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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

   Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εμέιημε ηεο απηνδηνίθεζεο θαη 

γεληθφηεξα ηνπ απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 

απφ ην 1981 έσο ην 2010. Ζ απηνδηνίθεζε απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ 

νξγαλσηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο θαη ζπλεπψο ε εμέιημή ηεο κέζα 

ζηελ πεξίνδν απηή, επεξεάδεηαη θαη βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θαηέβαιαλ νη εθάζηνηε ειιεληθέο θπβεξλήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή κίαο ζεηξάο 

πνιηηηθψλ, πνπ ζθνπφ είραλ ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο ρψξαο. Ζ εξγαζία 

θαηαγξάθεη ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ηε δηακφξθσζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο 

θαη ηηο παγθφζκηεο αλαθαηαηάμεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ κέζα ζηελ ηξηαθνληαεηία. Οη 

εμειίμεηο απηέο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα ζηάδηα ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο πνπ 

εθάξκνζαλ νη εθάζηνηε ειιεληθέο θπβεξλήζεηο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

δηακνξθψζεθαλ νη απηνδηνηθεηηθέο δνκέο θαη θαζνξίζηεθε ε ιεηηνπξγία ηνπο, 

αλαδεηθλχνληαο ηηο πνιηηηθέο, αλαπηπμηαθέο θαη νξγαλσηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζεζκνχ, 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

   Ζ παξνχζα εξγαζία ζθηαγξαθεί ηελ εμέιημε ηεο απηνδηνίθεζεο θαη γεληθφηεξα ηνπ 

απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα ζε κία πεξίνδν έληνλσλ πνιηηηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηεξγαζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη 

αλαθαηαηάμεσλ ζηηο παγθφζκηεο ηζνξξνπίεο δπλάκεσλ. Πξφθεηηαη γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν απφ ην 1981 έσο ην 2010. Μέζα ζε απηήλ ηελ ηξηαθνληαεηία ε Διιάδα 

γλψξηζε ηελ πξφνδν ζε φια ηα επίπεδα, εληάρζεθε ζην ιεγφκελν ζθιεξφ ππξήλα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα λα θαηαιήμεη αξγφηεξα λα απνηειεί ην πξνβιεκαηηθφηεξν 

κέινο ηεο, θαζψο παξαζχξζεθε κε ηνλ πην δξακαηηθφ ηξφπν ζηε δίλε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηήιζε ε ρψξα αλέδεημε φιεο ηηο 

δνκηθέο αδπλακίεο πνπ ραξαθηήξηδαλ ηε δηνηθεηηθή ηεο νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία ηεο 

σο θξάηνο, ην πνιηηηθφ θαη ην νηθνλνκηθφ ηεο ζχζηεκα.  

   Ζ απηνδηνίθεζε εληάρηεθε ζην πιαίζην απηφ σο αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. Ζ εμέιημή ηεο κέζα ζηελ πεξίνδν απηή 

επεξεάδεηαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηέβαιαλ νη εθάζηνηε ειιεληθέο θπβεξλήζεηο 

γηα ηελ εθαξκνγή κίαο ζεηξάο πνιηηηθψλ, πνπ ζθνπφ είραλ ηε δηνηθεηηθή 

κεηαξξχζκηζε ηεο ρψξαο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλαο νξζνινγηθφο θξαηηθφο 

κεραληζκφο, ν νπνίνο ζα εμππεξεηεί ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο θαη ηαπηφρξνλα ζα 

αληαπνθξηλφηαλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ επέβαιε ην επξσπατθφ θεθηεκέλν. Ζ εμέιημε 
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απηή αθνξνχζε ζηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ απηνδηνηθεηηθψλ δνκψλ θαη ηνπ 

απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

   Σν 1981 επειέγε ζηελ εξγαζία σο αθεηεξία ηεο ππφ δηεξεχλεζε πεξηφδνπ γηα δχν 

ιφγνπο. Σν έηνο απηφ αλεδείρζε ζηελ εγεζία ηεο ρψξαο ην ΠΑΟΚ, έλα 

ξηδνζπαζηηθφ ζνζηαιηζηηθφ θφκκα, φπσο απηνπξνζδηνξηδφηαλ, ην νπνίν έζεηε ςειά 

ζηηο πνιηηηθέο ηνπ πξνηεξαηφηεηεο ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά, ηελ 

επέθηαζε ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ησλ ζεζκψλ θαη ζπλεπψο ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σελ ίδηα ρξνληά ε 

Διιάδα γίλεηαη κέινο ηεο ΔΟΚ θαη εθ ησλ πξαγκάησλ έπξεπε λα πξνζαξκφζεη ηελ 

πνιηηηθή, ηνπο ζεζκνχο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηηο απνθάζεηο θαη ηνπο  θαλνληζκνχο 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Απηφ ήηαλ απαξαίηεην θαη γηα αθφκα έλα ιφγν. Ζ 

Διιάδα γηα λα αμηνπνηήζεη ηηο ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο ησλ θνηλνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ έπξεπε λα εθζπγρξνλίζεη ηηο δηνηθεηηθέο ηεο δνκέο, πξνθεηκέλνπ 

απηέο λα θαηαζηνχλ ηθαλέο λα απνξξνθήζνπλ ηα επξσπατθά θνλδχιηα, ηα νπνία ζα 

ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

   Έλαο ηξίηνο ιφγνο πνπ επειέγε ην 1981, σο αθεηεξία απηήο ηεο πεξηφδνπ, ήηαλ φηη 

ηε ρξνληά εθείλε μεθηλνχζε κία δεθαεηία πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ αιιαγή ηνπ 

παγθφζκηνπ νηθνλνκηθνχ θαη παξαγσγηθνχ κνληέινπ. Οη πεηξειατθέο θξίζεηο ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 θαη ε εμάληιεζε ηνπ θευλζηαλνχ κνληέινπ πξνθάιεζαλ 

αλαηαξάμεηο ζηηο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, κε ζπλέπεηα λα παξαηεξεζνχλ 

πξνβιήκαηα, φπσο ήηαλ ε απνβηνκεράληζε θαη ε πξνζαξκνγή ζηα λέα νηθνλνκηθά 

δεδνκέλα πνπ πξνέθππηαλ. Μέζα ζηε δίλε απηή, πνπ άιιαμε ξηδηθά ην κεηαπνιεκηθφ 

νηθνλνκηθφ κνληέιν, επηθξάηεζε ν λενθηιειεχζεξνο θαπηηαιηζκφο, κε πξνεμάξρνπζεο 

ρψξεο, ηηο ΖΠΑ θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία. Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθάιεζε απηή ε 
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πεξίνδνο πξνζαξκνγήο έθεξαλ αληηκέησπεο κε ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ηηο δπηηθέο 

πφιεηο, νη νπνίεο, χζηεξα θαη απφ ηελ έληνλε απνβηνκεράληζε πνπ βίσζαλ, 

αλαδεηνχζαλ λέεο αζηηθέο πνιηηηθέο θαη ηξφπνπο δηαθπβέξλεζεο, γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ. 

   Ζ απηνδηνίθεζε βξέζεθε ζην επίθεληξν ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ 

αιιαγή ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ κνληέινπ ηεο ρψξαο, απφ ηελ αξρή ηεο 

αλάιεςεο ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ην ΠΑΟΚ. Ζ εξγαζία επηθεληξψλεηαη 

ζηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο απηέο, ζηηο αιιαγέο πνπ επέθεξαλ ζηηο 

απηνδηνηθεηηθέο δνκέο, ζε ζπλάξηεζε κε ην θιίκα πνπ επηθξάηεζε εληφο ηεο ρψξαο 

θαη ηηο εμειίμεηο ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Οη κεηαβνιέο απηέο επήιζαλ 

χζηεξα απφ ην έληνλν θνηλσληθφ αίηεκα ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ θαη ηεο ζπκκεηνρήο 

ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζηα θνηλά, ην νπνίν έσο ηφηε έλησζε 

έμσ απφ ην ζχζηεκα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, θαζψο θαη απφ ηηο πηέζεηο πνπ αζθνχζε 

ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ζηηο επξσπατθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο έδηλαλ ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, σο κέζν αληηκεηψπηζεο ησλ ρσξηθψλ αληζνηήησλ κέζα 

ζηνπο θφιπνπο ηεο. Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε αλαδείρηεθε ζε εληζρπκέλν παξάγνληα 

αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο, φρη κφλν ηνπ εζληθνχ θξάηνπο, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο. ην ηέινο θάζε ππνπεξηφδνπ πνπ εξεπλάηαη ζηελ 

εξγαζία γίλεηαη κία απνηίκεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ θαη φπσο ζα δηαπηζησζεί 

παξαηεξείηαη φηη νη δνκέο πνπ ζπγθξνηήζεθαλ δελ επαξθνχζαλ γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηεηηθέο ζπλζήθεο, ηνπ λένπ πνιηηηθνχ πεξηβάιινληαο, ζην 

νπνίν ην εζληθφ θξάηνο ζπκπηεδφηαλ αλάκεζα ζηνπο ππεξεζληθνχο επξσπατθνχο 

ζεζκνχο θαη ηηο  αλαβαζκηζκέλεο απηνδηνηθεηηθέο δνκέο.  
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   Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε δηαδηθαζία απηή, εξεπλάηαη κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

ζηαδίσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηεο κέζα ζηνλ θχθιν κίαο δεκφζηαο πνιηηηθήο
1
. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ηα πνιηηηθά θαηλφκελα είλαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθα, αθνχ κεζνιαβνχλ 

πνιινί αζηάζκεηνη παξάγνληεο, εληνχηνηο ν ηξφπνο απηφο επηιέγεηαη γηα λα 

εμππεξεηήζεη θαιχηεξα ηνπο εξεπλεηηθνχο θαη ηνπο αλαιπηηθνχο ζθνπνχο ηεο 

εξγαζίαο
2
. Οη αιιαγέο ζηελ απηνδηνίθεζε έξρνληαη κε λνκνζεηήκαηα πνπ ςεθίδνληαη 

απφ ην 1982. Ζ θπβέξλεζε αξρηθά αλαδεηθλχεη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε σο ρψξν 

ιατθήο εθπξνζψπεζεο. κσο γξήγνξα ζα αληηιεθζεί ην πνιηηηθφ βάξνο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ έληαμε ζηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο, κε 

ζπλέπεηα λα πξνζζέζεη πνιχ γξήγνξα αθφκα έλα επηρείξεκα ζηηο αλαγθαίεο 

δηνηθεηηθέο αιιαγέο πνπ ζα επηρεηξήζεη. Έηζη ε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο θαη ε 

επηινγή ησλ κέζσλ γηα λα ηελ εθαξκφζεη ζρεηίδεηαη κε ην δνκηθφ πξφβιεκα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο, κέζα ζηνπο επξσπατθνχο ζεζκνχο. Ζ 

απηνδηνίθεζε ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην θξαηηθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν 

απαηηεί κεηαξξπζκίζεηο. Ζ απηνδηνίθεζε απνηειεί θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο 

δηαθπβέξλεζεο θαη πξέπεη λα εληάζζεηαη ζε απηφ
3
. Οη θπβεξλήζεηο ιακβάλνπλ ηηο 

ζρεηηθέο απνθάζεηο κε δηακνξθσκέλε αηδέληα, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπθεξκαηηζκνχ ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο, ηελ 

απηνλνκία θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ απηνδηνηθεηηθψλ δνκψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, φπσο επίζεο ην 
                                                           
1
 Ρεριςςότερα για τον κφκλο μίασ δθμόςιασ πολιτικισ ςτο Hedge, D., Lester, J., Stewart, J., (2008), 

Public Policy, An evolutionary approach, Thomson, Wadsworth, Boston, ςελ. 9-12. 

2
 Ρεριςςότερα για τθ δθμόςια πολιτικι ςτο Anderson, J., (2011), Public policy making, An 

introduction, Wadswoth, Cengage Learning, Boston. 

3
 Χατηθπαντελισ, Κ., (2006), «Ειςαγωγι», ςτο Stewart, J., Ο εκςυγχρονιςμόσ τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ, Κριτικι ςτο μεταρρυκμιςτικό πρόγραμμα των Εργατικών ςτθ Μεγάλθ Βρετανία, 

Επίκεντρο, Ακινα, ςελ. 22. 
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ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ κέζσ ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

   Γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πνιηηηθήο επειέγε ε πξνζέγγηζε ηεο «εθ ησλ θάησ» 

αλάπηπμεο, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ απηνδηνηθεηηθψλ δνκψλ, κε έκθαζε ζην 

δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Απηή ε πξνζέγγηζε αθνινπζήζεθε θαη απφ ηα 

ππφινηπα δπηηθά θξάηε, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980
4
. ε πξαθηηθφ επίπεδν νη 

θπβεξλήζεηο ςήθηζαλ κία ζεηξά απφ λνκνζεηήκαηα, πνπ δηακφξθσζαλ ην λέν 

απηνδηνηθεηηθφ θαη απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα, εθρσξνχζε αξκνδηφηεηεο θαη ην 

ελίζρπζαλ κε πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη ηθαλνπνηεηηθά. Θα πξέπεη λα 

ηνληζηεί πσο φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε κεηαξξπζκίζεηο θαη αιιαγέο ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, απηέο πξνθιήζεθαλ κε ηηο «εθ ησλ άλσ» πξσηνβνπιίεο ηνπ θξάηνπο 

θαη ησλ θπβεξλήζεσλ
5
. ηελ εξγαζία απηή ζα αλαδεηρζνχλ ηα βαζηθφηεξα 

λνκνζεηήκαηα, νη εηζεγεηηθέο ηνπο εθζέζεηο θαη άιια εζληθά θαη επξσπατθά 

λνκνζεηηθά θείκελα πνπ αηηηνινγνχλ ηηο απνθάζεηο νη νπνίεο ειήθζεζαλ γηα ην 

ζθνπφ απηφ. Μέζα απφ ηελ πνξεία απηή γίλνληαη αληηιεπηέο νη δηαδηθαζίεο αιιαγήο 

ηνπ απηνδηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ παξάιιειε παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ 

εμειίμεσλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν.  

   Ζ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο έγηλε ζηαδηαθά. Ζ αμηνιφγεζε πνπ αθνινπζνχζε 

χζηεξα απφ ην ηέινο θάζε κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο, πνπ φξηδε θαη ηελ 

νινθιήξσζε θάζε ππνπεξηφδνπ ζηελ εμέιημε ησλ θπβεξλεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, 

                                                           
4
 Ρεριςςότερα για μία κεωρθτικι προςζγγιςθ ςχετικά με τθν «εκ των κάτω» προςζγγιςθ ςτο 

Friedmann, J., Weaver, C., (1979), Territory and Function, The evolution of regional planning, 

University of California Press, Berkeley and Los Angeles.   

5
 Λνςτιτοφτο Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, (2007), Διοικθτικόσ εκςυγχρονιςμόσ, Ο διμοσ του 21

ου
 αιώνα 

(ςυλλ.), Ακινα, ςελ. 10. 



 

12 

 

έδεηρλε φηη ε πνιηηηθή πνπ εθαξκνδφηαλ ήηαλ άηνικε θαη απαηηνχληαλ 

αλαπξνζαξκνγή, αλνίγνληαο έηζη έλα λέν θχθιν δεκφζηαο πνιηηηθήο. Σν αηηνχκελν 

ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ηεο πξσηνβάζκηαο 

απηνδηνίθεζεο θαη ε ίδξπζε κίαο αηξεηήο δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο. Απφ ην 

1981 ρξεηάζηεθαλ 16 ρξφληα γηα ηελ νινθιήξσζε κίαο καθξάο δηαδηθαζίαο 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, κε ηελ ίδξπζε ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο θαη 

ηηο αλαγθαζηηθέο ζπλελψζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ΟΣΑ, κε ην ζρέδην Καπνδίζηξηαο. 

Απφ ην 1997 ρξεηάζηεθαλ άιια 13 ρξφληα γηα λα εμειηρζνχλ νη δνκέο, κε ην ζρέδην 

Καιιηθξάηεο, κε λέεο ζπλελψζεηο ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ θαη ηελ θαζηέξσζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ, ΤΝΣΑΓΜΑΣΗΚΟ, ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

1.1 Άμνλεο έξεπλαο 

   Ζ απηνδηνίθεζε, σο γεληθφηεξε έλλνηα θαη σο ζεζκφο θαηνρπξσκέλνο απφ ην 

χληαγκα, ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηελ θξαηηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο Διιάδαο. 

Ζ νξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ θαη νη ζρέζεηο εμνπζίαο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζα 

ζε απηφλ πεξηέρνπλ σο βαζηθφ ζεζκηθφ παξάγνληα θαη δηακνξθσηή ησλ ηζνξξνπηψλ 

ηηο απηνδηνηθεηηθέο δνκέο. Ζ δηνηθεηηθή κνξθή πνπ έιαβε ην ειιεληθφ θξάηνο, 

επεξεάδνληαο ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ θαη ραξαθηεξίδνληαο ηελ ίδηα ηελ νπζία 

ηνπ, μεθηλά απφ ην α’ κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Σφηε νη επηηαγέο ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη ηεο 

Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο, πνπ ζπγθιφληδαλ ηα ζεκέιηα ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη ηηο 

θπξίαξρεο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δπλάκεηο, επέβαιαλ λα δεκηνπξγεζεί κία θξαηηθή 

δνκή, πνπ ζα εηζήγαγε ηελ Διιάδα κε ηε ζεηξά ηεο ζηελ πεξίνδν ηεο λεσηεξηθφηεηαο.  

   Οη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί, ε γξαθεηνθξαηία, ην αληηπξνζσπεπηηθφ θνηλνβνπιεπηηθφ 

ζχζηεκα, ε ζπληαγκαηηθή νξγάλσζε, ήηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ εζληθνχ 

θξάηνπο. Ο 19
νο

 αηψλαο ήηαλ γηα ηελ Διιάδα κία πεξίνδνο δηαξθνχο δχκσζεο γηα ηελ 

επηβνιή απηψλ ησλ ηδεψλ θαη ζηνηρείσλ. Μέζα ζην πιαίζην απηφ ν ζπγθεληξσηηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ θξάηνπο ήξζε λα θπξηαξρήζεη, παξακεξίδνληαο αλαγθαζηηθά ηηο 

εμνπζίεο ηεο απηνδηνίθεζεο, ε νπνία απνηεινχζε γηα ηνλ ειιαδηθφ ρψξν βαζηθφ 

θχηηαξν ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά 
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απηά θαη νη ζπλαθφινπζεο ζπλέπεηεο, φπσο νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ε 

θνκκαηνθξαηία, δηαηεξήζεθαλ έσο ηε ζχγρξνλε πεξίνδν.  

   Ζ δηνηθεηηθή ηζηνξία ηεο Διιάδαο θπξηαξρείηαη απφ κία ζπγθεληξσηηθή ηάζε. Ο 

ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο αλέηξεςε νπζηαζηηθά ηνλ 

παξαδνζηαθφ πξνεπαλαζηαηηθφ ειιεληθφ θνηλνηηζκφ, φπσο θαη ηηο ηδέεο ηνπ 

λενειιεληθνχ δηαθσηηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο απνθεληξσκέλνπ δεκνθξαηηθνχ 

θξάηνπο
6
. Ο πξψηνο έιιελαο εγέηεο ν νπνίνο επηρείξεζε λα πεξηνξίζεη ηε δχλακε 

ησλ ηνπηθψλ δεκνγεξνληηψλ ήηαλ ν Καπνδίζηξηαο, ν νπνίνο ζηε ζχληνκε θπξηαξρία 

ηνπ πξνζπάζεζε λα νξγαλψζεη ην θξάηνο κε ηελ ελίζρπζε ηεο θπβεξλεηηθήο 

εμνπζίαο. Ζ ελζσκάησζε ηεο απηνδηνίθεζεο ζην λεσηεξηθφ θξαηηθφ ζχζηεκα, ην 

νπνίν ε πνιηηηθή εμνπζία επεδίσμε λα ζπγθξνηήζεη θαη λα εδξαηψζεη, δελ ήηαλ κία 

εχθνιε ππφζεζε. Έπξεπε θαηαξράο λα αιιάμνπλ νη ιεηηνπξγίεο θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ 

απηνδηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή λα αλακνξθσζεί ε ίδηα ε νπζία ηνπ. Απηφ 

ζήκαηλε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ, αιιά θαη ηελ απνδπλάκσζε ηεο 

εμνπζίαο ησλ ηνπηθψλ θπξίαξρσλ παξαγφλησλ πνπ ην απάξηηδαλ. 

   Σελ ίδηα πνιηηηθή αθνινχζεζε ε νζσληθή αληηβαζηιεία. Με ην Γηάηαγκα ηεο 3
εο

 

Απξηιίνπ 1833 έγηλε ε δηαίξεζε ηεο ρψξαο ζε Ννκνχο, Δπαξρίεο θαη Γήκνπο
7
. Ζ 

θξαηηθή νξγάλσζε ζπγθξνηήζεθε κε άμνλα ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Έηζη νη 

πξνεπαλαζηαηηθέο δνκέο έπξεπε λα κεηαζρεκαηηζηνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε 

λέα νξγάλσζε, ελψ κε ην δηάηαγκα ηνπ 1836 ε εμνπζία αζθείηαη απφ ηνπο 

                                                           
6
 Ραπαγιάννθσ, Ρ., (2009), «Ειςαγωγι», ςτο Τομαρά-Σιδζρθ, Ματοφλα, Η ελλθνικι Σοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ (κοινότθτα βίου-κράτοσ-πολιτικι), Ραπαηιςθσ, Ακινα, ςελ. 17. 

7
 Π.π., ςελ. 18. 
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παξάγνληεο ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο
8
. Σν πλεχκα ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ ραξαθηήξηζε 

ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο νιφθιεξν ην 19
ν
 αηψλα

9
. Σα αηξεηά 

ζπκβνχιηα είραλ εμάξηεζε απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία, αθνχ δε δηέζεηαλ  απηνλνκία, 

νηθνλνκηθά κέζα θαη νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο. 

   Ο αζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θξάηνπο απνηέιεζε βαζηθή επσδφ ηεο πνιηηηθήο ηνπ 

Βεληδέινπ, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Με ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλνβνπιεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ςεθίζηεθε ν Νφκνο ηνπ 1912, ν νπνίνο δηαίξεζε ηνπο δήκνπο θαη 

ζπγθξφηεζε ηηο θνηλφηεηεο, κε ζθνπφ λα πεξηνξίζεη ηηο δεκαξρηαθέο εμνπζίεο. Ζ 

πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε εμειίρζεθε έηζη ζε κία δηαρεηξηζηηθή ηνπηθή δηνηθεηηθή 

δνκή
10

. Οη ζεζκνί ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο είραλ ήδε αλαπηπρζεί ζεκαληηθά απφ ηελ 

πεξίνδν ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε, ν νπνίνο πξνψζεζε κία πνιηηηθή εθζπγρξνληζκνχ 

ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πξνηάζζνληαο ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηα έξγα 

ππνδνκήο ηεο ρψξαο. Σελ πεξίνδν ηνπ Βεληδέινπ ην θξάηνο έζεζε ππφ ηνλ πιήξε 

έιεγρφ ηνπ ηηο θνηλφηεηεο
11

.  Δλψ ν ζεζκφο ηεο απηνδηνίθεζεο δηακνξθψζεθε, απφ ηε 

γέλλεζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, πάλσ ζηνπο ζπζρεηηζκνχο θαη ηηο ηζνξξνπίεο ησλ 

ηνπηθψλ πνιηηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπλάκεσλ, ζηαδηαθά ν αζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

θξάηνπο αλέηξεςε ηελ εηθφλα απηή, δίλνληαο κία άιιε κνξθή ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, ζην πιαίζην ζπγθξφηεζεο κίαο εληαίαο θξαηηθήο ππφζηαζεο κε έλα 

ηζρπξφ θέληξν.  

                                                           
8 Τομαρά-Σιδζρθ, Ματοφλα, (1999), Η ελλθνικι Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ (κοινότθτα βίου-κράτοσ-

πολιτικι), Ραπαηιςθσ, Ακινα, ςελ. 60. 

9
 Ραπαγιάννθσ, Ρ., (1999), ό.π., ςελ. 20. 

10
 Π.π., ςελ. 23. 

11
 Τομαρά-Σιδζρθ, ό.π., ςελ. 81. 
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   Απφ ην 1833 έσο ην 1954 ε νξγάλσζε ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο έιαβε ηηο 

κνξθέο ηεο λνκαξρηαθήο απνθέληξσζεο θαη ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, φπσο 

θαη ησλ γεληθψλ δηνηθήζεσλ. Ο Νφκνο 3200/1955 επέβαιε ην ζεζκφ ηεο λνκαξρηαθήο 

απνθέληξσζεο θαη θαηήξγεζε ηηο γεληθέο δηνηθήζεηο, ρσξίο φκσο λα ζίμεη ηηο 

δηαλνκαξρηαθέο ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ. Σν 1971 ηδξχζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθέο 

Γηνηθήζεηο, νη νπνίεο φκσο θαηαξγήζεθαλ ην 1973, φπσο θαη ηα ζπκβνχιηα 

πεξηθεξεηαθψλ δηνηθήζεσλ. ε επίπεδν πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο θπξψζεθε ην 

1954 ν δεκνηηθφο θαη θνηλνηηθφο θψδηθαο, ν νπνίνο εμαζθάιηζε κεγαιχηεξε 

απηνηέιεηα ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο. 

   Ζ ζχληνκε ηζηνξηθή απηή ππφκλεζε ηεο πνξείαο ηνπ απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ηεο απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα έρεη ζθνπφ ηελ εμαγσγή νξηζκέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ θαη αξρψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο, 

κε θχξην γλψκνλα ηε ζέζε ηεο απηνδηνίθεζεο κέζα ζε απηή ηε δηνηθεηηθή 

δηάξζξσζε. Ζ απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ απαηηνχζε θαη ηελ απνθέληξσζε 

δεκνζηνλνκηθψλ πφξσλ. Δμάιινπ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε 

κε ηε δηνίθεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο, ζην πιαίζην ησλ δεκνθξαηηθψλ 

ζεζκψλ. Ζ απηνδηνίθεζε πξέπεη λα λνεζεί σο ε ζπληαγκαηηθή δνκή, ζην πιαίζην ηεο 

νπνίαο νη ηνπηθέο θνηλσλίεο ξπζκίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη κέζα 

απφ ην δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζρεδηάδνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

   Γηα λα γίλεη ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ηεο πνξείαο ηεο απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα 

θαη λα εθηηκεζεί ε εμέιημή ηεο, ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηε ζπγθξφηεζε θαη ηελ αλάπηπμε 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, αιιά θαη νη ίδηεο νη πξννπηηθέο ηεο, ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζνχλ νξηζκέλνη παξάγνληεο. Οη παξάγνληεο απηνί εληνπίδνληαη απφ ηηο 

απαξρέο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαη θαζνξίδνπλ ηελ εμέιημε ηεο απηνδηνίθεζεο 



 

17 

 

δηαρξνληθά κέρξη ηε ζχγρξνλε πεξίνδν. Ζ απηνδηνίθεζε εληάζζεηαη ζε κία δηαξθή 

δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο θαη νξγάλσζεο ηεο δεκφζηαο ζθαίξαο ζηελ Διιάδα θαη 

δηάξζξσζεο ησλ εμνπζηαζηηθψλ ζρέζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδεη ε 

δεκφζηα πνιηηηθή θαη ην ζπληαγκαηηθφ πιαίζην θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνπο 

επηβάιιεη ε ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα. Ζ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή νξγάλσζε, ν 

εθδεκνθξαηηζκφο ηεο ρψξαο, ν εθζπγρξνληζκφο θαη νη ηδέεο ηεο αζηηθήο ηάμεο, ε 

νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, είλαη νη 

θαηεπζπληήξηνη άμνλεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηεο ίδηαο ηεο ρψξαο. 

   Οη ηνπηθνί θαη πεξηθεξεηαθνί ζεζκνί ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

αληηπαξάζεζε ησλ ζπγθεληξσηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηεο απνθέληξσζεο. Απηφ 

παξαηεξείηαη θαη εμαηηίαο ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ην ειιεληθφ 

θξάηνο. Ζ ειιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε ραξαθηεξίδεηαη, εθηφο απφ ζπγθεληξσηηζκφ 

θαη απφ αλεπάξθεηα ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ, έιιεηςε 

ζρεδηαζκνχ, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλεπάξθεηα πξνζσπηθνχ
12

. ην ειιεληθφ πνιηηηθφ 

ζχζηεκα εληζρπκέλε είλαη ε εθηειεζηηθή εμνπζία. Ζ ππεξνρή ηεο εθηειεζηηθήο 

εμνπζίαο εθδειψλεηαη έλαληη ησλ ππφινηπσλ θξαηηθψλ εμνπζηψλ, δειαδή ηε 

λνκνζεζία, ηε δηθαηνζχλε θαη ηε δηνίθεζε (πεξηθεξεηαθή θαη απηνδηνηθνχκελε)
13

. Ζ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε έρεη ην πιενλέθηεκα φηη θινλίδεη ην ζπγθεληξσηηζκφ ηνπ 
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 Σπανοφ, Κ., (2001), «Δθμόςια διοίκθςθ και δθμόςια πολιτικι», ςτο Σπθλιωτόπουλοσ, Ε., 

Μακρυδθμιτρθσ, Α., Η Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα, Σάκκουλασ, Ακινα, ςελ. 170.  
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 Μακρυδθμιτρθσ, Α., (1991), «Θ εκτελεςτικι λειτουργία, Τάςεισ και χαρακτθριςτικά» ςτο 

Μακιουδάκθ, Μ., Ανδρονόπουλου, Β. (επιμ.), Σο ελλθνικό κράτοσ, Οργάνωςθ και λειτουργία, Α. 

Μακιουδάκθ, Ρ. Ανδρονόπουλου, Ακινα, ςελ. 224. 
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θεληξηθνχ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή θέξλεη ηε δεκφζηα δηνίθεζε πην 

θνληά ζηνπο πνιίηεο
14

. 

   Μέζα απφ ηελ ηζηνξηθή πξφνδν ζηελ νπνία δηακνξθψλεηαη ν ραξαθηήξαο θαη ε 

νξγάλσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο, ε ζέζε ηεο απηνδηνίθεζεο κέζα ζε απηφ, φπσο θαη 

ν πνιηηηθφο ηεο ραξαθηήξαο, θαζνξίδνληαη απφ ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ θεληξηθή 

εμνπζία. Οη απηνδηνηθεηηθέο δνκέο ζπγθξνηνχλ ην δεκφζην ρψξν, σο έλα πιαίζην 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά θαη νξγάλσζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, κέζα απφ 

ηνλ νπνίν εθθξάδεη ηελ πνιηηηθή ηεο βνχιεζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην 

δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα. Σε ίδηα ζηηγκή ε απηνδηνίθεζε δελ είλαη αλεπεξέαζηε απφ 

ηηο εμσηεξηθέο εμειίμεηο, αθνχ ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε 

πξνζαξκνγή ηεο ζηηο επξσπατθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο, αλαβάζκηζαλ ηε 

ζεκαζία ηεο ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζέζε 

ηεο απηνδηνίθεζεο κέζα ζην νξγαλσηηθφ ζρήκα θαη ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο, αιιά θαη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ζηε δσή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, 

πξέπεη ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε λα επηηεπρζεί κέζα απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

εξεπλεηηθνχο άμνλεο: 

 Σηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο κε ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηνλ 

έιεγρν πνπ επηδηψθεη λα αζθήζεη ην θέληξν (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

πνιηηηθψλ θνκκάησλ) ζηελ πεξηθέξεηα
15

. 

 Σε ζπληαγκαηηθή θαη λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε ηνπ ζεζκνχ
16

. 
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 Δαλαμάγκασ, Β., (1988), «Φόροι επί τθσ γθσ και τοπικι αυτοδιοίκθςθ», ςτο Τάτςοσ, Ν., (επιμ.), 

Θζματα δθμοςιονομικισ αποκζντρωςθσ, Ε.Ε.Τ.Α.Α., Ακινα, ςελ. 73. 
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 Στο πλαίςιο αυτό εντάςςονται οι ςχζςεισ του κράτουσ με τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, όπωσ ακόμα θ 

ςυγκζντρωςθ ι θ αποκζντρωςθ των εξουςιϊν. 
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 Σελ απηνλνκία ησλ απηνδηνηθεηηθψλ δνκψλ ζε ζρέζε κε ην θεληξηθφ θξάηνο 

θαη ηε ζχλδεζε κε ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο
17

. 

 Σε ζρέζε ηεο απηνδηνίθεζεο κε ηηο απνθεληξσκέλεο δνκέο ηνπ θξάηνπο. 

 Σηο αξκνδηφηεηεο ηεο απηνδηνίθεζεο θαη πσο απηέο θαηαλέκνληαη απφ ηελ 

θεληξηθή εμνπζία. 

 Σελ έληαμε ησλ απηνδηνηθεηηθψλ δνκψλ ζηελ επξχηεξε δηνηθεηηθή νξγάλσζε 

ηνπ θξάηνπο. 

 Σελ θαζαπηή ιεηηνπξγία ηεο απηνδηνίθεζεο, ην δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ 

θαη ηελ έληαμε ζηε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ
18

. 

 Σελ νηθνλνκηθή απηνλνκία ηεο απηνδηνίθεζεο. 

 Σε δπλακηθή πνπ ηειηθά απνθηά ε απηνδηνίθεζε γηα ηε ξχζκηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ηε γεληθφηεξε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

   Οη άμνλεο απηνί απνηεινχλ θαη ηα βαζηθά εξεπλεηηθά εξγαιεία γηα λα θαηαλνεζεί  

έλαο ζπληαγκαηηθφο ζεζκφο, κε ζεκαληηθέο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο, 

φπσο είλαη ε απηνδηνίθεζε. Απφ ηε ζχζηαζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο νη άμνλεο απηνί 

απνηεινχλ ηα θπξηφηεξα θεθάιαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ έξεπλα, σο πξνο ηελ 

εμέιημε ηεο απηνδηνίθεζεο, κέζα ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Οη ίδηνη 
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 Θ κζςθ που καταλαμβάνει ςτθν οργάνωςθ του κράτουσ, όπωσ και μζςα ςτο πλαίςιο των ςχζςεων 

εξουςίασ μεταξφ των κρατικϊν φορζων. 

17
 Θ αιρετότθτα και θ κοινωνικι ςυμμετοχι χαρακτθρίηονται από τισ βαςικζσ προχποκζςεισ για το 

δθμοκρατικό χαρακτιρα τθσ αυτοδιοίκθςθσ. 

18
 Θ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν πολιτικι διαδικαςία ςε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντασ μία 

διάςταςθ ενεργοφσ ςυμμετοχισ και ευαιςκθτοποίθςθσ ωσ προσ τθν κεντρικι πολιτικι ςκθνι, 

αποτελεί μία από τισ προτεραιότθτεσ τθσ ζρευνασ. 
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εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη θαη ζηε ζεκεξηλή επνρή. Ζ κεηεμέιημε ηεο 

απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα κέζα ζηελ ηζηνξηθή πνξεία θαη ε δηακφξθσζή ηεο είλαη 

αδηάζπαζηα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο παξακέηξνπο απηέο, πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Πξνθεηκέλνπ ε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε λα απνηειέζεη έλα ζεζκφ πνπ ζα πξνθαιέζεη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ 

θνηλσληθψλ δπλάκεσλ, κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο, γηα λα 

αληηκεησπίζεη ην θαηλφκελν ησλ ζπγθξνχζεσλ, ην νπνίν απνηειεί επαθφινπζν θαηά 

ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο ησλ θνηλψλ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο, απαηηείηαη ε νξζνινγηθή ρξήζε ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ απφ δηάθνξεο 

πεγέο ζε ηνπηθφ επίπεδν
19

. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κίαο ηζρπξήο, πνιηηηθά, 

δηνηθεηηθά θαη νηθνλνκηθά, ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

   Σν ειιεληθφ θξάηνο, κε ηα επηηεχγκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ, νξγάλσζε ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε έρνληαο σο αλαθνξά ην δπηηθφ πξφηππν ηνπ εζληθνχ θξάηνπο. Σελ 

πξψηε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα ε δηνηθεηηθή δνκή κπήθε ζην επίθεληξν κίαο 

απζηεξήο θξηηηθήο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ μέζπαζε ζηελ Διιάδα, αθνχ ε 

πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία, φπσο ραξαθηεξίζηεθε, ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

ζεσξήζεθε σο κία απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ εμέιημε απηή. Σν 

δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζεσξήζεθε φηη ιεηηνχξγεζε ζε ρακειά επίπεδα πνηφηεηαο, ιφγσ 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ελψ ραξαθηεξίζηεθε απφ αλαμηνπηζηία, απνηειψληαο 

ηαπηφρξνλα έλαλ πξνλνκηαθφ ρψξν αλάπηπμεο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο 

θνκκαηνθξαηίαο, θαηλφκελα πνπ παξαηεξνχληαη ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα. ηηο 

πεξηζζφηεξν γλσζηέο αηηίεο πνπ ζεσξνχληαη σο νη παζνγέλεηεο ηεο δεκφζηαο 
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 Σιδθρόπουλοσ, Θ., (1988), «Εγκατάςταςθ και κατανομι των τοπικϊν δθμόςιων υπθρεςιϊν και 

αγακϊν: Μία κεωρθτικι διερεφνθςθ», ςτο Τάτςοσ, Ν. (επιμ.), Θζματα δθμοςιονομικισ 

αποκζντρωςθσ, Ε.Ε.Τ.Α.Α., Ακινα, ςελ. 53. 
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δηνίθεζεο θαη επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο είλαη ν θνκκαηηζκφο, ε 

δηαθζνξά, ε αλαμηνθξαηία, ν λνκηθηζκφο θαη ε γξαθεηνθξαηία
20

.  

   Παξά ην γεγνλφο ηεο επηηπρνχο εγθαζίδξπζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ζηε 

κεηαπνιίηεπζε, απηή ε επηηπρία δελ είρε αληίθξηζκα ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ θξάηνπο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
21

. Μέζα ζηηο ζπλζήθεο απηέο ε Διιάδα 

έπξεπε ηελ ίδηα ζηηγκή λα εληαρζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη 

λα πξνζαξκνζηεί δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά αλαιφγσο. Ο ζεζκφο ηεο απηνδηνίθεζεο 

ζα πξέπεη λα θαηαλνεζεί κέζα ζην πιαίζην απηφ, πνπ πξνζδηνξίδεη θαη ηελ εμέιημε 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε πνιηηηθνχο φξνπο θαη κε γλψκνλα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θνηλσληθψλ αλαγθψλ. 

   Σε δεθαεηία ηνπ 1980 ζηελ Διιάδα θπξηαξρεί, ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο 

ησλ ειιήλσλ πνιηηψλ, ην επηηαθηηθφ αίηεκα ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο αιιαγήο, 

ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ησλ ζεζκψλ θαη ηεο δεκφζηαο δσήο, φπσο θαη ν 

ξηδνζπαζηηζκφο ησλ ηδεψλ. Σε δεθαεηία ηνπ 1990 ην αίηεκα απηφ αιιάδεη θαη δίλεη ηε 

ζέζε ηνπ ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ επξσπατθή νινθιήξσζε, ηελ πξνζαξκνγή ζηνπο 

θνηλνηηθνχο ζεζκνχο θαη θαλνληζκνχο θαη ηελ έληαμε ζην επξσπατθφ θεθηεκέλν. Ζ 

πξνζπάζεηα απηή βξίζθεη ηελ θνξχθσζή ηεο ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 21
νπ

 αηψλα, κε 

ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΟΝΔ θαη ην ζθιεξφ ππξήλα ηεο Δπξψπεο. Ζ πνξεία 

απηή δηακφξθσζε ηνπο πνιηηηθνχο ζεζκνχο θαη ηνπο δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο ηεο 

Διιάδαο, ζε έλα πιαίζην κεηαξξπζκηζηηθψλ αιιαγψλ πνπ επηρείξεζαλ νη ειιεληθέο 

θπβεξλήζεηο. πσο δηαπηζηψλνπκε ειακβάλνλην νη πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ 
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 Μακρυδθμιτρθσ, Α., (2013), Τφαίνοντασ τον ιςτό τθσ Πθνελόπθσ, Σάκκουλασ, Ακινα, ςελ. 109. 

21
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άιιαμαλ ηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο απηνδηνίθεζεο, θαζψο νη θπβεξλήζεηο 

ηνπνζέηεζαλ ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθά αηηήκαηα (φπσο εθδεκνθξαηηζκνχ θαη 

ζπκκεηνρήο ζηε δεκφζηα δσή) ςειά ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπο. Σελ ίδηα ζηηγκή 

έπξεπε λα πάξνπλ κέηξα πξνθεηκέλνπ ε ρψξα λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο πξνθιήζεηο 

πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη θαη πξνέξρνληαλ απφ ππεξεζληθνχο ζεζκνχο θαη θνξείο 

ζηνπο νπνίνπο αλήθε, γηα λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο κέζα ζε απηνχο. Ζ θπβέξλεζε 

ηνπ ΠΑΟΚ ελέηαμε απφ ηελ αξρή ηελ απηνδηνίθεζε κέζα ζηε δηαδηθαζία 

δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηθήο ηεο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο. κσο 

δηαπηζηψλεηαη φηη ζηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζην ηέινο θάζε ζηαδίνπ εθαξκνγήο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ε θπβέξλεζε δηαπηζηψλεη φηη ηα 

κέηξα πνπ έιαβε γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ απηνδηνηθεηηθψλ δνκψλ δελ 

αληαπνθξίλνληαλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη.. ηε 

δηάξθεηα ηεο ηξηαθνληαεηίαο ε πνιηηηθή γηα ηελ απηνδηνίθεζε αλαπξνζαξκνδφηαλ ζε 

θάζε θάζε πινπνίεζεο, αλάινγα κε ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδνληαλ απφ ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ πνιηηηθήο θαη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα 

πνπ είραλ ηα θνηλσληθά αηηήκαηα πνπ δηακφξθσλε ε πνιηηηθή ζπγθπξία, νη 

εζσηεξηθέο πηέζεηο θαη νη απαηηήζεηο πνπ πξνθαινχζε ν εμεπξσπατζκφο ηνπ 

πνιηηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο
22

. 

   Ζ κνξθή θαη ε ιεηηνπξγία ηεο δηνηθεηηθήο κεραλήο απνηεινχλ αληηθείκελν 

πνιηηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη θαηέρνπλ κία απφ ηηο ζεκαληηθέο ζέζεηο ζηελ θιίκαθα 

ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Ζ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ πνπ 
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 Ρεριςςότερα για τθν ανάλυςθ των δθμοςίων πολιτικϊν ςτο Λαδι, Σ., Νταλάκου, Β., (2010), 

Ανάλυςθ δθμόςιασ πολιτικισ, Ραπαηιςθσ, Ακινα, όπωσ και ςτο Muller, P., Surel, Y., (2002), Η 

ανάλυςθ των πολιτικών του κράτουσ, Τυπωκιτω, Ακινα. 
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απαξηίδνπλ ην θξάηνο, απνηειεί έλα απφ ηα αθαλζψδε πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Σν επίπεδν ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

απνθεληξσκέλεο ιεηηνπξγίαο επίζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ θξάηνπο θαη ζχκθσλα κε ην θξηηήξην απηφ, δχλαηαη λα ζεσξεζεί ζπγθεληξσηηθφ 

ή πεξηζζφηεξν απνθεληξσηηθφ. Οηαδήπνηε αλάιπζε θαη επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε 

ηνπ ζεζκνχ ηεο απηνδηνίθεζεο ζπλεπψο πξέπεη λα γίλεηαη εληάζζνληάο ηε ζηε 

γεληθφηεξε νξγάλσζε ηεο θξάηνπο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. 

 

1.2. Σπληαγκαηηθή θαηνρύξσζε 

   Γηα λα ζπκπιεξσζεί ην εξκελεπηηθφ ζρήκα θαη επεηδή ε απηνδηνίθεζε είλαη 

αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ θαη πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί πξσηίζησο ε θαηνρχξσζή ηεο απφ ην χληαγκα θαη αθνινχζσο ε ζέζε 

θαη ε ιεηηνπξγία ηεο, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε.  Σν χληαγκα ηνπ 1975, 

ην νπνίν εγθξίζεθε κεηά ηε δηθηαηνξία θαη νπζηαζηηθά αλαζεψξεζε ην χληαγκα ηνπ 

1952, ελίζρπζε ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία θαη θπξίσο ηελ ηδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο. Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 1986
 
ε θεληξηθή εμνπζία εμαθνινπζνχζε λα 

είλαη ηζρπξή, ελψ εληζρχζεθε κε αξκνδηφηεηεο ν Πξσζππνπξγφο έλαληη ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. Οη επφκελεο αλαζεσξήζεηο ηνπ 2001 θαη ηνπ 2008 δελ 

άιιαμαλ ηνπο ζπζρεηηζκνχο δπλάκεσλ
23

.  

   ην χληαγκα, ε απηνδηνίθεζε πεξηέρεηαη ζην θεθάιαην γηα ηελ «Οξγάλσζε ηεο 

Γηνίθεζεο». Οξίδεη φηη «ε δηνίθεζε ηνπ Κξάηνπο νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ην 

                                                           
23 Ξθρόσ, Κ., Σωτθρζλθσ, Γ., (2011), Σο φνταγμα τθσ Ελλάδασ και ο Κανονιςμόσ τθσ Βουλισ, 

Ειςαγωγι-τακμοί τθσ υνταγματικισ Ιςτορίασ-Ευρετιριο, Σάκκουλασ, Ακινα-Κεςςαλονίκθ, ςελ. 8.  
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απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα»
24

. Χο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο, ην χληαγκα θάλεη κία γεληθή 

δηάθξηζε αλάκεζα ζηα πεξηθεξεηαθά θαη ηα θεληξηθά φξγαλα ηνπ Κξάηνπο. Σν άξζξν 

101, παξάγξαθνο 3 αλαθέξεη φηη «ηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηνπ θξάηνπο έρνπλ γεληθή 

απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. Σα θεληξηθά 

φξγαλα ηνπ Κξάηνπο, εθηφο απφ εηδηθέο αξκνδηφηεηεο, έρνπλ ηε γεληθή θαηεχζπλζε, 

ην ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

νξγάλσλ»
25

. Σν χληαγκα ζηελ ίδηα παξάγξαθν νπζηαζηηθά αλαζέηεη ζηνλ θνηλφ 

λνκνζέηε λα εμεηδηθεχζεη απηή ηε δηάηαμε, «φπσο ν λφκνο νξίδεη», θαζηζηψληαο ηνλ 

ππεχζπλν γηα ηε ζέζπηζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ νξγάλσλ. Απηή είλαη θαη ε 

ζπληαγκαηηθή αξρή πνπ θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο ηνπ θέληξνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ θαηαλέκεη. Σν χληαγκα αθφκα νξίδεη φηη ν θνηλφο λνκνζέηεο θαη ε 

δηνίθεζε, φηαλ δξνπλ θαλνληζηηθά, πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

λεζησηηθψλ θαη νξεηλψλ πεξηνρψλ
26

.  

   Σν άξζξν 101, παξάγξαθνο 3 ηνπ πληάγκαηνο ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, 

δηφηη θαζνξίδεη ηα φξηα ησλ αξκνδηνηήησλ αλάκεζα ζηα θεληξηθά θαη ηα 

πεξηθεξεηαθά φξγαλα ηεο δηνίθεζεο. Σν χληαγκα αλαθέξεη αθφκα φηη «ψζπνπ λα 

εθδνζεί ν, θαηά ην άξζξν 101 παξάγξαθνο 3, λφκνο εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ θεληξηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ. Οη δηαηάμεηο απηέο κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη κε ηε 

κεηαθνξά εηδηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηηο θεληξηθέο ζηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο»
27

. 

                                                           
24

Σφνταγμα, Άρκρο 101, παράγραφοσ 1. 

25
 Ξθρόσ, Κ., Σωτθρζλθσ, Γ., (2011), ό.π., ςελ. 117. 

26
 Σφνταγμα, Άρκρο 101, παράγραφοσ 4. 
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Γίλεηαη έηζη ε δπλαηφηεηα κεηαβίβαζεο ζηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα αξκνδηνηήησλ πνπ 

αζθνχζαλ νη θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη αθνξνχζαλ ζηηο ππνζέζεηο ηεο πεξηθέξεηαο
28

. 

   Σν χληαγκα αλαθέξεη, ζρεηηθά κε ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο ρψξαο, φηη 

δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο γεσγξαθηθέο, θνηλσληθέο θαη ζπγθνηλσληαθέο 

ζπλζήθεο
29

. Οξίδεη φηη ε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ αλήθεη ζηνπο νξγαληζκνχο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ. κσο αλαζέηεη ζηνλ θνηλφ 

λνκνζέηε λα θαζνξίζεη ηηο θαηεγνξίεο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, φπσο θαη ηελ 

θαηαλνκή ηνπο ζηνπο επηκέξνπο βαζκνχο. Με λφκν αλαζέηεη ζηνπο νξγαληζκνχο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ πνπ ζπληζηνχλ απνζηνιή ηνπ 

θξάηνπο.  

   Με ηελ έλλνηα ηεο ηνπηθήο ππφζεζεο μεθαζαξίδνληαη επί ηεο αξρήο ηα φξηα θαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο. Με ηελ αλάπηπμε ππεξεζληθψλ ζεζκψλ θαη 

δνκψλ θαη ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δ.Δ., κία ηέηνηα δηάθξηζε θξίλεηαη ηδηαηηέξσο 

ζεκαληηθή γηα ηε ιεηηνπξγία θαη νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο. Έηζη ε ηνπηθή ππφζεζε 

αληηδηαζηέιιεηαη πξνο ηελ ππεξηνπηθή ή ηελ θξαηηθή ππφζεζε
30

. πλεπψο ε έξεπλα 

πάλσ ζηνπο ζεζκνχο ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο, πξέπεη λα 

ηνπνζεηείηαη κέζα ζην πιαίζην πνπ δηακνξθψλεη ε έληαζε ζηηο ζρέζεηο ησλ 

ππεξεζληθψλ, ησλ εζληθψλ θαη ησλ ηνπηθψλ ζεζκψλ. Οη πεξηθεξεηαθέο θαη νη ηνπηθέο 

δνκέο νπζηαζηηθά έξρνληαη λα θαιχςνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπ θξάηνπο, αμηνπνηψληαο ηηο 
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 Μαυρίκασ, Ν., (2015), «Ειςαγωγι», ςτο Χρυςανκάκθσ, Χ., (επιμ.), Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ-

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νομικι Βιβλιοκικθ, Ακινα, ςελ. 4. 

29
 Άρκρο 101, παράγραφοσ 2. 

30 Δαγτόγλου, Ρ., (2012), Γενικό Διοικθτικό Δίκαιο, Σάκκουλασ, Ακινα-Κεςςαλονίκθ, ςελ. 587. 
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επθαηξίεο πνπ παξέρεη έλαο ππεξεζληθφο ζεζκφο, κέινο ηνπ νπνίνπ είλαη ε Διιάδα, 

δειαδή ε Δπξσπατθή Έλσζε, κε ηηο δηαζξσηηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη. 

   κσο ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ην εζληθφ θξάηνο δελ έγθεηηαη κφλν ζην 

γεγνλφο φηη ζπκπηέδεηαη κεηαμχ ησλ ππεξεζληθψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζεζκψλ. 

ρεηίδεηαη επίζεο κε ηνλ ηξφπν θαη ηελ ακεζφηεηα κε ηελ νπνία αληαπνθξίλεηαη ζηα 

θνηλσληθά αηηήκαηα, κε ηε ιεηηνπξγία ησλ πνιηηηθψλ θαη δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. Σελ 

ίδηα ζηηγκή νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο, νη νπνίεο παξαηεξήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο πξνθάιεζαλ ζηαζεξνπνηεηηθά πξνγξάκκαηα ιηηφηεηαο απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο θαη αληίζηνηρα κεηψζεηο εηζνδεκάησλ θαη κεηψζεηο ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ. Ζ ηάζε απηή επεξέαζε ζεκαληηθά θαη ζηαζεξά ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο 

θεληξηθήο εμνπζίαο θαη ηεο πεξηθέξεηαο, αθνχ κεηαβίβαδε ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηηο 

πνιηηηθέο επζχλεο ζηελ πεξηθέξεηα. 

   Οη ηνπηθέο ππνζέζεηο αλαηίζεληαη ζηνπο δχν βαζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πνπ 

απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα δηαθξηηά απφ ην λνκηθφ πξφζσπν ηνπ θξάηνπο θαη νη 

θνξείο ηνπο είλαη αηξεηνί
31

. Ο ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο νξίδεη δχν βαζκνχο 

απηνδηνίθεζεο. Με ηελ αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο ε αλαθνξά ζηνπο δχν βαζκνχο 

γίλεηαη γεληθή θαη δελ πξνζδηνξίδεηαη ε κνξθή ηνπο. Ζ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε 

είλαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε, φπσο θαη ε χπαξμε ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

απηνδηνίθεζεο, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη ξεηή αλαθνξά ζηε κνξθή πνπ ζα ιάβεη θαη 

ζηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα, ε νπνία ζα ηελ πξνζδηνξίδεη
32

. 
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   Οη ΟΣΑ αζθνχλ αξκνδηφηεηεο απηνηειείο, φπσο ηηο έρνπλ παξαρσξεζεί απφ ηε 

λνκνζεζία ή αξκνδηφηεηεο άιισλ θξαηηθψλ θνξέσλ. Οη αξκνδηφηεηεο πνπ 

εθηεινχληαη απηνηειψο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, φπσο νξίδνληαη 

απφ ην χληαγκα. Ζ έλλνηα ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ είλαη αφξηζηε
33

. Ζ λνκηθή απηή 

έλλνηα εξκελεχεηαη θαηά πεξίπησζε, αθνχ κε ηνλ ηξφπν απηφ κία ππφζεζε 

δηαθξίλεηαη ζε θξαηηθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή.  Δίλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ λνκνζέηε 

λα κεηαβηβάδεη ππνζέζεηο ζε θεληξηθά, πεξηθεξεηαθά φξγαλα ή ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε. Ζ θαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ 

ην χληαγκα, φπσο θαη κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 

επίπεδν ησλ απνθάζεσλ πξέπεη λα βξίζθεηαη εγγχηεξα ζηνλ πνιίηε, δειαδή ζην 

ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο
34

. 

   Οη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έρνπλ απφ ην χληαγκα δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα
35

. Σν θξάηνο επηπιένλ είλαη ππνρξεσκέλν λα εμαζθαιίδεη ηελ 

νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη ηνπο πφξνπο ηεο απηνδηνίθεζεο
36

. Οη απηνδηνηθεηηθέο 

δνκέο αζθνχλ απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε ηνπηθέο ππνζέζεηο, πνπ νπζηαζηηθά 

παξαρσξεί ην θεληξηθφ θξάηνο, ην νπνίν επνπηεχεη ηνπο θνξείο ησλ δχν βαζκψλ, 

κέζσ ηνπ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο. Οη απηνδηνηθνχκελνη θνξείο δηαζέηνπλ απηνηέιεηα 
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 Αγοραςτόσ, Κ., Κωςτόπουλοσ, Λ., (2000), «Οι υπερεκνικζσ δομζσ τθσ ΕΕ και θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ 

ςτθ  Ελλάδα», ςτο Δομζσ και ςχζςεισ εξουςίασ ςτθ ςθμερινι Ελλάδα (ςυλλ.), Μδρυμα Σάκθ 

Καράγιωργα, Ακινα, ςελ. 780. 

35
 Σφνταγμα, Άρκρο 102, παράγραφοσ, 2. 

36
 Σφνταγμα, Άρκρο 102, παράγραφοσ, 5. 
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θαη φρη απηνλνκία
37

. χκθσλα κε ην άξζξν 43 ηνπ πληάγκαηνο, κε λνκνζεηηθή 

εμνπζηνδφηεζε κπνξνχλ λα εθδνζνχλ θαλνληζηηθέο πξάμεηο απφ άιια φξγαλα ηεο 

δηνίθεζεο γηα λα ξπζκηζηνχλ ζέκαηα κε ηνπηθφ ελδηαθέξνλ θαη ραξαθηήξα 

ιεπηνκεξεηαθφ. Χο πξνο ηελ νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο, πνπ απφ ην χληαγκα είλαη 

εληαίν θαη αδηαίξεην, ν φξνο απηνηέιεηα αληηδηαζηέιιεηαη ηνπ φξνπ απηνλνκία. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη ΟΣΑ δελ είλαη απηφλνκνη, κε ηελ έλλνηα δειαδή φηη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα νξίδνπλ απηνηειείο θαλφλεο δηθαίνπ, αιιά παξέρεηαη ζε απηνχο κφλν 

απηνδηνίθεζε, δειαδή είλαη αξκφδηνη γηα ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, κέζα φκσο ζην 

πιαίζην γεληθψλ θαλφλσλ, πνπ ε ζέζπηζή ηνπο αλήθεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ θνηλνχ 

λνκνζέηε
38

. 

   Σν χληαγκα ζέηεη ηα φξηα κέζα ζηα νπνία ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ν ζεζκφο 

ηεο απηνδηνίθεζεο, ελψ ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηνπο 

απνθεληξσκέλνπο θνξείο. ηε δηάξθεηα ηεο κεηαπνιίηεπζεο ζηελ Διιάδα θαη θπξίσο 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, ζα ςεθηζηεί κία ζεηξά λνκνζεηεκάησλ γηα ηελ 

εμεηδίθεπζε ησλ ζπληαγκαηηθψλ, γεληθψλ αξρψλ, φπσο επίζεο γηα ηελ αλαβάζκηζε 

θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκνχ θαη ζηηο δχν βαζκίδεο ηνπ. Σα θπξηφηεξα απφ 

απηά είλαη ν Νφκνο 2218/1994 γηα ηελ ίδξπζε ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, ν 

Νφκνο 2539/97, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ Καπνδίζηξηαο, ν Νφκνο 2503/97, γηα 

ηε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ απνθεληξσκέλσλ πεξηθεξεηψλ θαη ν Νφκνο 

3852/10, ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηε. Οη λφκνη απηνί δελ πεξηνξίδνληαη κφλν 

ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο απηνδηνίθεζεο, αιιά ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία 

                                                           
37

 Ρρόκειται ουςιαςτικά για οργανωτικζσ μονάδεσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, με δικι τουσ 

προςωπικότθτα (νομικά πρόςωπα, διαφορετικά από το κεντρικό κράτοσ) και δικά τουσ όργανα (βλ. 

Σπθλιωτόπουλου, Ε., Εγχειρίδιο ∆ιοικθτικοφ ∆ικαίου, 1991, ςελ. 235). 

38
 Μαυρίκασ, Ν., (2015), ό.π., ςελ. 2. 
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θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο θαη ζπλνιηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο δηνηθεηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο.  

   Ο ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο ρξεζηκνπνηεί δχν γεληθέο έλλνηεο, ην απνθεληξσηηθφ 

ζχζηεκα θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Με λφκν, απηέο νη έλλνηεο εμεηδηθεχνληαη. 

Απνθέληξσζε ελλνεί ην ζχζηεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν παξέρνληαη θξαηηθέο 

ππεξεζίεο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ελψ κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ε δηνίθεζε ησλ 

ηνπηθψλ ππνζέζεσλ θαη ε εμππεξέηεζε ηνπ ηνπηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο 

ζπληειείηαη απφ αηξεηά φξγαλα
39

. Απηή είλαη θαη ε γεληθή αξρή ηνπ απνθεληξσηηθνχ 

ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο πνπ νξίδεη ην χληαγκα. Οη απνθεληξσκέλεο 

δηνηθήζεηο αζθνχλ απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε ηνκείο πνιηηηθήο, πνπ ιφγσ ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπο δε κεηαβηβάδνληαη ζηα φξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Αθφκα 

πεξηιακβάλνληαη αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο αζθνχληαη απφ απνθεληξσκέλεο δηεπζχλζεηο 

θεληξηθψλ ππεξεζηψλ
40

.  

   ηε κεηαπνιίηεπζε θαη κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ήηαλ δχν νη 

βαζκίδεο ηεο δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα αληηζηνηρνχζαλ ζηηο 

Πεξηθέξεηεο θαη ηηο Ννκαξρίεο. Με ην Νφκν ηνπ Καιιηθξάηε ζπγθξνηήζεθαλ 7 

Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, κε πξντζηακέλνπο ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο. Οη δνκέο 

ηεο απηνδηνίθεζεο ήηαλ κέρξη ην 1994, ζε πξσηνβάζκην επίπεδν, δειαδή νη δήκνη θαη 

νη θνηλφηεηεο. Με ην Νφκν ηνπ 1994 ζπγθξνηήζεθε ε δεπηεξνβάζκηα αηξεηή 

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, ελψ ζε επίπεδν απνθέληξσζεο ζπγθξνηήζεθαλ νη 

                                                           
39 Μακρυδθμιτρθσ, Α., Ρραβίτα, Μ.-Θ., (2012), Δθμόςια Διοίκθςθ, τοιχεία διοικθτικισ οργάνωςθσ, 

Σάκκουλασ, Ακινα-Κεςςαλονίκθ, ςελ. 315. 

40
 Συνολικά πρόκειται για τομείσ πολιτικισ που αφοροφν μεταξφ των άλλων ςτθ χωροταξία, το 

περιβάλλον, τθ δθμόςια υγεία και παιδεία, αλλά και αρμοδιότθτεσ των Υπουργείων Εξωτερικϊν, 

Εκνικισ Άμυνασ, Δικαιοςφνθσ, Οικονομικϊν και Ρολιτιςμοφ. 
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Πεξηθέξεηεο. Με ην Νφκν ηνπ Καπνδίζηξηα ζπλελψζεθαλ νη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο, 

ζπγθξνηψληαο κεγαιχηεξνπο ζε έθηαζε Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαη 

ιηγφηεξνπο ζε αξηζκφ, ελψ νη Κνηλφηεηεο πνπ δηαηήξεζαλ ηε ζχζηαζή ηνπο ήηαλ 

ειάρηζηεο αξηζκεηηθά. Με ην λφκν ηνπ Καιιηθξάηε δηαηεξήζεθαλ νη δχν βαζκίδεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε δηαθνξεηηθή κνξθή, αθνχ ζπλελψζεθαλ νη πξσηνβάζκηνη 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαηαξγήζεθαλ νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνίθεζεηο 

θαη ζηε ζέζε ηνπο ζπγθξνηήζεθε ε Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε. 

 

1.3 Η πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα ην 1981 θαη ε απηνδηνίθεζε  

   Σν 1981 απνηειεί κία θνκβηθή ζηηγκή γηα ηελ εμέιημε ηεο απηνδηνίθεζεο ζηελ 

Διιάδα. Σελ πεξίνδν εθείλε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο αλέιαβε ην ΠΑΟΚ, έλα 

θφκκα ην νπνίν απφ ηηο ηδξπηηθέο θαη πξνεθινγηθέο ηνπ δηαθεξχμεηο είρε δψζεη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σελ ίδηα ρξνληά ε 

Διιάδα γίλεηαη κέινο ηεο ΔΟΚ. Ζ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα 

δηακφξθσζε ην πιαίζην εθείλν, ην νπνίν επλφεζε ηηο πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχζε ε λέα 

θπβέξλεζε ζρεηηθά κε ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο. Σν γεγνλφο φηη ε 

απηνδηνίθεζε ήηαλ ζηηο πςειέο ζέζεηο ηεο θπβεξλεηηθήο αηδέληαο επηβεβαηψλεηαη θαη 

απφ ην φηη ζε ζχληνκν δηάζηεκα ςεθίζηεθε ξχζκηζε κε ην Νφκν 1235/1982, ε νπνία 

ζα πξνεηνίκαδε ην έδαθνο γηα ηελ ίδξπζε ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο. 

   Σε δεθαεηία ηνπ 1970 είρε πξνεγεζεί ε απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ 

Διιάδα θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, ε επηζηξνθή ζηε δεκνθξαηηθή λνκηκφηεηα, σο πξνο 

ηελ εθινγή δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ αξρψλ. Σν χληαγκα ηνπ 1975 δε ζεζκνζέηεζε 

πεξηζζφηεξεο βαζκίδεο απηνδηνίθεζεο. Έηζη ε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ 
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αλαηίζεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε, δειαδή ζηνπο δήκνπο θαη ζηηο 

θνηλφηεηεο
41

. κσο ν ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο πξνέβιεςε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ, 

αθνχ αλαθέξεη φηη νη ινηπέο βαζκίδεο νξίδνληαη απφ λφκν. Σν χληαγκα ηνπ 1975 

νξίδεη φηη ε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ην απνθεληξσηηθφ 

ζχζηεκα. 

   Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζα πξέπεη λα γίλεη ππφκλεζε ζε ηξία ζεκαληηθά 

λνκνζεηήκαηα. Πξφθεηηαη γηα ην Νφκν 1080/1980 πεξί πξνζφδσλ, ην Νφκν 

1065/1980, πνπ πεξηιακβάλεη ην λέν Γεκνηηθφ θαη Κνηλνηηθφ Κψδηθα (ΓΚΚ) θαη ην 

Νφκν γηα ηηο Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο θαη Απνρεηεχζεσο (Νφκνο 

1069/1980). Ζ πεξίνδνο ηεο ηειεπηαίαο θάζεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ηε ΝΓ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1970 δε ραξαθηεξίδεηαη απφ κεηαξξπζκηζηηθή δπλακηθή γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο απηνδηνίθεζεο ζηελ Διιάδα. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, ε ζπκβνιή 

ησλ λνκνζεηεκάησλ απηψλ θξίλεηαη ζεηηθά γηα ηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ, φκσο νη 

ξπζκίζεηο απηέο ραξαθηεξίδνληαη γεληθά σο άηνικεο
42

. Ζ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ 

αλαγθάζηεθε νπζηαζηηθά λα πξνρσξήζεη ζε απηέο ηηο πξσηνβνπιίεο, χζηεξα θαη απφ 

ηελ πνιηηηθή πίεζε πνπ έλησζε κε ηηο εθινγηθέο επηηπρίεο ηεο ηφηε αληηπνιίηεπζεο ην 

1978 ζε ζεκαληηθνχο πξσηνβάζκηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ο λφκνο 

πεξί πξνζφδσλ δελ αληηκεηψπηζε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ην ζχζηεκα, ελψ 

ν λένο ΓΚΚ εηζήγαγε θαηλνηνκίεο, φπσο ην ηεθκήξην ηεο αξκνδηφηεηαο γηα ηηο 
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 Χλζπασ, Ν.-Κ., (2002), «Αποκζντρωςθ και Αυτοδιοίκθςθ ςτο νζο Σφνταγμα», ςτο Μακρυδθμιτρθσ, 

Α., Ηφγουρα, Π., (επιμ.), Η Διοίκθςθ και το φνταγμα, Η ανακεώρθςθ του υντάγματοσ και θ 

εκτελεςτικι εξουςία, Σάκκουλασ, Ακινα, ςελ. 51. Για περιςςότερα ςτο Χλζπασ, Ν.-Κ. (1999), Η τοπικι 

διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα, Ο διαλεκτικόσ ανταγωνιςμόσ τθσ αποκζντρωςθσ με τθν αυτοδιοίκθςθ, 

Σάκκουλασ, Ακινα, ςελ. 63. 

42
 Ακαδθμία Ακθνϊν, (2000), Αποκζντρωςθ και Αυτοδιοίκθςθ, Διαπιςτώςεισ-Προτάςεισ, (ςυλλ.), 

Ακαδθμία Ακθνϊν, Κζντρον ερεφνθσ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, Ακινα, ςελ. 76. 
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ηνπηθέο ππνζέζεηο
43

, ηηο απνθιεηζηηθέο θαη ηηο ζπληξέρνπζεο αξκνδηφηεηεο ησλ 

ΟΣΑ
44

, αιιά θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

κσο ζεκαληηθά θαηλνηφκνο ππήξμε ν λφκνο γηα ηε ζχζηαζε ησλ Γεκνηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο ζηηο πφιεηο, Ήηαλ ε πξψηε πξνζπάζεηα 

ηδησηηθνπνίεζεο δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ
45

, ελψ ε λέα απηή νξγαλσηηθή δνκή ζπλέβαιε 

ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

   Χο πξνο ηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο, ε αλαηξνπή ηεο δηθηαηνξίαο θαη ε απνθαηάζηαζε 

ηεο δεκνθξαηίαο νπζηαζηηθά ζπκπαξέζπξαλ θαη έζεζαλ ζην πεξηζψξην ηδενιεςίεο 

θαη ζηεξεφηππα ηα νπνία ήηαλ θπξίαξρα ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο 

κεηεκθπιηαθήο Διιάδαο. Ζ έλλνηα ηεο εζληθνθξνζχλεο θαη ν έληνλνο ζπληεξεηηζκφο 

θαηέξξεπζαλ, δίλνληαο παξάιιεια ηε ζέζε ηνπο ζε λέεο έλλνηεο θαη παξαδείγκαηα 

πνπ λνκηκνπνηνχληαλ ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ. Ζ πνιηηηθή θνπιηνχξα θαη ε 

θνηλσλία έγηλαλ πεξηζζφηεξν πξννδεπηηθέο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο απαηηήζεηο πνπ 

επέβαιε ην αίηεκα ηεο ρψξαο γηα ηελ έληαμε ζηελ ΔΟΚ, αιιά θαη ζηα λέα θηλήκαηα 

θαη ηηο νηθνλνκηθέο ηάμεηο, πνπ αλεδείρζεζαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζηε Γπηηθή 

Δπξψπε. Ζ έλλνηα ηνπ ιανχ έιαβε πεξίνπηε ζέζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία δίλνληαο 

κία λέα δπλακηθή ζηελ Διιάδα ησλ κέζσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970
46

.  
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 Το άρκρο 22 του Ν. 1065/1980 αναφζρει ότι θ διοίκθςθ όλων των τοπικϊν υποκζςεων ανικει ςτθν 

αρμοδιότθτα των διμων και των κοινοτιτων. 

44
 Το άρκρο 23 αναφζρεται ςτισ αποκλειςτικζσ αρμοδιότθτεσ των ΟΤΑ, ενϊ ςτο άρκρο 24 γίνεται 

αναφορά ςτισ ςυντρζχουςεσ αρμοδιότθτεσ. Σφμφωνα με το ςυγκεκριμζνο άρκρο του νόμου για το 

νζο ΔΚΚ, ο διμοσ ι θ κοινότθτα μπορεί να αναπτφξει οποιαδιποτε άλλθ δραςτθριότθτα θ οποία δεν 

περιλαμβάνεται ςτισ αποκλειςτικζσ αρμοδιότθτεσ και προάγει τα κοινωνικά, πολιτιςτικά, πνευματικά 

και οικονομικά ςυμφζροντα των δθμοτϊν. 

45
 Ακαδθμία Ακθνϊν, (2000), ό.π., ςελ. 78. 

46
 Για περιςςότερα, ςτο Βοφλγαρθσ, (2015), ςελ. 87-92. 
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   Ο ιαφο θαη ε ιατθή θπξηαξρία εληζρχζεθαλ ζε πξαγκαηηθφ, αιιά θαη ζε ζπκβνιηθφ 

επίπεδν απφ ηε λέα θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ, πνπ θέξδηζε ηηο εθινγέο ηνπ 1981, σο 

δπλακηθφο θνξέαο «αιιαγήο», φπσο ήηαλ θαη ην θπξίαξρν ζχλζεκα, ην νπνίν θαη 

έγηλε επξχηαηα απνδεθηφ απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Σν ΠΑΟΚ ήηαλ ην πξψην 

καδηθφ θφκκα, ην νπνίν μεθίλεζε πξνβάιινληαο έλα ξηδνζπαζηηθφ ιφγν κε ηνλ νπνίν 

θαηάθεξε θαη θπξηάξρεζε σο ζχζηεκα εμνπζίαο ζηε κεηαπνιηηεπηηθή Διιάδα. Με 

ηελ αλάδεημή ηνπ ζηελ πνιηηηθή εγεζία, νη θνηλσληθέο δπλάκεηο πνπ αληηκεηψπηζαλ 

ηα αδηέμνδα ηνπ πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο άξρηζαλ πιένλ λα εθθξάδνληαη. Σν 

ΠΑΟΚ, σο καδηθφ θφκκα, δηαζέηεη θιαδηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο νξγαλψζεηο. 

Αθνινχζεζε ε ζεζκηθή θαη πνιηηηθή εμσηεξίθεπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο δφκεζεο ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ε ειιεληθή πνιηηηθή αλαζπγθξνηείηαη ζε κία πνιπεπίπεδε 

δνκή εμνπζίαο
47

. 

   Ζ λέα θπβέξλεζε έιαβε κέηξα ηα νπνία επλφεζαλ ηε καδηθή ζπκκεηνρή ζηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο θαη θνηλσληθέο νξγαλψζεηο. Μέζα ζην πιαίζην απηφ επλνήζεθαλ 

ζεζκνί, φπσο είλαη ε απηνδηνίθεζε, ε νπνία θαη ζα γλσξίζεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο, δηακνξθψλνληαο έλαλ ηζρπξφ πφιν εμνπζίαο θαη θνηλσληθήο 

επηξξνήο. ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο λέαο θπβέξλεζεο ήηαλ ε ελζσκάησζε ζηνπο 

δηνηθεηηθνχο ζεζκνχο ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, ν 

δηνηθεηηθφο εθζπγρξνληζκφο θαη ν εθδεκνθξαηηκζφο
48

. κσο ηελ ίδηα ζηηγκή νη 

ζεζκνί απηνί ζα ππνζηνχλ κία έληνλε θνκκαηηθνπνίεζε. Απηφ έρεη ζπλέπεηα λα 

απνηειέζνπλ πεδίν θνκκαηηθνχ αληαγσληζκνχ. κσο κέζα απφ ηνπο ζεζκνχο ηνπηθήο 
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δηαθπβέξλεζεο ζα αλαδεηρζνχλ πνιιά κεζαία ζηειέρε, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ηα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά ζα επηδηψμνπλ λα αλαξξηρεζνχλ πνιηηηθά
49

. Απηφ ζα εληζρπζεί 

ζηαδηαθά, κέρξη θαη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζηελ νπνία νη 

απηνδηνηθεηηθνί παξάγνληεο ζα απνθηήζνπλ αθφκα κεγαιχηεξε ηνπηθή εμνπζία. Ζ 

απειεπζέξσζε ηεο δπλακηθήο απηήο αξρίδεη νπζηαζηηθά απφ ηελ πξψηε θπβέξλεζε 

ηνπ ΠΑΟΚ.  

   Ζ θπβέξλεζε ηελ πεξίνδν εθείλε, απφ ην ξηδνζπαζηηθφ ιφγν, ζα αλαγθαζηεί λα 

πξνζαξκνζηεί ζηε λέα πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία επηβάιινπλ νη παγθφζκηεο 

πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, φπσο θαη νη απαηηήζεηο ιφγσ ηεο έληαμεο ζηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα. Σν ΠΑΟΚ αξρηθά πνιηηεχηεθε θαη θαηέθηεζε ην 1981 ηελ 

εμνπζία, έρνληαο σο θπξίαξρν αθήγεκα ηνλ αγψλα γηα εζληθή αλεμαξηεζία, απφ ηηο 

ΖΠΑ θαη ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο δπλάκεηο ηεο δχζεο, απφ ηηο νπνίεο (ζχκθσλα κε ην 

επηρείξεκα απηφ) ππήξρε πιήξεο εμάξηεζε. Μέζα ζηα θέληξα απηά πεξηιακβάλνληαλ 

ην ΝΑΣΟ θαη ε ΔΟΚ. Ζ αιιαγή φκσο πνιηηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ απέλαληη ζηελ 

ΔΟΚ ήξζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη θπξίσο ζηε δεχηεξε ηεηξαεηία, πνπ 

μεθίλεζε κε ηηο ληθεηήξηεο εθινγέο γηα ηελ θπβέξλεζε ην 1985, ιφγσ ησλ αδηεμφδσλ 

πνπ πξνθάιεζε ε εζληθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε έσο ηφηε, αιιά θαη 

ην λενθηιειεχζεξν νηθνλνκηθφ δφγκα ην νπνίν πξνσζνχζαλ νη ΖΠΑ θαη ε Μεγάιε 

Βξεηαλία. Ζ πνιηηηθή αλαπξνζαξκνγήο ζα νδεγήζεη ηελ θπβέξλεζε ζην λα 

αλαδεηήζεη πφξνπο απφ ηελ ΔΟΚ θαη λα δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα ζηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο απηνδηνίθεζεο. 
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1.4 Τν λέν παξαγσγηθό θαη νηθνλνκηθό κνληέιν 

   Ζ αιιαγή ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ πνπ πξνθάιεζαλ νη πεηξειατθέο θξίζεηο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970, είραλ ζπλέπεηεο ζηνλ ίδην ην ραξαθηήξα ησλ πφιεσλ ηνπ δπηηθνχ 

θφζκνπ θαη θαηεχζπλαλ ηηο ηνπηθέο αξρέο ζην λα ζρεδηάζνπλ πάλσ ζε λέα θαη 

θαηλνηφκα αλαπηπμηαθά πξφηππα. Ζ θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 πξνθάιεζε 

εθηεηακέλεο αλαηαξάμεηο θαη αλαδηαηάμεηο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ην 

νπνίν αλάγθαζε ηηο πφιεηο λα αλαδεηήζνπλ ελαιιαθηηθφ ζρέδην θαη πφξνπο. Κχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξίζεο ήηαλ ε απνβηνκεράληζε, ε θαηάξξεπζε ηνπ θξάηνπο 

πξφλνηαο θαη ηνπ θευλζηαλνχ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ, ε επηθξάηεζε ηνπ 

λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ησλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο, ε αλάδεημε λέσλ νηθνλνκηθψλ 

δπλάκεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο ρψξεο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Αζίαο, ε αιιαγή ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ νξγαλσηηθνχ κνληέινπ παξαγσγήο.  

   Οη πφιεηο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ βίσζαλ ηφηε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κεηαπνιεκηθνχ 

κνληέινπ θαη εηζήιζαλ ζε κία πεξίνδν ζηελ νπνία θπξηάξρεζαλ νη θνηλσληθέο θαη 

νηθνλνκηθέο αλαθαηαηάμεηο. Έηζη ζηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο κίαο λέαο πνιηηηθήο, 

πξνζαξκνζκέλεο ζηα λέα δεδνκέλα, αλαδήηεζαλ επελδχζεηο γηα αζηηθέο αλαπιάζεηο 

θαη παξεκβάζεηο, ηελ ίδηα ζηηγκή θαηά ηελ νπνία παξνπζηάζηεθαλ θαηλφκελα 

θνηλσληθψλ εληάζεσλ. Ο ζθνπφο ηεο πνιηηηθήο απηήο ήηαλ ε αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ πφιεσλ κε ηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ, γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ. 

   Σν πιαίζην, κέζα ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη θαη ζρεκαηνπνηείηαη ε επηρεηξεκαηηθή 

πφιε, πεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ απφ ηελ θξίζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

θαη ηελ επηθξάηεζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, ππφ ηελ 

θαζνδήγεζε ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο. Ζ λέα θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ 
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ηφηε πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη κία θευλζηαλή πνιηηηθή. Σα πεξηζψξηα φκσο γηα ηελ 

εθαξκνγή κίαο πνιηηηθήο, κε επίθεληξν ην θξάηνο πξφλνηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

δήηεζεο ζηελ νηθνλνκία, είραλ πιένλ ζην δπηηθφ θφζκν εμαληιεζεί. Μέζα ζε απηφ ην 

κεηα-θευλζηαλφ ζχζηεκα θαη ζε θιίκα έληνλεο απνβηνκεράληζεο, νη πφιεηο ζην 

δπηηθφ θφζκν ιεηηνχξγεζαλ σο επηρεηξεκαηίεο. Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 

αλαδήηεζαλ πφξνπο θαη ζπκκάρνπο γηα λα εθαξκφζνπλ ην λέν ηνπο πξφγξακκα
50

. 

   Ζ ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξεκαηηθήο πφιεο εληάζζεηαη ζε έλα παγθφζκην 

αληαγσληζκφ, πνπ ζθνπφ είρε ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, θαη επηζθεπηψλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ ζρεδηάδνληαη κεγάιεο ππνδνκέο θαη έξγα πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα. Παξά 

ην γεγνλφο φηη νη πφιεηο παξνπζηάδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο πνπ ηνπο δίλνπλ ηα 

δηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, εληνχηνηο νη ηάζεηο απηέο επεξέαζαλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηά 

ηνπο θαη ηε κνξθή ηνπο ζην δπηηθφ κεηακνληέξλν θφζκν, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970
51

. 

   Ζ θξίζε ηνπ 1970 θαη ε απνβηνκεράληζε έπιεμαλ ηηο βηνκεραληθέο πφιεηο ηνπ 

αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ, θαη παξνπζίαζαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 παξαθκή θαη 

εγθαηάιεηςε. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε Γιαζθφβε 

θαη ην Λίβεξπνπι
52

. Οη πφιεηο απηέο αθνινχζεζαλ ηειηθά κία επηρεηξεκαηηθή 

πνιηηηθή αλαδσνγφλεζεο κε βάζε ηνλ πνιηηηζκφ. Αλάινγν ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ήηαλ θαη ην Μπηικπάν ηεο Ηζπαλίαο.  
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   Σε δεθαεηία ηνπ 1990 ε πνιηηηζηηθή πνιηηηθή ζπλδέεηαη κε ηελ αζηηθή αλάπηπμε. Ζ 

Δπξσπατθή Έλσζε ηελ αλαδεηθλχεη σο ζεκαληηθή παξάκεηξν ζηηο πνιηηηθέο πνπ 

ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη. Οη επξσπατθέο πφιεηο ζα απνηειέζνπλ ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο ζην επξχηεξν πνιηηηθφ ζρήκα νξγάλσζεο ηεο Δ.Δ., αιιά θαη θνξείο 

πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο. Σελ πεξίνδν απηή ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα νξίζεη 

ηελ αηδέληα ελίζρπζεο θαη ζηήξημεο ησλ πφιεσλ (Urban Agenda). Ζ Γεληθή 

Γηεχζπλζε 16, πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο, αλαιακβάλεη ηελ 

θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ γηα ηηο πφιεηο, θαζψο επίζεο πξνρσξά ζηε δηαζχλδεζε ηεο 

πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο αζηηθήο (ή ηνπηθήο) αλάπηπμεο. πσο αλαθέξεη ην 

έγγξαθν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Urban Agenda, ζρεηηθά κε ηηο 

πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 (πεξηνρέο πνπ ε αλάπηπμε πζηεξεί) ε επηηπρία ησλ αζηηθψλ 

πεξηνρψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε θαη εμέιημή ηνπο. Οη 

δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ αζηηθή αλάπηπμε εθηηκάηαη φηη ζα απνξξνθήζνπλ πεξίπνπ 

ην 30% έσο 40% ησλ ζπλνιηθψλ θνλδπιίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. ην ηφρν 2 γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ, ζρεηηθά κε ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ βηνκεραληθψλ 

πεξηνρψλ, πεξηιακβάλνληαη έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο θαη ηείλνπλ λα θαηαιάβνπλ έλα 

κεγάιν κεξίδην ηεο ππνζηήξημεο ησλ δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, πάλσ απφ ην 80% ηεο ζπλνιηθήο ελίζρπζεο δαπαλψληαη γηα δξάζεηο 

αζηηθήο αλάπηπμεο
53

. Απηφ δείρλεη φηη ε ξηδηθή αιιαγή ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ 

κνληέιν θαη ε θξίζε ηεο απνβηνκεράληζεο πνπ πξνθάιεζε, έζηξεςε ηελ πεξηθεξεηαθή 

πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., φπσο αληίζηνηρα θαη ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο, πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, πνπ έπιεμε ηηο πφιεηο απφ ηελ θξίζε
54

. 
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   Οη επηρεηξεκαηηθέο πφιεηο ζηελ πξνζπάζεηα λα αλαθάκςνπλ ζηξάθεθαλ ζηηο 

πνιηηηζηηθέο πνιηηηθέο, ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ θαη ηε 

δηνξγάλσζε ζεακαηηθψλ πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ, θαζψο θαη ζε έξγα γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ ηζηνξηθψλ θέληξσλ θαη ησλ κλεκεηαθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ δηέζεηαλ. Ζ επηρεηξεκαηηθή πφιε, κε έκθαζε ζηελ νηθνλνκία, δεκηνχξγεζε 

κεγάιεο πνιηηηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ είραλ ζρεδηάζεη δηάζεκνη αξρηηέθηνλεο. 

ηξαηεγηθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο πφιεο ήηαλ λα απνηειέζεη πφιν έιμεο κεγάισλ 

νλνκάησλ ηεο ηέρλεο θαη εχπνξσλ επηζθεπηψλ, κέζα απφ ηηο κεζφδνπο ηνπ 

ζχγρξνλνπ marketing. Ζ πφιε έηζη αλαδεηθλχεηαη παγθνζκίσο θαη κε ηε θήκε πνπ 

είρε απνθηήζεη κπνξνχζε λα πξνζειθχζεη κεγάιεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο γηα λα 

εγθαηαζηήζνπλ ζε απηέο ηηο έδξεο ηνπο.  

   Αληίζηνηρεο εμειίμεηο παξαηεξνχληαη θαη ζηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή πνπ άζθεζε 

ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, πνπ είρε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

αληζνηήησλ θαη ηε ζηήξημε ησλ ιηγφηεξν αλεπηπγκέλσλ πεξηθεξεηψλ. Μέρξη ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 απηνχ ηνπ είδνπο ε πνιηηηθή εθαξκφζηεθε απφ ηα εζληθά θξάηε, 

ελψ ζηε ζπλέρεηα άιιαμε ξηδηθά ν ραξαθηήξαο ηεο. Οη δχν πφινη πνπ αλαπηχζζνληαη, 

θπξίσο ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, είλαη ν κελ πξψηνο λα δίλεη έκθαζε ζηελ 

απνθέληξσζε ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν κέζα ζε έλα θξάηνο, κε ηελ  

άζθεζε ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο θαη ν δε άιινο λα 

αλαθέξεηαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, κε επίθεληξν ηηο πνιηηηθέο ζπλνρήο, γηα ηε κείσζε 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ κέζα ζηελ Κνηλφηεηα
55

. Οη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηελ 

                                                                                                                                                                      
οικονομικισ τουσ ανάπτυξθσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων. Ταυτόχρονα 

ςυνιςτά ζκφραςθ αλλθλεγγφθσ, κακϊσ θ ςτιριξθ προορίηεται κυρίωσ για τισ λιγότερο ανεπτυγμζνεσ 

περιφζρειεσ». 

55
 Ανδρικοποφλου, Ε., (1995), Οι Περιφζρειεσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, Η εξζλιξθ τθσ περιφερειακισ 

πολιτικισ, Από τθ υνκικθ τθσ Ρώμθσ ζωσ το Maastricht, Κεμζλιο, Ακινα, ςελ. 15. 
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Κνηλφηεηα θαηεπζχλεηαη πιένλ ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηηο ηνπηθέο πνιηηηθέο, κε ην 

ελδηαθέξνλ λα ζηξέθεηαη ζηηο ππνδνκέο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηηο ππεξεζίεο, 

αιιάδνληαο έηζη θαη ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. 

   Ζ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο αξρίδεη νπζηαζηηθά κε ηε 

ίδξπζε ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ην 1975. Ζ 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή εληζρχζεθε κε ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε θαη ηε 

κεηαξξχζκηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ Σακείσλ ην 1986 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε πλζήθε 

γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, ην 1992. Ζ δηακφξθσζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο εμειίμεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, 

ηηο πεηξειατθέο θξίζεηο θαη ηε ξηδηθή αιιαγή ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ θαη ηε 

κεηαβνιή ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο παγθνζκίσο. Ζ δεθαεηία ηνπ 1980 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο λενθηιειεχζεξεο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο, ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

αγνξάο, ηελ απνβηνκεράληζε θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. 

   Σε δεθαεηία ηνπ 1990 ε εθαξκνγή ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζηεξίρζεθε ζε 

ηνπηθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν, παξακεξίδνληαο ζεκαληηθά ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο
56

. 

Ζ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα πξνψζεζε, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, 

ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή, κε ηε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, 

θαζψο θαη ηε δηθηχσζε πεξηθεξεηψλ θαη πφιεσλ. Απηφ εθαξκφζηεθε κε κία θεληξηθή 

πνιηηηθή «εθ ησλ άλσ» γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ. Απηή ε 

πνιηηηθή ζπλδπάζηεθε κε ηηο απνθεληξσκέλεο ηνπηθέο πνιηηηθέο
57

. Μία άιιε πνιηηηθή 

ππνζηήξηδε ηελ «εθ ησλ θάησ» ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ γηα ηελ 

                                                           
56

 Π.π., ςελ. 23. 

57 Ρεριςςότερα ςτο Albrechts, L., (1989), Regional policy at the crossroads: European perspectives, J. 

Kingsley Publishers, in association with Regional Studies Association, London. 
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αληηκεηψπηζε ησλ θνηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ
58

. Ζ ηνπηθή αλάπηπμε 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην πξφηππν ηεο νινθιεξσκέλεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο
59

. Ζ 

δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία ζηεξίρζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη πφξνπο, φπσο ήηαλ ε θνηλνηηθή πξσηνβνπιία 

INTERREG
60

. Σν πξψην κνληέιν θπξηάξρεζε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ην δεχηεξν 

ηε δεθαεηία ηνπ 1980, πνπ ήηαλ θαη ε πεξίνδνο ηνπ απφερνπ ηεο θξίζεο θαη επεξέαζε 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ. 

   Ο ζεσξεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε «εθ ησλ θάησ» άξρηζε ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ππνζηεξίρηεθε ε αμηνπνίεζε ησλ δπλάκεσλ ζε 

ηνπηθή θιίκαθα, σο ζπλέπεηα ησλ αιιαγψλ ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ θαη ηεο 

κεηάιιαμεο ηνπ παγθφζκηνπ θαπηηαιηζηηθνχ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο
61

. Ζ πνιηηηθή 

απηή θαηεχζπλζε είρε σο επηρείξεκα ηελ αλάπηπμε απφ δπλάκεηο ζε ηνπηθή θιίκαθα, 

νη νπνίεο γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηα πξνβιήκαηα, αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο κίαο 

πεξηνρήο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο «εθ ησλ θάησ» αλάπηπμεο θαη ηελ 

θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, απαηηείηαη ε 

ζπγθξφηεζε κηθξνπεξηθεξεηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, ε νπνία κπνξεί λα ιάβεη ηε κνξθή 

ηεο ζπλέλσζεο ησλ ΟΣΑ, ηεο δηαδεκνηηθήο θαη δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ησλ αλαπηπμηαθψλ ζπλδέζκσλ. Ζ δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία είλαη 

                                                           
58 Dommergues, P., (January/February-March/April 1992), The strategies for international and 

interregional cooperation, Ekistics, Vol. 59, No. 352/353, Urban networking in Europe – II: Recent 

initiatives as an input to future policies, pp. 7-12, Athens Center of Ekistics. 

59
 Χριςτοφάκθσ, Μ., (2001), Σοπικι ανάπτυξθ και περιφερειακι πολιτικι, Ραπαηιςθσ, Ακινα, ςελ. 72. 

60
 Ρεριςςότερα για τθν πολιτικι εδαφικισ ςυνοχισ και τθ διαπεριφερειακι και διατοπικι 

ςυνεργαςία ςτο ΕΕΚ, Ευρώπθ 2000, Προοπτικζσ ανάπτυξθσ του κοινοτικοφ εδάφουσ και Ευρώπθ 

2000+, υνεργαςία για τθ χωροταξία ςτθν Ευρώπθ. 

61
 Σχετικά με το κεωρθτικό προβλθματιςμό για τθν ανάπτυξθ «εκ των κάτω», ςτο Friedman-Weaver 

(1979). 
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απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ, πνπ νινθιεξψλνληαη ζε επίπεδν καθξνπεξηθέξεηαο 

πξνγξακκαηηζκνχ, κε έκθαζε ζηηο ηνπηθέο πξνηεξαηφηεηεο
62

. Σν είδνο απηήο ηεο 

αλάπηπμεο ππνζηεξίρζεθε θαη ιφγσ ηεο ελίζρπζεο ηεο πεξηθέξεηαο ζε ζχγθξηζε κε 

ην θεληξηθφ θξάηνο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε εκθαηηθά αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

απνθέληξσζεο θαη ηε ζεκαζία ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο πξσηνβνπιίαο, ελψ ηε 

ίδηα ζηηγκή θακία ζπγθεληξσηηθή ή ζπζηεκαηνπνηεκέλε νξγάλσζε ηεο αλαπηπμηαθήο 

δξάζεο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί ηελ πνηθηιία ησλ ηνπηθψλ θαηαζηάζεσλ
63

. 

   Οη πνιηηηθέο πνπ δηακνξθψλνληαη θαη ιακβάλνπλ ηνπηθή δηάζηαζε, 

αληηδηαζηέιινληαη κε ηηο αληίζηνηρεο θεληξηθέο πνιηηηθέο. ην πιαίζην απηφ νη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηηο απνθεληξσκέλεο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο θαη 

φρη απφ ηνπο θεληξηθνχο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Οη ηνπηθέο πνιηηηθέο 

αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε κίαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, ελψ νη θεληξηθέο πνιηηηθέο 

αλαθέξνληαη ζηελ επηθξάηεηα θαη ζηηο πεξηθέξεηεο κε θνηλά πξνβιήκαηα. Ζ 

ζηξαηεγηθή ησλ θεληξηθψλ πνιηηηθψλ έρνπλ ζθνπφ λα εμηζνξξνπήζνπλ ηηο 

πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, ελψ νη ηνπηθέο πνιηηηθέο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο αλάπηπμεο κίαο ζπγθξηκέλεο πεξηνρήο, εληζρχνληαο ηελ αλάιεςε ηνπηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ κε εηδηθά θίλεηξα θαη παξνρή ππεξεζηψλ. Αληίζεηα ζηηο θεληξηθέο 

πνιηηηθέο παξαηεξείηαη αλαθαηαλνκή ησλ επελδχζεσλ κε εξγαιείν παξέκβαζεο ηηο 

δεκφζηεο επελδχζεηο
64

. 

                                                           
62 Ραπαδαςκαλόπουλοσ, Α., (1989), «Τοπικι Ανάπτυξθ και διακοινοτικι ςυνεργαςία», ςτο Θζματα 

τοπικισ και περιφερειακισ ανάπτυξθσ, (επιμ. Τάτςοσ, Ν.), Ε.Ε.Τ.Α.Α., Ακινα, ςελ. 203. 
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 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Οδθγόσ για τθ μεταρρφκμιςθ των κοινοτικών διαρκρωτικών ταμείων. 
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 Ανδρικοποφλου, Ε., (1995), ό.π., ςελ. 58. 
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   ηελ Διιάδα κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νη δπλακηθνί θιάδνη ηεο 

νηθνλνκίαο είραλ ζπγθεληξσζεί ζηα κεγάια θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο, θαζψο θαη ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα νιηγνπνιηθφ 

ζχζηεκα πεξηθεξεηαθψλ αζηηθψλ θέληξσλ
65

. Απηφ είλαη ζπλέπεηα θαη ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο αζηπθηιίαο, πνπ παξαηεξείηαη κεηαπνιεκηθά ζηελ ειιεληθή θνηλσλία. κσο ε 

θαηάζηαζε απηή αιιάδεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Οη δπλακηθφηεηα πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα δηαζθνξπίδεηαη θαη ζηελ ππφινηπε 

ειιεληθή επηθξάηεηα. Ζ κείσζε ηεο βηνκεραληθήο απαζρφιεζεο, πνπ έπιεμε ηα 

αζηηθά θέληξα, δεκηνχξγεζε ζηηο κεγάιεο πφιεηο ζνβαξά δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα. 

Απφ ην 1981 ε πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο ζηελ 

Διιάδα αθνινχζεζε ηηο αληίζηνηρεο πνιηηηθέο πνπ εθάξκνζαλ ηα άιια επξσπατθά 

θξάηε, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ή ηεο αλάπηπμεο «απφ ηα 

θάησ». Με ηελ πνιηηηθή απηή αλαπηχρζεθαλ ζεζκνί θαη δνκέο, φπσο ε Πεξηθεξεηαθή 

Γηνίθεζε, ν δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο, ε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε, ε 

αλαζπγθξφηεζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

   Με ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ ην 1981 άιιαμε ην πιαίζην ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο 

απνθεληξσηηθέο ηάζεηο. Σν ηειεπηαίν εζληθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα θαηαξηίζηεθε 

γηα ηελ πεξίνδν 1983 έσο 1987. Απφ ηελ πεξίνδν εθείλε, ηα αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα ηεο ρψξαο είλαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηα επξσπατθά Γηαξζξσηηθά 

Σακεία θαη ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα. Σν ζεκαληηθφ κε ην Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο 

θαη Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο 1983-1987 είλαη φηη εηζάγεη ην δεκνθξαηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν πνιίηεο πιένλ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε 
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 Χριςτοφάκθσ, Μ., (2001), ό.π., ςελ. 194. 



 

43 

 

δηαδηθαζία γηα ζέκαηα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο ηνπ. ε απηφλ ζπκκεηέρνπλ φινη νη ηνπηθνί θνξείο. Σν Πξφγξακκα 

Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο 1983-1987, είρε ζηνπο θεληξηθνχο ηνπ 

άμνλεο ηελ πξνψζεζε ηεο απνθέληξσζεο θαη ηελ ηζφξξνπε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε
66

. 

Σα πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φπσο ην πεληαεηέο Πξφγξακκα 

Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο, ππνζηήξηδαλ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη ηνπηθνί ζεζκνί (φπσο 

ήηαλ ηα Ννκαξρηαθά πκβνχιηα θαη νη ΟΣΑ) έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνλ 

αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ, ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ηνπηθνχ 

παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζέζεο απηήο ζεσξνχλ φηη νη ηνπηθνί 

ζεζκνί πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα θαη λα ππφθεηληαη ζηνλ άκεζν έιεγρν ησλ 

θνηλσληθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ
67

.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ζ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Χ ΘΔΜΟ ΛΑΨΚΖ ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ 

 

2.1 Τν ΠΑΣΟΚ ηεο «Αιιαγήο» 

   Ζ δεθαεηία ηνπ 1980 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ πνιηηηθή θπξηαξρία ηνπ ΠΑΟΚ. ηε 

«Γηαθήξπμε θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο» κε ηνλ ηίηιν πκβόιαην κε ην ιαό, ην ΠΑΟΚ 

ππνζρφηαλ λα θέξεη ην ιαφ ζηελ εμνπζία, ελψ επηθεληξσλφηαλ ζηελ εμέιημε ηνπ 

ζεζκνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Σν ΠΑΟΚ, σο καδηθφ θφκκα, επεδίσθε ηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ καδψλ θαη ηελ νιφπιεπξε ιατθή ζπκκεηνρή
68

. Ζ κεγάιε επηινγή 

ηνπ ΠΑΟΚ είλαη ε πνξεία πξνο ην ζνζηαιηζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Μέζα απφ απηφλ 

ε γξαθεηνθξαηία θαη ε ππεξζπγθέληξσζε ζα δψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην δεκνθξαηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ απνθέληξσζε
69

. 

   Σν ΠΑΟΚ δηαθήξπηηε ηε ιατθή θπξηαξρία θαη ζπκκεηνρή
70

. Οξίδεη ηα «ηξία 

βάζξα ηεο δεκνθξαηίαο», πνπ είλαη ην Κνηλνβνχιην, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ν 

πλδηθαιηζκφο. Ζ ζπλζήθε απηή έδηλε δπλακηθή ζηηο κάδεο θαη ε απηνδηνίθεζε ζα 
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υμβόλαιο με το λαό (ςελ. 17). 
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απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο θνξείο πνιηηηθήο θαη ηνπηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο
71

. Γίλεηαη 

ηδηαίηεξα ιφγνο γηα εθδεκνθξαηηζκφ ηεο ρψξαο, κε λέεο δνκέο φπσο ζηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε, πξναλαγγέιινληαο έηζη πξσηνβνπιίεο, σο θπβέξλεζε, γηα ηελ εμέιημε 

ηνπ ζεζκνχ. Οξίδεη ηελ απνθεληξσκέλε δεκνθξαηηθή πνιηηεία, αλαθέξνληαο φηη «κε 

ηελ απνθέληξσζε θαη ην δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ κεηαθέξνληαη εμνπζίεο απφ 

ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ζηνπο ηνπηθνχο θνξείο. Ζ θξαηηθή κεραλή απφ δπλάζηεο ηνπ 

ιανχ γίλεηαη ζπκπαξαζηάηεο»
72

.  

   Ο ιαφο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο ζεζκνχο απηνχο ζπκβάιιεη 

απνθαζηζηηθά ζην δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε
73

. 

πλδέεη ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ πεξηθεξεηψλ κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε
74

. Χο βαζηθφ κνριφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο απηφλνκεο 

θαη ηζφξξνπεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο λέαο θπβέξλεζεο αλαδεηθλχεηαη ν 

δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο. Με ην δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ (ν νπνίνο ζα 

θπξηαξρήζεη ζηηο ζπδεηήζεηο θαη ηα κεηαξξπζκηζηηθά λνκνζεηήκαηα γηα ηελ 

απηνδηνίθεζε ηελ επφκελε πεξίνδν) ζα εμαζθαιηζηεί ε απνθαζηζηηθή ζπκκεηνρή ηνπ 

ιανχ ζην ζρεδηαζκφ γηα ην αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα
75

.  
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 Στο υμβόλαιο με το λαό το ΡΑΣΟΚ κζτει το λαό δυναμικά ςτο ςφςτθμα εξουςίασ, μζςω τθσ 

αυτοδιοίκθςθσ, αφοφ αναφζρεται ότι «ο λαόσ ςυμμετζχει αποφαςιςτικά ςτισ επιλογζσ για τισ 

τοπικζσ του υποκζςεισ μζςα από τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ» και παρακάτω, «θ εξουςία κα γίνει 

προςιτι ςτο λαό και κτιμα του με τθν ενίςχυςθ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ςελ. 18).  

72
 Θ αναφορά αυτι γίνεται ςτο κεφάλαιο «Λαϊκι κυριαρχία και δθμοκρατία» ςτο υμβόλαιο με το 

λαό (ςελ. 18). 

73
 ΡΑΣΟΚ, (1981), ό.π., ςελ. 19. 

74
 «Για τθν αναςυγκρότθςθ των περιφερειϊν προωκοφνται ςε κάκε περιοχι τθσ χϊρασ, κατά το 

δυνατό, ιςόρροπα, βαςικοί τομείσ τθσ οικονομίασ, με ζμφαςθ βζβαια ςτον τομζα που ςυγκεντρϊνει 

τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα. Μία αποκεντρωμζνθ και ολοκλθρωμζνθ περιφερειακι ανάπτυξθ 

προχποκζτει τθν ολόπλευρθ κοινωνικά και πολιτιςτικι ανάπτυξθ τθσ επαρχίασ» (ςελ. 21).  

75
 Π.π., ςελ. 22. 
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   Ζ ελίζρπζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ε Απνθέληξσζε κέζα απφ ηε ιατθή 

ζπκκεηνρή, θαζψο θαη ε εμπγίαλζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ήηαλ επδηάθξηηεο ζηηο 

δηαθεξχμεηο ηνπ ΠΑΟΚ, ιίγν πξηλ αλέιζεη ζηελ εμνπζία θαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

θεληξηθέο αξρέο ηνπ. Πξνηεξαηφηεηα ηεο λέαο θπβέξλεζεο είλαη ην Κνηλνβνχιην, ν 

πλδηθαιηζκφο θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, λα γίλνπλ θνξείο πξαγκαηηθήο εμνπζίαο, 

κε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο (φπσο ζπλνηθηαθά ζπκβνχιηα, ιατθέο ζπλειεχζεηο ζηα 

ρσξηά), ελψ δηαθήξπμε αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ηελ εμπγίαλζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
76

. Ζ λέα θπβέξλεζε επεδίσθε λα 

ελζσκαηψζεη ηελ πνιηηηθή δξάζε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

απηνδηνίθεζε, θαζψο ν θνηλνβνπιεπηηζκφο, ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα θαη ν 

αζελνθεληξηζκφο δελ επέηξεπαλ λα αλαπηπρζεί κία ηέηνηα δηαδηθαζία ζηελ επαξρία.  

   κσο ην αίηεκα εθδεκνθξαηηζκνχ θαη ζπκκεηνρήο πεξηζζφηεξσλ ζηξσκάησλ ηεο 

θνηλσλίαο  ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα θπξηαξρνχζε 

απφ ηηο αξρέο ηεο κεηαπνιίηεπζεο ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα. Ζ επηηπρία πνπ 

ζεκείσζε ην ΠΑΟΚ νθείιεηαη ζε έλα θχξην ιφγν θαη ζηελ ηάζε ηεο πνιηηηθήο 

αλαλέσζεο πνπ ραξαθηήξηζαλ ηα αλεξρφκελα θνηλσληθά ζηξψκαηα, πνπ κέρξη ηφηε 

δελ ηα αληηπξνζψπεπε ην ζχζηεκα εμνπζίαο
77

. Ο ίδηνο ν αξρεγφο ηνπ ΠΑΟΚ 

ζηήξημε ηε ξεηνξηθή ηνπ, αμηνπνηψληαο αθξηβψο ην ζπγθξηκέλν θνηλσληθφ αίηεκα. Σν 

επηρείξεκά ηνπ έγηλε καδηθά απνδεθηφ
78

. χκθσλα κε ην αθήγεκα απηφ, ε Διιάδα 

βξηζθφηαλ θάησ απφ δηεζλή εμάξηεζε, ε νπνία πξνθαινχζε εζσηεξηθά ηε ζχγθξνπζε 

κεηαμχ δχν ζηξαηνπέδσλ, ηνπ θαηεζηεκέλνπ θαη ησλ κε πξνλνκηνχρσλ. Ζ λίθε ηνπ 
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 Π.π., ςελ. 25. 

77
 Βοφλγαρθσ, (2015), ό.π., ςελ. 301. 

78 Ραππάσ, Τ., (2009), Σο χαριςματικό κόμμα, ΠΑΟΚ, Παπανδρζου, Εξουςία, Ρατάκθσ, Ακινα, ςελ. 

141. 
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ΠΑΟΚ ζα ζήκαηλε θαη ηελ επηθξάηεζε ησλ κε πξνλνκηνχρσλ απέλαληη ζην 

θαηεζηεκέλν
79

.   

 

2.2 Οη πξώηεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο 

   Σελ πεξίνδν 1982-1984 ε θπβέξλεζε πξνψζεζε έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην, κε ην 

νπνίν παξείρε ζηελ απηνδηνίθεζε πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα πνιηηηθή θαη 

δηνηθεηηθή απηνλνκία, φπσο θαη ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο
80

. Δλψ ηελ πεξίνδν 

έσο ην 1981 ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ δελ αλέιαβε νπζηαζηηθέο  πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ, κε ηελ αιιαγή ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο ρψξαο θαη ηελ 

αλάιεςε ηεο θπβέξλεζεο απφ ην ΠΑΟΚ, ε θαηάζηαζε αιιάδεη, θαζψο ην 

επηβάιινπλ νη ζπγθπξίεο θαη αλαιακβάλνληαη ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο γηα 

απνζπγθέληξσζε θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε
81

. Σε δεθαεηία ηνπ 

1980 ζα ζπληειεζηνχλ, κέζα απφ ηηο πξσηνβνπιίεο απηέο, ξαγδαίεο δηνηθεηηθέο, αιιά 

θαη θνηλσληθέο αιιαγέο
82

. 

   Θα πξέπεη λα ηνληζηεί αθφκα φηη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πεξηνξίζηεθαλ νη έιεγρνη 

ζθνπηκφηεηαο ζε απνθάζεηο ησλ ΟΣΑ απφ ηνλ Ννκάξρε θαη εληζρχζεθε ε απηνηέιεηα 

ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ. Πξφθεηηαη γηα ην ΠΓ 22/1982, ζχκθσλα κε ην νπνίν 
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 Π.π., ςελ. 143. 

80 Φλογαΐτθ, Σ., (1989), «Συνοπτικι ιςτορικι αναφορά ςτθ νομοκεςία για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ», 

ςτο Νζοι κεςμοί για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ (ςυλλ.), Ε.Ε.Τ.Α.Α., Ακινα, ςελ. 16. 

81 Σαγιάσ, Λ., Σπουρδαλάκθσ, Μ., (1990), Νομαρχιακά υμβοφλια: Ιςτορία, Λειτουργία, Προοπτικζσ 

(μία πρώτθ προςζγγιςθ), Ε.Ε.Τ.Α.Α., Ακινα, ςελ. 26. 

82
 Μιχαλόπουλοσ, Ν., (2001), «Μζκοδοι διοίκθςθσ και οργάνωςθσ των ςχζςεων κράτουσ-πολίτθ», 

ςτο Σπθλιωτόπουλοσ, Ε., Μακρυδθμιτρθσ, Α., Η Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα, Σάκκουλασ, Ακινα, 

ςελ. 189. 
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«θαηαξγείηαη ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο πνπ αζθείηαη απφ ην λνκάξρε επί ησλ πξάμεσλ 

ησλ δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη πξνβιέπεηαη απφ ηηο θαησηέξσ 

δηαηάμεηο σο έγθξηζε»
83

. Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα αλαθέξεη φηη ζα εθαξκφδεηαη απφ 

ηνλ λνκάξρε κφλν έιεγρνο λνκηκφηεηαο. Ζ δηάηαμε απηή νπζηαζηηθά πξνζδίδεη έλα 

πνιηηηθφ βάζνο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ειέγρνπ 

ζθνπηκφηεηαο πνπ αζθείηαη απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία
84

. 

   Μία απφ ηηο πξψηεο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ αλέιαβε ην ΠΑΟΚ φηαλ έγηλε 

θπβέξλεζε ην 1981 αθνξνχζε ξπζκίζεηο γηα ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθέληξσζε 

κε ην Νφκν 1235/1982. Ο ηίηινο πνπ θέξεη ην ίδην ην λνκνζέηεκα εθθξάδεη ην 

πλεχκα ηεο λέαο δηαθπβέξλεζεο ηεο «αιιαγήο». Με ην Νφκν 1235/1982 ε θπβέξλεζε 

επηδηψθεη λα ζεζπίζεη «ηε ιατθή εθπξνζψπεζε ζηνπο λνκνχο»
85

. Ζ εηζεγεηηθή 

έθζεζε ηνπ Νφκνπ ηνλ ραξαθηήξηδε κεηαβαηηθφ θαη ε ζεκαληηθφηεξε θαηλνηνκία 

ήηαλ ε αλαβάζκηζε ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ
86

. ην φξγαλν απηφ ν λνκνζέηεο 

αλαζέηεη απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, ελψ ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ησλ ΟΣΑ θαη 
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 Ρρόκειται για 14 κατθγορίεσ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων του Νόμου 1065/1980, 23 

κατθγορίεσ τθσ νομοκεςίασ εςόδων και 4 τθσ νομοκεςίασ προςωπικοφ οργανιςμϊν τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ.  

84
 Με τθν κατάργθςθ του ελζγχου ςκοπιμότθτασ τθσ κρατικισ εξουςίασ τζκθκε ζνα κεντρικό αίτθμα 

τθσ αυτοδιοίκθςθσ που ιταν θ απεμπλοκι τθσ από τον αςφυκτικό ζλεγχο του κράτουσ, που το 

χαρακτιριηε και το χαρακτθρίηει θ ςυγκεντρωτικι λειτουργία. Θ αυτοδιοίκθςθ λειτουργοφςε ωσ 

προζκταςθ του κράτουσ, θ οποία ιταν υποταγμζνθ ςτουσ εκάςτοτε ςχεδιαςμοφσ του και τισ 

προτεραιότθτεσ που ζκετε θ κυβζρνθςθ. Κα χρειαςτοφν όμωσ οι μεταρρυκμίςεισ τθσ δεκαετίασ του 

1990, για να ςθμειωκεί ςθμαντικι πρόοδοσ για τθν κατοχφρωςθ τθσ αυτονομίασ τθσ αυτοδιοίκθςθσ. 

85
 Ο τίτλοσ του Νόμου 1235/1982 ιταν «Άςκθςθ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ και κακιζρωςθ τθσ 

λαϊκισ εκπροςϊπθςθσ ςτουσ νομοφσ». Υπουργόσ Εςωτερικϊν που κατζκεςε το νομοςχζδιο ιταν ο 

Γιϊργοσ Γεννθματάσ. 

86
 Ο μεταβατικόσ χαρακτιρασ του κεςμοφ, αναδεικνφεται και ςτθν αναφορά που γίνεται ςτο άρκρο 

6
ε
 του Νόμου 1235/1982, ότι το Νομαρχιακό Συμβοφλιο ζχει τθν αρμοδιότθτα ςχετικά «με τθ 

διοικθτικι αποκζντρωςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτο Νομό και ειςθγείται 

κατάλλθλα μζτρα για τθν υλοποίθςθ τθσ ςχετικισ κυβερνθτικισ πολιτικισ». Ρεριςςότερα ςτο 

Ακαδθμία Ακθνϊν, (2000), ό.π., ςελ. 79. 
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ησλ επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ. χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 1235/1982 ην 

Ννκαξρηαθφ πκβνχιην αλαδεηθλχεηαη σο φξγαλν ιατθήο εθπξνζψπεζεο πνπ 

πιαηζηψλεη ην Ννκάξρε. Ο Ννκάξρεο είλαη ν εθπξφζσπνο ηεο θπβέξλεζεο ζην λνκφ 

θαη ν ππεχζπλνο εθαξκνγήο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο
87

. 

   ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έδηλε ν λφκνο ζηνλ κεηαθιεηφ Ννκάξρε, ήηαλ φηη σο 

αλψηαην φξγαλν γηα ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο ζην λνκφ θαηείρε ηε ζέζε ηνπ 

πξντζηακέλνπ φισλ ησλ πνιηηηθψλ, αζηπλνκηθψλ, ιηκεληθψλ αξρψλ ηνπ λνκνχ, εθηφο 

ησλ δηθαζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ επηηξφπσλ ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ
88

. Ο Ννκάξρεο 

είρε ηελ εμνπζία λα αζθεί φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ είρε κέρξη ηνλ παξφληα λφκν ν 

«επί ζεηεία» λνκάξρεο, εθηφο απφ απηέο πνπ ε λέα λνκνζεζία παξαρσξνχζε ζην 

λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην. Αθφκα πξνέβιεπε φηη νη λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ αξκνδηφηεηεο 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ κεηαβηβαζζεί ζε απηέο, θαζψο 

θαη απηέο πνπ ζα ηνπο κεηαβηβαζζνχλ, αλήθνπλ ζηνλ Ννκάξρε
89

. πλεπψο ζε θάζε 

λνκφ ιεηηνπξγνχζαλ απνζπγθεληξσκέλεο ππεξεζίεο (πνιηηηθέο, αζηπλνκηθέο θαη 

ιηκεληθέο) ησλ πεξηζζφηεξσλ ππνπξγείσλ, ζε επίπεδν δηεχζπλζεο ή ηκήκαηνο ή 

γξαθείνπ, κέζα απφ ηηο νπνίεο γηλφηαλ πξαγκαηηθφηεηα ε λνκαξρηαθή απνθέληξσζε, 
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 Στο άρκρο 1 του Νόμου 1235/1982 ορίηεται ότι «άμεςοσ εκπρόςωποσ τθσ κυβζρνθςθσ και 

υπεφκυνοσ για τθν άςκθςθ και εφαρμογι τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ ςτο νομό είναι ο Νομάρχθσ, ο 

οποίοσ πλαιςιϊνεται από όργανο λαϊκισ εκπροςϊπθςθσ, το νομαρχιακό ςυμβοφλιο». Σφμφωνα με 

τθν  παράγραφο 1, του άρκρου 2, ςτον ίδιο νόμο, ο νομάρχθσ είναι μετακλθτόσ. 

88
 Ο Νομάρχθσ είχε αποκτιςει αποφαςιςτικζσ αρμοδιότθτεσ από τθ δεκαετία του 1950 με το Νόμο 

3200/1955, που τισ ςυμπλιρωςε ςτθ ςυνζχεια το Νομοκετικό Διάταγμα 3620/1956. Ο Νομάρχθσ 

πλαιςιωνόταν από το νομαρχιακό ςυμβοφλιο, με γνωμοδοτικό χαρακτιρα, ενϊ ιδρφκθκε και το 

νομαρχιακό ταμείο.  

89
 Άρκρο 3, του Νόμου 1235/1982. 
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ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ είρε παξαρσξήζεη ε λνκνζεζία ζηνλ λνκάξρε ή 

θαη απεπζείαο ζηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ππεξεζηψλ
90

.  

   ε θάζε λνκφ είρε ζπζηαζεί θαη κία λνκαξρία
91

. Ζ νλνκαζία ηεο λνκαξρίαο 

πξνεξρφηαλ απφ ην φλνκα ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχζε. Οη πνιηηηθέο 

ππεξεζίεο θάζε λνκνχ ζπγθξνηνχζαλ ηε λνκαξρία
92

. κσο εθηφο απφ ηηο 

λνκαξρηαθέο ππεξεζίεο πνπ είραλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ, 

ιεηηνπξγνχζαλ ζηηο επαξρίεο επηπιένλ, απνζπγθεληξσκέλεο ππεξεζίεο. πσο 

πξνέβιεπε ε παξάγξαθνο 3, ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λφκνπ 1235/1982, κε Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα πνπ ππνγξάθεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Τπνπξγείσλ Πξνεδξίαο ηεο 

Κπβεξλήζεσλ, Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ 

ππνπξγνχ, «κπνξεί λα ζπληζηψληαη γξαθεία ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ννκαξρίαο εθηφο ηεο 

έδξαο ηεο».   

   Ο ζεζκφο ηεο Ννκαξρίαο (πνπ απνηεινχζε ζεζκφ δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο) 

αλαβαζκίδεηαη κε ηηο αιιαγέο ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ννκαξρηαθνχ 

πκβνπιίνπ θαη κε ηηο δηαηάμεηο απηέο γίλεηαη κία ζεκαληηθή κεηαξξπζκηζηηθή 

πξνζπάζεηα πνπ ζα νδεγήζεη αξγφηεξα ζην ζεζκφ ηεο δεπηεξνβάζκηαο λνκαξρηαθήο 

απηνδηνίθεζεο. Σν άξζξν 4 ηνπ Ν. 1235/1982 νξίδεη ηνπο θνξείο πνπ 

εθπξνζσπνχληαη ζην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην. Πξφθεηηαη γηα ηνλ Ννκάξρε, ηνλ 

Γήκαξρν ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ, ηνπο αηξεηνχο ζπκβνχινπο, δχν εθπξνζψπνπο 
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 Ανδρονόπουλου, Β., Μακιουδάκθ, Μ., (1991), «Ρεριφερειακι διοίκθςθ/ Τοπικι αυτοδιοίκθςθ: 

Λςτορικι εξζλιξθ», ςτο Μακιουδάκθ, Μ., Ανδρονόπουλου, Β. (επιμ.), Σο ελλθνικό κράτοσ, Οργάνωςθ 

και λειτουργία, Α. Μακιουδάκθ, Ρ. Ανδρονόπουλου, Ακινα, ςελ. 154. 

91
 Με το άρκρο 31 του Νόμου 1599/1986 τα Διαμερίςματα τθσ Νομαρχίασ Αττικισ, που είχε ιδρφςει 

το Νομοκετικό Διάταγμα 1147/1972 μετατράπθκαν ςε νομαρχίεσ, με το όνομα του αντίςτοιχου 

Διαμερίςματοσ. Με τθν αλλαγι αυτι οι Νομοί ςτθν Ελλάδα ιταν ςυνολικά 54. 
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 Π.π., ςελ. 154. 
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ηεο Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θάζε λνκνχ θαη εθπξνζψπνπο 

επαγγεικαηηθψλ, ζπλεηαηξηζηηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ
93

. Σν 

Ννκαξρηαθφ πκβνχιην ήηαλ έλα ζπιινγηθφ φξγαλν, ην νπνίν πιαηζίσλε ηνλ 

Ννκάξρε ζηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ. 

   Οη εληζρπκέλεο αξκνδηφηεηεο ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ απνδίδεη ην άξζξν 

6 ηνπ Νφκνπ 1235/1982 (παξά ηηο πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο, ν λφκνο δελ πξνβιέπεη 

εληνχηνηο πνιιέο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο
94

) είλαη ε θαηάξηηζε ησλ λνκαξρηαθψλ 

πξνγξακκάησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ (κέζα ζην πιαίζην ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο 

θαη ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ), ε έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ λνκαξρηαθνχ 

ηακείνπ, ηνπ ηακείνπ γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο θαη δαζψλ, ησλ ιηκεληθψλ ηακείσλ θαη 

άιισλ ΝΠΓΓ ηνπ λνκνχ, πξνηείλεη ηελ έληαμε ζηα πξνγξάκκαηα πεξηθεξεηαθήο ή 

εζληθήο θιίκαθαο έξγσλ άιισλ θνξέσλ, εγθξίλεη ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

λνκαξρηαθνχ ηακείνπ, θαηαξηίδεη ζρέδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηνηθεηηθή 

απνθέληξσζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζρέδηα γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ λνκαξρηαθψλ ππεξεζηψλ, ησλ ΟΣΑ θαη ησλ ΝΠΓΓ ηνπ λνκνχ, δηαηππψλεη 

γλψκεο γηα ηα πνιηηηζηηθά, θνηλσληθά θαη αλαπηπμηαθά ζέκαηα ηνπ λνκνχ θαη 

γλσκνδνηεί γηα ηελ  θαηαλνκή ησλ επηρνξεγήζεσλ ζε δήκνπο θαη θνηλφηεηεο.  

   Σν Ννκαξρηαθφ πκβνχιην απνηέιεζε έηζη έλα αληηπξνζσπεπηηθφ φξγαλν ζε 

επίπεδν λνκνχ, κε απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, ην νπνίν ηζνζηάζκηδε ηηο εμνπζίεο 

ηνπ δηνξηζκέλνπ λνκάξρε, αιιά θαη ηνπ ηνπηθνχ βνπιεπηή. Ζ ιατθή εθπξνζψπεζε, 

ζχκθσλα κε ηε λέα λνκνζεζία, επηηπγραλφηαλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο θνξέσλ, πνπ 
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 Υποχρεωτικά από τουσ φορείσ αυτοφσ, ανά ζνασ κα προζρχονται από τισ τάξεισ των αγροτϊν, των 

εργατοχπαλλιλων, των εργοδοτϊν και των επιςτθμόνων. 
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 Σαγιάσ, Λ., Σπουρδαλάκθσ, Μ., (1990), ό.π., ςελ. 29. 
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αλαδεηθλχνληαλ κέιε ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ κέζσ ςεθνθνξίαο
95

. Αηξεηφ 

κέινο ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ ζπκκεηείρε αθφκα ζην ζπκβνχιην ηνπ 

Ννκαξρηαθνχ Σακείνπ
96

 θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζρεηίδνληαλ άκεζα ηα δχν φξγαλα
97

. 

Ζ εθινγή ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ ζα γηλφηαλ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνέβιεπε ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Νφκνπ 1235/1982, κε ηελ έθδνζε 

Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο
98

.  

   Σηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ παξαθνινπζνχζαλ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαη νη βνπιεπηέο ηνπ λφκνπ, νη νπνίνη είραλ δηθαίσκα 

ιφγνπ ζηηο ζπλεδξηάζεηο
99

. Ο Ννκάξρεο, ν νπνίνο ήηαλ θαη ν πξφεδξνο ηνπ 

Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ θαηείρε εμέρνπζα ζέζε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ νξγάλνπ θαη 

είρε ζεκαληηθφ πνιηηηθφ βάξνο, θαζψο κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπ επεξέαδε ζεκαληηθά 

ηελ εμέιημε ηεο ζπδήηεζεο. 

   Με ην Νφκν 1235/1982 ην λνκαξρηαθφ ηακείν, απφ φξγαλν πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

εθηέιεζεο έξγσλ κεηαηξάπεθε, κε ηε ζχζηαζε ησλ λνκαξρηαθψλ ζπκβνπιίσλ, ζε 

φξγαλν δηαρείξηζεο πηζηψζεσλ ησλ λνκαξρηαθψλ πξνγξακκάησλ δεκνζίσλ 

                                                           
95

 Σφμφωνα με τθν παράγραφο 1
ε
 του άρκρου 4 του Ν. 1235/1982, θ ανάδειξθ εκπροςϊπων ςτο 

Νομαρχιακό Συμβοφλιο από τουσ τοπικοφσ φζρεισ γινόταν μζςα από ψθφοφορίεσ των διοικθτικϊν 

ςυμβουλίων ι των διοικουςϊν επιτροπϊν των οργανϊςεων. 
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 Τα Νομαρχιακά Ταμεία αποτελοφςαν τα κφρια νομαρχιακά όργανα για τθν εκτζλεςθ των δθμοςιϊν 

ζργων ςτουσ νομοφσ. Το άρκρο 1 του Ν.Δ. 3620/1956 ορίηει ότι ςκοποί των Νομαρχιακϊν Ταμείων 

είναι θ εκτζλεςθ και ςυντιρθςθ ζργων κοινωφελϊν, παραγωγικϊν, οδοποιίασ, δθμόςιασ υγείασ, 

κοινωνικισ πρόνοιασ, παιδείασ, ακλθτιςμοφ και τουριςμοφ. Ακόμα είναι θ καταςκευι και θ 

ςυντιρθςθ δθμοςίων κτθρίων και εγκαταςτάςεων και θ διαχείριςθ και ςυντιρθςθ του μθχανικοφ 

εξοπλιςμοφ.  
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 Ακαδθμία Ακθνϊν, (2000), ό.π., ςελ. 80. 

98 Τισ διαδικαςίεσ όριςε το Ρ.Δ. 416/1982 με τίτλο «Για τθν εκλογι μελϊν των Νομαρχιακϊν 

Συμβουλίων». Οι εκλογζσ για τα μζλθ του Νομαρχιακοφ Συμβουλίου προκθρφςςονταν από τον 

Νομάρχθ κάκε δφο χρόνια. 
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 Σαγιάσ, Λ., Σπουρδαλάκθσ, Μ., (1990), ό.π., ςελ. 30. 
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επελδχζεσλ. κσο δηαηεξνχζε ηε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ εθηέιεζεο έξγσλ 

απφ δηθνχο ηνπ πφξνπο
100

. Ζ δηνίθεζε ηνπ λνκαξρηαθνχ ηακείνπ απνηειείηαη απφ ηνλ 

Ννκάξρε σο πξφεδξν, ηνλ δήκαξρν ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ λνκνχ, έλαλ αηξεηφ 

λνκαξρηαθφ ζχκβνπιν, πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ απφ ηνλ λνκάξρε, ηνλ 

δηεπζπληή εζσηεξηθψλ ηεο λνκαξρίαο, ηνλ δηεπζπληή γεσξγίαο θαη δαζψλ, ηνλ 

δηεπζπληή ηεο δηεχζπλζεο ηερληθψλ ππεξεζηψλ ηεο Ννκαξρίαο θαη ηνλ πξντζηάκελν 

ηεο ππεξεζίαο εληειινκέλσλ εμφδσλ ηεο λνκαξρίαο
101

. 

   ε πνιηηηθφ επίπεδν νη αιιαγέο πνπ έθεξαλ νη ξπζκίζεηο ηνπ λένπ λφκνπ επέηξεςαλ 

ηελ αλάδεημε ελφο λένπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγνχζε ζε επίπεδν 

λνκνχ, απέλαληη ζηηο παξαδνζηαθέο ηνπηθέο εμνπζίεο. Κπξίσο φκσο επέηξεςαλ ζηηο 

ηνπηθέο θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο θαη ηα ζηειέρε λα αλακεηρζνχλ πεξηζζφηεξν ελεξγά 

ζηηο λνκαξρηαθέο ππνζέζεηο, νη νπνίεο φκσο ιφγσ ηνπ θνκκαηηθνχ αληαγσληζκνχ 

ήηαλ έξκαην πξνζσπηθψλ θαη θνκκαηηθψλ ζθνπηκνηήησλ. 

   Σν Ννκαξρηαθφ πκβνχιην, πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη 

εθπξνζψπεζε, δε ζρεηίδεηαη κε ην αληίζηνηρν φξγαλν πνπ ζπγθξνηήζεθε ηε δεθαεηία 

ηνπ 1950 κε ην Νφκν 3200/1955. Οη αξκνδηφηεηεο πνπ παιηνχ λνκαξρηαθνχ ζεζκνχ 

ήηαλ ζαθψο ιηγφηεξεο, ελψ θαη ε ζπκπεξίιεςε ησλ αηξεηψλ ζηειερψλ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ήηαλ πξναηξεηηθή
102

. κσο ην λέν Ννκαξρηαθφ πκβνχιην 

δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

ηνπηθψλ ζηειερψλ. Ζ αλαβάζκηζε ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ αλαδηάηαμε ηηο 
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 Ανδρονόπουλου, Β., Μακιουδάκθ, Μ., (1991), ςελ. 162. 
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 Άρκρο 11, του Νόμου 1235/1982.  
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πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζε βάξνο ησλ ηνπηθψλ βνπιεπηψλ
103

. Μέρξη ηφηε νη Οξγαληζκνί 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έπξεπε λα αλαπηχμνπλ πειαηεηαθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

βνπιεπηέο, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ αηηήκαηα. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ θαίλεηαη φηη πεξηφξηζε ηελ ηαθηηθή απηή
104

. 

 

2.3 Η ελδνδεκνηηθή απνθέληξσζε 

   Μία αθφκα θαηλνηνκία, ζην πιαίζην ελίζρπζεο ηεο ιατθήο εθπξνζψπεζεο  πνπ 

επαγγειφηαλ ε λέα θπβέξλεζε, ήηαλ ε εηζαγσγή ηεο ελδνδεκνηηθήο απνθέληξσζεο. 

Ο Νφκνο 1270/1982 ςεθίζηεθε ηελ ίδηα πεξίνδν κε ηε λνκνζεζία πνπ αλαβάζκηδε ην 

Ννκαξρηαθφ πκβνχιην
105

. Οξίδνληαο ηελ ελδνδεκνηηθή ή δεκνηηθή απνθέληξσζε 

ελλννχκε «ην ζχζηεκα ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ιεηηνπξγηψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζε 

ηκήκαηα ηεο δεκνηηθήο πεξηθέξεηαο θαη ζηνρεχνπλ ζηελ απνθεληξσκέλε άζθεζε 

δεζκεπηηθψλ αξκνδηνηήησλ ή ζηελ απνθεληξσκέλε παξνρή ππεξεζηψλ»
106

. Ζ αξρή 

έγηλε κε ην Γεκνηηθφ θαη Κνηλνηηθφ Κψδηθα ηνπ Νφκνπ 1065/1980. Με ην άξζξν 110 

ηνπ ΓΚΚ ηνπ 1980, νη δήκνη πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ 150.000 θαηνίθνπο 

δηαηξνχληαη ζε δηακεξίζκαηα, ζχκθσλα κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ο 

Νφκνο 1270/1982 φκσο πξνζέδσζε νπζηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ έλλνηα ηεο 

ελδνδεκνηηθήο απνθέληξσζεο, κε ηε ζεζκνζέηεζε ησλ ζπκβνπιίσλ δεκνηηθνχ 
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 Χλζπασ, Ν.-Κ., (1994), Η πολυβάκμια τοπικι αυτοδιοίκθςθ, Θεωρθτικζσ αναηθτιςεισ και κεςμικζσ 

μεταμορφώςεισ, Σάκκουλασ, Ακινα, ςελ. 374. 
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 Π.π., ςελ. 42. 
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 Ρρόκειται για το Νόμο 1270/1982, ο τίτλοσ του οποίου ιταν χαρακτθριςτικόσ και των προκζςεων 
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διμων και των κοινοτιτων». 
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δηακεξίζκαηνο γηα ηνπο κεγάινπο δήκνπο, ηα ζπλνηθηαθά ζπκβνχιηα γηα ηνπο 

ππφινηπνπο δήκνπο ηεο ρψξαο θαη ηνπο πάξεδξνπο ησλ ζπλνηθηζκψλ ησλ 

θνηλνηήησλ
107

. 

   Σα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα θαη νη πάξεδξνη εθιέγνληαλ θάζε ηέζζεξα ρξφληα, ζηηο 

ίδηεο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε δεκάξρνπ θαη δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
108

. κσο ε 

πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο 

ησλ πνιηηψλ ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, γίλεηαη μεθάζαξε ζην θεθάιαην ηνπ λφκνπ πνπ 

νξίδεη ηα ζπλνηθηαθά ζπκβνχιηα. Ζ επηδίσμε γίλεηαη ζαθήο, φηαλ ζην άξζξν 60 ηνπ 

Ν. 1270/1982 αλαθέξεη φηη «κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο ιατθήο ζπκκεηνρήο ζηηο 

ηνπηθέο ππνζέζεηο, ηελ ελεξγνπνίεζε, ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 

δεκνηψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ ζεζκνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, γηα ηελ έξεπλα, ηνλ 

εληνπηζκφ, ηελ θαηαγξαθή ησλ ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ, αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ 

θάζε πεξηνρήο, θαζψο θαη ηελ ηεξάξρεζε, επεμεξγαζία θαη πξνψζεζε θάζε ηνπηθνχ 

πξνβιήκαηνο απαζρφιεζεο, δηαβίσζεο θαη ςπραγσγίαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ δήκνπ ή 

ηεο θνηλφηεηαο, θάζε δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζε ηνπ κπνξεί λα 

δηαηξέζεη ηελ πεξηνρή ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο ζε ζπλνηθίεο θαη λα ζπγθξνηήζεη 

αληίζηνηρα ζπλνηθηαθά ζπκβνχιηα». ην άξζξν 63 εμάιινπ ε δηαδηθαζία εθινγήο θαη 

αλάδεημεο ηνπ νξγάλνπ ζπκίδεη αξραηξεζίεο «άκεζεο δεκνθξαηίαο». Οη εθινγέο ησλ 

ζπλνηθηαθψλ ζπκβνπιίσλ γίλεηαη «κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 

δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο», ζε δηαθνξεηηθή πεξίνδν απφ ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε 
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 Με τον ΔΚΚ του Νόμου 1065/1980 και το Νόμο 1270/1982 τα βαςικά όργανα διοίκθςθσ ςτουσ 

διμουσ ιταν το δθμοτικό ςυμβοφλιο, θ δθμαρχιακι επιτροπι, ο διμαρχοσ και ακολουκοφςαν τα 

ςυμβοφλια των δθμοτικϊν διαμεριςμάτων και ο πρόεδροσ του δθμοτικοφ διαμερίςματοσ, τα 

ςυνοικιακά ςυμβοφλια και ο πάρεδροσ των ςυνοικιςμϊν, ςτο πλαίςιο τθσ λαϊκισ ςυμμετοχισ. Στισ 

κοινότθτεσ τα όργανα αντίςτοιχα αποτελοφςαν το κοινοτικό ςυμβοφλιο και ο πρόεδροσ. 

108
 Άρκρα 28 και 49 του Ν. 1270/1982. 
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ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, θαζψο ε ζεηεία ηνπο δηαξθεί απφ έλα έσο δχν ρξφληα. Ο λφκνο 

φξηδε φηη ζηε ζπγθξφηεζε ησλ ζπλνηθηαθψλ ζπκβνπιίσλ κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ 

φινη νη θάηνηθνη θαη φρη κφλν νη δεκφηεο. πσο νξίδεη ην άξζξν 63, «φινη νη θάηνηθνη 

έρνπλ δηθαίσκα λα εθιεγνχλ θαη λα εθιέγνληαη ζην ζπλνηθηαθφ ζπκβνχιην». 

   Ο ζθνπφο ησλ νξγάλσλ απηψλ ήηαλ ε ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ, κέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά ηνπ ηφπνπ ηνπο, ε δηακφξθσζε αηηεκάησλ θαη ε 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Παξά φκσο ηηο πξνζέζεηο ηεο 

θπβέξλεζεο, ηειηθά δελ επηηεχρζεθαλ νη αξρηθέο επηδηψμεηο γηα ηελ πινπνίεζε κίαο 

νπζηαζηηθήο απνθέληξσζεο, ζην ρακειφηεξν επίπεδν δεκνηηθήο νξγάλσζεο, κε ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. Έλαο ιφγνο ήηαλ ε αδπλακία ηεο δεκνηηθήο εμνπζίαο 

λα πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο απαηηήζεηο θαη λα ιεηηνπξγήζεη απνθεληξσηηθά. Έηζη ε 

κεηαβίβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ απφ ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα ζηα δεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα ππήξμε δεηιή, φκσο ηα φξγαλα απηά αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο σο φξγαλα πνπ ππεξεηνχλ ηελ ελδνδεκνηηθή απνθέληξσζε. Ο πάξεδξνο 

αληαπνθξίζεθε ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ, αθνχ έθεξε ηηο 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο θνληά ζηηο δεκνηηθέο αξρέο. Σα ζπλνηθηαθά ζπκβνχιηα 

αλαπηχρηεθαλ θαη εμαπιψζεθαλ αξρηθά, αθνχ ηέζεθαλ ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ. κσο ζηαδηαθά ν ζεζκφο παξήθκαζε θαη 

απαμηψζεθε. Οη ιφγνη ήηαλ ε έιιεηςε κίαο εληαίαο ζεζκηθήο θαηνρχξσζεο, ε 

πνιπδηάζπαζε ησλ δεκνηηθψλ πεξηθεξεηψλ, ε θνκκαηηθή επηξξνή θαη ε αλάγθε γηα 

λέεο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο
109

.  
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 Κατςοφλθσ, Δ., (2011), ό.π. ςελ. 6. 
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2.4 Απνηίκεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ 1982 γηα ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθέληξσζε 

   Σα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ δνκψλ ζρεηίδνληαη θαη κε ηε ιεηηνπξγία 

θαη ηε θχζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο. Σν ΠΑΟΚ ήηαλ ην πξψην καδηθφ 

θφκκα ζηελ Διιάδα. Ζ νξγάλσζε ηνπ ΠΑΟΚ ζηεξηδφηαλ ζηηο θνκκαηηθέο 

νξγαλψζεηο, νη νπνίεο είραλ ζηελέο επαθέο κε ηελ θνηλσλία. Ζ παξνπζία απηή 

γηλφηαλ αηζζεηή κέζα απφ ηηο ηνπηθέο θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο, ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο 

θνξείο, ηηο απηνδηνηθεηηθέο δνκέο. Σν θφκκα ζέιεζε λα εθθξάζεη θαη έλα αίηεκα ηεο 

θνηλσλίαο γηα εληνλφηεξν εθδεκνθξαηηζκφ, καδηθή θηλεηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή. ην 

πιαίζην απηφ αλαδείρζεθαλ ηνπηθά ζηειέρε κέζα απφ ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θαη ηνπο 

απηνδηνηθεηηθνχο θνξείο.  

   Απηή φκσο ε ηάζε εθθπιίζηεθε ζηε ζπλέρεηα θαη έηζη αλαπηχρζεθαλ θαηλφκελα 

δηαθζνξάο, ζπληερληψλ θαη πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Σα θαηλφκελα απηά απνηέιεζαλ 

θαη ηελ αηηία ππνβάζκηζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα φξγαλα ηα νπνία 

ζπγθξνηήζεθαλ εληφο ησλ ΟΣΑ, φπσο γηα παξάδεηγκα ήηαλ ηα δηακεξηζκαηηθά 

ζπκβνχιηα. Παξφια απηά, κε ηε λέα λνκνζεζία έγηλε ε αξρή γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε 

ηνπ ζεζκνχ ηεο απηνδηνίθεζεο, απέλαληη ζηελ θεληξηθή εμνπζία, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή 

κέζα απφ ηηο απηνδηνηθεηηθέο δνκέο αλαδείρηεθαλ πνιιά λέα πνιηηηθά ζηειέρε. 

  Δλδηαθέξνλ επηπιένλ παξνπζηάδνπλ νη αιιαγέο πνπ επέθεξε ζην εθινγηθφ ζχζηεκα 

ηεο απηνδηνίθεζεο ε λέα λνκνζεζία. Οη ηξνπνπνηήζεηο επέηξεςαλ νπζηαζηηθά ηελ 

αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηα απηνδηνηθεηηθά δξψκελα, ελψ επεξέαζε θαη ην ίδην ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο ηζνξξνπίεο δπλάκεσλ πνπ επηθξαηνχζαλ ζηε ρψξα. Με ην 

Νφκν 1270/1982 ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο ιάκβαλε ηα 3/5 ηνπ ζπλφινπ ησλ εδξψλ, 
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αληί ησλ 2/3 πνπ πξνέβιεπε ν λφκνο ηνπ 1980
110

. Ζ απιή αλαινγηθή ίζρπε εθφζνλ ν 

πξψηνο ζπλδπαζκφο ζε δήκνπο θαη θνηλφηεηεο, κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 5.000 

θαηνίθσλ, ζπγθέληξσλε πνζνζηφ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ πάλσ απφ 60%
111

. 

   Ο λφκνο φκσο αχμεζε νπζηαζηηθά ηηο δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο γηα ηελ θαηάιεςε 

κίαο έδξαο ζηα ζπκβνχιηα. Γεκηνπξγήζεθαλ λέεο ζέζεηο αηξεηψλ πξνο δηεθδίθεζε, 

ζηα ζπκβνχιηα ησλ κηθξφηεξσλ ζε πιεζπζκφ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Έλα θνηλνηηθφ ζπκβνχιην πιένλ απνηειείηαη απφ εθηά κέιε ζε θνηλφηεηεο κε 

πιεζπζκφ έσο 2.000 θαηνίθνπο, ελλέα ζε θνηλφηεηεο έσο 5.000 θαηνίθνπο θαη έληεθα 

ζηηο ππφινηπεο θνηλφηεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξνέδξνπ
112

. Σν δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην απνηειείηαη απφ έληεθα κέιε ζε δήκνπο κε πιεζπζκφ έσο 5.000 

θαηνίθνπο, δεθαπέληε κέιε έσο 10.000 θαηνίθνπο, δεθαελλέα έσο 30.000 θαηνίθνπο 

εηθνζηπέληε ζε δήκνπο έσο 60.000 θαηνίθνπο, ηξηάληα έλα έσο 100.000 θαηνίθνπο, 

ηξηάληα πέληε έσο 150.000 θαηνίθνπο, ηξηάληα ελλέα έσο 500.000 θαηνίθνπο θαη 

ζαξάληα έλα ζε δήκνπο απφ 500.001 θαηνίθνπο θαη πάλσ
113

. 
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 Ραράγραφοσ 1, άρκρο 62, του Νόμου 1270/1982. 

111
 Ραράγραφοσ 2, άρκρο 62, του Νόμου 1270/1982. 

112
 Ραράγραφοσ 2, άρκρο 28, του Νόμου 1270/1982. Θ νζα νομοκεςία αντικατάςτθςε τισ αντίςτοιχεσ 

διατάξεισ του νόμου του 1980. Ο Νόμοσ 1065/1980 προζβλεπε ότι το κοινοτικό ςυμβοφλιο 

αποτελείται από πζντε μζλθ ςε κοινότθτεσ με πλθκυςμό ζωσ 1.000 κατοίκουσ, εφτά μζλθ ζωσ 2.000 

κατοίκουσ, εννζα ζωσ 5.000 κατοίκουσ και ζντεκα ςτισ υπόλοιπεσ κοινότθτεσ, ςυμπεριλαμβανομζνου 

και του προζδρου. Θ ρφκμιςθ ουςιαςτικά αφορά ςτισ κοινότθτεσ με μικρότερο πλθκυςμό, δθλαδι 

ζωσ 1.000 κατοίκουσ. 

113
 Με το Νόμο 1065/1980 το δθμοτικό ςυμβοφλιο αποτελείται από ζντεκα μζλθ ςε διμουσ με 

πλθκυςμό ζωσ 7.000 κατοίκουσ, δεκαπζντε μζλθ από 7.001 ζωσ 20.000 κατοίκουσ, δεκαεννζα από 

20.001 ζωσ 30.000 κατοίκουσ, εικοςιπζντε ζωσ 60.000 κατοίκουσ, τριάντα ζνα ζωσ 100.000 

κατοίκουσ, τριάντα εννζα ζωσ 150.000 κατοίκουσ, ςαράντα εφτά, ζωσ 300.000 κατοίκουσ, πενιντα 

πζντε ζωσ 500.000 κατοίκουσ και εξιντα ζνα ςε διμουσ με πλθκυςμό από 500.001 κατοίκουσ και 

πάνω. 



 

59 

 

   Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν λφκνο αχμεζε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ, κε ην άξζξν 5 έδσζε ην 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο, ζηνπο ππαιιήινπο ησλ Ν.Π.Γ.Γ., φπσο θαη ησλ 

γεσξγηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Απηφ αθνξνχζε θαη ζηνπο γηαηξνχο ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα
114

. εκαληηθφ είλαη φηη ζην ίδην άξζξν επηηξέπεη ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο λα είλαη ππνςήθηνη, 

θαζψο δε ζα έρνπλ θψιπκα εθινγήο εθφζνλ παξαηηεζνχλ απφ ηε ζέζε ηνπο πξηλ απφ 

ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνςεθίσλ. Ζ πξνεγνχκελε λνκνζεζία ηνπ 1980 πξνέβιεπε φηη 

ηα πξφζσπα απηά κπνξνχζαλ λα εθιεγνχλ ζην δήκν ή ζηελ θνηλφηεηα ηεο 

πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία είραλ ππεξεηήζεη, χζηεξα απφ κία δηεηία απφ ηφηε πνπ 

έπαςαλ λα ππεξεηνχλ εθεί
115

. Γίλεηαη μεθάζαξν φηη κε ηηο δηαηάμεηο απηέο ε 

θπβέξλεζε επλννχζε ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ ππεξεηνχζαλ ή ήηαλ 

λενδηνξηδφκελνη θαη αλήθαλ ζην θπβεξλεηηθφ θφκκα, πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ 

κία ζέζε ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Οη κεζνδεχζεηο απηέο πνπ απνζθνπνχζαλ ζε 

θνκκαηηθά νθέιε θαη πξνζσπηθέο ζηξαηεγηθέο γξήγνξα απαμίσζαλ ηα φξγαλα απηά 

ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ. 

   Αμηνινγψληαο ηηο αιιαγέο πνπ έθεξαλ νη λφκνη ηνπ 1982 θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

εμέιημε ηεο απηνδηνίθεζεο, πξέπεη λα ηνληζηεί ε ζεκαζία πνπ είραλ ζηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ ζεζκνχ, ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα πνπ ραξαθηήξηδε, έζησ θαη ζε κία αξρηθή 

θάζε, ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην κε ην Νφκν 1235/1982 θαη ε εηζαγσγή ηεο 

                                                           
114

 Στθν παράγραφο 1 του Νόμου 1065/1980 προβλεπόταν ότι δεν μποροφςαν να εκλεγοφν ι να 

είναι διμαρχοι, πρόεδροι κοινοτιτων δθμοτικοί ι κοινοτικοί ςφμβουλοι, μεταξφ των άλλων και 

«όποιοι είναι υπάλλθλοι νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου με οποιαδιποτε ςχζςθ και ενϊςεων 

γεωργικϊν ςυνεταιριςμϊν, κακϊσ και οι γιατροί που υπθρετοφν με οποιαδιποτε ςχζςθ ςε δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ ι ςε οργανιςμοφσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ ι ςε άλλα πρόςωπα δθμοςίου δικαίου». Ο 

περιοριςμόσ αυτόσ καταργικθκε για τισ ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ με το άρκρο 5 του Νόμου 

1270/1982. 

115
 Ραράγραφοσ 4, άρκρο 36, του Νόμου 1065/1980. 
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ελδνδεκνηηθήο απνθέληξσζεο, κε ην Νφκν 1270/1982. Οη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχζαλ 

ζην λνκαξρηαθφ φξγαλν, νπζηαζηηθά ήηαλ ν πξνάγγεινο γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 

1994, κε ηε ζεζκνζέηεζε ηεο δεπηεξνβάζκηαο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο. ε 

επίπεδν πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο, ε ελδνδεκνηηθή απνθέληξσζε ζα απνηειέζεη 

ην πιαίζην ζην νπνίν ζα ζηεξηρζνχλ νη αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ΟΣΑ, πνπ 

ζα πξνθχςνπλ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, κε ην λφκν ηνπ ζρεδίνπ Καπνδίζηξηαο. Ζ 

ελδνδεκνηηθή απνθέληξσζε ζα εμειηρζεί αξγφηεξα, κε ηε λνκνζεζία ηνπ ζρεδίνπ 

Καιιηθξάηεο, κε ηελ νπνία πξνβιέπεηαη λέα αλαγθαζηηθή ζπλέλσζε ησλ ΟΣΑ.  

   Με ην Νφκν 1270/1982, ν νπνίνο ηξνπνπνίεζε ηνλ πξνεγνχκελν Νφκν 1065/1980, 

ε θπβέξλεζε επηρείξεζε λα αληαπνθξηζεί ζεηηθά ζην αίηεκα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

γηα εθδεκνθξαηηζκφ θαη εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Απηφ ζεζκηθά ην 

πξνζπάζεζε κε ηε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ΟΣΑ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θξαηηθνχ ειέγρνπ θαη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ ΟΣΑ ζηελ θαηάξηηζε θαη 

πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ρσξνηαμίαο θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ 

απηνδηνίθεζε θαη ηελ θεληξηθή εμνπζία. Με ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ θαη ζηε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε, πξνσζείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

πνιηηψλ, ε νπνία θαη ζα αλαδείμεη πνιηηηθά ην ζεζκφ
116

. 
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 Τομαρά-Σιδζρθ, Ματοφλα, (1999), ςελ. 103. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΤΝΔΝΧΔΗ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ ΣΧΝ ΟΣΑ 

 

3.1 Τν πξόβιεκα ηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ ηεο απηνδηνίθεζεο ζηελ Ειιάδα 

   Λφγσ ηεο ηδηαίηεξεο γεσκνξθνινγίαο ηεο Διιάδαο απαηηήζεθε ε ιήςε λέσλ 

κέηξσλ πξνθεηκέλνπ ην λέν ζχζηεκα ηεο απηνδηνίθεζεο λα είλαη ιεηηνπξγηθφ θαη ζηε 

λεζησηηθή Διιάδα. Έηζη ε θπβέξλεζε ζεζκνζέηεζε ηα επαξρεία ζηα λεζηά θαη 

ηνπνζέηεζε επηθεθαιήο ησλ δνκψλ απηψλ δηνξηζκέλν έπαξρν. Πξφθεηηαη γηα ην Νφκν 

1416/1984
117

, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζπζηήλεηαη Δπαξρηαθφ πκβνχιην, ην νπνίν ζα 

απνηειείηαη απφ ηνλ έπαξρν, σο πξφεδξν, ηνλ δήκαξρν ή ηνλ πξφεδξν ηεο θνηλφηεηαο 

ηεο έδξαο ηνπ επαξρείνπ, ηνπο αηξεηνχο λνκαξρηαθνχο ζπκβνχινπο ηεο επαξρίαο,  

δχν έσο ηέζζεξηο εθπξνζψπνπο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηνπ 

επαξρείνπ θαη εθιεγκέλνπο εθπξνζψπνπο επαγγεικαηηθψλ, ζπλεηαηξηζηηθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ νξγαλψζεσλ. 

   Ο λφκνο έδηλε ζην επαξρηαθφ ζπκβνχιην ηελ αξκνδηφηεηα λα γλσκνδνηεί γηα φια 

ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία ηελ επζχλε έρεη ην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην θαη αθνξνχλ ζηελ  

επαξρία, ελψ αζθεί ηηο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηέο ηνπ πνπ ηνπ κεηαβηβάδεη ην 

λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην. Με ηε λέα νξγαλσηηθή δνκή βειηησλφηαλ ε εμππεξέηεζε 

ησλ πνιηηψλ ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, ελψ ην επαξρηαθφ ζπκβνχιην αλειάκβαλε 
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 Νόμοσ 1416/1984, «Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων τθσ δθμοτικισ και κοινοτικισ 

νομοκεςίασ για τθν ενίςχυςθ τθσ Αποκζντρωςθσ και τθν ενδυνάμωςθ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ». 
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θαη ηελ πνιηηηθή επζχλε πνπ αθνξνχζε ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ  

αλάπηπμε θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ πεξηνρψλ απηψλ
118

.  

   Ο Νφκνο 1416/1984 ζπληέιεζε γηα ηε ιήςε αξγφηεξα, ζεκαληηθψλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ αιιαγψλ πνπ αθνξνχζαλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Σν λέν 

πιαίζην δηεχξπλε ζεκαληηθά ηηο ζπληξέρνπζεο αξκνδηφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο
119

. Οη ζπληξέρνπζεο αξκνδηφηεηεο αθνξνχζαλ ππεξεζίεο φπσο ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, ηελ θνηλσληθή κέξηκλα, ηελ άξδεπζε, ηα 

εγγεηνβειηησηηθά έξγα θαη άιια
120

. 

   Απηφ φκσο πνπ επηρείξεζε λα αληηκεησπίζεη ν Νφκνο 1416/1984 ήηαλ ν 

θαηαθεξκαηηζκφο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Γηα λα αληηκεησπίζεη ε θπβέξλεζε ην 

πξφβιεκα απηφ πξνψζεζε δχν πνιηηηθέο. Σελ πνιηηηθή ησλ εζεινληηθψλ ζπλελψζεσλ 

θαη ηελ πνιηηηθή ηεο δηαδεκνηηθήο θαη δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο. Ζ πνιηηηθή ησλ 

ζπλελψζεσλ εθαξκφζηεθε κε ηνπο Νφκνπο 1416/1984, πνπ πξνέβιεπε ζπλελψζεηο 

βάζε ηεο γεηηλίαζεο ησλ ΟΣΑ θαη ην Νφκν 1622/1986, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη 

ζπλελψζεηο ζα πινπνηνχληαλ βάζε θξηηήξησλ γεσγξαθηθψλ ελνηήησλ. Ζ 

δηαδεκνηηθή θαη δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία επεηεχρζε κε ην Νφκν 1416/1984, 

ζπγθξνηψληαο ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζπλδέζκνπο θαη αξγφηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, 

κε ην Νφκν 2218/1994, ηδξχνληαο ηα ζπκβνχιηα πεξηνρήο. 
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 Αναλυτικά θ ίδρυςθ, τα όργανα και θ λειτουργία των επαρχείων περιγράφονται ςτα άρκρα 1 ζωσ 

7, του Νόμου 1419/1984.  
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 Ιδθ ςτο Νόμο 1065/1980 περιλαμβάνονταν, εκτόσ από τισ αποκλειςτικζσ αρμοδιότθτεσ των 

Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ζνασ κατάλογοσ με τισ ςυντρζχουςεσ αρμοδιότθτεσ. 
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 Τάτςοσ, Ν., (1988), Οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ προσ τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, Ε.Ε.Τ.Α.Α., Ακινα, 

ςελ. 20. 
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   Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ην ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δηνηθεηηθή 

νξγάλσζε ηεο ρψξαο ήηαλ ν ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο θεληξηθήο θξαηηθήο 

εμνπζίαο, ε αλάπηπμε κίαο ηζρπξήο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο (κε δνκέο φπσο νη 

λνκαξρίεο) θαη ε αληίζηνηρε απνδπλάκσζε ζε αξκνδηφηεηεο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο. Ζ θεληξηθή δηνίθεζε αζθνχζε πξαγκαηηθφ έιεγρν ζηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, κε ηνπο βνπιεπηέο ησλ λνκψλ λα αζθνχλ ηζρπξή πνιηηηθή επηξξνή. Σνλ 

λνκάξρε, ν νπνίνο είρε απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, πιαηζίσλε ην λνκαξρηαθφ 

ζπκβνχιην ην νπνίν φκσο ήηαλ δηαθνζκεηηθφ
121

. Ζ λνκαξρία ήηαλ αλαπφζπαζην 

θνκκάηη θαη λνκηθφ πξφζσπν ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν δεκηνχξγεζε δηάθνξα ηακεία, 

φπσο ήηαλ ην λνκαξρηαθφ ηακείν, γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζηνπο λνκνχο. 

   Ζ εηθφλα πνπ παξνπζίαδε δηνηθεηηθά θαη νξγαλσηηθά ε ειιεληθή πεξηθέξεηα 

δηακφξθσλε έλα πεξίπινθν ζχζηεκα, ιφγσ ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ δπλάκεσλ θαη 

θνξέσλ. Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε εηδηθά απνηειείην απφ ρηιηάδεο δήκνπο θαη 

θνηλφηεηεο. Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θπξίσο δηαπεξαίσλαλ ππνζέζεηο 

ηεο ηνπηθήο γξαθεηνθξαηίαο, είραλ ηελ επζχλε γηα νξηζκέλεο ππνδνκέο θαη θπξίσο 

αξκνδηφηεηεο δηαρεηξηζηηθνχ ραξαθηήξα. Ζ πνιηηηθή αιιαγή ην 1981, κε ηελ  

αλάδεημε κίαο θπβέξλεζεο, πνπ ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο 

απηνδηνίθεζεο, αλαβάζκηζε ην ζεζκφ. Έλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ είρε λα 

αληηκεησπίζεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα ηε επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ήηαλ ν 

θαηαθεξκαηηζκφο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Γηα απηφ κε ην Νφκν 

1416/1984 επεδίσμε λα εθαξκφζεη ηηο πνιηηηθέο ησλ εζεινληηθψλ ζπλελψζεσλ θαη 

ηεο δηαδεκνηηθήο θαη δηαθνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο.  

 

                                                           
121

 Ακαδθμία Ακθνϊν, (2000), ό.π., ςελ. 73. 
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 3.2 Οη εζεινληηθέο ζπλελώζεηο 

   Σηο εζεινληηθέο ζπλελψζεηο είρε πξνβιέςεη ν Νφκνο 1065/1980 ηνπ Γεκνηηθνχ θαη 

Κνηλνηηθνχ Κψδηθα, νη νπνίεο κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κε ηελ ππνβνιή ελφο αηηήκαηνο 

ησλ θαηνίθσλ
122

. Ο λφκνο ηνπ 1984 έδηλε νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηελ εθαξκνγή 

απηήο ηεο πνιηηηθήο. ηηο παξαγξάθνπο 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Νφκνπ 1416/1984 

πξνβιέπεηαη γηα ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ζπλέλσζε, ε αχμεζε ηεο ηαθηηθήο νηθνλνκηθήο επηρείξεζεο. Έηζη ε θπβέξλεζε 

επηρείξεζε λα ελζαξξχλεη ηηο εζεινληηθέο ζπλελψζεηο κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ. πσο αλαθέξεη ε λνκνζεζία, «ην κηζφ ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ηαθηηθήο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο δηαηίζεηαη ππνρξεσηηθά γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή 

πξνγξακκάησλ ζηηο πεξηθέξεηεο ησλ δήκσλ ή ησλ θνηλνηήησλ πνπ ζπλελψζεθαλ». 

ην άξζξν 9 ν λφκνο πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε άηνθσλ δαλείσλ ζηνπο δήκνπο θαη ηηο 

θνηλφηεηεο πνπ ζπλελψζεθαλ. 

   Μία αθφκα θαηλνηνκία ηνπ Νφκνπ 1416/1984 ήηαλ ε δπλαηφηεηα ζχλαςεο 

πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ, πνπ είραλ νη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο, κε θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα, κε ζπλεηαηξηζκνχο, επηκειεηήξηα θαη επηζηεκνληθνχο θνξείο 

δεκνζίνπ δηθαίνπ. θνπφο ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ ήηαλ ε εθηέιεζε έξγσλ ή 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε κίαο πεξηνρήο, θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ
123

. 

ηελ παξάγξαθν 3, ηνπ άξζξνπ 11, ηνπ Νφκνπ 1416/1984 πξνβιέπεηαη φηη ζηηο 

πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο «νξίδνληαη ην έξγν, ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο 
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 Θ παράγραφοσ 4 του άρκρου 1, του Ν. 1065/1980, προζβλεπε ωσ διαδικαςία για τισ εκελοντικζσ 

ςυνενϊςεισ, ότι «δφο ι περιςςότεροι διμοι ι κοινότθτεσ, που ςυνορεφουν, μποροφν να ενωκοφν και 

να γίνουν ζνασ διμοσ ι μια κοινότθτα, αν το ηθτιςουν οι μιςοί τουλάχιςτον από τουσ εκλογείσ 

κατοίκουσ του κακενόσ από αυτοφσ». 
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 Άρκρο 11, του Νόμου1416/1984. 
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ησλ ζπκβαιινκέλσλ, νη πφξνη πνπ ζα δηαηεζνχλ, ηα πνζά ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ή ησλ πξνγξακκάησλ ή ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ». Παξαθάησ, ζηελ παξάγξαθν 4, αλαθέξεη φηη «νη ζπκβαιιφκελνη θνξείο 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ, ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη απφ ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. Δίλαη δπλαηή επίζεο ε απαζρφιεζε 

πξνζσπηθνχ ηνπ ελφο θνξέα ζε άιινλ». 

   Οη πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο ήηαλ κία ζεκαληηθή πξνζζήθε ζηηο αξκνδηφηεηεο 

ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ελίζρπζαλ ην έξγν ηνπο, δηφηη πιένλ 

αλαιάκβαλαλ ππεξεζίεο, αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα θαη παξείραλ ππεξεζίεο, εθεί 

πνπ ην θξάηνο αδπλαηνχζε λα αληαπεμέιζεη, δειαδή ζε ηνκείο πνπ ήηαλ ζηε 

δηθαηνδνζία ηνπ, επεηδή δελ δηέζεηε ηνπηθά ηηο απαηηνχκελεο ππεξεζίεο. Με ην ζεζκφ 

απηφ ππήξρε ε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πνπ 

ήηαλ ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα, κε ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα θαη ρξνλνδηάγξακκα πνπ 

ηνπο δέζκεπε λα ην εθηειέζνπλ
124

. 

 

3.3 Οη αλαπηπμηαθνί ζύλδεζκνη 

   Οπζηαζηηθά ε λνκνζεζία ηεο πεξηφδνπ 1982-1984 δελ είρε ηζρπξφ κεηαξξπζκηζηηθφ 

ραξαθηήξα πνπ ζα παξείρε ηα θίλεηξα γηα λα ζπγθξνηεζνχλ λένη ΟΣΑ κέζσ 

ζπλελψζεσλ
125

. θνπφο κίαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο ζα ήηαλ ε ζπγθξφηεζε βηψζηκσλ 
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 Ανδρονόπουλου, Β., Μακιουδάκθ, Μ., (1991), ό.π., ςελ. 174. 
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 Ππωσ αναφζρει και ο Σπφροσ Φλογαΐτθσ «θ νομοκεςία αυτι κα μποροφςε να είναι πιο τολμθρι 

ςτο ςθμαντικό ηιτθμα τθσ ςυνζνωςθσ διμων και κοινοτιτων», ςτο Φλογαΐτθσ ΕΕΤΑΑ, 1989, ςελ. 16. 
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θαη εχξσζησλ δήκσλ, πνπ ζα εμππεξεηνχζαλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζα ηελ εμέθξαδαλ 

πνιηηηθά θαη ζα αληηκεηψπηδαλ ηα πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ, νη νπνίνη ζα εθπνλνχζαλ 

ζπκκεηνρηθά έλα αλαπηπμηαθφ ζρέδην, φπσο γηλφηαλ ζηνπο ΟΣΑ άιισλ θξαηψλ ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο, πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν πξνρψξεζαλ ζε απνθαζηζηηθφηεξεο 

κεηαξξπζκίζεηο, φπσο ζπλέβε ζηελ Αγγιία, ην Βέιγην, ηελ Οιιαλδία θαη ηε Γαλία. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή ε θπβέξλεζε κε ην Νφκν 1416/1984 εηζήγαγε ην ζεζκφ ησλ 

Αλαπηπμηαθψλ πλδέζκσλ. 

   Πξνθεηκέλνπ νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα δηαζέζνπλ απμεκέλν 

επίπεδν απηνλνκίαο θαη λα είλαη βηψζηκνη, έπξεπε θαηαξράο λα αληηκεησπηζηεί ην 

ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο πνιπδηάζπαζεο, πνπ πεξηφξηδε ηε δξάζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ ΟΣΑ, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχζαλ σο δηαρεηξηζηέο γξαθεηνθξαηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. Ζ λέα γεσπνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, πνπ επέβαιε ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία ε έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΟΚ, απαηηνχζε ηε ζπγθξφηεζε 

ηζρπξψλ ΟΣΑ, κε απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο, πνπ ζα δηεθδηθνχζαλ θνλδχιηα απφ 

ηηο λέεο ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο, γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε δεκνζίσλ έξγσλ 

κεγάιεο θιίκαθαο. Ζ απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ απαηηνχζε θαη ηελ απνθέληξσζε 

δεκνζηνλνκηθψλ πφξσλ
126

. Οη ρηιηάδεο ΟΣΑ αδπλαηνχζαλ λα αμηνπνηνχζνπλ ηηο λέεο 

επθαηξίεο. Σελ ίδηα ζηηγκή ε ίδηα ε ΔΟΚ πίεδε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

απηνδηνίθεζεο, ησλ εθπξνζψπσλ ηεο, αιιά θαη ηεο ζέζεο πνπ ζα θαηαιάκβαλε ζηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηεο πεξηθέξεηαο, φπσο θαη νιφθιεξεο ηεο ρψξαο. 

   Ζ ίδηα ε θπβέξλεζε ζηηο πξνγξακκαηηθέο ηεο ζέζεηο είρε ςειά ζηηο πξνηεξαηφηεηέο 

ηεο ηελ αλαβάζκηζε ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηελ απνθέληξσζε, γηα ηε βειηίσζε ηεο 
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 Λνςτιτοφτο Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, (2008), Η κωράκιςθ τθσ Αιρετισ Περιφερειακισ Αυτοδιοίκθςθσ 

με φορολογικοφσ πόρουσ (ςυλλ), Ακινα, ςελ. 44. 
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δσήο ζηελ χπαηζξν ηεο ρψξαο. πλεπψο έπξεπε λα ζπγθξνηεζνχλ δνκέο νη νπνίεο ζα 

εμππεξεηνχζαλ ην ζθνπφ απηφ. Οη χλδεζκνη ησλ ΟΣΑ είραλ ζπγθξνηεζεί απφ ηε 

δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα. κσο κέρξη θαη ηε λνκνζεζία ηνπ 1984, νη 

χλδεζκνη δελ απνηεινχζαλ θνξείο νπζηαζηηθήο αλάπηπμεο θαη είραλ πεξηνξηζηεί ζε 

αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχζαλ βαζηθέο ππνδνκέο, φπσο ε χδξεπζε θαη ε 

απνρέηεπζε
127

. Ζ θπβέξλεζε γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ζην 

ζρέδην εζεινληηθψλ ζπλελψζεσλ ησλ ΟΣΑ, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ 

πλδέζκσλ. 

   Ο Νφκνο 1416/1984 ζπγθξφηεζε ηνπο Αλαπηπμηαθνχο πλδέζκνπο, πνπ ζα 

εμππεξεηνχζαλ γεληθφηεξνπο αλαπηπμηαθνχο ζθνπνχο. ην άξζξν 23 ηνπ Νφκνπ 

1416/1984, ηνληδφηαλ φηη κε Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο, 

Δζσηεξηθψλ θαη Υσξνηαμίαο, Οηθηζκψλ θαη Πεξηβάιινληνο, πνπ εθδίδεηαη κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ, κπνξνχζαλ γηα αλαπηπμηαθνχο 

ζθνπνχο λα πξνζδηνξίδνληαη γεσγξαθηθέο ελφηεηεο. Οη δήκνη θαη νη θνηλφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηε γεσγξαθηθή ελφηεηα κπνξνχζαλ λα ζπγθξνηήζνπλ 

αλαπηπμηαθφ ζχλδεζκν. Ζ πξσηνβνπιία γηα ηε ζχζηαζε αλαπηπμηαθνχ ζπλδέζκνπ 

κπνξνχζε λα αλαιεθζεί απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο δήκνπο ή θνηλφηεηεο ηεο 

γεσγξαθηθήο ελφηεηαο, ή απφ ην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην ή ηνλ αξκφδην λνκάξρε. Με 

απφθαζε ηνπ λνκάξρε θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ 

κπνξνχζε λα γίλεη ππνρξεσηηθή ε ζπκκεηνρή ελφο ΟΣΑ ζε έλαλ αλαπηπμηαθφ 

ζχλδεζκν, εθφζνλ ζπκθσλνχζαλ γηα ηε ζπγθξφηεζή ηνπο ηα δχν ηξίηα ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κίαο γεσγξαθηθήο ελφηεηαο θαη ν πιεζπζκφο 

                                                           
127

 Κερκφρα-Ξυκάλθ, Κ., (1989), «Σφνδεςμοι ΟΤΑ, Αναπτυξιακοί Σφνδεςμοι», ςτο Νζοι κεςμοί τθσ 

Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, Ε.Ε.Τ.Α.Α, Ακινα, ςελ. 74. 



 

68 

 

ηνπο ήηαλ κεγαιχηεξνο ηνπ 50% ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρήο. Ο λφκνο ζην ίδην άξζξν ελίζρπε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζπλδέζκνπο κέζα απφ 

ην πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ, αιιά θαη απφ επηρνξεγήζεηο 

θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα
128

. 
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 Στθν παράγραφο 5, άρκρο 23, του Νόμου 1416/1984 αναφζρεται ότι «κατά τθν κατάρτιςθ του 

περιφερειακοφ προγράμματοσ δθμοςίων επενδφςεων, προβλζπεται και ειδικό πρόγραμμα για τουσ 

αναπτυξιακοφσ ςυνδζςμουσ». Στο άρκρο 7 αναφζρεται ακόμα ότι «επιτρζπεται θ επιχοριγθςθ 

αναπτυξιακϊν ςυνδζςμων από τουσ φορείσ του δθμοςίου τομζα τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 1, 

του Νόμου 1256/1982 για τθν εκτζλεςθ ζργων, τθν κάλυψθ δαπανϊν τουσ και τθν πλθρωμι 

αποδοχϊν του προςωπικοφ τουσ». Ρρόκειται για κρατικζσ ι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, κρατικοφσ ι 

δθμόςιουσ οργανιςμοφσ, κρατικζσ ι δθμόςιεσ επιχειριςεισ, κοινωφελι ιδρφματα του αςτικοφ 

κϊδικα που περιιλκαν ςτο δθμόςιο, τραπεηιτικζσ ι άλλεσ ανϊνυμεσ επιχειριςεισ που τθν 

πλειοψθφία του εταιρικοφ κεφαλαίου κατείχε το κράτοσ, κρατικά νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ 

δικαίου, οι κυγατρικζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ των παραπάνω νομικϊν προςϊπων.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΟΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΔΗ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΣΔΣΡΑΔΣΗΑ  

 

4.1 Η πεξίνδνο ηεο επξσπατθήο πξνζαξκνγήο  

   ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηεο 2αο Ηνπλίνπ 1985 ην εθινγηθφ ζψκα αλαλέσζε ηελ 

θπβεξλεηηθή ζεηεία ηνπ ΠΑΟΚ. Σελ πεξίνδν εθείλε φκσο πνιιέο θαηαζηάζεηο 

είραλ δηαθνξνπνηεζεί εζσηεξηθά θαη δηεζλψο, ζε ζρέζε κε ην 1981. Ζ αλαηξνπή ζηηο 

παγθφζκηεο ηζνξξνπίεο, νη αιιαγέο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ, αιιά θαη νη εμειίμεηο ζην 

εζσηεξηθφ πνιηηηθφ κέησπν, ζα αλαγθάζνπλ ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ λα 

πξνζαξκφζεη ηελ πνιηηηθή θαη ηε ξεηνξηθή ηεο ζηηο αλάγθεο ηεο επνρήο. Κπξίσο 

φκσο έπξεπε λα αλαπξνζαξκφζεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο πνιηηηθή θαη λα αιιάμεη ηηο 

βαζηθέο αξρέο πνπ θπξηάξρεζαλ θαη ηε δηακφξθσζαλ θαηά ηελ πξψηε ηεηξαεηία. 

Δπξφθεηην γηα έλα κείγκα έληνλνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ θαη θευλζηαλήο 

δηαρείξηζεο, πνπ εθείλε ηελ επνρή έκνηαδε παξσρεκέλν. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη εθηφο 

απφ ηηο επίζεκεο πνιηηηθέο, ηελ πεξίνδν απηή έγηλαλ αληηιεπηέο θαη νη αλεπίζεκεο 

θνκκαηηθέο πξαθηηθέο, πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ηελ πειαηεηαθή δηακεζνιάβεζε 

ηνπ θξάηνπο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ηνλ πνιηηηθφ ηεο 

έιεγρν
129

. 
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 Σπανοφ, Κ., (1998), «ΡΑΣΟΚ και δθμόςια διοίκθςθ» ςτο Σπουρδαλάκθσ, Μ. (επιμ.), ΠΑΟΚ: Κόμμα-

κράτοσ-κοινωνία, Ρατάκθσ, Ακινα, ςελ. 185. 
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   Ζ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ ηελ πξψηε ηεηξαεηία πξνρψξεζε ζηελ ςήθηζε 

λνκνζεηεκάησλ πνπ παξείραλ λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ απηνδηνίθεζε, σο πξνο ηελ 

εμέιημή ηεο, έρνληαο ζθνπφ ηε κεγαιχηεξε απηνλνκία, ηε βησζηκφηεηά ηεο, αιιά θαη 

λα εθπξνζσπήζεη πνιηηηθά ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. ηε δεχηεξε ηεηξαεηία ε 

θπβέξλεζε ππνρξεψλεηαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα θαηλνχξηα δεδνκέλα θαη αλαιφγσο 

δηακφξθσζε ηελ πνιηηηθή ηεο, σο πξνο ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθέληξσζε. 

Δθηφο απφ ηελ ηδενινγηθή ρξνηά, θηινιατθνχ ραξαθηήξα θαη ελίζρπζεο ηεο ιατθήο 

εθπξνζψπεζεο, ε θαηλνχξηα πνιηηηθή ηελ νπνία ζα εθαξκφζεη δηαπλέεηαη απφ 

αιιαγέο ηερληθνχ ραξαθηήξα, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζνχλ απηνδηνηθεηηθέο δνκέο, 

ηθαλέο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο επξσπατθέο ρξεκαηνδνηήζεηο.  

   Ζ είζνδνο ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ ην 1981 άιιαμε ηα δεδνκέλα ζηελ νξγάλσζε θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, ην νπνίν πιένλ αζθπθηηνχζε θάησ απφ ηνλ 

ίδην ην ζπγθεληξσηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Ζ ΔΟΚ έδηλε έκθαζε ζηελ πεξηθεξεηαθή 

νξγάλσζε ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο. Σελ ίδηα ζηηγκή ην νξγαλσηηθφ απηφ κνληέιν, ζην 

νπνίν ε Διιάδα έπξεπε λα εληαρζεί, έρξεδε κίαο πξνζαξκνγήο ζε έλα ζχζηεκα 

απνθέληξσζεο, πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ησλ επξσπατθψλ 

θνλδπιίσλ. Οη ιφγνη απηνί είραλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο απνθάζεηο ηεο θπβέξλεζεο 

ηνπ ΠΑΟΚ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

Ννκαξρηαθψλ πκβνπιίσλ, κε ην Νφκν 1235/1982. Σα λέα Ννκαξρηαθά πκβνχιηα 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη εμειίρζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ιφγσ ησλ 

αλαγθψλ πνπ πξνθάιεζε ε έληαμε ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ, φπσο ήηαλ ε απνξξφθεζε 

θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ απφ ηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα. 

   Σν 1985 ην Δπξσπατθφ πκβνχιην απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ πλζεθψλ ηεο Κνηλφηεηαο. Σν 1986 ππνγξάθεηαη ε Δληαία 
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Δπξσπατθή Πξάμε (ΔΔΠ) πνπ είρε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, 

ηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε, 

θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία ζε επίπεδν νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ψζηε 

ε Κνηλφηεηα λα εμειηρζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 1992.  

   Με ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε εηζάγεηαη ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζηνλ πέκπην 

ηίηιν «Οηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή». Έηζη ζεζπίδεηαη ε λνκηθή βάζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε 

Κνηλφηεηα ζα αλαιάκβαλε ηελ επίηεπμε ηεο αξκνληθήο αλάπηπμεο ηνπ ζπλφινπ ηεο 

Κνηλφηεηαο
130

. Έηζη ν ππεξεζληθφο ζεζκφο ηεο Κνηλφηεηαο ζπκκεηέρεη ζην ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ πινπνίεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο καδί κε ηα εζληθά θξάηε. Γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ ηα θξάηε-κέιε έπξεπε λα ζπληνλίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο πνιηηηθή, κε έκθαζε ζηηο θνηλέο πνιηηηθέο θαη ηελ θνηλή αγνξά, ελψ ε 

Κνηλφηεηα ζα ελίζρπε ηα δηαξζξσηηθά ηακεία
131

. ην πιαίζην απηφ ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζα ζπλέβαιε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπξηφηεξσλ 

πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ κέζα ζηελ Κνηλφηεηα θαη ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 
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 Ππωσ αναφζρει το Άρκρο 130Α τθσ ΕΕΡ «για να προαχκεί θ αρμονικι ανάπτυξθ του ςυνόλου τθσ 

Κοινότθτασ, θ Κοινότθτα αναπτφςςει και εξακολουκεί τθ δράςθ τθσ με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ 

οικονομικισ και κοινωνικισ τθσ ςυνοχισ. Θ Κοινότθτα αποςκοπεί ιδιαίτερα ςτθ μείωςθ του 

χάςματοσ μεταξφ των διαφόρων περιοχϊν και ςτθ μείωςθ τθσ κακυςτζρθςθσ των πλζον 

μειονεκτικϊν περιοχϊν». 

131
 Το Άρκρο 130Β τθσ ΕΕΡ αναφζρει «τα Κράτθ μζλθ αςκοφν και ςυντονίηουν τθν οικονομικι τουσ 

πολιτικι με ςκοπό να επιτευχκοφν και οι ςτόχοι του άρκρου 130 Α. Θ υλοποίθςθ των κοινϊν 

πολιτικϊν και τθσ εςωτερικισ αγοράσ λαμβάνει υπόψθ τουσ ςτόχουσ των άρκρων 130 Α και 130 Γ και 

ςυμμετζχει ςτθν πραγματοποίθςθ τουσ. Θ Κοινότθτα ενιςχφει τθν πραγματοποίθςθ αυτι με τθ 

δράςθ τθσ διαμζςου των διαρκρωτικϊν Ταμείων (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ρροςανατολιςμοφ 

και Εγγυιςεων —Τμιμα Ρροςανατολιςμοφ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ), τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων και των άλλων υφιςτάμενων 

χρθματοδοτικϊν μζςων». 
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πεξηνρψλ πνπ βξίζθνληαλ ζε θάζε απνβηνκεράληζεο
132

. ηε ζπλέρεηα πξνέβιεπε ηε 

κεηαξξχζκηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

πνιηηηθήο
133

. Ζ ΔΔΠ πεξηείρε ξπζκίζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακείσλ
134

.  

 

4.2 Τα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα 

   Απφ πιεπξάο ρξεκαηνδνηηθψλ πεγψλ, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

ζπληειέζηεθαλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο, κε ηνπο θνηλνηηθνχο θαλνληζκνχο ηνπ 1984 θαη 

ηνπ 1985, πνπ αθνξνχζαλ ζηελ αλακφξθσζε ηνπ ΔΣΠΑ θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ 
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 Το Άρκρο 130Γ τθσ ΕΕΡ αναφζρει «το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ προορίηεται 

να ςυμβάλει ςτθ διόρκωςθ των κυριότερων περιφερειακϊν ανιςοτιτων ςτθν Κοινότθτα μζςω μιασ 

ςυμμετοχισ ςτθν ανάπτυξθ και ςτθ διαρκρωτικι αναπροςαρμογι των περιοχϊν που παρουςιάηουν 

κακυςτζρθςθ ςτθν ανάπτυξθ τουσ κακϊσ και ςτθ μετατροπι των βιομθχανικϊν περιοχϊν που 

βρίςκονται ςε παρακμι». 

133
 Στο Άρκρο 130Δ τθσ ΕΕΡ αναφζρεται ότι «από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ Ενιαίασ Ευρωπαϊκισ Ρράξθσ, 

θ Επιτροπι υποβάλλει ςτο Συμβοφλιο γενικι πρόταςθ θ οποία αποςκοπεί να επιφζρει ςτθ δομι και 

τουσ κανόνεσ λειτουργίασ των υφιςταμζνων διαρκρωτικϊν Ταμείων (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Ρροςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων — Τμιμα Ρροςανατολιςμοφ, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ), τισ τυχόν αναγκαίεσ τροποποιιςεισ για τθ 

διευκρίνθςθ και τθν ορκολογικι οργάνωςθ τθσ αποςτολισ τουσ, οφτωσ ϊςτε να ςυμβάλει ςτθν 

πραγματοποίθςθ των ςτόχων των άρκρων 130 Α και 130 Γ κακϊσ και να ενιςχφςει τθν 

αποτελεςματικότθτα τουσ και να ςυντονίςει τισ παρεμβάςεισ τουσ μεταξφ τουσ και με τισ 

παρεμβάςεισ που προζρχονται από τα υφιςτάμενα χρθματοδοτικά μζςα. Το Συμβοφλιο αποφαςίηει 

ομόφωνα ςχετικά με τθν πρόταςθ αυτι μζςα ςε προκεςμία ενόσ ζτουσ, μετά από διαβοφλευςθ με το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και τθν Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι». 

134
 Το Άρκρο 130Ε τθσ ΕΕΡ τονίηει «μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ που αναφζρεται ςτο άρκρο 130 

Δ, οι ςχετικζσ με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ εκτελεςτικζσ αποφάςεισ 

λαμβάνονται από το Συμβοφλιο, με ειδικι πλειοψθφία, μετά από πρόταςθ τθσ Επιτροπισ και ςε 

ςυνεργαςία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. Πςον αφορά το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Ρροςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων — Τμιμα Ρροςανατολιςμοφ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 

τα άρκρα 43, 126 και 127 εξακολουκοφν να ιςχφουν αντίςτοιχα». Ρεριςςότερα ςτο ΕΕΚ, (1987), 

υνκικεσ περί ιδρφςεωσ των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων, υνκικεσ περί ανακεωριςεωσ των ςυνκθκών 

αυτών, Ενιαία Ευρωπαϊκι Πράξθ, Υπθρεςία επίςθμων εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, 

Λουξεμβοφργο. 
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Μεζνγεηαθψλ Οινθιεξσκέλσλ Πξνγξακκάησλ. Με ηνπο ζπγθξηκέλνπο θαλνληζκνχο 

εηζάγεηαη ε έλλνηα ησλ πξνγξακκάησλ θαη θαζνξίδεηαη ε θνηλνηηθή πεξηθεξεηαθή 

πνιηηηθή, ε νπνία θαζηεξψλεηαη ξεηά απφ ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, ελψ 

πινπνηείηαη θαη ε κεηαξξχζκηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ πξνγξακκάησλ. Γηα λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ πιένλ αλαπηπμηαθά ζρέδηα ζα έπξεπε λα επηηεπρζεί ε έληαμή ηνπο 

ζηα πξνγξάκκαηα
135

.  

   Σν 1975 ηδξχζεθε ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο, κε ζθνπφ ηε 

δηακφξθσζε κίαο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

αληζνηήησλ. Σν 1980 κε ηνλ Καλνληζκφ 3325/80 ε Διιάδα κπνξνχζε λα ιακβάλεη ην 

13% ησλ πφξσλ ηνπ ΔΣΠΑ. Ζ Διιάδα ππνρξεψζεθε λα ζπληάμεη ην Πξφγξακκα 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 1981-1985, κε επίθεληξν ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο. Σν ζρέδην πεξηειάκβαλε έξγα ηα νπνία ζα ρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ην 

ΔΣΠΑ ζην πιαίζην κίαο εζληθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ ΔΣΠΑ 

ζα γίλεη κε ηνλ Καλνληζκφ 1787/84. Μεηαμχ ησλ αιιαγψλ πξνβιέπνληαη ε έλλνηα ηνπ 

ζπληνληζκνχ ηεο θνηλνηηθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο κε ηηο εζληθέο πνιηηηθέο θαη ηηο 

άιιεο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο, ε αλάπηπμε θαη ε πξνζαξκνγή ησλ ιηγφηεξσλ 

αλεπηπγκέλσλ πεξηνρψλ θαη ησλ πεξηνρψλ ζε θάζε απνβηνκεράληζεο, ην ζχζηεκα 

ησλ ειάρηζησλ θαη κέγηζησλ πνζνζηψζεσλ, ε θαηάξηηζε εζληθψλ πξνγξακκάησλ 

θνηλνηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, ε αμηνπνίεζε ηνπ 

ελδνγελνχο αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ε έλλνηα ηεο νινθιεξσκέλεο 

αλαπηπμηαθήο πξνζέγγηζεο γηα ην ζπληνληζκφ ζηε ρξήζε ησλ πφξσλ ησλ 

δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ
136

.  
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 Ανδρικοποφλου, Ε., (1995), ό.π., ςελ. 196. 

136
 Π.π., ςελ. 212. 
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   Σα πξψηα πξνγξάκκαηα, πνπ ε θαηάξηηζή ηνπο έγηλε χζηεξα απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ηνπ 1984, ήηαλ ηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα (ΜΟΠ), κε ηνλ 

Καλνληζκφ 2088/85. Σα ΜΟΠ αθνξνχζαλ ζηηο κεζνγεηαθέο πεξηνρέο, θαζψο 

πξνέθπςε αλάγθε δξάζεο απφ ηελ Κνηλφηεηα γηα ηελ άκβιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

αληζνηήησλ, κε αθνξκή θαη ηελ επηθείκελε έληαμε ζηελ ΔΟΚ ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο 

Πνξηνγαιίαο. ηελ αλαγθαηφηεηα απηή ήξζε λα πξνζηεζεί θαη ε πίεζε απφ ηελ 

πιεπξά θπξίσο ηεο Διιάδαο γηα ηε δηακφξθσζε κίαο κεζνγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο 

Κνηλφηεηαο. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε ήδε απφ ην 1982 είρε ππνβάιεη κλεκφλην κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο ρψξαο κέζα ζηελ Κνηλφηεηα. Οη ζρεηηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο νινθιεξψζεθαλ ην 1985 κε ηνλ Καλνληζκφ γηα ηα ΜΟΠ
137

.  

   Ο ζθνπφο ησλ ΜΟΠ ήηαλ ε αλάπηπμε, ε πξνζαξκνγή, θαζψο θαη ε ζηήξημε ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ησλ εηζνδεκάησλ. χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ αιιειέλδεηεο θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο πνπ πξνβιέπνπλ απηά ηα πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ζην 

ζχλνιν ησλ ηνκέσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηδίσο ζηε γεσξγία θαη ζηελ 

αιηεία. Οθείινπλ λα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάπηπμε ησλ βηνκεραληθψλ θαη 

εκπνξηθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ηελ ελζάξξπλζε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, θαηάιιεισλ λα ζπκβάινπλ ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

ηεο απαζρφιεζεο. Πξέπεη αθφκα λα ιακβάλνπλ ππφςε ηε ζπκβνιή ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ελίζρπζε ηνπ εμνπιηζκνχ ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, 
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 Ο κανονιςμόσ αναφζρει ότι είναι αναγκαίο να τεκεί ςε εφαρμογι ειδικι κοινοτικι δράςθ προσ 

όφελοσ των νότιων περιοχϊν τθσ Κοινότθτασ ςτθ ςθμερινι τθσ ςφνκεςθ. Θ δράςθ αυτι, θ οποία κα 

ζχει περιοριςμζνθ διάρκεια, οφείλει να ζχει ωσ ςτόχο τθ βελτίωςθ των κοινωνικοοικονομικϊν 

διαρκρϊςεων αυτϊν των περιοχϊν, και όλωσ ιδιαιτζρωσ τθσ Ελλάδασ, οφτωσ ϊςτε να διευκολυνκεί θ 

προςαρμογι τουσ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ που δθμιουργοφνται από τθ διεφρυνςθ με τουσ καλφτερουσ 

δυνατοφσ όρουσ. Θ ελλθνικι οικονομία αντιμετωπίηει ςθμαντικζσ διαρκρωτικζσ προςαρμογζσ. 
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ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηεο θαηάξηηζεο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη 

ησλ ππνδνκψλ γεληθά
138

.  

   Αλαθνξά ζπγθεθξηκέλε γίλεηαη ζηελ Διιάδα. Ο Καλνληζκφο ηνλίδεη φηη 

«πξνβιέπεηαη εηδηθή θνηλνηηθή δξάζε πξνο φθεινο ησλ λνηίσλ πεξηνρψλ ηεο 

Κνηλφηεηαο ζηε ζεκεξηλή ηεο ζχλζεζε. Ζ δξάζε απηή ζα έρεη ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δηαξζξψζεσλ ησλ πεξηνρψλ απηψλ, θαη φισο ηδηαηηέξσο ηεο 

Διιάδαο, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηε δηεχξπλζε κε ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο φξνπο. Ζ δξάζε 

απηή πινπνηείηαη κε ηε ζπκβνιή ηεο Κνηλφηεηαο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

Οινθιεξσκέλσλ Μεζνγεηαθψλ Πξνγξακκάησλ, (πνπ ζην εμήο θαινχληαη ΟΜΠ), 

κέγηζηεο δηάξθεηαο επηά εηψλ ηα νπνία ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή
139

». 

   Μία απφ ηηο θαηλνηνκίεο ησλ ΜΟΠ ήηαλ φηη ελέπιεθαλ ηηο ηνπηθέο θαη ηηο 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ θαηάξηηζε θαη ηελ πινπνίεζε 

ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ. Έηζη νξίδεηαη απφ ηα ΜΟΠ ε έλλνηα ηνπ νινθιεξσκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ο ζπληνληζκφο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ ηεο 

Κνηλφηεηαο απαηηνχζε ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ έλλνηα απηή ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο επηθξάηεζε ζηε κεηαξξχζκηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ 

ηακείσλ
140

. 
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 Κανονιςμόσ (ΕΟΚ) 2088/85. 

139
 Άρκρο 1, του Κανονιςμοφ (ΕΟΚ) 2088/85. Στο παράρτθμα 1 του Κανονιςμοφ περιλαμβάνονται 

όλεσ οι περιοχζσ τθσ Ελλάδασ. 

140
 Ανδρικοποφλου, Ε., (1995), ό.π., ςελ. 220. 
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4.3 Οη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Νόκνπ 1622/1986 

   Σν 1986 ε δεχηεξε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ, (πνπ πξνέθπςε απφ ηηο εθινγέο ηνπ 

1985), έθεξε έλα λέν λνκνζέηεκα, ην νπνίν επηρείξεζε λα κεηαξξπζκίζεη ην 

απηνδηνηθεηηθφ θαη απνθεληξσηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, κε αθφκα κεγαιχηεξεο ηνκέο, 

φπσο ήηαλ ε ζχζηαζε πεξηθεξεηαθψλ νληνηήησλ σο απνθεληξσκέλσλ δηνηθεηηθψλ 

κνλάδσλ ηνπ θξάηνπο. Πξφθεηηαη γηα ην Νφκν 1622/1986, ν νπνίνο ηδξχεη ηελ 

πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε παξάιιεια κε ηε λνκαξρηαθή
141

. Ο Νφκνο 1622/1986 ξχζκηδε 

ηα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο θαη 

απνηεινχζε νπζηαζηηθά, ζπλέρεηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

Πεξηειάκβαλε θεθάιαηα, φπσο νη ζπλελψζεηο δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, ε δεκνηηθή 

απνθέληξσζε, ε ιατθή ζπκκεηνρή θαη ν δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο, ε ίδξπζε 

ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ θαη ε δεκηνπξγία πεξηθεξεηψλ. 

   Ζ θπβέξλεζε, ζέινληαο λα ππνγξακκίζεη ηε ζεκαζία ηνπ λένπ λφκνπ ζηε 

κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ θξαηηθή δηνίθεζε, ηνλ 

ραξαθηήξηζε σο κία «ήξεκε επαλάζηαζε» ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, ε νπνία θαη 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ, θαζψο ζην θείκελν γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πξνζέζεηο θαη ηελ 

πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθέληξσζε. πσο 

ππνγξακκίδεη, «ε πνιηηηθή ζέιεζε ηεο θπβέξλεζεο εμαθνινπζεί επίκνλα κε ζπλέρεηα 

λα ζηέθεηαη πξνζεισκέλε ζηηο αξρέο ηεο Απνθέληξσζεο, ηεο Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ιανχ». Ζ πνιηηηθή εγεζία ραξαθηήξηζε ηδαληθέο 

ηηο ζπλζήθεο γηα ηελ θαηάζεζε κίαο νινθιεξσκέλεο λνκνζεηηθήο πξφηαζεο. πλεπψο 

ε θπβέξλεζε ζθφπεπε ζηελ αλαζπγθξφηεζε ζπλνιηθά ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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 Ο τίτλοσ του Νόμου 1622/1986 ιταν «Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, περιφερειακι ανάπτυξθ και 

δθμοκρατικόσ προγραμματιςμόσ». 
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   Ο θεληξηθφο άμνλαο ηεο λέαο κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ζθνπφο ηεο 

θπβέξλεζεο ήηαλ ε κεηαθνξά ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ζην ιαφ. Ζ θπβέξλεζε 

ζπλέδεζε μεθάζαξα ηηο δηνηθεηηθέο αιιαγέο κε ηελ παξαγσγηθή αλαδηάξζξσζε ηεο 

ρψξαο. πσο αλαθέξεη ε εηζεγεηηθή έθζεζε, «έρνπλ απφ θαηξφ σξηκάζεη νη ζπλζήθεο 

εθείλεο γηα ηηο κεγάιεο επηινγέο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζην πσο θαη κε πνην ηξφπν ζα 

απεγθισβίζνπκε ηε ρψξα καο απφ ηα επίπεδα ηεο εμαξηεκέλεο αλάπηπμεο, ζα καο 

νδεγήζνπλ ζε λένπο ξπζκνχο θαη λέεο ζχγρξνλεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο ειιεληθήο 

πνιηηείαο θαη θνηλσλίαο».  ην ίδην θείκελν γίλεηαη κία πεξηγξαθή ηεο πξνβιεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ απηνδηνίθεζε, ηνλίδνληαο φηη απαηηείηαη ξηδηθή 

αλαδηάξζξσζε, επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο, Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη αλαπηπμηαθήο νξγάλσζεο ηεο ρψξαο», γηα λα ζπκπιεξψζεη 

παξαθάησ φηη, «ε δηαδηθαζία ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αθνινχζεζαλ πνιιέο ρψξεο, 

εδψ θαη πνιιέο δεθαεηίεο έρεη θαζπζηεξήζεη ηφζν πνιχ ζηελ Διιάδα πνπ πιένλ δελ 

επαξθεί. Ζ ξηδηθή επαλαηνπνζέηεζε (φρη απιψο κεηαξξχζκηζε) ηνπ πξνβιήκαηνο 

δηνίθεζεο, Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αλαπηπμηαθήο νξγάλσζεο είλαη πξάγκαηη 

αλαγθαηφηεηα».  

   Πάλσ ζηνπο άμνλεο απηνχο ε θπβέξλεζε ζπλέηαμε θαη ζηε ζπλέρεηα έθεξε ην 

ζπγθεθξηκέλν λνκνζρέδην γηα ηηο αιιαγέο ζηε δηνίθεζε θαη ηελ απηνδηνίθεζε. Ζ 

θαηλνχξηα αληίιεςε γηα ηε δηνίθεζε θαη ηελ απηνδηνίθεζε ζπλδέεηαη άξξεθηα απφ 

ηελ θπβέξλεζε κε ηελ αληίιεςε γηα ηε ζσζηφηεξε ιεηηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο. ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε αλαιχεηαη ε θαηλνχξηα απηή αληίιεςε πνπ 

πξνσζνχζε ε θπβέξλεζε, ε νπνία ζπλδπάδεη δχν βαζηθέο ζέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο ε Γηνίθεζε, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη ε αλαπηπμηαθή νξγάλσζε απνηεινχλ 
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έλα εληαίν ζχζηεκα, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ απαηηεί εζσηεξηθή νξγαλσηηθή 

δηάθξηζε
142

.  

   Ζ θπβέξλεζε, ζέινληαο λα δψζεη κία εζληθή δηάζηαζε ζηηο επεξρφκελεο αιιαγέο 

ζηε δηνίθεζε θαη ηελ απηνδηνίθεζε ζπγθξφηεζε κία επηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί 

ην ζρέδην δηνηθεηηθήο αλαδηνξγάλσζεο ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη λα δηακνξθσζεί 

κία ηειηθή πξφηαζε. Ζ επηηξνπή νλνκάζηεθε «Δπηηξνπή θαηάξηηζεο ηνπ λένπ 

θαηαζηαηηθνχ ράξηε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο». ηελ επηηξνπή νη εθπξφζσπνη ησλ 

θνκκάησλ, ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη 

νξγαληζκψλ εμέθξαζαλ ηηο ζέζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ κε ηε δηαδηθαζία απηή λα 

επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπλαίλεζε. 

 

4.4 Η λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε 

   ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο λέαο λνκνζεζίαο πεξηιακβάλνληαη θαη νη αιιαγέο ζηε 

λνκαξρηαθή δηνίθεζε, έλα ζηαζεξφ θξαηηθφ ζεζκφ, ν νπνίνο επηβίσζε γηα πεξίπνπ 

150 ρξφληα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ζ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ επεδίσμε ηε 

ζχζηαζε ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, κε 

ηελ αλάδεημε ησλ λνκαξρηαθψλ ζπκβνπιίσλ, σο νξγάλσλ ιατθήο εθπξνζψπεζεο κε 

ην Νφκν 1232/1982, ελψ κε ην Νφκν 1622/1986 πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη κέηξα 

πνπ ζα πινπνηνχζαλ ηελ απφθαζε απηή. κσο, παξά ηηο αιιαγέο πνπ ζεζπίζηεθαλ 
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 Συγκεκριμζνα, θ Ειςθγθτικι Ζκκεςθ αναφζρει ότι θ καινοφρια αντίλθψθ ςυνδυάηει δφο κζςεισ: 

«Ρρϊτο: Διοίκθςθ, Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ και αναπτυξιακι οργάνωςθ, αποτελοφν ζνα ενιαίο και 

ςυνεχζσ ςφςτθμα λειτουργίασ τθσ πολιτείασ από το επίπεδο τθσ κυβζρνθςθσ μζχρι το επίπεδο του 

ςυνεταιριςμοφ, του ςυνοικιακοφ ςυμβοφλιου, αλλά και του κάκε πολίτθ. Δεφτερο: Ραρά το ενιαίο 

του ςυςτιματοσ, θ ςωςτι λειτουργία του επιβάλλει και ςαφι οργανωτικι διαφοροποίθςθ με ςαφι 

κακοριςμό των ορίων, από πλευράσ κράτουσ (διοίκθςθσ), αλλά και από πλευράσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ». 
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γηα ηελ ίδξπζε ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, ν θξαηηθφο λνκάξρεο δηαηήξεζε ηε 

ζέζε ηνπ θαη ζπλππήξρε κε ηα αηξεηά φξγαλα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Ννκάξρεο δελ 

ήηαλ αηξεηφο, ελψ δε δηεμήρζεζαλ νχηε νη εθινγέο, ηηο νπνίεο ε ίδηα ε λνκνζεζία 

πξνέβιεπε, ηφηε δε γίλεηαη νπζηαζηηθφο ιφγνο γηα λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε. 

   Χο πξνο ηε δεπηεξνβάζκηα απηνδηνίθεζε ε λέα λνκνζεζία απνδείρζεθε φηη ήηαλ 

αηειήο θαη πξφρεηξα ζρεδηαζκέλε. Ζ κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ηελ θξαηηθή 

δηνίθεζε ζην λέν ζεζκφ ήηαλ αζαθήο, κε αβέβαηε ρξεκαηνδφηεζε, ελψ ην 

πξνζσπηθφ ζα ήηαλ κεηαθηλνχκελν απφ ηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Παξέπεκπε 

νπζηαζηηθά ζε έλαλ αζαθή λφκν-πιαίζην, πνπ ηηο ζεκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο ξχζκηδαλ 

Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα
143

. Γηα ηε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ, ν λνκνζέηεο 

παξαπέκπεη ζε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ιεπηνκεξεηψλ 

γηα ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο
144

.  Παξφκνηα αζάθεηα παξαηεξείηαη θαη ζηελ αλαθνξά γηα 

ηνπο «ηδίνπο πφξνπο» ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο. Γηα παξάδεηγκα, ζην άξζξν 

22, πνπ αλαθέξεηαη ζην «δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ», ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

έξγσλ λνκαξρηαθήο ζεκαζίαο ηνπ εηεζίνπ λνκαξρηαθνχ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

γίλεηαη θαη απφ ηνπο «ηδίνπο πφξνπο», ρσξίο φκσο λα ηνπο ζπγθεθξηκελνπνηεί. ην 

άξζξν 74 πνπ είρε ηίηιν «Υξεκαηνδφηεζε  εηήζησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ» 

πξνέβιεπε κεηαμχ ησλ άιισλ φηη νη πφξνη πξνέξρνληαη απφ πηζηψζεηο θνξέσλ ηνπ 
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 Ακαδθμία Ακθνϊν, (2000), ό.π., ςελ. 81. 

144
 Βαςικό αίτθμα τθσ αυτοδιοίκθςθσ είναι θ ανάλθψθ αρμοδιοτιτων, που κατείχε προθγουμζνωσ θ 

κεντρικι διοίκθςθ είναι να ςυνοδεφεται και από τθν αντίςτοιχθ μεταφορά των αναγκαίων πόρων, 

που να εξαςφαλίηει τθν  εφρυκμθ λειτουργία των ΟΤΑ. Ο Νόμοσ 1622/1986, ο οποίοσ επεδίωκε μία 

ςθμαντικι μεταρρφκμιςθ, γενικά ανζφερε ςτθν  παράγραφο 5 του άρκρου 21 ότι «θ μεταφορά 

αρμοδιοτιτων από τθν κεντρικι διοίκθςθ ςτισ νομαρχιακζσ αυτοδιοικιςεισ ςυνοδεφεται με τθ 

διάκεςθ ςε αυτζσ των αναγκαίων πόρων και μζςων. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά 

από πρόταςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν κι του κατά περίπτωςθ αρμόδιου 

υπουργοφ, κακορίηεται ο τρόποσ μεταφοράσ των πόρων και μζςων για τθν άςκθςθ των 

αρμοδιοτιτων που μεταφζρονται από τθν κεντρικι διοίκθςθ ςτθ νομαρχιακι αυτοδιοίκθςθ, κακϊσ 

και κάκε άλλθ αναγκαία λεπτομζρεια». 
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δεκφζηνπ ηνκέα, ρσξίο λα ηνπο θαηνλνκάδεη  (δεκηνπξγψληαο έηζη πξφβιεκα, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ εκπιέθνληαη θαη άιινη θνξείο) θαη απφ ηδίνπο πφξνπο, ρσξίο λα γίλεηαη ν 

λνκνζέηεο ζπγθεθξηκέλνο γηα ηηο ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο. ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ, αλαθέξεηαη φηη κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ ζα εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ, ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

   Χο πξνο ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ζηειερψζεη ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, ν λφκνο 

δελ επέηξεπε λα δεκηνπξγεζεί έλαο απηφλνκνο ππεξεζηαθφο κεραληζκφο. Σν 

πξνζσπηθφ ζα πξνεξρφηαλ απφ άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο
145

. Ο  λφκνο δελ επέηξεπε 

ηε δηνηθεηηθή απηνηέιεηα ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο θαη έηζη εμαξηηφηαλ απφ ην 

θεληξηθφ θξάηνο. Απηφ γίλεηαη μεθάζαξν θαη απφ ηελ αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ Νφκνπ 1622/1986, φηη «νη απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ 

ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ εθηεινχληαη κε ηε ζπλδξνκή ησλ λνκαξρηαθψλ 

ππεξεζηψλ ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο». πλεπψο κε ηε λέα λνκνζεζία δε δηαζθαιηδφηαλ 

ε απηνηέιεηα ηνπ λένπ απηνδηνηθεηηθνχ ζεζκνχ αθνχ ην θξάηνο είρε απμεκέλε 

παξνπζία ζηνπο πφξνπο, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ. 

   ην λέν λνκαξρηαθφ ζχζηεκα ν θξαηηθφο λνκάξρεο ζπκβίσλε κε ηα φξγαλα ηεο 

λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο. χκθσλα κε ηε λνκνζεζία νη λνκαξρηαθέο 

απηνδηνηθήζεηο «είλαη απηνδηνηθνχκελα θαηά ηφπν λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 
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 Στθν παράγραφο 3, του άρκρου 3 του Νόμου 1622/1986 αναφζρεται ότι «οι διατάξεισ του 

άρκρου 64 του ν. 1416/1984 εφαρμόηονται αναλόγωσ και για τθν  απόςπαςθ υπαλλιλων φορζων 

του δθμοςίου τομζα ςτισ νομαρχιακζσ αυτοδιοικιςεισ». Στθν παράγραφο 5 του ίδιου άρκρου ο 

νόμοσ ςυνεχίηει ότι «δεν επιτρζπεται θ ςφςταςθ νζων κζςεων προςωπικοφ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

για αρμοδιότθτεσ που ανατίκενται με το νόμο αυτόν αποκλειςτικά ςτισ νομαρχιακζσ 

αυτοδιοικιςεισ». 
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δηθαίνπ»
146

. Σα φξγαλα ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ήηαλ ην λνκαξρηαθφ 

ζπκβνχιην, ε λνκαξρηαθή επηηξνπή θαη ν πξφεδξνο ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ
147

. 

Σν λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην απνηειείην απφ αηξεηά κέιε πνπ εθιέγνληαη κε θαζνιηθή, 

άκεζε θαη κπζηηθή ςεθνθνξία, απφ αηξεηνχο αληηπξνζψπνπο ηνπηθψλ 

επαγγεικαηηθψλ, επηζηεκνληθψλ θαη πλεπκαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη απφ 

εθπξνζψπνπο ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ λνκαξρηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ αλαινγηθά, είλαη εθείλα πνπ εθιέγνληαη κε θαζνιηθή, άκεζε θαη κπζηηθή 

ςεθνθνξία
148

. Σα αηξεηά κέιε ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ εθιέγνληαη καδί κε ηηο 

δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο. Σν λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην ήηαλ απνθαζηζηηθφ 

φξγαλν ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο θαη απνθάζηδε γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ 

αλήθνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ. κσο ε λνκνζεζία δελ μεθαζαξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο 

απηέο θαη παξαπέκπεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο ζε κειινληηθά πξνεδξηθά δηαηάγκαηα
149

. 

   Ο Νφκνο 1622/1986 εμαζθάιηδε ηε δεκνθξαηηθή ζχζηαζε ησλ Ννκαξρηαθψλ 

πκβνπιίσλ, θαζψο ηα ¾ ησλ κειψλ ηνπ ήηαλ άκεζα εθιεγκέλα πξφζσπα
150

. Σα 

ππφινηπα κέιε ήηαλ εθπξφζσπνη θνξέσλ, θαζψο θαη ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο, ελψ ν 
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 Ραράγραφοσ 1, άρκρο 20, του Νόμου 1622/1986. 

147
 Ραράγραφοσ 1, άρκρο 24, του Νόμου 1622/1986. 

148
 Ραράγραφοσ 4, άρκρο 4, του Νόμου 1622/1986. 

149
 Ραράγραφοι 1 και 2, άρκρο 33, του Νόμου 1622/1986. 

150
 Ππωσ αναφζρει θ παράγραφοσ 4 του άρκρου 24, του Νόμου 1622/1986, «το νομαρχιακό 

ςυμβοφλιο αποτελείται α) από μζλθ που εκλζγονται με κακολικι, άμεςθ και μυςτικι ψθφοφορία, β) 

από αιρετοφσ αντιπροςϊπουσ των τοπικϊν επαγγελματικϊν, επιςτθμονικϊν και πνευματικϊν 

οργανϊςεων και γ) από εκπροςϊπουσ τθσ κρατικισ διοίκθςθσ με τθν ακόλουκθ ςχζςθ μεταξφ τουσ: 

ςτα 27μελι νομαρχιακά ςυμβοφλια είκοςι μζλθ εκλζγονται με κακολικι, άμεςθ και μυςτικι 

ψθφοφορία, πζντε εκλζγονται από επαγγελματικζσ, επιςτθμονικζσ και πνευματικζσ οργανϊςεισ και 

δφο ορίηονται από το νομάρχθ ωε εκπρόςωποι τθσ κρατικισ διοίκθςθσ. Στα 33μελι νομαρχιακά 

ςυμβοφλια θ αντίςτοιχθ κζςθ είναι 25, 5 και 3, ςτα 39μελι 29, 6 και 4, ςτα 45μελι 34, 7 και 4 και ςτα 

51μελι 38, 8 και 5». 
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πξφεδξνο ηνπ νξγάλνπ εθιέγεηαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη είλαη έλα απφ ηα κέιε 

ηνπ, πνπ έρνπλ εθιεγεί κε θαζνιηθή, άκεζε θαη κπζηηθή ςεθνθνξία
151

. κσο ε 

λνκνζεζία δηαηεξνχζε ηελ θπξηαξρία ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο, έλαληη ηεο 

πεξηθεξεηαθήο, ελψ ην φηη δελ θαηαξγήζεθε ν ζεζκφο ηνπ θξαηηθνχ Ννκάξρε 

νπζηαζηηθά παξέπεκπε, φρη ζε έλα ακηγψο απηνδηνηθεηηθφ ζχζηεκα. Απηφ ην ελίζρπε 

θαη ε πξφβιεςε ησλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ, κε ηα νπνία εθαξκνδφηαλ ν Νφκνο, 

θάηη πνπ δε δηαθνξνπνηνχζε νπζηαζηηθά ην λέν ζεζκφ απφ ηηο Ννκαξρίεο, φπσο 

ιεηηνπξγνχζαλ έσο ηφηε.  

   ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 παξαηεξείηαη απμεκέλε ζπγθέληξσζε 

πιεζπζκνχ, θεθαιαίσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα ηεο ρψξαο. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ηελ αληζνθαηαλνκή ησλ εηζνδεκάησλ θαη 

ηε δηνηθεηηθή θαη πνιηηηθή εμάξηεζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζεζκψλ κε ην θέληξν. Σν 

Ννκαξρηαθφ πκβνχιην ηνπ Νφκνπ 1235/1982 είρε ζθνπφ λα αληηκεησπίζεη κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ απηέο ηηο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θάηη πνπ αθνινχζεζε ε 

ζεζκνζέηεζε ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ηνπ Νφκνπ 1622/1986. πλεπψο απφ 

ηε κία πιεπξά ην λέν φξγαλν ήξζε απέλαληη ζηηο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο πνπ 

παξαηεξνχληαλ ζηελ επηθξάηεηα, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή είρε λα αληηκεησπίζεη θαη ηηο 

ελδνλνκαξρηαθέο αληζφηεηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε θαηαλνκή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ απαζρνινχζε θπξίσο ηα Ννκαξρηαθά 

πκβνχιηα. κσο νη πξνυπνινγηζκνί ησλ έξγσλ ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξνη απφ ην 

ζπλνιηθφ Ννκαξρηαθφ Πξφγξακκα, κε ζπλέπεηα ε εμάξηεζε απφ ην θεληξηθφ θξάηνο 

λα ζπλερίδεηαη. Σν ίδην ζπλέβαηλε θαη κε ηηο απνθάζεηο πνπ έπξεπε λα ιεθζνχλ 
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 Ραράγραφοσ 2, άρκρο 37, του Νόμου 1622/1986. 
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ζρεηηθά κε ηελ εμάιεηςε ησλ ελδνλνκαξρηαθψλ αληζνηήησλ, αθνχ ηνλ θχξην ιφγν 

είραλ νη θεληξηθνί θνξείο
152

. 

 

4.5 Οη δηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο 

   Ζ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζηελ πεξηθέξεηα εληζρχζεθε 

θαη κε ηε ζπγθξφηεζε ησλ δηνηθεηηθψλ Πεξηθεξεηψλ, ζχκθσλα κε ην Νφκν 

1622/1986
153

. Γηα  πξψηε θνξά ε Πεξηθέξεηα εηζάγεηαη ζην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηεο 

ρψξαο θαη ζεζκνζεηείηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε λνκνζεζία
154

. πλεπψο ην θξαηηθφ 

ζχζηεκα ζα ιεηηνπξγνχζε κε ηε λέα λνκνζεζία, κέζσ ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ 

Ννκαξρηψλ θαη νπζηαζηηθά επεξέαδαλ (φπσο κε ηε δηαλνκή πφξσλ) θαη ηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, δηακνξθψλνληαο έηζη κία νξγαλσηηθή 

ζρέζε
155

. Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 1622/1986 ηειηθά δελ ελεξγνπνηήζεθαλ, 
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 Σαγιάσ, Λ., Σπουρδαλάκθσ, Μ., (1990), ό.π., ςελ. 47. 

153
 Με Ρροεδρικό Διάταγμα (όπωσ ορίηει το άρκρο 61 του Νόμου 1622/1986) κακορίηονται οι 

Ρεριφζρειεσ ςτισ οποίεσ διαιρείται θ χϊρα, για το ςχεδιαςμό, προγραμματιςμό και ςυντονιςμό τθσ 

περιφερειακισ ανάπτυξθσ. Με το ίδιο Ρ.Δ. ορίηονται θ ζδρα και ονομαςία τθσ κάκε περιφζρειεσ.  

154
 Με το Νόμο 3200/1955 ςυνζχιςαν να λειτουργοφν οι διανομαρχιακζσ υπθρεςίεσ των υπουργείων, 

με τισ ίδιεσ αρμοδιότθτεσ. Το κακεςτϊσ τθσ 21
θσ

 Απριλίου 1967 με το Νομοκετικό Διάταγμα 532/1970 

όριςε 7 διανομαρχιακζσ υπθρεςίεσ των υπουργείων ςτθν ελλθνικι επικράτεια. Με το Νομοκετικό 

Διάταγμα 957/1971 οι 7 περιοχζσ μετατράπθκαν ςε Ρεριφερειακζσ Διοικιςεισ. Το 1973 οι 

Ρεριφερειακζσ Διοικιςεισ καταργικθκαν, όχι όμωσ και οι διανομαρχιακζσ υπθρεςίεσ των 

υπουργείων. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ υπάγονταν απευκείασ ςε κάκε υπουργείο. Το 1975 και το 1976 με 

τουσ νζουσ οργανιςμοφσ των υπουργείων, διαμορφϊκθκαν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ και οι 

διανομαρχιακζσ υπθρεςίεσ και διαφοροποιικθκαν ωσ προσ τθν ζδρα τουσ και τισ χωρικζσ τουσ 

αρμοδιότθτεσ. Οι διαφορζσ παρατθροφνται όχι μόνο μεταξφ υπθρεςιϊν διαφορετικϊν υπουργείων, 

αλλά και υπθρεςιϊν εντόσ του ίδιου υπουργείου. 

155
 Στθν παράγραφο 6, του άρκρου 74, του Νόμου 1622/1986 αναφζρεται για παράδειγμα ότι κάκε 

περιφερειακό ςυμβοφλιο κατανζμει τισ πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων, για τθ 

χρθματοδότθςθ ζργων νομαρχιακισ και τοπικισ ςθμαςίασ, που του ζχουν δοκεί, «κατά νομαρχιακι 

αυτοδιοίκθςθ τθσ περιφζρειάσ του, με βάςθ το εκνικό πρότυπο περιφερειακισ κατανομισ 

πιςτϊςεων». 
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θαζψο νη πνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη νη αδπλακίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ Νφκνπ δελ 

επέηξεςαλ ηελ εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ
156

. Ο γεληθφο γξακκαηέαο 

ηεο πεξηθέξεηαο ήηαλ άκεζνο εθπξφζσπνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηελ πεξηθέξεηα. Σειηθά κε ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα 51/1987 ζπζηήζεθαλ 13 Πεξηθέξεηεο
157

. 

   Με ηελ νξγάλσζε ησλ λνκαξρηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ έγηλε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970 θαη ηε ρσξνηαμηθή αλνκνηνκνξθία πνπ ηηο ραξαθηήξηδε, δεκηνπξγνχληαλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα σο πξνο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Γηα 

παξάδεηγκα ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο ιεηηνπξγνχζε 12 πεξηθεξεηαθέο 

ππεξεζίεο, ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο 7, ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη 

Γεκνζίσλ Έξγσλ 11, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 30 πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα πνπ πξνθαινχζε ε νξγάλσζε απηή 

ζηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ δεκηνπξγήζεθαλ νη πεξηθέξεηεο
158

. 

   Σα φξγαλα ηεο Πεξηθέξεηαο, ζχκθσλα κε ην Νφκν 1622/1986 ήηαλ ην πεξηθεξεηαθφ 

ζπκβνχιην θαη ν γεληθφο γξακκαηέαο. χκθσλα κε ην άξζξν 62 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, ην 

πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην απαξηηδφηαλ απφ ηνλ γεληθφ γξακκαηέα σο πξφεδξν, ηνπο 

λνκάξρεο ησλ λνκαξρηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο πεξηθέξεηαο, ηνπο 

πξνέδξνπο ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ ησλ ίδησλ λνκψλ θαη έλαλ εθπξφζσπν 

απφ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ νξγάλνπ αθνξνχζαλ ζηνλ 

αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο πεξηθέξεηαο. πγθεθξηκέλα ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην 
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 Ακαδθμία Ακθνϊν, (2000), ό.π., ςελ. 82. 
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 Ρρόκειται για τισ περιφζρειεσ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Κράκθσ, Κεντρικισ Μακεδονίασ, 

Δυτικισ Μακεδονίασ, Θπείρου, Κεςςαλίασ, Λονίων Νθςιϊν, Δυτικισ Ελλάδασ, Στερεάσ Ελλάδασ, 

Αττικισ, Ρελοποννιςου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κριτθσ. 

158
Ανδρονόπουλου, Β., Μακιουδάκθ, Μ., (1991), ό.π., ςελ. 164. 
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δηαηχπσλε ζηνπο θεληξηθνχο δεκφζηνπο θνξείο πξνηάζεηο γηα έξγα θαη κέηξα 

πνιηηηθήο θαη εζληθήο ζεκαζίαο ζηελ πεξηθέξεηα, πνπ εληάζζνληαη ζην κεζνρξφλην 

εζληθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα, θαηαξηίδεη, χζηεξα απφ πξνηάζεηο ησλ λνκαξρηαθψλ 

ζπκβνπιίσλ, ην κεζνρξφλην πεξηθεξεηαθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα, δηακνξθψλεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ κεζνρξφλησλ λνκαξρηαθψλ αλαπηπμηαθψλ  

πξνγξακκάησλ, θαηαξηίδεη ην εηήζην πεξηθεξεηαθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα, 

απνθαζίδεη γηα ηα εηήζηα λνκαξρηαθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, θαηαλέκεη ηηο 

πηζηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ γηα έξγα λνκαξρηαθήο θαη 

ηνπηθήο ζεκαζίαο, δηαηππψλεη ζηνπο θεληξηθνχο δεκφζηνπο θνξείο πξνηάζεηο γηα 

έξγα θαη κέηξα πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη εληάζζνληαη ζηα εηδηθά αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα
159

.  

   Ο γεληθφο γξακκαηέαο ηεο πεξηθέξεηαο δηνξίδεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ 

εθπξνζσπεί ζηελ πεξηθέξεηα. Δίλαη πξντζηάκελνο φισλ ησλ πνιηηηθψλ, αζηπλνκηθψλ 

θαη ιηκεληθψλ αξρψλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ελψ νη αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ 

κεηαβηβαζηεί ζηηο δηαλνκαξρηαθνχ επηπέδνπ ππεξεζίεο αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζηνλ 

γεληθφ γξακκαηέα ηεο πεξηθέξεηαο, ν νπνίνο κπνξεί κε δηθή ηνπ απφθαζε λα 

αλαζέζεη ζηα αξκφδηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα ησλ ππνπξγείσλ ηελ εμνπζία λα 

ππνγξάθνπλ απνθάζεηο θαη άιιεο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη αξκνδηφηεηα
160

. 

   Ζ Πεξηθέξεηα είρε ζθνπφ λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα δπζιεηηνπξγίαο ζηελ 

θξαηηθή νξγάλσζε θαη θπξίσο ην έιιεηκκα πνπ είρε παξαηεξεζεί ζηνλ αλαπηπμηαθφ 

ζρεδηαζκφ ηεο ρψξαο. Ζ θπβέξλεζε γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθξφηεζε κεγαιχηεξεο θαη 
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 Ραράγραφοσ 1, άρκρο 63, του Νόμο 1622/1986. 
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 Άρκρο 66, του Νόμου 1622/1986. 
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θαιχηεξα νξγαλσκέλεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο, πξνθεηκέλνπ έηζη λα βειηηψζεη θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Πξφζεζε ήηαλ ηα πεξηθεξεηαθά φξγαλα λα 

απνηειέζνπλ ηα ζπιινγηθά φξγαλα, ζηα νπνία ζα ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ε θξαηηθή δηνίθεζε κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε
161

. Οη 

γεληθνί γξακκαηείο δελ είραλ νξγαληθή ζρέζε κε ηνπο λνκάξρεο. Οη γεληθνί 

γξακκαηείο θαη νη λνκάξρεο δελ είραλ ζρέζε εμάξηεζεο θαη εγνχληαλ δχν 

δηαθνξεηηθψλ θνξέσλ ηεο δηνίθεζεο. χκθσλα πάλησο κε ηε λνκνζεζία θαη νη δχν 

ζπκκεηείραλ ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην. 

 

4.6 Ο δεκνθξαηηθόο πξνγξακκαηηζκόο θαη ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα 

   Έλα αμηνζεκείσην ζηνηρείν, ην νπνίν ηνλίδεηαη ζην Νφκν 1622/1986, είλαη ν 

δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηνπο ΟΣΑ, ηε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε θαη ηελ πεξηθέξεηα. χκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία ε απηνδηνίθεζε ζπκκεηέρεη πιένλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. Ο ηφηε πξσζππνπξγφο Αλδξέαο Παπαλδξένπ, ζε 

ζπλέληεπμε ζην πεξηνδηθφ New Perspectives Quarterly, εμεγνχζε γηα ην δεκνθξαηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ απνθέληξσζε, φηη πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΠΑΟΚ 

ήηαλ λα πξνσζήζεη ην δηάινγν κε ηνπο πνιίηεο γεληθφηεξα, ζην ζρεδηαζκφ γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ πεληαεηψλ νηθνλνκηθψλ ζρεδίσλ. Οη πνιίηεο, έιεγε ν Παπαλδξένπ, 

αλήθνπλ ζε πφιεηο, δήκνπο θαη άιιεο δηνηθεηηθέο ππνδηαηξέζεηο, ελψ νξγαλψλνληαη 

ζε ζπλδηθάηα, ζσκαηεία αγξνηψλ, θνηηεηηθέο ελψζεηο. 
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   ηελ ίδηα ζπλέληεπμε αλέθεξε φηη ζθνπφο ηεο θπβέξλεζεο ήηαλ λα ζπκκεηέρνπλ 

φινη νη πνιίηεο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο ησλ επελδχζεσλ. Ήηαλ κία 

«αλάπηπμε απφ ηα θάησ». Ζ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γηλφηαλ κε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο θπβέξλεζεο, ηνπ θφκκαηνο, ηεο πεξηθέξεηαο, ησλ ηνπηθψλ 

θπβεξλήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ησλ ζπλδηθάησλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Έηζη πεξηέγξαθε ν Παπαλδξένπ ην δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ελψ 

ζηε ζπλέρεηα αλέθεξε ηελ απνθέληξσζε σο θεληξηθφ άμνλα ηεο πνιηηηθήο ηεο 

θπβέξλεζεο
162

. Δπεζήκαλε ην ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο θαη ηελ 

πξφζεζε ηεο θπβέξλεζεο λα κεηψζεη κε ηελ απνθέληξσζε ηε δχλακε ηεο θεληξηθήο 

εμνπζίαο. 

   Ο δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο νξίδεηαη θαη πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα άξζξα 

70 έσο 74 ηνπ Νφκνπ 1622/1986. ξγαλα ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, είλαη απηά πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο 

ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. Πξφθεηηαη γηα ηνπο θεληξηθνχο θνξείο ηνπ 
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 Θ ακριβισ αναφορά του Ραπανδρζου ςτο περιοδικό New Perspectives Quarterly, (volume 3, 

Spring 1986), ιταν: «We promote a dialogue with the citizens at large in devising our five-year 

economic plans. The citizens, of course, belong to cities, municipalities and some administrative 

provincial subdivisions, and they are also organized in trade unions, farmer unions, student unions. 

What we want to do is have all of these groups participate in determining how investment is 

allocated. From the bottom, this process will move upward ultimately to a Council of Social and 

Economic Policy. We want a program, formulated in this fashion and made consistent at the top, 

where the values of the government and the party in power at the time are meshed with the regional 

voices and the city governments, as well as the private sector voices, including the trade unions and 

business. This we call democratic programming. Decentralization is at the heart of the issue for Greek 

socialism. This is different from the other socialist parties of Europe. We want planning that is 

consistent with decentralization and the reduction of the power of the central state. I suppose this is 

an odd package. But in Greece we have always had a central government that was very strong. Before 

my party took power in 1981, 60% of the gross domestic product was produced in the public sector. 

With the exception of the foreign banks, banks are owned by the state. Olympic Airlines, the 

telephone system, the public power corporation, the trains and so on. Indeed, practically the whole 

service sector is government owned. Decentralization for us has been an effort to turn over the 

powers that had resided in the central government back to the citizenry and the community». 
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δεκνζίνπ ηνκέα πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα απηή, ηα πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα, ηα 

λνκαξρηαθά ζπκβνχιηα, ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα, θαζψο θαη ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα 

ησλ αλαπηπμηαθψλ ζπλδέζκσλ. 

   Σα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα δηαθξίλνληαη ζηα κεζνρξφληα (δειαδή εθείλα πνπ ε 

δηάξθεηά ηνπο είλαη κεγαιχηεξε απφ έλα έηνο) θαη ηα εηήζηα. Αλάινγα κε ην 

ραξαθηήξα ηνπο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε εζληθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, 

πεξηθεξεηαθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, λνκαξρηαθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, 

ηνπηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη εηδηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα. ηα άξζξα 

72 θαη 73 ηνπ Νφκνπ 1622/1986, πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ 

κεζνρξφλησλ θαη εηήζησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

αλαθέξνληαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνγξακκάησλ.  

   Οη πφξνη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνέξρνληαη απφ πηζηψζεηο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, πηζηψζεηο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη 

απφ ηδίνπο πφξνπο ησλ θνξέσλ ηεο απηνδηνίθεζεο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Δζληθήο Οηθνλνκίαο, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ, ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ 

Δπελδχζεσλ θαηαλέκεηαη ζε εζληθήο ζεκαζίαο, πεξηθεξεηαθήο ζεκαζίαο, 

λνκαξρηαθήο ζεκαζίαο θαη ηνπηθήο ζεκαζίαο. Με Π.Γ. ησλ Τπνπξγείσλ 

Δζσηεξηθψλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ 

Έξγσλ, ξπζκίδνληαη νη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ζρεηηθά κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη θπξίσο ε κέζνδνο θαηάξηηζεο 

ηνπ εζληθνχ πξνηχπνπ πεξηθεξεηαθήο θαηαλνκήο πηζηψζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ ζηηο πεξηθέξεηεο, ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Αθφκα ξπζκίδνληαη ηα θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνχ 

ησλ έξγσλ εζληθήο, πεξηθεξεηαθήο, λνκαξρηαθήο ή ηνπηθήο ζεκαζίαο, φπσο θαη νη 
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δηαδηθαζίεο ζχλαςεο θαη ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ πξνγξακκαηηζκνχ, θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηα εηήζηα αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα.  

 

4.7 Η πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

   Με ηνλ Νφκν 1622/1986 ηδξχζεθε ε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε, ε νπνία φκσο 

νπζηαζηηθά δε ιεηηνχξγεζε
163

. Οη πξψηεο εθινγέο ζα γίλνπλ ηειηθά ην 1994, φηαλ κε 

ην Νφκν 2218/1994, ν λένο ζεζκφο απέθηεζε αηξεηά φξγαλα πνπ ήηαλ ν Ννκάξρεο, 

ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην θαη νη Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο. Γηα ηελ εθινγή ησλ 

αηξεηψλ κειψλ ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην Νφκν 1622/1986, 

έπξεπε λα εθδνζεί Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα
164

. πλεπψο ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980 θαη παξά ηηο πξνζδνθίεο πνπ έθεξε ην λέν λνκνζέηεκα, νπζηαζηηθή 

απηνδηνίθεζε αζθνχζαλ νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, δειαδή νη δήκνη θαη 

νη θνηλφηεηεο. Σν 1990 ζηελ Διιάδα αξηζκνχζαλ 359 δήκνη θαη 5560 θνηλφηεηεο, 

δειαδή ζπλνιηθά 5919 Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

   ην επίπεδν ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ν Νφκνο 1622/1986 

πξνζζέηεη λέα δεδνκέλα ζηελ πνιηηηθή ησλ ζπλελψζεσλ. Ο ΓΚΚ πξνβιέπεη ηε 

δπλαηφηεηα απηή, ελψ ν Νφκνο 1416/1984 έδηλε ζεκαληηθά θίλεηξα γηα λα 
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Ανδρονόπουλου, Β., Μακιουδάκθ, Μ., (1991), ό.π., ςελ. 168. 

164
 Στθν παράγραφο, του άρκρου 60, του Νόμου 1622/1986 αναφζρεται ότι «με Ρροεδρικό Διάταγμα 

που εκδίδεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν φςτερα από απόφαςθ του Υπουργικοφ 

Συμβουλίου κακορίηεται ο χρόνοσ ζναρξθσ τθσ ιςχφοσ των διατάξεων των άρκρων 19 ζωσ και 59, ο 

χρόνοσ διενζργειασ των πρϊτων εκλογϊν για τθν ανάδειξθ των μελϊν των νομαρχιακϊν ςυμβουλίων 

και ο χρόνοσ εγκατάςταςθσ των νζων αρχϊν των νομαρχιακϊν αυτοδιοικιςεων». 
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πινπνηήζνπλ νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηελ πνιηηηθή ησλ ζπλελψζεσλ. 

Ο Νφκνο 1622/1986 πξνβιέπεη ζπλελψζεηο, ζην πιαίζην ησλ γεσγξαθηθψλ ελνηήησλ. 

Ζ παξάγξαθνο 1, ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ Νφκνπ 1622/1986 αλαθέξεη φηη κε Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα, «κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο 

θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη χζηεξα απφ γλψκε ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ, 

πξνζδηνξίδνληαη ζε θάζε λνκφ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (ελφηεηεο) κε βάζε ηηο 

ζπγθνηλσληαθέο, πιεζπζκηαθέο, γεσγξαθηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο 

θαη δεκνγξαθηθέο ζπλζήθεο». Οη ζπλελψζεηο ζα γίλνληαλ κεηαμχ ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ αλήθνπλ ζε κία γεσγξαθηθή ελφηεηα. Ζ ζπλέλσζε ησλ 

ΟΣΑ, κέζα ζηηο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο, ζα πξαγκαηνπνηνχληαλ αλ δεηήζνπλ ηε 

ζπλέλσζε ηα 3/5 ηνπιάρηζηνλ ησλ ΟΣΑ ηεο γεσγξαθηθήο ελφηεηαο, εθφζνλ απηνί 

αληηπξνζψπεπαλ ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. 

   Σα λέα θίλεηξα ηνπ Νφκνπ 1622/1986 πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2. ηα νηθνλνκηθά 

θίλεηξα ήηαλ, πσο ζηελ θαηάξηηζε ηνπ λνκαξρηαθνχ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ, πξνβιέπεηαη γηα κία ηξηεηία εηδηθφ πξφγξακκα γηα ηηο αλαπηπμηαθέο 

αλάγθεο ησλ δήκσλ πνπ ζα ζπλελψλνληαλ. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

θαηαλέκεηαη ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ ζπλελψλνληαη πνζφ 

κέρξη ην ½ ηνπ ζπλνιηθνχ εζφδνπ απφ ην θφξν αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηζφπνζν 

θνλδχιη απφ ην πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Σα έζνδα απφ ηηο πεγέο απηέο ζα 

δηαηίζελην ζηελ θάιπςε αλαγθψλ νξγάλσζεο θαη κεραλνξγάλσζεο, ηελ πξνκήζεηα 

ηερληθνχ εμνπιηζκνχ, ηελ θάιπςε ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πνπ ζπληζηνχλ ή κεηέρνπλ, ηελ θάιπςε ππνρξεψζεσλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ κε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη 
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πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο, ηελ θάιπςε δαπαλψλ γηα ηελ πξφιεςε επηζηεκνληθνχ θαη 

ηερληθνχ πξνζσπηθνχ.  

   ην πιαίζην ηεο δεκνηηθήο απνθέληξσζεο ν Νφκνο 1622/1986 πξνέβιεπε ηε 

ζπγθξφηεζε ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ
165

. Ζ ζπγθξφηεζε ησλ λέσλ δεκνηηθψλ νξγάλσλ 

ζα γηλφηαλ χζηεξα απφ απφθαζε ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ λέσλ δήκσλ, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ζπλέλσζε, φπσο πξνέβιεπε ην άξζξν 1 ηνπ Νφκνπ 1622/1986. 

θνπφο ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ ήηαλ ε δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ, κέζα ζηα 

δηνηθεηηθά φξηα ηνπ θαηαξγνχκελνπ ΟΣΑ, φπσο ε ζπληήξεζε ησλ δεκνηηθψλ 

δηθηχσλ θαη ππνδνκψλ. Πξφεδξνο ηνπ ηνπηθνχ ζπκβνπιίνπ ήηαλ ν πάξεδξνο ηνπ 

ζπλνηθηζκνχ θαη ηα ππφινηπα ηέζζεξα κέιε ήηαλ αηξεηά. 
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 Άρκρα 3 ζωσ 7, του Νόμου 1622/1986. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΣΗΚΖ ΣΑΗΜΟΣΖΣΑ 

 

5.1 Εζσηεξηθέο πνιηηηθέο θαη παγθόζκηεο αλαηαξάμεηο  

   Σε δηεηία 1988-1989 ε Διιάδα εηζήξζε ζε κία πεξίνδν θξίζεο, κέζσ ζθαλδάισλ 

θαη πνιηηηθήο ξεπζηφηεηαο. Σν ΠΑΟΚ ιίγν πξηλ ηε δχζε ηεο δεχηεξεο 

θπβεξλεηηθήο ηνπ ζεηείαο, βξέζεθε ζηε δίλε ηεο ζθαλδαινινγίαο, θπξίσο κε ην 

απνθαινχκελν ζθάλδαιν Κνζθσηά. Ζ ζχκπιεπζε θπβέξλεζεο-θφκκαηνο, φπσο θαη ε 

ιατθίζηηθε δεκαγσγία, δεκηνχξγεζαλ ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ νδήγεζαλ ζε 

θαηλφκελα δηαθζνξάο ηε δεκφζηα δσή ηεο ρψξαο. Ζ ρψξα νδεγήζεθε, κέζα ζε έλα 

πξσηνθαλέο θιίκα πνιηηηθήο έληαζεο, ζε εζληθέο εθινγέο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1989. Ζ ΝΓ 

ήξζε πξψην θφκκα, ηα πνζνζηά φκσο πνπ απέζπαζε δελ ηεο επέηξεςαλ λα 

ζπγθξνηήζεη απηνδχλακε θπβέξλεζε. Έηζη ε Διιάδα εηζήιζε ζε κία πεξίνδν 

πνιηηηθήο αζηάζεηαο. Με ηε ζχκπξαμε ηεο ΝΓ θαη ηνπ λενζχζηαηνπ θφκκαηνο ηνπ 

πλαζπηζκνχ, ζπγθξνηήζεθε ε θπβέξλεζε Σδαλλεηάθε, ε νπνία νξθίζηεθε ηελ 1
ε
 

Ηνπιίνπ 1989 θαη παξαηηήζεθε ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ζηηο 12 Οθησβξίνπ 1989. 

Αθνινχζεζε ε νηθνπκεληθή θπβέξλεζε Ενιψηα, ε νπνία νπζηαζηηθά είρε ππεξεζηαθφ 

ραξαθηήξα, ρσξίο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη νπζηαζηηθέο απνθάζεηο. Σνλ 
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Απξίιην ηνπ 1990 έγηλαλ λέεο εθινγέο, ζηηο νπνίεο ε ΝΓ έγηλε θπβέξλεζε, κε νξηαθή 

απηνδπλακία
166

. 

   κσο, ελψ ε Διιάδα νινθιήξσλε έλαλ πνιηηηθφ θχθιν, ζηελ παγθφζκηα ζθελή 

ζπληεινχληαλ θνζκντζηνξηθέο αιιαγέο. ηελ ΔΓ ε πνιηηηθή ηεο πεξεζηξφηθα είρε 

απειεπζεξψζεη δπλάκεηο, νη νπνίεο απνζηαζεξνπνίεζαλ κέζα ζε ιίγα ρξφληα ηα 

ζνζηαιηζηηθά θαζεζηψηα ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε. Σν θνκκνπληζηηθφ ζχζηεκα 

θαηέξξεπζε θαη ην 1990 ε Γεξκαλία επαλελψζεθε. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 1991, κε ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ ΚΚΔ ζηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ηελ θπξηαξρία ησλ δπλάκεσλ ηνπ 

θηιειεπζεξηζκνχ, είρε νινθιεξσζεί ε επηθξάηεζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ελψ ζηα θξάηε 

απηά απειεπζεξψζεθαλ νη δπλάκεηο ηνπ εζληθηζκνχ. Ζ θξίζε απηή εληάζεθε θπξίσο 

ζηε βαιθαληθή ρεξζφλεζν θαη θνξπθψζεθε κε ηε δηάιπζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο. 

   Ζ Διιάδα (φπσο θαη ε Δπξψπε) βξέζεθε απέλαληη ζε πξνθιήζεηο, νη νπνίεο είραλ 

ιάβεη ηζηνξηθέο δηαζηάζεηο θαη είραλ λα αληηκεησπίζνπλ πνηθίια πξνβιήκαηα ζε φια 

ηα επίπεδα, πνιηηηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, εζληθά, ζεζκηθά. Κπξίσο φκσο ππήξμε 

επηηαθηηθή αλάγθε λα εθαξκφζνπλ κέηξα θαη πνιηηηθέο πξνζαξκνγήο ζηηο απαηηήζεηο 

ελφο λένπ παγθνζκίνπ πεξηβάιινληνο, πνπ δηακφξθσζαλ νη λέεο ηζνξξνπίεο 

δπλάκεσλ, χζηεξα θαη απφ ηελ επηθξάηεζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

αλάδεημε λέσλ εζληθψλ θξαηψλ. 

   ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ επεδίσμε λα εθαξκφζεη έλα 

πξφγξακκα πνπ ην ραξαθηήξηδε ν νηθνλνκηθφο θηιειεπζεξηζκφο. Δλψ νη παγθφζκηεο 

ζπλζήθεο έδεηρλαλ φηη ζα επλννχζαλ κία ηέηνηα ζηξνθή ζηελ Διιάδα, ηειηθά φκσο ε 

νξηαθή απηνδπλακία, ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ ζνβνχζαλ ζηελ ειιεληθή 
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 Βοφλγαρθσ, Λ., (2015), ό.π., ςελ. 115-124. 
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νηθνλνκία θαη νη δνκηθέο αδπλακίεο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ην πνιηηηθά ηεηακέλν 

θιίκα, ε αλεπαξθήο, λα αληηκεησπίζεη ηε βαιθαληθή θξίζε, εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη 

ην θιίκα εζληθηζκνχ πνπ πξνθάιεζε ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ε έιιεηςε ζρεδηαζκνχ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο θπβέξλεζεο, κε ζπλέπεηα ν 

πιεζσξηζκφο, ην έιιεηκκα θαη ην ρξένο ηνπ δεκνζίνπ λα δηαηεξνχληαη ζε πςειά 

επίπεδα, ήηαλ νξηζκέλεο απφ ηηο αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζε αδηέμνδα ηελ θπβέξλεζε. 

   Ζ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θξίζε, θαζψο θαη ε επηθξάηεζε ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ 

παγθνζκίσο, απνηεινχζαλ ζεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή 

κεηαξξπζκηζηηθψλ πνιηηηθψλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αλαδηνξγάλσζεο ηνπ 

θξαηηθνχ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ γεληθφηεξε δηαπίζησζε ηεο πνιηηηθήο πνπ 

εθάξκνζαλ νη θπβεξλήζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

εθζπγρξνληζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ήηαλ φηη ππνρψξεζαλ κπξνζηά ζηηο πηέζεηο 

πνπ δέρηεθαλ απφ ηηο αληηδξάζεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ, αιιά θαη κεγάινπ 

κέξνπο ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνκκαηηθψλ παξαγφλησλ ζε εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν
167

. Σν αίηεκα γηα ηελ ελίζρπζε θαη απηνλνκία ηεο 

απηνδηνίθεζεο, ζην πιαίζην ελφο νξζνινγηθνχ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θξαηηθνχ 

κεραληζκνχ εμαθνινπζνχζε λα πθίζηαηαη ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. 

 

5.2 Ο ΕΧΤΑ θαη ε επξσπατθή πνιηηηθή ζπλνρήο 

   ε επξσπατθφ επίπεδν εληζρχζεθε ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ην ζχζηεκα ηεο 

απνθέληξσζεο κε ηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε Σνπηθήο Απηνλνκίαο (ΔΥΣΑ) θαη ηελ 

                                                           
167

 Ακαδθμία Ακθνϊν, (2000), ό.π., ςελ. 85. 
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Δπξσπατθή Υάξηα ησλ Πεξηθεξεηψλ. Ο ΔΥΣΑ ππεγξάθε ην 1985 απφ ην πκβνχιην 

ηεο Δπξψπεο, φκσο ζηελ Διιάδα έγηλε ε θχξσζε ην 1989, κε ην Νφκν 1850/1989. 

χκθσλα κε ηνλ Υάξηε, φπσο κεηαθέξεηαη ην πεξηερφκελφ ηνπ ζηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία, «νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη έλα απφ ηα θχξηα ζεκέιηα 

θάζε δεκνθξαηηθνχ θαζεζηψηνο», ελψ «ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ απνηειεί κέξνο ησλ θνηλψλ δεκνθξαηηθψλ 

αξρψλ φισλ ησλ θξαηψλ-κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο» θαη «απηφ ην 

δηθαίσκα κπνξεί λα αζθεζεί πεξηζζφηεξν άκεζα ζην ηνπηθφ επίπεδν»
168

.  

   Οη δηαηάμεηο ηνπ ΔΥΣΑ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηα θξάηε-κέιε πνπ ηνλ εγθξίλνπλ
169

. 

Μία απφ ηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο ηνπ Υάξηε ήηαλ ε ζπληαγκαηηθή θαη λνκηθή 

ζεκειίσζε ηεο ηνπηθήο απηνλνκίαο
170

. Χο ηνπηθή απηνλνκία λνείηαη ην δηθαίσκα θαη 

ε ηθαλφηεηα ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα ξπζκίδνπλ θαη λα 

δηεπζχλνπλ, ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ κε δηθή ηνπο επζχλε θαη πξνο φθεινο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. Σν δηθαίσκα απηφ 

αζθείηαη απφ ζπκβνχιηα ή ζπλειεχζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ κέιε εθιεγκέλα κε 

ειεχζεξε, κπζηηθή, ίζε, άκεζε θαη θαζνιηθή ςεθνθνξία θαη κπνξνχλ λα έρνπλ 

ππεχζπλα εθηειεζηηθά φξγαλα
171

.   

   Με ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο (1981), ηεο Ηζπαλίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο (1986) ζηελ 

Κνηλφηεηα, ηα δηαξζξσηηθά ηακεία εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο 

«πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή». Με ηε κεηαξξχζκηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ πνπ 
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 Νόμοσ 1850/1989. 

169
 Άρκρο 1, του Νόμου 1850/1989. 

170
 Άρκρο 2, του Νόμου 1850/1989. 

171
 Ραράγραφοι 1 και 2, του άρκρου 3, του Νόμου 1850/1989. 
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πξνψζεζε ε Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε δεκηνπξγήζεθαλ ηα Κνηλνηηθά Πιαίζηα 

ηήξημεο (ΚΠ). Σν ΚΠ 1 είρε δηάξθεηα απφ ην 1989 έσο ην 1993. θνπφο ήηαλ ε 

κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ θαη ε πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο κέζσ ηεο 

πνιπηακεηαθήο (κε ηε ζπκκεηνρή ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ), ηεο πνιπηνκεαθήο (σο 

πξνο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ) θαη ηεο πνιππεξηθεξεηαθήο (κε ηε ζπκπεξίιεςε 

ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Διιάδαο) πξνζέγγηζεο πξνγξακκαηηζκνχ
172

. Καηαξηίζηεθαλ 12 

ηνκεαθά θαη 13 πεξηθεξεηαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ), αληίζηνηρα γηα ηηο 

13 πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Γηα ηα ΠΔΠ νη απνθάζεηο ειακβάλνλην ζε εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, φκσο ε εθαξκνγή θαη ε παξαθνινχζεζε γηλφηαλ ζε 

πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Έηζη αλαβαζκίδεηαη ν αλαπηπμηαθφο ραξαθηήξαο 

ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, νη νπνίεο καδί κε ηηο εζληθέο αξρέο, 

ζπλεξγάδνληαη άκεζα κε ηελ Δπηηξνπή ζε φια ηα ζηάδηα πξνγξακκαηηζκνχ. ε 

ηνπηθφ επίπεδν αλαπηχρζεθαλ αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα. Σα πξνγξάκκαηα απηά πνπ 

αθνξνχζαλ ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ήηαλ ηα Δηδηθά Αλαπηπμηαθά 

Πξνγξάκκαηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πνπ εληάρζεθαλ ζηα 13 ΠΔΠ, ηα νπνία 

ζπλέβαιαλ ζηελ «εθ ησλ θάησ» αλάπηπμε
173

.  

 

5.3 Οη ΚΑΠ θαη ε ζπκκεηνρή ηεο απηνδηνίθεζεο ζην ΠΔΕ 

   Λίγν πξηλ ηε ιήμε ηεο δεχηεξεο θπβεξλεηηθήο ζεηείαο ηνπ ΠΑΟΚ, ςεθίζζεθε ν 

Νφκνο 1828/1989, κε ηνλ νπνίν ζεζκνζεηήζεθαλ λένη εζληθνί πφξνη πξνο φθεινο ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ πνζνζηά επί θφξσλ πνπ 
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 Χριςτοφάκθσ, Μ., (2001), ό.π., ςελ. 211. 

173
 Π.π., ςελ. 212. 
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εηζπξάηηνληαη απφ ην θξάηνο. Σν άξζξν 25 ηνπ Νφκνπ 1828/1989 νξίδεη φηη ηα έζνδα 

ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθά, έθηαθηα θαη ηνπο 

θεληξηθνχο απηνηειείο πφξνπο
174

. Σα έζνδα απφ ηνπο θεληξηθνχο απηνηειείο πφξνπο 

δηαηίζεληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δήκσλ, ησλ 

θνηλνηήησλ θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ ζπλδέζκσλ, ηηο γεληθέο ηνπο δαπάλεο, ελψ 

θαιχπηεηαη θαη ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ γηα ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ 

κεηαβηβαζζεί ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. χκθσλα κε ηε λνκνζεζία 

ζηνπο πφξνπο απηνχο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΑΠΖ θαη ησλ ζρνιείσλ απφ ηα αξκφδηα 

ππνπξγεία. 

   Χο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απφ εζληθνχο 

πφξνπο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηνπηθήο ζεκαζίαο, απηή πξνέξρεηαη, ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο, απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (Π.Γ.Δ.). Μέρξη ηε ςήθηζε ηνπ 

Νφκνπ 1622/1986 δελ ππήξρε νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

ζηελ θαηάξηηζε ηνπ εζληθνχ Π.Γ.Δ. Με ην λφκν απηφ πξνβιέπεηαη ε έκκεζε 

ζπκκεηνρή, θαζψο νη εθπξφζσπνη ηεο απηνδηνίθεζεο ζπκκεηέρνπλ ζην πεξηθεξεηαθφ 

ζπκβνχιην, αθνχ ην φξγαλν έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα δηαηππψλεη πξνηάζεηο ζηνπο 

θεληξηθνχο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα γηα έξγα θαη κέηξα εζληθήο ζεκαζίαο πνπ 

                                                           
174

 Τα τακτικά ζςοδα των διμων προζρχονται από κεςμοκετθμζνουσ υπζρ αυτϊν πόρουσ, τα 

ειςοδιματα τθσ κινθτισ και τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ τουσ, ανταποδοτικά τζλθ και δικαιϊματα, 

φόρουσ, τζλθ, δικαιϊματα και ειςφορζσ, κακϊσ και τοπικά δυνθτικά τζλθ και ειςφορζσ. Τα ζκτακτα 

ζςοδα προζρχονται μεταξφ των άλλων από δάνεια, εκποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και κάκε άλλθ 

πθγι. Στθν παράγραφο 3, του άρκρου 25, του Νόμου 1828/1989 αναφζρει ότι οι κεντρικοί 

αυτοτελείσ πόροι των διμων και των κοινοτιτων προζρχονται από το φόρο ειςοδιματοσ φυςικϊν 

και νομικϊν προςϊπων, τον φόρο ακίνθτθσ περιουςίασ, τα τζλθ κυκλοφορίασ, τουσ φόρουσ που 

ζχουν κεςπιςτεί υπζρ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και δεν καταργοφνται από τον παρόντα νόμο.   
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αθνξνχλ ζηελ πεξηθέξεηα θαη εληάζζνληαη ζην εζληθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα ή ζε 

εηδηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Π.Γ.Δ.  

   Ζ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ έξγσλ 

ηνπ πεξηθεξεηαθνχ Π.Γ.Δ., ζεζκνζεηήζεθε κε ην Νφκν 1235/1982. Ζ ζπκκεηνρή ηεο 

απηνδηνίθεζεο ήηαλ έκκεζε, αθνχ ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε ηνπ 

λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε έγθξηζε ηνπ 

λνκαξρηαθνχ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ
175

. Με ηε ξχζκηζε απηή γηλφηαλ ε 

κεηαθνξά πηζηψζεσλ ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο ζην πεξηθεξεηαθφ πξφγξακκα. Σν 

λνκαξρηαθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη φια ηα έξγα, πνπ κέρξη ηφηε πεξηιακβάλνληαλ 

ζην εζληθφ πξφγξακκα
176

. ην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην ε απηνδηνίθεζε είρε 

εθπξνζψπεζε, φπσο ήηαλ ηνπ δεκάξρνπ ηνπ δήκνπ πνπ ήηαλ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ. 

Ο αλαπηπμηαθφο Νφκνο 1262/1982 πεξηειάκβαλε αθφκα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, 

ζηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία πξνβιέπνληαλ επλντθέο ξπζκίζεηο, γηα ηελ  παξνρή 

επηπιένλ επηρνξήγεζεο ζε επηρεηξήζεηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
177

. Σα 

Ννκαξρηαθά πκβνχιηα επηπιένλ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαζέζνπλ κέρξη ην 3% ηνπ 

ζπλνιηθνχ νξίνπ πιεξσκψλ γηα ηελ επηρνξήγεζε ησλ ΟΣΑ ηνπ λνκνχ ηνπο, γηα ηελ 

θάιπςε ηεο ηδίαο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην δεκνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ
178

. Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είρε 
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 Ε.Ε.Τ.Α.Α., (1989), Σοπικι αυτοδιοίκθςθ και Πρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, Ε.Ε.Τ.Α.Α., Ακινα, 

ςελ. 69. 

176
 Τζτοια ζργα ιταν ςχετικά με τον πρωτογενι τομζα, εγγειοβελτιωτικά, ςυγκοινωνιακά, τα μνθμεία, 

τθν υγεία και τθν πρόνοια, φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και διάφορα ζργα. 

177
 Ραράγραφοσ 1, άρκρο 9, του Νόμου 1262/1982. 

178
 Ακαναςόπουλοσ, Κ., (1989), «Δάνεια, επιχορθγιςεισ, κίνθτρα Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ, επιχειριςεων, ςυνδζςμων», ςτο Νζοι κεςμοί τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ςυλλ.), 

Ε.Ε.Τ.Α.Α., Ακινα, ςελ. 45. 
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δηακνξθσζεί θαη ζεζκνζεηεζεί κε ην Νφκν 1065/1980, ελψ κε ην Νφκν 1416/1984 

εηζήγαγε λένπο εηαηξηθνχο ζεζκνχο
179

.  

   Με ην Νφκν 1622/1986, ζην πιαίζην ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ε 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ζηηο δχν βαζκίδεο ζπκκεηέρεη πιένλ άκεζα ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ έξγσλ. Ζ θαηάξηηζε ηνπ ηνπηθνχ θαη ηνπ λνκαξρηαθνχ 

αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ ε ρξεκαηνδνηηθή πεγή ηνπ ήηαλ ην Π.Γ.Δ., γηλφηαλ 

απφ ην δεκνηηθφ θαη ην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην αληίζηνηρα. Απφ ην 1985 ην 

πεξηθεξεηαθφ Π.Γ.Δ. δηαθξίλεηαη ζην πξφγξακκα πνπ εθηειείηαη απφ ηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ην πξφγξακκα πνπ εθηειείηαη απφ ηηο 

λνκαξρίεο. πλεπψο ε ζπκκεηνρή ηεο απηνδηνίθεζεο αθνξνχζε ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη φρη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ, θαζψο απηή ζπκκεηέρεη έκκεζα κε 

ηνπο εθπξνζψπνπο πνπ δηαζέηεη ζην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην
180

.  

   Δπεηδή ην πεξηθεξεηαθφ Π.Γ.Δ. απνηεινχζε ηε βαζηθή ρξεκαηνδνηηθή πεγή ησλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ππνδνκήο, παξνπζηάδεη 

ελδηαθέξνλ ε εμέιημε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην εζληθφ Π.Γ.Δ., πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

αληηιεπηή θαη ε εμέιημε ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο ζηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθέληξσζεο ηε δεθαεηία ηνπ 1980. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, ε ζπκκεηνρή ηνπ πεξηθεξεηαθνχ Π.Γ.Δ., επί ηνπ εζληθνχ 

Π.Γ.Δ. ην 1982 ήηαλ 14,1%, ην 1983 απμήζεθε ζην 22,8%, ην 1984 24,5%, ην 1985 

25,9%, ην 1986 24,4%, ην 1987 19,2% θαη ην 1988 17,2%
181

.  
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 Ραπακωςτόπουλοσ, Κ., (1989), «Οι ανϊνυμεσ εταιρείεσ των Οργανιςμϊν Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ», ςτο Νζοι κεςμοί τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ςυλλ.), Ε.Ε.Τ.Α.Α., Ακινα, ςελ. 113. 

180
 Ε.Ε.Τ.Α.Α., (1989), ό.π., ςελ. 71. 
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 Π.π., ςελ. 74. 
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   Ζ πνξεία απηή αληηθαηνπηξίδεη θαη ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηε ρψξα 

θαη ηελ αληίζηνηρε πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Σελ  πξψηε 

ηεηξαεηία ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ αθνινχζεζε κία εμφρσο επεθηαηηθή πνιηηηθή ε 

νπνία φκσο απνδείρηεθε πξνβιεκαηηθή
182

. Με ηελ έλαξμε ηεο δεχηεξεο 

θπβεξλεηηθήο ζεηείαο μεθίλεζε ε πινπνίεζε ελφο ζηαζεξνπνηεηηθνχ νηθνλνκηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ραξαθηεξηδφηαλ απφ πεξηνξηζηηθά κέηξα εηζνδεκαηηθήο, 

δεκνζηνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Σν πξφγξακκα απηφ είρε δηάξθεηα απφ 

ην 1985 έσο ην 1987. Σφηε παξαηεξήζεθε κία ζεκαληηθή αλαδίπισζε, ιφγσ θαη ηεο 

πίεζεο (ηδίσο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο), πνπ δερφηαλ ε 

θπβέξλεζε, θαζψο πιεζίαδε ε εκεξνκελία ησλ εζληθψλ εθινγψλ. Ζ νηθνλνκία έηζη 

ζα παξνπζηάζεη χθεζε ζηε ρψξα. 

 

5.4 Η Σπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη ε ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο 

   Σν 1992 ππεγξάθε ε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ή αιιηψο ε πλζήθε ηνπ 

Μάαζηξηρη, ε νπνία άιιαμε ξηδηθά ηε κνξθή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο 

Κνηλφηεηαο, κε ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Οη θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε ε 

λέα ζπλζήθε ήηαλ ην θνηλφ επξσπατθφ λφκηζκα, ε ηζαγέλεηα ηεο Έλσζεο, ε ελίζρπζε 

ησλ εμνπζηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη νη λέεο αξκνδηφηεηεο ηεο 

Δπηηξνπήο
183

. Με ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή εληζρχεηαη, 
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 Βοφλγαρθσ, Λ., (2015), ό.π., ςελ. 105-117. 

183
 Στο άρκρο Η τθσ Συνκικθσ, ςε αντικατάςταςθ των άρκρων 2 και 3 τθσ Συνκικθσ τθσ ΕΟΚ 

αναφζρεται «θ Κοινότθτα ζχει ωσ αποςτολι, με τθ δθμιουργία κοινισ αγοράσ, οικονομικισ και 

νομιςματικισ ζνωςθσ και με τθν εφαρμογι των κοινϊν πολιτικϊν ι δράςεων που αναφζρονται ςτα 

άρκρα 3 και 3 Α, να προάγει τθν αρμονικι και ιςόρροπθ ανάπτυξθ των οικονομικϊν δραςτθριοτιτων 

ςτο ςφνολο τθσ Κοινότθτασ, μια ςτακερι και διαρκι, μθ πλθκωριςτικι και ςεβόμενθ το περιβάλλον 

ανάπτυξθ, ζναν υψθλό 6ακμό ςφγκλιςθσ των οικονομικϊν επιδόςεων, ζνα υψθλό επίπεδο 
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θαζψο ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή απνηειεί κία απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ελψ δεκηνπξγνχληαη ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ην 

Σακείν πλνρήο.  

   Μεηαμχ ησλ άιισλ δηαηάμεσλ, ζεκαληηθή ραξαθηεξίδεηαη ε ξεηή αλαθνξά ζηελ 

αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο. πσο αλαθέξεη ε πλζήθε, «ε Κνηλφηεηα δξα κέζα ζηα 

φξηα ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηεο αλαζέηεη θαη ησλ ζηφρσλ πνπ ηεο νξίδεη ε παξνχζα 

ζπλζήθε. ηνπο ηνκείο πνπ δελ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή ηεο αξκνδηφηεηα, ε 

Κνηλφηεηα δξα ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, κφλνλ εάλ θαη ζην βαζκφ 

πνπ νη ζηφρνη ηεο πξνβιεπφκελεο δξάζεο είλαη αδχλαηνλ λα επηηεπρζνχλ επαξθψο 

απφ ηα θξάηε κέιε θαη δχλαληαη ζπλεπψο, ιφγσ ησλ δηαζηάζεσλ ή ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο πξνβιεπφκελεο δξάζεο, λα επηηεπρζνχλ θαιχηεξα ζε θνηλνηηθφ 

επίπεδν
184

». Ζ αξρή απηή ζεκαίλεη φηη ε θαηαλνκή ησλ εμνπζηψλ εληφο ηεο Έλσζεο 

γίλεηαη κε ηξφπν πνπ ε Κνηλφηεηα αλαιακβάλεη ιεηηνπξγίεο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ δε 

δχλαηαη λα αζθεζνχλ απφ ηνπο ζεζκνχο πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε ρακειφηεξα πνιηηηθά 

θαη δηνηθεηηθά επίπεδα, φπσο είλαη ηα θξάηε θαη νη πεξηθέξεηεο. Έηζη ε νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή ζπλνρή ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Γίλεηαη 

γεληθψο απνδεθηφ φηη ην εζληθφ θξάηνο είλαη πνιχ κηθξφ γηα λα αληηκεησπίζεη ηα 

κεγάια πξνβιήκαηα θαη πνιχ κεγάιν γηα ηα κηθξά πξνβιήκαηα
185

. 

                                                                                                                                                                      
απαςχόλθςθσ και κοινωνικισ προςταςίασ, τθν άνοδο του βιοτικοφ επιπζδου και τθσ ποιότθτασ ηωισ, 

τθν οικονομικι και κοινωνικι ςυνοχι και τθν αλλθλεγγφθ μεταξφ των κρατϊν μελϊν». Στουσ 

ςκοποφσ αυτοφσ, αναφζρει παρακάτω, περιλαμβάνει και «τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ και 

κοινωνικισ ςυνοχι». 

184
 Άρκρο 3Β τθσ Συνκικθσ. 

185
 Bell, D., (1987), The world and the United States in 2013, Daedalus, Vol 116, No. 3, The MIT Press, 

ςελ. 1-32. 
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   Μία άιιε θαηλνηνκία ήηαλ ε ίδξπζε ελφο λένπ θνηλνηηθνχ νξγάλνπ, ηεο Δπηηξνπήο 

ησλ Πεξηθεξεηψλ. Ζ Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ αληηπξνζψπνπο ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπηθήο δηνίθεζεο θαη έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα
186

. 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ 189, απφ θάζε θξάηνο-κέινο. Απηφ ζήκαηλε φηη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε πξνσζνχζε δπλακηθά ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή θαη αλαβάζκηδε 

ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε αμηφπηζηνπο ζπλνκηιεηέο εληφο ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Κνηλφηεηαο. πλεπψο ε Διιάδα ζπλεηδεηνπνηνχζε φηη ήηαλ 

επηηαθηηθή αλάγθε κίαο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζην επίπεδν ηεο απηνδηνίθεζεο. 

Ζ πλζήθε πεξηέγξαθε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη δξάζεο ηεο Δπηηξνπήο
187

. 

   Με ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ζπλέρηζε κε ηηο ίδηεο 

αξρέο, φκσο κε λέεο πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αλάγθεο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Κνηλφηεηαο. ην πιαίζην απηφ απνθαζίζηεθε ε 

                                                           
186

 Άρκρο 198Α τθσ Συνκικθσ, «Συνιςτάται επιτροπι αποτελοφμενθ από αντιπροςϊπουσ των 

οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και περιφερειακισ διοίκθςθσ, καλοφμενθ ςτο εξισ "Επιτροπι 

των Ρεριφερειϊν", θ οποία ζχει ςυμβουλευτικό χαρακτιρα». 

187
 Ωσ προσ τθ λειτουργία τθσ το Άρκρο 198Β τθσ Συνκικθσ ανζφερε, «Θ Επιτροπι των Ρεριφερειϊν 

διορίηει μεταξφ των μελϊν τθσ τον πρόεδρο και το προεδρείο τθσ για περίοδο δφο ετϊν. Θ Επιτροπι 

των Ρεριφερειϊν καταρτίηει τον εςωτερικό τθσ κανονιςμό και τον υποβάλει προσ ζγκριςθ ςτο 

Συμβοφλιο που αποφαςίηει ομοφϊνωσ. Θ Επιτροπι των Ρεριφερειϊν ςυγκαλείται από τον πρόεδρο 

τθσ αιτιςει του Συμβουλίου και τθσ Επιτροπισ μπορεί επίςθσ να ςυνεδριάςει με δικι τθσ 

πρωτοβουλία». Για τθ δράςθ τθσ ςτο Άρκρο 198Γ τονίηεται, «Το Συμβοφλιο ι θ Επιτροπι ηθτοφν τθ 

γνϊμθ τθσ Επιτροπισ των Ρεριφερειϊν ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παροφςα ςυνκικθ, 

κακϊσ και ςε κάκε περίπτωςθ που το Συμβοφλιο ι θ Επιτροπι το κρίνει ςκόπιμο. Εάν το Συμβοφλιο ι 

θ Επιτροπι το κρίνουν αναγκαίο, τάςςουν ςτθν Επιτροπι των Ρεριφερειϊν προκεςμία ενόσ 

τουλάχιςτον μθνόσ για να υποβάλει τθ γνϊμθ τθσ. Θ προκεςμία υπολογίηεται από τθ γνωςτοποίθςθ 

ςτον πρόεδρο τθσ επιτροπισ αυτισ. Μετά τθν πάροδο τθσ προκεςμίασ, θ ζλλειψθ τθσ γνϊμθσ δεν 

εμποδίηει το Συμβοφλιο ι τθν Επιτροπι να ενεργιςουν. Πταν ηθτείται θ γνϊμθ τθσ Οικονομικισ και 

Κοινωνικισ Επιτροπισ κατά εφαρμογι του άρκρου 198, θ Επιτροπι των Ρεριφερειϊν ενθμερϊνεται 

από το Συμβοφλιο ι τθν Επιτροπι για αυτι τθν αίτθςθ γνϊμθσ. Θ Επιτροπι των Ρεριφερειϊν 

δφναται, εφόςον κεωρεί ότι διακυβεφονται ςυγκεκριμζνα περιφερειακά ςυμφζροντα, να εκφζρει 

γνϊμθ ςχετικά με το κζμα. Θ Επιτροπι των Ρεριφερειϊν δφναται να εκφζρει γνϊμθ και με δικι τθσ 

πρωτοβουλία ςτισ περιπτϊςεισ που το κρίνει ςκόπιμο. Θ γνϊμθ τθσ Επιτροπισ των Ρεριφερειϊν 

κακϊσ και τα πρακτικά των ςυςκζψεων διαβιβάηονται ςτο Συμβοφλιο και ςτθν Επιτροπι». 
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θαηάξηηζε ηνπ ΚΠ 2. Μεηαμχ ησλ άιισλ απμήζεθαλ νη θνηλνηηθνί πφξνη, 

δεκηνπξγήζεθε ην Σακείν πλνρήο (γηα έξγα ζηελ Διιάδα, ηελ Ηζπαλία ηελ 

Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηξιαλδία), θαζψο θαη ε επηκήθπλζε ηεο πεξηφδνπ, πνπ έγηλε 

εμαεηήο, αληί πεληαεηήο πνπ ήηαλ ζην πξνεγνχκελν πιαίζην. ην πεξηθεξεηαθφ 

ζθέινο ηα Δηδηθά Αλαπηπμηαθά Πξνγξάκκαηα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

απνξξνθνχζαλ ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ΠΔΠ θαη ελίζρπαλ ην λέν ζεζκφ ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, κε πφξνπο θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή, φπσο θαη ηνπο 

Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
188

. 

 

5.5 Οη παιηλσδίεο γηα ηε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε 

   Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη παξά ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο, νη θπβεξλήζεηο ηνπ ΠΑΟΚ δελ θαηάθεξαλ λα πεξηνξίζνπλ ην 

ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν, ην νπνίν επηθξαηνχζε ζηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο ρψξαο, 

φπσο ππήξμε αξρηθά ε ππφζρεζε γηα πεξηζζφηεξε απνθέληξσζε ζηηο δηαθεξχμεηο θαη 

ζηηο δειψζεηο ησλ θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ, αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πξσζππνπξγνχ. 

Σν ΠΑΟΚ ιεηηνχξγεζε κε αξρεγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη είρε σο ζπλέπεηα ν 

θξαηηθφο κεραληζκφο λα δηνγθσζεί θαη λα ζηειερσζεί κε θνκκαηηθά ζηειέρε. Σν 

ζχζηεκα απηφ απνηέιεζε ηξνρνπέδε ζηελ πινπνίεζε ελφο ζρεδίνπ πνπ ζα 

πεξηειάκβαλε κεηαξξπζκίζεηο, φπσο ε ίδξπζε ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο. Θα 

δεκηνπξγνχληαλ έηζη έλαο λένο ζεζκηθφο πφινο εμνπζίαο πνπ ζα επεξέαδε ηηο 

ηζνξξνπίεο κεηαμχ θέληξνπ θαη πεξηθέξεηαο. Ζ θνκκαηηθή παξνπζία ζηνλ θξαηηθφ 

κεραληζκφ ήηαλ ηέηνηα, πνπ νπζηαζηηθά ην θφκκα θαηέιαβε απφ ηελ αξρή ην 
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 Χριςτοφάκθσ, Μ., (2001), ό.π., ςελ. 215. 
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θξάηνο
189

. Σελ πεξίνδν απφ ην 1982 έσο ην 1989 θαηαξγεζήθαλ νη ζέζεηο ησλ 

αλψηεξσλ ππαιιήισλ θαη δηνξίζζεθαλ εθαηνληάδεο κεηαθιεηνί ππάιιεινη,   

ζχκθσλα κε θνκκαηηθά θξηηήξηα. Σν ίδην ίζρπζε θαη ζηηο ηνπνζεηήζεηο 

πξντζηακέλσλ ζηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο, ελψ θαη ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο 

επηθξάηεζε ν θνκκαηηθφο ραξαθηήξαο
190

. πλεπψο ην θεληξηθφ επηθξάηεζε ηνπ 

πεξηθεξεηαθνχ. Σα πεξηζζφηεξα ηνπηθά ζηειέρε ρξεζηκνπνίεζαλ ηα πεξηθεξεηαθά 

φξγαλα γηα λα αλαξξηρεζνχλ ζηηο θεληξηθέο ζέζεηο εμνπζίαο. 

   Ζ ΝΓ, χζηεξα θαη ηε ζηξνθή ηεο πξνο ην θηιειεπζεξηζκφ απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, μεθίλεζε ηελ αληηπαξάζεζε κε ην ΠΑΟΚ κέζα απφ ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε, θαζψο απνδείρζεθε ηδαληθφο ρψξνο πνιηηηθήο θαη θνκκαηηθήο 

αληηπαξάζεζεο. Ζ ΝΓ θαηάθεξε ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 1986 λα θπξηαξρήζεη 

ζηνπο ηξεηο κεγαιχηεξνπο δήκνπο ηεο ρψξαο.  

   Ζ λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε απαζρφιεζε ηελ νηθνπκεληθή θπβέξλεζε Ενιψηα ην 

1989. κσο ππήξμαλ δηαθσλίεο σο πξνο ηε κνξθή πνπ ζα ιάκβαλε ν ζεζκφο, θαζψο 

ε ΝΓ πξνέθξηλε ηε ζεζκνζέηεζε ζε επίπεδν επαξρίαο. Σειηθά ππήξμε ζπκβηβαζκφο 

θαη ν Νφκνο 1878/1990 επέβαιε ηε δηάζπαζε πέληε λνκψλ ζε πεξηζζφηεξεο 

λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο
191

. Σν άξζξν 1 ηνπ Νφκνπ 1878/1990 αλαθέξεη φηη «κε 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη εθάπαμ γηα θάζε λνκφ κε πξφηαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο θπβέξλεζεο, Δζσηεξηθψλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη 
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 Ραππάσ, Τ., (2009), ό.π., ςελ. 188. 

190
 Μακρυδθμιτρθσ, Α., (2001), «Θ δθμόςια διοίκθςθ ςτο πολιτικό ςφςτθμα», ςτο Σπθλιωτόπουλοσ, 

Ε., Μακρυδθμιτρθσ, Α., Η Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα, Σάκκουλασ, Ακινα, ςελ. 16. 

191
 Ακαδθμία Ακθνϊν, (2000), ό.π., ςελ. 83. 
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Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη λνκνί, κε 

πεξηζζφηεξεο απφ κία λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο». 

   Ο λφκνο φξηδε θαη ηελ εκεξνκελία γηα ηε δηεμαγσγή εθινγψλ, νη νπνίεο θαη ζα 

αλαδείθλπαλ ηα κέιε ησλ λνκαξρηαθψλ ζπκβνπιίσλ. Αλέθεξε φηη «νη πξψηεο εθινγέο 

γηα ηελ αλάδεημε λνκαξρηαθψλ ζπκβνπιίσλ ζα δηελεξγεζνχλ ηαπηφρξνλα κε ηηο 

ακέζσο πξνζερείο δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο εθινγέο ηεο 14
εο

 Οθησβξίνπ 1990»
192

. 

κσο, ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα φηαλ ε ΝΓ ζπγθξφηεζε απηνδχλακε θπβέξλεζε πήξε 

δηαθνξεηηθέο απνθάζεηο. Με λέν λφκν αλέβαιε ηηο λνκαξρηαθέο εθινγέο. Πξφθεηηαη 

γηα ην Νφκν 1900/1990, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «κε Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα πνπ 

εθδίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ άξζξσλ 19 έσο θαη 59, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί κε πξνγελέζηεξνπο λφκνπο 

ηξνπνπνηνχληαη κε ηνλ παξφληα λφκν, ν ρξφλνο δηελέξγεηαο ησλ πξψησλ εθινγψλ γηα 

ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ησλ λνκαξρηαθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ν ρξφλνο εγθαηάζηαζεο 

ησλ αξρψλ ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ»
193

. Σν ίδην άξζξν δηεπθξίληδε φηη νη 

πξψηεο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζπκβνπιίσλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πξφθεηηαη λα δηελεξγεζνχλ κέζα ζηελ πεξίνδν ηεο ζεηείαο ησλ 

δεκνηηθψλ αξρψλ πνπ ζα αλαδεηθλχνληαλ ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο εθείλεο ηεο 

πεξηφδνπ. Ζ θπβέξλεζε γηα λα αηηηνινγήζεη ηελ αλαβνιή ησλ εθινγψλ αλέθεξε φηη 

ππήξμε αζάθεηα ζηε λνκνζεζία, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή δελ είρε πξνεγεζεί ε 

απαηηνχκελε πξνεηνηκαζία
194

. Έλαο άιινο ιφγνο ήηαλ φηη ε θπβέξλεζε δελ εθάξκνζε 
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 Ραράγραφοσ 15, άρκρο 1, του Νόμου 1878/1990. 

193
 Άρκρο 3, του Νόμου 1900/1990. 

194
 Ακαδθμία Ακθνϊν, (2000), ό.π., ςελ. 84. 
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κία κεηαξξπζκηζηηθή πνιηηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο απηνδηνίθεζεο, θαζψο είρε απέλαληί 

ηεο πνιιά νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά πξνβιήκαηα θαη έθξηλε φηη ε θεληξηθή 

δηνίθεζε αδπλαηνχζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο κίαο ηέηνηαο 

κεηαξξχζκηζεο
195

.  

   Ζ θπβέξλεζε ηεο ΝΓ ςήθηζε ην 1993 ζπκπιεξσκαηηθφ λφκν γηα ηε ζχζηαζε ηνπ 

δεχηεξνπ βαζκνχ δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο. Πξφθεηηαη γηα ην λφκν 2130/1993, ν 

νπνίνο ζπκπιεξψλεη ηνλ πξνγελέζηεξν 1622/1986
196

. Ο λένο Νφκνο 2130/1993 

ζχζηελε δηαλνκαξρηαθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ζηε βάζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο απνθέληξσζεο, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ γεληθνχ γξακκαηέα ηεο 

πεξηθέξεηαο ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Ο λφκνο ηνπ 1993 πξνέβιεπε φηη κε 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ δηαλνκαξρηαθψλ ππεξεζηψλ, 

φπσο φξηδε ην άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ 2026/1992
197

. Οη πεξηθέξεηεο, φπσο θαη νη λνκνί, 

εμαθνινπζνχζαλ λα κελ απνηεινχλ λνκηθά πξφζσπα θαη ν θαζνξηζκφο ηνπο, ε 

νλνκαζία θαη ε έδξα ηνπο θαζνξίδνληαλ κε δηαηάγκαηα
198

. 

 

5.6 Οη ζρέζεηο ηεο απηνδηνίθεζεο κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε 
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 Γιαννόπουλοσ, Ρ., (2001), Κοινωνία πολιτών και αυτοδιοίκθςθ, Δωδϊνθ, Ακινα, ςελ. 46. 

196
 Άρκρα 1-3, του Νόμου 2130/1993, για τθν Ρεριφερειακι Διοίκθςθ. 

197
 Ο Νόμοσ 2026/1992 περιελάμβανε ρυκμίςεισ, όπωσ τθ μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτουσ 

Νομάρχεσ, τθ ςφςταςθ ςυμβουλίων ι επιτροπϊν γνωμοδοτικισ αρμοδιότθτασ ςτισ ςχζςεισ νομάρχθ 

με τισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ και τουσ οργανιςμοφσ, κακϊσ και το πλαίςιο οργάνωςθσ υπουργείων 

και των Ν.Ρ.Δ.Δ.   
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 Σιοφτθ, Γ., (2001), «Αποκζντρωςθ», ςτο Σπθλιωτόπουλοσ, Ε., Μακρυδθμιτρθσ, Α., Η Δθμόςια 

Διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα, Σάκκουλασ, Ακινα, ςελ. 51. 
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   Οη κεηαξξπζκίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 έσο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

δηακφξθσζαλ θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ηνπηθήο θαη ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο 

κε ηελ θξαηηθή δηνίθεζε. Οπζηαζηηθά αληηθαηνπηξίδεηαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ 

θέληξνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο, κε ηνλ αξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρεη πξφζεζε λα 

παξαρσξεί ε θεληξηθή δηνίθεζε ζηελ απηνδηνίθεζε, γηα ηελ επίηεπμε ηεο απηνηέιεηαο 

ησλ δνκψλ ηεο θαη ηελ αλάδεημε ελφο ιεηηνπξγηθνχ απνθεληξσηηθνχ δηνηθεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Οπζηαζηηθά δειαδή γηλφηαλ παξαρψξεζε κέξνπο ηεο εμνπζίαο ηεο πνπ 

δηαηεξνχζε έσο ηφηε. 

   Ζ θξαηηθή δηνίθεζε αζθνχζε ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο 

ζηηο πξάμεηο ησλ δεκνηηθψλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ. Οη απνθάζεηο ηεο 

απηνδηνίθεζεο δειαδή απνζηέιινληαλ ζηνλ λνκάξρε πξνθεηκέλνπ λα ειέγμεη εάλ 

απηέο ήηαλ ζχλλνκεο. ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ν λνκάξρεο κπνξνχζε λα αζθήζεη 

έιεγρν ζθνπηκφηεηαο ζηηο απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ
199

.  Δπίζεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία κπνξνχζε λα επηβάιιεη θπξψζεηο 

ζηα φξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

πξνβιεπφηαλ απφ ηνλ δεκνηηθφ θαη θνηλνηηθφ θψδηθα. 

   χκθσλα κε ην άξζξν 22, ηνπ Νφκνπ 1832/1989 πξνβιεπφηαλ ε άζθεζε κφλν 

ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ζηηο απνθάζεηο ησλ δεκνηηθψλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ γηα 

έξγα θαη πξνκήζεηεο ησλ ΟΣΑ. πσο αλέθεξε, «νη πξάμεηο δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ, δεκαξρηαθψλ επηηξνπψλ, δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ δεκνηηθψλ ή 

θνηλνηηθψλ ηδξπκάησλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη 

ζπλδέζκσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε έξγσλ, εξγαζηψλ 

πξνκεζεηψλ», ππφθεηληαη κφλν ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο απφ ηνλ λνκάξρε. 
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 Ανδρονόπουλου, Β., Μακιουδάκθ, Μ., (1991), ό.π., ςελ. 188. 
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   Σα φξγαλα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κπνξνχζαλ φκσο λα ζπκκεηέρνπλ ζηα 

ζπκβνχιηα ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο, φπσο θαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ δπλαηφηεηα απηή πξνβιεπφηαλ ζηνπο Νφκνπο 1235/1982 θαη 

1416/1984. Μεηαμχ ησλ άιισλ πξνβιεπφηαλ ε ζπκκεηνρή ησλ αηξεηψλ εθπξνζψπσλ 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηα λνκαξρηαθά θαη επαξρηαθά ζπκβνχιηα, φπσο θαη ζηε 

δηνίθεζε δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ, ε δηαηχπσζε γλψκεο ζε λνκνζρέδηα πνπ 

αθνξνχζαλ ζηελ απηνδηνίθεζε, ν νξηζκφο ησλ ζπληξερνπζψλ αξκνδηνηήησλ, ε 

ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο. 

   Αληίζηνηρα ε θεληξηθή δηνίθεζε ήιεγρε ηηο πξάμεηο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ 

ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, ελψ είρε ην δηθαίσκα επηβνιήο θπξψζεσλ ζηα 

λνκαξρηαθά φξγαλα. Ζ επνπηεία απηή αθνξνχζε ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ 

ησλ νξγάλσλ ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο απφ ηνλ λνκάξρε. κσο ν Νφκνο 

1622/1986 πξνέβιεπε θαη ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηελ θξαηηθή δηνίθεζε 

θαη ηε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε. Ο λφκνο φξηδε ηε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε σο 

βαζηθφ φξγαλν ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ, ζην 

πιαίζην ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Δθπξφζσπνο ηεο λνκαξρηαθήο 

απηνδηνίθεζεο είρε ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρεη σο κέινο ζην πεξηθεξεηαθφ 

ζπκβνχιην. Αθφκα κπνξνχζαλ λα ζπλάςνπλ κεηαμχ ηνπο πξνγξακκαηηθέο 

ζπκβάζεηο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

ΟΗ ΑΡΧΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΖ ΣΡΗΔΣΗΑ 1994-1997 

 

6.1 Αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο απηνδηνίθεζεο ζηελ επνρή ηνπ Μάαζηξηρη 

   Απφ ην 1993 αξρίδεη κία πεξίνδνο ξηδηθψλ δνκηθψλ αιιαγψλ ζηελ απηνδηνίθεζε, κε 

ηελ θπβεξλεηηθή αιιαγή πνπ ζπληειείηαη ζηε ρψξα. Με ηε λίθε ζηηο εζληθέο εθινγέο 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1993, ην ΠΑΟΚ ζρεκαηίδεη απηνδχλακε θπβέξλεζε. Σν ΠΑΟΚ 

είρε ζηε λέα απηή πεξίνδν εγθαηαιείςεη νξηζηηθά ην ξηδνζπαζηηθφ ραξαθηήξα πνπ 

είρε θπξηαξρήζεη απφ ηελ ίδξπζή ηνπ έσο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, γηα ηελ 

νηθνδφκεζε κίαο ζνζηαιηζηηθήο θαη απηνδηαρεηξηζηηθήο θνηλσλίαο. Σε δεθαεηία ηνπ 

1990 είρε εμειηρηεί ζε έλα θφκκα ηεο επξσπατθήο ζνζηαιδεκνθξαηίαο. ην πιαίζην 

απηφ εληάρηεθε ζηε νζηαιηζηηθή Γηεζλή ην 1990 θαη πιένλ ν επξσπατθφο ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκφο ήηαλ μεθάζαξνο.  

   Ζ Διιάδα είρε εηζέξζεη πιένλ ζηελ πεξίνδν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηνπ 

εμεπξσπατζκνχ. Δίρε πξνεγεζεί ε ππνγξαθή ηεο ζεκαληηθφηεξεο επξσπατθήο 

ζπλζήθεο, ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 1992, πνπ ην ΠΑΟΚ, ην 

νπνίν ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα ζα επέζηξεθε ζηελ θπβέξλεζε, ηάρζεθε ππέξ ηεο 

εθαξκνγήο ηεο. Δίρε πξνεγεζεί επίζεο ε έγθξηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Σνπηθήο 

Απηνλνκίαο, ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ν νπνίνο δέζκεπε ηα θξάηε-
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κέιε πνπ είραλ επηθπξψζεη ην Υάξηε λα εγγπεζνχλ ηελ πνιηηηθή, δηνηθεηηθή θαη 

νηθνλνκηθή απηνλνκία ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. Ζ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, απφ ηε κία 

πίεζε ηελ Διιάδα λα πξνρσξήζεη ζε δνκηθέο αιιαγέο σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηνπ 

θξάηνπο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ελψ απφ ηελ άιιε αλαδείθλπε ηηο 

ηνπηθέο θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο αξρέο ζε θαζνξηζηηθνχο θνξείο ζηε δηαρείξηζε 

ζεκαληηθψλ επξσπατθψλ θνλδπιίσλ. ην πιαίζην απηφ ζπληειέζηεθαλ ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηε κνξθή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο απηνδηνίθεζεο ζηε ρψξα. 

   Ζ πεξίνδνο απφ ην 1994 έσο 1997 είλαη ε ηξηεηία ζηελ νπνία ιακβάλνληαη 

ζεκαληηθέο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ νδήγεζαλ ζε κία ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα
200

. Ζ 

Διιάδα ήηαλ πιένλ, απφ ηηο επίζεκεο ζπλζήθεο, αιιά θαη απφ ηελ ίδηα ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ππνρξεσκέλε λα πξνζαξκφζεη ην δηνηθεηηθφ κεραληζκφ ηεο 

ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα. Δπηπιένλ νη δνκέο πνπ ζα πξνέθππηαλ έπξεπε 

λα ήηαλ ιεηηνπξγηθνί θαη ηθαλνί λα απνξξνθήζνπλ ηα ζεκαληηθά θνλδχιηα ησλ 

θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Νφκνπ 2218/1994 πεξηγξάθεη 

απηήλ ηελ αλαγθαηφηεηα, ππνγξακκίδνληαο φηη «ζε φια ηα δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλα 

θξάηε ηεο Δπξψπεο αλαγλσξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηε δηαηχπσζε ηνπ ράξηε ηνπηθήο 

απηνλνκίαο πνπ ςεθίζηεθε απφ ηα θξάηε - κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

(λφκνο 1850/ 1989), φηη νη νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη έλα απφ ηα θχξηα 

ζεκέιηα θάζε δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο, φηη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε 

δηαρείξηζε δεκφζησλ ππνζέζεσλ απνηειεί ηκήκα ησλ θνηλψλ δεκνθξαηηθψλ αξρψλ 

ζε φια ηα θξάηε - κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, φηη ην δηθαίσκα απηφ ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ κπνξεί λα αζθεζεί πεξηζζφηεξν άκεζα ζην ηνπηθφ επίπεδν, 
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 Μακρυδθμιτρθσ, Α., (2001), ό.π., ςελ. 17. 
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φηη ε χπαξμε νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε πξαγκαηηθέο αξκνδηφηεηεο 

επηηξέπεη κία δηνίθεζε απνηειεζκαηηθή πνπ ηαπηφρξνλα βξίζθεηαη θνληά ζηνλ πνιίηε 

θαη ηέινο φηη ε ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο 

απνηειεί ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ πξνζπάζεηα νηθνδφκεζεο κηαο Δπξψπεο 

ζεκειησκέλεο πάλσ ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο απνθέληξσζεο ηεο 

εμνπζίαο». 

 

6.2 Η αηξεηή λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε 

   Ζ πξψηε κεγάιε κεηαξξχζκηζε έγηλε ην 1994 κε ηελ θαηάξγεζε ηεο θξαηηθήο 

λνκαξρίαο, ηελ νπνία αληηθαηέζηεζε ε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε, ηα φξγαλα ηεο 

νπνίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ λνκάξρε, ήηαλ αηξεηά. Ο Νφκνο 2218/1994, ν 

νπνίνο ζέζπηδε ην δεχηεξν βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ραξαθηεξίζηεθε 

επαλαζηαηηθφο, δηφηη δεκηνπξγνχζε έλαλ ηζρπξφ απηνδηνηθεηηθφ θνξέα, ελψ 

νπζηαζηηθά νινθιήξσζε θαη κία πξνζπάζεηα πνπ θξαηνχζε δεθαεηίεο νιφθιεξεο, γηα 

ηε ζπγθξφηεζε ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο
201

. Ζ λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε 

ζεζκνζεηήζεθε ιφγσ θαη ησλ πηέζεσλ απφ ηελ ΔΔ, φκσο πινπνηήζεθε χζηεξα απφ 

πξνζπάζεηεο πνπ μεθίλεζαλ απφ ηελ πξψηε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ ηε δεθαεηία ηνπ 

1980
202

. 
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 Νόμοσ 2218/1994, «Μδρυςθ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ, τροποποίθςθ διατάξεων για τθν 

πρωτοβάκμια αυτοδιοίκθςθ και τθν περιφζρεια και άλλεσ διατάξεισ». 

202
 Χριςτοφιλοποφλου, Ρ., (1998), «ΡΑΣΟΚ και τοπικι αυτοδιοίκθςθ, Οργανωτικι δομι και 

πολιτικζσ», ςτο Σπουρδαλάκθσ, Μ. (επιμ.), ΠΑΟΚ:  Κόμμα-κράτοσ-κοινωνία, Ρατάκθσ, Ακινα, ςελ. 
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   Ο Νφκνο 2218/1994 θαηαξγνχζε ηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε ζην λνκφ θαη νη 

αξκνδηφηεηεο ηεο θξαηηθήο λνκαξρίαο κεηαβηβάδνληαλ ζηε λενζχζηαηε Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε. Σα φξγαλά ηεο ήηαλ αηξεηά θαη απνηεινχληαλ απφ ηνλ Ννκάξρε, ην 

Ννκαξρηαθφ πκβνχιην θαη ηηο Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο. Ζ θξαηηθή δηνίθεζε δηέζεηε 

πιένλ ζην λνκφ νξηζκέλεο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ππνπξγείσλ. Οη Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο αληηθαηέζηεζαλ ηηο παιηέο θξαηηθέο λνκαξρίεο θαη ν λένο ζεζκφο 

εθαξκφζηεθε πάλσ ζην ηζρχνλ ζχζηεκα ησλ λνκψλ, ρσξίο λα αιιάμνπλ ηα φξηά ηνπο. 

Ο ζθνπφο ηνπ ήηαλ ε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

πεξηθέξεηάο ηνπο. Σν άξζξν 1 ηνπ Νφκνπ 2218/1994 μεθαζαξίδεη φηη νη Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο ήηαλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ δελ αζθνχλ επνπηεία ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη δε ζίγνπλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, θαζψο κεηαμχ ησλ δχν βαζκίδσλ 

απηνδηνίθεζεο δελ πθίζηαηαη ηεξαξρηθή ζρέζε. 

   Χο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, πεξηγξάθνληαη ζην 

άξζξν 3, ηνπ Νφκνπ 2218/1994, ην νπνίν ηνλίδεη φηη «ζηηο Ν.Α. πεξηέξρνληαη φιεο νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ λνκαξρψλ θαη ησλ λνκαξρηαθψλ ππεξεζηψλ». Δμαίξεζε 

απνηεινχζαλ νη αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα δεκφζηαο πεξηνπζίαο, φπσο θαη νη 

αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο ησλ Τπνπξγείσλ Δζληθήο Άκπλαο, Δμσηεξηθψλ, 

Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, ηεο επνπηείαο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηεο Δζληθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη ησλ .Τ.Κ.Δ. ηνπ 

Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. 

   Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, φπσο θαη ησλ πξσηνβάζκησλ 

ΟΣΑ, ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, πνπ νξίδεη ν ζπληαθηηθφο 

λνκνζέηεο, ρσξίο φκσο λα εμεηδηθεχεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ. Ο θνηλφο 
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λνκνζέηεο, θπξίσο κε ηνπο Νφκνπο 2214/1994 θαη 2240/1994, αλαιακβάλεη λα γίλεη 

ζπγθεθξηκέλνο, σο πξνο ηνλ νξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο
203

. Σν 1996 ν Κψδηθαο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο νξίδεη φηη «ε 

δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ λνκαξρηαθνχ επηπέδνπ αλήθεη ζηηο Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο», ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαθέξεηαη ζηηο ζρεηηθέο εμαηξέζεηο
204

. Ζ 

θαηαζθεπή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ππάγεηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, κε εμαίξεζε ην Ννκφ Αηηηθήο, πνπ αξκφδηνο είλαη ν Οξγαληζκφο 

ρνιηθψλ Κηεξίσλ
205

. Ο Κψδηθαο νξίδεη αθφκα φηη κε Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, 

«αξκνδηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζε λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ ή δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο θνηλήο σθέιεηαο κπνξεί λα κεηαβηβάδνληαη ζηε Ν.Α. 

χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπο»
206

. Οη Ννκαξρηαθέο 

Απηνδηνηθήζεηο κπνξνχζαλ αθφκα λα αλαζέζνπλ αξκνδηφηεηέο ηνπο ζηνπο ΟΣΑ ή ηα 

πκβνχιηα Πεξηνρήο (πνπ ζπγθξνηήζεθαλ κε ην Νφκν 2218/1994, αληηθαζηζηψληαο 

ζηαδηαθά ηνπο Αλαπηπμηαθνχο πλδέζκνπο), χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ζα ππέβαιαλ. Ζ 

αλάζεζε γηλφηαλ κε απφθαζε ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ
207

. 

   Νεφηεξε αλαθνξά ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο γίλεηαη ζην 

Νφκν 2503/1997. Αλαθέξεη ζρεηηθά φηη δε ζίγνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ. 

Μάιηζηα πξνέβιεπε ηε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
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 Μουςτάκασ, Μ., (2000), Οι αρμοδιότθτεσ τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοικιςεωσ, Σάκκουλασ, Ακινα, 

ςελ. 129. 
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 Ραράγραφοσ 1, άρκρου 8, του Ρ.Δ. 30/1996. 
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 Ραράγραφοσ 4, άρκρου 8, του Ρ.Δ. 30/1996. 
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 Ραράγραφοσ 2, άρκρου 9, του Ρ.Δ. 30/1996. 
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 Άρκρο 10, του Ρ.Δ. 30/1996. 
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Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο γηα λα θαηαγξάςεη θαη λα 

αλαιχζεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο θεληξηθήο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο θξαηηθήο δηνίθεζεο 

θαη ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ, ελψ ζα εηζεγνχηαλ ηε κεηαβίβαζε 

αξκνδηνηήησλ πνπ αζθνχληαλ απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ ή 

απηνηειψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηηο πεξηθέξεηεο, ζηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, 

ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο. Με Π.Γ. κεηαβηβάδνληαη ζηηο πεξηθέξεηεο, ζηηο 

λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, ζηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλφηεηεο, αξκνδηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ πεξηθεξεηαθέο, λνκαξρηαθέο ή ηνπηθέο ππνζέζεηο πνπ αζθνχληαλ απφ 

ππνπξγείν ή απηνηειή δεκφζηα ππεξεζία
208

.  

   Σα φξγαλα ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ήηαλ ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην, νη 

Ννκαξρηαθέο Δπηηξνπέο θαη ν Ννκάξρεο. Σα κέιε ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ 

εθιέγνληαλ θάζε ηέζζεξα ρξφληα κε άκεζε, θαζνιηθή θαη κπζηηθή ςεθνθνξία. Ο 

αξηζκφο ησλ Ννκαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ ήηαλ 3, 4, 5, ή 6 θαη ν αξηζκφο ηνπο 

πξνζδηνξηδφηαλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ πκβνπιίσλ. 

Σνπο πξνέδξνπο ηνπο φξηδε ν Ννκάξρεο, πνπ ήηαλ κέιε ηνπ Ννκαξρηαθνχ 

πκβνπιίνπ, ελψ ε ζεηεία ησλ Ννκαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ ήηαλ δηεηήο. Ο λνκάξρεο 

ήηαλ θαη απηφο αηξεηφο θαη εθιεγφηαλ ν ππνςήθηνο λνκάξρεο ηνπ επηηπρφληνο 

ζπλδπαζκνχ ζηηο λνκαξρηαθέο εθινγέο. Ζ ζεηεία ηνπ ήηαλ ηεηξαεηήο. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη θαη ε πξφβιεςε φηη ν Ννκάξρεο κπνξνχζε λα ήηαλ ην ίδην πξφζσπν 

κφλν γηα δχν ζεηείεο
209

.  
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 Άρκρο 1, του Νόμου 2503/1997. 

209
 Ππωσ αναφζρει θ παράγραφοσ 1, του άρκρου 6, του Νόμου 2218/1994, «επανεκλογι του ίδιου 

προςϊπου ςτο αξίωμα του νομάρχθ επιτρζπεται μία φορά μόνο». Θ πρόβλεψθ αυτι ςχολιάςτθκε 

τθν περίοδο αυτι κετικά, κακϊσ κεωρικθκε ότι ζτςι προςτατεφεται ο κεςμόσ, από «κακεςτωτικζσ» 

ςυμπεριφορζσ, κακϊσ οι νομάρχεσ κα μποροφςαν να εκμεταλλευτοφν τθ κζςθ τουσ για τθν επιρροι 
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   ε ζπλέρεηα ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Νφκνπ 2503/1997 ςεθίζηεθε ν 

Νφκνο 2647/1998, κε ηνλ νπνίν δηεπξχλζεθε ε δηαδηθαζία παξαρψξεζεο 

αξκνδηνηήησλ
210

. ην άξζξν 2 ηνπ Νφκνπ 2647/1998 πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη 

αξκνδηφηεηεο πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ηνπο θεληξηθνχο θνξείο ηεο δηνίθεζεο ζηε 

λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε. πσο αλαθέξεη ζηελ αξρή ν λνκνζέηεο νη αξκνδηφηεηεο 

απηέο αζθνχληαλ απφ ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ. Οη αξκνδηφηεηεο πνπ 

παξαρσξνχληαλ απφ ην λφκν πξνέξρνληαλ απφ ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο, Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Γεσξγίαο, Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ θαη Γεκφζηαο Σάμεο. 

   Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ 25. πγθεθξηκέλα 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13, ηνπ Νφκνπ 2218/1994. Σν φξγαλν ήηαλ αξκφδην, κεηαμχ 

ησλ άιισλ, γηα ηνπο θαλνληζκνχο ησλ εξγαζηψλ ηνπ, φπσο αληίζηνηρα ησλ 

Ννκαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

θαη ηνλ απνινγηζκφ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, ηελ επηβνιή θφξσλ, ηειψλ, 

εηζθνξψλ θαη δηθαησκάησλ, ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο θαη εθκίζζσζε θηλεηψλ θαη 

αθίλεησλ, ηελ απαιινηξίσζε θαη εθπνίεζε ησλ αθηλήησλ, ηε ζχλαςε δαλείσλ, ην 

πξφγξακκα εθηειεζηέσλ έξγσλ, ηελ πξνζηαζία πεξηνρψλ, ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ηελ 

ίδξπζε παξνρήο πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ηελ ίδξπζε λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ, ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ηελ εθινγή 

κειψλ ησλ Ννκαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ. 

                                                                                                                                                                      
του εκλογικοφ ςϊματοσ. Φςτερα από πιζςεισ  πολιτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν παραγόντων, θ διάταξθ 

αυτι αργότερα καταργικθκε. 

210
 Ρρόκειται για το Νόμο 2647/1998, «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτισ Ρεριφζρειεσ και τθν 

Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ». 
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   Οη αξκνδηφηεηεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ ήηαλ λα πξνεηνηκάδνπλ ηηο 

ππνζέζεηο  πξνο ζπδήηεζε ζην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην, λα θαηαξηίδεη ην ζρέδην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη λα επεμεξγάδεηαη ηνλ απνινγηζκφ, λα απνθαζίδεη γηα ηε δηάζεζε 

ησλ εγγξακκέλσλ πηζηψζεσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, λα θαηαξηίδεη ηηο δηαθεξχμεηο ησλ 

δηαγσληζκψλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, λα απνθαζίδεη γηα ηελ έγεξζε αγσγψλ, λα 

απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή δηνηθεηηθψλ πξνζθπγψλ ζηηο δηνηθεηηθέο αξρέο, ελψ έρεη 

αξκνδηφηεηεο ηηο νπνίεο κεηαβηβάδεη ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην
211

. Ο Ννκάξρεο είρε 

ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ, ηελ έθδνζε φισλ ησλ πξάμεσλ κε θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα, 

λα εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Ννκαξρηαθψλ 

Δπηηξνπψλ, λα εθπξνζσπεί ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε δηθαζηηθψο, λα είλαη 

πξντζηάκελνο φισλ ησλ λνκαξρηαθψλ ππεξεζηψλ, λα πξνΐζηαηαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, λα δηαηάζζεη ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ, λα απνθαζίδεη 

γηα ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, λα ππνγξάθεη ηηο 

ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε, θαζψο θαη λα αζθεί ηηο 

αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ αλαηίζεληαη απφ ην λφκν
212

. 

   Σα έζνδα ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ήηαλ ηαθηηθά θαη έθηαθηα. ηα ηαθηηθά 

έζνδα πεξηιακβάλνληαη, θφξνη, ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο, εηζνδήκαηα απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο θηλεηήο θαη ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ε εηδηθή εηήζηα νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο άζθεζεο 

θξαηηθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαβηβάδνληαη ζηε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε, νη 

θεληξηθνί απηνηειείο πφξνη, νη πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ, ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. ηα έθηαθηα 
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 Ραράγραφοσ, 3, άρκρου 15, του Νόμου 2218/1994. 
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 Ραράγραφοσ 1, άρκρου 16, του Νόμου 2218/1994. 
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έζνδα πεξηιακβάλνληαη έζνδα απφ ηέιε γηα ρξήζε έξγσλ πνπ γίλνληαη κε δαλεηζκφ ή 

απφ επηρνξεγήζεηο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, απφ ηελ εθπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, απφ ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιισλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ
213

. Με ηε λέα λνκνζεζία θαηαξγήζεθαλ απηνδηθαίσο ηα λνκαξρηαθά 

ηακεία, ηα ηακεία γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο θαη δαζψλ θαη ηα ηακεία πξνζηαζίαο 

ειαηνπαξαγσγήο. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ ηακείσλ απηψλ πεξηήιζαλ ζηε λνκαξρηαθή 

απηνδηνίθεζε. Οη πφξνη, ην πξνζσπηθφ θαη ε πεξηνπζία ησλ θαηαξγνχκελσλ ηακείσλ 

πεξηέξρνληαη ζηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο
214

. 

 

6.3 Ο πεξηνξηζκόο ηνπ ξηδνζπαζηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ λένπ ζεζκνύ 

   κσο ν αξρηθφο ελζνπζηαζκφο πνπ πξνθάιεζε ν ξηδνζπαζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ 

Νφκνπ πεξηνξίζηεθε κφιηο ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, φηαλ ςεθίζηεθε ν 

ζπκπιεξσκαηηθφο λφκνο 2240/1994, πνπ ζέζπηζε ηε ζέζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

Γηεπζπληή ζην λνκφ. Ο Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο ήηαλ κεηαθιεηφο εθπξφζσπνο ηεο 

θπβέξλεζεο, ζηνλ νπνίν ζα ππάγνληαλ πιένλ νη θξαηηθέο ππεξεζίεο, ελψ νη 

λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο ζα αλαιάκβαλαλ αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο 

ηνπηθέο ππνζέζεηο. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζεζκνχ ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, 

φπσο θαη νη κεηέπεηηα λνκάξρεο θαη λνκαξρηαθνί παξάγνληεο, αληέδξαζαλ εληφλσο κε 

ην λέν ζεζκφ, θαζψο ζε απηφλ είδαλ ην ζηελφ ελαγθαιηζκφ ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο 

ζηελ απηνδηνίθεζε. Τπήξμαλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ λνκαξρψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

δηεπζπληψλ, κε ζεκείν δηαθσλίαο ηε δηεθδίθεζε αξκνδηνηήησλ.  
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 Ραράγραφοσ 1, άρκρου 22, του Νόμου 2218/1994. 
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   Ο Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο δηνξηδφηαλ απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη ήηαλ ν 

πξντζηάκελνο ησλ πνιηηηθψλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ λνκνχ, πνπ αζθνχζαλ ηηο 

θξαηηθέο αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο δελ πεξηέξρνληαλ ζηηο λνκαξρηαθέο 

απηνδηνηθήζεηο
215

. Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή ήηαλ λα αζθεί ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ λνκαξρψλ θαη ησλ λνκαξρηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ δελ πεξηέξρνληαλ 

ζηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, φπσο πεξηγξάθνληαλ ζην άξζξν 3 ηνπ Νφκνπ 

2218/1994
216

. Ο Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο αζθνχζε αθφκα ηελ επνπηεία ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, φπσο θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ
217

, ελψ δελ αζθνχζε επνπηεία ή έιεγρν ζηηο 

λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο. Ζ δπαξρία πνπ επηβιήζεθε ζε επίπεδν λνκνχ 

νπζηαζηηθά ππνκφλεπζε ην λέν ζεζκφ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

αλαηξνχζε ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν πνπ θαηνρχξσλε ν Νφκνο 2218/1994, δειαδή 

ην λνκφ σο εληαία δηνηθεηηθή κνλάδα θαη ηε Ν.Α. σο ηε κφλε πνιηηηθή αξρή ζε 

λνκαξρηαθφ επίπεδν
218

. Ο ζεζκφο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή ηειηθά θαηαξγήζεθε 

δχν ρξφληα αξγφηεξα κε ην Νφκν 2399/1996 θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπ πεξηήιζαλ 

ζηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο ησλ Πεξηθεξεηψλ. 

   Με ην Νφκν 2240/1994 ηδξχζεθαλ νη δηεπξπκέλεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο. 

ηελ παξάγξαθν 1, ηνπ άξζξνπ 1, ηνπ Νφκνπ 2240/1994 ζπγθξνηήζεθαλ ε 

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Αζελψλ-Πεηξαηψο, ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Έβξνπ- 

Ρνδφπεο θαη ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Γξάκαο-Καβάιαο-Ξάλζεο, ελψ 
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 Ραράγραφοσ 2, άρκρο 4, του Νόμου 2240/1994. 

216
 Ρεριγράφονται παραπάνω. 
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 Ραράγραφοσ 5, άρκρο 4, του Νόμου 2240/1994. 
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αλαθαζνξίζηεθαλ ηα φξηα ησλ λνκαξρηψλ ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο. Οη δηεπξπκέλεο 

λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο δηέζεηαλ έλαλ πξφεδξν, ηνλ απνθαινχκελν θαη 

ππεξλνκάξρε, φπσο θαη έλα ζπκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο ζπκβνχινπο ησλ 

δηακεξηζκάησλ. 

   Οη απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ 1994 ήηαλ δηπιέο, θαζψο ην εθινγηθφ ζψκα 

θιήζεθε λα αλαδείμεη ηηο δεκνηηθέο θαη ηηο θνηλνηηθέο αξρέο, καδί, γηα πξψηε θνξά, 

κε ηηο λνκαξρηαθέο αξρέο. ε απηέο ηηο εθινγέο εθηηκάηαη φηη ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 

200.000 ππνςήθηνη, νη νπνίνη δηεθδηθνχζαλ 50.000 αμηψκαηα. Σφηε εμειέγεζαλ 54 

λνκάξρεο, 1.414 λνκαξρηαθνί ζχκβνπινη, 433 δήκαξρνη, 6.783 δεκνηηθνί ζχκβνπινη, 

5.405 πξφζεδξνη θνηλνηήησλ, 38.232 θνηλνηηθνί ζχκβνπινη, 315 δηακεξηζκαηηθνί 

ζχκβνπινη θαη 1.079 πάξεδξνη
219

. 

 

6.4 Η απνςίισζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ε αληίδξαζε ησλ λνκαξρώλ 

   Με ηελ ίδξπζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο κεηαβιήζεθαλ νη 

ηζνξξνπίεο κεηαμχ ησλ πφισλ εμνπζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα αλάκεζα ζην θέληξν θαη 

ηελ πεξηθέξεηα. Γεκηνπξγήζεθε έλαο πφινο απηνδηνηθεηηθήο αξρήο, πνπ νπζηαζηηθά 

δηεθδηθνχζε κεξίδην εμνπζίαο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ε νπνία ελψ αξρηθά 

ηφικεζε λα πξνρσξήζεη ζε έλα πξνσζεκέλν κεηαξξπζκηζηηθφ εγρείξεκα, ηειηθά 

έδεημε ηα ζπληεξεηηθά αληαλαθιαζηηθά ηεο, πεξηνξίδνληαο ην ξηδνζπαζηηθφ ηνπ 

ραξαθηήξα. Ζ εμέιημε ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο θαη κέρξη ην ζρέδην 

Καιιηθξάηεο, ήηαλ νπζηαζηηθά κία πνξεία απνδπλάκσζεο θαη απνςίισζεο απφ 

αξκνδηφηεηεο, ηηο νπνίεο είρε εθρσξήζεη ε θεληξηθή εμνπζία, πνπ ζηαδηαθά ηηο 

                                                           
219

 Ακαδθμία Ακθνϊν, (2000), ό.π., ςελ. 113. 



 

120 

 

απέζπξε. Απηφ ππνδεηθλχεη αθφκα θαη ηελ έιιεηςε ζρεδηαζκνχ απφ πιεπξάο 

θπβέξλεζεο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, λα πξνεηνηκάζνπλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην λέν ζεζκφ. Οη βνπιεπηέο αληηκεηψπηζαλ κε θαρππνςία ηε 

λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε, φπσο θαη ηνπο λνκάξρεο. Σν γεγνλφο φηη, ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία, νη λνκάξρεο είραλ ην δηθαίσκα κφλν κίαο επαλεθινγήο, ηνπο αλαθήξπζζε 

απηφκαηα δπλάκεη ππνςήθηνπο αληηπάινπο ησλ βνπιεπηψλ.   

   Ζ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε θαηέιεμε λα είλαη έλαο δηνηθεηηθφο κεραληζκφο θαη νη 

αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχζαλ νη λνκάξρεο αθνξνχζαλ θξαηηθέο ππνζέζεηο ξνπηίλαο. 

Σειηθά ηα πεξηζψξηα γηα ηελ άζθεζε κίαο πνιηηηθήο πνπ ζα πξνσζνχζε ηηο ηνπηθέο 

ππνζέζεηο ζην λνκφ ήηαλ πεξηνξηζκέλα. Απφ ηα βαζηθά αηηήκαηα ησλ λνκαξρψλ 

ππήξμε ε δηεθδίθεζε ηδίσλ πφξσλ γηα ηε δεπηεξνβάζκηα απηνδηνίθεζε. Απηφ ην 

νπνίν ζπλέβαηλε ήηαλ ε κεηαβίβαζε πφξσλ απφ ηα αξκφδηα Τπνπξγεία γηα έμνδα πνπ 

αθνξνχζαλ δηθέο ηνπο ππνζέζεηο
220

.  

   Οη απνθάζεηο θαη ηα ςεθίζκαηα ηεο Έλσζεο Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ 

Διιάδνο (Δ.Ν.Α.Δ.), πνπ ζπγθξνηήζεθε ακέζσο κεηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζεζκνχ 

θαη νπζηαζηηθά απνηεινχζε ην θνξέα δηεθδίθεζεο ησλ αηηεκάησλ ησλ λνκαξρψλ, 

αλαδεηθλχνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη ε Ννκαξρηαθή 

Απηνδηνίθεζε, κε ηε ζηαδηαθή απαμίσζή ηεο απφ ηα φξγαλα ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο. 

Ζ Δ.Ν.Α.Δ. ζην πξψην ηαθηηθφ ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε 

ην 1996 αλαθέξζεθε ζην ζέκα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Γηεπζπληή θαη δήηεζε λα 

θαηαηεζεί λνκνζρέδην απφ ηελ θπβέξλεζε κε ην νπνίν ζα θαηαξγείηαη ε ζέζε. Ζ 

απφθαζε αλαθέξεη φηη ε Δ.Ν.Α.Δ. «ζεσξεί απφιπηα αλαγθαία ηελ άκεζε θαηάζεζε 

θαη ςήθηζε λνκνζρεδίνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο 
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Πεξηθεξεηαθήο Γηνίθεζεο. Ζ επνπηεία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο, πνπ δηαηξνχληαη 

ζην επίπεδν ηνπ Νφκνπ, κπνξεί λα αζθείηαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο.  

   Αθφκα δεηά ηελ άκεζε θαηάξγεζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ κε ηηο νπνίεο αθαηξέζεθαλ 

αξκνδηφηεηεο απφ ηε Ν.Α. χζηεξα απφ ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 2218/1994 θαη ηε 

κεηαθνξά λέσλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί κε ηελ θπβέξλεζε θαη αθνξνχλ 

ζηελ επνπηεία ησλ Ν.Π.Γ.Γ. πνπ δηαρεηξίδνληαη ηνπηθέο ππνζέζεηο λνκαξρηαθνχ 

επηπέδνπ (λνζνθνκεία, αζιεηηθά θέληξα, ιηκεληθά ηακεία θιπ.), ηα πξνγξάκκαηα 

δαζηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πνιηηηθή γεο. ηα αηηήκαηα πεξηιακβάλνληαλ ν 

θαζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ θαη ε εμεχξεζε πφξσλ γηα ηηο δηεπξπκέλεο λνκαξρηαθέο 

απηνδηνηθήζεηο, φπσο θαη ε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε ηνπ ζεζκνχ. ην ίδην 

ζπλέδξην εθθξάζηεθε ε αγσλία γηα ηελ απνςίισζε ησλ αξκνδηνηήησλ απφ ην ζεζκφ 

ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο. ηελ  απφθαζε κάιηζηα ππνγξακκίδνπλ «φηη 

νπνηαδήπνηε απφπεηξα κε νπνηνδήπνηε πξφζρεκα αθαίξεζεο αξκνδηνηήησλ κε λέεο 

λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζα ζπλαληήζεη ηελ απφιπηε αληίζεζή καο θαη ζα θινλίζεη 

ην θιίκα ζπλεξγαζίαο πνπ δηακνξθψλεηαη». Αίηεκα αθφκα απνηέιεζε θαη ε 

ζπγθξφηεζε ησλ Πεξηθεξεηψλ σο απηνηειψλ πξνγξακκαηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

κνλάδσλ κε νπζηαζηηθή ελίζρπζε ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

ειέγρνπ. Χο πξνυπφζεζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ Πεξηθεξεηψλ ηέζεθε ε κεηαθνξά 

αξκνδηνηήησλ, πφξσλ θαη πξνζσπηθνχ απφ ηελ θξαηηθή δηνίθεζε θαη φρη απφ ηε 

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε, θαζψο θαη ε άκεζε ελδπλάκσζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ 

πκβνπιίνπ. Βαζηθφ αίηεκα ήηαλ ε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη απηνδπλακία ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, απνθηψληαο επαξθείο δηθνχο ηεο πφξνπο
221
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   ην ςήθηζκα ηεο έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηεο Δ.Ν.Α.Δ. πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ηνλ Μάην ηνπ 1997, γηα ην ζρέδην λφκνπ «Οξγάλσζε, 

ζηειέρσζε, δηνίθεζε ηεο πεξηθέξεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ζπκθψλεζε επί ηεο αξρήο 

κε ηελ πεξηθεξεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο, ζην πιαίζην κίαο επξχηεξεο 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. κσο εμέθξαζε ηελ αληίζεζή 

ηεο κε ηνλ ηξφπν πνπ επηρεηξείηαη ε κεηαξξχζκηζε. Σα αηηήκαηα εμαθνινπζνχζαλ λα 

είλαη ε επηζηξνθή άκεζα ζηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ 

αθαηξέζεθαλ κε ηξνπνινγίεο κέζα ζηε δηεηία απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ, λα 

εθδνζνχλ φια ηα Π.Γ. πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ην Νφκν 2218/1994, λα ζεζκνζεηεζνχλ 

αξκνδηφηεηεο θαη πφξνη γηα ηηο δηεπξπκέλεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, λα 

απαιεηθζνχλ απφ ην λνκνζρέδην νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

Ννκαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ, λα θαηνρπξσλφηαλ ζπληαγκαηηθά ν ζεζκφο ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, φπσο θαη ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή ηεο 

απηνηέιεηα
222

. 

   ην 2
ν
 ηαθηηθφ ζπλέδξην ηεο Δ.Ν.Α.Δ. επηζεκάλζεθαλ νη αληηδξάζεηο πνπ 

πξνθιεζήθαλ απφ ηα φξγαλα θαη ηνπο παξάγνληεο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο απέλαληη 

ζην ζεζκφ. Σν ζπλέδξην δηαπίζησζε φηη χζηεξα απφ δπφκηζε ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο έγηλαλ ειάρηζηα βήκαηα γηα ηε ζηήξημε ηνπ ζεζκνχ απφ 

ηελ πνιηηεία, αιιά φπσο παξαηεξεί «ππάξρνπλ θαζεκεξηλά δείγκαηα πνπ πείζνπλ φηη 

δηεπξχλεηαη ην κέησπν αληίδξαζεο απέλαληη ζηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε απφ 

παξάγνληεο ηνπ πνιηηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ καο ζπζηήκαηνο». Μάιηζηα αλαθέξζεθε ε 

απφθαζε θαη ζηνλ αηειέζθνξν αγψλα απέλαληη ζην ζπγθεληξσηηθφ θξάηνο. Ζ 
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επηδίσμε ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ λνκαξρηαθψλ αξρψλ ήηαλ «ε αιιαγή ησλ 

θνηλσληθνπνιηηηθψλ ζπζρεηηζκψλ ππέξ ηνπ ζεζκνχ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

σο πνιηηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ζεζκνχ απνθέληξσζεο θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο, απέλαληη 

ζην ζπγθεληξσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ θξάηνο»
223

. 

   Αλαιπηηθά ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο 

πεξηγξάθεηαη ζε επηζηνιή ηεο Δ.Ν.Α.Δ. πξνο ηελ ηφηε θπβέξλεζε ζηηο 21 Απξηιίνπ 

ηνπ 2000. Ζ επηζηνιή μεθηλά κε ηηο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ άιιαμαλ ην ηνπίν 

ζηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ νπηζζνρψξεζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ εμειηθηηθή 

δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Αλαθέξεη φηη, 

«επηρεηξείηαη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο ε θαηάξγεζε βαζηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

Ν.Α. πνπ νδεγεί ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ ζεζκνχ θαη ηελ θαηάξγεζή ηνπ. Με ην Νφκν 

2218/1994 ηδξχζεθε ε Ν.Α., ζηε δηθαηνδνζία ηεο νπνίαο πεξηήιζαλ φιεο νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ κεηαθιεηψλ λνκαξρψλ, θαζψο θαη απηέο πνπ ήηαλ ηνπηθνχ 

ραξαθηήξα ζηα ρσξηθά πιαίζηα ηνπ λνκνχ. Με ην  Νφκν 2240/1994 αθαηξέζεθε απφ 

ηε Ν.Α. ε αξκνδηφηεηα επνπηείαο ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ηεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηεο θαη 

πεξηήιζε ζηνλ πεξηθεξεηαθφ δηεπζπληή. ηε ζπλέρεηα ε αξκνδηφηεηα απηή πεξηήιζε 

ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. Με ην λφκν 2503/1997 ζπζηήζεθε ε 

Πεξηθέξεηα σο εληαία απνθεληξσκέλε δηνηθεηηθή κνλάδα ηνπ θξάηνπο. Δλψ κέρξη 

ηφηε ε Πεξηθέξεηα είρε αλαπηπμηαθέο αξκνδηφηεηεο νηθνλνκηθνχ θπξίσο 

πεξηερνκέλνπ ακέζσο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ απνηέιεζε θπξίαξρε δηνηθεηηθή 

κνλάδα παίξλνληαο φιεο ηηο ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο απφ ηε Ν.Α. ιεο απηέο ηηο 

αξκνδηφηεηεο αζθνχζε πξηλ ην 1994 ν δηνξηζκέλνο λνκάξρεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε Ν.Α. 

Με ηνλ ίδην λφκν θαηαξγήζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο λνκαξρηαθέο επηηξνπέο κε ζπλέπεηα 
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λα δερζεί βίαην πιήγκα έλαο ζπιινγηθφο ζεζκφο πνπ δηαζθάιηδε ηε δεκνθξαηηθή 

ιεηηνπξγία ζε επξχ πεδίν απνθάζεσλ». 

   ηε ζπλέρεηα ε επηζηνιή αλαθέξεηαη ζηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αθαηξέζεθαλ απφ ηε  

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε. «πλήζεο πξαθηηθή αθαηξέζεσλ αξκνδηνηήησλ είλαη 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο νξγαληζκψλ ηνπ ππνπξγείνπ Γεσξγίαο: ζχζηαζε ηλζηηηνχησλ 

θάζε δξαζηεξηφηεηαο θαη κνξθήο, ΚΔΓΔ, ΚΔΠΤΔΛ». Γηα ην Τπνπξγείν εζληθήο 

άκπλαο επηζεκαίλεηαη φηη «κε λφκν ηνπ 1999 ζπζηάζεθε ζην Τ.Δ.Α. ππεξεζία 

αμηνπνίεζεο θαη κεηεγθαηάζηαζεο ζηξαηνπέδσλ ζηελ νπνία πεξηήιζαλ νη 

αξκνδηφηεηεο γηα ηελ εθπφλεζε πνιενδνκηθψλ κειεηψλ θαη κειεηψλ ρξήζεσο θαη 

αμηνπνηήζεσο γεο γηα ηηο εθηάζεηο ζηξαηνπέδσλ, πνπ βξίζθνληαη εληφο θαηνηθεκέλσλ 

πεξηνρψλ θαη έρεη απνθαζηζηεί λα απνκαθξπλζνχλ». 

   Χο πξνο ην Τπνπξγείν Πξφλνηαο: «Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2788/1999 

ζπζηάζεθε ν ΟΠΑΓ ζηνλ νπνίν πεξηήιζαλ κε βάζε ην άξζξν 7 φιεο νη αξκνδηφηεηεο 

πνπ αθνξνχζαλ ζέκαηα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ δεκνζίνπ, 

πνπ απνηεινχζαλ ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Ν.Α. ζηα ζέκαηα πξφλνηαο. ηνλ 

Ο.Π.Α.Γ. απνζπάζηεθε απηνδίθαηα ην πξνζσπηθφ ησλ λνκαξρηψλ πνπ αλήθε 

νξγαληθά ζηηο ζέζεηο απηέο». Γηα ην Τπνπξγείν παηδείαο θαη ηνλ Ο..Κ.: «Με ην ΠΓ 

414/1998 νη αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχληαλ απφ ηνλ Ο..Κ. ζηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

θαη απηνδηθαίσο ζα έπξεπε λα πεξηέιζνπλ ζηε Ν.Α., κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

Οξγαληζκνχ πεξηήιζαλ ζηε λενζπζηαζείζα αλψλπκε εηαηξεία». 

   Ζ επηζηνιή ηεο Δ.Ν.Α.Δ. αλαθέξεη φηη «εηέξα πξνζθηιήο κέζνδνο αθαηξέζεσο 

αξκνδηνηήησλ είλαη ε έθδνζε γλσκνδνηήζεσλ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

θξάηνπο. Οη πιένλ ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο αθνξνχλ ζηηο γλσκνδνηήζεηο πεξί 

ησλ αθηλήησλ πνπ πεξηήιζαλ ζηε Ν.Α. θαη δελ αλαγλσξίδεηαη φηη ηεο αλήθνπλ ζε 
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πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ζπζηαζεί νξηδφληηα ηδηνθηεζία (Αξ. Γλσκ. 560/13/9/1995) 

θαη πεξί ηεο εγθξίζεσο θηλήζεσο απηνθηλήησλ ηεο Ν.Α. εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ λνκνχ 

απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο (Αξ. Γλσκ. 211/1999). Με ην Νφκν 

2742/1999 πεξί ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο θάζε αξκνδηφηεηα 

πνιενδνκηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ πεξηέξρεηαη ζην ΤΠΔΥΧΓΔ. Με ην 

Νφκν 2817/2000, κε ην άξζξν 14, παξάγξαθνο 29 αθαηξνχληαη φιεο νη αξκνδηφηεηεο 

ησλ Ν.Α. ζε ζέκαηα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη πεξηέρνληαη 

ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, αζθνχληαη δε απφ ηηο απνθεληξσκέλεο 

ππεξεζίεο ηνπ νηθείνπ ππνπξγείνπ. Μαδί κε ηηο αξκνδηφηεηεο αθαηξέζεθε κε ηνλ ίδην 

λφκν θαη ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηνχζε ζηα αληίζηνηρα γξαθεία 

εθπαίδεπζεο ησλ λνκψλ».  

   Ζ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα απνηεινχζε ζηαζεξφ αίηεκα δηεθδίθεζεο ησλ λνκαξρψλ. 

«Με ην Νφκν 2672/1998 ζηα ηαθηηθά έζνδα ησλ Ν.Α. ηεο ρψξαο πεξηιακβάλνληαη νη 

Κ.Α.Π., νη νπνίνη ππνινγίδνληαη σο πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ Ν.Α. ζηα έζνδα ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Γηα ην 2000 ην ππνζρεζέλ πνζφ ήηαλ 123 δηζ. δξρ θαη ην 

παξαρσξνχκελν πνζφ είλαη 113 δηζ. δξρ γηα φιεο ηηο Ν.Α. ηεο ρψξαο. κσο απφ ην 

πνζφ απηφ, ηα 90 δηο. θαη πιένλ δαπαλψληαη ζε πξνλνηαθά επηδφκαηα. Σνλίδεηαη ην 

παξάδνμν φηη κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ Νφκνπ 2788/1999 φιεο νη πξνλνηαθέο 

αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχζε ε Ν.Α. πεξηήιζαλ ζην λενζχζηαην νξγαληζκφ Ο.Π.Α.Γ. 

Τπάξρεη θαη ην ζέκα ηεο θαιχςεσο ησλ αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ ησλ Ν.Α. πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζίσλ επελδχζεσλ. 

   Δπίζεο απφ ην έηνο 2000 έρεη ζηακαηήζεη ε ρνξήγεζε ζηηο Ννκαξρίεο ελφο 

ζεκαληηθνχ πνζνχ πνπ εδίδεην πξηλ απφ ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο ε ιεγφκελε ΑΝΑ. 

Σν πξαγκαηηθφ πνζφ πνπ δηαηίζεηαη γηα ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο Ν.Α. θαζψο θαη γηα 
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ηελ εθηέιεζε ειάρηζησλ έξγσλ είλαη πεξίπνπ 30 δηο. δξρ. Σν πνζφ απηφ είλαη ηειείσο 

αλεπαξθέο γηα ηε Ν.Α. θαη δελ παξέρεη θακία επρέξεηα εθηέιεζεο έξγσλ».  

   Αθφκα δηαπηζηψζεθε ε ππνβάζκηζε ηεο ζέζεο ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο 

ζηε δηαδηθαζία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. «Με ην Νφκν 1622/1986 

θαζηεξψζεθε ν δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο βάζε ηνπ νπνίνπ ε Ν.Α. κεηαμχ 

άιισλ θαηαξηίδεη θαη δηακνξθψλεη ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ζε επίπεδν λνκνχ. 

Καηαλέκεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα έξγα ηνπηθήο 

ζεκαζίαο θαη δηαηππψλεη ζην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην πξνηάζεηο γηα έξγα θαη κέηξα 

πνιηηηθήο πεξηθεξεηαθήο ή εζληθήο ζεκαζίαο πνπ αθνξνχλ ζην λνκφ αιιά 

εληάζζνληαη ζην κεζνρξφλην πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα.  

   Με ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ 2539/1997 δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε λα 

επαλαδηαηππσζνχλ θάπνηα ζεκεία ηνπ λφκνπ πεξί δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

γηα ηνλ αθξηβή θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ ζπγθξνηήζεθε 

κία επηηξνπή απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζηελ νπνία εθιήζε θαη ζπκκεηέρεη θαη ε 

έλσζε. Ζ επηηξνπή απηή ζπλεδξίαζε κφλν κία θνξά θαη έθηνηε έρεη πεξηέιζεη ζε 

πιήξε αδξάλεηα. Αληηζέησο ε θεληξηθή δηνίθεζε δηά ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ έρεη 

ζέζεη ζε πιήξε απνκαρία ην λφκν πεξί δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ».  

   Οη πξνηάζεηο ηεο Δ.Ν.Α.Δ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεηψπηδαλ νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο ήηαλ «ε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε 

ηεο Ν.Α. απφ ηελ αλαζεσξεηηθή βνπιή θαη επαλαθνξά φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ 

έρνπλ αθαηξεζεί χζηεξα απφ απνθάζεηο ηνπ ηΔ, ε δεκηνπξγία αλαπηπμηαθνχ πφξνπ 

αλεξρφκελνπ ζην 1% επί ηνπ ΦΠΑ, ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 1622/1986 πεξί 

δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ κε αθξηβή πξνζδηνξηζκφ αξκνδηνηήησλ, ε 

λνκνζεηηθή δηεπθξίλεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ Ν.Α., πεξηθεξεηψλ θαη ππνπξγείσλ, ε 
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λνκνζεηηθή δηεπθξίληζε ησλ ζρέζεσλ θαη ηνπ θαζεζηψηνο κεηαμχ πξψηνπ θαη 

δεχηεξνπ βαζκνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε λνκνζεηηθή δηεπθξίλεζε ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 115 ηνπ Π.Γ. 30/96 γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ησλ 

λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ»
224

.  

   Σα πξνβιήκαηα πνπ θαηήγγειιαλ νη λνκάξρεο ηεο ρψξαο ζπλερίζηεθαλ ζε φιε ηελ 

επφκελε δεθαεηία, κέρξη ηελ θαηάξγεζε ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Οη 

αληηδξάζεηο έγηλαλ αθφκα πην έληνλεο, θαζψο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Κ.Π.. 

ζπγθξνηήζεθαλ νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο, κε ηζρπξέο αξκνδηφηεηεο ζηελ εθηέιεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ. ην ςήθηζκα ηεο έθηαθηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Δ.Ν.Α.Δ., πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2000 ζηελ 

Αζήλα, κε αθνξκή ηελ θαηάζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ «δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο 

θαη ειέγρνπ ηνπ Κ.Π..», νη λνκάξρεο θαη νη πξφεδξνη ησλ λνκαξρηαθψλ ζπκβνπιίσλ, 

θαηήγγεηιαλ φηη κε ηηο κεζνδεχζεηο ηεο ε θπβέξλεζε ππνβάζκηδε ηελ Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζηα 

πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα. Αλαθέξεη ην ςήθηζκα πσο ε Δ.Ν.Α.Δ. «θαηαγγέιιεη ηελ 

θπβέξλεζε φηη κε ην ππφ ςήθηζε λνκνζρέδην θαηαξγεί νπζηαζηηθά ηα δεκνηηθά, 

λνκαξρηαθά θαη πεξηθεξεηαθά ζπκβνχιηα ησλ νπνίσλ πιένλ νη αξκνδηφηεηεο 

πεξηέξρνληαη ζηηο δηνξηζκέλεο απφ ηελ θπβέξλεζε δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ηνπ Γ’ Κ.Π.. 

Καηαγγέιιεη φηη θαηαξγείηαη ν Νφκνο 1622/1986 κε ηνλ νπνίν θαζηεξψζεθε ν 

δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη θαζαηξείηαη ε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηελ θαηάξηηζε, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ζε επίπεδν λνκνχ»
225

.  
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 Ε.Ν.Α.Ε., (2000), Η επιςτολι τθσ ΕΝΑΕ προσ τθν κυβζρνθςθ, Ακινα 
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 Ε.Ν.Α.Ε., (2000), Ψιφιςμα ζκτακτθσ ςυνεδρίαςθσ ΕΝΑΕ, Ακινα 
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6.5 Από ηηο εζεινύζηεο ζηηο ππνρξεσηηθέο ζπλελώζεηο 

   Σα πκβνχιηα Πεξηνρήο ζεζκνζεηήζεθαλ κε ην Νφκν 2218/1994 θαη νπζηαζηηθά 

ήηαλ κία αθφκα πξνζπάζεηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο πνιπδηάζπαζεο ηεο 

πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο, κέζα απφ ηελ αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία. Σα πκβνχιηα 

Πεξηνρήο ζα είραλ αξκνδηφηεηεο, φπσο ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαρείξηζε 

πξνγξακκάησλ απφ ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζα ήηαλ 

αλαγθαζηηθά θαη ζα αληηθαζηζηνχζαλ ζηαδηαθά ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζπλδέζκνπο
226

. 

πγθξνηήζεθαλ 492 πκβνχιηα Πεξηνρήο θαη είραλ απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζπλδέζκνπο πνπ ζα αληηθαζηζηνχζαλ. Ζ 

θπβέξλεζε επεδίσθε ηα πκβνχιηα Πεξηνρήο λα απνηειέζνπλ πφινπο ζπλέλσζεο 

φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ηζρπξψλ δήκσλ κε εζεινληηθή ζπλέλσζε
227

. 

   Σα πκβνχιηα Πεξηνρήο είραλ ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπο, ηελ εθηέιεζε έξγσλ, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 

θνηλή εμππεξέηεζε ησλ ΟΣΑ. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ πκβνπιίσλ Πεξηνρήο ήηαλ λα 

θαηαξηίδνπλ ηα κεζνρξφληα θαη εηήζηα ηνπηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ηεο 

πεξηνρήο, λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ κεζνρξφλησλ λνκαξρηαθψλ 

αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ κε πξνηάζεηο, λα δηαρεηξίδνληαη πξνγξάκκαηα απφ ην 

                                                           
226

 Θ παράγραφοσ 2, του άρκρου 48, του Νόμου 2218/1994 αναφζρει ότι οι αναπτυξιακοί ςφνδεςμοι 

«καταργοφνται αυτοδικαίωσ τρεισ μινεσ μετά τθν ζναρξθ λειτουργίασ του ςυμβουλίου περιοχισ 

(εγκατάςταςθ όλων των οργάνων του) και το ςυμβοφλιο περιοχισ κακίςταται κακολικόσ διάδοχοσ 

του αναπτυξιακοφ ςυνδζςμου».  

227
 Λνςτιτοφτο Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, (2008), Η πρόκλθςθ μίασ νζασ μεταρρφκμιςθσ τθσ 

πρωτοβάκμιασ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ (ςυλλ.), Ακινα, ςελ. 37. 
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Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη απφ πφξνπο ησλ πξνγξακκάησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα πινπνηνχλ ηνλ πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, λα κεξηκλνχλ γηα 

ηελ εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία δηαθνηλνηηθψλ θαη δηαδεκνηηθψλ έξγσλ ηερληθήο 

ππνδνκήο θαη θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ, λα κεξηκλνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη λα αμηνπνηνχλ ηνπο παξαγσγηθνχο πφξνπο, φπσο θαη λα αζθνχλ 

αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο αλαηίζεληαη απφ ηνπο ΟΣΑ
228

. 

   Ζ θπβέξλεζε πξνέθξηλε ζηε θάζε απηή ηε δηαδεκνηηθή θαη δηαθνηλνηηθή 

ζπλεξγαζία θαη φρη ηε δηαδηθαζία ησλ ζπλελψζεσλ. πσο δηαπηζηψζεθε νη 

εζεινληηθέο ζπλελψζεηο, φπσο θαη ε εζεινληηθή δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία δελ 

ζπγθξφηεζαλ ιεηηνπξγηθέο δνκέο. Αλαθέξεη ε Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ Νφκνπ 

2218/1994 φηη «ζην ηνπηθφ επίπεδν απηνδηνίθεζεο (δήκνη θαη θνηλφηεηεο) πξέπεη λα 

αζθνχληαη φιεο εθείλεο νη αξκνδηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ φιν ην εχξνο ησλ ηνπηθψλ 

ππνζέζεσλ. Απηφ είλαη αδχλαην λα γίλεη κε ην ζεκεξηλφ κέγεζνο αξθεηψλ δήκσλ θαη 

ησλ πεξηζζφηεξσλ θνηλνηήησλ. ήκεξα ν αξηζκφο ησλ δήκσλ αλέξρεηαη ζε 359 θαη 

ησλ θνηλνηήησλ ζε 5.560. Απφ ηνπο 359 δήκνπο, 165 έρνπλ ν θαζέλαο πιεζπζκφ 

θάησ απφ 5.000 θαηνίθνπο. Απφ ηηο 5.560 θνηλφηεηεο, 3.289 έρνπλ θάζε κία 

ιηγφηεξνπο απφ 500 θαηνίθνπο. Σν δηαξζξσηηθφ απηφ πξφβιεκα ηνπ πξψηνπ επηπέδνπ 

απηνδηνίθεζεο επηρεηξήζεθε λα αληηκεησπηζζεί ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, κε ηε 

κέζνδν ηεο εζεινληηθήο ζπλέλσζεο, κε ηελ παξνρή δηαθφξσλ θηλήηξσλ ρσξίο φκσο 

αμηφινγα απνηειέζκαηα. Πεξηνξηζκέλα απνηειέζκαηα είρε θαη ε εζεινληηθή 

δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία, πνπ δελ νθείιεηαη ζε αηέιεηα ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, αιιά 

ζηελ απνπζία ζηαζεξήο θαη νινθιεξσκέλεο πξνγξακκαηηθήο ππνζηήξημεο ησλ 

αλαπηπμηαθψλ ζπλδέζκσλ. Σψξα δελ επηρεηξείηαη ε ζπλέλσζε δήκσλ θαη 
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 Ραράγραφοσ 4, του άρκρου 48, του Νόμου 2218/1994. 
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θνηλνηήησλ, αιιά ε ζπλέλσζε ιεηηνπξγηψλ ηνπο, κέζα απφ ηελ αλαγθαζηηθή 

δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία. Ζ χπαξμε ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ δελ ζίγεηαη, αιιά 

δεκηνπξγνχληαη ζχλδεζκνη κε ηελ νλνκαζία ζπκβνχιηα πεξηνρήο».  

   Ζ Δηζεγεηηθή Έθζεζε εμεγεί φηη «δελ πξνηείλνπκε ηελ αλαγθαζηηθή ζπλέλσζε ησλ 

θνηλνηήησλ, γηαηί ζέινπκε λα δηαθπιάμνπκε ηηο δσληαλέο θνηλφηεηεο σο νηθηζηηθέο 

θαη θνηλσληθέο νληφηεηεο θαη θχηηαξα ηεο δεκνθξαηηθήο δσήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Με 

ηελ ηζρπξή δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία, είλαη δπλαηφ λα ζηεξίμνπκε θαη λα δηεπξχλνπκε 

ηελ παξαγσγηθή βάζε, λα εμαζθαιίζνπκε ηνλ αλαγθαίν θνηλσληθφ εμνπιηζκφ θαη 

ηειηθά λα πεηχρνπκε φρη κφλνλ ηε δηνηθεηηθή, αιιά ηαπηφρξνλα ηελ νηθνλνκηθή, 

νηθηζηηθή θαη θνηλσληθή αλαζπγθξφηεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ο ζεζκφο απηφο ζα 

πεηχρεη ην ζηφρν ηνπ, ζην βαζκφ πνπ ζα κπνξέζεη λα δηακνξθψζεη θαη λα 

πξνζαλαηνιίζεη θαηάιιεια ηα κέηξα πνιηηηθήο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπηθήο 

αλάπηπμεο θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή 

ζπλαίλεζε». Με ηε ζεζκνζέηεζε ησλ ζπκβνπιίσλ πεξηνρήο, θαηαξγήζεθε θαη ε 

δηάθξηζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζε απνθιεηζηηθέο θαη 

ζπληξέρνπζεο. 

   Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ δηέθξηλε πξνρεηξφηεηα ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε 

ζεζκνζέηεζε ησλ πκβνπιίσλ Πεξηνρήο. Απηφ ππνζηεξίδεη αλαδεηθλχεηαη ζην φηη ην 

ζχζηεκα δηνίθεζεο ησλ 492 πκβνπιίσλ Πεξηνρήο δε δηαζθαιίδεη ηελ ηζφηηκε 

ζπκκεηνρή ησλ ΟΣΑ κειψλ, δηθαίσκα πνπ πξέπεη λα θαηνρπξψλεηαη ζε ζεζκνχο 

ζπλεξγαζίαο, ελψ νχηε ε ιεηηνπξγία ηνπο αλέδεημε ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

δηαθνηλνηηθή αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα. Παξήγαγαλ έξγν εθείλα πνπ αληηθαηέζηεζαλ 

δξαζηήξηνπο Αλαπηπμηαθνχο πλδέζκνπο. Οη αηξεηνί επηθεληξψζεθαλ θπξίσο ζηελ 
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αλαζχληαμε ησλ ηνπηθηζηηθψλ αληηζέζεσλ, ζηνπο αληαγσληζκνχο ζρεηηθά κε ηελ 

έδξα θαη ηελ αιφγηζηε πνιιέο θνξέο ζπάηαιε γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα
229

. 

   Σν γεγνλφο φηη νη εζεινληηθέο ζπλελψζεηο θαη νη δηαδεκνηηθέο θαη δηαθνηλνηηθέο 

ζπλεξγαζίεο δελ αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο, φηαλ άξρηδε ε 

κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα, έγηλαλ αληηιεπηέο απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε ήδε 

απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Ζ ρψξα, αιιά θαη ην ΠΑΟΚ πιένλ είραλ 

ιάβεη έλαλ μεθάζαξν επξσπατθφ πξνζαλαηνιηζκφ, χζηεξα θαη απφ ηηο πνιηηηθέο 

εμειίμεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ ην 1996 θαη επηηάρπλαλ ηηο ζεζκηθέο αιιαγέο ζηελ 

απηνδηνίθεζε. Όζηεξα απφ ηελ αζζέλεηα ηνπ ηδξπηή ηνπ ΠΑΟΚ, κε εζσθνκκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1996 αλαιακβάλεη πξσζππνπξγφο ν Κψζηαο εκίηεο. 

Σνλ Ηνχλην ζην ζπλέδξην ηνπ ΠΑΟΚ εθιέγεηαη λένο πξφεδξνο θαη αλαδεηθλχεηαη 

ληθεηήο ζηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ επηεκβξίνπ 1996. Ζ άλνδνο εκίηε, ν νπνίνο 

ππήξμε θαη εζσθνκκαηηθφο αληίπαινο ηνπ ηδξπηή, ζήκαηλε θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο 

ιεγφκελεο εθζπγρξνληζηηθήο θηινεπξσπατθήο ηάζεο ζην ΠΑΟΚ. 

   Ζ λέα θπβέξλεζε έζεζε ζηηο πξνηεξαηφηεηέο ηεο ηελ πινπνίεζε ελφο επξχηεξνπ 

ζρεδίνπ αλαζπγθξφηεζεο ηνπ θξάηνπο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηεινχζε θαη ε αλαζπγθξφηεζε ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. Ζ επεμεξγαζία ηνπ ζρεδίνπ μεθίλεζε κε ηελ αλάιεςε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο λέαο θπβέξλεζεο. Γηα έλα ηεηξάκελν έγηλε απφ ην ππνπξγείν ε 

επεμεξγαζία ηεο πξφηαζεο γηα ηε λέα ζπγθξφηεζε, ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ΟΣΑ. ηε ζπλέρεηα ε πξφηαζε απηή ηέζεθε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε. 

                                                           
229

 Υπουργείο Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, (1997), Πρόγραμμα 

Καποδίςτριασ, Για τον εκςυγχρονιςμό τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ και τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ, Πρόταςθ για τθν αναςυγκρότθςθ τθσ πρωτοβάκμιασ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, Ακινα, 

ςελ. 36. 
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   Τπήξμε ε δηαπίζησζε φηη νη πξνζπάζεηεο πνπ είραλ γίλεη ηε δεθαπεληαεηία κε ην 

κέηξν ησλ εζεινληηθψλ ζπλελψζεσλ ησλ ΟΣΑ δελ θαξπνθφξεζε. Ζ θπβέξλεζε 

έθξηλε φηη νη ζπλζήθεο εθείλε ηελ επνρή σξίκαζαλ γηα λα πξνρσξήζεη έλα ζρέδην 

αθφκα πην δπλακηθφ θαη γηα απηφ ηειηθά επειέγε ε πνιηηηθή ησλ ππνρξεσηηθψλ 

ζπλελψζεσλ. Σν πξφγξακκα εθαξκφζηεθε, θαζψο ε θπβέξλεζε επεδίσμε λα 

απνηειέζεη θαη ην ζηίγκα κίαο λέαο εθζπγρξνληζηηθήο αληίιεςεο θαη πξνζπάζεηαο γηα 

ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο, ελψ ζπλδέζεθε κε ηελ ελίζρπζε θαη ηελ 

πξνζαξκνγή ηεο ρψξαο ζηελ πνξεία ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο θαη ηε δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ αληαγσληζηηθφηεηαο
230

.  

   Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1997 αλαθνηλψζεθε ην «Πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο. Γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο ειιεληθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

Πξφηαζε γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο». Κχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ε ζπγθξφηεζε λέσλ ΟΣΑ πνπ ζα πξνέθππηαλ χζηεξα απφ 

ππνρξεσηηθέο ζπλελψζεηο ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ. Σν θχξην πξφβιεκα ην 

νπνίν θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ε θπβέξλεζε κε ην πξφγξακκα ήηαλ ε 

πνιπδηάζπαζε ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ην νπνίν αλαγλσξίζηεθε 

σο ην ζνβαξφηεξν δνκηθφ πξφβιεκα ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο
231

. Ζ κεηαξξχζκηζε θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο απνηέιεζε πξνηεξαηφηεηα ηεο λέαο θπβέξλεζεο, φπσο ηνλίδεη θαη ε 

Δηζεγεηηθή Έθζεζε πνπ θαηαηέζεθε ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα θαη ήηαλ ζπλψλπκε κε 

ηε ζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο ζηξαηεγείνπ ηεο αλάπηπμεο, ηεο νινθιήξσζεο ηεο 
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 Π.π., ςελ. 10. 

231
 Τθν περίοδο που κατατζκθκε το ςχζδιο Καποδίςτριασ λειτουργοφςαν ςτθν Ελλάδα ςε επίπεδο 

πρωτοβάκμιασ αυτοδιοίκθςθσ 5.775 ΟΤΑ, 1.116 γεωγραφικζσ ενότθτεσ του Νόμου 1622/1986, 572 

αναπτυξιακοί ςφνδεςμοι του Νόμου 1416/1984 και 492 ςυμβοφλια περιοχισ του Νόμου 2218/1994. 
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απνθεληξσκέλεο δνκήο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο εθπιήξσζεο ηεο 

ζπληαγκαηηθήο επηηαγήο γηα ηελ πνιπεπίπεδε δηάξζξσζε ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο
232

.  

   Οη ζθνπνί ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο ζηε 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ν θνηλσληθφο έιεγρνο ζηελ άζθεζε ηεο ηνπηθήο εμνπζίαο, 

ε ελίζρπζε ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κε ηελ αλάζεζε ζεκαληηθψλ 

αξκνδηνηήησλ, ε αλαζπγθξφηεζε ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ 

απνηειεί ηε δπλακηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

απηνδπλακίαο θαη ηεο δηνηθεηηθήο ηεο απηνηέιεηαο, ε αλαζπγθξφηεζε ησλ 

πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ, σο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ησλ ρσξηψλ 

θαη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο
233

. 

   χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ηελ πεξίνδν 1986-1996 ππήξμε 

ε κεγαιχηεξε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ ΟΣΑ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηελ 

Διιάδα. Σν 1939 ν αξηζκφο ησλ θνηλνηήησλ ήηαλ 5.582, ην 1953 ήηαλ 5.639 θαη ην 

1986 αλέξρνληαλ ζε 5.697. Σε δεθαεηία απφ ην 1986 έσο ην 1996 κεηψζεθε 

ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ θνηλνηήησλ θαηά 379 θαη απμήζεθε ζεκαληηθά ν αξηζκφο 

ησλ δήκσλ. Απφ ηνπο 154 δήκνπο νη 91 πξνέθπςαλ απφ ζπλελψζεηο, ελψ νη 63 

πξνήιζαλ απφ αλαγλψξηζε θνηλφηεηαο ζε δήκν, ιφγσ πιεζπζκνχ ή γηα ηζηνξηθνχο 

ιφγνπο
234

.  
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 Ειςθγθτικι Ζκκεςθ του Νόμου 2539/1997. 

233
 Υπουργείο Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, (1997), ό.π., ςελ. 15. 

234
 Π.π., ςελ. 29. 
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   πσο αλαθέξεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ν Νφκνο 1416/1984 εθάξκνζε ην 

ζχζηεκα ησλ πξσηνβνπιηαθψλ ζπλελψζεσλ, ην νπνίν πξνθάιεζε ηε κε ηζφξξνπε 

ζπλέλσζε, δειαδή ηε δηνηθεηηθή ελνπνίεζε ελφο ήδε δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ, ζην 

επίθεληξν ηνπ νπνίνπ βξηζθφηαλ έλαο δπλακηθφο ΟΣΑ θαη νη ππφινηπνη ήηαλ 

δνξπθνξηθνί
235

. Με ην Νφκν 1622/1986 εθαξκφζηεθε ε ζρεδηαζκέλε ζπλέλσζε, 

θαζψο νη λνκνί δηαηξέζεθαλ ζε γεσγξαθηθέο ελφηεηεο κέζα ζηηο νπνίεο νη ΟΣΑ ήηαλ 

δπλαηφ λα ζπλελσζνχλ. Ο λένο ΟΣΑ πνπ ζα πξνέθππηε ζα ήηαλ ππνρξεσηηθά δήκνο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηαξγείηαη ε δηάθξηζε αλάκεζα ζην δήκν θαη ηελ θνηλφηεηα, 

αθνχ ηειηθά δε ζεκειηψλεηαη ζε θακία πιένλ πιεζπζκηαθή ή ρσξνηαμηθή 

πξνυπφζεζε. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπλέλσζεο εμειίζζεηαη φπσο νξίδεη ν Νφκνο 

1416/1984, κε ηε δηαθνξά φηη κε ην λέν λφκν κπαίλεη θαη ην ζηνηρείν ηεο κεξηθήο θαη 

ηδηφηππεο αλαγθαζηηθφηεηαο. Δάλ ηα 3/5 ησλ ΟΣΑ ηεο γεσγξαθηθήο ελφηεηαο 

απνθάζηδαλ λα ζπλελσζνχλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή εθπξνζσπνχζαλ πεξηζζφηεξν απφ ην 

50% ηνπ πιεζπζκνχ, ε ζπλέλσζε ήηαλ ππνρξεσηηθή θαη γηα ηα ππφινηπα 2/5 ησλ 

ΟΣΑ. Λφγσ ηεο αλαγθαζηηθφηεηαο ην ηΔ έθξηλε φηη ε αλαγθαζηηθή ζπλέλσζε είλαη 

ζχκθσλε πξνο ην χληαγκα (Απ. Οινκ. 3194/1990)
236

. Ζ λνκνζεζία αθφκα έζεηε 

νηθνλνκηθά θίλεηξα ζην πιαίζην ησλ ζπλελψζεσλ. 

   Με ην Νφκν 1622/1986 θαη ηε ζρεδηαζκέλε ζπλέλσζε δελ θαηαξγήζεθε ε 

λνκνζεζία ηνπ Νφκνπ 1416/1984 γηα πξσηνβνπιηαθή θαη αζρεδίαζηε ζπλέλσζε. 

Παξείρε φκσο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ΟΣΑ λα ακθηζβεηήζνπλ κε δχν ηξφπνπο ην 

ζρεδηαζκφ ηεο ζπλέλσζεο πνπ είρε γίλεη ζην πιαίζην ησλ γεσγξαθηθψλ ελνηήησλ 

θαηά λνκφ, κε ηε ζπλδξνκή θξηηεξίσλ ζρεηηθψλ κε ηηο ζπγθνηλσληαθέο, γεσγξαθηθέο 
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 Π.π., ςελ. 30. 

236
 Π.π., ςελ. 31. 
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θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, φπσο επηηάζζεη ην χληαγκα γηα ηε δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο 

ρψξαο
237

. Ζ ακθηζβήηεζε γηλφηαλ παζεηηθά, κε ην λα κε ζπλελσζνχλ εληφο ηεο 

γεσγξαθηθήο ελφηεηαο θαη ελεξγεηηθά, επηιέγνληαο ηελ αζρεδίαζηε ζπλέλσζε, κε 

πξνυπνζέζεηο πνπ δελ είλαη ηεθκεξησκέλα ζχκθσλεο κε ηηο ζπγθνηλσληαθέο, 

γεσγξαθηθέο ή θνηλσληθέο ζπλζήθεο, δεδνκέλνπ φηη ηα θξηηήξηα απηά δελ ηίζεληαη 

θαηά ηε ζπγθξφηεζε ησλ λέσλ ΟΣΑ, ζχκθσλα κε ην Νφκν 1416/1984
238

.   

   Σν Τπνπξγείν δηαπηζηψλεη ζηε ζπλέρεηα φηη ε αζρεδίαζηε ζπλέλσζε ηνπ Νφκνπ 

1416/1984 αλέδεημε ηελ πεξηνξηζκέλε δπλακηθή ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ. Απφ ηηο ζπλελψζεηο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία αλήθεη ζηηο κε ηζφξξνπεο    

ζπλελψζεηο. Πξφθεηηαη γηα ελζσκάησζε κηθξψλ θνηλνηήησλ ζε κία κεγαιχηεξε ή θαη 

ζε έλα δήκν. Ο λένο ΟΣΑ δελ απέρεη πνιχ ζε πιεζπζκφ θαη ζε δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο απφ ην κεγάιν ΟΣΑ. Ζ έλσζε φκσο απηή επηθέξεη δηπιαζηαζκφ ησλ 

ηαθηηθψλ επηρνξεγήζεσλ εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ. Αληίζεηα, δε 

ζπληειείηαη κεγάινο αξηζκφο αζρεδίαζησλ ζπλελψζεσλ κε πεξηζζφηεξνπο ΟΣΑ, 

γηαηί ζηελ πεξίπησζε απηή δηαθπβεχνληαη ηα θεθηεκέλα πεξηζζφηεξσλ κεξψλ θαη ε 

δχλακή ηνπο ππνβαζκίδεη ηελ φπνηα αλαπηπμηαθή ιεηηνπξγία ησλ θηλήηξσλ
239

.  

   Ζ κεηάβαζε απφ ηε αζρεδίαζηε ζηε ζρεδηαζκέλε ζπλέλσζε ραξαθηεξίζηεθε απφ 

ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ σο κία ζεηηθή εμέιημε
240

. Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα φκσο 
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 Π.π., ςελ. 33. 

238
 Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του Υπουργείου Εςωτερικϊν από το 1994 ζωσ το 1997 προζκυψαν 31 

νζοι διμοι ςε εφαρμογι του Νόμου 1416/1984. Ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ για τουσ διμουσ του Νόμου 

1622/1986 είναι 36 διμοι. Από τουσ 31 διμουσ του Νόμου 1416/1984 οι 27 αποτελοφν ςυνζνωςθ 

δφο ΟΤΑ. Από τουσ 27 οι 13 αποτελοφν ςυνζνωςθ υφιςτάμενου διμου με κοινότθτα. 

239
 Από τισ 49 ςυνενϊςεισ του Νόμου 1416/1984 οι 13 ζγιναν μεταξφ όμορου διμου και κοινότθτασ. 

Μόνο μία ζγινε μεταξφ διμου και δφο κοινοτιτων. 

240
 Υπουργείο Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, (1997), ό.π., ςελ. 34. 
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πνπ ζεζπίζηεθαλ ηελ ίδηα ζηηγκή κε θαηεπζχλζεηο αμηνπνίεζεο, δελ είραλ 

αλαπηπμηαθή δπλακηθή
241

. Απηφ έγηλε θπξίσο γηαηί θξίζεθε φηη αγλνήζεθαλ ηα 

δεδνκέλα ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ θνηλνηηθψλ 

ππνζέζεσλ. Ζ παξνρή νπνηνπδήπνηε θηλήηξνπ δελ είλαη απφ κφλε ηεο ηθαλή λα 

κεηαβάιιεη ηελ αλαζθάιεηα ησλ κηθξφηεξσλ ΟΣΑ ζρεηηθά κε ηελ άληζε θαηαλνκή 

ησλ πφξσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ λένπ δήκνπ. Ζ εκπεηξία έδεηρλε φηη ππήξραλ 

αληζνθαηαλνκέο θνλδπιίσλ κεηαμχ ησλ θνηλνηήησλ, αλάινγα κε ηηο πξνζσπηθέο θαη 

πνιηηηθέο ζρέζεηο πνπ αλέπηπζζαλ νη θνηλνηάξρεο κε ππνπξγεία θαη νξγαληζκνχο. Σν 

θαζεζηψο απηφ ηθαλνπνηνχζε ηελ θάιπςε ησλ κηθξψλ αλαγθψλ κίαο θνηλφηεηαο, 

φπσο θαη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο
242

.  

   Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ σο ηειηθή δηαπίζησζε αλαθέξεη φηη κε ην Νφκν 

1416/1984 κπήθαλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάδεημε, κε ζχγρξνλεο δνκέο, ηεο 

δηαθνηλνηηθήο θαη ηεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο. Ζ πνιηηεία επεδίσθε ηελ ίδηα 

ζηηγκή ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ΟΣΑ, θαζψο θαη ηε ζπλέλσζε. Ζ επξσπατθή 

εκπεηξία έρεη δείμεη φηη γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο πνιπδηάζπαζεο 

έπξεπε λα γίλεη ζπλέλσζε ή ζπλεξγαζία. Ζ πξνψζεζε θαη ησλ δχν απαηηνχζε 

ζπληνληζκφ θαη αιιεινπρία. Ο Νφκνο 1416/1984 δελ πέηπρε ηειηθά θακία απφ ηηο 

δχν πξνυπνζέζεηο
243

.  

   Γηα ηε ζηήξημε ηνπ Αλαπηπμηαθνχ πλδέζκνπ, σο ζεζκνχ δηαθνηλνηηθήο 

ζπλεξγαζίαο, ππήξμαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 νξηζκέλα ρξεκαηνδνηηθά 

πξνγξάκκαηα, φπσο ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Αλαπηπμηαθψλ πλδέζκσλ απφ ην Δηδηθφ 
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 Π.π., ςελ. 35. 
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 Τάτςοσ, Ν., (1988), ό.π., ςελ. 21. 
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 Υπουργείο Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, (1997), ό.π., ςελ. 36. 
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Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο γηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα 

θαη έξγα ππνδνκήο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ Αλαπηπμηαθψλ πλδέζκσλ απφ ηνπο 

ΚΑΠ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, ηελ ηερληθή θαη ηελ επηζηεκνληθή ηνπο 

ππνζηήξημε. Οη Αλαπηπμηαθνί χλδεζκνη, ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο αλέπηπμαλ 

ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα, ηειηθά ηα κέηξα ζηήξημεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 άξρηζαλ λα αηνλνχλ. Ζ πνιηηεία χζηεξα απφ ην Νφκν 1416/1984, ακθηζβήηεζε 

πνιηηηθά ηε δπλαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ησλ Αλαπηπμηαθψλ πλδέζκσλ λα ιεηηνπξγήζεη 

σο πξνεηνηκαζία γηα ηηο ζπλελψζεηο θαη κε ην Νφκν 1622/1986 πξφθξηλε ηε 

ζρεδηαζκέλε, αιιά εζεινληηθή ζπλέλσζε. Σελ πεξίνδν απφ ην 1990 έσο ην 1993 ε 

ζρεδηαζκέλε ζπλέλσζε δε ζπλερίδεηαη, ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηεο ηφηε θπβέξλεζεο θαη 

αξρίδεη θαη πάιη ην 1994 κε ηελ ηαπηφρξνλε εθαξκνγή δχν ζπζηεκάησλ, κε 

δηαθνξεηηθέο αξρέο. ε λνκνζεηηθφ επίπεδν εγθαηαιείπεηαη ε πξνψζεζε ηεο 

ζπλέλσζεο θαη επαλαθέξεηαη ε δηαθνηλνηηθή θαη ε δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία κε ηε 

ζχζηαζε ησλ πκβνπιίσλ Πεξηνρήο. Οη πνιηηηθέο παιηλδξνκήζεηο απνδπλάκσζαλ 

θάζε ζρεδηαζκφ γηα ηηο ζπλελψζεηο, αιιά θαη γηα ηηο ζπλεξγαζίεο θαη ππνλφκεπζαλ 

θάζε πξννπηηθή εθαξκνγήο ηνπο. Οη ελφηεηεο ησλ Αλαπηπμηαθψλ πλδέζκσλ, νη 

γεσγξαθηθέο ελφηεηεο ηνπ λφκνπ 1622/1986 θαη νη ελφηεηεο ησλ πκβνπιίσλ 

Πεξηνρήο, δε δεκηνχξγεζαλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο κίαο νπζηαζηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο θαη ηδηαίηεξα εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηεπθφιπλαλ ηηο 

εζεινληηθέο ζπλελψζεηο
244

. Σν πνιηηηθφ θαη ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ήηαλ 

αλέηνηκν λα πξνσζήζεη πνιηηηθά, δηνηθεηηθά, ηερληθά θαη επηζηεκνληθά ηηο δνκέο ησλ 

αλαπηπμηαθψλ ζπλδέζκσλ αξρηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ ζπκβνπιίσλ πεξηνρήο. Σν 

ζρέδην Καπνδίζηξηαο, κε ηελ ππνρξεσηηθή ζπλέλσζε ησλ ΟΣΑ ζεσξήζεθε κία 
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 Υπουργείο Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ, (1997), ό.π., ςελ. 37. 
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απνθαζηζηηθή κεηαξξχζκηζε αθνχ ε δηαδεκνηηθή θαη ε δηαθνηλνηηθή ζπλεξγαζία είρε 

εμαληιήζεη ηε δπλακηθή ηεο
245

. 

 

6.6 Ο Νόκνο ηνπ Καπνδίζηξηα 

   Σν ζρέδην Καπνδίζηξηαο έγηλε λφκνο ηνπ θξάηνπο ελ κέζσ δπλακηθψλ αληηδξάζεσλ, 

ην θζηλφπσξν ηνπ 1997. Οη αληηδξάζεηο πξνθιήζεθαλ απφ ηνπηθέο θνηλσλίεο, πνπ ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ππνθηλνχληαλ απφ ηνπηθνχο παξάγνληεο. Σα φξηα, ν αξηζκφο ησλ 

ΟΣΑ πνπ ζπγθξνηνχζαλ ηνπο λένπο δήκνπο, ε έδξα ησλ δήκσλ, αθφκα θαη ην φλνκα, 

απνηεινχζαλ ζεκεία έληνλεο αληηπαξάζεζεο, κε ηνπηθηζηηθφ θαη κηθξνπνιηηηθφ 

ραξαθηήξα. Οη πηέζεηο αζθήζεθαλ θαη ζε θεληξηθφ επίπεδν, θπξίσο απφ νξηζκέλνπο 

βνπιεπηέο θαη ηνπηθνχο παξάγνληεο, πνπ πίεδαλ ηα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ ηα νπνία είραλ αλαιάβεη ηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ ζρεδίνπ θαη θπξίσο 

ηελ νξηνζέηεζε ησλ λέσλ ΟΣΑ. Αληηδξάζεηο πξνθιήζεθαλ θαη απφ ηα θφκκαηα ηεο 

αληηπνιίηεπζεο, θαηαδηθάδνληαο ηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγήζεθε, αιιά θπξίσο ηελ 

ηδέα ησλ αλαγθαζηηθψλ ζπλελψζεσλ. Έηζη ςεθίζηεθε ν 2539/1997. 

   Ζ δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ ζρεδίνπ Καπνδίζηξηαο άιιαμε ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηνχζε ζηε ρψξα θαη δηαθξίλνληαλ απφ αληζνβαξείο ΟΣΑ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ 

σο θέληξα νξγάλσζεο ηεο θνηλσληθήο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη νπζηαζηηθά 

ήηαλ θνξείο δηεθπεξαίσζεο ηεο ηνπηθήο γξαθεηνθξαηίαο
246

. Απφ ην Νφκν 2539/1997, 

κε ηε δηαδηθαζία ησλ ππνρξεσηηθψλ ζπλελψζεσλ, πξνέθπςαλ 1.033 πξσηνβάζκηνη 

ΟΣΑ, απφ ηνπο νπνίνπο νη 900 ήηαλ δήκνη θαη νη 133 ήηαλ θνηλφηεηεο. Ο αξηζκφο 
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 Μαΐςτροσ, Ρ., (2000), Οι αναπτυξιακοί κεςμοί τθσ αυτοδιοίκθςθσ, Λιβάνθσ, Ακινα, ςελ. 35. 
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 Λνςτιτοφτο Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, (2007), χετικά με τθ χάραξθ νζων διοικθτικών ορίων για τουσ 

Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και τθν παροχι αντίςτοιχων κινιτρων (ςυλλ.), Ακινα, ςελ. 1. 
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απηφο απείρε πνιχ απφ ηελ αξρηθή εθηίκεζε, φηη ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ λέσλ ΟΣΑ ζα 

έπξεπε λα πιεζηάδεη ηνλ αξηζκφ ησλ πκβνπιίσλ Πεξηνρήο. Απηφ δείρλεη ηηο πηέζεηο 

πνπ αζθήζεθαλ ζην ζρεδηαζκφ. ην πιαίζην ηεο ελδνδεκνηηθήο απνθέληξσζεο νη 

ΟΣΑ, νη νπνίνη θαηαξγήζεθαλ απφ ηε λέα λνκνζεζία, γίλνληαη δεκνηηθά ή θνηλνηηθά 

δηακεξίζκαηα, κέζα ζην λέν ΟΣΑ πνπ ζπγθξνηήζεθε
247

. ε θάζε δεκνηηθφ 

δηακέξηζκα ζπλίζηαηαη έλα ηνπηθφ ζπκβνχιην, σο φξγαλν δεκνηηθήο απνθέληξσζεο, 

εθηφο απφ ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα πνπ ήηαλ έδξεο ησλ λέσλ δήκσλ θαη είραλ 

πιεζπζκφ, πάλσ απφ 1.000 θαηνίθνπο
248

. Οη αξκνδηφηεηεο ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ 

ήηαλ γλσκνδνηηθνχ ραξαθηήξα, ζρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο ησλ δεκνηηθψλ 

δηακεξηζκάησλ
249

. 

   Γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ λενζχζηαησλ ΟΣΑ ε θπβέξλεζε πξνέβιεςε ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (ΔΠΣΑ). Σν Δ.Π.Σ.Α. 

ζεζκνζεηήζεθε κε ην Νφκν ηνπ Καπνδίζηξηα θαη είρε ζθνπφ λα ρξεκαηνδνηήζεη ηε 

δεκηνπξγία ππνδνκψλ θαη ηε ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο ησλ δήκσλ θαη 

ησλ θνηλνηήησλ, αιιά θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ δεκνζίσλ 

επελδχζεσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο. Σν πξφγξακκα ήηαλ πεληαεηέο, ελψ κε απφθαζε ηνπ 

ππνπξγηθνχ ζπκβνπιίνπ ήηαλ δπλαηφ λα παξαηαζεί
250

. Με ην Νφκν 2539/1997 

θαηαξγνχληαλ νξηζηηθά νη επαξρίεο, ελψ έδηλε ηε δπλαηφηεηα κεηαμχ φκνξσλ δήκσλ 

λα ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο. 
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 Ραράγραφοσ 10, άρκρου 2, του Νόμου 2539/1997. 

248
 Ραράγραφοσ 1, άρκρου 4, του Νόμου 2539/1997. 

249
 Ραράγραφοσ 1, άρκρου 6, του Νόμου 2539/1997. 

250
 Άρκρο 13, του Νόμου 2539/1997. 
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   Οη ξπζκίζεηο θαη ηα φξγαλα ησλ ΟΣΑ πεξηγξάθνληαη ζην δεκνηηθφ θαη θνηλνηηθφ 

θψδηθα ηνπ 1995
251

. Οη δεκνηηθέο αξρέο είλαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ε δεκαξρηαθή 

επηηξνπή θαη ν δήκαξρνο
252

 . ηηο θνηλφηεηεο, ηα φξγαλα δηνίθεζεο είλαη ην θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην θαη ν πξφεδξνο ηεο θνηλφηεηαο, πνπ είλαη θαη κέινο ηνπ ζψκαηνο
253

. Με 

ην Νφκν 2539/1997 δεκηνπξγήζεθαλ θνηλνηηθά δηακεξίζκαηα, ηα νπνία 

εθπξνζσπνχληαη ζηελ θνηλφηεηα απφ ηνλ πάξεδξν. 

   Σν ζρέδην Καπνδίζηξηαο, παξά ην γεγνλφο φηη απνηέιεζε κεηαξξπζκηζηηθή ηνκή 

ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο, εληνχηνηο απνδείρζεθε 

ζηελ πξάμε φηη ν ζρεδηαζκφο δελ αληαπνθξίζεθε ζηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πνιπθεξκαηηζκνχ ηεο πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηεο 

δηνηθεηηθήο ηεο αλεπάξθεηαο. πγθξνηήζεθαλ ΟΣΑ, νη νπνίνη φπσο απνδείρζεθε δελ 

ήηαλ ηθαλνί λα δεκηνπξγήζνπλ ηνπο απαηηνχκελνπο δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο πξνθιήζεηο πνπ έζεηε ε Δπξσπατθή Έλσζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε ελφο αμηφπηζηνπ αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο, αμηνπνηψληαο ηηο 

θνηλνηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο. Δμαίξεζε απνηεινχζαλ νη κεγάινη ΟΣΑ θαη νη 

δήκνη πνπ ήηαλ πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ. Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζπλέρηδε λα είλαη 

πνιπθεξκαηηζκέλε, πνπ ηελ απάξηηδαλ νπζηαζηηθά κηθξνί θαη αλαπηπμηαθά 

πξνβιεκαηηθνί ΟΣΑ. Απηφ ζπλέβε θαη επεηδή δελ πξνεγήζεθε έλαο νξζνινγηθφο 

ζρεδηαζκφο, ππνλνκεχνληαο ηε ζπγθξφηεζε ηζρπξψλ ΟΣΑ, πνπ ζα ηνπο εμαζθάιηδε 

δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. ε επίπεδν δηαθπβέξλεζεο ην ζχζηεκα πνπ 
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 Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ, Ρ.Δ. 410/1995. 

252
 Ραράγραφοσ 1, άρκρο 40, του Ρ.Δ. 410/1995. 
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ζεκειηψζεθε ήηαλ δεκαξρνθεληξηθφ, κε ππνηππψδεηο ζεζκνχο δεκνηηθήο 

απνθέληξσζεο, φπσο απνδείρηεθαλ ηα Σνπηθά πκβνχιηα. 

   Σν απηνδηνηθεηηθφ ζχζηεκα δηαηεξνχζε ηε δπαδηθή κνξθή ησλ δήκσλ θαη ησλ 

θνηλνηήησλ
254

. Οη πνιηηηθνί ζπκβηβαζκνί πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλνληαη ζηηο αδπλακίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ θαηά 

ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ ΟΣΑ
255

. Οη ειιηπείο ππεξεζίεο, φπσο θαη 

ην αλεπαξθέο ζε αξηζκφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, ην νπνίν πξνζειήθζε γηα ηε 

ζηήξημε ησλ λέσλ δνκψλ, ήηαλ ζηηο αδπλακίεο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε απηφ ην 

κεηαξξπζκηζηηθφ εγρείξεκα. ηε ζπλέρεηα πνιινί απφ ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

κεηαηάρζεθαλ ζε κεγαιχηεξνπο δήκνπο ή ζε θεληξηθέο ππεξεζίεο ησλ ππνπξγείσλ. 

Πξνβιήκαηα παξαηεξήζεθαλ θαη κε ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ησλ λέσλ ΟΣΑ, ν 

νπνίνο δελ επαξθνχζε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνέθππηαλ. 

   Ζ θεληξηθή δηνίθεζε ζπλέρηδε λα έρεη παξνπζία ζηε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη απηφ αλαδείρζεθε κε ηελ πινπνίεζε θπξίσο ηνπ εηδηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ην νπνίν θαη απνηεινχζε ην ρξεκαηνδνηηθφ 

εξγαιείν γηα ηε ζηήξημε ησλ λέσλ ΟΣΑ. Με ην Δ.Π.Σ.Α. ηα ππνπξγεία ζπλέρηδαλ λα 

ειέγρνπλ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ ΟΣΑ, κε ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ Δηδηθή Δπηηξνπή απαξηηδφηαλ απφ έλαλ εθπξφζσπν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, έλαλ εθπξφζσπν 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη έλαλ εθπξφζσπν ηνπ ππνπξγείνπ απφ ην νπνίν 
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 Χλζπασ, Ν.-Κ., (2001), ό.π., ςελ. 68.  

255
 Οι υποχωριςεισ από τθν κυβζρνθςθ ςυνεχίςτθκαν και τθν επόμενθ δεκαετία. Πταν ανζλαβε τα 

θνία θ ΝΔ απζςπαςε από τουσ καποδιςτριακοφσ ΟΤΑ και δθμιοφργθςε τρεισ νζεσ κοινότθτεσ, 

απόφαςθ θ οποία ιταν αντίκετθ με το πνεφμα τθσ μεταρρφκμιςθσ. Με το Νόμο 3448/2006 

αναγνωρίςτθκαν ωσ αυτοτελείσ κοινότθτεσ, φςτερα από ζντονεσ πιζςεισ, το Βραχάςι, τα Ηωνιανά και 

θ Τςαριτςάνθ.  
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πξνεξρφηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εθάζηνηε δξάζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

παξαηεξήζεθε πνιιέο θνξέο ε κεξνιεπηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνπο ΟΣΑ
256

. 

 

6.7 Η πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο πεξηόδνπ 

   Ζ ίδξπζε ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ην πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο 

άιιαμαλ ηηο πνιηηηθέο ηζνξξνπίεο θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ θέληξνπ θαη ηεο 

πεξηθέξεηαο. ηηο λνκαξρηαθέο θαη ηηο δεκνηηθέο εθινγέο ελεπιάθεζαλ ελεξγά νη 

κεραληζκνί ησλ θνκκάησλ, κε ζθνπφ λα πξνζπνξηζηνχλ πνιηηηθά νθέιε, λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζεηηθέο εληππψζεηο, αιιά θαη λα δηακνξθσζνχλ ζπζρεηηζκνί, νη 

νπνίνη ζα αμηνπνηνχληαλ ζηνλ θνκκαηηθφ αληαγσληζκφ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εζληθψλ εθινγψλ. 

   Σν 1994 κε ηε ζεζκνζέηεζε ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, αλαξξηρήζεθαλ θαη 

αλαδείρζεθαλ ηνπηθά πνιιά ζηειέρε, ελψ αλαβαζκίζηεθαλ νη ηνπηθέο αξρέο, ιφγσ 

ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο παξαρσξήζεθαλ θαη έηζη δηακνξθψζεθε έλαο λένο πφινο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο. κσο ε θεληξηθή δηνίθεζε ζπλέρηδε λα έρεη νπζηαζηηθή παξνπζία 

ζηα ηνπηθά πξάγκαηα θαη αίηεκα ησλ απηνδηνηθεηηθψλ παξαγφλησλ ήηαλ ε επηπιένλ 

ελίζρπζε ηεο απηνδηνίθεζεο κε αξκνδηφηεηεο, κε ηελ ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε ηεο 

απηνηέιεηάο ηεο. 

   ηηο λνκαξρηαθέο θαη ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηα θφκκαηα επηρεηξνχζαλ λα ηηο 

πνιηηηθνπνηήζνπλ θαη ζην δεκφζην ιφγν λα επηθεληξσζνχλ ζηα ζέκαηα ηεο θεληξηθήο 

πνιηηηθήο ζθελήο. Σελ έληνλε πνιηηηθνπνίεζε επεδίσθαλ ηα θφκκαηα πνπ ήηαλ ζηελ 
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 Ρεριςςότερα αναφζρει ςτο προςωπικό του ιςτολόγιο ο ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ διοίκθςθσ ζργου 

του Ε.Ρ.Τ.Α., Δθμιτρθσ Κατςοφλθσ και ςυγκεκριμζνα ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

http://topikidimokratia.blogspot.gr/2012/06/blog-post_22.html. 
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αληηπνιίηεπζε, κε ζθνπφ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε δπζαξέζθεηα θαη ηε θζνξά πνπ 

πξνθαινχζε ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη εθθξαδφηαλ απφ ηνπο πνιίηεο ζηηο ηνπηθέο 

εθινγέο.  

   Με ηε ζέζπηζε ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο ην 1994 θαη ηηο ππνρξεσηηθέο 

ζπλελψζεηο ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ην 1997 ε απηνδηνίθεζε αλαβαζκίζηεθε 

ζε πνιηηηθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν. κσο εληζρχζεθε θαη ν αλαπηπμηαθφο 

ραξαθηήξαο ηεο απηνδηνίθεζεο κε ηε δηαρείξηζε ησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο, 

ζηελ νπνία ελεξγφ ζπκκεηνρή είραλ νη λνκαξρηαθνί θαη ηνπηθνί άξρνληεο, πνπ 

δηαρεηξίδνληαλ κεγάια θνηλνηηθά πνζά ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ.  

   Με ηηο αιιαγέο απηέο δηαηαξάρηεθε ε ηζνξξνπία κεηαμχ θεληξηθήο θαη ηνπηθήο 

εμνπζίαο, θαζψο εληζρχζεθαλ κε ηε λέα λνκνζεζία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θνηλνηηθψλ 

πφξσλ νη απηνδηνηθεηηθνί παξάγνληεο. Μάιηζηα νη δηαθφξσλ εηδψλ πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο κεηαηνπίζηεθαλ πξνο ηελ  απηνδηνίθεζε. πσο παξαηήξεζε αξγφηεξα ν ηφηε 

Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ Αιέθνο Παπαδφπνπινο, παξνπζηάζηεθε ην θαηλφκελν λα 

θπξηαξρεί ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο απηνδηνίθεζεο ν ηδηνηειήο θπληζκφο, ν 

νπνίνο θαηέζηξεςε θάζε έλλνηα αληδηνηεινχο ζπκκεηνρήο ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. Ο πξψελ ππνπξγφο αλαθέξζεθε ζε λνκνζεηήκαηα πνπ 

αθνινχζεζαλ ηνπ λφκνπ Καπνδίζηξηα, κε ηνπο νπνίνπο κηζζνδνηνχληαη πιένλ φινη νη 

εθιεγκέλνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη απφ ηνπο πφξνπο ησλ δήκσλ κε ζέζεηο πνπ 

θαηαιακβάλνπλ, φπσο αληηδεκάξρσλ, πξνέδξσλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ, 

γξακκαηέσλ θαη κειψλ δεκαξρηαθψλ επηηξνπψλ, πξνέδξσλ θαη κειψλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ
257

.  

                                                           
257

 Ραπαδόπουλοσ, Α., (2008), Σα βιματα του Ζςτερναχ, Εςτία, Ακινα, ςελ. 76. 
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   Σα απηνδηνηθεηηθά ζηειέρε αληαγσλίδνληαλ πιένλ κε αμηψζεηο ηνπο βνπιεπηέο, 

φπσο θαη ηα θνκκαηηθά ζηειέρε. Μάιηζηα πνιινί παξάγνληεο ηνπ θεληξηθνχ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο εμνπζίαο, αιιά θαη ηνπηθνί πνιηηεπηέο, κεηαπήδεζαλ ζηελ 

απηνδηνίθεζε, ιφγσ θαη ηεο ζεζκηθήο ηζρπξνπνίεζεο. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ 

ηηο ηνπηθέο εθινγέο ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 πνπ παξνπζηάζηεθε ην θαηλφκελν ησλ 

αληαξηψλ, δειαδή ππνςήθηνη πνπ δελ ππάθνπζαλ ζηελ θνκκαηηθή γξακκή θαη 

θαηήιζαλ ζηηο εθινγέο απέλαληη ζηνλ ππνςήθην πνπ ζηήξηδε επίζεκα ην θφκκα ζην 

νπνίν αλήθαλ.  Δπίζεο απηφ πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ νη ζπλεξγαζίεο ησλ θνκκάησλ, 

ζε ηνπηθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζνχλ ππνςήθηνη θαη ζπλδπαζκνί. Σν 

θεληξηθφ θξάηνο βξέζεθε ελδηάκεζα ησλ ππεξεζληθψλ ζεζκψλ θαη ηεο εληζρπκέλεο 

απηνδηνίθεζεο. 

 

6.8 Οη Πεξηθέξεηεο ζην λέν ζύζηεκα δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο 

   Με ην Νφκν 2503/1997 ζπληειέζηεθε ε αλαδηάξζξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

δηνηθεηηθήο απνθέληξσζεο, κε ηηο Πεξηθέξεηεο λα απνηεινχλ πιένλ εληαίεο 

απνθεληξσκέλεο κνλάδεο δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο
258

. χκθσλα κε ηε λέα λνκνζεζία 

«ε Πεξηθέξεηα ζπκβάιιεη ζηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ θαη ζην πιαίζηφ ηνπ ζρεδηάδεη, 

πξνγξακκαηίδεη θαη εθαξκφδεη ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή ηεο αλάπηπμε. Ζ θάζε Πεξηθέξεηα σο εληαία απνθεληξσκέλε κνλάδα 

δηνίθεζεο έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχλ νη ππεξεζίεο ηεο ζηε ζπλνιηθή ρσξηθή 

έθηαζή ηεο, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο ζην λνκφ ή 
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 Νόμοσ 2503/1997, «Διοίκθςθ, οργάνωςθ, ςτελζχωςθ τθσ Ρεριφζρειασ, ρφκμιςθ κεμάτων για τθν 

τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ». 
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λνκαξρία, θαζψο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Πεξηθέξεηαο
259

». 

   ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε πεξηγξάθνληαη γηα κία αθφκα θνξά ηα πξνβιήκαηα 

δηάξζξσζεο πνπ αληηκεησπίδεη ην ειιεληθφ θξάηνο, ελψ ηνλίδεηαη ν ζπγθεληξσηηθφο 

ηνπ ραξαθηήξαο. Ζ αλάγθε κίαο κεηαξξπζκηζηηθήο αιιαγήο θξίλεηαη αλαγθαία θαη 

απφ ηηο επξσπατθέο εμειίμεηο. πσο αλαθέξεη, «ε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο ρψξαο δελ αληαπνθξίλνληαη πιένλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο. Ζ 

ειιεληθή δηνίθεζε αδπλαηεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη δηαξθψο ε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηελ 

Διιάδα απφ ηνπο επξσπατθνχο ηεο εηαίξνπο», ελψ παξαθάησ ηνλίδεη, «ε δεκηνπξγία 

ησλ Πεξηθεξεηψλ σο επηπέδσλ ζρεδηαζκνχ ηεο αλάπηπμεο, ε θαζηέξσζε ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο ζην επίπεδν ηνπ λνκνχ θαη ε ελίζρπζε ηεο 

πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο απνηεινχλ ηελ έκπξαθηε ακθηζβήηεζε ηνπ 

ζπγθεληξσηηθνχ πξνηχπνπ νξγάλσζεο πνπ ζπλφδεπζε ην Διιεληθφ Κξάηνο απφ ηελ 

ίδξπζή ηνπ». Ο ζθνπφο ηεο κεηαξξχζκηζεο ήηαλ ε δεκηνπξγία κίαο δηνίθεζεο «κε 

ηθαλφηεηα ζηξαηεγηθήο δξάζεο γηα επέιηθηε πξνζαξκνγή ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο, κία δηνίθεζε ηθαλή λα θαζνδεγεί θαη λα ελαξκνλίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, λα δηακνξθψλεη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ 

ηνκέα θαη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πξσηνβνπιηψλ ζε θάζε επίπεδν, ψζηε 

λα ππεξεηνχληαη θαιχηεξα νη αλάγθεο ησλ πνιηηψλ
260

». 

   Ζ αλαδηάξζξσζε ηνπ απνθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο ζε απηή ηε θάζε 

ζρεηίζηεθε άκεζα κε ην ζρεδηαζκφ ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο, ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
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 Ραράγραφοσ 1, του άρκρου 1, του Νόμου 2503/1997. 
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θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ 

εηζεγεηηθή έθζεζε αλαιχεη ηνπο άμνλεο απηνχο, αλαθέξνληαο φηη «εληζρχεηαη ε 

ηθαλφηεηα ηεο πεξηθέξεηαο λα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθφηεξα ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

αλάπηπμεο. Πξνζαξκνγή ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο πεξηνρήο, ζηήξημε θαη θηλεηνπνίεζε 

ησλ ηνπηθψλ δπλάκεσλ ζ' απηή ηελ θαηεχζπλζε απνηεινχλ ζηφρνπο πνπ ππεξεηεί ε 

πεξηθέξεηα κέζσ ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ». Σν λνκνζρέδην αθφκα 

απνζθνπνχζε ζην «λα ζηεξίμεη ηε δηαδηθαζία απνθέληξσζεο, θέξλνληαο ην θξάηνο 

ζηελ πεξηθέξεηα θαη πεξηνξίδνληαο ζην ειάρηζην ηηο εμαξηήζεηο ηεο λνκαξρηαθήο 

απηνδηνίθεζεο απφ ην θέληξν. Τπ' απηή ηελ έλλνηα, ε πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε φρη 

κφλν δελ αλαηξεί ηε κεηαξξχζκηζε ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, αιιά εληζρχεη 

ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα παίμεη ην ξφιν πνπ ηεο αλαηίζεηαη. ε απηφ ην πιαίζην, ε 

ελίζρπζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ δηνίθεζεο αλαδεηθλχεηαη ζε ζηξαηεγηθφ 

ζεκείν αλαθνξάο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηεο θξαηηθήο νξγάλσζεο». 

   Ζ απηνηέιεηα ηεο Πεξηθέξεηαο απέλαληη ζην θέληξν ζα εληζρπφηαλ κε ξπζκίζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ ζηελ εζσηεξηθή ηεο νξγάλσζε θαη ζηειέρσζε, θαζψο θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Ζ Πεξηθέξεηα αλάγεηαη ζε εληαία δηνηθεηηθή κνλάδα, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη θάζεηεο εμαξηήζεηο απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη έηζη  

δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο νξηδφληηαο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο, 

κε άμνλα ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Ζ Πεξηθέξεηα ζα είρε δηθφ ηεο 

πξνζσπηθφ, ελψ ζθνπφο ηνπ λνκνζρεδίνπ ήηαλ νη ππεξεζίεο λα ελνπνηεζνχλ ζην 

πιαίζην κίαο Γεληθήο Γηεχζπλζεο, κε επηθεθαιήο ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ηεο 

Πεξηθέξεηαο, κφληκν ππάιιειν πνπ επηιέγεηαη απφ ην Δηδηθφ Τπεξεζηαθφ πκβνχιην 

γηα ηξηεηή ζεηεία. 
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   Σα φξγαλα ηεο Πεξηθέξεηαο ήηαλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ην 

Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, ελψ απαξηηδφηαλ απφ δέθα Γηεπζχλζεηο. Ο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο ήηαλ εθπξφζσπνο ηεο θπβέξλεζεο θαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ άζθεζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηελ  

Πεξηθέξεηα. Πξνΐζηαην φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηεο θαη επφπηεπε ηα 

Ν.Π.Γ.Γ. πνπ εδξεχνπλ ζηελ Πεξηθέξεηα θαη δελ επνπηεχνληαλ απφ λνκαξρηαθέο 

απηνδηνηθήζεηο, δήκνπο, θνηλφηεηεο θαη ππνπξγεία
261

.  

   ε θάζε Πεξηθέξεηα ιεηηνπξγεί έλα Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην πνπ απαξηίδεηαη απφ 

ηνλ Πεξηθεξεηάξρε, σο πξφεδξν, ηνπο πξνέδξνπο ησλ Δληαίσλ Ννκαξρηαθψλ 

Απηνδηνηθήζεσλ θαη ηνπο Ννκάξρεο ηεο Πεξηθέξεηαο, έλαλ εθπξφζσπν απφ ηελ 

Σ.Δ.Γ.Κ., έλαλ εθπξφζσπν ησλ Δπηκειεηεξίσλ ησλ παξαγσγηθψλ ηάμεσλ, ηνπ Σ.Δ.Δ., 

ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ, ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Τ., 

ηεο ΠΑ..Δ.ΓΔ.., φπσο θαη ηεο Γ..Δ.Δ
262

. Ζ Πεξηθέξεηα, ζχκθσλα κε ην Νφκν 

2503/1997, ζπγθέληξσλε αξθεηά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο απνθεληξσκέλεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο, δειαδή δηνηθεηηθή απηνηέιεηα, κε δηθφ ηεο πξνζσπηθφ θαη κε 

πξντζηάκελν ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο, κε απνθαζηζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο, φπσο θαη δηνηθεηηθή απηνηέιεηα, αθνχ είρε ζηε δηάζεζή ηεο δηθφ ηεο 

πξνυπνινγηζκφ
263

. 

   Ζ αλάγθε λα πξνθχςνπλ δνκηθέο αιιαγέο ζην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ήηαλ 

επηηαθηηθή, θαζψο ν δεκφζηνο κεραληζκφο ζε φια ηα επίπεδα ήηαλ δπζιεηηνπξγηθφο 

θαη αδχλακνο λα δηαρεηξηζηεί ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη λα θαηαξηίζεη έλα 
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 Ραράγραφοσ 2, άρκρου 1, του Νόμου 2503/1997. 

262
 Ραράγραφοσ 3, άρκρου 1, του Νόμου 2503/1997. 

263
 Σιοφτθ, Γ., (2001), ό.π., ςελ. 55. 
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αλαπηπμηαθφ ζρέδην κε αμηψζεηο. Σα Ννκαξρηαθά πκβνχιηα, σο απηνδηνηθεηηθέο 

κνλάδεο, πξηλ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 1994, αιιά θαη νη ΟΣΑ αδπλαηνχζαλ λα 

δηακνξθψζνπλ κία ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπο, ηε ζηηγκή πνπ ππήξρε έληνλε αληζνξξνπία απέλαληη ζηηο 

ηζρπξέο θξαηηθέο ππεξεζίεο
264

. Γηα ηελ αλάγθε νξγαλσηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

αιιαγψλ ππήξρε μεθάζαξε αλαθνξά ζηηο εηζεγεηηθέο εθζέζεηο ησλ λφκσλ ηνπ 1997. 

ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Νφκνπ 2503/1997 γηα ηηο πεξηθέξεηεο, πεξηγξάθεηαη 

απηή ε αλαγθαηφηεηα δηνηθεηηθήο αλαζπγθξφηεζεο θαη ζηα δχν επίπεδα 

απνθέληξσζεο θαη απηνδηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ ε αλαβάζκηζε ηεο θξαηηθήο 

δηνίθεζεο λα επηηξέςεη «ζηε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε λα θηάζεη ηαρχηεξα ζε πςειφ 

επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο αθνχ ε ηθαλφηεηά ηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο 

απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηεο εμαξηάηαη θαη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

θεληξηθήο θαη απνζπγθεληξσκέλεο θξαηηθήο δηνίθεζεο». Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε ηεο Πεξηθέξεηαο σο εληαίαο απνθεληξσκέλεο κνλάδαο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. 
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 Σαγιάσ, Λ., Σπουρδαλάκθσ, Μ., (1990), ό.π., ςελ. 52. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

Ζ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΝΔΑ ΥΗΛΗΔΣΗΑ 

 

7.1 Η δνθηκαζία ησλ απηνδηνηθεηηθώλ δνκώλ θαη ν λένο θώδηθαο 

   Σελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ επφκελε δεθαεηία θπξηάξρεζε 

έλαο έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε κεηεμέιημε ησλ ζεζκψλ ηεο απηνδηνίθεζεο θαη 

ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο, θαζψο δηαπηζησλφηαλ φηη νη δνκέο νη νπνίεο 

ζπγθξνηήζεθαλ ηελ ηξηεηία απφ ην 1994 έσο ην 1997 δελ ήηαλ ηθαλέο λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο πινπνίεζεο αλαπηπμηαθψλ 

δξάζεσλ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ, ζχκθσλα κε ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ θαηείραλ απφ ην λφκν. Γηα 

ηνπο ΟΣΑ εθθξαδφηαλ ε άπνςε φηη έπξεπε λα εληζρπζνχλ κε λέεο ζπλελψζεηο. Έηζη 

ζα ζπγθξνηνχληαλ κεγαιχηεξεο ζε έθηαζε δηνηθεηηθέο δνκέο, νη νπνίεο ζα δηέζεηαλ 

αμηφπηζηεο ππεξεζίεο, κε επηπιένλ πξνζσπηθφ θαη πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ. Σελ ίδηα 

πεξίνδν ππνζηεξηδφηαλ έληνλα ε άπνςε γηα ζπγθξφηεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο 

απηνδηνίθεζεο, κε ηελ θαηάξγεζε ησλ  λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ, νη νπνίεο ζην 

κεηαμχ απνςηιψλνληαλ απφ ηηο αξρηθέο αξκνδηφηεηεο. 

   Σελ ίδηα πεξίνδν κπαίλεη ζε εθαξκνγή ην Γ’ ΚΠ, ηεο πεξηφδνπ 2000-2006. ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλνληαη ε πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη 

ηεο δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ησλ αλαπηπμηαθά θαζπζηεξεκέλσλ πεξηθεξεηψλ θαη 

ε ελίζρπζε ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θνηλσληθννηθνλνκηθήο 
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αλαδηάξζξσζεο, ζε ηνκείο φπσο ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ ππεξεζηψλ. Γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ αθνινπζείηαη κία πεξηζζφηεξν απνθεληξσκέλε 

πνιηηηθή ζπλνρήο.  

   Σν 2002 κία ζεκαληηθή εμέιημε ζπληειείηαη ζηελ πνξεία γηα ηελ επξσπατθή 

νινθιήξσζε, θαζψο ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο Κνπεγράγεο απνθαζίδεη ηνπο 

φξνπο πξνζρψξεζεο 10 λέσλ ρσξψλ, νη νπνίεο ην 2004 εληάζζνληαη ζηελ Δ.Δ., 

δεκηνπξγψληαο λέα δεδνκέλα ζηελ πνιηηηθή ζπλνρήο. Σν 2007 ην πκβνχιην 

απνθαζίδεη γηα ηνπο άμνλεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2013. 

   Οη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ αλαιήθζεθαλ εθείλε ηελ επνρή αθνξνχζαλ 

θπξίσο ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ. Με ην Νφκν 2839/2000 ηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο επνπηείαο ησλ ΟΣΑ αλαιακβάλεη ε πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε. Ζ 

ζπλεξγαζία ησλ ΟΣΑ, κε ηε ζπλέλσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, επηρεηξήζεθε κε ην 

Νφκν 2946/2001. Με ηε λνκνζεζία νη φκνξνη ΟΣΑ ήηαλ δπλαηφ λα ζπγθξνηήζνπλ 

πκπνιηηεία. Ζ πκπνιηηεία απνηεινχζε ζχλδεζκν ησλ ΟΣΑ θαη είρε ζθνπφ ηε 

ζπγθξφηεζε ππεξεζηψλ γηα ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο θαη ηελ  

παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Άιια λνκνζεηήκαηα ήηαλ ν Νφκνο 

2986/2002, κε ηνλ νπνίν νξγαλψζεθαλ νη απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ν Νφκνο 3044/2002, κε ηνλ νπνίν έγηλε 

αλαδηάξζξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θνξέσλ ζε ζέκαηα πνιενδνκίαο, θαζψο θαη ν 

Νφκνο 3172/2003 γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζηνλ νπνίν ππήξμε δηάηαμε 

γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ΟΣΑ, κε ηελ παξαρψξεζε νξηζκέλσλ αξκνδηνηήησλ. ε 

επίπεδν λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο δε ππήξμαλ λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, φκσο είρε 
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μεθηλήζεη ε ακθηζβήηεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ζεζκνχ, ιφγσ ηεο ζηαδηαθήο κείσζεο 

ησλ αξκνδηνηήησλ.  

   Με ηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ 2004, επήιζε θπβεξλεηηθή αιιαγή, κε ην θφκκα ηεο ΝΓ 

λα ζπγθξνηεί απηνδχλακε θπβέξλεζε. ε επίπεδν πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο θαη 

απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηψλ δε ζεκεηψζεθαλ δνκηθέο αιιαγέο. ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε δηαηεξήζεθε ν αξηζκφο ησλ ΟΣΑ, θαζψο θαη ν αληίζηνηρνο αξηζκφο γηα 

ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο. Με ην Νφκν 3274/2004 θαηαξηίζηεθε ην 

Αλαπηπμηαθφ Πξφγξακκα Θεζέαο, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ 

ηνπηθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε γλψκνλα ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε. 

   Με ην Νφκν 3242/2004, ε θπβέξλεζε ζπγθξφηεζε επηηξνπή γηα ηε ζχληαμε λένπ 

δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθα. Ο λένο θψδηθαο ζεζπίζηεθε κε ην Νφκν 

3463/2006. ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε γηλφηαλ ε δηαπίζησζε φηη νη αξκνδηφηεηεο ησλ 

δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ήηαλ δηάζπαξηεο ζε δηάθνξα λνκνζεηήκαηα, 

δεκηνπξγψληαο δπζρέξεηεο θαη ακθηζβεηήζεηο. θνπφο ηνπ λένπ θψδηθα ήηαλ ε 

απινχζηεπζε ηεο άζθεζεο ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

Μάιηζηα ππεηζήιζε ζε ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

   Ο λένο θψδηθαο πξνηξέπεη ηηο δεκνηηθέο θαη ηηο θνηλνηηθέο αξρέο λα πξνσζήζνπλ ηε 

ιατθή ζπκκεηνρή ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, δηαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζηε 

ρξήζε ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, ελψ νη δεκνηηθέο αξρέο δηαβνπιεχνληαη κε ηνπο 

δεκφηεο θαη ηνπο ζπιινγηθνχο θνξείο. Αθφκα θαηαξηίδεηαη Υάξηα ε νπνία 
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πεξηιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δεκνηψλ
265

. Οη δεκφηεο 

κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πξναγσγή ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, ελψ 

είραλ ην δηθαίσκα λα θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο, αλαθνξέο θαη απφςεηο ζηα δεκνηηθά 

φξγαλα
266

. Ο λένο θψδηθαο θαζηέξσζε ην δηθαίσκα ηεο δηεμαγσγήο ηνπηθψλ 

δεκνςεθηζκάησλ
267

. Θεζκνζεηήζεθε αθφκα θαη ν απνινγηζκφο ησλ πεπξαγκέλσλ 

ηεο δεκνηηθήο αξρήο
268

. 

   Ο λένο θψδηθαο δελ άιιαμε ηε δνκή ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ, φπσο απηή πθίζηαην 

έσο ηφηε. Μεηαμχ ησλ αιιαγψλ ήηαλ ε αλαβάζκηζε ηεο αληηπνιίηεπζεο, κε κέηξα 

φπσο ηεο αλάδεημεο αληηπξνέδξνπ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην
269

, εμαζθαιηδφηαλ ε 

ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ
270

, ελψ ζπζηάζεθαλ ηνπηθά δηακεξίζκαηα ζε φινπο ηνπο ΟΣΑ πνπ 

θαηαξγήζεθαλ ή ζπλνηθηζκνί πνπ πξνζαξηήζεθαλ κε ηνπο Νφκνπο 1416/1984, 

1622/1986 θαη 2539/1997
271

. Μία αθφκα ζεκαληηθή αιιαγή ηνπ λένπ θψδηθα ήηαλ 

φηη ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο έπξεπε λα ιάβεη ην 42% ηνπ ζπλφινπ ησλ έγθπξσλ 

ςεθνδειηίσλ
272

. Ζ δηάηαμε απηή πξνθάιεζε αληηδξάζεηο ζρεηηθά κε πξνβιήκαηα 

αληηζπληαγκαηηθφηεηαο. 
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 Άρκρο 214, του Νόμου 3463/2006. 

266
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268
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   Ο λένο θψδηθαο πξνέβιεπε επίζεο ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ δηαδεκνηηθήο 

ζπλεξγαζίαο, φπσο θαη ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο
273

. Αθφκα έγηλε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΑ θαη 

φπσο ηνλίζηεθε, νη δεκνηηθέο θαη θνηλνηηθέο αξρέο δηεπζχλνπλ θαη ξπζκίδνπλ φιεο ηηο 

ηνπηθέο ππνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο
274

. 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο ήηαλ ν αξκφδηνο παξάγνληαο γηα ηνλ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ησλ απνθάζεσλ, εάλ ππήξμε πξνζθπγή
275

. 

 

7.2 Οη Πεξηθέξεηεο σο αλαπηπμηαθέο δνκέο 

   Σν 2007 ε ΝΓ αλαλέσζε ηελ θπβεξλεηηθή ηεο ζεηεία, χζηεξα θαη απφ ηηο πξφσξεο 

εζληθέο εθινγέο πνπ πξνθεξχρζεθαλ. Σελ ίδηα αθξηβψο πεξίνδν πξνθιήζεθε θαη ε 

παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, ε νπνία απνηέιεζε θαη ηνλ πξνάγγειν ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο ηνπ 2008 θαη ζπκπαξέζπξε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, κε 

δξακαηηθέο ζπλέπεηεο ιίγν αξγφηεξα ζηελ Διιάδα. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 

2007, αθνξνχζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ηξαπεδηθφ ηνκέα, ε νπνία άξρηζε απφ ηηο 

ΖΠΑ θαη ζηαδηαθά εμαπιψζεθε. 

   ηελ απηνδηνίθεζε είραλ ήδε πιεζχλεη νη θσλέο, πνπ εμέθξαδαλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

γηα κία γελλαία δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ζηε ρψξα. Σν Ηλζηηηνχην Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο είρε πξνηείλεη ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ θαη ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο. Πξφηεηλε ζπγθεθξηκέλα, «πξψηνλ, 
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 Άρκρα 222 και 223, του Νόμου 3463/2006. 

274
 Άρκρο 75, του Νόμου 3463/2006. Στο άρκρο 76, του Νόμου 3463/2006 γίνεται αναφορά ςτθν 

άςκθςθ των αρμοδιοτιτων.  
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 Άρκρο 150, του Νόμου 3463/2006. 
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ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξψηνπ βαζκνχ, κε ηελ δηακφξθσζε ιηγφηεξσλ θαη ηζρπξφηεξσλ 

ΟΣΑ, ν ζρεδηαζκφο ησλ νπνίσλ ζα ζηεξηρζεί ζε ζπγθεθξηκέλα θαη αζθαιή θξηηήξηα, 

δεχηεξνλ, ηελ αλαδηάηαμε ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο, κε 

ελδερφκελν επαλαζρεδηαζκφ ηνπ ράξηε ησλ πθηζηακέλσλ πεξηθεξεηψλ θαη ηξίηνλ, ηελ 

θαζηέξσζε απηνδηνηθεηηθψλ ζεζκψλ κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα, γηα ηα δχν κεγάια 

πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα θαη αλαδήηεζε αλάινγσλ κνξθψλ απηνδηνηθεηηθήο 

νξγάλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ
276

».  

ην ίδην θείκελν γίλεηαη θαη κία ζχληνκε απνηίκεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο λνκαξρηαθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδε. Αλαθέξεη φηη «απνδείρζεθε 

ελ ηέιεη αλεπαξθήο, ηφζν γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθηέιεζε αλαπηπμηαθψλ 

έξγσλ, πνπ βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή δηειθπζηίλδα κεηαμχ απηήο θαη ηεο 

πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο φζν, θαη ηδίσο, γηα ηελ άζθεζε δηνηθεηηθψλ αξκνδηνηήησλ, 

θαζψο νη ππεξεζίεο ηνπο ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο βειηηψζεθαλ ελψ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο είηε παξέκεηλαλ ζηάζηκεο είηε παξνπζίαζαλ επηδείλσζε».  

   Σελ ίδηα πεξίνδν εθπνλήζεθε ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007 – 

2013 (ΔΠΑ). Πξφθεηηαη γηα έλα έγγξαθν αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ησλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, 

ζην πιαίζην ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ Πνιηηηθή πλνρήο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ θαηάξηηζε ηνπ ΔΠΑ έγηλε ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2005, κε ηηο νπνίεο δηαζθαιίζζεθαλ 

έσο ην 2013 νη πφξνη ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο ζπλνρήο γηα ηε ρψξα, νη λένη 

Καλνληζκνί ησλ Σακείσλ ηεο ΔΔ, θαζψο θαη νη ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ 

πνιηηηθή ζπλνρή, ελψ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ θαη 
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πξνηεξαηνηήησλ ζπκπεξηειήθζεζαλ ηα θπξηφηεξα έγγξαθα ηεο ΔΔ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ αλαζεσξεκέλε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο θαη ην Δζληθφ Πξφγξακκα 

Μεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε 2005-2008. Ζ αλαπηπμηαθή 

ζηξαηεγηθή δηακνξθψζεθε θαη κε γλψκνλα εζληθέο πνιηηηθέο πνπ δηαηππψλνληαλ ζε 

ζηξαηεγηθά έγγξαθα. Πξνηεξαηφηεηα απνηέιεζε ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ 

ηεο λέαο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ πξνο φθεινο ηεο ηζφξξνπεο πεξηθεξεηαθήο 

αλάπηπμεο ηεο ρψξαο
277

. 

   Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑ δηακνξθψζεθε κία λέα δνκή, πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κηθξφηεξν αξηζκφ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε πεξίνδν 2000-2006. θνπφο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο πεξηζζφηεξν 

επέιηθηνπ ζρήκαηνο δηαρείξηζεο. Έηζη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ρψξαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2013 πξνγξακκαηίδνληαλ λα πινπνηεζεί κέζα απφ νθηψ Σνκεαθά Δ.Π., 

πέληε Πεξηθεξεηαθά Δ.Π. θαη δεθαηέζζεξα Πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο 

πλεξγαζίαο. Σελ πεξίνδν 2007-2013 ην ζχλνιν ησλ ππνδνκψλ πξνζπειαζηκφηεηαο 

πξνγξακκαηίζηεθε λα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ελφο ηνκεαθνχ Δ.Π. Οη δξάζεηο ζηνπο 

ηνκείο ηεο πγείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ζα πινπνηνχληαλ απφ Πεξηθεξεηαθά θαη 

Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα
278

. 

   Δλδηαθέξνλ παξνπζίαδε ε δνκή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ, θαζψο απνθαζίζηεθε λα πινπνηεζεί έλαο 

αλαπηπμηαθφο «Καπνδίζηξηαο» ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. θνπφο ήηαλ, ζην πιαίζην 
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ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο, λα εληζρχζεη ηελ 

πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΔΠΑ ε Διιάδα 

ρσξίζζεθε ζε πέληε ρσξηθέο ελφηεηεο, ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνχλ πέληε Πεξηθεξεηαθά 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ). Πξφθεηηαη γηα ηα ΠΔΠ Μαθεδνλίαο – Θξάθεο, 

ΠΔΠ Γπηηθήο Διιάδαο - Πεινπνλλήζνπ - Ηνλίσλ Νήζσλ, ΠΔΠ Κξήηεο θαη Νήζσλ 

Αηγαίνπ, ΠΔΠ Θεζζαιίαο - ηεξεάο Διιάδαο – Ζπείξνπ θαη ΠΔΠ Αηηηθήο, ηα νπνία 

ζα ιεηηνπξγνχζαλ ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα ηνκεαθά πξνγξάκκαηα, κε έκθαζε ζηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο θάζε Πεξηθέξεηαο.  

   Σν έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ γηα ην ΔΠΑ αλέθεξε 

φηη απφ ηελ άζθεζε κέρξη ηφηε ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ππήξραλ ακθηβνιίεο σο 

πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πεξηθεξεηψλ, κε ηελ πθηζηάκελε δνκή ηνπο θαη ην 

κέγεζφο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή 

ηεο ρψξαο. Σν έγγξαθν αλέθεξε «φηη, παξά ηε ζηαζεξή δηαδηθαζία ζχγθιηζεο ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο, ε νπνία έρεη κέρξη ζήκεξα επηηεπρζεί, εμαθνινπζεί λα 

αλαπαξάγεη, ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ηε δηάξζξσζε ησλ αληζνηήησλ ηεο αξρήο ηεο 

πεξηφδνπ ζε έλα πιαίζην πεξηζζφηεξν αλαπηπγκέλσλ ππνδνκψλ αιιά θαη κε 

ζεκαληηθή βειηίσζε φρη κφλν ησλ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ αιιά θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο ζηηο πέληε ρσξηθέο ελφηεηεο αλακέλεηαη 

λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ελδπλάκσζε ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θάζε 

κηαο απφ απηέο θαη ζηελ ηφλσζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπο. Σν κεγαιχηεξν κέγεζφο ηνπο 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο λέεο ζπλζήθεο αλάπηπμεο». Ζ απφθαζε απηή 

πξνθάιεζε έληνλεο ζπδεηήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο 
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πεξηθεξεηαθήο απηνδηνίθεζεο, πνπ ζα ηε ζπλφδεπε κία δηαδηθαζία ζπλελψζεσο 

πεξηθεξεηψλ. 

 

7.3 Η πεξίνδνο ηεο θξίζεο θαη ην ζρέδην Καιιηθξάηεο 

   Ζ λέα θπβέξλεζε ηεο ΝΓ αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζε λα εθαξκφζεη έλα 

κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα πνπ ζα πεξηειάκβαλε θαη ηνπο δχν βαζκνχο 

απηνδηνίθεζεο. ε επίπεδν πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο, ε πξφηαζε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ην 2008 πξνθάιεζε ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε έλα λέν 

πξφγξακκα ζπλελψζεσλ ησλ ΟΣΑ. Ζ πξφηαζε απηή αθνξνχζε ζηε ράξαμε ησλ 

γεσγξαθηθψλ νξίσλ ησλ λέσλ ΟΣΑ θαη ήηαλ νπζηαζηηθά ν πξψηνο ζπγθεθξηκέλνο 

ρσξνηαμηθφο ράξηεο γηα ηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε, χζηεξα απφ ην ζρέδην 

Καπνδίζηξηαο. Σν Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξφηεηλε κεγαιχηεξνπο ζε 

έθηαζε δήκνπο θαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ΟΣΑ. πγθεθξηκέλα πξφηεηλε λα 

ζπγθξνηεζνχλ απφ 380 έσο 390 δήκνη ζηε ρψξα.  

   Λίγν αξγφηεξα εθδειψζεθε κε δξακαηηθφ ηξφπν ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε 

ηνπ 2008, σο ζπλέπεηα ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ηνπ 2007, ζε 

ηνκείο ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. εκαληηθνί θιάδνη επιήγεζαλ, ελψ 

ραξαθηεξίζηεθε σο ε ζθνδξφηεξε νηθνλνκηθή θξίζε απφ ην θξαρ ηνπ 1929. Ζ θξίζε 

απηή έθεξε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, πνιχ ζχληνκα ζε δεηλή ζέζε. Σφηε ν Τπνπξγφο 

Δζσηεξηθψλ Πξνθφπεο Παπιφπνπινο αλαθνίλσζε φηη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

ε κεηαξξχζκηζε κεηαθέξζεθε ζε πεξίνδν πνπ νη ζπλζήθεο ζα ην επέηξεπαλ, θαζψο ην 

ζρέδην πξνυπέζεηε ηελ πξνεγνχκελε αλαγθαία ζηήξημε ησλ ππνδνκψλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ησλ πφξσλ. 
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   Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηελ νπνία επηθαιέζηεθε ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ γηα λα αλαβάιεη 

ηε κεηαξξχζκηζε ζηελ απηνδηνίθεζε, απνηέιεζε επηρείξεκα, απφ ηελ επφκελε 

θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ, γηα λα πινπνηήζεη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην δηνηθεηηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Σν θζηλφπσξν ηνπ 2009, ην ΠΑΟΚ ππεξηζρχεη κε δηαθνξά ηεο 

ΝΓ θαη ζρεκαηίδεη απηνδχλακε θπβέξλεζε, ε νπνία θαη θιήζεθε λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε, ε νπνία έιαβε παγθφζκηεο δηαζηάζεηο θαη θιφληζε 

ζπζέκεια ην επξσπατθφ νηθνδφκεκα. Με ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ε λέα 

θπβέξλεζε έζεζε σο πξνηεξαηφηεηα ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ νινθιήξσζε, 

ηνπιάρηζηνλ ζε απηή ηε θάζε ηεο δηνηθεηηθήο ηζηνξίαο ηεο Διιάδαο, κίαο 

κεηαξξπζκηζηηθήο πξνζπάζεηαο, ε νπνία είρε μεθηλήζεη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη 

ζπλερίζηεθε ηελ ηξηεηία απφ ην 1994 έσο ην 1997, κε ηελ ίδξπζε ηεο λνκαξρηαθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη ην ζρέδην Καπνδίζηξηαο. 

   ην θείκελν δηαβνχιεπζεο πνπ αλαθνίλσζε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 

Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010, αλέθεξε 

φηη ζθνπφο ηνπ ζρεδίνπ Καιιηθξάηεο ήηαλ ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ε 

αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο ρψξαο θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κέζα 

απφ ηελ αλαζχληαμε ηνπ θξάηνπο. πσο αλέθεξε ην θείκελν δηαβνχιεπζεο, «ε 

ζεκεξηλή πξνβιεκαηηθή δνκή θαη ε ξαγδαία επηδείλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη θχξηνο ιφγνο γηγάλησζεο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

πξνβιήκαηνο θαη εκπφδην ζηελ αλάπηπμε. Δίλαη πεγή ηαιαηπσξίαο θαη αλαζθάιεηαο 

γηα ηνλ πνιίηε, πεγή δπζρεξεηψλ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα»
279

. 
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   ην ίδην θείκελν ην Τπνπξγείν επηζεκαίλεη φηη παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ γηα 

ηε δηνηθεηηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ρψξαο, εληνχηνηο δελ επαξθνχζαλ γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζην 

επξσπατθφ θεθηεκέλν
280

.  ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία παξνπζηαζηήθαλ, απφ ηελ 

πεξίνδν πνπ εθαξκφζηεθε ην ζρέδην Καπνδίζηξηαο, ήηαλ φηη είρε δεκηνπξγεζεί ζηελ  

πξάμε έλα ρανηηθφ δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ζην θέληξν θαη ηελ πεξηθέξεηα, κε πνιιαπιά 

επίπεδα δηνίθεζεο, κε ζχγρπζε, ζπγθξνχζεηο θαη επηθαιχςεηο αξκνδηνηήησλ θαη 

αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο δηνίθεζεο
281

. 

   Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη αλαθνξέο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη δπν 

βαζκνί απηνδηνίθεζεο θαη ζηελ αλάγθε αλαβάζκηζεο ηνπ ζεζκνχ. Γηα ηε λνκαξρηαθή 

απηνδηνίθεζε ην Τπνπξγείν αλέθεξε φηη «νη αξκνδηφηεηεο πνπ δφζεθαλ ζηε 

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε ήηαλ εμαξρήο ζε κεγάιν βαζκφ γξαθεηνθξαηηθνχ 

δηεθπεξαησηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ δελ ζηήξημε νπζηαζηηθά ηνπο λένπο ΟΣΑ κε 

πνιηηηθέο πξνγξακκαηηθήο, νξγαλσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαζψο θαη κε 

επαξθή ρξεκαηνδφηεζε δπζρέξαλαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ, παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ αηξεηψλ, νη νπνίνη κε πεξηνξηζκέλα κέζα θαη πξνζσπηθφ, 

πξνζπάζεζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο. Ζ αλάγθε γηα ζπγθξφηεζε ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο ζην επίπεδν κίαο κεγαιχηεξεο ελφηεηαο πξνθχπηεη 

πιένλ πηεζηηθά. Οη εμειίμεηο απέδεημαλ φηη ε ζπγθξφηεζε ηνπ δεχηεξνπ βαζκνχ ηεο 
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προσ τθν αυτοδιοίκθςθ και τισ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ, με ςθμαντικζσ τομζσ, όπωσ θ κακιζρωςθ 

τθσ κρατικισ περιφζρειασ, τθσ νομαρχιακισ αυτοδιοίκθςθσ και του Καποδίςτρια και θ κακιζρωςθ 

των Κεντρικϊν Αυτοτελϊν Ρόρων (ΚΑΡ), αναβάκμιςαν κεαματικά τθ κζςθ τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ ςτο πολιτικο-διοικθτικό μασ ςφςτθμα χωρίσ, όμωσ, να τθν καταςτιςουν τόςο ιςχυρι 

και αποτελεςματικι, όςο απαιτοφν οι ανάγκεσ για εξυπθρζτθςθ του πολίτθ, για τθν ανάπτυξθ τθσ 

χϊρασ και για τθν εναρμόνιςθ ςτο ευρωπαϊκό κεκτθμζνο». 
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 Μακρυδθμιτρθσ, Α., (1999), Διοίκθςθ και Κοινωνία, Η δθμόςια διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα, Κεμζλιο, 

Ακινα, ςελ. 217. 
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απηνδηνίθεζεο ζηα φξηα ησλ ζεκεξηλψλ λνκψλ θαζηζηά αλέθηθηε ηελ αλάιεςε ηεο 

επζχλεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ άζθεζε κηαο νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή ηνπο. Ζ άζθεζε αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο πξνυπνζέηεη 

επξχηεξεο ελφηεηεο. Ζ αλαδηάηαμε ησλ δήκσλ ζε ιηγφηεξεο θαη ηζρπξφηεξεο κνλάδεο 

πνπ αλαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο επηβάιιεη ηελ αλαδηάηαμε ηνπ 

δεχηεξνπ βαζκνχ ζε επξχηεξεο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαιάβνπλ λέεο αξκνδηφηεηεο, ηδίσο ζηελ αλάπηπμε. Ζ δεπηεξνβάζκηα απηνδηνίθεζε 

ζηα φξηα ησλ λνκψλ απνδείρζεθε φηη δπζθνιεχεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ζηα 

επξσπατθά φξγαλα, φπσο ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζηα νπνία νη πεξηθέξεηεο 

ησλ άιισλ θξαηψλ – κειψλ έρνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν θαη ιφγν»
282

.  

   Αληίζηνηρα γηα ηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε, ην Τπνπξγείν ζπζρέηηζε ηελ 

αλάγθε κεηαξξπζκίζεσλ κε ηελ αδπλακία ησλ ΟΣΑ λα αληινχλ πφξνπο απφ 

θνηλνηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο, γηα λα αληαπνθξηζνχλ έηζη ζηνλ αλαπηπμηαθφ ηνπο 

ραξαθηήξα. Λφγσ ησλ αδπλακηψλ ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ε πιεηνςεθία 

ησλ ΟΣΑ δε δηέζεηε ηελ απαηηνχκελε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα γηα ηελ άληιεζε ησλ 

πφξσλ. Σν Τπνπξγείν ηφληδε φηη «ε ηνικεξή κεηαξξχζκηζε ηνπ «Η. Καπνδίζηξηα», 

πνπ βειηίσζε αηζζεηά ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, δε δεκηνχξγεζε παξφιαπηα 

απνηειεζκαηηθνχο Γήκνπο κε νηθνλνκηθή απηάξθεηα θαη δπλαηφηεηα άληιεζεο ηδίσλ 

πφξσλ, νχηε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα κε θαιά νξγαλσκέλεο ππεξεζίεο θαη αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, πνπ λα αμηνπνηνχλ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ 

παξνρή πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλσλ ππεξεζηψλ. Γηα απηφ άιισζηε κφλν ζε 212 απφ 

ηνπο 1.034 πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ πηζηνπνηήζεθε ε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα, αλαγθαία 

πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζην ΔΠΑ. Απηνί είλαη νη ιφγνη πνπ πιήηηνπλ ηελ εχξπζκε 
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 Υπουργείο Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, (2010). 
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ιεηηνπξγία αιιά θαη ηελ εηθφλα ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ αηξεηψλ ηεο ζηε 

ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ». Παξαθάησ επεζήκαλε φηη ε πνιηηεία «δελ ζηήξημε 

νπζηαζηηθά ηνπο λένπο ΟΣΑ κε πνιηηηθέο πξνγξακκαηηθήο, νξγαλσηηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο θαζψο θαη κε επαξθή ρξεκαηνδφηεζε». 

   Σν ζρέδην Καιιηθξάηεο ζπλδέζεθε άκεζα κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ηε κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ΟΣΑ. Δμεγεί ην Τπνπξγείν φηη «ε Νέα Αξρηηεθηνληθή 

ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο απνζθνπεί ζηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ ησλ θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ κέζσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαη ζηελ εμνξζνινγηζκέλε 

δηαρείξηζε. Σαπηφρξνλα, ην ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο Νέαο Αξρηηεθηνληθήο 

είλαη ε αλαπηπμηαθή ηεο πξννπηηθή. Ζ ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγηθή απηνδπλακία ησλ 

λέσλ ΟΣΑ ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα δηεπθνιχλνπλ, λα ελζαξξχλνπλ θαη λα ζηεξίδνπλ 

ηελ αλάιεςε ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ, λα θαηαζηνχλ κε ιίγα ιφγηα βαζηθφο 

ζπληειεζηήο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο. Σνπηθήο αλάπηπμεο πνπ ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο βαζίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, ζην ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο»
283

. 

 

7.4 Ο λόκνο ηνπ ζρεδίνπ Καιιηθξάηεο 
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 Υπουργείο Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, (2010). 
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   Σν ζρέδην Καιιηθξάηεο ςεθίζηεθε λφκνο ηνπ θξάηνπο ην 2010
284

. χκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ ζπγθξνηήζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία ησλ ππνρξεσηηθψλ ζπλελψζεσλ 325 

δήκνη. Ο αξηζκφο απηφο ήηαλ ζεκαληηθά κεησκέλνο, ζε ζρέζε κε ηνπο 1.034 

πξσηνβάζκηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, πνπ είραλ πξνθχςεη κε ην 

πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο θαη ιεηηνπξγνχζαλ κέρξη εθείλε ηελ επνρή
285

. Ο 

Καιιηθξάηεο θαηήξγεζε ηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη αλέδεημε ηηο 13 

πεξηθέξεηεο ζην επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο. Γεκηνπξγήζεθαλ αθφκα 

7 απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο
286

. 

   Χο πξνο ηε δνκή ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ, ε εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ θάζε δήκνπ 

πνπ ζπγθξνηείηαη απνηειείηαη απφ ηηο εδαθηθέο πεξηθέξεηεο ησλ ζπλελνχκελσλ 

Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζπληζηνχλ ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ λένπ 

δήκνπ, πνπ θέξνπλ ην φλνκα ηνπ πξψελ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο. Σα ηνπηθά 

δηακεξίζκαηα πνπ νξίδνληαη κε ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ηνπ Νφκνπ 

3463/2006, κεηνλνκάδνληαη ζε ηνπηθέο θνηλφηεηεο, εθφζνλ έρνπλ πιεζπζκφ έσο θαη 

2.000 θαηνίθνπο θαη ζε δεκνηηθέο θνηλφηεηεο εθφζνλ έρνπλ πιεζπζκφ κεγαιχηεξν 

απφ 2.000 θαηνίθνπο. Σνπηθέο ή δεκνηηθέο θνηλφηεηεο απνηεινχλ θαη νη δήκνη ή νη 

θνηλφηεηεο πνπ θαηαξγήζεθαλ χζηεξα απφ εζεινχζηα ζπλέλσζε ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 410/1995 ή ζπλελψλνληαη κε ηνλ παξφληα λφκν θαη δελ 
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 Νόμοσ 3852/2010, Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ. 

285
 Ρεριςςότερα για το νόμο του Καλλικράτθ ςτο Βάταλθσ, Κ., (2011), Νζα αρχιτεκτονικι τθσ 

αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ (Ν. 3852/2010), 

Σάκκουλασ, Ακινα. 

286
 Σφμφωνα με το Νόμο 3852/2010, «οι διμοι και οι περιφζρειεσ ςυγκροτοφν τον πρϊτο και 

δεφτερο βακμό τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ και ωσ ζκφραςθ τθσ λαϊκισ κυριαρχίασ αποτελοφν κεμελιϊδθ 

κεςμό του δθμόςιου βίου των Ελλινων», ενϊ «οι Αποκεντρωμζνεσ Διοικιςεισ ςυγκροτοφνται ωσ 

ενιαίεσ μονάδεσ για τισ αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ του κράτουσ και αςκοφν γενικι αποφαςιςτικι 

αρμοδιότθτα ςτισ κρατικζσ υποκζςεισ τθσ περιφζρειάσ τουσ». 
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απνηεινχληαη απφ ηνπηθά δηακεξίζκαηα. Γεκνηηθή θνηλφηεηα ζπγθξνηνχλ ηα ηνπηθά 

δηακεξίζκαηα λεζηψλ πνπ έρνπλ πιεζπζκφ άλσ ησλ 1.000 θαηνίθσλ. Δπίζεο, 

ζπγθξνηνχλ δεκνηηθή θνηλφηεηα αλεμαξηήησο πιεζπζκνχ, πξψελ θνηλφηεηεο ή 

ηνπηθά δηακεξίζκαηα πνπ εθηείλνληαη ζε φιε ηελ πεξηθέξεηα ηνπ λεζηνχ θαη δελ 

απνηεινχλ δήκν ζχκθσλα κε ην άξζξν 1.4. Σα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ζηα νπνία 

δηαηξνχληαη νη δήκνη άλσ ησλ 100.000 θαηνίθσλ κεηνλνκάδνληαη ζε δεκνηηθέο 

θνηλφηεηεο
287

. 

   Οη πεξηθέξεηεο είλαη απηνδηνηθνχκελα θαηά ηφπν λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ θαη απνηεινχλ ην δεχηεξν βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Οη λνκαξρηαθέο 

απηνδηνηθήζεηο θαηαξγήζεθαλ θαη κε ην Νφκν ηνπ Καιιηθξάηε απνηέιεζαλ νξγαληθφ 

ηκήκα ησλ Πεξηθεξεηψλ, πνπ νλνκάζηεθαλ Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο
288

. Μεηαμχ ησλ 

δχν βαζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δελ πθίζηαληαη ζρέζεηο ειέγρνπ θαη ηεξαξρίαο, 

αιιά ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαιιειίαο, θνηλψλ ζπκθσληψλ, θαζψο θαη ζπληνληζκνχ 

θνηλψλ δξάζεσλ
289

. πζηάζεθαλ σο εληαίεο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο δηνίθεζεο ηνπ 

θξάηνπο νη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, κε πξντζηάκελν ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα
290

. 

   Ο Καιιηθξάηεο ζεζπίδεη δεκνηηθά φξγαλα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαβνχιεπζεο κε 

ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. Έηζη ζπγθξνηείηαη ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ζηνπο 

δήκνπο κε πιεζπζκφ κεγαιχηεξν απφ 10.000 θαηνίθνπο, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ κειψλ ηνπ. 

Ζ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο είλαη φξγαλν κε ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο. 
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 Άρκρο 2, του Νόμου 3852/2010. 
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 Άρκρο 3, του Νόμου 3852/ 2010. 

289
 Άρκρο 4, του Νόμου 3852/2010. 

290
 Άρκρο 6, του Νόμου 3852/2010. 
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Γεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο κπνξεί λα ζπγθξνηεζεί θαη ζε κηθξφηεξνπο 

δήκνπο, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ δεκνηηθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο 

απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο
291

. Καζηεξψζεθε ν 

ζεζκφο ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ θαθνδηνίθεζεο, ν νπνίνο θαη ζα δηακεζνιαβεί κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απφ ηε κία θαη ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ 

άιιε
292

. ε θάζε δήκν ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ζπκβνχιην έληαμεο κεηαλαζηψλ σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηνπ δήκνπ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία
293

. 

   Ο Καιιηθξάηεο πξνβιέπεη αθφκα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ δηαδεκνηηθήο 

ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ δήκσλ ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο ή φκνξσλ δήκσλ, κε ηηο νπνίεο 

αλαιακβάλνπλ ηελ άζθεζε αξκνδηφηεηαο ή ηελ ππνζηήξημε ηεο άζθεζήο ηεο, γηα 

ινγαξηαζκφ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. ηηο ζπκβάζεηο απηέο 

κπνξεί λα ζπκκεηέρεη θαη λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ζχλδεζκνο ζηνλ νπνίν 

κεηέρεη ν θνξέαο πνπ αλαιακβάλεη ηελ αξκνδηφηεηα. Ζ λέα λνκνζεζία πξνβιέπεη 

αθφκα ηε ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη 

πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο κίαο πεξηνρήο, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θάζε 

είδνπο. Οη δήκνη, νη πεξηθέξεηεο, νη ζχλδεζκνη δήκσλ, νη Πεξηθεξεηαθέο Δλψζεηο 

Γήκσλ, ε Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο θαη ε Έλσζε Πεξηθεξεηψλ, ηα λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα νπνία ζπληζηνχλ ή ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη 
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 Άρκρο 76, του Νόμου 3852/2010. 
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 Θ παράγραφοσ 3, του άρκρου 77, του Νόμου 3852/2010 αναφζρει ότι «ο ςυμπαραςτάτθσ 

υποςτθρίηεται διοικθτικά από τισ υπθρεςίεσ του διμου, δζχεται καταγγελίεσ άμεςα κιγόμενων 

πολιτϊν και επιχειριςεων για κακοδιοίκθςθ των υπθρεςιϊν του διμου, των νομικϊν του προςϊπων 

και των επιχειριςεϊν του και διαμεςολαβεί προκειμζνου να επιλυκοφν τα ςχετικά προβλιματα». 
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 Άρκρο 78, του Νόμου 3852/2010. 
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πξναλαθεξφκελνη θνξείο, θαζψο θαη Ν.Π.Η.Γ. ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ή ζπληζηνχλ ε 

Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο θαη ε Έλσζε Πεξηθεξεηψλ, νη δεκνηηθέο 

επηρεηξήζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ηα δεκνηηθά θαη πεξηθεξεηαθά ηδξχκαηα, 

κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο κε ην Γεκφζην, κεηαμχ ηνπο ή θαη 

κε θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Έλαο ή πεξηζζφηεξνη δήκνη θαη ε πεξηθέξεηα ζηελ 

νπνία έρνπλ ηελ έδξα ηνπο νη δήκνη απηνί, κπνξνχλ, κε απφθαζε ησλ δεκνηηθψλ ηνπο 

ζπκβνπιίσλ θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ, λα ζπζηήζνπλ ζχλδεζκν κε εηδηθφ 

ζθνπφ ηελ εθηέιεζε έξγσλ ή ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ ή ηελ άζθεζε 

αξκνδηνηήησλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηάξηηζε πξνγξακκάησλ 

θαη κεζφδσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ηνπο.  

   ξγαλα δηαβνχιεπζεο ζπγθξνηνχληαλ κε ην λφκν ηνπ Καιιηθξάηε θαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. ε θάζε πεξηθέξεηα ζπληζηάηαη, κε απφθαζε ηνπ 

πεξηθεξεηάξρε, πεξηθεξεηαθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο σο γλσκνδνηηθφ φξγαλν. Ζ 

ζεηεία ηεο επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο αθνινπζεί ηε ζεηεία ησλ πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ. 

Ζ πεξηθεξεηαθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο απνηειείηαη απφ ηνπο δεκάξρνπο ηεο 

πεξηθέξεηαο, θαζψο θαη απφ εθπξνζψπνπο ζπιινγηθψλ θαη παξαγσγηθψλ θνξέσλ θαη 

πνιίηεο
294

. Καζηεξψλεηαη θαη ν πεξηθεξεηαθφο ζπκπαξαζηάηεο ηνπ πνιίηε θαη ηεο 

επηρείξεζεο, ν νπνίνο δέρεηαη θαηαγγειίεο άκεζα ζηγφκελσλ πνιηηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ γηα θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο πεξηθέξεηαο, ησλ λνκηθψλ ηεο 

πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη δηακεζνιαβεί πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνχλ ηα ζρεηηθά 

πξνβιήκαηα
295

. Γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ 

ζπληζηψληαη κε ηνλ παξφληα λφκν, ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο 
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αλάπηπμεο θαη ηελ άκβιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, θαζψο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο θαη δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο, θαηαξηίδεηαη ην 

πξφγξακκα Διιεληθή Αξρηηεθηνληθή Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο «ΔΛΛ.Α.Γ.Α.» 

γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο
296

. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ 

 

   ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε Διιάδα εηζέξρεηαη ζε κία λέα πνιηηηθή θάζε, 

κε ηελ αλάδεημε ηνπ ΠΑΟΚ ζηελ εγεζία ηεο ρψξαο, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν γίλεηαη 

κέινο ηεο ΔΟΚ. Ζ λέα απηή πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο θαη ε αιιαγή ηνπ παγθφζκηνπ 

νηθνλνκηθνχ θαη παξαγσγηθνχ κνληέινπ, ην νπνίν θπξηάξρεζε κεηαπνιεκηθά ζην 

δπηηθφ θφζκν πξνθάιεζαλ έληνλεο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηεξγαζίεο 

θαη αλαθαηαηάμεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Πξνθεηκέλνπ ε Διιάδα λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο επξσπατθέο ζπλζήθεο θαη λα αληηκεησπίζεη δνκηθά πξνβιήκαηα 

πνπ αθνξνχζαλ θπξίσο ζην δηνηθεηηθφ ηεο ζχζηεκα, νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο 

επηρείξεζαλ λα ιάβνπλ κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλαο νξζνινγηθφο 

θξαηηθφο κεραληζκφο, πνπ ζα αληαπνθξηλφηαλ ζηηο απαηηήζεηο πνπ επέβαιε ην 

επξσπατθφ θεθηεκέλν. Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε εληάζζεηαη ζην ζχζηεκα απηφ, ην 

νπνίν ππφθεηηαη ζην εθαξκνδφκελν πξφγξακκα ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο, πνπ 

είρε δηάξθεηα θαη εθαξκνδφηαλ ζηαδηαθά. Απφ ην 1981 νη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο 

πνπ αλειήθζεζαλ, κε ζθνπφ ηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε, ζηεξίρηεθαλ ζηνπο άμνλεο 

πνπ ήηαλ, ε απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ, ν δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζηελ 

αλάπηπμε θαη ν εθδεκνθξαηηζκφο ηνπ θξάηνπο. 

   Σν ΠΑΟΚ ήηαλ ην πξψην καδηθφ θφκκα, ην νπνίν θπξηάξρεζε ζηε 

κεηαπνιηηεπηηθή Διιάδα θαη ε λέα θπβέξλεζε έιαβε κέηξα πνπ επλφεζαλ ηε καδηθή 
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ζπκκεηνρή ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο θαη θνηλσληθέο νξγαλψζεηο. Έηζη εληζρχζεθαλ 

ζεζκνί, φπσο είλαη ε απηνδηνίθεζε, ε νπνία θαη ζα γλσξίζεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο. Ζ θπβέξλεζε αληαπνθξίζεθε ζην θνηλσληθφ αίηεκα γηα 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή επξχηεξσλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ, πνπ κέρξη ηφηε έλησζαλ 

φηη βξίζθνληαλ ζην πνιηηηθφ πεξηζψξην. Σελ ίδηα ζηηγκή παξνπζηάδεηαη κία 

κεηαζηξνθή ηνπ ξηδνζπαζηηθνχ αξηζηεξνχ ιφγνπ ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο, 

απνδερφκελν ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο. Ζ 

απηνδηνίθεζε βξέζεθε ζην επίθεληξν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ απηψλ, θαζψο ε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηακφξθσλε ε έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ ΔΟΚ επέβαιε ηε 

δεκηνπξγία απηνδηνηθεηηθψλ δφκσλ, πνπ ζα απνηεινχζαλ ηθαλνχο κεραληζκνχο γηα 

ηελ απνξξφθεζε θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, πνπ ζα πξνσζνχζαλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, 

ζα αληηκεηψπηζαλ ηα πξνβιήκαηα θαη ζα ελίζρπαλ ηε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ζηα 

θνηλά κέζσ ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ.  

   Σελ πεξίνδν 1982-1984 ε θπβέξλεζε πξνψζεζε έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην, κε ην 

νπνίν παξείρε ζηελ απηνδηνίθεζε πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο γηα πνιηηηθή θαη 

δηνηθεηηθή απηνλνκία θαη ελίζρπζε ηελ ηνπηθή εμνπζία. Οη λφκνη πνπ ςεθίδνληαη 

επηρεηξνχλ λα θαηαζηήζνπλ ηνπο απηνδηνηθεηηθνχο ζεζκνχο, ζε πνιηηηθφ ρψξν ιατθήο 

ζπκκεηνρήο. Έηζη ην Ννκαξρηαθφ πκβνχιην αλαδεηθλχεηαη σο φξγαλν ιατθήο 

εθπξνζψπεζεο πνπ πιαηζηψλεη ηνλ Ννκάξρε, ν νπνίνο είλαη ν εθπξφζσπνο ηεο 

θπβέξλεζεο ζην λνκφ θαη ν ππεχζπλνο εθαξκνγήο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, Σελ 

ίδηα πεξίνδν επηρεηξείηαη θαη ε ελίζρπζε ηεο ελδνδεκνηηθήο απνθέληξσζεο κε ηελ 

θαζηέξσζε ησλ ζπκβνπιίσλ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο γηα ηνπο κεγάινπο δήκνπο, ηα 

ζπλνηθηαθά ζπκβνχιηα γηα ηνπο ππφινηπνπο δήκνπο ηεο ρψξαο θαη ηνπο πάξεδξνπο 

ησλ ζπλνηθηζκψλ ησλ θνηλνηήησλ. Ζ θπβέξλεζε, κε ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην, 
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επηρείξεζε λα αληαπνθξηζεί ζην αίηεκα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα εθδεκνθξαηηζκφ 

θαη εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, κε ηε δηεχξπλζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

ΟΣΑ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θξαηηθνχ ειέγρνπ θαη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ ΟΣΑ 

ζηελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, 

ρσξνηαμίαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ 

ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ θεληξηθή εμνπζία. 

   Γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο 

πξσηνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο ε θπβέξλεζε είρε λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηνπ 

πνιπθεξκαηηζκνχ ησλ ΟΣΑ. Με ηε λνκνζεζία ηνπ 1984 θαη ηνπ 1986 ην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ πξνψζεζε ηελ πνιηηηθή ησλ εζεινληηθψλ ζπλελψζεσλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ 

αλαπηπμηαθψλ ζπλδέζκσλ, κέζα απφ ηε δηαδεκνηηθή θαη ηε δηαθνηλνηηθή 

ζπλεξγαζία. ε επξσπατθφ επίπεδν εγθξίλεηαη ηελ πεξίνδν απηή ν Καλνληζκφο γηα ηα 

Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχζαλ ζηηο κεζνγεηαθέο 

πεξηνρέο, θαζψο πξνέθπςε αλάγθε δξάζεο απφ ηελ Κνηλφηεηα γηα ηελ άκβιπλζε ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ, κε αθνξκή θαη ηελ επηθείκελε έληαμε ζηελ ΔΟΚ ηεο 

Ηζπαλίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο, ελψ αζθήζεθε πίεζε απφ ηελ πιεπξά θπξίσο ηεο 

Διιάδαο γηα ηε δηακφξθσζε κίαο κεζνγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Κνηλφηεηαο. Γηλφηαλ 

αθφκα πην επηηαθηηθή ε αλάγθε λα δεκηνπξγεζνχλ ηθαλέο απηνδηνηθεηηθέο δνκέο γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ επθαηξηψλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ 

Κνηλφηεηα, χζηεξα θαη απφ ηελ έγθξηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Σνπηθήο 

Απηνλνκίαο, πνπ αλαδείθλπε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο απηνδηνίθεζεο. Ζ λνκνζεζία ηνπ 

1986 πεξηειάκβαλε αθφκα αιιαγέο ζηε λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε θαη ηελ θαζηέξσζε 

ησλ δηνηθεηηθψλ Πεξηθεξεηψλ. Με ηελ ίδηα λνκνζεζία θαζηεξψλεηαη θαη ν 
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δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ αλάπηπμε, εθαξκφδνληαο ηελ «εθ ησλ θάησ» 

πξνζέγγηζε. 

   Θα αθνινπζήζεη κία πεξίνδνο κεηαξξπζκηζηηθήο ζηαζηκφηεηαο, κέρξη ην 1992, 

νπφηε θαη ε ΔΟΚ εμειίζζεηαη ζε Δπξσπατθή Έλσζε, κε ηε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη,  

αλαβαζκίδνληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ην πεξηθεξεηαθφ θαη ην ηνπηθφ θξάηνο, κε ηε 

ξεηή αλαθνξά ζηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ελψ ζεζπίδεηαη θαη ε Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη εληζρχζεθε ε δηαξζξσηηθή πνιηηηθή. Ζ πεξίνδνο απφ ην 1994 έσο 

1997 είλαη ε ηξηεηία ζηελ νπνία ιακβάλνληαη ζεκαληηθέο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο 

πνπ νδήγεζαλ ζε κία ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ 

απνθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, αθνινπζψληαο ηηο επηηαγέο ηεο πλζήθεο 

ηνπ Μάαζηξηρη, ε νπνία πιένλ ήηαλ ππνρξεσκέλε λα πξνζαξκφζεη ην δηνηθεηηθφ 

κεραληζκφ ηεο ζχκθσλα κε ηα επξσπατθά πξφηππα. Ζ πξψηε κεγάιε κεηαξξχζκηζε 

έγηλε ην 1994 κε ηελ θαηάξγεζε ηεο θξαηηθήο λνκαξρίαο, ηελ νπνία αληηθαηέζηεζε ε 

λνκαξρηαθή απηνδηνίθεζε, ηα φξγαλα ηεο νπνίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

λνκάξρε, ήηαλ αηξεηά. Αθνινχζεζε ην 1997 ην πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο κε ηε 

ζπγθξφηεζε λέσλ ΟΣΑ, πνπ ζα πξνέθππηαλ χζηεξα απφ ππνρξεσηηθέο ζπλελψζεηο 

ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ, κε ζθνπφ λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ηεο 

πνιπδηάζπαζεο ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ην νπνίν αλαγλσξίζηεθε 

απφ ηελ θπβέξλεζε σο ην ζνβαξφηεξν δνκηθφ πξφβιεκα ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηθνχ θαη 

δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. 

   Σηο δεθαεηίεο ηνπ 1990 θαη ηνπ 2000 κπαίλνπλ ζε εθαξκνγή ηα Κνηλνηηθά Πιαίζηα 

ηήξημεο, κε ηελ εληζρπκέλε ζπκκεηνρή ησλ απηνδηνηθεηηθψλ δνκψλ. ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ πεξηιακβάλνληαη ε πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη 

ηεο δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο ησλ αλαπηπμηαθά θαζπζηεξεκέλσλ πεξηθεξεηψλ θαη 
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ε ελίζρπζε ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θνηλσληθννηθνλνκηθήο 

αλαδηάξζξσζεο. Ζ ίδξπζε ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ην 

πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο άιιαμαλ ηηο πνιηηηθέο ηζνξξνπίεο δπλάκεσλ θαη εμνπζίαο 

κεηαμχ ηνπ θέληξνπ θαη ηεο πεξηθέξεηαο. Με ηνπο λένπο ζεζκνχο αλαδείρζεθαλ 

πνιιά ηνπηθά ζηειέρε, ελψ αλαβαζκίζηεθαλ νη απηνδηνηθεηηθέο αξρέο, ιφγσ ησλ 

αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο παξαρσξήζεθαλ θαη έηζη δηακνξθψζεθε έλαο λένο πφινο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο. Σελ ίδηα ζηηγκή εληζρχζεθε θαη ν αλαπηπμηαθφο ραξαθηήξαο ηεο 

απηνδηνίθεζεο κε ηε δηαρείξηζε ησλ Κνηλνηηθψλ Πιαηζίσλ ηήξημεο, ζηελ νπνία 

ελεξγφ ζπκκεηνρή είραλ νη λνκαξρηαθνί θαη ηνπηθνί άξρνληεο, πνπ δηαρεηξίδνληαλ 

κεγάια θνηλνηηθά πνζά. Αλαδηαξζξψζεθε επίζεο ην ζχζηεκα ηεο δηνηθεηηθήο 

απνθέληξσζεο, κε ηηο Πεξηθέξεηεο λα απνηεινχλ πιένλ εληαίεο απνθεληξσκέλεο 

κνλάδεο δηνίθεζεο ηνπ θξάηνπο.  

   Κπξηάξρεζε έλαο έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο, θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη νη δνκέο νη 

νπνίεο ζπγθξνηήζεθαλ ηελ ηξηεηία απφ ην 1994 έσο ην 1997 δελ ήηαλ ηθαλέο λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο 

αλαπηπμηαθψλ δξάζεσλ. Γηα ηνπο ΟΣΑ εθθξαδφηαλ ε άπνςε φηη έπξεπε λα 

εληζρπζνχλ κε λέεο ζπλελψζεηο, γηα ηε ζπγθξφηεζε κεγαιχηεξσλ ζε έθηαζε 

δηνηθεηηθψλ δνκψλ, νη νπνίεο ζα δηέζεηαλ αμηφπηζηεο ππεξεζίεο, κε επηπιένλ 

πξνζσπηθφ θαη πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ. Τπνζηεξηδφηαλ αθφκα ε άπνςε φηη έπξεπε 

λα ζπγθξνηεζεί ε πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε, κε ηελ θαηάξγεζε ησλ λνκαξρηαθψλ 

απηνδηνηθήζεσλ, νη νπνίεο ζην κεηαμχ απνςηιψλνληαλ απφ ηηο αξρηθέο αξκνδηφηεηεο. 

Σν 2010 ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έπιεμε ηελ Διιάδα θαη έιαβε ζηε ζπλέρεηα 

επξσπατθέο δηαζηάζεηο ςεθίζηεθε ην ζρέδην Καιιηθξάηεο, νινθιεξψλνληαο ηνλ 

θχθιν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε απηήλ ηε θάζε, πνπ είρε αλνίμεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 
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1980. Με ηνλ Καιιηθξάηε ζπγθξνηήζεθε ε πεξηθεξεηαθή απηνδηνίθεζε θαη έγηλε λέα 

ζπλέλσζε ησλ ΟΣΑ ζε κεγαιχηεξεο ρσξηθέο ελφηεηεο, κε ζθνπφ λα θαηαζηνχλ 

πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθέο. 
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