων, αδιαφανών
αναθέσεων και διασπάθισης δηµόσιων πόρων.
Από το σύνολο των ρυθµίσεων του σχεδίου νόµου για
τα Νοµικά Πρόσωπα της αυτοδιοίκησης πέραν της µείωσης του αριθµού τους, επέρχεται εξορθολογισµός των
παρεχόµενων υπηρεσιών και καλύτερη κατανοµή του
προσωπικού τους µε διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας.
Νοµικά Πρόσωπα των ∆ήµων
Κάθε δήµος µπορεί να έχει:
α) έως δύο (2) νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ένα
για τους τοµείς αρµοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας
και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τοµείς
πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος, ενώ, εάν ο
δήµος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, τότε µπορεί να έχει έως ένα (1) νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.
Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους µεγάλους δήµους
µε πληθυσµό άνω των 300.000 κατοίκων, ώστε να µπορούν να λειτουργούν έως δύο (2) νοµικά πρόσωπα για
κάθε έναν από τους αναφερόµενους τοµείς αρµοδιοτήτων.
β) ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιµένα (Λιµενικά Ταµεία).
Λαµβάνεται όµως και πρόνοια για δυνατότητα διατήρησης ξεχωριστού Νοµικού Προσώπου για εκείνα που
διαθέτουν µια ευρύτερη αναγνώριση λόγω της ιδιαίτερης µακρόχρονης προσφοράς τους σε ειδικούς τοµείς.
Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήµο συγχωνεύονται υποχρεωτικά σ’ ένα
νοµικό πρόσωπο για κάθε κατηγορία.
Ειδικά για τις σχολικές επιτροπές, λαµβάνεται πρόνοια ώστε, σε κάθε δήµο, να συγχωνευθούν σε δύο νοµικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και ένα για τις σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ενώ στους µεγάλους δήµους µε
πληθυσµό άνω των 300.000 κατοίκων να µπορούν να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για κάθε µια
δηµοτική κοινότητα που προέρχεται από τα πρώην δηµοτικά διαµερίσµατα στα οποία διαιρούνταν οι µεγάλοι δήµοι.
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα να λειτουργούν
αποκεντρωµένες υπηρεσίες, υπό µορφή παραρτηµάτων
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στα συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των κατοίκων. Στις υπηρεσίες αυτές, εφόσον οι παρεχόµενες λειτουργίες είναι κοινωνικού χαρακτήρα, όπως φροντίδα παιδιών, ηλικιωµένων, αθλητικές
ή πολιτιστικές δραστηριότητες κ.λ.π., συγκροτούνται, αντίστοιχες άµισθες επιτροπές, στις οποίες συµµετέχουν
εκπρόσωποι των χρηστών των παρεχοµένων υπηρεσιών
και ο προϊστάµενος της υπηρεσίας, οι οποίες εισηγούνται για τη καλύτερη λειτουργία, διαπιστώνουν τυχόν
προβλήµατα που δηµιουργούνται στη λειτουργία της υπηρεσίας και διατυπώνουν σχετικές προτάσεις στο διοικητικό συµβούλιο του νοµικού προσώπου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παρεχόµενων υπηρεσιών.
Επίσης, λαµβάνεται πρόνοια ώστε, το προσωπικό των
νοµικών προσώπων που συγχωνεύονται, να καθίσταται
αυτοδικαίως προσωπικό του νέου νοµικού προσώπου
που προκύπτει από τη συγχώνευση, µε την ίδια σχέση
εργασίας.
Ως προς τις επιχειρήσεις, προβλέπεται ότι κάθε δήµος
µπορεί να έχει:
α) µία κοινωφελή επιχείρηση,
β ) µία δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης
(∆ΕΥΑ),
γ) µία επιχείρηση µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενούµενους δήµους και
δ) µία δηµοτική ανώνυµη εταιρία, εφόσον είχαν συσταθεί στους συνενούµενους δήµους, ενώ εξακολουθεί
να συµµετέχει στις λοιπές ανώνυµες εταιρείες κατά τις
διατάξεις του Κ.∆.Κ.
Παράλληλα:
Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ που συνενώνονται σε ένα νέο δήµο, καθώς και οι µονοµετοχικές ανώνυµες εταιρίες, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε µία επιχείρηση ενώ, το προσωπικό των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, µεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις.
Για τυχόν πλεονάζον προσωπικό, παρέχεται η δυνατότητα να µεταφερθεί τούτο σε άλλα νοµικά πρόσωπα του
δήµου, µε την ίδια σχέση εργασίας.
Συγχρόνως, γίνεται εξορθολογισµός και στις παλιές επιχειρήσεις των δήµων που λειτουργούσαν µε το παλιό
καθεστώς πριν την αλλαγή µε τον Κ.∆.Κ.. Έτσι, επιχειρήσεις είτε αµιγείς είτε διαδηµοτικές που είχαν σαν αντικείµενο την αποκοµιδή στερεών αποβλήτων καταργούνται και οι υπηρεσίες τους, µαζί µε το προσωπικό τους,
περιέρχονται πλέον στους νέους δήµους, οι οποίοι θα
πρέπει να συγκροτήσουν υπηρεσίες καθαριότητας.
Νοµικά Πρόσωπα των Περιφερειών
Καταργούνται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας των νέων περιφερειών τα νοµαρχιακά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που είχαν συσταθεί από τις καταργούµενες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και διαµερίσµατα, και οι υπηρεσίες τους, µαζί µε το προσωπικό
τους, περιέρχονται στην Περιφέρεια.
Κάθε Περιφέρεια:
Μπορεί να συνιστά ή να συµµετέχει σε µία επιχείρηση, η οποία έχει τη µορφή της αναπτυξιακής ανωνύµου
εταιρίας, µε αποκλειστικό αντικείµενο την επιστηµονική
και τεχνική υποστήριξη των περιφερειών, την προώθηση
της επιχειρηµατικής, οικονοµικής και γενικότερα βιώσιµης ανάπτυξης της περιφέρειας, καθώς και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και
τη συµµετοχή τους σε αντίστοιχα προγράµµατα ή την ε-

φαρµογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε
ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. Συγχρόνως παρέχεται η
δυνατότητα συµµετοχής της αναπτυξιακής αυτής εταιρείας της Περιφέρειας σε άλλες ανώνυµες εταιρείες.
Υφιστάµενες αµιγείς επιχειρήσεις των καταργούµενων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαµερισµάτων
και υφιστάµενες ανώνυµες εταιρίες, στις οποίες συµµετέχουν κατά πλειοψηφία οι καταργούµενες νοµαρχιακές
αυτοδιοικήσεις και νοµαρχιακά διαµερίσµατα, µετατρέπονται και προσαρµόζονται, αντίστοιχα, σε αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρίες της περιφέρειας.
Παράλληλα, τίθενται κανόνες λειτουργίας για υφιστάµενες Αστικές Εταιρίες που είχαν συσταθεί από ΝΑ βάσει διάταξης νόµου, ώστε να λειτουργούν µε διαφάνεια.
Θ. ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ∆ΗΜΟΙ
Για πρώτη φορά, µε το παρόν σχέδιο νόµου, καταβάλλεται µια συστηµατική προσπάθεια, ώστε να υλοποιηθεί
η συνταγµατική επιταγή για ειδική µεταχείριση των νησιωτικών και των ορεινών περιοχών της χώρας. Ειδικότερα:

∆ήµος µε ενισχυµένες αρµοδιότητες για πληρέστερη
εξυπηρέτηση του νησιώτη στον τόπο κατοικίας του
Οι Νησιωτικοί ∆ήµοι ασκούν περισσότερες αρµοδιότητες σε σχέση µε τους ηπειρωτικούς ∆ήµους, αναλαµβάνοντας και επιπλέον αρµοδιότητες που στην υπόλοιπη
Ελλάδα ασκούνται από την περιφέρεια. ∆εδοµένου ότι
θα υπάρχουν µικροί νησιωτικοί ∆ήµοι που θα µπορούν να
ασκούν ορισµένες µόνο από τις αρµοδιότητες αυτές, εισάγεται ειδική πρόβλεψη για την υποστήριξή τους:
- Με την αναβάθµιση δυνατοτήτων των νησιωτικών δήµων για την παροχή υπηρεσιών στήριξης της τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των νησιωτών.
- Με τη µεταφορά αρµοδιοτήτων και υπηρεσιών από
την καταργούµενη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση στο ∆ήµο,
µε τη διασφάλιση των διοικητικών, οργανωτικών, τεχνικών και οικονοµικών προϋποθέσεων για την άσκησή
τους, µε την µεταβίβαση πόρων, στελεχιακού δυναµικού
και υποδοµών της καταργούµενης νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και των αρµόδιων κρατικών υπηρεσιών.
- Επιπλέον, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας θα είναι αρµόδια για τη µελέτη και την κατασκευή
των δηµοτικών έργων σε µικρά νησιά του Νότιου Αιγαίου.
- Οι Περιφέρειες είναι αρµόδιες, επίσης, για τον σχεδιασµό, την έγκριση και την παρακολούθηση των ενδοπεριφερειακών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.
- ∆ηµιουργείται ένας ∆ήµος σε κάθε νησί. Στον κανόνα
αυτό εισάγονται εύλογες εξαιρέσεις για ιδιαίτερα µικρά
νησιά µε επαρκή συγκοινωνιακή σύνδεση, για τα οποία
είναι επωφελέστερη η συνένωσή τους µε τον κοντινότερο δήµο.
Αρµοδιότητες νησιωτικών ∆ήµων
Μεταφέρονται επιπλέον αρµοδιότητες στους νησιωτικούς ∆ήµους στους τοµείς Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος,
Μεταφορών και ∆ηµοσίων Έργων, Αλιείας, Γεωργίας και
Κτηνοτροφίας, Ενέργειας, Εµπορίου και Απασχόλησης,
και συνεργασίας µε το ΕΚΑΒ στο πλαίσιο αρτιότερης οργάνωσης της αεροµεταφοράς ασθενών µε παράλληλη
δυνατότητα χρήσης ίδιων µέσων για την άµεση ανταπόκριση της ανάγκης αυτής.
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Επιτροπή Τουριστικής προβολής
Στους νησιωτικούς δήµους συγκροτείται Επιτροπή
Τουριστικής Προβολής για την µελέτη και εισήγηση στο
δηµοτικό συµβούλιο αντιµετώπισης θεµάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήµου.
Ενισχυµένη εσωτερική αποκέντρωση σε περιπτώσεις
εκτεταµένων συνενώσεων
Σε όσα συµβούλια λειτουργούν σε νησιωτικούς ∆ήµους που θα δηµιουργηθούν από εκτεταµένες συνενώσεις, αποδίδονται αρµοδιότητες αντίστοιχες των σηµερινών δηµοτικών κοινοτήτων των ∆ήµων. Ανεξαρτήτως µεγέθους, αυτά τα συµβούλια είναι πενταµελή κατ' ελάχιστο.
Σε κάθε ∆ήµο που θα συνενωθεί στο πλαίσιο του Νησιωτικού ∆ήµου, θα αντιστοιχεί ένας τοπικός Αντιδήµαρχος µε αυξηµένες αρµοδιότητες. Ο τοπικός αντιδήµαρχος ασκεί και πρόσθετες αρµοδιότητες, όπως η αδειοδότηση των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
είναι δε παραλλήλως και πρόεδρος των συµβουλίων των
δηµοτικών κοινοτήτων.
Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής
Το Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής θα είναι ο σύµβουλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης για
θέµατα χάραξης και άσκησης πολιτικών για τις νησιωτικές περιοχές και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Το εκλογικό σύστηµα των νησιωτικών Περιφερειών
Στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ως εκλογική περιφέρεια για την εκλογή περιφερειακών συµβούλων δεν ορίζεται το σύνολο του νοµού, όπως στις ηπειρωτικές περιφέρειες, αλλά οι νησιωτικές περιφέρειες υποδιαιρούνται σε επιµέρους ενότητες που έχουν αντιστοίχηση µε τα όρια των επαρχείων. Οι πολίτες θα εκλέγουν έτσι µε τον αµεσότερο δυνατό τρόπο τους εκπροσώπους τους στο περιφερειακό συµβούλιο.
Ορεινοί δήµοι
Ο χαρακτηρισµός των ορεινών δήµων ανταποκρίνεται
στην αντίστοιχη κατάταξη της Εθνικής Στατιστικής Αρχής. Η διακριτή µεταχείριση των ορεινών δήµων υπαγορεύεται από ρητή επιταγή που έχει ενσωµατωθεί στην
παρ. 4 του άρθρου 101 του Συντάγµατος. Οι ιδιαίτερες
συνθήκες που επικρατούν στην κατηγορία αυτή υπαγορεύουν µεταχείριση ανάλογη προς εκείνη των νησιωτικών δήµων ενόψει της ύπαρξης κοινών προβληµάτων
προσπέλασης και οργάνωσης των υπηρεσιών τους. Για
το σκοπό αυτό καθιερώνεται ειδικός µηχανισµός διοικητικής υποστήριξης των ορεινών από τους εγγύτερους µη
ορεινούς δήµους, κατά ανάλογη άρθρωση µε εκείνη που
προβλέπεται και στους νησιωτικούς δήµους.
Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Με το παρόν σχέδιο νόµου, οι µητροπολιτικές λειτουργίες στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη οργανώνονται και
ασκούνται στα πλαίσια του β’ βαθµού αυτοδιοίκησης, τις
Περιφέρειες. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ενιαία
αντιµετώπιση υπερτοπικού χαρακτήρα προβληµάτων, ενώ καλύπτονται ανάγκες ενιαίου σχεδιασµού και ανά-

πτυξης της περιοχής, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται
οι προϋποθέσεις για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής
των πολιτών.
Συγκεκριµένα, η Περιφέρεια Αττικής είναι στο σύνολό
της Μητροπολιτική Περιφέρεια, ασκεί δηλαδή επιπλέον
αρµοδιότητες που στην υπόλοιπη χώρα ασκούνται από
τους ∆ήµους. Στην Αττική προβλέπονται έως και 4 µητροπολιτικές επιτροπές, που αντιστοιχούν σε κάθε τοµέα αρµοδιοτήτων, και οι οποίες προετοιµάζουν και εισηγούνται στο Συµβούλιο όλα τα θέµατα. Μέλη των επιτροπών είναι περιφερειακοί σύµβουλοι και πρόεδρος της
επιτροπής ορίζεται για κάθε µία ένας αντιπεριφερειάρχης.
Αντίστοιχα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
οι µητροπολιτικές λειτουργίες ασκούνται µόνο για τη
Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Οι εκλεγµένοι
περιφερειακοί σύµβουλοι της Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης εκλέγουν από τα µέλη τους δεκαπενταµελή µητροπολιτική επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από
εννέα µέλη της παράταξης που πλειοψήφησε και έξη µέλη της µειοψηφίας. Για τις µητροπολιτικές αρµοδιότητες, η επιτροπή έχει τις αντίστοιχες του περιφερειακού
συµβουλίου. Ο αιρετός αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης έχει όσες αρµοδιότητες έχουν και οι λοιποί αιρετοί
αντιπεριφερειάρχες. Ο περιφερειάρχης της περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και ο αιρετός αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της µητροπολιτικής επιτροπής και διατυπώνουν
γνώµη για όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, κατά
προτεραιότητα.

Οι τοµείς των Μητροπολιτικών λειτουργιών
Τέσσερις είναι οι βασικοί τοµείς µητροπολιτικών λειτουργιών:
1) µεταφορών και συγκοινωνιών: µελέτη και κατασκευή οδικών και συγκοινωνιακών έργων µητροπολιτικού χαρακτήρα, συντήρηση και µέριµνα για τις υπερτοπικού χαρακτήρα οδικές αρτηρίες της µητροπολιτικής περιοχής, καθώς και ο σχεδιασµός και η εποπτεία για ζητήµατα που αφορούν την οδική κυκλοφορία, τις µετρήσεις,
τη σήµανση των οδών, τη σηµατοδότηση και τον φωτισµό αυτών,
2) περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής: περιβαλλοντικού σχεδιασµού και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, υπερτοπικό πράσινο και µητροπολιτικά πάρκα, διαχείριση
ορεινών όγκων και ατµοσφαιρική ρύπανση, εποπτεία Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιά και Θεσσαλονίκης,
3) χωρικού σχεδιασµού και αστικών αναπλάσεων: Κυρίαρχες αρµοδιότητες είναι η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρµογής της νοµοθεσίας για τη διαφηµιστική προβολή
στο οδικό δίκτυο της µητροπολιτικής περιοχής και
4) πολιτικής προστασίας και ασφάλειας: Η διαχείριση
και εφαρµογή προγραµµάτων πολιτικής προστασίας, ο
σχεδιασµός των αναδασώσεων και της αντιπληµµυρικής
προστασίας και η µέριµνα για το σχεδιασµό του αντιπυρικού αγώνα και την οργάνωση της αρωγής και συνεργασίας των εµπλεκόµενων κρατικών και άλλων φορέων και
των Ο.Τ.Α. στο έργο της καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
Επιπλέον, ειδικά για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής, συνιστάται
ειδικός σύνδεσµος, µε έδρα την Αθήνα, στον οποίο συµµετέχουν η Μητροπολιτική Περιφέρεια Αττικής και υπο-
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χρεωτικά, κατά πλειοψηφία, όλοι οι δήµοι του νοµού Αττικής. Ο Ενιαίος Σύνδεσµος ∆ήµων και Κοινοτήτων Αττικής (Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α.) λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση και
το µόνιµο προσωπικό του, καθώς και εκείνο µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καθίσταται
αυτοδικαίως προσωπικό του νέου συνδέσµου, χωρίς καµία µεταβολή της µισθολογικής και ασφαλιστικής τους
κατάστασης.
ΙΑ. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Από ένα αναποτελεσµατικό καθεστώς σε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχων
Το ισχύον καθεστώς έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Ο έλεγχος νοµιµότητας πραγµατοποιείται από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, από µετακλητό υπάλληλο δηλαδή, διορισµένο από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Τα µέλη της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου δεν είναι αποκλειστικής απασχόλησης.
Η εµπλοκή του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά µόνο τον
προληπτικό έλεγχο των δαπανών ∆ήµων µε πληθυσµό
περισσότερο από 5.000 κατοίκους και ορισµένων ΝΠ∆∆,
χωρίς να ελέγχονται τα ΝΠΙ∆, οι δηµοτικές επιχειρήσεις,
οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, ούτε η είσπραξη των εσόδων, ενώ ο προσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας περιορίζεται σε συµβάσεις αντικειµένου άνω του 1.000.000
ευρώ.
Το ατροφικό και αναποτελεσµατικό, σήµερα, σύστηµα
εποπτείας, αναµορφώνεται ριζικά και απο-πολιτικοποιείται, µε τη δηµιουργία µιας αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας, η οποία θα διαθέτει την κατάλληλη στελέχωση
και όλα τα απαραίτητα νοµικά και τεχνολογικά εργαλεία
για την εκπλήρωση της αποστολής της. Ειδικότερα:
Με τις ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο έκτο µέρος
του νοµοσχεδίου επιχειρείται για πρώτη φορά µετά τη
θέση σε ισχύ του Συντάγµατος 1975/1986/2001, η ίδρυση µιας ειδικής κρατικής υπηρεσίας µε αποκλειστική αρµοδιότητα τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας, δηλαδή των δήµων και των περιφερειών,
στο πλαίσιο της προβλεπόµενης από το άρθρο 102 παρ.4
κρατικής εποπτείας, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε
έλεγχο νοµιµότητας και δεν επιτρέπεται να εµποδίζει
την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Στο
πλαίσιο της ίδιας κρατικής υπηρεσίας ασκείται και ο πειθαρχικός έλεγχος στους αιρετούς των δήµων και των
περιφερειών κατά τα οριζόµενα στην ανωτέρω συνταγµατική διάταξη.
Όπως ήδη τονίσθηκε, η άσκηση της εποπτείας µέχρι
σήµερα στους δήµους, τις κοινότητες και τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις γινόταν από τον Γενικό Γραµµατέα
της Περιφέρειας, ο οποίος ήταν µετακλητός υπάλληλος
διορισµένος από την εκάστοτε κυβέρνηση, καθώς και από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και την Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων
του άρθρου 68 του Κώδικα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Το ισχύον µέχρι σήµερα σύστηµα εποπτείας δεν εξασφάλιζε εγγυήσεις αξιόπιστου και αποτελεσµατικού ελέγχου νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ, διότι, ο µεν
Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ήταν κατά βάση
πρόσωπο της εµπιστοσύνης της εκάστοτε κυβέρνησης
και ως εκ τούτου δεν εµφανιζόταν ως αντικειµενικός και

αµερόληπτος εγγυητής της νοµιµότητας προς όλες τις
παρατάξεις που συµµετείχαν στα αιρετά όργανα των ΟΤΑ, οι δε επιτροπές αποτελούνταν από µέλη που δεν ασκούσαν κατ’ αποκλειστικότητα τα καθήκοντα του ελέγχου νοµιµότητας αλλά παρεµπιπτόντως. Η διάρθρωση αυτή του συστήµατος δηµιουργούσε σοβαρές δυσλειτουργίες, ελλείψεις και προβλήµατα που οδηγούσαν σε ελλειµµατικό έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ.
Έχοντας υπόψη την εµπειρία του µέχρι σήµερα ισχύοντος συστήµατος, θεσµοθετείται η Αυτοτελής Υπηρεσία
Εποπτείας ΟΤΑ, η οποία αποτελεί αποκεντρωµένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε αποκλειστική αρµοδιότητα τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ.
Στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ιδρύεται
Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ µε αρµοδιότητα
που εκτείνεται στους ΟΤΑ. οι οποίοι περιλαµβάνονται
στα όρια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η Υπηρεσία
αυτή εµφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται σε άλλες υπηρεσίες, διότι είναι µεν αποκεντρωµένη υπηρεσία του εν λόγω Υπουργείου, όµως διασφαλίζονται για τον επικεφαλής και το προσωπικό της εγγυήσεις ανεξαρτησίας, προκειµένου να επιτελεί το έργο
της χωρίς κοµµατικούς επηρεασµούς και επεµβάσεις, ενόψει του ότι αναλαµβάνει την ιδιαίτερα σηµαντική αποστολή του ελέγχου της νοµιµότητας µεγάλων και ισχυρών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο στο πρωτοβάθµιο όσο και στο δευτεροβάθµιο επίπεδο. Επικεφαλής αυτής της Υπηρεσίας είναι ανώτατος επί θητεία υπάλληλος ο οποίος επιλέγεται µε διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία και διαθέτει αυξηµένα προσόντα που εγγυώνται ότι ο έλεγχος νοµιµότητας ασκείται από νοµικό
µε αυξηµένο κύρος και προσόντα.

Οι τρεις πυλώνες διασφάλισης της νοµιµότητας
Το παρόν σχέδιο νόµου εισάγει ένα τριπλό σύστηµα
διασφάλισης της νοµιµότητας και εγγύησης του δηµοσίου συµφέροντος µε:
- Ένα νέο σύστηµα Εποπτείας.
- Τον πλήρη έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- Την καθολική υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο
όλων των αποφάσεων των ΟΤΑ.
Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Συστήνεται Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α
στις έδρες των επτά Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.
Είναι αρµόδια για τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και για τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών και οργανώνεται µε βάση τη λειτουργική αυτοτέλεια, απεξαρτηµένη από οποιαδήποτε δυνατότητα κρατικής παρέµβασης.
∆ιαρθρώνεται στις εξής ∆ιευθύνσεις:
α. ∆ιεύθυνση Γενικών Υποθέσεων
β. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων
γ. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υποθέσεων
Στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο αποφάσεις που αφορούν µεταξύ άλλων:
• πράξεις κανονιστικού περιεχοµένου,
• αναθέσεις έργων, υπηρεσιών, µελετών και προµηθειών,
• αγορά και εκποίηση ακινήτων,
• κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων,
• επιβολή φόρων, τελών, δικαιωµάτων,
• σύναψη κάθε µορφής συµβάσεων,
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• σύναψη δανείων
• διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων.
Επίσης, αποστέλλονται προς έλεγχο νοµιµότητας οι
αποφάσεις των επιχειρήσεων των δήµων και των περιφερειών, πλην των ανωνύµων εταιρειών στις οποίες οι
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν έχουν την πλειοψηφία, που αφορούν α) αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, β) εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και γ)
λήψη δανείων.
Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ δύναται στο
πλαίσιο του έργου της να ενεργεί επιτόπιους ελέγχους.

Στελέχωση Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας:
Μπορεί να γίνει µε µετάταξη από υπαλλήλους Περιφερειών υπό ορισµένες προϋποθέσεις, όπως να είναι κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης ∆ιοικητικού µε
πτυχίο Νοµικής, Οικονοµικού, Πολυτεχνείου. Μπορεί να
γίνει µε αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας
• Είναι ανώτατος υπάλληλος που διορίζεται µε πενταετή θητεία ως προϊστάµενος της Α.Υ.Ε. Ο.Τ.Α. και λαµβάνει αποδοχές υπαλλήλου µε βαθµό 1ο κατηγορίας ειδικών θέσεων.
• Η επιλογή του γίνεται από το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.). Τα µέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π.
προέρχονται αποκλειστικά από το Ανώτατο Συµβούλιο
Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και το Συνήγορο του
Πολίτη ύστερα από πρόταση των επικεφαλής των ανεξάρτητων αυτών αρχών, βάσει του νόµου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που ψηφίσθηκε πρόσφατα στη Βουλή.
• Αν ο Ελεγκτής Νοµιµότητας είναι µόνιµος δηµόσιος
υπάλληλος και επιβληθεί σ’ αυτόν η ποινή της οριστικής
παύσης, απολύεται από τη θέση του Ελεγκτή Νοµιµότητας και το Υπηρεσιακό Συµβούλιο εξετάζει εάν πρέπει
να απολυθεί και ως ∆ηµόσιος Υπάλληλος.
• Ελέγχει τη νοµιµότητα των αποφάσεων εντός αποκλειστικής προθεσµίας 40 ηµερών και εκδίδει υποχρεωτικά ειδική πράξη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνοµη, τότε την ακυρώνει.
• Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας µπορεί αυτεπαγγέλτως να
ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση για λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία δύο µηνών αφότου η απόφαση
έχει δηµοσιευθεί ή εκδοθεί.
• Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσµων για
λόγους νοµιµότητας, µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από
τη δηµοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο
διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε
γνώση αυτής. Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας αποφαίνεται σε
2 µήνες.
• Ο Ελεγκτής Νοµιµότητας συντάσσει στο τέλος κάθε
έτους έκθεση στην οποία καταγράφει το έργο της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. Σε αυτή µπορεί να
προτείνει µέτρα, νοµοθετικά και άλλα, τα οποία πρέπει
να ληφθούν για την αποτελεσµατικότερη διενέργεια του
ελέγχου νοµιµότητας. Η έκθεση κοινοποιείται στην Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής καθώς και
στο Συνήγορο του Πολίτη.

• Συστήνει ειδική επιτροπή η οποία µπορεί να καταλογίζει αστική ευθύνη σε οποιονδήποτε έχει ζηµιώσει µε
δόλο ή βαριά αµέλεια το ∆ήµο, την Περιφέρεια ή το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου τα οποία και υποχρεούται να αποζηµιώσει. Για τη διενέργεια έρευνας πρέπει να
γίνει σχετική αίτηση από τον αντίστοιχο οργανισµό ή και
από οποιοδήποτε πολίτη.
• Μπορεί να επιβάλει την πειθαρχική ποινή της αργίας
ή της έκπτωσης από τα καθήκοντα στους αιρετούς µε αιτιολογηµένη απόφαση αν έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή υπέρβαση της αρµοδιότητάς τους από δόλο ή βαριά αµέλεια. Σοβαρή παράβαση καθήκοντος, που προκαλεί την έκπτωση, θεωρείται
και η αδικαιολόγητη απουσία από 3 συνεχόµενες συνεδριάσεις του οργάνου στο οποίο έχει εκλεγεί κάποιος.

Συµβούλιο Ελεγκτών Νοµιµότητας
Το συµβούλιο αυτό, το απαρτίζουν οι Ελεγκτές Νοµιµότητας και προεδρεύει ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Το Συµβούλιο Ελεγκτών Νοµιµότητας µπορεί να απευθύνει ερωτήµατα στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους για ζητήµατα µείζονος σηµασίας που συνάπτονται µε τον ασκούµενο από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ έλεγχο.
Προϋποθέσεις για αυτοδίκαιη έκπτωση αιρετού
Οι δήµαρχοι, οι περιφερειάρχες, οι δηµοτικοί και περιφερειακοί σύµβουλοι, οι σύµβουλοι των δηµοτικών και
τοπικών ενοτήτων και οι τοπικοί εκπρόσωποι εκπίπτουν
αυτοδικαίως από το αξίωµά τους:
α. Αν στερηθούν τη διαχείριση της περιουσίας τους µε
τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
β. Αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώµατα µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση.
γ. Αν καταδικαστούν µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συµµέτοχοι σε κακούργηµα ή σε οποιαδήποτε ποινή για σοβαρά ποινικά αδικήµατα, τα οποία περιγράφονται περιοριστικά στο νόµο, καθώς και
για παράβαση καθήκοντος ανεξάρτητα από την πρόκληση ή µη οικονοµικής βλάβης στο δήµο.
Προϋποθέσεις για να τεθεί αιρετός σε αργία
Όταν γίνεται παραποµπή για κακούργηµα µε αµετάκλητο βούλευµα ή µε απευθείας κλήση, κατά της οποίας
έχει εξαντληθεί το δικαίωµα προσφυγής, ο Ελεγκτής
Νοµιµότητας οφείλει να θέσει τον εγκαλούµενο σε κατάσταση αργίας, η οποία διατηρείται σε περίπτωση έκδοσης καταδικαστικής απόφασης του ποινικού δικαστηρίου. Εάν εκδοθεί αθωωτική απόφαση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως και θεωρείται ως µηδέποτε επιβληθείσα. Με
τη ρύθµιση αυτή, όσο και µε εκείνη της αυτοδίκαιης έκπτωσης, που γίνεται µε πράξη του Ελεγκτή Νοµιµότητας, αποτρέπονται περιπτώσεις µη νόµιµης άσκησης της
αντίστοιχης αρµοδιότητας, από τον Γενικό Γραµµατέα
της Περιφέρειας, η οποία προσθέτως δεν λειτουργούσε
πάντοτε, υπό καθεστώς ίσης µεταχείρισης, πράγµα το οποίο είχε επισηµανθεί στο παρελθόν.
Ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ο ρόλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναβαθµίζεται και
επεκτείνεται. Ειδικότερα:
Προληπτικός έλεγχος:
Οι δαπάνες όλων των δήµων, ανεξαρτήτως πληθυσµού, των περιφερειών και όλων των δηµοτικών επιχειρήσεων υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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Κατασταλτικός έλεγχος:
Το Ελεγκτικό Συνέδριο διεξάγει τακτικό ετήσιο δειγµατοληπτικό έλεγχο και εάν χρειαστεί και έκτακτο γενικό ή θεµατικό.
Προσυµβατικός έλεγχος:
Το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγµατοποιεί προσυµβατικό
έλεγχο νοµιµότητας σε συµβάσεις τις οποίες συνάπτουν
οι δήµοι, οι περιφέρειες και τα νοµικά τους πρόσωπα καθώς και οι επιχειρήσεις τους, εφόσον υπερβαίνουν το
ποσό των 100.000 ευρώ, έναντι του 1.000.000 ευρώ που
ίσχυε µέχρι σήµερα.
Έλεγχος είσπραξης εσόδων:
Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει τη δυνατότητα, εάν διαπιστώσει αδράνεια, να ορίσει ηµεροµηνία
είσπραξης των εσόδων και σε περίπτωση παρατεταµένης αδράνειας που οφείλεται σε δόλο ή βαριά αµέλεια
των διοικούντων τον δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα ή
των προϊσταµένων των οικονοµικών υπηρεσιών να παραπέµψει, τους αιρετούς στην αρµόδια επιτροπή για καταλογισµό της ζηµιάς που προξένησαν και τους υπαλλήλους στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισµό της ζηµιάς που προξένησαν.

Η ανάρτηση όλων των αποφάσεων στο ∆ιαδίκτυο
Για κάθε όργανο των ∆ήµων, των Περιφερειών και των
Νοµικών Προσώπων τους εισάγεται υποχρέωση ανάρτησης κάθε απόφασής τους, προκειµένου αυτή να είναι εκτελεστή, στο διαδίκτυο, κατά τις προβλέψεις του υπό
ψήφιση νόµου για τη ∆ιαφάνεια, µε µόνη εξαίρεση τα θέµατα δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ή απορρήτου.
∆ιασφαλίζεται έτσι η απόλυτη διαφάνεια, ο αποτελεσµατικός δηµόσιος έλεγχος και γίνεται εφικτή η ουσιαστική
λογοδοσία των αυτοδιοικητικών αρχών.
ΙΒ. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μετατάξεις
Καθιερώνεται ορθολογισµός και αξιοκρατία για τη στελέχωση των υπηρεσιών των νέων αυτοδιοικητικών µονάδων χωρίς να θίγονται τα δικαιώµατα των υπαλλήλων.
Καταβάλλεται µέριµνα για διατήρηση του µισθολογικού
(µε τα πάσης φύσεως επιδόµατα) και ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος των µεταφερόµενων και µετατασσόµενων υπαλλήλων. Επίσης, προσφέρεται η δυνατότητα εθελούσιων µετατάξεων. Υποχρεωτικές µετατάξεις προβλέπονται όπου υπάρχει ανάγκη άµεσης στελέχωσης, ενώ δεν συνεπάγονται µεταβολή του τόπου εγκατάστασης.
Οι υποχρεωτικές µετατάξεις του προσωπικού υπαγορεύθηκαν από την ανάγκη άµεσης συγκρότησης των υπηρεσιών και την, κατά το δυνατόν, αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, οι οποίοι, άλλωστε, είναι
και οι τελικοί αποδέκτες της προσπάθειας. Λαµβάνεται
ειδική µέριµνα, ώστε το προσωπικό, ανεξαρτήτως φορέα
απασχόλησης, να παραµείνει στην πόλη όπου ήδη εργάζεται, ώστε να µην προκληθούν οικογενειακά, κοινωνικά
κ.λ.π. προβλήµατα, λόγω µετακινήσεων.
Σε όλες τις περιπτώσεις, η µεταφορά του προσωπικού
συνοδεύει την αντίστοιχη µεταφορά αρµοδιοτήτων (από
τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση στους ∆ήµους, από την
Κρατική Περιφέρεια στις αιρετές Περιφέρειες) γίνεται
αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα, µε διατήρηση του µισθολογικού (µε τα

πάσης φύσεως επιδόµατα) και ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού κεκτηµένου.

Αξιοκρατικές προσλήψεις και διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού της Αυτοδιοίκησης.
Οι προσλήψεις νέου προσωπικού, όπου αυτό είναι απαραίτητο, µετά την ορθολογική αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού και µε την προϋπόθεση ότι έχουν ήδη εξαντληθεί οι δυνατότητες µετατάξεων πλεονάζοντος προσωπικού, γίνονται από το Α.Σ.Ε.Π., σύµφωνα
και µε τον πρόσφατο νόµο για την υπαγωγή όλων των
προσλήψεων στην Ανεξάρτητη Αρχή (Ν. 3812/2009). Η
επιλογή όλων των προϊσταµένων πραγµατοποιείται µε
τα νέα αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια που θέσπισε πρόσφατα η Κυβέρνηση.
Οι Γενικοί ∆ιευθυντές των περιφερειών επιλέγονται από το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο έχει συγκροτηθεί, για όλη τη δηµόσια διοίκηση, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εγγυάται, στο
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, την αντικειµενικότητα της επιλογής και την τήρηση των αρχών της αξιοκρατίας.
Εκπόνηση Νέων Πρότυπων Εσωτερικών Οργανισµών
Οργάνωσης των ∆ήµων, των Περιφερειών και των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.
Για την καλύτερη λειτουργία των Περιφερειών, από
1.1.2011, όλες οι Περιφέρειες θα λειτουργήσουν για
τουλάχιστον ένα χρόνο µε ενιαία ∆οµή που θα καθορίζεται σε σχετικό Προεδρικό ∆ιάταγµα. Σε συνεργασία µε
τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, προβλέπεται η σύνταξη
νέων πρότυπων κανονισµών για την καλύτερη λειτουργία τους και για την ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, µε στόχο την οµαλή άσκηση των νέων
αρµοδιοτήτων µε κριτήριο την καλύτερη εξυπηρέτηση
των πολιτών.
ΙΓ. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η νέα αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.)
και του κράτους αποτελεί τη µεγαλύτερη αναπτυξιακή
πρωτοβουλία των τελευταίων δεκαετιών. Μέχρι σήµερα,
ο δηµόσιος τοµέας αποτελούσε τροχοπέδη στις επιχειρησιακές ή αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Με τη νέα του
µορφή, το ελληνικό κράτος ελαχιστοποιεί τα συγκεντρωτικά του στοιχεία, αποκεντρώνεται και αποκτά ευελιξία, αποτελεσµατικότητα και ικανότητα περαιτέρω αξιοποίησης τοπικών και περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων. Εκτός από αναπτυξιακό εφαλτήριο, η νέα
αρχιτεκτονική αναµένεται να επηρεάσει θετικά τα δηµοσιονοµικά µεγέθη, µέσω της αύξησης της αποτελεσµατικότητας των δήµων και περιφερειών και του κράτους γενικότερα, όπως επίσης να συµβάλλει θετικά στην εύρυθµη λειτουργία της αγοράς και τον περιορισµό φαινόµενων αδιαφάνειας και αθέµιτου ανταγωνισµού.
Η νέα αρχιτεκτονική της Τ.Α. και του κράτους δεν αποσκοπεί µόνο στην εξοικονόµηση πόρων µέσω του περιορισµού του αριθµού των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους
προσώπων ή αξιοποίησης οικονοµιών κλίµακας. Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της νέας αρχιτεκτονικής είναι
ότι δηµιουργεί ισχυρούς αναπτυξιακούς θεσµούς σε
πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο επίπεδο, τέτοιους που
µπορούν να δηµιουργήσουν προστιθέµενη αξία. Η συγκρότηση και λειτουργική αυτοδυναµία των νέων δήµων
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και περιφερειών θα τους καταστήσει ικανούς να λαµβάνουν τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, να µοχλεύσουν κεφάλαια, να προσελκύσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να καταστούν ο βασικός συντελεστής της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Μία ακόµη καινοτοµία του παρόντος σχεδίου νόµου
και του Προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι η δηµιουργία ενός τοπικού Προγράµµατος Σταθερότητας και
Ανάπτυξης (Π.Σ.Α.). Η Τ.Α., οι δήµοι και οι περιφέρειες
δε µπορούν να µην ενταχθούν στη µεγάλη προσπάθεια
που καταβάλλει η χώρα µας. Το τοπικό Π.Σ.Α. περιλαµβάνει: α) το Πρόγραµµα Εξυγίανσης Ο.Τ.Α. µε οικονοµική δυσπραγία, β) τη δηµιουργία Λογαριασµού Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης, γ) τη θέσπιση
κανόνων και πλαισίου πιστοληπτικής πολιτικής των ΟΤΑ,
δ) την αποτελεσµατικότερη και σύγχρονη οικονοµική
διαχείριση µε αναβάθµιση του ρόλου του δηµοτικού προϋπολογισµού και δηµιουργία εργαλείων λήψης αποφάσεων, όπως βάσεις δεδοµένων µε έγκυρα και έγκαιρα
στατιστικά στοιχεία, ε) τον έλεγχο και τη διαφάνεια σε
όλα τα επίπεδα, διπλογραφικό µε αναλυτική λογιστική
και έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε όλους τους
δήµους, περιφέρειες και τα Νοµικά Πρόσωπα αυτών και
τέλος στ) τη δηµιουργία του αναπτυξιακού προγράµµατος «ΕΛΛ.Α.∆.Α.» που θα υποστηρίξει το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», αλλά πάνω από όλα θα εξοπλίσει τους νέους δήµους και περιφέρειες και θα αποτελέσει το αναπτυξιακό τους καύσιµο για την πρώτη περίοδο.

Οι προτεραιότητες του προγράµµατος «Καλλικράτης»
Με το παρόν σχέδιο νόµου τίθενται οι εξής προτεραιότητες:
Ουσιαστική οικονοµική στήριξη των δύο βαθµίδων Αυτοδιοίκησης µε σύνδεση των πόρων τους µε το Φόρο Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών προσώπων, τον Φόρο
Προστιθέµενης Αξίας και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.
Πλήρης απόδοση των αναγκαίων πόρων για την άσκηση των απονεµόµενων πρόσθετων αρµοδιοτήτων.
∆άνεια: Έλεγχος και περιορισµός του δανεισµού µε τη
θέσπιση αντικειµενικών κριτηρίων.
Αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος των
υπερχρεωµένων δήµων.
∆ιαφάνεια και προγραµµατισµός στα οικονοµικά των
δήµων και των περιφερειών. Ειδική µέριµνα για δίκαιη
κατανοµή των πόρων ενδοδηµοτικά και ενδοπεριφερειακά.
Καθολική υπαγωγή ελέγχου της διαχείρισης των δήµων, των νοµικών τους προσώπων και των περιφερειών
από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Τα έσοδα των νέων ΟΤΑ
Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου, οι Κεντρικοί Αυτοτελείς
Πόροι (Κ.Α.Π.) των ∆ήµων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού:
α) το 20% των συνολικών εσόδων των ετήσιων εισπράξεων από το Φόρο Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.).
β) το 12% των συνολικών εσόδων των ετήσιων εισπράξεων από το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.).
γ) το 50% των συνολικών εσόδων των ετήσιων εισπράξεων από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.
Τα παραπάνω φορολογικά έσοδα καλύπτουν το σηµερινό κόστος των κρατικών επιχορηγήσεων (Κ.Α.Π.) προς

την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση και το κόστος των αρµοδιοτήτων που θα της µεταφερθούν από 1ης Ιανουαρίου
2011. Ειδικότερα, πέραν το προβλέψεων του κρατικού
προϋπολογισµού για τους ∆ήµους (ΚΑΠ ΣΑΤΑ λοιπές αποδόσεις, ΚΕΠ, ∆ΕΥΑ, δαπάνες µερικής απασχόλησης)
καλύπτεται το κόστος των βοηθηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης και επιδοµάτων κοινωνικής πρόνοιας, της µεταφοράς των µαθητών και της δακοκτονίας. Επίσης καλύπτονται οι δαπάνες του προσωπικού των πολεοδοµικών υπηρεσιών που µεταφέρονται στους ∆ήµους, οι δαπάνες του προσωπικού που διαχειρίζεται τα βοηθήµατα
υγειονοµικής περίθαλψης καθώς και οι δαπάνες προσωπικού των ΤΥ∆Κ οι οποίες καταργούνται. Στην περίπτωση που το κόστος των µεταφεροµένων αρµοδιοτήτων,
µετά την αναλυτική κοστολόγησή τους, δεν καλύπτεται
από τους παραπάνω πόρους, θα καλυφθεί µε αύξηση
των ποσοστών των φόρων των περιπτώσεων α΄και β΄.
Στο εν λόγω κόστος δεν έχει υπολογισθεί το ποσό των
παρακρατηθέντων πόρων των ∆ήµων το οποίο αποτελεί
δέσµευση του κράτους και θα εξακολουθεί να αποδίδεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο νόµο και στη σύµβαση µεταξύ ΚΕ∆ΚΕ και Υπουργείου Οικονοµικών.
Τα κριτήρια, ο τρόπος και η διαδικασία κατανοµής των
Κ.Α.Π. γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονοµικών, αφού έχει διατυπώσει τη γνώµη
της η Κ.Ε.∆.Κ.Ε., τόσο στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισµού όσο και του Προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Κριτήρια αποτελούν σειρά δηµογραφικών,
γεωµορφολογικών, διοικητικών, οικονοµικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στοιχείων των
∆ήµων.
Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού
Προϋπολογισµού:
α) το 4% των συνολικών εσόδων των ετήσιων εισπράξεων από το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
β) το 2,40% των συνολικών εσόδων των ετήσιων εισπράξεων από το Φόρο Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.)
Τα παραπάνω φορολογικά έσοδα καλύπτουν το σηµερινό κόστος των κρατικών επιχορηγήσεων που αντιστοιχούν, στις αρµοδιότητες της περιφέρειας που προέρχονται από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στις αρµοδιότητες που µεταφέρονται από την αποκεντρωµένη διοίκηση, όπως το κόστος µισθοδοσίας των υπαλλήλων των διευθύνσεων σχεδιασµού και ανάπτυξης, της ∆ΕΚΕ, της
∆ΕΣΕ, της ∆/νσης διαχείρισης υδάτινων πόρων, δαπάνες
εποπτείας οργανισµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στην περίπτωση που το κόστος
των µεταφεροµένων αρµοδιοτήτων µετά την αναλυτική
κοστολόγησή τους, δεν καλύπτεται από τους παραπάνω
πόρους, θα καλυφθεί µε αύξηση των ποσοστών των φόρων των περιπτώσεων α΄ και β΄. Στα ποσοστά αυτά δεν
έχει υπολογισθεί το τµήµα του Π∆Ε που αφορά τις περιφέρειες, το οποίο θα υπολογίζεται και θα αποδίδεται µετά την κατάρτισή του, µε τις συνήθεις διαδικασίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισµού.

Προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη λήψη δανείου από ∆ήµους / Περιφέρειες
Οι προϋποθέσεις για τη λήψη δανείου από τους ∆ήµους και τις Περιφέρειες είναι οι εξής:
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α) το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δηµόσιας πίστης κάθε ∆ήµου/Περιφέρειας να µην υπερβαίνει το 20%
των ετήσιων τακτικών του εσόδων,
β) το συνολικό χρέος του ∆ήµου/Περιφέρειας που
προβαίνει σε δανεισµό να µην υπερβαίνει ποσοστό των
συνολικών εσόδων του που θα καθοριστεί µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Ως συνολικό χρέος θεωρούνται οι συνολικές µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του.

Ειδικό Πρόγραµµα εξυγίανσης για υπερχρεωµένους
∆ήµους
Για ολιγάριθµους ∆ήµους που έχουν υπερβολικό δανεισµό ή άλλα χρέη, εισάγεται διαδικασία εξυγίανσης
βάσει ειδικού προγράµµατος, στο οποίο συµµετέχουν,
είτε µε απόφαση του Συµβουλίου τους είτε µε απόφαση
Ειδικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει βάσει αντικειµενικών κριτηρίων. Με την υπαγωγή στο πρόγραµµα τίθενται αυστηρά όρια στο δανεισµό, αναστέλλονται οι προσλήψεις, περιορίζεται η χρηµατοδότηση για επενδύσεις
ώστε να χρηµατοδοτηθεί η αποπληρωµή των χρεών µε
τη συνδροµή ειδικού λογαριασµού που δηµιουργείται για
το σκοπό, αυτό στο πλαίσιο συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Ταυτόχρονα, διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική υλοποίηση του προγράµµατος εξυγίανσης.
Με τον τρόπο αυτό αντιµετωπίζονται τυχόν προβλήµατα υπερχρεωµένων ∆ήµων που συνενώνονται µε οικονοµικά υγιείς ∆ήµους. Στην περίπτωση αυτή, το πρόγραµµα
εφαρµόζεται, όχι για το σύνολο του νέου δήµου, αλλά
για τον συγκεκριµένο ∆ήµο που συνενώνεται και είναι υπερχρεωµένος.
Σε αυτό το πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν ∆ήµοι, ∆ηµοτικές ενότητες που συνενώνονται και Περιφέρειες µετά από σχετικό αίτηµά τους. Απαιτείται η απόφαση των 3/5 του ∆ηµοτικού/Περιφερειακού Συµβουλίου
για την υπαγωγή στο πρόγραµµα.
Συστήνεται Ελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από
Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος είναι και
πρόεδρός της, το Γενικό ∆ιευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και έναν εκπρόσωπο της
ΚΕ∆ΚΕ ή των Περιφερειών η οποία είναι αρµόδια για τη
διαχείριση του Προγράµµατος εξυγίανσης.
Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο Πρόγραµµα Εξυγίανσης είναι: Οι ετήσιες υποχρεώσεις σε τοκοχρεολύσια να υπερβαίνουν το 20% των τακτικών εσόδων ή το
συνολικό χρέος να υπερβαίνει συγκεκριµένο ποσοστό
των τακτικών τους εσόδων που θα καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Ακολουθεί εκτίµηση από ορκωτούς ελεγκτές και ο ∆ήµος ή η Περιφέρεια, κατά περίπτωση, εκπονούν συγκεκριµένο πρόγραµµα εξυγίανσης
µε µέτρα, δράσεις και χρονοδιάγραµµα. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις µπορούν να ενταχθούν υποχρεωτικά ∆ήµοι
ή Περιφέρειες µετά από έλεγχο που διενεργείται από τη
∆ιεύθυνση Οικονοµικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Με τη διαδικασία αυτή ο ∆ήµος ή η Περιφέρεια αποκτούν πρόσβαση στο Λογαριασµό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης.
Λογαριασµός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης

∆ηµιουργείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος εξυγίανσης των ∆ήµων και των Περιφερειών.
∆ιαφάνεια στα οικονοµικά των ∆ήµων, προγραµµατικοί
προϋπολογισµοί, δίκαιη κατανοµή πόρων.
Κάθε ∆ήµος εκπονεί Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Τ.Ε.Π.) το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης (Ε.Π.∆.) και ετήσιο Προϋπολογισµό. Το Τεχνικό Πρόγραµµα καταρτίζεται και υποβάλλεται µαζί µε το Ε.Π.∆., αποτελεί µέρος του και επισυνάπτεται ως παράρτηµα σε αυτό. Έως τις 30 Σεπτεµβρίου
κάθε έτους, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.∆. και του προϋπολογισµού
καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.
Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στους συνεννούµενους
∆ήµους που συγκροτούν το νέο ∆ήµο, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους.
Τα ποσοστά κατανοµής των πόρων που αφορούν στις
δηµοτικές ενότητες καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης και γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται, ότι δεν θα υπάρξει διακριτή µεταχείριση των µεγαλύτερων δήµων, ως
προς την κατανοµή των πόρων, εις βάρος των µικρότερων συνενούµενων.
Ο προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η
εισηγητική έκθεση της οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Αν
διαπιστωθούν παρατυπίες ο Ελεγκτής Νοµιµότητας καλεί το δηµοτικό συµβούλιο να αναµορφώσει κατάλληλα
τον προϋπολογισµό µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών.
Η ταµειακή λειτουργία των ∆ήµων διεξάγεται από ειδική υπηρεσιακή µονάδα που αποτελεί µέρος της οικονοµικής υπηρεσίας και συνιστάται µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).
Η Οικονοµική Επιτροπή υποβάλλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, η οποία και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. Στην έκθεση συµπεριλαµβάνεται
και η άποψη της µειοψηφίας.
Στους προϋπολογισµούς των νέων ∆ήµων που θα προκύψουν από τις συνενώσεις, εγγράφονται υποχρεωτικά
όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις των συνενούµενων ∆ήµων ή κοινοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισµού του νέου ∆ήµου, που γίνεται το
αργότερο εντός του πρώτου τριµήνου του 2011, εκτελούνται οι προϋπολογισµοί των συνενούµενων ∆ήµων,
οι οποίοι συγκροτούν, προσωρινά, τον προϋπολογισµό
του νέου.
Οι νέοι ∆ήµοι καταρτίζουν το επιχειρησιακό πρόγραµµα έως τις 30.9.2011. Μέχρι τις 28.2.2011 πρέπει, εξάλλου, να έχει ολοκληρωθεί η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του νέου ∆ήµου, καθώς και των διαθέσιµων χρηµατικών µέσων.

∆ιαφάνεια και προγραµµατισµός στα οικονοµικά των
Περιφερειών, πρόνοιες για δίκαιη κατανοµή των πόρων
ενδοπεριφερειακά.
Οι Περιφέρειες καταρτίζουν Πενταετές Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα στο πρώτο 9µηνο κάθε πενταετίας. Για την
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πρώτη περίοδο εφαρµογής του προβλέπεται τριετής
διάρκεια.
Σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στους συνεννούµενους νοµούς, συµπεριλαµβανοµένων των έργων και των υπηρεσιών τους.
Τα ποσοστά κατανοµής των πόρων που αφορούν στις
περιφερειακές ενότητες, καθορίζονται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και γνώµη της Ένωσης Περιφερειών.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει ανισοκατανοµή των πόρων σε βάρος των µικρότερων συνενούµενων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί
τις προτάσεις των υπηρεσιών της περιφέρειας για το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης και τον προϋπολογισµό και τα
εισηγείται στην Οικονοµική Επιτροπή, προκειµένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο Περιφερειακό Συµβούλιο.
Έως 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι
διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.∆. και
του προϋπολογισµού και οι διαδικασίες διαβούλευσης.
Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως ψηφίσθηκε από το περιφερειακό συµβούλιο,
αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας.
Ο προϋπολογισµός, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η
εισηγητική έκθεση της οικονοµικής επιτροπής και οι αποφάσεις του περιφερειακού συµβουλίου που αφορούν την
επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών,
υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας. Εάν ο Ελεγκτής Νοµιµότητας διαπιστώσει ουσιαστικά ή τυπικά
προβλήµατα, επιστρέφει τον προϋπολογισµό και καλεί
το Περιφερειακό Συµβούλιο να τον αναµορφώσει κατάλληλα.
Η ταµειακή λειτουργία των Περιφερειών διεξάγεται από ειδική υπηρεσιακή µονάδα που αποτελεί µέρος της
οικονοµικής υπηρεσίας και συνιστάται µε τον Οργανισµό
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών της, υποβάλλει στο
Περιφερειακό Συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού. Η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας και περιλαµβάνει την άποψη της µειοψηφίας.
Τηρείται ∆ιπλογραφικό Σύστηµα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής - Κοστολόγησης για την Περιφέρεια, το
οποίο συνεπάγεται πλήρη διασφάλιση των αρχών της
νοµιµότητας και της διαφάνειας της διαχείρισης των οικονοµικών της. Με Προεδρικό ∆ιάταγµα ρυθµίζεται κάθε
σχετικό θέµα για την εφαρµογή του ανωτέρω συστήµατος.
Στους προϋπολογισµούς των Περιφερειών εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις
των περιφερειακών ενοτήτων. Μέχρι την κατάρτιση και
ψήφιση του προϋπολογισµού της Περιφέρειας, που γίνεται το αργότερο εντός του πρώτου τριµήνου του 2011, εκτελούνται οι προϋπολογισµοί των περιφερειακών ενοτήτων, οι οποίοι συγκροτούν τον προσωρινό προϋπολογισµό της.
Έως την οριστική εναρµόνιση των γεωγραφικών ορίων
των ∆.Ο.Υ. µε εκείνα των νέων περιφερειών, αρµόδια για
κάθε µία από αυτές, είναι η ∆.Ο.Υ. που εξυπηρετούσε
την πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, η οποία ορίζεται
ως έδρα της.
Μέχρι την 28.2.2011 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η α-

πογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων των νέων Περιφερειών καθώς και των διαθεσίµων χρηµατικών µέσων.
Ι∆. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΛ.Α.∆.Α»

Το πλαίσιο εφαρµογής
Η εφαρµογή του «Καλλικράτη» και η συνεπαγόµενη
δοµική αλλαγή του τρόπου µε τον οποίο θα λειτουργεί
το Κράτος και η Αυτοδιοίκηση στη χώρα µας, από την 1η
Ιανουαρίου 2011, αποτελεί εγχείρηµα υψηλού στόχου,
το οποίο δεν εξαντλείται στη νοµοθετική πρωτοβουλία
για τη Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης καθώς και για την εκλογή των νέων ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Αρχών. Αποτελεί, ταυτοχρόνως, τον πυρήνα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων,
που σήµερα, στο πλαίσιο των κρίσιµων δηµοσιονοµικών
προβληµάτων, έχει ανάγκη, περισσότερο από κάθε άλλη
φορά, η χώρα µας.
Ο «Καλλικράτης» συνοδεύεται από ένα ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχέδιο άµεσης υποστήριξης κατά τη
µεταβατική περίοδο έως την 1.1.2011 αλλά και πέραν
αυτής. Τούτο προϋποθέτει ισχυρό κεντρικό σχεδιασµό,
συντονισµό για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και
την ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που θα επιτρέψουν και θα διευκολύνουν την καλύτερη και οµαλότερη
µετάβαση στη Νέα Αρχιτεκτονική.
Με δεδοµένα και τα περιορισµένα χρονικά περιθώρια,
απαιτείται συστράτευση όλων, µε κυρίαρχη παρουσία
της Αυτοδιοίκησης, για την ολοκληρωµένη προσέγγιση
και διαχείριση των θεµάτων που πρέπει να αντιµετωπιστούν στο αµέσως προσεχές διάστηµα, ώστε οι νεοεκλεγείσες τοπικές αρχές να µπορούν, την 1η Ιανουαρίου
2011, να αναλάβουν και ασκήσουν τις αρµοδιότητές
τους µε αποτελεσµατική λειτουργική και επιχειρησιακή
ετοιµότητα. Με τον τρόπο αυτό θα εξυπηρετηθούν, παράλληλα, οι αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της αποτελεσµατικής και ποιοτικής εξυπηρέτησης του πολίτη.
Πρόγραµµα ΕΛΛΑ∆Α
Το πρόγραµµα «Ελληνική Αρχιτεκτονική ∆ιοίκησης και
Αυτοδιοίκησης» («ΕΛΛ.Α.∆.Α.») διαρθρώνεται σε τρεις
άξονες:
α) ο άξονας των επιχειρησιακών προγραµµάτων «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» του
Ε.Σ.Π.Α.,
β) ο άξονας του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος
Αυτοδιοίκησης που λειτουργεί συµπληρωµατικά µε το
Ε.Σ.Π.Α. και που θα χρηµατοδοτηθεί από εθνικούς πόρους του κράτους και της τοπικής αυτοδιοίκησης,
γ) ο άξονας για την αξιοποίηση και αναδιάταξη των ανθρωπίνων πόρων.
Το αναπτυξιακό πρόγραµµα ΕΛΛ.Α.∆.Α. θα συµπεριλάβει, επίσης, τα ολοκληρωµένα επιχειρησιακά σχέδια µεταφοράς και κοστολόγησης των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται από το πρόγραµµα «Καλλικράτης». Επίσης,
προβλέπεται, για την περίοδο µέχρι 31.2.2010, επιχειρησιακό πρόγραµµα προετοιµασίας των ΟΤΑ για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του προγράµµατος «Καλλικράτης». Το ολοκληρωµένο σχέδιο του αναπτυξιακού
προγράµµατος ΕΛΛ.Α.∆.Α. θα καταρτιστεί, µετά από
γνώµη της ΚΕ∆ΚΕ και της ΕΝΑΕ και θα έχει ολοκληρωθεί έως τις 31.10.2010.
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II. ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Α’ ΜΕΡΟΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΗΜΩΝ
Άρθρο 1
1. Οι νέοι δήµοι θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις
σύγχρονες απαιτήσεις, να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία και µεθόδους διοίκησης. Θα υιοθετηθούν σύγχρονα συστήµατα λογιστικής διαχείρισης, δεικτών µέτρησης αποδοτικότητας και διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Η µείωση του αριθµού των ∆ήµων σε όλη τη χώρα
και συνεπώς η συγκρότηση τους σε πληθυσµιακά και χωρικά µεγαλύτερες γεωγραφικές µονάδες θα διευκολύνει
την ανάπτυξη ενός ισχυρότερου διοικητικού συστήµατος, που θα ικανοποιεί δύο κυρίως στόχους: Οι ∆ήµοι να
αποτελέσουν ισχυρές µονάδες τοπικής ανάπτυξης και
ταυτόχρονα να γίνουν αποτελεσµατικότεροι παραγωγοί
και διαχειριστές υπηρεσιών που αναφέρονται ιδίως στην
καθηµερινή ζωή των πολιτών και στην ποιότητά της. Σε
αυτή τη λογική η µείωση του αριθµού των ∆ήµων θα συµπεριλάβει και τις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης ενώ ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για τις νησιωτικές περιοχές στη βάση της αρχής για κάθε νησί να αντιστοιχεί ένας ∆ήµος.
2. Οι νέοι ΟΤΑ συνθέτουν τα θεµελιώδη στοιχεία της
θεσµικής τους οντότητας: τον χώρο, δηλαδή την έκταση
η οποία πρέπει να είναι επαρκής αλλά όχι υπέρµετρα διευρυµένη, τον πληθυσµό, ο οποίος πρέπει να είναι αρκετός, ικανός να συµβάλλει στην οικονοµική και λειτουργική αυτοδυναµία του ΟΤΑ, ταυτότητα διακριτής τοπικής
κοινωνίας, δηλαδή ο πληθυσµός να διαµορφώνει συνείδηση ένταξης σε µία τοπική κοινωνία. Τέλος, στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και το στοιχείο της ενότητας
αναπτυξιακών στόχων, που σηµατοδοτεί την αναπτυξιακή ταυτότητα της περιοχής. Η οριοθέτηση των νέων ΟΤΑ
θα γίνει αυστηρά µε βάση συγκεκριµένα, αντικειµενικά
και επιβεβαιώσιµα κριτήρια, χωρίς να υπάρξουν οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις και εξαιρέσεις.
3. Η πλειονότητα των ΟΤΑ δεν έχει σήµερα οικονοµική
αυτονοµία. Επίσης, έχει διαπιστωθεί από την πείρα υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ και του Θησέα ότι οι επιχειρησιακές
δυνατότητες τους είναι περιορισµένες, µε αποτέλεσµα
να παρατηρούνται φαινόµενα µειωµένης και σε µερικές
περιπτώσεις µηδενικής απορρόφησης. Έτσι πόροι που
προορίζονται για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
δηµοτών µένουν αναξιοποίητοι. Η ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση χρειάζεται ΟΤΑ οικονοµικά αυτοδύναµους
και λειτουργικά ανεξάρτητους ώστε µε την αξιοποίηση
των πλεονεκτηµάτων της αποκέντρωσης να µπορούν να
σχεδιάσουν, να προγραµµατίσουν, να υλοποιήσουν και
να ελέγξουν τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες όπως
άλλωστε επιβάλλει η ευρωπαϊκή πραγµατικότητα.
4. Οι ΟΤΑ που θα προκύψουν από τη διαδικασία νέας
χάραξης θα πρέπει όµως ταυτόχρονα µε τα λειτουργικά
και οικονοµικά τους χαρακτηριστικά να συµβάλουν στην
ενδυνάµωση της συµµετοχής του πολίτη, των θεσµών
και διαδικασιών τοπικής δηµοκρατίας ενισχύοντας τη
σηµερινή επαφή του πολιτικού προσωπικού του ΟΤΑ µε
τον πολίτη.

Η Πολιτεία και κατ’ επέκταση η Τοπική Αυτοδιοίκηση
θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι Έλληνες
πολίτες, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, θα
δέχονται υπηρεσίες που ικανοποιούν κοινά ποιοτικά και
ποσοτικά κριτήρια.
5. Η χάραξη νέων διοικητικών ορίων αποτελεί στοιχείο
αποτύπωσης των αναγκαίων συσχετισµών, δεν αποτελεί
όµως πανάκεια για τη λύση των λειτουργικών προβληµάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η νέα διαίρεση πρέπει
πάντα να ξεκινά από την υπάρχουσα µε απώτερο σκοπό
την αναλογικότερη και καλύτερη αντιπροσώπευση και
κατ’ επέκταση την ενδυνάµωση και ανάπτυξη των ενοτήτων, πράγµα που αποσκοπεί στην ορθότερη λειτουργία
της τοπικής δηµοκρατίας.
Το Σύνταγµα (101 παρ.2) αναφέρει: «Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαµορφώνεται µε βάση τις γεωοικονοµικές, κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες». Η αναφορά στις τρεις αυτές επιµέρους ενότητες αποτελεί αυτά που εφαρµόζονται.
Η χωροθέτηση των νέων ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων γίνεται έτσι µε κριτήρια πληθυσµιακά, χωροταξικά, κοινωνικοοικονοµικά / αναπτυξιακά και πολιτιστικά /
ιστορικά. Αναλυτικά:
Πληθυσµιακά (όπως ο αριθµός των δηµοτών, ο αριθµός
των κατοίκων, η πληθυσµιακή πυκνότητα, η κατανοµή
των κατοικιών).
Κοινωνικά (όπως το µέσο µέγεθος νοικοκυριού, οι
µορφωτικοί δείκτες).
Οικονοµικά (όπως η απασχόληση, η δοµή της απασχόλησης, η εργασιακή κινητικότητα, το εισόδηµα).
Γεωγραφικά (όπως το σχήµα, η προσβασιµότητα, τα δίκτυα υποδοµών).
Αναπτυξιακά (όπως η δοµή της τοπικής οικονοµικής
δραστηριότητας και γενικότερα της τοπικής ανάπτυξης,
η ύπαρξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων, η συµµετοχή σε Κοινοτικά και Εθνικά Προγράµµατα).
Λειτουργικά και βιωσιµότητας του νέου δήµου (πόροι
και ενδογενές δυναµικό)
Πολιτιστικά, Ιστορικά και
Χωροταξικά κριτήρια, µε τα οποία επιδιώκεται:
α) Η γεωγραφική / χωρική ολοκλήρωση των διαφόρων
κοινωνικών, διοικητικών και οικονοµικών λειτουργιών, εξυπηρετήσεων και υποδοµών που διασφαλίζουν κάποιου
βαθµού βιωσιµότητα (χωρίς να είναι απόλυτος κανόνας).
β) Η γεωγραφική κινητικότητα και τα χωρικά πεδία που
αυτή δηµιουργεί σε ηµερήσια βάση σύµφωνα µε την απασχόληση και σε συνδυασµό µε τις λειτουργικές εξαρτήσεις και επιρροές µεταξύ των οικιστικών κέντρων.
γ) Η ταυτότητα του τόπου που αναφέρεται στο συµβολικό και στο σηµειολογικό επίπεδο για την τοπική κοινωνία.
6. Η εφαρµογή των παραπάνω κριτηρίων συµπληρώνεται µε ειδικά κριτήρια, τα οποία εφαρµόζονται µε απαρέγκλιτο τρόπο σε όλη τη χώρα. Συγκεκριµένα:
1.Εισάγεται ελάχιστο πληθυσµιακό µέγεθος οι 10.000
µόνιµοι κάτοικοι, προκειµένου ένας δήµος που προκύπτει από συνένωση να µπορέσει να ασκήσει επαρκώς τις
νέες αρµοδιότητές του, εξασφαλίζοντας λειτουργική, διοικητική και οικονοµική επάρκεια.
2.Το παραπάνω όριο αυξάνεται κατά 20% προκειµένου
ένας δήµος να µπορεί να διατηρηθεί στα σηµερινά του
διοικητικά όρια.
3.Ειδικά για τις µητροπολιτικές περιοχές των πολεοδοµικών συγκροτηµάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το
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παραπάνω όριο προσδιορίζεται στους 25.000 µόνιµους
κατοίκους.
4.∆εν διασπώνται τα όρια των δήµων, των νοµών και
των περιφερειών. Οι συνενώσεις αφορούν το σύνολο
της σηµερινής εδαφικής περιφέρειας των ΟΤΑ. Ταυτόχρονα εισάγεται διαδικασία για τη δυνατότητα µεταφοράς σηµερινών τοπικών διαµερισµάτων σε άλλους όµορους δήµους στο µέλλον εφόσον ικανοποιούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
5.∆εν συνενώνονται δήµοι χωρίς εδαφική συνέχεια
6.Στα νησιά εφαρµόζεται η αρχή «ένα νησί ένας δήµος». Μόνο τα µικρά νησιά τα οποία εξυπηρετούνται από
δήµους νησιωτικούς ή µη και διαθέτουν απρόσκοπτη τακτική επικοινωνία µε την έδρα του άλλου δήµου συνενώνονται µε αυτόν.
7.Αντίστοιχη πρόνοια υπάρχει και για το ιδιαίτερο ορεινό ανάγλυφο της Ελλάδας το οποίο οφείλει να είναι
σεβαστό και να λαµβάνεται υπόψη κατά τη χωροθέτηση
σύµφωνα µε τη συνταγµατική επιταγή. Ο χαρακτηρισµός
ενός νέου δήµου ως ορεινού βασίζεται στον χαρακτηρισµό των δηµοτικών διαµερισµάτων από την Ελληνική
Στατιστική Αρχή. Έτσι µπορεί ο νέος συνενούµενος δήµος να εξαιρεθεί από το εθνικό πληθυσµιακό κατώφλι
που ισχύει για τους µη ορεινούς δήµους. Ειδικά για τους
ορεινούς δήµους εφαρµόζεται διακριτό πληθυσµιακό κατώφλι.
8.Ειδικά, για τις περιπτώσεις µεγάλων αστικών κέντρων της περιφέρειας, σε αυτά συνενώνονται όµοροι
δήµοι µε τους οποίους συναποτελούν λειτουργική ενότητα, ανεξαρτήτως πληθυσµιακού ορίου.
Άρθρο 2
Στο άρθρο 2 προσδιορίζεται η εδαφική περιφέρεια των
νέων δήµων και καθορίζονται, ως θεσµοί ενδοδηµοτικής
αποκέντρωσης, οι τοπικές και δηµοτικές κοινότητες.
Ειδικότερα:
- Η εδαφική περιφέρεια του νέου δήµου αποτελείται από το σύνολο των εδαφικών περιφερειών των δήµων και
κοινοτήτων που συνενώνονται. Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις «δηµοτικές ενότητες» του νέου
δήµου και φέρουν το όνοµα του πρώην δήµου ή κοινότητας.
- Τοπικές κοινότητες αποτελούν πλέον τα τοπικά διαµερίσµατα, όπως αυτά ορίζονται στον Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων, µε πληθυσµό µέχρι 2.000 κατοίκους και αντίστοιχα δηµοτικές κοινότητες αποτελούν αυτά που έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο. Επί πλέον λαµβάνεται πρόνοια ώστε ενδοδηµοτική αποκέντρωση να υπάρχει και
στους δήµους που συνενώνονται µε το προτεινόµενο
σχέδιο νόµου και δεν είχαν τοπικά διαµερίσµατα. Πρόκειται δηλαδή για τους δήµους εκείνους, που είτε δεν είχε παρέµβει ο «Καποδίστριας» κυρίως στην Αττική και
στο νοµό Θεσσαλονίκης είτε εκείνους που προήλθαν από εθελούσια συνένωση µετά τον «Καποδίστρια». Έτσι
δηµιουργούνται και εκεί, ανάλογα µε τον πληθυσµό τους
δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες. Ακολούθως, προκειµένου να µη δηµιουργείται σύγχυση µε την ονοµασία των
δοµών της ενδοδηµοτικής αποκέντρωσης, µετονοµάζονται σε δηµοτικές κοινότητες και τα «δηµοτικά διαµερίσµατα», στα οποία διαιρούνται οι δήµοι άνω των 100.000
κατοίκων.
Ο παραπάνω κανόνας δεν ακολουθείται στα νησιά,
στα οποία, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους, ενισχύεται η

ενδοδηµοτική αποκέντρωση. Έτσι τα «τοπικά διαµερίσµατα» των νησιωτικών δήµων που έχουν πληθυσµό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων, αποτελούν δηµοτικές
κοινότητες. Επίσης, δηµοτικές κοινότητες, ανεξαρτήτως
πληθυσµού, αποτελούν και τα νησιά που ήσαν «κοινότητες» και δεν αποτελούν µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου ξεχωριστό δήµο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
Άρθρο 3
Με το άρθρο αυτό θεσµοθετείται η περιφέρεια ως δεύτερος βαθµός αυτοδιοίκησης και απεικονίζεται η νέα αρχιτεκτονική της δοµή. Ως αποστολή των νέων περιφερειών προσδιορίζεται ο σχεδιασµός, ο προγραµµατισµός
και η υλοποίηση πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο,
σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της
κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Σε κάθε περιφέρεια ορίζονται οι περιφερειακές ενότητες που την αποτελούν.
Η συγκρότηση της αυτοδιοικούµενης περιφέρειας στη
θέση των σηµερινών 13 διοικητικών περιφερειών της
χώρας υπαγορεύεται από το στάδιο οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, τις γενικές κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασµού, τον διεθνή ανταγωνισµό για την ανάπτυξη των περιφερειών και την καλύτερη αξιοποίηση
των πόρων που προέρχονται από την περιφερειακή πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης. Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις βρίσκονται σε αρµονία µε τους Συνταγµατικούς κανόνες της χώρας, τα αναπτυξιακά προγράµµατα που υλοποιούνται στην Ελλάδα, τους κανονισµούς των διαρθρωτικών ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και
τις βασικές κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασµού.
Οι περιφέρειες, µε αιρετά όργανα, νέες αρµοδιότητες
και πόρους συγκροτούνται στα όρια των σηµερινών 13
διοικητικών περιφερειών. Οι διοικητικές περιφέρειες της
χώρας, είκοσι τέσσερα χρόνια µετά τη θεσµοθέτησή
τους έχουν αποκτήσει µια διοικητική λειτουργία που τις
καθιστά χρήσιµες και αποτελεσµατικές στην τοπική και
περιφερειακή ανάπτυξη. Στην διατήρηση των 13 περιφερειών, ως διοικητικής διαίρεσης για την συγκρότηση των
αυτοδιοικούµενων περιφερειών, κατατείνει και η ανάλυση κόστους οφέλους σε µια σειρά από ενδεχόµενες αλλαγές τους. Επιπλέον, οι περιφέρειες έχουν υλοποιήσει
µέχρι σήµερα πολλά περιφερειακά προγράµµατα από τα
οποία έχει αποκτηθεί τεράστια εµπειρία. Η αλλαγή των
περιφερειών θα δηµιουργούσε προβλήµατα στην απρόσκοπτη υλοποίηση των περιφερειακών προγραµµάτων
του ΕΣΠΑ. Αυτό είναι προφανές ότι οφείλει να αποφευχθεί εν µέσω ιδίως δηµοσιονοµικής κρίσης, καθώς η απρόσκοπτη υλοποίηση των περιφερειακών προγραµµάτων αποτελεί ζωτική συνθήκη, όχι µόνο για την οικονοµία των περιφερειών, αλλά για το σύνολο της χώρας. Οι
περιφέρειες αποτελούν, επίσης, µηχανισµούς παραγωγής πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο καθώς έχουν
λειτουργήσει σε αυτές αντιπροσωπευτικά όργανα µε
συµµετοχή αιρετών εκπροσώπων και φορέων ανάπτυξης
για πολλά χρόνια. Τέλος, οι περιφέρειες έχουν διαµορφώσει µια ‘περιφερειακή’ ταυτότητα, ενώ οι περισσότερες από αυτές ταυτίζονται µε τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Ελλάδας. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε ότι
δεν θα ήταν σκόπιµο ούτε επωφελές να υπάρξουν µετα-
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βολές σε αυτή την φάση στον χάρτη των περιφερειών
της χώρας.

Β’ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
∆ΗΜΟΙ

Άρθρο 4
Στο άρθρο 4 ορίζεται ότι µεταξύ των δύο βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και
ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας.
Άρθρο 5
Στο άρθρο 5 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη σφραγίδα και το σήµα του πρώτου και δεύτερου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 6
Η µετατροπή των υφιστάµενων περιφερειών σε βαθµίδα αυτοδιοίκησης δηµιουργεί την ανάγκη δηµιουργίας
νέων αποκεντρωµένων δοµών κρατικής διοίκησης. Για
το λόγο αυτό δηµιουργούνται επτά αποκεντρωµένες διοικήσεις.
Στο άρθρο 6 ορίζονται οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις,
οι οποίες αποτελούν τις ενιαίες αποκεντρωµένες µονάδες διοίκησης του κράτους, στις οποίες προΐσταται Γενικός Γραµµατέας και ορίζεται ο τύπος της σφραγίδας µε
βάση το εθνόσηµο, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 48/
1975.
Ο αριθµός των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων τεκµηριώνεται τόσο µε την ανάλυση των οικονοµικών, κοινωνικών, χωροταξικών και γεωγραφικών δεδοµένων, όσο και
από την συγκριτική αξιολόγηση του κόστους και οφέλους µε βάση όλα τα εναλλακτικά σενάρια. Η διοικητική
αυτή διαίρεση είναι προτιµότερη τόσο από την προηγούµενη, όσο και από πολλές άλλες εναλλακτικές λύσεις
που εξετάστηκαν.
Με τις επτά αποκεντρωµένες κρατικές διοικήσεις εξασφαλίζονται ισχυρές διοικητικές ενότητες στην περιφέρεια και ώστε να διευκολυνθεί η περαιτέρω αποκέντρωση των κρατικών αρµοδιοτήτων. Παράλληλα, εξασφαλίζεται µεγαλύτερο εύρος επιλεξιµότητας για τη χρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι αποκεντρωµένες κρατικές διοικήσεις θα παρέχουν
το σηµείο συνάντησης και συνεργασίας της αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης, της περιφέρειας και της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης. Αυτό θα εξασφαλιστεί µε την
λειτουργία του συµβουλίου περιφερειακής διοίκησης. Το
συµβούλιο αυτό θα αποτελείται καταρχήν από τον Γενικό γραµµατέα της αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης,
τους εκλεγµένους περιφερειάρχες, καθώς και των προέδρων των περιφερειακών ενώσεων δήµων. Το Συµβούλιο
αυτό θα έχει γενική αρµοδιότητα σε ζητήµατα σχεδιασµού πολιτικών στην γεωγραφική ενότητα αναφοράς
του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 7
Στο άρθρο 7 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, αναφορικά µε τις δηµοτικές αρχές, ορίζονται τα όργανα διοίκησης των δήµων, καθώς και ο αριθµός των µελών των
δηµοτικών τους συµβουλίων, βάσει πληθυσµιακών κριτηρίων. Νέα συλλογικά όργανα αποτελούν η εκτελεστική
επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής, ενώ η δηµαρχιακή επιτροπή µετονοµάζεται σε οικονοµική επιτροπή.
Η αύξηση των µελών των δηµοτικών συµβουλίων δικαιολογείται τόσο από το µεγαλύτερο πληθυσµό που έχουν
οι νέοι δήµοι συγκριτικά µε τους συνενωθέντες τέως ΟΤΑ α’ βαθµού, όσο και από την εγγυηµένη αντιπροσώπευση που απολαµβάνουν οι συνενωθέντες ΟΤΑ α’ βαθµού στο δηµοτικό συµβούλιο του νέου ∆ήµου. Επισηµειώνεται, ότι η πρόβλεψη της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου αποσκοπεί στη διασφάλιση της εκπροσώπησης όλων των συνενούµενων δήµων στο δηµοτικό συµβούλιο,
ως διακριτών εκλογικών περιφερειών.
Άρθρο 8
Στο άρθρο 8, αναφορικά µε τα όργανα των δηµοτικών
και τοπικών κοινοτήτων, ορίζονται, εκτός από τα όργανα
διοίκησης των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων, τα µέλη των συµβουλίων τους, ο αριθµός των οποίων διαφέρει ανάλογα µε τον πληθυσµό της δηµοτικής ή τοπικής
κοινότητας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Οι επί µέρους διατάξεις, είτε εξειδικεύουν τις βασικές
νοµοθετικές αξιολογήσεις που αναπτύχθηκαν στο γενικό µέρος, είτε περιέχουν κανόνες ορθολογικής οργάνωσης της διαδικασίας, γνώριµους στο εκλογικό δίκαιο. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις διατάξεις, οι οποίες
είτε τροποποιούν το προηγούµενο καθεστώς είτε εισάγουν νέες ρυθµίσεις. Στο κεφάλαιο αυτό δεν περιλαµβάνονται διατάξεις του Κ∆Κ στις οποίες δεν επέρχεται καµιά αλλαγή.
Άρθρο 9
Με το παρόν άρθρο επέρχεται µια σηµαντική µεταβολή σε σχέση µε τη θητεία των δηµοτικών αρχών, µε την
επιµήκυνσή της κατά ένα (1) έτος. Η διάρκεια της δηµοτικής περιόδου ορίζεται, λοιπόν, εφεξής σε πέντε (5) έτη. Η εκλογή των δηµοτικών αρχών γίνεται την ίδια ηµέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα ίδια εκλογικά τµήµατα. Η εγκατάσταση των αρχών που έχουν
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εκλεγεί γίνεται την 1η Σεπτεµβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Αυγούστου του πέµπτου έτους.
Η επιµήκυνση της δηµοτικής περιόδου διασφαλίζει τον
καλύτερο προγραµµατισµό της δράσης των δηµοτικών
αρχών και την απρόσκοπτη εκπλήρωση του νέου θεσµικού ρόλου και των αυξηµένων καθηκόντων τους.
Με την παράγραφο 3 ορίζεται πλέον ως ηµεροµηνία έναρξης της δηµοτικής περιόδου η 1η Σεπτεµβρίου.
Η παράγραφος 4 αποτελεί αναδιατύπωση των αντίστοιχων ρυθµίσεων του άρθρου 23, παρ. 5 και 6 του
Κ.∆.Κ., και αναφέρονται στη διενέργεια των εκλογών και
εγκατάσταση των αρχών που θα προκύψουν από την, τυχόν, συνένωση των δήµων του άρθρου 1 του παρόντος,
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.∆.Κ.,
το οποίο συνεχίζει, κατ’ αναλογία, να ισχύει, προσαρµοσµένο στο πνεύµα των ρυθµίσεων για τη επιµήκυνση της
δηµοτικής περιόδου.
Με την παρ. 5 και 6 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την
θητεία των δηµοτικών αρχών που θα αναδειχθούν µε τις
δηµοτικές εκλογές του Νοεµβρίου 2010. Η εν λόγω θητεία θα είναι µικρότερη κατά τέσσερις µήνες, ενώ ορίζεται ότι θεωρείται πλήρης ως προς όλες τις συνέπειες.
Άρθρο 10
Με το άρθρο 10 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, αναφορικά µε το εκλογικό δικαίωµα, ορίζεται ότι δικαίωµα
να εκλέγουν τις δηµοτικές αρχές του άρθρου 1 του παρόντος έχουν οι δηµότες, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένοι
στους εκλογικούς καταλόγους των δήµων και των κοινοτήτων που συνενώθηκαν και οι οποίοι καθίστανται αυτοδικαίως δηµότες του νέου δήµου.
Ακολούθως, στην παράγραφο 2 ορίζεται ο τρόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος των πολιτών των
κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακολουθώντας τη ρύθµιση του άρθρου 25, παρ. 1 του Κ.∆.Κ., µε την
αναγκαία, δηλαδή, εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Επίσης, ορίζεται και ο τρόπος άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος των οµογενών και των
νοµίµως διαµενόντων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών µε την απαραίτητη εγγραφή και αυτών σε ειδικούς
εκλογικούς καταλόγους, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες
διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3838/ 2010 (ΦΕΚ 49 Α΄).
Οι ρυθµίσεις των παραγράφων 3 και 4 αποτελούν αναδιατυπώσεις των αντίστοιχων ρυθµίσεων του άρθρου 25,
παρ. 1, εδάφιο τρίτο και τέταρτο, και 2 του Κ.∆.Κ., και αναφέρονται στον υπολογισµό της ηµεροµηνίας γέννησης των εκλογέων, η οποία «πλασµατικά» θεωρείται η 1
Ιανουαρίου κάθε έτους, ώστε να συντάσσονται απρόσκοπτα οι εκλογικοί κατάλογοι, καθώς και στις περιπτώσεις στέρησης του δικαιώµατος του εκλέγειν τις δηµοτικές αρχές.
Με τη ρύθµιση της παραγράφου 5, κατά τρόπο ρητό,
παρέχεται το δικαίωµα, το οποίο ισχύει για τις δηµοτικές
εκλογές (άρθρο 16 του Κ.∆.Κ.), της κατ’ εξαίρεση µεταδηµότευσης υποψηφίου στο δήµο όπου θέτει υποψηφιότητα. Όµως, το δικαίωµα αυτό ασκείται κατά χρόνο ύστερο από αυτόν της αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων µε τους οποίους διενεργούνται οι δηµοτικές εκλογές, µε αποτέλεσµα οι κατ’ εξαίρεση µεταδηµοτεύσαντες υποψήφιοι να µην µπορούν να ψηφίσουν στο δήµο όπου µεταδηµότευσαν και στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα. Ακολούθως, η διενέργεια των εκλογών, σύµ-

φωνα µε το προηγούµενο άρθρο, θα λάβει χώρα το Νοέµβριο του 2010, µε αποτέλεσµα αυτές να διενεργηθούν
µε τους αναθεωρηµένους εκλογικούς καταλόγους του
Αυγούστου 2010. Εποµένως, µε τη ρύθµιση αυτή προβλέπεται ότι η δυνατότητα για κατ’ εξαίρεση µεταδηµότευση αρχίζει από 1η Σεπτεµβρίου και λήγει την προηγουµένη της κατάθεσης της δήλωσης κατάρτισης των
συνδυασµών στο αρµόδιο δικαστήριο, έτσι ώστε οι υποψήφιοι µεταδηµοτεύσαντες, να µην εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους, βάσει των οποίων θα γίνουν οι εκλογές του Νοεµβρίου. Τέλος, η µεταδηµότευση για την
υποβολή υποψηφιότητας στους νέους δήµους, γίνεται
µε εγγραφή στα δηµοτολόγια του υφιστάµενου δήµου
που ορίζεται ως έδρα του νέου δήµου.
Άρθρο 11
Οι διατάξεις του άρθρου 11 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, αναφορικά µε την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, αποτελούν αναδιατύπωση των ρυθµίσεων
του άρθρου 26 του Κ.∆.Κ., και ρυθµίζουν τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος, το οποίο προϋποθέτει την εγγραφή των δηµοτών σε εκλογικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του δήµου.
Με την παράγραφο 1 εισάγεται ρύθµιση ώστε να διασφαλιστεί, ρητά, ότι οι εγγεγραµµένοι δηµότες των εκλογικών καταλόγων, οι οποίοι συντάχθηκαν στους δήµους και κοινότητες που καταργούνται και συνενώνονται σε νέο δήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του παρόντος,
έχουν δικαίωµα να εκλέγουν τις αρχές του νέου δήµου
που προκύπτει από τη συνένωση. Επίσης, ορίζεται, κατ’
αντιστοιχία του άρθρου 26, παρ. 1, εδάφιο δεύτερο, του
Κ.∆.Κ., ότι δικαίωµα συµµετοχής στην ψηφοφορία για
την εκλογή των µελών των συµβουλίων των δηµοτικών ή
τοπικών κοινοτήτων και των τοπικών εκπροσώπων των
τοπικών κοινοτήτων έχουν οι εκλογείς που είναι εγγεγραµµένοι στους αντίστοιχους εκλογικούς καταλόγους.
Στις παραγράφους 2 και 3 επαναλαµβάνονται οι ρυθµίσεις του άρθρου 26, παρ. 2 και 3 του Κ.∆.Κ., αναφορικά
µε τον καθορισµό των εξαιρέσεων από τον κανόνα της
υποχρεωτικής άσκησης του εκλογικού δικαιώµατος και
χορήγησης ειδικής άδειας από την υπηρεσία ρητώς καθοριζοµένων κατηγοριών υπαλλήλων, στις οποίες, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µπορεί να υπαχθεί και το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα, προκειµένου να µεταβούν
στο ∆ήµο, όπου δικαιούνται να ψηφίσουν.
Άρθρο 12
Με το άρθρο 12 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, αναφορικά µε την τήρηση των εκλογικών καταλόγων, επαναλαµβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του Κ.∆.Κ.,
µε την προσθήκη των οµογενών και νοµίµως διαµενόντων αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών.
Άρθρο 13
Με το άρθρο 13 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, αναφορικά µε τα προσόντα εκλογιµότητας, επέρχεται µία
σηµαντική µεταβολή από τα ισχύοντα υπό το καθεστώς
του άρθρου 28 του Κ.∆.Κ.. Το όριο ηλικίας για να µπορεί
ο δηµότης να αποκτήσει το δικαίωµα του εκλέγεσθαι στα
αξιώµατα του δηµοτικού συµβούλου, συµβούλου δηµοτι-
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κής ή τοπικής κοινότητας ή του εκπροσώπου της τοπικής
κοινότητας µειώνεται από το 21ο έτος στο 18ο έτος της
ηλικίας του. Η ρύθµιση αυτή αποσκοπεί στη διεύρυνση
και στην ενθάρρυνση της συµµετοχής των νέων σε ηλικία δηµοτών στην πολιτική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
Άρθρο 14
Με το άρθρο 14 του παρόντος, διασφαλίζεται ότι η
πραγµατική βούληση των εκλογέων καθίσταται ανεξάρτητη από την επιρροή προσώπων που κατέχουν θέσεις
ευθύνης και άσκησης εξουσίας. Ειδικότερα, µε την προτεινόµενη διάταξη απαριθµούνται ρητώς και περιοριστικώς τα κωλύµατα εκλογιµότητας και τα ασυµβίβαστα για
τις θέσεις των αιρετών οργάνων των ∆ήµων, θεσπίζοντας αυτά, για πρώτη φορά, για τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
Συµπαραστάτες του δηµότη και της επιχείρησης στους
δήµους, όπου υπηρετούν
Πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων δηµοτικών νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί,
καθώς και διευθύνοντες σύµβουλοι και εντεταλµένοι
σύµβουλοι και υπάλληλοι νοµικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου πλην αστικών εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συµµετέχουν οι δήµοι, στους οποίους υποβάλλουν υποψηφιότητα.
Μέχρι σήµερα η διάταξη, αδικαιολόγητα, προβλέπει
κώλυµα µόνο για τους υπαλλήλους στα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου των ΟΤΑ. Η επέκταση του ασυµβιβάστου (στα πρότυπα άλλωστε του άρθρου 56 του Συντάγµατος) κρίνεται επιβεβληµένη για την αποφυγή εµπλεκόµενων συµφερόντων που τυχόν προκύπτουν από τη
συγκέντρωση παράλληλων ιδιοτήτων σε ένα πρόσωπο.
Υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας του ∆ηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των
κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων καθώς και των επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο,
µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος στους δήµους, στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης
ή ∆ιεύθυνσης, κατά το δεκαοκτάµηνο πριν από τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών.
Η κατηγορία των υπαλλήλων που καταλάµβανε το εν
λόγω κώλυµα διευρύνθηκε σε σχέση µε αυτή που προσδιορίζεται στο άρθρο 29, παρ. 1δ του Κ.∆.Κ., ενώ παράλληλα επιµηκύνθηκε ο αποτρεπτικός χρόνος άσκησης των
καθηκόντων προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης από ένα έτος πριν
τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών στους δεκαοκτώ
µήνες.
Ακολούθως, θεωρήθηκε ότι οι κατηγορίες των υπαλλήλων, οι οποίοι εµπίπτουν στο εν λόγω κώλυµα και ασυµβίβαστο, θα πρέπει να διευρυνθούν σε σχέση µε τον ισχύοντα Κώδικα, ώστε να καταλαµβάνονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός δηµοσίου τοµέα, οι υπάλληλοι των οποίων, όµως, ασκούν επιρροή στους δηµότες του συγκεκριµένου δήµου.
∆ιοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων

ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή
ως µέτοχος, στους δήµους, στους οποίους έχουν την έδρα τους τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, κατά το δεκαοκτάµηνο πριν από τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών.
Θεωρείται ότι τα πρόσωπα αυτά, εκ της ιδιότητάς
τους, µπορεί να ασκήσουν επιρροή στον εκλογέα και θα
πρέπει, κατ’ επιταγή των Συνταγµατικών διατάξεων, να
παραιτούνται από τις θέσεις τους προκειµένου να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή σε όργανο του ∆ήµου,
όπου υπηρετούν, τουλάχιστον δεκαοκτώ µήνες πριν τη
διενέργεια των δηµοτικών εκλογών.
Θεσπίζεται για πρώτη φορά η υποχρέωση για τους δικαστικούς λειτουργούς, αξιωµατικούς των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και τους θρησκευτικούς λειτουργούς των γνωστών θρησκειών, να µην έχουν υπηρετήσει είκοσι τέσσερις µήνες πριν τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών στα όρια του δήµου προκειµένου να θέσουν υποψηφιότητα σε αυτούς. Θεωρείται ότι το χρονικό διάστηµα των δύο µηνών, σύµφωνα µε
τον ισχύοντα Κ.∆.Κ., ήταν µικρό, ώστε να αποτρέπει φαινόµενα επηρεασµού των εκλογέων από τα ανωτέρω
πρόσωπα.
Τέλος, θεσπίζεται µία σηµαντική καινοτοµία, µε τη διαπίστωση - κατόπιν δικαστικής απόφασης - ασυµβιβάστου
αιρετού αξιώµατος στους δήµους, η οποία εκδίδεται κατόπιν ένστασης κατά της δικαστικής απόφασης ανακήρυξης του συγκεκριµένου συµβούλου ως επιτυχόντα και
όχι µε διοικητική πράξη, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα.
Σύµφωνα µε τη µεταβατική διάταξη της παραγράφου
12, για τις εκλογές του Νοεµβρίου 2010, καθώς και για
τη δηµοτική περίοδο του 2011- 2015, θα ισχύσουν τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα του άρθρου 29 του Κ.∆.Κ..
Άρθρο 15
Με το άρθρο 15 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, αναφορικά µε το ασυµβίβαστο εξαιτίας οφειλών, επαναλαµβάνεται η ρύθµιση του άρθρου 30 του Κ.∆.Κ., µε την
αναγκαία προσθήκη ότι η διαπίστωση του ασυµβιβάστου
αυτού γίνεται µε δικαστική απόφαση κατόπιν ένστασης
ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου κατά της δικαστικής απόφασης ανακήρυξης του συγκεκριµένου συµβούλου ως επιτυχόντα. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ο διακανονισµός των οφειλών καταλαµβάνει τυχόν οφειλές
του αιρετού τόσο πριν την εγκατάστασή του όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας του. Τέλος, µε τη ρύθµιση της
παραγράφου 4 ορίζεται ότι στις οφειλές του άρθρου αυτού εµπίπτουν και αυτές που βεβαιώνονται έναντι των
∆ήµων και Κοινοτήτων, που συνενώνονται µε το άρθρο 1
του προτεινόµενου νόµου, ή των νοµικών τους προσώπων της παραγράφου 1, ώστε να αποφευχθεί κάθε ασάφεια µε την αλλαγή στη διοικητική δοµή των ΟΤΑ α’ βαθµού που επιφέρει ο νόµος.
Άρθρο 16
Με το άρθρο 16 εισάγεται για πρώτη φορά η αναστολή
οποιασδήποτε επαγγελµατικής δραστηριότητας του δηµάρχου, και µόνο σε δήµους άνω των 10.000 κατοίκων. Η
ρύθµιση αυτή, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 92 του παρόντος, αναφορικά µε την αντιµισθία των
δηµάρχων, αποβλέπει στην απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους. Τα αυξηµένα καθήκοντα των δηµάρχων
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των δήµων άνω των 10.000 κατοίκων, λόγω και του µεγάλου εύρους των αρµοδιοτήτων τους, προϋποθέτουν
την αποκλειστική ενασχόληση µε τα καθήκοντά τους, µη
δυνάµενων να ασκήσουν οποιαδήποτε άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα.
Λαµβάνεται µέριµνα, µε ρητή πρόβλεψη, για την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών του δηµάρχου, του οποίου αναστέλλεται η επαγγελµατική δραστηριότητα, από τον οικείο δήµο µε επιβάρυνση του προϋπολογισµού του.
Άρθρο 17
Το άρθρο 17 του παρόντος, αναφορικά µε τους δικαστικούς αντιπροσώπους, αναδιατυπώνει τη ρύθµιση του
άρθρου 32 του Κ.∆.Κ., στο πλαίσιο της νέας διοικητικής
µεταρρύθµισης. Επίσης, στην παράγραφο 9 ορίζεται ότι
οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, αν δεν είναι
γραµµένοι στον εκλογικό κατάλογο του δήµου όπου ανήκει το εκλογικό τµήµα στο οποίο ασκούν τα καθήκοντά
τους και είναι εγγεγραµµένοι σε εκλογικό κατάλογο άλλου δήµου, τότε υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο ∆ήµος, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραµµένοι και ψηφίζουν.
Άρθρο 18
Με το άρθρο 18 του παρόντος, αναφορικά µε την υποβολή των υποψηφιοτήτων, ορίζονται λεπτοµερώς οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η δήλωση του συνδυασµού ώστε να είναι νόµιµη. Ειδικότερα, η δήλωση πρέπει
να περιλαµβάνει τον υποψήφιο δήµαρχο, δηµοτικούς
συµβούλους σε αριθµό ίσο µε τον αριθµό των εδρών που
αντιστοιχούν στην εκλογική περιφέρεια µε δυνατότητα
προσαύξησης µέχρι 50%, καθώς και υποψήφιους στις
δηµοτικές και τοπικές κοινότητες και τοπικούς εκπροσώπους στις τοπικές κοινότητες, σε αριθµό ίσο µε αυτό των
µελών του αντίστοιχου συµβουλίου, µε δυνατότητα προσαύξησης κατά έναν. Οι ανωτέρω υποψήφιοι εκλέγονται
σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, µη επιτρεπόµενης υποψηφιότητας εκτός συνδυασµού ή αυτοπρότασης. Επίσης, ο συνδυασµός, για να έχει δηλωθεί νόµιµα, θα πρέπει να έχει
υποψηφίους από κάθε φύλο τουλάχιστον στο 1/3 του
συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβούλιου, στο 1/3 του συνολικού αριθµού των µελών του συµβουλίου δηµοτικής κοινότητας και στο 1/3 του συνολικού
αριθµού των µελών του συµβούλιου τοπικής κοινότητας.
Άρθρο 19
Με το άρθρο 19, αναφορικά µε την κατάρτιση των συνδυασµών, ορίζεται ο τρόπος υποβολής δηλώσεων των υποψηφίων καθώς και τα δικαιολογητικά που οφείλουν
αυτοί να υποβάλλουν στο αρµόδιο πολιτικό δικαστήριο
για να ανακηρυχθούν.
2. Η δήλωση του συνδυασµού είναι νόµιµη:
α) Εάν περιλαµβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι για το 1/2 του συνόλου των εκλογικών περιφερειών και ο αριθµός των υποψηφίων δηµοτικών συµβούλων είναι τουλάχιστον ίσος µε τον αριθµό των εδρών
κάθε εκλογικής περιφέρειας.
β) Εάν περιλαµβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι σύµβουλοι για το 1/3 του συνόλου των δηµοτικών κοινοτήτων
και ο αριθµός των υποψηφίων συµβούλων κάθε δηµοτι-

κής κοινότητας είναι τουλάχιστον ίσος µε τα 3/5 του αριθµού των µελών του συµβουλίου της.
γ) Εάν περιλαµβάνονται σε αυτήν υποψήφιοι σύµβουλοι για το 1/3 του συνόλου των τοπικών κοινοτήτων που
εκλέγουν τριµελή συµβούλια και εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένας υποψήφιος.
Η µη ύπαρξη υποψηφίου εκπροσώπου τοπικής κοινότητας δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα της δήλωσης του
συνδυασµού.
Επίσης, απλοποιείται η διαδικασία υποβολής δήλωσης,
αφού καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του Κ.∆.Κ., και εφεξής, η δήλωση επιδίδεται µε
δικαστικό επιµελητή ή παραδίδεται µε απόδειξη από το
δήµαρχο στον πρόεδρο του πρωτοδικείου, είκοσι (20)
τουλάχιστον ηµέρες πριν την ψηφοφορία.
Άρθρα 20 έως και 24
Τα άρθρα 20, 21, 22, 23 και 24 του παρόντος, αναφορικά µε την ανακήρυξη και κοινοποίηση των συνδυασµών, την αντικατάσταση των υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, τα δικαιώµατα των συνδυασµών, το
πρόγραµµα εκλογής και τη µορφή των ψηφοδελτίων, αντίστοιχα, αποτελούν επανάληψη των άρθρων 37, 38,
39, 40 και 42, αντίστοιχα, του Κ.∆.Κ., στο πλαίσιο της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης. ∆ιευκρινίζεται ότι για τις
εκλογές του Νοεµβρίου του 2010 και µόνο, δεν µπορούν
να διοριστούν αντιπρόσωποι, αναπληρωτές ή πληρεξούσιοι συνδυασµών και οι σύµβουλοι δηµοτικού διαµερίσµατος και οι τοπικοί σύµβουλοι. Επίσης, η ανάρτηση
του προγράµµατος εκλογής στην ιστοσελίδα του δήµου
δεν αποτελεί ουσιώδη τύπο της δηµοσίευσης αυτού, αλλά τρόπο ευρύτερης γνωστοποίησής του, η µη ανάρτηση
του οποίου δεν επιφέρει καµία ακυρότητα. Τέλος για
πρώτη φορά µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, θα καθοριστούν, εκτός από τις διαστάσεις των ψηφοδελτίων
και η µορφή αυτών.
Άρθρο 25
Στο άρθρο 25 του παρόντος ορίζονται οι εκλογικές περιφέρειες των νέων δήµων. Στους δήµους που προέρχονται από συνένωση πρώην ΟΤΑ ως εκλογικές περιφέρειες για την εκλογή των µελών του δηµοτικού συµβουλίου
ορίζονται οι περιφέρειες των συνενούµενων δήµων ή
κοινοτήτων. Στους δήµους άνω των εκατό χιλιάδων
(100.000) κατοίκων ως εκλογικές περιφέρειες για την εκλογή των µελών του δηµοτικού συµβουλίου ορίζονται
τα σηµερινά δηµοτικά τους διαµερίσµατα. Η ύπαρξη περισσότερων εκλογικών περιφερειών στους ανωτέρω δήµους υπηρετεί τη σύνδεσή τους µε τις τοπικές κοινωνίες
και την εγγυηµένη αντιπροσώπευση των κοινωνιών αυτών.
Στους δήµους, οι οποίοι δεν έχουν προέλθει από συνένωση πρώην ΟΤΑ, ως εκλογική περιφέρεια για την εκλογή των µελών του δηµοτικού συµβουλίου, ορίζεται η ενιαία περιφέρεια του δήµου.
Άρθρο 26
Στο άρθρο 26 του παρόντος, αναφορικά µε το περιεχόµενο των ψηφοδελτίων, ορίζονται λεπτοµερειακά τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να αναγράφει ένα ψηφο-
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δέλτιο ώστε να είναι νόµιµο κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αρχών των νέων δήµων. Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να τυπωθούν από όλους τους συνδυασµούς µε τον ίδιο τρόπο, προτάσσοντας τους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας στην οποία είναι εγγεγραµµένοι οι εκλογείς, ακολουθούµενοι από τους υποψήφιους, κατ’ αλφαβητική σειρά, των άλλων εκλογικών περιφερειών, και τέλος τους υποψήφιους, κατ΄ αλφαβητική σειρά, της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας. Σε
δήµους, δε, που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια,
τότε µετά την ονοµασία του συνδυασµού, αναγράφεται
το όνοµα του υποψήφιου δηµάρχου και ακολουθούν, µε
αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι.
Άρθρο 27
Στο άρθρο 27, αναφορικά µε τους σταυρούς προτίµησης, ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του
υπέρ ενός ή υπέρ δύο ή υπέρ τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραµµένος και υπέρ ενός υποψηφίου των άλλων
εκλογικών περιφερειών του οικείου δήµου. Στις µονοεδρικές, διεδρικές και τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες,
ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του µόνο
υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής του περιφέρειας
και ενός υποψηφίου των άλλων εκλογικών περιφερειών.
Ο εκλογέας µπορεί να εκφράσει την προτίµησή του υπέρ
ενός ή υπέρ δύο υποψηφίων του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας και υπέρ ενός υποψηφίου συµβούλου
της τοπικής κοινότητας ή τοπικού εκπροσώπου.
Άρθρο 28
Στο άρθρο 28, ορίζονται ρητά και περιοριστικά οι λόγοι
που επιφέρουν την ακυρότητα ενός ψηφοδελτίου.
Άρθρο 29
Στο άρθρο 29 ορίζεται ότι οι διατάξεις της νοµοθεσίας
για την εκλογή βουλευτών εφαρµόζονται αναλόγως και
κατά τη διενέργεια των δηµοτικών εκλογών για όσα θέµατα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις ρυθµίσεις του
παρόντος.
Άρθρο 30
Στο άρθρο 30 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού του
αριθµού των δηµοτικών συµβούλων που αναλογούν σε
κάθε εκλογική περιφέρεια. Μέτρο για τον υπολογισµό
του αριθµού τους αποτελεί το ακέραιο πηλίκο του συνολικού πληθυσµού του δήµου δια του συνολικού αριθµού
των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Από το πηλίκο
της διαίρεσης του πληθυσµού της εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού µέτρου προκύπτει ο αριθµός των
δηµοτικών της συµβούλων. Ο αριθµός των συµβούλων ανά εκλογική περιφέρεια, µε βάση την ανωτέρω διαδικασία, θα καθοριστεί, για λόγους ασφάλειας δικαίου, µε
την έκδοση υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 31
Με το άρθρο 31 καταργείται η ρύθµιση του άρθρου 50
Κ.∆.Κ.. Εφεξής, επιτυχών συνδυασµός θεωρείται αυτός
που λαµβάνει το 50%+1 του συνόλου των εγκύρων ψη-

φοδελτίων, αποκαθιστώντας, έτσι, την πάγια ρύθµιση ανάδειξης των αρχών των ΟΤΑ α’ βαθµού.
Άρθρα 32 και 33
Με τα άρθρα 32 και 33 του παρόντος, αναφορικά µε
την κατανοµή των εδρών του δηµοτικού συµβουλίου, επαναλαµβάνονται οι ρυθµίσεις των άρθρων 51 και 59, αντίστοιχα, του Κ.∆.Κ., σύµφωνα µε τις οποίες, για την επιτυχία ενός συνδυασµού στις εκλογές, απαιτείται αυτός να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε αυτή την περίπτωση, ο επιτυχών συνδυασµός λαµβάνει τα 3/5 του συνολικού αριθµού των εδρών
του δηµοτικού συµβουλίου, αν το ποσοστό του είναι µέχρι 60%, ενώ τα υπόλοιπα δύο πέµπτα των εδρών κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών. Σε περίπτωση που ο επιτυχών συνδυασµός λάβει
ποσοστό ψήφων µεγαλύτερο του 60% των εγκύρων ψηφοδελτίων, οι έδρες κατανέµονται αναλογικά µεταξύ όλων των συνδυασµών, µη κωλυοµένου του επιτυχόντος
να λάβει έδρες περισσότερες από τα 3/5 του συνολικού
αριθµού των εδρών. Αν κανένας συνδυασµός δεν λάβει
την απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαµβάνεται
την επόµενη Κυριακή ανάµεσα στους υποψηφίους δηµάρχους των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Σε αυτή την περίπτωση, οι µισές έδρες
κατανέµονται αναλογικά µεταξύ όλων των συνδυασµών
βάσει του αποτελέσµατος της πρώτης εκλογής, ενώ οι
υπόλοιπες έδρες κατανέµονται µεταξύ των δύο µετεχόντων στην επαναληπτική εκλογή συνδυασµών. Ο τελικά
επιτυχών συνδυασµός λαµβάνει στη δεύτερη κατανοµή
τόσες έδρες όσες υπολείπονται για να φθάσει στα 3/5
του συνολικού αριθµού των εδρών, ενώ ο πρώτος επιλαχών συνδυασµός λαµβάνει τις υπόλοιπες από τις κατανεµόµενες έδρες. Σε περίπτωση που από την πρώτη κατανοµή προκύπτει αδυναµία του επιτυχόντος συνδυασµού να λάβει στη δεύτερη κατανοµή έδρες επαρκείς
για να φθάσει των αριθµό των 3/5 του συνολικού αριθµού των εδρών, όλες οι έδρες της δεύτερης κατανοµής
δίδονται στον επιτυχόντα συνδυασµό χωρίς να θίγεται η
πρώτη κατανοµή.
Καινοτοµία του νέου συστήµατος είναι ότι έδρα λαµβάνει και ο συνδυασµός µε τα µεγαλύτερα αχρησιµοποίητα υπόλοιπα ψήφων και όχι αυτός που έχει λάβει αριθµό ψήφων ίσο µε το εκλογικό µέτρο. Με το δικαιότερο
αυτό τρόπο, επιτυγχάνεται η εκπροσώπηση συνδυασµών
που έλαβαν ικανό αριθµό ψήφων σε εκλογικές περιφέρειες, αλλά στο σύνολο του δήµου δεν µπόρεσαν να λάβουν το εκλογικό µέτρο.
Άρθρο 34
Με το άρθρο 34 ορίζεται η διαδικασία κατανοµής των
εδρών του δηµοτικού συµβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια στους επιτυχόντες συνδυασµούς, µε τον ακόλουθο
τρόπο: Κατ’ αρχήν ο επιτυχών συνδυασµός λαµβάνει µία
έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοί του στην οικεία εκλογική περιφέρεια.
Το εκλογικό µέτρο για τον κάθε επιλαχόντα συνδυασµό εξάγεται από το πηλίκο – προσαυξηµένο κατά µία
µονάδα - της διαίρεσης του συνολικού αριθµού των εγκύρων ψηφοδελτίων του στο δήµο δια του αριθµού των
εδρών που δικαιούται συνολικά στο δηµοτικό συµβούλιο.
Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ο συνδυασµός λαµβάνει α-
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ριθµό εδρών ίσο µε το πηλίκο της διαίρεσης του αριθµού
των εγκύρων ψηφοδελτίων του δια του εκλογικού µέτρου. Εάν ο συνδυασµός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο δηµοτικό συµβούλιο, ο αριθµός τους συµπληρώνεται µε τη διάθεση ανά µίας από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα
σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοί
του σε µια εκλογική περιφέρεια, οι έδρες αυτές παραµένουν κενές και µειώνεται ανάλογα ο αριθµός των µελών
του δηµοτικού συµβουλίου. Εάν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιµες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασµός εκεί, τις καταλαµβάνει όλες και ο αριθµός τους αφαιρείται από τις διαθέσιµες της περιφέρειας. Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός, στο συνδυασµό κατακυρώνονται µόνον οι διαθέσιµες. Εάν, µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, παραµένουν αδιάθετες για το συνδυασµό έδρες, κατανέµονται ανά µία
κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες, όπου ο συνδυασµός διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Τέλος, οι έδρες που παραµένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια µετά
την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασµούς, καταλαµβάνονται
από τον επιτυχόντα συνδυασµό, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοί του στις αντίστοιχες εκλογικές περιφέρειες. Τυχόν αδιάθετες έδρες δεν κατανέµονται και
µειώνεται αναλόγως ο αριθµός των µελών του δηµοτικού συµβουλίου.
Άρθρο 35
Με το άρθρο 35 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την
παραίτηση ή θάνατο υποψήφιου δηµάρχου σε περίπτωση
επαναληπτικής ψηφοφορίας, κατά τρόπο αντίστοιχο των
διατάξεων του άρθρου 60 του Κ.∆.Κ.

τητας, εκπροσώπους τοπικής κοινότητας, καθώς και την
περίπτωση ισοψηφίας των συνδυασµών, επαναλαµβάνονται οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 54, 55, 56 και
57, αντίστοιχα, του Κ.∆.Κ., στο πλαίσιο της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης.
Άρθρα 42 και 43
Με τα άρθρα 42 και 43 του παρόντος, αναφορικά µε
την εξαγωγή και δηµοσίευση των αποτελεσµάτων και
την έκθεση των πρακτικών, επαναλαµβάνονται οι αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 58 και 61 αντίστοιχα, του
Κ.∆.Κ., στο πλαίσιο της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης.
Άρθρο 44
Με το άρθρο 44 επέρχεται µία ουσιώδης µεταβολή, αναφορικά µε τον τρόπο επικύρωσης της εκλογής και ανάδειξης του επιτυχόντα και των επιλαχόντων συνδυασµών. Ενώ, µε το ισχύον άρθρο 62 Κ.∆.Κ., το πολυµελές
πρωτοδικείο ανακήρυσσε τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς σε περίπτωση µη άσκησης των
προβλεπόµενων στον Κ.∆.Κ. ενστάσεων, µε τη νέα ρύθµιση, ανεξαρτήτως της άσκησης ή µη των προβλεπόµενων ενστάσεων, το πολυµελές πρωτοδικείο θα ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς
και οι νέες αρχές θα εγκατασταθούν µε αυτή την απόφαση, εάν, φυσικά, η εκδίκαση των ενστάσεων δεν περαιωθεί πριν την 1η Ιανουαρίου του επόµενου, των εκλογών,
έτους.
Με την ανωτέρω απόφαση του πρωτοδικείου, αφενός
ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασµού, αφετέρου ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύµβουλοι
κάθε συνδυασµού, σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών
προτίµησης που έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής
περιφέρειας του δήµου.

Άρθρο 36
Άρθρα 45 και 46
Με το άρθρο 36, αναφορικά µε την κατανοµή των εδρών σε δηµοτική κοινότητα, ορίζεται ότι ο επιτυχών
συνδυασµός στο δήµο λαµβάνει τα 3/5 των εδρών του
συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, ανεξαρτήτως του
αριθµού των ψήφων που έχει λάβει στη συγκεκριµένη
δηµοτική κοινότητα, ενώ τα υπόλοιπα 2/5 κατανέµονται
στους επιλαχόντες συνδυασµούς, βάσει των εγκύρων
ψηφοδελτίων που έλαβαν στα εκλογικά τµήµατα ολόκληρου του δήµου. Αν σε δηµοτική κοινότητα δεν έχουν
ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασµού του επιτυχόντος δηµάρχου, οι έδρες του συµβουλίου της δηµοτικής
κοινότητας κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των υπολοίπων συνδυασµών.
Άρθρο 37
Με το άρθρο 37 ορίζεται ότι η εκλογή των µελών του
τοπικού συµβουλίου και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας γίνεται βάσει του συνολικού αριθµού των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασµού στην τοπική κοινότητα.
Άρθρα 38 έως και 41
Με τα άρθρα 38, 39, 40 και 41 του παρόντος, αναφορικά µε τους τακτικούς και αναπληρωµατικούς δηµοτικούς
συµβούλους, συµβούλους δηµοτικής και τοπικής κοινό-

Με τα άρθρα 45 και 46, αναφορικά µε το δικαίωµα και
την άσκηση ένστασης, διατυπώνονται οι ίδιες ρυθµίσεις
µε το αυτό περιεχόµενο των άρθρων 63 και 64 του
Κ.∆.Κ., θεσπίζοντας ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο ελέγχου και εκδίκασης του κύρους των εκλογών.
Άρθρα 47 και 48
Με το άρθρο 47, αναφορικά µε το περιεχόµενο της ένστασης, προσδιορίζεται ότι η ένσταση στρέφεται κατά
της απόφασης του πολυµελούς πρωτοδικείου, του άρθρου 44, µε την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες
και οι επιλαχόντες συνδυασµοί και οι υποψήφιοι κάθε
συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί. Εποµένως, σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, καταργούνται οι ενστάσεις που προβλέπονταν στο άρθρο 65 του
Κ.∆.Κ. και οι οποίες στρέφονταν κατά της πράξης, µε την
οποία ανακηρύσσονταν οι συνδυασµοί και κατά της πράξης, µε την οποία εξάγεται το αποτέλεσµα της εκλογής.
∆ιευκρινίζεται ότι οι λόγοι που µπορούν να θεµελιώσουν
τη µοναδική, µε τον προτεινόµενο νόµο, ένσταση, είναι
οι ίδιοι που θεµελίωναν τις τρεις ενστάσεις του Κ.∆.Κ.,
και αναφέρονταν στο άρθρο 65, παρ. 2 του Κ.∆.Κ..
Επακόλουθο αυτής της αλλαγής είναι η ρύθµιση του
άρθρου 48, αναφορικά µε την προθεσµία για την άσκηση
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της ένστασης. Η µοναδική ένσταση, που χωρεί πλέον, ασκείται σε προθεσµία επτά ηµερών από τη λήξη του χρόνου έκθεσης της πράξης του άρθρου 44 του παρόντος,
χωρίς πλέον τη δυνατότητα παράτασης, όπως όριζε η
διάταξη του άρθρου 66, παρ. 3 του Κ.∆.Κ., η οποία και
καταργείται. Με αυτό τον τρόπο δεν παρατείνεται η αβεβαιότητα για το κύρος των εκλογών, ενώ παράλληλα,
δεν παρεµποδίζεται το δικαίωµα των εχόντων έννοµο
συµφέρον να εξετάσουν την αναγκαιότητα άσκησης ή
µη των ενστάσεων.
Άρθρο 49
Με το άρθρο 49, αναφορικά µε τη διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων, διατυπώνονται οι ίδιες ρυθµίσεις µε
το αυτό περιεχόµενο του άρθρου 67 του Κ.∆.Κ., θεσπίζοντας ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο ελέγχου και εκδίκασης
του κύρους των εκλογών.
Άρθρο 50
Με το άρθρο 50, αναφορικά µε την άσκηση αίτησης αναίρεσης, επαναλαµβάνονται οι ρυθµίσεις του άρθρου
68 του Κ.∆.Κ., καταργούµενης της ρύθµισης του τρίτου
και τέταρτου εδαφίου, της παραγράφου 4 αυτού. Η κατάργηση της διάταξης αυτής είναι επακόλουθο της ρύθµισης του άρθρου 44 του παρόντος, αναφορικά µε την ανακήρυξη του επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασµών από το πολυµελές πρωτοδικείο, ανεξαρτήτως της
άσκησης ή µη άσκησης ένστασης κατά της απόφασης
αυτού.
Άρθρα 51 έως και 56
Με τα άρθρα 51, 52, 53, 54, 55, και 56, αναφορικά µε
την επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης,
την ορκωµοσία των δηµοτικών αρχών, την αποποίηση
της εκλογής, την διαδικασία παραίτησης των αιρετών
των ∆ήµων, τη διαδικασία αναπλήρωσης των µελών των
συµβουλίων, τη διαδικασία εκλογής εξαιτίας διάλυσης
των συµβουλίων, επαναλαµβάνονται οι ρυθµίσεις των
άρθρων 69, 70, 71, 72, 73 και 74 αντίστοιχα του Κ.∆.Κ.,
στο πλαίσιο της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης.
Άρθρο 57
Με τη µεταβατική διάταξη του άρθρου 57, ορίζεται ότι
για τις δηµοτικές εκλογές του Νοεµβρίου 2010, όπου αναφέρεται ο αιρετός περιφερειάρχης, νοείται ο νοµάρχης στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ανήκει ο συγκεκριµένος δήµος και όπου αναφέρεται ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, νοείται ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ανήκει ο συγκεκριµένος ο δήµος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Στα άρθρα 58-78 του κεφαλαίου αυτού περιλαµβάνονται οι ρυθµίσεις, σχετικά µε τις αρµοδιότητες και τη λειτουργία των οργάνων της πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Στα συγκεκριµένα άρθρα περιλαµβάνονται οι νέες ρυθµίσεις που εισάγονται µε το παρόν νοµοσχέδιο αλλά και ισχύουσες διατάξεις για την ενότητα των ρυθµίσεων. ∆εν περιλαµβάνονται εκείνες οι ρυθµίσεις του Κ∆Κ,
στις οποίες δεν επέρχεται καµιά αλλαγή. Ειδικότερα:

Άρθρο 58
Ο ∆ήµαρχος, ως φορέας άµεσης λαϊκής νοµιµοποίησης, είναι ο επικεφαλής της ∆ηµοτικής Αρχής και της
πλειοψηφούσας δηµοτικής παράταξης. Ο ρόλος του είναι επιτελικός, δίνει κατευθύνσεις για την δράση των δηµοτικών υπηρεσιών στις οποίες προΐσταται και υλοποιεί
το πρόγραµµα της δηµοτικής αρχής. Ο ∆ήµαρχος, πλέον,
ασκεί τον διοικητικό και επιτελικό του ρόλο, όχι απλά συνεπικουρούµενος από τους Αντιδηµάρχους αλλά ως επικεφαλής ενός συντονιστικού συλλογικού οργάνου, της
Εκτελεστικής Επιτροπής, που συναποτελείται από αυτόν
και τους Αντιδηµάρχους. Με αυτό τον τρόπο, η εκτελεστική λειτουργία αποκτά συλλογικό χαρακτήρα µε τρόπο
ώστε να ενισχύεται ο συντονισµός στην άσκηση των δηµοτικών πολιτικών.
Άρθρο 59
Ο θεσµός του αντιδηµάρχου, ως οργάνου που επικουρεί τον ∆ήµαρχο στην άσκηση των καθηκόντων του,
προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες των νέων δήµων. Οι αντιδήµαρχοι έχουν καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητες. Τις καθ’ ύλην αρµοδιότητες τις προσδιορίζει
ο δήµαρχος µε την απόφαση ορισµού των αντιδηµάρχων, πλην όµως, σε έναν από αυτούς θα πρέπει να αναθέσει καθήκοντα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας. Στις κατά τόπο αρµοδιότητες των αντιδηµάρχων, µεταξύ των άλλων, περιλαµβάνεται η υπογραφή,
κατόπιν εξουσιοδότησης του δηµάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν
στα όρια της διοικητικής ενότητας, καθώς και η ευθύνη
της λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένες στη δηµοτική ενότητα. Με την ανάθεση
τοπικών αρµοδιοτήτων στους αντιδηµάρχους, η δηµοτική αρχή αποκτά διαρκή εικόνα της πορείας του δηµοτικού έργου σε όλη τη δηµοτική περιφέρεια. Ο αριθµός
των αντιδηµάρχων προσδιορίζεται µε βάση τον πληθυσµό του δήµου. Στην περίπτωση των νησιωτικών δήµων,
λαµβάνεται ως κριτήριο και ο αριθµός των δηµοτικών ενοτήτων. Η θητεία των αντιδηµάρχων είναι πλέον τουλάχιστον δυόµιση έτη κατ’ αντιστοιχία µε τη θητεία των µελών της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, στις οποίες οι αρµόδιοι αντιδήµαρχοι είναι
πρόεδροι, προκειµένου να υπάρχει συνέχεια και αποτελεσµατικότητα στο έργο του δήµου. Η ανάκληση του
διορισµού του αντιδηµάρχου επιτρέπεται κατόπιν ειδικώς αιτιολογηµένης απόφασης για λόγους πληµµελούς
άσκησης των καθηκόντων του.
Άρθρο 60
Με το άρθρο 60 του παρόντος καθορίζεται η διαδικασία εκλογής νέου δηµάρχου σε περίπτωση που η θέση
του δηµάρχου µείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε
απόφαση σχετικά µε την εκλογή του δηµάρχου, ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας.
Άρθρο 61
Στο άρθρο 61 καταγράφεται το πλαίσιο των υποχρεώσεων του δηµάρχου, των αντιδηµάρχων και των µελών
των επιτροπών για τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και θεσπίζεται η υποχρέωση κατάρτισης κώδικα συ-
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µπεριφοράς για τους αιρετούς εκπροσώπους των Ο.Τ.Α.
α’ βαθµού.
Άρθρα 62 και 63
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το όργανο που συστήνεται από τον δήµαρχο και τους αντιδηµάρχους. Ο ρόλος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι κυρίως ο συντονισµός της εκτελεστικής λειτουργίας και ειδικότερα της υλοποίησης του προγράµµατος της δηµοτικής αρχής. Με
την καθιέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η «δηµαρχιακή» λειτουργία καθίσταται συλλογική και αναβαθµίζεται, σε αντίθεση µε την παραδοσιακή δηµαρχοκεντρική
λογική του ισχύοντος δηµοτικού συστήµατος διακυβέρνησης.
Άρθρο 64
Με το άρθρο 64 αναµορφώνονται οι διατάξεις για την
εκλογή του προεδρείου του δηµοτικού συµβουλίου, οι οποίες προσαρµόζονται στη θητεία των πέντε ετών ενώ
παράλληλα προβλέπεται εκλογή του γραµµατέα του
συµβουλίου από την ελάσσονα αντιπολίτευση. Επίσης, η
παραίτηση από τα αιρετά αξιώµατα του Προέδρου, του
Αντιπροέδρου και του Γραµµατέα του Συµβουλίου, γίνεται οριστική αφότου πληρωθεί η αντίστοιχη θέση που έµεινε κενή, προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα
δυσλειτουργίας των συλλογικών οργάνων. Τέλος, ορίζεται ότι η εκλογή στο αξίωµα του Αντιπροέδρου ή του
Γραµµατέα δεν συνεπάγεται κώλυµα συµµετοχής στις επιτροπές του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Άρθρο 68
Στο άρθρο 68 προβλέπονται οι υποχρεώσεις των συµβούλων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και τη
συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις των οργάνων του δήµου και θεσπίζεται πλέον ως πειθαρχικό παράπτωµα η αδικαιολόγητη απουσία τους, σε αντίθεση µε τον ισχύοντα Κ.∆.Κ., που προβλέπει την επιβολή διοικητικού µέτρου.
Άρθρο 69
Στο άρθρο 69 καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Για την άσκηση των καθηκόντων
του, κάθε δηµοτικός σύµβουλος µπορεί να ζητά πληροφορίες και στοιχεία από το δήµαρχο, την οικονοµική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας ζωής.
Άρθρο 70
Στο άρθρο 70 προβλέπεται η δυνατότητα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να συνιστά µε τον εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας του επιτροπές από τα µέλη του, υπαλλήλους και εµπειρογνώµονες για την επεξεργασία και εισήγηση θεµάτων αρµοδιότητάς του όπως προβλέπεται
και µε τον ισχύοντα Κ.∆.Κ., συµπληρώνονται όµως οι
σχετικές διατάξεις και εισάγουν υποχρέωση για τους
τουριστικούς ∆ήµους να συγκροτούν επιτροπή τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του ∆ήµου, για την επεξεργασία των αντίστοιχων θεµάτων.
Άρθρο 71

Άρθρο 65
Στο άρθρο 65 προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες του
δηµοτικού συµβουλίου και συµπληρώνονται σε σχέση µε
τις αντίστοιχες διατάξεις του ισχύοντος Κ.∆.Κ. µε τη δυνατότητα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να µεταβιβάζει
στην επιτροπή ποιότητας ζωής, ένα νέο συλλογικό όργανο του δήµου, αποφασιστικές αρµοδιότητες, σχετικές
µε το αντικείµενό της.
Άρθρο 66
Στο άρθρο 66 ορίζεται ότι τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου ανήκουν σε δηµοτικές παρατάξεις, ανάλογα µε
το συνδυασµό µε τον οποίο έχουν εκλεγεί, ενώ ρυθµίζεται η διαδικασία ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής δηµοτικού συµβούλου από την παράταξη στην οποία ανήκει.
Τέλος, καθιερώνεται ρητά υποχρέωση της δηµοτικής αρχής να παραχωρεί στις δηµοτικές παρατάξεις κατάλληλα
εξοπλισµένο χώρο καθώς και γραµµατειακή υποστήριξη
για την καλύτερη λειτουργία τους.
Άρθρο 67
Με το άρθρο 67 αναµορφώνεται η διαδικασία σύγκλησης του δηµοτικού συµβουλίου, για την καλύτερη οργάνωση του διαλόγου και την εύρυθµη λειτουργία του. Έτσι καθιερώνεται ο θεσµός των ειδικών αγορητών, µε
προεγγραφή πριν από τη συζήτηση του θέµατος στο
Προεδρείο, προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα
κατάχρησης του χρόνου από τους οµιλητές, δεδοµένου
και του αυξηµένου αριθµού των µελών των συµβουλίων
των νέων µεγαλύτερων ∆ήµων.

Στο άρθρο 71 καθιερώνεται η υποχρέωση κάθε ∆ήµου
να διαθέτει επίσηµη ιστοσελίδα στην οποία θα δηµοσιεύονται όλες οι αποφάσεις των οργάνων του. Η µη τήρηση
της υποχρέωσης δηµοσιότητας των αποφάσεων στην επίσηµη ιστοσελίδα, συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης.
Άρθρο 72
Με το άρθρο 72 η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετονοµάζεται σε Οικονοµική και αναβαθµίζεται, ως προς τις λειτουργίες οικονοµικού ελέγχου και τακτικής παρακολούθησης της υλοποίησης του προϋπολογισµού.
Άρθρο 73
Με το άρθρο 73 συστήνεται στους δήµους άνω των δέκα χιλιάδων κατοίκων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ως ένα νέο αποφασιστικό και εισηγητικό όργανο, µε σηµαντικές αρµοδιότητες σε θέµατα ποιότητας ζωής, καθώς και
σε θέµατα πολεοδοµικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Στην αρµοδιότητα της Επιτροπής Ποιότητας εντάσσονται και όλες οι αρµοδιότητες που είχε η δηµαρχιακή επιτροπή σχετικά µε την αδειοδότηση των καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος και λοιπών εγκαταστάσεων, πλην αυτών που άπτονται της αρµοδιότητας του
συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας, διότι τα ανωτέρω
θέµατα σχετίζονται άµεσα µε την ποιότητα ζωής των πόλεων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Με τη συγκρότησή της Επιτροπής αυτής, ένας κρίσιµος και διαρκώς αναπτυσσόµενος τοµέας δηµοτικής πολιτικής, όπως είναι τα ζητήµατα περιβαλλοντικής προ-
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στασίας και ιδιαίτερα τα πολεοδοµικά και χωροταξικά,
γίνεται αντικείµενο ενός συλλογικού και αντιπροσωπευτικού οργάνου περισσότερο ευέλικτου από το πολυπληθές ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Παράλληλα όµως προβλέπεται
η δυνατότητα του δηµοτικού συµβουλίου να αποφασίζει
το ίδιο για θέµατα αρµοδιότητας της Επιτροπής, που κρίνει ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρά.
Άρθρο 74
Με το άρθρο 74 καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής και
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η εκλογή των µελών
των οργάνων αυτών γίνεται κατά τις ίδιες ηµεροµηνίες
εκλογής του προεδρείου του συµβουλίου. Κώλυµα εκλογής στις Επιτροπές αυτές, επιφυλάσσεται πλέον µόνο
για τον πρόεδρο του δηµοτικού συµβουλίου.
Άρθρο 75
Με το άρθρο 75 περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, οι αποφάσεις των οποίων δηµοσιεύονται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου µε ευθύνη
του προέδρου τους.

σης θα έχει ως αποστολή την έγκαιρη καταπολέµηση
της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αµεροληψίας των
δηµοτικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των
πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυµφόρηση του δηµάρχου και άλλων αιρετών οργάνων του
δήµου από την ασφυκτική και, συχνά, παραλυτική, συσσώρευση αιτηµάτων και παραπόνων των πολιτών. Μέσω
του δηµοτικού συµπαραστάτη θα αποτρέπονται πρόσθετες διοικητικές διαδικασίες, προσφυγές στην εποπτεία,
σε ελεγκτικούς µηχανισµούς και στη δικαιοσύνη, επειδή
πολλά προβλήµατα κακοδιοίκησης θα επιλύονται στο
πλαίσιο του ίδιου του δήµου, µε αποτέλεσµα και την αποσυµφόρηση των ελεγκτικών µηχανισµών, καθώς και
την εξοικονόµηση διαδικασιών, πόρων, χρόνου και χρήµατος. Ως δηµοτικός συµπαραστάτης θα επιλέγεται πρόσωπο κύρους και εµπειρίας, µε ευρεία αποδοχή, αφού η
επιλογή του θα πρέπει να συγκεντρώνει ισχυρή πλειοψηφία των 2/3 στο δηµοτικό συµβούλιο. Με την ίδια πλειοψηφία παρέχεται δυνατότητα ανάκλησης της επιλογής
του, για πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων του, µε ειδική αιτιολογία. Παράλληλα, αποφεύγεται το ενδεχόµενο πρόκλησης πολιτικών και προσωπικών ανταγωνισµών,
µέσω της καθιέρωσης κωλύµατος εκλογής του δηµοτικού συµπαραστάτη σε αιρετό αξίωµα.
Άρθρο 78

Άρθρο 76
Με το άρθρο 76 θεσπίζεται ένα νέο γνωµοδοτικό όργανο, η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, το οποίο συγκροτείται σε δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο από
10.000 κατοίκους, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να συγκροτηθεί
προαιρετικά και σε µικρότερους δήµους. Η Επιτροπή ∆ηµοτικής ∆ιαβούλευσης προσφέρει τη δυνατότητα συγκροτηµένης, θεσµοποιηµένης και ανοικτής συµµετοχής
και ανταλλαγής επιχειρηµάτων σε εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, αλλά και σε δηµότες οι οποίοι µέχρι σήµερα αναζητούσαν µεµονωµένα την πρόσβαση και επιρροή στη δηµοτική ηγεσία. Μέσω αυτού του οργάνου,
µπορούν να συγκροτηθούν συνεκτικές στρατηγικές και
ανοικτές συναινέσεις των σηµαντικότερων παραγόντων
της τοπικής κοινωνίας, ως προς τις βασικές αναπτυξιακές επιλογές και τη στρατηγική του δήµου. Με αυτό τον
τρόπο, µπορούν να επιταχυνθούν αποφασιστικά και να
καταστούν περισσότερο αποτελεσµατικές και επωφελείς για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας οι βασικές αναπτυξιακές και ρυθµιστικές πολιτικές και επιλογές του
δήµου.
Άρθρο 77
Με το άρθρο 77 καθιερώνεται ο θεσµός του συµπαραστάτη του δηµότη και της επιχείρησης σε δήµους πληθυσµού άνω των 20.000 κατοίκων. Τα πολυσυζητηµένα
προβλήµατα κακοδιοίκησης στους δήµους, τα παράπονα
αρκετών πολιτών για µεροληψία και επιλεκτική πρόσβαση στα κέντρα αποφάσεων των δηµοτικών αρχών, αλλά
και η υπερφόρτωση του δηµάρχου από αιτήµατα και παράπονα µεµονωµένων πολιτών και οµάδων, καθιστούν αναγκαία την καθιέρωση ενός νέου θεσµού διαµεσολάβησης µεταξύ διοικουµένων και δηµοτικών αρχών και υπηρεσιών. Ο συµπαραστάτης του δηµότη και της επιχείρη-

Με το άρθρο 78 δηµιουργείται ένας καινούριος θεσµός, η αναγκαιότητα του οποίου επιβάλλεται για την ενίσχυση της ένταξης των µεταναστών στην τοπική κοινωνία. Ειδικότερα, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, συστήνεται και λειτουργεί σε κάθε δήµο, συµβούλιο
ένταξης µεταναστών ως συµβουλευτικό όργανο του δήµου µε κύριο έργο την καταγραφή και τη διερεύνηση
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες που
κατοικούν µόνιµα στην περιφέρεια του δήµου και µε στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Στα άρθρα 79-91 του κεφαλαίου αυτού περιλαµβάνονται οι ρυθµίσεις, σχετικά µε τις αρµοδιότητες και τη λειτουργία των οργάνων της ενδοδηµοτικής αποκέντρωσης. Στα συγκεκριµένα άρθρα περιλαµβάνονται οι νέες
ρυθµίσεις που εισάγονται µε το παρόν νοµοσχέδιο αλλά
και ισχύουσες διατάξεις για την ενότητα των ρυθµίσεων.
Ειδικότερα:
Άρθρο 79
Με το άρθρο 79 καθορίζεται η διαδικασία εκλογής του
προέδρου συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας µεταξύ
των µελών του συµβουλίου.
Άρθρο 80
Με το άρθρο 80 ορίζεται ότι πρόεδρος του συµβουλίου
της τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας εκλέγεται ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος του
πλειοψηφήσαντος στην τοπική κοινότητα συνδυασµού.
Ο πρόεδρος του συµβουλίου και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας µετέχει στις συνεδριάσεις του δηµοτικού
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συµβουλίου µε δικαίωµα ψήφου, όταν στην ηµερήσια
διάταξη περιλαµβάνεται θέµα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη τοπική κοινότητα.
Άρθρο 81
Με το άρθρο 81 καθορίζονται οι αρµοδιότητες του
προέδρου και του αντιπροέδρου της δηµοτικής κοινότητας.

πικών κοινοτήτων καθώς και η νοµιµότητα της δράσης
τους. Επίσης, το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις και τα έργα τοπικού χαρακτήρα που πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του δήµου, ανάλογα µε τις ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειάς
τους, συµµετέχοντας θεσµοθετηµένα έτσι στον προγραµµατισµό του δήµου.
Άρθρο 87

Άρθρο 82
Με το άρθρο 82 απαριθµούνται περιοριστικά οι αρµοδιότητες του προέδρου ή εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας.
Άρθρα 83 και 84
Με τα άρθρα 83 και 84 περιγράφονται οι αρµοδιότητες
αποφασιστικού και γνωµοδοτικού χαρακτήρα του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας και της τοπικής κοινότητας αντιστοίχως, µε γνώµονα τη συµµετοχή τους στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων σε θέµατα που αφορούν
στη δηµοτική ή τοπική κοινότητα, ενισχύοντας µε τον
τρόπο αυτό το ρόλο τους. Στις τοπικές κοινότητες στις
οποίες εκλέγεται τοπικός εκπρόσωπος, αυτός ασκεί και
τις αρµοδιότητες του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας, ενώ ο πρόεδρος και τα συµβούλια των δηµοτικών
κοινοτήτων ασκούν - εκτός από τις προσδιοριζόµενες
για αυτούς αρµοδιότητες - και εκείνες των τοπικών κοινοτήτων.

Με το άρθρο 87 περιγράφεται η διαδικασία υλοποίησης των αποφάσεων του συµβουλίου δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας. Οι αποφάσεις του συµβουλίου για θέµατα που αφορούν τη δηµοτική ή τοπική κοινότητα, διαβιβάζονται στο δήµαρχο, προκειµένου να τεθούν υπόψη
των αρµοδίων δηµοτικών οργάνων, τα οποία οφείλουν
να ενηµερώσουν σχετικά το συµβούλιο της δηµοτικής ή
τοπικής κοινότητας. Επίσης, κάθε σχετική µε τα ανωτέρω ενέργεια των οργάνων του δήµου, κοινοποιείται υποχρεωτικά στον πρόεδρο του συµβουλίου για την περαιτέρω ενηµέρωση του οικείου συµβουλίου.
Άρθρο 88
Με το άρθρο 88 περιγράφεται η διαδικασία σύγκλησης
του συµβουλίου τοπικής και δηµοτικής κοινότητας κατά
το γενικό πρότυπο των λοιπών συλλογικών οργάνων του
δήµου. Η καινοτοµία της διάταξης αυτής έγκειται στη
δυνατότητα σύγκλησης του συµβουλίου τοπικής κοινότητας, κατόπιν αιτήµατος του 1/3 τουλάχιστον των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας.

Άρθρο 85
Άρθρο 89
Με το άρθρο 85 ενισχύεται η λαϊκή συµµετοχή µε την
επαναφορά του θεσµού των συνελεύσεων των τοπικών
κοινοτήτων. Ειδικότερα, καλούνται οι κάτοικοι και οι φορείς της τοπικής κοινότητας, τουλάχιστον µια φορά κατ’
έτος σε συνέλευση και προτείνουν στα αρµόδια όργανα
του δήµου τις δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο δήµος,
ανάλογα µε το χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων
της τοπικής κοινότητας και τις προτεραιότητες για την
τοπική ανάπτυξη, ιδίως ως προς:
α) την παροχή κοινωνικών ή άλλων υπηρεσιών για την
εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής τους,
β) τη λήψη µέτρων για την προστασία των ηλικιωµένων και των παιδιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του δήµου,
γ) τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στην τοπική
κοινότητα,
δ) την παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή της τοπικής κοινότητας,
ε) την εφαρµογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραµµάτων και
στ) κάθε άλλο θέµα που αφορά την τοπική κοινότητα.
Άρθρο 86
Με το άρθρο 86 θεσπίζεται η υποχρέωση κατάρτισης
σχεδίου προϋπολογισµού εξόδων δηµοτικής ή τοπικής
κοινότητας µε αποφάσεις των αντιστοίχων συµβουλίων
τους, ο οποίος, κατόπιν ελέγχου από την οικεία οικονοµική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο προϋπολογισµού
του δήµου. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η αποτύπωση των πραγµατικών αναγκών των δηµοτικών και το-

Με το άρθρο 89 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον τόπο συνεδρίασης, την απαρτία και λήψη αποφάσεων του
συµβουλίου της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας. Ειδικότερα, το συµβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τα
2/3 των µελών του, δηλαδή στα τριµελή συµβούλια η απαρτία υπάρχει µε την παρουσία των δύο µελών, ενώ για
τη λήψη απόφασης, απαιτείται καταρχήν η απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων.
Άρθρο 90
Με το άρθρο 90 περιγράφονται οι υποχρεώσεις των
συµβούλων των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων κατά
το πρότυπο των υποχρεώσεων και καθηκόντων των δηµοτικών συµβούλων.
Άρθρο 91
Με το άρθρο 91 ενισχύεται ο θεσµός της δηµοτικής αποκέντρωσης µε τη σύσταση δηµοτικών ή τοπικών γραφείων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ
Στα άρθρα 92 και 93 του κεφαλαίου αυτού περιλαµβάνονται οι νέες ρυθµίσεις που αφορούν στην καταστατική
θέση των αιρετών και ειδικότερα στα θέµατα των αποδοχών τους και στην ειδική άδεια που λαµβάνουν αιρετοί
µε υπαλληλική ιδιότητα. Στο κεφάλαιο αυτό δεν περιλαµβάνονται λοιπές διατάξεις του αντίστοιχου κεφαλαί-
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ου του Κ∆Κ, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. Ειδικότερα:
Άρθρο 92
Με το άρθρο 92 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
ρυθµίζεται για πρώτη φορά το θέµα των απολαβών των
αιρετών της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης, µε την καθιέρωση αντιµισθίας αντί των εξόδων παράστασης, στο
πλαίσιο µιας προσπάθειας εξορθολογισµού τους αλλά
και δικαιότερης αντιµετώπισης του ζητήµατος των αποδοχών τους, ανάλογα µε τη θέση ευθύνης που κατέχουν.
Ειδικότερα, µε τις παραγράφους 2 και 3, προσδιορίζεται, ως ανώτατο όριο για την αντιµισθία, το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου, για δηµάρχους δήµων µε πληθυσµό άνω των εκατό χιλιάδων
κατοίκων και βαίνει µειούµενη σε ποσοστό αυτών, σε δηµάρχους δήµων µε µικρότερο πληθυσµό. Σε ποσοστό
50% επί της αντιµισθίας των δηµάρχων λαµβάνουν αντιµισθία οι αντιδήµαρχοι, ενώ σε ποσοστό 40% αυτής λαµβάνουν αντιµισθία οι πρόεδροι των δηµοτικών συµβουλίων και ο συµπαραστάτης του δηµότη. Ιδιαίτερη πρόνοια λαµβάνεται για τα αιρετά όργανα που έχουν χαρακτηριστεί ως Άτοµα µε Αναπηρίες, των οποίων η αντιµισθία προσαυξάνεται κατά 20%. Επίσης, σε περίπτωση
που οι ανωτέρω αιρετοί είναι υπάλληλοι του δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα, των οποίων η δικαιούµενη αντιµισθία είναι µικρότερη των πάσης φύσεως αποδοχών της
θέσης τους, τότε αυτή προσαυξάνεται κατά το ποσό της
διαφοράς, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.
Άρθρο 93
Με τις διατάξεις του άρθρου 93, προβλέπεται για τους
αιρετούς µε συγκεκριµένα αξιώµατα καθώς και για τον
συµπαραστάτη του δηµότη, που έχουν την ιδιότητα του
υπαλλήλου δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα και λαµβάνουν
αντιµισθία, η χορήγηση υποχρεωτικής άδειας άνευ αποδοχών για όλο το διάστηµα που ασκούν τα καθήκοντά
τους, προκειµένου να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική
άσκηση αυτών. Παράλληλα, για τη διευκόλυνση της άσκησης των καθηκόντων τους, προβλέπεται και ειδική άδεια συγκεκριµένων ηµερών και για άλλες κατηγορίες
αιρετών που έχουν την υπαλληλική ιδιότητα, συµπεριλαµβανοµένων των προέδρων δηµοτικών και τοπικών
κοινοτήτων.
Το χρονικό διάστηµα χρήσης της εν λόγω ειδικής άδειας θεωρείται πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας για όλα τα
υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα που
απορρέουν ενώ λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι ασφαλιστικές εισφορές να καταβάλλονται από το δήµο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ
Άρθρο 94
Με το Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως, έχει, ήδη,
εκτεθεί, επαναθεµελιώνεται η Πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση µε λιγότερους και ισχυρότερους ∆ήµους σε όλη τη

χώρα, οι οποίοι χωροθετούνται µε βάση αντικειµενικά
(γεωγραφικά, δηµογραφικά, αναπτυξιακά κ.α.) κριτήρια,
ικανοί για ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, να
αξιοποιούν, δυναµικά, την τεχνολογία και τις σύγχρονες
µεθόδους διοίκησης, έτοιµοι να υποδεχθούν διευρυµένες αρµοδιότητες, ιδίως από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, στους τοµείς, όπως της παιδείας, της πρόνοιας,
της υγείας, της απασχόλησης, της έκδοσης οικοδοµικών
αδειών και πολεοδοµικών εφαρµογών εντοπισµένης,
χωρικά, ρύθµισης.
Η διεύρυνση των γεωγραφικών και πληθυσµιακών ορίων των ∆ήµων διαµορφώνει νέο πλαίσιο οργάνωσης
και λειτουργίας της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης. Η έννοια «τοπική υπόθεση», αλλάζοντας κλίµακα, διευρύνεται και οδηγεί, κατ’ ακολουθίαν, σε ανάλογη ενδυνάµωση του ρόλου των νέων ∆ήµων στον τοπικό αναπτυξιακό
προγραµµατισµό και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
προς τους πολίτες σε καίριους τοµείς.
Υπό το ανωτέρω πρίσµα µε πρόσθετο κριτήριο την αρχή της εγγύτητας των παρεχόµενων, προς τον πολίτη, υπηρεσιών και µε γνώµονα, όπως έχει προαναφερθεί, το
χαρακτήρα της υπόθεσης ως τοπικής, κατά συνεκτίµηση
των διευρυµένων διοικητικών ορίων των νέων ∆ήµων απονέµεται σειρά πρόσθετων αρµοδιοτήτων, για τις οποίες καταβλήθηκε προσπάθεια να ενταχθούν στους ήδη
διαµορφωµένους, από το άρθρο 75 του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων, θεµατικούς τοµείς αρµοδιοτήτων. Επισηµειώνεται, ότι οι αρµοδιότητες αυτές ασκούντο, από
τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
Ιδιαίτερη έµφαση έχει δοθεί στον τοµέα των πολεοδοµικών εφαρµογών, στον αγροτικό τοµέα, στον αναπτυξιακό, στη λειτουργική υποστήριξη των σχολικών δοµών,
στον τοµέα του περιβάλλοντος, καθώς και σ’ εκείνο της
εύρυθµης λειτουργίας των πόλεων.
Ορισµένες αρµοδιότητες στους τοµείς Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας, ∆ηµόσιας Υγείας και Προστασίας
του Περιβάλλοντος, θα ασκηθούν από 1.1.2013 µε γνώµονα τη διασφάλιση πληρέστερων αντίστοιχων λειτουργικών υποδοµών από τους δήµους, καθώς και την εξειδικευµένη στελέχωσή τους.
Ειδικότερα:
Ο τοµέας του Περιβάλλοντος εµπλουτίζεται µε σειρά
σηµαντικών αρµοδιοτήτων άµεσης άσκησης, που επικεντρώνονται στην έκδοση οικοδοµικών αδειών, στον έλεγχο εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος,
στον έλεγχο τοπογραφικών διαγραµµάτων, που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισµού ή πράξεων εφαρµογής, στην επίβλεψη τοπογραφικών µελετών πράξεων εφαρµογής ΣΠ, στην προκαταρτική ανάπλαση περιοχής, στην εφαρµογή πολεοδοµικών σχεδίων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα, καθώς και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε όλα τα
στάδιά της, στο πλαίσιο του σχετικού Περιφερειακού
Προγραµµατισµού.
Υπό τον τοµέα της Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων, περιλαµβάνονται πρόσθετες αρµοδιότητες, που σχετίζονται, κυρίως, µε τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αρτοποιείων, την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ανελκυστήρων, τη σύσταση Επιτροπής φιλικού διακανονισµού για επίλυση
διαφορών µεταξύ προµηθευτών, καταναλωτών και ενώ-
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σεων καταναλωτών, τον καθορισµό των προδιαγραφών
των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών
των αστικών και υπεραστικών γραµµών, την απαγόρευση
της δηµιουργίας θέσεων στάθµευσης σε ορισµένους χώρους, την παραλαβή των αποσυροµένων δικύκλων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων στους ∆ήµους, όπου δεν
υπάρχουν υποκαταστήµατα του Ο.∆.∆.Υ., τη µελέτη των
έργων συντήρησης και τη βελτίωση του δηµοτικού οδικού δικτύου, τη µελέτη, την εκτέλεση και την επίβλεψη
των εργασιών σήµανσης, σηµατοδότησης και ηλεκτροφωτισµού του οδικού δικτύου του ∆ήµου, τον καθορισµό
των αστικών γραµµών λεωφορείων, καθώς και της αφετηρίας, της διαδροµής, των στάσεων και του τέρµατος
των αντίστοιχων γραµµών και τον καθορισµό κοµίστρων
αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
Στον τοµέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης εντάσσεται σειρά άµεσης άσκησης αρµοδιοτήτων
που ενισχύουν, σηµαντικά το πεδίο της Κοινωνικής Πρόνοιας. Με τον τρόπο αυτό διευρύνεται το πλαίσιο παρέµβασης των ∆ήµων της Χώρας στην εφαρµογή προνοιακού χαρακτήρα πολιτικών, κατά τα πρότυπα των εθνικών
συστηµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενδεικτικώς, θα πρέπει να µνηµονευθούν οι αρµοδιότητες για την έκδοση πιστοποιητικών οικονοµικής αδυναµίας, τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικηµάτων,
ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους, τη χορήγηση κάρτας αναπηρίας, την ευθύνη της διαδικασίας καταβολής επιδοµάτων σε όσους έχουν σοβαρά προβλήµατα υγείας (τυφλοί, κωφάλαλοι, ανασφάλιστοι παραπληγικοί κ.α.) καθώς και την αναγνώριση δικαιούχων
στεγαστικής συνδροµής.
Mε γνώµονα την αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων, που σχετίζονται µε την προστασία της υγείας προβλέπεται η µεταφορά αρµοδιοτήτων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τις
∆.Υ.Π.Ε., στους δήµους, µε ιδιαίτερη έµφαση στις Μονάδες Πρωτοβάθµιας Υγείας (Μ.Π.Υ.). Η µεταφορά θα γίνει
µε προεδρικό διάταγµα το οποίο θα εκδοθεί το αργότερο
εντός διετίας και θα περιλαµβάνει πέραν της µεταφοράς
των αρµοδιοτήτων, µεταφορά αντίστοιχων υπηρεσιών
και οργανικών θέσεων, ενώ θα προβλέπει, παραλλήλως,
και µετάταξη του υπηρετούντος προσωπικού. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των
οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισµό του αντίστοιχου Υπουργείου, εκτάκτων προγραµµάτων δηµόσιας
υγείας, τα οποία εκτελούνται µε έκτακτη χρηµατοδότηση, καθώς και προγραµµάτων δηµόσιας υγείας που χρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ανατίθεται η αρµοδιότητα οργάνωσης της διενέργειας εµβολιασµών, η τήρηση κανόνων υγιεινής των δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων και ο ορισµός ιατρών
προς εξέταση επαγγελµατιών και εργαζοµένων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση
βιβλιαρίων υγείας.
Στον τοµέα Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού οι
∆ήµοι καθίστανται αρµόδιοι, κυρίως, για την εκπόνηση
και εκτέλεση προγραµµάτων διά βίου µάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου περιφερειακού σχεδιασµού για τη
στέγαση των δηµόσιων σχολικών µονάδων, είτε µε ανέγερση κτιρίων, είτε µε µίσθωση, για θέµατα σχετικά µε
τη λειτουργία των σχολείων, τη µεταφορά των µαθητών,

την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για µαθητές,
την κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για
την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, τον καθορισµό κοινωφελούς χρήσης σχολικών κτιρίων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους, καθώς και το διορισµό διοικήσεων ιδρυµάτων που χορηγούν υποτροφίες.
Επίσης, µε σχετική κοινή υπουργική απόφαση προβλέπεται η άσκηση εποπτείας των δήµων επί εθνικών αθλητικών κέντρων, ο προσδιορισµός των οποίων θα γίνει στο
πλαίσιο της ανωτέρω κ.υ.α. κατά αντιστοιχία προς τη χωρική αρµοδιότητα του οικείου δήµου όπου εδρεύει το αθλητικό κέντρο.
Προστίθεται αυτοτελής τοµέας αγροτικής ανάπτυξης,
κτηνοτροφίας και αλιείας, στο πλαίσιο επιδίωξης αποτελεσµατικότερης και ουσιαστικότερης σύνδεσης των δήµων µε τα προβλήµατα των αγροτών της χωρικής τους
αρµοδιότητας. Για το σκοπό αυτό ιδρύονται Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης και απονέµεται σειρά αρµοδιοτήτων
µεταξύ των οποίων είναι η παροχή γνώµης για τον καθορισµό Βιοµηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών
(Β.Ε.Π.Ε.) και για τη µελέτη των σχετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η µελέτη και η εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής τοπικής σηµασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών,
που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων
και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, καθώς και η άσκηση εποπτείας επί των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β). Μεταβιβάζεται, επίσης, σειρά αρµοδιοτήτων του τοµέα της Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας, καθώς και ικανός αριθµός αρµοδιοτήτων που αφορούν την
αλιεία, οι οποίες ασκούντο µέχρι σήµερα από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, µε κριτήριο την τοπική διάστασή
τους σε επίπεδο δήµων. Οι περιγραφείσες αρµοδιότητες
θα ενεργοποιηθούν, όπως προµνηµονεύθηκε, από
1.1.2013 προς εξασφάλιση των αναγκαίων λειτουργικών
δοµών των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Όπως προβλέπεται από την παράγραφο ΙΙ του άρθρου
75 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, οι ∆ήµοι ασκούν,
σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα αρµοδιότητες,
οι οποίες τους ανατέθησαν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, στο πλαίσιο της κείµενης σχετικής νοµοθεσίας.
Οι αρµοδιότητες αυτές εµπλουτίζονται και περιλαµβάνουν εντοπισµένα θέµατα αστικής κατάστασης (πρόσληψη και αλλαγή επωνύµου, εξελληνισµό του ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του εξωτερικού, οµογενών αλλοδαπών
που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων οµογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια), θέµατα που συνάπτονται µε τη χορήγηση αδειών ίδρυσης
υπεραγορών λιανικού εµπορίου, άσκησης υπαίθριου
πλανόδιου εµπορίου, λειτουργίας εκθέσεων, και ίδρυσης
και λειτουργίας λαϊκών αγορών πλην Ν. Αθηνών – Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
Περιλαµβάνονται, ακόµη, αρµοδιότητες, οι οποίες αφορούν την εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη
χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων, τη λήψη
απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό των ωρών ανοίγµατος, µεσηµβρινής διακοπής και κλεισίµατος των φαρµακείων και φαρµακαποθηκών, καθώς και τη συγκρότηση επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και
επαγγελµατιών των λαϊκών αγορών.
Επισηµαίνεται, ότι οι προεκτεθείσες πρόσθετες αρµοδιότητες συνυφαίνονται, όπως αναλυτικότερα προκύπτει
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και από την επόµενη διάταξη, µε την άµεση άσκησή τους
από τους ∆ήµους. Περαιτέρω, υφίσταται και σειρά άλλων αρµοδιοτήτων, οι οποίες µέχρι σήµερα ασκούντο από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αλλά, λόγω του χαρακτήρα τους, ως τοπικών υποθέσεων µεταβιβάζονται
στους ∆ήµους. Ιδιαίτερη παράµετρο αυτών αποτελεί το
γεγονός ότι δεν συνυφαίνονται µε την άµεση άσκηση
τούτων, αλλά µε την απρόσκοπτη οργάνωσή τους, και
κατ’ακολουθία µε την έναρξη άσκησής τους από
1.1.2013.
Τούτο προκειµένου να διασφαλισθεί η αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή και το απαραίτητο ανθρώπινο δυναµικό.
Οι αρµοδιότητες αυτές οριοθετούνται στο άρθρο 94,
κατά τοµείς και εξειδικεύονται στις παραγράφους 1 (υπό
αριθµούς 27 έως 29), 2 (υπό αριθµούς 30 έως 40), 3 (υπό
αριθµούς Β26 έως και 34) και 5 (υπό αριθµούς 8 έως 69).
Άρθρο 95
Η προτεινόµενη διάταξη αποσκοπεί στη διασφάλιση
των αναγκαίων οργανωτικών και λειτουργικών υποδοµών των διοικητικών µονάδων, ώστε να καταστεί εφικτή
η άσκηση των πρόσθετων αρµοδιοτήτων που απονέµονται στους ∆ήµους, στο πλαίσιο και της χρονικής κλιµάκωσής τους (ικανός αριθµός από 1.1.2011 και σειρά τοµεακών αρµοδιοτήτων από 1.1.2013), µε πρωταρχικό,
πάντοτε, στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Η ρύθµιση αυτή θα πρέπει να συνεκτιµηθεί και µε την
προσπάθεια στελέχωσης των ∆ήµων µε έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό, το οποίο θα προέρχεται, τόσο
από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όσο και από την Κρατική Περιφέρεια, σύµφωνα µε τις ειδικότερες ρυθµίσεις
των άρθρων 257 και 258.
Ειδικότερα προβλέπεται, ότι:
Σε περίπτωση κατά την οποία σε δήµους δεν υφίστανται υπηρεσιακές µονάδες, µε επάρκεια υλικοτεχνικής υποδοµής και προσωπικού, προς άσκηση των πρόσθετων
αρµοδιοτήτων που έχουν απονεµηθεί σ’ αυτούς, περιλαµβανοµένων και των τεχνικών υπηρεσιών, οι σχετικές
αρµοδιότητες, σε επίπεδο παροχής πλήρους διοικητικής
υποστήριξης, δια των αντίστοιχων υπηρεσιών του, ασκούνται, υποχρεωτικώς, από τον δήµο της έδρας του
νοµού ή από τυχόν υφιστάµενο εγγύτερο δήµο εντός
των ορίων του ίδιου νοµού. Ο ορισµός του εγγύτερου
δήµου γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της
Περιφέρειας, η οποία εκδίδεται µέχρι 31.10.2010.
Επίσης, ο ∆ήµος της έδρας του νοµού ασκεί την αρµοδιότητα της έκδοσης οικοδοµικών αδειών. Εάν η αρµοδιότητα αυτή έχει απονεµηθεί, µε σχετικό π.δ/γµα, σε
άλλους ∆ήµους του ίδιου νοµού, οι ∆ήµοι αυτοί εξακολουθούν να την ασκούν.
Η ανωτέρω διοικητική υποστήριξη δεν αντιτίθεται στην
συνταγµατικώς κατοχυρωµένη αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α., εφόσον δεν αναιρείται η αποφασιστική ή γνωµοδοτική
αρµοδιότητα των αιρετών οργάνων του εξυπηρετούµενου δήµου. Η ρύθµιση δε αυτή είναι µεταβατικού χαρακτήρα µε πρόδηλο σκοπό την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, που εστιάζεται, α) στην παροχή δυνατότητας προς άσκηση πρωτογενώς απονεµοµένων, σε
δήµους, αρµοδιοτήτων και β) στην εξυπηρέτηση του πολίτη σε δηµόσιου χαρακτήρα υπηρεσίες µε γνώµονα την
αρχή της εγγύτητας.
Η άσκηση των αρµοδιοτήτων των προηγούµενων παραγράφων, από το ∆ήµο της έδρας του νοµού, σε επίπε-

δο πλήρους διοικητικής υποστήριξης των λοιπών ∆ήµων
δεν µπορεί να υπερβεί τη διετία, ήτοι µέχρι 31.12.2012,
από την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων. Εντός του ανωτέρω διαστήµατος, οι ∆ήµοι του νοµού είναι υποχρεωµένοι να οργανώσουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Προβλέπεται, ακόµη, η µεταφορά άσκησης των πολεοδοµικών αρµοδιοτήτων των αποκεντρωµένων υπηρεσιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις έδρες των
αντίστοιχων δήµων.
Η έναρξη άσκησης κατηγορίας πρόσθετων αρµοδιοτήτων, που απονέµονται στους ∆ήµους, µε το άρθρο 94 περιλαµβανοµένου και του ∆ήµου της έδρας του οικείου
νοµού και ειδικότερα, εκείνες, που µνηµονεύονται στις
παραγράφους 1 (υπό αριθµούς 27 έως 29), 2 (29 έως 39),
3 (Β26 έως και 34) και 5 (8 έως 81) του ανωτέρω άρθρου,
γίνεται από 1.1.2013 για το σύνολο των ∆ήµων της χώρας.
Με π.δ/µα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, προβλέπεται ολική ή µερική κατάργηση των υπηρεσιακών µονάδων της Περιφέρειας, που ασκούσαν τις µεταβιβασθείσες αρµοδιότητες,
µέχρι 31.12.2012, καθώς και των αντίστοιχων οργανικών
τους θέσεων.
Με το ίδιο π.δ/µα ρυθµίζεται η µετάταξη του προσωπικού των Περιφερειών, που κατείχε τις καταργηθείσες
οργανικές θέσεις του προηγούµενου εδαφίου, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας, η οποία ορίζεται στις
παραγράφους 2, 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 257, καθώς και
η µεταβίβαση των αντίστοιχων οικονοµικών πόρων για
την άσκηση των σχετικών αρµοδιοτήτων.
Κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί, ήτοι, από
1.1.2011 µέχρι 31.12.2012, οι ανωτέρω αρµοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται από την Περιφέρεια.
Άρθρο 96
Με την εισαγόµενη ρύθµιση παρέχεται, ρητώς, η ευχέρεια στους ∆ήµους και τα νοµικά τους πρόσωπα (δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου) προκειµένου, χωρίς την ύπαρξη
τυπικού χαρακτήρα, από πλευράς νοµιµότητας, αµφισβητήσεων, να µπορούν να συµµετέχουν και να συγχρηµατοδοτούν την κατάρτιση και εκτέλεση οποιασδήποτε
κατηγορίας προγραµµάτων και µέτρων, εφόσον οι δράσεις τούτων, ανεξαρτήτως εάν, συνάπτονται µε αρµοδιότητες των ∆ήµων, συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη, την κοινωνική πρόνοια και συνοχή, την περιβαλλοντική προστασία και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας
ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Άρθρο 97
Με κυρίαρχη, πάντοτε, επιδίωξη την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, και µε δεδοµένη τη διεύρυνση των
γεωγραφικών και πληθυσµιακών ορίων των νέων ∆ήµων,
καθιδρύεται υποχρέωση, µέχρι 31.12.2012, προς οργάνωση των ακόλουθων υπηρεσιακών µονάδων µε τα ακόλουθα αντικείµενα :
α. Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης
β. Οικονοµική υπηρεσία
γ. Τεχνική υπηρεσία
δ. Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ε. ∆ιαφάνειας
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στ. Νοµικής υποστήριξης
ζ. ∆ιοίκησης – ∆ιαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
η. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής
θ. Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας.
ι. Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς και
ια. Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας, εφόσον ασκούνται αντίστοιχες αρµοδιότητες.
Άρθρο 98
Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται η σύσταση
ειδικού αυτοτελούς γραφείου το οποίο υπάγεται απευθείας στο δήµαρχο και έχει ως αποστολή την παροχή διοικητικής βοήθειας σε δηµότες, οι οποίοι έχουν αντικειµενική αδυναµία προσπέλασης στις υπηρεσίες του δήµου ή στα Κ.Ε.Π.
Στο ανωτέρω γραφείο τοποθετούνται και υπηρετούν,
µε απόφαση του δηµάρχου, υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν
τις απαιτούµενες γνώσεις και ανάλογη διοικητική εµπειρία, προς παροχή κατ’ οίκον εξυπηρέτησης των ανωτέρω
δηµοτών ως «δηµοτικοί ανταποκριτές», για το σύνολο
των αρµοδιοτήτων του.
Ο δήµος, δια του ειδικού γραφείου και οι υπηρετούντες σε αυτό υπάλληλοι συνεργάζονται µε τα αντίστοιχα
Κ.Ε.Π. και αξιοποιούν την εθελοντική προσφορά δηµοτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

κύριοι συµβαλλόµενοι, σε προγραµµατικές συµβάσεις
καθώς και ΝΠΙ∆ που συνιστούν ή συµµετέχουν οι κεντρικές Ενώσεις δήµων και περιφερειών.
Στο ίδιο άρθρο, συµπεριελήφθησαν και οι ρυθµίσεις
περί συµβάσεων συνεργασίας φορέων της Τ.Α., δεδοµένου ότι αποτελεί µια ειδικότερη µορφή συνεργασίας των
ίδιων φορέων, η οποία έχει ως αντικείµενο την παροχή
υπηρεσιών, που αφορούν σε βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωµάτων, εισφορών και προστίµων.
Άρθρο 101
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθµίζεται το θέµα
της νοµικής προσωπικότητας των δικτύων δήµων τα οποία προβλέπονται στον Κ.∆.Κ. και ειδικότερα στα άρθρα που αναφέρονται στις διεθνείς συνεργασίες των ΟΤΑ (άρθρα 219 και 220 του Κ∆Κ) και συµπληρώνονται οι
σχετικές ρυθµίσεις και µε τη συµµετοχή των περιφερειών. Η νοµική προσωπικότητα που θα έχουν τα δίκτυα δήµων εσωτερικού ή εξωτερικού ή δήµων και περιφερειών
είναι της αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικής, η οποία
συστήνεται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθ. 741 του ΑΚ σε συνδυασµό µε το άρθρο 267 του
Κ∆Κ. ∆ίνεται επίσης η δυνατότητα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων του
δικτύου, να συµµετέχουν κοινωνικοί φορείς µε σκοπούς
αντίστοιχους µε αυτούς του δικτύου, καθώς και πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα.
Άρθρο 102

Στα άρθρα 99 - 112 του παρόντος κεφαλαίου περιλαµβάνονται συµπληρωµατικές ρυθµίσεις προς τις αντίστοιχες του Κ.∆.Κ. που αφορούν στη διαδηµοτική συνεργασία και ρυθµίσεις που αφορούν στη συγχώνευση των
ΝΠ∆∆ και επιχειρήσεων των ΟΤΑ που συνενώνονται χωρίς να θίγονται οι ρυθµίσεις του Κ.∆.Κ. που αφορούν στα
θέµατα εσωτερικής λειτουργίας και διοίκησης αυτών. Ειδικότερα:

Mε το άρθρο 102 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
ρυθµίζεται το θέµα της υπαγωγής των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων στους δήµους που προκύπτουν από
συνένωση, από την έναρξη λειτουργίας τους, συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων που συνδέονται µε αυτά, καθώς επίσης και των τυχόν συµβάσεων µίσθωσης έργου και ορισµένου χρόνου,
µέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο 99
Άρθρο 103
Με το άρθρο 99 και για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των αυξηµένων αρµοδιοτήτων που αναλαµβάνουν οι
νέοι φορείς των δύο βαθµών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
καθώς και την προώθηση της συνεργασίας µεταξύ τους,
εµπλουτίζονται οι διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα περί διαδηµοτικής συνεργασίας και θεσπίζονται επιπλέον διατάξεις για τη δυνατότητα συνεργασίας
των δήµων και περιφερειών για την άσκηση αρµοδιότητας ή την υποστήριξη της άσκησης της για λογαριασµό
ενός ή περισσοτέρων των συµβαλλοµένων µερών. Στις
συµβάσεις αυτές µπορεί να συµµετέχουν και νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή Σύνδεσµοι, που έχουν συσταθεί από τον ΟΤΑ, ο οποίος αναλαµβάνει την άσκηση
της συγκεκριµένης αρµοδιότητας. Επίσης, προβλέπεται
η δυνατότητα έκδοσης απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
εφόσον κριθεί αναγκαία η ειδικότερη ρύθµιση θεµάτων
για την εφαρµογή του συγκεκριµένου άρθρου.
Άρθρο 100
Με το άρθρο 100 εµπλουτίζεται το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο, ώστε να συµπεριληφθούν οι περιφέρειες, ως

Με το άρθρο 103 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
προσδιορίζεται ο αριθµός των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που µπορεί να έχει ένας δήµος σε σχέση µε
τους τοµείς αρµοδιοτήτων του. Έτσι προβλέπεται ότι κάθε δήµος µπορεί να έχει έως δύο ΝΠ∆∆, ένα για τον τοµέα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τον τοµέα πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75
του ν. 3463/2006. Στην περίπτωση που ο δήµος διαθέτει
κοινωφελή επιχείρηση, τότε µπορεί να έχει έως ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Στους δήµους µε πληθυσµό άνω των 300.000 κατοίκων επιτρέπεται να λειτουργούν έως δύο νοµικά πρόσωπα για κάθε ένα από
τους ανωτέρω δύο τοµείς αρµοδιοτήτων.
Επίσης ένας δήµος µπορεί να έχει ένα ΝΠ∆∆ για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιµένα (Λιµενικό Ταµείο).
Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα, µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και αίτηµα του οικείου δήµου, να
διατηρηθεί ως αυτοτελές ένα ΝΠ∆∆ λόγω της ιδιαίτερης
και ευρύτερης αναγνώρισης του έργου του και καταξίωσης της προσφοράς του.
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Στο ίδιο άρθρο γίνεται πρόβλεψη για την υποχρεωτική
συγχώνευση των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
που περιέρχονται στο νέο δήµο σ’ ένα νοµικό πρόσωπο
για κάθε κατηγορία, καθώς και η διαδικασία της συγχώνευσης, ώστε να µην διαταραχθούν οι προσφερόµενες
υπηρεσίες στο στάδιο της συγχώνευσης. Από την υποχρέωση της συγχώνευσης εξαιρούνται τα Ιδρύµατα των
συνενούµενων δήµων λόγω του ότι αυτά αποτελούν ειδική κατηγορία ΝΠ∆∆ και οι σχολικές επιτροπές, οι οποίες συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε δύο νοµικά πρόσωπα, ένα για τις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και
ένα για τις σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται η έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης για τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών, την κατανοµή των πιστώσεων, τον τρόπο και τη διαδικασία πραγµατοποίησης, δικαιολόγησης και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων των σχολικών επιτροπών.
Επίσης, προβλέπεται η λειτουργία αποκεντρωµένων υπηρεσιών, ως παραρτήµατα των νοµικών προσώπων των
δήµων. Συγκεκριµένα, όταν τα ΝΠ∆∆ παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως φροντίδα παιδιών,
ηλικιωµένων, αθλητικές ή πολιτιστικές δραστηριότητες
κ.λπ., λειτουργούν αποκεντρωµένες υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες αυτές, συγκροτούνται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου του νοµικού προσώπου, άµισθες επιτροπές στις οποίες συµµετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι
των χρηστών των παρεχοµένων υπηρεσιών και ο προϊστάµενος του παραρτήµατος ή, αν δεν υπάρχει, ο οριζόµενος από τον Πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου του
νοµικού προσώπου υπάλληλος της αποκεντρωµένης υπηρεσίας, ως πρόεδρος. Οι ανωτέρω επιτροπές παρακολουθούν τη λειτουργία του παραρτήµατος και διατυπώνουν σχετικές προτάσεις στο διοικητικό συµβούλιο του
νοµικού προσώπου.
Τέλος, προβλέπεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης η έκδοση πρότυπου κανονισµού για τη λειτουργία
των νοµικών προσώπων και των παραρτηµάτων τους, ανά κατηγορία.
Με τις παραγράφους 8 έως 10 του ίδιου άρθρου, ρυθµίζονται τα θέµατα του προσωπικού των συγχωνευθέντων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και η διαδικασία ένταξής του στο νέο νοµικό πρόσωπο.
Συγκεκριµένα, προβλέπεται η ψήφιση του οργανισµού
εσωτερικής υπηρεσίας του νέου νοµικού προσώπου εντός τριών µηνών από τη δηµοσίευση της συγχώνευσης
και η κατάταξη του µονίµου προσωπικού σε αντίστοιχες
θέσεις κατά κατηγορία και κλάδο και του προσωπικού µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε
προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθµίδας και ειδικότητας.
Με την παράγραφο 11 προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλου νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου του δήµου σε άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου του ιδίου δήµου ή σε υπηρεσία του ιδίου δήµου,
κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων και χωρίς αίτηση του υπαλλήλου. Επιπλέον, προβλέπεται η ανάθεση
της άσκησης παράλληλων καθηκόντων σε υπάλληλο νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου του δήµου. Με τις
ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής επιδιώκεται η καλύτερη και αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση του προσωπικού

των νοµικών προσώπων του δήµου, ανάλογα µε τις ανάγκες αυτού.
Άρθρο 104
Στο άρθρο 104 ρυθµίζεται το ζήτηµα των Συνδέσµων,
τα µέλη των οποίων αποτελούν ΟΤΑ, οι οποίοι συνενώνονται µε τον παρόντα νόµο σε ένα δήµο, οπότε ο συγκεκριµένος σύνδεσµος καταργείται. Στην περίπτωση
αυτή, τους σκοπούς, για τους οποίους είχε συσταθεί, αναλαµβάνει ο νέος δήµος, ο οποίος καθίσταται καθολικός διάδοχος του συνδέσµου. Επίσης, ρυθµίζονται τα ειδικότερα θέµατα του προσωπικού των ανωτέρω Συνδέσµων που µεταφέρεται στους δήµους.
Επίσης, εντός των διοικητικών ορίων κάθε περιφέρειας, οι σύνδεσµοι και οι ανώνυµες εταιρείες που έχουν
συσταθεί ως φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων
(ΦΟ.∆.Σ.Α.), υποκαθίστανται από ενιαίο σύνδεσµο, στον
οποίο συµµετέχουν υποχρεωτικά οι δήµοι όλων των διαχειριστικών ενοτήτων της περιφέρειας, σύµφωνα και µε
τη διάταξη του άρθρου 30 του ν. 3536/2007 προκειµένου
αυτός να λειτουργεί κατά τον πιο αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο.
Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των ειδικών αναγκών νησιωτικών περιοχών µε ρητή
πρόβλεψη στη διάταξη του άρθρου 206, σύµφωνα µε την
οποία η συγχώνευση των ΦΟ.∆.Σ.Α. στην περιφέρεια Ιονίου και Βορείου Αιγαίου γίνεται ανά περιφερειακή ενότητα, ενώ στην περιφέρεια νοτίου Αιγαίου γίνεται ανά
νοµό.
Άρθρα 105 και 106
Με τις ρυθµίσεις των άρθρων αυτών θεσπίζεται µια επιπλέον µορφή συνεργασίας µεταξύ των ΟΤΑ των δύο
βαθµών αυτοδιοίκησης για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των νέων αρµοδιοτήτων, που µεταφέρονται σε
αυτούς, την πληρέστερη παροχή υπηρεσιών προς την
τοπική κοινωνία και τον συντονισµό των δράσεων τους.
Για το λόγο αυτό, πέρα από τις συµβάσεις διαβαθµιδικής
συνεργασίας και τα δίκτυα δήµων και περιφερειών, που
αποτελούν µια πιο ελεύθερη και κατά περίπτωση µορφή
συνεργασίας, εισάγεται µια πιο τυπική συνεργασία, µε
τη σύσταση ιδίου νοµικού προσώπου και µάλιστα δηµοσίου δικαίου, µε ειδικό σκοπό, που θα αφορά την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρµοδιοτήτων, το σχεδιασµό και την κατάρτιση προγραµµάτων και µεθόδων για την ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου δικαιοδοσίας τους.
Για τα λοιπά θέµατα λειτουργίας ενός τέτοιου συνδέσµου, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα περί σύστασης και λειτουργίας Συνδέσµων των δήµων.
Άρθρο 107
Με το άρθρο 107 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
ορίζονται ο αριθµός και οι µορφές των επιχειρήσεων που
µπορούν να έχουν οι δήµοι. Ειδικότερα ορίζεται ότι µπορούν να έχουν:
µία κοινωφελή επιχείρηση,
µία δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης
(∆ΕΥΑ) του ν. 1069/80,
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µία επιχείρηση µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενούµενους δήµους και
µία δηµοτική ανώνυµη εταιρία του άρθρου 266 του
Κ.∆.Κ.,(µονοµετοχική) εφόσον είχαν συσταθεί στους συνενούµενους δήµους.
Επίσης, οι δήµοι εξακολουθούν να µπορούν να συνιστούν και να συµµετέχουν σε ανώνυµες εταιρίες, οι µορφές και το αντικείµενο των οποίων προβλέπονται µε τη
διάταξη του άρθρου 265 του Κ.∆.Κ..
Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται η συνέχιση λειτουργίας
των υφιστάµενων αστικών εταιριών µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 267 του Κ.∆.Κ.
και µε την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του άρθρου 111 του παρόντος νοµοσχεδίου.
Άρθρο 108
Με το άρθρο 108 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
ρυθµίζονται τα θέµατα των επιχειρήσεων των ΟΤΑ που
συνενώνονται. Συγκεκριµένα ορίζεται ότι οι δήµοι που
προκύπτουν από συνένωση ΟΤΑ υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συνενούµενων δήµων
και κοινοτήτων, ως προς τις επιχειρήσεις αυτών, καθώς
και όλων των συµβάσεων που αυτές έχουν συνάψει, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που αφορούν το προσωπικό,
εφόσον µε την έναρξη λειτουργίας των νέων δήµων είναι σε ισχύ, ώστε να µην διαταραχθούν οι προσφερόµενες υπηρεσίες.
Στην περίπτωση των ανώνυµων εταιριών στις οποίες
συµµετέχουν οι συνενούµενοι ΟΤΑ, το ποσοστό συµµετοχής αυτών περιέρχεται αυτοδικαίως στους νέους δήµους.

πλεονάζοντος προσωπικού σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του δήµου, µε την ίδια σχέση εργασίας, κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου,. Το µεταφερόµενο προσωπικό υπάγεται
στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας που ισχύουν για το
προσωπικό των νοµικών προσώπων στα οποία µεταφέρεται, λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του στις
συγχωνευόµενες επιχειρήσεις.
Με την παράγραφο 5 ρυθµίζεται η κατάταξη του µεταφερόµενου προσωπικού σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου του δήµου. Ειδικότερα, προβλέπεται η κατάταξη
του προσωπικού αυτού σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής βαθµίδας και αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας, εφόσον κατέχει τα απαιτούµενα προσόντα.
Η ίδια διαδικασία εφαρµόζεται και στην περίπτωση της
συγχώνευσης των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης
και Αποχέτευσης (∆ΕΥΑ).
Άρθρο 110
Με το άρθρο 110 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
αναφορικά µε τη συγχώνευση των ανωνύµων εταιριών
των νέων δήµων, ρυθµίζεται η διαδικασία της υποχρεωτικής συγχώνευσης των ανωνύµων εταιριών το σύνολο
των µετοχών των οποίων, ανήκει στο νέο δήµο που προκύπτει από τη συνένωση και τα νοµικά του πρόσωπα, σε
µια ανώνυµη εταιρία, καθώς επίσης και η αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των διοικήσεων των επιχειρήσεων
που συγχωνεύονται. Με το ίδιο άρθρο ρυθµίζεται και η
µεταφορά του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου των συγχωνευόµενων εταιριών στη νέα εταιρία.
Άρθρο 111

Άρθρο 109
Με το άρθρο 109 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
ρυθµίζεται η διαδικασία της υποχρεωτικής συγχώνευσης
των κοινωφελών επιχειρήσεων των ΟΤΑ που συνενώνονται σε µία. Η συγχώνευση ολοκληρώνεται µε απόφαση
του οικείου δηµοτικού συµβουλίου, σε προθεσµία δύο (2)
µηνών από την εγκατάσταση της νέας δηµοτικής αρχής.
Με το ίδιο άρθρο ορίζεται η αυτοδίκαιη παράταση της
θητείας των διοικήσεων των υφιστάµενων επιχειρήσεων
µέχρι τη δηµοσίευση της ανωτέρω απόφασης, καθώς επίσης και η υπαγωγή της περιουσίας, κινητής και ακίνητης, των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων στην επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός
διάδοχος σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των
συγχωνευόµενων επιχειρήσεων.
Με την παράγραφο 2 ρυθµίζεται κατ’ αρχήν η µεταφορά όλου του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου των συγχωνευόµενων κοινωφελών επιχειρήσεων, στη νέα επιχείρηση, λαµβανοµένης υπόψη της προϋπηρεσίας του προσωπικού αυτού
στην συγχωνευόµενη επιχείρηση.
Με την παράγραφο 3 προβλέπεται η σύνταξη εσωτερικού κανονισµού προσωπικού, εντός τριών µηνών από τη
δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 και η ένταξη σε αυτόν, των θέσεων του προσωπικού που κρίνονται ως απαραίτητες από το διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης.
Με την παράγραφο 4 ρυθµίζεται η µεταφορά τυχόν

Με το άρθρο 111 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
αναφορικά µε την προσαρµογή των λοιπών επιχειρήσεων, ρυθµίζεται η ενσωµάτωση των κοινωφελών δράσεων
των αστικών εταιριών ΟΤΑ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στις οποίες συµµετέχει ένας δήµος και νοµικά του
πρόσωπα στην κοινωφελή επιχείρηση του νέου δήµου,
σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των
νέων δηµοτικών αρχών. Στην περίπτωση αυτή, προβλέπεται η µεταφορά του προσωπικού που απασχολείται
στις δράσεις αυτές, στην κοινωφελή επιχείρηση. Ενώ,
στην περίπτωση που στις ανωτέρω επιχειρήσεις συµµετέχουν περισσότεροι δήµοι ή και άλλοι φορείς, αυτές
συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν, µέχρι τη λήξη του
χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη. Με
το ίδιο άρθρο, προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση παράταση
της διάρκειας των αστικών εταιριών ΟΤΑ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες διαχειρίζονται Ευρωπαϊκά
Προγράµµατα, µέχρι τη λήξη των προγραµµάτων αυτών.
Στο ίδιο άρθρο ενσωµατώνεται πρόβλεψη για την υποχρεωτική λύση των υφιστάµενων διαδηµοτικών ή αµιγών
επιχειρήσεων του π.δ. 410/95, σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών,
στις οποίες είχε ανατεθεί, σύµφωνα µε το καταστατικό
τους, η παροχή υπηρεσιών για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων και την αποκοµιδή των απορριµµάτων
και την άσκηση των ανωτέρω σχετικών δράσεων από
τον οικείο δήµο. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται η µεταφορά του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
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δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που λύονται, στον οικείο δήµο και η κατάταξη σε αντίστοιχες
προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Ρυθµίζονται επίσης και θέµατα των
υφιστάµενων επιχειρήσεων τηλεθέρµανσης, οι οποίες
πλέον λειτουργούν ως επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα του ν. 1069/1980.

Άρθρο 115
Με το άρθρο 115 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
αναφορικά µε τους κανόνες διεξαγωγής των εκλογών,
ορίζεται η εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3202/ 2003
(ΦΕΚ 284 Α΄) και στις περιφερειακές εκλογές.
Άρθρο 116

Άρθρο 112
Με το άρθρο 112 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου
(Λοιπές διατάξεις), ρυθµίζεται η συνέχιση της υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. προγραµµάτων που υλοποιούνται από τα συγχωνευόµενα νοµικά
πρόσωπα και επιχειρήσεις, από το νέο νοµικό πρόσωπο
ή τη νέα επιχείρηση που θεωρείται, ως προς τις υποχρεώσεις και δικαιώµατα που απορρέουν από τα προγράµµατα αυτά, καθολικός διάδοχος. Στην περίπτωση αυτή
προβλέπεται η ανανέωση των συµβάσεων ορισµένου
χρόνου του προσωπικού των προγραµµάτων αυτών από
το διάδοχο φορέα, µέχρι τη λήξη των προγραµµάτων.
Για τις συµβάσεις έργου, που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών, προβλέπεται η συνέχισή
τους από το διάδοχο φορέα, µέχρι τη λήξη των συµβάσεων αυτών.
Με το ίδιο άρθρο επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιτρεπτή
πλέον η σύσταση επιχείρησης µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού, καθώς
και µονοµετοχικών ανωνύµων εταιριών του άρθρου 266
του Κ.∆.Κ..
ΜΕΡΟΣ Γ΄
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΡΧΕΣ – ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 113
Στο άρθρο 113 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, ορίζονται τα διοικητικά όργανα των περιφερειών, ο αριθµός
των αιρετών αντιπεριφερειαρχών καθώς και ο αριθµός
των µελών των περιφερειακών συµβουλίων. Συλλογικά
όργανα της περιφέρειας είναι το περιφερειακό συµβούλιο, η οικονοµική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
Τα άρθρα του κεφαλαίου αυτού περιλαµβάνουν ρυθµίσεις που αφορούν στην όλη εκλογική διαδικασία για την
ανάδειξη των περιφερειακών αρχών. Ειδικότερα:
Άρθρο 114
Στο άρθρο 114 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, αναφορικά µε τη διάρκεια της περιφερειακής περιόδου, ορίζεται το ενιαίο της διαδικασίας εκλογής για τα αιρετά
αξιώµατα των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού. Η παράγραφος 3 εισάγει την ίδια ρύθµιση µε αυτή του άρθρου 9 του παρόντος σχεδίου νόµου, αναφορικά µε την ηµεροµηνία εγκατάστασης και λήξης της θητείας των περιφερειακών
αρχών.

Με το παρόν άρθρο επέρχεται µια σηµαντική µεταβολή σε σχέση µε τη θητεία των περιφερειακών αρχών, µε
την επιµήκυνσή της κατά ένα (1) έτος. Η διάρκεια της περιφερειακής περιόδου ορίζεται, όπως και της δηµοτικής,
εφεξής, σε πέντε (5) έτη. Η εκλογή των περιφερειακών
αρχών γίνεται την ίδια ηµέρα διενέργειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των Ελλήνων µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα ίδια εκλογικά τµήµατα. Η εγκατάσταση των αρχών που έχουν εκλεγεί γίνεται την 1η Σεπτεµβρίου του έτους διεξαγωγής των εκλογών και η θητεία τους λήγει την 31η Αυγούστου του πέµπτου έτους.
Η επιµήκυνση της περιφερειακής περιόδου διασφαλίζει τον καλύτερο προγραµµατισµό της δράσης των περιφερειακών αρχών και την απρόσκοπτη εκπλήρωση του
νέου θεσµικού ρόλου και των αυξηµένων καθηκόντων
τους.
Άρθρο 117
Με το άρθρο 117, διασφαλίζεται ότι η πραγµατική βούληση των εκλογέων καθίσταται ανεξάρτητη από την επιρροή προσώπων που κατέχουν θέσεις ευθύνης, αλλά
και άσκησης εξουσίας. Ειδικότερα, µε την προτεινόµενη
διάταξη απαριθµούνται ρητά και περιοριστικά τα κωλύµατα εκλογιµότητας και τα ασυµβίβαστα προς τις θέσεις
των αιρετών οργάνων των περιφερειών, θεσπίζοντας αυτά, για πρώτη φορά, για τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
Εκτελεστικοί Γραµµατείς και Περιφερειακοί συµπαραστάτες του πολίτη και της επιχείρησης στις περιφέρειες,
όπου υπηρετούν.
Πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων νοµικών προσώπων
δηµοσίου δικαίου και ιδρυµάτων, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί, προϊστάµενοι υπηρεσιακών µονάδων µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας των ανωτέρω ΝΠ∆∆ και ιδρυµάτων
καθώς και διευθύνοντες και εντεταλµένοι σύµβουλοι και
προϊστάµενοι υπηρεσιακών µονάδων νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου πλην αστικών εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συστήσει ή στα οποία συµµετέχουν οι περιφέρειες, στις οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα.
Υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας του ∆ηµοσίου, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου
και δεύτερου βαθµού, των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο, µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος στις περιφέρειες στα διοικητικά όρια των οποίων άσκησαν καθήκοντα
προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης, κατά το δεκαοκτάµηνο πριν από
τη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών.
Η κατηγορία των υπαλλήλων που καταλάµβανε το εν
λόγω κώλυµα διευρύνθηκε σε σχέση µε αυτή που προσδιορίζεται στο άρθρο 21 του Κ.Ν.Α. (Κώδικα Νοµαρχια-
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κής Αυτοδιοίκησης, πδ 30/ 1996), ενώ παράλληλα επιµηκύνθηκε ο αποτρεπτικός χρόνος άσκησης των καθηκόντων προϊσταµένου οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης από το έτος των περιφερειακών εκλογών στους δεκαοκτώ µήνες από τη διενέργειά τους.
∆ιοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι διοικητικών συµβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι των
νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων
ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή
ως µέτοχος, στις περιφέρειες, στις οποίες έχουν την έδρα τους τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα, κατά το δεκαοκτάµηνο πριν από τη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών.
Θεωρείται ότι τα πρόσωπα αυτά µπορούν να ασκήσουν
επιρροή στον εκλογέα και θα πρέπει, κατ’ επιταγή των
Συνταγµατικών διατάξεων, να παραιτούνται από τις θέσεις τους προκειµένου να θέσουν υποψηφιότητα για εκλογή σε όργανο της Περιφέρειας, όπου υπηρετούν,
τουλάχιστον δεκαοκτώ µήνες πριν τη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών.
Θεσπίζεται για πρώτη φορά η υποχρέωση για τους δικαστικούς λειτουργούς, αξιωµατικούς των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας και τους θρησκευτικούς λειτουργούς των γνωστών θρησκειών, να µην έχουν υπηρετήσει είκοσι τέσσερις µήνες πριν τη διενέργεια των περιφερειακών εκλογών στα όρια της περιφέρειας προκειµένου να θέσουν υποψηφιότητα σε αυτή.
Θεωρείται ότι το χρονικό διάστηµα των δύο µηνών, σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κ.Ν.Α., ήταν µικρό, ώστε να αποτρέπει φαινόµενα επηρεασµού των εκλογέων από τα ανωτέρω πρόσωπα.
Τέλος, θεσπίζεται µία σηµαντική καινοτοµία, µε τη διαπίστωση – κατόπιν δικαστικής απόφασης - ασυµβιβάστου
αιρετού αξιώµατος στις περιφέρειες, η οποία εκδίδεται
κατόπιν ένστασης κατά της δικαστικής απόφασης ανακήρυξης του συγκεκριµένου συµβούλου ως επιτυχόντα
και όχι µε διοικητική πράξη, όπως ίσχυε µέχρι σήµερα.
Σύµφωνα µε τη µεταβατική διάταξη της παραγράφου
11, για τις περιφερειακές εκλογές του Νοεµβρίου 2010,
καθώς και για την περιφερειακή περίοδο του 2011- 2014,
θα ισχύσουν τα κωλύµατα και τα ασυµβίβαστα του άρθρου 21 του Κώδικα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Π∆
30/ 1996),όπως ισχύει, κατ’ αντιστοιχία προς τις υφιστάµενες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα.

µνα, µε ρητή πρόβλεψη, για την καταβολή του συνόλου
των ασφαλιστικών εισφορών του περιφερειάρχη, του οποίου αναστέλλεται η επαγγελµατική δραστηριότητα, από την οικεία περιφέρεια µε επιβάρυνση του προϋπολογισµού της.

Άρθρο 118

Άρθρα 130 έως και 134

Με το άρθρο 118 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
εισάγεται το ασυµβίβαστο θέσης των αιρετών εξαιτίας
οφειλών στην οικεία Περιφέρεια, κατά αντιστοιχία της
ρύθµισης του άρθρου 15 του παρόντος.

Στα άρθρα 130, 131, 132, 133 και 134 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, αναφορικά µε τα άκυρα ψηφοδέλτια,
τους εκλογικούς φακέλους, την έναρξη και λήξη της ψηφοφορίας, τη µαταίωση της ψηφοφορίας και την εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας για την εκλογή
βουλευτών, διατυπώνονται οι ίδιες ρυθµίσεις µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος, αναφορικά µε τις δηµοτικές
εκλογές, ώστε να επιτυγχάνεται η οµοιοµορφία στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης των αρχών και στους δύο
βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 119
Στο άρθρο 119 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, ορίζεται η αναστολή κάθε επαγγελµατικής δραστηριότητας
του περιφερειάρχη, εφαρµόζοντας την αντίστοιχη ρύθµιση του άρθρου 21 παρ. 3 του Κ.Ν.Α.. Λαµβάνεται µέρι-

Άρθρο 120
Με το άρθρο 120 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
αναφορικά µε την υποβολή των υποψηφιοτήτων, ορίζονται λεπτοµερώς οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για
τη νοµιµότητα της δήλωσης ενός συνδυασµού.
Άρθρο 121
Με το άρθρο 121 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
αναφορικά µε την κατάρτιση συνδυασµού, ορίζεται ο
τρόπος δήλωσης των υποψηφίων καθώς και τα δικαιολογητικά που οφείλουν αυτοί να υποβάλλουν στο αρµόδιο
πολιτικό δικαστήριο για να ανακηρυχθούν.
Άρθρα 122 έως και 128
Τα άρθρα 122, 123, 124, 125, 126, 127 και 128 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, αναφορικά µε την ανακήρυξη και κοινοποίηση των συνδυασµών, την αντικατάσταση
των υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσαν, τα δικαιώµατα των συνδυασµών, το πρόγραµµα εκλογής, τον
υπολογισµό των προθεσµιών, τη µορφή των ψηφοδελτίων και την εκτύπωση και διανοµή ψηφοδελτίων, αποτελούν αναδιατύπωση των αντίστοιχων άρθρων του παρόντος σχεδίου νόµου, αναφορικά µε τις δηµοτικές εκλογές.
Άρθρο 129
Στο άρθρο 129 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, αναφορικά µε το περιεχόµενο των ψηφοδελτίων, ορίζονται λεπτοµερειακά τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει
να αναγράφει ένα ψηφοδέλτιο, ώστε να είναι έγκυρο κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αρχών
των περιφερειών. Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να τυπωθούν από όλους τους συνδυασµούς µε τον ίδιο τρόπο,
και να περιλαµβάνουν, οπωσδήποτε, τον αντιπεριφερειάρχη της εκλογικής περιφέρειας, όπου τυπώνεται το κάθε ψηφοδέλτιο.
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Άρθρο 135
Στο άρθρο 135 του σχεδίου νόµου ορίζεται ότι κάθε
περιφερειακή ενότητα συνιστά αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια.

κατανοµή έδρες επαρκείς για να φθάσει των αριθµό των
3/5 του συνολικού αριθµού των εδρών, όλες οι έδρες της
δεύτερης κατανοµής δίδονται στον επιτυχόντα συνδυασµό χωρίς να θίγεται η πρώτη κατανοµή.
Άρθρο 140

Άρθρο 136
Στο άρθρο 136 του σχεδίου νόµου καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού του αριθµού των περιφερειακών συµβούλων που αναλογούν σε κάθε εκλογική περιφέρεια.
Μέτρο για τον υπολογισµό του αριθµού τους αποτελεί
το ακέραιο πηλίκο του συνολικού πληθυσµού της περιφέρειας δια του συνολικού αριθµού των µελών του περιφερειακού συµβουλίου. Από το πηλίκο της διαίρεσης του
πληθυσµού της εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού µέτρου προκύπτει ο αριθµός των περιφερειακών της
συµβούλων. Ο αριθµός των συµβούλων ανά εκλογική περιφέρεια, µε βάση την ανωτέρω διαδικασία, θα καθοριστεί, για λόγους ασφάλειας δικαίου, µε την έκδοση υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 137
Με το άρθρο 137 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου
καταργείται η ρύθµιση του ν. 3434/2006. Εφεξής, επιτυχών συνδυασµός θεωρείται αυτός που λαµβάνει το
50%+1 του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, αποκαθιστώντας, έτσι, την πάγια ρύθµιση ανάδειξης των αρχών των ΟΤΑ β’ βαθµού.
Άρθρα 138 και 139
Με τα άρθρα 138 και 139 του προτεινόµενου σχεδίου
νόµου επαναλαµβάνονται οι ρυθµίσεις των άρθρων 33
και 36, αντίστοιχα, του Κ.Ν.Α., σύµφωνα µε τις οποίες,
για την επιτυχία ενός συνδυασµού στις εκλογές, απαιτείται αυτός να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε αυτή την περίπτωση, ο επιτυχών συνδυασµός λαµβάνει τα 3/5 του συνολικού αριθµού των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου, αν το
ποσοστό του είναι µέχρι 60%, ενώ τα υπόλοιπα δύο πέµπτα των εδρών κατανέµονται αναλογικά µεταξύ των επιλαχόντων συνδυασµών. Σε περίπτωση όπου ο επιτυχών συνδυασµός λάβει ποσοστό ψήφων µεγαλύτερο
του 60% των εγκύρων ψηφοδελτίων, οι έδρες κατανέµονται αναλογικά µεταξύ όλων των συνδυασµών µη κωλυοµένου του επιτυχόντος να λάβει έδρες περισσότερες
από τα 3/5 του συνολικού αριθµού των εδρών. Αν κανένας συνδυασµός δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η
εκλογή επαναλαµβάνεται την επόµενη Κυριακή ανάµεσα
στους υποψηφίους περιφερειάρχες των δύο συνδυασµών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Σε αυτή την
περίπτωση, οι µισές έδρες κατανέµονται αναλογικά µεταξύ όλων των συνδυασµών βάσει του αποτελέσµατος
της πρώτης εκλογής, ενώ οι υπόλοιπες έδρες κατανέµονται µεταξύ των δύο µετεχόντων στην επαναληπτική εκλογή συνδυασµών. Ο τελικά επιτυχών συνδυασµός
λαµβάνει στη δεύτερη κατανοµή τόσες έδρες όσες υπολείπονται για να φθάσει στα 3/5 του συνολικού αριθµού
των εδρών, ενώ ο πρώτος επιλαχών συνδυασµός λαµβάνει τις υπόλοιπες από τις κατανεµόµενες έδρες. Σε περίπτωση όπου από την πρώτη κατανοµή προκύπτει αδυναµία του επιτυχόντος συνδυασµού να λάβει στη δεύτερη

Με το άρθρο 140 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
ορίζεται η διαδικασία κατανοµής των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου, ανά εκλογική περιφέρεια, στους επιτυχόντες και επιλαχόντες συνδυασµούς. Κατ’ αρχήν ο
επιτυχών συνδυασµός λαµβάνει µία έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια έτσι ώστε να διαθέτει περιφερειακό
σύµβουλο σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Το εκλογικό µέτρο για τον κάθε επιλαχόντα συνδυασµό εξάγεται
από το πηλίκο – προσαυξηµένο κατά µία µονάδα - της διαίρεσης του συνολικού αριθµού των εγκύρων ψηφοδελτίων του στην περιφέρεια δια του αριθµού των εδρών
που δικαιούται συνολικά στο περιφερειακό συµβούλιο.
Σε κάθε εκλογική περιφέρεια, ο συνδυασµός λαµβάνει αριθµό εδρών ίσο µε το πηλίκο της διαίρεσης του αριθµού
των εγκύρων ψηφοδελτίων του δια του εκλογικού µέτρου. Εάν ο συνδυασµός εξακολουθεί να δικαιούται έδρες στο περιφερειακό συµβούλιο, ο αριθµός τους συµπληρώνεται µε τη διάθεση ανά µίας από κάθε εκλογική
περιφέρεια, όπου διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Εάν σε κάθε
εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιµες έδρες
όσες δικαιούται ο συνδυασµός εκεί, τις καταλαµβάνει όλες και ο αριθµός τους αφαιρείται από τις διαθέσιµες της
περιφέρειας. Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός, στο
συνδυασµό κατακυρώνονται µόνον οι διαθέσιµες. Εάν,
µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, παραµένουν αδιάθετες για το συνδυασµό έδρες, κατανέµονται
ανά µία κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες, όπου ο
συνδυασµός διατηρεί το µεγαλύτερο, κατά φθίνουσα
σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Τέλος, οι έδρες
που παραµένουν αδιάθετες σε κάθε εκλογική περιφέρεια µετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας
και για όλους τους επιλαχόντες συνδυασµούς, καταλαµβάνονται από τον επιτυχόντα συνδυασµό.
Άρθρα 141 έως και 145
Με τα άρθρα 141, 142, 143, 144 και 145 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, αναφορικά µε την παραίτηση ή
θάνατο υποψηφίου, την κατανοµή των εδρών του περιφερειακού συµβουλίου, τις περιπτώσεις ισοψηφίας, την
εξαγωγή και δηµοσίευση του αποτελέσµατος και την έκθεση των πρακτικών αποτελούν αναδιατύπωση των αντίστοιχων άρθρων του παρόντος, αναφορικά µε τις δηµοτικές εκλογές, ώστε να επιτυγχάνεται η οµοιοµορφία
στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης των αρχών και
στους δύο βαθµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 146
Με το άρθρο 146 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
επέρχεται µία ουσιώδης µεταβολή, αναφορικά µε τον
τρόπο επικύρωσης της εκλογής και ανάδειξης του επιτυχόντα και των επιλαχόντων συνδυασµών. Ενώ, µε το άρθρο 39 του Κ.Ν.Α., το πολυµελές πρωτοδικείο ανακήρυσσε τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς
σε περίπτωση µη άσκησης των προβλεπόµενων στον
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Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας ενστάσεων, µε τη νέα
ρύθµιση, ανεξαρτήτως της άσκησης ή µη των προβλεπόµενων ενστάσεων, το πολυµελές πρωτοδικείο θα ανακηρύξει τον επιτυχόντα και τους επιλαχόντες συνδυασµούς και οι νέες αρχές θα εγκατασταθούν µε αυτή την
απόφαση, εάν, φυσικά, η εκδίκαση των ενστάσεων δεν
περαιωθεί πριν την 1η Ιανουαρίου του επόµενου, των εκλογών, έτους.
Με την ανωτέρω απόφαση του πρωτοδικείου, αφενός
ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωµατικοί σύµβουλοι της κάθε εκλογικής περιφέρειας κάθε συνδυασµού, αφετέρου ανακηρύσσονται οι τακτικοί σύµβουλοι
κάθε συνδυασµού, σύµφωνα µε τον αριθµό των σταυρών
προτίµησης που έχουν λάβει στο σύνολο της περιφέρειας.
Άρθρα 147 και 148
Με τα άρθρα 147 και 148 του προτεινόµενου σχεδίου
νόµου, αναφορικά µε το δικαίωµα και την άσκηση ένστασης, επαναλαµβάνονται οι ίδιες ρυθµίσεις µε το αυτό περιεχόµενο των άρθρων 45 και 46 του παρόντος, προσφέροντας ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο ελέγχου και εκδίκασης του κύρους των εκλογών.
Άρθρα 149 και 150
Με το άρθρο 149 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
αναφορικά µε το περιεχόµενο της ένστασης, προσδιορίζεται ότι η ένσταση στρέφεται κατά της απόφασης του
πολυµελούς πρωτοδικείου, µε την οποία ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες και οι επιλαχόντες συνδυασµοί και οι
υποψήφιοι κάθε συνδυασµού που εκλέγονται ως τακτικοί ή αναπληρωµατικοί. Εποµένως, µετά την ισχύ του
άρθρου αυτού, καταργούνται οι ενστάσεις που στρέφονταν κατά της πράξης, µε την οποία ανακηρύσσονταν οι
συνδυασµοί και κατά της πράξης, µε την οποία εξάγεται
το αποτέλεσµα της εκλογής, που προέβλεπε ο Κώδικας
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. ∆ιευκρινίζεται ότι οι λόγοι που
µπορούν να θεµελιώσουν τη µοναδική, µε τον προτεινόµενο νόµο, ένσταση, είναι οι ίδιοι που θεµελίωναν τις
τρεις ενστάσεις του Κ∆∆.
Επακόλουθο αυτής της αλλαγής είναι η ρύθµιση του
άρθρου 150, αναφορικά µε την προθεσµία για την άσκηση της ένστασης. Η µοναδική ένσταση, που χωρεί πλέον,
ασκείται σε προθεσµία επτά ηµερών από τη λήξη του
χρόνου έκθεσης της πράξης, αναφορικά µε την ανακήρυξη του επιτυχόντα και επιλαχόντων συνδυασµών, χωρίς να µπορεί η προθεσµία αυτή να παραταθεί.

Άρθρα 153 έως και 158
Με τα άρθρα 153, 154, 155, 156, 157 και 158, του προτεινόµενου σχεδίου νόµου αναφορικά µε την επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσης, την ορκωµοσία των περιφερειακών αρχών, την αποποίηση της εκλογής, την διαδικασία παραίτησης των αιρετών των Περιφερειών, τη διαδικασία αναπλήρωσης των µελών του
συµβουλίου και την διαδικασία εκλογής εξαιτίας διάλυσης των συµβουλίων, αποτελούν αναδιατύπωση των άρθρων 51, 52, 53, 54, 55, και 56 του παρόντος, αναφορικά
µε τις δηµοτικές εκλογές, στο πλαίσιο της νέας διοικητικής µεταρρύθµισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Στα άρθρα 159 -179 του κεφαλαίου αυτού περιλαµβάνονται οι ρυθµίσεις που αφορούν στην οργάνωση και
λειτουργία των οργάνων της περιφέρειας, τις αρµοδιότητες αυτών καθώς και στους νέους θεσµούς που εισάγονται µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου και ενισχύουν
τη συµµετοχή των πολιτών στην αναπτυξιακή πολιτική
της περιφέρειας αλλά και στον περιορισµό των προβληµάτων κακοδιοίκησης. Ειδικότερα:
Άρθρο 159
Με το άρθρο 159 καθορίζονται οι αρµοδιότητες του
Περιφερειάρχη. Ο περιφερειάρχης είναι ο επικεφαλής
της εκτελεστικής λειτουργίας στην Περιφέρεια και ο πολιτικός ηγέτης της πλειοψηφούσας παράταξης. Έχει την
ευθύνη για την υλοποίηση του σχεδίου της περιφερειακής ανάπτυξης, συντονίζει και παρακολουθεί την εκτελεστική λειτουργία της περιφέρειας ως επικεφαλής της εκτελεστικής επιτροπής και έχει όλες εκείνες τις αρµοδιότητες που αντιστοιχούν στον προαναφερόµενο κεντρικό ρόλο του και τις ασκεί είτε απευθείας ο ίδιος είτε
µεταβιβάζοντάς τις, µε απόφαση του, στους αντιπεριφερειάρχες ή ακόµη και σε περιφερειακούς συµβούλους.
Καίριας σηµασίας ρύθµιση εισάγεται µε την παράγραφο
4 του παρόντος άρθρου, σύµφωνα µε την οποία, ο περιφερειάρχης παρουσιάζει στην Επιτροπή Θεσµών και ∆ιαφάνειας της Βουλής, τον ετήσιο απολογισµό πεπραγµένων, την ετήσια έκθεση του περιφερειακού συµπαραστάτη καθώς και την ετήσια έκθεση του οικείου ελεγκτή νοµιµότητας για την περιφέρειά του, ενώ, σύµφωνα µε την
παράγραφο 5, παρουσιάζει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής.

Άρθρο 151
Άρθρο 160
Με το άρθρο 151 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
αναφορικά µε τη διαδικασία εκδίκασης των ενστάσεων,
διατυπώνονται οι ίδιες ρυθµίσεις µε το αυτό περιεχόµενο του Κ∆∆, προσφέροντας ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο
ελέγχου και εκδίκασης του κύρους των εκλογών.
Άρθρο 152
Με το άρθρο 152 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου,
αναφορικά µε την άσκηση αίτησης αναίρεσης, επαναλαµβάνονται οι ρυθµίσεις του άρθρου 50 του παρόντος,
αναφορικά µε τις δηµοτικές εκλογές.

Με το άρθρο 160, ρυθµίζονται οι αρµοδιότητες των αντιπεριφερειαρχών. Οι αντιπεριφερειάρχες ασκούν τις
αρµοδιότητες που τους αναθέτει ο περιφερειάρχης και
πλέον συναποτελούν, υπό την προεδρία του περιφερειάρχη, την εκτελεστική επιτροπή. Οι αντιπεριφερειάρχες
διακρίνονται στους αιρετούς που εκλέγονται ταυτόχρονα µε τον περιφερειάρχη από τους εκλογείς της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, καθώς και στους αντιπεριφερειάρχες που ορίζει ο περιφερειάρχης. Ο περιφερειάρχης αναθέτει σε όλους τους αντιπεριφερειάρχες την
άσκηση τοµέων αρµοδιοτήτων της περιφέρειας. Ειδική
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µέριµνα λαµβάνεται για τις νησιωτικές περιφέρειες, στις
οποίες ο περιφερειάρχης, λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους
και σε συνάρτηση µε την ύπαρξη ειδικών προβληµάτων,
µπορεί να αναθέτει στους αντιπεριφερειάρχες που ορίζονται από αυτόν µεµονωµένες αρµοδιότητες για συγκεκριµένα νησιά. Επιπλέον, καθορίζονται οι αρµοδιότητες
και ο ρόλος των αιρετών αντιπεριφερειαρχών.

λάσσονα αντιπολίτευση. Παράλληλα, µε τη διαδικασία ανάδειξης των υποψηφίων για την εκλογή των µελών του
προεδρείου, διασφαλίζεται η εκπροσώπηση των παρατάξεων της µειοψηφίας χωρίς να παρεµβαίνει η πλειοψηφία στην ανάδειξη των υποψηφίων της. Με τον τρόπο
αυτό ενισχύονται οι αρχές της δηµοκρατίας στη λειτουργία του περιφερειακού συµβουλίου.

Άρθρο 161

Άρθρο 166

Με το άρθρο 161 ρυθµίζονται θέµατα αναπλήρωσης
και αντικατάστασης του Περιφερειάρχη και του άµεσα εκλεγόµενου Αντιπεριφερειάρχη. Ειδικότερα, στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα καθήκοντα του περιφερειάρχη ασκεί
ο αντιπεριφερειάρχης, µε τη σειρά αναπλήρωσης που έχει ορίσει ο περιφερειάρχης.

Στο άρθρο 166 ορίζεται ότι η παραίτηση από τα αιρετά
αξιώµατα του προέδρου, του αντιπροέδρου και του
γραµµατέα του συµβουλίου γίνεται οριστική αφότου
πληρωθεί η αντίστοιχη θέση που έµεινε κενή, προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα δυσλειτουργίας των
συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 162

Άρθρα 167 έως και 170

Με το άρθρο 162, ρυθµίζεται λεπτοµερώς η διαδικασία
εκλογής νέου περιφερειάρχη στις περιπτώσεις που αυτός παραιτηθεί, εκπέσει, αποβιώσει ή ακυρωθεί η εκλογή
του, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 161, καθώς και στην περίπτωση που, ενώ έχει εκλεγεί, η θέση
του µείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, στο διάστηµα
που µεσολαβεί µέχρι την εγκατάσταση των νέων αρχών
της περιφέρειάς του.

Με το άρθρο 167 αναµορφώνεται και εκσυγχρονίζεται
η διαδικασία των συνεδριάσεων του περιφερειακού συµβουλίου. Έτσι καθιερώνεται ο θεσµός των ειδικών αγορητών, µε προεγγραφή πριν από την συζήτηση του θέµατος στο προεδρείο, προκειµένου να αποφευχθούν φαινόµενα κατάχρησης του χρόνου από τους οµιλητές, δεδοµένου και του αυξηµένου αριθµού των µελών των
συµβουλίων των νέων µεγαλύτερων Περιφερειών και
την καλύτερη οργάνωση του διαλόγου και την εύρυθµη
λειτουργία του συµβουλίου.
Με το άρθρο 168 εισάγεται ο θεσµός της περιφερειακής παράταξης και ρυθµίζεται η διαδικασία ανεξαρτητοποίησης ή διαγραφής περιφερειακού συµβούλου από την
παράταξη µε την οποία έχει εκλεγεί. Εισάγεται περιορισµός ως προς τη δυνατότητα µέλους του περιφερειακού
συµβουλίου να ενταχθεί σε άλλη παράταξη ή να ιδρύσει
νέα, διαρκούσης της θητείας των περιφερειακών αρχών,
ο οποίος δικαιολογείται από λόγους δηµοσίου συµφέροντος που συνίστανται στη διατήρηση της σταθερότητας,
της πλειοψηφίας που έχει την ευθύνη διακυβέρνησης
της περιφέρειας. Παράλληλα λαµβάνονται µέτρα για τη
διευκόλυνση του έργου των παρατάξεων µε την υποχρέωση της περιφερειακής αρχής να παραχωρεί στις περιφερειακές παρατάξεις κατάλληλα εξοπλισµένο χώρο και
γραµµατειακή υποστήριξη.
Με το άρθρο 169 ρυθµίζεται ο τρόπος λήψης των αποφάσεων του περιφερειακού συµβουλίου. Οι αποφάσεις
λαµβάνονται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
αφού πρώτα διαπιστωθεί απαρτία, ενώ, σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Σε περίπτωση µυστικής ψηφοφορίας όµως η ισοψηφία ισοδυναµεί µε απόρριψη.
Με το άρθρο 170 ορίζεται η διαδικασία τήρησης των
πρακτικών των συνεδριάσεων του περιφερειακού συµβουλίου και εισάγεται υποχρέωση ανάρτησης όλων των
αποφάσεων στην επίσηµη ιστοσελίδα της περιφέρειας.
Η µη τήρηση της υποχρέωσης αυτής, συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης.

Άρθρο 163
Στο άρθρο 163 περιγράφονται οι αρµοδιότητες του περιφερειακού συµβουλίου που σηµατοδοτούν το ρόλο του
ως το ανώτερο αποφασιστικό πολιτικό όργανο της περιφέρειας και θεσπίζεται τεκµήριο αρµοδιότητας για όλα
τα θέµατα εκτός από αυτά που ανήκουν από το νόµο
στην αρµοδιότητα του περιφερειάρχη ή άλλων οργάνων
της περιφέρειας.
Άρθρο 164
Στο άρθρο 164 προβλέπεται η σύσταση µέχρι δύο επιτροπών, οι οποίες αποτελούνται από µέλη του περιφερειακού συµβουλίου κατά αναλογία της δύναµης των περιφερειακών παρατάξεων, στις οποίες το περιφερειακό
συµβούλιο µεταβιβάζει συγκεκριµένες αρµοδιότητες
του, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας. Παράλληλα, προβλέπεται ότι
το περιφερειακό συµβούλιο δύναται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, να ασκήσει το ίδιο µια αρµοδιότητα που έχει µεταβιβάσει σε επιτροπή, καθώς και ότι η ίδια η επιτροπή µπορεί να παραπέµψει το θέµα λόγω
σπουδαιότητας στο περιφερειακό συµβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Οι επιτροπές αυτές λειτουργούν
όπως η οικονοµική επιτροπή και µπορούν να συµµετέχουν σε αυτές και µέλη αυτής.
Άρθρο 165
Στο άρθρο 165 ρυθµίζεται η εκλογή των µελών του
προεδρείου του περιφερειακού συµβουλίου, η θητεία
του οποίου ακολουθεί την περιφερειακή περίοδο. Στο
Προεδρείο εκπροσωπούνται τόσο η πλειοψηφία µε τον
πρόεδρο όσο και οι παρατάξεις της µειοψηφίας µε τον αντιπρόεδρο από τη µείζονα και το γραµµατέα από την ε-

Άρθρα 171 και 172
Με τα άρθρα 171 και 172, καθορίζονται οι υποχρεώσεις των περιφερειακών συµβούλων και τα κωλύµατα
συµµετοχής αυτών στις συνεδριάσεις του συµβουλίου.
Εισάγεται η δυνατότητα επιβολής πειθαρχικής ποινής
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στις περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας των περιφερειακών συµβούλων από τις συνεδριάσεις του συµβουλίου και την µη εκπλήρωση των καθηκόντων τους ενώ
προβλέπεται η υποχρέωση του προέδρου του συµβουλίου να ενηµερώνει εγγράφως τον Ελεγκτή Νοµιµότητας
για κάθε αδικαιολόγητη απουσία των συµβούλων από τις
συνεδριάσεις.

ραγωγική σύνθεση των επιµέρους συµφερόντων, ώστε
να διευκολυνθεί, στη συνέχεια, η υλοποίηση µιας περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής. Παράλληλα, µε την
συµµετοχή εκπροσώπων της κρατικής διοίκησης αλλά
και της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης, προωθείται η συνεργασία και ο συντονισµός των διαφόρων επιπέδων και
φορέων διοίκησης και αυτοδιοίκησης.

Άρθρα 173 και 174

Άρθρο 179

Με τα άρθρα 173 και 174 ρυθµίζονται τα θέµατα της
συγκρότησης και των αρµοδιοτήτων της εκτελεστικής επιτροπής. Η εκτελεστική επιτροπή είναι το όργανο που
συγκροτείται από τον περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες. Ο ρόλος της, είναι κυρίως ο συντονισµός
της εκτελεστικής λειτουργίας της περιφέρειας και ειδικότερα της υλοποίησης του προγράµµατος της περιφερειακής αρχής. Η άµεση εκλογή των αντιπεριφερειαρχών ενισχύει τη νοµιµοποίηση της εκτελεστικής επιτροπής, στην οποία συµµετέχουν από κοινού µε τον περιφερειάρχη και τους ορισµένους από αυτόν αντιπεριφερειάρχες, χωρίς όµως να µειώνει τη θεσµική δυναµική του
περιφερειάρχη, ο οποίος διευθύνει την άσκηση της περιφερειακής πολιτικής και καθορίζει το περιεχόµενο της
αρµοδιότητας των αντιπεριφερειαρχών.

Με το άρθρο 179 εισάγεται ο θεσµός του Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης σε επίπεδο περιφέρειας. Όπως και στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση, έτσι
και στην Περιφέρεια είναι απαραίτητη η θεσµοθέτηση
και λειτουργία ενός οργάνου εσωτερικής και επιτόπιας
καταπολέµησης της κακοδιοίκησης και διαµεσολάβησης
µεταξύ πολιτών και περιφερειακής διοίκησης. Οι λόγοι
που στοιχειοθετούν τη θεσµοθέτησή του και η αποστολή
του νέου οργάνου στοιχίζονται, σε µια ευρύτερη κλίµακα, µε εκείνα που ήδη αναφέρθηκαν ως προς τον δηµοτικό συµπαραστάτη. Επιπλέον, το γεγονός ότι η Περιφέρεια, ως µεγαλύτερη και ευρύτερη διοικητική µονάδα, έχει ακόµη περισσότερο ανάγκη ένα θεσµό που θα διευκολύνει την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και ο ρόλος της ως διοικητικού κέντρου µε
σηµαντικές αδειοδοτικές, ελεγκτικές και αναπτυξιακές
αρµοδιότητες, θεµελιώνουν την αναγκαιότητα θεσµοθέτησης ενός τέτοιου οργάνου, το οποίο θα διαθέτει το κύρος και την ανεξαρτησία που απαιτούνται. Έτσι, θα επιλέγεται και στην Περιφέρεια ένα πρόσωπο κύρους και εµπειρίας µε αυξηµένη πλειοψηφία 2/3 από το περιφερειακό συµβούλιο, ενώ και σε αυτή την περίπτωση διασφαλίζεται η αποφυγή προσωπικών και πολιτικών ανταγωνισµών µε την καθιέρωση κωλύµατος εκλογής του συµπαραστάτη σε αιρετά αξιώµατα. Με την ίδια πλειοψηφία
παρέχεται δυνατότητα ανάκλησης της επιλογής του, για
πληµµελή εκτέλεση των καθηκόντων του, µε ειδική αιτιολογία.

Άρθρα 175 έως και 177
Με τα άρθρα 175, 176 και 177 ρυθµίζονται τα θέµατα
που αφορούν τη συγκρότηση και λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία αποτελεί το όργανο που ασκεί
τον οικονοµικό έλεγχο και παρακολουθεί την υλοποίηση
του προϋπολογισµού της περιφέρειας.
Στην Οικονοµική Επιτροπή εκλέγονται µέλη του περιφερειακού συµβουλίου µε τη συµµετοχή των συµβούλων
της µειοψηφίας. Το περιφερειακό συµβούλιο, µπορεί, για
θέµατα ιδιαίτερα σοβαρά, µε ειδική αιτιολογία και µε την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, να αποφασίζει την άσκηση αρµοδιοτήτων της οικονοµικής επιτροπής. Αντιστοίχως, η ίδια η οικονοµική επιτροπή
µπορεί να παραπέµπει ιδιαίτερης σοβαρότητας θέµατα
στο περιφερειακό συµβούλιο, για τη λήψη σχετικής απόφασης.
Άρθρο 178
Με το άρθρο 178 εισάγεται ένας νέος θεσµός, η Περιφερειακή Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, που ενισχύει τη συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων κυρίως στην αναπτυξιακή πολιτική της περιφέρειας. Η περιφέρεια αναλαµβάνει
σηµαντικό αναπτυξιακό ρόλο, µε στόχο την άµβλυνση
των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων,
καθώς και την κινητοποίηση του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναµικού της. Τον τελευταίο, ιδίως, στόχο υπηρετεί η συγκρότηση ενός ισχυρού οργάνου διαβούλευσης
σε κάθε περιφέρεια, το οποίο θα έχει ως βασική αποστολή τη σύνθεση των επιµέρους απόψεων και συµφερόντων, προκειµένου να συγκροτηθεί µια ενιαία, ευρέως αποδεκτή και ρεαλιστική αναπτυξιακή πολιτική για την περιφέρεια, µε την ευρύτερη δυνατή συµµετοχή όλων των
παραγόντων της περιφερειακής ανάπτυξης. Μέσα από
το όργανο αυτό και τις διαδικασίες διαβούλευσης διασφαλίζεται η ανοικτή, ορθολογική και ειλικρινής ανταλλαγή επιχειρηµάτων, η ανοικτή αντιπαράθεση και η πα-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ
Άρθρα 180 έως και 184
Με τα άρθρα 180- 184 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου, ρυθµίζονται τα θέµατα, της αντιµισθίας και των ειδικών αδειών του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συµβούλων που έχουν υπαλληλική ιδιότητα. Με το άρθρο 181 ρυθµίζεται λεπτοµερώς το θέµα των απολαβών του περιφερειάρχη, των
αντιπεριφερειαρχών και του προέδρου του περιφερειακού συµβουλίου, µε την καθιέρωση αντιµισθίας, στο
πλαίσιο µιας προσπάθειας δίκαιης αντιµετώπισης του ζητήµατος των αποδοχών τους, ανάλογα µε τη θέση ευθύνης τους. Ειδικότερα, για τον περιφερειάρχη, προσδιορίζεται ως ανώτατο όριο για την αντιµισθία το ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών εξόδων παράστασης και
των επιδοµάτων ή προσαυξήσεων. Στον αντιπεριφερειάρχη και στον πρόεδρο του περιφερειακού συµβουλίου
καταβάλλεται αντιµισθία ίση µε το 75% της αντιµισθίας
του περιφερειάρχη. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται για τα αιρετά
όργανα που έχουν χαρακτηριστεί ως Άτοµα µε Αναπηρίες, των οποίων η αντιµισθία προσαυξάνεται κατά 20%.
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Με τις διατάξεις του άρθρου 182, προβλέπεται, για
τους υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα καθώς και των υπαλλήλων ΝΠΙ∆ που καταλαµβάνουν τα ανωτέρω αξιώµατα, υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστηµα που ασκούν τα καθήκοντά τους, µε παράλληλη
πρόβλεψη για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών από την περιφέρεια, ενώ στην περίπτωση που η
δικαιούµενη αντιµισθία των αντιπεριφερειαρχών και του
προέδρου του συµβουλίου είναι µικρότερη των πάσης
φύσεως αποδοχών της οργανικής τους θέσης, τότε αυτή
προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς, η οποία όµως δεν µπορεί να υπερβαίνει την αντιµισθία του περιφερειάρχη. Το χρονικό διάστηµα χρήσης της εν λόγω ειδικής άδειας, θεωρείται πραγµατικός χρόνος υπηρεσίας
για όλα τα υπαλληλικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα που απορρέουν.
Λαµβάνεται επίσης πρόνοια για τη χορήγηση ειδικής
άδειας στα µέλη της οικονοµικής επιτροπής και των άλλων επιτροπών που συστήνει το περιφερειακό συµβούλιο από µέλη του, εξήντα ηµερών, ενώ ειδική άδεια τριάντα ηµερών λαµβάνουν και οι επικεφαλής των παρατάξεων της µειοψηφίας, προκειµένου να διευκολύνονται
στην άσκηση του έργου τους καθώς και τα µέλη του περιφερειακού συµβουλίου και των επιτροπών για τη συµµετοχή στις συνεδριάσεις των οργάνων αυτών.
Με το άρθρο 184, προβλέπεται, η καταβολή δαπανών
µετακίνησης και διαµονής στα ανωτέρω όργανα που µετακινούνται εκτός της έδρας της Περιφέρειας για υπηρεσιακούς λόγους.
Άρθρο 185
Με το άρθρο 185 προβλέπεται ειδική δηµόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου για τον απολογισµό πεπραγµένων της περιφερειακής αρχής. Στην ειδική
αυτή συνεδρίαση καλούνται, εκτός των άλλων, οι δήµαρχοι των δήµων της περιφέρειας καθώς και εκπρόσωποι
πολιτικών κοµµάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Άρθρο 186
Μεταξύ των βασικών στόχων, που υπηρετεί το πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», όπως έχει προεκτεθεί, είναι
και η πλήρης αναδιάρθρωση της λειτουργικής δοµής του
Κράτους.
Πυρήνα του ανωτέρω στόχου αποτελεί και η σαφής οριοθέτηση αρµοδιοτήτων, καθώς και η, κατά το δυνατόν,
ολοκληρωµένη άσκηση δηµοσίων πολιτικών, σε κάθε επίπεδο, µε επιδίωξη τη δυνατότητα του πολίτη να γνωρίζει, µε σαφήνεια, το αρµόδιο όργανο εξυπηρέτησής του,
αποκλειστικά σε ένα επίπεδο, είτε πρόκειται για ∆ήµο,
είτε, ακόµη, για την Περιφέρεια ή την αποκεντρωµένη
∆ιοίκηση.
Παραλλήλως, η νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της ∆ιοίκησης δοµείται σε εκτεταµένο αναπτυξιακό
υπόβαθρο. Με την προτεινόµενη, εξάλλου, ρύθµιση επιδιώκεται η ευρύτερη αποκέντρωση άσκησης αρµοδιοτήτων, µε γνώµονα την καταπολέµηση συγκεντρωτικών
στοιχείων για την επίτευξη ευελιξίας και αποτελεσµατικότητας.
Οι αρµοδιότητες που είχαν, κατά το παρελθόν, απονε-

µηθεί στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ήσαν, σε µεγάλο
βαθµό, γραφειοκρατικού και διεκπεραιωτικού χαρακτήρα, που δυσχέραναν την αποτελεσµατικότητα του θεσµού, παρά τις προσπάθειες των αιρετών, οι οποίοι µε
περιορισµένα µέσα και προσωπικό, προσπάθησαν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις. Η ανάγκη για συγκρότηση της δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης στο επίπεδο µίας
µεγαλύτερης ενότητας προκύπτει πλέον πιεστικά, διότι :
Οι εξελίξεις απέδειξαν, ότι η συγκρότηση του δεύτερου βαθµού της αυτοδιοίκησης, στα όρια των σηµερινών
νοµών, καθιστά ανέφικτη την ανάληψη της ευθύνης για
τον σχεδιασµό και την άσκηση µιας ολοκληρωµένης πολιτικής για την ανάπτυξη στην περιοχή τους. Η άσκηση
αναπτυξιακής πολιτικής αναµφισβήτητα προϋποθέτει ευρύτερες ενότητες .
Η αναδιάταξη των δήµων σε λιγότερες και ισχυρότερες µονάδες, που αναλαµβάνουν περισσότερες αρµοδιότητες, επιβάλλει την αναδιάταξη του δεύτερου βαθµού σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες, ώστε να είναι
σε θέση να αναλάβουν νέες αρµοδιότητες, ιδίως στον
τοµέα της ανάπτυξης.
Η ∆ευτεροβάθµια Αυτοδιοίκηση, στα όρια των νοµών,
αποδείχθηκε ότι δυσκολεύει την αποτελεσµατική συµµετοχή στα ευρωπαϊκά όργανα, όπως την Επιτροπή των
Περιφερειών, στα οποία οι Περιφέρειες των άλλων κρατών - µελών έχουν ουσιαστικό ρόλο και λόγο.
Με την επιχειρούµενη ανασυγκρότηση του δεύτερου
βαθµού αυτοδιοίκησης σε λιγότερες και ισχυρότερες µονάδες, ενόψει της αναθεωρηµένης διάταξης 102 παρ. 1
του Συντάγµατος, που ορίζει, ότι µπορεί να ανατίθεται
στους Ο.Τ.Α. η άσκηση αρµοδιοτήτων, οι οποίες συνιστούν αποστολή του Κράτους, και εντεύθεν τη δηµιουργία ενός σύγχρονου συστήµατος διακυβέρνησης, τη συγκρότηση συστήµατος εσωτερικής αποκέντρωσης, τη
δηµοσιονοµική χειραφέτηση και την υιοθέτηση σύγχρονων και ποιοτικών µεθόδων διοικητικής δράσης, η Περιφέρεια, ως δεύτερος βαθµός αυτοδιοίκησης, µπορεί να
αναλάβει και να εκπληρώσει, ανεµπόδιστα, την ιδιαίτερη
αποστολή της.
Με τις εισαγόµενες ρυθµίσεις, οι Περιφέρειες αναλαµβάνουν:
Τις υπηρεσίες και αρµοδιότητες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που καταργούνται, εκτός από εκείνες οι οποίες µεταφέρονται στους ∆ήµους.
Σηµαντικές αρµοδιότητες, που ασκούνται, σήµερα, από την Κρατική Περιφέρεια, µε εξαίρεση όσες πρέπει να
παραµείνουν στα αποκεντρωµένα όργανα του κράτους,
χάριν της ενότητας της κρατικής πολιτικής, σε ολόκληρη
την επικράτεια, όπως τα θέµατα χωροταξίας – πολεοδοµίας, δασικής και µεταναστευτικής πολιτικής. Η Περιφέρεια γίνεται ο βασικός πυλώνας του αναπτυξιακού προγραµµατισµού, ενώ κοµβικός καθίσταται ο ρόλος της, ως
προς τα έργα και τις υποδοµές. Βασική προϋπόθεση είναι η επαρκής στελέχωσή της, αλλά και η αξιοποίηση
της πείρας και της τεχνογνωσίας που έχουν αποκτήσει
µέχρι σήµερα οι αντίστοιχες υπηρεσίες των κρατικών
Περιφερειών, ορισµένες από τις οποίες µεταφέρονται,
µαζί µε το προσωπικό τους και τους πόρους τους, στις
νέες Περιφέρειες.
Προς διασφάλιση της συστηµατικής παράθεσης των
αρµοδιοτήτων τις οποίες θα ασκεί η Περιφέρεια επιχειρήθηκε η ένταξη τούτων, κατά συναφείς τοµείς.
Οι τοµείς αυτοί επικεντρώνονται στους εξής άξονες:
Προγραµµατισµού – Ανάπτυξης.
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Γεωργίας – Κτηνοτροφίας.
Φυσικών Πόρων – Ενέργειας – Βιοµηχανίας.
Απασχόλησης – Εµπορίου – Τουρισµού.
Μεταφορών – Επικοινωνιών.
Έργων – Χωροταξίας –Περιβάλλοντος.
Υγείας
Παιδείας - Πολιτισµού - Αθλητισµού.
Πολιτικής Προστασίας και ∆ιοικητικής Μέριµνας.
Στο πλαίσιο άρθρωσης των ανωτέρω τοµέων προκρίθηκε η µεθοδολογία της εξειδικευµένης παράθεσης των
ασκούµενων αρµοδιοτήτων, αντί της γενικόλογης θεµατικής αναφοράς, σε ενδεικτικό επίπεδο υπό την έννοια
ότι δια του τρόπου αυτού δηµιουργείται και τεκµήριο άσκησης κάθε υπερτοπικού χαρακτήρα αρµοδιότητας από
την Περιφέρεια, εφόσον δεν έχει ανατεθεί, δια τυπικού ή
ουσιαστικού νόµου στην αποκεντρωµένη Κρατική ∆ιοίκηση.
Εξάλλου ο ειδικός προσδιορισµός τους όχι µόνο δηµιουργεί ασφάλεια δικαίου, αλλά, κυρίως, αποτρέπει την
αλληλοεπικάλυψη και τη σύγχυση, κατά την άσκησή
τους, ενώ, παραλλήλως, παρέχει δυνατότητα σαφούς ενηµέρωσης του πολίτη, αναφορικά µε το αρµόδιο όργανο στο οποίο πρέπει να αποταθεί για την αντιµετώπιση
του αιτήµατός του και για την επίλυση οιουδήποτε προβλήµατός του.
Με τον τοµέα του αναπτυξιακού προγραµµατισµού επιδιώκεται η καταπολέµηση του σηµερινού πολυδιασπασµένου διοικητικού πλαισίου, που αποτελεί τροχοπέδη
στη αναπτυξιακή πορεία της χώρας, µέσω του νέου θεσµικού ρόλου που αναλαµβάνει η Περιφέρεια. Στοχεύει
στην προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, παρακολουθεί και επισηµαίνει στους αρµόδιους φορείς γενικότερα και ειδικότερα ζητήµατα, που αναφέρονται
στην λήψη των αναγκαίων µέτρων προς βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. Αποβλέπει στην ενθάρρυνση
των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, σε περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, στην αποτελεσµατικότερη διαχείριση,
στον έλεγχο και στην εφαρµογή των αναπτυξιακών παρεµβάσεων, για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013,
όπως αυτή οριοθετείται για τα περιφερειακά όργανα
σύµφωνα µε το ν. 3614/2007, όπως ισχύει, µέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης των δηµόσιων πόρων, στην
αξιοποίηση των τοπικών και περιφερειακών συγκριτικών
πλεονεκτηµάτων, καθώς και στην ικανοποίηση και διευθέτηση τοπικών αναγκών.
Η Περιφέρεια είναι αρµόδια για την εκπόνηση γενικών
και ειδικών αναπτυξιακών µελετών, που αφορούν τη συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκµηρίωση γεωγραφικών,
δηµογραφικών, οικονοµικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που την αφορούν. Επίσης, είναι αρµόδια για την
παρακολούθηση και την αποτίµηση του σχεδιασµού και
της υλοποίησης όλων των σχετικών οικονοµικών και θεσµικών παρεµβάσεων.
Ακόµη, είναι αρµόδια για την τελική διαµόρφωση του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, µεριµνά για την
έγκρισή του και παρακολουθεί την εκτέλεσή του. Παρακολουθεί, ακόµη, τις διαδικασίες ένταξης των πράξεων
του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος, είναι
αρµόδια προς εισήγηση στο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη χρηµατοδότηση
των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων, καθώς και των συγχρηµατοδοτουµένων
έργων.
Η Περιφέρεια διατυπώνει προτάσεις προς τους κεντρι-

κούς φορείς του δηµοσίου τοµέα για έργα και µέτρα πολιτικής εθνικής σηµασίας, που την αφορούν, αλλά εντάσσονται στο µεσοχρόνιο εθνικό αναπτυξιακό πρόγραµµα.
Συντονίζει, επίσης, τους φορείς εκτέλεσης και παρακολουθεί την πορεία εφαρµογής του αναπτυξιακού προγράµµατος της Περιφέρειας. Γνωµοδοτεί για κάθε θέµα
τοπικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος για το οποίο ζητείται η γνώµη της.
Συνιστά Περιφερειακές Γνωµοδοτικές Επιτροπές, οι οποίες γνωµοδοτούν για τις αιτήσεις υπαγωγής επενδύσεων, κατ’ εφαρµογή του ισχύοντος αναπτυξιακού νόµου, αξιολογεί και προωθεί επενδυτικές προτάσεις από
ιδιωτικές επιχειρήσεις, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
της, συγκροτεί περιφερειακά όργανα ελέγχου των επενδύσεων για την πιστοποίηση των δαπανών και την υλοποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων, προέρχεται στην καταβολή της επιχορήγησης της επένδυσης και πιστοποιεί
την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. Καταγράφει,
επίσης, τις νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργούνται από την υλοποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων.
Εξάλλου, µε το σχέδιο νόµου επανεξετάζεται σε νέα
βάση και επανακαθορίζεται το όλο πλαίσιο δράσης και
λειτουργίας των Περιφερειακών Ταµείων Ανάπτυξης της
χώρας, τα οποία, πλέον λειτουργούν υποστηρικτικά για
την Περιφέρεια.
Ως προς τον πρωτογενή τοµέα της ανάπτυξης (γεωργία και κτηνοτροφία), οι Περιφέρειες καθίστανται ο βασικός πυλώνας του ετήσιου και πολυετούς αναπτυξιακού
σχεδιασµού. Σε αυτήν µεταβιβάζονται ένα µεγάλο µέρος
των αρµοδιοτήτων , που ασκούσαν προηγουµένως, τόσο
οι κρατικές Περιφέρειες, όσο και οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Μεταξύ άλλων, οι Περιφέρειες καθίστανται
αρµόδιες για την εκπόνηση, υλοποίηση και αξιολόγηση
σχεδίων προγραµµάτων και µέτρων ανάπτυξης, το σχεδιασµό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των έργων υποδοµής, την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων σε
προγράµµατα γεωργίας και κτηνοτροφίας, την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και ζωικής παραγωγής, καθώς και την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Σηµαντική, επίσης, είναι και η απονοµή της
αρµοδιότητας εποπτείας επί των Γενικών Οργανισµών
Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), καθώς και η άσκηση εποπτείας επί του Αρδευτικού Οργανισµού Στυµφαλίας
και του Οργανισµού Κωπαϊδας.
Επίσης, ασκούν αποφασιστικού χαρακτήρα αρµοδιότητες στη διοίκηση, στη διαχείριση και εκµετάλλευση ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων από 01.01.2012, στο πλαίσιο ανασχεδιασµού της πολιτικής του κρίσιµου τοµέα, µε
γνώµονα την πληρέστερη κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.
Ως προς τον τοµέα των φυσικών πόρων, ενέργειας και
βιοµηχανίας ιδιαίτερη έµφαση έχει αποδοθεί στη διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς και στην προστασία
των υδάτων. Οι σχετικές αρµοδιότητες απονέµονται
στην Περιφέρεια, υπό το πρίσµα της αναπτυξιακής τους
διάστασης.
Περαιτέρω, ο υποτοµέας ορυκτού πλούτου περιλαµβάνει, κυρίως, τον καθορισµό και αποχαρακτηρισµό λατοµικών περιοχών, τη χορήγηση αδειών µεταλλευτικών ερευνών, τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης σε ιδιόκτητα λατοµεία αδρανών υλικών, αργίλλων, και σχιστολιθικών πλακών, τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού λατοµείων αδρανών υλικών και συναφείς ρυθµί-
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σεις, που σχετίζονται µε την αξιοποίηση του ορυκτού
πλούτου.
Ο υποτοµέας ενέργειας καταλαµβάνει σειρά αρµοδιοτήτων, οι οποίες συµπλέκονται, κυρίως, µε την αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, γεωθερµία), τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, για ίδια
χρήση, ενεργειακών συστηµάτων θέρµανσης ή ψύξης
χώρων, τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας εφεδρικών σταθµών ηλεκτροπαραγωγής, τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης ή επέκτασης σταθµού ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας,
καθώς και λοιπές επί µέρους αρµοδιότητες οι οποίες εντάσσονται στον ίδιο υποτοµέα.
Εξάλλου, ο υποτοµέας της Βιοµηχανίας περιλαµβάνει
αρµοδιότητες της Κρατικής ∆ιοίκησης, οι οποίες είχαν αποκεντρωθεί, προς άσκηση, στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, κυρίως, µε το π.δ/µα 78/2006.
Μνηµονεύονται, ενδεικτικώς, η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιοµηχανιών, που οριοθετούνται
από τις διατάξεις του ν. 3325/2005, η επιβολή κυρώσεων
σε όσους ιδρύουν, επεκτείνουν, εκσυγχρονίζουν και λειτουργούν βιοµηχανίες και βιοτεχνίες, κατά παράβαση
της σχετικής νοµοθεσίας, η χορήγηση µηχανολογικών αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και εκσυγχρονισµού σε
βιοµηχανικές, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελµατικά εργαστήρια, η χορήγηση αδειών εργοστασίων
κατασκευής ατµολεβήτων, η έγκριση ατελούς εισαγωγής µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων για επαρχιακές βιοµηχανίες και βιοτεχνίες, η χορήγηση σειράς τεχνικών επαγγελµατικών αδειών, κατά τις ειδικότερες ρυθµίσεις
των άρθρων 1 και 4 του π.δ/τος 78/2006, η εκτίµηση της
αξίας µηχανηµάτων για τον προσδιορισµό της φορολογητέας αξίας τους, καθώς και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.
Οι Περιφέρειες συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο µέρος
των αρµοδιοτήτων που αποκεντρώνονται στον τοµέα
της απασχόλησης, όπως αυτές που αφορούν την υλοποίηση προγραµµάτων προώθησης της απασχόλησης και
της κοινωνικής ενσωµάτωσης ανέργων, την έγκριση ή απόρριψη οµαδικών απολύσεων εργαζοµένων, την επιβολή ποινής σε εργοδότες, την κύρωση εσωτερικών κανονισµών εργασίας επιχειρήσεων κατά τις διατάξεις του
ν.δ. 3789/1957, καθώς και θέµατα, που άπτονται της εφαρµογής των κανονισµών αυτών, τη συγκρότηση συµβουλίων και επιτροπών αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και την κατ’ εξαίρεση λειτουργία επιχειρήσεων εκµεταλλεύσεων και παροχής εργασίας κατά την Κυριακή.
Στον τοµέα του εµπορίου οι Περιφέρειες ασκούν αρµοδιότητες, που αφορούν εποπτεία και τον έλεγχο ανωνύµων εταιρειών, την εποπτεία του εµπορίου, τη χορήγηση αδειών άσκησης εµπορικών επαγγελµάτων και οργάνωσης εκθέσεων, καθώς και τη διενέργεια ελέγχων και
την επιβολή κυρώσεων, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
περί προστασίας του καταναλωτή.
Ως προς τον Τουρισµό, η Περιφέρεια συνεργάζεται µε
τον Ε.Ο.Τ. και τους ∆ήµους για το σχεδιασµό, καθώς και
για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Στον τοµέα των Μεταφορών – Επικοινωνιών συντελείται η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων, που συµπλέκονται µε
σειρά αδειών, στον τοµέα των µεταφορών και ειδικότερα
µε τη διενέργεια περιοδικών τεχνικών ελέγχων µηχανοκινήτων οχηµάτων από τα ∆ηµόσια Κ.Τ.Ε.Ο. κάθε νοµού,

τον καθορισµό του αριθµού νέων επιβατηγών δηµόσιας
χρήσεως για την αντιµετώπιση των µεταφορικών αναγκών κάθε νοµού, την τήρηση µητρώου αδειών Ε.∆.Χ.,
την έκδοση και την ανάκληση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων και υγραερίων και
τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών και εµπορευµάτων.
Εξάλλου, για τον τοµέα επικοινωνιών παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοσταθµών CB, καθώς και της άσκησης συναφών αρµοδιοτήτων, όπως η χορήγηση αδειών κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας ερασιτεχνικών και
πειραµατικών σταθµών ασυρµάτου, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες των κανονισµών λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραµατικών σταθµών ασυρµάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και ραδιοσταθµών CB,
καθώς και των σχετικών τηλεπικοινωνιακών συστηµάτων.
Ο Τοµέας Έργων – Χωροταξίας – Περιβάλλοντος περιλαµβάνει σηµαντικές αρµοδιότητες οι οποίες ασκούνταν
από την Kρατική Περιφέρεια και εκχωρούνται, πλέον,
στην Περιφέρεια, µε γνώµονα το γεγονός, ότι µετέχουν
σε αποφασιστικό βαθµό στην αναπτυξιακή πολιτική της.
Ειδικότερα στον υποτοµέα των έργων απονέµονται
αρµοδιότητες που αφορούν την κατασκευή, συντήρηση
και ανακαίνιση οδών, που οι αντίστοιχες αρµοδιότητες ανήκουν στην Κρατική Περιφέρεια και στις Νοµαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις. Η αρµοδιότητα αυτή συµπεριλαµβάνει
και τις αντίστοιχες µελέτες.
Περαιτέρω, απονέµεται ο σχεδιασµός, η µελέτη, η κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπληµµυρικών κτιριακών, ή ηλεκτροµηχανολογικών και λιµενικών
έργων, η εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών, η αντιµετώπιση θεµάτων οδικής κυκλοφορίας, η διαχείριση ειδικών έργων περιφερειακού επιπέδου που έχουν εκτελεσθεί από τις Ε.Υ.∆.Ε., η κατάρτιση προσχεδίων προγραµµάτων εκτέλεσης έργων, καθώς και λοιπές συναφείς αρµοδιότητες.
Στον υποτοµέα χωροταξίας και περιβάλλοντος ελήφθη πρόνοια, ώστε οι σχετικές αρµοδιότητες να συµπορεύονται µε τα αντίστοιχα νοµολογιακά πορίσµατα του
Συµβουλίου Επικρατείας, ώστε να µην αντιµετωπιστεί
πρόβληµα αµφισβήτησης της συνταγµατικής συµβατότητάς τους, ενόψει της ασκήσεώς τους από όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθµού.
Ενδεικτικώς, µνηµονεύεται η παροχή γνώµης του Περιφερειακού Συµβουλίου για τη χωροθέτηση Β.Ι.Ο.Π.Α.,
καθώς και ικανός αριθµός γνωµοδοτήσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης των
Περιφερειακών xωροταξικών σχεδίων, η παρακολούθηση εφαρµογής γενικών πολεοδοµικών σχεδίων Σ.Χ.Ο.Ο.,
Α.Π. και Ζ.Ο.Ε., η χορήγηση άδειας για την εναπόθεση ή
αποθήκευση αποβλήτων, που περιέχουν αµίαντο, καθώς
και η παροχή γνώµης για την οριοθέτηση εκτάσεων ως
ΠΟΑΠ∆.
Σηµαντική αρµοδιότητα, είναι η κατάρτιση και έγκριση
του Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης των στερεών αποβλήτων, στο πλαίσιο του αντίστοιχου Εθνικού
Σχεδιασµού, ο οποίος αποσκοπεί, κυρίως, στη µελέτη και
τον καθορισµό των µεθόδων διαχείρισης, και στη χωροθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων. Κατά το σχεδιασµό θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι κοινωνικές, οικονοµικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές και ειδικές συνθήκες κάθε περιοχής.
Κυρίαρχες αρµοδιότητες οι οποίες συνάπτονται µε τον
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Τοµέα Υγείας και Πρόνοιας και οι οποίες ασκούνται, πλέον, από τις Περιφέρειες, είναι, ενδεικτικά, οι ακόλουθες :
i.Η άσκηση αρµοδιοτήτων οι οποίες µέχρι σήµερα ασκούνται από τις ∆ηµόσιες Υγειονοµικές Περιφέρειες
(∆.Υ.ΠΕ.), καθώς και από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά µεταβίβαση από αυτές.
ii.Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, η αναθεώρηση και ανάκληση τούτων, η έγκριση µεταβίβασής τους καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος, παράλληλα µε τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας
από αυτές. Ακόµη, παρέχονται αρµοδιότητες για χορήγηση αδειών κατηγοριών ιατρείων και διαγνωστικών κέντρων.
iii.Η έκδοση άδειας εισαγωγής εγκατάστασης και λειτουργίας µηχανηµάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικούς σκοπούς, γενικά, όπως και εγκατάστασης και λειτουργίας εργαστηρίων ραδιοϊσοτόπων για
ιατρικές εφαρµογές.
iv.Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντίατρους,
κατά τις προβλέψεις του π.δ/τος 470/1983 (Φ.Ε.Κ. 179,
Α΄).
v.Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντίατρους,
οι οποίοι αναγράφουν ναρκωτικά σε απλές συνταγές και
όχι στις ειδικές για το σκοπό αυτό, καθώς και στους φαρµακοποιούς, που πωλούν ναρκωτικά µε απλές και όχι µε
ειδικές συνταγές.
και vi. Η υλοποίηση προγραµµάτων δηµόσιας υγείας,
κατά τις ρυθµίσεις του άρθρου 13 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ
197 Α΄).
Στον τοµέα Παιδείας - Πολιτισµού – Αθλητισµού, οι
Περιφέρειες καθίστανται αρµόδιες για τη λειτουργική υποστήριξη δηµόσιων Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, περιλαµβανοµένης της θεµατικής εξειδίκευσης του αντικειµένου τους, την κατάρτιση προγραµµάτων ∆ια Βίου Μάθησης, την οργάνωση και οικονοµική υποστήριξη σειράς πολιτιστικών εκδηλώσεων, την υλοποίηση αθλητικών προγραµµάτων διαπεριφερειακού χαρακτήρα. Επίσης, µε σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση
προβλέπεται η άσκηση εποπτείας των περιφερειών επί
εθνικών αθλητικών κέντρων, ο προσδιορισµός των οποίων θα γίνει στο πλαίσιο της ανωτέρω κ.υ.α. κατά αντιστοιχία προς τη χωρική αρµοδιότητα της οικείας περιφέρειας όπου εδρεύουν τα αθλητικά κέντρα.
Η πολιτική προστασία αρθρώνεται µε γνώµονα το σχετικό σχεδιασµό, την εφαρµογή του και τη λήψη σχετικών
µέτρων, στο πλαίσιο των αντίστοιχων προβλέψεων και
ρυθµίσεων, που αφορούσαν τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, όπως είναι καταστρωµένες στο σχετικό θεσµικό
νόµο (ν. 3013/2002).
ι. Σε κάθε περιφέρεια συγκροτείται Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας και Φύλων, στην οποία προεδρεύει ο Περιφερειάρχης και µετέχουν εκπρόσωποι του περιφερειακού συµβουλίου, των δήµων της περιφέρειας, των γυναικείων οργανώσεων και της Γενικής Γραµµατείας Ισότητας των Φύλων. Αντικείµενο της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων προς τα όργανα της περιφέρειας για τη
λήψη ουσιαστικών µέτρων προς προώθηση της ισότητας
των φύλων σε όλους τους τοµείς της οικονοµικής, πολιτικής και οικονοµικής και κοινωνικής ζωής.
ΙΙΙ. Επισηµαίνεται, ότι οι Περιφέρειες µέχρι 31.12.2012
θα εξακολουθήσουν ν’ ασκούν τις αρµοδιότητες των παραγράφων 1 (υπ’ αριθµ. 29-39), 2 (30-40), 3 (Β26-34), 5
(8-69) του άρθρου 94, έως ότου αυτές περιέλθουν στους

∆ήµους, στο πλαίσιο αυτοδύναµης άσκησής τους από
τους οργανισµούς αυτοδιοίκησης πρώτης βαθµίδας.
Άρθρο 187
α. Προβλέπεται η δυνατότητα µεταβίβασης άσκησης
νέων αρµοδιοτήτων, µε π.δ/µα, κατόπιν γνώµης της οικείας Ένωσης των Περιφερειών, στις Περιφέρειες. Οι
αρµοδιότητες αυτές προέρχονται από την Κεντρική ∆ιοίκηση και πρέπει να συνάπτονται µε τις επιµέρους αρµοδιότητες που απονέµονται στο πλαίσιο των τοµέων του
άρθρου 186. Παραλλήλως, πρέπει να υπηρετούν αναπτυξιακού και λειτουργικού χαρακτήρα περιφερειακές ανάγκες και δεν πρέπει να σχετίζονται µε θέµατα κρατικής
πολιτικής που αφορούν το σύνολο της επικράτειας και επιβάλλεται να ανατίθενται για λόγους ενότητας στα κεντρικά ή περιφερειακά κρατικά όργανα.
β. Με το ίδιο π.δ/µα ρυθµίζεται και η µεταβίβαση των αντίστοιχων οικονοµικών πόρων.
γ. Υπό ταυτόσηµες προϋποθέσεις είναι δυνατή η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων, οι οποίες ασκούνται από νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς κοινής ωφέλειας.
Άρθρο 188
α. Προβλέπεται ως ουσιώδης τύπος η παροχή γνώµης
της Περιφέρειας, πριν η Κρατική ∆ιοίκηση εκδώσει οποιαδήποτε κανονιστική πράξη, η οποία θα αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, τα ρυθµιστικά ή χωροταξικά ή πολεοδοµικά σχέδια καθώς και τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων.
β. Αντίστοιχη υποχρέωση επιβάλλεται και όταν καταρτίζονται, από την Κρατική ∆ιοίκηση, προγράµµατα για
την Περιφερειακή ανάπτυξη, τη χωροταξία και την αειφόρο ανάπτυξη.
Άρθρο 189
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Περιφέρεια ασκεί
αποφασιστικές αρµοδιότητες, για τις οποίες απαιτείται η
προηγούµενη παροχή γνώµης οιασδήποτε αρχής και
προς αποφυγή καθυστερήσεως, η οποία θα παρεµποδίζει
και θα κωλυσιεργεί την άσκησή τους, προβλέπεται η παροχή της ανωτέρω γνώµης, εντός µηνός, αφότου ζητηθεί.
Σε αντίθετη περίπτωση η απόφαση εκδίδεται και άνευ αυτής, χωρίς να συντρέχει έλλειψη ουσιώδους τύπου.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρα 190 έως 193
Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης είχε ιδρυθεί µε το
ν. 2218/1994, ως όργανο προγραµµατισµού και ανάπτυξης της αποκεντρωµένης Κρατικής ∆ιοίκησης, µε τη µορφή νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.
Υπό τις παρούσες συνθήκες, η ανάπτυξη απέκτησε
διαφορετικό χαρακτήρα, προσανατολισµό και προοπτική, σε σχέση µε το παρελθόν, εφόσον απαιτείται, πλέον,
ευελιξία, προσαρµογή και ταχύτητα ενεργειών.
Στο ανωτέρω Ταµείο συγκεντρώνονταν όλοι οι διαθέσιµοι πόροι από εγχώριες επενδυτικές πηγές, από χρηµατοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών, που αφορούσαν τα περιφερειακά αναπτυξιακά προγράµµατα.
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Η συµβολή του, στο όλο αναπτυξιακό εγχείρηµα της
Κρατικής Περιφέρειας, υπήρξε σηµαντική, όχι µόνο σε επίπεδο σχεδιασµού, αλλά και διαχείρισης των σχετικών
πόρων.
Ήδη και µετά την ανάληψη δια του προτεινοµένου
σχεδίου νόµου, στο πλαίσιο και του εκτελούµενου Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, της ευθύνης του
αναπτυξιακού προγραµµατισµού και σχεδιασµού από
την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, η οποία καθίσταται,
πλέον, ο βασικός µοχλός ανάπτυξης όλων των αποκεντρωµένων αναπτυξιακών δοµών της χώρας, καθ’ υποκατάσταση της Kρατικής Aποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ο
ρόλος του Ταµείου αναβαθµίζεται προς την κατεύθυνση
της ανάδειξής του, ως βασικής υποστηρικτικής µονάδας
στο έργο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, που αναδέχεται τη ευθύνη σ’ έναν κρίσιµο τοµέα της εθνικής οικονοµίας.
Υπό το πρίσµα των ανωτέρω και στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 190 έως 193, το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης, το οποίο εξακολουθεί να υπάγεται υπό
την εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών και να δρα ως
νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εντάσσεται στη λειτουργική δοµή του αναπτυξιακού έργου της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ο δε αιρετός Περιφερειάρχης είναι
Πρόεδρος, EX LEGE, του διοικητικού του συµβουλίου.
Οι διατάξεις των άρθρων 190 (σύσταση – σκοπός –
αρµοδιότητες), 191 (διοίκηση – όργανα – αρµοδιότητες
αυτών), 192 (πόροι – οικονοµική διαχείριση) και 193 (Οργάνωση – Κανονισµοί – Προσωπικό) σκοπούν την προσαρµογή της καθόλου λειτουργικής δοµής του Ταµείου
προς τις αναπτυξιακές αρµοδιότητες της Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης.
Παρά το χαρακτήρα του, ως νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, προς διασφάλιση της νοµιµότητας της λειτουργίας του, τόσον ο κανονισµός προσωπικού, όσο και
ο αντίστοιχος για θέµατα οικονοµικής διοίκησης, διαχείρισης, τακτικού και εκτάκτου οικονοµικού ελέγχου, καταρτίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ύστερα
από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, περιορίζεται δραστικά ο αριθµός των νοµικών προσώπων που µπορούν να
διατηρούν οι περιφέρειες, µε σκοπό την εξοικονόµηση
πόρων και διαδικασιών, καθώς και την ορθολογικότερη
οργάνωση των προσφερόµενων από τις περιφέρειες υπηρεσιών.
Άρθρο 194
Με το άρθρο 194 ρυθµίζονται τα θέµατα των περιφερειακών επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι, από
την ισχύ του νέου νόµου, οι περιφέρειες µπορούν να συνιστούν µία επιχείρηση, η οποία έχει τη µορφή αναπτυξιακής ανώνυµης εταιρίας. Οι εν λόγω επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται περιφερειακές επιχειρήσεις, λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της εµπορικής και φορολογικής νοµοθεσίας και τις ειδικότερες ρυθµίσεις του
παρόντος νόµου, ενώ ως αντικείµενα έχουν αποκλειστικά τις δραστηριότητες που ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Μεταξύ άλλων, ο προτεινόµενος νόµος ορίζει ότι οι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρίες της περιφέρειας είναι
δυνατό να συµµετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις για την
προώθηση των αναπτυξιακών σκοπών της περιφέρειας,
µε ρητή εξαίρεση τη συµµετοχή τους σε ποδοσφαιρικές,
τραπεζικές και ασφαλιστικές ανώνυµες εταιρίες. Επίσης,
επιτρέπεται να συµµετέχουν σε προγραµµατικές συµβάσεις, ενώ δεν επιτρέπεται η επιχορήγησή τους από την
περιφέρεια, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από ειδική διάταξη νόµου.
Με την παρ. 8 του ιδίου άρθρου προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού από τις αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρίες της περιφέρειας µε τήρηση των διατάξεων του ν.
2190/94, όπως ισχύουν και η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.
2527/97, όπως ισχύουν, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.
Άρθρο 195
Στο άρθρο 195 περιγράφεται η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει η περιφέρεια για τη σύσταση ή τη
συµµετοχή της σε περιφερειακή επιχείρηση.
Άρθρο 196
Με το άρθρο 196 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου ορίζεται το καθεστώς λειτουργίας των υφιστάµενων αστικών εταιριών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες έχουν συσταθεί από νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και νοµαρχιακά διαµερίσµατα και περιέρχονται στις περιφέρειες. Περαιτέρω εισάγεται ρύθµιση µε την οποία δεν επιτρέπεται πλέον η σύσταση των ανωτέρω εταιριών από
περιφέρειες ή άλλους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης
παρά µόνο εφόσον τούτο προβλέπεται ρητά από ειδική
νοµοθετική ρύθµιση ή από το κανονιστικό πλαίσιο εθνικών ή κοινοτικών προγραµµάτων, µε την προϋπόθεση
της συµβατότητας των δράσεων αυτών µε τις εθνικές
πολιτικές και την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, εφόσον αφορούν εδαφική συνεργασία.
Με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού από τις αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περιφέρειας µε τήρηση των
διατάξεων του ν. 2190/94, όπως ισχύουν και η σύναψη
συµβάσεων µίσθωσης έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 6 του ν. 2527/97, όπως ισχύουν, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.
Άρθρο 197
Με το άρθρο 197 δηµιουργείται Μητρώο Περιφερειακών Επιχειρήσεων, το οποίο περιλαµβάνει στοιχεία που
αφορούν τη σύσταση και λειτουργία των περιφερειακών
επιχειρήσεων του παρόντος νόµου. Τα στοιχεία αυτά
κοινοποιούνται από τις περιφέρειες στην οικεία αποκεντρωµένη κρατική διοίκηση, η οποία τηρεί βάση δεδοµένων, ενώ γνωστοποιούνται, µετά από έλεγχο της πληρότητάς τους, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Με το ίδιο άρθρο θεσπίζεται η έκδοση βεβαίωσης κάθε χρόνο από την οικεία
αποκεντρωµένη κρατική διοίκηση, η οποία συνυποβάλλεται στην οικεία ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
(∆.Ο.Υ.), µαζί µε τη φορολογική δήλωση της επιχείρησης
και η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για να συµµετάσχει η επιχείρηση σε δηµόσιο διαγωνισµό ή να εισπράξει
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οποιοδήποτε χρηµατικό ποσό από περιφέρεια ή φορέα
του δηµόσιου τοµέα.
Άρθρα 198 και 199
Στο άρθρο 198 προβλέπεται η οµαλή διαδοχή από τις
περιφέρειες, ως προς τις υφιστάµενες επιχειρήσεις των
καταργούµενων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νοµαρχιακών διαµερισµάτων, µε ρητή πρόβλεψη για την
αυτοδίκαιη υπεισέλευση των περιφερειών σε όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις των ανωτέρω επιχειρήσεων,
συµπεριλαµβανοµένων και των συµβάσεων µίσθωσης
έργου και συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου.
Ειδικά για τις υφιστάµενες αµιγείς επιχειρήσεις, στο
άρθρο 199, προτείνεται η λύση αυτών και η θέση τους υπό εκκαθάριση. Παραλλήλως, λαµβάνεται µέριµνα, ώστε
για τους σκοπούς των επιχειρήσεων που λύονται να υπάρξει συνέχιση της άσκησής τους, είτε από επιχειρήσεις στις οποίες µετέχει η περιφέρεια, είτε από τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Για το σκοπό αυτό λαµβάνεται
σχετική απόφαση από το περιφερειακό συµβούλιο, εντός εξαµήνου από την εγκατάσταση των νέων περιφερειακών αρχών.
Το προσωπικό των ανωτέρω επιχειρήσεων που λύονται, µεταφέρεται, είτε στην προαναφερθείσα επιχείρηση της περιφέρειας που αναλαµβάνει τη συνέχιση της
δραστηριότητάς της, είτε σε υπηρεσίες της περιφέρειας,
ύστερα από απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου,
για την κατάταξή τους και µετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής. Με ρητή πρόβλεψη διασφαλίζεται
πλήρως η κατοχύρωση του µισθολογικού και υπηρεσιακού καθεστώτος των µεταφερόµενων υπαλλήλων.
Περαιτέρω, στο άρθρο αυτό ρυθµίζονται τα θέµατα συνέχισης της λειτουργίας των Κέντρων Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (ΚΕΚ) που έχουν συσταθεί από τις καταργούµενες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και έχουν πιστοποιηθεί ως αντίστοιχα, κατά την οικεία νοµοθεσία.
Προβλέπεται, επίσης, η µεταφορά του προσωπικού µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
ΚΕΚ, που λήγει ο χρόνος λειτουργίας τους, στην οικεία
περιφέρεια ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου εποπτευόµενα από την περιφέρεια, µε την ίδια
σχέση εργασίας και µε ανάλογη εφαρµογή των σχετικών
ρυθµίσεων για την κατοχύρωση των δικαιωµάτων του
προσωπικού, όπως και για τους µεταφερόµενους υπαλλήλους των αµιγών επιχειρήσεων που λύονται.
Άρθρο 200
Με το άρθρο 200 λαµβάνεται µέριµνα ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υφιστάµενων νοµαρχιακών ιδρυµάτων.
Με την παράγραφο 3 ρυθµίζεται η υπηρεσιακή κατάσταση του µονίµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των υφιστάµενων
νοµαρχιακών ιδρυµάτων. Το προσωπικό αυτό καθίσταται
αυτοδικαίως προσωπικό των ανωτέρω ιδρυµάτων, από
την ανάληψή τους από την περιφέρεια και διέπεται από
το υπηρεσιακό καθεστώς του αντίστοιχου προσωπικού
των περιφερειών.
Άρθρο 201
Με το άρθρο 201 προβλέπεται αντίστοιχα ότι τα νο-

µαρχιακά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που είχαν
συσταθεί από τις καταργούµενες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και διαµερίσµατα, καταργούνται αυτοδικαίως από
την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών, µε την εξαίρεση των νοµαρχιακών λιµενικών ταµείων, για τα οποία
προβλέπεται ειδικότερη ρύθµιση. Πιο συγκεκριµένα, το
Νοµαρχιακό Λιµενικό Ταµείο Λάρισας και το Νοµαρχιακό
Λιµενικό Ταµείο Θεσσαλονίκης, τα οποία καταργούνται
και το σύνολο των αρµοδιοτήτων τους µεταφέρεται σε
αυτοτελείς υπηρεσίες των αντίστοιχων δήµων, µε την ονοµασία «Λιµενικό Γραφείο», σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 28 του ν. 2738/1999.
Με την παράγραφο 4 ρυθµίζεται η µεταφορά του µονίµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου των καταργούµενων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου στην οικεία περιφέρεια, µε την ίδια σχέση εργασίας, και η κατάταξη του προσωπικού αυτού σε αντίστοιχες θέσεις.
Με την παράγραφο 5 ρυθµίζεται η δυνατότητα διατήρησης του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος, στο οποίο υπαγόταν το προσωπικό αυτό πριν την
κατάταξή του στην περιφέρεια.
Άρθρο 202
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η σύσταση δικτύων από τις περιφέρειες ή η συµµετοχή τους
σε άλλα δίκτυα του εξωτερικού για την ενίσχυση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής τους καθώς και για τη συµµετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράµµατα ή για τη συνεργασία τους µε αντίστοιχα δίκτυα του
εξωτερικού που έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Η νοµική
προσωπικότητα που θα έχουν τα δίκτυα των περιφερειών είναι της αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικής, η οποία συστήνεται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 741 του ΑΚ και των σχετικών διατάξεων
του άρθρου 196 του προτεινόµενου σχεδίου. ∆ίνεται επίσης η δυνατότητα, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των στόχων του δικτύου, να συµµετέχουν σε αυτό κοινωνικοί φορείς µε σκοπούς αντίστοιχους µε αυτούς του δικτύου, καθώς και πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα.
Άρθρο 203
Με τις διατάξεις του άρθρου 203 ρυθµίζονται τα θέµατα των διεθνών συνεργασιών των περιφερειών, οι οποίες
µπορούν να συνεργάζονται µε αντίστοιχους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε διεθνές και ευρωπαϊκό
επίπεδο, στο πλαίσιο πάντοτε των αρµοδιοτήτων τους
για την προαγωγή και διευκόλυνση της διακρατικής, διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και εδαφικής συνεργασίας και µε την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων
της Χώρας. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, µπορούν να συνάπτουν συµφωνίες ή να συστήνουν δίκτυα για την ενίσχυση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής
τους και να συµµετέχουν σε Ευρωπαϊκούς Οµίλους Εδαφικής Συνεργασίας. Επί πλέον κατοχυρώνεται η συµµετοχή των περιφερειών σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς και ορίζεται ρητά ότι οι περιφερειακές αρχές
εκπροσωπούνται στην αντιπροσωπευτική συνέλευση της
Επιτροπής των Περιφερειών και στο Κογκρέσο Τοπικών
και Περιφερειακών Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώπης.
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∆’ ΜΕΡΟΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ∆ΗΜΟΙ –
ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Η σηµασία της νησιωτικότητας και των ιδιαιτεροτήτων
της οικονοµικής ανάπτυξης των νησιών αναγνωρίζεται
στο Σύνταγµα (άρθρα 101 παρ. 4 και 106 παρ. 1Σ.), µε
σαφή αναφορά στην ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να
δοθεί για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών. Σηµαντική, αναφορικά µε τη δυνατότητα εφαρµογής πολιτικών για τα νησιά, θεωρείται η αναφορά στο άρθρο 158
της Συνθήκης του Amsterdam που ορίζει ότι «η Ένωση
στοχεύει στη µείωση των ανισοτήτων επιπέδου ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών και την καθυστέρηση
των λιγότερο ευνοηµένων περιοχών ή νησιών, συµπεριλαµβανοµένων και των αγροτικών περιοχών».
Η προτεινόµενη αναβάθµιση των δυνατοτήτων των νησιωτικών δήµων για την παροχή υπηρεσιών στήριξης της
τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής
των νησιωτών βασίζεται στην µεταφορά αρµοδιοτήτων
και υπηρεσιών από την καταργούµενη νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση.
Η άσκηση των, ειδικών για το νησιωτικό χώρο, επιπρόσθετων αρµοδιοτήτων, αποτελεί ευθύνη των νησιωτικών
∆ήµων υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης των διοικητικών, οργανωτικών, τεχνικών και οικονοµικών προϋποθέσεων για την άσκησή τους, µε τη µεταβίβαση πόρων, στελεχιακού δυναµικού και υποδοµών της καταργούµενης νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης και των αρµόδιων
κρατικών υπηρεσιών. Η δυνατότητα των δήµων των µικρότερων νησιών να παρέχουν στους δηµότες τους υπηρεσίες ανάλογες µε αυτές των δήµων των µεγαλύτερων
νησιών διασφαλίζεται µέσω της υποχρεωτικής κάλυψης
τους από τις αρµόδιες οργανωτικές µονάδες των νησιωτικών ∆ήµων που είναι έδρες των περιφερειακών ενοτήτων. Η υποχρέωση αυτή προκύπτει τόσο στις περιπτώσεις που ενσωµατώνονται υπηρεσίες της πρώην νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης στους οργανισµούς των νησιωτικών δήµων που ήταν έδρες επαρχείων όσο και στις περιπτώσεις των λοιπών νησιωτικών δήµων που δεν ενσωµατώνουν ανάλογες υπηρεσίες ή οργανωτικές µονάδες,
αλλά διαθέτουν την απαιτούµενη διοικητική, οργανωτική
και τεχνική επάρκεια για την κάλυψη οµοειδών αναγκών
των µικρότερων γειτονικών νησιωτικών δήµων.
Ειδικότερα µε τις προτεινόµενες διατάξεις εισάγονται
οι εξής καινοτοµίες:
Άρθρο 204
Μεταφέρονται στους νησιωτικούς δήµους των περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίου µια
σειρά από πρόσθετες - σε σχέση µε τους λοιπούς δήµους της χώρας- αρµοδιότητες, που µέχρι σήµερα ανήκαν στις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Οι αρµοδιότητες
προέρχονται από τους τοµείς της αλιείας, γεωργίας και
της κτηνοτροφίας, της ενέργειας, του εµπορίου και της
απασχόλησης, των µεταφορών, των δηµοσίων έργων καθώς και της συνεργασίας µε το Ε.Κ.Α.Β για την αρτιότερη οργάνωση της αεροµεταφοράς ασθενών. Η µεταφορά των αρµοδιοτήτων αυτών σε συνδυασµό µε τη µεταφορά των αρµοδιοτήτων που προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις του σχεδίου νόµου σκοπεί στην ενίσχυση
των νησιωτικών δήµων.

Άρθρο 205
Στις περιπτώσεις των µικρών νησιωτικών δήµων του
Νοτίου Αιγαίου µε πληθυσµό µέχρι 3.000 κατοίκους και
ενόψει της έλλειψης των σχετικών υποδοµών, προβλέπεται ότι η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας
θα είναι αρµόδια για την µελέτη και την κατασκευή των
δηµοτικών έργων.
Ορίζεται επίσης ότι οι νησιωτικές Περιφέρειες του Ιονίου και του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου θα έχουν από
1.7.2011 την αρµοδιότητα του σχεδιασµού, της έγκρισης
και της παρακολούθησης των ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών, συµπεριλαµβανοµένων των ακτοπλοϊκών,
ζήτηµα το οποίο απασχολεί τους νησιώτες εδώ και δεκαετίες.
Άρθρο 206
Η µεταφορά των σχετικών αρµοδιοτήτων λαµβάνει
χώρα τηρουµένου του χρόνου έναρξης άσκησής τους
(σειρά αρµοδιοτήτων από 01.01.2011 και σειρά άλλων
προκειµένου να παρασχεθεί η δυνατότητα διασφάλισης
υλικοτεχνικής υποδοµής και αναγκαίου προσωπικού, από 01.01.2013) που προβλέπεται για τη µεταφορά αρµοδιοτήτων στο σύνολο των δήµων της χώρας. ∆εδοµένης
µάλιστα της πρακτικής αδυναµίας ορισµένων νησιωτικών δήµων να ασκήσουν τις πρόσθετες αρµοδιότητες
που µεταφέρονται, λόγω έλλειψης προσωπικού και υποδοµών, προβλέπεται η υποχρέωση των νησιωτικών δήµων, που είναι οι µεγαλύτεροι σε πληθυσµό των περιφερειών και στους οποίους υπάρχουν ήδη οι σχετικές υποδοµές, να παράσχουν στους δήµους, που αντιµετωπίζουν πρόβληµα προσωπικού και υποδοµών, πλήρη διοικητική υποστήριξη ή ακόµη και να ασκήσουν για λογαριασµό τους τις αρµοδιότητες αυτές. Στόχος της ρύθµισης είναι αφενός οι νησιώτες να εξυπηρετούνται στον
τόπο της κατοικίας τους, αφετέρου δε να απολαµβάνουν
υποδοµές που βρίσκονται σε άλλους δήµους. Η πρόβλεψη αυτή βρίσκει έρεισµα στην παράγραφο 4 του άρθρου
101 του Συντάγµατος σύµφωνα µε την οποία «ο κοινός
νοµοθέτης και η διοίκηση όταν δρουν κανονιστικά έχουν
την υποχρέωση να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών µεριµνώντας για την ανάπτυξή τους». Για την υλοποίηση της κατά τα ανωτέρω συνεργασίας προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία, είναι σύµφωνη και µε το
άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγµατος, και σχετίζεται µε τη
ρύθµιση όλων των ειδικότερων ζητηµάτων τοπικού ενδιαφέροντος τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την οµαλή άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων.
Σε περίπτωση, πάντως, που οι νησιωτικοί δήµοι, οι οποίοι σήµερα δεν έχουν τη δυνατότητα πλήρους άσκησης των απονεµόµενων σε αυτούς πρόσθετων αρµοδιοτήτων, αποκτήσουν στο µέλλον τη δυνατότητα να τις ασκήσουν µε τρόπο αποτελεσµατικό, µπορούν µε απόφαση του δηµοτικού τους συµβουλίου να ζητήσουν την εξαίρεση τους από τη σχετική ρύθµιση µε αίτηµα στον οικείο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης,
ο οποίος εκδίδει τη σχετική διαπιστωτική πράξη.
Επίσης, οι νησιωτικοί δήµοι µπορούν να συνάπτουν
συµβάσεις διαδηµοτικής ή διαβαθµιδικής συνεργασίας,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 99 του παρόντος.
Στο πλαίσιο, ακόµη, αντιµετώπισης του χρόνιου και γε-
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νικότερου προβλήµατος των νησιωτικών περιοχών, για
τη διαχείριση των στερών αποβλήτων, λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε οι σχετικοί φορείς (ΦΟ.∆.Σ.Α.) να
συγχωνευθούν σε επίπεδο διαφορετικό εκείνου των ηπειρωτικών περιοχών, προκειµένου να καταστεί εφικτή η
άµεση και λειτουργική αντιµετώπιση των ανωτέρω προβληµάτων. Για το σκοπό αυτό η συγχώνευση των
ΦΟ.∆.Σ.Α. στην περιφέρεια Βορείου και Νοτίου Αιγαίου
και Ιονίου γίνεται ανά περιφερειακή ενότητα, µε γνώµονα νησιά τα οποία, ενδεχοµένως, να µη µπορούν να αναπτύξουν χώρους υγειονοµικής ταφής στερεών αποβλήτων να έχουν πλήρη παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών.
Άρθρο 207
Στο πλαίσιο της δηµοτικής αποκέντρωσης στους νησιωτικούς δήµους, προτείνεται ο τοπικός αντιδήµαρχος
να είναι πρόεδρος των συµβουλίων των δηµοτικών κοινοτήτων. Ο τοπικός αντιδήµαρχος, πλέον των αρµοδιοτήτων του ως προέδρου του συµβουλίου της δηµοτικής
κοινότητας θα ασκεί πρόσθετες αρµοδιότητες, όπως αυτή της χορήγησης αδειών καταστηµάτων, της έκδοσης
βεβαιώσεων µόνιµης κατοικίας και της έκδοσης πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης.
Επιπροσθέτως θα ασκεί όσες αρµοδιότητες του µεταβιβάζει ο δήµαρχος.
Άρθρο 208
Με την προτεινόµενη διάταξη και µε σκοπό την επιστηµονική υποστήριξη της κατάστρωσης και της υλοποίησης της νησιωτικής πολιτικής, δίδεται εξουσιοδότηση
για την σύσταση Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής
Πολιτικής, το οποίο θα τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Το Ινστιτούτο ενεργεί ως σύµβουλος του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης για θέµατα χάραξης και άσκησης πολιτικών για τις νησιωτικές περιοχές και θα µπορεί να συνεργάζεται µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και µε οµοειδούς αντικειµένου Ινστιτούτα της αλλοδαπής για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 209
Προτείνεται, ενόψει των ιδιαιτεροτήτων των ορεινών
δήµων, για τους οποίους γίνεται ειδική µνεία στην παρ. 4
του άρθρου 101 του Συντάγµατος, η διοικητική υποστήριξη, η οποία προβλέπεται για τους νησιωτικούς δήµους,
να παρέχεται από τον εγγύτερο µη ορεινό δήµο που θα
οριστεί σχετικά µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Ε΄ ΜΕΡΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Η δηµιουργία µητροπολιτικού επιπέδου διακυβέρνησης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχει ως βασικούς
στόχους τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος, τη βιώσιµη ανάπτυξη του µητροπολιτικού
χώρου και την παροχή αποτελεσµατικότερων και καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών σε όλους τους πολίτες. Επιδίωξη των προτεινόµενων σχηµάτων είναι αφενός η δυ-

νατότητα ανάληψης δράσεων στο κατάλληλο επίπεδο
για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των συσσωρευµένων προβληµάτων και, αφετέρου, η πρόληψη, µε τον κατάλληλο σχεδιασµό της αστικής ανάπτυξης, των υποδοµών και των συγκοινωνιακών δικτύων. Σε σχέση µε τον
χαρακτήρα και το µέγεθος τους, οι µητροπολιτικές λειτουργίες εκτείνονται σε ένα φάσµα κατηγοριών που αφορούν τον στρατηγικό σχεδιασµό, τον συντονισµό των
πολιτικών, την εποπτεία και τον έλεγχο, την πληροφόρηση/ τεκµηρίωση, την διαχείριση προγραµµάτων και ακόµα την εκτέλεση και συντήρηση έργων.
Με το πρόγραµµα διοικητικής µεταρρύθµισης Καλλικράτης, καθιερώνεται για πρώτη φορά, µητροπολιτική
αυτοδιοίκηση σε επίπεδο περιφέρειας. Απονέµονται, πέραν των άλλων αρµοδιοτήτων που δίδονται σε όλες τις
υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας, και επιπλέον αρµοδιότητες, που προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα προβλήµατα
που υπάρχουν στα δύο πολεοδοµικά συγκροτήµατα, Αττικής και Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 210
Στο άρθρο 210 περιγράφονται οι λειτουργίες µητροπολιτικού χαρακτήρα, που δίνονται στα δύο νέα σχήµατα,
και οι οποίες έχουν ταξινοµηθεί σε τέσσερεις τοµείς: 1)
περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, 2) χωρικού σχεδιασµού και αστικών αναπλάσεων, 3) µεταφορών και συγκοινωνιών και 4) πολιτικής προστασίας και ασφάλειας.
Ενδεικτικά, για τον τοµέα του περιβάλλοντος έχουµε
αρµοδιότητες περιβαλλοντικού σχεδιασµού και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, υπερτοπικό πράσινο και µητροπολιτικά πάρκα, διαχείριση ορεινών όγκων και ατµοσφαιρική ρύπανση, καθώς και εποπτεία των Οργανισµών
Λαϊκών Αγορών Αθήνας – Πειραιά και Θεσσαλονίκης.
Για τον τοµέα χωρικού σχεδιασµού και αστικών αναπλάσεων, κυρίαρχη αρµοδιότητα είναι η εποπτεία και ο έλεγχος εφαρµογής της νοµοθεσίας για την διαφηµιστική
προβολή στο οδικό δίκτυο της µητροπολιτικής περιοχής.
Στον τοµέα των µεταφορών - συγκοινωνιών έχουµε αρµοδιότητες που αφορούν την µελέτη και κατασκευή οδικών και συγκοινωνιακών έργων καθώς και ο σχεδιασµός
και η εποπτεία για ζητήµατα που αφορούν την οδική κυκλοφορία, τις µετρήσεις, τη σήµανση των οδών, τη σηµατοδότηση και τον φωτισµό αυτών. Τέλος, για τον τοµέα
της Πολιτικής Προστασίας έχουµε αρµοδιότητες που αφορούν τη διαχείριση και εφαρµογή προγραµµάτων πολιτικής προστασίας, τον σχεδιασµό των αναδασώσεων
και της αντιχειµαρρικής προστασίας και την µέριµνα για
το σχεδιασµό της αντιπυρικής προστασίας και την οργάνωση της αρωγής και συνεργασίας των εµπλεκόµενων
κρατικών και άλλων φορέων και των Ο.Τ.Α. στο έργο της
καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης π.δ. για
την εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων καθώς και την µεταφορά νέων, µε την αντίστοιχη πρόβλεψη για µεταφορά
των πόρων και του προσωπικού που είναι αναγκαίο για
την άσκησή τους. Με όµοια επίσης διατάγµατα, µε τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας, µπορεί να µεταβιβάζονται
στις περιφέρειες αρµοδιότητες που ανήκουν σε νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου ή δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς κοινής ωφέλειας που συνάπτονται µε τους ανωτέρω τοµείς µετά και από γνώµη του
διοικητικού συµβουλίου τους.
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Άρθρο 211
Με το άρθρο 211 προβλέπεται η σύσταση διαβαθµιδικού συνδέσµου, ως ΝΠ∆∆, µε σκοπό την αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και
διάθεση στερών αποβλήτων, την λειτουργία σχετικών εγκαταστάσεων, την κατασκευή µονάδων επεξεργασίας
και αξιοποίησης καθώς την αποκατάσταση υφιστάµενων
χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.∆.Α.) εντός της χωρικής αρµοδιότητας της περιφέρειας Αττικής. Με το ίδιο άρθρο λύεται ο Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α. και ρυθµίζεται το καθεστώς εκκαθάρισης, τα θέµατα του προσωπικού του, που καθίσταται αυτοδικαίως προσωπικό του νέου συνδέσµου, καθώς και ο
τρόπος λειτουργίας του νέου συνδέσµου.
Άρθρα 212 και 213
Τα άρθρα 212 και 213 ρυθµίζουν το οργανωτικό σχήµα
που έχει επιλεγεί στην Αττική και την Θεσσαλονίκη, και
είναι διαφορετικό για κάθε µία από αυτές. Αυτό γιατί,
στην πρώτη περίπτωση, η µητροπολιτική αυτοδιοίκηση
καταλαµβάνει όλη την περιφέρεια, ενώ στην Θεσσαλονίκη, µόνο ένα τµήµα της (την περιφερειακή ενότητα της
Θεσσαλονίκης και όχι όλη την Περιφέρεια).
Για την Αθήνα προβλέπονται έως 4 µητροπολιτικές επιτροπές, που αντιστοιχούν σε κάθε τοµέα αρµοδιοτήτων, και οι οποίες προετοιµάζουν και εισηγούνται στο
Συµβούλιο όλα τα θέµατα. Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη,
το σχήµα που προτείνεται είναι οι εκλεγµένοι περιφερειακοί σύµβουλοι της Θεσσαλονίκης να εκλέγουν από τα
µέλη τους, µια µητροπολιτική επιτροπή που θα αποφασίζει αυτή για την άσκηση των µητροπολιτικών αρµοδιοτήτων, χωρίς να αποφασίζει το περιφερειακό συµβούλιο
(το οποίο θα αποτελείται και από µέλη εκτός Θεσσαλονίκης). Στις µητροπολιτικές επιτροπές συµµετέχουν, αναλόγως της δύναµής τους, όλες οι παρατάξεις του περιφερειακού συµβουλίου. Το σχήµα διοίκησης δεν διαφοροποιείται σε επίπεδο περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη, δοθέντος ότι ο αντιπεριφερειάρχης έχει τις ίδιες
αρµοδιότητες µε τους λοιπούς αιρετούς αντιπεριφερειάρχες και η µόνη πρόσθετη αρµοδιότητα που του απονέµεται σχετίζεται µε το συντονισµό του έργου της µητροπολιτικής επιτροπής.
ΣΤ΄ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Με τις ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο Στ’ µέρος
του νοµοσχεδίου, επιχειρείται για πρώτη φορά, µετά τη
θέση σε ισχύ του Συντάγµατος 1975/1986/2001, η ίδρυση µιας ειδικής κρατικής υπηρεσίας, µε αποκλειστική αρµοδιότητα τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας, δηλαδή των δήµων και των περιφερειών,
στο πλαίσιο της προβλεπόµενης από το άρθρο 102 παρ.4
κρατικής εποπτείας, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε
έλεγχο νοµιµότητας, χωρίς να εµποδίζεται η πρωτοβουλία και η ελεύθερη δράση τους, Στο πλαίσιο της ίδιας
κρατικής υπηρεσίας, ασκείται και ο πειθαρχικός έλεγχος
στους αιρετούς των δήµων και των περιφερειών, κατά τα
οριζόµενα στην ανωτέρω συνταγµατική διάταξη.
Η άσκηση της εποπτείας µέχρι σήµερα στους δήµους,
τις κοινότητες και τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις γινόταν από τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, ο οποί-

ος ήταν µετακλητός υπάλληλος διορισµένος από την εκάστοτε κυβέρνηση, καθώς και από την Ειδική Επιτροπή
του άρθρου 152 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και
την Επιτροπή Ελέγχου Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το ισχύον µέχρι σήµερα σύστηµα εποπτείας δεν εξασφάλιζε εγγυήσεις αξιόπιστου και αποτελεσµατικού ελέγχου νοµιµότητας των
πράξεων των Ο.Τ.Α., διότι ο µεν Γενικός Γραµµατέας της
Περιφέρειας ήταν κατά βάση πρόσωπο της εµπιστοσύνης της εκάστοτε κυβέρνησης και ως εκ τούτου δεν αποτελούσε κατά τεκµήριο αντικειµενικό και αµερόληπτο
εγγυητή της νοµιµότητας για όλες τις παρατάξεις που
συµµετείχαν στα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α., οι δε επιτροπές αποτελούνταν από µέλη που δεν ασκούσαν αποκλειστικά καθήκοντα ελέγχου νοµιµότητας. Η διάρθρωση αυτή του συστήµατος δηµιουργούσε σοβαρές δυσλειτουργίες, ελλείψεις και προβλήµατα που οδηγούσαν
σε ελλειµµατικό έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των
Ο.Τ.Α.
Έχοντας υπόψη την εµπειρία του µέχρι σήµερα ισχύοντος συστήµατος, θεσµοθετείται η Αυτοτελής Υπηρεσία
Εποπτείας Ο.Τ.Α., η οποία αποτελεί αποκεντρωµένη υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε αποκλειστική αρµοδιότητα τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των
Ο.Τ.Α. Στην έδρα κάθε Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ιδρύεται Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ µε αρµοδιότητα που εκτείνεται στους Ο.Τ.Α., οι οποίοι περιλαµβάνονται στα όρια της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η Υπηρεσία αυτή εµφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που
δεν συναντώνται σε άλλες υπηρεσίες, διότι είναι µεν αποκεντρωµένη υπηρεσία του εν λόγω Υπουργείου, όµως
διασφαλίζονται, για τον επικεφαλής και το προσωπικό
της, εγγυήσεις ανεξαρτησίας, προκειµένου να επιτελεί
το έργο της χωρίς κοµµατικούς επηρεασµούς και επεµβάσεις, ενόψει του ότι αναλαµβάνει την ιδιαίτερα σηµαντική αποστολή του ελέγχου της νοµιµότητας µεγάλων
και ισχυρών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης τόσο
στο πρωτοβάθµιο όσο και στο δευτεροβάθµιο επίπεδο.
Επικεφαλής αυτής της Υπηρεσίας είναι ανώτατος επί θητεία υπάλληλος, ο οποίος επιλέγεται µε διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία και διαθέτει αυξηµένα προσόντα
που εγγυώνται ότι ο έλεγχος νοµιµότητας ασκείται από
νοµικό µε αυξηµένο κύρος και προσόντα.
Άρθρο 214
Στο άρθρο 214 αποτυπώνονται οι γενικές αρχές που
διέπουν την εποπτεία των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης από το κράτος, όπως αυτές καθιερώνονται στο
άρθρο 102 παρ. 4 του Συντάγµατος, που ορίζει ότι, η εποπτεία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νοµιµότητας ο οποίος δεν επιτρέπεται να εµποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους.
Άρθρο 215
Στο άρθρο 215 προβλέπεται η ίδρυση στην έδρα κάθε
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, που αποτελεί αποκεντρωµένη υπηρεσία
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η οποία υπάγεται απευθείας
στον Υπουργό και είναι αρµόδια για τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α. και τον πειθαρχικό έλεγ-
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χο των αιρετών. Ουσιώδη καινοτοµία της διάταξης συνιστά η αρµοδιότητα της Υπηρεσίας αυτής να εκδίδει οδηγίες αυτεπαγγέλτως µε σκοπό να διασφαλισθεί η νοµιµότητα στη δράση τους. Οι οδηγίες της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. δεν δεσµεύουν µεν τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ενόψει της συνταγµατικά κατοχυρωµένης αυτοτέλειάς τους, αλλά, στο µέτρο που υιοθετούνται από τις αρχές των δήµων και των
περιφερειών, µπορεί να συµβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία τους µε την έκδοση πράξεων, οι οποίες διαθέτουν πρόσθετες εγγυήσεις νοµιµότητας.
Άρθρο 216
Στο άρθρο 216 ορίζεται ότι ο επικεφαλής της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ φέρει τον τίτλο Ελεγκτής Νοµιµότητας, είναι ανώτατος υπάλληλος µε πενταετή θητεία, ο οποίος απολαµβάνει των εγγυήσεων
µονιµότητας κατά τη διάρκεια της θητείας του, διαθέτει
δε ειδικά προσόντα που εγγυώνται ότι ο έλεγχος νοµιµότητας διενεργείται από έναν νοµικό µε αυξηµένο κύρος και εµπειρία. Η επιλογή του Ελεγκτή Νοµιµότητας
γίνεται, επί τη βάσει προκήρυξης, από το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων, η συγκρότηση του οποίου
διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της αξιοκρατίας, της
διαφάνειας και της ισότητας κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων προς κατάληψη της πιο πάνω θέσης. Υποψήφιοι µπορεί να είναι νοµικοί, οι οποίοι είτε είναι κάτοχοι
διδακτορικού ή µεταπτυχιακού διπλώµατος είτε διαθέτουν εµπειρία δικηγορική ή άλλη προϋπηρεσία σε συναφές αντικείµενο. Υποψήφιοι µπορεί να είναι επίσης δηµόσιοι υπάλληλοι, πτυχιούχοι νοµικής, που έχουν διατελέσει προϊστάµενοι Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης.
Έτσι, εξασφαλίζεται ένας ευρύς κύκλος υποψηφίων που
περιλαµβάνει νοµικούς µε θεωρητική κατάρτιση, µε δικηγορική εµπειρία, µε προϋπηρεσία σε θέσεις µε συναφές
αντικείµενο, καθώς και δηµοσίους υπαλλήλους µε γνώση των λειτουργιών της ∆ιοίκησης που έχουν αποκτήσει
την εµπειρία προϊσταµένου οργανικής µονάδας.
Άρθρο 217
Στο άρθρο 217 ορίζεται ότι το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ διορίζεται σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 2190/1994. Ειδικά για τις θέσεις κατηγορίας ΠΕ, προβλέπεται η κατοχή πτυχίου νοµικής, οικονοµικών επιστηµών και πολυτεχνικών σχολών Α.Ε.Ι.
καθώς και είτε διδακτορικό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα είτε
εµπειρία ή προϋπηρεσία σε θέσεις µε συναφές αντικείµενο. Η πρόβλεψη για διορισµό, εκτός των νοµικών, οικονοµολόγων και πτυχιούχων πολυτεχνικών σχολών, αποσκοπεί στο να στελεχωθεί η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ µε επιστήµονες οι οποίοι θα είναι σε θέση
να ελέγχουν οικονοµικά και τεχνικά ζητήµατα, τα οποία
συνάπτονται µε τον έλεγχο νοµιµότητας που πολλές
φορές απαιτεί ειδικές γνώσεις για να ασκηθεί αποτελεσµατικά. Σε κάθε περίπτωση, οι θέσεις των οικονοµολόγων και των πτυχιούχων πολυτεχνικών σχολών δεν µπορεί να υπερβαίνουν το ένα τρίτο του συνόλου των θέσεων ΠΕ που ορίζονται για κάθε Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ. Εκτός από τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ
προβλέπονται και θέσεις των κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ.
Μπορεί, επίσης, να διοριστούν και απόφοιτοι της
Ε.Σ.∆.∆ και της Ε.Σ.Τ.Α. που είναι κάτοχοι πτυχίου νοµικής ή οικονοµικών επιστηµών ή πολιτικών επιστηµών δη-

µόσιας διοίκησης ή πολυτεχνικών σχολών. Η πρόβλεψη
για διορισµό πτυχιούχων πολιτικών επιστηµών ή δηµόσιας διοίκησης των αποφοίτων της Ε.Σ.∆.∆ και της
Ε.Σ.Τ.Α. δικαιολογείται λόγω της πρόσθετης εκπαίδευσης που παρέχουν οι ανωτέρω παραγωγικές σχολές σε
θέµατα δηµοσίου δικαίου.
Άρθρο 218
Στο άρθρο 218 προβλέπεται ότι το σύνολο του προσωπικού κατανέµεται σε τρεις ∆ιευθύνσεις, Γενικών Υποθέσεων, Οικονοµικών Υποθέσεων και Τεχνικών Υποθέσεων, οι οποίες έχουν αρµοδιότητα στους τρεις αυτούς τοµείς τόσο για τους οργανισµούς της πρωτοβάθµιας όσο
και για τους οργανισµούς της δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης.
Άρθρα 219 έως και 221
Στα άρθρα 219 και 221 προβλέπεται ως ουσιώδης εγγύηση του καθεστώτος ανεξαρτησίας του επικεφαλής
και του προσωπικού της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, η καθιέρωση ειδικού υπηρεσιακού συµβουλίου που είναι αρµόδιο για την υπηρεσιακή κατάσταση και
τον πειθαρχικό έλεγχο του συνόλου των υπηρετούντων
υπαλλήλων. Στο συµβούλιο αυτό µετέχουν τρία µέλη του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και δύο προϊστάµενοι
Γενικών ∆ιευθύνσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, των οποίων η επιλογή γίνεται, µε βάση τη σχετική νοµοθεσία,
από το Ειδικό Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων. Όταν
κρίνονται θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., τη θέση ενός εκ των Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων καταλαµβάνει ο Ελεγκτής Νοµιµότητας, στην υπηρεσία
του οποίου υπηρετεί ο υπάλληλος. Το υπηρεσιακό συµβούλιο είναι αρµόδιο για την επιβολή των πειθαρχικών
ποινών στον Ελεγκτή Νοµιµότητας, ο δε Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να του επιβάλλει µέχρι την ποινή του προστίµου έως τις αποδοχές ενός µηνός, µόνον όµως µετά από
γνώµη του υπηρεσιακού συµβουλίου η οποία θεσπίζεται
προς ενίσχυση της ανεξαρτησίας του Ελεγκτή Νοµιµότητας. Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους της
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ασκούν ο Ελεγκτής Νοµιµότητας και το Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Κατά
τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα τόσο για τον Ελεγκτή Νοµιµότητας όσο και για
το λοιπό προσωπικό.
Προς την κατεύθυνση της ανεξαρτησίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ κινείται και η ρύθµιση
του άρθρου 220 που ορίζει ότι δεν εφαρµόζονται στο
προσωπικό της οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα περί µεταθέσεων και επιτρέπονται µόνον οι αµοιβαίες µεταθέσεις µεταξύ υπαλλήλων των Αυτοτελών Υπηρεσιών
Εποπτείας Ο.Τ.Α.. Εξάλλου, ως κίνητρο για την υπηρεσιακή απόδοση των υπαλλήλων της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., προβλέπεται ότι µπορούν να θέτουν υποψηφιότητα σε θέσεις προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων των Υπουργείων και άλλων δηµοσίων υπηρεσιών έτσι ώστε η υπηρεσιακή τους εξέλιξη να µην σταµατά στο επίπεδο του προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης που είναι το καταληκτικό για την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ.
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Άρθρο 222
Στο άρθρο 222 παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού διατάγµατος µε σκοπό την οργάνωση
της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., ενώ προβλέπεται ότι µε τις ρυθµίσεις του διατάγµατος µπορεί να
θεσπίζονται, κατά παρέκκλιση του Υπαλληλικού Κώδικα,
ρυθµίσεις που αφορούν τις αποσπάσεις καθώς και τα τυπικά προσόντα επιλογής προϊσταµένων οργανικών µονάδων της πιο πάνω υπηρεσίας δεδοµένου ότι πρόκειται
για µια νέα υπηρεσία µε νεοεισερχόµενους υπαλλήλους,
οι οποίοι ενδέχεται να µην διαθέτουν π.χ. τα προβλεπόµενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα τυπικά προσόντα για
κατάληψη θέσεων προϊσταµένων οργανικών µονάδων.
Άρθρο 223
Στο άρθρο 223, προς διασφάλιση της ενότητας του έργου των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ ολόκληρης της επικράτειας, προβλέπεται η λειτουργία του Συµβουλίου Ελεγκτών Νοµιµότητας υπό την προεδρία του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Το Συµβούλιο αυτό αποβλέπει στο
συντονισµό της δράσης των πιο πάνω Υπηρεσιών και
στην αντιµετώπιση σηµαντικών ζητηµάτων, µπορεί δε να
απευθύνεται στο Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους για ζητήµατα µείζονος σηµασίας που συνάπτονται µε τον έλεγχο νοµιµότητας.
Άρθρα 224 και 225
Στο άρθρο 224 ορίζεται ότι οι πράξεις των συλλογικών
και µονοµελών οργάνων των δήµων και των περιφερειών καθώς και των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
αυτών, είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί αναστολής εκτέλεσης, στο
δε άρθρο 225 προσδιορίζονται, µε βάση τη σπουδαιότητά τους, οι αποφάσεις εκείνες των συλλογικών οργάνων
των δήµων και των περιφερειών που αποστέλλονται υποχρεωτικώς στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας
Ο.Τ.Α. Στο σχετικό κατάλογο προστίθενται και οι αποφάσεις των επιχειρήσεων των δήµων και των περιφερειών,
πλην των ανωνύµων εταιρειών στις οποίες οι Ο.Τ.Α. δεν
έχουν την πλειοψηφία, που αφορούν αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και λήψη δανείων. Σκοπός της πρόβλεψης αυτής είναι να ενισχυθούν οι αρχές της διαφάνειας και της νοµιµότητας και στα εν λόγω δηµοτικά ή περιφερειακά νοµικά πρόσωπα που είναι ιδιωτικού δικαίου και ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται τόσο για τους δήµους όσο και για τις περιφέρειες και
κατά τον τρόπο αυτό ενοποιείται ο υποχρεωτικός έλεγχος νοµιµότητας, ο οποίος προβλεπόταν στο άρθρο 149
του Κ.∆.Κ. και στο άρθρο 67 του Κ.Ν.Α..
Άρθρο 226
Στο άρθρο 226 προβλέπεται η δυνατότητα του Ελεγκτή Νοµιµότητας να ασκεί αυτεπάγγελτο έλεγχο νοµιµότητας, εντός ορισµένης προθεσµίας, και να ακυρώνει
οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή µονοµελών
οργάνων των δήµων και των περιφερειών, των νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου αυτών καθώς και των επιχειρήσεων τους, πλην των ανωνύµων εταιρειών στις ο-

ποίες οι Ο.Τ.Α. δεν έχουν την πλειοψηφία. Με τη διάταξη αυτή, η οποία εφαρµόζεται για τους δήµους και τις
περιφέρειες αντιµετωπίζεται ενιαία ο αυτεπάγγελτος έλεγχος νοµιµότητας πράξεων και των δύο βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης και µεταβάλλεται έτσι το µέχρι σήµερα ισχύον καθεστώς του Κ.∆.Κ. και του Κ.Ν.Α. που διαφοροποιούσε τη διαδικασία και τα όργανα του σχετικού
ελέγχου για δήµους και κοινότητες αφενός και νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις αφετέρου ( βλ. άρθρα 149 Κ.∆.Κ.
και 68 Κ.Ν.Α.).
Άρθρα 227 και 228
Στο άρθρο 227 καθιερώνεται η άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον κατά των αποφάσεων των µονοµελών και συλλογικών οργάνων των δήµων και των περιφερειών και των
ν.π.δ.δ. αυτών, καθώς και των συνδέσµων, εντός ορισµένης προθεσµίας, για την οποία αποφαίνεται ο Ελεγκτής
Νοµιµότητας εντός διµήνου από την υποβολή της. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 228 ο Ελεγκτής Νοµιµότητας, στο
πλαίσιο της άσκησης της ειδικής διοικητικής προσφυγής,
µπορεί να αναστέλλει την εκτέλεση της πράξης, εφόσον
υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον ενδιαφερόµενο, µε
την επίκληση πρόδηλης βασιµότητας της προσφυγής ή
ανεπανόρθωτης βλάβης µέχρι την εξέταση της προσφυγής του. Η αναστολή ισχύει µέχρι την έκδοση απόφασης
του Ελεγκτή Νοµιµότητας επί της προσφυγής ή την άπρακτη πάροδο διµήνου εντός του οποίου οφείλει να αποφανθεί επ’ αυτής. Κατά την παρ. 3 του άρθρου 227, η
άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί
προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων στα
αρµόδια δικαστήρια δεδοµένου ότι η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ παρέχει εγγυήσεις για σοβαρό και
τεκµηριωµένο έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των ΟΤΑ που εξασφαλίζει τη νοµική επεξεργασία των προβαλλοµένων ζητηµάτων και εποµένως επιτρέπει αφενός την
έγκαιρη αποκατάσταση της νοµιµότητας, όταν πλήττεται,
και αφετέρου διευκολύνει το δικαστικό έλεγχο, όταν ο ενδιαφερόµενος επιλέγει αυτή τη λύση, διότι τα δικαστήρια
έχουν ενώπιον τους πράξεις οι οποίες διαθέτουν, τουλάχιστον, νοµική αρτιότητα. Εξάλλου, στην αρµοδιότητα του
Ελεγκτή Νοµιµότητας περιέρχεται και η εξέταση των αιτήσεων θεραπείας για έργα δήµων και περιφερειών µέχρι
του ποσού των 5.000.000 ευρώ µε σκοπό να ενισχυθεί περαιτέρω ο έλεγχος στον ευαίσθητο αυτό τοµέα που συνάπτεται µε την οικονοµική διαχείριση των Ο.Τ.Α..
Άρθρο 229
Για τη διασφάλιση του καλύτερου δυνατού ελέγχου
νοµιµότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α., προβλέπεται στο
άρθρο 229 η δυνατότητα να ασκεί η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ επιτόπιους ελέγχους στους χώρους
στους οποίους αναφέρονται οι υπό έλεγχο πράξεις των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Στο άρθρο 229 προβλέπεται επίσης ότι το έργο που
παράγει ετησίως η κάθε Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας
ΟΤΑ καταγράφεται σε έκθεση του οικείου Ελεγκτή Νοµιµότητας στην οποία παρατίθενται ο αριθµός των πράξεων που ελέγχθηκαν, οι προσφυγές που ασκήθηκαν, τα
ζητήµατα που απασχόλησαν την υπηρεσία κατά τη διενέργεια της εποπτείας καθώς και τυχόν καταγγελίες που
υποβλήθηκαν από πρόσωπα για θέµατα νοµιµότητας. Οι
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εκθέσεις των Ελεγκτών Νοµιµότητας υποβάλλονται
στην Επιτροπή ∆ιαφάνειας και Θεσµών της Βουλής και
κοινοποιούνται στο Συνήγορο του Πολίτη, ενώ συζητούνται στο Συµβούλιο των Ελεγκτών Νοµιµότητας, το οποίο µπορεί να συντάσσει πορίσµατα ως προς τον έλεγχο νοµιµότητας στους ΟΤΑ και τη διαµόρφωση εν γένει
της κρατικής εποπτείας. Οι εκθέσεις αυτές και η κοινοποίησή τους στην Επιτροπή ∆ιαφάνειας και Θεσµών της
Βουλής και στο Συνήγορο του Πολίτη, έχουν σκοπό να ενηµερωθεί η κοινή γνώµη για τα προβλήµατα και τις δυσλειτουργίες των Ο.Τ.Α. και περαιτέρω να τεθούν σε δηµόσια συζήτηση τα σχετικά θέµατα προς αναζήτηση λύσεων και τυχόν ανάληψη νοµοθετικών πρωτοβουλιών.
Άρθρα 230 έως και 232
Στα άρθρα 230 και 231 προβλέπεται η δηµοσίευση των
αποφάσεων του Ελεγκτή Νοµιµότητας καθώς και η υποχρέωση συµµόρφωσης των οργάνων των δήµων και των
περιφερειών προς τις αποφάσεις αυτές.
Ως προς την αστική ευθύνη των αιρετών στο άρθρο
232, επαναλαµβάνονται κατά βάση οι διατάξεις των Κωδίκων περί ∆ήµων και Κοινοτήτων (άρθρο 141) και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 71) µε τρεις διαφορές:
α) η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Ελεγκτή Νοµιµότητας
της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ και έναν αιρετό β) προβλέπεται ότι κατά των πράξεων της αρµόδιας επιτροπής για τους αιρετούς τόσο της πρωτοβάθµιας όσο και της δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης, ασκείται προσφυγή ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου που ευρίσκεται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, προκειµένου οι υποθέσεις να κρίνονται ενιαίως, δεδοµένου µάλιστα ότι µετά τη συνένωση πολλών δήµων
έχει περιορισθεί ο αριθµός τους και έχουν καταστεί µεγαλύτεροι οργανισµοί από πλευράς εδαφικών ορίων, γ)
διευκρινίζεται ότι αν επιβληθεί καταλογισµός στο πλαίσιο του δηµοσιονοµικού ελέγχου αποκλείεται η αστική
ευθύνη των αιρετών έναντι του οικείου ΟΤΑ εφόσον
πρόκειται για την ίδια ιστορική αιτία. Κατά της απόφασης
της Ελεγκτικής Επιτροπής µπορεί να ασκήσει προσφυγή
όχι µόνον ο βλαπτόµενος αλλά και ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης προς πληρέστερη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος.

Συντάγµατος αποτελούµενο κατά πλειοψηφία από δικαστές, να κρίνει αν η σοβαρότητα του διαπραχθέντος πειθαρχικού παραπτώµατος επιτάσσει να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης ή η πειθαρχική ποινή της
αργίας έως έξι µηνών. Οι ανωτέρω πειθαρχικές ποινές
µπορεί να επιβληθούν αν οι αιρετοί έχουν διαπράξει είτε
σοβαρή παράβαση καθηκόντων ή υπέρβαση της αρµοδιότητάς τους από δόλο ή βαριά αµέλεια είτε αν έχουν
διαπράξει παραβάσεις καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί σύµφωνα µε ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις.
Άρθρο 234
Σύµφωνα µε το άρθρο 234, οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας, επί τη βάσει
της, κατά το άρθρο 102 παρ. 4 του Συντάγµατος, σύµφωνης γνώµης του πειθαρχικού συµβουλίου το οποίο είναι
ενιαίο για τους αιρετούς δήµων και περιφερειών, εφόσον αποτελείται από τον πρόεδρο εφετών του εφετείου
της έδρας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α.
και δύο εφέτες, έναν προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης της οικείας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. και έναν αιρετό εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων ή της Ένωσης Περιφερειών, ανάλογα µε την προέλευση του αιρετού που ελέγχεται πειθαρχικώς. Κατά της
απόφασης του Ελεγκτή Νοµιµότητας που επιβάλλει πειθαρχική ποινή, µπορεί να ασκηθεί µόνον προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και αίτηση αναστολής. Εποµένως, καταργείται η προβλεπόµενη από την ισχύουσα νοµοθεσία προσφυγή ενώπιον του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προκειµένου να απεµπλακεί ένα πολιτικό πρόσωπο, όπως είναι ο εν λόγω Υπουργός, από τον έλεγχο
νοµιµότητας των αιρετών και να ανατεθεί αποκλειστικά
σε όργανα µε αυξηµένες εγγυήσεις αντικειµενικότητας
και ανεξαρτησίας.
Άρθρο 235

Άρθρο 233

Στο άρθρο 235 προβλέπεται ιδιάζουσα δωσιδικία για
τους δηµάρχους, τους περιφερειάρχες καθώς και τους
προέδρους συνδέσµων, ενώ για πταίσµατα ή πληµµελήµατα των ως άνω αιρετών που διαπράττονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας αυτών, δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των άρθρων 409-413 και
417-427 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας.
Άρθρο 236

Στο κεφάλαιο περί πειθαρχικής ευθύνης των αιρετών
ενοποιούνται τα όργανα και η διαδικασία για τους αιρετούς δήµων και περιφερειών, σε αντίθεση µε το µέχρι
σήµερα καθεστώς, το οποίο παρουσίαζε διαφορές για
τους αιρετούς των δήµων και κοινοτήτων αφενός ( βλ.
άρθρα 142-143 Κ.∆.Κ.) και τους αιρετούς των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων αφετέρου ( βλ. άρθρο 72 Κ.Ν.Α.).
Ειδικότερα, στο άρθρο 233 προβλέπεται η πειθαρχική
ευθύνη των αιρετών δήµων και περιφερειών και επέρχονται ορισµένες µεταβολές οι οποίες αποβλέπουν στην
περαιτέρω διασφάλιση της νοµιµότητας, κατά τη λειτουργία των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι,
επαναφέρεται η πειθαρχική ποινή της έκπτωσης, η οποία
επιτρέπει στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο, το εκ του

Σύµφωνα µε το άρθρο 236, για την έκπτωση των αιρετών, που εκλέγονται σε δήµους, εξαιτίας καταδίκης µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αναφερόµενα στη
διάταξη αδικήµατα, δεν ισχύει η προϋπόθεση της µέχρι
σήµερα νοµοθεσίας που όριζε ότι έπρεπε τα αδικήµατα
αυτά να έχουν προξενήσει οικονοµική βλάβη στο δήµο ή
στα νοµικά του πρόσωπα (βλ. άρθρο 146 παρ. 1 εδαφ. γ’
Κ.∆.Κ.). Τα ίδια ισχύουν και για την έκπτωση των αιρετών
που εκλέγονται σε περιφέρειες σε αντίθεση µε τα ισχύοντα µέχρι σήµερα για τους αιρετούς των νοµαρχιακών
αυτοδιοικήσεων (βλ. άρθρο 72 παρ. 9 Κ.Ν.Α.). Η επιβολή
της αυτοδίκαιης έκπτωσης µε µόνη προϋπόθεση την αµετάκλητη καταδίκη µε δικαστική απόφαση, ενισχύει τις
αρχές της νοµιµότητας και της εύρυθµης λειτουργίας
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των Ο.Τ.Α., διότι δεν είναι δυνατή πλέον η παραµονή στη
διοίκηση των Ο.Τ.Α. προσώπων που έχουν καταδικαστεί
για σοβαρά ποινικά αδικήµατα, έστω και αν η διάπραξη
αυτών δεν έχει οικονοµικές συνέπειες για τον Ο.Τ.Α. Κατά τα λοιπά επαναλαµβάνονται τα ισχύοντα στον Κ.∆.Κ.
και στον Κ.Ν.Α.
Άρθρο 237
Στο άρθρο 237 για την παύση των αιρετών δήµων και
περιφερειών, προβλέπεται ενιαία διαδικασία η οποία
στηρίζεται στη σύµφωνη γνώµη πειθαρχικού συµβουλίου
που αποτελείται κατά πλειοψηφία από δικαστές και ειδικά αιτιολογηµένη έκθεση του οικείου Ελεγκτή Νοµιµότητας, επιβάλλεται δε µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
η οποία µπορεί να προσβληθεί µε προσφυγή ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας. Το πειθαρχικό συµβούλιο
αποτελείται από ένα πρόεδρο εφετών και δύο εφέτες
που υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών, έναν Προϊστάµενο
Γενικής ∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και τον
Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας ή τον
Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών, ανάλογα µε την
προέλευση του αιρετού εναντίον του οποίου έχει κινηθεί
η σχετική διαδικασία. Καταργείται η προσφυγή ενώπιον
του Υπουργικού Συµβουλίου και προβλέπεται προσφυγή
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, ενώ δεν υφίστανται πλέον επιµέρους διαφορές στη διαδικασία για
τους αιρετούς της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας αυτοδιοίκησης που προβλέπονται στους σήµερα ισχύοντες κώδικες (βλ. άρθρο 147 Κ.∆.Κ. και άρθρο 72
παρ. 10 Κ.Ν.Α.).
Άρθρο 238
Στο άρθρο 238 ορίζεται ότι µέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α., ο έλεγχος νοµιµότητας ασκείται από τον Γενικό Γραµµατέα
της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης καθώς και από
τις προβλεπόµενες επιτροπές του άρθρου 152 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και του άρθρου 68 του Κώδικα
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που βρίσκονται στις έδρες
των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση. Επίσης, η αστική ευθύνη των αιρετών ρυθµίζεται µε µεταβατικές διατάξεις που προβλέπουν ότι µέχρι την έναρξη της λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. στην ελεγκτική επιτροπή µετέχει αντί του Ελεγκτή Νοµιµότητας ένας υπάλληλος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Επίσης τις
πειθαρχικές αρµοδιότητες του Ελεγκτή Νοµιµότητας ασκεί ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Η έναρξη λειτουργίας κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας
Εποπτείας Ο.Τ.Α. διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, αφού προηγηθεί η επιλογή των Ελεγκτών
Νοµιµότητας και του λοιπού προσωπικού. Οι εκκρεµότητες που υπάρχουν κατά το χρόνο έναρξης λειτουργίας
των ανωτέρω Υπηρεσιών, ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και των επιτροπών, µεταφέρονται στις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας
Ο.Τ.Α.. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω Υπηρεσιών δεν εφαρµόζεται η διάταξη που ορίζει ότι η ειδική διοικητική προσφυγή αποτελεί προϋπόθεση για την

άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων, διότι η προϋπόθεση
αυτή έχει τεθεί λόγω της εξειδίκευσης και των εγγυήσεων που παρέχει η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.
Άρθρο 239
Στο άρθρο 239 προβλέπεται ότι για τη στελέχωση των
Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α., είναι δυνατή η
µετάταξη υπαλλήλων τόσο από τις υφιστάµενες κρατικές περιφέρειες όσο και από άλλες δηµόσιες υπηρεσίες,
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι ΠΕ ∆ιοικητικού µε πτυχίο
νοµικής, ΠΕ Οικονοµικού και ΠΕ Μηχανικών διαφόρων
κλάδων και επιπλέον διαθέτουν µεταπτυχιακό τίτλο ή
προϋπηρεσία σε θέσεις µε συναφές αντικείµενο προς
αυτό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. Επίσης αίτηση για µετάταξη µπορεί να υποβάλλουν δηµόσιοι υπάλληλοι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
που είναι κάτοχοι των βασικών πτυχίων που προβλέπει
το άρθρο 217. Η ανάγκη στελέχωσης της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. από υπαλλήλους µε αυξηµένα προσόντα επιβάλλει να διαθέτουν τα προσόντα αυτά
και οι προερχόµενοι από µετάταξη δεδοµένου ότι από τη
διαδικασία των µετατάξεων επιδιώκεται να καλυφθεί ένα
µεγάλο µέρος των θέσεων για ολόκληρη την επικράτεια.
Προς τούτο, δηµοσιεύεται σχετική πρόσκληση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και οι σχετικές αιτήσεις εξετάζονται από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο που είναι αρµόδιο για το προσωπικό της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. η δε επιλογή βασίζεται αποκλειστικά στα
τυπικά και στα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τους φακέλους τους, δεδοµένου ότι οι νεοσύστατες αυτές υπηρεσίες πρέπει να στελεχωθούν µε προσωπικό που να διαθέτει στον υψηλότερο δυνατό βαθµό τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτούνται για την άσκηση του ελέγχου νοµιµότητας. Έχει προβλεφθεί ότι από τον κάθε φορέα δεν µπορούν να µεταταχθούν περισσότεροι από οκτώ υπάλληλοι κατηγορίας
ΠΕ, ώστε να µην θιγούν οι λοιπές υπηρεσίες από τυχόν
υποβολή πολλών αιτήσεων προς µετάταξη. Ειδικά για
τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθµού, το όριο ορίζεται για µεν τους δήµους
σε δύο, για δε τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις σε τέσσερις, προκειµένου να µην αποψιλωθούν από ειδικευµένο
προσωπικό. Η σχετική διαδικασία γίνεται κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες περί µετατάξεων διατάξεις που απαιτούν απόφαση υπηρεσιακού συµβουλίου και της υπηρεσίας που υπηρετεί ο ενδιαφερόµενος, προκειµένου να
µην υπάρξουν καθυστερήσεις κατά την έναρξη της λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α.
και πάντως η συναίνεση της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος διασφαλίζεται από το ότι απαιτείται
συνυπογραφή της πράξης µετάταξης από τον Υπουργό
στον οποίο υπάγεται η υπηρεσία στην οποία αυτός υπηρετεί καθώς επίσης και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που αυτός εποπτεύει. Οι µεταταχθέντες που προέρχονται από τις υφιστάµενες κρατικές περιφέρειες και
τους υφιστάµενους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης, σε περίπτωση που οι Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Ο.Τ.Α. αρχίσουν να λειτουργούν µετά την
1.1.2011, υπηρετούν κατά το χρόνο που µεσολαβεί έως
την έναρξη αυτών στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση που έχει την ίδια έδρα µε την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας
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Ο.Τ.Α. στην οποία έχουν τοποθετηθεί, µπορεί δε να επικουρούν το έργο του ελέγχου νοµιµότητας που ασκείται
κατά την µεταβατική περίοδο από τον Γενικό Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και τις επιτροπές του
Κ.∆.Κ. και του Κ.Ν.Α.. Οι λοιποί υπάλληλοι που έχουν επιλεγεί προς µετάταξη εξακολουθούν να υπηρετούν στις
υπηρεσίες τους και ο χρόνος µετάταξής τους συµπίπτει
µε το χρόνο έναρξης λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. για την οποία έχουν επιλεγεί.
Άρθρο 240
Προς ενίσχυση των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας
Ο.Τ.Α., προβλέπεται στο άρθρο 240 η δυνατότητα των αποφοίτων της 3ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Τ.Α. και
της 20ης εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.∆.∆., να υποβάλλουν αίτηση για τοποθέτηση στις ανωτέρω υπηρεσίες, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα πτυχία που ορίζει η
πάγια διάταξη του άρθρου 217 παρ. 3 του παρόντος που
προβλέπει ότι στις θέσεις των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ µπορεί να διορίζονται απόφοιτοι της
Ε.Σ.∆.∆ και Ε.Σ.Τ.Α. που είναι κάτοχοι πτυχίου Νοµικού
τµήµατος Α.Ε.Ι. ή Οικονοµικών Επιστηµών ή Πολιτικών
Επιστηµών ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή Πολυτεχνικών Σχολών.
Ζ΄ ΜΕΡΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Άρθρο 241
αi. Με την προτεινόµενη διάταξη διαµορφώνεται η λειτουργική δοµή των Περιφερειών, µε άξονα την κατάρτιση, από τα οικεία Περιφερειακά Συµβούλια, των εσωτερικών οργανισµών τους και ειδικότερα σε επίπεδο πρόβλεψης των υπηρεσιακών µονάδων (Γεν. ∆/νσεων,
∆/νσεων Τµηµάτων και αυτοτελών γραφείων) κατανοµής
των αντίστοιχων οργανικών θέσεων, και παράθεσης των
βαθµών του προσωπικού, ανά κατηγορία εκπαίδευσης.
ii. Επισηµειώνεται, ότι οι σχετικές ρυθµίσεις είναι σύστοιχες προς εκείνες του Υπαλληλικού Κώδικα.
β. Ειδική µέριµνα λαµβάνεται προς υποβοήθηση της
οργανωτικής και λειτουργικής δοµής της Περιφέρειας
και προς αποφυγή οιασδήποτε, έστω και ευλόγου, καθυστέρησης για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της, µε τη
σύνταξη, κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου, πρότυπου Εσωτερικού Οργανισµού Οργάνωσης και Λειτουργίας της, ο οποίος περιβάλλεται τον τύπο προεδρικού
διατάγµατος. Ο ανωτέρω οργανισµός δεν είναι δυνατόν
να τροποποιηθεί, πριν παρέλθει ένα έτος από την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων των Περιφερειών, εκτός
εάν τούτο αποφασισθεί µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του Περιφερειακού Συµβουλίου, προς αποφυγή οιασδήποτε διατάραξης της άσκησης των αρµοδιοτήτων
τους.
Άρθρο 242
Σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται θέση µετακλητού Εκτελεστικού Γραµµατέα προς υποβοήθηση του Περιφερειάρχη στην άσκηση των καθηκόντων του.
Ο διορισµός του, από τον Περιφερειάρχη, γίνεται ύστερα από σχετική δηµόσια προκήρυξη, οι δε υποψήφιοι,

πρέπει, να έχουν πτυχίο Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. και να
διαθέτουν αξιόλογη διοικητική εµπειρία.
Ο Εκτελεστικός Γραµµατέας ασκεί τις ακόλουθες, κυρίως, αρµοδιότητες :
i. Yπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών µε ή
χωρίς αποδοχές και µετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων της Περιφέρειας.
ii. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες της Περιφέρειας κατά την
άσκηση του έργου τους.
iii. Προβαίνει στη µελέτη και εισήγηση µέτρων για τη
βελτίωση και προαγωγή των λειτουργών της Περιφέρειας.
iv. Μεριµνά για την επεξεργασία από τις αρµόδιες υπηρεσίες των θεµάτων που είναι προς συζήτηση, ενώπιον του Περιφερειακού Συµβουλίου ή των οικείων Επιτροπών σύµφωνα µε την ηµερήσια διάταξη.
v. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρµογής των αποφάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου και των οικείων
Επιτροπών από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.
vi. Μεριµνά για την έγκαιρη ετοιµασία των περιοδικών
απολογισµών δράσης της Περιφέρειας, σύµφωνα προς
τα αντίστοιχα προγράµµατα ή τις συγκεκριµένες αποφάσεις και ενηµερώνει σχετικά το Περιφερειακό Συµβούλιο
και τις οικείες Επιτροπές.
vii. Μεριµνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσµατικής δράσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας, την προσαρµογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής
κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού
δυναµικού και των τεχνικών µέσων της Περιφέρειας.
και viii. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δηµιουργείται στην Περιφέρεια.
Ο Περιφερειάρχης δεν κωλύεται να αναθέσει στον Εκτελεστικό Γραµµατέα την άσκηση και πρόσθετων αρµοδιοτήτων µε εξαίρεση την υπογραφή χρηµατικών ενταλµάτων.
Άρθρο 243
Σε κάθε Περιφέρεια συνιστώνται, ενιαίως, τέσσερις
θέσεις ειδικών συµβούλων ή επιστηµονικών ή ειδικών
συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη και µία για κάθε Αντιπεριφερειάρχη.
Οι ανωτέρω πρέπει να κατέχουν πτυχίο Πανεπιστηµίου ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής προσλαµβάνονται, δε, µε ειδική σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, από τους Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες και υπόκεινται, απευθείας, στην ιεραρχική εξάρτηση τούτων. ∆ιέπονται, αποκλειστικά, από τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13 του
άρθρου 67 του ν. 1416/1984.
Άρθρο 244
Αρµόδιο όργανο για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των πάσης φύσεως προσωπικού των Περιφερειών είναι το Περιφερειακό Συµβούλιο, υπό την προϋπόθεση προηγούµενης βεβαίωσης της οικείας Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (Υ.∆.Ε.), ότι έχει διασφαλισθεί η αναγκαία πίστωση προς κάλυψη της αντίστοιχης
δαπάνης.
Η πλήρωση των θέσεων του τακτικού προσωπικού όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων των Περι-
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φερειών διενεργείται µε τη διαδικασία και τα κριτήρια
του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί
µε το ν. 3812/2009, εφόσον έχει προηγηθεί έγκριση σύµφωνα µε την Π.Υ.Σ. 33/2006.
Εισάγεται σειρά ρυθµίσεων για την παροχή υπηρεσιών
των δικηγόρων, προς τις Περιφέρειες, µε σχέση έµµισθης εντολής, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα ∆ικηγόρων και λαµβάνεται πρόνοια για την εξίσωση
των αµοιβών τους µε εκείνες των δικηγόρων, που απασχολούνται, υπό το αυτό νοµικό καθεστώς (σχέση έµµισθης εντολής) στους ∆ήµους.

Άρθρα 245 έως 247
Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα επιλογής Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, Τµηµάτων
και αυτοτελών γραφείων των Περιφερειών, είναι ευθυγραµµισµένα µε εκείνα του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως
έχει προσφάτως τροποποιηθεί, στο πλαίσιο θέσπισης αντικειµενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων µε το ν.
3839/2010.
Εξάλλου, τόσο οι προϋποθέσεις, όσο και η διαδικασία
µετατάξεων των υπαλλήλων των Περιφερειών ακολουθούν τις αντίστοιχες ρυθµίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Άρθρα 248 έως και 251
Τα Συµβούλια επιλογής των Προϊσταµένων των υπηρεσιών των Περιφερειών και τα συµβούλια για την υπηρεσιακή κατάσταση των Υπαλλήλων τους συνιστώνται
µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη.
Η συγκρότησή τους υπακούει στις αντίστοιχες ρυθµίσεις του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει τροποποιηθεί
µε το ν. 3839/2010, στο πλαίσιο διασφάλισης σύνθεσης,
η οποία µπορεί να εγγυάται την αµεροληψία, το αδιάβλητο της κρίσης και την τήρηση αντικειµενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων.
Επισηµαίνεται, ότι οι Προϊστάµενοι των Γενικών ∆ιευθύνσεων των Περιφερειών επιλέγονται από το Ειδικό
Συµβούλιο Επιλογής Προϊσταµένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο
είναι αρµόδιο για την επιλογή, επίσης, των Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων της Κεντρικής και Αποκεντρωµένης Κρατικής ∆ιοίκησης. Αµφιβολίες συνταγµατικής συµβατότητας, οι οποίες είχαν εγερθεί, στο παρελθόν, σε σχέση µε την πιθανολογηθείσα κάµψη, στην προκειµένη περίπτωση, της συνταγµατικής αυτοτέλειας της
αυτοδιοίκησης, λαµβανόµενης υπόψη της οντότητας του
Ειδικού Συµβουλίου ως συλλογικού οργάνου Κρατικής
∆ιοίκησης, έχουν, πλέον, αρθεί, µετά την έκδοση της υπ’
αριθµ. 4082/2009 αποφάσεως του Συµβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε, στο πλαίσιο επιλογών Προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, υπό ανάλογο νοµοθετικό καθεστώς και η οποία
δεν διέγνωσε συνδροµή αντίθεσης προς τη συνταγµατική έννοµη τάξη.
Η θητεία των µελών των προµνηµονευθέντων συµβουλίων είναι διετής και η εκπροσώπηση των φύλων στοιχείται µε την αντίστοιχη ρύθµιση του Υπαλληλικού Κώδικα.

Άρθρο 252
Οι διατάξεις του Πειθαρχικού ∆ικαίου του Υπαλληλικού Κώδικα εφαρµόζονται, πανοµοιότυπα και στους Υπαλλήλους των Περιφερειών.
Ο Περιφερειάρχης είναι πειθαρχικός Προϊστάµενος όλων των υπαλλήλων της Περιφέρειας και είναι αρµόδιος
για την παραποµπή τους στο οικείο υπηρεσιακό συµβούλιο.
Επίσης, πειθαρχικοί Προϊστάµενοι είναι ο Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης, ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης
και ο Προϊστάµενος Αυτοτελούς Τµήµατος στους υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς, ανεξάρτητα από το
βαθµό, που αυτοί φέρουν.
Όλοι οι πειθαρχικοί προϊστάµενοι µπορούν να επιβάλουν την ποινή της έγγραφης επίπληξης.
Την ποινή του προστίµου µπορούν να επιβάλουν :
i. Ο Περιφερειάρχης έως και τις αποδοχές ενός µηνός.
ii. Ο Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης έως και το ένα
τρίτο των αποδοχών ενός µηνός.
iii. Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης έως και το ένα έκτο
των αποδοχών ενός µηνός.
Άρθρο 253
Για όσα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Περιφερειών δεν υφίσταται ειδική ρύθµιση και
µέχρι την κατάρτιση Ενιαίου Κώδικα Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της Αυτοδιοίκησης, εφαρµόζονται, αναλόγως, οι οικείες διατάξεις του Υπαλληλικού
Κώδικα, όπως ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις του ν. 3801/
2009 και του π.δ/τος 410/1988.
Άρθρα 254 έως και 258
Όπως έχει, ήδη, εκτεθεί, µε το πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» επιχειρείται, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
Κρατικής ∆ιοίκησης, µεταφορά ικανού φάσµατος αρµοδιοτήτων από την Κρατική Περιφέρεια προς την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, µε έµφαση στην αναπτυξιακή διάσταση αυτών, ενώ παραλλήλως σειρά αρµοδιοτήτων,
που ασκούνται, µέχρι τώρα, από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, περιέρχονται στους ∆ήµους, µε γνώµονα τη
φύση και το χαρακτήρα της αρµοδιότητας ως τοπικής,
πλέον, και όχι υπερτοπικής και επί πλέον την υπηρέτηση
της αρχής της εγγύτητας των παρεχόµενων, προς τον
πολίτη, υπηρεσιών.
Βασικός γνώµονας κατά τη σύνταξη των σχετικών διατάξεων ήταν η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των
φορέων να συνδυαστεί µε την κατά το δυνατό εξυπηρέτηση του µεταφερόµενου και µετατασσόµενου προσωπικού. Προς την κατεύθυνση αυτή, αφενός, µεν, δόθηκε η
δυνατότητα εθελουσίων µετατάξεων, όπου αυτό ήταν
δυνατό και αφετέρου λήφθηκε µέριµνα, ώστε το προσωπικό, ανεξαρτήτως φορέα απασχόλησης, να παραµείνει
στην πόλη όπου ήδη εργάζεται, ώστε να µην προκληθούν οικογενειακά, κοινωνικά κ.λ.π. προβλήµατα, λόγω
µετακινήσεων. Πάντως, θα πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι
µετατάξεις του προσωπικού είναι, κατά κύριο λόγο, υποχρεωτικές, πράγµα που υπαγορεύθηκε από την υποχρέ-
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ωση άµεσης συγκρότησης των υπηρεσιών και την κατά
το δυνατό αδιάκοπη παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, οι οποίοι, άλλωστε, είναι και οι τελικοί αποδέκτες όλης αυτής της προσπάθειας.
Η ανάγκη της επίσπευσης των διαδικασιών στελέχωσης των υπηρεσιών, είναι και εκείνη που υπαγορεύει τη
µετάταξη του προσωπικού, καταρχήν, σε συνιστώµενες
προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες εν συνεχεία θα προβλεφθούν και ενταχθούν στους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των φορέων κατά την κατάρτιση ή τροποποίησή τους.
Ειδικότερα όσον αφορά την Περιφέρεια, προκειµένου
να δηµιουργηθεί άµεσα ένα λειτουργικό υπόβαθρο για
την εύρυθµη λειτουργία της νεοσύστατης αυτής δοµής,
και µόνο κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµoυ, προτείνεται, όπως έχει αναφερθεί, η κατάρτιση Πρότυπου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Περιφερειών, τον
οποίο το Περιφερειακό Συµβούλιο θα έχει τη δυνατότητα τροποποίησης µετά την παρέλευση ενός έτους από
την εφαρµογή του, εκτός εάν τούτο αποφασισθεί, σε
χρόνο συντοµότερο από το Περιφερειακό Συµβούλιο, µε
απόφαση των 2/3 των µελών του.
Όπως διαφάνηκε από την εµπειρία των προηγούµενων
ετών, η ανασυγκρότηση της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, που επέρχεται µε τον «Καλλικράτη» δεν αναµένεται ότι θα επηρεάσει, τόσο το προσωπικό το οποίο, άλλωστε, ανήκε στους κόλπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθµού, όσο εκείνο, που ανήκε ως σήµερα στην κρατική Περιφέρεια και, βάσει του
νέου θεσµικού πλαισίου, θα αποτελεί πλέον προσωπικό
της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Στην πράξη, ωστόσο,
δεν επέρχεται ουσιώδης µεταβολή στο καθεστώς του
προσωπικού αυτού, καθώς αφ’ ενός, όπως προαναφέρθηκε, δεν µετακινείται χωρικά, αφ’ ετέρου, δε, λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη διατήρηση του υπηρεσιακού και ασφαλιστικού του καθεστώτος καθώς και
για τη διασφάλιση των αποδοχών του.
Εξάλλου, το υπηρεσιακό του καθεστώς, του εν λόγω
προσωπικού θα εξακολουθεί να διέπεται, για µεν το µόνιµο από τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 3528/2007 όπως ισχύει (∆ηµοσιοϋπαλληλικός Κώδικας), για, δε, το ιδιωτικό δικαίου αορίστου χρόνου, από τις σχετικές ρυθµίσεις του π.δ. 410/88 όπως ισχύει (Κώδικας Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου του ∆ηµοσίου, των Ο.Τ.Α. και των
λοιπών Ν.Π.∆.∆.).
Περαιτέρω, για τη µισθολογική κατάσταση µεταφερόµενου και µετατασσόµενου προσωπικού, λαµβάνεται µέριµνα, ώστε να µη σηµειωθεί βλαπτική µεταβολή, ως
προς τις αποδοχές τους, ακόµα και εάν αυτές της νέας
θέσης είναι εκ του νόµου µικρότερες από τις αποδοχές
της προηγούµενης.
Επίσης, όσον αφορά το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του µετατασσόµενου και µεταφερόµενου
προσωπικού, εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 4 παρ.
17 ν. 3513/2006 «Τροποποίηση και συµπλήρωση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου και άλλες διατάξεις», σύµφωνα µε την οποία, υπάλληλοι του δηµοσίου ή των Ν.Π.∆.∆. ή των ανεξάρτητων αρχών ή των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, οι οποίοι µετατάσσονται ή µεταφέρονται σε θέσεις υπηρεσιών ή φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν µέχρι τη µετάταξη ή µεταφορά τους, δύνανται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθε-

στώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης, που διέπει το αντίστοιχο προσωπικό της νέας τους θέσης, να διατηρήσουν το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς στο οποίο υπάγονταν µέχρι τη µεταφορά τους. Η διατήρηση του ασφαλιστικού –
συνταξιοδοτικού καθεστώτος, η οποία γίνεται µε την υποβολή ανέκκλητης δήλωσης, αναµένεται ότι θα εξυπηρετήσει πολλούς µετατασσόµενους υπαλλήλους, και, ιδίως, εκείνους που βρίσκονται εγγύτερα στη συνταξιοδότηση.
Ειδικότερα µε το άρθρο 254, προβλέπεται η κατάταξη
προσωπικού συνενούµενων ∆ήµων και Κοινοτήτων σε
νεοσύστατους ∆ήµους. Αυτή επέρχεται, αυτοδικαίως, µε
την ίδια σχέση εργασίας και συνεπάγεται την κατάληψη
αντίστοιχων κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα θέσεων.
Για το σκοπό αυτό εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του
οικείου δηµάρχου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και επακολουθεί κατάταξη σε συνιστώµενες θέσεις, στο πλαίσιο κατάρτισης των νέων Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας.
Στο άρθρο 255 ρυθµίζεται η µεταφορά προσωπικού
των καταργούµενων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Ενιαίων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και Νοµαρχιακών
∆ιαµερισµάτων στις συνιστώµενες Περιφέρειες της αντίστοιχης χωρικής αρµοδιότητας. Η µεταφορά γίνεται
αυτοδίκαια, σε αντίστοιχες θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα.
Το άρθρο 256 αντιµετωπίζει τη µετάταξη τακτικού
προσωπικού από τις υπηρεσίες των Περιφερειών του
Κράτους στις Περιφέρειες (Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις) της αντίστοιχης χωρικής αρµοδιότητας. Σε πρώτο
στάδιο, που χρονικά αναφέρεται στο τρέχον έτος
(2010), κατά το οποίο δεν έχουν συγκροτηθεί ακόµα οι
Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, παρέχεται η δυνατότητα
εθελούσιας µετάταξης του προσωπικού οργανικών µονάδων των Κρατικών Περιφερειών των οποίων αρµοδιότητες απονέµονται στις Περιφέρειες. Η σχετική Απόφαση θα έχει ισχύ από 1.7.2011, ενόψει του γεγονότος ότι
έκτοτε ασκούνται οι αρµοδιότητες που περιέρχονται από
την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση στις Περιφέρειες.
Εάν διαπιστωθεί, ότι το εκουσίως µεταταχθέν προσωπικό δεν επαρκεί για την άσκηση των απονεµόµενων αρµοδιοτήτων, ακολουθούνται δύο διακριτές οδοί και ειδικότερα, εάν η απονοµή αρµοδιοτήτων αφορά το σύνολο
συγκεκριµένου τοµέα (όχι µεµονωµένες αρµοδιότητες),
η ανάγκη άµεσης και ολοκληρωµένης άσκησης των αρµοδιοτήτων αυτών προσδίδει στη µετάταξη και του λοιπού απαραίτητου προσωπικού υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Εξάλλου, εάν από την άλλη πλευρά, µεταβιβάζονται συγκεκριµένες µόνο αρµοδιότητες από µια δέσµη αρµοδιοτήτων, οι οποίες δεν απαιτούν τη µεταφορά του συνόλου
των υπαλλήλων της επίµαχης οργανικής µονάδας στην
Περιφέρεια (Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση), το Υπηρεσιακό Συµβούλιο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, είναι εκείνο που αποφασίζει, πλέον, ποιοι υπάλληλοι θα µεταταχθούν στην αντίστοιχη Περιφέρεια (Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση). Η επιλογή γίνεται µε βάση κριτήρια που έχουν, ως στόχο, να µη διαταραχθεί η προσωπική, οικογενειακή και κοινωνική ζωή του προσωπικού, όπως ο τόπος
κατοικίας, η οικογενειακή κατάσταση, τυχόν σοβαρά
προβλήµατα υγείας, συνεκτιµωµένων και των ετών υπηρεσίας.
Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται µε το άρθρο 257
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για το προσωπικό που µετατάσσεται στους ∆ήµους µε
σκοπό την άσκηση αρµοδιοτήτων, που µεταβιβάζονται
σε αυτούς, από τις καταργούµενες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Ενιαίες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καθώς και από τα Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα, αναλόγως µε
το αν οι αρµοδιότητες αυτές αφορούν το σύνολο συγκεκριµένου τοµέα ή είναι µεµονωµένες. Επισηµαίνεται, ότι
η µετάταξη του προσωπικού αφορά το ∆ήµο της έδρας
του Νοµού, σε µία επιπλέον προσπάθεια να ελαχιστοποιηθούν οι µετακινήσεις προσωπικού, εφόσον ο ∆ήµος της
έδρας θα κληθεί µεταβατικά να εξυπηρετήσει και τους
λοιπούς ∆ήµους του Νοµού, µέχρι αυτοί να στελεχωθούν µε το απαραίτητο προσωπικό για την άσκηση των
απονεµόµενων αρµοδιοτήτων.
Τέλος, µε το άρθρο 258 αντιµετωπίζεται το θέµα της
µετάταξης του προσωπικού των Τµηµάτων Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµων και Κοινοτήτων ∆ιευθύνσεων Τοπικών
Αυτοδιοικήσεων και ∆ιοικήσεων, τα οποία και καταργούνται, στις Τεχνικές Υπηρεσίες των ∆ήµων της έδρας του
αντίστοιχου Νοµού. Η µετάταξη αυτή, η οποία έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, αφορά το τεχνικό και γεωτεχνικό
προσωπικό των εν λόγω οργανικών µονάδων (Γεωλόγοι,
Μηχανικοί όλων των κλάδων, Εργοδηγοί κ.λ.π.), το οποίο, άλλωστε και θα κληθεί να ασκήσει τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες.
Επισηµαίνεται, ότι η διάταξη αυτή αφορά προσωπικό
το οποίο υπηρετούσε στα Τµήµατα Τεχνικών Υπηρεσιών
∆ήµων και Κοινοτήτων κατά την 1.1.2010. Ο χρονικός
αυτός προσδιορισµός κρίνεται απαραίτητος, προκειµένου να διαπιστωθεί ποιό προσωπικό απασχολείτο πραγµατικά στις συγκεκριµένες οργανικές µονάδες, καθώς
στις ∆ιευθύνσεις των σηµερινών Κρατικών Περιφερειών
δεν υφίστανται συνεστηµένοι Οργανισµοί Εσωτερικής
Υπηρεσίας, και ως εκ τούτου η πλειοψηφία του προσωπικού δεν είναι ενταγµένη σε συγκεκριµένες µονάδες. Ειδικά το προσωπικό της καταργούµενης Τ.Υ.∆.Κ. της κρατικής περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µετατάσσεται στην
περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προκειµένου να ενισχύσει
το τεχνικό προσωπικό της, δοθέντος ότι κατά ρητή πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 205, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι αρµόδια για την εκτέλεση έργων και µελετών των δήµων της
χωρικής της αρµοδιότητας µε πληθυσµό έως τρεις χιλιάδες (3.000) κατοίκους.
Η΄ ΜΕΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Η νέα αρχιτεκτονική της Τ.Α. και του κράτους δεν αποσκοπεί µόνο στην εξοικονόµηση πόρων µέσω του περιορισµού του αριθµού των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους
προσώπων ή αξιοποίησης οικονοµιών κλίµακας. Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα της νέας αρχιτεκτονικής είναι
ότι δηµιουργεί ισχυρούς αναπτυξιακούς θεσµούς σε
πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο επίπεδο, τέτοιους που
µπορούν να δηµιουργήσουν προστιθέµενη αξία. Η συγκρότηση και λειτουργική αυτοδυναµία των νέων δήµων
και περιφερειών θα τους καταστήσει ικανούς να λαµβάνουν τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, να µοχλεύσουν κεφάλαια, να προσελκύσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, να καταστούν ο βασικός συντελεστής της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Μία ακόµη καινοτοµία του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι η δηµιουργία ενός τοπικού Προγράµµατος Σταθερότητας και
Ανάπτυξης (Π.Σ.Α.). Οι δήµοι και οι περιφέρειες εντάσσονται στη µεγάλη εξυγιαντική προσπάθεια που καταβάλλει η χώρα µας. Το τοπικό Π.Σ.Α. περιλαµβάνει: α) το
Πρόγραµµα Εξυγίανσης Ο.Τ.Α. µε οικονοµική δυσπραγία, β) τη δηµιουργία Λογαριασµού Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης, γ) τη θέσπιση κανόνων
και πλαισίου πιστοληπτικής πολιτικής των ΟΤΑ, δ) την αποτελεσµατικότερη και σύγχρονη οικονοµική διαχείριση
µε αναβάθµιση του ρόλου του δηµοτικού προϋπολογισµού και δηµιουργία εργαλείων λήψης αποφάσεων, όπως βάσεις δεδοµένων µε έγκυρα και έγκαιρα στατιστικά στοιχεία, ε) τον έλεγχο και τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα, διπλογραφικό µε αναλυτική λογιστική και έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο σε όλους τους δήµους,
περιφέρειες και τα Νοµικά τους Πρόσωπα και τέλος στ)
τη δηµιουργία του αναπτυξιακού προγράµµατος
«ΕΛΛ.Α.∆.Α.» που θα υποστηρίξει το σχέδιο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», αλλά πάνω από όλα θα εξοπλίσει τους νέους
δήµους και περιφέρειες και θα αποτελέσει το αναπτυξιακό τους καύσιµο για την πρώτη περίοδο λειτουργίας
τους.
Στα άρθρα 259-279 του κεφαλαίου αυτού περιλαµβάνονται οι ρυθµίσεις, σχετικά µε την οικονοµική διοίκηση
και διαχείριση των οργάνων των δήµων και των περιφερειών. Στα συγκεκριµένα άρθρα περιλαµβάνονται ρυθµίσεις αναφορικά µε τον ανακαθορισµό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, την πιστοληπτική ικανότητα, τον έλεγχο των οικονοµικών και των νοµικών προσώπων των
Ο.Τ.Α. και την εξυγίανση των υπερχρεωµένων δήµων.
Ειδικότερα:
Άρθρο 259 και 260

Η νέα αρχιτεκτονική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.)
και του κράτους αποτελεί τη µεγαλύτερη αναπτυξιακή
πρωτοβουλία των τελευταίων δεκαετιών. Μέχρι σήµερα,
ο δηµόσιος τοµέας αποτελούσε τροχοπέδη στις επιχειρησιακές ή αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Με τη νέα του
µορφή το ελληνικό κράτος ελαχιστοποιεί τα συγκεντρωτικά του στοιχεία, αποκεντρώνεται και αποκτά ευελιξία,
αποτελεσµατικότητα και ικανότητα περαιτέρω αξιοποίησης τοπικών και περιφερειακών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων. Εκτός από αναπτυξιακό εφαλτήριο, η νέα αρχιτεκτονική αναµένεται να επηρεάσει θετικά τα δηµοσιονοµικά µεγέθη, µέσω της αύξησης της αποτελεσµατικότητας των δήµων, των περιφερειών και του κράτους γενικότερα, όπως επίσης να συµβάλλει θετικά στην εύρυθµη
λειτουργία της αγοράς και τον περιορισµό φαινόµενων
αδιαφάνειας και αθέµιτου ανταγωνισµού.

Σύµφωνα µε το άρθρο 102, παράγραφος 5 του Συντάγµατος: «Το Κράτος λαµβάνει τα νοµοθετικά, κανονιστικά
και δηµοσιονοµικά µέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας και των πόρων
που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής
και την άσκηση των αρµοδιοτήτων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης µε ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών». Με βάση
το παραπάνω πλαίσιο διατυπώθηκαν τα άρθρα 259 και
260 του προτεινόµενου σχεδίου νόµου.
Με το Ν.1828/1989 εισήχθη το µοντέλο άµεσης χρηµατοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από θεσµοθετηµένους, υπέρ αυτής πόρους, του Κρατικού Προϋπολογισµού. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) λειτούργησαν επιτυχηµένα για µια 20ετία, είναι όµως πλέον εµ-
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φανή τα σηµάδια «κόπωσης» τους. Στο πλαίσιο υλοποίησης της νέας αρχιτεκτονικής της αυτοδιοίκησης της χώρας επιχειρείται, µέσω του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», ο εκσυγχρονισµός τους.
Με το άρθρο 259 επαναπροσδιορίζονται οι πηγές και
τα ποσοστά εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού που
θα τροφοδοτούν τους Κ.Α.Π. των νέων διευρυµένων δήµων. Στόχος, η ενίσχυση της οικονοµικής αυτοτέλειάς
τους µέσω της χρησιµοποίησης σύγχρονων και δυναµικών φόρων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Από τους παλαιούς πόρους που συνιστούσαν έσοδα
των Κ.Α.Π. των δήµων, διατηρείται ο Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) και ως
νέες πηγές ορίζονται, ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) και ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π).
Τόσο στους δήµους όσο και στις περιφέρειες δηµιουργείται ένα χρηµατοδοτικό µείγµα που µπορεί να καλύψει
τις ανάγκες τους σε βάθος χρόνου και παράλληλα να αντέξει στις διακυµάνσεις της οικονοµικής συγκυρίας.
Ταυτόχρονα και µε σκοπό τη διασφάλιση της οικονοµικής επάρκειας των νέων διευρυµένων δήµων προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 259 ότι, το κόστος των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάζονται σε αυτούς,
κατά το έτος της µεταφοράς τους, θα καλυφθεί µέσω
αύξησης των ποσοστών των εσόδων των Κ.Α.Π. που
προέρχονται από τον Φ.Ε.Φ.Ν.Π. και από τον Φ.Π.Α., από
τους δύο δηλαδή πιο δυναµικούς φόρους του Κρατικού
Προϋπολογισµού. Η αύξηση αυτή καθορίζεται µε Προεδρικό ∆ιάταγµα, κατόπιν πρότασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών.
Στην παράγραφο 4 του άρθρου, γίνεται πρόβλεψη για
το µέρος των Κ.Α.Π. που θα διατίθεται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των δήµων. Συγκεκριµένα, τα δύο τρίτα (2/3) των εσόδων από τον
Φ.Ε.Φ.Ν.Π. και τα έσοδα από τον Φ.Π.Α. και τον Φ.Α.Π,
προορίζονται για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών και το υπόλοιπο ένα τρίτο (1/3) των εσόδων από τον Φ.Ε.Φ.Ν.Π. προορίζεται για κάλυψη επενδυτικών δαπανών.
Η απόδοση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό πραγµατοποιείται, σε σχετικούς λογαριασµούς στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, βάσει των προεκτιµώµενων
εσόδων του και η τελική εκκαθάριση γίνεται µε βάση τα
απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονοµικού έτους. Η κατανοµή από τους λογαριασµούς αυτούς, πραγµατοποιείται µε αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Ο τρόπος και η διαδικασία κατανοµής των Κ.Α.Π., που
προορίζονται για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, καθώς και επενδυτικών δαπανών προσδιορίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και Οικονοµικών, ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων, βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, όπως δηµογραφικών, γεωµορφολογικών, κοινωνικών, διοικητικών,
οικονοµικών, περιλαµβανοµένου και του στοιχείου της
διοικητικής υποστήριξης που παρέχεται από δήµο προς
εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών άλλων δήµων.
Με το άρθρο 260 προσδιορίζονται, πλέον, και για τις
περιφέρειες συγκεκριµένοι πόροι (Κ.Α.Π). Ως πηγές των
πόρων αυτών ορίζονται ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας

(Φ.Π.Α.) και ο Φόρος Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών
Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) και προσδιορίζονται ειδικότερα
τα ποσοστά τους επί των αντίστοιχων εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού. Τα παραπάνω φορολογικά έσοδα καλύπτουν το σηµερινό κόστος των κρατικών επιχορηγήσεων που αντιστοιχούν στις αρµοδιότητες της περιφέρειας που προέρχονται από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, περιλαµβανοµένης και της µισθοδοσίας των υπαλλήλων της, καθώς και στις αρµοδιότητες που µεταφέρονται από την αποκεντρωµένη διοίκηση, όπως το κόστος
µισθοδοσίας των υπαλλήλων των διευθύνσεων σχεδιασµού και ανάπτυξης, της ∆ΕΚΕ, της ∆ΕΣΕ, της ∆/νσης
διαχείρισης υδάτινων πόρων, δαπάνες εποπτείας οργανισµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Στην περίπτωση που το κόστος των µεταφεροµένων αρµοδιοτήτων µετά την αναλυτική κοστολόγησή
τους, δεν καλύπτεται από τους παραπάνω πόρους, θα
καλυφθεί µε αύξηση των ποσοστών των φόρων των περιπτώσεων α΄ και β΄, µε σχετικό προεδρικό διάταγµα. Επισηµαίνεται ότι στα ποσοστά αυτά δεν έχει υπολογισθεί
το τµήµα του Π∆Ε που αφορά τις περιφέρειες, το οποίο
θα υπολογίζεται και θα αποδίδεται µετά την κατάρτισή
του, µε τις συνήθεις διαδικασίες κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισµού.
Η απόδοση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό πραγµατοποιείται, σε σχετικό λογαριασµό στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, βάσει των προεκτιµώµενων εσόδων του και η τελική εκκαθάριση γίνεται µε βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονοµικού
έτους. Η κατανοµή από το λογαριασµό αυτό, πραγµατοποιείται µε αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
Ο τρόπος, η διαδικασία κατανοµής των Κ.Α.Π, που
προορίζονται για κάλυψη επενδυτικών και λειτουργικών
και λοιπών γενικών δαπανών, πραγµατοποιείται µέσω
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών
και Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ύστερα από γνώµη της Ένωσης Περιφερειών, στο πλαίσιο
και της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ευρωπαϊκού
Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας, έτσι όπως κυρώθηκε µε
το ν.1850/1989, όπου αναφέρεται ότι: «Οι Οργανισµοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να εκφράζουν τη γνώµη
τους µε κατάλληλο τρόπο, όσον αφορά στους τρόπους
παροχής σ' αυτούς των ανακατανεµόµενων πόρων».
Ως βασικό κριτήριο για την κατανοµή των Κ.Α.Π. των
περιφερειών, ορίζονται οι ίδιοι δείκτες µε αυτούς των
δήµων µε επιπλέον κριτήριο, για τις περιφέρειες, την άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων.
Επισηµειώνεται ότι για τις έκτακτες επιχορηγήσεις
των δήµων και των περιφερειών προβλέπεται η έκδοση
Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα ορίζει αντικειµενικά κριτήρια µε την συνδροµή των οποίων και µόνον,
θα γίνονται οι ανωτέρω επιχορηγήσεις.
Άρθρο 261
Με το άρθρο αυτό και στην παράγραφο 1 προβλέπεται
ένα ποσοστό της αύξησης των εσόδων του ΦΠΑ που
πραγµατοποιείται στα διοικητικά όρια ενός δήµου να θεωρείται τοπικό έσοδο και να χρηµατοδοτεί δηµοτικές υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης. Με αυτό τον τρόπο
γίνεται προσπάθεια να ενταχθεί τόσο ο δήµος όσο και οι
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δηµότες του, στη διαδικασία ελέγχου της βεβαίωσης, είσπραξης αλλά και της διάθεσης των δηµοσίων και ιδιαίτερα των τοπικών δηµόσιων εσόδων.
Για τον ίδιο λόγο στην παράγραφο 2 του άρθρου 261
ορίζεται ποσοστό 20% επί του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π), που αποτελεί πόρο των Κ.Α.Π., σύµφωνα
µε την περίπτωση γ) της παρ.1 του άρθρου 259, ως τοπικό έσοδο των δήµων, ανάλογα µε τα έσοδα του φόρου
που εισπράττονται στη διοικητική τους περιφέρεια. Ο
τρόπος απόδοσης του πόρου στους δήµους καθορίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών. Τα φορολογικά έσοδα του πόρου αυτού χρηµατοδοτούν ιδίως δράσεις που αφορούν σε παρεµβάσεις στον
πολεοδοµικό ιστό και στο δοµηµένο περιβάλλον του δήµου.
Με τη θέσπιση των συγκεκριµένων διατάξεων, ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας αποκτά εν µέρει ανταποδοτικό
χαρακτήρα, καθώς τα ποσά που καταβάλλονται από τις
φορολογούµενες µονάδες αξιοποιούνται άµεσα. Με δεδοµένο επίσης ότι οι τοπικές παρεµβάσεις των δήµων
στον πολεοδοµικό ιστό και στο δοµηµένο περιβάλλον επιδρούν στην αξία των ακινήτων της περιοχής τους, προβλέπεται στην παράγραφο 4 ως υποχρεωτική, η γνώµη
των δήµων για τον προσδιορισµό των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων της διοικητικής τους περιφέρειας. Η
συµµετοχή των δήµων στα έσοδα του Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας αποτελεί επίσης, ένα βήµα προς το ευρωπαϊκό κεκτηµένο, αφού ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί έσοδο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 262
Είναι γνωστό το δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας.
Η Αυτοδιοίκηση αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του δηµόσιου τοµέα. Προκειµένου οι νέοι δήµοι και περιφέρειες,
που θα προκύψουν από την εφαρµογή του προγράµµατος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», να ανταποκριθούν µε επιτυχία
στις αυξηµένες απαιτήσεις του νέου ρόλου τους, υπάρχει η ανάγκη να διαµορφωθούν ισχυρότεροι θεσµοί, απαλλαγµένοι από παθογένειες του παρελθόντος. Για το
λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία ενός ειδικού προγράµµατος εξυγίανσης, σε δηµοτικές ενότητες,
δήµους και περιφέρειες που αξιολογείται ότι υπάρχουν
ιδιαίτερα οξυµµένα οικονοµικά προβλήµατα µε βάση την
παράγραφο 3β του παρόντος άρθρου. Στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης εντάσσονται οι δήµοι και οι περιφέρειες µετά από σχετικό αίτηµά τους. Μόνο στην περίπτωση που συντρέχουν συγκεκριµένοι λόγοι, µπορεί
κατ’ εξαίρεση να ενταχθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο
4, δηµοτική ενότητα, δήµος ή περιφέρεια στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης.
Για να ενταχθεί δηµοτική ενότητα, δήµος ή περιφέρεια
στο πρόγραµµα εξυγίανσης θεωρείται απαραίτητη η απόφαση µε αυξηµένη πλειοψηφία µε 3/5, του δηµοτικού /
περιφερειακού συµβουλίου, κρίνεται επίσης αναγκαία η
εκτίµηση της οικονοµικής κατάστασης του δήµου ή της
περιφέρειας από ορκωτούς ελεγκτές, όπως τέλος και η
εκπόνηση από το δήµο ή την περιφέρεια συγκεκριµένου
προγράµµατος εξυγίανσης µε µέτρα, δράσεις και χρονοδιάγραµµα. Με τον τρόπο αυτό ο δήµος ή η περιφέρεια
δεν εκφράζουν µόνο τη βούλησή τους για εξυγίανση της

οικονοµικής τους κατάστασης, αλλά διατυπώνουν, προγραµµατίζουν και εµπλέκονται στη διαδικασία αντιµετώπισής της, ώστε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να µπορέσουν να αξιοποιήσουν το σύνολο των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων τους και να αναλάβουν πρωτοβουλίες µε αντικείµενο την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους.
Στη παράγραφο 2 δηµιουργείται ελεγκτική επιτροπή αποτελούµενη από έναν σύµβουλο του ελεγκτικού συµβουλίου, το γενικό διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και ένα εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας ή Ένωσης Περιφερειών ανάλογα µε την κρινόµενη υπόθεση.
Οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί ένας δήµος ή µία περιφέρεια στο πρόγραµµα εξυγίανσης είναι αντικειµενικές, διαφανείς και εκ των προτέρων γνωστές. Για το λόγο αυτό, στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου, χρησιµοποιούνται οι διεθνώς αποδεκτοί δείκτες,
δηλαδή η σχέση των τοκοχρεολυσίων µε τα τακτικά έσοδα και του συνολικού χρέους µε τα συνολικά έσοδα του
δήµου ή της περιφέρειας.
Στην παράγραφο 4 διατυπώνονται οι προϋποθέσεις ένταξης ενός δήµου ή περιφέρειας στο πρόγραµµα, χωρίς
την υποβολή σχετικού αιτήµατος. Στην περίπτωση αυτή,
θα πρέπει µε βάση τα στοιχεία της βάσης οικονοµικών
δεδοµένων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, τα οποία παρέχονται
από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου, να προκύπτει η ανάγκη αξιολόγησης της οικονοµικής κατάστασης του δήµου ή της περιφέρειας. Στη συνέχεια, συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης από ορκωτούς ελεγκτές, εντός ορισµένου χρονικού διαστήµατος. Η έκθεση αυτή αξιολογείται και στην περίπτωση που στο δήµο ή την περιφέρεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 3β, εντάσσονται στο πρόγραµµα και σε δύο
µήνες από την ένταξή τους σε αυτό, καταθέτουν επιχειρησιακό πρόγραµµα εξυγίανσης. Στην ίδια παράγραφο
παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης να απαγορεύσει τις προλήψεις ή το δανεισµό του δήµου.
Η ένταξη µιας δηµοτικής ενότητας, ενός δήµου ή µίας
περιφέρειας στο ειδικό πρόγραµµα εξυγίανσης δίνει τη
δυνατότητα, σε συγκεκριµένα δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 ο δήµος, ή η περιφέρεια που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα θα έχουν πρόσβαση στο Λογαριασµό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης
της Αυτοδιοίκησης, έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 263, η
οποία θα λειτουργήσει συµπληρωµατικά στα µέτρα χρηµατοδότησης του δηµοτικού ελλείµµατος ή χρέους. Έσοδα, εκτός από το Λογαριασµό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης, που θα χρηµατοδοτήσουν
τον περιορισµό του ελλείµµατος των δήµων ή περιφερειών µπορεί να είναι µέρος ή το σύνολο των εσόδων συµπεριλαµβανοµένης και της ΣΑΤΑ. Παράλληλα, θα υπάρξει συστηµατική παρακολούθηση της εφαρµογής του
προγράµµατος, όπως επίσης και τεχνική υποστήριξη όπου και όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Τέλος, η ελεγκτική
επιτροπή θα ενηµερώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για τη εξέλιξη του προγράµµατος µε ετήσιες αναφορές.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης καθορίζονται οι
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λεπτοµέρειες του προγράµµατος.
Για την αποφυγή διατήρησης ζηµιογόνων δηµοτικών επιχειρήσεων ή στην προσπάθεια εξυγίανσης και των νοµικών αυτών προσώπων των δήµων, στην παράγραφο 8,
επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων του ∆ηµοτικού
και Κοινοτικού Κώδικα για τις Α.Ε. και στις κοινωφελείς
επιχειρήσεις σύµφωνα µε τις οποίες, δηµοτικές ή περιφερειακές επιχειρήσεις που σε τρεις συνεχείς εταιρικές
χρήσεις, µετά διετία από την ίδρυσή τους, είναι ζηµιογόνες, λύονται υποχρεωτικώς, όπως επίσης και στην περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια δηµοτικής ή περιφερειακής
επιχείρησης µειώνονται κάτω του 50% του µετοχικού κεφαλαίου
Άρθρο 263
Για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος εξυγίανσης
των δήµων και των περιφερειών δηµιουργείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, Λογαριασµός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης.
Ο Λογαριασµός αυτός χρηµατοδοτείται από τους
ΚΑΠ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών ρυθµίζονται
οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σύσταση, λειτουργία και
διαχείριση του λογαριασµού.
Άρθρα 264 και 265
Στα άρθρα 264 και 265 ρυθµίζονται, αφενός η διαδικασία συνοµολόγησης δανείου από ∆ήµους και Περιφέρειες, αφετέρου οι προϋποθέσεις και οι όροι δανεισµού.
Μία από τις σηµαντικές καινοτοµίες του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» είναι ότι δε φροντίζει µόνο για την εξυγίανση των δήµων και των περιφερειών, αλλά παράλληλα δηµιουργεί τις πρόνοιες για τη βιώσιµη ανάπτυξή τους. Για
πρώτη φορά τίθενται κανόνες και καθορίζεται το πλαίσιο, στο οποίο θα κινηθεί η πιστοληπτική πολιτική των
δήµων. Εξάλλου, στην παράγραφο 8 του άρθρου 9 του
Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας, όπως αυτός κυρώθηκε, µε το νόµο 1850/1989 αναφέρεται: «Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να έχουν, σύµφωνα
µε το νόµο, πρόσβαση στην εθνική αγορά κεφαλαίων, ώστε να χρηµατοδοτούν τις επενδύσεις τους».
Ως βασικές προϋποθέσεις για να µπορέσει ένας δήµος να καταφύγει σε δανεισµό θεωρούνται: α) το προϊόν
του δανεισµού να χρηµατοδοτεί αποκλειστικά επενδύσεις ή το χρέος του δήµου, β) η σχέση τοκοχρεολυσίων /
ετήσιων τακτικών εσόδων και γ) η σχέση συνολικού χρέους / συνολικών ετησίων εσόδων
Επίσης, θεσµοθετούνται κανόνες διαφάνειας στις προπληρωµές από τους Κ.Α.Π. των δήµων. Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιούνται οι πιέσεις, αλλά και οι τριβές µεταξύ αιρετών και Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και δηµιουργείται ένα
εκ των προτέρων γνωστό και αντικειµενικό πλαίσιο. Οι
προϋποθέσεις για να λάβει ένας δήµος προπληρωµή, η
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει το 150% του ύψους της
µηνιαίας τακτικής επιχορήγησής του από τους Κ.Α.Π. είναι τρεις: α) ο δήµος να έχει εξαντλήσει το σύνολο των
δηµοσιονοµικών του δυνατοτήτων, β) το αντικείµενο της

προπληρωµής να αφορά κάλυψη ανελαστικής δαπάνης
και γ) να υπάρχει δυνατότητα οικονοµικής αναπλήρωσης
της προπληρωµής εντός ενός (1) οικονοµικού έτους.
Άρθρο 266
Με τον Ν. 3463/2006 εισήχθη ο τετραετής επιχειρησιακός προγραµµατισµός των δήµων, µε σκοπό το σχεδιασµό και την υλοποίηση του αναπτυξιακού τους σχεδιασµού. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 266 αναβαθµίζεται και ολοκληρώνεται η διαδικασία του προγραµµατισµού και η σύνδεση του ετήσιου προγράµµατος δράσης, µε τον προϋπολογισµό και το τεχνικό πρόγραµµα.
Σκοπός των ετήσιων προγραµµάτων δράσης είναι η εξειδίκευση και ο λεπτοµερέστερος προγραµµατισµός των
δράσεων που προβλέπεται, από το πενταετές πλέον επιχειρησιακό πρόγραµµα. Με το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, η διοίκηση ενός δήµου και οι δηµότες µπορούν πλέον να συνδέουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν
οι δηµοτικές υπηρεσίες µε τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισµό, καθώς και να προϋπολογίσουν το αναµενόµενο προϊόν των προγραµµατιζόµενων
δραστηριοτήτων.
Ο προϋπολογισµός, πέρα από τη βασική λειτουργία
του ως εργαλείο ελέγχου και εξουσιοδότησης της διαχείρισης, αποτελεί µαζί µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης
το εργαλείο του ετήσιου προγραµµατισµού της δράσης
του δήµου. Ο προϋπολογισµός εναρµονίζεται µε τα περιεχόµενα του επιχειρησιακού προγράµµατος, καθώς και
του ετήσιου προγράµµατος δράσης, και εξυπηρετεί τους
επενδυτικούς, αναπτυξιακούς και άλλους στόχους του
προγράµµατος αυτού.
Για πρώτη φορά επίσης και µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, έπειτα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων, θα καθοριστούν ποσοστά και κριτήρια κατανοµής
των πόρων, που αφορούν στις δηµοτικές ενότητες και τα
οποία θα αποτυπώνονται σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού.
Συνιστάται πάγια προκαταβολή στις δηµοτικές και τοπικές κοινότητες και µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
έπειτα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων, καθορίζονται οι δαπάνες που καλύπτονται από αυτή, καθώς
και το ύψος της µε βάση τον πληθυσµό.
Έως τις 30 Σεπτεµβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται
οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του Ε.Π.∆. και
του προϋπολογισµού και οι διαδικασίες διαβούλευσης
Ο έλεγχος νοµιµότητας από την Ειδική Υπηρεσία Εποπτείας των δήµων γίνεται πιο αποτελεσµατικός µε τον έλεγχο του ύψους των εσόδων, το οποίο δε µπορεί να υπερβαίνει αναιτιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούµενου οικονοµικού έτους, µε στόχο την αντιµετώπιση της
κατάρτισης πλασµατικών προϋπολογισµών.
Ενσωµατώνεται, για πρώτη φορά, η διοικητική και οικονοµική πληροφόρηση, µε την καθιέρωση ενός ελαχίστου συστήµατος εσωτερικής πληροφόρησης της διοίκησης του δήµου, µέσω της τριµηνιαίας έκθεσης της οικονοµικής επιτροπής προς το ∆ηµοτικό συµβούλιο για
την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισµού. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας.
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Καθιερώνεται ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου σε όλους τους δήµους, ανεξαρτήτως πληθυσµού.
Παράλληλα, σε όλους τους δήµους η ταµειακή τους
λειτουργία θα διεξάγεται από ειδική υπηρεσιακή µονάδα, η οποία αποτελεί µέρος της οικονοµικής υπηρεσίας
και συνιστάται µε τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας
(Ο.Ε.Υ.).
Η σύσταση ίδιας ταµειακής υπηρεσίας, η εφαρµογή
των διατάξεων του Π.∆. 315/1999 «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της εφαρµογής του
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ∆ήµων και Κοινοτήτων»
είναι πλέον υποχρεωτική σε όλους τους δήµους, ανεξαρτήτως του πληθυσµού τους ή των εσόδων τους και
µε σκοπό την επίτευξη της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότερης διαχείρισης στα οικονοµικά τους.
Για τη διαφάνεια και την ενηµέρωση των πολιτών καθιερώνεται η ανάρτηση του προϋπολογισµού στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου, καθώς και συνοπτικής οικονοµικής κατάστασης του προϋπολογισµού, η οποία επιπλέον, δηµοσιεύεται και σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή
εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού
στον οποίον εδρεύει ο οικείος δήµος. Επιπρόσθετα, µέσω της ανάρτησης στην ιστοσελίδα της τριµηνιαίας έκθεσης της οικονοµικής επιτροπής, ενηµερώνονται οι δηµότες και για την πορεία υλοποίησης του προϋπολογισµού.
Άρθρο 267
Με το άρθρο 267 ρυθµίζονται θέµατα για το µεταβατικό διάστηµα, και αφορούν στην κατάρτιση του προϋπολογισµού και τη διάρκεια ισχύος αυτού, το επιχειρησιακό
πρόγραµµα, την υποβολή απολογισµών και ισολογισµών
των συνενούµενων δήµων, τον καθορισµό των αρµοδίων
∆.Ο.Υ. και την απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των δήµων και ορίζονται προθεσµίες για
την υποβολή τους. Η διαδικασία, ο τρόπος και η αποτύπωση της απογραφής, θα καθοριστούν µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Τέλος, ρυθµίζεται το ζήτηµα των υφισταµένων δικαιωµάτων, υποχρεώσεων, διευκολύνσεων και απαλλαγών οικονοµικής και φορολογικής φύσεως, φυσικών και νοµικών προσώπων.
∆ηµιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κεντρική βάση δεδοµένων, στην οποία θα καταχωρούνται συστηµατικά οικονοµικά στοιχεία των δήµων, η οποία θα παρέχει
στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και στα
συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης έγκυρα, αξιόπιστα
και ενηµερωµένα στοιχεία σχετικά µε τα οικονοµικά της
τοπικής και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης και θα παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική και αναπτυξιακή πολιτική των δήµων και των περιφερειών .
Για τον ίδιο σκοπό δηµιουργείται βάση δεδοµένων µε
τα στοιχεία προσωπικού των δήµων και των Νοµικών
τους Προσώπων, που θα συντελέσει στη δηµιουργία ενός σύγχρονου εργαλείου λήψης απόφασης το οποίο θα
παρέχει στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας έγκαιρα και
έγκυρα στοιχεία, σχετικά µε την διάρθρωση, την κατά-

σταση και τον αριθµό των εργαζοµένων των δήµων και
των περιφερειών.
Άρθρο 268
Με το άρθρο 268 και κατ’ αναλογία µε το άρθρο 266
που αφορά στους δήµους, ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα προγραµµατισµού, προϋπολογισµού και οικονοµικής διαχείρισης των περιφερειών. Ειδικότερα, ορίζεται
ότι οι περιφέρειες οφείλουν να καταρτίσουν τετραετές
επιχειρησιακό πρόγραµµα, ορίζονται οι σχετικές προθεσµίες και εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης να ρυθµίσει τα ειδικότερα ζητήµατα για την εφαρµογή των εν λόγω προτεινόµενων διατάξεων, µε σχετική απόφασή του.
Ορίζεται η 30η Σεπτεµβρίου κάθε έτους, ως ηµεροµηνία
ολοκλήρωσης των διαδικασιών για τη σύνταξη προσχεδίου του ετήσιου προγράµµατος δράσης και του προϋπολογισµού, καθώς και της σχετικής διαβούλευσης. Περαιτέρω, περιγράφονται οι αρµοδιότητες της εκτελεστικής
και της οικονοµικής επιτροπής, ως προς τη σύνταξη του
προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης
και του ελέγχου υλοποίησης του προϋπολογισµού αντίστοιχα. Ορίζεται η διαδικασία ελέγχου του προϋπολογισµού από την Ειδική Υπηρεσία Εποπτείας και για πρώτη
φορά, προς διασφάλιση της διαφάνειας, καθιερώνεται υποχρεωτική ανάρτηση του προϋπολογισµού στην ιστοσελίδα της περιφέρειας.
Για πρώτη φορά επίσης, και µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, έπειτα από πρόταση της Ένωσης Περιφερειών, θα καθοριστούν ποσοστά κατανοµής των πόρων
που αφορούν στις περιφερειακές ενότητες και τα οποία
θα αποτυπώνονται σε ειδικό παράρτηµα του προϋπολογισµού. Καθιερώνεται ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όλες τις περιφέρειες
Στη παράγραφο 9 προβλέπεται η σύσταση ίδιας ταµειακής υπηρεσίας, στον Ο.Ε.Υ. της οικείας περιφέρειας και
παρέχονται νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση: α) προεδρικού διατάγµατος για την εφαρµογή του διπλογραφικού συστήµατος στις περιφέρειες, β) προεδρικού διατάγµατος, περί της οικονοµικής διοίκησης και
διαχείρισης των περιφερειών και γ) κοινής απόφασης
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, περί του καθορισµού του τύπου του προϋπολογισµού των περιφερειών.
Τέλος, στην παράγραφο 16 ορίζεται ότι µε απόφαση
του περιφερειακού συµβουλίου µπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού.
Άρθρο 269
Με το άρθρο 269 ρυθµίζονται θέµατα για το µεταβατικό διάστηµα και αφορούν στην κατάρτιση του προϋπολογισµού, την υποβολή απολογισµών των καταργηθέντων
νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, τον καθορισµό των αρµοδίων ∆.Ο.Υ. και την απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων των περιφερειών και ορίζονται προθεσµίες για την υποβολή τους. Η διαδικασία, ο τρόπος
και η αποτύπωση της απογραφής, θα καθοριστούν µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
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Άρθρο 270
Με τις διατάξεις του άρθρου 270 εξειδικεύεται η παράγραφος 5 του άρθρου 102 του Συντάγµατος, στην οποία
αναφέρεται «Κάθε µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη µεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τον καθορισµό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από
τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης». Παράλληλα,
στο άρθρο αυτό διασφαλίζεται η κοστολόγηση κάθε αρµοδιότητας πριν τη µεταφορά της στην αυτοδιοίκηση µέσω ειδικής δράσης του Προγράµµατος Ελληνική Αρχιτεκτονική ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.∆.Α.» µε
απόλυτη διαφάνεια και σε συνεργασία µε τα αντιπροσωπευτικά όργανα της αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 271
Με το άρθρο 271 ρυθµίζεται η τύχη της περιουσίας
στις περιπτώσεις συνένωσης δήµων, κατά τρόπο ανάλογο µε τα προβλεπόµενα στον Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006). Ειδικότερα, σε περίπτωση συνένωσης δήµων, η περιουσία αυτών περιέρχεται στο νέο δήµο.
Τα δικαιώµατα για αποκλειστική χρήση των ακινήτων,
που προϋπήρχαν υπέρ των κατοίκων κάθε δήµου ή κοινότητας, διατηρούνται.
Άρθρο 272
Με το άρθρο 272 ορίζεται, για λόγους χρηστής διοίκησης, αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου
των µελών για τη λήψη αποφάσεων από τα δηµοτικά ή
κοινοτικά συµβούλια, που αφορούν στην εκποίηση, αγορά, ανταλλαγή, εκµίσθωση, µίσθωση ακινήτων καθώς και
στη δωρεάν παραχώρηση κυριότητας ή χρήσης αυτών.
Άρθρο 273
Με την παράγραφο 1 προσδιορίζονται οι εφαρµοστέες
διατάξεις και καθορίζονται τα αρµόδια όργανα της περιφέρειας για θέµατα απόκτησης, διαχείρισης, προστασίας
και διάθεσης της ακίνητης και κινητής περιουσίας των
περιφερειών.
Με την παράγραφο 2 διατηρούνται τα δικαιώµατα για
αποκλειστική χρήση των ακινήτων, που προϋπήρχαν υπέρ των κατοίκων κάθε Ενιαίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νοµαρχιακού ∆ιαµερίσµατος.
Άρθρο 274
Με το άρθρο 274 ορίζεται, για λόγους χρηστής διοίκησης, αυξηµένη πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου
των µελών για τη λήψη αποφάσεων από τα αρµόδια όργανα των Ενιαίων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νοµαρχιακών
∆ιαµερισµάτων, που αφορούν στην εκποίηση, αγορά, ανταλλαγή, εκµίσθωση, µίσθωση ακινήτων καθώς και στη
δωρεάν παραχώρηση κυριότητας ή χρήσης αυτών.
Άρθρα 275 έως 279
Με τα άρθρα 275 έως και 279 ρυθµίζονται τα θέµατα ε-

λέγχου και διαφάνειας της οικονοµικής διαχείρισης των
ΟΤΑ και των νοµικών τους προσώπων. Ειδικότερα, µε το
άρθρο 275, καθιερώνεται ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε όλους τους δήµους, τις περιφέρειες και τα νοµικά τους πρόσωπα, ανεξαρτήτως πληθυσµού. Στα νοµικά πρόσωπα, πλην εκείνων του δηµοσίου
δικαίου, περιλαµβάνονται και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις, οι ∆.Ε.Υ.Α. και οι δηµοτικές ανώνυµες εταιρείες
(µονοµετοχικες).
Με το άρθρο 276 ρυθµίζονται τα θέµατα κατασταλτικού ελέγχου των λογαριασµών των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά
την ειδικότερη αναφορά τούτων στο προηγούµενο άρθρο. Αρµόδιος για τον κατασταλτικό έλεγχο είναι ο ίδιος
Επίτροπος που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των υπόχρεων φορέων, ενώ η σχετική έκθεση περί
των αποτελεσµάτων του διενεργηθέντος κατασταλτικού
ελέγχου, διαβιβάζεται στους Υπουργούς Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών καθώς και στην Επιτροπή ∆ιαφάνειας και Θεσµών της Βουλής.
Με το άρθρο 277 ρυθµίζονται τα θέµατα ελέγχου είσπραξης των εσόδων των ΟΤΑ και των νοµικών τους
προσώπων, καθώς και των νοµίµως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίµων σε βάρος τρίτων, από τον Επίτροπο που είναι αρµόδιος για τον προληπτικό έλεγχο
των δαπανών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδράνεια
είσπραξης των ανωτέρω, οφειλόµενη σε δόλο ή βαριά αµέλεια των αιρετών ή των αρµοδίων υπαλλήλων, ενεργοποιείται η προβλεπόµενη διαδικασία για τον καταλογισµό τούτων µε το ποσό της ζηµίας που προξένησαν.
Με το άρθρο 278 εισάγεται υποχρεωτικά προληπτικός
έλεγχος και για τις συµβάσεις προϋπολογιζόµενης δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α., ποσού µέχρι ενός εκατοµµυρίου
(1.000.000) ευρώ που αφορούν σε προµήθεια αγαθών, εκτέλεση έργων και παροχή υπηρεσιών, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµατικών συµβάσεων και των συµβάσεων διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, που συνάπτουν οι ΟΤΑ και τα νοµικά τους
πρόσωπα. Ειδικότερα, για συµβάσεις ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και µέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ, ο έλεγχος διενεργείται από τον αρµόδιο για τον προληπτικό έλεγχο Επίτροπο, ενώ για τις
συµβάσεις ποσού µέχρι ενός εκατοµµυρίου (1.000.000)
ευρώ, αρµόδιο είναι το οικείο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
Τέλος, στο άρθρο 279, προβλέπεται η δυνατότητα αίτησης ανάκλησης κατά των πράξεων των Επιτρόπων και
των Κλιµακίων, σε περίπτωση πλάνης περί τα πράγµατα
ή το νόµο, οι οποίες δικάζονται από το αρµόδιο Τµήµα
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Θ΄ ΜΕΡΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 280
Οι αναδιαρθρούµενες Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις εξακολουθούν να ασκούν σειρά αρµοδιοτήτων, που είχαν
απονεµηθεί στις Κρατικές Περιφέρειες, περιλαµβανοµένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων
τους, µε τον ιδρυτικό νόµο 2503/1997, καθώς και µε επακολουθήσαντες µεταγενέστερους, εφόσον η ανάγκη ύπαρξης Αποκεντρωµένης Κρατικής ∆ιοίκησης συνιστά
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και Συνταγµατική επιταγή (άρθρο 101).
Μία ικανή δέσµη αρµοδιοτήτων µε πυρήνα εκείνες οι
οποίες περιέρχονται στην Περιφέρεια (ως δεύτερη βαθµίδα Αυτοδιοίκησης) και αφορούν, κυρίως τον αναπτυξιακό σχεδιασµό, τον προγραµµατισµό και την εκτέλεση
έργων δεν συνεπάγονται, αναγκαίως, αποµείωση του αντικειµένου τους, εφόσον και αρµοδιότητες που ασκούνταν, µέχρι πρότινος, από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις επανακάµπτουν στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση.
Οι αρµοδιότητες αυτές, οι οποίες συµπορεύονται και
µε τα νοµολογιακά πορίσµατα του Συµβουλίου του Επικρατείας, επικεντρώνονται στην προστασία της δηµόσιας περιουσίας, στη διαχείριση και αξιοποίηση των δασικών προϊόντων και γενικότερα στην δασοπολιτική επιτήρηση επί των δηµοσίων δασοπονιών, περιλαµβανόµενης και της ανάπτυξης της ιδιωτικής δασοπονίας. Αφορούν, επίσης, πολεοδοµικές και χωροταξικές ρυθµίσεις
γενικότερου χαρακτήρα, θέµατα ελέγχου κυκλοφορίας
φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων καθώς και ζητήµατα,
που αφορούν στις εγγραφές, µεταβολές, διαγραφές και
µετεγγραφές στα Μητρώα Αρρένων, κατά την κείµενη
νοµοθεσία.
Επίσης, η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση είναι πλέον αρµόδια για την εκτέλεση αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κτισµάτων και κατασκευών, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία
του δήµου.
Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση αναδέχεται, επίσης, καθ’
υποκατάσταση των Περιφερειακών Ινστιτούτων Επιµόρφωσης, την αρµοδιότητα της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των δηµοσίων υπαλλήλων, στο πλαίσιο των σχετικών προγραµµάτων του Ε.Κ.∆.∆.Α.
Προβλέπεται, ακόµη, ενόψει και της λειτουργικής αναδιάρθρωσης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, κατά διαδοχή της Κρατικής Περιφέρειας, η κατάρτιση Οργανισµού Λειτουργίας, µε π.δ/µα, το οποίο εκδίδεται εντός έξι µηνών από την έναρξη ισχύος του νόµου.
Στον Οργανισµό καθορίζονται, ιδίως:
i. Οι υπηρεσιακές µονάδες και η διάρθρωσή τους (Γενικές ∆ιευθύνσεις, ∆ιευθύνσεις, αυτοτελή Τµήµατα, Τµήµατα και Γραφεία).
ii. Ο τίτλος, οι αρµοδιότητες και η έδρα κάθε µονάδας.
iii. Οι οργανικές θέσεις ανά ∆ιεύθυνση, κατά κατηγορίες, κλάδους, ειδικότητες και βαθµούς του µόνιµου
προσωπικού.
iv. Οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού και του τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού, που µπορεί να προσλαµβάνεται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και
v. Οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων
Προϊσταµένων, ανάλογα µε την ειδικότητα του κλάδου
και το αντικείµενο των συγκεκριµένων οργανικών µονάδων.
Σε κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση συνιστάται συµβούλιο, που αποτελείται από το Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ο οποίος και προεδρεύει, από
τους περιφερειάρχες των αντίστοιχων χωρικών Περιφερειών και εκπροσώπους των Περιφερειακών Ενώσεων
∆ήµων. Το συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και µεριµνά για το συντονισµό των Περιφερειών και
των δήµων στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

Ι΄ ΜΕΡΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΕΛΛ.Α.∆.Α.»
Άρθρο 281
Το πρόγραµµα «ΕΛΛ.Α.∆.Α.», βασισµένο σε τρεις πυλώνες που αφορούν τη διοικητική και οργανωτική αναβάθµιση των δήµων, µε την ταυτόχρονη αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών, το σχεδιασµό και τη χρηµατοδότηση
του Εθνικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
τη στελεχιακή υποστήριξη των δήµων, αποσκοπεί στη
συνέργεια των δράσεων, προκειµένου η αυτοδιοίκηση να
καταστεί ικανή να δροµολογεί και να υποστηρίζει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
Η καινοτοµία του προγράµµατος εντοπίζεται επίσης
στον έλεγχο και τη διαφάνεια, στο σχεδιασµό και την υλοποίησή του, καθώς στην παράγραφο 6 του άρθρου 281
προβλέπεται η συµµετοχή εκπροσώπων των συλλογικών
οργάνων της αυτοδιοίκησης στα όργανα σχεδιασµού και
παρακολούθησης, αλλά και η αξιολόγησή του από φορείς της αυτοδιοίκησης.
Στην κατεύθυνση των παραπάνω και αναγνωρίζοντας
τη σηµασία του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών
αρχών, όχι µόνο στην υλοποίηση αλλά και στη διαµόρφωση των δηµόσιων πολιτικών, χρειάζεται να αξιοποιούνται και να εµπλουτίζονται οι αρχές της επικουρικότητας
και της συνεργασίας.
Με τις διατάξεις του άρθρου 281 θεσπίζεται το πρόγραµµα ΕΛΛ.Α.∆.Α. για την υποστήριξη της µεταρρύθµισης που συντελείται και καθορίζονται οι άξονές του, οι
οποίοι συντίθενται από το συγχρηµατοδοτούµενο τµήµα, το εθνικό πρόγραµµα και το ειδικό πρόγραµµα για
τους ανθρώπινους πόρους. Προβλέπονται όλες οι αναγκαίες εξουσιοδοτικές διατάξεις για την εξειδίκευση,
την κατάρτιση και τη διοίκηση τόσο του ΕΛΛ.Α.∆.Α., όσο, ιδιαιτέρως, και του εθνικού αναπτυξιακού προγράµµατος, για τις διαδικασίες συµµετοχής της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης στους πόρους του εθνικού αναπτυξιακού προγράµµατος, την αξιολόγηση και
την υποστήριξη της προετοιµασίας του ΕΛΛ.Α.∆.Α.. Η
συµµετοχή της αυτοδιοίκησης σε όλα τα στάδια και τις
διαδικασίες είναι ρητά διασφαλισµένη, υπηρετώντας τις
αρχές της διαφάνειας και της συµµετοχικότητας.
ΙΑ΄ ΜΕΡΟΣ
Μεταβατικές – Τελικές – Ρυθµίσεις Ειδικών Θεµάτων
Καταργητικές ∆ιατάξεις – Έναρξη Ισχύος
Άρθρο 282
Γενικές Μεταβατικές ∆ιατάξεις
Πέραν από τις ειδικές µεταβατικές ρυθµίσεις που έχουν ενταγεί, αυτοτελώς, στα οικεία κεφάλαια του νόµου για τη συνολική αποτύπωση του θεµατικού ρυθµιστικού τους περιεχοµένου, µε την προτεινόµενη διάταξη εισάγονται µεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται στην οριζόντια εφαρµογή γενικού χαρακτήρα ρυθµίσεων, κατά το διάστηµα που µεσολαβεί από την
επιψήφιση του νόµου µέχρι την έναρξη ασκήσεως των
καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων τους από τα αιρετά
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όργανα των συνενούµενων δήµων και των συνιστώµενων περιφερειών.
Άρθρο 283
Τελικές ρυθµίσεις
Στο πλαίσιο των τελικών ρυθµίσεων αντιµετωπίζονται
θέµατα, που θα συµβάλλουν στη διασφάλιση προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη εφαρµογή του νόµου µε παράλληλη επιδίωξη άρσης τυχόν ερµηνευτικών αµφιβολιών που θα µπορούσαν να εγερθούν. Ειδικότερη αναφορά θα µπορούσε να γίνει στην αυτοδίκαιη υπεισέλευση
των νέων φορέων αυτοδιοίκησης στα δικαιώµατα και
στις υποχρεώσεις των καταργούµενων, στη δυνατότητα
συγχώνευσης τοπικών ή δηµοτικών κοινοτήτων, ύστερα
από σύµφωνη γνώµη των οικείων συµβουλίων, στη σύσταση επιτροπής για την σύνταξη Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης τόσο για τους δήµους όσο και για τις περιφέρειες, καθώς και στη σύνταξη Κώδικα Εσόδων των ∆ήµων και των Περιφερειών.
Άρθρο 284
Ρυθµίσεις ειδικών θεµάτων
1. Με το άρθρο 63, παρ.1 του ν.3801/4.9.2009 δεσµεύτηκαν τα έσοδα των ΟΤΑ από το φόρο ζύθου, το τέλος
διαφήµισης και το 15% του ΤΑΠ, προκειµένου να αποτελέσουν πόρο χρηµατοδότησης του «Ειδικού Συνδυασµένου Προγράµµατος Απασχόλησης» που προβλεπόταν από το από 1ης Ιουνίου 2009 µνηµόνιο πλαισίου αρχών
συνεργασίας, µεταξύ του Υπουργείου Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, του Ο.Α.Ε.∆ και της ΚΕ∆ΚΕ.
Πριν τη θέσπιση της διάταξης αυτής, τα ανωτέρω έσοδα αποδίδονταν στους ΟΤΑ κάθε χρόνο, µε απόφαση
του Υπουργού, ύστερα από γνώµη-πρόταση της ΚΕ∆ΚΕ
(η τελευταία κατανοµή πραγµατοποιήθηκε το έτος
2008). Υπό την ισχύ της προαναφερόµενης διάταξης τα
εν λόγω έσοδα δεν µπορούν νοµίµως να αποδοθούν
στους ΟΤΑ, παρότι το ανωτέρω µνηµόνιο δεν προβλέπεται να υλοποιηθεί. Ως εκ τούτου, σύµφωνα µε το υπόλοιπο των λογαριασµών στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων, στο τέλος ∆εκεµβρίου 2009, παραµένουν «αδιάθετοι» πόροι των ΟΤΑ συνολικού ύψους 77 εκατ. ευρώ περίπου.
Με την προτεινόµενη διάταξη καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 63, παρ.1 του ν.3801/2009, και οι αδιάθετοι πόροι αποδίδονται στους ΟΤΑ.
2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του
π.δ/τος 242/1996, για τη µίσθωση ακινήτων από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις απαιτείται κατ’ αρχήν δηµοπρασία ενώ απευθείας ανάθεση προβλέπεται µόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ίδιου π.δ/τος, η δυνατότητα παράτασης µίσθωσης πρέπει να προβλέπεται ρητώς από τη σύµβαση.
Με τη µεταβατικού χαρακτήρα προτεινόµενη διάταξη
ρυθµίζεται το καθεστώς των συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι αρµοδιότητες των οποίων µεταφέρονται στους ∆ήµους. Εφόσον οι εν λόγω συµβάσεις λήγουν έως την 31.12.2010 και δεν έχει προβλεφθεί η δυνατότητα παράτασής τους, παρατείνονται αυτοδικαίως
µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε διαφορετική περίπτωση, οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις θα υποχρεού-

νταν να προσφύγουν σε δηµοπρασία, προκειµένου να
στεγάσουν υπηρεσίες σε νέο ακίνητο για το ανωτέρω
µεταβατικό διάστηµα, µε το ενδεχόµενο εκ νέου µετεγκατάστασης της υπηρεσίας µετά την 1.1.2011 και συνέπεια το αυξηµένο κόστος των εν λόγω διαδικασιών και ενεργειών. ∆ιευκρινίζεται ότι, δεν θίγονται οι λοιποί όροι
της σύµβασης, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα αναπροσαρµογής του µισθώµατος για το µεταβατικό αυτό διάστηµα.
3. Με τις διατάξεις του άρθρου 249 του π.δ/τος
410/1995 (προϊσχύσαντος Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων), επετράπη η απευθείας εκποίηση, από τους ∆ήµους
και τις Κοινότητες, οικοπέδων τους σε άστεγους και οικονοµικά αδύνατους δηµότες, προς ανέγερση κατοικίας.
Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου καθορίζονταν αρχικά οι κατηγορίες των δικαιούχων, σύµφωνα µε γενικά κριτήρια, όπως το ύψος του ετήσιου εισοδήµατος, ο αριθµός των ανήλικων τέκνων, η κατάσταση της υγείας των µελών της οικογένειας, οι καταστροφές από θεοµηνίες κ.λπ. και ακολούθως γινόταν η επιλογή των δικαιούχων και η παραχώρηση των οικοπέδων, έναντι τιµήµατος που δεν µπορούσε να είναι µικρότερο
του ¼ της τρέχουσας αξίας τους, καταβλητέου σε πέντε
ετήσιες δόσεις.
Επιπλέον, στις ανωτέρω διατάξεις προβλεπόταν πενταετής προθεσµία για ανέγερση της οικοδοµής, µε δυνατότητα παράτασής της για µία ακόµη τριετία, προκειµένου να συνταχθεί το συµβόλαιο για τη µεταβίβαση της
κυριότητας.
Ταυτόσηµου περιεχοµένου διατάξεις, οι οποίες έχουν
αποκαταστατικό χαρακτήρα, καθώς αποσκοπούν στην εξασφάλιση οικογενειακής στέγης σε άστεγους και οικονοµικά αδύνατους δηµότες, περιελάµβαναν και οι προγενέστεροι Κώδικες ∆ήµων και Κοινοτήτων (άρθρο 232
του π.δ. 323/1989 και άρθρο 219 του π.δ. 76/1985), ενώ η
σχετική ρύθµιση επαναλαµβάνεται σχεδόν αυτούσια
στον ισχύοντα Κώδικα που κυρώθηκε µε το ν.3463/2006.
∆ηµότες που έχουν κριθεί δικαιούχοι δηµοτικών και
κοινοτικών οικοπέδων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 249
του π.δ. 410/1995, καθώς και ορισµένοι Ο.Τ.Α. (Κοινότητα Πέρδικας και ∆ήµοι Αχέροντα και Παραποτάµου Ν.
Θεσπρωτίας και Κοινότητα Σµίξης Ν. Γρεβενών), έχουν
υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης αίτηµα για τη χορήγηση παράτασης της προβλεπόµενης προθεσµίας εκπλήρωσης των σχετικών υποχρεώσεων, επικαλούµενοι:
α) λόγους οικονοµικής αδυναµίας να ανεγείρουν οικοδοµή εντός της ταχθείσας προθεσµίας, δεδοµένου ότι οι
τράπεζες αρνούνται τη χορήγηση δανείων σε κατόχους
προσωρινών παραχωρητηρίων, η δε δυνατότητα που παρέχεται από τις ίδιες διατάξεις στους ∆ήµους και τις Κοινότητες για παραχώρηση δικαιώµατος εγγραφής υποθήκης, προκειµένου να ληφθεί από το δικαιούχο στεγαστικό δάνειο, καθίσταται αλυσιτελής στις περιπτώσεις που
η αξία του παραχωρούµενου οικοπέδου δεν δικαιολογεί
ύψος δανείου που να καλύπτει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες για την ανέγερση µιας οικοδοµής,
β) καθυστέρηση των αρµοδίων υπηρεσιών στην έκδοση οικοδοµικών αδειών, µε αποτέλεσµα το εναποµείναν
χρονικό διάστηµα να µην επαρκεί για την ολοκλήρωση
των εργασιών στην ανεγειρόµενη οικοδοµή,
γ) το γεγονός ότι σε ορισµένες περιπτώσεις οι δικαιούχοι είναι µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι, στην πλειονό-
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τητά τους οικονοµικά αδύνατοι και κατά το µεγαλύτερο
ποσοστό τους πολύτεκνοι.
Επισηµαίνεται ότι τυχόν πλήρωση της διαλυτικής αίρεσης, λόγω παρέλευσης άπρακτης της προθεσµίας µέσα
στην οποία όφειλαν οι δικαιούχοι-αγοραστές να έχουν
εκπληρώσει όλες τις συµβατικές τους υποχρεώσεις, θα
έχει ως αποτέλεσµα την υποχρέωση επιστροφής του οικοπέδου, µε την υπό ανέγερση οικοδοµή και χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης για τις αναληφθείσες δαπάνες, από
το δικαιούχο στον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα.
Με τη µεταβατικού χαρακτήρα προτεινόµενη διάταξη,
αντίστοιχη αυτής που είχε περιληφθεί στο άρθρο 11 του
ν. 1491/1984 (ΦΕΚ 173 Α΄) για τη διευθέτηση παρόµοιων
προβληµάτων, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης από
τους οικείους Ο.Τ.Α. νέας αποκλειστικής προθεσµίας πέντε (5) ετών στους δικαιούχους, για την εκπλήρωση των
συµβατικών τους υποχρεώσεων.
4. Η απόσπαση προσωπικού από συνταγµατικά κατοχυρωµένες ανεξάρτητες αρχές σε άλλες θέσεις του δηµόσιου τοµέα, είναι κατ’ αρχήν επιθυµητή και εποικοδοµητική στο πλαίσιο της γενικότερης επιδίωξης κινητικότητας. Είναι, ωστόσο, αναγκαίο να γίνεται µόνο µε τη
συναίνεση των ίδιων των αρχών, καθώς το αντίθετο θα έπληττε την ανεξαρτησία τους. Εκτός από το αυτονόητο
ζήτηµα συνταγµατικότητας, η επιλεκτική αποψίλωση
στελεχών ερήµην της βούλησης κάθε αρχής θα µπορούσε να προκαλέσει πρακτικά προσκόµµατα στο αντίστοιχο έργο της.
Ζήτηµα ανεξαρτησίας των αρχών τίθεται κυρίως από
όσες διατάξεις κάνουν λόγο για απόσπαση µε µόνη την
υπογραφή του αποσπώντος (άρθρο 33 παρ. 1 και άρθρο
81 παρ. 3 Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα – π.δ. 63/2005, άρθρο 1 παρ. 7 ν.
3074/2002) «κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη».
Εκείνες, µάλιστα, εξ αυτών οι οποίες αφορούν στελέχωση πολιτικών γραφείων, πλήττουν ακόµη και µακροπρόθεσµα το κύρος των ανεξάρτητων αρχών, τη δηµόσια εικόνα τους και την έξωθεν καλή µαρτυρία, καθόσον εµφανίζουν µέρος του προσωπικού τους να µετακινείται
πρόσκαιρα σε θέσεις σαφώς πολιτικού αντικειµένου (χωρίς καν οι ίδιες να ερωτώνται), και αργότερα να επιστρέφει. Οι ανεξάρτητες αρχές, παρά τη συνταγµατική τους
κατοχύρωση, υστερούν έτσι ακόµη και σε σύγκριση µε
τα ΑΕΙ, των οποίων η συναίνεση ρητώς απαιτείται (άρθρο 56 παρ. 11 π.δ. 63/2005) για την απόσπαση µελών
∆ΕΠ.
Σε άλλες περιπτώσεις, η κείµενη νοµοθεσία (λ.χ. άρθρο 55 παρ. 3, 13, 14 και 17, άρθρο 56 παρ. 11 και άρθρο
87 παρ. 1 π.δ. 63/2005, άρθρο 30 παρ. 5 και άρθρο 79
παρ. 4 Κώδικα Οργανώσεως του Προσωπικού της Βουλής – απόφαση Ολοµέλειας 1737/10.4.1997) προβλέπει
ή υπονοεί ως πρόσθετη προϋπόθεση τη συγκατάθεση ή
προσυπογραφή του «αρµόδιου» (ή του «εποπτεύοντος
την υπηρεσία του αποσπωµένου») Υπουργού, πέραν της
υπογραφής του αποσπώντος. Αυτή η εκδοχή, ωστόσο, όχι µόνο δεν θεραπεύει το πρόβληµα αλλ’ αντιθέτως το επιτείνει, καθ’ όσον, προκειµένου περί συνταγµατικά κατοχυρωµένων ανεξάρτητων αρχών, η υπουργική αρµοδιότητα θα έπρεπε να περιορίζεται στη νοµοθετική πρωτοβουλία και δεν είναι δυνατό να συνιστά εποπτεία ή να
συνεπιφέρει αποφασιστικό λόγο επί θεµάτων κατάστασης προσωπικού.
Είναι, συνεπώς, αναγκαία η εισαγωγή ρητής διάταξης,

σύµφωνα µε την οποίαν η απόσπαση από ανεξάρτητη
αρχή προϋποθέτει σύµφωνη γνώµη της ίδιας. Η ρύθµιση
αυτή φαίνεται κατ’ αρχήν να αποτελεί απλή επανάληψη
ήδη ισχυουσών διατάξεων του υπαλληλικού δικαίου (άρθρο 68 παρ. 1 Υπαλληλικού Κώδικα, ν. 3528/2007), αποκτά ωστόσο ιδιαίτερο κανονιστικό περιεχόµενο εφ’ όσον
αντιπαραβληθεί τόσο προς τις διατάξεις του π.δ.
63/2005 περί παρέκκλισης, όσο και προς εκείνες περί συγκατάθεσης του «αρµοδίου» ή εποπτεύοντος Υπουργού
(το γεγονός ότι στις τελευταίες συγκαταλέγονται διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής, δεν γεννά ζήτηµα κανονιστικής αυτονοµίας, διότι οι επίµαχες διατάξεις δεν
θίγονται καν: ήδη προβλέπουν «συγκατάθεση» της υπηρεσίας προέλευσης, απλώς εφεξής σαν τέτοια θα νοείται η αρχή η ίδια και όχι κάποιο «εποπτεύον» Υπουργείο).
Απέναντι σε όλες τις προαναφερθείσες διατάξεις είναι
αναµφίβολο ότι θα υπερισχύσει η προτεινόµενη, ως ειδική (καθ’ όσον αναφέρεται ειδικά σε απόσπαση από συγκεκριµένες αρχές), µεταγενέστερη αλλά και ως περιλαµβανόµενη σε εκτελεστικό νόµο του Συντάγµατος.
Για τον ίδιον, άλλωστε, λόγο, αυτή κρίνεται σκόπιµο να
µην προσαρτηθεί στο άρθρο 4 ν. 3051/2002 που ρυθµίζει
την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των αρχών,
αλλά στο άρθρο 2 που εξειδικεύει τη λειτουργική τους ανεξαρτησία.
5. Σύµφωνα µε την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 2
παρ. 4 ν. 3094/2003, «κατά τη διάρκεια της θητείας των
Βοηθών Συνηγόρων αναστέλλεται … η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο ∆ηµόσιο, σε ΝΠ∆∆ και
σε νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα». Η
διατύπωση αυτή, ωστόσο, καταλείπει κενά, καθ’ όσον αναπαρήγαγε εκείνην του προηγηθέντος ν. 2477/1997
χωρίς να λάβει υπόψη τη διεύρυνση του πεδίου αρµοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη, όπως αυτή επήλθε µε
το άρθρο 3 παρ. 1 ν. 3094/2003 («… και των επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο µε διοικητική πράξη ή ως µέτοχος»). Αποτελεί άτοπο το να µπορεί ο Συνήγορος του Πολίτη να ελέγξει
κάποιους φορείς αλλά να µην µπορεί να επιλέξει µέλος
του προσωπικού τους ως Βοηθό Συνήγορο µε αναστολή
των καθηκόντων της οργανικής του θέσης.
Προκειµένου να επιτευχθεί η αναγκαία προσαρµογή,
προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου 2 παρ. 4 ν.
3094/2003 ώστε να υπάρχει ενιαίος ορισµός του δηµόσιου φορέα υπό την έννοια του νόµου αυτού.
6. Κατά την ίδρυσή του, ο Συνήγορος του Πολίτη στελεχώθηκε µε 30 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 5 παρ. 1
ν. 247719/97) και 40 αποσπασµένους δηµοσίους υπαλλήλους για αντίστοιχα καθήκοντα (άρθρο 5 παρ. 2 ν.
2477/1997). Η αναλογία αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλ’ απέδιδε επιλογή του νοµοθέτη εν όψει της ανάγκης για αξιοποίηση επαγγελµατικών εµπειριών από το εσωτερικό
της δηµόσιας διοίκησης.
Εν όψει, όµως, των δυσχερειών, τις οποίες έτυχε ν’ αντιµετωπίσει σε συγκεκριµένη συγκυρία ο Συνήγορος
του Πολίτη προκειµένου να υλοποιήσει τις αποσπάσεις
των εκάστοτε επιλεγοµένων δηµοσίων υπαλλήλων, κρίθηκε σκόπιµο ν’ ανατραπεί µε σειρά µεταγενέστερων νόµων (άρθρα 8 παρ. 4 ν. 2623/1998, 5 παρ. 1 ν. 3094/2003,
18 παρ. 5 ν. 3293/2004, 22 παρ. 1-3 ν. 3448/2006, 13 παρ.
7 ν. 3488/2006) η ανωτέρω αναλογία, ήδη δε σήµερα οι
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οργανικές θέσεις επιστηµονικού προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ανέρχονται σε 133, ενώ η δυνατότητα απόσπασης δηµοσίων υπαλλήλων για αντίστοιχα καθήκοντα περιορίζεται στον αριθµό των 25. Η κατάσταση αυτή επιδρά αρνητικά όχι µόνο στην επαγγελµατική θέση των ίδιων των αποσπασµένων που αισθάνονται πλέον ως αµελητέα κατηγορία µέσα στο σύνολο του προσωπικού,
αλλ’ ακόµη και σε αυτή καθ’ εαυτήν την εκτέλεση του έργου της Αρχής, καθ’ όσον το προσόν της εµπειρίας από
τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης έχει απωλέσει
δραµατικά την αρχική αναλογική του θέση.
Η πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση (άρθρα 10-11 ν.
3833/2010) για περιορισµό νέων προσλήψεων, αν και οφείλεται σε τελείως διαφορετική αφετηρία, υποδεικνύει
εµµέσως µιάν επίκαιρη διέξοδο για το ανωτέρω πρόβληµα: στο πλαίσιο της δηµοσιονοµικής αλλά και µακρόπνοης διαρθρωτικής επιλογής για περιορισµό των προσλήψεων και πρόταξη της ορθολογικής αξιοποίησης των
ήδη υπηρετούντων στελεχών του δηµοσίου, ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί αφ’ ενός να προσφέρει απτό παράδειγµα εξοικονόµησης, αντικαθιστώντας οργανικές
θέσεις πλήρως αµειβοµένου προσωπικού µε ίσο αριθµό
ήδη υπηρετούντων δηµοσίων υπαλλήλων, αφ’ ετέρου να
ωφεληθεί ο ίδιος ουσιαστικά από τη µεταβολή, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες άντλησης στελεχών υψηλού επιπέδου από τη δηµόσια διοίκηση.
Εν όψει των ανωτέρω, προτείνεται να καταργηθούν 15
θέσεις ειδικών επιστηµόνων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες είναι κενές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ή κενωθούν εφεξής
για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από 5 για την πλήρωση
των οποίων έχει ήδη εκδοθεί σε ανύποπτο χρόνο σχετική προκήρυξη.
7. Για το επιστηµονικό προσωπικό που ήδη υπηρετεί µε
απόσπαση προτείνεται µεταβατική ρύθµιση, σύµφωνα
µε την οποίαν υπάγονται εφεξής στο ανωτέρω νέο καθεστώς, καταλαµβάνουν (κατ’ αρχήν ως αποσπασµένοι)
οργανικές θέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας και µπορούν να ζητήσουν τη µετάταξή τους εφ’ όσον έχουν συµπληρώσει εννεαετή υπηρεσία ή αµέσως µόλις τη συµπληρώσουν, άλλως η τρέχουσα απόσπασή τους λήγει
µε την εκπνοή της περιόδου για την οποία είχε αποφασισθεί.
8. Το διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί στον Συνήγορο του Πολίτη, διέπεται σήµερα από αδικαιολόγητη
ποικιλία νοµικών καθεστώτων, για λόγους συγκυριακούς. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω σε σχέση
µε το επιστηµονικό προσωπικό, έτσι και στην προκειµένη
περίπτωση ισχύει η διαπίστωση ότι η µεν απόσπαση αποτελεί εξ ορισµού προσωρινή και εξαιρετική κατάσταση η
οποία δεν είναι δυνατό να παρατείνεται επ’ άπειρον, ο δε
χρονικός περιορισµός της θα στερούσε βιαίως τον Συνήγορο του Πολίτη από τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης έµπειρων και δοκιµασµένων στελεχών.
Έτσι, ως ενδεδειγµένη λύση προτείνεται και εδώ η ενοποίηση του νοµικού καθεστώτος µε την παροχή δυνατότητας µετάταξης σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώµενες προσωποπαγείς αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας, δυνάµει διατάξεων (άρθρα 5 παρ. 8 ν. 3051/2002,
7 παρ. 2 ν. 3094/2003, 14 παρ. 2 ν. 3345/2005) οι οποίες
στο παρελθόν είχαν τύχει χρονικά περιορισµένης εφαρµογής.

9. Η προτεινόµενη αντικατάσταση της φράσης του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου πέµπτου του ν. 3839/2010 κρίνεται αναγκαία, προκειµένου
να εφαρµοστεί η διάταξη του άρθρου 161 του ν. 3528/
2007, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν.
3839/2010, για την εκπροσώπηση των φύλων.
10. Η προτεινόµενη ρύθµιση κρίνεται αναγκαία προκειµένου τα ήδη υπάρχοντα κοινά υπηρεσιακά συµβούλια
των ν.π.δ.δ. κατά τη δηµοσίευση του ν.3839/2010, να
µπορούν να ανασυγκροτηθούν σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του νόµου αυτού, ώστε να αποφευχθεί
το φαινόµενο κάθε µικρό ν.π.δ.δ. που πριν τη δηµοσίευση του νόµου υπαγόταν σε κοινό υπηρεσιακό συµβούλιο,
να αναγκαστεί να συγκροτήσει ίδιο υπηρεσιακό συµβούλιο.
Οι διατάξεις της παρούσας και της προηγούµενης παραγράφου ισχύουν από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης
του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α΄/29.3.2010) στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
11. Η προτεινόµενη ρύθµιση κρίνεται αναγκαία προκειµένου να διευκρινιστεί ότι υποψήφιοι για την επιλογή
προϊσταµένων τµηµάτων µπορεί να είναι καταρχήν υπάλληλοι βαθµού Α΄ είτε αυτοί έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου τµήµατος είτε όχι.
12. Κατ΄ εξαίρεση, το άρθρο πέµπτο του ν.3839/2010
προβλέπει ότι για την επιλογή προϊσταµένων γενικών διευθύνσεων κατά τις µεταβατικές διατάξεις δεν επιτρέπεται να συµµετέχουν ως υποψήφιοι υπάλληλοι άλλων δηµοσίων υπηρεσιών ή ν.π.δ.δ. Η ρύθµιση αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω του χρονοβόρου της διαδικασίας συµµετοχής ως υποψηφίων υπαλλήλων άλλων δηµοσίων υπηρεσιών ή ν.π.δ.δ., η οποία δε συνάδει µε τη χρονικά περιορισµένη διάρκεια του µεταβατικού σταδίου.
Ωστόσο, επειδή µε τις διατάξεις του άρθρου 86 του
ν.3528/2007 υπάλληλοι έχουν ήδη επιλεγεί και υπηρετούν σε θέσεις προϊσταµένων Γενικών ∆ιευθύνσεων σε
άλλες υπηρεσίες από αυτές που υπάγονται οργανικά,
δηµιουργείται πρόβληµα ως προς τη συνταξιοδότησή
τους µετά την µη επανεπιλογή τους. Για το λόγο αυτό
κρίνεται σκόπιµο να τους δοθεί το δικαίωµα να είναι υποψήφιοι στην υπηρεσία στην οποία κατά τη δηµοσίευση
του ν.3 839/2010 ασκούσαν τα καθήκοντα προϊσταµένου
Γενικής ∆ιεύθυνσης.
13. Η προτεινόµενη ρύθµιση κρίνεται αναγκαία δεδοµένου ότι η οργάνωση και λειτουργία των λόγω Υπηρεσιών διέπεται από ειδικές διατάξεις, λόγω της ανεξαρτησίας ή της αυτοτέλειας αυτών. Σε κάθε περίπτωση πάντως µε την προτεινόµενη ρύθµιση παρέχεται η δυνατότητα στις ανωτέρω Υπηρεσίες να υπαχθούν στα προβλεπόµενα από τις διατάξεις αυτές υπηρεσιακά συµβούλια ή
να προσαρµόσουν τις ειδικές τους διατάξεις προς τις
ρυθµίσεις του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επίσης, δεν θίγονται διατάξεις που αφορούν υπηρεσιακά συµβούλια των Ανεξάρτητων Αρχών.
14. Προτείνεται η κατάργηση των παρ. 10 και 11 του
άρθρου 159 του Υ.Κ, όπως έχουν αντικατασταθεί µε το
άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010.
15. Με την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται στους υπαλλήλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου η δυνατότητα να είναι υποψήφιοι για την
κατάληψη θέσεων προϊσταµένων οργανικών µονάδων,
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εφόσον ανήκουν σε ειδικότητα αντίστοιχη µε τον κλάδο
(ειδικότητα) των µονίµων υπαλλήλων.
16. Με την παρούσα διάταξη παρατείνεται για δέκα
(10) ηµέρες από τη δηµοσίευση του παρόντος η προθεσµία που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου
2 του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως ισχύει µετά την
τροποποίησή της µε την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 3640/2008 (ΦΕΚ 22 Α’). Η παράταση αυτή
θεωρείται επιβεβληµένη τόσο λόγω των δυσκολιών που
αντιµετώπισαν οι νοµαρχιακές και τοπικές εφηµερίδες
για την εµπρόθεσµη συγκέντρωση των δικαιολογητικών
που προβλέπονται από το ως άνω άρθρο, όσο και λόγω
της µεταφοράς των σχετικών αρµοδιοτήτων από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας-Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης.
Με την παράταση αυτή, δίνεται η δυνατότητα στις τοπικές και νοµαρχιακές εφηµερίδες που έχουν υποβάλει
εµπροθέσµως στη Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας-Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης φάκελο δικαιολογητικών για
τον έλεγχο της συνδροµής των προϋποθέσεων δηµοσιεύσεων των καταχωρίσεων του ν. 3548/2007, να λάβουν
γνώση για τυχόν ελλείψεις του φακέλου της κάθε µίας
από αυτές, καθώς και να προβούν στις απαραίτητες συµπληρώσεις. Επίσης, ρυθµίζεται το ζήτηµα της συµπλήρωσης των φακέλων των ενδιαφεροµένων, µε δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν µετά την προθεσµία της παρ. 4
του άρθρου 2 του ν. 3548/2007. Τα δικαιολογητικά αυτά,
µετά την κατά τα ως άνω παράταση της ανωτέρω προθεσµίας, θεωρούνται εµπροθέσµως υποβληθέντα και δεν
απαιτείται η επανυποβολή τους.

Άρθρο 285-286
Καταργούµενες διατάξεις – Έναρξη ισχύος
Στις ανωτέρω διατάξεις περιλαµβάνεται η γενική καταργητική ρήτρα αντίθετων ρυθµίσεων προς εκείνες που
εµπεριέχονται στο εισαγόµενο σχέδιο νόµου, καθώς και
ο καθορισµός της έναρξης ισχύος κεφαλαίων, µερών και
συγκεκριµένων διατάξεων του προς επιψήφιση σχεδίου
νόµου.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2010
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