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Αθηεξψλεηαη
ζηνπο 3 άληξεο ηεο δσήο κνπ,
ηνλ Κπξηάθν, ην Μάλν θαη ην Μάξθν,
πνπ κε έκαζαλ φηη ε γλψζε αθφκε θαηαθηηέηαη θαη
δελ ηειεηψλεη πνηέ…
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ
Ζ Γηπισκαηηθή απηή εξγαζία είλαη ην απνηέιεζκα κηαο επίπνλεο πξνζπάζεηαο.
ιν απηφ ην δηάζηεκα ρξεηάζηεθε λα ζπλεξγαζηψ ζηελά κε ηελ επηβιέπνπζα
θαζεγήηξηά κνπ, ε νπνία κνπ έδηλε ηηο ζσζηέο νδεγίεο θαη θαηεπζχλζεηο ηφζν ζηελ
αλαδήηεζε ησλ πεγψλ φζν θαη ζηε δνκή ηεο εξγαζίαο κνπ.
Θα ήζεια, ινηπφλ, λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θα Ήβε
– Αγγειηθή Μαπξνκνχζηαθνπ. Υσξίο ηε βνήζεηά ηεο θαη ηελ ακέξηζηε
ζπκπαξάζηαζή ηεο, ρσξίο ηηο ππνδείμεηο θαη ηηο γλψζεηο ηεο δε ζα γηλφηαλ απηή ε
εξγαζία.
Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα πσ επραξηζηψ ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα θαη
ζπκπαξάζηαζή ηνπο.
Δηδηθφηεξα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο:
 Αλδξέα ηεξγίνπ, πνπ κε έκαζε φηη ε γλψζε δελ θξχβεηαη ζηα ηεηξηκκέλα, αιιά
ζηε δηαξθή αλαδήηεζε ησλ ζσζηψλ πεγψλ θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο αλαιπηηθήο
ζθέςεο.
 Γηνλχζην Γξάβαξε, πνπ κε έκαζε λα ζθέθηνκαη θαη λα αλαιχσ κε δηαθνξεηηθή
νπηηθή ηα πξάγκαηα
 Αζαλάζην Γθηνχξα, Θσκά Ννπηζφπνπιν, Γεκήηξην Κνηξφγηαλλν, πνπ κε έκαζαλ
φηη ε γλψζε θξχβεηαη θαη ζηε θηινζνθία.
Θα ήηαλ θπζηθά παξάιεηςε θαη αγέλεηα ζπλάκα αλ παξέιεηπα λα αλαθεξζψ
ζηελ ζπκβνιή θαη ζπκπαξάζηαζε πνπ ζπλάληεζα απφ ηα 2 κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη
νη νπνίνη ήηαλ νη: Ζιίαο Γεσξγαληάο θαη Γηνλχζεο Γξάβαξεο, πνπ κε ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπο ζπλέβαιαλ ζην λα είλαη ε Γηπισκαηηθή απηή εξγαζία πην άξηηα
θαη πιήξεο. Σνπο επραξηζηψ ζεξκά γη’ απηφ.
Σέινο, ζα ήζεια αθφκε λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ην ζχδπγφ κνπ θαη
ηα 2 ππέξνρα παηδηά κνπ πνπ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή αγθάιηαζαλ απηή ηελ
πξνζπάζεηά κνπ θαη ζπλερψο κε παξφηξπλαλ λα κελ ην βάισ θάησ, αιιά λα
ζπλερίζσ.
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ΑΡΚΣΙΚΟΛΔΞΑ

Σα παξαθάησ αξθηηθφιεμα εκθαλίδνληαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ
παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία.
Ο.Σ.Α.

Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο

Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..

Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δ..Ζ.ΓΖ..

Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Φ.Δ.Κ.

Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο

ΤΠΔΑΖΓ

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο

Β.Γ.

Βαζηιηθφ Γηάηαγκα

Κ.Τ.Α.

Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε

Δ.Υ.Σ.Α.

Δπξσπατθφο Υάξηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο

Ν. ή λ.

Νφκνο

Σ.Δ.Γ.

Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ

Π.Δ.Γ.

Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ

Κ.Δ.Γ.Δ.

Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο

Π.Δ.Γ.Κ.

Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ Κξήηεο

Φ.Π.Α.

Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο

Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο

Σ.Α.

Σνπηθή Απηνδηνίθεζε

Π.Δ.Σ.Α.

Πιεξνθφξεζε, Δπηκφξθσζε, Σνπηθή Αλάπηπμε

Η.Σ.Α.

Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Αλάπηπμεο

Ν.Π.Η.Γ. ή λπηδ

Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ

Ν.Π.Γ.Γ. ή λπδδ

Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

ΔΤΓΑΠ

Δηαηξεία Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο

ΓΔΖ

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ

ΔΛΣΑ

Διιεληθά Σαρπδξνκεία

ΠΑ.Ο.Κ.

Παλειιήλην νζηαιηζηηθφ Κίλεκα

Τ.Π.Δ.Γ.Γ.Α.

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απηνδηνίθεζεο

Δ.Γ.Δ.Υ.Τ.

Διιεληθή Γηαδεκνηηθή Δηαηξεία Υξεκαηννηθνλνκηθψλ
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Τπεξεζηψλ
Κ.Α.Π.

Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη

Φ.Δ.Φ.Ν.Π.

Φφξνο Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ

.Α.Σ.Α.

πιινγηθή Απφθαζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο

Δ.Π.Σ.Α.

Δηδηθφ Πξφγξακκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο

Κ.Δ.Γ.Κ.Δ.

Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Διιάδνο

Σ.Π.Γ.

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ

Π.Γ.

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα

Τ.Α.

Τπνπξγηθή Απφθαζε

MIS

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηνίθεζεο

Δ..Τ.Δ.

Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο

Κ.Λ..

Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην

Κ.Γ.Κ.

Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ

.Ο.Δ.Λ.

ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ

.Δ.Δ.Γ.Γ.

ψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο

Γ.Δ.Γ.Γ.

Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο

Μ.Π.Γ..

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο

Ο.Π.Γ.

Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο

ΤΠ.Δ.

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ

ηΔ

πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο

ΔΛΣΑΣ

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή

Μ.Φ.Γ.Κ.

Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο

Κ.Α.

Κσδηθνί Αξηζκνί

Α.Γ.Δ.Γ.Τ.

Αλψηαηε Γηνίθεζε Δλψζεσλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ

Ν.Γ.Μ.

Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη

ΔΝ.Π.Δ.

Έλσζε Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο

Δ..Π.Α.

Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο

Ο.Δ.Δ.

Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο

Δ.Δ.

Δπξσπατθή Έλσζε

Δ.Σ.Α.

Δπξσπατθή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε

Π.Γ.Δ.

Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ

Α.Δ.Π.

Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ

Κ.Δ.Π.

Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ

Ο.Γ.Α.

Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ
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Α.Τ.Δ.

Απηνηειήο Τπεξεζία Διέγρνπ

Ν/

Ννκνζρέδην

Γ.Δ.Τ.Α.

Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο

.Γ.Η.Σ.

πκπξάμεηο Γεκφζηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα

Φν.Γ..Α.

Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ

Δ.Π.

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα

ΣΟΠ..Α.

Σνπηθφ ρέδην Απαζρφιεζεο

ΤΠ.Δ.Π.Θ.

Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ

6

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ
ΔΛ.
ΑΝΣΙ ΠΡΟΛΟΓΟΤ
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9

ΑΝΣΙ ΠΡΟΛΟΓΟΤ

Ζ Γηπισκαηηθή απηή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηα Οηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ (Έζνδα
– Έμνδα), ηε Ννκηκφηεηα θαη ηνλ Έιεγρφ ηνπο. Δπίζεο παξνπζηάδεη κία αλάιπζε ηεο
νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ Γήκσλ θαη γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα δνζεί απάληεζε
ζην εξψηεκα «νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ή νηθνλνκηθή αζθπμία;»
Απνηειείηαη απφ 3 θεθάιαηα.
ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κία παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ ησλ Γήκσλ,
ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπο. Δπηπιένλ επηρεηξείηαη λα παξνπζηαζηεί ν
Πξνυπνινγηζκφο ησλ Γήκσλ, σο εξγαιείν αλάπηπμεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ απφ
ηνπο αηξεηνχο άξρνληεο ησλ Γήκσλ θαη φρη κφλν. Σέινο παξνπζηάδεηαη ε εθαξκνγή
ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο θαη ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο πνπ
εθαξκφδνληαη πιένλ ζηνπο Γήκνπο, ζπζηήκαηα ζεκαληηθά γηα ηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ησλ Γήκσλ θαη ηελ απνηχπσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο.
ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κία παξνπζίαζε ησλ θνξέσλ ειέγρνπ ησλ
Γήκσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα Διεγθηηθφ πλέδξην, ψκα Δπηζεσξεηψλ Γεκφζηαο
Γηνίθεζεο θ.α. Γίλεηαη κλεία θαη ζην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο ησλ Γήκσλ,
εξγαιείν απαξαίηεην γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ ηξηεηψλ πξνγξακκάησλ δξάζεο πνπ
πξέπεη πιένλ λα εθαξκφδνπλ νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα νηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ ζηηο κέξεο καο
θαζψο θαη κία ζχγθξηζε ησλ Γήκσλ ηεο Διιάδαο κε Γήκνπο ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Δπηρεηξείηαη λα δνζεί κηα απάληεζε ηέινο, ζην εξψηεκα «Οηθνλνκηθή
βησζηκφηεηα θαη απηνηέιεηα ή πιήξεο νηθνλνκηθή αζθπμία;»
Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηνλ επίινγν.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΓΗΜΩΝ: ΈΟΓΑ ΚΑΙ ΈΞΟΓΑ.
Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΩΝ ΓΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟ ΔΝΙΑΙΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ Ο.Σ.Α.

1.1 ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ-ΟΡΙΜΟΙ
Σν χληαγκα ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ 1975, φπσο απηφ αλαζεσξήζεθε
ην 1986 θαη ην 2001 (ε αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο ην 1986 δελ επεξέαζε ηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε), θπξίσο ηα άξζξα 101 θαη 102, απνηειεί ηε ζεζκηθή βάζε ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην άξζξν 102 αλαθέξεη φηη ε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ
ππνζέζεσλ αλήθεη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ
βαζκνχ. Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έρνπλ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή
απηνηέιεηα. Οη αξρέο ηνπο εθιέγνληαη µε θαζνιηθή θαη κπζηηθή ςεθνθνξία, φπσο
νξίδεη ν λφκνο.
Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα νξγαλψλεηαη δηαρξνληθά ζε δχν
βαζκνχο. Ζ ηξέρνπζα δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηεο Διιάδαο δηακνξθψζεθε απφ ην
πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» θαη ηζρχεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011. χκθσλα µε
απηήλ, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ
αλαζπγθξνηήζεθαλ ρσξηθά θαη πιεζπζκηαθά ζε κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθέο κνλάδεο,
µε ηε ζπλέλσζε δήκσλ, θνηλνηήησλ θαη λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ, αληίζηνηρα,
µε απνηέιεζκα ε ρψξα λα δηαηξείηαη ζε 325 δήκνπο (Οξγαληζκνί Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο α’ βαζκνχ), δεθαηξείο (13) πεξηθέξεηεο (Οξγαληζκνί Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο β’ βαζκνχ) θαη επηά (7) απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο.
Γήκνο είλαη κηα πεξηνρή πνπ απνηειεί απηνδηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία
πξνΐζηαηαη ν Γήκαξρνο θαη ηε δηνηθεί θαηά ην ζχζηεκα ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο.
Ο Γήκνο είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη θάζε Γήκνο πεξηιακβάλεη
νξηζκέλε πεξηθέξεηα πνπ ηα φξηά ηνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή νξίσλ πνπ
πξνβιέπεη ν Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ.
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Οη πεξηθέξεηεο είλαη απηνδηνηθνχκελα θαηά ηφπν λνκηθά πξφζσπα θαη
απνηεινχλ ην δεχηεξν βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Κάζε Πεξηθέξεηα εληφο ησλ
γεσγξαθηθψλ ηεο νξίσλ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο λνκνχο. Καηά θαλφλα,
ζπγθξνηνχληαη ζηα φξηα ησλ λνκψλ θαη ησλ πξψελ λεζησηηθψλ επαξρείσλ ηεο ρψξαο
πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελίζρπζε ηεο
ελδνπεξηθεξεηαθήο απνθέληξσζεο, θαζψο ζε απηέο εδξεχνπλ νη ππεξεζίεο ησλ πξψελ
λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ ζπληειψληαο ζηελ απξφζθνπηε εμππεξέηεζε ησλ
πνιηηψλ. Οη πεξηθέξεηεο ζρεδηάδνπλ πξνγξακκαηίδνπλ θαη πινπνηνχλ πνιηηηθέο ζε
πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζχκθσλα µε ηηο αξρέο ηεο
αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο εζληθέο
θαη επξσπατθέο πνιηηηθέο1.
Σέινο, νη απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο, νη νπνίεο απνιακβάλνπλ δηνηθεηηθήο θαη
δεκνζηνλνκηθήο

απηνηέιεηαο,

αζθνχλ

απνθεληξσκέλεο

αξκνδηφηεηεο

ακηγψο

θξαηηθνχ ραξαθηήξα.
ιεο νη πξάμεηο ησλ Ο.Σ.Α. πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο θαη
ηεο λνκηκφηεηαο, αξρέο πνπ εμαζθαιίδνληαη κέζσ ηεο δεκνζίεπζήο ηνπο ζην

πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ2 ή ζε άιινπο θφκβνπο, π.ρ. Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.3 ή ην Δ..Ζ.ΓΖ..4
Σν πνηα έζνδα ζα έρνπλ νη Ο.Σ.Α. θαη ηί έμνδα – δαπάλεο ζα αλαιάβνπλ
θαζνξίδεηαη, φρη απζαίξεηα, αιιά απφ ην Β.Γ. 17/5-1959 (απνηειεί ην «Δπαγγέιην»
ησλ Ο.Σ.Α. κηαο θαη αθφκε θαη ζήκεξα ην αθνινπζνχλ θαη νη Ο.Σ.Α. θαη ηα
Τπνπξγεία), απφ Τπνπξγηθέο εγθπθιίνπο - εξκελεπηηθέο ησλ λφκσλ, απφ Κνηλέο
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (Κ.Τ.Α.), απφ ην Ν. 2362/19955, ηξνπνπνίεζε ηνπ είλαη ν Ν.
3871/20106, ην Ν. 3463/2006 (Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ), ηνλ Ν. 3852/2010
(Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο).

1

Ξπιιά θ.α, Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Γεκνθξαηίαο, Διιάδα 2012,
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Ζιεθηξνληθή Έθδνζε http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70eeca84e2ec9b9/Domi_leit_top_perAutod_2012.pdf.
2
χκθσλα κε ηνλ Ν. 3861/2010 ΦΔΚ 26/13.7.2010, η. Α', νη δεκφζηνη νξγαληζκνί ππνρξενχληαη λα
αλαξηνχλ απνθάζεηο θαη πξάμεηο ηνπο ζην δηαδίθηπν, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γη@χγεηα», ην νπνίν
ζπληνλίδεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΤπΔζΑΖΓ).
3
Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (θαηαρσξνχληαη ζ’ απηφ νη ζπκβάζεηο
πξνκεζεηψλ, εξγαζηψλ θαη έξγσλ άλσ ησλ 1.000 € ρσξίο Φ.Π.Α.). Απφ 08/08/2015 αλαξηψληαη
ζπκβάζεηο αλεμαξηήηνπ νηθνλνκηθήο αμίαο, αθφκε θαη κνλαδηαίαο.
4
Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ζα δηελεξγνχληαη ειεθηξνληθά νη
δηαγσληζκνί πξνκεζεηψλ θαη εξγαζηψλ απφ 01/10/2014 θαη απφ 01/01/2015 γηα ηα έξγα, αμίαο 60.000
€ ρσξίο Φ.Π.Α.).
5 Ν. 2362/2006 Γεκφζην Λνγηζηηθφ – Έιεγρνο δαπαλψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο.
6 Ν. 2871/2010 (ΦΔΚ 141/17-08-2010) Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε.
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Βέβαηα ην χληαγκα ζην άξ. 102, παξ. 5 νξίδεη πψο ζα γίλεη ε θαηαλνκή ησλ
πφξσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ Ο.Σ.Α.
Ο Δπξσπατθφο Υάξηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο (Δ.Υ.Σ.Α.) ζην άξζξν 9 νξίδεη ηε
ζεκαζία ησλ πφξσλ θαη ησλ εζφδσλ ησλ Ο.Σ.Α.

1.2 Ο ΘΔΜΟ ΣΩΝ ΓΗΜΩΝ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ
1.2.1 Κενηπική Ένωζη Γήμων Δλλάδορ (Κ.Δ.Γ.Δ.)7
Οη Γήκνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ (Σ.Δ.Γ.), ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Έλσζε Γήκσλ (Π.Δ.Γ.) θαη ζηελ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο
(Κ.Δ.Γ.Δ.). Οη Γήκνη ηεο Κξήηεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ Π.Δ.Γ.Κ. (Πεξηθεξεηαθή Έλσζε
Γήκσλ Κξήηεο).
Ζ αξρηθή έλσζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ςήθηζκα ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1927,
ηνπ Α’ πλεδξίνπ δεκάξρσλ ηεο Διιάδνο, ην νπνίν έγηλε ζηελ Αζήλα απφ 30
Οθησβξίνπ έσο 5 Ννεκβξίνπ 1927, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ ηφηε δεκάξρνπ Αζελαίσλ
πχξνπ Πάηζε. Σελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ απνηεινχζαλ νη δήκαξρνη:
1) Αζελαίσλ, 2) Πεηξαηψο, 3) Παηξψλ, 4) Λακίαο, 5) Αιεμαλδξνππφιεσο, 6)
Ησαλλίλσλ, 7) Καβάιαο, 8 ) Υίνπ 9) Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαη 10) Μεζνινγγίνπ. Σν λέν
θαηαζηαηηθφ ηεο Έλσζεο εγθξίλεηαη κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηεο 3εο επηεκβξίνπ
1931, φπνπ θαζνξίδεηαη αλάκεζα ζε άιια, σο ζθνπφο ηεο Έλσζεο:
«ε πξναγσγή ηεο δεκνηηθήο θαη θνηλνηηθήο δηνηθήζεσο, ε επαγξύπλεζηο επί ησλ
ζπκθεξόλησλ ησλ ΟΤΑ, ε δηεπθόιπλζε ηεο κεηαμύ ησλ ζπλεξγαζίαο θαη ε παξνρή εηο
απηνύο πάλησλ ησλ δηνηθεηηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη ηερληθώλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα ήηαλ
ρξήζηκα γηα ηελ πιεξέζηεξε εθπιήξσζε ηνπ πξννξηζκνύ ηνπο… ε ζπγθέληξσζε
πιεξνθνξηώλ

θαη

ζηαηηζηηθώλ

αλαγνκέλσλ

εηο

ηελ

ηνπηθήλ

δηνίθεζηλ,

ε

παξαθνινύζεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ε ίδξπζε ηδίαο ηερληθήο ππεξεζίαο παξερνύζεο εηο
ηνπο Δήκνπο θαη ηαο Κνηλόηεηαο γλώκαο ηερληθάο θαη ηερληθννηθνλνκηθάο επί
δεηεκάησλ εηδηθώλ…».

7

Βι. Δπίζεκν Γηαδηθηπαθφ Ηζηφηνπν ΚΔΓΔ, Ιζηνξηθή αλαδξνκή: <http://www.kedke.gr/?p=10>
[Αλαθηήζεθε 11/2/2016].
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1.2.2 σέδιο Καποδίζηπιαρ
Σν Πξφγξακκα «Η. Καπνδίζηξηαο» (Νφκνο 2539/1997 «πγθξφηεζε ηεο
Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο»).απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή ηνκή σο πξνο ην
θαηαζηαηηθφ πιαίζην δηαθπβέξλεζεο ησλ ΟΣΑ θαη ηε δεκνηηθή απνθέληξσζε.
χκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 10 ηνπ λφκνπ: «Σηνπο δήκνπο θαη ηηο θνηλόηεηεο, πνπ
ζπληζηώληαη κε ηνλ παξόληα λόκν, ε εδαθηθή πεξηθέξεηα θάζε θαηαξγνύκελνπ ΟΤΑ θαη
θάζε πξνζαξηώκελνπ ζπλνηθηζκνύ απνηειεί ππνδηαίξεζε ηεο εληαίαο εδαθηθήο
πεξηθέξεηαο ηνπ λένπ δήκνπ ή θνηλόηεηαο θαη πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ όξν «Δεκνηηθό ή
Κνηλνηηθό Δηακέξηζκα», ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηνλ πιεζπζκό ηνπ θαηαξγεζέληνο
ΟΤΑ». Σν άξζξν 4 ηνπ λφκνπ πξνέβιεπε ηε ζχζηαζε Σνπηθνχ πκβνπιίνπ (παξ. 1)
ζε θάζε δεκνηηθφ δηακέξηζκα, εθηφο απφ εθείλα πνπ νξίδνληαλ σο έδξεο ησλ λέσλ
δήκσλ θαη είραλ πιεζπζκφ άλσ ησλ 1.000 θαηνίθσλ. Σν Σνπηθφ πκβνχιην
«ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ δήκνπ σο φξγαλν δεκνηηθήο απνθέληξσζεο, κέζα
ζηα φξηα ηνπ αληίζηνηρνπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο» (παξ. 2).
Ο λφκνο «Η. Καπνδίζηξηαο» επέιεμε, λα ζπγθεληξσζεί ε επζχλε γηα ηελ ιήςε
ησλ απνθάζεσλ ζηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ (θπξίσο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην), ελψ ηα
ηνπηθά ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ (δει. ησλ ηέσο ΟΣΑ)
πεξηνξίζζεθαλ ζε γλσκνδνηηθά θαη ειεγθηηθά, θπξίσο, θαζήθνληα8.
Σέινο, ζηελ Διιάδα κε ην ρέδην Καπνδίζηξηαο ππήξμαλ 910 Γήκνη θαη 124
Κνηλφηεηεο.

1.2.3 Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ
Οη δηαδνρηθέο πξνζπάζεηεο κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ πξνο ηελ απηνδηνίθεζε
θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο, κε ζεκαληηθέο ηνκέο, φπσο ε θαζηέξσζε ηεο
θξαηηθήο πεξηθέξεηαο,

ηεο λνκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο, ε πινπνίεζε ησλ

ζπλελψζεσλ κε ην πξφγξακκα «Η. Καπνδίζηξηαο» Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, θαη ε
θαζηέξσζε ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ, αλαβάζκηζαλ νπζηαζηηθά ηε ζέζε ηεο
ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζην πνιηηηθν-δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ρσξίο, φκσο, λα
ηελ θαηαζηήζνπλ ηφζν ηζρπξή θαη απνηειεζκαηηθή, φζν απαηηνχλ νη αλάγθεο γηα
8

Υιέπαο θ.α., Σν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ησλ λέσλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ, Ηλζηηηνχην Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, Αζήλα 2008.
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εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη γηα ηελ ελαξκφληζε ζην
επξσπατθφ θεθηεκέλν.
Έηζη κε ην ζρέδην λφκνπ 3852/2010 (ΦΔΚ 87Α), («Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»)
επηρεηξήζεθε ν ζπλνιηθφο επαλαζρεδηαζκφο ησλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο, ζε κηα
Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 9.
Θεκειηψζεθε δειαδή εθ λένπ ε Πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε κε ιηγφηεξνπο θαη
ηζρπξφηεξνπο Γήκνπο ζε φιε ηε ρψξα, νη νπνίνη ρσξνζεηνχληαη κε βάζε
αληηθεηκεληθά (γεσγξαθηθά, δεκνγξαθηθά, αλαπηπμηαθά θ.α.) θξηηήξηα, ηθαλνί γηα
αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο, λα αμηνπνηνχλ, δπλακηθά, ηελ ηερλνινγία
θαη ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηνίθεζεο, έηνηκνη λα ππνδερζνχλ δηεπξπκέλεο
αξκνδηφηεηεο, ηδίσο απφ ηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ζηνπο ηνκείο, φπσο ηεο
παηδείαο, ηεο πξφλνηαο, ηεο πγείαο, ηεο απαζρφιεζεο, ηεο έθδνζεο νηθνδνκηθψλ
αδεηψλ θαη πνιενδνκηθψλ εθαξκνγψλ εληνπηζκέλεο, ρσξηθά, ξχζκηζεο.
Σν Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο πνπ ζεσξείηαη ζπλέρεηα ηνπ «Καπνδίζηξηα»
ςεθίζηεθε απφ ηελ Διιεληθή Βνπιή ην Μάην ηνπ 2010 ελψ ζηε πιήξε κνξθή ηνπ
ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2011.
Βαζηθέο πηπρέο ηνπ είλαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δήκσλ ζε 325 θαη ησλ
λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ θαηά πεξίπνπ 2/3, ε αληηθαηάζηαζε ησλ 57 λνκαξρηψλ σο
δεπηεξνβάζκησλ ΟΣΑ απφ ηηο 13 πεξηθέξεηεο, ε ζχζηαζε ησλ απνθεληξσκέλσλ
δηνηθήζεσλ, νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΟΣΑ, ε αχμεζε ηεο ζεηείαο
ησλ απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ απφ 4 ζε 5 έηε θαη ε αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ
θάζε βαζκνχ10.

9

Ξπιιά θ.α, Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Γεκνθξαηίαο, Διιάδα 2012,
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Ζιεθηξνληθή Έθδνζε http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70eeca84e2ec9b9/Domi_leit_top_perAutod_2012.pdf.
10
Ζιεθηξνληθή Έθδνζε http://www.kallikratis.eu/
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Υάπηηρ 1.1: Οι δήμοι ηηρ Δλλάδαρ από ηο 2011 11

Υάπηηρ 1.2: Οι 13 πεπιθέπειερ ηηρ Δλλάδαρ ηο 201112

1.3 ΟΙ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΩΝ ΓΗΜΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΥΔ ΠΟΤ
ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΓΙΔΠΟΤΝ ΣΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΡΑΗ
Απφ ην πξννίκηφ ηνπ, ν λφκνο «Καιιηθξάηεο» αλαθέξεηαη ζηνπο Γήκνπο σο
«ζεκειηψδε ζεζκφ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ ησλ Διιήλσλ», κε αλαθνξά ζην χληαγκα
(άξζξν 102) αιιά θαη ζηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε Σνπηθήο Απηνλνκίαο.
11

Ζιεθηξνληθή
Έθδνζε
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%B7
%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82>
[Αλαθηήζεθε
17/2/2016].
12
Ζιεθηξνληθή Έθδνζε
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%B7
%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82>
[Αλαθηήζεθε
18/2/2016].
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Ο Καιιηθξάηεο πξφζζεζε, ζηηο ήδε ππάξρνπζεο αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ νη
νπνίεο ήηαλ πάξα πνιιέο, -κεηαμχ απηψλ α) ε θαηαζθεπή δεκνηηθψλ δξφκσλ,
πιαηεηψλ, νδψλ, β) ε ζπληήξεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ε επέθηαζή ηνπ, γ) ε
θαηαζθεπή λεθξνηαθείσλ, δ) ε θαηαζθεπή δεκνηηθψλ ζθαγείσλ θαη δεκνηηθψλ
αγνξψλ, ε) ε θαηαζθεπή, ζπληήξεζε θαη επέθηαζε δηθηχσλ χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη
απνρέηεπζεο, ζη) ε ηήξεζε ηνπ ιεμηαξρείνπ θαη ηνπ δεκνηνινγίνπ - θαη άιιεο, φπσο
νη Τπεξεζίεο Πξφλνηαο θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ, ή ε Τπεξεζία
ηεο Πνιενδνκίαο, αξκνδηφηεηεο πνπ αλήθαλ ζηηο ηέσο Ννκαξρίεο.
Οη Γήκνη θαζψο θαη νη θνξείο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πέξα απφ ηηο
αξκνδηφηεηεο ηνπο νθείινπλ ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο, λα
αθνινπζνχλ ηηο παξαθάησ αξρέο:13
 Σελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη δχν δηαθνξεηηθέο έλλνηεο: α) νη
ελέξγεηεο ησλ νξγάλσλ ηνπ Κξάηνπο πξέπεη λα κελ είλαη αληίζεηεο πξνο ηνπο θαλφλεο
ηνπ πληάγκαηνο, ηνπ Δπξσπατθνχ δηθαίνπ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ θαη β) νη
ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο ή λα βξίζθνληαη ζε αξκνλία κε
ηνπο θαλφλεο απηνχο.
 Σελ άζθεζε ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο. Γηαθξηηηθή επρέξεηα ή εμνπζία ππάξρεη
φηαλ νη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αξκνδηφηεηα, δελ πξνθαζνξίδνπλ αθξηβψο ηελ
ελέξγεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ, αιιά ηνπ αθήλνπλ ειεπζεξία δξάζεο.
 Σελ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. Ζ αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο επηβάιιεη ζηα
δηνηθεηηθά φξγαλα, λα αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο
ρξεζηήο θαη θαιφπηζηεο δηνίθεζεο, ψζηε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ
δηαηάμεσλ λα απνθεχγνληαη νη αλεπηεηθείο ή θαη δνγκαηηθέο εξκελείεο.
 Σελ αξρή ηεο επηείθεηαο. Ζ αξρή ηεο επηείθεηαο απνηειεί εηδηθή εθδήισζε ηεο
αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ
δηνηθνχκελσλ, θπξίσο ησλ νηθνλνκηθψο αζζελέζηεξσλ. Ζ αξρή ηεο επηείθεηαο
εθαξκφδεηαη ηδηαηηέξσο φηαλ ε δηνίθεζε πξφθεηηαη λα ιάβεη επαρζή κέηξα γηα ηνλ
πνιίηε.
 Σελ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο. χκθσλα κ’ απηήλ ηελ αξρή, ε δηνίθεζε δελ
δηθαηνχηαη λα εθκεηαιιεπζεί κηα θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ν δηνηθνχκελνο έρεη

13

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε: «ρέζεηο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ θαη Πνιηηψλ – Οδεγφο Οξζήο Γηνηθεηηθήο
πκπεξηθνξάο» (Οη Γεκφζηνη Τπάιιεινη ζηελ Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο θαη ησλ πνιηηψλ
– Αζήλα 2012).
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πεξηέιζεη ιφγσ πιάλεο, απάηεο ή απεηιήο. Καηά κείδνλα ιφγν δελ επηηξέπεηαη ζηε
δηνίθεζε, λα δεκηνπξγεί ε ίδηα ηέηνηεο θαηαζηάζεηο.
 Σελ αξρή ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε. Ζ αξρή απηή είλαη
ζπγγελήο πξνο ηελ αξρή ηεο θαιήο πίζηεο. Ζ δηνίθεζε παξαβαίλεη ηελ αξρή ηεο
θαιήο πίζηεο, φηαλ ελεξγεί θαηά ηξφπν αληίζεην πξνο ηηο πξνζδνθίεο πνπ ε ίδηα έρεη
δεκηνπξγήζεη ζηνλ πνιίηε.
 Σελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο. Μεηαμχ ησλ πεξηζζνηέξσλ κέηξσλ, πνπ ε δηνίθεζε
δηαζέηεη, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο, νθείιεη λα επηιέγεη ηα ιηγφηεξν
επαρζή γηα ηνλ πνιίηε.
 Σελ αξρή ηεο ηζφηεηαο. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, ε δηνίθεζε
ππνρξενχηαη λα αληηκεησπίδεη φκνηεο πεξηπηψζεηο κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη δηαθνξεηηθέο
πεξηπηψζεηο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.

1.4 ΟΡΓΑΝΑ ΓΗΜΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
Σα αξκφδηα φξγαλα γηα λα παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Γήκνπ
θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ είλαη:
 Ο Γήκαξρνο, ζε ζπλελλφεζε κε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηνπ νπνίνπ ηε
γλσκνδφηεζε κπνξεί σζηφζν λα παξαθάκςεη.
 Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην σο ζπιινγηθφ φξγαλν, πνπ απνηειείηαη ζπλήζσο απφ 1551 έδξεο (αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ). ε απηφ κεηέρνπλ εθιεγκέλνη
Γεκνηηθνί χκβνπινη θαη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ. Ζ
θαηαλνκή ησλ εδξψλ γίλεηαη αλάινγα κε ην πνζνζηφ πνπ ζπγθεληξψλεη θάζε
παξάηαμε ζηηο εθινγέο. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ
απαηηείηαη απιή πιεηνςεθία, εθηφο απφ εθείλεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ζεκαληηθά
ζέκαηα, νηθνλνκηθήο ζπλήζσο θχζεο.
 Ζ Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή (πνπ κεηά ην ζρέδην Καιιηθξάηεο αληηθαζίζηαηαη απφ
ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο), πεληακειέο
απνθαζηζηηθφ φξγαλν δηνίθεζεο, ζην νπνίν κεηέρνπλ θαη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ηεο
αληηπνιίηεπζεο.
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 Σα Γηακεξηζκαηηθά πκβνχιηα (Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο κε ηελ λέα νξνινγία ηνπ
λφκνπ γηα ηνλ Καιιηθξάηε), πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί ζε δήκνπο κε πεξηζζφηεξνπο απφ
εθαηφ ρηιηάδεο θαηνίθνπο.
 Σν Σνπηθφ πκβνχιην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ιηγφηεξεο έδξεο (ζπλήζσο 5-10)
θαη έρεη ζαλ ρψξν επζχλεο ηνπ ην Σνπηθφ Γηακέξηζκα, πξψελ Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα
(έλα ή δπν ρσξηά ηνπ Γήκνπ ή έλα ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη κηαο πφιεο). Οπζηαζηηθφο
ξφινο ηνπ είλαη ε επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Γηακεξίζκαηνο ζην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη ε ζπκβνπιεπηηθή δξάζε γηα ηελ επίιπζή ηνπο.
 Ζ δηαρείξηζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ γίλεηαη ζε πξψην επίπεδν απφ ην
Γηεπζπληή θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ δηνξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην14.
 Σέινο, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ Γήκσλ ηελ αζθνχλ ηα εμήο αηξεηά
φξγαλα15: ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ν Γήκαξρνο.
πγθεθξηκέλα, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε
ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ, εθηφο απφ ηα ζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ
Γεκάξρνπ ή ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. ε νηθνλνκηθά ζέκαηα απνθαζίδεη θπξίσο
γηα:
α) Σνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη απνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ, ησλ δεκνηηθψλ ηδξπκάησλ
θαη ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ.
β) Σελ επηβνιή θφξσλ, ηειψλ θαη δηθαησκάησλ.
γ) Σελ εθπνίεζε, εθκίζζσζε δεκνηηθψλ αθηλήησλ θαη ηελ αγνξά, κίζζσζε αθηλήησλ.
δ) Σε ζχλαςε δαλείσλ.
ε) Σελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη Ν.Π.Γ.Γ. 16
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη απνθαζηζηηθφ φξγαλν θαη έρεη κεηαμχ άιισλ ηηο
εμήο αξκνδηφηεηεο:
α) πληάζζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ δήκνπ, πξνειέγρεη ηνλ απνινγηζκφ, ηνλ
ηζνινγηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.
β) Απνθαζίδεη γηα ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ.

14

N. 3463/2006(ΦΔΚ Α 114/30.6.2006) Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, Δηζήγεζε Κνπγηαλνχ
Γαβξίιε ζηελ Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα Νενεθιεγέλησλ Γεκάξρσλ ηεο ΚΔΓΔ ζην Ζξάθιεην ζηηο
10/07/2014 «Σν Οηθνλνκηθφ, Γηνηθεηηθφ θαη Ννκηθφ Πιαίζην ησλ Ο.Σ.Α.».
15
Ibid.
16
Ibid.
19

γ) Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο, ζπληάζζεη ηηο δηαθεξχμεηο, δηεμάγεη θαη θαηαθπξψλεη φιεο
ηηο δεκνπξαζίεο.
δ) Μειεηά ηελ αλάγθε ζχλαςεο δαλείσλ, θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο θαη εηζεγείηαη ζην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην.
ε) Απνθαζίδεη γηα ηελ άζθεζε φισλ ησλ έλδηθσλ κέζσλ, ηελ ππνβνιή πξνζθπγψλ
ζηηο δηνηθεηηθέο αξρέο, ηελ απνδνρή θιεξνλνκηψλ θαη δσξεψλ17.
Σέινο, ν Γήκαξρνο:
α) Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο δεκαξρηαθήο επηηξνπήο θαη
ππνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν Γήκνο. Δθπξνζσπεί ην Γήκν ζηα
δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκφζηα αξρή.
Β) Οξίδεη ηνπο Αληηδεκάξρνπο, ηνπο κεηαβηβάδεη αξκνδηφηεηεο ηνπ θαη είλαη
πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.
γ) πλππνγξάθεη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο έρνπλ
εθθαζαξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ.
δ) Αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ αλαζέηνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ή άιινη
λφκνη18.

1.5 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Ο.Σ.Α.
Σα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ (έζνδα θαη έμνδα) γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο (άξζξα
155 Ν.3463/200619 θαη 1 παξ. 1 Β.Γ. 17/5-15/6/1959) απεηθνλίδνληαη ζηνλ
Πξνυπνινγηζκφ ηνπ.
Ο Πξνυπνινγηζκφο ησλ Γήκσλ εμαηηίαο ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ, σο εξγαιείν
άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη σο «θαζξέπηεο» ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ Γήκσλ,
δηέπεηαη απφ θάπνηεο βαζηθέο αξρέο. Οη αξρέο απηέο είλαη:
17

Άξζξν 72 Ν. 3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», Δηζήγεζε Κνπγηαλνχ Γαβξίιε ζηελ
Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα Νενεθιεγέλησλ Γεκάξρσλ ηεο ΚΔΓΔ ζην Ζξάθιεην ζηηο 10/07/2014 «Σν
Οηθνλνκηθφ, Γηνηθεηηθφ θαη Ννκηθφ Πιαίζην ησλ Ο.Σ.Α.».
18
Άξζξν 58 Ν. 3852/2010 «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», Δηζήγεζε Κνπγηαλνχ Γαβξίιε ζηελ
Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα Νενεθιεγέλησλ Γεκάξρσλ ηεο ΚΔΓΔ ζην Ζξάθιεην ζηηο 10/07/2014 «Σν
Οηθνλνκηθφ, Γηνηθεηηθφ θαη Ννκηθφ Πιαίζην ησλ Ο.Σ.Α.».
19
Ο Γεκνηηθφο θαη Κνηλνηηθφο Κψδηθαο (ή Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ) είλαη ην ζχλνιν ησλ
δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
πξψηνπ βαζκνχ.
Ζ ηειεπηαία ζπζηεκαηηθή θσδηθνπνίεζε ηνπ έγηλε κε ηελ θχξσζε ηνπ Ν. 3463/2006, κε ηελ νπνία
ελζσκαηψζεθαλ κηα ζεηξά λέσλ δηαηάμεσλ ζην θείκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ θψδηθα. Με ηελ ςήθηζε
ηνπ Ν.3852/2010 γηα ην Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο ηξνπνπνηήζεθε κηα πιεζψξα δηαηάμεσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαλ ζην πξνεγνχκελν θείκελν.
20

 πληάζζεηαη γηα έλα νηθνλνκηθφ-εκεξνινγηαθφ έηνο, ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ
πεξηιακβάλεη ηηο δηαρεηξηζηηθέο θαη ινγηζηηθέο πξάμεηο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα
έζνδα, ηα έμνδα θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ Γήκσλ.
 Δίλαη ππνρξεσηηθά ηζνζθειηζκέλνο.
 ηνλ πξνυπνινγηζκφ εγγξάθνληαη φια ηα έζνδα θαη έμνδα.
 Σα πνζά πξέπεη λα είλαη ζσζηά, λα κε δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε θαη αζάθεηεο θαη λα
δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ηνπο πνιίηεο θαη ηελ
πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε. Οη εθηηκήζεηο θαη νη πξνβιέςεηο πξέπεη λα επαιεζεχνληαη,
φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, ζην ηέινο ηνπ έηνπο.
 Μηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ είλαη
ε αξρή ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ, ε νπνία θαηνρπξψλεηαη απφ ηα άξζξα 7 θαη 9
ηνπ Β.Γ. 17/5-15/6/1959, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πηζηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ
Πξνυπνινγηζκφ δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ ζε έμνδα άιινπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη
θάζε πίζησζε δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν
πξνζδηνξίδεηαη20.
Ζ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ είρε ην
ραξαθηήξα ηεο αλάιεςεο δεζκεπηηθψλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηηο δεκνηηθέο
αξρέο, πνπ απφ ην βαζκφ επίηεπμεο ηνπο ζα θξηζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
αηξεηψλ νξγάλσλ θαη ηνπ ππεξεζηαθνχ κεραληζκνχ. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ, ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο, γηλφηαλ γηα λα δηαπηζηψλεηαη ε ππέξβαζε ή φρη θάπνησλ
θνλδπιίσλ θαη λα δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη αζθείηαη θάπνηαο κνξθήο έιεγρνο.
Δπηπιένλ, πνιχ ζπρλά ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο ππεξεθηηκνχληαλ, ψζηε λα
απνθεχγνληαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο21.
Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα κεζνιάβεζαλ πνιιέο αιιαγέο κε ζηφρν ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηνπ. Οη αιιαγέο απηέο αθνξνχζαλ:
 Σελ εηζαγσγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ε νπνία απεηέιεζε ην
πξψην βήκα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο (Π.Γ.
315/1999 - Τ.Α. 4604/2005). Δθπνλήζεθε έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα δξάζεο, κε
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Β.Γ. 17/5-15/6/1959 «πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ».
Δηζήγεζε Κνπγηαλνχ Γαβξίιε ζηελ Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα Νενεθιεγέλησλ Γεκάξρσλ ηεο ΚΔΓΔ ζην
Ζξάθιεην ζηηο 10/07/2014 «Σν Οηθνλνκηθφ, Γηνηθεηηθφ θαη Ννκηθφ Πιαίζην ησλ Ο.Σ.Α.»
21
Ibid.
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ηε ζπλεξγαζία ΤΠΔΓΓΑ - ΔΔΣΑΑ22 - ΚΔΓΚΔ23 θαη εθαξκφδεηαη πιένλ απφ ην
90% ησλ ππφρξεσλ Γήκσλ (κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 5.000 θαηνίθνπο).
 Σν δεχηεξν ζεκαληηθφ βήκα αθνξά ην λέν ηχπν πξνυπνινγηζκνχ πνπ εθθξεκνχζε
απφ ην 1970 θαη εγθξίζεθε ην 2004 .
 Σέινο, νη δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ /
απνινγηζκνχ έγηλαλ πην νπζηαζηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 24.

1.5.1 Έζοδα και έξοδα ηος Πποϋπολογιζμού
Ωο έζνδα θάζε πξνυπνινγηζκνχ ζεσξνχληαη: α) ηα πνζά πνπ βεβαηψλνληαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ζην νπνίν ν πξνυπνινγηζκφο αθνξά,
αλεμάξηεηα απφ ην έηνο ζην νπνίν αλάγνληαη θαη β) ηα εηζπξαηηφκελα θαηά ην ίδην
έηνο πνζά, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ έζνδα πνπ βεβαηψζεθαλ ζε πξνεγνχκελα
νηθνλνκηθά έηε (άξζξν 3 Β.Γ. 17/5-15/6/1959).
Δπηπιένλ, ηα έζνδα δηαθξίλνληαη ζε:
1) Σαθηηθά, πνπ πξνέξρνληαη απφ: ζεζκνζεηεκέλνπο ππέξ απηψλ πφξνπο, εηζνδήκαηα
ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα, θφξνπο,
ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο, ηνπηθά δπλεηηθά ηέιε θαη εηζθνξέο.
22 Ζ Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.) ηδξχζεθε ην 1985
ιεηηνπξγεί κε ηε κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2190/20 θαη ηνπ
ηδξπηηθνχ ηεο λφκνπ. Αλήθεη ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, δηνηθείηαη απφ ελδεθακειέο αηξεηφ
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη έρεη κεηφρνπο:
 θνξείο ηεο Απηνδηνίθεζεο,
 ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη
 θνξείο ηνπ Κνηλσληθνχ ηνκέα.
Σν Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. απνηειείηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο κε πινχζηα
εκπεηξία ζε ζέκαηα ηνπηθήο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη απηνδηνίθεζεο, θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη
αλζξψπηλσλ πφξσλ, πνιηηηζκνχ, ηνπξηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο, πιεξνθνξηθήο θαη ηερλνινγηθψλ
εθαξκνγψλ.
Ζ Δ.Δ.Σ.Α.Α. έρεη ζθνπφ ηελ παξνρή επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε θνξείο ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Κνηλσληθνχ ηνκέα. Δπηπιένλ θαη γηα ηελ
επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν αξηζκφ Γηθηχσλ θαη πλεξγαζηψλ
Μέζα ζ' έλα θφζκν πνπ δηαξθψο κεηαβάιιεηαη, νη ζεζκνί θαη ηα φξγαλα ηεο Απηνδηνίθεζεο, ηα
δηαρεηξηζηηθά θαη ηα νξγαλσηηθά ηεο ζρήκαηα παίξλνπλ λέεο δηαζηάζεηο θαη απνθηνχλ λέν
πεξηερφκελν, λένπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη λέεο θαηεπζχλζεηο.
23
Ζ αξρηθή Έλσζε ηδξχζεθε κε ην ςήθηζκα ηεο 3εο Ννεκβξίνπ 1927, ηνπ Α’ πλεδξίνπ δεκάξρσλ
ηεο Διιάδνο, πνπ ελέθξηλε ην θαηαζηαηηθφ ηεο πνπ απνηειείην απφ 11 άξζξα. Με ηα άξζξα ηνπ
θαηαζηαηηθνχ ξπζκηδφηαλ ν ζθνπφο ηεο Έλσζεο, ε δηνίθεζε θαη ε νξγάλσζε απηήο, θαη ηίζνληαλ
κεξηθνί βαζηθνί θαλφλεο γηα ηνπο πφξνπο θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο Έλσζεο. Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Ν.
3852/10 «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» γηα ηελ εθινγή ησλ νξγάλσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο , ησλ
Πεξηθεξεηαθψλ Δλψζεσλ Γήκσλ Διιάδαο (ΠΔΓ) θαη ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο (ΚΔΓΔ)
εθδφζεθε ην ΠΓ 75/11.
24
Δηζήγεζε Κνπγηαλνχ Γαβξίιε, φ.π.
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2) Έθηαθηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ: δάλεηα, δσξεέο, θιεξνδνηήκαηα, δηάζεζε,
εθπνίεζε θαη γεληθά εθκεηάιιεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπκκεηνρή ζε
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, πξφζηηκα, δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη απφ θάζε άιιε
πεγή25.
Ωο έμνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζεσξνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ δήκνπ πξνο
ηξίηνπο, νη νπνίεο θαζίζηαληαη απαηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο
ζην νπνίν αθνξά ν πξνυπνινγηζκφο (άξζξν 1 παξ. 3 Β.Γ. 17/5-15/6/1959).
Δπηπιένλ, ηα έμνδα (δαπάλεο) δηαθξίλνληαη ζε26:
1) Τπνρξεσηηθέο, πνπ εγγξάθνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη
πεξηιακβάλνπλ φια ηα έμνδα δηνίθεζεο, ηα ηνθνρξενιχζηα, ηηο εηήζηεο εηζθνξέο ζε
Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζπλδέζκνπο, ηηο δαπάλεο πινπνίεζεο ζπκβάζεσλ θ.ά. Οη δαπάλεο απηέο
πιεξψλνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα απφ ηα έζνδα θαη κφλνλ εθφζνλ ηα ηειεπηαία
επαξθνχλ, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ άιιεο27.
2) Πξναηξεηηθέο, ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ πξνβιέπεηαη απφ
δηάηαμε λφκνπ ή εμππεξεηεί ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ Γήκσλ ή ζπληειεί ζηελ
εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηνπο28.

1.5.1.1 Ίδια έζοδα
Σα έζνδα απηά ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκηθή απηνδπλακία ησλ
Γήκσλ, επεηδή ην χςνο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα ησλ αηξεηψλ
νξγάλσλ λα ηα επηβάινπλ θαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ λα ηα
βεβαηψζνπλ θαη λα ηα εηζπξάμνπλ. ε φζνπο Γήκνπο ηα έζνδα απηά ππεξβαίλνπλ ην
50%

ησλ

ζπλνιηθψλ

ηνπο

εζφδσλ,

παξαηεξείηαη

πςειφ

πνζνζηφ

απηνρξεκαηνδφηεζεο θπξίσο ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, αιιά θαη ππνινγίζηκνπ
ηκήκαηνο ησλ επελδχζεσλ ηνπο.
Σα έζνδα απηά πξνέξρνληαη απφ:
 Σν Γεκνηηθφ Φφξν, ν νπνίνο είλαη ε ππνρξεσηηθή ρξεκαηηθή εηζθνξά ησλ
θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ πξνο ηελ Σ.Α., ρσξίο άκεζε θαη εηδηθή αληηπαξνρή
ηεο ηειεπηαίαο πξνο απηά. ηνηρεία ηνπ θφξνπ είλαη ε ρξεκαηηθή θαηαβνιή, ν
25 Θενδψξνπ Γ. Ησάλλεο «Σα έζνδα ησλ Γήκσλ», Πέκπηε έθδνζε, Θεζζαινλίθε 2015.

,
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Δηζήγεζε Κνπγηαλνχ Γαβξίιε, φ.π.
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ππνρξεσηηθφο ηεο ραξαθηήξαο θαη ε κε παξνρή ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο απφ ηελ
Σ.Α.29
 Σν Σέινο, ην φπνην είλαη ε ππνρξεσηηθή ρξεκαηηθή εηζθνξά πξνο ηελ Σ.Α. έλαληη
εηδηθνχ αληαιιάγκαηνο ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε παξνρή αγαζνχ ή
ππεξεζίαο.
Σν ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ην Φφξν απφ ην Σέινο είλαη ε ζρέζε
αληαιιάγκαηνο θαη εηζθνξάο πνπ πξέπεη λα είλαη αλάινγε ηνπ νθέινπο πνπ
απνιακβάλεη ν θνξνινγνχκελνο (αληαπνδνηηθφο ραξαθηήξαο). 30
 Σν Γηθαίσκα, ην νπνίν είλαη ε ππνρξεσηηθή ρξεκαηηθή εηζθνξά έλαληη εηδηθνχ
αληαιιάγκαηνο ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε παξνρή αγαζνχ ή ππεξεζίαο, αλεμάξηεηα απφ
ηε ρξήζε ηνπο.
Γηαθνξνπνηείηαη απφ ην Σέινο επεηδή δελ είλαη αληαπνδνηηθφ θαη ζηε κε
απαξαίηεηε ρξήζε ηνπ αγαζνχ ή ππεξεζίαο.31
 Σελ Δηζθνξά, ε νπνία είλαη ε ππνρξεσηηθή ρξεκαηηθή εηζθνξά έλαληη εηδηθνχ
αληαιιάγκαηνο κεγαιχηεξεο αμίαο ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε ζπγθεθξηκέλε παξνρή
αγαζνχ ή ππεξεζίαο (π.ρ. πνιενδνκηθέο εθαξκνγέο).
Γηαθνξνπνηείηαη απφ ην Σέινο ζην χςνο ηεο, πνπ είλαη κηθξφηεξν ηνπ νθέινπο
πνπ απνιακβάλεη ν θνξνινγνχκελνο.32

1.5.1.2 Δίζππαξη εζόδων
Πξνθείκελνπ λα εηζπξαρηεί έλα έζνδν ζα πξέπεη αξρηθά λα γίλεη «Βεβαίσζε»
απηνχ33. Με ηνλ φξν «Βεβαίσζε εζφδνπ» λνείηαη ε εθθαζάξηζε θάπνηαο απαίηεζεο
ηνπ Γήκνπ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ πνζνχ απηήο, ηνπ πξνζψπνπ ηνπ νθεηιέηε, ηνπ
είδνπο ηνπ εζφδνπ θαη ηεο αηηίαο γηα ηελ νπνία νθείιεηαη (άξζξν 3 Β.Γ. 17.515.6.1959). Ο νξηζκφο απηφο αληηζηνηρεί ζηε κνξθή βεβαίσζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ
ζχληαμε βεβαησηηθψλ θαηαιφγσλ. Ο βεβαησηηθφο θαηάινγνο απνηειεί ηνλ «ηίηιν
29
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Δμαίξεζε ηεο είζπξαμεο βάζε βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ επηηξέπεηαη κφλν γηα ηα έζνδα ηα νπνία
εηζπξάηηνληαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ηνπ ππφρξενπ θιπ, πξηλ πεξηέιζνπλ ζην
ηακείν νη ζρεηηθνί ηίηινη βεβαίσζεο ή γηα ηα έζνδα ησλ νπνίσλ ε βεβαίσζε θαη ε είζπξαμε
ζπκπίπηνπλ. Ζ βεβαίσζε δειαδή ησλ εζφδσλ πνπ εηζπξάηηνληαη ρσξίο ηίηιν είζπξαμεο ζπληζηά ηελ
«νίθνζελ βεβαίσζε» (άξζξα 5 θαη 53 Β.Γ. 17.5-15.6.1959) (ΤΠΔΓΓΑ-ΔΓΔΥΤ Γηαδηθαζίεο
Δθαξκνγήο Λνγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α. 2001).
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είζπξαμεο» κε βάζε ηνλ νπνίν εηζπξάηηνληαη θαηά θαλφλα ηα έζνδα ησλ Γήκσλ θαη
ησλ Κνηλνηήησλ (ΤΠΔΓΓΑ-ΔΓΔΥΤ Γηαδηθαζίεο Δθαξκνγήο Λνγηζηηθνχ ησλ
Ο.Σ.Α. 2001).
Ζ βεβαίσζε πινπνηείηαη κε ηελ ζχληαμε ηνπ βεβαησηηθνχ θαηαιφγνπ θαη
ζπλίζηαηαη ζηελ εθθαζάξηζε ηνπ εηζπξαθηένπ πνζνχ κε βάζε ηνλ ηίηιν βεβαίσζεο
πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο ε βεβαησηηθή αξρή34.
Ζ είζπξαμε ησλ εζφδσλ γίλεηαη απφ ηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ ή απφ
ηελ Γ.Ο.Τ. πνπ ππάγεηαη ν Γήκνο ή ε Κνηλφηεηα. ξγαλα είζπξαμεο ησλ εζφδσλ ησλ
Γήκσλ είλαη απνθιεηζηηθά ν δεκνηηθφο ηακίαο θαη νη ππάιιεινη ζηνπο νπνίνπο έρνπλ
αλαηεζεί θαζήθνληα εηζπξάθηνξα.(άξζξν 48 παξ. 1 Β.Γ. 17/5-15/6/1959). Γηα ηνπο
Ο.Σ.Α. πνπ ηελ ηακεηαθή ηνπο ππεξεζία αζθνχλ νη Γ.Ο.Τ. ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 152-157 ηνπ Π.Γ. 16/1989 (ΦΔΚ 6Α) (ΤΠΔΓΓΑ-ΔΓΔΥΤ Γηαδηθαζίεο
Λνγηζηηθνχ ησλ ΟΣΑ 2001) 35.

1.5.2 Δπισοπηγήζειρ
Σν 1962, ζεζπίζζεθε γηα πξψηε θνξά εηήζηα ηαθηηθή θξαηηθή επηρνξήγεζε απφ
ηα έζνδα ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ σο νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε.
Οη επηρνξεγήζεηο απηέο δηαθξίλνληαη ζε:
 Σαθηηθέο Δπηρνξεγήζεηο. Οη ηαθηηθέο επηρνξεγήζεηο είλαη δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ.
Δίλαη ε γεληθή ηαθηηθή επηρνξήγεζε πνπ δίλεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαζψο θαη
κηα ζεηξά απφ άιιεο επηρνξεγήζεηο, νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο δίλνληαη γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλψλ. Ζ ζεκαζία φκσο ησλ ηειεπηαίσλ είλαη
ζρεηηθά κηθξή. ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχνληαη, νη θαηεγνξίεο απηέο δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο επηρνξεγήζεηο αιιά ζηα «ινηπά ηαθηηθά έζνδα». Γηα ην ιφγν
θπξίσο απηφ αιιά θαη ιφγσ ηνπ ζρεηηθά κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο, κε ηνλ φξν ηαθηηθή
επηρνξήγεζε λνείηαη ζπρλά κφλν ε γεληθή ηαθηηθή επηρνξήγεζε πνπ δίλεη ην
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.
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Οηθνλνκηθά ησλ ΟΣΑ – Βεβαίσζε θαη Δίζπξαμε Δζφδσλ – Δίζπξαμε Δζφδσλ, Ηζηνζειίδα
ΓήκνοΝΔΣ https://www.dimosnet.gr
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Ζ ηαθηηθή επηρνξήγεζε ηνπ ππνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ραξαθηεξίδεηαη σο γεληθή,
κε ηελ έλλνηα φηη νη Γήκνη θαη νη Κνηλφηεηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην πνζφ πνπ
ηνπο αλαινγεί γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ επηζπκνχλ.
Δθηφο απφ ηε γεληθή ηαθηηθή επηρνξήγεζε, ππάξρνπλ θαη νη εηδηθέο, δειαδή
απηέο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ή
δξαζηεξηφηεηεο. Μηα ηέηνηα θαηεγνξία επηρνξεγήζεσλ είλαη απηή πνπ δίλεη ην
Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο ζηνπο δήκνπο θαη ζηηο θνηλφηεηεο γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ εληάζζνληαη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ.
 Έθηαθηεο Δπηρνξεγήζεηο. Οη έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο πξνο ηνπο Ο.Σ.Α. ηζηνξηθά
πξνεγνχληαη ησλ ηαθηηθψλ, αιιά δελ απνηεινχλ ππνρξεσηηθή πξάμε ηεο Κεληξηθήο
Γηνίθεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ απνηεινχλ ζηαζεξή πεγή εζφδσλ γηα ηνπο Ο.Σ.Α.
Οη έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο δηαθξίλνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην θνξέα πνπ ηηο
ρνξεγεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο
θαηεγνξίεο: ζηηο επηρνξεγήζεηο ηνπ ΟΑΔΓ, ησλ Ννκαξρηαθψλ Σακείσλ, ησλ
Κξαηηθψλ Λαρείσλ θαη ζηηο άιιεο έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο36.

1.5.2.1 Κενηπικοί Αςηοηελείρ Πόποι (Κ.Α.Π.)
Οη επηρνξεγήζεηο απνηεινχλ βαζηθφ ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Απηνδηνίθεζεο.
Με ην Νφκν 1828/1989 ην ζχζηεκα ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ πξνο ηελ
πξσηνβάζκηα

Σνπηθή

Απηνδηνίθεζε

ζπλδέζεθε

άκεζα

κε

ηελ

απφδνζε

ζπγθεθξηκέλσλ θφξσλ θαη ηειψλ. Ζ κεηαξξχζκηζε απηή είρε σο απνηέιεζκα ηνλ
εηήζην πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο κε αληηθεηκεληθά θαη
κεηξήζηκα θξηηήξηα (απνδφζεηο θφξσλ).
Οη Κεληξηθνί Απηνηειείο Πφξνη ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο ηαθηηθέο επηρνξεγήζεηο
πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη πνπ απνηεινχλ θαη ηνλ βαζηθφ ηξφπν
ρξεκαηνδφηεζεο

ησλ

ιεηηνπξγηθψλ

δαπαλψλ

ηεο

απηνδηνίθεζεο

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κηζζνδνζίαο αιιά θαη κέξνπο ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ.
Έλα κηθξφ κέξνο ησλ Κ.Α.Π. απνηειεί θαη έθηαθηε επηρνξήγεζε γηα απξφβιεπηεο
αλάγθεο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ37.
36

Σάηζνο Ν., 1988, Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πξνο ηελ Τνπηθή Απηνδηνίθεζε, Αζήλα: Διιεληθή
Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο.
37
Πιεξνθφξεζε Δπηκφξθσζε Σνπηθή Αλάπηπμε, 2013, «Νέν ζχζηεκα θαηαλνκήο ησλ Κεληξηθψλ
Απηνηειψλ Πφξσλ (ΚΑΠ) ζηηο Πεξηθέξεηεο», Αζήλα.
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Οη πεγέο θνξνινγηθψλ εζφδσλ ησλ παξαπάλσ πφξσλ πξνέξρνληαη απφ:
 ην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ (Φ.Δ.Φ.Ν.Π.) ζε πνζνζηφ
20% ησλ ζπλνιηθψλ εηήζησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ.
 ηα εηήζηα ηέιε θπθινθνξίαο ησλ απηνθηλήησλ ζε πνζνζηφ 50%.
 ηηο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο ηνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ ζε πνζνζηφ 3%.
 ην θφξν ζηνπο ηφθνπο ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ ζε πνζνζηφ 20% ησλ
ζπλνιηθψλ εηήζησλ θαζαξψλ εηζπξάμεσλ38.
Σα έζνδα πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηηο παξαπάλσ πεγέο θαηαλέκνληαη θάζε
ρξφλν ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, κε βάζε ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο:
α) Σν έλα ηξίην (1/3) ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 20% ηνπ Φ.Δ.Φ.Ν.Π.
εγγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ δεκφζησλ επελδχζεσλ, δηαηίζεηαη γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε

επελδπηηθψλ

δξαζηεξηνηήησλ

ησλ

Γήκσλ

θαη

νλνκάδεηαη

«πιινγηθή Απφθαζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (.Α.Σ.Α.)».
β) Σν ππφινηπν πνζφ ησλ Κ.Α.Π. (2/3 ηνπ Φ.Δ.Φ.Ν.Π., ηέιε θπθινθνξίαο, θφξνο
κεηαβίβαζεο αθηλήησλ) εγγξάθεηαη ζηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ, απνηειεί γεληθφ
έζνδν ησλ Γήκσλ θαη κπνξεί λα δηαηεζεί γηα νπνηαδήπνηε δαπάλε.
γ) Απφ ην 2005, παξαθξαηείηαη έλα κέξνο ησλ Κ.Α.Π. γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ
αλαπηπμηαθνχ πξνγξάκκαηνο «ΘΖΔΑ», πνπ δηαδέρζεθε ην Δηδηθφ Πξφγξακκα
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Δ.Π.Σ.Α.) (1998-2004). πγθεθξηκέλα απνδίδνληαη ζην
πξφγξακκα απηφ ην 25% ηεο .Α.Σ.Α., ην 10% ησλ Κ.Α.Π., ην 80% ησλ εζφδσλ απφ
ην 20% ηνπ θφξνπ ζηνπο ηφθνπο ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ.
δ) Σα ππφινηπα ηεο .Α.ΣΑ. θαη ησλ Κ.Α.Π., φπσο δηακνξθψλνληαη ηειηθά,
θαηαλέκνληαη ζηνπο Γήκνπο κε δχν μερσξηζηέο θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ησλ
Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη
Απνθέληξσζεο, πνπ εθδίδνληαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο ΚΔΓΚΔ. ηε ζπλέρεηα νη
Κ.Α.Π. θαηαλέκνληαη, κέζσ ηνπ Σ.Π.Γ., ζηνπο Γήκνπο θάζε κήλα (ηαθηηθή
επηρνξήγεζε), ελψ ε .Α.Σ.Α. θάζε ηεηξάκελν.
Οη δχν απνθάζεηο θαηαλνκήο πεξηιακβάλνπλ γεληθέο θαη εηδηθέο επηρνξεγήζεηο
πνπ θαηαλέκνληαη κε μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο θαη θξηηήξηα θαηαλνκήο ζηνπο Γήκνπο.
Οη γεληθέο θαη νξηζκέλεο εηδηθέο έρνπλ ζεζκνζεηεζεί κέζσ δηάθνξσλ λφκσλ, ελψ
πνιιέο εηδηθέο επηρνξεγήζεηο απνηεινχλ πξντφλ θάιπςεο αλαγθψλ Γήκσλ. Δπίζεο
θάπνηεο ζεζκνζεηεκέλεο εηδηθέο επηρνξεγήζεηο αθνξνχλ αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ
38

Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο & Απηνδηνίθεζεο Α.Δ,2013, Διάρηζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο
Γήκσλ & λέν ζχζηεκα θαηαλνκήο ησλ Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ, Αζήλα.
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κεηαβηβαζηεί ζηνπο Γήκνπο θαη ην θφζηνο άζθεζεο ηνπο πξέπεη, κε βάζε ηελ επηηαγή
ηνπ πληάγκαηνο, λα θαιχπηεηαη απφ ην θξάηνο39.

1.6 ΔΝΙΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ Ο.Σ.Α.
Οη Γήκνη εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ (Απινγξαθηθφ
Λνγηζηηθφ χζηεκα) δελ ήηαλ ζε ζέζε λα παξνπζηάζνπλ ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή
ηελ αθξηβή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο
ππνρξεψζεηο – απαηηήζεηο ηνπο, αθνχ ην ηζρχνλ χζηεκα δελ παξείρε ηελ δπλαηφηεηα
ζχληαμεο Ηζνινγηζκνχ θαη Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο.
Σν εληαίν θχθισκα (ζχζηεκα) νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο - ζεζπίζηεθε επίζεκα
ζηνπο Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ κε ην Π.Γ. 315/99 (Φ.Δ.Κ. 302/30-12-99) θαη εθαξκφδεηαη
ππνρξεσηηθά ζε απηνχο απφ 1/1/2000, κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 5.000 θαηνίθσλ ή κε
έζνδα άλσ ησλ 500 εθ. δξαρκψλ, ε Γηπινγξαθηθή Λνγηζηηθή, κε ηε βεβαηφηεηα φηη
κέζσ απηήο ζα απαιεηθζνχλ ηα κεηνλεθηήκαηα θαη νη αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδεη ην
ηζρχνλ Απινγξαθηθφ Λνγηζηηθφ χζηεκα - απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ινγηζηηθφ
θαη δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο ην νπνίν ζπιιέγεη, ηαμηλνκεί, θαη
θαηαγξάθεη, φια ηα δεδνκέλα ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ πνπ επεξεάδνπλ έλαλ
Οξγαληζκφ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη παξάγεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε
ησλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ, θαιχπηεη πιήξσο ην ζεζκηθφ πιαίζην, απνηειεί έλα
νινθιεξσκέλν ινγηζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν ζα απνηειέζεη έλα
εξγαιείν πιεξνθφξεζεο ηεο Γηνίθεζεο.
θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε ηθαλνπνίεζε, κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο,
πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ ζηειερψλ ησλ νξγαληζκψλ, ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ
Γήκσλ θαη ησλ ρξεζηψλ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο φπσο ΤΠΔΓΓΑ, Τπνπξγείν
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, ΔΤΔ, Διεγθηηθφ πλέδξην θ.ιπ. θαη ζα δηαζθαιίδεη
πιήξσο ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην ζηε δηαρείξηζε ησλ Γήκσλ40.
Έηζη, κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο ζηνπο
Γήκνπο, αξρίδεη κία λέα δηαδηθαζία ζε φηη αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ
νηθνλνκηθψλ ησλ Γήκσλ θη απηφ γηαηί νη αιιαγέο ζηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε δελ
λννχληαη μερσξηζηά απφ ηηο λέεο απαηηήζεηο ζηελ δηνίθεζε ησλ Γήκσλ. Ζ εθαξκνγή
39
40

Δηζήγεζε Κνπγηαλνχ Γαβξίιε, φ.π.
Π.Γ. 315/99 (Φ.Δ.Κ. 302/30-12-99) «Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ χζηεκα ησλ Ο.Σ.Α.»
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ηεο Γηπινγξαθηθήο Λνγηζηηθήο κεζφδνπ ζηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, πνπ απνηεινχλ
ηελ θαξδηά ηνπ θάζε Γήκνπ, ζα επηθέξεη αιιά θαη ζα απαηηήζεη αιιαγέο ζηε δνκή
θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ, δίλνληαο παξάιιεια δπλαηφηεηεο γηα ηε κεηάβαζε ζε
αλψηεξα επίπεδα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.
Οη Γήκνη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο ηεξνχλ Βηβιία Γ’
Καηεγνξίαο, δεκνζηεχνπλ Ηζνινγηζκφ Σέινπο Υξήζεο θαη εμάγνπλ Απνηειέζκαηα
Σέινπο Υξήζεο (θέξδε ή δεκηέο). Έηζη φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο θαζψο θαη νη
πνιίηεο γλσξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Γήκσλ θαη ην θαηά πφζν έρεη γίλεη
ρξεζηή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ηνλ θάζε Γήκν41.
Οη Λεηηνπξγηθέο Δλφηεηεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ην παξαπάλσ θχθισκα
ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ ΟΣΑ είλαη:
 Λνγηζηηθφ ζχζηεκα (Γεληθή Λνγηζηηθή, Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, Λνγαξηαζκνί
Σάμεσο). Σν Τπνζχζηεκα απηφ, πνπ ζα είλαη θαη ν ππξήλαο ηνπ νινθιεξσκέλνπ
ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα ππφθεηηαη ζηνπο θαλφλεο ηεο Γεληθήο ινγηζηηθήο,
Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο θαη ηνπ Γεκφζηνπ ινγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α. Θα παξέρεη ηελ
δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ησλ θσδηθψλ θαη ηίηισλ ησλ ινγαξηαζκψλ ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Κ.Λ.. θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ εχρξεζηε ιεηηνπξγία
ησλ Λνγηζηηθψλ ρεδίσλ (Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, Γεληθή Λνγηζηηθή, Λνγαξηαζκνί
Σάμεσο)42.
 Γηαρείξηζε πξνυπνινγηζκνχ. Μέζνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζα παξαθνινπζείηαη
Γηαρείξηζε Πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην (θαηάξηηζε,
έγθξηζε, αλακνξθψζεηο παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζήο ηνπ, κε ελεκεξψζεηο γηα
βεβαησζέληα, εηζπξαρζέληα, δεζκεπζέληα, εληαιζέληα, πιεξσζέληα

θαη ηηο

εθηππψζεηο) φπσο πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχσλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζα απνηειείηαη
απφ ζηαζεξά ζηνηρεία θαη απφ κεηαβιεηά43.
 Γηαρείξηζε Δζφδσλ – Παξαθνινχζεζε Τπφρξεσλ. Ζ δεκηνπξγία θαη ε
παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ απνηειεί βαζηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Σα έζνδα ησλ ΟΣΑ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηηο
επηρνξεγήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ (ΚΑΠ, ΑΣΑ θ.ιπ.) θαζψο θαη απφ ίδηα θαη
αληαπνδνηηθά. Σν ππνζχζηεκα απηφ ζα παξαθνινπζεί ηα έζνδα θαη ηηο δηαδηθαζίεο

41

Ibid.
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ (2002),
«Οδεγφο βήκα – βήκα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο ζηνπο Γήκνπο».
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ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζα απνηειείηαη απφ ζηαζεξά ζηνηρεία θαη
απφ κεηαβιεηά.
Σα βαζηθά ζηάδηα ζχκθσλα κε ην ζεζκηθφ πιαίζην είλαη
 Γηαδηθαζία βεβαίσζεο ησλ εζφδσλ
 Γηαδηθαζία είζπξαμεο εζφδσλ
Σν ζχζηεκα παξάιιεια ζα παξαθνινπζεί
 Σελ δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ, νίθνζελ εηζφδσλ,
 Σελ Έθδνζε ησλ παξαζηαηηθψλ
 Σελ δηαρείξηζε ππφρξεσλ - ρξεσζηψλ 44.
 Γηαρείξηζε Γαπαλψλ, έξγσλ θαη πξνκεζεπηψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ ζε έλαλ
ΟΣΑ είλαη απφ ηηο πην ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο. Οη πξνκήζεηεο ελφο ΟΣΑ κπνξεί λα
αθνξνχλ πάγηα ζηνηρεία, έξγα, αλαιψζηκα πιηθά, απνζέκαηα, θαζψο θαη γεληθά
έμνδα.
Σν ππνζχζηεκα παξαθνινπζεί φιεο ηηο δηαδηθαζίεο δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ην
ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην φπσο παξαθάησ:
 Γηαρείξηζε εθζέζεσλ αλάιεςεο δαπαλψλ,
 Γηάζεζεο πηζηψζεσλ,
 Δθθαζάξηζε δαπάλεο,
 Γηαρείξηζε εληαικάησλ πιεξσκήο, πάγησλ πξνθαηαβνιψλ θαη πξνπιεξσκψλ,
 Κξαηήζεηο,
 Οηθνλνκηθή παξαθνινχζεζε έξγσλ,
 Γηαρείξηζε πξνκεζεπηψλ45.
 Γηαρείξηζε απνζεθψλ. Σν ππνζχζηεκα ζα παξαθνινπζεί ηελ Γηαρείξηζε
απνζεκάησλ θαη αγνξψλ. Σα ζηνηρεία ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο
α. Αξρείν ζηαζεξψλ ζηνηρείσλ ηεο απνζήθεο ην νπνίν δεκηνπξγείηαη κηα θνξά,
ελεκεξψλεηαη κε θάζε λέν είδνο θαη πεξηέρεη ζηαζεξά ζηνηρεία φπσο θσδηθφ,
πεξηγξαθή κνλάδα κέηξεζεο θαζψο θαη πξννδεπηηθά ζηνηρεία πνζνηήησλ
β. Αξρείν θηλήζεσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο αλαιπηηθέο θηλήζεηο πνπ γίλνληαη
θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ φπσο εκεξνκελία, παξαζηαηηθφ, πνζφηεηα
θ.ιπ.
Σέινο, ην ππνζχζηεκα ζα παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα
απνζέκαηα ηελ αμία ηνπο ην θφζηνο αληηθαηάζηαζήο ηνπο θ.ιπ. 46.
44
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 Γηαρείξηζε ηακείνπ. Με ηε δπλαηφηεηα απηή ζα παξαθνινπζνχληαη δηαθνξέο
δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ην ηζρχσλ ζεζκηθφ πιαίζην. Απηέο ζα είλαη:
 βεβαηψζεηο ρξεκαηηθψλ θαηαιφγσλ,
 βεβαηψζεηο νίθνζελ εζφδσλ,
 εηζπξάμεσλ θαη
 πιεξσκψλ εθηππψζεηο47


Γηαρείξηζε παγίσλ. Μέζσ ηνπ ππνζπζηήκαηνο απηνχ ζα παξαθνινπζνχληαη φια

ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ ΟΣΑ θαη ζα ηεξείηαη ην Μεηξψν Παγίσλ (θσδηθφο,
νλνκαηνινγία, αξρηθή αμία θηήζεο, κεηαβνιέο πξνζζήθεο βειηηψζεηο, ηφπνο
εγθαηάζηαζεο, απηφκαηνο ππνινγηζκφο απνζβέζεσλ θ.ιπ.)48.
 Γηαρείξηζε ησλ αμηφγξαθσλ (επηηαγέο, ζπλαιιαγκαηηθέο, γξακκάηηα). Πέξα απφ
ηελ δηαρείξηζε ησλ αμηφγξαθσλ ην ζχζηεκα δίλεη κηα ζεηξά απφ πιεξνθνξίεο θαη
εθηππψζεηο, φπσο νη εθηππψζεηο ηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεηνχλ νη θεληξηθνί
θνξείο (ΤΠΔΓΓΑ, Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ), πγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο,
παξαθνινχζεζε θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ιπ. 49.
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Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ (2002),
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΝΟΜΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΩΝ ΓΗΜΩΝ - ΦΟΡΔΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΤ

2.1 ΔΙΑΓΩΓΗ
Οη Γήκνη ζηα πιαίζηα άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ειέγρνληαη απφ
δηάθνξνπο θνξείο. Σα νηθνλνκηθά ησλ Ο.Σ.Α. απνηεινχλ πεγή θξηηηθήο θαη
επηζέζεσλ θαη ζπρλά φρη αδηθαηνιφγεηα, κηαο θαη ε θαθνδηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ
ησλ Ο.Σ.Α. είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν.
Απηή αθξηβψο ε θξηηηθή νδεγεί ζηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ Ο.Σ.Α. απφ
ηα Τπνπξγεία Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, απφ ην ψκα
Δπηζεσξεηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, ψκα Οξθσηψλ
Λνγηζηψλ, ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε, ηα Γηθαζηήξηα, ην
Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ κέζσ ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ησλ Γήκσλ θαη
ην Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γξάζεο ησλ Γήκσλ.
Ο έιεγρνο απηφο είλαη επηβεβιεκέλνο γηαηί δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ αηξεηνί
άξρνληεο ή ππάιιεινη θάλνπλ θαηάρξεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο γηα δηθφ ηνπο
φθεινο. Αλ θαη πνιιέο θνξέο έρεη αζθεζεί θξηηηθή, ζπρλά φρη άδηθα, γηα ην θαηά
πφζν ηα πνξίζκαηα ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη νη απνθάζεηο ηνπο είλαη άκεζα
εθηειεζηέο, κηαο θαη πνιιέο θνξέο επίνξθνη ππάιιεινη ή Γήκαξρνη δελ ηηκσξνχληαη
παξφιν πνπ «πηάλνληαη» λα επηβνπιεχνληαη ρξήκαηα ηνπ Γεκνζίνπ, εληνχηνηο ν
έιεγρνο απηφο κφλν θαιφ έρεη πξνζθέξεη ζηελ νκαιή θαη ρξεζηή ιεηηνπξγία ησλ
Γήκσλ. Ο πξνιεπηηθφο έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, γηα παξάδεηγκα,
πξνζηαηεχεη ηνπο ππαιιήινπο απφ ιάζε θαη παξαιείςεηο πνπ πηζαλφλ λα ηνπο
νδεγνχζαλ ζε δηαζεζηκφηεηα, αλ απνδεηθλπφηαλ ππαηηηφηεηά ηνπο ζε θάπνην
παξάλνκν ρεηξηζκφ. Δπίζεο πξνζηαηεχεη θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο Γήκνπο θαη ην Γεκφζην
γεληθφηεξα απφ παξάλνκεο ή κε ζχλλνκεο δαπάλεο πνπ πηζαλφλ λα ζέινπλ λα θάλνπλ
νη αηξεηνί άξρνληεο.
ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ ελ ζπληνκία νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί πνπ
πξνζηαηεχνπλ ή πξνζπαζνχλ λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο πνιίηεο απφ παξάλνκεο
ζπκπεξηθνξέο θαη παξαιείςεηο ησλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ.
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2.2 ΔΛΔΓΚΣΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ
Σν Διεγθηηθφ πλέδξην ζηε ρψξα καο ηδξχζεθε κε ην βαζηιηθφ δηάηαγκα ηεο
27εο επηεκβξίνπ / 9εο Οθησβξίνπ ηνπ 1833 επί ηεο Κπβέξλεζεο Σξηθνχπε ζηνλ
πξψην ρξφλν ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ηελ Αληηβαζηιεία ηνπ ζσλα κε ην
ξφιν ηεο αλψηαηεο Διεγθηηθήο αξρήο.
Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα ηξία αλψηαηα δηθαζηήξηα ηεο Διιάδαο (ηα άιια δπν
είλαη ν Άξεηνο Πάγνο θαη ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο). Σν Διεγθηηθφ πλέδξην
έρεη θαη δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο, γεγνλφο πνπ ην θάλεη δηθπέο φξγαλν. Απνζηνιή
ηνπ είλαη:
 ν έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο, ηφζν ηνπ Γεκνζίνπ, φζν θαη ησλ Ο.Σ.Α. ή
άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ ππάγνληαη κε εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ζην θαζεζηψο
απηφ,
 ν έιεγρνο ζπκβάζεσλ κεγάιεο νηθνλνκηθήο αμίαο ζηηο νπνίεο αληηζπκβαιιφκελνο
είλαη ην Γεκφζην ή πξφζσπν πνπ εμνκνηψλεηαη κε απηφ,
 ν έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ δεκφζησλ ππνιφγσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο,
 ε γλσκνδφηεζε γηα ηα λνκνζρέδηα πνπ αθνξνχλ ζπληάμεηο,
 ε ζχληαμε θαη ε ππνβνιή έθζεζεο πξνο ηε Βνπιή γηα ηνλ απνινγηζκφ θαη
ηζνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο,
 ε εθδίθαζε δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ
ινγαξηαζκψλ θαη
 ηέινο, ε εθδίθαζε ππνζέζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επζχλε ησλ πνιηηηθψλ ή
ζηξαηησηηθψλ δεκφζησλ ππαιιήισλ.50
Ο έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ είλαη:
α) Πξνιεπηηθφο έιεγρνο. ε απηφλ ηνλ έιεγρν ππάγνληαη νη δαπάλεο ησλ δήκσλ, ησλ
πεξηθεξεηψλ, ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, θαζψο θαη ησλ
θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ επηρεηξήζεσλ χδξεπζεο απνρέηεπζεο θαη ησλ
δεκνηηθψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηνπ Άξζξνπ 266 ηνπ Κ.Γ.Κ. αλεμαξηήησο
πιεζπζκνχ.

50

Ηζηνζειίδα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ https://www.elyn.gr
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Ο πξνιεπηηθφο απηφο έιεγρνο αζθείηαη απφ ηηο νηθείεο Τπεξεζίεο Δπηηξφπσλ ηνπ
Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, αθνξά έιεγρν λνκηκφηεηαο (φρη ζθνπηκφηεηαο) θαη θαηά ηε
δηελέξγεηα ηνπ εμεηάδεηαη:
 αλ ε ζρεηηθή πίζησζε είλαη εγγεγξακκέλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ειεγρφκελνπ
θνξέα,
 αλ ηεξήζεθε ε πξνβιεπφκελε λνκηθή δηαδηθαζία ηνπ ινγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α.,
 αλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο δαπάλεο είλαη πιήξε51.
β) Καηαζηαιηηθφο έιεγρνο. Ο έιεγρνο απηφο είλαη εηήζηνο, ηαθηηθφο θαη
δεηγκαηνιεπηηθφο. Μεηαμχ άιισλ ειέγρεηαη: ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο
δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ε νξζή ηήξεζε ηνπ θαηά πεξίπησζε ηζρχνληνο
ινγηζηηθνχ ή δηαρεηξηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ηήξεζε θαη ελεκέξσζε ησλ
ινγαξηαζκψλ, ε λφκηκε ιήςε δαλείσλ, ε παξνρή εγγπήζεσλ θαη ε ηήξεζε ησλ φξσλ
ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ θ.α. 52

2.3 ΑΤΣΟΣΔΛΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΟΠΣΔΙΑ Ο.Σ.Α.
Ζ Απηνηειήο Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., απνηειεί απνθεληξσκέλε ππεξεζία
ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη
ηδξχεηαη ζηελ έδξα θάζε Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο. Ζ Τπεξεζία απηή είλαη
αξκφδηα γηα ηνλ έιεγρν λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ Ο.Σ.Α., γηα ηνλ πεηζαξρηθφ
έιεγρν ησλ αηξεηψλ θαη κπνξεί λα εθδίδεη νδεγίεο απηεπαγγέιησο, κε ζθνπφ ηε
δηαζθάιηζε ηεο λνκηκφηεηαο ζηε δξάζε ηνπο.
ηελ Απηνηειή Τπεξεζία Δπνπηείαο Ο.Σ.Α., απνζηέιινληαη νη απνθάζεηο πνπ
αθνξνχλ:
α) ξπζκίζεηο θαλνληζηηθνχ πεξηερνκέλνπ,
β) αλάζεζε έξγσλ, ππεξεζηψλ, κειεηψλ θαη πξνκεζεηψλ,
γ) αγνξά θαη εθπνίεζε αθηλήησλ,
δ) θήξπμε αλαγθαζηηθψλ απαιινηξηψζεσλ,
ε) επηβνιή θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ,

51

«Οηθνλνκηθά ζέκαηα. Πξνιεπηηθφο θαη Καηαζηαιηηθφο Έιεγρνο Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ. Αίηεζε
Αλάθιεζεο Καηά ησλ Πξάμεσλ ησλ Δπηηξφπσλ θαη ησλ Κιηκαθίσλ», Ν. 3852/2010 «Πξφγξακκα
Καιιηθξάηεο».
52
Ibid.
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ζη) ζχλαςε θάζε κνξθήο ζπκβάζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εθείλεο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο,
δ) ζχλαςε δαλείσλ,
ε) δηελέξγεηα ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο, φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία, θαη
ζ) δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ.
Καηλνηνκία ηνπ λφκνπ απνηειεί ε ππνρξέσζε λα απνζηέιινληαη πξνο έιεγρν
λνκηκφηεηαο νη απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ - εθηφο
απφ ηηο απνθάζεηο ησλ Α.Δ. ζηηο νπνίεο νη θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δελ
έρνπλ ηελ πιεηνςεθία - πνπ αθνξνχλ: α) αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, β)
εθπνίεζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη γ) ιήςε δαλείσλ53.
Οπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα πξνζβάιεη ηηο απνθάζεηο ησλ
ζπιινγηθψλ ή κνλνκειψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ, ησλ πεξηθεξεηψλ, ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ απηψλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο,
κέζα ζε πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ή ηελ
αλάξηεζε ηεο ζην δηαδίθηπν ή απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ή αθφηνπ ιάβεη γλψζε
απηήο. Δπηπιένλ, πξνζθπγή επηηξέπεηαη θαη θαηά παξάιεηςεο νθεηιφκελεο λφκηκεο
ελέξγεηαο ησλ νξγάλσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.
Ο Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο απνθαίλεηαη επί ηεο πξνζθπγήο κέζα ζε
απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν (2) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο. Αλ παξέιζεη ε
παξαπάλσ πξνζεζκία ρσξίο λα εθδνζεί απφθαζε ζεσξείηαη φηη ε πξνζθπγή έρεη
ζησπεξψο απνξξηθζεί 54.

2.4 ΩΜΑ ΟΡΚΩΣΩΝ ΛΟΓΙΣΩΝ
Σν ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (.Ο.Δ.Λ) ηδξχζεθε κε ην Π.Γ.
226/1992 (ΦΔΚ 120/1992 Α΄) κε ηελ επσλπκία ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ θαη
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηνχ θαη ηνπ Π.Γ 227/1992 (ΦΔΚ 120/1992
Α΄). Με ηελ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 2733/1999 κεηνλνκάζηεθε ζε ψκα

53

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ « ρέδην Νφκνπ γηα ίδξπζε απηνηεινχο ππεξεζίαο επνπηείαο Ο.Σ.Α.».
Δηζεγήζεηο θαη ρέδην Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηελ «Οξγάλσζε ηεο Απηνηεινχο Τπεξεζίαο
Δπνπηείαο Ο.Σ.Α.», Ννέκβξηνο 2010, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο.
54
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Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ θαη νη Οξθσηνί Διεγθηέο ζε Οξθσηνί Διεγθηέο
Λνγηζηέο.
Πξφθεηηαη γηα Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ έρεη ζθνπφ ηελ άζθεζε
ηνπ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θάζε κνξθήο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ
νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ λνκηθή ηνπο κνξθή θαη απφ
πξφζσπα κε απμεκέλα επαγγεικαηηθά πξνζφληα, πνπ αζθνχλ ην έξγν ηνπο κε
δηαθάλεηα θαη ππεπζπλφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε εγθπξφηεηα θαη
αμηνπηζηία ησλ πνξηζκάησλ, αθνινπζψληαο ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα ειεγθηηθά
55

πξφηππα θαζψο θαη ηελ εζσηεξηθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία .

ΩΜΑ

2.5

ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ

ΔΛΔΓΚΣΩΝ

ΓΗΜΟΙΑ

ΓΙΟΙΚΗΗ (.Δ.Δ.Γ.Γ.)
Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (.Δ.Δ.Γ.Γ.) είλαη
φξγαλν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ ζπλφινπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Απνζηνιή ηνπ
είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο, κε ηελ επηζήκαλζε θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο, δηαθζνξάο, αδηαθαλψλ
δηαδηθαζηψλ,

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο,

ρακειήο

παξαγσγηθφηεηαο

θαη

θαθήο

πνηφηεηαο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ.
ηνλ έιεγρφ ηνπ ππάγνληαη ππεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη
ΟΣΑ56.

2.5.1 Γενικόρ Δπιθεωπηηήρ Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ
Ο Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη πξφζσπν, πνπ επηιέγεηαη
απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, κε αξκνδηφηεηα ην ζπληνληζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε
θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ Διεγθηηθψλ σκάησλ ηεο Γηνίθεζεο. Με άιια ιφγηα
απνζηνιή ηνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο εχξπζκεο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ε παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ψκαηνο
Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη φισλ ησλ ηδηαίηεξσλ σκάησλ
55
56

«Ηδξπηηθφο Νφκνο», ρεηηθά κε ην ΟΔΛ, Ηζηνζειίδα ΟΔΛ: https://www.soel.gr
Ν. 2477/1997 «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη ψκα Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο».
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θαη Τπεξεζηψλ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ν
εληνπηζκφο θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θαη θαθνδηνίθεζεο.
Ο έιεγρνο πνπ αζθεί ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη θπξίσο
έιεγρνο πνπ δηαηάζζεηαη έπεηηα απφ εηζαγγειηθή παξαγγειία ή έπεηηα απφ θάπνηα
θαηαγγειία πνιίηε πνπ ζίγεηαη απφ πξάμε βιαπηηθή εηο βάξνο ηνπ απφ ππαιιήινπο
Γήκνπ ή έπεηηα απφ θάπνην δεκνζίεπκα φηη ζε θάπνην Γήκν απνδεδεηγκέλα
δηελεξγνχληαη αηαζζαιίεο ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ57.

2.6 ΤΝΗΓΟΡΟ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ
Ο πλήγνξφο ηνπ Πνιίηε απνηειεί κία απφ ηηο πέληε (5)58 ζπληαγκαηηθά
θαηνρπξσκέλεο Αλεμάξηεηεο Αξρέο, ε νπνία κεζνιαβεί κεηαμχ ππεξεζηψλ ηνπ
Γεκνζίνπ θαη ησλ πνιηηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαθνδηνίθεζεο. χκθσλα κε
ηελ θ. Καιιηφπε παλνχ «θαιείηαη λα εληείλεη ηελ εμσζηξέθεηά ηνπ, λα βξεζεί θνληά
ζηνπο πνιίηεο, θαη λα εθθξάζεη κε ζεζκηθό ηξόπν ηα πξνβιήκαηα θαη ηε δπζαξέζθεηα
πνπ αλαδεηθλύνπλ. Καιείηαη ηδίσο λα αλαδεηήζεη ζεζκηθέο ιύζεηο θαη ξεαιηζηηθέο
ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο» 59.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε60 είλαη αξκφδηνο γηα ππνζέζεηο πνπ
αθνξνχλ ζηηο ππεξεζίεο:


δεκνζίνπ, φπσο ππνπξγεία, εθνξίεο, ηεισλεία, πνιενδνκίεο, αζηπλνκηθά ηκήκαηα,

θπιαθέο, ζρνιεία, πξεζβείεο ηεο Διιάδαο θ.ιπ.,


νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο,



ινηπψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, φπσο αζθαιηζηηθά ηακεία,

λνζνθνκεία, παλεπηζηήκηα θ.ιπ.,


επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο (ΔΤΓΑΠ, ΓΔΖ, ΔΛΣΑ θ.ιπ.),

57

Ν.3074/2002 «Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Αλαβάζκηζε ηνπ ψκαηνο Δπηζεσξεηψλ
– Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηνπ πληνληζηηθνχ Οξγάλνπ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
58
Οη άιιεο 4 ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αλεμάξηεηεο αξρέο είλαη: α) ε Αξρή Πξνζηαζίαο
Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (άξζξν 9 Α ), β) ην Δζληθφ πκβνχιην Ραδηνηειεφξαζεο (άξζξν 15 § 2 ), γ)
ε Αξρή Πξνζηαζίαο ηνπ Απνξξήηνπ ησλ Σειεπηθνηλσληψλ (άξζξν 19 § 2 ), δ) Σν Αλψηαην
πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ (άξζξν 103 § 7 ).
59
Αξρηθή ζειίδα, Ηζηνζειίδα πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε: https://www.synigoros.gr.
60
Ν. 2477/1997 «πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαη ψκα Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο».
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Κξαηηθψλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ νπνίσλ ηε δηνίθεζε νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην δεκφζην κε
δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο.
Καη’ εμαίξεζε, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε κπνξεί λα ειέγμεη θαη ζπκπεξηθνξά
ηδησηψλ, φηαλ:


πξνζβάιιεηαη δηθαίσκα παηδηνχ



ππάξρεη άληζε κεηαρείξηζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε εξγαζηαθά ζέκαηα.

2.7 EΛΔΓΥΟ ΑΠO ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔIΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Πέξα απφ ηνλ Έιεγρν πνπ αζθεί ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζηα νηθνλνκηθά ησλ
Γήκσλ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ, έιεγρν αζθεί θαη ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ. Ο έιεγρνο απηφο αζθείηαη απφ δεκνζηνλνκηθνχο ππαιιήινπο ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, αιιά θαη απφ Οηθνλνκηθνχο Δπηζεσξεηέο θαη ην Γεληθφ
Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο.

2.7.1. Δζωηεπικόρ Έλεγσορ
ε φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, επνκέλσο θαη ζηνπο Γήκνπο
(πνπ αλήθνπλ ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε) αζθείηαη εζσηεξηθφο έιεγρνο απφ Τπεξεζίεο
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, κε ηε ζπλνιηθή θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ηνπ Γεληθνχ
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο (άξζξν 168 Ν. 4270/2014).
Ζ

Μνλάδα

Δζσηεξηθνχ

Διέγρνπ

είλαη

ε

αλεμάξηεηε

ειεγθηηθή

–

ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία, πνπ δηαβεβαηψλεη φηη ππάξρεη επάξθεηα ζηα ζπζηήκαηα
δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ελφο θνξέα, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ηε
βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Οη κεζνδνινγίεο απηέο ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα, ησλ
δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ (άξζξν 4 παξ. 3 Ν.
3492/2006, ΦΔΚ 210/Α)61.

61

Θενδψξνπ Γ. Ησάλλεο, «Οη δαπάλεο ησλ Ο.Σ.Α.», Δλδέθαηε έθδνζε, Θεζζαινλίθε 2015.
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Οη κνλάδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπληζηψληαη κε θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ζε
θνξείο κε πξνυπνινγηζκφ άλσ ησλ 3.000.000 €, φξην ην νπνίν αλαπξνζαξκφδεηαη κε
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. Ωζηφζν, ζε φζνπο θνξείο δελ ζπλίζηαηαη
κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηηο αξκνδηφηεηεο απηήο αζθεί ε κνλάδα εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ ηνπ επνπηεχνληνο θνξέα62.
Οη κνλάδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο επηπιένλ θαη κε άιιεο
αξκνδηφηεηεο, φπσο: (α) αζθνχλ δηαρεηξηζηηθφ θαη νηθνλνκηθφ έιεγρν ζηνπο
δεκφζηνπο ππνιφγνπο63 θαη ζηηο δεκφζηεο δηαρεηξίζεηο πνπ ππάγνληαη ζην θνξέα, (β)
αζθνχλ ηαθηηθφ έιεγρν ζηελ πάγηα πξνθαηαβνιή64, ηελ νπνία έρεη ζπζηήζεη ν
θνξέαο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν Γήκνο θ.α.

2.7.2. Γενικό Λογιζηήπιο ηος Κπάηοςρ
Σν Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο αζθεί έιεγρν ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε
ησλ δήκσλ ησλ δεκνηηθψλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηνχο.
Ο έιεγρνο απηφο αζθείηαη απφ δεκνζηνλνκηθνχο ππαιιήινπο ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ θαη δελ είλαη ν κφλνο65. Οη ππάιιεινη απηνί αζθνχλ επηπιένλ θαη
δηαρεηξηζηηθφ θαη νπζηαζηηθφ έιεγρν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηηο πξσηνβνπιίεο ή ηα
πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη νιηθά ή κεξηθά απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο.
Δπηπιένλ, ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Οηθνλνκηθψλ, λα αλαηίζεηαη ζε ππαιιήινπο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ε
δηελέξγεηα έθηαθηνπ ειέγρνπ δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ δήκσλ θαη γεληθά ησλ
θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ. Σέηνηεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ νη θαηαγγειίεο πνπ γίλνληαη
62

Ibid.
χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 150 ηνπ Ν. 4270/2014 «δεκφζηνο
ππφινγνο είλαη φπνηνο δηαρεηξίδεηαη, έζησ θαη ρσξίο λφκηκε εμνπζηνδφηεζε, ρξήκαηα, αμίεο ή πιηθά
πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην ή ζε Ν.Π.Γ.Γ., θαζψο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο ζεσξείηαη απφ ην λφκν
δεκφζηνο ππφινγνο».
64
Πάγηα πξνθαηαβνιή είλαη ην πνζφ πνπ δηαηίζεηαη ζε πξφεδξν δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο ή
ελφο δεκνηηθνχ ππαιιήινπ, γηα λα πιεξψζεη άκεζα νξηζκέλεο δαπάλεο, πνπ δελ κπνξνχλ λα
πιεξσζνχλ κε ηελ θαλνληθή δηαδηθαζία, δειαδή κε έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο, ιφγσ
ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηνπο ή ιφγσ επείγνπζσλ θαη απξφβιεπησλ αλαγθψλ (π.ρ. βιάβε ζε δεκνηηθφ
δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνχ, θαζαξηζκφο νδψλ θαη πιαηεηψλ, απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε δίθηπα χδξεπζεο
θαη απνρέηεπζεο θ.ιπ.). Σν χςνο ηνπ πνζνχ ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο είλαη αλάινγν κε ηνλ αξηζκφ
ησλ θαηνίθσλ ησλ δήκσλ θαη θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 173 παξ. 1 πεξ. β’ Ν.
3463/2006). Πεγή: Θενδψξνπ Γ. Ησάλλεο «Οη δαπάλεο ησλ Ο.Σ.Α.», Δλδέθαηε έθδνζε, Θεζζαινλίθε
2015.
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απφ πνιίηεο ή απφ αληηπξνζψπνπο ηεο αληηπνιίηεπζεο ζε δήκνπο, φηαλ αληηιεθζνχλ
πεξηπηψζεηο θαθνδηαρείξηζεο ή θαηαζπαηάιεζεο δεκφζηνπ ρξήκαηνο. Με ηελ ίδηα
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ην πεξηερφκελν θαη ε έθηαζε ηνπ
δεκνζηνλνκηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε
δηεμαγσγή απηνχ.

2.7.3 Οικονομικοί Δπιθεωπηηέρ
Με ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 2343/1995 (ΦΔΚ 211/Α) ζπζηήζεθε ζην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ ππεξεζία κε ηνλ ηίηιν «Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε» θαη ηδηαίηεξνο
θιάδνο πξνζσπηθνχ κε ηνλ ηίηιν «Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο».
Οη αξκνδηφηεηεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ήηαλ ν έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ
θαη ησλ δεκφζησλ δηαρεηξίζεσλ θαζψο θαη ε δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη εξεπλψλ πνπ
αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη
ησλ Ν.Π.Γ.Γ. ή επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ή επνπηεχνληαη απφ απηνχο66.
ηελ

αξκνδηφηεηα

ηεο

Οηθνλνκηθήο

Δπηζεψξεζεο

ηνπ

Τπνπξγείνπ

Οηθνλνκηθψλ αλήθε θαη ν δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηνπ
άξζξνπ 265 ΓΚΚ, κφλν ζε φηη αθνξά ηα θεθάιαηά ηνπο πνπ πξνέξρνληαλ απφ δήκνπο
ή άιινπο θνξείο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή απφ ην Γεκφζην ή ΝΠΓΓ (Γλσκ.
ΝΚ 433/2011)67.
Οη νηθνλνκηθνί επηζεσξεηέο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ, είραλ δηθαηψκαηα
θαη επζχλεο αλαθξηηηθνχ ππαιιήινπ, είραλ πξφζβαζε ζε φια ηα ζηνηρεία ηνπ θνξέα
πνπ έιεγραλ, ρσξίο λα ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο ηεο λνκνζεζίαο πεξί ηξαπεδηθνχ,
θνξνινγηθνχ ή νπνηνπδήπνηε απνξξήηνπ.
Έιεγρν επί ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ απφ
ηελ Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε, κπνξνχζε λα δεηήζεη θαη ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ ή ν
Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, εθφζνλ ην έθξηλαλ αλαγθαίν.
ηηο 1 Ννεκβξίνπ 2012, άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ε Γεληθή Γηεχζπλζε
Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ ηνπ Ν. 3492/2006 ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θη
έηζη ν έθηαθηνο δηαρεηξηζηηθφο έιεγρνο ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ αλήθεη ζηελ
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αξκνδηφηεηαο ηεο δηεχζπλζεο απηήο θαη φρη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο
επηζεψξεζεο68.

2.8.ΔΛΔΓΥΟ

ΑΠΟ

ΣΗ

ΓΔΝΙΚΗ

ΓΙΔΤΘΤΝΗ

ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ
Με ην Ν. 3492/2006 (ΦΔΚ 210/Α) ζπζηήζεθε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ε
Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ. θνπφο ηεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο
ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ
θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ απηφ.
Οη αξκνδηφηεηεο69ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ. 1 Ν. 3492/2006, είλαη:
 Ζ άζθεζε ειέγρνπ ζηε δηαρείξηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ κε ζθνπφ λα
δηαπηζηψζεη α) εάλ ηα πνζά πνπ δεζκεχηεθαλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην ζθνπφ πνπ
δεζκεχηεθαλ θαη φρη γηα άιινπο ζθνπνχο, β) εάλ ηεξνχληαη φιεο νη ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο λφκσλ γηα ηε δηάζεζε ησλ πνζψλ απηψλ, γ) αλ εηζπξάηηνληαη φια ηα έζνδα
ή εάλ ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εηζπξαρζνχλ ηα έζνδα θαη δ) εάλ
ηα έζνδα πνπ εηζπξάηηνληαη εκθαλίδνληαη ζηνπο Πξνυπνινγηζκνχο ησλ θνξέσλ
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
 Ζ εηζήγεζε ή ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ
δηαρείξηζεο ησλ θνξέσλ, ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο θαη λα κελ
εκθαλίδνληαη θαηλφκελα δσξνδνθίαο ή απάηεο.
 Να ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε ειέγρνπ κε ηα πεπξαγκέλα ηεο.
 Να επηβάιιεη ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε
ππεξεζίεο άιισλ θξαηψλ, θπξίσο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν
ησλ θνξέσλ.
Σέινο, ε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ πξαγκαηνπνηεί
πξνγξακκαηηζκέλνπο ειέγρνπο ζε εηήζηα βάζε θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο έπεηηα απφ
θαηαγγειίεο, δεκνζηεχκαηα, πιεξνθνξίεο θαη βάζηκεο ππφλνηεο γηα δσξνδνθίεο,
απάηεο, αηαζζαιίεο ή άιιεο παξάλνκεο πξάμεηο.
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2.9.ΔΛΔΓΥΟ ΜΙΘΟΓΟΙΑ
Δθηφο απφ ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαη ινηπνχο δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο, πνπ
επηβάιινληαη ζηνπο Γήκνπο, γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ θαη έξγσλ,
πξαγκαηνπνηείηαη θαη έιεγρνο κηζζνδνζίαο ησλ ππαιιήισλ.
Ο έιεγρνο ησλ εθθαζαξηζηψλ κηζζνδνζίαο (είλαη νη ππάιιεινη πνπ είλαη
αξκφδηνη γηα ηε ζσζηή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή φισλ ησλ κηζζνινγηθνχ
πεξηερνκέλνπ δηαηάμεσλ) αλήθεη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, κέζσ ησλ αξκνδίσλ
ππεξεζηψλ ηνπ ππνπξγείνπ απηνχ (άξζξν 28 παξ. 1 Ν. 2470/1997). Οη έιεγρνη
δηελεξγνχληαη απφ νκάδεο ειέγρνπ δχν ή πεξηζζνηέξσλ ππαιιήισλ ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκηθψλ. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζνχλ παξαβάζεηο, ε νκάδα ειέγρνπ
ζπληάζζεη ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα, ην νπνίν αλαθέξεη φηη ν εθθαζαξηζηήο
κηζζνδνζίαο νθείιεη εληφο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ λα ελεκεξψζεη ηνπο ππαιιήινπο,
λα επηζηξέςνπλ ηα αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα πνζά. Δάλ δελ ην πξάμεη
θαηαινγίδνληαη ζηνλ ίδην. Δάλ νη ππάιιεινη, πνπ ελεκεξψζεθαλ, αξλεζνχλ λα
επηζηξέςνπλ ηα πνζά, θηλείηαη ε δηαδηθαζία έθδνζεο θαηαινγηζηηθήο πξάμεο. Σα
πνζά δελ επηζηξέθνληαη εθάπαμ, αιιά θάζε κήλα ην 1/10 ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ,
κέρξη εμνθιήζεσο ηεο νθεηιήο (άξζξν 3 παξ. 1 ΝΓ 356/1974 ζε ζπλδπαζκφ κε ην
άξζξν 2 ΝΓ 3079/1954).

ΔΛΔΓΥΟ

2.10.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΠΟΤ

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΝΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ
Οη Γήκνη, αιιά θαη νη ινηπνί θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, εθηφο απφ ηνπο
Κεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο θαη άιιεο επηρνξεγήζεηο απφ ην Πξφγξακκα
Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, επηρνξεγνχληαη επηπξφζζεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, γηα
ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη πξσηνβνπιηψλ, πνπ ζθνπφ έρνπλ
λα αλαδείμνπλ ηνπηθέο νκνξθηέο (π.ρ. έλα θαξάγγη ή έλα πεξηβαιινληηθφ θαηάιπκα) ή
ηελ θαιπηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ δεκνηψλ (π.ρ. αλέγεξζε ελφο ζρνιείνπ ή
κίαο πιαηείαο).
ηηο δαπάλεο ησλ πξνγξακκάησλ ή πξσηνβνπιηψλ ή δξαζηεξηνηήησλ, πνπ
ρξεκαηνδνηνχληαη

κεξηθά

ή

νιηθά

απφ

θνηλνηηθνχο

πφξνπο,

δηελεξγείηαη

42

δηαρεηξηζηηθφο θαη νπζηαζηηθφο έιεγρνο απφ δεκνζηνλνκηθνχο ππαιιήινπο ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Οη έιεγρνη απηνί γίλνληαη απφ εηδηθφ θιηκάθην ηεο
εθάζηνηε δηαρεηξηζηηθήο αξρήο, πνπ νξίδεηαη γηα θάζε έξγν, θαηά ηε δηάξθεηα
εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη κεηά ην πέξαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.

2.11

ΔΛΔΓΥΟ

ΑΠΟ

ΣΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΗΗ
Οη Γήκνη πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη γηα νπνηνλδήπνηε ζθνπφ απφ ην Τπνπξγείν
Παξαγσγηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ή απφ ην Κεληξηθφ
Σακείν Γεσξγίαο, Κηελνηξνθίαο θαη Γαζψλ, ππφθεηληαη ζε νηθνλνκηθφ έιεγρν σο
πξνο ηε λφκηκε δηάζεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο70
Ο έιεγρνο απηφο αζθείηαη απφ ηνπο γεληθνχο ή νηθνλνκηθνχο επηζεσξεηέο ηνπ
παξαπάλσ ππνπξγείνπ ή απφ άιια εμνπζηνδνηεκέλα απφ ηνλ Τπνπξγφ φξγαλα θαη
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηηο πεξί νηθνλνκηθήο επηζεψξεζεο δηαηάμεηο ηνπ ΝΓ
1264/1942 (άξζξν 20 παξ. 6 Ν. 3399/2005, ΦΔΚ 255/Α).
Ο παξαπάλσ έιεγρνο είλαη επηβεβιεκέλνο θαη κάιηζηα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη
εληαζεί, κηαο θαη δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ δφζεθαλ θνηλνηηθέο εληζρχζεηο ζε
παξαγσγνχο παξάλνκα, ρσξίο λα παξάγνπλ ηίπνηα ή δφζεθαλ ππέξνγθα πνζά ζε
παξαγσγνχο κε ειάρηζηα αγξνθηήκαηα ή δψα. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη παξαγσγνί
έιαβαλ παξάλνκεο επηδνηήζεηο θαινχληαη λα ηηο επηζηξέςνπλ.

2.12

ΔΝΙΑΙΑ

ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ

ΑΡΥΗ

ΚΑΙ

ΚΔΝΣΡΙΚΟ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΗΣΡΩΟ ΓΗΜΟΙΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ
Με ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4013/2011 (ΦΔΚ 204/Α) ζπζηήζεθε, ζηε Γεληθή
Γξακκαηεία Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ,
Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, κε ζθνπφ ηε ζπιινγή,
επεμεξγαζία θαη δεκνζηνπνίεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ζρεηηθψλ κε ηηο δεκφζηεο
ζπκβάζεηο, νη νπνίεο ζπλάπηνληαη εγγξάθσο, κε ειεθηξνληθφ κέζν ή πξνθνξηθά
70
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κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ηξίησλ, κε αληηθείκελν ηελ πξνκήζεηα
αγαζψλ, ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ.
Ζ ζχζηαζε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ απνβιέπεη ζηε δηαθάλεηα θαη δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα έξγα, πξνκήζεηεο θαη ππεξεζίεο
πνπ δηελεξγνχληαη απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηνπο θνξείο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Με απηφλ
ηνλ ηξφπν ν πνιίηεο έρεη πξφζβαζε ζηα πεπξαγκέλα ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηα πάληα είλαη
πιένλ ζηε δηάζεζή ηνπ κε ηξφπν δηαθαλή θαη λφκηκν.

2.13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΩΝ Ο.Σ.Α.
Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο (Μ.Π.Γ..) 20132016 θαη ηα επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ πνπ εγθξηζήθαλ κε ην Ν.4093/12, είραλ
ζηφρν ηελ απεηθφληζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.
ηνπο θνξείο ηεο ηειεπηαίαο εληάζζνληαη θαη νη Ο.Σ.Α71.
ην

πιαίζην

απηφ

ζπγθξνηήζεθε

ζην

Τπνπξγείν

Δζσηεξηθψλ

ην

«Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α.», σο κεραληζκφο παξνρήο
νδεγηψλ θαη παξαθνινχζεζεο ηεο θαηάξηηζεο, ππνβνιήο θαη εθηέιεζεο ξεαιηζηηθψλ
θαη ηζνζθειηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ θαη απνινγηζκψλ ησλ Ο.Σ.Α.
Σν Παξαηεξεηήξην, κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ
Γξάζεο ησλ Ο.Σ.Α. έρεη ηελ ηθαλφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ θξίζηκν δεκνζηνλνκηθφ φγθν
πιεξνθνξηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Ο.Σ.Α., φπσο απηέο αληινχληαη απφ
ηνλ Κφκβν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεη ηελ νξζή εθηέιεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπο.
Δηδηθφηεξα νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ είλαη:
i) Καηά ην ζηάδην θαηάξηηζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Ο.Σ.Α. παξέρεη γλψκε72
ζηνπο Τπνπξγνχο Δζσηεξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ επί ησλ ζρεδίσλ ηνπο θαη δηαηππψλεη
πξνηάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ξεαιηζηηθψλ θαη ηζνζθειηζκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ. Οη
71

Ibid.
χκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 30040/2013, κε απφθαζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ δχλαηαη λα θαηαξηίδεηαη ν
«Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο», κε ηνλ νπνίν λα θαζνξίδνληαη ηδίσο ε δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ν ρξφλνο
έθδνζεο ησλ εθζέζεσλ πνπ ππνβάιιεη ην Παξαηεξεηήξην ζηνπο Τπνπξγνχο Οηθ. θαη Δ., κε
αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο εθηέιεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ λνκηθψλ
ηνπο πξνζψπσλ ζε ζρέζε κε ην ΟΠΓ, ηα ζηνηρεία ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο
ηξαηεγηθήο (ΜΠΓ), ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ
έηνπο, θαζψο θαη ηηο πξνβιέςεηο ησλ εζφδσλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη Ο.Σ.Α. ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο
ηνπο.
72
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πξνηάζεηο ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ
ελνπνηεκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Σ.Α. πνπ απνηππψλεηαη ζην Μ.Π.Γ..
ii) Σν Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Γξάζεο73 ην νπνίν ζπλνςίδεη, ππνρξεσηηθά, ηα
ζηνηρεία ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ,
απνηππψλνληαο ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα θαη ηηο απιήξσηεο ππνρξεψζεηο,
εγθξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ησλ Ο.Σ.Α. αξρή, ε νπνία ππνρξενχηαη
λα ην απνζηέιιεη ζην Παξαηεξεηήξην, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζηελ αξρηθή ηνπ
κνξθή θαη φπσο ηειηθά έρεη εγθξηζεί.
ε πεξίπησζε πνπ ν Ο.Σ.Α. δελ απνζηέιιεη ην πξνβιεπφκελν ΟΠΓ, εληφο ησλ
νξηδφκελσλ πξνζεζκηψλ, κε απφθαζε ηνπ ΤΠ.Δ., πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ
αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ, είλαη δπλαηφλ λα επηβάιιεηαη
παξαθξάηεζε θαη κε απφδνζε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο κεληαίαο ηαθηηθήο
επηρνξήγεζεο ηνπ Ο.Σ.Α. απφ ηνπο Κ.Α.Π., γηα φζν ρξφλν θαζπζηεξεί ε απνζηνιή
ηνπ ΟΠΓ.
iii) Καηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, αμηνινγεί θαη ειέγρεη ηελ νξζή
εθηέιεζή ηνπ θαη ηελ ελ γέλεη πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ λνκηθψλ
ηνπο πξνζψπσλ, παξαθνινπζψληαο, κέζσ ηνπ ΟΠΓ, ηελ απφδνζε ησλ κεληαίσλ θαη
ηξηκεληαίσλ ζηφρσλ, πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Ο.Σ.Α. ζηε βάζε ηνπ
θαλφλα ηεο ηζνζθέιηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ74.
iv) Πξνβαίλεη άκεζα ζε κέηξα θαη παξεκβάζεηο, εθφζνλ δηαπηζησζεί, κε βάζε ηα
ζηνηρεία ηνπ ππνβαιιφκελνπ Ο.Π.Γ., αξλεηηθή απφθιηζε ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 10%
είηε απφθιηζε απφ ηηο νδεγίεο. ε πεξίπησζε πνπ δηαθαίλεηαη αδπλακία δηφξζσζεο, ν
Ο.Σ.Α. είλαη ππνρξεσκέλνο λα αλακνξθψζεη ηνπο ζηφρνπο ησλ εζφδσλ - εμφδσλ.
ηελ πεξίπησζε απηή νη ππνδείμεηο ηνπ Παξαηεξεηήξηνπ είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ
Ο.Σ.Α. Δάλ ε απφθιηζε απηή ζπλερίδεηαη γηα δχν ζπλαπηά ηξίκελα, θαη δηαπηζησζεί
φηη δελ έρνπλ ιεθζεί απφ ηνλ Ο.Σ.Α. πξνζήθνληα κέηξα δηφξζσζεο ηεο απφθιηζεο,
ην Παξαηεξεηήξην εηζεγείηαη, αηηηνινγεκέλα, ηελ ππνρξεσηηθή ππαγσγή ηνπ Ο.Σ.Α.
ζε πξφγξακκα εμπγίαλζεο, κε έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ
Δζσηεξηθψλ. Ο ηξφπνο πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ην

73

Σν Ο.Π.Γ. πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά κεληαίνπο θαη ηξηκεληαίνπο ζηφρνπο ζε ζπκκφξθσζε κε ηνλ
θαλφλα ηνπ ηζνζθειηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηα κλεκφληα ζπλεξγαζίαο. ην ΟΠΓ.
πεξηιακβάλεηαη ην κεληαίν πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, κέζσ ηνπ νπνίνπ
απνηππψλεηαη ε ρξνληθή πνξεία εθπιήξσζεο ησλ εηήζησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ ηνπ Ο.Σ.Α. ζε επίπεδν
κήλα θαη ηξηκήλνπ θαη ζσξεπηηθά απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο.
74
Θενδψξνπ Γ. Ησάλλεο, φ.π.
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Παξαηεξεηήξην, ελψ ε έληαμε ζην αλσηέξσ Πξφγξακκα ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζε
εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ75.
v) Αμηνινγεί ηηο πξνβιέςεηο εζφδσλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη Ο.Σ.Α. ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη ζην ΟΠΓ θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο ηξνπνπνίεζήο ηνπο,
φπνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν θαη ηδίσο φηαλ ηα έζνδα εκθαλίδνληαη ππεξεθηηκεκέλα
θαη κε ξεαιηζηηθά.
Καηά ηνπ λένπ απηνχ ζεζκνχ ηνπ «Παξαηεξεηεξίνπ» ζηξάθεθαλ κε αηηήζεηο
αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ηφζν ε Κεληξηθή Έλσζε
Γήκσλ Διιάδνο φζν θαη ε Έλσζε Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο ρσξίο, σζηφζν, λα έρνπλ
επηηπρία. Σειηθά, ην Γ΄ Σκήκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο κε δχν απνθάζεηο
ηνπ (ηΔ 1716/2014 θαη ηΔ 1717/2014) έθξηλε φηη ην Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο
Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α. δελ παξαβηάδεη ηελ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε δηνηθεηηθή
θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ, αιιά νχηε ηελ πεξηνξίδεη
ππέξκεηξα76.

2.14 ΣΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΡΑΗ (Ο.Π.Γ.) ΣΩΝ
Ο.Σ.Α. ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ
Με ηελ αξηζ. 7261/22.2.2013 Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη
Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη ην πεξηερφκελν ηνπ «Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο»
(Ο.Π.Γ.) πνπ απνζηέιιεηαη ζην «Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο (εθεμήο
Παξαηεξεηήξην)

ησλ

ΟΣΑ»,

ηα

θξηηήξηα

επίηεπμεο

θαη

ε

δηαδηθαζία

παξαθνινχζεζεο θαη αλακφξθσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ Ο.Π.Γ., ε
75

Βι. παξ. 6 άξζξνπ 4 ηνπ λ.4111/13: α) άκεζε εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη
απφ ηε λνκνζεζία πξνο δηαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Ο.Σ.Α. θαη ηεο αληηκεηψπηζεο
ηεο θνξνδηαθπγήο, β) αλαζηνιή πξνζιήςεσλ γ) επηβνιή ππνρξεσηηθψλ κεηαηάμεσλ πξνζσπηθνχ, δ)
πξφζβαζε ζην Λνγαξηαζκφ Δμπγίαλζεο θαη Αιιειεγγχεο ηεο Απηνδηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 263 ηνπ λ.
3852/10, νη πφξνη ηνπ νπνίνπ δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
εμπγίαλζεο, ε) αχμεζε ησλ ηδίσλ εζφδσλ απφ θφξνπο, ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο,ζη) αχμεζε ηνπ
αλψηαηνπ ζπληειεζηή επηβνιήο ηνπ Σέινπο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο γηα ηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ
εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ ζε πνζνζηφ κέρξη θαη 3‰ θαη επηβνιή ηνπ ηέινπο ππνρξεσηηθά απφ ην
δήκν, ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ απηφ κέρξη ηελ νηθνλνκηθή εμπγίαλζε ηνπ. Οκνίσο, αχμεζε ηνπ
ζπληειεζηή επηβνιήο ηνπ ηέινπο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ θαη παξεπηδεκνχλησλ απφ 0,5% κέρξη
θαη 2%, δ) πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ κφλν ζε ππνρξεψζεηο κηζζνδνζίαο θαη ινηπέο απνιχησο
αλειαζηηθέο δαπάλεο.
76
ηΔ: πληαγκαηηθφ ην παξαηεξεηήξην νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ, Γεκνζίεπζε ζηελ
εθεκεξίδα
«ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΗΚΖ»
08/05/2014,
Ηζηνζειίδα
http://www.naftemporiki.gr/story/804856/ste-suntagmatiko-to-paratiritirio-oikonomikis-autoteleiaston-ota
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δηαδηθαζία ππαγσγήο ησλ Γήκσλ ζην Πξφγξακκα Δμπγίαλζεο, θαζψο θαη ε
δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ηνπ Ο.Π.Γ.
Σν Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο (ΟΠΓ) ηνπ ΟΣΑ ζπλνςίδεη ην πεληαεηέο
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα δξάζεο, ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο θαη ηνλ εηήζην
πξνυπνινγηζκφ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ απηψλ πνπ είλαη εληαγκέλα
ζην θαηαξηηδφκελν, απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, Μεηξψν Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο
(ΜΦΓΚ) (ππνηνκέαο S.1313 ΟΣΑ, ηνπ Σνκέα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο) ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξζ.1Β ηνπ λ.2362/199577.
Ζ ζχλνςε ηνπ πεληαεηνχο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, ηνπ εηήζηνπ
πξνγξάκκαηνο δξάζεο, ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο πνξείαο εθηέιεζήο ηνπ
απνηππψλεηαη ζε πίλαθεο, νη νπνίνη αλαιχνληαη σο εμήο:
Α)

Πίλαθεο

Πεληαεηνχο

Πξνγξακκαηηζκνχ78.

Ζ

ζχλνςε

ηνπ

Πεληαεηνχο

Πξνγξακκαηηζκνχ αλαιχεηαη ζε ηξεηο επί κέξνπο πίλαθεο φπνπ απνηππψλνληαη
ζηνηρεία απφ ηνλ πεληαεηή ηξαηεγηθφ, Δπηρεηξεζηαθφ θαη Οηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ
ησλ ΟΣΑ θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζείηαη ε
επηρεηξεζηαθή ηνπο δξάζε. Οη βαζηθέο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο αλά άμνλα,
κέηξν θαη δξάζε εκθαλίδνληαη ζηνπο Πίλαθεο 1, 2 , ελψ ε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή
απεηθφληζε γίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο.
Β)

Πίλαθαο

Δηήζηνπ

Πξνγξακκαηηζκνχ79.

ηνλ

Πίλαθα

ηνπ

Δηήζηνπ

Πξνγξακκαηηζκνχ απνηππψλνληαη νη γεληθέο θαηεπζχλζεηο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο
δεκνηηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αξρήο γηα ην επφκελν έηνο θαζψο θαη βαζηθέο δξάζεηο
θαη ελέξγεηεο αλά δηεχζπλζε, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4 ηνπ παξαξηήκαηνο, ψζηε λα
εμππεξεηείηαη ν ρεδηαζκφο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ.
Γ) Πίλαθαο ζηνρνζεζίαο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ
ηνπο

πξνζψπσλ

δεκνζίνπ

δηθαίνπ

(ζπλνπηηθή

απνηχπσζε

ηνπ

εηήζηνπ

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ κεληαίνπ πξνγξάκκαηνο εθηέιεζήο ηνπ)80. ηνλ πίλαθα απηφ
απνηππψλνληαη ζε ελνπνηεκέλε θαη ζπλνπηηθή κνξθή ηα ζηνηρεία ηνπ εηήζηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΟΣΑ, ηα νπνία ζπληζηνχλ ηηο εθηηκήζεηο ηνπ σο πξνο ηα έζνδα
θαη ηα έμνδα ηνπ αληίζηνηρνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Οη εθηηκήζεηο απηέο απνηεινχλ ηνπο
εηήζηνπο ζηφρνπο εζφδσλ θαη δαπαλψλ πνπ ζέηεη ν ΟΣΑ δηα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ
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πξνυπνινγηζκνχ ηνπ, ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ νπνίσλ ειέγρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθηέιεζή ηνπ θαη κε
γλψκνλα ην επίπεδν ζπκβνιήο ηνπ ζηελ επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ πνπ
ηίζεληαη γηα ην ζχλνιν ησλ ΟΣΑ ηεο ρψξαο, ζχκθσλα κε ην Ν. 4093/12.
Ο ΟΣΑ ζέηεη ζηφρνπο θαζνξίδνληαο κεληαίν πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαη απνηππψλνληαο δηα απηνχ ηε ρξνληθή πνξεία εθπιήξσζεο
ησλ εηήζησλ εθηηκήζεψλ ηνπ εζφδσλ θαη δαπαλψλ, ζε επίπεδν κήλα θαη ηξηκήλνπ
θαζψο θαη ζσξεπηηθά απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο (Ηαλ.-Μάξηηνο, Ηαλ.-Ηνχληνο, Ηαλ.-επη.
θαη Ηαλ.-Γεθ.). Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ιακβάλεηαη ππφςε ε
ρξνληθή πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζε
ζπλδπαζκφ κε θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηνλ ΟΣΑ,
πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί πξφγξακκα ξεαιηζηηθφ θαη αμηφπηζην.
Σν πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηζνζθέιηζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ δελ επηηξέπεηαη λα
ππεξβαίλεη ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηακεηαθνχ ππνινίπνπ. Οη
ζηφρνη ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ αλαιχνληαη ζε ππν-νκάδεο, νη νπνίεο απνηεινχλ
αζξνίζκαηα ζπγθεθξηκέλσλ επηκέξνπο Κσδηθψλ Αξηζκψλ (Κ.Α), ε απφδνζε ησλ
νπνίσλ ειέγρεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ψζηε λα εληνπίδνληαη θαη
λα αμηνινγνχληαη αλαιφγσο νη πεγέο ηπρφλ απνθιίζεσλ απφ ηνπο ζπλνιηθά
ηηζέκελνπο ζηφρνπο.
Ζ εμέιημε ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ΟΣΑ ζε ζρέζε κε ηελ 31/12 ηνπ
πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ιακβάλεηαη επίζεο ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε
ηνπ πξνγξάκκαηνο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θαη επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, κε
γλψκνλα ην βαζκφ ζπκβνιήο ηνπ ζηνπο αληίζηνηρνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ
έρνπλ ηεζεί γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζχκθσλα κε ην λ. 4093/12.
Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν ΟΣΑ απνηππψλεη ζηνλ πίλαθα ζηνρνζεζίαο ην επίπεδν ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπ θαηά ηελ 31/12 ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη ζέηεη σο
ζηφρν ην κέζν επίπεδν απηψλ πνπ πξνθχπηεη θάζε ηξίκελν (κέζνο φξνο κεληαίσλ
ππνρξεψζεσλ) λα εκθαλίδεηαη κεησκέλν έλαληη ηνπ επηπέδνπ ηνπο θαηά ηελ 31/12.
ε θάζε πεξίπησζε πάλησο, ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
ΟΣΑ πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηζνζθέιηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη λα ζπκβάιιεη
ζηελ επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε, ηφζν ζε ζρέζε κε ηε δηαθνξά εζφδσλ θαη δαπαλψλ φζν θαη σο πξνο
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ηε κεηαβνιή ησλ απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ 31/12 ηνπ
πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο.
Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη γηα ηνλ Πίλαθα ηνρνζεζίαο
νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ησλ ΟΣΑ.

2.1.4.1 Γιαδικαζία καηάπηιζηρ και έγκπιζηρ Ο.Π.Γ
Σν ΟΠΓ θαηαξηίδεηαη, ςεθίδεηαη θαη ππνβάιιεηαη πξνο έιεγρν απφ ηελ
αξκφδηα αξρή καδί κε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ θαη ην Δηήζην Πξφγξακκα ηνπ ΟΣΑ θαη
ηνπ θάζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ ΟΣΑ πνπ εληάζζεηαη ζην ΟΠΓ.
Σν ηκήκα ηνπ ΟΠΓ πνπ αθνξά ην Πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
αθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο, ςήθηζεο θαη ηξνπνπνίεζεο απηνχ ζχκθσλα κε
ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Καηφπηλ απηνχ, πξνζαξηάηαη ζην ΟΠΓ ζχκθσλα κε φζα
νξίδεη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.
ε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηνλ έιεγρν ηεο αξκφδηαο αξρήο, δηαπηζησζεί φηη ν
πξνυπνινγηζκφο έρεη θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο νδεγίεο, αιιά ην
ΟΠΓ δελ πιεξνί ηνπο φξνπο, ηφηε ν Πξνυπνινγηζκφο εγθξίλεηαη θαη επηζηξέθεηαη
ζηνλ ΟΣΑ κφλν ην ΟΠΓ πξνο δηφξζσζε, επαλππνβνιή θαη έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα
αξρή, έσο ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ζην νπνίν απηφ αλαθέξεηαη.
Ζ παξαπάλσ αξρή ειέγρεη α)ηελ πιεξφηεηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ ΟΣΑ
πνπ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην ΟΠΓ ζχκθσλα κε ην ΜΦΓΚ, β)ηελ πιεξφηεηα ηνπ
ΟΠΓ σο πξνο ηα κέξε πνπ νθείιεη λα πεξηέρεη, γ)ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ
πεξηέρνπλ νη Πίλαθεο ηνρνζεζίαο Οηθνλνκηθψλ Απνηειεζκάησλ, ζε ζρέζε κε ηνλ
εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΟΣΑ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, δ)ηελ πιεξφηεηα
ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Πηλάθσλ ηνρνζεζίαο νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ε)ηελ
ελ γέλεη θαηάξηηζε ηνπ ΟΠΓ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Κνηλήο
Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, θαη εγθξίλεη ην ΟΠΓ έσο ηηο 31 Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο ζην
νπνίν απηφ αλαθέξεηαη.
Σέινο, ην ΟΠΓ απνζηέιιεηαη ζην Παξαηεξεηήξην ζε έληππε κνξθή, θαζψο θαη
ειεθηξνληθά ζηε κνξθή θαη θαηά ηνλ ηξφπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ απηφ81.
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2.15 ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΣΗΙΩΝ ΓΔΛΣΙΩΝ ΣΟ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αλαθέξζεθε ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο φηη νη Γήκνη ειέγρνληαη γηα ηα
νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία (έζνδα – έμνδα) θαη ηελ νξζή θαη ρξεζηή δηαρείξηζή ηνπο
απφ δηάθνξνπο θνξείο θαη Τπνπξγεία (π.ρ. Διεγθηηθφ πλέδξην, Γεληθφ Λνγηζηήξην
ηνπ Κξάηνπο θ.ιπ.). Έλαο άιινο, έκκεζνο ηξφπνο ειέγρνπ είλαη ν έιεγρνο πνπ
αζθείηαη κέζσ ηεο ππνβνιήο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζην Γεληθφ Λνγηζηήξην
ηνπ Κξάηνπο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
2/22717/0094/2011 (ΦΔΚ 474/Β).
Σα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη ππνβάιινληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε Απφθαζε
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 2/22717/0094/2011 (ΦΔΚ 474/Β) θαη ε ππνβνιή ηνπο
είλαη ππνρξεσηηθή. Οη θνξείο πνπ δελ ππέβαιαλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία δελ
δηθαηνχηαη επηρνξεγήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ε αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Γεληθνχ
Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο θαηαξηίδεη θαηάζηαζε κε ηνπο θνξείο πνπ ππέβαιαλ ηα
ζηνηρεία θαη ηελ αλαξηά ζην δηαδίθηπν82. Ζ θαηάζηαζε απηή επέρεη ζέζε βεβαίσζεο
θαη απνηειεί δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο.
Με ην πέξαο ηνπ δεθαπελζεκέξνπ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, ν
πξντζηάκελνο νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ νηθείνπ θνξέα δχλαηαη εληφο 15 εκεξψλ,
λα θαηαζέζεη έγγξαθεο εμεγήζεηο γηα ηε κε ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ. Δάλ κέζα ζε
απηή ηελ πξνζεζκία δελ θαηαηεζνχλ νη έγγξαθεο εμεγήζεηο επηβάιιεηαη πξφζηηκν ίζν
κε ην 1/25 ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ γηα θάζε επηπιένλ κέξα θαζπζηέξεζεο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ελφο κελφο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθψλ δεζκεχεη ηπρφλ έζνδα ηνπ θνξέα, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηνπ
Γήκνπ, απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ ή απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ ζε πνζνζηφ 50% ηνπ εηήζηνπ πξνβιεπφκελνπ πνζνχ, κέρξη ν Γήκνο λα
ππνβάιιεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. εκεησηένλ φηη νη θπξψζεηο απηέο δελ αθνξνχλ
έζνδα

ή

δαπάλεο

ζρεηηθέο

κε

ηελ

πινπνίεζε

πξνγξακκάησλ

πνπ

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί νη
ζρεηηθέο πξνηάζεηο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. Οη θπξψζεηο πνπ επηβάιινληαη
δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ83.
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Παξαηεξείηαη ινηπφλ, φηη νη Γήκνη πξέπεη λα είλαη πξνζερηηθνί κε ηα
νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ππνβάιινπλ, γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηα Ννκηθά ηνπο Πξφζσπα,
ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, επεηδή ηπρφλ ιάζε θαη αζηνρίεο ζπλεπάγεηαη απψιεηα
πφξσλ θαη ρξεκαηνδνηήζεσλ.

2.16 ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΣΗ ΒΑΗ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
ΣΩΝ ΓΗΜΩΝ»
Με ηελ απφθαζε 74712/2010 ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο δεκηνπξγήζεθε ε βάζε δεδνκέλσλ «Οηθνλνκηθά
ζηνηρεία δήκσλ». Σα ζηνηρεία ηεο βάζεο, πνπ θαηαρσξνχλ νη δήκνη, αμηνινγνχληαη,
κεηαμχ άιισλ, απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ζηνπο δήκνπο
θαη ζηνπο άιινπο ππφρξενπο θνξείο.
Ζ βάζε απηή ελεκεξψλεηαη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ Γήκσλ, ησλ
Ν.Π.Γ.Γ., ησλ δεκνηηθψλ θνηλσθειψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ κνλνκεηνρηθψλ δεκνηηθψλ
αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ ΓΚΚ θαη ησλ Γ.Δ.Τ.Α. ή άιισλ δεκνηηθψλ
επηρεηξήζεσλ εηδηθνχ ζθνπνχ. Γηα ηελ έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο βάζεο απηήο
ππεχζπλνη είλαη ν Γήκαξρνο θαη ν Πξντζηάκελνο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο84.
ηα ζηνηρεία πνπ θαηαρσξνχληαη ζηε βάζε απηή έρνπλ πξφζβαζε γηα άληιεζε
ζηνηρείσλ, κεηά απφ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο νη ππεξεζίεο ησλ
δεκφζησλ θαη αλεμάξηεησλ αξρψλ θαηά ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ θαη νη νπνίεο
ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία είλαη αξκφδηεο γηα ηελ
παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ
ππνβάιινπλ νη ππφρξενη θνξείο. Απηέο νη ππεξεζίεο είλαη85:
 Σν ψκα Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ε αξκφδηα αξρή πνπ
επνπηεχεη ηνπο ΟΣΑ.
 Σν Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ
Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
 Σν Διεγθηηθφ πλέδξην
 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή
 Ζ Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδνο (Κ.Δ.Γ.Δ.)
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Αμίδεη λα αλαθεξζεί εδψ φηη νη Γήκνη πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζερηηθνί
θαηά ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζηε βάζε απηή, επεηδή πέξα απφ ηα πξφζηηκα,
επηβάιιεηαη επηπιένλ πξφζηηκν χςνπο απφ 1.000 επξψ έσο 50.000 επξψ, αλάινγα κε
ηελ βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί. Δπηπιένλ εάλ ν θνξέαο
ππάξμεη ππφηξνπνο, ε ππνηξνπή απηή ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίπησζε ζηελ
επηκέηξεζε ηεο παξάβαζεο, ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 7 ηεο ΤΑ
74712/2010.

2.17 ΚΔΝΣΡΙΚΟ ΚΟΜΒΟ ΓΙΑΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ
Γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ησλ δήκσλ, αλαπηχρζεθε απφ ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ, ζε παξάιιειε ιεηηνπξγία κε ηε Γηαδηθηπαθή Δθαξκνγή ηεο
Δ.Δ.Σ.Α.Α., ν Κφκβνο Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο86. Ζ παξάιιειε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ
δχν ζα ηεξκαηηζζεί θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ζα νξίζεη ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ.
ηε

κεηαβαηηθή

απηή

πεξίνδν

παξάιιειεο

ιεηηνπξγίαο

ηνπ

Κφκβνπ

Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο Γηαδηθηπαθήο Δθαξκνγήο ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α. νη ππφρξενη
θνξείο θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη Γήκνη θαηαρσξνχλ ηα ζηνηρεία θαη ζηηο
δχν απηέο πχιεο.
Οη ζηαηηζηηθνί αληαπνθξηηέο νθείινπλ λα θαηαρσξήζνπλ ζηνλ Κφκβν
Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο κέζα ζε 10 εκέξεο ηα παξαθάησ ζηνηρεία87:
 Απνινγηζηηθά ζηνηρεία εμφδσλ θαη εζφδσλ (κεληαία ζσξεπηηθά απφ 1/1 κέρξη ην
κήλα αλαθνξάο.
 ηνηρεία κηζζνδνζίαο θαη πξνζσπηθνχ (κεληαία).
 ηνηρεία ηζνδπγίνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ (κεληαία).
 ηνηρεία ηεο Δγθπθιίνπ 2/61968/0094/2010 ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ,
δειαδή ηα Μεληαία Γειηία 2 ηεο εγθπθιίνπ απηήο (κεληαία ζσξεπηηθά απφ 1/1 κέρξη
ην κήλα αλαθνξάο).
 ηνηρεία κεηξψνπ δεζκεχζεσλ θαη ζηνηρεία πνξείαο είζπξαμεο εζφδσλ (κεληαία
ζσξεπηηθά απφ 1/1 κέρξη ην κήλα αλαθνξάο).
 ηνηρεία ελδνθπβεξλεηηθψλ ζπλαιιαγψλ (κεληαία).
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Ζ ζσζηή ελεκέξσζε ηνπ Κφκβνπ απηνχ είλαη επηβεβιεκέλε, κηαο θαη επί ηεο
νπζίαο απνηειεί ηνλ «θαζξέπηε» ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ Γήκσλ θαη αλά πάζα ζηηγκή
ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κπνξεί λα αληιήζεη ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία ησλ
νηθνλνκηθψλ ησλ Γήκσλ, γηα ην εάλ εμνθινχλ ηεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπο πξνο
ηξίηνπο θαη άιια πνιιά.

2.18

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ

ΒΑΗ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ

ΚΑΙ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΣΩΝ ΓΗΜΩΝ
Έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνχκελν ζεκείν φηη νη Γήκνη δελ έρνπλ εθκεηαιιεπηεί
ζην έπαθξν ηελ αθίλεηε πεξηνπζία ηνπο, επεηδή αθξηβψο δελ γλσξίδνπλ πνχ είλαη θαη
πνηα είλαη ηα αθίλεηα πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο.
Πξνο απνθπγήλ απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ
δεκηνχξγεζε εηδηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηελ θαηαγξαθή θαη θαηακέηξεζε ηεο
αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ δήκσλ θαη ησλ κεηαβνιψλ πνπ επέξρνληαη ζηα ζηνηρεία ησλ
δεκνηηθψλ αθηλήησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζε θάζε δήκν ζπγθξνηείηαη νκάδα έξγνπ,
απνηεινχκελε απφ ην λνκηθφ ζχκβνπιν θαη ππαιιήινπο ηεο ηερληθήο θαη
νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαζψο θαη ηεο ππεξεζίαο πιεξνθνξηθήο, κε αξκνδηφηεηα ηελ
επζχλε ηελ αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα
απηφ88.
Δπηπιένλ ζε θάζε δήκν νξίδεηαη έλαο ππάιιεινο κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, ν
νπνίνο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ ελεκέξσζε, ιεηηνπξγία θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ
ζπζηήκαηνο απηνχ ζε κφληκε βάζε.
ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απηφ πεξηιακβάλνληαη πεδία πνπ ραξαθηεξίδνπλ
ηα αθίλεηα (ζέζε, έθηαζε, ρξήζε, νηθνλνκηθή αμία, λνκηθή θαη πνιενδνκηθή
θαηάζηαζε θαζψο θαη ηε κέζνδν γεσγξαθηθνχ εληνπηζκνχ αθηλήησλ (GIS)). ην
ζχζηεκα θαηαγξάθνληαη δηαθεθξηκέλα: α) ηα αθίλεηα πνπ ήδε αμηνπνηνχληαη θαη
επηθέξνπλ νηθνλνκηθφ φθεινο θαη β) ηα αθίλεηα πνπ θαηά ηελ θξίζε ησλ ίδησλ ησλ
Γήκσλ πξνζθέξνληαη γηα κειινληηθή αμηνπνίεζε89.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΓΗΜΩΝ ΗΜΔΡΑ ΤΓΚΡΙΗ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΗΜΩΝ ΜΔ ΑΤΣΟΤ ΣΗ
Δ.Δ. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ
ΑΤΣΟΣΔΛΔΙΑ Ή ΠΛΗΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΦΤΞΙΑ;

3.1 ΔΙΑΓΩΓΗ
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ρψξα καο δηαλχεη πεξίνδν βαζηάο χθεζεο. Ζ ειιεληθή
νηθνλνκία εηζήιζε ζε ηξνρηά χθεζεο ην 2008 βιέπνληαο ζεκαληηθά καθξννηθνλνκηθά
κεγέζε, φπσο Α.Δ.Π. θαη απαζρφιεζε, λα κεηψλνληαη κε απνηέιεζκα ην νηθνλνκηθφ
θιίκα ηεο ρψξαο λα αιιάδεη άξδελ. Ζ άζρεκε απηή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ
δηακνξθψζεθε επεξέαζε, φπσο ήηαλ θπζηθφ θαη ην Γεκφζην Σνκέα, ην «κεγάιν
αζζελή» φπσο πηζηεχνπλ πνιινί, θαη βεβαίσο ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, κε κεγάιν
ζχκα ηνπο Γήκνπο. Οη Γήκνη ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ πεξηέιζεη ζε ηφζν δεηλή
θαηάζηαζε, πνπ θάπνηνη δπζηπρψο ζα νδεγεζνχλ ζε θαηάξξεπζε.
Μεξηθά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα επηιχζνπλ νη Γήκνη,
πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ην Κεληξηθφ Κξάηνο, νη Δπξσπαίνη
Δηαίξνη θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, είλαη ε κεησκέλε επηρνξήγεζε απφ ην
Κξάηνο, ε αδπλακία απνξξφθεζεο θνλδπιίσλ, ε αδπλακία είζπξαμεο εζφδσλ ιφγσ
ηεο νηθνλνκηθήο αλέρεηαο ησλ δεκνηψλ.
ην παξψλ θεθάιαην ζα αλαιπζεί ην ησξηλφ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα ησλ Γήκσλ,
θαη νη αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζχκθσλα κε ηα λέα
δεδνκέλα.

3.2ΟΙ ΑΘΔΝΔΙ ΓΗΜΟΙ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 12/11/2014 ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.Δ. παξνπζία ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ
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Δζσηεξηθψλ, δηαπηζηψζεθε φηη 41 δήκνη έρνπλ απνθιίζεηο πάλσ απφ 10% ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπο ζε ζρέζε κε ην πιεφλαζκα πνπ νξίδεη ην κεζνπξφζεζκν.
Πξνθεηκέλνπ νη δήκνη λα επηηχρνπλ ηα απαξαίηεηα πιενλάζκαηα, ε θπβέξλεζε
κειεηά ηα εμήο δπν ζελάξηα:
 λα δεκηνπξγεζεί λένο θσδηθφο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ δεχηεξν απνζεκαηηθφ
ηακείν ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ νη ππφινηπνη δήκνη ζηνπο «αζζελνχληεο»,
 λα κεησζεί ε επηρνξήγεζε ζηνπο δήκνπο έσο φηνπ λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο 90.
Ωζηφζν, κεηά απφ πξνζπάζεηεο ηφζν ησλ Γήκσλ φζν θαη ηνπ Κξάηνπο, νη
Γήκνη πνπ ηειηθά βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθή δπζκέλεηα κεηψζεθαλ ζηνπο 16. Οη
Γήκνη απηνί δελ ζα πάξνπλ θαζφινπ ρξήκαηα απφ ηηο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ηνπ
θξάηνπο πξνο ηνπο ΟΣΑ ιφγσ ησλ ππέξνγθσλ ρξεψλ πνπ έρνπλ πξνο δηθνχο ηνπο
νθεηιέηεο (εκεησηένλ φηη νη παξαθξαηεζέληεο πφξνη δίλνληαη ζηνπο δήκνπο, αθνχ,
φκσο, πξψηα έρνπλ εμνθιεζεί κέζσ απηψλ ηα ρξέε πνπ έρνπλ νη δήκνη πξνο ηξίηνπο).
Πξφθεηηαη γηα ηνπο εμήο δήκνπο: Αραξλψλ, Καηζαξηαλήο, Κεξαηζηλίνπ-Γξαπεηζψλαο,
Νηθαίαο-Αγ. Η. Ρέληε, Καιπκλίσλ, νπθιίνπ, Εαθχλζνπ, Καξδίηζαο, Κέξθπξαο,
Κνδάλεο, Λνπηξαθίνπ-Αγίσλ Θενδψξσλ, Ννηίνπ Πειίνπ, θηάζνπ, Σνπείξνπ (λνκφο
Ξάλζεο), Έδεζζαο θαη Σξηθάισλ.
Άκεζε ζπλέπεηα απηνχ ηνπ γεγνλφηνο είλαη νη ζπγθεθξηκέλνη δήκνη λα
αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφ πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο.

3.3 ΑΛΛΑΓΔ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ – ΟΙ ΓΙΔΘΝΔΙ
ΣΑΔΙ
χκθσλα κε ηελ πξφζθαηε κειέηε ηνπ Κνηλσληθνχ Πνιχθεληξνπ ηεο
Α.Γ.Δ.Γ.Τ., παξά ηηο έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ Ο.Σ.Α. σο πξνο ηε
λνκηθνπνιηηηθή ηνπο ζέζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ, νη κεηαξξπζκηζηηθέο
ηάζεηο δηεζλψο θηλήζεθαλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο:
1.Ζ εδαθηθή αλαδηάξζξσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο91. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο
ηεο Δπξψπεο πξνρψξεζαλ ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ νθείινληαλ ζηνλ
90

Αλαθνίλσζε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Γ.Δ., ζηηο 12/11/2014,
δεκνζίεπζε ζηελ Ηζηνζειίδα ηεο Απηνδηνίθεζεο: http://www.aftodioikisi.gr/dimoi/ektosoikonomikon-stoxon-41-dimoi-poia-einai-ta-senaria-exigiansis-tous
91
«Πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε: Σα νηθνλνκηθά ηεο, ε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ηεο θαη νη επηπηψζεηο
ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηα Γεκφζηα αγαζά», κειέηε ηνπ Κνηλσληθνχ Πνιχθεληξνπ ηεο
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θαηαθεξκαηηζκφ ηεο Σ.Α. ζε πνιιέο κηθξέο κνλάδεο, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δνκψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ρσξηθνχ θαη
αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Υψξεο φπσο ε Διιάδα, ε Γαλία, ε νπεδία, ε Οιιαλδία,
ε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ηηαιία θαη ε Ηζπαλία πξνρψξεζαλ ζε
αλαγθαζηηθέο ή εζεινχζηεο ζπλελψζεηο φκνξσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, θαζψο θαη (ή
ελαιιαθηηθά) ζηελ εκβάζπλζε ησλ ζεζκψλ δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο κέζσ ηεο
ζχζηαζεο ζπλδέζκσλ θαη ηεο ζχλαςεο δηαδεκνηηθψλ ζπκβάζεσλ κε ζηφρν ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηελ θαηαζθεπή έξγσλ.
2.Ζ ιεηηνπξγηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ην λέν Γεκφζην
κάλαηδκελη

92

. Υψξεο φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη νη Ζ.Π.Α. πηνζέηεζαλ ξηδηθέο

ηνκέο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ησλ δαπαλψλ, κέζσ ηεο εηζαγσγήο κεζφδσλ θαη
πξαθηηθψλ δηνίθεζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο ζπλνςίδνληαη κε
ηνλ φξν Νέν Γεκφζην Μάλαηδκελη (Ν.Γ.Μ.). Κνηλφο παξαλνκαζηήο ησλ κεηαβνιψλ
είλαη ε εηζαγσγή κηαο επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο ζηελ παξνρή δεκφζησλ
ππεξεζηψλ πξνο ηνπο δεκφηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη ε ξηδηθή κεηαβνιή
παξαδνζηαθψλ αμηψλ θαη αληηιήςεσλ σο πξνο ην ξφιν ησλ Γήκσλ ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία θαη νηθνλνκία. Άιιεο ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ε Ηηαιία θαη Γεξκαλία, γηα
δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, εκθαλίζηεθαλ πην επηθπιαθηηθέο θαη αθνινχζεζαλ κηα
επηιεθηηθή πξνζαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ Ν.Γ.Μ. ζηηο εζληθέο θαη ηνπηθέο ηνπο
ηδηαηηεξφηεηεο. Οη βαζηθφηεξεο ζεζκηθέο θαηλνηνκίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
εηζαγσγή ηνπ Ν.Γ.Μ. ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε εληνπίδνληαη:
 ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ηεο Σ.Α. ζε δχν βαζηθέο ελφηεηεο.
 ηελ έκθαζε ζηε κείσζε ησλ δαπαλψλ παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ηεο εηζαγσγήο
ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ κε άιινπο
ελαιιαθηηθνχο πάξνρνπο ζε ηνκείο, φπσο ζπιινγή θαη δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ,
ζπγθνηλσλίεο, εθπαίδεπζε, πγεία, θνηλσληθή πξφλνηα.
 ηελ αλαβάζκηζε ησλ κέζσλ ζπληνληζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ
ηνπηθψλ ππεξεζηψλ. Έκθαζε δίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο πνηνηηθνχο θαη
πνζνηηθνχο ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο θαη φρη κφλν ζηελ ηππηθή λνκηκφηεηα ηεο
δξάζεο.

Α.Γ.Δ.Γ.Τ. Αζήλα 2014. Γεκνζίεπζε ζηελ Ηζηνζειίδα ηεο Απηνδηνίθεζεο ζηηο
08/11/2014http://www.aftodioikisi.gr/dimoi/allages-stin-topiki-aftodioikisi-poies-einai-oi-diethneistaseis.
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3. Ζ δεκνθξαηηθή αλαβάζκηζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 93 είλαη κηα ηξίηε
θαηεγνξία κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ δεκνθξαηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ θαη ηνπ πνιηηηθνχ ξφινπ ηεο Σ.Α. κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ησλ δνκψλ,
ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ζπζηεκαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηηθψλ, κε
ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ ζεζκνχ ζηηο δεκνθξαηηθέο πξνηηκήζεηο
ησλ πνιηηψλ. Οη ζπκκεηνρηθέο κεηαξξπζκίζεηο απνηππψλνληαη ζηελ εηζαγσγή
ηνπηθψλ δεκνςεθηζκάησλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ κέζσ ιατθψλ πξσηνβνπιηψλ, ηελ
άκεζε ζπκκεηνρή ησλ ρξεζηψλ κηαο ππεξεζίαο ζηα αληίζηνηρα δεκνηηθά φξγαλα θαη
ηε ιεηηνπξγία ζπκκεηνρηθψλ ζεζκψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, φπσο ηα ζπκβνχιηα λέσλ,
κεηαλαζηψλ, νη επηηξνπέο γεηηνληάο θ.ά. Με ηνλ ηξφπν απηφλ νη πνιίηεο
πξνζεγγίδνληαη σο ζπκκέηνρνη ζηε δηακφξθσζε λέσλ, δηθαηφηεξσλ θαη αξηηφηεξσλ
πνιηηηθψλ.

3.4 ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΓΗΜΩΝ «ΔΠΙ ΞΤΡΟΤ ΑΚΜΗ»
Δίλαη γεγνλφο φηη ηα νηθνλνκηθά 325 Γήκσλ ηεο ρψξαο βξίζθνληαη επί μπξνχ
αθκήο (ζε θξίζηκν ζεκείν). Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη δπζπξαγία ησλ Γήκσλ, πνπ
νδεγεί ζηελ πιήξε αδπλακία, πιένλ, άζθεζεο βαζηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη θάιπςεο
ησλ ππνρξεσηηθψλ (αλειαζηηθψλ) δαπαλψλ ηνπο, απνηεινχλ αληαλάθιαζε ηεο βαζηάο
νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηψλεη ε ρψξα. Μέζα ζ’ απηφ ην δχζθνιν πιαίζην θαη ηελ
ππάξρνπζα αξλεηηθή ζπγθπξία ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, πνπ είλαη ν ελδηάκεζνο
θξίθνο αλάκεζα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ην θξάηνο, θαιείηαη λα ζεθψζεη κεγάιν
βάξνο ζηα δεηήκαηα θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη πξνζηαζίαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο94.
χκθσλα κε ππνινγηζκνχο αηξεηψλ πξφβιεκα επηβίσζεο αλακέλεηαη λα
αληηκεησπίζνπλ δεθάδεο δήκνη ζηε ρψξα έσο ην ηέινο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. Σα
«πιενλάζκαηα» πνπ θιήζεθαλ λα πεηχρνπλ ζην πιαίζην ησλ κέηξσλ πνπ απαηηνχλ ηα
κλεκφληα, ε κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε, αιιά θαη ην δήηεκα πνπ έρεη πξνθχςεη κε ηα
παξαθξαηεζέληα δεκηνπξγνχλ έλα αζθπθηηθφ πιαίζην γηα πνιινχο Ο.Σ.Α.95 Έηζη, ην
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κεγάιν πξφβιεκα ηεο επφκελεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ είλαη φηη κε ιηγφηεξνπο πφξνπο
(αλζξψπηλνπο θαη ρξεκαηνδνηηθνχο) ζα πξέπεη λα θαιπθζεί κεγαιχηεξε δήηεζε
δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ (θπξίσο θνηλσληθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ)96.
χκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο ΚΔΓΔ, Γηάλλε Μνπξάηνγινπ97, ζηε
δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ζπλεδξίαζεο ηεο ΚΔΓΔ, ζην ηέινο ηνπ 2015 είραλ πξφβιεκα
80 δήκνη, ελψ ζην ηέινο ηνπ 2016 ν αξηζκφο αλακέλεηαη λα είλαη κηθξφηεξνο αιιά φρη
κεδεληθφο.

3.4.1 ςγκεκπιμένερ Πποηάζειρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηος οικονομικού
πποβλήμαηορ ηων Γήμων
Παξά ην γεγνλφο φηη νη Γήκνη βξίζθνληαη ζε δεηλή νηθνλνκηθή ζέζε ππάξρνπλ
πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα δψζνπλ ιχζε ζ’ απηφ ην πξφβιεκα. Οη πξνηάζεηο απηέο
είλαη:
 Γηαζχλδεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο ησλ Γήκσλ κε ηε γεληθφηεξε
νηθνλνκηθή θξίζε ηεο ρψξαο θαη αληηκεηψπηζή ηνπ θάησ απφ απηφ ην πξίζκα.
 Δλαξκφληζε ηεο δξάζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο Απηνδηνίθεζεο (Γήκνη θαη Πεξηθέξεηεο).
Κνηλή δξάζε, πξσηνβνπιίεο θαη πνιηηηθέο ησλ Κ.Δ.Γ.Δ. (Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ
Διιάδνο) θαη ΔΝ.ΠΔ. (Έλσζε Πεξηθεξεηψλ Διιάδνο).
 πλελλφεζε – ζπλεξγαζία κε ηνπο βνπιεπηέο.
 Δλεκέξσζε – ελεξγνπνίεζε ηνπηθψλ θνηλσληψλ.
 Απνθπγή επηινγήο κέηξσλ αληίδξαζεο απφ ηνπο Γήκνπο πνπ κπνξεί λα επηθέξνπλ
αληίζεηα απνηειέζκαηα (θιείζηκν ησλ Γήκσλ).
 Γηθαζηηθή δηεθδίθεζε, απφ ηελ Κ.Δ.Γ.Δ., ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ πφξσλ απφ ηελ
Δζληθή θαη Δπξσπατθή έλλνκε ηάμε.
 Απνθαηάζηαζε ηεο άληζεο κεηαρείξηζεο ησλ Γήκσλ.

http://www.aftodioikisi.gr/dimoi/kokkinos-enas-stous-treis-dimous-eos-to-telos-tou-xronou-sto-misodis-ftanei-to-elleimma-tous, αλαθνίλσζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ΚΔΓΔ ζηηο 30/09/2015.
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 Δπαλεμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο άζθεζεο ησλ θξαηηθψλ αξκνδηνηήησλ πνπ έρνπλ
εθρσξεζεί ζηνπο Γήκνπο.
 Θεζκνζέηεζε θαη εθαξκνγή ηεο Φνξνινγηθήο Απηνλνκίαο ησλ Γήκσλ.
 Καηνρχξσζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ησλ ΟΣΑ.
 Αλάιεςε πξσηνβνπιίαο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο, ζπκβαηήο κε ην επξσπατθφ θαη
εζληθφ δίθαην, γηα ηελ αλαθνπή ησλ αλαγθαζηηθψλ εηζπξάμεσλ (θαηαζρέζεσλ) εηο
βάξνο ησλ Γήκσλ98.

3.5. ΟΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ
ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΔΠΑ
Σν Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο, ζηε ζπλάληεζε εξγαζίαο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, θαηέζεζε παθέην επηά πξνηάζεσλ γηα
ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ ηεο πεξηφδνπ 2014-2020.
Πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ζηξαηεγηθή, λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
απνδνηηθφηεηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-2020, ην Ο.Δ.Δ. πξνηείλεη :
•Άκεζε ιήςε απνθάζεσλ δηαρεηξηζηηθήο απινπνίεζεο θαη επηηάρπλζεο πινπνίεζεο
ησλ δξάζεσλ.
•Έγθαηξν ζρεδηαζκφ λέσλ δξάζεσλ, ζχληνκεο πεξηφδνπ πινπνίεζεο, κε βάζε ηηο
δηακνξθνχκελεο λέεο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο
θαηεπζχλζεηο ηεο Νέαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ.
•Γηα λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφηεξε ε αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ππφ ηηο εηδηθέο
ζπλζήθεο ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, είλαη απφιπηα απαξαίηεηε ε
δηαζθάιηζε κηαο θξίζηκεο, άκεζεο ή έκκεζεο, ελίζρπζεο θεθαιαίσλ ζηηο
επηρεηξήζεηο, ε νπνία κπνξεί λα δξάζεη θαηαιπηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθήο
κεραλήο ησλ επηρεηξήζεσλ.
•Έιεγρν έξγσλ κε ζεκαληηθή ρξνληθή πζηέξεζε πξνφδνπ πινπνίεζεο θαη απέληαμε
έξγσλ, ηα νπνία, ζπλεθηηκψληαο θαη ηελ θξηζηκφηεηα - αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο
ηνπο, πξνβιέπεηαη φηη δε ζα πξνρσξήζνπλ.
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•Πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο επηηάρπλζεο ηνπ ΔΠΑ, κέζσ ζεζκνζέηεζεο ζρεηηθψλ
ξπζκίζεσλ απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ή ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ άξζεο
εκπνδίσλ θαη θαζπζηεξήζεσλ.
•Δλίζρπζε ησλ νκάδσλ, κεηξψσλ αμηνινγεηψλ θαη ησλ επηηξνπψλ (γλσκνδνηηθψλ,
αμηνιφγεζεο θ.ιπ.), θαη δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο
(νηθνλνκηθψλ θαη κε) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκαληηθψλ θαζπζηεξήζεσλ, πνπ
εληνπίδνληαη.
•Δπηθέληξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ζε ηεξαξρεκέλεο απφ ηε ζηξαηεγηθή φιεο ηεο
ρψξαο, θξίζηκεο, ρξήζηκεο θαη πξνζαξκνζκέλεο ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα
πξνηεξαηφηεηεο, πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηηο αλσηέξσ ζπλέξγεηεο θαη ζα νδεγήζεη ζε
ζαθψο βειηησκέλα απνηειέζκαηα99.
Δπηπιένλ, ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην επηζεκαίλεη φηη100 εάλ δελ δηαζθαιηζζεί
ε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ λένπ ΕΣΠΑ, ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη νδπλεξά κε βάζε
ηηο ζπλζήθεο πνπ βηώλεη ε ρώξα καο. Ο Υπνπξγόο νξζώο ην νλόκαζε «ΕΣΠΑ ηεο
Κξίζεο». Η βειηίσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε αύμεζε ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο, ε εμεηδίθεπζε ζηελ παξαγσγή, είλαη ζηόρνη πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε
νηθνλνκηθή αλάηαμε ηεο ρώξαο κε ηε δίθαηε αμηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ θνηλνηηθώλ
πόξσλ ζηνπο παξαγσγηθνύο ηνκείο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο πξόιεςεο θαη
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο. Πξέπεη λα εθιείςνπλ νη ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο
σξίκαλζεο θαη έγθξηζεο ησλ πξάμεσλ, λα εθδνζνύλ άκεζα νη νδεγίεο θαη εγθύθιηνη,
πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ 4314/2014 ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ
πόξσλ ηνπ λένπ ΕΣΠΑ θαη ηέινο, ε αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ πξέπεη λα γίλεηαη κε
ηξόπν ακεξόιεπην θαη ηδηαίηεξα πξέπεη λα απνθεπρζνύλ νη πεξηπηώζεηο αμηνινγεηώλ,
νη νπνίνη ήηαλ παξάιιεια θαη κειεηεηέο.

3.6 Η ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΙ ΥΩΡΔ ΣΗ ΔΤΡΩΠΗ
Ζ Δπξσπατθή θαη ζεζκηθή νξγάλσζε εμειίζζεηαη δηαξθψο, σο απνηέιεζκα ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο απνθέληξσζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο.
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Σφζν ν αξηζκφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπηθψλ επηπέδσλ, φζν θαη νη αξκνδηφηεηεο θαη ν
βαζκφο απηνλνκίαο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ έρνπλ κεηαβιεζεί γηα λα ζπκβαδίζνπλ κε ηηο
ηζηνξηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο, αλάκεζα ζηα θξάηε – κέιε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο (Δ.Δ.).
Ζ

Δπξσπατθή

Σνπηθή

Απηνδηνίθεζε

(Δ.Σ.Α.)

είλαη

νξγαλσκέλε

ζε

πξσηνβάζκην, δεπηεξνβάζκην θαη ηξηηνβάζκην επίπεδν, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο
εθάζηνηε ρψξαο θαη ηεο δηαδηθαζίαο απνθέληξσζεο φπσο απηή εμειίζζεηαη. Δλ
ζπλερεία παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά ε κνξθή πνπ έρνπλ νη Γήκνη ζε θάπνηεο
ρψξεο ηεο Δ.Δ..
 Γαλλία. ηελ Γαιιία ππάξρνπλ ηξία απηνδηνηθεηηθά επίπεδα ηα νπνία είλαη: α) 26
πεξηθέξεηεο, β) 100 λνκνί θαη γ) 36.683 δήκνη. Μεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ε Κνξζηθή
έρεη έλα ηδηαίηεξν θαζεζηψο, φπσο επίζεο θαη ην Παξίζη έρεη έλα θαζεζηψο πνπ
πξνζηδηάδεη άιινηε ζε δήκν θαη άιινηε ζε λνκφ. Ο κέζνο πιεζπζκφο ησλ γαιιηθψλ
Πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ αληηζηνηρεί ζε 1.720. Σν 95% εμάιινπ ησλ γαιιηθψλ δήκσλ
έρεη πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 5.000 θαηνίθσλ. Σνλίδεηαη φηη ε Γαιιία, κε ηνπο
36.683 Πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ, θαηέρεη ην 40% ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ φιεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 36.569 δήκνη είλαη ρσξνζεηεκέλνη ζηα κεηξνπνιηηηθά εδάθε,
ελψ 114 ζηα ππεξπφληηα λεζηά ηεο. Κάζε επίπεδν ηεο γαιιηθήο απηνδηνίθεζεο
εθπξνζσπείηαη απφ κία έλσζε. Έηζη ππάξρεη: Ζ Έλσζε ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο Γαιιίαο
(www.arf.asso.fr), ε πλέιεπζε ησλ Ννκαξρηψλ (www.departement.org) θαη ε
Έλσζε ησλ Γαιιηθψλ Γήκσλ (www.amf.asso.fr). Λφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ
Πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ ππάξρεη κία ζεηξά απφ ελψζεηο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ
εθπξνζψπεζε ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ΟΣΑ, φπσο είλαη ε Έλσζε ησλ Μεγάισλ
Πφιεσλ, ε Οκνζπνλδία ησλ Γεκάξρσλ Μεζαίσλ Πφιεσλ, ε Έλσζε ησλ Μηθξψλ
Γήκσλ, ε Έλσζε ησλ Αγξνηηθψλ Γήκσλ.
 Γεπμανία. Ζ Γεξκαλία έρεη νκνζπνλδηαθή νξγάλσζε κε ηα νκφζπνλδα θξαηίδηα,
ηηο πεξηνρέο-επαξρίεο (Kreise) θαη ηνπο δήκνπο. Οη δήκνη ηνπ Βεξνιίλνπ, ηεο Βξέκεο
θαη ηνπ Αλφβεξνπ έρνπλ θαζεζηψο νκφζπνλδνπ θξαηηδίνπ. Οη 116 κεγαιχηεξεο
πφιεηο (πφιεηο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 100.000 θαηνίθσλ) έρνπλ θαζεζηψο επαξρίαο.
ηε Γεξκαλία ππάξρνπλ 16 νκφζπνλδα θξαηίδηα, 323 επαξρίεο-αγξνηηθέο πεξηνρέο,
12.196 δήκνη θαη 116 πφιεηο-επαξρίεο. Οη γεξκαληθνί δήκνη έρνπλ έλα κέζν
πιεζπζκηαθφ κέγεζνο ίζν κε 6.690 θαηνίθνπο. Πάλσ απφ ην 75% ησλ γεξκαληθψλ
δήκσλ έρεη πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 5.000 θαηνίθσλ, ελψ ην 42% ηνπ ζπλνιηθνχ
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γεξκαληθνχ πιεζπζκνχ δεη ζε πφιεηο κηθξφηεξεο ησλ 20.000 θαηνίθσλ. Ζ γεξκαληθή
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε εθπξνζσπείηαη θπξίσο απφ ηξεηο ελψζεηο:
1. Σελ Έλσζε ησλ Γεξκαληθψλ Πφιεσλ θαη Γήκσλ, πνπ εθπξνζσπεί ην ζχλνιν
ζρεδφλ ησλ πφιεσλ θαη δήκσλ ηεο Γεξκαλίαο (www.dstgb.de).
2. Σελ Έλσζε ησλ Γεξκαληθψλ Πφιεσλ, πνπ εθπξνζσπεί ηηο 226 κεγαιχηεξεο
πφιεηο ηεο ρψξαο (www.staedtetag.de).
3. Σελ Έλσζε ησλ Γεξκαληθψλ Πεξηνρψλ-Δπαξρηψλ, πνπ εθπξνζσπεί ην ζχλνιν
ησλ 323 αγξνηηθψλ πεξηνρψλ-επαξρηψλ (www.kreise.de/landkreistag).
Γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ηνπο φινη νη Ο.Σ.Α. ηεο ρψξαο έρνπλ
δεκηνπξγήζεη ζε νκνζπνλδηαθφ επίπεδν ηελ Οκνζπνλδηαθή πλνκνζπνλδία ησλ
Δλψζεσλ ησλ Ο.Σ.Α.
 Ηνωμένο Βαζίλειο (Μεγάλη Βπεηανία). Ζ ρσξηθή νξγάλσζε ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην δηαθέξεη απφ ην έλα θξαηίδην (Αγγιία, θσηία, Οπαιία, Β. Ηξιαλδία) ζην
άιιν, ηε ζηηγκή πνπ αθφκα θαη νη ίδηεο νη βαζκίδεο Σ.Α. δηαθέξνπλ. ηελ Αγγιία ζε
νξηζκέλεο πεξηνρέο (πνιενδνκηθά ζπγθξνηήκαηα θαη αγξνηηθέο) ππάξρεη έλαο βαζκφο
κφλνλ Απηνδηνίθεζεο, απηφο ησλ κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ
ΟΣΑ. ε άιιεο πεξηνρέο κπνξνχκε λα βξνχκε δχν βαζκνχο Σ.Α, ην ζπκβνχιην ηεο
θνκεηείαο θαη ην ζπκβνχιην ηεο πεξηνρήο, ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Τπάξρνπλ αθφκε νη
ελνξίεο, έλαο ζεζκφο κηθξφηεξνο ηνπ ΟΣΑ. Σν Λνλδίλν έρεη ηδηαίηεξν θαζεζηψο. Ζ
αξρή ηνπ κείδνλνο Λνλδίλνπ ζπγθεληξψλεη ην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ
πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Σν Λνλδίλν είλαη δηαηξεκέλν ζε 33 δηακεξίζκαηα.
 Κύππορ. Ζ Πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε ηεο Κχπξνπ απνηειείηαη απφ 33 δήκνπο,
εθ ησλ νπνίσλ νη 9 είλαη ζηα Καηερφκελα θαη 491 θνηλφηεηεο, εθ ησλ νπνίσλ νη 137
βξίζθνληαη ζηα Καηερφκελα. Οη δήκνη αληηπξνζσπεχνπλ ην 66% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
ρψξαο θαη ην κέγεζφο ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ 5.000 θαη 10.000 θαηνίθσλ. Αληίζεηα,
νη 354 θνηλφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζηα εδάθε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο δελ
αληηπξνζσπεχνπλ παξά ην 34% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ, θαιχπηνληαο φκσο ην 90%
πεξίπνπ ηεο επηθξάηεηαο. Σν 40% απφ απηέο έρνπλ πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 500
θαηνίθσλ. Οη θππξηαθνί δήκνη θαη θνηλφηεηεο εθπξνζσπνχληαη απφ δχν ελψζεηο: Σελ
Έλσζε ησλ Κππξηαθψλ Γήκσλ (www.ucm.org.cy) θαη ηελ Έλσζε ησλ Κππξηαθψλ
Κνηλνηήησλ (www.ekk.org.cy).
Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ε πνιπκνξθία ηεο επξσπατθήο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο επηβάιιεη θαη κία αληίζηνηρε πνιπρξσκία ζηηο ιχζεηο πνπ έρνπλ
πξνηαζεί θαη εθαξκφδνληαη ζηα δηαθνξεηηθά θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. Σν βαζηθφ
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ζπκπέξαζκα είλαη φηη δελ ππάξρεη κία θαζνιηθή ιχζε γηα φινπο. Ζ Σ.Α. ηεο θάζε
ρψξαο έρεη δηακνξθσζεί αλάινγα κε ηηο εζληθέο, ηζηνξηθέο, πνιηηηθέο, αιιά θαη
θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ζε απηφ ην πιαίζην αλαδεηεί ηηο ηδαληθφηεξεο
ιχζεηο. ρεηηθά κε ηελ ειιεληθή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ην ζπκπέξαζκα πνπ
πξνθχπηεη είλαη φηη δελ ρξεηάδεηαη λα αληηγξάςεη ή λα κεηαθέξεη θάπνηα επξσπατθά
πξφηππα αθνχ παξαηεξείηαη φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε ειιεληθή Σ.Α. βξίζθεηαη
αξθεηά κπξνζηά απφ πνιιά θξάηε-κέιε ηεο επξσπατθήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ζ
χπαξμε, γηα παξάδεηγκα, κίαο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (ΚΔΓΚΔ), ζηελ νπνία
ζπκκεηέρνπλ απηνδηνηθεηηθέο παξαηάμεηο απ’ φιν ην πνιηηηθφ θάζκα θαη ην ζχλνιν
ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ αλεμαξηήησο κεγέζνπο, γεσκνξθνινγηθψλ ή άιισλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, είλαη κία θαηάθηεζε ηελ νπνία πξέπεη λα δηαθπιάμεη. Έλα ζέκα ην
νπνίν εληππσζηάδεη ζηε κειέηε ηεο δηάξζξσζεο ηεο επξσπατθήο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, θαη εδψ θαη πνιχ θαηξφ έρεη επηζεκάλεη θαη πξνηείλεη ε ΚΔΓΚΔ,
είλαη ε δηαθπβέξλεζε ησλ κεηξνπνιηηηθψλ πεξηνρψλ. Σν ζέκα απηφ απνθηά ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη πεξηζζφηεξεο πξσηεχνπζεο θξαηψλ θαη νη
κεγάιεο πφιεηο έρνπλ ζπλήζσο δηηηφ ζεζκηθφ ραξαθηήξα. Δλζσκαηψλνπλ, δειαδή,
δηθαηψκαηα θαη αξκνδηφηεηεο ηφζν ηεο Πξσηνβάζκηαο φζν θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο
(εθεί πνπ ππάξρεη) Απηνδηνίθεζεο. Ζ πνξεία ηεο ειιεληθήο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
πξνο ηε ζχγθιηζε κε ην επξσπατθφ θεθηεκέλν είλαη καθξφρξνλε θαη δχζθνιε. Απηφ
πνπ πξηλ απφ φια ρξεηάδεηαη είλαη έλαο ήξεκνο θαη ζνβαξφο δηάινγνο, ζηεξηγκέλνο ζε
πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη επηρεηξήκαηα101.

3.7 ΤΓΚΡΙΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΑΝΑΜΔΑ Δ
ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ
Ο δηνηθεηηθφο ράξηεο ηεο Διιάδαο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, άιιαμε ξηδηθά κε
κία ζαξσηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ έγηλε πξάμε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λ.3852/2010
(Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο) ην 2010. Ζ δηάξζξσζε ηνπ έρεη σο εμήο: 7
απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο, 13 αηξεηέο πεξηθέξεηεο θαη 325 δήκνπο.
Οη δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο εθιέγνληαη θάζε 5 ρξφληα κε άκεζε,
θαζνιηθή ςεθνθνξία. Ο δήκνο δηνηθείηαη απφ:
101

«Ζ Δπξσπατθή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. πγθξηηηθά ζηνηρεία θαη πνιηηηθέο», Ράιιεο Γθέθαο –
Καηεξίλα Μήηζνπ, Δθδφζεηο Δ.Δ.Σ.Α.Α.
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• Σν δήκαξρν
• Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην
• Σελ νηθνλνκηθή επηηξνπή
• Σελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο (ζε δήκνπο >10.000 θαη.)
• Σελ εθηειεζηηθή επηηξνπή
Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην είλαη ην θαηεμνρήλ βνπιεπφκελν φξγαλν ηνπ δήκνπ θαη
απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην δήκν, εθηφο απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ
εθ ηνπ λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ην ίδην
ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ.
Ζ νηθνλνκηθή επηηξνπή απνηειείηαη απφ δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη έρεη σο
αξκνδηφηεηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
δήκνπ. Ζ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο είλαη επίζεο επηηξνπή ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ,
ε νπνία έρεη απνθαζηζηηθέο θαη εηζεγεηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα πνηφηεηαο δσήο,
πεξηβαιινληηθά θαη πνιενδνκηθά.
Σν δήκαξρν επηθνπξνχλ νη αληηδήκαξρνη, νη νπνίνη είλαη ζχκβνπινη ηεο
πιεηνςεθίαο πνπ νξίδεη ν δήκαξρνο.
Ωο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ζεκεηψλεηαη φηη ν ζεζκφο ηνπ ηνπηθνχ
δεκνςεθίζκαηνο πξνβιέπεηαη λνκνζεηηθά απφ ην 2006, σζηφζν δελ έρεη
ελεξγνπνηεζεί αθφκε.
Σν θξάηνο αζθεί επνπηεία ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ε νπνία
ζπλίζηαηαη απνθιεηζηηθά ζε έιεγρν λνκηκφηεηαο (άξζξν 102 παξ. 4). Ζ δηνηθεηηθή
επνπηεία αζθείηαη ζηηο πξάμεηο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ζηα πξφζσπα πνπ απνηεινχλ ηα
φξγαλά ηνπο. Ζ επνπηεία επί ησλ πξάμεσλ αζθείηαη απφ ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο,
αλεμάξηεην φξγαλν, ε δε επνπηεία επί ησλ πξνζψπσλ (πεηζαξρηθφο έιεγρνο) αζθείηαη
επίζεο απφ ηνλ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παχζεο γηα
ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ησλ δεκνηηθψλ ή πεξηθεξεηαθψλ αηξεηψλ, νπφηε
αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ. Δπηπιένλ ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο κπνξεί
λα επηβάιιεη ηηο πνηλέο ηεο αξγίαο θαη ηεο έθπησζε ζε αηξεηά φξγαλα ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο εάλ απηά παξαβνχλ ην θαζήθνλ ηνπο.
Δπηπιένλ, νη αξκνδηφηεηεο ησλ δήκσλ εληάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο:
• Αλάπηπμεο
• Πεξηβάιινληνο
• Πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ πφιεσλ
• Απαζρφιεζεο
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• Κνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο
• Παηδείαο, πνιηηηζκνχ θαη αζιεηηζκνχ
• Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Κηελνηξνθίαο, Αιηείαο
• Πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη Κξαηηθψλ Τπνζέζεσλ
ην πεδίν επζχλεο ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ κεηαθέξζεθαλ ζηαδηαθά ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο αξκνδηφηεηεο πνπ απνηεινχζαλ απνζηνιή ηνπ θξάηνπο, θαη
εηδηθφηεξα
• Οη πξνλνηαθέο δξάζεηο (πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο κέξηκλαο θαη θξνληίδαο)
• Ζ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία βξεθνλεπηαθψλ-παηδηθψλ ζηαζκψλ
• Ζ πνιηηηθή πξνζηαζία
• Ζ ζπληήξεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη νη ζρνιηθέο επηηξνπέο
• Σα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ)
• Σα ιηκεληθά ηακεία
• Σα θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
• Ζ δεκνηηθή αζηπλνκία
Οη δήκνη ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο κε:
• πκβάζεηο δηαδεκνηηθήο θαη δηαβαζκηδηθήο ζπλεξγαζίαο (άξζξν 99 λ.3852/2010)
• πκβάζεηο ζπλεξγαζίαο θνξέσλ ΣΑ εηδηθά γηα εθηέιεζε έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη
ππεξεζηψλ, επίζεο γηα βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηειψλ, δηθαησκάησλ, εηζθνξψλ θαη
πξνζηίκσλ (223 ΓΚΚ)
• πκπξάμεηο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη ηελ παξνρή
ππεξεζηψλ (224 ΓΚΚ)
• Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο
• χζηαζε δεκνηηθνχ ζπλδέζκνπ
• Γηνηθεηηθή ππνζηήξημε (άξζξν 95 παξ. 2 λ.3852/2010) απφ άιιν κεγαιχηεξν δήκν
Οη δήκνη πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο
κπνξνχλ επίζεο λα ζπζηήλνπλ λνκηθά πξφζσπα. Κάζε δήκνο κπνξεί λα έρεη έσο 2
ΝΠΓΓ
 1 ΝΠΓΓ γηα ηνπο ηνκείο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, αιιειεγγχεο θαη παηδείαο
 1 ΝΠΓΓ γηα ηνπο ηνκείο πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο
 Απφ ηελ 1.1.2011 νη λένη δήκνη κπνξεί λα έρνπλ κφλν ηηο αθφινπζεο επηρεηξήζεηο:
 κία (1) θνηλσθειή επηρείξεζε
 κία (1) δεκνηηθή επηρείξεζε χδξεπζεο απνρέηεπζεο
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 κία (1) επηρείξεζε κε εηδηθφ ζθνπφ ηε ιεηηνπξγία ξαδηνθσληθνχ ή ηειενπηηθνχ
ζηαζκνχ, εθφζνλ ιεηηνπξγνχζαλ αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ζηνπο ζπλελσκέλνπο
δήκνπο θαη
 κία (1) δεκνηηθή αλψλπκε εηαηξεία ηνπ άξζξνπ 266 ΚΓΚ (κνλνκεηνρηθή γηα
αμηνπνίεζε

πεξηνπζίαο),

εθφζνλ

είραλ

ζπζηαζεί

ηέηνηεο

εηαηξείεο

ζηνπο

ζπλελνχκελνπο δήκνπο.
Ωο πξνο ηα νηθνλνκηθά ηεο απηνδηνίθεζεο, ζεκεηψλεηαη φηη νη δήκνη θαη νη
πεξηθέξεηεο επηρνξεγνχληαη κε πφξνπο πνπ ηνπο κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ θξαηηθφ
πξνυπνινγηζκφ σο αθνινχζσο:
Πεξηθέξεηεο
• Σν 4% απφ ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)
• Σν 2,40% απφ ην Φφξν Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
(Φ.Δ.Φ.Ν.Π)
Γήκνη
• Σν 20% απφ ην Φφξν Δηζνδήκαηνο Φπζηθψλ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ
(Φ.Δ.Φ.Ν.Π.)
• Σν 12% απφ ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.)
• Σν 50% απφ ην Φφξν Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο
πλνιηθά, ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα δαπαλά κφιηο ην 2,8% ηνπ ΑΔΠ
θαη ζπγθεληξψλεη ην 5,6% ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ. Ωο πξνο ηα έζνδα, νη δήκνη
δηαζέηνπλ ίδηνπο πφξνπο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ην 30%, ελψ ην ζχλνιν ζρεδφλ
ησλ εζφδσλ ησλ πεξηθεξεηψλ πξνέξρεηαη απφ θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο.
ε φηη αθνξά ηελ θξαηηθή πεξηθεξεηαθή δηνίθεζε ηεο Γαιιίαο, απηή
δηαξζξψλεηαη ζε ηξία επίπεδα: 26 πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο, 100 λνκαξρηαθέο
δηνηθήζεηο πνπ ππνδηαηξνχληαη ζε 339 λνκαξρηαθέο επαξρίεο. Οη ππν-εζληθέο
θπβεξλήζεηο δηαξζξψλνληαη ζε ηξία απηνδηνηθεηηθά επίπεδα: α) 26 πεξηθέξεηεο, β)
100 λνκνί θαη γ) 36.683 δήκνη.
Σα λνκαξρηαθά ζπκβνχιηα έρνπλ ζηελ επζχλε ηνπο γξαθεία παξνρήο
ππεξεζηψλ, κε βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηελ θνηλσληθή πξφλνηα, ηελ ελδηάκεζε
εθπαίδεπζε, ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ηνπο δξφκνπο, θαη ην ειάρηζην εηζφδεκα.
Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνηειεί ην βνπιεπφκελν φξγαλν δηνίθεζεο. Σα κέιε
ηνπ εθιέγνληαη θάζε 6 ρξφληα κε άκεζε θαζνιηθή ςεθνθνξία. Ο δήκαξρνο είλαη
δεκνηηθφο ζχκβνπινο θαη εθιέγεηαη απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Δπηθνπξείηαη ζην
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έξγν ηνπ απφ αλαπιεξσηέο δεκάξρνπο (αληηδεκάξρνπο), πνπ επίζεο ππνδεηθλχνληαη
απφ ην ζπκβνχιην.
ζνλ αθνξά ζηνπο λνκνχο, ην λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην είλαη ην βνπιεπφκελν
φξγαλν δηνίθεζήο ηνπο. Οη λνκαξρηαθνί ζχκβνπινη εθιέγνληαη κε άκεζε θαζνιηθή
ςεθνθνξία βάζεη ελφο πιεηνςεθηθνχ ζπζηήκαηνο ζε θάζε επαξρία (θαληφλη) θαη νη
κηζνί ζχκβνπινη αληηθαζηζηψληαη θάζε ηξία ρξφληα. Σν λνκαξρηαθφ ζπκβνχιην
ζπζηήλεη εηδηθέο επηηξνπέο αλά ηνκείο, ηα κέιε ησλ νπνίσλ είλαη λνκαξρηαθνί
ζχκβνπινη. Δθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ Ννκνχ είλαη ν πξφεδξνο ηνπ λνκαξρηαθνχ
ζπκβνπιίνπ πνπ εθιέγεηαη απφ ηα κέιε ηνπ. Ο πξφεδξνο εθπξνζσπεί ηε κφληκε
επηηξνπή καδί κε ηνπο εθιεγκέλνπο αληηπξνέδξνπο ηνπ.
Σέινο ην πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην είλαη ην βνπιεπφκελν φξγαλν ηεο
πεξηθέξεηαο, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ εθιέγνληαη (απφ ην 2004), γηα ζεηεία έμη εηψλ βάζεη
ελφο πιεηνςεθηθνχ ζπζηήκαηνο δχν γχξσλ κε ιίζηα. Σν πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην
επηθνπξείηαη απφ εηδηθέο επηηξνπέο θαη απφ ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ζπκβνχιην,
ην νπνίν έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν θαη ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ εθπξφζσπνη ζσκαηείσλ,
θαη εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ. Ο πξφεδξνο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη
ζχκβνπινο θαη εθιέγεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ. Δίλαη ην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο
πεξηθέξεηαο θαη καδί κε ηνπο αληηπξνέδξνπο εθπξνζσπνχλ ηελ κφληκε επηηξνπή.
Ωο πξνο ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ζεκεηψλεηαη φηη κε ην λφκν γηα ηελ
Απνθέληξσζε ηνπ 2004 θαη ηνλ Οξγαληθφ Νφκν ηνπ 2003, δφζεθε ε δπλαηφηεηα
ζηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ κέζσ δεκνςεθηζκάησλ
πνπ νξγαλψλνληαη απφ ηα βνπιεπφκελα φξγαλα ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. Σν απνηέιεζκα
ελφο δεκνςεθίζκαηνο είλαη δεζκεπηηθφ φηαλ κεηέρνπλ ζε απηφ ηνπιάρηζηνλ νη κηζνί
εγγεγξακκέλνη εθινγείο.
Ο έιεγρνο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, θαζψο θαη ν έιεγρνο
ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο, πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 72 ηνπ πληάγκαηνο. Ο
πξνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ πξάμεσλ ησλ νξγάλσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο
θαηαξγήζεθε ην 1982. Αξκφδην φξγαλν γηα ηνλ a posteriori έιεγρν λνκηκφηεηαο είλαη
ν λνκάξρεο (prefect) καδί κε ην δηνηθεηηθφ δηθαζηή, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. Ο
έιεγρνο ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ αζθείηαη επίζεο a posteriori απφ
ην λνκάξρε ζε ζπλεξγαζία κε ην Πεξηθεξεηαθφ Κιηκάθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ.
ηνπο δήκνπο αλήθνπλ ηδίσο νη αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
 Πνιενδνκία
 Γεκνηηθφ νδηθφ δίθηπν
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 Αζηηθέο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο
 Δθπαίδεπζε θαη εγθαηαζηάζεηο θξνληίδαο ησλ παηδηψλ (θαηαζθεπή-ζπληήξεζε
παηδηθψλ ζηαζκψλ, ζρνιείσλ, δηαρείξηζε εγθαηαζηάζεσλ αλαςπρήο παηδηψλ)
 Πεξηβαιινληηθέο αξκνδηφηεηεο (πδξνδφηεζε, δίθηπα απνρέηεπζεο, ζπιινγή θαη
επεμεξγαζία απνξξηκκάησλ).
 Αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνκέα αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ.
Οη «λνκνί» αζθνχλ θπξίσο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο
θαη πγείαο, ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο (δεπηεξνβάζκηαο), ηνπ πεξηθεξεηαθνχ
ζρεδηαζκνχ (αγξνηηθή αλάπηπμε-αιηεία-λνκαξρηαθά νδηθά δίθηπα).
Οη ηνπηθέο αξρέο κπνξνχλ λα αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο είηε κε άκεζε
δηαρείξηζε είηε αλαζέηνληαο ηελ αξκνδηφηεηα ζε άιιν θνξέα πνπ αλαιακβάλεη ηε
ζρεηηθή επζχλε γηα ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ αθνινπζψληαο ηηο
κεζφδνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. πλήζσο απηέο νη κεηαζέζεηο αξκνδηνηήησλ έρνπλ ηηο
αθφινπζεο κνξθέο: κνξθή ηδησηηθήο εηαηξείαο, ή δεκνηηθήο (ηνπηθήο δεκφζηαο)
εηαηξείαο. Μεγάιε αλάπηπμε παξνπζηάδνπλ νη εηαηξηθέο ζρέζεηο δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ.
Ωο πξνο ηα νηθνλνκηθά ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζεκεηψλεηαη φηη ηα έζνδα
ησλ ππν-εζληθψλ θπβεξλήζεσλ ηεο Γαιιίαο πξνέξρνληαη απφ ηέζζεξηο άκεζνπο
θφξνπο πνπ θαινχληαη les quartes vieilles. Οη θφξνη απηνί επηβάιινληαη θαη απφ ηηο
ηξεηο βαζκίδεο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη απφ θάπνηεο δνκέο δηαδεκνηηθήο
ζπλεξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα ην θφξν ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, ην θφξν αθίλεηεο
πεξηνπζίαο-θηίξηα, ην θφξν θαηνηθίαο θαη ην θφξν γεο. Δπίζεο, ππάξρνπλ θαη άιινη
άκεζνη ή έκκεζνη θφξνη: ν θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, πνπ επηβάιιεηαη απφ ηνπο
λνκνχο θαη ηνπο δήκνπο, ν θφξνο γηα ηηο κεηαθνξέο, ν νπνίνο κεηαθέξεηαη απφ ηνπο
δήκνπο ζηνπο θνξείο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ παξέρνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε
ππεξεζία, θ.α.102
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Δπξσπατθή Έλσζε, ΔΠΑ 2007-2013, Μειέηε γηα ηελ Σνπηθή Γηαθπβέξλεζε.
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3.8 ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ Κ.Δ.Γ.Δ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΤΣΟΣΔΛΔΙΑ ΣΩΝ ΓΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
ην πιαίζην ηνπ εξσηήκαηνο «Οηθνλνκηθή Απηνηέιεηα θαη Βησζηκφηεηα ησλ
Γήκσλ ή νηθνλνκηθή αζθπμία;», θηλήζεθε ην Δηήζην πλέδξην ηεο Κ.Δ.Γ.Δ πνπ
νινθιεξψζεθε ζηηο 09 Μαΐνπ 2015103 θαη αλαιχζεθαλ ηα πξνβιήκαηα θαη νη
πξννπηηθέο ησλ Γήκσλ.
Σν πλέδξην, κεηαμχ άιισλ, απνθάζηζε φηη νη Γήκνη θαη ηα ζπιινγηθά ηνπο
φξγαλα

ΚΔΓΔ

θαη

ΠΔΓ,

πξέπεη

λα

αλαιάβνπλ

λέεο

πεξηζζφηεξεο

θαη

νπζηαζηηθφηεξεο πξσηνβνπιίεο πνπ λα έρνπλ ζηφρν αθελφο ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
ζεζκνχ, θαζηζηψληαο ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε Α΄ Βαζκνχ ζεζκηθά ηζρπξή,
ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηε θαη νηθνλνκηθά απηάξθε θαη αθεηέξνπ ηελ πξνψζεζε
πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζεζκηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ
εμεχξεζε ιχζεσλ ζε θξίζηκα δεηήκαηα φπσο104:
 Σελ ζεζκηθή αλαζπγθξφηεζε ησλ πξσηνβάζκησλ Ο.Σ.Α., κε νπζηαζηηθή
απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο
θαη ηεο εγγχηεηαο.
 Σελ πηνζέηεζε ελφο λένπ δηνηθεηηθνχ κνληέινπ νξγάλσζεο ηεο ρψξαο, φπνπ ην
Κεληξηθφ Κξάηνο ζα έρεη επηηειηθφ ξφιν κε ηαπηφρξνλε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ
Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ.
 Σελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο απηνδπλακίαο ησλ Γήκσλ, κε θνξνινγηθή
απνθέληξσζε, ρσξίο λένπο θφξνπο θαη λέα θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ πνιηηψλ, ν
ηεξκαηηζκφο ηεο πνιηηηθήο ζπλερψλ πεξηθνπψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο θαη ε
ζηαδηαθή επηζηξνθή ησλ πιενλαζκάησλ πνπ δηακνξθψζακε ηα ηειεπηαία ρξφληα,
εηδηθά ζηε ΑΣΑ θαη ην ΠΓΔ.
 Σελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ηεο πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζην ζρεδηαζκφ
θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ λένπ ΔΠΑ 2014-2020
θαη ησλ άιισλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ.
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Ηζηνζειίδα http://www.aftodioikisi.gr/dimoi/oloklirothikan-oi-ergasies-tou-sinedriou-tis-kede-oiapofaseis-gia-oikonomika-koinoniki-politiki-diaxeirisi-aporrimmaton-metanasteftiko-ktl
Οινθιεξψζεθαλ νη εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΔ – Οη απνθάζεηο γηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθή
πνιηηηθή, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, κεηαλαζηεπηηθφ θηι – 09/05/2015
104
Ibid.
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 Σελ νξγάλσζε θαη ην ιεηηνπξγηθφ εθζπγρξνληζκφ ησλ Γήκσλ κε δξάζεηο
δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, κε ρξεκαηνδφηεζή
ηνπο απφ ην ΔΠΑ 2014-2020.
 Σελ δηαζθάιηζε θαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ
ησλ Γήκσλ κε πφξνπο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ, ψζηε λα δηεπξχλεηαη ν ξφινο ηνπο
ζηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ζπλνρήο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
 Σελ αλάιεςε λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πηνζέηεζε
ελφο θηιηθνχ ζην πεξηβάιινλ θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνληνο γηα ηνπο πνιίηεο
ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, κε απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ Γήκσλ.
 Σελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ Γήκσλ ζηελ πξνψζεζε θαη νινθιήξσζε ηνπ
Υσξνηαμηθνχ θαη ηνπ Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ.
ε φηη αθνξά ζηα νηθνλνκηθά:
 Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε εθθξάδεη ηε ξηδηθή αληίζεζή ηεο ζην «Παξαηεξεηήξην
Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο» θαη ηελ επηηξνπεία ζηνπο Γήκνπο. Σα πξνβιήκαηα απφ ην
αζθπθηηθφ πιαίζην πνπ δεκηνπξγεί ην Παξαηεξεηήξην νδεγνχλ έλαλ-έλαλ ηνπο
Γήκνπο ζε αδηέμνδν.
 Τπνζηεξίδεη ηνπο δχν ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: α) ηελ ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ζην
θνηλνηηθφ θεθηεκέλν, δειαδή ζε πξψην ζηάδην ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ
εζφδσλ ή δαπαλψλ ησλ Γήκσλ ζην ΑΔΠ ζην 8% κε ηειηθφ ζηφρν ην 11,5%, πνπ
απνηειεί ηνλ Κνηλνηηθφ κέζν φξν θαη β) ηελ δεκνζηνλνκηθή απνθέληξσζε κε
κεηαθνξά θνξνινγηθψλ πφξσλ θαη ηζρπξφ αλαδηαλεκεηηθφ κεραληζκφ, ρσξίο
πξφζζεηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ πνιηηψλ.
 Γηεθδηθεί ηελ αλάιεςε αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ κε ηε δεκηνπξγία Δηδηθνχ
Αλαπηπμηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο Γήκνπο, κε ζπλδπαζκέλε ρξεκαηνδφηεζε απφ
Δζληθνχο θαη Κνηλνηηθνχο Πφξνπο θαη ρξεκαηνπηζησηηθή ελίζρπζε απφ ην Σακείν
Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.
 Πξνηείλεη ηε κεηεμέιημε ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ζε Γεκνηηθή
Σξάπεδα.
 Απαηηεί ηε δηάζεζε 2 δηο επξψ απφ ην λέν ΔΠΑ 2014-2020 γηα ηε δεκηνπξγία
επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο, κε ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ηνπο Γήκνπο θαη
ελδηάκεζνπο θνξείο ηελ ΔΔΣΑΑ Α.Δ. θαη Γήκνπο.
ε ζρέζε κε ηα ζεζκηθά δεηήκαηα ην πλέδξην, κε βάζε ηνπο ζηφρνπο πνπ
ηέζεθαλ θαη γλσξίδνληαο ηε βνχιεζε ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ
Καιιηθξάηε, ζπλεγνξεί, κεηά απφ νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ, ζηελ
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βειηίσζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηα αθφινπζα
δεηήκαηα:
 Απνζαθήληζε ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ επηπέδσλ ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο (θεληξηθή θαη απνθεληξσκέλε δηνίθεζε, πεξηθέξεηεο θαη δήκνη) θαη
απνθέληξσζε λέσλ αξκνδηνηήησλ κε βάζε ηηο αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο
εγγχηεηαο, κε ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ θαη πφξσλ.
 Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο ησλ δήκσλ κε θαηεχζπλζε ηε
ζπγρψλεπζε θαη θαηάξγεζε νξγάλσλ, ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε
κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο.
 Δθζπγρξνληζκφο ησλ πνιηηηθψλ πξνζσπηθνχ ησλ δήκσλ, θσδηθνπνίεζε ησλ
δηαηάμεσλ πνπ ην αθνξνχλ, ειεχζεξεο πξνζιήςεηο κφληκνπ εμεηδηθεπκέλνπ
πξνζσπηθνχ ζε φινπο ηνπο δήκνπο θαη ηδηαίηεξα ζηνπο κηθξνχο νξεηλνχο θαη
λεζησηηθνχο θαη δηαηήξεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο δηαδεκνηηθήο θηλεηηθφηεηαο.
 Καηάξγεζε ησλ πνιιαπιψλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη δεκηνπξγία εληαίνπ
ειεγθηηθνχ ζπζηήκαηνο.
 Οξηζηηθή επίιπζε φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαζηαηηθή ζέζε ησλ
αηξεηψλ
Σέινο, ην πλέδξην εθηηκά φηη νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα ην ρσξνηαμηθφ ησλ
δήκσλ πξέπεη λα αθνξά κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο κεγάισλ λεζησηηθψλ δήκσλ, κεηά
απφ ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη δηαβνχιεπζε
ηεο ΚΔΓΔ κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο. Δηδηθά
γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κηθξψλ δήκσλ ησλ νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ην
πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ πξνηείλεη θαη δηεθδηθεί:
 Άκεζε, θαηά πξνηεξαηφηεηα ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο κε εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ θαη ηζρπξά θίλεηξα πξφζιεςεο, θαζψο θαη επαλεμέηαζε ηνπ πιαηζίνπ
αξκνδηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΚΔΠ.
 Πξφβιεςε

εηδηθψλ

θνξνινγηθψλ

θηλήηξσλ

γηα

ηελ

ελίζρπζε

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
 Δπαλαθνξά ηνπ θαζεζηψηνο αζθάιηζεο ζηνλ ΟΓΑ επαγγεικαηηψλ νξεηλψλ
πεξηνρψλ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 2.000 θαηνίθσλ θαη
 Μεηάβαζε ζην ςεθηαθφ ζήκα φισλ ησλ νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ηεο
ρψξαο.

71

3.9 ΝΟΜΟΥΔΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΣΔΛΔΙΑ ΣΩΝ Ο.Σ.Α .– ΟΙ
ΑΛΛΑΓΔ ΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΩΝ ΓΗΜΩΝ
Σν Ννκνζρέδην πνπ θαηαηέζεθε γηα ηελ Απηνηέιεηα ησλ Ο.Σ.Α., πξνθαιεί
αιιαγέο ζηα νηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ θαη έξρεηαη λα βνεζήζεη ζηα νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δήκνη.
Σν ζρέδην Νφκνπ105 πνπ έρεη ηίηιν «Απηνηειήο ππεξεζία ειέγρνπ λνκηκφηεηαο
Ο.Σ.Α.

–

Οηθνλνκηθή

βησζηκφηεηα

θαη

απηνηέιεηα

Ο.Σ.Α.

–

Καλφλεο

Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο», αλάκεζα ζηα άιια, πξνβιέπεη:
 Σελ ίδξπζε ζηελ θάζε έδξα πεξηθέξεηαο Απηνηεινχο Τπεξεζίαο Δπνπηείαο ΟΣΑ
(ΑΤΔ - ΟΣΑ), ε νπνία ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ ππνπξγφ Δζσηεξηθψλ.
 Σε ζχζηαζε ζε θάζε ΑΤΔ – ΟΣΑ ηεο ζέζεο ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο, ν νπνίνο
αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πξάμεσλ ησλ ΟΣΑ θαη ηνλ πεηζαξρηθφ έιεγρν
αηξεηψλ νξγάλσλ ηνπο.
 Σν δηθφ ηεο νξγαληζκφ εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηεο θάζε ΑΤΔ – ΟΣΑ ν νπνίνο
δηαξζξψλεηαη σο εμήο:
α. Γξαθείν Διεγθηή Ννκηκφηεηαο,
β. Γηεχζπλζε Δπνπηείαο ΟΣΑ κε (α) Σκήκα Γεληθψλ Τπνζέζεσλ, (β) Σκήκα
Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ, (γ) Σκήκα Σερληθψλ Τπνζέζεσλ,
γ. Απηνηειέο Σκήκα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Τπνζηήξημεο κε πεηζαξρηθά
φξγαλα θαη

αξκνδηφηεηεο θαζψο θαη ζχζηαζε

Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο

Αλαζπγθξφηεζεο ησλ ΟΣΑ. χκθσλα κε ην ρέδην Νφκνπ, ζθνπφο ηεο Δπηηξνπήο
είλαη ε δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, σο Τπνηνκέα Ο.Σ.Α., ε κέξηκλα γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ Ο.Σ.Α. θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπο Πξνζψπσλ θαη ε
ππνβνιή εηζεγήζεσλ ζρεηηθά κε δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ ην Κξάηνο ή νη
Ο.Σ.Α. θαη ηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα ελδείθλπηαη λα πινπνηήζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιηζηεί ε ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ
ηειεπηαίσλ.

105

Ηζηνζειίδα www.aftodioikisi.gr Καηαηέζεθε ην Ν/ γηα ηελ απηνηέιεηα ησλ ΟΣΑ: Ση αιιάδεη ζηα
νηθνλνκηθά ησλ δήκσλ (λνκνζρέδην) – 29/07/2015.
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3.10 Η ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ
ΠΛΑΙΙΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2015 – 2018
ηε κειέηε πνπ εθπφλεζε ην Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν ηεο Α.Γ.Δ.Γ.Τ.
παξνπζηάζηεθε κεηαμχ άιισλ θαη ην Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο
ηξαηεγηθήο 2015 – 2018. ηε κειέηε απηή αλαιχνληαη νη δπζκελείο πξννπηηθέο πνπ
ζα αθνινπζήζνπλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο
ηξαηεγηθήο 2015 – 2018.
Δπεηδή ε κειέηε απηή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, παξαθάησ παξαηίζεληαη
απνζπάζκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη ην πξνζσπηθφ ησλ Γήκσλ,
ψζηε λα ζρεκαηηζηεί κία πιήξε εηθφλα γηα ην νηθνλνκηθφ πξφβιεκα πνπ βηψλνπλ νη
Γήκνη ηα ηειεπηαία ρξφληα106.

3.10.1 Οικονομικά ζηοισεία
χκθσλα κε ην λέν Μ.Π.Γ.. 2015-2018 (Ν.4263/2014), «ε Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε θαιείηαη λα ζπκβάιεη ζηε ζπλνιηθή δεκνζηνλνκηθή πξνζπάζεηα, κε
ηδηαίηεξε έκθαζε λα δίλεηαη ηφζν ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ φζν θαη ζηελ
απνθιηκάθσζε ησλ εμφδσλ ηεο».
ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδεηαη ν ελνπνηεκέλνο πξνυπνινγηζκφο ησλ
θνξέσλ Σ.Α. (Γήκνη, Πεξηθέξεηεο θαη λνκηθά ηνπο πξφζσπα) θαη πξνβιέπνληαη:
1. ε φηη αθνξά ηα έζνδα (βαζηθέο θαηεγνξίεο):
 Οη ζπλνιηθνί Κ.Α.Π. ηεο Σ.Α. παξακέλνπλ ζηαζεξνί απφ ην 2015 έσο ην 2018
(απφ 3.019 εθ. € ζε 3.035 εθ. €, αχμεζε 0,53%).
 Σα ινηπά έζνδα (θπξίσο θφξνη, ηέιε δηθαηψκαηα, εηζθνξέο) απμάλνπλ απφ 2.336
εθ. € ην 2015 ζε 2.717 εθ. € ην 2018 (κεηαβνιή +16,3%).
 Οη επηρνξεγήζεηο απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κεηψλνληαη απφ
1.544 εθ. € ην 2015 ζε 1.509 εθ. € ην 2018 (κεηαβνιή –2,32%).
 Οη ππφινηπεο θαηεγνξίεο εκθαλίδνπλ κηθξά κεγέζε π.ρ. ηφθνη θαηαζέζεσλ ή
ιήγνπλ κε βάζε ην λφκν π.ρ. επηρνξεγήζεηο γηα πιεξσκή ιεμηπξφζεζκσλ
106

«Πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε: Σα νηθνλνκηθά ηεο, ε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ηεο θαη νη επηπηψζεηο
ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηα Γεκφζηα αγαζά», κειέηε ηνπ Κνηλσληθνχ Πνιχθεληξνπ ηεο
Α.Γ.Δ.Γ.Τ. Αζήλα 2014.
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ππνρξεψζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία δαπαλψλ ή αθνξνχλ ηηο
εηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ πνπ ζπλδένληαη κε δαπάλεο πνπ
απνδίδνληαη (αζθαιηζηηθά ηακεία, θνξνινγηθέο θξαηήζεηο).
2. ε φηη αθνξά ηηο δαπάλεο (βαζηθέο θαηεγνξίεο):
 Οη ακνηβέο πξνζσπηθνχ απμάλνληαη ειάρηζηα απφ 1.514 εθ. € ην 2015 ζε 1.543 εθ.
€ ην 2018 (κεηαβνιή +1,9%), πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηηο ειάρηζηεο κειινληηθέο
πξνζιήςεηο (βιέπε παξαθάησ), φζν θαη ζηελ πξνβιεπφκελε ζεζκηθά πιένλ
ζηαζηκφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα.
 Σα πξνλνηαθά επηδφκαηα κεηψλνληαη απφ 721 εθ. € ην 2015 ζε 684 εθ. € ην 2018
(κεηαβνιή –5,13%).
 Οη επελδπηηθέο δαπάλεο (ηνπηθέο ππνδνκέο, έξγα) παξακέλνπλ ζηαζεξέο απφ 1.661
εθ. € ην 2015 ζε 1.667 εθ. € ην 2018.
 Οη ινηπέο δαπάλεο (παξνρέο ηξίησλ, αλαιψζηκα, κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο ζε
Ννκηθά Πξφζσπα θ.α.), δειαδή ηα ππφινηπα ιεηηνπξγηθά έμνδα, απμάλνληαη
ειάρηζηα απφ 2.102 εθ. € ην 2015 ζε 2.241 εθ. € ην 2018 (κεηαβνιή +6,6%).
 Δκθαλίδνληαη κεγάια πιενλάζκαηα ηεο Σ.Α. απφ 852 εθ € ην 2015 ζε 1.046 εθ. €
ην 2018 (αχμεζε +22,7%), ηα νπνία είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα επηηεπρζνχλ107.

Οη δεκνζηνλνκηθέο δεζκεχζεηο ζην Μ.Π.Γ.. αλαιχνληαη ζε ζηαζεξέο ή θαη
κεησκέλεο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, ζηάζηκεο ιεηηνπξγηθέο, κηζζνινγηθέο θαη
επελδπηηθέο δαπάλεο, κείσζε ησλ πξνλνηαθψλ επηδνκάησλ θαη κεγάιε αχμεζε ησλ
ηδίσλ εζφδσλ (ηνπηθή θνξνινγία).
Ζ πνιηηηθή απηή έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία πιενλαζκάησλ, ηα νπνία ζα
ζπκςεθίδνληαη κε ηα ειιείκκαηα πνπ ζα εμαθνινπζεί λα παξάγεη ε θεληξηθή
δηνίθεζε θαη ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα.

Αλαθνξηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κία ζηαρπνιφγεζε ηνπο ζε θείκελα πνπ επηζπλάπηνληαη ζην
Μ.Π.Γ.., θαηαιήγεη ζηα εμήο: «Μέρξη ην ηέινο Ινπλίνπ, ζα εθδνζεί κηα Κ.Υ.Α. γηα κηα
θνηλή κεζνδνινγία γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Ο.Τ.Α. θαη ηελ
έγθξηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο θαη γηα ηελ ίδξπζε κηαο
ζαθνύο
107

δηαδηθαζίαο

επηζθόπεζεο

ησλ

πξνϋπνινγηζκώλ

ηεο

Τ.Α.

από

ην

Ibid.
74

Παξαηεξεηήξην γηα ηνπο Ο.Τ.Α., πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπλνρή κε ηνπο
ζηόρνπο ηνπ Μ.Π.Δ.Σ.»
Δπηπιένλ, ζην «Μλεκφλην ζπλελλφεζεο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο» αλαθέξνληαη, ζε δηάθνξα ζεκεία, ηα αθφινπζα:
1) Καζηέξσζε δεζκεπηηθψλ εηήζησλ ζηφρσλ ηζνινγηζκνχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα
ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
2) Δλίζρπζε ηνπ δηνξζσηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε κε ηελ:
 Έθδνζε Κ.Τ.Α. πνπ ζα παξέρεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αμηνιφγεζε απφ
ην Παξαηεξεηήξην ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο Σ.Α. (Μάηνο 2013).
 Καζηέξσζε κηαο δηαδηθαζίαο αλαζεψξεζεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο Σ.Α. απφ ην
Παξαηεξεηήξην

Οηθνλνκηθήο

Απηνηέιεηαο

ησλ

Ο.Σ.Α.

πξνθεηκέλνπ

λα

δηαζθαιηζηεί ε ζπλέπεηα ηνπο κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ Μ.Π.Γ.. (Ηνχληνο
2013).
3) Ζ είζπξαμε ησλ θφξσλ ζα πξέπεη λα εμαθνινπζήζεη λα εληζρχεηαη. Ζ ιεηηνπξγία
είζπξαμεο ησλ ρξεψλ ζα πξέπεη, εη δπλαηφλ λα ελζσκαησζεί κε ηελ είζπξαμε ησλ
ρξεψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο.
4) Σν πξσηνγελέο έιιεηκκα ην 2012 ήηαλ γχξσ ζην 1,3% ηνπ Α.Δ.Π., ρακειφηεξν
απφ ην ζηφρν ηνπ 1,5% ηνπ Α.Δ.Π., ράξε ζην κεγαιχηεξν απφ ην αλακελφκελν
απνηέιεζκα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ
θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ηα νπνία ππεξαληηζηάζκηζαλ ηελ αδχλακε απφδνζε
ησλ εζφδσλ θαη ηελ είζπξαμε ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο.
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ είλαη ζαθέο φηη νη έιεγρνη ζηελ θαηάξηηζε θαη
παξαθνινχζεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ Γήκσλ ζα εληαζνχλ θαη ζπλερίδεηαη ην
θαζεζηψο νηθνλνκηθήο ηνπο επηηήξεζεο κέρξη ην 2018.
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΥΟΡΕΩΝ Σ.Α.

2012

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

ΔΤΕ

ΔΤΕ

Β..

ΜΠΔ

Β..

ΜΠΔ

Β..

ΜΠΔ

Β..

ΜΠΔ

Β..

ΜΠΔ

Α. ΕΣΟΔΑ

2012

2013

2014

2014

2015

2015

7.840

7.827

2017

2017

8.020

8.007

1. Επιχορηγόςεισ τακτικού
προώπολογιςμού

2.828

3.080

3.001

2.994

3.032

3.019

3.112

3.099

3.042

3.029

3.048

3.035

2. Επιχορηγόςεισ ΠΔΕ

1.079

762

1.549

1.549

1.544

1.544

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

3. Τόκοι

48

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

4. Έςοδα Ε.Ε.

9

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2.289

2.199

2.239

2.239

2.336

2.336

2.473

2.473

2.593

2.593

2.717

2.717

6. Ειςπρϊξεισ υπϋρ
δημοςύου / τρύτων

756

692

692

692

692

692

692

692

692

692

692

692

7. Επιχορηγόςεισ
ληξιπροθϋςμων

255

678

162

162

0

0

0

0

0

0

0

0

6.747

9.477

9.710

9.703

9.672

6.802

15.679

15.653

9.906

9.893

16.039

16.013

1. Αμοιβϋσ προςωπικού

1.690

1.639

1.548

1.546

1.507

1.502

1.514

1.488

1.544

1.532

1.549

1.543

2. Προνοιακϊ επιδόματα

822

747

747

747

721

721

684

684

684

684

684

684

3. Τόκοι

87

73

73

73

73

73

83

83

83

83

83

83

4. Επενδύςεισ

958

1.094

1.605

1.605

1.661

1.661

1.657

1.657

1.667

1.667

1.667

1.667

5. Λοιπϋσ δαπϊνεσ

2.462

2.172

2.323

2.323

2.102

2.102

2.236

2.236

2.225

2.225

2.241

2.241

6. Αποδόςεισ υπϋρ
δημοςύου / τρύτων

728

765

742

742

742

742

742

742

742

742

742

742

0

820

275

275

0

0

0

0

0

0

0

0

518

154

383

378

851

843

923

936

944

943

1.054

1.047

5. Λοιπϊ ϋςοδα

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ

7. Δαπϊνη ληξιπροθϋςμων
Α – Β = Πλεόνασμα ή
Έλλειμμα (-)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ
ΥΟΡΕΩΝ Σ.Α.
Μεταβολό ανεξόφλητων
υποχρεώςεων
Λοιπϋσ προςαρμογϋσ
ESA Πλεόνασμα ή
Έλλειμμα (-)

2012

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

ΔΤΕ

ΔΤΕ

Β..

ΜΠΔ

Β..

ΜΠΔ

Β..

ΜΠΔ

Β..

ΜΠΔ

Β..

ΜΠΔ

170

769

405

405

9

9

21

21

-2

-2

-1

-1

6

-153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

693

770

788

784

860

852

945

958

942

941

1.053

1.046

Όλα τα ποςϊ ςε εκατομμύρια ευρώ,
ΔΥΕ: Διαδικαςύα υπερβολικού ελλεύμματοσ,
Β.Σ.: Βαςικό ςενϊριο (υπολογιςμού ςε ταμειακό βϊςη: απολογιςτικό 2012 / 2013, 2014 εκτύμηςη, προβλϋψεισ τα επόμενα ϋτη)
ESA: Ευρωπαώκό Σύςτημα Εθνικών Λογαριαςμών.

3.10.2 Πποζωπικό ηων Γήμων
Οη κεηαβνιέο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην Μ.Π.Γ.. θαηαγξάθνληαη σο εμήο:
2012
Απνρσξήζεηο
Πξνζιήςεηο

-3.874

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3.671

2.366

2.100

1.913

1.862

1.242

323

398

237

210

1.913

1.862

Σεκείσζε: ηα ζηνηρεία ηνπ 2012 θαη 2013 είλαη πξαγκαηηθά, ηνπ 2014 εθηηκήζεηο, ελώ ησλ ππόινηπσλ
ρξόλσλ δεζκεύζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ηεξεζνύλ.

 Σελ ηξηεηία 2012-2014 ππνινγίδεηαη φηη απνρψξεζαλ 9.911 άηνκα απφ ηνπο
Γήκνπο θαη πξνζιήθζεθαλ 721 (αξλεηηθφ ηζνδχγην 9.190).
 Σα ππφινηπα ηέζζεξα ρξφληα 2015 - 2018 πξνβιέπεηαη φηη ζα απνρσξήζνπλ 7.117
άηνκα θαη ζα πξνζιεθζνχλ 4.222, δειαδή ην ηζνδχγην ζα παξακείλεη αξλεηηθφ θαηά
2.895 άηνκα. πλεπψο ε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Γήκσλ ζα ζπλερηζηεί κέρξη ην
2018.
 Γηα ηα έηε 2014 - 2016 πξνβιέπνληαη πξνζιήςεηο ζηα επίπεδα 1 πξνο 10 πεξίπνπ
θαη γηα ηα έηε 2017 θαη 2018 πξνζιήςεηο φζεο θαη νη απνρσξήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ
έηνπο.
 Οη πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ Τ.Δ. θαη Γ.Δ. αλαζηέιινληαη κέρξη θαη ην 2016108.

3.10.3 Λοιπέρ δπάζειρ ηος Τποςπγείος Δζωηεπικών ζηο Μ.Π.Γ..
ην Μ.Π.Γ.. πξνβιέπεηαη ε ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ
ηνπ ΤΠ.Δ. πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Οξηζκέλεο έρνπλ μεθηλήζεη απφ
ην 2012, άιιεο πινπνηνχληαη κε αξγνχο ξπζκνχο, ελψ εκθαλίδνληαη θαη λέεο (ζε
παξέλζεζε ην πεξηερφκελν θαη ζρεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο).
 Αλαδηάξζξσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γ.Δ.Τ.Α. (λέα
δξάζε ζπλδεφκελε κε πηζαλέο ηδησηηθνπνηήζεηο, δηαζεζηκφηεηεο θαη νηθνλνκηθή
εμπγίαλζε ησλ επηρεηξήζεσλ).

108

«Πξσηνβάζκηα Απηνδηνίθεζε: Σα νηθνλνκηθά ηεο, ε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ηεο θαη νη επηπηψζεηο
ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ζηα Γεκφζηα αγαζά», κειέηε ηνπ Κνηλσληθνχ Πνιχθεληξνπ ηεο
Α.Γ.Δ.Γ.Τ. Αζήλα 2014
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 Αμηνιφγεζε επνπηεπφκελσλ θνξέσλ Τπνπξγείνπ (εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ
Ν.4024/2011 «Αλαδηνξγάλσζε δεκφζησλ ππεξεζηψλ, αλαθαηαλνκή νξγαληθψλ
ζέζεσλ», ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ έρεη παξαηαζεί έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 κε ην
άξζξν 10 ηνπ Ν.4210/2013, ελψ κε ηελ Κ.Τ.Α. ΓΟΑ/Φ.20/31331, ην πεδίν ηνπ έρεη
επεθηαζεί ζηνπο Ο.Σ.Α. α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ζηα λνκηθά ηνπο πξφζσπα).
 Πξνψζεζε ησλ .Γ.Η.Σ. ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (απνζαθήληζε θαη
ζπκπιήξσζε ηνπ ππάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ψζηε λα δηεπθνιπλζνχλ νη
ζπκπξάμεηο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, επηινγέο ζπκπξάμεσλ φπσο ζπγθεθξηκέλεο
αξκνδηφηεηεο θαη αθίλεηε πεξηνπζία, αλαζέζεηο ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο ζπκβνχισλ,
πηζαλή ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ δήκσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο). Ζ
δξάζε απηή ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ αλάινγε «Τπνζηήξημε ησλ Φν.Γ..Α. θαη ηεο
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ».
 Οινθιήξσζε πξνγξάκκαηνο ελδπλάκσζεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε ζπλεξγαζία
κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ Γεξκαληθή Κπβέξλεζε (βιέπε πξσηφθνιιν
ζπλεξγαζίαο ΤΠ.Δ., Κ.Δ.Γ.Δ., Δ.Ν.Π.Δ., Task Force γηα ηελ Διιάδα θαη
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Σερλνινγίαο ηεο Γεξκαλίαο).
 Πξνψζεζε Οδηθνχ Υάξηε Μεηαξξπζκίζεσλ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε πνπ
εμεηδηθεχεη ην πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έρεη εληαρζεί ζην
Δ.Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε», ε πξάμε «Δμεηδίθεπζε Οδηθνχ Υάξηε Παξαηεξεηήξην Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ησλ Ο.Σ.Α.-Αλαδηνξγάλσζε δνκψλ» 109.

3.11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΤΣΟΣΔΛΔΙΑ ΣΩΝ ΓΗΜΩΝ: ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ
Ή ΚΑΣΑΡΑ;
Πξσηαξρηθφο θαη δηαξθήο ζηφρνο θάζε Γεκνηηθήο Αξρήο ζα πξέπεη λα είλαη ν
εμνξζνινγηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ, θπξίσο φκσο ε εμεχξεζε
ελαιιαθηηθψλ πεγψλ εζφδσλ. Δίλαη απηνλφεην πσο ε έιιεηςε πφξσλ δεκηνπξγεί
θνιιήκαηα θαη θαζπζηεξήζεηο (αλ φρη αλαβνιή) νπνηνπδήπνηε πξνγξακκαηηθνχ
ζηφρνπ, απφ ηνλ πην κηθξφ έσο ηνλ πην κεγάιν.110

109

Ibid.
«Οηθνλνκηθή Απηνηέιεηα ηνπ Γήκνπ». Σνπ Γηψξγνπ Πνιπρξνλίδε, Άξζξν ζηελ εθεκεξίδα
«XANTHIPress», 13 Μαΐνπ 2014, Ηζηνζειίδα: http://www.xanthipress.gr/ikonomiki-aftotelia-toudimou-tou-giorgou-polichronidi/
110
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ηελ Διιάδα, ην 60% πεξίπνπ ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο
πξνέξρεηαη απφ Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, ηηο νπνίεο φκσο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ
ηηο δηαρεηξίδνληαη νη Γήκνη, αιιά δηαρένληαη γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ
θαη πνιηηηθψλ πνπ αζθνχληαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε. Σν ππφινηπν 40% πεξίπνπ
ησλ πφξσλ πξνέξρεηαη απφ Γεκνηηθά έζνδα.111
Κνηλή παξαδνρή ζήκεξα είλαη φηη απφ ηε κηα νη πφξνη απφ ηελ πνιηηεία βαίλνπλ
κεηνχκελνη θαη ζα ειαρηζηνπνηεζνχλ, απφ ηελ άιιε ηα έζνδα ηνπ Γήκνπ
ππνιείπνληαη θαηά πνιχ ησλ πξνβιεπνκέλσλ. Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε ινηπφλ ν
Γήκνο λα απνθηήζεη, θαηά ην δπλαηφλ, νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. Αθελφο γηαηί κε ηνλ
ηξφπν απηφ απνθηά πιεξέζηεξν έιεγρν ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ εθηέιεζε έξγσλ θαη
ζηε παξνρή ππεξεζηψλ, έρνληαο κφλν γλψκνλα θαη θχξην ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
ελδηαθεξφλησλ θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ Γεκνηψλ, έηζη φπσο απηέο
δηακνξθψλνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη επθαηξίεο, ηνλ ηνπηθφ
ραξαθηήξα ησλ νπνίσλ (εθ ησλ πξαγκάησλ) αδπλαηεί λα αθνπγθξαζηεί πιήξσο ε
Κεληξηθή Γηνίθεζε. Αθεηέξνπ γηαηί ε νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη βησζηκφηεηα ηνπ
Γήκνπ απνηειεί κνριφ αλάπηπμεο ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη θαη’ επέθηαζε κνριφ
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ ίδησλ ησλ Γεκνηψλ.112
Ο ζηφρνο ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ηνπ Γήκνπ ζε θακία πεξίπησζε δε
κπνξεί λα επηηεπρζεί κε απμήζεηο θφξσλ θαη δεκνηηθψλ ηειψλ. Αληηζέησο ν Γήκνο
πξέπεη λα απμήζεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη λα εμαζθαιίζεη
ελαιιαθηηθέο πεγέο εζφδσλ113. Πξνο επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ σο παξαδείγκαηα,
ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, αλαθέξνληαη ηα εμήο:
1. Ζ Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ππαξρφλησλ πφξσλ. Να κε γίλεηαη ζπαηάιε ησλ
πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ηνπ Γήκνπ, δειαδή λα γίλνληαη ή λα παξάγνληαη πεξηζζφηεξα
κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο πφξνπο ή λα παξάγεηαη ε ίδηα πνζφηεηα πξντφληνο απφ ηνλ
Γήκν κε ηελ ρξήζε ιηγφηεξσλ πφξσλ114.
2. Ζ αλαθχθισζε κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή λέσλ πφξσλ, φπσο θαη γεληθφηεξα κηα
πνιηηηθή πξνζαλαηνιηζκέλε ζε λέεο κεζφδνπο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ.
3. Ο ηνπξηζκφο κπνξεί λα αλαδεηρζεί ζε θνξπθαίν εμαγψγηκν πξντφλ ηνπ θάζε ηφπνπ
(κεηαμχ άιισλ). Ο ηνπξηζκφο είλαη έλα πνιχ ηζρπξφ πξντφλ εάλ νη Γήκνη ζηξαθνχλ
θαη ζε άιιεο κνξθέο ελαιιαθηηθψλ ηνπξηζηηθψλ πξντφλησλ θαη φρη ζηηο
111

Ibid.
Ibid.
113
Ibid.
114
Ibid.
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ζπλεζηζκέλεο. Γηα παξάδεηγκα ν Γήκνο Ρεζχκλνπ, πνπ έρεη ζηελ έδξα ηνπ ην
Παλεπηζηήκην Κξήηεο, πνπ ηφζα πξνζθέξεη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, κπνξεί λα
αλαπηχμεη ην ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ, δηνξγαλψλνληαο επηζηεκνληθέο εκεξίδεο γηα ηελ
πξνβνιή θαη αλάδεημε ηνπ Φξνπξίνπ «Φνξηέηδα» ή ησλ λενθιαζηθψλ θηηξίσλ θαη
κλεκείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ παιηά πφιε. Μπνξεί αθφκε λα αλαπηχμεη ηνλ
πεξηπαηεηηθφ ή νξεηβαηηθφ ή ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ γηα ηελ αλάδεημε ησλ θπζηθψλ
ηφπσλ ηνπ, π.ρ. Φαξάγγη Μχισλ, Φαξάγγη Αγίνπ Αλησλίνπ, Μνλή Αξθαδίνπ, Μνλή
Πξέβειε κε ην ηζηνξηθφ κνλαζηήξη θαη ην παλέκνξθν ηνπίν ηνπ θνηληθνδάζνπο θαη
ηφζα άιια. Αλάινγεο δξάζεηο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ θαη άιινη Γήκνη ηεο ρψξαο
αλαδεηθλχνληαο ηηο νκνξθηέο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ηφπνπ ηνπο. Έηζη ζα
απαγθηζηξσζνχλ απφ ην Κεληξηθφ Κξάηνο θαη ηνπο πφξνπο πνπ θάπνηα ζηηγκή ζα
ζηακαηήζνπλ λα ηξνθνδνηνχλ ηνπο Γήκνπο θαη ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε
γεληθφηεξα.
4. Ζ θαηαγξαθή θαη ε αμηνπνίεζε ηεο Γεκνηηθήο πεξηνπζίαο ζα ζπληειέζεη πξνο ηελ
επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο. Γεθάδεο δεκνηηθά θηίξηα
παξακέλνπλ αλεθκεηάιιεπηα θαη πνιινί Γήκνη, δπζηπρψο αγλννχλ ηελ χπαξμή ηνπο.
5. Ζ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, παξνρή
θηλήηξσλ θαη ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν ε ηδησηηθή
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε πξνάγεηαη θαη εληζρχεηαη115.
6. Ζ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο απφ ηνπο Γήκνπο, δηνξγαλψλνληαο
πξνγξάκκαηα ΣΟΠΑ (Σνπηθά Πξνγξάκκαηα Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο) ή
ζεκηλάξηα κέζσ ησλ Κέληξσλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο, πξνζθέξνληαο επθαηξίεο κάζεζεο
θαη απαζρφιεζεο ζε λένπο.
Βέβαηα γηα λα γίλνπλ φια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα αιιάμεη ε αληίιεςε θαη ε
λννηξνπία φισλ, απφ ηνπο Γεκφηεο κέρξη ηνπο Γεκνηηθνχο Άξρνληεο. Δμάιινπ νη
Γήκνη ηδξχζεθαλ σο ηέηνηνη: λα ηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσλία κέζα απφ
ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο.
Πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, άιισζηε, θηλήζεθαλ νη Γήκαξρνη, κε
πξνεμάξρνληεο ηνπο Γήκαξρνπο Αζελαίσλ θαη Θεζζαινλίθεο ζην ζπλέδξην ηεο
Κ.Δ.Γ.Δ., δεηψληαο πεξηζζφηεξε νηθνλνκηθή απηνηέιεηά ηνπο.
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Ibid.
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3.12

ΣΔΛΙΚΑ:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΤΣΟΣΔΛΔΙΑ

ΚΑΙ

ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΦΤΞΙΑ;
Οη πεξηνξηζκνί πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ θαη ηα κεγάια
νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ θπξηεχζεη ηε ρψξα καο, θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ
εθαξκνγή κίαο λέαο ζηξαηεγηθήο ζε φηη αθνξά ηα νηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ.
Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε φισλ φηη ηα νηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ έρνπλ θηάζεη ζην
απξνρψξεην, θαζψο ε Απηνδηνίθεζε είλαη απηή πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ γηα δεκηνπξγία δεκνζηνλνκηθνχ πιενλάζκαηνο κε πνιιέο ζπζίεο, ελψ νη
ππεξεζίεο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο ζπλερίδνπλ ηελ αιφγηζηε πνιηηηθή ζπαηάιεο
θαη δαπαλψλ ρσξίο αληίθξηζκα πξνθαιψληαο δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα. Δίλαη ζε
φινπο γλσζηφ φηη απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο νη πφξνη ηεο απηνδηνίθεζεο έρνπλ
κεησζεί πάλσ απφ 60%, ελψ έρνπλ πξνζηεζεί λέεο αξκνδηφηεηεο ζηνπο Γήκνπο απφ
ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε, ρσξίο θπζηθά ηε κεηαθνξά ησλ αληίζηνηρσλ πφξσλ (π.ρ.
ππεξεζίεο πνιενδνκίαο, ζρνιεία θ.ιπ.). Παξφια απηά νη Γήκνη παξάγνπλ
δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα θαη ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ εζληθή πξνζπάζεηα
εμπγίαλζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο.116
Κιαζηθφ παξάδεηγκα ν Γήκνο Ρεζχκλεο πνπ θαηάθεξε λα εμνθιήζεη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ πξνο ηξίηνπο, λα εθηειέζεη κεγάια θαη ζεκαληηθά έξγα θαη γεληθά
λα ζπκβάιεη κε ηα πεληρξά νηθνλνκηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ
δεκνηψλ ηνπ, ρσξίο λα παξαιείπεη λα ηνπο πξνζθέξεη θαη «αλάζεο πνιηηηζηηθέο»,
δηνξγαλψλνληαο ην Καξλαβάιη, ην Αλαγελλεζηαθφ Φεζηηβάι, Πνιηηηζηηθέο
Δθδειψζεηο θαη ηφζα άιια.
Βέβαηα, ην γεγνλφο φηη κέρξη ηψξα νη Γήκνη έρνπλ θαηαθέξεη λα αληαπνθξηζνχλ
ζην ξφιν ηνπο δελ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα είλαη ν ζεζκφο εθείλνο ηνπ Κξάηνπο πνπ
έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηθνπέο ζε ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην Κεληξηθφ Κξάηνο
(Κ.Α.Π), ελψ νη ππφινηπνη ζπλερίδνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ λα κελ ππάξρεη θξίζε ή
έζησ κε δπζαλάινγεο κεηψζεηο ζηα έζνδά ηνπο θαη ζηαζεξή πνξεία ζηα έμνδά ηνπο.
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Ζ πξνζπάζεηα πξέπεη λα είλαη ζπιινγηθή, αιιηψο δελ κπνξεί λα έρεη απνηέιεζκα θαη
κέρξη ηψξα δελ ππάξρνπλ ζεκαηηθά απνηειέζκαηα, παξά κφλν ζπζίεο ηνπ Διιεληθνχ
ιανχ117.
Η αλαπνηειεζκαηηθόηεηα πνπ έρεη επηδείμεη ε θεληξηθή εμνπζία πξνβιεκαηίδεη
όινπο, θαζώο νη πνιίηεο έρνπλ αληηιεθζεί όηη ε Απηνδηνίθεζε είλαη απηή πνπ ζηέθεηαη
όξζηα θαη ζηεξίδεη ην ζύζηεκα δηνίθεζεο ηεο ρώξαο θαη ηελ θνηλσλία ηα ηειεπηαία
ρξόληα. Εηδηθά ζε ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο παξαηεξείηαη κία άηαθηε ππνρώξεζε
ηνπ ξόινπ ηνπ θεληξηθνύ Κξάηνπο θαη ην θελό πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί πξνζπαζνύκε λα
ην θαιύςνπκε κε ηηο ιίγεο δπλάκεηο πνπ έρνπκε, ζε ζπλεξγαζία κε θνξείο πνπ δελ
ζρεηίδνληαη κε ην Κξάηνο, όπσο είλαη ε Εθθιεζία118.
Ζ Απηνδηνίθεζε είλαη απηή πνπ πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ηηο ππνδνκέο πνπ
εμππεξεηνχλ άκεζα ηελ θνηλσλία κε ειάρηζην πξνζσπηθφ, αθνχ ηεο απαγνξεχεηαη λα
πξνζιάβεη λέν πξνζσπηθφ, φπσο ζπκβαίλεη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θνξείο ηνπ
Γεκφζηνπ ηνκέα. 119.
Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε θαηαξράο νη Έιιελεο θνξνινγνχκελνη λα γλσξίδνπλ
πνπ πεγαίλνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο κέζα απφ έλα ζχζηεκα απφιπηεο δηαθάλεηαο ζηε
δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ, αιιά θαη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί ε Απηνδηνίθεζε απφ
ηελ θεληξηθή Κπβέξλεζε θαη ηα πνιηηηθά θφκκαηα. Μφλν έηζη ζα επηηεπρζεί ε
κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ, αιιά θαη ε κεηαηξνπή ησλ
Γήκσλ ζε πξαγκαηηθνχο κνρινχο αλάπηπμεο, κε απηνηέιεηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη
απφιπηε δηαθάλεηα ζηα νηθνλνκηθά ηνπο120.
Θα πξέπεη ινηπφλ νη Γήκαξρνη λα θάλνπλ ιφγν φρη γηα λένπο θφξνπο αιιά γηα
αλαθαηαλνκή ηνπ πθηζηάκελνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο απεπζείαο απφδνζε ησλ
θφξσλ πνπ αλαινγεί ζηνπο Γήκνπο, αθελφο γηα λα κελ «ράλνληαη ζην δξφκν» θαη
αθεηέξνπ γηα λα ζηακαηήζεη απηή ε ηδηφηππε νηθνλνκηθή εμάξηεζε απφ ηελ θεληξηθή
Κπβέξλεζε121.
Απηή ε πξαθηηθή καθξνπξφζεζκα ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο θνξνινγίαο θαη ε
εθηίκεζή απηή βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία, θαζψο ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο ε θεληξηθή εμνπζία έρεη απμήζεη δξακαηηθά ηε θνξνινγία ησλ
πνιηηψλ, ελψ νη Γήκνη – παξά ηηο κεγάιεο κεηψζεηο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο θαη
ηελ αχμεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο – έρνπλ κεηψζεη ή έρνπλ θξαηήζεη ζηαζεξά ηα
117
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αληαπνδνηηθά ηέιε, αλαγλσξίδνληαο φηη ε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ησλ πνιηηψλ έρεη
κεησζεί δξαζηηθά122.
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ΔΠΙΛΟΓΟ

Οη Γήκνη αθελφο αζθνχλ κηα ζεηξά (ή έλα πιήζνο) απφ αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο
ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε, ην πεξηβάιινλ, ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ απαζρφιεζε,
ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θνηλσληθή κέξηκλα θαη θηάλνπλ έσο ηελ νξγάλσζε ηεο
πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη αθεηέξνπ, απνηεινχλ γλσκνδνηηθά φξγαλα ζε κηα ζεηξά
απφ ζέκαηα φπσο ε επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ πφιεσο θαη νη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο.
Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ φιεο απηέο νη αξκνδηφηεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ έζνδα
θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ δαπάλεο.
Οη Γήκνη ζηα πιαίζηα ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο λνκηκφηεηαο ειέγρνληαη
θαη πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ δηάθνξνπο θνξείο (π.ρ. Διεγθηηθφ πλέδξην,
.Δ.Δ.Γ.Γ., Οξθσηνί Λνγηζηέο, Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ
Κξάηνπο, Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο θ.ά.), νη νπνίνη αλαθέξζεθαλ. Οη έιεγρνη απηνί
είλαη επηβεβιεκέλνη θαζψο πξνζηαηεχνπλ ηφζν ηνπο ππαιιήινπο ησλ Γήκσλ ζην λα
απνθχγνπλ ιάζε (π.ρ. ν πξνιεπηηθφο έιεγρνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ) ζηελ
επηβνιή π.ρ. ελφο ηέινπο, φζν θαη ηνπο πνιίηεο απφ ζέκαηα θαθνδηαρείξηζεο θαη
θαθνδηνίθεζεο. Δπηπιένλ, νη έιεγρνη απηνί πξέπεη λα είλαη απζηεξνί θαη αδηάιιαθηνη,
γηαηί δπζηπρψο δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ Γήκνη δηαρεηξίδνληαη ηα νηθνλνκηθά ηνπο
κε ιάζνο ηξφπνπο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη θαηάρξεζε θαη θαηαζπαηάιεζε
δεκφζηνπ ρξήκαηνο εηο βάξνο ησλ δεκνηψλ. Απηή ε θαθνδηαρείξηζε θαη
θαηαζπαηάιεζε έρεη νδεγήζεη ζε έλα θιίκα ακθηζβήηεζεο ηνπ έξγνπ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο θαη θπξίσο ησλ Γήκσλ κε απνηέιεζκα νη πνιίηεο λα κελ
εκπηζηεχνληαη πιένλ ην ξφιν πνπ αζθνχλ νη Γήκνη θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε
γεληθφηεξα123.
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ε

κηα

πεξίνδν,

θαιιηεξγείηαη
επίπεδν

ζε

φπνπ

θεληξηθφ

έλα

θιίκα

ακθηζβήηεζεο ηνπ έξγνπ θαη
ηνπ

ξφινπ

ηεο,

ε

Σνπηθή

Απηνδηνίθεζε νθείιεη λα κελ
επηηξέςεη

ηε

ηζνπέδσζε

θαη

ιεηηνπξγηθή
ηε

ζεζκηθή

θαηαξξάθσζή ηεο. Αληίζεηα,
επηβάιιεηαη λα αλαδηαηάμεη ηηο δπλάκεηο ηεο, λα βξεη ηνλ δξφκν ηεο, δίπια ζηνπο
πνιίηεο θαη ζηα πνιχ κεγάια πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, ζρεδηάδνληαο θαη
πινπνηψληαο πνιηηηθέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη ζηελ
αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ, ζα δεκηνπξγήζνπλ πξνυπνζέζεηο
νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη ρσξνηαμηθήο αλάπηπμεο θαη ζα ζηεξίμνπλ ηελ
απαζρφιεζε δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν124.
Γπζηπρψο ε παηξίδα καο βξίζθεηαη ζε κία θξίζηκε πεξίνδν, κία πεξίνδν πνπ
θξίλεηαη ε παξακνλή ηεο ζην επξψ, ε έμνδφο ηεο ζηηο αγνξέο θαη ε αληηκεηψπηζε ηεο
παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη Γήκνη πξέπεη λα είλαη αξσγνί ζ’ απηήλ ηελ
πξνζπάζεηα, λα είλαη πάληνηε έηνηκνη θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηα λέα δεδνκέλα, κε ηα
πξνβιήκαηα πνπ πξνθάιεζε ε δπζιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ κέζσ ησλ capital
controls. ζν δχζθνιν θη αλ είλαη απηφ νη Γήκνη πξέπεη λα είλαη «ππ’ αηκφλ» γηα
θάζε ελδερφκελν.
Αλ φια πάλε θαιά νη Γήκνη ζα θιεζνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε λέν πιαίζην, πνπ
ζα δεκηνπξγεζεί θαη’ εθαξκνγή ησλ φξσλ ηεο ζπκθσλίαο κε ηνπο επξσπατθνχο
ζεζκνχο. Δίλαη ζε φινπο γλσζηφ φηη νη φξνη απηνί ζα είλαη ηδηαίηεξα ζθιεξνί, πηζαλφλ
λα θιεζεί πάιη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα ζεθψζεη κεγάιν βάξνο γηα ηελ επίηεπμε
ησλ λέσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη απηφ λα ζεκάλεη πεξαηηέξσ πεξηθνπή ηεο
θξαηηθήο επηρνξήγεζεο.
Θεσξνχκε πάλησο φηη νη Γήκνη ηα επφκελα ρξφληα δε ζα ζηεξεζνχλ ηνπο
εμαζθαιηζκέλνπο πφξνπο ηνπ Δ..Π.Α., ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνηηθνχ Σακείνπ, αιιά
θαη άιισλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ εθηέιεζε είηε
πθηζηάκελσλ, είηε λέσλ έξγσλ, ζα επηηξέςνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θξίζηκεο ζεκαζίαο
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δνκέο, ζα αλαραηηίζνπλ ηε θηψρεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ζα κεηψζνπλ
ηηο αληζφηεηεο ησλ κηθξψλ Γήκσλ125.
Βέβαηα, παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο κέξεο καο έρνπλ ζηακαηήζεη θάπνηα
ρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, είλαη ζηνλ αέξα ε ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ δεκνηηθψλ
ππεξεζηψλ, εληνχηνηο φζν δηαηεξείηαη ζε εθθξεκφηεηα ην ζέκα ηεο δηαπξαγκάηεπζεο,
νη Γήκνη ειπίδνπλ πσο ην θιίκα ζα αιιάμεη. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα είλαη
πξνεηνηκαζκέλνη θαη γηα ην ελδερφκελν κηαο ηπρφλ ξήμεο κε ηνπο εηαίξνπο, γεγνλφο
πνπ φινη αληεχρνληαη.
Πξέπεη

ινηπφλ,

νη

Γήκνη

λα

βξνπλ

ηξφπνπο

αιιεινβνήζεηαο

θαη

αιιεινυπνζηήξημεο, ψζηε ζηηο δχζθνιεο απηέο θαηαζηάζεηο λα βνεζήζνπλ ν έλαο
ηνλ άιινλ κε φπνηα κέζα δηαζέηνπλ. Πξέπεη λα θσδηθνπνηεζνχλ νη ζπλνιηθέο
απαηηήζεηο θαη ζέζεηο ησλ Γήκσλ, ψζηε λα δηαηππσζνχλ πξνηάζεηο πξνο ηελ
Κεληξηθή Δμνπζία γηα ηε δξνκνιφγεζε ησλ φπνησλ ιχζεσλ. Σν κήλπκα πξνο ηνπο
πνιίηεο πξέπεη λα είλαη φηη ε Απηνδηνίθεζε δελ εθεζπράδεηαη, αλαιακβάλεη ηηο
επζχλεο ηεο θαη δελ ηεο κεηαζέηεη126. Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα λα
αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα θαη είλαη έηνηκε λα παξνπζηάζεη κηα νινθιεξσκέλε
πξφηαζε πξνο ηελ Κεληξηθή Δμνπζία, κε βάζε ηηο απφςεηο φισλ, αηξεηψλ θαη
δεκνηψλ, ψζηε ηελ επφκελε κέξα ηεο ιήμεο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο λα δξνκνινγεζνχλ
νη αλαγθαίεο πνιηηηθέο ιχζεηο ζε κηα ζεηξά απφ εθθξεκφηεηεο πνπ ηελ ηαιαηπσξνχλ
σο ζεζκφ127.
Οινθιεξψλνληαο ηελ πξνζπάζεηα απηή ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη νη Γήκνη,
κπνξνχλ, αθφκε ελ κέζσ βαζηάο χθεζεο λα απνηειέζνπλ κία νηθνλνκηθή «ειηαρηίδα»
κε ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο, κε ηελ «εθκεηάιιεπζε» ησλ
πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη κε ηελ είζπξαμε ησλ εζφδσλ ηνπο.
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εμπγίαλζεο, ε) αχμεζε ησλ ηδίσλ εζφδσλ απφ θφξνπο, ηέιε, δηθαηψκαηα θαη
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Οξγάλνπ Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο.
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ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ

Ζ Παπαδάκη Αικαηεπίνη γελλήζεθε ζην Ρέζπκλν ην 1970. Δίλαη πηπρηνχρνο
ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, κε βαζκφ
πηπρίνπ «Λίαν Καλώρ» (6,64). Σν αθαδεκατθφ έηνο 2014 – 2015 εηζήρζε, κε γξαπηέο
εμεηάζεηο, ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πνιηηηθή Αλάιπζε &
Πνιηηηθή Θεσξία» ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
(ΦΔΚ Ηδξχζεσο: 753/Β/19.05.2004, ΦΔΚ Σξνπνπνίεζεο: 1610/Β/17.08.2007) θαη ην
νπνίν αλακνξθψζεθε θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2014 – 2015. Δπέιεμε ηελ
θαηεχζπλζε «Πνιηηηθή Αλάιπζε θαη Γεκφζηεο θαη Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο», κηαο θαη
είλαη πην θνληά ζηα ελδηαθέξνληα θαη ην ρψξν απαζρφιεζήο ηεο.
Δίλαη παληξεκέλε κε ηνλ θ. Γηαλλνχδε Κπξηάθν (ζπληαμηνχρν ηεο Σξάπεδαο
«Alpha Bank») θαη κεηέξα δχν αγνξηψλ, ηνπ Μάλνπ 23 εηψλ (κεηαπηπρηαθφο
θνηηεηήο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο) θαη ηνπ Μάξθνπ 22
εηψλ (πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο).
Δξγάδεηαη ζην Γήκν Ρεζχκλεο. Δίλαη Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηεξίνπ
– Πξνκεζεηψλ & Απνζήθεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη
Αλαπιεξψηξηα Γηεπζχληξηα ηεο ίδηαο Γηεχζπλζεο.
Δίλαη κέινο ηνπ Οηθνλνκηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο (Α.Μ. 40148) θαη
θάηνρνο ησλ εμήο αδεηψλ απφ ην Ο.Δ.Δ. α) Άδεηα Αζθήζεσο Οηθνλνκνινγηθνχ
Δπαγγέικαηνο (Α.Μ. άδεηαο 1595/40148) θαη β) Άδεηα Αζθήζεσο Δπαγγέικαηνο
Λνγηζηή – Φνξνηερληθνχ Β΄ Σάμεο (Α.Γ.Δ.Σ. 0094444/31-10-2013).
Σεο αξέζεη πνιχ λα εκπινπηίδεη δηαξθψο ηηο γλψζεηο ηεο, γεγνλφο πνπ ηελ
έθαλε λα ζπκκεηάζρεη θαη λα εηζαρζεί θαηφπηλ εμεηάζεσλ ζην Πξφγξακκα
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη λα παξαθνινπζεί δηαξθψο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα
θαη ζεκηλάξηα. Μέρξη ηψξα έρεη παξαθνινπζήζεη 82 επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα –
ζεκηλάξηα απφ δηάθνξνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη Παλεπηζηήκηα, φπσο είλαη ην
Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδνο, ην
Αλνηρηφ Λατθφ Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, ηελ Διιεληθή
Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο ζε ζπλεξγαζία κε Τπνπξγεία
(«Πξφγξακκα Καηάξηηζεο θαη Απφθηεζεο Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο Απνθνίησλ
Α.Δ.Η. θαη Σ.Δ.Η. ζε ζέκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο»,
δηάξθεηαο 2.264 σξψλ), ηελ Διιεληθή Δηαηξεία Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, ην
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Κνηλσληθφ Πνιχθεληξν ηεο ΑΓΔΓΤ, ην Δξγαηνυπαιιειηθφ Κέληξν Ρεζχκλνπ, ην
Ηλζηηηνχην Γηαξθνχο Δπηκφξθσζεο Δλειίθσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηα βίνπ
Μάζεζεο ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ., ην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ Ηλζηηηνχην ηεο Διιεληθήο Έλσζεο
Σξαπεδψλ θαη άιινπο.
Γλσξίδεη δχν μέλεο γιψζζεο: Αγγιηθά Άξηζηα (επίπεδν Γ2 Proficiency) θαη
Γαιιηθά Καιά (επίπεδν Β2 Certificat).
Παξάιιεια

είλαη

θάηνρνο

ηνπ

Πηζηνπνηεηηθνχ

γλψζεσλ

ρεηξηζκνχ

Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ «Cambridge International Diploma in IT Skills», ζηηο
ελφηεηεο Word, Excel, Internet, Powerpoint.
Σέινο είλαη κέινο ηνπ πιιφγνπ Γεκνηηθψλ Τπαιιήισλ Ννκνχ Ρεζχκλνπ κε
έληνλε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, θαζψο ππήξμε κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
ηνπ.
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Ernest Rutherford, βρετανόσ νομπελίςτασ τησ Φυςικήσ,
με αφορμή την πολιτική καινοτομίασ ςτο Ηνωμένο
Βαςίλειο:
"Κφριοι τα χρήματα μας τελείωσαν. Είναι καιρός να
αρχίσουμε να σκεφτόμαστε"
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