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Ηνξδαλίδε Γακηαλφ, ην Γήκαξρν Αξλαίαο, θ. Πάρηα Υξήζην, ην Γήκαξρν Καζζάλδξαο,
θ. Παπαγηάλλε Βαζίιεην, θαζψο θαη ην Γήκαξρν ηζσλίαο, θ. Σδίηδην Ησάλλε, νη νπνίνη,
παξά ηηο απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηνπο, δηέζεζαλ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ηνπο γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο
ζπλεληεχμεσλ, ρσξίο ηε ζπκβνιή ησλ νπνίσλ δελ ζα ήηαλ δπλαηφ λα νινθιεξσζεί ε
παξνχζα εξγαζία.

"Γειψλσ ππεπζχλσο φηη φια ηα ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ εξγαζία ηα απέθηεζα, ηα επεμεξγάζηεθα θαη ηα
παξνπζηάδσ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, θαζψο θαη ηνπο
λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα θαη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Γειψλσ επίζεο ππεπζχλσο φηη, φπσο
απαηηείηαη απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο, αλαθέξνκαη θαη παξαπέκπσ ζηηο πεγέο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ρξεζηκνπνηψ θαη ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ πξσηφηππε δεκηνπξγία κνπ"
Εσή Μπισλνπνχινπ

3

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
ΠΔΡΗΛΖΦΖ……………………………………………………………………………. ζει.5
ΠΡΟΟΗΜΗΟ ……………………………………………………………………………. ζει.6
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ: ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ -ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ
1.1 πκκεηνρηθή δεκνθξαηία
1.1.1
Πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ……………………………………………………… ζει.8
1.2 Γηαβνχιεπζε
1.2.1
Οξηζκφο ηεο έλλνηαο ……………………………………………….............. ζει.15
1.2.2
Σα νθέιε ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζε ……………………………………. ζει.18
1.2.3
Σα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δεκνηηθήο δηαβνχιεπζεο ……………….. ζει.19
1.2.4
Μνξθέο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο …………………………………................ ζει.20
1.2.5
Βαζηθέο αξρέο θαη πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο… ζει.21
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΣΟΠΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
2.1 Ζ έλλνηα ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο ……………………………………………….. ζει.23
2.2 Σί πξνθχπηεη απφ ηηο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπηθή δεκνθξαηία θαη ηε δεκνθξαηηθή
ζπκκεηνρή …………………………………………………………………………… ζει.26
2.3 πκκεηνρηθφο Πξνυπνινγηζκφο …………………………………………………... ζει.30
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ: Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ
ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΜΔΑ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ
3.1 Δηζαγσγή …………………………………………………………………………… ζει.34
3.2 Οη αμίεο ηεο Έλσζεο φπσο δηακνξθψζεθαλ απφ ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο……… ζει.34
3.3 Γεκνθξαηηθέο αξρέο ηεο Έλσζεο
3.3.1 Ζ αξρή ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο……………………………………. ζει.34
3.3.2 Ζ αξρή ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο…………………………………………… ζει.34
3.3.3 Ζ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο………………………………………………………….. ζει.35
3.4 Ζ ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
3.4.1 Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο: Ζ Μέζνδνο Αλνηρηνχ πληνληζκνχ…………. ζει.36
3.4.2 Σν δηθαίσκα ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ………………………. ζει.38
3.4.3 Άιιεο δξάζεηο ζηαζκνί ηεο ΔΔ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ζπκκεηνρηθήο
δεκνθξαηίαο ζην επξσπατθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο…………………… ……………… ζει.39
3.4.4 Ζ Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε…………………………. ζει.41
3.4.5 Ο επξσπατθφο ζηφρνο ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο……………………….. ζει.44
3.5 Δπξψπε 2020: Πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο:
3.5.1 Σν κέιινλ ηεο Δπξψπεο θαη νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο Αξρέο ……………… ζει.46
3.5.2 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή
Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ
Πεξηθεξεηψλ……………………………………………………………………………… ζει.48
3.5.3 πκπεξάζκαηα………………………………………………………………….. ζει.50
3.6 Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο γηα ηελ Σνπηθή Γεκνθξαηία
3.6.1 Δπξσπατθφο Υάξηεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ην πξφζζεην Πξσηφθνιιν
απηνχ…………………………………………………………………………………….. ζει.51
3.6.2 Οη θαλνληζηηθέο επηηξνπέο ηνπ Κνγθξέζνπ ησλ ηνπηθψλ
θαη πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ..……………………………………………………………… ζει.53
3.6.3 Δπξσπατθή Δβδνκάδα Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο ………………………………… ζει.54
3.7 Παξαδείγκαηα δεκνθξαηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ζεζκψλ ζε ΟΣΑ ηεο Δπξψπεο- Άκεζε ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ …………………………… ……………… ζει.55
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: Ζ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Χ ΠΡΟ ΣΟ
ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΘΔΜΟΤ
ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ
4.1 Σν πξφγξακκα «Η. Καπνδίζηξηαο»
4.1.1 Σν Πξφγξακκα «Η. Καπνδίζηξηαο»: Μία ζεκαληηθή ηνκή …………………… ζει.60
4.1.2 Κξηηηθή επηκέξνπο ζεκείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καπνδίζηξηαο»…………… ζει.60
4.2 Ο Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
4.2.1 Οη επηινγέο ηνπ λένπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006)……… ζει.61
4.2.2 Κξηηηθή επηκέξνπο ζεκείσλ ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ …………. ζει.62
4.3 Βαζηθέο δηαπηζηψζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ
Καιιηθξάηε ελ γέλεη θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ην ζέκα ηεο δεκνθξαηηθήο
ζπκκεηνρήο……………………………………………………………………………. ζει.63

4

4.4 Σν Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο»
4.4.1 Σν πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» θαη ν επξσπατθφο ζηφρνο ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο
………………………………………………………………………. ………………... ζει.66
4.4.2 Σν πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» θαη ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο…………….. ζει.67
4.4.3 Ο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο»………………. ζει.67
4.4.4 Σν ζχζηεκα δεκνηηθήο δηαθπβέξλεζεο .. …………………………………… ζει.71
4.4.5 Σα φξγαλα πνπ ζπγθξνηνχλ ην ζχζηεκα δεκνηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ν λένο ξφινο πνπ
αλαιακβάλνπλ λα επηηειέζνπλ ………………………………………………………….. ….. ζει.72
4.4.6 Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνπο λεζησηηθνχο θαη νξεηλνχο δήκνπο ……................. ζει.76
4.4.7 Σν ζχζηεκα πεξηθεξεηαθήο δηαθπβέξλεζεο …………………………………. ζει.76
4.4.8 Νένη ζεζκνί δηαβνχιεπζεο ………………………………………………….. ζει.76
4.4.9 Παιηνί ζεζκνί ππφ ην πξίζκα ηνπ λένπ πιαηζίνπ ………………………….. ζει.80
4.4.10 Νένη ζεζκνί δηαθάλεηαο ……………………………………………………. ζει.82
4.4.11 Νέεο αξρέο πνπ εηζάγεη ε λέα κεηαξξχζκηζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη πξνηάζεηο
γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ……………………………………………………………….. ζει.85
ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΓΗΟΤ: ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ
ΑΡΥΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΟ
ΘΔΜΑ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
5.1 θνπφο ηεο έξεπλαο πεδίνπ ………………………………………………………… ζει.86
5.2 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο- Δκπεηξηθά ηνηρεία…. ζει.87
5.3 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο ………………………………………………… ………… ζει.87
5.4 Θεκαηηθνί άμνλεο θαη εξσηήζεηο θαη πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο …………………….... ζει.88
5.6 πκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα……………………………………………………… ζει.119
5.7 Πξνηάζεηο……………………………………………………………………………. ζει.122
ΔΠΗΛΟΓΟ ……………………………………………………………………………. ζει.125
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ …........................................................................................................ ζει.130
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ……………………………………………………………………….. ζει.139

5

ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ
ζέκαηνο ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ελ γέλεη θαη εηδηθφηεξα ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηδίσο ζηελ Διιάδα. Δμεηάδεηαη ε πνιηηηθή θηινζνθία πνπ δηέπεη
ηελ πξφζθαηε κεηαξξχζκηζε ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα, γλσζηή σο
πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» ππφ ην πξίζκα ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ επξσπατθφ ρψξν φζνλ
αθνξά ην ζέκα ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο. Δπηρεηξείηαη, κέζα
απφ κηα πνηνηηθή έξεπλα πεδίνπ κε ζπλεληεχμεηο Γεκάξρσλ ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο, ε
απνηίκεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ λέσλ ζεζκψλ ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο πνπ απηή
εηζάγεη.
Ζ δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο αλαπηχζζεηαη σο εμήο: Αξρηθά κειεηψληαη νη ζεσξεηηθέο
αλαδεηήζεηο γχξσ απφ ηα δεηήκαηα ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηεο
δηαβνχιεπζεο θαη αλαπηχζζεηαη εηδηθφηεξα ην δήηεκα ηεο Σνπηθήο Γεκνθξαηηθήο
πκκεηνρήο, κε εηδηθή αλαθνξά ζην ζέκα ησλ ζπκκεηνρηθψλ πξνυπνινγηζκψλ. ηε
ζπλέρεηα, κειεηψληαη ε έλλνηα ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο,
ηδσκέλεο κέζα ζην επξσπατθφ πιαίζην δηαθπβέξλεζεο, ν ηδηαίηεξνο ξφινο πνπ
θαινχληαη λα παίμνπλ νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ζην ζρέδην γηα ηε κεηάβαζε
ζην κέιινλ ηεο Δπξσπατθήο θνηλσλίαο, δίλνληαο έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο
ζπκκεηνρήο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζε φια ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο θαη
παξαηίζεληαη θαη παξαδείγκαηα ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο ζε ΟΣΑ ηεο Δπξψπεο.
Αθνινχζσο, ραξηνγξαθείηαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα σο πξνο ην ζχζηεκα
Γηαθπβέξλεζεο, ηε δεκνηηθή απνθέληξσζε θαη ηνπο ζεζκνχο δηαβνχιεπζεο θαη
δηαθάλεηαο απφ ηε κεηαξξχζκηζε «Καπνδίζηξηαο» έσο ηε κεηαξξχζκηζε
«Καιιηθξάηεο».
Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ πξσηνγελή
έξεπλα, πξνζδηνξίδνληαη ηα επξήκαηα ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο θαη αλαθέξνληαη ηα
βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ηα νπνία ζπλνςίδνληαη ζηελ θαηαξρήλ ζεσξεηηθή
απνδνρή ησλ δεκνθξαηηθψλ θαη δηαβνπιεπηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ αξρψλ θαη ζεζκψλ
αθελφο, αιιά ζηε κε ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε αθεηέξνπ.
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ΠΡΟΟΗΜΗΟ
Ζ Γεκνθξαηία σο πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο κηαο νξγαλσκέλεο
πνιηηείαο είλαη γέλλεκα ηεο αέλαεο πάιεο ησλ αλζξψπσλ λα νξγαλψζνπλ ηελ
θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηνπο ζπλχπαξμε κε βάζε ηνλ ζεβαζκφ ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο,
ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αζθάιεηαο, αιιά θαη ζηελ αξρή ηεο πιεηνςεθίαο. 1 Χζηφζν, αλ
απηέο είλαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο δεκνθξαηίαο, ν ζθνπφο ηεο δεκνθξαηίαο είλαη λα
ππεξεηήζεη ην ζπιινγηθφ αγαζφ σο σθέιεηα ηεο πφιεο, φπσο αλέδεημαλ νη κεγάινη
θιαζηθνί Πιάησλαο θαη Αξηζηνηέιεο.2
Ζ ζπδήηεζε γηα ηηο κνξθέο-ηα κνληέια ηεο δεκνθξαηίαο είλαη αδηάιεηπηε έσο
ζήκεξα θαη θπζηθά αθφκε αλνηρηή. Καη ε ζπδήηεζε απηή αθνξά, φρη κφλν ηνπο
πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο θαη ηνπο επαγγεικαηίεο πνιηηηθνχο, αιιά θαη ηνπο απινχο
πνιίηεο, δηφηη, φπσο αλαθέξεη ν Held, «δελ έρνπκε ηελ επηινγή ηεο «κε πνιηηηθήο». Οη
δξαζηεξηφηεηεο ησλ απαζψλ δελ απνθεχγνπλ ηελ πνιηηηθή. Απιψο αθήλνπλ ηα πξάγκαηα
σο έρνπλ». 3
Έηζη, ζε παγθφζκην επίπεδν, θαη ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ,
παξνπζηάδεηαη κηα ηάζε γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο πνιίηεο φζνλ αθνξά ην
ζρεδηαζκφ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηφζν ζε εζληθφ, φζν ζε ηνπηθφ, αθφκε θαη ζε
ππεξεζληθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ζε λέα βάζε θαη ππφ λέν πξίζκα ε
αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ θαζεκεξηλή πνηφηεηα δσήο ηνπ
πνιίηε. Απηφ ην γεγνλφο νθείιεηαη ζηε δηαπίζησζε πνιιψλ φηη ε αληηπξνζσπεπηηθή
δεκνθξαηία ησλ ζχγρξνλσλ δπηηθψλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ σο κνλαδηθφ κνληέιν
δηαθπβέξλεζεο θαη σο κνλαδηθή δίνδνο έθθξαζεο ησλ πνιηηψλ δελ επαξθεί, γηα λα
πξνζδψζεη ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηελ απαξαίηεηε λνκηκνπνίεζε, ηελ απαηηνχκελε
θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπλνρή θαη, κέζσ απηψλ, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ρξεηάδεηαη ζηε κεηάβαζή ηνπ ζην λέν παγθνζκηνπνηεκέλν θαη
εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθφ νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ.
Απνηειεί πιένλ θνηλή δηαπίζησζε φηη νη ζεκεξηλνί πνιίηεο ησλ δπηηθψλ πνιηηηθψλ
ζπζηεκάησλ, παξφιν πνπ είλαη πεξηζζφηεξν πιεξνθνξεκέλνη, ελεκεξσκέλνη θαη
κνξθσκέλνη απφ θάζε άιιε θνηλσλία ηνπ παξειζφληνο, αθίζηαληαη ηεο πνιηηηθήο
ηνπο ππφζηαζεο θαη απνζηαζηνπνηνχληαη απφ ην ππάξρνλ πνιηηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο
πνιηηηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο απηφ ζηεξίδεηαη ηφζν ζε εζληθφ θαη ππεξεζληθφ επίπεδν,
φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν. Απφδεημε είλαη φηη φιν θαη ιηγφηεξνη ζπκκεηέρνπλ ζηα
θνηλά, φιν θαη ιηγφηεξνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη φιν θαη
πεξηζζφηεξνη ακθηζβεηνχλ ην ξφιν ησλ επίζεκσλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ θαη εθπξνζψπσλ,
θαζψο δελ εκθαλίδνληαη ηθαλνί λα αληηκεησπίζνπλ ηελ εληεηλφκελε νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή αληζφηεηα, ε νπνία νδεγεί ζε απνδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ.
Καηά ηελ άπνςε ηνπ Barber, «ε πνιηηηθή ζπκκεηνρή θαη ε επαλεξγνπνίεζε ηεο
ηδηφηεηαο ηνπ πνιίηε» κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ζεξαπεία ησλ αξλεηηθψλ ησλ
θηιειεχζεξσλ ζεζκψλ.4 Ζ εμεχξεζε ελφο ηξφπνπ θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο πνπ ζα
ππεξεηεί πξσηίζησο ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ, πνπ απνηέιεζε άιισζηε δηαρξνληθά
θηινζνθηθφ, πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, αιιά θαη νηθνλνκηθφ δεηνχκελν, επηβάιιεη ηε
δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλά θαη ηδηαίηεξα ζην ρψξν ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο, θαζψο απηφο απνηειεί ηνλ θαηεμνρήλ θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ
"δσηηθφ ηνπο ρψξν", φπνπ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζε ζρέζε κε
ηνπο ππάξρνληεο πνιηηηθνχο ζεζκνχο. Ζ δεκφζηα δηαβνχιεπζε είλαη ζίγνπξα έλαο

Βι. Κνπζθνπβέιεο Ζιίαο, Δηζαγσγή ζηελ πνιηηηθή επηζηήκε θαη ηε ζεσξία ηεο πνιηηηθήο, Παπαδήζε,
Αζήλα, 1997, ζζ.157-161.
2
Βι. θνπιάο Γεψξγηνο, Πνιηηηθή επηζηήκε θαη ηδενινγίεο, Παπαδήζε, Αζήλα, 2010, ζ.99.
3
Βι. ίδην, ζ. 267.
4
Βι. Barber R. Benjamin, Ιζρπξή Γεκνθξαηία. πκκεηνρηθή Πνιηηηθή. Γηα Μηα Νέα Δπνρή, Κέληξν
ζεζκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, Αζήλα, Παπαδήζε, 2007, ζ. 45.
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φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη νινέλα θαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, θπξίσο ζην δπηηθφ
ιεγφκελν θφζκν.
Χζηφζν, ε ζπλεηζθνξά θαη ην λφεκα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο έγθεηηαη ίζσο
πεξηζζφηεξν ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε παξά ζηελ ζεσξία. Πξφθεηηαη γηα κηα
θηιφδνμε κέζνδν πνιηηηθήο πξαθηηθήο, πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ζε πξαθηηθφ
θαη θαζεκεξηλφ επίπεδν ηφζν ζην δηεζλέο, φζν θαη ζην ειιεληθφ πνιηηηθφ πεξηβάιινλ,
κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ηχπνηο θαη πξνζρεκαηηθά, αιιά
νπζηαζηηθά θαη κε εηιηθξίλεηα. Γη’ απηφ ζα γίλεη κία απφπεηξα απνηίκεζεο ησλ
ζπκκεηνρηθψλ ζεζκψλ πνπ εηζήγαγε ν Καιιηθξάηεο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο
αλαδηνξγάλσζεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ηεο ρψξαο καο, ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ
κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην ζηφρν ηεο εκβάζπλζεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο.
Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εξγαζία, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηνπο
ζηφρνπο ηεο βαζίδεηαη ζε ζεσξεηηθά θαη ζε εκπεηξηθά ζηνηρεία. Σα ζεσξεηηθά
ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αλαθνξηθά κε ηε ζεσξεηηθή
βάζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο, ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο έλλνηαο ηεο
ηνπηθήο δεκνθξαηίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην βαζηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ηεο
εξγαζίαο είλαη έλα κε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηνπο
Γεκάξρνπο ησλ Καιιηθξαηηθψλ Γήκσλ ηεο Υαιθηδηθήο. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ
ζηνηρείσλ ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο επηρεηξείηαη λα κειεηεζεί ε κέρξη ηψξα απνηίκεζε
ηεο πξφζθαηεο κεηαξξχζκηζεο πνπ ζπληειέζηεθε ζηε ρψξα καο θαη αθνξά ηελ λέα
αξρηηεθηνληθή ηεο Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, εζηηάδνληαο ζηα ζέκαηα ηεο δεκνθξαηηθήο
δηαθπβέξλεζεο, ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ησλ λέσλ ζεζκψλ δηαβνχιεπζεο πνπ
απηή εηζήγαγε.
Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηθεληξψλεηαη ζηελ εμέηαζε ηνπ
ζέκαηνο ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ελ γέλεη θαη εηδηθφηεξα ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ
ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηδίσο ζηελ Διιάδα. Μειεηψληαη νη λένη ζπκκεηνρηθνί ζεζκνί
πνπ εηζήρζεζαλ ζην ζχζηεκα δεκνηηθήο δηαθπβέξλεζεο απφ ηε κεηαξξχζκηζε
«Καπνδίζηξηαο» έσο ηελ πξφζθαηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Ν. 3852/2010 γηα ηε λέα
αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο, γλσζηνχ σο
Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο». Ζ εηζαγσγή ηεο ηειεπηαίαο απηήο κεηαξξχζκηζεο είλαη
αθφκε πνιχ πξφζθαηε θαη, ζπκπίπηνπζα κε ηε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε
ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θαζηζηά πξφσξε θαη αξθεηά επηζθαιή ηελ εμαγσγή
αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ, αιιά ζηφρνο είλαη ε εμέηαζε ηεο πνιηηηθήο θηινζνθίαο πνπ
ηε δηαπλέεη, ην θαηά πφζν ζπκβαδίδεη κε ηα δεδνκέλα ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, θαζψο θαη
ε δηεξεχλεζε ησλ ηάζεσλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ-ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ
1.1.πκκεηνρηθή Γεκνθξαηία
1.1.1 Πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο
χκθσλα κε ηνλ Held, ηα κέρξη ζήκεξα πξνηεηλφκελα κνληέια ηεο Γεκνθξαηίαο
κπνξεί λα δηαθξηζνχλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ζηελ άκεζε ή ζπκκεηνρηθή
δεκνθξαηία, θαηά ηελ νπνία νη πνιίηεο αλακηγλχνληαη άκεζα ζην ζχζηεκα ιήςεο
απνθάζεσλ γηα ηα θνηλά, θαη ζηε θηιειεχζεξε ή αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία, θαηά
ηελ νπνία ε εμνπζία αζθείηαη απφ κηα νκάδα αλζξψπσλ, ηνπο αμησκαηνχρνπο, πνπ
ζπλήζσο επηιέγνληαη κέζα απφ εθινγέο αλάδεημεο αληηπξνζψπσλ, νη νπνίνη
αλαιακβάλνπλ λα «εθπξνζσπήζνπλ» ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ
ζηα πιαίζηα ηεο «θπξηαξρίαο ηνπ λφκνπ». 5
Ζ ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία αλαθέξεηαη ζηελ εκπινθή ησλ πνιηηψλ ζηε
δηακφξθσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ πνιηηηθνχ γίγλεζζαη κηαο νξγαλσκέλεο πνιηηηθά
θνηλσλίαο. Σα παξαδνζηαθά αληηπξνζσπεπηηθά δεκνθξαηηθά πνιηηεχκαηα σο επί ην
πιείζηνλ πεξηνξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ εθινγή αληηπξνζψπσλ, νη
νπνίνη είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα απνθαζίδνπλ γηα φια ηα ζέκαηα ηεο πνιηηείαο.
Έηζη, ην έξγν ηεο άζθεζεο πνιηηηθήο γίλεηαη ππφζεζε κηαο πνιηηηθήο ειίη. Ζ
ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην ράζκα αλάκεζα ζηελ
ππάξρνπζα θαηάζηαζε πνιηηηθήο ζπκκεηνρήο πνπ ππάξρεη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο
αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηελ ηδαληθή θαηάζηαζε, πξνηείλεη ηνλ
εκβνιηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο κε θάπνηεο κνξθέο
άκεζεο δεκνθξαηίαο ή κε ηε ρξήζε λέσλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, εληφο φκσο ηνπ
θηιειεχζεξνπ πιαηζίνπ.6 Απνζθνπεί ζηε ζπκκεηνρή φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ
κέξνπο ησλ πνιηηψλ ζηηο πνιηηηθέο ππνζέζεηο, ηφζν ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο
βνχιεζεο, φζν θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.7 ε πνιιέο ρψξεο φπνπ εθαξκφδεηαη
αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία ζήκεξα ππάξρεη πξφβιεςε γηα πξνζθπγή ζε κνξθέο
άκεζεο δεκνθξαηίαο, φπσο ην δεκνςήθηζκα, δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ιαφο
κπνξεί λα απνθαζίζεη ν ίδηνο άκεζα γηα έλα ζεκαληηθφ ζέκα. 8
Ζ πκκεηνρηθή Γεκνθξαηία (participative ή associative democracy) ηα ηειεπηαία
ζαξάληα πεξίπνπ ρξφληα ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ Νέα Αξηζηεξά. Ζ Νέα Αξηζηεξά δελ
ηαπηίδεηαη κε έλα κφλν ξεχκα πνιηηηθήο ζθέςεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ, αιιά αληίζεηα
απνηειεί κηα ζχλζεζε ηδεψλ κε πνιιέο θαη πνηθίιεο πξνειεχζεηο. Ο φξνο ζπκκεηνρηθή
δεκνθξαηία ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά, γηα λα απνδψζεη νξνινγηθά έλα πιαηχ θάζκα
κνληέισλ δεκνθξαηίαο, ηα νπνία μεθηλάλε απφ εθείλα ηεο αξραίαο Αζήλαο ηεο
θιαζζηθήο πεξηφδνπ θαη θζάλνπλ κέρξη νξηζκέλεο ζπγθεθξηκέλεο καξμηζηηθέο ζέζεηο.9
Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο δηαηείλνληαη φηη ην αληηπξνζσπεπηηθφ
ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ νδεγεί ζηελ απνμέλσζε ησλ πνιηηψλ απφ ηελ πνιηηηθή.
Θεσξνχλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ηεο
δεκνθξαηίαο, άπνςε πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο ζέζεηο ηνπ Rousseau ζρεηηθά κε ηε
ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο.10 11
Βι. Held David, Μνληέια δεκνθξαηίαο, ηάρπ, Αζήλα, 1995, ζζ. 18-19.
Βι. Schmidt G. Manfred, Θεσξίεο ηεο Γεκνθξαηίαο, αββάιαο, Αζήλα, 2004, ζ. 293.
7
Βι. ίδην, ζ. 279,281.
8
Βι. σηεξφπνπινο Γεψξγηνο, εκεηψζεηο Καζεγεηή «πγθξηηηθή Πνιηηηθή Ι, Γηάιεμε 5 & 6: Οη
Γπηηθέο Γεκνθξαηίεο», Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, 9-12-2011, ζει. 8,
http://www.polsci.duth.gr/node/1884
9
Βι. Held David, φπ.αλαθ. παξ., ζ. 254.
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Making and Democracy”, Local Government Studies, 2010, 36:4, 477-491,
http://dx.doi.org/10.1080/03003930.2010.494101
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9
Ο Held, αλαιχνληαο ην πεξίθεκν απφζπαζκα απφ ηνλ Δπηηάθην ηνπ Πεξηθιή ηνπ
Θνπθπδίδε επηζεκαίλεη ηα αθφινπζα, πνπ ζθηαγξαθνχλ ην θιαζηθφ αζελατθφ ηδεψδεο:
«Ο Πεξηθιήο πεξηγξάθεη κηα θνηλφηεηα αλζξψπσλ φπνπ φινη νη πνιίηεο κπνξνχλ, θαη
κάιηζηα νθείινπλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε θαη ζηε θξνληίδα κηαο θνηλήο
δσήο». Καηά ηνλ Held, ε αξραία ειιεληθή άπνςε ηαχηηδε ηελ αξεηή ηνπ αηφκνπ κε
ηελ αξεηή ηνπ πνιίηε. «Οη άλζξσπνη νινθιεξψλνληαη θαη δνπλ έληηκνη σο πνιίηεο
κφλν κέζα ζηελ πφιε θαη κέζσ απηήο, επεηδή ε εζηθή θαη ε πνιηηηθή ελζσκαηψλνληαη
ζηε δσή ηεο πνιηηηθήο θνηλφηεηαο».12 Δπνκέλσο, ζηελ αξραία Διιάδα ε δξάζε κε
γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο πνιηηείαο απνηειεί ηε βαζηθή αξεηή ηνπ πνιίηε. Ζ ηδηφηεηα
ηνπ πνιίηε ζπλίζηαηαη ζηε ζρέζε ηνπ κε ηε δεκνθξαηία, ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ
άζθεζε ηεο εμνπζίαο.
Οη βαζηθέο απηέο αξρέο αλαδσνγνλνχληαη κέζα απφ ηελ πνιηηηθή ζθέςε ηνπ
Rousseau. Ζ «Γεληθή Βνχιεζε», φπσο αλαθέξεη ν Held γηα ην Rousseau, δελ
απνηειεί απιή ζπλάζξνηζε ησλ επηκέξνπο βνπιήζεσλ, αιιά ζχλζεζή ηνπο.13 Ζ
ζχλζεζε απηή πξνυπνζέηεη α. επαξθψο πιεξνθνξεκέλνπο πνιίηεο, γεγνλφο πνπ
νδήγεζε ην Rousseau λα απνδψζεη ζηε ζπκκεηνρή έλαλ παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα, θαη
β. παξακεξηζκφ ησλ επηκέξνπο ζπκθεξφλησλ. Ο Γ. θνπιάο ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε
ηνπ Held φηη ε «Γεληθή Βνχιεζε» γηα ηνλ Rousseau δελ είλαη απιά ην άζξνηζκα ή ν
κέζνο φξνο ηεο βνχιεζεο ησλ πνιιψλ, αιιά έλα «αδηαίξεην ζχλνιν» πνπ ππεξβαίλεη
ηνπο πνιίηεο, πνπ είλαη θνηλσλνί ηνπ πνιηηηθνχ ζπκβνιαίνπ πνπ έρνπλ ζπλάςεη.14
Αμηνινγψληαο ν Γ. θνπιάο ηε ζπκβνιή ηνπ Rousseau ζηελ πνιηηηθή ζθέςε ελ γέλεη,
νπζηαζηηθά εζηηάδεη ζηα δχν θξίζηκα δεηήκαηα ηεο δεκνθξαηίαο, αλαδεηθλχνληαο έηζη
ηελ δεκνθξαηηθή πνιηηηθή ππφζηαζε ηεο πνιηηηθήο ζεσξίαο ηνπ Rousseau. Σν πξψην
δήηεκα αθνξά ηελ αθχπληζε ηνπ ζπιινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ
ηεο θνηλφηεηαο, δειαδή ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο, ηελ νπνία ζεσξεί θαη σο πεγή
απφ ηελ νπνία εθπνξεχνληαη νη λφκνη σο έθθξαζε ηεο «Γεληθήο Βνχιεζεο». Σν
δεχηεξν δήηεκα αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμηνπξέπεηαο φισλ ησλ πνιηηψλ ηεο
θνηλφηεηαο, κε ζπλαθφινπζν ηελ θαηνρχξσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ κειψλ ηεο, γεγνλφο
πνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε, φπσο θαζνιηθά πιένλ γίλεηαη απνδεθηφ, θάζε
δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο.15
Ζ ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία κεηά απφ ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, θαη
εηδηθφηεξα κεηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1970, έρεη ππάξμεη ην βαζηθφ ελαιιαθηηθφ κνληέιν
απέλαληη ζηε «λνκηθά ζεζκνζεηεκέλε δεκνθξαηία» ηεο θιαζζηθήο θνηλνβνπιεπηηθήο
δεκνθξαηίαο, φπσο ηε γλσξίδνπκε ζηελ πξάμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε «ζεζκνζεηεκέλε
δεκνθξαηία» είλαη απηή ε νπνία θαηνρπξψλεη κελ λνκνζεηηθά δηθαηψκαηα (πνιηηηθά,
θνηλσληθά θαη άιια) ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, αιιά δελ θξνληίδεη γηα ηελ εμαζθάιηζε
ηεο δπλαηφηεηαο λα αζθνχληαη ηα δηθαηψκαηα απηά ζηε πξάμε. Δίλαη δηαθνξεηηθφ
πξάγκα ε αλαγλψξηζε δηθαησκάησλ θαη δηαθνξεηηθφ ε άζθεζή ηνπο ζηελ πξάμε. Σν
δεχηεξν είλαη εθείλν πνπ ελδηαθέξεη θπξίσο ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ζπκκεηνρηθήο
ηδέαο. Ακθηζβεηνχλ έληνλα ηελ ζέζε ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα
άηνκα ζηηο ζχγρξνλεο θηιειεχζεξεο θαη αληηπξνζσπεπηηθέο δεκνθξαηίεο είλαη
«ειεχζεξα θαη ίζα».16
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Ο Barber, ν νπνίνο θαηά ηνλ Schmidt ππνζηεξίδεη φηη ε αληηπξνζψπεπζε
θαηαζηξέθεη ηε ζπκκεηνρή θαη ππνλνκεχεη ηηο βάζεηο ηεο δεκνθξαηίαο,17 εηζάγεη κηα
λέα δηάθξηζε ησλ κνληέισλ ηεο δεκνθξαηίαο ζε ηξεηο ηχπνπο δεκνθξαηίαο: ηελ
«αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία», ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη σο ιεπηή δεκνθξαηία
(thin), ε νπνία βαζίδεηαη ζε κία ζχκβαζε πξφιεςεο ακνηβαίσλ αηνκηθψλ
πιενλεθηεκάησλ, ηελ «εληαία δεκνθξαηία», ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ νπζηαζηηθή
νκνθσλία γχξσ απφ θνηλά απνδεθηέο αμίεο πνπ πξνεγνχληαη ηεο θπβέξλεζεο θαη
απνδίδνπλ ζην άηνκν ηελ μερσξηζηή ηνπ ηαπηφηεηα, θαη ζηελ «ηζρπξή δεκνθξαηία»,
απφ ηελ νπνία εκπλεχζηεθε θαη ην ηίηιν ηνπ βηβιίνπ ην 1984, βάζε ηεο νπνίαο είλαη ε
δεκηνπξγηθή νκνθσλία, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ θνηλή ζπδήηεζε, ηελ ζπλαπφθαζε,
ηε ζπλεξγαζία, ηελ θνηλή δξάζε, ηελ πνιπεηή ζπκκεηνρή, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο
κεηακφξθσζεο ηεο ζχγθξνπζεο ζε θνηλή ζπλείδεζε θαη πνιηηηθή θξίζε.18
χκθσλα κε ην Held, θχξηνη ζεσξεηηθνί εθθξαζηέο ηεο ζπκκεηνρηθήο
δεκνθξαηίαο19 ππήξμαλ νη Πνπιαληδάο, Pateman θαη Macpherson, νη νπνίνη, θαηά ηνλ
Held, πξνζπάζεζαλ λα ζπγθεξάζνπλ θαη λα αλαζεσξήζνπλ ηφζν ηε θηιειεχζεξε, φζν
θαη ηε καξμηζηηθή δεκνθξαηηθή παξάδνζε.20 Ζ Pateman, μεθηλψληαο απφ ηελ
παξαδνρή φηη ζηα πιαίζηα ηεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο ηα άηνκα δελ είλαη
πξαγκαηηθά «ειεχζεξα θαη ίζα» θαη φηη ε θηιειεχζεξε ζεσξία πεξί ακεξφιεπηνπ θαη
ζαθψο δηαρσξηζκέλνπ θξάηνπο απφ ηελ θνηλσλία είλαη ιαζεκέλε, θξίλεη ηηο εθινγέο
σο αλεπαξθή κεραληζκφ γηα ηε ινγνδνζία ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ απέλαληη
ζηνπο πνιίηεο, ζέηνληαο σο επείγνλ δήηεκα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κνξθήο θαη ηνπ
εχξνπο ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ.21
Ο Πνπιαληδάο, ζχκθσλα κε ηνλ Held, πξνζπαζψληαο λα ππεξβεί κία ζθιεξή
αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηνπ καξμηζκνχ θαη ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, ζεσξψληαο
παξάιιεια ρξενθνπεκέλν ην ζνζηαιδεκνθξαηηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ φξακα, πξνηείλεη
ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θξάηνπο ζε κηα κνξθή «ζνζηαιηζηηθνχ πξνπξαιηζκνχ».
Πξνηείλεη, ινηπφλ, ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ θξάηνπο κε ην άλνηγκα θαη ηε ινγνδνζία
ζηελ θνηλσλία ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, ησλ θνκκάησλ θαη ηεο θξαηηθήο γξαθεηνθξαηίαο.
Παξάιιεια, ειπίδεη θαη πξνηείλεη λέεο κνξθέο αγψλα ζε ηνπηθφ επίπεδν (ζε ζέκαηα
εξγαζίαο, γπλαηθείνπ θηλήκαηνο, νηθνινγίαο), ηα νπνία ζα ζπλδξάκνπλ ζηνλ
εθδεκνθξαηηζκφ ηνπ θξάηνπο.22
Ο Macpherson, επεξεαζκέλνο απφ ηηο ηδέεο ηνπ κεηξηνπαζνχο θηιειεχζεξνπ
ζεσξεηηθνχ J.S.Mill,23 αιιά κε κία πην ξηδνζπαζηηθή ηνπνζέηεζε θαη ζε ζπκβαηφηεηα
κε ηηο απφςεηο ηνπ Πνπιαληδά, θάλνληαο ηελ παξαδνρή φηη είλαη δχζθνιε ε δηεχξπλζε
ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζε κεγάιεο θιίκαθαο θνηλφηεηεο, πξφηεηλε έλα
ζχζηεκα πνπ ζα ζπλδπάδεη αληαγσληζηηθά πνιηηηθά θφκκαηα θαη νξγαλψζεηο άκεζεο
δεκνθξαηίαο. Οξακαηίζηεθε ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ησλ θνκκάησλ κε βάζε ηηο αξρέο
ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο. πκπιεξσκαηηθά, ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ζα ειέγρεηαη απφ
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απηνδηαρεηξηδφκελεο νξγαλψζεηο ζηνπο ηφπνπο εξγαζίαο θαη ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο.24
Δπαλέθεξε ζην πξνζθήλην, ην αμηαθφ πεξηερφκελν θαη ηε δεκνθξαηία σο ηξφπν δσήο σο έλαλ ηξφπν ζέαζεο ηνπ πνιηηεηαθνχ ζπζηήκαηνο.
Δπνκέλσο, ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία είλαη πξψηα απ΄ φια δηαδηθαζία
δηαβνχιεπζεο θαη παίδεπζεο ησλ πνιηηψλ, πνιηηεηαθφ ζχζηεκα θαη ηξφπνο θνηλσληθήο
ζπλχπαξμεο. Πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ηε δηαξθή ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ ζπλφινπ
ηεο θνηλσλίαο ζηα θνηλά.25 Ζ Pateman, φπσο αλαθέξεη ν Held, ππνζηεξίδεη φηη ε
ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ αηφκσλ, θέξλεη ηνπο πνιίηεο
πην θνληά ζηα θέληξα εμνπζίαο, θαιιηεξγεί ην ελδηαθέξνλ γηα ηα θνηλά θαη ην πξφηππν
ελφο ελεξγνχ θαη ελεκεξσκέλνπ πνιίηε. Θα έρνπλ έηζη νη πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα λα
ελεκεξψλνληαη, λα αμηνινγνχλ θαη λα κεηέρνπλ ζε απνθάζεηο εζληθήο ζεκαζίαο. 26 Ζ
ζπκκεηνρή ζπκβάιιεη ζηελ αίζζεζε ησλ αλζξψπσλ φηη είλαη πνιίηεο, κέξνο ηεο
θνηλφηεηάο ηνπο, ψζηε λα αηζζάλνληαη πην ππεχζπλνη πξνζσπηθά γηα ηηο δεκφζηεο
απνθάζεηο.27 Ζ ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία, ινηπφλ, δίλεη μερσξηζηφ βάξνο ζηε
ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε θαη ππνζηεξίδεη φηη ν πνιίηεο νθείιεη λα έρεη ν ίδηνο ηελ
άκεζε εκπεηξία θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο ζπκκεηνρήο.
Ο Habermas, αληιψληαο ζηνηρεία ηφζν απφ ηε θηιειεχζεξε φζν θαη απφ ηε
ξεπνπκπιηθαληθή πνιηηηθή ζεσξία, αλαθέξεηαη ζηε δηαινγηθή ζεσξία, ε νπνία
αλαπηχζζεη ηελ έλλνηα κηαο ηδεψδνπο δηαδηθαζίαο γλσκνδφηεζεο θαη ιήςεο
απνθάζεσλ, ρσξίο λα ζεσξεί ηελ πνιηηεία πνπ ζεκειηψλεηαη ζην θξάηνο δηθαίνπ σο
δεπηεξεχνπζα. Σν φξην κεηαμχ θξάηνπο θαη θνηλσλίαο είλαη ζεβαζηφ. Ζ
αιιειεγγχε σο ελνπνηεηηθή δχλακε ηεο θνηλσλίαο ζα πξνβάιιεηαη κέζα απφ ηηο
ζεζκνπνηεκέλεο απφ ην θξάηνο δηθαίνπ δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ηεο δεκνθξαηηθήο
γλψκεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο αγσγφο γηα ην δηαινγηθφ εμνξζνινγηζκφ ησλ
απνθάζεσλ κηαο δεζκεπκέλεο απφ ην δίθαην θαη ην λφκν δηαθπβέξλεζεο θαη
κπνξνχλ λα εθπιεξψζνπλ ηελ πξνζδνθία φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ φηη ην
απνηέιεζκά ηνπο είλαη ινγηθφ. Ζ εκβάζπλζε ηεο δεκνθξαηίαο, κέζσ ηεο νπζηαζηηθήο
ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ, απνηειεί ζηνηρείν επηηπρέζηεξεο δηαθπβέξλεζεο, κηαο
θνηλφηεηαο κε απψηεξν ζηφρν ηελ «θνηλή επεκεξία». εκαίλεη ηε δπλαηφηεηα
δηακφξθσζεο κηαο πνιηηηθήο θνπιηνχξαο ζηνπο πνιίηεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί µε
γλψκνλα φρη ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ, αιιά ην θνηλφ θαιφ. Σν απηφλνκν ππνθείκελν
κεηαζρεκαηίδεηαη ζε έλα πνιηηηθφ νλ, ηνπ νπνίνπ ε πνιηηηθή θαη ηδενινγηθή ηαπηφηεηα
ζπγθξνηείηαη κέζα απφ ηε ζπκκεηνρηθή δξάζε ηνπ ζηα δεκφζηα πξάγκαηα. Με απηφλ
ηνλ ηξφπν, ε δεκνθξαηία δεκηνπξγεί ηνπο «πνιηηηθά απηφλνκνπο» πνιίηεο, « ζε
µία θνηλφηεηα ειεχζεξσλ θαη ίζσλ αηφκσλ» θαη ηφηε ε «πνιηηηθή ζπκκεηνρή ζα
ηαπηηζηεί κε ηνλ απηνπξνζδηνξηζκφ». 28 29 30 31
Απφ ηελ άιιε κεξηά, κία απφ ηηο ζεκειηαθέο ζέζεηο ηεο ζπκκεηνρηθήο ηδέαο είλαη
φηη ζα πξνθχςεη έλαο ηξίηνο ηνκέαο κεηαμχ θξάηνπο–ηδηψηε, ε Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ.
Ο ηνκέαο απηφο ζα κπνξεί ζην κέιινλ λα αλαδείμεη θαη λα θσηίζεη εγθαίξσο δηα ηεο
ζπκκεηνρήο ηα πεξηζζφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ζήκεξα ηνλ πνιίηε ζηελ
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θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη λα ιεηηνπξγήζεη σο «πξνεηδνπνηεηηθφ ζχζηεκα».32 Ζ
ζπκκεηνρηθή ηδέα πξεζβεχεη ηελ αλάγθε κίαο εθηεηακέλεο αιιαγήο θαη νπζηαζηηθήο
βειηίσζεο ηεο ζρέζεο θξάηνπο – πνιίηε – θνηλσλίαο. Τπνζηεξίδεη φηη κε ηε
κεγαιχηεξε δπλαηή ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε ππάξρνληεο ζεζκνχο θαη
νξγαλψζεηο, θαζψο θαη κε ηελ δεκηνπξγία λέσλ, ειαηηψλεηαη ζεκαληηθφηαηα ην
έιιεηκκα θαη ε θξίζε αληηπξνζψπεπζεο, ην νπνίν παξαηεξείηαη ηηο ηειεπηαίεο
δεθαεηίεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη νδεγνχληαη νη
πνιίηεο ζε κεγαιχηεξε ελζσκάησζή ηνπο ζην ππάξρνλ ζχζηεκα.33
Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή γηα ηνπο ξηδνζπαζηηθνχο εηζεγεηέο ηεο ζπκκεηνρηθήο
ζεσξίαο γίλεηαη ζπλψλπκν ηεο δεκνθξαηίαο. Καη γηα λα ππάξμεη, ζχκθσλα µε ηελ
Pateman,34 «έλα δεκνθξαηηθφ πνιηηηθφ ζψκα... νη απαξαίηεηεο ηδηφηεηεο ησλ αηφκσλ
κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ µφλν µέζσ ηνπ εθδεµνθξαηηζµνχ ησλ δνκψλ εμνπζίαο ζε
φια ηα πνιηηηθά ζπζηήκαηα». Σν ζεκαληηθφ πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί εδψ είλαη φηη
ππνζηεξίδεηαη φηη ε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο, ζα νδεγήζεη ζηε δηαθνξνπνίεζε
δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά κεγάινπ κέξνπο ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά
ηεο. Ζ δηνίθεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θπβέξλεζεο, δελ ζα εκθαλίδεη ην
ζεκεξηλφ εμνπζηαζηηθφ ραξαθηήξα, αιιά ζα παίδεη πεξηζζφηεξν ην ξφιν ηνπ απνδέθηε
επηκέξνπο αηηεκάησλ κεηαμχ αληαγσληδνκέλσλ πνιηηηθψλ. Κάηη ηέηνην ζα νδεγήζεη
ζηελ νπζηαζηηθή αιινίσζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο.35
Γηα ηνλ Μacpherson εθδεκνθξαηηζκφο ζεκαίλεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ζπκκεηνρή
φιν θαη πεξηζζφηεξσλ πνιηηψλ ζηα θνηλά, ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηνπ αηφκνπ ζε
ζρέζε κε ηελ θνηλφηεηα, ηελ νηθνδφκεζε κίαο θνηλφηεηαο φπνπ αλζνχλ ηα άηνκα.36
Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ πνπ απνκάθξπλαλ ην άηνκν απφ ηα
πνιηηηθά πξάγκαηα θαη ην εγθιψβηζαλ ζην αηνκηθφ ηνπ ζπκθέξνλ, θαζψο θαη ηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ αμηψλ πνπ δηέπνπλ ηε ζχγρξνλε ζπιινγηθή δσή. 37 Τπνζηήξημε
φηη ηα άηνκα απνκαθξχλνληαη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηα θνηλά, θαη ηδηαίηεξα ζε ηνπηθφ
επίπεδν, επεηδή ζεσξνχλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπο αλαπνηειεζκαηηθή. Δπζχλε γη’ απηφ
απνδίδεη ζηνλ αηνκηζκφ, ν νπνίνο θαιιηεξγείηαη απφ ηηο θαηαλαισηηθέο αμίεο, θαη ηελ
αληζφηεηα.38 Ο Μacpherson πηζηεχεη φηη ε ζπλεξγαζία θαη ε ζπκθσλία γχξσ απφ
ηελ παξαγσγή θαη δηαλνκή ησλ αγαζψλ κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί θαη λα
λνκηκνπνηεζεί δηα κέζνπ ελφο δεκνθξαηηθνχ ηξφπνπ ιήςεο απνθάζεσλ.39 Κξίλεη
παξάιιεια φηη δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κεγαιχηεξε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ρσξίο λα
έρεη πξνθιεζεί αιιαγή ζηελ θνηλσληθή αληζφηεηα θαη ηε ζπλείδεζε, αιιά θαη
ηαπηφρξνλα φηη δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη αιιαγέο φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή
αληζφηεηα θαη ηε ζπλείδεζε, ρσξίο λα έρεη πξνεγεζεί µία ηθαλνπνηεηηθή αχμεζε ηεο
δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο.40 41 Με ηελ πξνυπφζεζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο αληζφηεηαο θαη
ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο δηαβιέπεη ν Macpherson φηη νδεγνχκαζηε ζηελ
πξαγκάησζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηελ επηηπρή ζχδεπμε ησλ
Βι. ίδην, ζ. 294.
Βι. Ank Michels & Laurens De Greaaf: φπ. αλαθ. παξ. , 477-491.
34
Βι. Carole Pateman, Participation and democratic theory, Cambridge University Press, Cambridge,1970,
ζει 5.
35
Βι. Mark Bevir (2011): “Democratic Governance: A Genealogy”, Local Government Studies, 37:1,
3-17 http://dx.doi.org/10.1080/03003930.2011.539860
36
Βι. Townshend Jules, φπ. αλαθ. παξ. , ζ. 181.
37
Βι. C.B. Macpherson, The real world of democracy, CBC Massey Lectures Series, Anansi, 1992,
ζζ.66-67.
38
Βι. Townshend Jules, φπ. αλαθ.παξ. , ζ. 183.
39
Βι. ίδην, ζ. 183.
40
Βι. Held David, φπ. αλαθ. παξ. , ζ. 258.
41
Βι. Frank Cunningham, φπ. αλαθ. παξ. , ζ.140.
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ξηδνζπαζηηθψλ θαη θηιειεχζεξσλ αμηψλ, πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ην παγθφζκην αίηεκα κηαο
θνηλήο αλζξσπφηεηαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε δηθαηνζχλε θαη ππεξεηεί ηηο παλαλζξψπηλεο
αλάγθεο.42
Έηζη, ινηπφλ, εθηφο απφ ηξφπν δσήο θαη παξάγνληα κεηεμέιημεο ηνπ πνιηηηθνχ
ζπζηήκαηνο ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία κπνξεί λα απνηειέζεη θαη κνριφ πξφθιεζεο
θνηλσληθψλ αιιαγψλ. ζνλ αθνξά απηή ηε δηάζηαζε, ν Π. ηαζφπνπινο ππνζηεξίδεη
φηη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα
κέιε κηαο θνηλφηεηαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε,
ηελ Κπβέξλεζε ή άιινπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ
άκεζα, ελψ ν Ηαηξίδεο δίλεη ηνλ εμήο νξηζκφ: «ε ζπκκεηνρή ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ
πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή ηνπο δελ είλαη
κφλν βαζηθή ελλνηνινγηθή αξρή ειεπζεξίαο θαη δεκνθξαηίαο, αιιά απνηειεί, επίζεο,
πξνυπφζεζε επεκβάζεσλ γηα ζρεδηαζκέλε θνηλσληθή αιιαγή θαη βαζηθφ νξγαλσηηθφ
ζηνηρείν ηεο αλάπηπμεο ηεο κεηαβηνκεραληθήο θνηλσλίαο».43
πλνςίδνληαο, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο θαηά ηνλ
Held είλαη ηα εμήο:
1) άκεζε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε ξχζκηζε ησλ βαζηθψλ ζεζκψλ ηεο θνηλσλίαο,
2) αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θνκκάησλ, κε ινγνδνζία ησλ ζηειερψλ ζηα
απιά κέιε,
3) ιεηηνπξγία ησλ ζπκκεηνρηθψλ θνκκάησλ ζε κία δνκή θνηλνβνπιίνπ ή ζπκβνπιίνπ,
4) δηαηήξεζε ελφο αλνηρηνχ ζεζκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα
πεηξακαηηζκνχ ζηηο πνιηηηθέο κνξθέο.44
Κξηηηθή αζθήζεθε ηφζν απφ ζεσξεηηθνχο εθπξνζψπνπο ηεο Νέαο Γεμηάο45 φζν θαη
απφ ηελ πιεπξά ηεο ξηδνζπαζηηθήο αξηζηεξάο46 ζην κνληέιν ηεο ζπκκεηνρηθήο
δεκνθξαηίαο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ αλαγλψξηζε ηεο δεκνθξαηίαο σο πξσηαξρηθνχ
θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ ζηφρνπ, ιφγσ ησλ πηζαλψλ αβέβαησλ εθβάζεσλ ηεο
δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο, αιιά θαη ιφγσ ηνπ ελδερφκελνπ ζνβαξψλ εληάζεσλ κεηαμχ
ηεο αηνκηθήο ειεπζεξίαο, ηεο ζπιινγηθήο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ
δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Καηεγνξήζεθε, επίζεο, φηη ζεσξεηηθά ζηεξίδεηαη ζε κία
κε ξεαιηζηηθή εηθφλα ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ ππεξεθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ
πνιηηψλ.47
Αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία είλαη έλα ειθπζηηθφ κνληέιν
θνηλσληθήο νξγάλσζεο, νθείιεη λα επεμεξγαζηεί θαη απαληήζεη ζε ζεκειηαθά
δεηήκαηα, φπσο, γηα παξάδεηγκα, ην πψο ζα νξγαλσζεί ζηε πξάμε ε νηθνλνκία θαη νη
ζεζκνί ηεο, ην πψο ζα ζπλδέεηαη κε ηνπο ππάξρνληεο πνιηηηθνχο κεραληζκνχο, πψο ζα
ζπλδπάδνληαη ζεζκνί ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο κε εθείλνπο ηεο άκεζεο,
πψο ζα ειέγρνληαη ην πεδίν, ην εχξνο θαη ε εμνπζία ησλ νξγαλψζεσλ ηεο Γηνίθεζεο.
Σα εξσηήκαηα γίλνληαη σζηφζν πην ζεκαληηθά θαη ζπνπδαία, επεηδή ε ζπκκεηνρηθή
δεκνθξαηία δελ πξνηείλεη απιά έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ, αιιά θπξίσο, έλαλ ηξφπν
δσήο.48
Βι. Townshend Jules, φπ. αλαθ. παξ. , ζζ. 182-183.
Βι. ηαζφπνπινο Π., Κνηλνηηθή εξγαζία, Θεσξία θαη πξάμε, Αζήλα, Έιιελ, 1993, θαη Ηαηξίδεο Γ.,
Κνηλσληθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ νξγάλσζε θαη αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ πεξηβάιινληνο, πκβνχιην
Δπηκφξθσζεο ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία, Αζήλα, 1973, φπσο αλαθέξεηαη απφ Π. Κνινβφ θαη Π. νπξηδή
ζην «Η έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ζηε θξνληίδα πγείαο», Αλαζθφπεζε, Ννζειεπηηθή 2007, 46(1): 38-47.
44
Βι. Held David, φπ. αλαθ. παξ., ζ. 261.
45
Βι. ίδην, ζζ. 262 θαη 334-336.
46
Βι. Mouffe Chantal, Σν δεκνθξαηηθφ παξάδνμν, Αζήλα, Πφιηο, 2004, ζ. 190.
47
Βι. Schmidt G. Manfred, φπ. αλαθ. παξ., ζζ. 290-293.
48
Βι. Held David, φπ. αλαθ. παξ., ζ. 260.
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ήκεξα, ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία θεξδίδεη έδαθνο είηε ζε ηνπηθφ επίπεδν, είηε
ζε εζληθφ επίπεδν, είηε ζε ππεξεζληθφ επίπεδν (πξσηνβνπιία επξσπαίσλ πνιηηψλ ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε). Αθφκε, θαίλεηαη λα γίλεηαη απνδεθηή αθφκε θαη απφ
ζεσξεηηθνχο ηνπ θηιειεπζεξηζκνχ, νη νπνίνη επειπηζηνχλ φηη κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο
αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο κε θάπνηεο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο πξνζδίδεηαη
έλα είδνο λνκηκνπνίεζεο ησλ αζηηθψλ ζεζκψλ ζε κία επνρή δηαξθνχο θαη έληνλεο
ακθηζβήηεζεο ή αδηαθνξίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ. Χο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη
ε άπνςε ηνπ Dahl, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη «ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία απνηειεί
αληίβαξν ζηελ έιιεηςε δεκνθξαηηθφηεηαο, ε νπνία πξνθαιείηαη απφ ηελ απμαλφκελε
δηεζλνπνίεζε θαη παγθνζκηνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνλνκίαο».49
Ζ ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηε ιήςε απνθάζεσλ δελ απνηειεί κφλν κηα θεληξηθή
ζέζε ζηε ζεσξεηηθή πνιηηηθή πξφηαζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο, αιιά ζπληζηά
θπξίσο ην «εθ ησλ σλ νπθ άλεπ», ηελ πεκπηνπζία ηεο δεκνθξαηηθήο ππφζηαζεο ησλ
πνιηηψλ ζε κηα ζχγρξνλε θνηλσλία. χκθσλα κε ηνλ Μ.P. Parameswaran, ε
δεκνθξαηία, αλ πξαγκαηηθά ζεκαίλεη δηαθπβέξλεζε απφ ηo ιαφ, απαηηεί ζπκκεηνρή
θαη απηή ε ζπκκεηνρή νθείιεη λα είλαη δεκηνπξγηθή θαη λα εγγπάηαη ηε δηθαηνζχλε θαη
ηε ζηαζεξφηεηα ζηελ αλάπηπμε.50
Θα κπνξνχζε επηγξακκαηηθά λα δηαηππσζεί φηη νη ξηδνζπαζηηθνί εηζεγεηέο ηεο
ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο ππνζηεξίδνπλ ηελ επξεία πνιηηηθνπνίεζε θαη θξίλνπλ ηε
ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζην πνιηηηθφ γίγλεζζαη σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ελφο
νπζηαζηηθνχ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, έρνληαο σο αθεηεξία ηε κε απνδνρή ησλ
εθινγψλ σο κφλνπ θαη απνθιεηζηηθνχ ηξφπνπ δεκνθξαηηθήο έθθξαζεο ησλ πνιηηψλ,
ελψ νη κεηξηνπαζείο ζηαζψηεο ηεο επηδηψθνπλ κία κεξηθή δηεχξπλζε ησλ επθαηξηψλ
ζπκκεηνρήο θαη ηελ πξνηείλνπλ σο ζπκπιεξσκαηηθή δηαδηθαζία ησλ εθινγψλ γηα ηελ
εμαζθάιηζε κηαο επηθαηλφκελεο λνκηκνπνίεζεο, ζεσξψληαο σζηφζν ηηο εθινγέο, ζε
θάζε πεξίπησζε, επαξθή κεραληζκφ ινγνδνζίαο ησλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ.51
Χο θαηαθιείδα παξαηίζεηαη ε άπνςε ηνπ Καζηνξηάδε, ν νπνίνο απνδέρεηαη ηελ
αλαγθαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε δεκφζηα δσή θαη ππνζηεξίδεη φηη ε κε
πξαγκάησζή ηεο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζχγρξνλε δεκνθξαηία έρε νξγαλσζεί κε
ηέηνην ηξφπν, ψζηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα απνηξέπεη ηνπο πνιίηεο απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλά, δηφηη δελ πηζηεχνπλ φηη απηή κπνξεί λα απνηειέζεη
παξάγνληα επεξεαζκνχ ησλ εμειίμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δσή ηνπο. Πηζηεχεη φηη ε
ζπκκεηνρή πξέπεη λα ξηδψζεη πξψηα ζε ρψξνπο φπνπ νη άλζξσπνη νδεγνχληαη, είηε ην
ζέινπλ είηε φρη, ζην λα ζπλδεζνχλ. Οη ρψξνη απηνί ππάξρνπλ, ηνπιάρηζηνλ ηππηθά:
είλαη νη επηρεηξήζεηο, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη θνηλφηεηεο, νη ζπλνηθίεο ησλ κεγάισλ
πφιεσλ. Τπνζέηεη φηη ην άηνκν έρεη θαηαλνήζεη φηη αληίζεηα πξνο ηνπο
«θελαθηζκνχο» πνπ δηαδίδεη ν θηιειεπζεξηζκφο ε κνίξα ηνπ είλαη ξηδηθά αιιειέγγπα
κε εθείλε φισλ ησλ άιισλ, φηη αλήθεη ζηνλ ίδην πιαλήηε κε ηνπο φκνηνχο ηνπ θαη φηη
καδί ηνπο πάεη ηψξα λα ηνλ θαηαζηξέςεη. Πξνυπφζεζε απνηειεί ε χπαξμε κίαο
ηεξαξρίαο αμηψλ. 52
Βι. Schmidt G. Manfred, φπ. αλαθ. παξ., ζ. 283.
Βι. Μ.P. Parameswaran, Participatory Democracy, Another World is possible, Popular Alternatives
to Globalization at the World Social Forum, Edited by William Fisher & Thomas Ponniah, London Zed
Books,2003, ζ. 325.
51
Βι. Schmidt G. Manfred, φπ. αλαθ. παξ. , ζ.283.
52
Βι. Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο, Γεκνθξαηία δίρσο ζπκκεηνρή πνιηηψλ, «Αθπβέξλεηε Κνηλσλία»
ΔΤΡΑΗΑ, ζζ.255-260, 09/10/2011,Republicationκέζσ: Art of Pessimism,
http://eagainst.com/articles/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%AE%CE%BB%CE%B9%C
E%BF%CF%82%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B7%
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1.2. Γηαβνχιεπζε
1.2.1 Οξηζκφο ηεο έλλνηαο
Ζ δεκφζηα δηαβνχιεπζε (public consultation) είλαη κηα δηαδηθαζία βαζηζκέλε ζε
θαλφλεο, πνπ έρεη ζηφρν ηε δηαθάλεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο,
θαζψο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ. Ζ δηαδηθαζία
απηή πεξηιακβάλεη ηα ζηάδηα ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ην αληηθείκελν δηαβνχιεπζεο, ηεο
δηαβνχιεπζεο (consultation) σο ακθίπιεπξεο αληαιιαγήο γλσκψλ θαη απφςεσλ θαη
ηέινο ηεο ζπκκεηνρήο (participation) ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ζηε δηακφξθσζε
ηεο πνιηηηθήο θαη λνκνζεζίαο.53 Οη εηζεγεηέο ηεο δεκνθξαηηθήο δηαβνχιεπζεο
ππνζηεξίδνπλ φηη ε νπζία ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκφηεηαο είλαη ε δπλαηφηεηα ησλ
απνδεθηψλ κηαο πνιηηηθήο απφθαζεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε θαη δηακφξθσζή
ηεο.54
Σα θαηλφκελα ηεο πιεξνθφξεζεο, ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο ελεξγεηηθήο
ζπκκεηνρήο ππήξραλ άιινηε ιηγφηεξν θαη άιινηε πεξηζζφηεξν κε δηάθνξεο κνξθέο ζε
φιεο ηηο δεκνθξαηίεο. Χζηφζν, ε εμέιημε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ, αιιά θαη ε
πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ γελλά θνηλσληθά αηηήκαηα γηα πεξηζζφηεξε
δηαθάλεηα θαη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο. Παξάιιεια, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο, αιιά
θαη γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη Κπβεξλήζεηο αλαδεηνχλ
λένπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο.55
Ο φξνο δηαβνπιεπηηθή δεκνθξαηία (deliberative democracy), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
γηα πξψηε θνξά απφ ην Joseph M. Bessette ην 1980 ζε έλα άξζξν ηνπ κε ηίηιν
«Deliberative democracy: the majoritarian principle in republican government» ζηα
πιαίζηα ελφο πιινγηθνχ Σφκνπ (Bessette 1980), αλαθέξεηαη ζε κία κνξθή
«δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο», άπνςε πνπ έρεη αλαπηχμεη κε έκθαζε ν Habermas,56 ε
νπνία απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε ζεζκνχο θαη δηαδηθαζίεο θαη
νξίδεηαη σο δεκφζηα δηαβνχιεπζε (public deliberation).57 χκθσλα κε ην Habermas,
ε λνκηκνπνίεζε απνθάζεσλ θαη ζεζκψλ πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ζπκθσλία ησλ
ζπκκεηερφλησλ ηζφηηκα θαη ειεχζεξα ζε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.58 59
Ζ δηαβνχιεπζε πξνηξέπεη ηνπο πνιίηεο λα ζπδεηήζνπλ, λα ζπγθξίλνπλ, λα
αμηνινγήζνπλ θαη λα απνηηκήζνπλ δηαθνξεηηθέο ή ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο, λα
πξνηείλνπλ ιχζεηο θαη λα αληηπαξαηίζεληαη κε ηεθκεξησκέλα επηρεηξήκαηα ζε
πνιηηηθέο, ρσξίο απηφ λα γίλεηαη ζε βάξνο θάπνηνπ άιινπ. Μηα λέα δεκφζηα ζθαίξα
δεκηνπξγείηαη, ζηελ νπνία νη πνιίηεο δελ εμαληινχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο κφλν ζηηο
%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1%CE%B4%CE%AF/
53
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Γηπισκαηηθή εξγαζία, Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Αζήλα, 2010, φπσο αλαθέξεηαη ζην: Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ, Οδεγφο Γεκνηηθήο Γηαβνχιεπζεο, Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη
Απηνδηνίθεζεο Α.Δ (ΔΔΣΑΑ ΑΔ),ζ.26.
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59
Βι. J. Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations, Oxford
University Press, 2000, ζ. 2 θαη ζ. 25.

16
δηαδηθαζίεο ηεο εθινγήο αληηπξνζψπσλ, αιιά κεηέρνπλ ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο
παξαγσγήο θαη ίζσο θαη πινπνίεζεο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ. Ζ πνιηηηθή ζπκκεηνρή
θαη ε παξάζεζε ηεθκεξησκέλσλ απφςεσλ, επηρεηξεκάησλ θαη πξνηάζεσλ απνηεινχλ
ηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ηνπ κνληέινπ ηεο δηαβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο (deliberative
democracy), ε νπνία εμειίζζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην κνληέιν ηεο ζπκκεηνρηθήο
δεκνθξαηίαο.60
χκθσλα κε ην ΟΟΑ, νη ζρέζεηο Κπβέξλεζεο-πνιίηε θαιχπηνπλ έλα επξχ
θάζκα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ζε θάζε ζηάδην ηνπ θχθινπ ράξαμεο πνιηηηθήο: απφ ην
ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο, έσο ηελ αμηνιφγεζή ηεο. Ο ΟΟΑ ρξεζηκνπνηεί ηνπο
αθφινπζνπο νξηζκνχο, πνπ απνηππψλνπλ θαη ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα
αιιειεπηδξάζεσλ θξάηνπο - πνιηηψλ:
1) Πιεξνθνξίεο: Οξηνζεηεί κηα κνλφδξνκε ζρέζε, ζηελ νπνία ε Κπβέξλεζε παξάγεη
θαη δηαλέκεη πιεξνθνξίεο γηα ρξήζε απφ ηνπο πνιίηεο. Καιχπηεη ηφζν ηελ «παζεηηθή»
πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαηφπηλ δήηεζεο απφ ηνπο πνιίηεο θαη ηελ «ελεξγφ» ιήςε
κέηξσλ απφ ηελ θπβέξλεζε γηα ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζηνπο πνιίηεο.
2) Γηαβνχιεπζε: Πεξηγξάθεη κηα ακθίδξνκε ζρέζε, φπνπ νη πνιίηεο παξέρνπλ
αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηελ Κπβέξλεζε, κε ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θαηάξηηζεο
λνκνζεζίαο θαιχηεξεο πνηφηεηαο. Ζ δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηνλ εθ ησλ πξνηέξσλ
θαζνξηζκφ απφ ηελ Κπβέξλεζε ηνπ ζέκαηνο, επί ηνπ νπνίνπ ζα αλαδεηήζεη ηηο απφςεηο
ησλ πνιηηψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα ακθίδξνκε ξνή πιεξνθνξίαο, ε νπνία κπνξεί λα
ιάβεη ρψξα ζε θάζε ζηάδην λνκνζεηηθψλ εξγαζηψλ.
3) Δλεξγφο ζπκκεηνρή: Αθνξά κία ζρέζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ εηαηξηθή ζρέζε κε ηελ
Κπβέξλεζε, θαηά ηελ νπνία εκπιέθνληαη ελεξγά νη πνιίηεο ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο
πνιηηηθήο. Απηφ αλαγλσξίδεη έλα ξφιν γηα ηνπο πνιίηεο, θαηαζέηνληαο πνιηηηθέο
πξνηάζεηο θαη δηακνξθψλνληαο ηνλ πνιηηηθφ δηάινγν, παξφηη ε επζχλε γηα ηηο ηειηθέο
απνθάζεηο παξακέλεη ζηελ Κπβέξλεζε.61
Ζ δηαβνχιεπζε, ινηπφλ, δεκηνπξγεί κηα ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο θαη
θνηλσλίαο. Οη πνιίηεο ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη
ιήςεο απνθάζεσλ ζε κία δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο κε ηελ Κπβέξλεζε κέζσ ηεο
δχλακεο ηεο επηθνηλσλίαο, ελψ παξάιιεια ε θπβέξλεζε αθνπγθξάδεηαη ηα δεδνκέλα
ηεο θνηλσλίαο, αληιεί ηδέεο θαη ζπλζέηεη πξνηάζεηο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο
δηαθπβέξλεζεο. χκθσλα κε ην παξαπάλσ κνληέιν ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ
αιιειεπίδξαζεο θξάηνπο-πνιηηψλ, απφ ην πξψην επίπεδν ηεο πιεξνθφξεζεο σο θαη
ην επίπεδν ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ε δπλαηφηεηα επηξξνήο ησλ πνιηηψλ
απμάλεηαη ζηαδηαθά θαη πνηνηηθά.62
ηνλ Οδεγφ Γεκνηηθήο Γηαβνχιεπζεο πνπ ζπλέηαμε ε Διιεληθή Δηαηξεία
Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α. Α.Δ.) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Καιιηθξάηεο» αλαθέξεηαη φηη, φζνλ αθνξά ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ε δηαβνχιεπζε
αθνξά κηα δηαδηθαζία δεκφζηαο θαηαγξαθήο, παξάζεζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ
κεηαμχ εκπιεθνκέλσλ (θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη θξαηηθψλ ππεξεζηψλ) κε ζηφρν ηελ
ράξαμε πνιηηηθήο ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. ε ζεζκηθφ επίπεδν, ε δεκφζηα
Βι. ζρεηηθά γηα ηελ αλάιπζε ηνπ φξνπ “deliberative democracy” Frank Cunningham, φπ. αλαθ.παξ. ,
ζ.163-183.
61
Βι. OECD, Public Management Policy Brief, Engaging Citizens in Policy-making: Information,
Consultation and Public Participation, PUMA Policy Brief No. 10, July 2001 [online].
Available from: www.oecd.org/dataoecd/24/34/2384040.pdf.
OECD, The Call for Innovative and Open Government: An overview of country initiatives, 2011.
[online]. Available from: http://dx.doi.org/10.1787/9789264107052-en.
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δηαβνχιεπζε είλαη κηα ακθίδξνκε κε βάζε θαλφλεο επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο
δηακνξθσηέο ηεο πνιηηηθήο (policy makers) θαη ζηα κέξε ηα νπνία απηέο νη
πνιηηηθέο αθνξνχλ, πρ θνξείο θαη πνιίηεο (stakeholders), κε ζηφρν λα ιεθζνχλ
ππφςε νη απφςεηο ηνπο.63
Σνλίδεηαη φηη ε δηαβνχιεπζε δελ είλαη απιψο κηα δηαπξαγκάηεπζε ή
ζπκβηβαζκφο, αιιά ζχλζεζε θαη δεκηνπξγηθή ζχκπξαμε, γηαηί ζηνρεχεη λα
δεκηνπξγήζεη θάηη θαηλνχξην θαη ιπζηηειέο γηα φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο. Ο η
ζπκκεηέρνληεο ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπιινγηθήο ηνπο
πξαγκαηηθφηεηαο θαη δελ ελαπνζέηνπλ απηφ ην δηθαίσκα εμ νινθιήξνπ ζε εθείλνπο,
ζηνπο νπνίνπο παξαρψξεζαλ ην θαζήθνλ ηεο εθπξνζψπεζήο ηνπο. Ηδσκέλε έηζη, ε
δηαβνχιεπζε έρεη δηπιή ππφζηαζε: είλαη ηαπηνρξφλσο κέζνλ θαη ζθνπφο, δηφηη
ιεηηνπξγψληαο αξρηθά σο εξγαιείν γηα ηε ράξαμε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ παξάγεη
θη έλα πξντφλ πνπ αλαβαζκίδεη θαη ην ζπλνιηθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα. Δίλαη έλαο
δίαπινο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηελ εμνπζία θαη ζηελ θνηλσλία. 64
Ζ βησζηκφηεηα θαη ε πξαθηηθφηεηα ησλ δηαβνπιεπηηθψλ ζεζκψλ, ζχκθσλα κε ηνλ
Benjamin Barber, ζπλεπάγεηαη ηελ ηθαλνπνίεζε πέληε θξηηεξίσλ:
1) Πξέπεη λα είλαη ξεαιηζηηθνί, ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ.
2) Πξέπεη λα είλαη ζπκβαηνί κε ηνπο βαζηθνχο αληηπξνζσπεπηηθνχο ζεζκνχο ησλ
κεγάιεο θιίκαθαο θνηλσληψλ.
3) Πξέπεη λα παξέρνπλ ζεζκηθά εγγπήζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο έθθξαζεο θαη
ζπκκεηνρήο ησλ κεηνςεθηψλ.
4) Πξέπεη λα αληηκεησπίδνπλ κεζνδηθά-απνηειεζκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ
παξεκβάιιεη ν εθζπγρξνληζκφο, δειαδή ηε κεγάιε θιίκαθα, ηελ ηερλνινγία, ηελ
πνιππινθφηεηα θαη ηνλ ηνπηθηζκφ.
5) Σέινο, πξέπεη λα θαζηζηνχλ εθηθηή κία θπβέξλεζε ελεξγψλ πνιηηψλ ζηε ζέζε ηεο
θπβέξλεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ πνιηηηθψλ. 65 66
πκπεξαζκαηηθά, ε δηαβνχιεπζε αμηνπνηεί ηε ζπλεηζθνξά ηνπ θάζε πνιίηε κέζσ
ηεο θαηάζεζεο ησλ απφςεψλ ηνπ πξνο φθεινο ηνπ γεληθφηεξνπ ζπκθέξνληνο θαη
ζπκβάιιεη ζηελ ππφζεζε ηεο επξχηεξεο θαηαλφεζεο, αιιά θαη ηεο νηθνδφκεζεο κίαο
ζπλεθηηθφηεξεο θνηλφηεηαο. Σα απνηειέζκαηά ηεο δχλαληαη λα απνηειέζνπλ
αληηζηάζκηζκα απέλαληη ζηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο ηνπ αηνκηζκνχ θαη ηνπ
θηιειεπζεξηζκνχ, ηνπ ζθεπηηθηζκνχ, ηνπ αλαξρηζκνχ, ηεο παζεηηθφηεηαο, νη νπνίεο
βξίζθνληαη ζηνλ αληίπνδα ηεο ζεσξίαο ηεο «ηζρπξήο δεκνθξαηίαο», ηελ νπνία
ππεξεηεί ε πξαθηηθή ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο.67
Ζ εληζρπκέλε ζπκκεηνρηθή δηαθπβέξλεζε είλαη κηα ηδέα πνπ πξνσζεί ηηο αμίεο ηεο
ζπκκεηνρήο, ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο ελδπλάκσζεο ηεο θνηλσλίαο κε βάζε ηα
φξηα ηεο ζχλεζεο θαη ηνπ ξεαιηζκνχ. Δπίζεο, νη ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο ηεο κπνξεί λα
63
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απνηειέζνπλ θάπνηεο εθαξκφζηκεο πεξηπηψζεηο ή λα λνεκαηνδνηήζνπλ ήδε
εθαξκνζκέλεο πξαθηηθέο, φρη ηφζν κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηεο έλλνηαο ηεο
δεκνθξαηίαο, φζν ηελ επέθηαζε ηεο δπλαηφηεηαο θαηαλφεζήο ηεο, γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε κηθξήο έζησ έθηαζεο νπηνπηψλ ζηελ ππεξεζία ελφο νξάκαηνο γηα
ζεζκνχο ρσξίο θαηαπίεζε. 68
Χζηφζν, νη πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηεί κηα δηαβνπιεπηηθή δηαδηθαζία είλαη
ηδηαίηεξα δχζθνια επηηεχμηκεο, θαζψο απαηηείηαη ε ζπλχπαξμε αλζξψπσλ απφ φιεο
ηηο θνηλσληθέο δηαζηξσκαηψζεηο κέζα ζε κηα αηκφζθαηξα θαιήο ζπκπεξηθνξάο.
Πξνυπνηίζεηαη ε θαηαλφεζε ησλ άιισλ κεξψλ, ε επειημία ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ
ηφζσλ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ. Υξεηάδνληαη θαιέο πξνζέζεηο, εηιηθξίλεηα θαη δηάζεζε
γηα κάζεζε. Παξάιιεια, ρξεηάδεηαη ζάξξνο γηα ακθηζβήηεζε παγησκέλσλ ή
θπξίαξρσλ απφςεσλ θαη αλνηρηφ πλεχκα. Σέινο, ρξεηάδεηαη δέζκεπζε θη επηκνλή
ζην ζηφρν. Μ’ άιια ιφγηα απαηηείηαη πςειφ επίπεδν θαιιηέξγεηαο, θνηλσληθήο,
πνιηηηθήο, θαζψο θη έλα επίπεδν πλεπκαηηθήο θαιιηέξγεηαο θαη θνπιηνχξαο, ην
νπνίν δελ απνηηκάηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο ηίηινπο, αιιά ζε αξρέο θαη αμίεο. 69
Σέινο, ε δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θεξδίδεη έδαθνο θαη αληιεί
θχξνο απφ ηελ απφθαζε ησλ Αξρψλ λα πηνζεηήζνπλ ηα απνηειέζκαηα κηαο δεκφζηαο
δηαβνχιεπζεο. Παξάιιεια, βαζίδεηαη ηφζν ζηελ επηζπκία, φζν θαη ζηελ ηθαλφηεηα
ησλ αλζξψπσλ γηα ζπκκεηνρή ζε ζεζκνχο θαη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, κε ζθνπφ
ηελ ππεξέηεζε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Απηφ
πξνυπνζέηεη χπαξμε κέζσλ θαη κεζφδσλ κχεζεο ηεο θνηλσλίαο ζηηο δηαβνπιεπηηθέο
αξρέο θαη δηαδηθαζίεο.
Δλ θαηαθιείδη, ν ζεζκφο ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, αθφκα θη αλ είλαη έλαο
αξρηθά ηππηθφο κφλν δηαβνπιεπηηθφο ζεζκφο, ν νπνίνο ελδέρεηαη θαη λα απνηχρεη,
ιφγσ ηεο κε νπζηαζηηθήο ζηελ πξάμε ιεηηνπξγίαο ηνπ, δεδνκέλνπ φηη ε θάζε ηππηθή
δηαβνπιεπηηθή δηαδηθαζία δελ είλαη πάληα θαη νπζηαζηηθή, σζηφζν κπνξεί λα
απνηειέζεη εθαιηήξην γηα δεκνθξαηηθφηεξεο ζηαδηαθά δηαδηθαζίεο θαη λα πξνζθέξεη
πνιιέο θαη ειπηδνθφξεο δπλαηφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ βίνπ.
1.2.2 Σα νθέιε ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο
Ζ δεκφζηα δηαβνχιεπζε κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζρέζε πνπ παξαδνζηαθά ππάξρεη
κεηαμχ Αξρψλ θαη πνιηηψλ σο εμήο: 70 71
1) Πξνζθέξεη απνηχπσζε, θαηαλφεζε θαη ζεβαζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ αληηιήςεσλ
θαη αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ ζε κία θνηλφηεηα αλζξψπσλ. Απηφ κπνξεί λα βνεζήζεη
ζηελ δεκηνπξγία ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ κεξψλ ηεο θνηλφηεηαο, ε
εγθαζίδξπζε ηεο νπνίαο ζπκβάιιεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ θξάηνπο
απφ ηνπο πνιίηεο.72 Σαπηφρξνλα, πξνζδίδεη κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία σο
αζπίδα ζην πξφβιεκα ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο θαθνδηνίθεζεο, ε αληηκεηψπηζε ηνπ
νπνίνπ απνηειεί έληνλε θνηλσληθή απαίηεζε.
2) πκβάιιεη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ Αξρψλ φηη δε είλαη πιένλ
πξφζθνξεο θαη ιπζηηειείο νη ιχζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζηελ επηβνιή νξάκαηνο θαη
ππνρξεψζεσλ ζηνπο απνδέθηεο ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ ηνπο, δειαδή ζηνπο
Βι. ίδην, ζζ. 36-37.
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πνιίηεο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξεί λα επηηεπρζεί ν πεξηνξηζκφο θαηλνκέλσλ
θαηάρξεζεο εμνπζίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ Αξρψλ θαη ζηείξαο θξηηηθήο θαη απάζεηαο
απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ. H πηνζέηεζε ησλ πνιηηηθψλ είλαη πην απνδνηηθή, φηαλ
νη πνιίηεο είλαη θαιχηεξα ελεκεξσκέλνη θαη φηαλ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ
δηακφξθσζή ηνπο, δηφηη έηζη εληζρχεηαη ην ζπλαηλεηηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ πλεχκα.
3) Αμηνπνηεί ηε ζπιινγηθή εκπεηξία, ηηο πιεξνθνξίεο, ηε γλψζε, ηηο λέεο ηδέεο θαη
ηνπο πφξνπο θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα πνπ ελππάξρεη κέζα ζηηο θνηλσλίεο. Σ ν
πιενλέθηεκα απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε ράξαμε ξεαιηζηηθφηεξεο αλαπηπμηαθήο
ζηξαηεγηθήο θαη ηελ άζθεζε θαιχηεξεο δηαθπβέξλεζεο θαη ιήςεο ησλ βέιηηζησλ
πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. 73
4) Απνδεηθλχεη ζηνπο πνιίηεο ηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο ζε έλα δεκνθξαηηθά
νξγαλσκέλν πεξηβάιινλ. Γείρλνληαο ζηνπο πνιίηεο ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο
ζπκκεηνρηθφηεηαο, ηνπο επηηξέπεη λα έρνπλ κηα πιεξέζηεξε εηθφλα ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο. Δπίζεο, δεκηνπξγψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα απνδνρή ηεο γλψκεο
ηεο θνηλσλίαο ζην ρψξν ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ, ηξφπν εληζρχεη ηνπο δεζκνχο
θνηλσλίαο – θξάηνπο, απμάλνληαο ηελ πνηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο θαη αλαβαζκίδνληαο
ηηο ηθαλφηεηέο ηεο γηα πνιηηηθή αγσγή.
5) Καζηζηά ηνπο πνιίηεο πην ππεχζπλνπο γηα ηα δεκφζηα πξάγκαηα θαη απμάλεη ηε
δεκφζηα εκπινθή.74
6) Δλζαξξχλεη ηνπο πνιίηεο λα αθνχλε ηηο άιιεο απφςεηο θαη πξνσζεί ηελ ακνηβαία
θαηαλφεζε, ρσξίο απηφ, φκσο, λα ζεκαίλεη απηνκάησο θαη κεηαηφπηζε ησλ
πξνηηκήζεσλ. 75
Φπζηθά νη πξνζπάζεηεο ησλ Αξρψλ πξνο ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο
δελ ζθνπεχνπλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία, νχηε
ηεθκεξηψλνληαη νη θφβνη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ππνλνκεχεη ηε δεκνθξαηία.
Πξφθεηηαη γηα ελίζρπζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο δεκνθξαηίαο. Χζηφζν, ε ζπκκεηνρή
ησλ πνιηηψλ δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί παλάθεηα ζηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ
πξνβιεκάησλ απφ ηελ πιεπξά ησλ Αξρψλ. 76
1.2.3 Σα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δεκνηηθήο δηαβνχιεπζεο
Σα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απαηηνχλ
ζπλεξγαζία θαη ζπλαίλεζε, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζρεδηαζζνχλ θαη λα εθαξκνζζνχλ
νινθιεξσκέλεο θαη καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο. Ζ πηνζέηεζε ηεο δεκφζηαο
δεκνηηθήο δηαβνχιεπζεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εκβάζπλζεο ησλ δεκνθξαηηθψλ
ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν φπιν ζην ζρεδηαζκφ ηεο
δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο θαη ζηε ράξαμε θαη εθαξκνγή κίαο νινθιεξσκέλεο,
αμηφπηζηεο θαη καθξφπλνεο ζηξαηεγηθήο. Σα νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δεκφζηαο
δηαβνχιεπζεο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε αθνξνχλ: 77
1) Σελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα δηνηθεηηθήο αλαζπγθξφηεζεο ηεο πεξηθεξεηαθήο
δηνίθεζεο ηεο ρψξαο.
2) Σε δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ.
3) Σνλ ηεθκεξησκέλν θαη δεκηνπξγηθφ δηάινγν κε φινπο ηνπο πεξηθεξεηαθνχο θαη
ηνπηθνχο θνξείο, κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ζπλαληίιεςεο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ
Αξρψλ θαη παξαγφλησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.
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4) Σελ αλάιεςε θνηλήο επζχλεο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη
καθξνπξφζεζκνπ πξνγξακκαηηζκνχ.
5) Σελ ελαξκφληζε ησλ ζρεδηαδφκελσλ δεκνηηθψλ πνιηηηθψλ κε ηηο ππάξρνπζεο
θαη αλαδπφκελεο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ.
6) Σε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηε ζρεδίαζε
θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ παξεκβάζεσλ.
7) Σελ αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ
ππεξεζηψλ ησλ Οξγαληζκψλ Σ νπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
8) Σε ζηαδηαθή δηακφξθσζε κίαο άιιεο θνπιηνχξαο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, κε
ραξαθηεξηζηηθά θαη πνηφηεηεο πνπ κέρξη θαη ζήκεξα παξακέλνπλ ειιεηκκαηηθά
(παξαδείγκαηνο ράξηλ ινγνδνζία, ζπκκεηνρή, ζπλέξγεηα).78
9) Ζ ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ ζε πξψηκν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο
ράξαμεο πνιηηηθήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κία επξχηεξε ππνζηήξημε ζηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ.79
1.2.4 Μνξθέο δεκφζηαο Γηαβνχιεπζεο
Απφ ηνλ ΟΟΑ80 πξνηείλνληαη νη αθφινπζεο κνξθέο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο:
1) Γηαβνπιεπηηθέο δεκνζθνπήζεηο θαη κέξεο δηαβνχιεπζεο: πσο φιεο νη
δεκνζθνπήζεηο έηζη θαη κηα δηαβνπιεπηηθή δεκνζθφπεζε πεξηιακβάλεη έλα ηπραίν
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ, κία κηθξνγξαθία ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο,
ππεξεηψληαο έηζη ηελ αμία ηεο πνιηηηθήο ηζφηεηαο.
2) Δπηηξνπέο πνιηηψλ (Citizens' juries): Απνηεινχληαη απφ άηνκα δεκφζησλ
νξγαληζκψλ, ηα νπνία αμηνινγνχλ πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα
κεηά απφ πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ απφςεσλ.
3) Μεραληζκνί αλάδξαζεο απφ ςεθνθφξνπο θαη πνιίηεο: ρεηηθά παξαδείγκαηα
απνηεινχλ ε ελεκέξσζε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή “RSS feeds” γηα δηάθνξα
ζηάδηα λνκνζέηεζεο, ειεθηξνληθά “fora”, δηαδηθηπαθέο ζειίδεο δηαβνχιεπζεο
(opengov), ζρεηηθέο ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ελεκέξσζεο. Σν
δηαδίθηπν αλνίγεη θαηλνχξηεο δπλαηφηεηεο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε.
4) Γεκνςεθίζκαηα: πκπεξηιακβάλνληαη φινη νη πνιίηεο πνπ επεξεάδνληαη απφ κηα
πνιηηηθή απφθαζε.
5) Ζιεθηξνληθή δηαβνχιεπζε: Οπζηαζηηθά δελ πξφθεηηαη γηα έλα μερσξηζηφ είδνο,
αιιά γηα έλα δηαθνξεηηθφ κέζν δηεμαγσγήο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κνξθψλ
δηαβνχιεπζεο. Σν δηαδίθηπν κπνξεί λα ζπλδέεη ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο νξγαλψζεηο
ηνπο κε εθπιεθηηθή ηαρχηεηα θαη λα ηνπο «θέξλεη θνληά», κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε
ζπιινγηθψλ πξνβιεκάησλ.
Απφ ηνλ Οδεγφ Γεκνηηθήο Γηαβνχιεπζεο ηεο ΔΔΣΑΑ πξνηείλνληαη κέζνδνη θαη
ηερληθέο δηαβνχιεπζεο πνπ εμεηδηθεχνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηηο πξναλαθεξφκελεο
κεζφδνπο:81πάλει δεκνηψλ, ηνπηθέο ζπλειεχζεηο, απηννξγαλνχκελεο ζπλαληήζεηο
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(open space technology), world cafes, θχθινη αθεγήζεσλ, εξγαζηήξηα ζπλαληίιεςεο
θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, ειεθηξνληθά θφξνπκ.82
1.2.5 Βαζηθέο αξρέο θαη πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηεο δεκφζηαο
δηαβνχιεπζεο
Ζ κέρξη ηψξα εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαβνχιεπζεο έρεη αλαδείμεη θάπνηεο
αδπλακίεο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα
ππεξθεξαζηνχλ, γηα λα ηεζνχλ νη βάζεηο ηεο αλαγσγήο ηεο δηαβνχιεπζεο ζε έλα
νπζηαζηηθφηεξν επίπεδν. Πνιιέο θνξέο, ινηπφλ, ε δηαβνχιεπζε ιεηηνχξγεζε σο κία
θιεηζηή δηαδηθαζία κεηαμχ ππεξεζηψλ, θνξέσλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ, ρσξίο εηο βάζνο
αλίρλεπζε θαη δηεξεχλεζε ηνπ ηνπηθνχ πιαηζίνπ, ε νπνία πξνσζνχζε θπξίσο ηηο
πνιηηηθέο επηδηψμεηο ηεο εθάζηνηε εγεζίαο θαη ιεηηνπξγνχζε σο άιινζη γηα ηελ
επηβνιή ησλ πξνεηιεκκέλσλ πνιηηηθψλ ηεο απνθάζεσλ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο
ελδέρεηαη, θάησ απφ ηελ πίεζε αζθπθηηθψλ πξνβιεκάησλ, λα δηελεξγείηαη κφλν
δηεθπεξαησηηθά, κε απνηέιεζκα λα απνζηεψλεηαη απφ ην νπζηαζηηθφ ηεο πεξηερφκελν.
Αθφκε, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαβνχιεπζε δηεμάγεηαη κε βάζε έλα πξνυπάξρνλ
θείκελν, ην νπνίν έρεη ζπληαρζεί εθ ησλ πξνηέξσλ θη εθθξάδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο
εθάζηνηε Α ξρήο, αληηκεησπίδεηαη ζπρλά σο απφπεηξα λα πξνθαηαβιεζνχλ νη απφςεηο
ησλ ζπκκεηερφλησλ, εγείξεη ελδερνκέλσο ακθηζβήηεζε θαη θαρππνςία θαη ζπλαληά
ηε ζπλνιηθή απφξξηςή ηνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δπίζεο, ππάξρεη ην ελδερφκελν νη
ζεζκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαβνχιεπζε λα αζθνχλ επηξξνή ζηνπο
επνπηεπφκελνπο νξγαληζκνχο ή ηνπο εθπξνζσπνχκελνπο πιεζπζκνχο, γεγνλφο πνπ
έρεη επίδξαζε ζηελ απζεληηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαβνπιεπηηθήο
δηαδηθαζίαο. Δπηπξνζζέησο, φηαλ ε δηαβνχιεπζε δηεμάγεηαη απνθιεηζηηθά
δηαδηθηπαθά, θαηαγξάθεη κφλν ηηο απφςεηο φζσλ ζπλεζίδνπλ ή κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν ή επηιέγνπλ λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο θαη ηνπο κέζα
απφ απηφ. 83
Με βάζε, ινηπφλ, ηελ έσο ηψξα δηεζλή θαη ειιεληθή εκπεηξία δηαβνχιεπζεο
έρνπλ πξνθχςεη νξηζκέλεο θαη’ αξρήλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε
ιεηηνπξγία ηεο. 84 85 Πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο πνιίηεο, νη
Κπβεξλήζεηο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη:
1) Ζ πιαηηά ελεκέξσζε θαη ε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ θαλφλσλ
ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαβνχιεπζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δηεπθνιχλεη ηελ
νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα είλαη πιήξεηο, αληηθεηκεληθέο,
αμηφπηζηεο, ζρεηηθέο, εχθνια πξνζβάζηκεο θαη θαηαλνεηέο.
2) Ζ δηαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ηφζν ζηηο δηαδηθαζίεο, φζν θαη ζηελ
πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε φισλ ησλ κεξψλ βνεζά ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ
εκπηζηνζχλεο.
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3) Ζ απφπεηξα λα πξνθαηαβάιινληαη θαη λα επηβάιινληαη ρσξίο επηρεηξήκαηα
ινγηθέο, ζρέζεηο θαη ηδίσο δηαδηθαζίεο απφ νπνηαδήπνηε πιεπξά πάλσ ζηελ άιιε
δπλακηηίδεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα.
4) Ο εηιηθξηλήο ζεβαζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, αληηιήςεσλ, ζπκθεξφλησλ,
αιιά θαη ηνπ βαζκνχ θαη ηνπ είδνπο εκπεηξίαο θαη γλψζεσλ φισλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ
εκπινπηίδεη ηε ζπιινγηθή γλψζε θαη εκπεηξία θαη βνεζά ζηε ζχιιεςε, κέζσ ηεο
δηαδηθαζίαο ηεο ζχλζεζεο, λέσλ θαη νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ.
5) Οη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνπλ ηα φξηα άζθεζεο ηεο δηαβνχιεπζεο απαηηνχλ απφ ηελ
Κπβέξλεζε λα ινγνδνηήζεη γηα ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαβνχιεπζεο,
δειαδή γηα ην θαηά πφζνλ ηα δεδνκέλα πνπ νη πνιίηεο θαηέζεζαλ ειήθζεζαλ ππφςε
ζηε ράξαμε ηεο δηακνξθσζείζαο πνιηηηθήο. Ζ ηήξεζε απηήο ηεο πξνυπφζεζεο
εληζρχεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζεζκνχ.86
6) Ζ ζπκκεηνρή ζηε δηαβνχιεπζε πξέπεη λα παξέρεη επαξθή ρξφλν θαη επειημία πνπ
ζα επηηξέπεη πξάγκαηη ηελ έθθξαζε λέσλ ηδεψλ θαη πξνηάζεσλ απφ ηνπο πνιίηεο,
θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα απηέο λα αμηνινγεζνχλ κε ζηφρν ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηηο
δηαδηθαζίεο ράξαμεο πνιηηηθήο.87
πκπεξαζκαηηθά, νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα επελδχζνπλ επαξθή ρξφλν, πφξνπο θαη
δέζκεπζε ζην θηίζηκν ηζρπξψλ ζεζκηθψλ πιαηζίσλ, λα αλαπηχμνπλ θαηάιιεια
εξγαιεία θαη λα αμηνινγνχλ ηηο δηθέο ηνπο επζχλεο θαη επηδφζεηο ζηε ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ ζηε ράξαμε πνιηηηθήο. Καθψο ζρεδηαζκέλε θαη κε αλεπαξθή κέηξα
πιεξνθφξεζε θαη δηαβνχιεπζε ζηε ράξαμε πνιηηηθήο κπνξεί λα απνκαθξχλεη ηειηθά
ηνπο πνιίηεο απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη λα ππνλνκεχζεη ηηο ζρέζεηο Κπβέξλεζεοπνιίηε. Οη Κπβεξλήζεηο πξέπεη λα επηδηψμνπλ λα εκπιέθνπλ ηνπο πνιίηεο κε ζηφρν
ηελ πνηφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ λνκηκφηεηα ηεο απφθαζεο. Γηαθνξεηηθά, ε
πνιηηηθή ηνπο κπνξεί λα παξάγεη ην αληίζεην απνηέιεζκα, εάλ νη πνιίηεο
αλαθαιχςνπλ φηη αγλννχληαη, φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έρεη αληίθηππν ζηηο
απνθάζεηο, φηη νη Κπβεξλήζεηο απνθεχγνπλ ή δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ ηα
απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζήο ηνπο.88
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν
ΣΟΠΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
2.1 Ζ έλλνηα ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο
Ζ ηνπηθή δεκνθξαηία αθνξά ηφζν ηελ πνιηηηθή δεκνθξαηηθή αληηπξνζψπεπζε,
φζν θαη ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ,
ζηε δηνίθεζε δειαδή ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. πληζηά ην ζεζκηθφ θαη πνιηηηθφ πεδίν
φπνπ ν πνιίηεο βηψλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκφηε, δειαδή ηελ έηεξε ππφζηαζε ηεο
πνιηηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, ηελ πην άκεζε θαη δεκηνπξγηθή.
Ζ ζχκπιεπζε δηαδηθαζηψλ αληηπξνζσπεπηηθήο θαη άκεζεο δεκνθξαηίαο ζηελ
νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο σο ησλ
πξσηνγελψλ δνκψλ ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε ιατθή θπξηαξρία,
απνηειεί ηελ έλλνηα ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο. Ζ δπλακηθή ηεο ζπκκεηνρηθήο
δεκνθξαηίαο, ζεκειησκέλε ζηηο αξρέο ηεο δεκνζηφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο
δηαβνχιεπζεο, ηεο ζπλαπφθαζεο θαη ηεο ινγνδνζίαο ζπκβάιιεη ζηελ ελδπλάκσζε,
ζην βάζεκα ηεο δεκνθξαηίαο, ηδίσο ζην πιαίζην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Ζ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε σο δεκνθξαηηθφο ζεζκφο ελζαξθψλεη πεξηζζφηεξν ηελ
έλλνηα ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζε ζχγθξηζε κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ιφγσ
ηεο άκεζεο εκπινθήο ηεο ζηηο θαζεκεξηλέο ππνζέζεηο ησλ πνιηηψλ. Δίλαη πην
πξφζθνξν ην έδαθνο ζ’ απηήλ γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο
εγγχηεηάο ηεο θαη ακεζφηεηάο ηεο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. Ζ
έλλνηα ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε έρεη ακθίδξνκν
ραξαθηήξα: ν ελεξγφο πνιίηεο ελεκεξψλεηαη, απνθαζίδεη θη ελεξγεί, θαηεπζχλνληαο
ηηο ηνπηθέο Αξρέο γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο, αιιά θαη νη ηνπηθέο Αξρέο αληινχλ ην
φξακά ηνπο θαη δνθηκάδνπλ ηε ξεαιηζηηθφηεηά ηνπ κέζα απφ ηε ζηελή θαη άκεζε
επαθή ηνπο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Δπίζεο, φπσο ππνζηεξίδεη ν Γ. Μπακπαιηνχηαο δίλνληαο θαη κία άιιε δηάζηαζε
ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή
ζε ηνπηθφ επίπεδν «είλαη θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ζηελ δηεθδίθεζε,
αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δελ αλήθνπλ θαη' αλάγθε ζηνλ θχθιν ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο, αιιά θαη ε άζθεζε πηέζεσο πξνο ηηο ινηπέο αξκφδηεο αξρέο, κέζσ
ηνπ πνιηηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ιφγνπ γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ
ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο».89
Δπνκέλσο, ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε, αιιά θαη νη ελ γέλεη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο
βξίζθνπλ πεξηζζφηεξν πξφζθνξν έδαθνο ζε ηνπηθφ επίπεδν, δηφηη θαηαξράο νη ηνπηθέο
δηνηθήζεηο βξίζθνληαη εγγχηεξα ζηνπο πνιίηεο, θαη απνηεινχλ γηα πνιινχο ηελ θχξηα
εθπξνζψπεζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Οη πεξηζζφηεξεο πνιηηηθέο θαη πξνγξάκκαηα
πνπ ζεζπίδνληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε πινπνηνχληαη απφ ηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε. Δίλαη ην θνληηλφηεξν «πξφζσπν» ηνπ θξάηνπο πξνο ηνλ πνιίηε. Αιιά
θαη αληίζηξνθα, νη πνιίηεο ζεσξνχλ ηελ ηνπηθή δηνίθεζε σο ηνλ θχξην εθπξφζσπφ
ηνπο θαη ππεξαζπηζηή ησλ αηνκηθψλ, ηνπηθψλ ή θαη επξχηεξα θνηλσληθψλ
ζπκθεξφλησλ ηνπο απέλαληη ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε φζνλ αθνξά ζέκαηα φπσο ε
αζηηθή αλάπηπμε, ε εθπαίδεπζε, νη δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο, ην πεξηβάιινλ, ε
θνηλσληθή πξφλνηα. Γη’ απηφ ην ιφγν, νη ηνπηθέο Αξρέο έρνπλ ηε βαζχηεξε γλψζε ησλ
άκεζσλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο, ησλ πξνζδνθηψλ
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ηνπο, ησλ νξακάησλ ηνπο ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. 90
Σν γεγνλφο φηη πιένλ νη αξκνδηφηεηεο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ είλαη
ηδηαίηεξα δηεπξπκέλεο ζηηο πεξηζζφηεξεο δπηηθέο δεκνθξαηίεο ζπληείλεη ζηελ άπνςε
φηη ε δεκφζηα δηαβνχιεπζε πξέπεη λα είλαη θαη' εμνρήλ ηνπηθή ππφζεζε.
Χο εθ ηνχηνπ, ην ηνπηθφ επίπεδν είλαη ην βαζηθφ γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο
Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηνπο θξαηηθνχο θνξείο. Σν
θεληξηθφ θξάηνο θαίλεηαη λα ππνρσξεί, κέζσ ηεο απνθέληξσζεο αξκνδηνηήησλ θαη
ηεο θαζηέξσζεο ηνπ «ηεθκεξίνπ ηεο αξκνδηφηεηαο» ππέξ ησλ νκφζπνλδσλ θξαηψλ,
αιιά θαη ηεο θαζηέξσζεο ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο εμνπζίεο
ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ,91 γηα λα αθήζεη ρψξν ηφζν ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε φζν θαη
ζηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ.92
ην ίδην κήθνο θχκαηνο ν Μ.P. Parameswaran πξνηείλεη ζε πνιηηηθφ επίπεδν ηελ
αληηζηξνθή ηεο εμνπζηαζηηθήο ππξακίδαο θαη ηε κεηαζηξνθή ηεο ζε ζπλεξγαηηθνχο
νκφθεληξνπο θχθινπο, κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζην θέληξν. Ζ εμνπζία ησλ επξχηεξσλ
θχθισλ πξέπεη λα παξαρσξείηαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη λα ζπκθσλείηαη ζην ηνπηθφ
επίπεδν.93
Ο Π. ηαζφπνπινο αλαθέξεη φηη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ
ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ηελ Κπβέξλεζε ή άιινπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο γηα
ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ άκεζα, ελψ ν Ηαηξίδεο δίλεη ηνλ εμήο νξηζκφ: «ε ζπκκεηνρή
ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ
ηε δσή ηνπο δελ είλαη κφλν βαζηθή ελλνηνινγηθή αξρή ειεπζεξίαο θαη δεκνθξαηίαο, αιιά
απνηειεί, επίζεο, πξνυπφζεζε επεκβάζεσλ γηα ζρεδηαζκέλε θνηλσληθή αιιαγή θαη
βαζηθφ νξγαλσηηθφ ζηνηρείν ηεο αλάπηπμεο ηεο κεηαβηνκεραληθήο θνηλσλίαο».94
Δπίζεο, ζην Νφκν γηα ηελ απνθέληξσζε θαη ηε ιατθή ζπκκεηνρή (Ν. 1270/1982,
άξζξν 60) 95 αλαθέξεηαη φηη ε ιατθή ζπκκεηνρή έρεη σο ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε,
θηλεηνπνίεζε θαη νξγάλσζε ησλ δεκνηψλ, ζην πιαίζην ηνπ ζεζκνχ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο γηα ηελ έξεπλα, ηνλ εληνπηζκφ, ηελ θαηαγξαθή ησλ ηνπηθψλ
πξνβιεκάησλ θαη δπλαηνηήησλ θάζε πεξηνρήο, θαζψο θαη ηελ ηεξάξρεζε, επεμεξγαζία
θαη πξνψζεζε ηεο επίιπζεο θάζε ηνπηθνχ πξνβιήκαηνο απαζρφιεζεο, δηαβίσζεο θαη
ςπραγσγίαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο.
πσο αλαθέξεη ε Λντδίδνπ Νηθνιατδνπ Δηξήλε, Μέινο ηνπ Κνγθξέζνπ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ηα κέιε ηνπ Κνγθξέζνπ ησλ Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ
Αξρψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ζηα πιαίζηα ηεο 21εο Οινκέιεηαο (18-20
Οθησβξίνπ 2011) ηνπ ψκαηνο ζην ηξαζβνχξγν, έρνπλ θαηαιήμεη φηη κε ηελ αχμεζε
ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο, ηε δπλαηφηεηα λα
εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο, πξνηηκήζεηο θαη επηινγέο ηνπο θαη ηελ άκεζε αλάκεημή ηνπο
ζηελ ηνπηθή δηαθπβέξλεζε, επηηπγράλεηαη δηαθάλεηα θη εληζρχεηαη ε εκπηζηνζχλε ζηηο
δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Πξνηείλνληαη κέζνδνη θη εξγαιεία, θαζψο θαη
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παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο, φπσο δεκνςεθίζκαηα,
δεκφζηεο ζπδεηήζεηο, πάλειο πνιηηψλ, ζπκβνχιην αιινδαπψλ θαηνίθσλ,
πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ, ζπκβνχιηα λενιαίαο θαη γεηηνληάο. Σέινο, παξνηξχλνληαη νη
ηνπηθέο Αξρέο λα ελζαξξχλνπλ αλζξψπνπο απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο λα θηλεζνχλ
νξγαλσκέλα θαη ζε ζσκαηεία, κε ζθνπφ λα εθπξνζσπήζνπλ ηνπο πνιίηεο ζε
ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ηεο θνηλφηεηάο ηνπο, ζε θξάηε κέιε πνπ ε θνηλσλία ζην ζχλνιφ
ηεο παξνπζηάδεη ειιείςεηο, λα επηιεγνχλ ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, φπνπ ε άκεζε
εζεινληηθή ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη νη νκάδεο θαηνίθσλ κπνξνχλ λα δνθηκαζηνχλ, λα
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο96 θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ κεραληζκνχο πξνψζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ
πνιηηψλ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 97
Δπηπξνζζέησο, νη Οξγαληζκνί ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο απνηεινχλ πξνλνκηαθφ
ηφπν γηα ηε ιεηηνπξγία θαη εκπέδσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζπκκεηνρηθήο
δηαθπβέξλεζεο σο πεδίν εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο, δηφηη
απηφ ζπλάδεη φρη κφλν κε ηνλ ελ γέλεη ραξαθηήξα ηεο, αιιά θαη ην λέν ξφιν ηεο φζνλ
αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ κε βάζε ηελ ηνπηθή πξαγκαηηθφηεηα,
ηνλ πεξηθεξεηαθφ αληαγσληζκφ, ηηο δηεζλείο πξνθιήζεηο θαη ππνρξεψζεηο, αιιά θαη
ηελ επίηεπμε ηεο αεηθνξίαο (ε νπνία απνηειεί θχξηα θαηεχζπλζε ζηηο πνιηηηθέο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο –5ν, 6ν Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ- θαη ηεο
«Σνπηθήο Αηδέληα 21»98 ). Μέζσ δηαδηθαζηψλ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ,
πξνγξακκάησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, επηθνηλσλίαο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο
θαη αλάιεςεο ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ, δξάζεσλ εζεινληηζκνχ, πξνγξακκάησλ
δηθηχσζεο, αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, κπνξεί λα δηακνξθσζεί κία ηζρπξή ηνπηθή
θνπιηνχξα «ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο», λα αλαπηπρζνχλ εηαηξηθέο ζρέζεηο θαη λα
ελζσκαησζνχλ νη αξρέο ηεο αεηθνξίαο ζην δεκνθξαηηθφ πξνγξακκαηηζκφ.99
Ζ ζεκαζία ηεο απνθέληξσζεο ησλ εμνπζηψλ θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ ξφινπ ησλ
ηνπηθψλ θνηλνηήησλ αλαδείρζεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε γλσζηή παγθφζκηα
δηάζθεςε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Γεο ην 1992 ζην Ρίν ηεο Βξαδηιίαο. Σν ζρεηηθφ
θείκελν κε ηίηιν Αgenda 21 ζεψξεζε ζεκειηψδε ην ξφιν ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ σο
πξνο ηελ εθαξκνγή ηεο ήδε γλσζηήο «αεηθφξνπ αλάπηπμεο», ηεο αλάπηπμεο δειαδή
πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ην
κέιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο. Δπηπιένλ, ηνλίζηεθε ε αλάγθε κεηαβίβαζεο ηεο
επζχλεο ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζηηο πνιχ απινχζηεξεο δνκέο ησλ κηθξψλ ηνπηθψλ
θνηλνηήησλ, κε επηδίσμε ηελ αλαγλψξηζε ηεο ηνπηθφηεηαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο γηα ην
κέιινλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη πνιίηεο, κέζσ ηεο έθθξαζεο ηνπ δηθνχ ηνπο ιφγνπ,
νξγαλψλνληαη, απειεπζεξψλνληαη θαη δηεθδηθνχλ θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Κνκβηθφ
ζεκείν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε απνηειεί ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο ιχζεηο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ε ελζάξξπλζή ηνπο γηα κία αίζζεζε πξνζσπηθήο
Ζ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο, γηα ηελ νπνία ζα γίλεη ιφγνο παξαθάησ,
πξαγκαηνπνηείηαη θάζε Οθηψβξην θαη απνηειεί έλαλ επηηπρή ηξφπν εκπινπηηζκνχ ησλ γλψζεσλ ησλ
πνιηηψλ αλαθνξηθά κε ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή δεκνθξαηία θαη ελδπλάκσζεο ησλ δεζκψλ κεηαμχ
ησλ ιαψλ θαη ησλ ηνπηθψλ αηξεηψλ αληηπξνζψπσλ ηνπο.
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πεξηβαιινληηθήο επζχλεο, σο ππνρξέσζεο πξνο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Ζ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε ζεσξείηαη απφ ηελ Agenda 21 σο ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ
επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, αθνχ απνηειεί ην επίπεδν δηνίθεζεο εθείλν πνπ
βξίζθεηαη πην θνληά ζηνπο πνιίηεο θαη δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ
επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο αεηθνξίαο.100
πκπεξαζκαηηθά, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη είλαη αλάγθε λα ππάξρεη έλα επίπεδν
δηαθπβέξλεζεο ζην νπνίν νη άλζξσπνη λα κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ πξαγκαηηθά. Καη
απηφ ην επίπεδν δηαθπβέξλεζεο είλαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, δηφηη απνηειεί ην κφλν
πξφζθνξν πεδίν πνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα επεξεάδνπλ ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηε
δσή ηνπο θαη απηφ λα έρεη επηπηψζεηο αθφκε θαη ζε εζληθφ επίπεδν.
2.2 Σί πξνθχπηεη απφ ηηο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ηνπηθή δεκνθξαηία θαη ηε
δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή
Έρεη θαηαγξαθεί δηεζλψο κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ κειέηε θαη ηελ πξνψζεζε ηεο
ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα ηνπηθά δξψκελα θαη γηα ηηο κνξθέο θαη ηνπο ζθνπνχο
πνπ απηή ε ζπκκεηνρή κπνξεί λα ιάβεη. Πξνο επίξξσζε απηήο ηεο δηαπίζησζεο ζα
αθνινπζήζεη ε ζπλνπηηθή παξάζεζε θάπνησλ πξφζθαησλ κειεηψλ επί ηνπ ζέκαηνο:
Ο Brian Dollery, αλαθεξφκελνο θαηαξράο ζηελ ελλνηνιφγεζε ηεο ηνπηθήο
δεκνθξαηίαο, επηθαιείηαη ηνπο Haus θαη Sweeting (2006), νη νπνίνη έδεημαλ φηη ζην
πιαίζην ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δηαθξίλνληαη ηέζζεξηο ηχπνη ηεο δεκνθξαηηθήο
δηαδηθαζίαο: αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία, «δεκνθξαηία ηνπ ρξήζηε», ζπκκεηνρηθή
δεκνθξαηία θαη ε δεκνθξαηία δηθηχνπ, θαζέλαο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά.101 Ο
Dollery παξνπζηάδεη ηξεηο απφςεηο γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ελφο θνξέα
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, δειαδή ηε ζπγρψλεπζε ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ζε
κεγαιχηεξεο, ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη ηα
δεκνθξαηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά: Αλαθέξεηαη: α. ζηελ εξγαζία ηνπ Soul (2000), ε
νπνία ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη κία ηαπηφρξνλε αχμεζε ηφζν ηεο ηνπηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο, φζν θαη ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο σο απφξξνηαο ηεο ζπλέλσζεο
ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζε κεγαιχηεξεο νληφηεηεο, β. ζηελ εξγαζία ηνπ Aulich
(2005), ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη πξνθχπηεη κία αληίζεζε (a trade-off) κεηαμχ ηνπηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπηθήο δεκνθξαηίαο απφ ηελ ελνπνίεζε-ζπγρψλεπζε
κηθξφηεξσλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ζε κεγαιχηεξεο, θαη γ. ζηελ εξγαζία ηνπ Boyne
(1992), ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε ζπλέλσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζπλνδεχεηαη κε
ιηγφηεξε δεκνθξαηία, ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειφηεξε απφδνζε θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα.102
Ο Danny Burns, εξεπλψληαο ηελ εθαξκνγή ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο ζηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε ηεο Αγγιίαο θαη πξνζπαζψληαο λα εμεγήζεη πψο ε ζρεηηθά απιή
ζεσξεηηθή ηδέα ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο ζηελ πξάμε είλαη ηειηθά πην πνιχπινθε,
αλαθέξεηαη ζε παξαδείγκαηα θαηά ηα νπνία νη επηηξνπέο πνπ ήηαλ βαζηζκέλεο ζε
ππεξεζίεο αλαδνκήζεθαλ ζε Δπηηξνπέο Πεξηνρήο, απνηεινχκελεο απφ Σνπηθνχο
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πκβνχινπο, αλνίγνληαο έηζη γξακκέο ππεπζπλφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο απφ ηε
γεηηνληά ζηελ θαξδηά ηνπ πκβνπιίνπ. Σν φιν ζχζηεκα, ινηπφλ, πεξηειάκβαλε ηξεηο
γξακκέο: ηε γξακκή ηεο γεηηνληάο, πνπ αληηπξνζψπεπε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο, ηε γξακκή
ηεο Τπεξεζίαο, πνπ δηαζθάιηδε ηελ χπαξμε κέξηκλαο γηα βαζηθέο πνιηηηθέο, θαη ηε
γξακκή ηνπ Οξγαληζκνχ, πνπ επέηξεπε ζην πκβνχιην ηελ αλάπηπμε ζπλνιηθψλ
ζηξαηεγηθψλ γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο.
Ο Danny Burns ηνλίδεη ηα ηξία θξίζηκα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα εξεπλεζνχλ: ηελ
αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο
πνιππινθφηεηαο θαη ηεο πνιπκνξθίαο ησλ ζπκθεξφλησλ, ηελ αλάγθε λα νηθνδνκεζεί
πνιπκνξθία ζε έλα ζχζηεκα πνπ είλαη απηήλ ηε ζηηγκή θιεηδσκέλν ζε κία έληνλα
ζπγθεληξσηηθή θαλνληζηηθή δηαδηθαζία, θαη ηελ αλάγθε λα επαλεμεηαζηεί ν ξφινο ηνπ
θξάηνπο, ζην πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο. Δπηζεκαίλεη, σζηφζν, φηη,
ελψ πνιιαπιαζηάδεηαη ε ζχγρξνλε ηάζε αλαδήηεζεο κεραληζκψλ δηαβνχιεπζεο,
παξάιιεια κεηψλνληαη νη κεραληζκνί πνπ δίλνπλ ζηνπο πνιίηεο ηελ απεπζείαο
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, κε απνηέιεζκα ε ηνπηθή
δεκνθξαηία θαη’ νπζίαλ λα ππνρσξεί. 103
O Hugh Atkinson, θάλνληαο κία απνηίκεζε ηεο πνιηηηθήο ηεο Κπβέξλεζεο ησλ
Δξγαηηθψλ ζηελ Αγγιία φζνλ αθνξά ηελ ηνπηθή δεκνθξαηία θαη εηδηθφηεξα
αλαθεξφκελνο ηεο εκπινθή ηνπ πνιίηε θαη ηεο γεηηνληάο, βαζηδφκελνο ζε θείκελα
ζηαζκνχο ηεο Κπβέξλεζεο, ζθηαγξαθεί ηνπο βαζηθνχο πνιηηηθνχο ζηφρνπο ηεο, πνπ
εμειίζζνληαη πξννδεπηηθά σο εμήο: Καηαξράο, αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο
αλάγθεο γηα πεξηζζφηεξεο «επθαηξίεο γηα ηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα
αζθήζνπλ επηξξνή γηα ηνπηθά ζέκαηα θαη απνθάζεηο» (Απηέο πεξηειάκβαλαλ Δπηηξνπέο
Δλφξθσλ Πνιηηψλ, ηνπηθά δεκνςεθίζκαηα, ζπκκεηνρηθνχο πξνυπνινγηζκνχο,
πξσηνβνπιίεο πνιηηψλ θαη άιια). ηε ζπλέρεηα, ηνλίδεη ηελ αλάγθε κεηαηφπηζεο «ηεο
εμνπζίαο, ηεο επηξξνήο θαη ηεο επζχλεο καθξηά απφ ηα ππάξρνληα θέληξα εμνπζίαο πξνο
ηα ρέξηα ησλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ πνιηηψλ», σο έλα ζχζηεκα πνπ
εκπνηίδεη ηνλ ηξφπν δσήο ηνπο.
Δζηηάδεη ζηε δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο γηα παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη γηα
δηαβνχιεπζε, θαζψο θαη ηεο αλάγθεο γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ
λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο κέζσ κεραληζκψλ, φπσο ν ζπκκεηνρηθφο
πξνυπνινγηζκφο. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπκκεηνρή ζηε ιεηηνπξγία ησλ
ηνπηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ αλαθνξά, φκσο, ζηνλ ζχγρξνλν πνιίηε πνπ «είλαη
εμνπζηνδνηεκέλνο λα θάλεη πξαγκαηηθέο επηινγέο δηα κέζνπ ελφο ηεξάζηηνπ θάζκαηνο
ππεξεζηψλ, απφ ηα νηθνλνκηθά ηνπο, ηα ηξφθηκα θαη ηα ξνχρα, ηηο δηαθνπέο θαη ηελ
κνπζηθή, ζηηο κεγάιεο απνθάζεηο», φπσο ην πψο νη γνλείο κεξηκλνχλ γηα ηε θξνληίδα
ησλ παηδηψλ θαη πψο κνξθψλνπλ ηα παηδηά ηνπο, εγείξεη θφβνπο φηη ε ρεηξαθέηεζε
ησλ πνιηηψλ γίλεηαη κφλνλ έλα ππνζχλνιν ησλ κεραληζκψλ ηεο αγνξάο, κε ζπγθξίζεηο
επηινγψλ κεηαμχ κνπζηθήο θαη ξνχρσλ αθελφο θαη θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη
εθπαίδεπζεο απφ ηελ άιιε, ελψ δεκφζηεο ππεξεζίεο πξνβάιινληαη σο αγαζά, γηα λα
αληαιιάζζνληαη ζηελ αγνξά θαη φρη γηα ηελ πξαγκαηηθή αμία ηνπο.104
Οη Rhys Andrews & David Turner εληνπίδνπλ δχν θχξηα είδε ηεο θνηλνηηθήο
ζηξαηεγηθήο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ηελ θαηαλαισηηθή θαη ζπκκεηνρηθή, θαη
ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζρεηηθή πξνηεξαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζ’ απηνχο ηνπο
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δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηεο θνηλνηηθήο εκπινθήο (ηεο θαηαλαισηηθήο ή ηεο
ζπκκεηνρηθήο) είλαη πηζαλφ λα ζπκβάιεη, ψζηε ε ηνπηθή δεκνθξαηία λα εμειηρζεί πξνο
ηελ θαηεχζπλζε είηε ηεο «θαηαλαισηηθήο» δεκνθξαηίαο, είηε ηεο δεκνθξαηίαο «ησλ
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ», είηε ηεο «ξηδνζπαζηηθήο» δεκνθξαηίαο, είηε ηεο
δεκνθξαηίαο «κε επίθεληξν ηνλ πνιίηε». Χζηφζν, ηφζν ε θαηαλαισηηθή φζν θαη ε
ζπκκεηνρηθή εκπινθή κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνλ πνιίηε
ιήςε απνθάζεσλ, αλαδεηθλχνληαο ην ελδηαθέξνλ ηφζν γηα ηα αηνκηθά ζπκθέξνληα
ησλ ρξεζηψλ ηεο ππεξεζίαο, φζν θαη γηα ην επξχηεξν δεκφζην ζπκθέξνλ. Καη φηαλ
είλαη θαιά δηαρεηξηδφκελε ε εκπινθή ησλ ηνπηθψλ κνλάδσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο
απνθάζεσλ, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ε πεπνίζεζε φηη ε ρσξίο απνθιεηζκνχο
απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζα έρεη βηψζηκα καθξνπξφζεζκα
απνηειέζκαηα. Ηζρπξίδεηαη φηη είλαη νπζηψδεο λα δηαζθαιηζηεί φηη ν ιατθφο
αθηηβηζκφο κπνξεί λα θάλεη δεκφζηα ηδξχκαηα ππφινγα γηα ην θαηά πφζνλ γίλεηαη
δεκνθξαηηθή αλαλέσζε.105
Οη Casper Geurtz & Ted Van De Wijdeven, παξνπζηάδνληαο ηνλ νιιαλδηθφ Γήκν
ζην Hoogeveen, ζηνλ νπνίν νη θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ κπνξεί λα απνθαζίζνπλ ηνπο
εηήζηνπο πξνυπνινγηζκνχο γηα ηε γεηηνληά ηνπο θαη παξάιιεια λα εκπιαθνχλ ζηνλ
καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ ηεο αλάπηπμεο, ζέιεη λα δψζεη έλα παξάδεηγκα
ηζνξξνπίαο ηεο άκεζεο ζπκκεηνρηθήο κε ηελ αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία.
Ηζρπξίδεηαη φηη νη θπβεξλήζεηο αθνινπζνχλ δχν ζηξαηεγηθέο δηαθπβέξλεζεο: α.
κεηαθίλεζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ
θνξέσλ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ πνιηηψλ (ππνθηλνχκελε ηφζν απφ νξγαληθά θίλεηξα,
δειαδή αλαδήηεζε ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ πνιίηε φζνλ αθνξά
ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε, φζν θαη απφ δεκνθξαηηθά θίλεηξα) θαη β. ζηήξημε ζηηο
επίζεκεο απνθάζεηο. Γηηηφο ζηφρνο ησλ αλαδεηνχκελσλ θπβεξλεηηθψλ ζρεδηαζκψλ
είλαη λα αληαλαθιά κε αθξίβεηα ηε ιατθή βνχιεζε θαη λα ρεηξίδεηαη ηαρέσο ηηο
απαηηήζεηο ηεο δηαθπβέξλεζεο ζε έλα ζχγρξνλν θξάηνο. ε αληηδηαζηνιή κε ηελ
πξνζέγγηζε ησλ πνιηηψλ σο πειαηψλ, ζεζκνζεηήζεθαλ ηα «Forges ηνπ Hoogeveen»,
κε ηα νπνία έρεη δνζεί ζηνπο πνιίηεο ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ζεκαληηθήο επηξξνήο
κέζσ ηεο άκεζεο εκπινθήο ηνπο ζε εηήζηνπο πξνυπνινγηζκνχο γεηηνληάο θαη ηεο
ζηελήο επίζεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
γεηηνληάο ηνπο. Σα «Forges ηνπ Hoogeveen» είλαη κηα δέζκεπζε γηα εθαξκνγή ζηελ
πξάμε δηαδηθαζηψλ άκεζεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο, αιιά απηφ δελ νδεγεί ηελ
αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία ζε εμαθάληζε ή δηάιπζε. ε γεληθέο γξακκέο νη δνκέο
ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο εμαθνινπζνχλ λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ
πνιηηηθφ θαη δηνηθεηηθφ ξφιν. χκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ ζπγγξαθέσλ, ε
αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία έρεη παξακείλεη δεζπφδνπζα, νξηνζεηψληαο ηελ έθηαζε
ηεο άκεζεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο ζηα βξαρππξφζεζκα ζρέδηα, ελψ πεξηνξίδεηαη
ζηα καθξνπξφζεζκα ζρέδηα.106
Ζ Georgina Blakeley, εμεηάδνληαο ην παξάδεηγκα ηεο πφιεο ηεο Βαξθειψλεο φζνλ
αθνξά ηελ πνιηηηθή επηδίσμε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε δηαθπβέξλεζε σο
θπξίαξρεο πνιηηηθήο, αλαθέξεη φηη ν ιφγνο πνπ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ρξεηάδεηαη ηε
ζπκκεηνρή απηή εδξάδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή χθεζε, ε νπνία, κέζα ζε ζπλζήθεο
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παγθνζκηνπνηεκέλνπ αληαγσληζκνχ, επηβάιιεη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δεκφζησλ ηνπηθψλ
δαπαλψλ θαη έλα αλεπαξθέο ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην
αλαγλψξηζε φηη κπξνζηά ζηηο παξαπάλσ πξνθιήζεηο δελ ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη
κφλν ηνπ, αιιά απαηηείηαη ε ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ απφ δηάθνξνπο ηνκείο, ηδίσο ηεο
νηθνλνκηθήο ειίη θαη ησλ ζσκαηείσλ εληφο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Κξίζεθε φηη
ρξεηάδεηαη έλα νξηζκέλν είδνο ζπκκεηνρήο πνπ κπνξεί λα ειέγμεη ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην θαη πνπ ζα βνεζήζεη ηε Γεκνηηθή Αξρή λα πινπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο
θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα παξέρεη ππεξεζίεο. Δμ νξηζκνχ, ν
πνιηηηθφο ζρεδηαζκφο δηακνξθψλεη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ ηνλ έιεγρν θαη
ζπγθεληξψλεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ.
Πξψηνλ, ε πνιηηηθή πνπ δηελεξγείηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο Βαξθειψλεο
πξνο ηηο Δλψζεηο γεηηνληάο, ζχκθσλα πάληα κε ηε Georgina Blakeley, είλαη
θαζνξηζκέλε, γηα λα ηηο «δηαηεξήζεη ήζπρεο». Γεχηεξνλ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
επηθεληξψζεθε ζηε δηεπθφιπλζε ησλ κεραληζκψλ θαη ησλ ρψξσλ ηεο ζπκκεηνρήο γηα
ηηο Δλψζεηο πνπ κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ θαη λα παξέρνπλ θνηλσληθή πνιηηηθή.
Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη ζπκκεηνρή ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, κεηψλνληαο έηζη ηελ
επηβάξπλζε γηα ην θξάηνο, ή κπνξεί λα ζεκαίλεη λνκηκνπνίεζε ησλ θπβεξλεηηθψλ
πνιηηηθψλ, δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ ζπλαίλεζε ζην status quo. Δλ νιίγνηο, ελψ ην
θξάηνο εμαθνινπζεί λα θαηεπζχλεη, είλαη ηψξα νη πνιίηεο πνπ «θάλνπλ θνππί». Απηφ
έρεη σο απνηέιεζκα ην δεκνθξαηηθφ δπλακηθφ κηαο ηέηνηαο ζπκκεηνρήο λα
πεξηνξίδεηαη: αληί γηα πνιίηεο πνπ ζπκκεηέρνπλ, ε ζπκκεηνρή κπνξεί λα γίλεη έλα κέζν
γηα ηνλ έιεγρν ησλ πνιηηψλ. Απηφ ην δεδνκέλν απνθαιχπηεη φηη ε δηαθπβέξλεζε δελ
απσιεί ηειηθά ηνλ έιεγρν, αιιά επηθεληξψλεηαη ζε λένπο ηξφπνπο πνπ κπνξεί λα
αζθήζεη έιεγρν. Δπνκέλσο, αλ θαη κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ
κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ρψξσλ γηα
δηαβνπιεχζεηο θαη δηάινγν, ην γεγνλφο απηφ δελ ζπλεπάγεηαη απηφκαηα φηη ε
δεκνθξαηία εληζρχεηαη αλαγθαζηηθά.107
χκθσλα κε ηνλ Bob Colenutt, νη βαζηθέο αξρέο ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ
«ζπκπξάμεσλ» (partnerships), πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλψηαηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή
θαη εκπινθή πξέπεη λα είλαη:
1) Να πξνσζεζεί απφ ηηο δεκφζηεο θαη ηνπηθέο Αξρέο ε κέγηζηε δπλαηή ηνπηθή
ζπκκεηνρή ζην ζρεδηαζκνχ ησλ θφξνπκ, ζηελ εληαηηθή δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη
ζηελ αλάκημε ηεο θνηλφηεηαο ζηηο απνθάζεηο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ηφρνο
απηήο ηεο κνξθήο ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη λα εμαζθαιίζεη φηη εθπιεξψλνληαη νη ηνπηθέο
αλάγθεο θαη απφςεηο θαη φηη ππάξρεη ηνπηθφο έιεγρνο ηεο πνξείαο θαη ηεο θχζεο ηεο
αλάπηπμεο.
2) Ζ «αλαγέλλεζε» ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηεί σο
αλάπηπμε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο.
3) ε ηνπηθφ επίπεδν πξέπεη λα δνζεί κέγηζηε ζηήξημε θαη αλαγλψξηζε ηεο ηνπηθήο
δεκνθξαηίαο σο ελφο θεληξηθνχ αλαπφζπαζηνπ ηκήκαηνο ηεο εζσηεξηθήο αλαλέσζεο
ηεο πφιεο θαη ζπλεπψο σο ελαιιαθηηθήο ιχζεο γηα ηελ θαζνδεγνχκελε απφ ηελ αγνξά
αλάπηπμε.
4) Ζ δεκφζηα ινγνδνζία ζηε ρξήζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο θαη ζηε δηάζεζε ηεο
δεκφζηαο γεο είλαη απαξαίηεηε.
Οη ζηφρνη απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη λα ζπκβαδίζεη ε αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ζε
ζπλάξηεζε κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ηηο ηνπηθέο απφςεηο ζρεηηθά κε ηε ζηέγαζε, ηελ
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απαζρφιεζε, ην πεξηβάιινλ, λα ζέζεη ηελ «αλαγέλλεζε» ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο ππφ
δεκνθξαηηθφ έιεγρν θαη λα δηεπξχλεη ηε βάζε ζηήξημεο θαη ζπκκεηνρήο ζηελ
θνηλνηηθή αλάπηπμε.108
2.3 πκκεηνρηθφο Πξνυπνινγηζκφο
Θεσξεηηθή βάζε ηνπ ζπκκεηνρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απνηειεί ην ζεσξεηηθφ
κνληέιν ηνπ ζπκκεηνρηθνχ ζρεδηαζκνχ, ην νπνίν νξίδεηαη σο «ε πξφζθιεζε ησλ
'θέληξσλ ζέζπηζεο θαη άζθεζεο πνιηηηθήο' (policy world) ζε κία αλνηρηή ζπδήηεζε κε
ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε, ζπλ-απφθαζε θαη ζπλ-δηαρείξηζε ησλ λέσλ πξνηάζεσλ, αιιά,
θαη ησλ λενεκθαληδφκελσλ πξνβιεκάησλ».109 χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ππάξρεη ε
πξνζέγγηζε «απφ επάλσ πξνο ηα θάησ» (top-down), ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ έγθξηζε
ηνπ ζρεδίνπ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ θνξέσλ απφ ην θνηλφ ή ζηελ έθθξαζε ηεο αληίζεζήο
ηνπ ζ’ απηφ, θαη ε πξνζέγγηζε «απφ θάησ πξνο ηα πάλσ» (bottom-up), ε νπνία
απνζθνπεί ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ
θαη ζηελ εκπινθή ηνπ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ κε νπζηαζηηθφ ηξφπν.
Ζ δηαδηθαζία απηή έρεη σο έκκεζν επαθφινπζν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο
ηνπ θνηλνχ πξνο ηνπο πνιηηηθνχο θνξείο θαη ηελ αλάδεημε ησλ πινπξαιηζηηθψλ
ζηνηρείσλ ηεο δεκνθξαηίαο.110 Παξάιιεια, αλαπηχρζεθε κηα ηππνινγία επηά
ζπκκεηνρηθψλ κνληέισλ, απηψλ ηεο παζεηηθήο ζπκκεηνρήο, ηεο ζπκκεηνρήο ζηε
ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ηεο ζπκκεηνρήο θαηφπηλ θαζνδήγεζεο, ηεο ζπκκεηνρήο κε
πιηθά θίλεηξα, ηεο ιεηηνπξγηθήο ζπκκεηνρήο, ηεο δηα-δξαζηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο
απην-θηλεηνπνίεζεο.111
Έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζηνηρείσλ ηνπ ζπκκεηνρηθνχ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο
θαη δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο, είλαη ν ζπκκεηνρηθφο πξνυπνινγηζκφο.112 χκθσλα κε
ηνπο Αλδξέα Αιεμφπνπιν, Θεφδσξν Παπαειία θαη Κσλζηαληίλν Γαζπαξηλάην, «έλαο
γεληθφο νξηζκφο πνπ απνδίδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ πκκεηνρηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ είλαη
φηη απνηειεί δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θνξέσλ ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ θαηαλνκή ηκήκαηνο ή
ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν».113 Πεξηέρεη δηαδηθαζίεο
ππνβνιήο θνηλψλ πξνηάζεσλ απφ νκάδεο πνιηηψλ θαη ππνρξέσζε ινγνδνζίαο απφ ηελ
Γεκνηηθή Αξρή ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ή κε ησλ πξνηάζεσλ απηψλ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζπκκεηνρηθφο πξνυπνινγηζκφο απαξηίδεηαη απφ κηα
δηαδηθαζία δεκνθξαηηθήο δηαβνχιεπζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ, ζηηο νπνίεο νη απινί
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πνιίηεο θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ πψο ζα δηαζέζνπλ κέξνο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ κέζα απφ κηα ζεηξά απφ ηνπηθέο ζπλειεχζεηο θαη
ζπλεδξηάζεηο ζην πιαίζην ηνπ Γήκνπ. Βαζίδεηαη ζηελ αλαδηαλνκή ησλ δεκνζίσλ
πφξσλ πξνο φθεινο ησλ πην αδχλαησλ, ζηε δεκηνπξγία κίαο λέαο ζρέζεο
εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ εγεζηψλ, ζηελ ελίζρπζε ησλ
δεζκψλ θαη ηεο ζπλνρήο ηεο θνηλσλίαο, ζηελ πξναγσγή κίαο λέαο, πην ελεξγεηηθήο,
δεκνθξαηηθήο θνπιηνχξαο. 114 Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε δηαδηθαζία ησλ
ζπκκεηνρηθψλ πξνυπνινγηζκψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ
δεκφζησλ δαπαλψλ ππέξ ησλ ππεξεζηψλ πνπ σθεινχλ ηνπο θησρνχο, ζε πςειφηεξε
πνηφηεηα δσήο, ζε απμαλφκελε ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ, ζε κεγαιχηεξε
θπβεξλεηηθή δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία, ζε απμεκέλα επίπεδα ηεο δεκφζηαο ζπκκεηνρήο
(εηδηθά ησλ πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θαηνίθσλ), θαη ζπκβάιιεη ζηε δεκνθξαηηθή ηδηφηεηα
ηνπ πνιίηε θαη ζηε κάζεζε.115 116 117 Πξφθεηηαη γηα κηα πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ
δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, αιιά νπζηαζηηθά
επεξεάδεη ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ ΟΣΑ, ελψ εληζρχεη ηε δηαθάλεηα
θαη ηελ ακεζφηεηα.
Ο Γήκνο ηνπ Πφξην Αιέγθξε ζηε Βξαδηιία αλέπηπμε ηελ πην γλσζηή
ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία πξνυπνινγηζκνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ην 1988.118 119 Μεηά
απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ζπκκεηνρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζην Πφξην Αιέγθξε, ζεκαληηθή
είλαη ε εμάπισζή ηνπ ηελ επφκελε ηξηεηία, θπξίσο ζηελ Νφηηα Ακεξηθή. Σν δηάζηεκα
κεηά ην 2000 πηνζεηείηαη σο πξαθηηθή θαη ζε άιιεο επείξνπο. ήκεξα ν
ζπκκεηνρηθφο πξνυπνινγηζκφο έρεη εμαπισζεί ζε εθαηνληάδεο πφιεηο ηεο Λαηηληθήο
Ακεξηθήο, θαζψο θαη δεθάδεο πφιεηο ζηελ Δπξψπε, ηελ Αζία, ηελ Αθξηθή θαη Βφξεηα
Ακεξηθή. Πεξηζζφηεξνη απφ 200 Γήκνπο θαη δεκφζηνπο θνξείο εθηηκάηαη φηη έρνπλ
θηλήζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπκκεηνρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. 120
Κάλνληαο εηδηθή αλαθνξά ζην Πφξην Αιέγθξε, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε
Κνηλφηεηα ζπλελψλεη ηηο δηάθνξεο νξγαλψζεηο θαη ηηο πξνζθαιεί λα ζπλδηαµνξθψζνπλ ην ζπκκεηνρηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη λα ειέγμνπλ ηε
δηαθάλεηα ζηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ θαη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο
(θνηλνηηθέο, θξαηηθέο, ηδησηηθέο) πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηεο.
Γηα λα εθηειεί απξφζθνπηα ην Κνηλνηηθφ πκβνχιην φιεο ηηο απαξαίηεηεο
ιεηηνπξγίεο, έπξεπε λα ζρεκαηηζηνχλ ηξία φξγαλα: έλα εθηειεζηηθφ, έλα ειεγθηηθφ
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θαη έλα ρξεκαηνδνηηθφ. Αλψηεξν φξγαλν, θπζηθά, παξακέλεη ε πλέιεπζε ησλ
Πνιηηψλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε χπαξμε πνιηηηθήο βνχιεζεο, θαζψο
θαη ε χπαξμε ελεξγψλ θνηλσληθψλ κνξθψλ νξγάλσζεο.121 Ζ Abers, εμεηάδνληαο κία
πηπρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο πνπ έρεη εθαξκνζηεί απφ ην
θφκκα ησλ Δξγαηηθψλ (Partido dos Trabalhadores) ζην Πφξην Αιέγθξε, αλαθέξεη φηη,
φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπκκεηνρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, νη πνιίηεο απφ ηε βάζε
ιακβάλνπλ απνθάζεηο πνιηηηθήο πνπ ε θπβέξλεζε έρεη δεζκεπζεί λα εθαξκφζεη.
Ηζρπξίδεηαη, αθφκε, φηη ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία ζην Πφξην Αιέγθξε ιεηηνπξγεί,
επεηδή ην θξάηνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα. Απηφ κπνξεί λα εθαξκφζεη
πνιηηηθέο πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ην ζρεκαηηζκφ ηζρπξψλ ζεζκψλ κε έληνλν
πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ηδξπκάησλ νξγαλσκέλσλ, εζηηαζκέλσλ
ζηε γεηηνληά, πνπ ζηεξίδνπλ ηνπο πνιχ θησρνχο. 122
πκπεξαζκαηηθά θαη ζχκθσλα κε πην αλαιπηηθέο ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο, ν
ζπκκεηνρηθφο πξνυπνινγηζκφο πεξηγξάθεηαη «σο κηα αλνηθηή, ζε φινπο ηνπο πνιίηεο
πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ, δηαδηθαζία ε νπνία πξνζηδηάδεη κε ηελ άκεζε θαη
αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία». Υξεζηκνπνηεί ηε δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο θαη
ζηνρεχεη ζηελ αλαδηαλνκή ησλ πφξσλ πξνο φθεινο ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ.
Πξφθεηηαη γηα κηα απηνξπζκηδφκελε αλνηρηή δηαδηθαζία, ηφζν σο πξνο ηνπο θαλφλεο
πνπ ηε δηέπνπλ, φζν θαη σο πξνο ηα θξηηήξηα θαηαλνκήο ησλ πφξσλ πνπ
πηνζεηνχληαη.123 Σέινο, ν ζπκκεηνρηθφο πξνυπνινγηζκφο ζπλαληάηαη, αλεμαξηήησο
ηνπ βαζκνχ αζηηθφηεηαο, πξνζαξκνζκέλνο ζηηο εθάζηνηε ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε
πεξηνρήο.124
ηελ Διιάδα ε ηδέα ηνπ ζπκκεηνρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ είλαη αξθεηά πξφζθαηε. Ζ
πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Κνξπδαιινχ είλαη κία απφ ηηο πνιχ ζπάληεο πνπ πξνζπάζεζαλ
λα εθαξκφζνπλ αλνηρηέο ζπλαληήζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ησλ πνιηηψλ
εκπλεπζκέλεο απφ ην πλεχκα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζπκκεηνρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Γήκνο Κνξπδαιινχ απνηειεί παξάδεηγκα πξνζπάζεηαο
δηεχξπλζεο ησλ ζεζκψλ ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ κε ηε δηνξγάλσζε δεκφζησλ
ζπλαληήζεσλ κε ηνπο δεκφηεο ελφςεη ηεο ςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ
ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ, κε ηελ πνιηηηθά δηαθεξπγκέλε ζέζε φηη ν πνιίηεο
πξέπεη λα εθθξάδεηαη θαη λα αθνχγεηαη φρη κφλν ζηηο εθινγέο, αιιά ζε φιε ηε
δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηίαο. Έηζη, αλαδείρζεθε ε αλάγθε λα δνζεί κεγαιχηεξε θνηλσληθή
δηάζηαζε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ Γήκνπ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012. Ζ ζπκκεηνρηθή
δηαδηθαζία ζην Γήκν Κνξπδαιινχ αθνξνχζε ηε δηακφξθσζε ηνπ εηήζηνπ ηερληθνχ
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πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζε κεγάιν βαζκφ θαζνξίδεη θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ζηα επηκέξνπο ζεκαηηθά πεδία δξάζεο ηνπ ΟΣΑ.
Ο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ πινπνίεζε, ζην πιαίζην ηνπ ζπκκεηνρηθνχ ηερληθνχ
πξνγξάκκαηνο, πξνέβιεπε ζπλνιηθά έληεθα (11) ζπλαληήζεηο. Οη ζπλαληήζεηο απηέο
είραλ γεσγξαθηθφ (8 απφ απηέο) αιιά θαη ζεκαηηθφ ραξαθηήξα (νη ππφινηπεο 3),
αλάινγα κε ηελ ππθλφηεηα ή ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ελφηεηαο. Πξνεγήζεθε
ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζρεηηθά κε ηηο ζπλαληήζεηο θαη ηελ νξγάλσζε ησλ
δξάζεσλ θαη δηακνξθψζεθε έλαο κεραληζκφο γηα ηελ θαηαγξαθή θαη επεμεξγαζία ησλ
αηηεκάησλ ησλ δεκνηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε ζηε δηακφξθσζε ηνπ
ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο. ηε ζπλέρεηα, έιαβε ρψξα ν απνινγηζκφο ηνπ Γεκάξρνπ γηα
ην πξνεγνχκελν έηνο, έγηλε αλαθνξά ζηηο ζρεδηαδφκελεο δξάζεηο απφ ηνλ Γήκαξρν,
αθνινχζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ δεκνηψλ θαη παξάιιεια δηαλεκήζεθε
εξσηεκαηνιφγην θιεηζηνχ ηχπνπ ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ ζπλαληήζεσλ γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο.
Σν θφζηνο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ (ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ησλ
δηαζέζηκσλ αλζξσπνσξψλ) αλήιζε ζε 15.237 €. Ο πιεζπζκφο πνπ ζπκκεηείρε ζηηο
ζπλαληήζεηο γεσγξαθηθνχ ραξαθηήξα ήηαλ 645 άηνκα κε ην βαζκφ ζπκκεηνρήο αλά
ζπλάληεζε λα δηαθνξνπνηείηαη. Σηο ζπλαληήζεηο ζεκαηηθνχ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε
ηα ζηνηρεία ηεο θαηαγξαθήο, παξαθνινχζεζαλ 220 άηνκα- εθπξφζσπνη αληίζηνηρσλ
θνξέσλ, αλάινγα κε ην ζεκαηηθφ αληηθείκελν (ζρνιεία, ζχιινγνη
γνλέσλ, επηρεηξήζεηο, εκπνξηθφο ζχιινγνο, αζιεηηθά ζσκαηεία θαη ινηπνί θνξείο).
Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νπζηψδεο πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ
εγρεηξήκαηνο ζην κέιινλ απνηειεί ε χπαξμε πξαγκαηηθήο βνχιεζεο θαη πνιηηηθήο
δέζκεπζεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα αλαπηχμεη ην ζεζκφ, αιιά θαη ε δπλαηφηεηά ηεο
λα ππνζηεξίμεη πξαθηηθά ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο κέζσ ηεο δηάζεζεο ησλ
απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ, αιιά θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ.125 126
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν
Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΚΑΗ
ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΜΔΑ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΠΛΑΗΗΟ
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ
3.1. Δηζαγσγή
΄ απηφ ην θεθάιαην ζα εξεπλεζεί ε έλλνηα ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο
δηαβνχιεπζεο, ηδσκέλεο κέζα ζην επξσπατθφ πιαίζην δηαθπβέξλεζεο, φπσο απηφ
νξίδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο θαη ηα επίζεκα θείκελα ηεο ΔΔ, αιιά θαη κέζα απφ ηηο
πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζην επξσπατθφ ζχζηεκα ηεο πνιπεπίπεδεο
δηαθπβέξλεζεο, ην νπνίν θηινδνμεί λα απνηειέζεη έλα δεκνθξαηηθφ πξφηππν
δηαθπβέξλεζεο γηα φια ηα επξσπατθά θξάηε. ’ απηφ ην κνληέιν πνπ επηδηψθεηαη λα
δηακνξθσζεί ε νξγαλσκέλε θνηλσλία ζπκπιεξψλεη ην θξάηνο, ελψ νη πξσηνβνπιίεο,
ηα κέηξα θηλεηνπνίεζεο θαη δξάζεο ηεο είλαη ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηε
δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ην κέιινλ ηεο Έλσζεο.
Αθφκε, εμεηάδεηαη ν ηδηαίηεξνο ξφινο πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ νη ηνπηθέο θαη
πεξηθεξεηαθέο Αξρέο ζην ζρέδην γηα ηε κεηάβαζε ζην κέιινλ ηεο επξσπατθήο
θνηλσλίαο, δίλνληαο έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ
ζε φια ηα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο.
Δπίζεο, παξαηίζεληαη θάπνηα παξαδείγκαηα ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο ζε ΟΣΑ
ηεο Δπξψπεο, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε εμαγσγή ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ ρξήζηκσλ ζηελ
αμηνιφγεζε ηεο πξφζθαηεο κεηαξξχζκηζεο πνπ ζπληειέζηεθε ζηελ Διιάδα, ε νπνία
ζα εμεηαζηεί ζην επφκελν θεθάιαην.
3.2 Οη αμίεο ηεο Έλσζεο, φπσο δηακνξθψζεθαλ απφ ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο.
χκθσλα µε ην άξζξν 2 ΔΔ, ε Έλσζε βαζίδεηαη ζηηο αμίεο ηνπ ζεβαζκνχ ηεο
αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, ηεο ειεπζεξίαο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηνπ
θξάηνπο δηθαίνπ, θαζψο θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε κεηνλφηεηεο.
3.3 Γεκνθξαηηθέο αξρέο ηεο Έλσζεο
3.3.1 Ζ αξρή ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο
χκθσλα µε ην άξζξν 10 ΔΔ, ε ιεηηνπξγία ηεο Έλσζεο ζεκειηψλεηαη ζηελ
αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία. Έηζη, νη µελ πνιίηεο ηεο Έλσζεο εθπξνζσπνχληαη
άκεζα ζην επίπεδν ηεο Έλσζεο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηα δε θξάηε µέιε
εθπξνζσπνχληαη ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην απφ ηνλ αξρεγφ θξάηνπο ή Κπβέξλεζεο
θαη ζην πκβνχιην απφ ηηο Κπβεξλήζεηο ηνπο, νη νπνίνη είλαη δεκνθξαηηθά εθιεγκέλνη
ππεχζπλνη είηε έλαληη ησλ εζληθψλ ηνπο Κνηλνβνπιίσλ, είηε έλαληη ησλ πνιηηψλ ηνπο.
Σαπηφρξνλα, ζην άξζξν 10 ΔΔ επηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη απνθάζεηο ηεο Έλσζεο
πξέπεη λα ιακβάλνληαη φζν ην δπλαηφλ πην αλνηρηά θαη εγγχηεξα ζηνπο πνιίηεο.
3.3.2 Ζ αξρή ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο
Σν πιαίζην ηεο αξρήο ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο πνπ θαηνρπξψλεηαη απφ ηε
ΔΔ (άξζξν 11 ΔΔ, ην νπνίν αθνξά ηελ «πξσηνβνπιία επξσπαίσλ πνιηηψλ» θαη ην
νπνίν ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα) θαηνρπξψλεη κία ακθίδξνκε επηθνηλσλία αλάκεζα
ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο θαη ζηνπο πνιίηεο ηεο: αθ΄ ελφο ηα ζεζκηθά φξγαλα
ηεο Έλσζεο δίδνπλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο αληηπξνζσπεπηηθέο ηνπο Δλψζεηο ηε
δπλαηφηεηα λα αληαιιάζνπλ δεκφζηα απφςεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο δξάζεο ηεο
Έλσζεο θαη λα γλσζηνπνηνχλ θαη λα πξνσζνχλ ηηο γλψκεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζηα
θέληξα ιήςεο ησλ απνθάζεσλ απηήο θαη αθ΄ εηέξνπ δηαηεξνχλ αλνηθηφ, δηαθαλή θαη
ηαθηηθφ δηάινγν µε ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο Δλψζεηο θαη ηελ Κνηλσλία ησλ Πνιηηψλ
(ΚηΠ). Σαπηφρξνλα, ε Δπηηξνπή δηεμάγεη επξείεο δηαβνπιεχζεηο µε ηα ελδηαθεξφκελα
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κέξε. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή θαηλνηνκία πνπ εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ηελ
έλλνηα ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο ζην επξσπατθφ πνιηηηθφ ζθεληθφ. Έλα ηέηνην
κέηξν παξέρεη ζπλεπψο ζηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο ηα κέζα, πξνθεηκέλνπ λα
εηζαθνπζηεί άκεζα ε θσλή ηνπο θαη απνζθνπεί ζηελ πξνζέγγηζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ
θαη ησλ θνηλνηηθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ.
Ζ έλλνηα ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο πεξηιακβάλεη θαη άιιεο ζεκαληηθέο
δηαζηάζεηο: Σα φξγαλα δηαηεξνχλ αλνηρηφ, δηαθαλή θαη ηαθηηθφ δηάινγν κε ηηο
αληηπξνζσπεπηηθέο Δλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίδεηαη ε ζπλνρή θαη ε δηαθάλεηα ησλ δξάζεσλ ηεο Έλσζεο, ε Δπηηξνπή
δηεμάγεη επξείεο δηαβνπιεχζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Οη απνθάζεηο
ιακβάλνληαη φζν ην δπλαηφλ πην αλνηθηά θαη εγγχηεξα ζηνπο πνιίηεο, ελψ
αλαβαζκίδεηαη ν ξφινο ησλ επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη εηζάγεηαη ν ζεζκφο
ηνπ Δπξσπαίνπ Γηακεζνιαβεηή.
3.3.3 Ζ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο
χκθσλα µε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ε νπνία θαζηεξψζεθε ζην άξζξν 3Β
ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (1992), ζηνπο ηνκείο νη νπνίνη δελ ππάγνληαη
ζηελ απνθιεηζηηθή ηεο αξκνδηφηεηα, ε Έλσζε παξεκβαίλεη κφλνλ εθφζνλ ε δξάζε
ηεο θξίλεηαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζπγθξηλφκελε κε ηελ αληίζηνηρε δξάζε πνπ
αλαιακβάλεηαη ζε εζληθφ, φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.127 Κάζε
Δζληθφ Κνηλνβνχιην ζα κπνξεί εθεμήο λα εμεγεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο
ζεσξεί φηη κηα πξφηαζε δελ είλαη ζχκθσλε κε απηή ηελ αξρή.128
Αμηνινγψληαο ηε ζεκαζία απηήο ηεο αξρήο, ν Γεκήηξεο Μάξδαο αλαθέξεη φηη «ε
αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο έρεη σο ζηφρν λα εμαζθαιίζεη φηη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη
φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηνλ πνιίηε, ελψ ειέγρεηαη δηαξθψο φηη ε δξάζε πνπ
αλαιακβάλεηαη ζε θνηλνηηθφ επίπεδν δηθαηνινγείηαη απφ ηελ αδπλακία αλάιεςεο
δξάζεο ζε εζληθή, πεξηθεξεηαθή θαη ηνπηθή θιίκαθα».129 Γίλεηαη, ινηπφλ, αλαθνξά ζε
ηξία επίπεδα ιήςεο απνθάζεσλ κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ θξάηνπο κέινπο, δειαδή ζε
θεληξηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Απηά ηα ηξία επίπεδα δξάζεο
ζπληζηνχλ ηκήκαηα ηεο ππεξεζληθήο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία έρεη ηδίσο
εθαξκνγή ζην πεδίν ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ηα δηάθνξα
εζληθά θαη ππνεζληθά επίπεδα (θξάηνο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε, επαγγεικαηηθέο θαη
θνηλσληθέο ελψζεηο) εκπιέθνληαη ζηελ εθηέιεζε επξσπατθψλ πνιηηηθψλ θαη
πξνγξακκάησλ, αιιά ζπκβάιινπλ θαη ζηελ παξαγσγή ηνπο. 130 Ο απψηεξνο ζθνπφο
ηεο πνπ ππαγφξεπζε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε είλαη φρη κφλνλ ε απνθέληξσζε, αιιά θαη
ε εμαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο
Έλσζεο.131
χκθσλα κε ηνπο Αλαζηαζία Νηθνινχδε θαη Γεκήηξην θηαδά, «Η αξρή ηεο
επηθνπξηθφηεηαο παξνπζηάδεη δχν φςεηο: Α) αθελφο, επηηξέπεη ηελ παξέκβαζε ηεο EE
γηα ηελ επίιπζε δηαθξαηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα
αληηκεησπηζηνχλ κε ηε κεκνλσκέλε δξάζε ησλ θξαηψλ ζην πιαίζην ηνπ ζεβαζκνχ ησλ
ζηφρσλ ηεο EE θαη Β) αθεηέξνπ, επηηξέπεη ζηα θξάηε κέιε, ράξε ζηε κεγαιχηεξε
Βι. Μάξδαο Γ., Απφ ηελ ΔΟΚ ζηελ ΔΔ, «Απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο Δληαίαο Αγνξάο έσο ηελ πνιηηηθή
ελνπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ ρψξνπ», Β’ έθδνζε, Επγφο, Θεζζαινλίθε, 2008, ζ. 304.
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ηελ πεξίπησζε απηή μεθηλά κηα δηαδηθαζία ζε δχν θάζεηο: εάλ έλα ηξίην ησλ εζληθψλ
θνηλνβνπιίσλ ζεσξεί φηη κηα πξφηαζε δελ είλαη ζχκθσλε κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ε Δπηηξνπή
ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ηελ πξφηαζή ηεο θαη λα απνθαζίζεη αλ ζα ηε δηαηεξήζεη, ζα ηελ
ηξνπνπνηήζεη ή ζα ηελ απνζχξεη.
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Βι. Μάξδαο Γ., φπ. αλαθ. παξ., ζ. 304.
130
Μαξαβέγηαο Ν.-Σζηληζηδέιεο Μ., Νέα Δπξσπατθή Έλσζε, νξγάλσζε θαη πνιηηηθέο, 50 ρξφληα,
Θεκέιην, Βηβιηνζήθε Δπξσπατθψλ Θεκάησλ, Αζήλα, 2007, ζζ. 211-212.
131
Βι. Υξπζνρφνπ Γ., Θεσξία ηεο Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο, Παπαδήζε, Αζήλα, 2003, ζ. 259.
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πξνζαξκνγή σο πξνο ην επίπεδν ηεο απφθαζεο θαη ηεο παξέκβαζεο γηα ηνλ
επηδησθφκελν ζηφρν, λα απνθεχγνπλ ηνλ παξεκβαηηζκφ ηεο EE εθεί φπνπ δελ είλαη
αλαγθαίνο. Η αξρή θαζηζηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ εγγχηεξε ζηνπο πνιίηεο.
Νφεκα θαη ζηφρνο ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο είλαη γεληθά ε δηαζθάιηζε ελφο
βαζκνχ αλεμαξηεζίαο σο πξνο ηελ θαηαλνκή απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ
πνιιαπιψλ επηπέδσλ εμνπζίαο (π.ρ. ζε κηα ηνπηθή αξρή ζε ζρέζε κε ηελ θεληξηθή
εμνπζία)». 132
3.4 Ζ ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
3.4.1 Ζ ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο: Ζ Μέζνδνο Αλνηρηνχ πληνληζκνχ
Σνλ Μάξηην ηνπ 2000 ζην πκβνχιην ηεο Ληζζαβφλαο133 θαζνξίζηεθε ν λένο
ζηξαηεγηθφο ζηφρνο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο
πξνθιήζεηο ηεο επφκελεο δεθαεηίαο: λα θαηαζηεί ε πην δπλακηθή θαη αληαγσληζηηθή
νηθνλνκία κέρξη ην 2010, λα δηαηεξήζεη ηελ αλάπηπμε κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ,
κε πεξηζζφηεξεο θαη θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε κεγαιχηεξε θνηλσληθή ζπλνρή,
βαζηζκέλε ζηε γλψζε θαη ζηε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο.
χκθσλα κε ηε ζρεηηθή επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΔΔ, ε Αλνηθηή Μέζνδνο
πληνληζκνχ (ΑΜ) δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε
θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ. Έρεη νξηζηεί σο κέζν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο
Ληζζαβφλαο (2000). Ζ ΑΜ παξέρεη λέν πιαίζην ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ
κειψλ κε αληηθείκελν ηε ζχγθιηζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζνχλ νξηζκέλνη θνηλνί ζηφρνη. ην πιαίζην απηήο ηεο δηαθπβεξλεηηθήο
κεζφδνπ, ηα θξάηε κέιε αμηνινγνχληαη απφ άιια θξάηε κέιε («άζθεζε πίεζεο απφ
νκνηίκνπο») θαη ε Δπηηξνπή έρεη κφλνλ επνπηηθφ ξφιν. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην
θαη ην Γηθαζηήξην δελ εκπιέθνληαη ζρεδφλ θαζφινπ ζηε δηαδηθαζία ηεο ΑΜ.134
Δπνκέλσο, γηα ηελ εμαζθάιηζε κηαο ζπλεθηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο θαη ελφο
θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο ηεο
Ληζζαβφλαο, θξίζεθε φηη ζα απαηηνχληαλ ε ελεξγφο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ
παξαγφλησλ. Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ην ζεκείν 37 ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ
πκβνπιίνπ δηαθήξπμε ηελ εηζαγσγή «ηεο αλνηθηήο κεζφδνπ ζπληνληζκνχ», ε νπνία
έζεζε έλα λέν πιαίζην ζπλεξγαζίαο. Ο ζηφρνο απηήο ηεο κεζφδνπ, φπσο
πξναλαθέξζεθε, ήηαλ λα ζπληνλίζεη ηηο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ
κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ Δ.Δ., ψζηε απηή λα απνηειέζεη έλα
επξσπατθφ δεκνθξαηηθφ πξφηππν, βαζηζκέλν ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ζην νπνίν
ζα ελζσκαηψλνληαη δεκηνπξγηθά ηα λέα κέιε. ην ζεκείν 38 αλαθέξεη φηη «ζα
αθνινπζεζεί κηα πιήξσο απνθεληξσκέλε πξνζέγγηζε, ζχκθσλε κε ηελ αξρή ηεο
επηθνπξηθφηεηαο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ε Έλσζε, ηα Κξάηε Μέιε, νη
πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο βαζκίδεο, θαζψο θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη ε θνηλσλία
ησλ πνιηηψλ ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά κέζσ δηαθφξσλ κνξθψλ εηαηξηθήο ζρέζεο».
Πξφθεηηαη γηα κία απνθεληξσκέλε, ζπιινγηθή θαη ζε δίθηπν κέζνδν ιήςεο
απνθάζεσλ, ζχκθσλε κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ε νπνία ζπληνλίδεη ην
θέληξν κε ηελ πεξηθέξεηα, ηα ηνπηθά θαη πεξηθεξεηαθά επίπεδα δηνίθεζεο θαη ηνπο
θνηλσληθνχο εηαίξνπο, φπσο επηρεηξήζεηο θαη ΜΚΟ (γεληθά φινπο ηνπ
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ελδηαθεξφκελνπο, ηνπο stakeholders), νη νπνίνη ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε δηάθνξεο
κνξθέο ζπλεξγαζίαο κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.135
Ζ αλνηθηή κέζνδνο ζπληνληζκνχ εθαξκφδεηαη ζε ηνκείο πνπ αλήθνπλ ζηελ
αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ, φπσο ε απαζρφιεζε, ε θνηλσληθή πξνζηαζία, ε
θνηλσληθή έληαμε, ε εθπαίδεπζε, ε λενιαία θαη ε θαηάξηηζε, ζηνπο νπνίνπο δελ έρεη
ζεζπηζηεί κία θνηλή πνιηηηθή απφ κέξνπο ηεο Δ.Δ.. Βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνλ
απφ θνηλνχ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνο επίηεπμε ζηφρσλ (απνθαζίδνληαη απφ ην
πκβνχιην), ζε κέζα κέηξεζεο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ θνηλνχ (ζηαηηζηηθέο, δείθηεο,
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο), ζηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε, ζηε ζχγθξηζε δειαδή ησλ
επηδφζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζηελ αληαιιαγή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ
(επνπηεία πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή), απνζθνπψληαο ζε πςειφηεξν βαζκφ
ζχγθιηζεο ησλ επί κέξνπο εζληθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ-κειψλ.
Αλάινγα κε ηνλ ηνκέα, ε ΑΜ πεξηιακβάλεη κέηξα «ειαζηηθνχ ραξαθηήξα» (soft
law), ηα νπνία είλαη ιίγν πνιχ δεζκεπηηθά γηα ηα θξάηε κέιε, αιιά δελ έρνπλ πνηέ ηε
κνξθή νδεγηψλ, θαλνληζκψλ ή απνθάζεσλ. Καη' απηφ ηνλ ηξφπν, ζην πιαίζην ηεο
ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζζαβφλαο, ε ΑΜ επηβάιιεη ζηα θξάηε κέιε λα θαηαξηίζνπλ
ζρέδηα εζληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη λα ηα δηαβηβάζνπλ ζηελ Δπηηξνπή. Αληηζέησο, ε
πνιηηηθή γηα ηε λενιαία δελ πεξηιακβάλεη αξηζκεηηθνχο ζηφρνπο θαη ε πξαγκάησζε
ησλ ζηφρσλ, ε νπνία ελαπφθεηηαη ζηελ εθηίκεζε ησλ θξαηψλ κειψλ, δελ απνηειεί
πιένλ αληηθείκελν εζληθψλ ζρεδίσλ δξάζεο πνπ ζπληνλίδνληαη ζε επξσπατθφ
επίπεδν.136
Ζ νξγαλσκέλε θνηλσλία θαη ηδηαίηεξα ν ηδησηηθφο ηνκέαο (ζεκείν 41)
ζπκπιεξψλεη ην θξάηνο, ηδηαίηεξα ζην ηνπηθφ επίπεδν, ελψ νη πξσηνβνπιίεο, ηα
κέηξα θηλεηνπνίεζεο θαη δξάζεο ηεο είλαη ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία
πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ην κέιινλ ηεο Έλσζεο. Ζ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη
Κνηλσληθή Δπηηξνπή ζε ζρεηηθή γλσκνδφηεζή ηεο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ζα
πξέπεη λα είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη «γηα φινπο, κε φινπο θαη απφ φινπο», γηαηί
αθελφο είλαη επηζπκεηή ε ζπλεηζθνξά πνιιψλ θνηλσληθψλ θχθισλ, γηα λα
πξνζδηνξηζηνχλ νη βέιηηζηεο δπλαηέο πξνζεγγίζεηο θαη αθεηέξνπ ε εθαξκνγή ζηα
θξάηε κέιε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ
κεξψλ.137
Ζ θνηλή επζχλε ζπλίζηαηαη ζην φηη ν βαζκφο εμνπζίαο θαη αξκνδηνηήησλ θάζε
επηπέδνπ δηαθπβέξλεζεο παξακέλεη επδηάθξηηνο. Γελ πθίζηαηαη επηθάιπςε
αξκνδηνηήησλ θη επζπλψλ, αληίζεηα ηα θαζήθνληα ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ηα
ηδηαίηεξα κέζα δξάζεο ηνπο αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Ζ ζπκκεηνρή ησλ
νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ αθνξά ζε θάζε ζηάδην πινπνίεζεο ηεο
ζηξαηεγηθήο. Ζ ζπλππεπζπλφηεηα θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ
θαη άιισλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζα εληζρχζνπλ ηε δηαδηθαζία,
επεηδή ζα ζπλδπάδνπλ ηηο πξνζεγγίζεηο «απφ ηελ θνξπθή πξνο ηε βάζε» θαη «απφ ηε
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βάζε πξνο ηελ θνξπθή». Θα ππνθηλήζνπλ, επίζεο, κηαλ απαξαίηεηε ππνζηήξημε
πςειήο πνηφηεηαο απφ ην θνηλφ.138
Σα εληεηλφκελα πξνβιήκαηα ηεο απαζρφιεζεο, ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ηεο
θνηλσληθήο ζπλνρήο απαζρνινχλ πηα πνιχ πεξηζζφηεξν ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Γη’
απηφ ην ιφγν νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο Αξρέο αλαδεηθλχνληαη ζε ζεκαληηθφ
εηαίξν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο γίλεηαη νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν αληηιεπηφο ν ξφινο ηνπο σο θνξέσλ παξνρήο θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ,
αιιά θαη θνξέσλ δεκηνπξγίαο γλψζεο, θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο. Δπίζεο, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε έρεη πιένλ αλαιάβεη ηελ απνζηνιή
ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ
πιένλ ηελ ηνπηθή αλάπηπμε θαη ζπλνρή, γηαηί απηή κπνξεί απνδνηηθφηεξα λα
αμηνπνηήζεη θαη λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ.
3.4.2 Σν δηθαίσκα ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ
Ζ Δ.Δ. αλαδήηεζε εθ λένπ λέεο δηαδηθαζίεο θαη ζεζκνχο πξνο ελίζρπζε ηνπ
δεκνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ
απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο ηεο, ψζηε λα εδξαηψζεη ηε λνκηκνπνίεζε ησλ απνθάζεψλ ηεο,
ε νπνία δέρηεθε ζνβαξφ πιήγκα κεηά απφ ηελ απφξξηςε ηεο πληαγκαηηθήο
πλζήθεο. Ο ζηφρνο ήηαλ λα θηλεηνπνηήζνπλ πεξαηηέξσ ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο,
γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο επξσπατθήο
δηαθπβέξλεζεο. Ζ Δ.Δ. πξνρψξεζε ζε πεξαηηέξσ απνθάζεηο, γηαηί ε ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ ζεσξήζεθε σο κφλνο αζθαιήο θαη πιένλ απνηειεζκαηηθφο δξφκνο ηφζν γηα
ηελ πξνζέγγηζε Δ.Δ. θαη πνιηηψλ, φζν θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ
ηεο. Δπίζεο, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ δελ απμάλεη κφλνλ ηελ
εκπηζηνζχλε ηνπο ζηελ επξσπατθή δηαθπβέξλεζε, αιιά ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε
απφ ηνπο ηερλνθξάηεο ησλ δεηεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο.
Με ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο, ινηπφλ, ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία θαζίζηαηαη
πιένλ έλα απφ ηα ζεκέιηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο. Ζ ζπνπδαία θαηλνηνκία ζε
απηφλ ηνλ ηνκέα είλαη ε ζέζπηζε ηνπ «δηθαηψκαηνο ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο
πνιηηψλ». χκθσλα µε ην άξζξν 11 παξ. 4 ΔΔ, νη πνιίηεο ηεο Έλσζεο, εθφζνλ
ζπγθεληξσζεί αξηζκφο ηνπιάρηζηνλ ελφο εθαηνκκπξίνπ, ππήθννη ελφο ζεκαληηθνχ
αξηζκνχ θξαηψλ µειψλ, κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ηελ πξσηνβνπιία λα θαινχλ ηελ
Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, λα ππνβάιιεη θαηάιιειεο
πξνηάζεηο επί ζεκάησλ ζηα νπνία νη ελ ιφγσ πνιίηεο ζεσξνχλ φηη απαηηείηαη λνκηθή
πξάμε ηεο Έλσζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πλζεθψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία
πνιηηψλ δελ ππνλνκεχεη ην δηθαίσκα πξσηνβνπιίαο ηεο Δπηηξνπήο, θαζφζνλ ε
Δπηηξνπή είλαη ειεχζεξε λα δψζεη ζπλέρεηα ή φρη ζηελ πξφζθιεζε λα ππνβάιεη
πξφηαζε.139
Ζ πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο ζπλερίδεη λα δίλεη έκθαζε ζηε ζεκαζία ησλ
δηαβνπιεχζεσλ, θαζψο θαη ηνπ δηαιφγνπ κε ηηο δηάθνξεο Δλψζεηο, ηελ θνηλσλία ησλ
πνιηηψλ, ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Δθθιεζηψλ θαη ησλ Με
Οκνινγηαθψλ Ο ξγαλψζεσλ. 140 Απνζθνπψληαο ζηελ εκθχζεζε ζηνπο Δπξσπαίνπο
πνιίηεο ηνπ αηζζήκαηνο ηεο επξσπατθήο ζπλείδεζεο, ψζηε λα κεηνπζησζνχλ
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ζηαδηαθά ζε πνιίηεο κηαο εληαίαο πνιηηηθήο νληφηεηαο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζ’
απηνχο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ απηή πξεζβεχεη
θαη κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκηθψλ ηεο νξγάλσλ. Οη πνιίηεο κέζα απφ ηελ
επαθή ηνπο κε πνιίηεο άιισλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε αληίζηνηρεο δξάζεηο,
απνθηνχλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ άιινπο ζπκπνιίηεο ηνπο, δηεπξχλνληαο κε απηφ
ηνλ ηξφπν ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν κε αλζξψπνπο κε ίδηα ελδηαθέξνληα θαη
αλαπηχζζνληαο γφληκν δηάινγν πάλσ ζηα θνηλά ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Μ’
απηφ ηνλ ηξφπν δηακνξθψλνπλ πξννδεπηηθά κηα εληαία επξσπατθή θνπιηνχξα, ψζηε
λα θαηαλνήζνπλ ηελ ζεκαζία ηεο Δ.Δ. ζηε δσή ηνπο. 141
Αιιά θαη ηα ζηειέρε ηεο Δ.Δ., εξρφκελα ζε ακεζφηεξε επαθή, κέζσ απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο, κε ηνπο πνιίηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ, απνθνκίδνπλ
πιεξνθνξίεο θαη γλψζεηο απφ ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιίηεο ζην πιαίζην ησλ
δξάζεσλ απηψλ, γεγνλφο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ράξαμε θαη
ηελ απνδνρή ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ.
Ζ ΔΔ, ινηπφλ, θάλνληαο έλα βήκα απφ ηελ αληηπξνζσπεπηηθή ζηε ζπκκεηνρηθή
δεκνθξαηία, αλαβάζκηζε κε έλα πξσηνπνξηαθφ ηξφπν ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο
ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ ζην επξσπατθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο, απνζθνπψληαο
ζηελ εκπέδσζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ηεο ραξαθηήξα ςτη ζπλείδεζε ησλ επξσπαίσλ
πνιηηψλ αθελφο θαη ζηελ απνδνρή θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ ηεο
απνθάζεσλ αθεηέξνπ.
3.4.3 Άιιεο δξάζεηο ζηαζκνί ηεο ΔΔ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εθαξκνγήο ηεο
αξρήο ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο ζην επξσπατθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο
Ζ Δ.Δ. δηαθεξχηηεη δηαξθψο φηη πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κεραληζκνχο
δηαβνχιεπζεο ζηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο ησλ πνιηηηθψλ ηεο. Βάζεη ησλ
ζπλζεθψλ πνπ δηέπνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, απηή πξέπεη λα
πξνβαίλεη ζε εθηελείο δηαβνπιεχζεηο, πξηλ λα πξνηείλεη λνκνζεζία, θαη λα
δεκνζηεχεη, φπνπ επηβάιιεηαη, ηα έγγξαθα δηαβνπιεχζεσλ. Σαπηφρξνλα, ππάξρνπλ
θαη εηδηθά ζπκβνπιεπηηθά φξγαλα γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ Δ.Δ.
θαη θνηλσλίαο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη
Κνηλσληθή Δπηηξνπή, ε νπνία εθπξνζσπεί ηηο δηάθνξεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο
ζπληζηψζεο ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ142 θαη ε νπνία έρεη αλαιάβεη κηα
δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο δηακέζνπ ηνπ δηαδηθηχνπ ζρεηηθά κε ηελ
αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Ζ
δηαβνχιεπζε απηή απνηειεί ζπλέρεηα ηεο γλσκνδφηεζεο ζρεηηθά κε ηελ
αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζην
πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ κε ηνπο πνιίηεο πνπ πηνζεηήζεθε ζηηο 14 Φεβξνπαξίνπ 2006.
πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, νη ζπκβνπιέο απηέο ζα ηξνθνδνηνχζαλ ηνλ
ηξέρνληα ζπιινγηζκφ αλαθνξηθά κε ηα κέζα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα
ζεζπηζηνχλ γηα λα αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξν θαη λα παγησζεί ε ζπκκεηνρηθή
δεκνθξαηία ζην πιαίζην ελφο αιεζνχο επξσπατθνχ δηαιφγνπ κε ηνπο πνιίηεο. 143 Ζ
Βι.. Ηζηνζειίδα ηεο ΔΔ γηα ην δηθαίσκα ηεο «λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίαο πνιηηψλ»
http://www.citizens-initiative.eu/?p=646
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_el.htm
142
Ζ ΔΟΚΔ αξηζκεί 317 κέιε. Σα κέιε ηεο νξίδνληαη απφ ην πκβνχιην. Δίλαη ζεζκηθφ ζπκβνπιεπηηθφ
φξγαλν ην νπνίν ηδξχζεθε κε ηε πλζήθε ηεο Ρψκεο ηνπ 1957. Υάξε ζην ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν ηεο, ηα
κέιε ηεο, θαη σο εθ ηνχηνπ νη νξγαλψζεηο ηηο νπνίεο εθπξνζσπνχλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλνηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ.
143
Βλ. Γηαβνχιεπζε δηακέζνπ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζρεηηθά κε ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ
νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, CES/06/41, Βξπμέιιεο, 24 Απξηιίνπ 2005,
Europa, επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΔΔ,
141
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Δπηηξνπή, κάιηζηα, έρεη εθθξάζεη ηελ πξφζεζε ηζρπξνπνίεζεο ηνπ ξφινπ ησλ δχν
απηψλ νξγάλσλ θη έρεη ππνγξάςεη πξσηφθνιια ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αλέιαβε πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ
ηνπ «lobbying», πνπ πξνζπαζνχλ λα νξηνζεηήζνπλ κε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη
ζπλεθηηθφηεηα ηελ επηθνηλσλία Δ.Δ. θαη νκάδσλ ζπκθεξφλησλ. 144 Γη’ απηφ ην ιφγν,
ην 2001 ε Δπηηξνπή εμέδσζε ηε «Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε»,
κε ηελ νπνία πξνηείλεη ηε δηεχξπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ φζνλ αθνξά
ηελ πνιηηηθή, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη
νξγαλψζεσλ ζηε ράξαμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο: «Γηα λα
αλαπηπρζεί κηα κεγάιε δεκνθξαηηθή δπλακηθή ζηελ Έλσζε, ε Δπηηξνπή δξνκνινγεί
επξεία κεηαξξχζκηζε ζηνλ ηνκέα ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη πξνηείλεη ηέζζεξηο ζεκαληηθέο
αιιαγέο: κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, θαζνξηζκφο πην απνηειεζκαηηθψλ
πνιηηηθψλ θαη λνκνζεζηψλ, ζπκκεηνρή ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε
θαη, ηέινο, επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ κε βάζε
ζαθείο ζηφρνπο». 145
Απηφ ην ζεκαληηθφ θείκελν αθνινχζεζαλ ε «Πξσηνβνπιία γηα ηε δηαινγηθή
ράξαμε πνιηηηθψλ» ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο,146 ε Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο «Πξνο ελίζρπζε ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ»,147 ε «Λεπθή
Βίβινο γηα ηελ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε» ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ»,148 149
ε χκβαζε ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηε
ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα
(χκβαζε ηνπ Arhus). 150 θφπηκε θξίλεηαη ε αλάιπζε ησλ δχν ζεκαληηθφηεξσλ εμ
απηψλ πνπ ζεσξήζεθαλ σο θείκελα ζηαζκνί ζηελ θαηεχζπλζε εηζαγσγήο ελφο άιινπ
κνληέινπ επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο.
http://europa.eu/rapid/press-release_CES-06-41_el.htm?locale=en

http://europa.eu/rapid/press-release_CES-06-41_el.htm
Βι. Dusan Sidjanski, Η Οκνζπνλδίσζε ηεο Δπξψπεο, Παπαδήζε, Αζήλα, 1996,ηνκ.Α, ζ. 215.
145
Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Ηνπιίνπ 2001, «Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε - Μηα Λεπθή
Βίβινο» [COM(2001) 428 ηειηθφ - Δπίζεκε Δθεκεξίδα C 287 ηεο 12.10.2001].
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10109_el.htm
146
Βι. Πξσηνβνπιία γηα ηε δηαινγηθή ράξαμε πνιηηηθψλ, IP/01/519 Brussels, Bξπμέιιεο, 6 Aπξηιίνπ
2001,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/519&format=HTML&aged=1&languag
e=EL&guiLanguage=en
147
Βι. Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, Πξνο ελίζρπζε ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηνπ δηαιφγνπ - Γεληθέο αξρέο
θαη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε δηαβνχιεπζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ απφ ηελ Δπηηξνπή,
52002DC0704/* COM/2002/0704 ηειηθφ */
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002DC0704:EL:HTML
148
Βι. Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ: Λεπθή Βίβινο γηα λα ηεζεί ε πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε ζηελ
επξσπατθή αηδέληα,COR/09/75, Βξπμέιιεο, 18 Ηνπλίνπ 2009,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=COR/09/75&format=HTML&aged=1&langua
ge=EL&guiLanguage=en
Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, 80ε χλνδνο Οινκέιεηαο 17 θαη 18 Ηνπλίνπ 2009,Λεπθή Βίβινο γηα ηελ
Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, (2009/C 211/01)Εφημερίδα τησ ΕΕ, 4-92009, C 211/1,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:211:0001:0027:EL:PDF
149
γηα ηελ νπνία ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά παξαθάησ.
150
Βλ. Δπξσπατθή Έλσζε (2005), 2005/370/EK: Απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Φεβξνπαξίνπ
2005 γηα ζχλαςε, εμ νλφκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξφζβαζε ζε
πιεξνθνξίεο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε ζε
ζέκαηα πεξηβάιινληνο (πλζήθε Archus). Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 124 ηεο 17/05/2005 ζ. 0001 –
0003, Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 164 ηεο 16/06/2006 ζ. 0017 – 001,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005D0370:EL:HTML
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3.4.4 Ζ Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην κήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ Prodi, Πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο
Δπηηξνπήο γηα ηελ 50ή επέηεην ηεο Γήισζεο Schuman, ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη ελ
ζπληνκία ε θηινζνθία πνπ δηέπεη ηελ ΔΔ: «Δπνκέλσο, ε πξαγκαηηθή πξφθιεζε είλαη λα
μαλαζθεθζνχκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρηίδνπκε ηελ Δπξψπε λα επηλνήζνπκε κηα
δεκνθξαηηθφηεξε «δηθηπσηή» κνξθή δηαθπβέξλεζεο, φπνπ ηα επξσπατθά ζεζκηθά
φξγαλα, νη εζληθέο θπβεξλήζεηο, νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, θαζψο θαη ε
θνηλσλία ησλ πνιηηψλ απφ θνηλνχ ζρεδηάδνπλ, πξνηείλνπλ, εθαξκφδνπλ θαη
παξαθνινπζνχλ πνιηηηθέο. Η Δπηηξνπή πξνεηνηκάδεη γηα ην ζέκα απηφ Λεπθή Βίβιν, ην
νπνίν ειπίδσ φηη ζα ζπκβάιεη ζηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ζπδεηήζεσλ ζε φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξνπο θχθινπ. Δλαπφθεηηαη ζηνπο ιανχο ηεο Δπξψπεο λα απνθαζίζνπλ
δεκνθξαηηθά ηί ζα ζεκαίλεη ζηελ πξάμε κία κεηαμχ ηνπο «φιν θαη πεξηζζφηεξν
ζηελφηεξε έλσζε». Η Δπξσπατθή Έλσζε ππάξρεη γη απηνχο: πξέπεη λα ρηηζζεί κε απηνχο
θαη απφ απηνχο. Καη ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα πξέπεη λα είλαη παξφληα, σο βαζηθφ
ηκήκα ηνπ λένπ Γηθηχνπ Δπξψπε, ζηελ ππεξεζία ησλ πνιηηψλ, απνηειεζκαηηθά θαη
ππεχζπλα». 151
Καζ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ν ηφηε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο πξνυπάληεζε ηελ
πηνζέηεζε ηεο Λεπθήο Βίβινπ γηα ηελ Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε ην 2001 απφ ηελ
Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ,152 ε νπνία αθνξά ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν ε
Έλσζε θάλεη ρξήζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηηο αλαζέηνπλ νη πνιίηεο, κεηά ην ζηαζεξφ
πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ ζηελ άπνςε φηη είλαη αλαγθαίν λα
γίλνπλ κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο, ψζηε λα έιζνπλ
ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα πην θνληά ζηνπο πνιίηεο. Σν ζπγθεθξηκέλν θείκελν
εηζήγαγε έλα κνληέιν δηαθπβέξλεζεο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο κηαο
δηεπξπκέλεο Δπξψπεο, ε νπνία λα κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλαλ εγεηηθφ ξφιν κέζα
ζηα λέα δεδνκέλα ηνπ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο.
Ζ Λεπθή Βίβινο πξνηείλεη λα δηεπξπλζεί ε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ
γηα ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ θαη νξγαλψζεσλ ζηε ράξαμε
ηεο θνηλνηηθήο πνιηηηθήο. Ζ Λεπθή Βίβινο δελ αθνξά κφλν ηελ Δ.Δ., αιιά ζπκβάιιεη
θαη ζην δηάινγν γηα ηελ παγθφζκηα δηαθπβέξλεζε. Θέηεη ην ζηφρν γηα ηελ Δ.Δ. λα
εθαξκφζεη ηηο αξρέο ηεο ρξεζηήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ παγθφζκηα παξνπζία ηεο, κε
ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ.
Με βάζε ηε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ απηήο ηεο Λεπθήο Βίβινπ πνπ
παξνπζηάδεηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο ΔΔ, γίλνληαη νη παξαθάησ επηζεκάλζεηο:
Ζ ρξεζηή δηαθπβέξλεζε εδξάδεηαη ζε πέληε ζσξεπηηθέο αξρέο, νη νπνίεο εληζρχνπλ ηε
δεκνθξαηία θαη ην θξάηνο δηθαίνπ ζηα θξάηε κέιε θαη εθαξκφδνληαη ζε φια ηα
επίπεδα:153
1) Γηαθάλεηα: Σα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα πξέπεη λα δψζνπλ κεγαιχηεξε ζεκαζία
ζηε δηαθάλεηα θαη ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνθάζεψλ ηνπο θαη ηα θξάηε κέιε ζα
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Βι. Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ Prodi Πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 50ή επέηεην ηεο
Γήισζεο Schuman IP/00/459,Bruxelles, le 9 Μαΐνπ 2000, Δπίζεκε ηζηνζειίδα ΔΔ, Europa,
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-00-459_el.htm?locale=en
152
Βλ. Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ- Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε, Λεπθή Βίβινο, Βξπμέιιεο
2001, Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25εο Ηνπιίνπ 2001 «Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε - Μηα Λεπθή
Βίβινο» [COM(2001) 428 ηειηθφ - Δπίζεκε Δθεκεξίδα C 287 ηεο 12.10.2001].
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10109_el.htm
153
Βι. Δuropa, Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε,
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10109_el.htm
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πξέπεη λα θνηλνπνηνχλ ηηο δξάζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δ.Δ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
εκπηζηνζχλε ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δ.Δ..
2) πκκεηνρή: Οη πνιίηεο πξέπεη λα θιεζνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ πην ζπζηεκαηηθά
ζηελ εθπφλεζε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζην
ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ ηεο ΔΔ εμαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηε ζηελφηεξε αιιειεπίδξαζε κε ηηο
πεξηθεξεηαθέο, ηηο ηνπηθέο Κπβεξλήζεηο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.
3) Δπζχλε (ινγνδνζία): Πξέπεη λα απνζαθεληζηεί ν ξφινο ηνπ θάζε ζπληειεζηή ζηε
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Κάζε εκπιεθφκελνο ζπληειεζηήο πξέπεη, ζηε
ζπλέρεηα, λα αλαιακβάλεη ην ξφιν πνπ ηνπ αλαινγεί. Πξέπεη λα ππάξρεη ινγνδνζία
απφ ηα θξάηε κέιε θαη φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο επξσπατθήο
πνιηηηθήο ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν. Ζ ζαθήο δηάθξηζε ησλ ξφισλ πξέπεη λα μεθηλά
απφ ην επξσπατθφ θαη λα θαηαιήγεη ζην ηνπηθφ επίπεδν.154
4) απνηειεζκαηηθφηεηα: Οη απνθάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζην θαηάιιειν επίπεδν
(αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο) θαη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή θαη λα παξάγνπλ ηα
απαηηνχκελα απνηειέζκαηα (κε ελαξκνληζκέλν ηξφπν), ζηε βάζε μεθάζαξσλ ζηφρσλ
κεηά απφ αμηνιφγεζε ησλ κειινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη ηεο πξνγελέζηεξεο εκπεηξίαο.
5) πλνρή: Οη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδεη ε Έλσζε παξνπζηάδνπλ πνιχ κεγάιε
δηαθνξνπνίεζε θαη απαηηείηαη ζπλερήο πξνζπάζεηα, γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλνρή
ηνπο. Ζ κεγαιχηεξε αλάκημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ Αξρψλ ζηηο
επξσπατθέο πνιηηηθέο ππεξεηνχλ ην ζηφρν ηεο ζπλνρήο γηα κηα ζπζηεκαηηθή
πξνζέγγηζε θαη ζχγθιηζε ζην πιαίζην ηνπ πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο ηεο Δ.Δ.
Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηεπθξίληδε θαη επεζήκαλε φηη ε πηνζέηεζε ηνπ λένπ
κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο είλαη θπξίσο ζέκα πνιηηηθήο βνχιεζεο, θαζψο απαηηείηαη ε
δέζκεπζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ.
Γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Έλσζε, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη
ζεκαληηθέο αιιαγέο, φζνλ αθνξά ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ
ζπληειεζηψλ:
α. Να γίλεη δηαθαλέζηεξνο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Έλσζεο: Ζ ζπκκεηνρή εμαξηάηαη
απφ ηε δπλαηφηεηα ησλ πνιηηψλ λα παίξλνπλ κέξνο ζην δεκφζην δηάινγν. Γηα ην
ζθνπφ απηφ πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη κε πην ελεξγεηηθφ ηξφπν ην επξχ θνηλφ γηα ηηο
επξσπατθέο ππνζέζεηο
β. Μεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ ζπληειεζηψλ: Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
ππνζηεξίδεη φηη νη πνιηηηθέο δελ πξέπεη λα απνθαζίδνληαη ζην αλψηαην επίπεδν, δηφηη
ε λνκηκφηεηα ησλ απνθάζεσλ ηεο ΔΔ ζπλδέεηαη πιένλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ.
Γη΄’ απηφ ην ιφγν δηεπθνιχλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ Δλψζεσλ ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ ζηελ
εθπφλεζε ησλ πνιηηηθψλ, ψζηε νη θνηλνηηθέο απνθάζεηο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο
ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.155 Πξνηείλεηαη κεγαιχηεξε
επειημία θαηά ηελ πινπνίεζε νξηζκέλσλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ κεγάιν
αληίθηππν ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.156 Σέινο, επηδηψθεηαη ε γεληθφηεξε ζπλνρή ησλ
πνιηηηθψλ θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζε έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ
Αλ. Νηθνινχδε, Γ. θηαδάο, φπ. αλαθ. παξ. , ζει. 115-130.
Πξνηείλεηαη λα απμεζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Δλψζεσλ ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ κε ηελ Δπηηξνπή
ησλ Πεξηθεξεηψλ, λα εμεηάδεηαη πην ζπζηεκαηηθά ν αληίθηππνο πνπ έρνπλ νξηζκέλεο νδεγίεο ζην
πεξηθεξεηαθφ θαη ην ηνπηθφ επίπεδν θαη ηα θξάηε κέιε λα πξνσζήζνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ
ηνπηθψλ παξαγφλησλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ.
156
Ζ Δπηηξνπή πξνηείλεη ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ
Σνπηθψλ Αξρψλ θαη ηεο Δπηηξνπήο. Οη ελ ιφγσ ζπκβάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ζηηο Σνπηθέο
Αξρέο ηε δπλαηφηεηα λα πινπνηνχλ ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία ιακβάλνληαο ππφςε ηε κεγάιε
δηαθνξνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ.
154

155
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πεξηθεξεηαθφ ηνπο αληίθηππν, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί κηα δηαξθέζηεξε θαη πην
ηζφξξνπε ηνπηθή αλάπηπμε εληφο ηεο Έλσζεο.
γ. πκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ: Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ε θνηλσλία ησλ
πνιηηψλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπφλεζε ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ.
Δλζαξξχλεη ηηο ελέξγεηεο ησλ Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ, ησλ θνηλσληθψλ
εηαίξσλ θαη, γεληθφηεξα, ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ157 θαη παξάζρεη µηα επθαηξία «λα
εκπιαθνχλ πην ελεξγά νη πνιίηεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο κέζα ζε έλα
δηαξζξσκέλν θαη νξγαλσκέλν πιαίζην ζπλεξγαζίαο, αιιειεπίδξαζεο, αλάδξαζεο, αιιά
θαη θξηηηθήο». 158
δ. Οπζηαζηηθφηεξε θαη δηαθαλέζηεξε δηαβνχιεπζε ζην θέληξν ηεο ράξαμεο ησλ
πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο: Σα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα εληζρχζνπλ
ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, ψζηε λα βειηησζνχλ νη δηαβνπιεχζεηο κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο
ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ. Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαιείηαη λα
δηαδξακαηίζεη πξσηαξρηθφ ξφιν, δεδνκέλνπ ηνπ ξφινπ ηνπ σο εθπξνζψπνπ ησλ
πνιηηψλ. Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα πξνζθεχγεη πην ζπρλά ζηηο δεκφζηεο αθξνάζεηο.
Μπνξεί, επίζεο, λα ελζαξξχλεη πεξηζζφηεξν ηε ζπκκεηνρή ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ.
Ζ επηηξνπή ζα δεκνζηεχεη έλαλ θαηάινγν ησλ δηαβνπιεχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη
ζε θάζε ηνκέα. Πξνβιέπεη, επίζεο, λα πιαηζηψζεη ηηο δηαβνπιεχζεηο κε έλαλ θψδηθα
ζπκπεξηθνξάο, ν νπνίνο ζα θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα δηέπνπλ ηηο
δηαβνπιεχζεηο. ε κεξηθνχο ηνκείο πνιηηηθήο, φπνπ ππάξρνπλ ήδε θαιά ζεκειησκέλεο
πξαθηηθέο δηαβνχιεπζεο, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη λα εθπνλεζνχλ πην εθηεηακέλεο
ξπζκίζεηο ζχκπξαμεο. Σέινο, θαιεί ηα άιια ζεζκηθά φξγαλα λα εθαξκφζνπλ
παξφκνηα πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά θαη ηηο δηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ ζπλεξγαζία ηνπ ηνπηθνχ, εζληθνχ θαη επξσπατθνχ επηπέδνπ πξέπεη λα
γίλεηαη πξηλ απφ ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε
ε νξγάλσζε ζπζηεκαηηθήο δηαβνχιεπζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ, 159 θάηη
πνπ πξνυπνζέηεη ηελ πξφζβαζε ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ ζηελ
πιεξνθνξία. Ζ αλαδήηεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Αξρψλ απηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ απνδεηθλχεη φηη ζεσξνχληαη εθθξαζηέο ηεο δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο.
χκθσλα κε ηελ Δπξπδίθε Μπέζηια-Βήθα, ε δεκηνπξγία κεραληζκψλ
δηαβνχιεπζεο βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο εγγχηεηαο, γη’ απηφ θαη ε Δπηηξνπή πξνέβε
ζηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ ζπζηεκαηηθνχ δηαιφγνπ κε ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο
Κπβεξλήζεηο, κέζσ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ νξγαλψζεσλ, πξηλ απφ ηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ. Ζ ελδπλάκσζε ηεο δηαβνχιεπζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
αμηνπνίεζε, πξνο φθεινο ηεο Έλσζεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο γλψζεο πνπ έρεη
αλαπηπρζεί ζε ηνπηθφ επίπεδν. « Σαπηφρξνλα κεηψλεηαη ν θίλδπλνο απνηπρίαο
πηνζέηεζεο ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ, εθφζνλ επηηπγράλεηαη θαιχηεξε εθηίκεζε ησλ
πεξηθεξεηαθψλ ηδηαηηεξνηήησλ θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ πνιηηηθψλ». 160

Πξνγξακκάηηδε ηε δεκηνπξγία κίαο βάζεο δεδνκέλσλ πξηλ απφ ην 2001, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο
νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.
158
Βι. Μπέθνπ Βαζηιηθή, Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Νέεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε - Νέεο Γνκέο θαη Δηδηθέο Ννκηθέο Ρπζκίζεηο», Πάληεην Παλεπηζηήκην Αζελψλ,
Σκήκα Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, Αζήλα,
2008,ζ.41.
159
Βλ. Έθζεζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο (Group 4c) γηα ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Δπξσπατθή
Γηαθπβέξλεζε, εηζεγεηήο J-C. Leygues, Report by working group on “Multi-Level Governance:
Linking and Networking the various regional and local levels ”, Group 4c, Μάηνο 2001.
157

http://ec.europa.eu/governance/areas/group10/report_en.pdf
160
Βλ. Δπξπδίθε Μπέζηια-Βήθα, Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, Σφκνο Η, Νέα δηεπξπκέλε Β’ έθδνζε,
άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε, 2007, ζ. 73-74.
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ε. Γηαζχλδεζε κε δίθηπα: Σα δίθηπα δηαζπλδένπλ επηρεηξήζεηο, θνηλφηεηεο, θέληξα
εξεπλψλ θαη αξρέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ζ Δπηηξνπή ζα
ζπλεξγάδεηαη πην ζπζηεκαηηθά κε ηα ελ ιφγσ δίθηπα, γηα λα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα
λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ράξαμε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ.
Δλ θαηαθιείδη, ε Λεπθή Βίβινο γηα ηε Γηαθπβέξλεζε ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ην
δηάινγν ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο. πκπιεξψζεθε απφ ηελ επξεία
δηαδηθαζία ζεζκηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ δξνκνινγήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ
πκβνχιην ηνπ Λάαθελ. Ζ δηαδηθαζία απηή νινθιεξψζεθε κε ηελ ππνγξαθή ηεο
πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο.161
3.4.5 Ο επξσπατθφο ζηφρνο ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο
Τπφ ην πξίζκα ηεο ζεκεξηλήο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, είλαη πεξηζζφηεξν
αλαγθαία απφ πνηέ ε ζηελή ζπλεξγαζία µε ηηο άιιεο επξσπατθέο πεξηθεξεηαθέο θαη
ηηο ηνπηθέο Αξρέο γηα ηε ράξαμε θαη πινπνίεζε ησλ θνηλνηηθψλ πνιηηηθψλ. 162 163
Με ην κνληέιν ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο πξνηείλεηαη κηα εδαθηθή θαη φρη
πιένλ ηνκεαθή πξνζέγγηζε ζηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο κε ακνηβαία επζχλε ησλ
επηκέξνπο επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο
αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηηο ζπγθεληξσηηθέο, ηνκεαθέο θαη θάζεηεο
πξνζεγγίζεηο ηνπ παξειζφληνο. Ζ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε αθνξά ηε
δηαδξαζηηθφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ εμνπζίαο θαη ζπλαξζξψλεηαη κε ηελ αξρή
ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ε νπνία αθνξά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ κεηαμχ απηψλ ησλ
δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ εμνπζίαο. Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ κνληέινπ ηεο πνιπεπίπεδεο
δηαθπβέξλεζεο είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ επξσπατθή δηαδηθαζία θαη ε
ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θνηλνηηθήο δξάζεο. Μ’ απηφ ηνλ ηξφπν
ελζσκαηψλεη ηνπο ζηφρνπο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ θαη Σνπηθψλ Αξρψλ ζηηο ζηξαηεγηθέο
ηεο ΔΔ. 164 165
Βι. Δuropa, Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε,
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/l10109_el.htm
162
Απηέο είλαη πεξίπνπ 95.000 θαη είλαη αξκφδηεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 70% πεξίπνπ ηεο θνηλνηηθήο
λνκνζεζίαο, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη ην ζεκαληηθφ ηνπο ξφιν φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε
ηεο ΔΔ: Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Έθζεζε
Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ: «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», Αζήλα, 2010.
163
Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ: «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Αζήλα, 2010.
164
Βι. (1) Λεπθή Βίβινο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηελ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε
CONST-IV-020 (2009), ε νπνία πηνζεηήζεθε απφ ηελ Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζηηο
17 Ηνπλίνπ ηνπ 2009, Γλσκνδφηεζε Πξσηνβνπιίαο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ
«Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε» ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ
http://cor.europa.eu/en/activities/governance/Documents/CoR%27s%20White%20Paper%20on%20Mult
ilevel%20Governance/EL.pdf
(2) Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, 80ε χλνδνο Οινκέιεηαο 17 θαη 18 Ηνπλίνπ 2009, Λεπθή Βίβινο γηα
ηελ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, (2009/C 211/01) Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ,
4-9-2009, C 211/1,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:211:0001:0027:EL:PDF
(3) Δπξσπατθή Έλσζε (2009), Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ
Πεξηθεξεηψλ.[online].Availablefrom:
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/regi/dv/cdr89-2009_/cdr892009_el.pdf.
(4) Γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ κε ζέκα: «Καιιηέξγεηα ελφο επξσπατθνχ πλεχκαηνο
πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο: ζπλέρεηα ηεο Λεπθήο Βίβινπ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ», (2012/C
113/12), 18.4.2012 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο C 113/63.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:113:0062:0072:EL:PDF
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Ζ ζρέζε εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη έλα «ζχζηεκα
πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο» κε ηξία βαζηθά επίπεδα, ην ππεξεζληθφ-επξσπατθφ, ην
εζληθφ θαη ην ηνπηθφ.166 Ζ Δπξπδίθε Μπέζηια-Βήθα αλαθέξεη φηη ε πνιπεπίπεδε
δηαθπβέξλεζε αλακέλεη απφ ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο λα είλαη ζε ζέζε λα εγγπεζνχλ ηε
ζπλεξγαζία κε ηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Σνπηθέο Αξρέο κέζα ζην εζσηεξηθφ ηνπο.
Γεκηνπξγείηαη ζηαδηαθά γχξσ απφ ηνπ ζεζκνχο ηεο ΔΔ, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλκειψλ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ, έλα επξχ δίθηπν επηθνηλσλίαο θάζεησλ ζρέζεσλ πνπ
θαηαιήγνπλ ζηνπο επξσπαίνπο πνιίηεο. Οη ζρέζεηο απηέο ζπκπιεξψλνληαη απφ δίθηπα
νξηδφληησλ ζρέζεσλ, πνπ απνηεινχληαη απφ νξγαλψζεηο, ζσκαηεία θαη δηάθνξεο
κνξθέο επηθνηλσλίαο κέζσ νξγαλψζεσλ ή πξνζψπσλ. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, «κηα
ηάζε γηα απμεκέλε ζπλεξγαζία ηφζν ζε θάζεην επίπεδν κεηαμχ ηνπ επξσπατθνχ,
εζληθνχ θαη ηνπηθνχ επηπέδνπ, θαζψο θαη ζε νξηδφληην, κε ηελ εκπινθή θνηλσληθψλ θαη
νηθνλνκηθψλ εηαίξσλ». ιν απηφ ην δίθηπν ζρέζεσλ απνζθνπεί ζηε δηακφξθσζε
θαη εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ, αλάγνληαο ηε ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ
επηπέδσλ σο ηνλ πξνζθνξφηεξν ηξφπν επίηεπμεο ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ. 167
Ζ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε, ινηπφλ, ζε αληίζεζε κε ην θηιειεχζεξν
δηαθπβεξλεηηζκφ, αλαγλσξίδεη θαη εξκελεχεη ηελ «θηλεηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ
δξψλησλ απεπζείαο ζην επξσπατθφ πεδίν κέζσ κηαο δέζκεο δηθηχσλ πνιηηηθήο, ηα
νπνία αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ελφο πνιπεπίπεδνπ ζπζηήκαηνο». 168 Δπίζεο, ν
ξφινο ηνπ θξάηνπο «έρεη αιιάμεη απφ ηελ „εθ ησλ άλσ‟ θαηαλνκή εμνπζηψλ ζε ξφιν
εηαίξνπ θαη δηακεζνιαβεηή», ελζαξξχλνληαο ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ, 169 ελψ «ε
δηαθπβεξλεηηθή δηαπξαγκάηεπζε δελ απνηειεί ακεηαθίλεην ζηνηρείν πνπ ππεξβαίλεη ηελ
πνιηηηθή». 170
Σν ζεσξεηηθφ ζρήκα πνπ αλέπηπμαλ νη Marks, Hooghe θαη Black ηάζζεηαη
ζπλήζσο θαηά ηνπ θξαηηθνθεληξηθνχ κνληέινπ θαη δέρεηαη φηη νη αξκνδηφηεηεο ιήςεο
απνθάζεσλ αλήθνπλ φρη κφλν ζηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο, αιιά θαη ζην ππεξεζληθφ θαη
ζην ππνεζληθφ επίπεδν, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ππεξεζληθφ. 171 Π ξνηείλνπλ ηελ
έλλνηα κηαο «Δπξψπεο κε πεξηθέξεηεο» (θαη φρη ησλ πεξηθεξεηψλ), αλαθεξφκελνη
«ζηελ απαίηεζε εθ κέξνπο ησλ ππνεζληθψλ αξρψλ γηα παξάιιειε επηξξνή, θαη φρη
αληηθαηάζηαζε, ησλ θξαηηθψλ εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ». 172 Οη ηνπηθέο θαη
πεξηθεξεηαθέο αξρέο σο ππνεζληθέο «θαζίζηαληαη ζπκπιεξσκαηηθνί δίαπινη γηα ηελ
Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ: «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Αζήλα, 2010,
ζ.11.
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Βι. Π.Κ. Ησαθεηκίδεο, Δπξσπατθή Έλσζε θαη Διιεληθφ Κξάηνο, Οη επηπηψζεηο απφ ηε ζπκκεηνρή
ζηελ ελνπνηεηηθή δηαδηθαζία, Θεκέιην, Αζήλα, 1998, ζ. 28-29.
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Βλ. Δπξπδίθε Μπέζηια-Βήθα, φπ. αλαθ. παξ. , ζ. 67.
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Βλ. G. Marks θ.ά., «Competences, Cracks and Conflicts: Regional Mobilization in the European
Union», ζην G. Marks θ.ά. (επηκ.), Governance in the European Union, Sage, Λνλδίλν, 2004, ζ. 41,
φπσο αλαθέξεηαη ζε Μαξαβέγηαο Ν.-Σζηληζηδέιεο Μ., Νέα Δπξσπατθή Έλσζε, νξγάλσζε θαη πνιηηηθέο,
50 ρξφληα, Θεκέιην, Βηβιηνζήθε Δπξσπατθψλ Θεκάησλ, Αζήλα, 2007, ζ. 133.
169
Βλ. B. Kohler-Koch, “ Catching Up with Change: the transformation of governance in the
European Union”, Journal of European Public Policy, ηνκ. 3, ηρ. 3, 1996, ζ. 371, φπσο αλαθέξεηαη ζε
Μαξαβέγηαο Ν.-Σζηληζηδέιεο Μ., φπ. αλαθ. παξ. , ζ. 133.
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Βι. G. Marks θ.ά., «Competences, Cracks and Conflicts: Regional Mobilization in the European
Union», ζην G. Marks θ.ά. (επηκ.), Governance in the European Union, Sage, Λνλδίλν 2004», ζ. 63,
φπσο αλαθέξεηαη ζε Μαξαβέγηαο Ν.-Σζηληζηδέιεο Μ., φπ. αλαθ. παξ. , ζ. 133.
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Βι. Nugent Neil, Πνιηηηθή θαη Γηαθπβέξλεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αββάιαο, Αζήλα, 2004, ζ.
626.
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Βλ. L. Hooghe, Subnational Mobilisation in the European Union, ζην J. Hayward, The Crisis
of Representation in Europe, Frank Crass, Λνλδίλν, 1995, ζ. 176, φπσο αλαθέξεηαη ζε Ν. ΜαξαβέγηαοΜ. Σζηληζηδέιεο, φπ. αλαθ. παξ. , ζ. 133.
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ππνεζληθή θηλεηνπνίεζε ζηελ επξσπατθή πνιηηεία».173 Οη πνιηηηθνί ζηίβνη
αιιεινζπλδένληαη ν έλαο κε ηνλ άιινλ. 174 Ζ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη
ζε κηα εληαία «πεξηθεξεηαθή πνιηηεία», κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ε εμνπζία
δηαρέεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο πνιηηηθνχο δξψληεο, θαη ζε έλα ηξφπν ελνπνίεζεο πνπ
«πξνζβάιιεη ηε ιεηηνπξγηθή απηνλνκία» ησλ θξαηψλ θαη φρη ηε ζπληαγκαηηθή ηνπο
θπξηαξρία.175
χκθσλα κε ηελ Δπξπδίθε Μπέζηια-Βήθα, πξέπεη λα αλαπηπρζεί ε ζπλεξγαζία θαη
ε δηαβνχιεπζε κεηαμχ ηεο θεληξηθήο θαη ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ
επηηεπρζεί κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ εληφο ηνπ
επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο. Γη’ απηφ θαη ηίζεηαη ην ζέκα ηεο ηθαλφηεηαο
αληαπφθξηζεο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο ησλ εζληθψλ
δηνηθήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, νη νπνίεο ελέρνπλ πεξηνξηζκνχο, αιιά θαη επθαηξίεο.
176 177

3.5 Δπξψπε 2020: Πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο Αξρέο:
3.5.1 Σν κέιινλ ηεο Δπξψπεο θαη νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο Αξρέο
χκθσλα κε ηνλ Wolfgang Schuster, Γήκαξρν ηεο ηνπληγθάξδεο θαη Πξφεδξν
ηνπ CEMR178, θαη ηνλ Frédéric Vallier, Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ CEMR, πάλσ απφ ην
60% ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν έρνπλ άκεζν αληίθηππν
ζε Γήκνπο, Δπαξρίεο θαη Πεξηθέξεηεο θαη 70 έσο 80% ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ
ζηελ Δπξψπε πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο Αξρέο. Απηά κφλν
ηα δχν ζηνηρεία είλαη απφδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Σνπηθήο θαη
Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ καο ηφζν πνπ φιν θαη
πεξηζζφηεξν ε αλάπηπμή ηνπο ζα επεξεάδεη ζην κέιινλ ηε δσή ησλ πνιηηψλ. Ζ
ηξέρνπζα ρξεκαηνδνηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πθήο θξίζεο πνπ πιήηηεη
πεξηζζφηεξν ηηο Δζληθέο Κπβεξλήζεηο ζηελ Δπξψπε θαηαδεηθλχεη φηη νη ην κέιινλ ηεο
Δπξψπεο είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλν κε ηελ αλάπηπμε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ
θαη πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ. Πξάγκαηη, απηέο νη κνλάδεο ηεο Απηνδηνίθεζεο έρνπλ
ηελ ηθαλφηεηα λα ππνζηεξίμνπλ αλαπηπμηαθά έξγα απεπζείαο ζηα εδάθε ηνπο θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ κηα πιήξε ζπλεξγαζία κε ηηο Δζληθέο Κπβεξλήζεηο θαη ηα επξσπατθά
ζεζκηθά φξγαλα, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηε
βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε. 179
χκθσλα µε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία,180 νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) νξίδνληαη σο «νη δηνηθεηηθνί θνξείο, νη νπνίνη, ζχκθσλα µε ηε
λνκνζεζία θάζε θξάηνπο- µέινπο, έρνπλ φξγαλα πνπ εθιέγνληαη µε άκεζε θαη θαζνιηθή
ςεθνθνξία θαη είλαη αξκφδηα λα δηνηθνχλ µε δηθή ηνπο επζχλε νξηζκέλεο
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Βι. Δπξπδίθε Μπέζηια-Βήθα, φπ. αλαθ. παξ. , ζ. 68.
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επξχηεξε νξγάλσζε ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ ζηελ Δπξψπε, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη 54
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2011, πξφζβαζε ζηηο 22-11-2012.
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ππνζέζεηο ηνπηθνχ ραξαθηήξα ζε πξψην επίπεδν πνιηηηθήο θαη δηνηθεηηθήο
νξγάλσζεο».181
Ζ ηξαηεγηθή ηεο ΔΔ έσο ην 2020 φζνλ αθνξά ηηο Πεξηθεξεηαθέο θαη Σνπηθέο
Αξρέο έδσζε έκθαζε ζηε ζπλεξγαζία ησλ εζληθψλ Αξρψλ κε ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηηο
ηνπηθέο Αξρέο θαη ζηε ζπλεπζχλε πνπ έρνπλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο,
ψζηε νη ζηφρνη ηεο ΔΔ λα ζπλδεζνχλ πεξηζζφηεξν κε ηνπο πνιίηεο, ηδηαίηεξα ζε ηνκείο
φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε αγνξά
εξγαζίαο, πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ.
Σνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη έρεη κεγάιε ζεκαζία λα γίλεη αληηιεπηφ απφ φια ηα επίπεδα
δηαθπβέξλεζεο φηη ε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» πξέπεη λα εθαξκνζηεί
απνηειεζκαηηθά ζε ηνπηθφ επίπεδν, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα έμππλε θαη δηαηεξήζηκε
αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο, θαη φηη πξέπεη φινη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ γηα λα
πξνρσξήζνπλ νη απαξαίηεηεο αιιαγέο.182
Ζ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βνεζά ζηελ θηλεηνπνίεζε
ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ Αξρψλ. Έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ πιαηθφξκα
παξαθνινχζεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπεο 2020», ζηελ νπνία κεηέρνπλ
πεξηζζφηεξεο απφ 150 πφιεηο θαη πεξηθέξεηεο, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο
θαη ηεο απαζρφιεζεο, ηελ αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ θαη ηε ζπκβνιή ζηνλ δηάινγν
γηα ηελ «Δπξψπε 2020». Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη, επίζεο, δεκηνπξγήζεη κηα
online πιαηθφξκα δηθηχσζεο γηα λα ελζαξξχλεη θαη λα βνεζήζεη ηηο ηνπηθέο θαη
πεξηθεξεηαθέο Αξρέο λα ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε
2020». Σν Δγρεηξίδην επί ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα ηνπο Γήκνπο θαη ηηο
Πεξηθέξεηεο θαηαξηίζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ζε ζηελή ζπλεξγαζία
κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη εμεγεί κε ζαθήλεηα πψο κπνξνχλ νη ηνπηθέο θαη
πεξηθεξεηαθέο Αξρέο λα ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο.
Βαζίδεηαη ζηα παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο πνπ ζπγθέληξσζε κέζσ εξεπλψλ ε
πιαηθφξκα παξαθνινχζεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ηελ νπνία ζπγθξφηεζε
ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ζηηο ππάξρνπζεο βάζεηο δεδνκέλσλ γηα θαιέο
183
πξαθηηθέο πνπ δηαρεηξίδεηαη.
Με ηηο Πνιηηηθέο πζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ,184 ππνγξακκίδεηαη φηη
νη επηηπρείο θαη επίκνλεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ
φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσλίαο. Ζ νξζή δηαθπβέξλεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
εθζπγρξνληζκνχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ζπληνληζκφ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη
ηνπηθφ επίπεδν, παξέρεη θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα επξεία θαη ηζρπξφηεξε δεκνθξαηία
θαη δηαθάλεηα. Σν απνθεληξσκέλν ζχζηεκα απμάλεη ηε δεκφζηα ινγνδνζία θαη
θαζηζηά επθνιφηεξε ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ.
Σαπηφρξνλα, εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηε δσηηθή ζεκαζία πνπ έρεη ε αλάπηπμε ηεο
πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, ησλ αλεμάξηεησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ηεο θνηλσλίαο
ησλ πνιηηψλ ζηηο ππνςήθηεο ρψξεο θαη ηηο παξνηξχλεη λα ππνζηεξίμνπλ ηνλ ζεβαζκφ
ησλ ειεπζεξηψλ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ πνιηηηθφ βίν.
Σέινο, ππνγξακκίδεηαη ε ζεκαζία πνπ έρεη ε δηαδηθαζία επίζεκεο δηαβνχιεπζεο
181

Βλ. Παπαγηάλλεο, ∆., Σν Τπνεζληθφ Δπίπεδν ζηελ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε, Αζήλα- Κνµνηελή,
Α. άθθνπιαο, 2005, ζει.53.
182
Βλ. Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δπξψπε 2020, Πεξηθεξεηαθέο θαη Σνπηθέο Αξρέο,
http://ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/regional-and-local-authorities/index_el.htm
183
184

Βλ. ίδιο.
Βλ. Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, 95ε χλνδνο Οινκέιεηαο ηεο 3εο θαη 4εο Ματνπ 2012, Γλσκνδφηεζε

ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ κε ζέκα «ηξαηεγηθή δηεχξπλζεο θαη θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηελ
πεξίνδν 2011-2012», (2012/C 225/01), Δπίζεκε εθεκεξίδα ηεο ΔΔ.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:225:0001:0006:EL:PDF

48
κεηαμχ ησλ αξκφδησλ εζληθψλ Αξρψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ ζε
θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ. Ζ δηαδηθαζία απηή απμάλεη ηε
ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο θαη πξνσζεί ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο επηθνπξηθφηεηαο
θαη ηελ εγγχηεηα ζηνπο πνιίηεο. Γηεπθνιχλεη, επίζεο, ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο
θαη βνεζά ζηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ Μεραληζκνχ Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο
(ΜΠΒ), εθφζνλ νη εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ είλαη
επαξθψο ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία.
3.5.2 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, ην Δπξσπατθφ
Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ
Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ
Ζ Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο185πξνο ηνπ πκβνχιην ζηα ηέιε ηνπ 2008 πξνδίδεη
γηα άιιε κία θνξά ηνλ δηζππφζηαην ζεκαίλνληα ξφιν πνπ απνδίδεη ε ΔΔ ζηνπο ΟΣΑ
σο θνξείο αλάπηπμεο κε θχξην φπιν ηε ζπλεξγαζία.
Πξψηνλ, ε Δπηηξνπή δηαπηζηψλεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ νη
Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηνπο ηνκείο ηεο εζσηεξηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο
αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, ηδίσο κέζσ ηεο αδειθνπνίεζεο πφιεσλ, έρνπλ καθξά
παξάδνζε, φκσο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ε θχζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο
κεηαβιήζεθε ξηδηθά. Ζ απνθεληξσκέλε ζπλεξγαζία αλαδείρζεθε ζε λέα θαη
ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο. Έρεη θαηαζηεί επξχηεξε θαη
πεξηζζφηεξν επαγγεικαηηθή, βαζίδεηαη ζε ζεζκνζεηεκέλα δίθηπα πνπ επεθηείλνληαη
ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ρξεζηκνπνηεί κηα πνηθηιία κέζσλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο
ηνπ πιαλήηε, ελψ ηα θνλδχιηα πνπ δηαηίζεληαη γηα απηή απμάλνληαη δηαξθψο.
Γεχηεξνλ, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή,
δηαδξακαηίδνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο αλαπηπμηαθέο δηαδηθαζίεο, εθηφο απφ
ηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, δηφηη
ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ κε ζθνπφ
ηε ζπλεξγαζία, δεκηνπξγψληαο θαηά ηνλ ηξφπν απηφ ζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη
εηαηξηθέο ζρέζεηο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ θαη είλαη έλζεξκνη
θήξπθεο ηεο αλάπηπμεο (θαζψο απμάλνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη
ζπγθεληξψλνπλ πξφζζεηε ππνζηήξημε γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο αλάπηπμεο). Υάξε ζηελ
εγγχηεηά ηνπο ζηνλ πνιίηε, αιιά θαη ράξε ζηηο γλψζεηο ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θαη
ζηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ ζε ηνκείο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο θαη
ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ (φπσο πνιενδνκία, χδξεπζε θαη
απνρέηεπζε, παξνρή βνήζεηαο ζε επάισηεο νκάδεο θαη ζε θησρνχο πιεζπζκνχο ζε
απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο), νη ΟΣΑ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηε
κεγηζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο πνπ ρνξεγνχλ δηκεξή
θαη πνιπκεξή ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα. Οη ΟΣΑ δηαζέηνπλ άκεζε πείξα θαη
πνιχηηκεο γλψζεηο φζνλ αθνξά ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απνθέληξσζε θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο.
Βι. Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ: Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην πκβνχιην, ην
Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ
Πεξηθεξεηψλ, Βξπμέιιεο, 8.10.2008,COM(2008) 626 ηειηθφ.
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:-sQfdWQjkGgJ:eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri%3DCOM:2008:0626:FIN:EL:PDF+%CE%92%CF%81%
CF%85%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82,+8.10.2008,COM%282008%29+
626+%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C&hl=en&gl=gr&pid=bl&srcid=ADG
EESi7yY94D_MhXBFVuPtfQMt3mJy5HSl3LPsrgZBF1svjNWsUS0k7a3wNkvUKdsmRksAkZL3yoC
ZKdk39oH8kR9h5ZGR2j_mhr3r3TkZbZ8HWyiBxeaApBbByl9k-1AFAvOvwrck&sig=AHIEtbRWqM0JgdUD9S1gCfGIWZ9X54gJpQ
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Καζψο ε έλλνηα θαη νη ηξφπνη ρνξήγεζεο ηεο αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο εμειίζζνληαη,
απμάλεηαη ε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηελ θαιή δηαθπβέξλεζε θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ,
δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δηαδξακαηίδνπλ
θεληξηθφ ξφιν. Παξάιιεια, απμήζεθε ε εθπξνζψπεζε ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ηεο EE ζην δηεζλέο πνιηηηθφ πξνζθήλην θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο
παξνρήο βνήζεηαο.
Οη ΟΣΑ πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία πξνβαίλνληαο ζε έλα επξχ πεδίν δξάζεο.
Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο έρεη αλαπηπρζεί εηαηξηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ
Πεξηθεξεηψλ Ρνδαλνχ-Άιπεσλ θαη Khammouane (Λάνο) κε ηε ζπκκεηνρή δηαθφξσλ
θαηεγνξηψλ εηαίξσλ, φπσο ΜΚΟ θαη Παλεπηζηεκίσλ. Δπίζεο, ε Καηαινλία
ζπκκεηέρεη ζε πξφγξακκα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηε Μνδακβίθε. Αθφκε, ε
Πεξηθέξεηα ηεο Σνζθάλεο αλέπηπμε έλα δίθηπν καθξνπξφζεζκεο ζπλεξγαζίαο, ζην
πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζπλεηαηξηζκνί ζηελ Μπνπξθίλα Φάζν ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ
παξαγσγή, ηελ εκπνξία θαη ηελ παξάδνζε λσπψλ θαζνιηψλ ζε ηηαιηθά ζνππεξκάξθεη
παξαθάκπηνληαο ηνπο κεζάδνληεο. Οη πφιεηο Nueva Guinea ζηε Νηθαξάγνπα θαη SintTruiden ζηε Φιάλδξα ηνπ Βειγίνπ αδειθνπνηήζεθαλ, πινπνηψληαο ηδέα πνπ είραλ
νκάδεο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηηο δχν απηέο πφιεηο. Με ηε βνήζεηα απηήο ηεο
αδειθνπνίεζεο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηεο Nueva Guinea πξνψζεζε πξνγξάκκαηα
πνπ αθνξνχλ ηε λενιαία, ην πεξηβάιινλ, ηελ εθπαίδεπζε, ηε ρσξνηαμία θαη ηε
δηαρείξηζε εθηάζεσλ ελζαξξχλνληαο ηε ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηηο
δεκνηηθέο ππνζέζεηο.
Έρνληαο σο παξάδεηγκα ηα πξναλαθεξφκελα παξαδείγκαηα, ε Δπηηξνπή θξίλεη φηη
νη εηαηξηθέο ζρέζεηο κε πνιιαπινχο εηαίξνπο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, δεδνκέλνπ
φηη ζπλδπάδνπλ ηηο πξνζηηζέκελεο αμίεο ησλ ΟΣΑ θαη ησλ νξγαλψζεσλ ηεο θνηλσλίαο
ησλ πνιηηψλ. Ζ πξνψζεζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κπνξεί λα έρεη,
επνκέλσο, ζεηηθέο ζπλέπεηεο φζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή ησλ ΟΣΑ.
Ζ Δπηηξνπή δηαηείλεηαη φηη θαηέβαιε εθηελείο πξνζπάζεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ
Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηελ EE θαη ζηηο ρψξεο-εηαίξνπο, θαη
ζπγθεθξηκέλα παξέρνληαο άκεζε ππνζηήξημε ζηελ απνθέληξσζε κέζσ γεσγξαθηθψλ
πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ζηελ απνθεληξσκέλε ζπλεξγαζία κέζσ ηνπ ζεκαηηθνχ
πξνγξάκκαηνο «Με θξαηηθνί θνξείο θαη ηνπηθέο Αξρέο αξκφδηεο γηα ηελ αλάπηπμε».
Ζ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο σο θνξέσλ
αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηεο θνηλνηηθήο ζπλεξγαζίαο πξνηείλεηαη γηα δχν ιφγνπο:
πξψηνλ, σο απνηειεζκαηηθή ζπκβνιή ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε κείσζε ηεο βνήζεηαο
θαη ηελ επίηεπμε ησλ Αλαπηπμηαθψλ ηφρσλ Υηιηεηίαο (ΑΥ) θαη, δεχηεξνλ, γηα ηελ
εδξαίσζε ηεο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν.
χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή, νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο νη ΟΣΑ ζα κπνξνχζαλ λα
είραλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δεκνθξαηίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν
πνηθίιινπλ, γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη ηε κεηαβίβαζε εμνπζηψλ ζηνπο αηξεηνχο θνξείο
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζηνηρείν γηα ην νπνίν
απαηηείηαη ε κεηάβαζε απφ κηα δηάζηαζε απνθιεηζηηθά θάζεηεο ηεξαξρίαο πξνο κηα
νξηδφληηα θαη θαζνδηθή ηεξαξρία πνπ ζα δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο, ζηελ νπνία ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ δηαδξακαηίδεη
ξφιν απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο. Δπίζεο, πξέπεη λα πηνζεηεζεί έλα λέν πιαίζην ηνπηθήο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, πνπ ζα ηελ εληάζζεη ζε έλα επξχηεξν γεσγξαθηθφ ρψξν θαη
ζα δίλεη ψζεζε ζηε δεκηνπξγία ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ ηνπ
δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα.
Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη λα εληζρπζεί ε αλαπηπμηαθή
ζπλεξγαζία ππέξ ηεο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΟΣΑ, κε
ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο ζπλνρήο, ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ηεο
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ηνπηθψλ θνξέσλ. Μεηαμχ ησλ θπξηφηεξσλ αξρψλ
θαη κεζφδσλ, ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ νη ίδηνη νη ηνπηθνί θνξείο,
κπνξνχλ λα πεξηιεθζνχλ ε ππνζηήξημε ηεο δεκνθξαηηθήο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε
ελίζρπζε ησλ εζληθψλ πιαηζίσλ σο βάζε γηα ηελ ηνπηθή δηαθπβέξλεζε θαη ε
πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
Ζ Δπηηξνπή θαιεί ην πκβνχιην, ηα θξάηε κέιε πνπ ζπλέξρνληαη ζην πιαίζην ηνπ
πκβνπιίνπ, ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, ηελ Δπξσπατθή Κνηλσληθή θαη
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε
κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο σο θνξέσλ
αλάπηπμεο, ζε παγθφζκην, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Έρεη ζθνπφ λα ζέζεη ζε
θίλεζε κηα δηαδηθαζία πνπ ζα εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ΟΣΑ ζηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ αλαπηπμηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ηξφπν
ζπληνληζκέλν θαη ζηξαηεγηθφ.
3.5.3 πκπεξάζκαηα
πκπεξαζκαηηθά, νη Πεξηθέξεηεο θαη ν ζεζκφο ηεο Απηνδηνίθεζεο σο δνκέο
νξγάλσζεο ελφο θξάηνπο ζπληζηνχλ ηα βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ πξαγκάησζε ηεο
δεκνθξαηηθήο αξρήο, γηαηί πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ελεξγφ θαη άκεζε
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ.
ηελ Δπξψπε δηαθαίλεηαη κηα ηάζε πξνο ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ζεζκψλ Απηνδηνίθεζεο σο κεραληζκψλ απνθέληξσζεο ηεο
εμνπζίαο απφ ηα αλψηεξα πξνο ηα θαηψηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα θαη άκβιπλζεο ησλ
ζπγθεληξσηηθψλ δνκψλ ησλ εζληθψλ θξαηψλ κέζα απφ ηελ ακεζφηεξε ζπκκεηνρή
ησλ πνιηηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ.186 Οη ηάζεηο ελίζρπζεο ηεο επξσπατθήο
Απηνδηνίθεζεο ζπλάδνπλ µε ηε ζεκειηψδε ζπληαγκαηηθή αξρή ηεο ΔΔ, ηελ αξρή
ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη απνθάζεηο πξέπεη λα ιακβάλνληαη
φζν ην δπλαηφ εγγχηεξα ζηνλ πνιίηε θαη ζην επίπεδν ζην νπνίν αζθείηαη ε
ιεηηνπξγία απνηειεζκαηηθφηεξα θαη ζπληείλνπλ πξνο ηε ζηαδηαθή δεκηνπξγία ελφο
πνιπεπίπεδνπ κνληέινπ δηαθπβέξλεζεο.187 Ζ εθαξκνγή απηήο ηεο ζεκειηψδνπο
αξρήο ζηνπο θφιπνπο ηεο ΔΔ εληζρχεη ηνλ ηζρπξηζκφ φηη µηα επξσπατθή νκνζπνλδία
νηθνδνκείηαη ζηαδηαθά, απφ ηα θάησ πξνο ηα πάλσ, δηα κέζνπ κεηαθνξάο
θαζεθφλησλ απφ ηα θξάηε-µέιε πξνο ηελ ΔΔ, θαη απφ ηα πάλσ πξνο ηα θάησ, απφ ηα
θνηλνηηθά φξγαλα πξνο ηα θξάηε-µέιε, ηηο πεξηθέξεηεο θαη ηηο θνηλφηεηεο. 188
Ζ ΔΔ, σο έλα ηδηφηππν πνιηηηθφ κφξθσκα, ην νπνίν ηαιαληεχεηαη αλάκεζα
ζηνλ νκνζπνλδηζκφ θαη ην ζπλνµνζπνλδηζκφ189 190 θαη ην νπνίν ελζαξθψλεη ηηο
ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο
εγγχηεηαο θαη ηεο επηθνπξηθφηεηαο, επηδηψθεη ηελ πεξηζζφηεξν ελεξγφ ζπκκεηνρή
ηνπ πνιίηε ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο, απνζθνπψληαο αθελφο ζηε δεκηνπξγία επξσπατθήο
ζπλείδεζεο ζηνπο πνιίηεο ησλ θξαηψλ κειψλ, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ
ζπληνληζκνχ ησλ θξαηψλ, κέζσ ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ησλ ζεζκψλ ζπκκεηνρήο, θαη
Βι. Jean-Louis Quermonne, Σν Πνιηηηθφ χζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Παπαδήζε, Αζήλα,
2005, ζζ. 139-141.
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188
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2004, ζ. 148.
190
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Αζήλα, 2009, ζ. 12.
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αθεηέξνπ ζηελ πξναγσγή ηεο επξσπατθήο ηδέαο θαη ζηε δηακφξθσζε ελφο
δεκνθξαηηθνχ πξνηχπνπ φζνλ αθνξά ην επξσπατθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο, πνπ
είλαη ηδηαίηεξν θαη πνιχπινθν.191 Παξάιιεια, ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ
απνθέληξσζεο θαη ελίζρπζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θξαηψλ – κειψλ, ησλ
πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ απνζθνπεί επίζεο ζηελ ελίζρπζε ηνπ
δεκνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηεο Έλσζεο. Θα απνηειέζεη νπζηαζηηθφ θίλεηξν γηα ηε
ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηα επξσπατθά δξψκελα θαη ζα δεκηνπξγήζεη ζπλέξγεηεο
αλάκεζα ζε πνιίηεο, θνηλσληθνχο θνξείο θαη ζεζκηθά φξγαλα.
Χζηφζν, ε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο ζην επίπεδν ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο δελ απνηειεί κφλνλ έλαλ παξάγνληα γηα ηελ εκπέδσζε ελφο
δεκνθξαηηθνχ επξσπατθνχ κνληέινπ πξνο άξζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηεο
απνζηαζηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, ε νπνία παξαηεξείηαη ζηνπο θφιπνπο ηεο ΔΔ,192 αιιά
απνηειεί παξάιιεια θαη ηελ αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ απαξαίηεηνπ
θξίθνπ πνπ ζα ζπλδέεη ηνπο πνιίηεο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ κε ηα θέληξα ιήςεο
ησλ απνθάζεσλ ζηελ θαξδηά ηεο επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο, ζηα πιαίζηα ελφο
ππεξκεγέζνπο πνιηηεηαθνχ κνξθψκαηνο, ζην νπνίν ηείλεη λα δηακνξθσζεί πξννδεπηηθά
ε ΔΔ. Απηφο είλαη ν κφλνο δξφκνο, ψζηε θαη νη πνιίηεο ηεο ΔΔ λα αηζζάλνληαη κέξνο
ηνπ επξσπατθνχ νηθνδνκήκαηνο σο αληίβαξν ζηελ ηάζε ζπγθέληξσζεο ηεο εμνπζίαο ζε
έλα νινέλα θαη πην ζπγθεληξσηηθφ θέληξν, αιιά θαη ε ειίη πνπ ζα ραξάζζεη ηηο
ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αθνξνχλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ πνιίηε λα κελ απνκαθξχλνληαη
επηθίλδπλα απφ ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηηο απφςεηο ηνπ.
3.6 Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο γηα ηελ Σνπηθή Γεκνθξαηία
3.6.1 Δπξσπατθφο Υάξηεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ην πξφζζεην
Πξσηφθνιιν απηνχ
Ο Δπξσπατθφο Υάξηεο Σνπηθήο Απηνλνκίαο ή Απηνδηνίθεζεο (1985) 193 ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 194 απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θείκελα ηεο
Δπξψπεο, φζνλ αθνξά ηελ θαηνρχξσζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο σο κείδνλνο
ζπληζηψζαο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Σν δε Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ζηνλ
Δπξσπατθφ Υάξηε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο
ζηηο ππνζέζεηο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (2009) απνηειεί έλα πξσηνπνξηαθφ
θείκελν πνπ κπνξεί λα θαζνδεγήζεη ηηο εμειίμεηο ζηελ Δπξψπε φζνλ αθνξά ην δήηεκα
ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Ο Δπξσπατθφο ράξηεο Απηνλνκίαο πξνβιέπεη φηη νη ηνπηθέο Αξρέο είλαη έλα απφ ηα
θχξηα ζεκέιηα θάζε δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο. Αλαγλσξίδεη, επίζεο, ην δηθαίσκα
ησλ πνιηηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ θαη φηη απηφ
απνηειεί κία απφ ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο πνπ ζπκκεξίδνληαη φια ηα θξάηε κέιε ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Πηζηεχεη φηη ζε ηνπηθφ επίπεδν ην δηθαίσκα απηφ κπνξεί
λα αζθεζεί πεξηζζφηεξν άκεζα. Τπνζηεξίδεη φηη ε χπαξμε ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ κε
πξαγκαηηθέο επζχλεο κπνξεί λα παξέρεη κηα δηνίθεζε ε νπνία είλαη ηφζν
απνηειεζκαηηθή θαη θνληά ζηνλ πνιίηε. Γηαθεξχζζεη φηη ε ελίζρπζε ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ζηηο δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο απνηειεί ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ
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Βι. ηελ αλάιπζε ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ΔΔ ζην Jean-Louis Quermonne, Σν
Πνιηηηθφ χζηεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Παπαδήζεο, Αζήλα, 2005.
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νηθνδφκεζε κηαο Δπξψπεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηεο
απνθέληξσζεο ηεο εμνπζίαο.
Ο Υάξηεο πξνζδηνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο σο εμήο: «Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε ζεκαίλεη ην δηθαίσκα θαη ε ηθαλφηεηα ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ, εληφο ησλ
νξίσλ ηνπ Νφκνπ, λα ξπζκίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ
δεκνζίσλ ππνζέζεσλ κε δηθή ηνπο επζχλε θαη πξνο φθεινο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. Σν
δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ζπκβνχιηα ή ζπλειεχζεηο πνπ απνηεινχληαη απφ κέιε ηα
νπνία ειεχζεξα εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία κε βάζε ηελ άκεζε, ηζφηηκε, θαζνιηθή
ςεθνθνξία θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα έρνπλ εθηειεζηηθά φξγαλα ππφινγα ζ 'απηά.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δηάηαμε απηή νπδφισο επεξεάδεη ηελ πξνζθπγή ζηηο ζπλειεχζεηο
πνιηηψλ, ζηα δεκνςεθίζκαηα ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή άκεζεο ζπκκεηνρήο ησλ
πνιηηψλ, φπνπ απηφ επηηξέπεηαη απφ ην λφκν». 195
Σν Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Σνπηθήο Απηνλνκίαο (ΔΥΣΑ)
196
απνηειεί κηαλ απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εξγαζίεο πνπ έρεη νινθιεξψζεη ζρεηηθά
πξφζθαηα ην Κνγθξέζν ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Σν Πξσηφθνιιν, κεηά ηελ
έγθξηζή ηνπ, άλνημε γηα ππνγξαθή ζηηο 16.11.2009, κε ζηφρν λα ππνγξαθεί απφ φια ηα
θξάηε-κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ ππέγξαςαλ ηνλ ΔΥΣΑ.
Έηζη, κεηά ηνλ ΔΥΣΑ, πνπ εηνηκάζηεθε ην 1985 απφ ην Κνγθξέζν ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο θαη κέρξη ηψξα έρεη επηθπξσζεί απφ 42 θξάηε-κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξψπεο, ην 2009 ήιζε έλα εμίζνπ ηζρπξφ θαη ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ λνκηθφ θείκελν
πνπ δίλεη δηεζλή ππφζηαζε θαη εγγχεζε, εηδηθά ζην δηθαίσκα ησλ πνιηηψλ λα
ζπκκεηέρνπλ ζηηο ππνζέζεηο ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ. Παξφιν πνπ ην θείκελν ηνπ
Πξσηνθφιινπ είλαη πνιχ ζχληνκν (κφλν 7 άξζξα), εληνχηνηο ην πεξηερφκελφ ηνπ είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ θαη απηφο είλαη βέβαηα ν ιφγνο πνπ
ψζεζε ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, 24 ρξφληα κεηά ηελ εηνηκαζία ηνπ ΔΥΣΑ, λα
πξνρσξήζεη ζηελ εηνηκαζία απηνχ ηνπ Πξσηνθφιινπ θαη κάιηζηα σο κίαο ηέηνηαο
κνξθήο λνκηθφ θείκελν. Δίλαη αδηακθηζβήηεην γεγνλφο φηη ην Πξφζζεην Πξσηφθνιιν
απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θαη κνλαδηθφ βνήζεκα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκνχ ηεο
Απηνδηνίθεζεο ζε θάζε ζχγρξνλν θξάηνο, αθνχ καδί κε ηνλ ΔΥΣΑ απνηεινχλ ηε
MAGNA CARTA ηεο Απηνδηνίθεζεο.
ην άξζξν 1 ην Πξσηφθνιιν πξνβιέπεη φηη ηα θξάηε ζα εμαζθαιίζνπλ ζε φινπο
ηνπο πνιίηεο ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ππνζέζεηο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο ππνζέζεηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζεκαίλεη ην
δηθαίσκα ηνπ πνιίηε λα επηδηψμεη λα θαζνξίζεη ή λα επεξεάζεη ηελ άζθεζε ησλ
εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ κηαο Σνπηθήο Αξρήο.
ην άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ πξνηείλεη ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ
απφ ηηο ρψξεο πνπ ζα ην ππνγξάςνπλ, γηα λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα θάλνπλ πξάμε ηελ
άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. Σα κέηξα απηά πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηηο ηνπηθέο
Αξρέο λα πξνσζνχλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο
πνπ νξίδεηαη ζην Πξσηφθνιιν. Καη βέβαηα, απηά ηα κέηξα ζα πξέπεη λα είλαη
ζεζκνζεηεκέλα θαη δεζκεπηηθά θαη φρη λα πινπνηνχληαη απφ ηελ θάζε ηνπηθή Αξρή
θαηά ην δνθνχλ, νδεγψληαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζε ιαλζαζκέλεο δηαδηθαζίεο.
Πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη:
195
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Βλ. Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ζηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζρεηηθά κε ην
δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο ππνζέζεηο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, Οπηξέρηε, 16.XI.2009.
http://www.sigmalive.com/simerini/analiseis/other/358463 Παξαζθεπή, 21/09/2012
http://humanrightseurope.blogspot.com/2010/11/call-for-better-governace-at-local.html

53
1) ε δεκηνπξγία δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, πνπ κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο, ηνπηθά δεκνςεθίζκαηα θαη αλαθνξέο θαη,
φπνπ ε ηνπηθή Αξρή έρεη πνιινχο θαηνίθνπο ή θαιχπηεη κηα κεγάιε γεσγξαθηθή
πεξηνρή, κέηξα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε επίπεδν θνληά ζε απηνχο.
2) ε δεκηνπξγία δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε επίζεκα έγγξαθα πνπ θαηέρνληαη
απφ ηηο ηνπηθέο Αξρέο.
3) ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ αηφκσλ πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή.
4) ε δεκηνπξγία κεραληζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηελ
αληαπφθξηζε ζε παξάπνλα θαη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ
Αξρψλ θαη ησλ ηνπηθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ.
5) ε ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο γηα ηελ
πξνψζεζε θαη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο πνπ νξίδνληαη ζην
Πξσηφθνιιν.
Σν Πξσηφθνιιν απαηηεί, επίζεο, ηε ιήςε κέηξσλ ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηε
δηαζθάιηζε ηεο εζηθήο αθεξαηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο πνπ πξέπεη λα ππάξρεη θαηά ηελ
άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηψλ ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ, αλεμαξηήησο απηνχ ηνπ
δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ.
3.6.2 Οη Καλνληζηηθέο Δπηηξνπέο ηνπ Κνγθξέζνπ ησλ Σνπηθψλ θαη
Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ
Άιιν έλα ζηνηρείν πνπ πξνδίδεη ηηο κεγάιεο ζηξαηεγηθέο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ
ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Δπξψπε φζνλ αθνξά ην ξφιν ησλ ΟΣΑ είλαη ε αιιαγή
ηεο δνκήο θαη ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο ηνπ Κνγθξέζνπ ησλ Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ
Αξρψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πνπ ζπληειέζηεθε ην 2010, θαζψο θαη ε
ζεζκνζέηεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, δηφηη απνδεηθλχεη ηε κεγάιε
πξνηεξαηφηεηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Δπξσπατθφ Υάξηε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη
θαη΄ επέθηαζε θαη ζηα ζέκαηα ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζην πιαίζην
δηθαηνδνζίαο θαη δξάζεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
Δγθξίζεθαλ, ινηπφλ, θαη’ αξράο νη πξνηεξαηφηεηεο 2011-2012 ηνπ Κνγθξέζνπ
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο κεηαξξπζκίζεσλ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010, κε ζηφρν
ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ σο ηνπ βαζηθνχ ρξεκαηνδφηε ηεο δξάζεο ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζε
ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη παξάιιεια κε ηελ πηνζέηεζε ησλ
πξνηεξαηνηήησλ ηξνπνπνηήζεθαλ ε δνκή θαη νη κέζνδνη εξγαζίαο ηνπ Κνγθξέζνπ κε
ηε δεκηνπξγία ηξηψλ λέσλ επηηξνπψλ. 197 πζηήζεθε ε Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο, ε
Δπηηξνπή Γηαθπβέξλεζεο θαη ε Δπηηξνπή Σξερνπζψλ Θεκάησλ. Οη φξνη αλαθνξάο
εμεηάζηεθαλ θαη εγθξίζεθαλ απφ ην Πξνεδξείν ηνπ Κνγθξέζνπ ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ
2010.
Αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο, ε
νπνία έρεη επηθνξηηζηεί κε ην θαζήθνλ ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο ηήξεζεο ή κε απφ ηα
θξάηε κέιε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δεζκεχζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ Δπξσπατθφ
Υάξηε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ζεζκηθψλ
εμειίμεσλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο. Δπίζεο, εξγάδεηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία
ησλ εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο δεκνθξαηίαο

197

Βλ. The Congress of Local and Region Authorities,
http://www.coe.int/t/congress/fonctionnement/statutory-committees/default_en.asp?mytabsmenu=2
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ζηελ Δπξψπε θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ ηεο ηνπηθήο
θαη πεξηθεξεηαθήο δεκνθξαηίαο ζηα θξάηε κέιε.198
3.6.3 Δπξσπατθή Δβδνκάδα Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο
Με δεδνκέλν φηη νη Ο.Σ.Α. απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ηνπηθήο δεκνθξαηίαο,
ην Κνγθξέζν Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σνπηθήο
θαη Πεξηθεξεηαθήο Γεκνθξαηίαο (CDLR) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, θαηέζηεζαλ
ηελ «Δπξσπατθή Δβδνκάδα Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο» 199 έλα εξγαιείν γηα ηηο ηνπηθέο
Αξρέο, κε ην νπνίν κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ δξάζεηο πξνο ηελ πξνψζεζε ηεο
δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζε ηνπηθφ επίπεδν. ην πιαίζην απηφ, ην Τπνπξγείν
Δζσηεξηθψλ ζπκβάιιεη, απφ ηε θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ην 2007, ζηελ πξνψζεζε ηεο
«Δπξσπατθήο Δβδνκάδαο Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο», αλαγλσξίδνληαο ηε βαξχλνπζα
ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε δεκνθξαηηθή δσή.
Ζ ελ ιφγσ πξσηνβνπιία ιακβάλεη ρψξα κε ηαπηφρξνλεο εζληθέο θαη ηνπηθέο
εθδειψζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ηνπηθέο Αξρέο ζε φια ηα
θξάηε κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε γλψζε ζηα
ζέκαηα ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο θαη λα πξνσζεζεί ε ηδέα ηεο δεκνθξαηηθήο
ζπκκεηνρήο ζε ηνπηθφ επίπεδν.
ηε ζπληνληζηηθή ζπλάληεζε γηα ηελ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Σνπηθήο
Γεκνθξαηίαο, πνπ έιαβε ρψξα ηε 19ε Ηαλνπαξίνπ 2012 ζην Παξίζη, ην παξφλ έδσζαλ
εζληθέο ελψζεηο ηνπηθψλ Αξρψλ, ζεζκηθνί εηαίξνη ηεο Δ.Δ.Σ.Γ.. θαη εθπξφζσπνη ησλ
Γεκάξρσλ ησλ 19 Γήκσλ (Πφιεηο 12 Αζηέξσλ) πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Δ.Δ.Σ.Γ. 2011.
Αμηνινγήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο Δπξσπατθήο Δβδνκάδαο Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο
ηνπ έηνπο 2011, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ Γήκσλ,
θαζψο θαη ζηελ πνηθηιία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη επηθεληξψλνληαο ζηνλ νξηζκφ
ησλ θχξησλ δεηεκάησλ πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ηελ Δ.Δ.Σ.Γ. 2012. Μέζσ ηεο Δ.Δ.Σ.Γ.
2012 ην Κνγθξέζν ησλ Σνπηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ επηζπκεί λα ηνλίζεη γηα
κηα αθφκε θνξά ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα σο ζηνηρείν θιεηδί ηεο ηνπηθήο θαη
πεξηθεξεηαθήο δεκνθξαηίαο θαη ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο δεκνθξαηίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν ζε φιεο ηηο πφιεηο
θαη ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξψπεο, αμηνπνηψληαο ην ξφιν ηεο σο ηεο κεγαιχηεξεο
ζπλέιεπζεο ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ εθιεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ ζηελ
Δπξψπε.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξπζηλήο δηνξγάλσζεο, κε ζέκα «Σα αλζξψπηλα
Γηθαηψκαηα ζε ηνπηθφ επίπεδν» νη Γήκνη Υαλίσλ, Φαηζηνχ, Καξπελεζίνπ,
Αλαηνιηθήο Μάλεο θαη Λαπξεσηηθήο ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ Δ.Δ.Σ.Γ., θαζψο θαη νη
Γήκνη Υαλίσλ, Φαηζηνχ θαη Ηεξάπεηξαο ζπκκεηείραλ σο «Πφιεηο 12 Αζηέξσλ».200 201

198

Οη αξκνδηφηεηεο ησλ άιισλ δχν Δπηηξνπψλ είλαη νη εμήο: Δπηηξνπή δηαθπβέξλεζεο: Δίλαη
ππεχζπλε γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ησλ
εληνιψλ ηνπ Κνγθξέζνπ ζε ηνκείο φπσο δηαθπβέξλεζε, ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, ε δηαζπλνξηαθή θαη
δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία θαη ε ειεθηξνληθή Γεκνθξαηία, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο
Γηαθπβεξλεηηθήο.
Δπηηξνπή Σξερνπζψλ ζεκάησλ: Δίλαη ππεχζπλε γηα ηελ κειέηε ηνπ ξφινπ ησλ ηνπηθψλ θαη
πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ φζνλ αθνξά ηηο κείδνλεο πξνθιήζεηο ηεο θνηλσλίαο καο θαη ηελ πξνεηνηκαζία
εξγαζηψλ επί ζεκαηηθψλ δεηεκάησλ, φπσο ε θνηλσληθή ζπλνρή, ε εθπαίδεπζε, ν πνιηηηζκφο θαη ε
αεηθφξνο αλάπηπμε απφ ηελ άπνςε ηνπ ππξήλα ησλ αμηψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο.
199
Βλ. Localit, Ζιεθηξνληθφ πεξηνδηθφ ηεο ΚΔΓΔ, Δπξσπατθή Δβδνκάδα Σνπηθήο δεκνθξαηίαο,
http://www.localit.gr/?p=14107,Αλαξηήζεθε: 30.08.2012
200
Βι. Δπίζεκε ηζηνζειίδα ΤΠΔ, http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/EyropeanWeek/
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3.7 Παξαδείγκαηα δεκνθξαηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ζεζκψλ ζε ΟΣΑ ηεο
Δπξψπεο- Άκεζε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ
Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαηαγξάθνληαη αιιαγέο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ,
κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δνκψλ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη
ησλ πξαθηηθψλ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. Ζ Γεξκαλία,
ην Ζλσκέλε Βαζίιεην, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία, ε Γαλία, ε Γαιιία πξνρψξεζαλ ζε
αλαγθαζηηθέο ή εζεινχζηεο ζπλελψζεηο φκνξσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, θαζψο θαη
ζηελ εκβάζπλζε ησλ ζεζκψλ δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο κέζσ ηεο ζχζηαζεο
δηαδεκνηηθψλ αλαπηπμηαθψλ ζπλδέζκσλ θαη ηεο ζχλαςεο δηαδεκνηηθψλ ζπκβάζεσλ
γηα ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ππεξεζηψλ, φπσο ε χδξεπζε, ε ζπγθνηλσλία, ε
ζχζηαζε δηαδεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπφ ηελ επηδίσμε επξχηεξσλ ζηφρσλ,
φπσο είλαη ε αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία, ε δηαρείξηζε θνηλψλ θπζηθψλ πφξσλ θαη άιια.
Απψηεξνο θνηλφο ζηφρνο απηψλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ είλαη ε επίηεπμε νηθνλνκηψλ
θιίκαθαο θαη ε ζπλέξγεηα ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο.
ηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ αλαθέξεηαη
φηη «ε εδαθηθή αλαδηάηαμε ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο
αλαδηαξζξψζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπο κε ζηφρν ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δνκψλ ηνπο κέζσ
ηεο κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ ζηνπο λένπο Γήκνπο απφ ηελ θεληξηθή
δηνίθεζε θαη ηηο απνθεληξσκέλεο κνλάδεο ηεο, αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηηθήο
ιεηηνπξγίαο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζεζκψλ δεκνηηθήο απνθέληξσζεο, φπσο ηα
Γεκνηηθά Γηακεξίζκαηα, ηα Σνπηθά θαη πλνηθηαθά πκβνχιηα ηα νπνία
εθπξνζσπνχληαη ζηα λέα Γεκνηηθά πκβνχιηα».202
ηε ζπλέρεηα, ζα αθνινπζήζεη ε παξάζεζε παξαδεηγκάησλ ζπκκεηνρηθψλ ζεζκψλ
θαη δηαδηθαζηψλ άκεζεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ
ζε ΟΣΑ ηεο Δπξψπεο, φπσο απηέο εθηέζεθαλ ζε κηα ζρεηηθή κειέηε πνπ εθπφλεζε ε
ΔΔΣΑΑ, ε νπνία κέζα απφ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία απνηππψλεη ην ράξηε ησλ
ζπκκεηνρηθψλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ.
203

1. ην Λνπμεκβνχξγν, φηαλ πξνθχπηνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Γήκν, ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην δχλαηαη λα θαιέζεη ηνπο ςεθνθφξνπο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κέζα
απφ δεκνςήθηζκα. Σν δεκνςήθηζκα είλαη πξναηξεηηθφ. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην
κπνξεί λα θαιέζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ λα εθθξάζεη ηε γλψκε
ηνπ γηα θάπνην εηδηθφ πξφβιεκα ηνπ Γήκνπ. Ζ ζπκκεηνρή είλαη πξναηξεηηθή. Δπίζεο,
δεκνςήθηζκα πξαγκαηνπνηείηαη, φηαλ απηφ δεηείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ην 1/5 ηνπ
εθινγηθνχ ζψκαηνο, ζε Γήκνπο άλσ ησλ 3.000 θαηνίθσλ, θαη απφ ην 1/4 ηνπ
εθινγηθνχ ζψκαηνο ζηνπο ππφινηπνπο Γήκνπο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην
πκβνχιην ππνρξενχηαη λα δηεμάγεη δεκνςήθηζκα κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ
201

Βι. Δπξσπατθή Δβδνκάδα Σνπηθήο Γεκνθξαηίαο Ηεξάπεηξα 12 Star City 2010, Πφιε 12 αζηέξσλ»
ε Ηεξάπεηξα Δθεκεξίδα Αλαηνιή 28/9/2010,Γεκνζηεπκέλν επηεκβξίνπ 28, 2010
http://eulodeweek.wordpress.com/2010/09/28/%C2%AB%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7-12%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD%C2%BB-%CE%B7%CE%B9%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1/
202

Βλ. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Έθζεζε
Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ: «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», Αζήλα, 2010, ζ.29.
203
Βλ. Γθέθαο Ράιιεο, Μήηζνπ Καηεξίλα, Η επξσπατθή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, ζπγθξηηηθά ζηνηρεία θαη
πνιηηηθέο, ΔΔΣΑΑ, ειεθηξνληθή έθδνζε, ζζ.188-442,
http://www.eetaa.gr:8080/kallikratis/support/hmerides2010/yliko/_ta/eetaa_TA.html
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αίηεζε γηα δεκνςήθηζκα.
Αθφκε, ππάξρεη ππνρξέσζε γηα ηνπο Γήκνπο ζηνπο νπνίνπο νη κεηαλάζηεο
απνηεινχλ ην 20% θαη πιένλ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ λα ζπζηήλνπλ επηηξνπή κε
ζηφρν ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ, ηεο νπνίαο ηα κηζά κέιε πξέπεη λα
πξνέξρνληαη απφ ηε κεηαλαζηεπηηθή θνηλφηεηα. Ζ ζχζηαζε ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ
επηηξνπψλ γηα ηα ζέκαηα ησλ γπλαηθψλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή.
2. ηελ Οιιαλδία έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα δεκνςεθίζκαηα ζε ηνπηθφ
επίπεδν, ζε αληίζεζε κε ην δηθαίσκα γλσκνδφηεζεο σο κνξθήο ζπκκεηνρήο πνπ
ζεσξείηαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή. Ο Νφκνο γηα ηνπο Γήκνπο ππνρξεψλεη ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην λα ξπζκίδεη απηή ηε κνξθή ζπκκεηνρήο κε λνκνζρέδην. Οη αξρέο
δηνίθεζεο θσδηθνπνηήζεθαλ ην 1994 κε ην Γεληθφ Γηνηθεηηθφ Νφκν, νη νπνίεο θαηά
έλα κεγάιν κέξνο ήηαλ άγξαθεο. Ο Νφκνο απηφο απνζθνπνχζε ζηελ αχμεζε ηεο
δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ ηεο θπβέξλεζεο.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί, επίζεο, λα νξίδεη επηηξνπέο πνιηηψλ, ζηηο νπνίεο
κπνξεί λα ζπκκεηάζρνπλ αθφκε θαη άηνκα πνπ δελ είλαη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ θαη
κπνξεί λα δίλεη ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ ή νξηζκνχ ζε νξγαληζκνχο. Έρεη, επίζεο, ηελ
αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη αλ ηα κέιε ζα πξέπεη λα εθιέγνληαη απεπζείαο, θπξίσο
ζηελ πεξίπησζε ησλ επηηξνπψλ γηα ηδηαίηεξεο πεξηνρέο, φπσο είλαη ηα πκβνχιηα
φκνξσλ Γήκσλ. Χζηφζν, νη επηηξνπέο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν κπνξεί λα
πεξηιακβάλνπλ κέιε ηνπ επξέσο θνηλνχ, γηα παξάδεηγκα επηηξνπέο ζηνπο ηνκείο
αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ. Απηέο νη επηηξνπέο έρνπλ ζπλήζσο κφλν γλσκνδνηηθέο
αξκνδηφηεηεο. Σέινο, κεξηθέο θνξέο νη επηηξνπέο ζπζηήλνληαη, κε ζθνπφ λα
εθαξκφζνπλ ηελ ηδέα ηεο ζπλεξγαζίαο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. ’ απηήλ ηελ
πεξίπησζε, νξηζκέλα κέιε ηεο επηηξνπήο νξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη
ηα ππφινηπα κέιε απφ ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο.
3. ηελ Πνξηνγαιία ήδε απφ ην 1990 ππήξρε ε πξφβιεςε φηη νη Γεκνηηθέο Αξρέο
κπνξνχζαλ λα δεηνχλ ηε γλψκε ησλ πνιηηψλ ζε ζεκαληηθά ζέκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ
απνθιεηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, εθηφο ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ θαη κεξηθψλ
άιισλ ζεκάησλ. Ζ απφθαζε γηα δεκνςήθηζκα ιακβάλεηαη απφ ηηο ζπλειεχζεηο
ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηα ζέκαηα ησλ δεκνςεθηζκάησλ πξέπεη λα εθθξάδνληαη κε
ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη απαληήζεηο ησλ ςεθνθφξσλ λα είλαη ζαθείο.
Πξηλ απφ ηελ δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο πξέπεη λα ππνβιεζεί αίηεζε ζην
πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην, ην νπνίν εμεηάδεη ηελ πξφηαζε, γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη
ζπκθσλεί κε ην χληαγκα ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία. Παξάιιεια, ην χληαγκα ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο
δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ ηνπηθψλ
θαη πεξηθεξεηαθψλ ππνζέζεσλ. Παξέρνληαη έηζη ζηνπο πνιίηεο πνιιέο επθαηξίεο γηα
ειεχζεξε άκεζε θαη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ ηνπηθή δσή.
Αιιά θαη ν Κψδηθαο Γηνηθεηηθψλ Γηαδηθαζηψλ βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο
ζπκκεηνρήο, ψζηε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ηδηψηεο θαη ζηηο Δλψζεηο πνπ
δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ηδησηψλ ην δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο πνπ ηνπο ζίγεη. Αθφκε, νη δεκφζηεο
Αξρέο νθείινπλ λα ππεξεηνχλ ηηο αξρέο ηεο δεκφζηαο πξφζβαζεο ζηελ ελεκέξσζε,
ηεο ηζφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ππνρξενχληαη σο εθ ηνχηνπ λα
επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ζε δηνηθεηηθά έγγξαθα, πξνζσπηθά ή κε, πνπ έρνπλ ζρέζε
κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.
Δπίζεο, νη δεκφζηεο ζπλειεχζεηο ησλ νξγάλσλ ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ΟΣΑ είλαη
αλνηρηέο γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπ γεληθνχ θνηλνχ. Σα εθηειεζηηθά
φξγαλα πξέπεη λα νξγαλψλνπλ κηα θνξά ην κήλα δεκφζηεο ζπλειεχζεηο, έηζη ψζηε λα
κπνξνχλ λα απαληνχλ ζε εξσηήζεηο ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. Πξνβιέπεηαη, επίζεο, ε
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δπλαηφηεηα ζχγθιεζεο εθηάθησλ ζπλειεχζεσλ ησλ νξγάλσλ ιήςεο απνθάζεσλ γηα
έλα νξηζκέλν αξηζκφ ςεθνθφξσλ ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ΟΣΑ. Σαπηφρξνλα, νη
απνθάζεηο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ζε εθεκεξίδα κίαο
ηνπηθήο Αξρήο ή λα αλαθνηλψλνληαη ζε πίλαθα. Αθφκε, ζχκθσλα κε ην χληαγκα, νη
πνιίηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ «νξγαλψζεηο θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ» κε δηθαηψκαηα
επί ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ (θπξίσο ζε επίπεδν ελνξίαο), φπσο γηα παξάδεηγκα ε
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε ζπλφδνπο ή άζθεζεο νξηζκέλσλ εμνπζηνδνηεκέλσλ
αξκνδηνηήησλ.
Δπίζεο, νκάδεο πνιηηψλ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα ζε εθινγέο γηα ηε
ζπλέιεπζε ηεο Δλνξίαο επηπιένλ ησλ θαηαιφγσλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ πξνηείλνληαη
απφ ηα πνιηηηθά θφκκαηα. ηηο κηθξφηεξεο Δλνξίεο (200 ςεθνθφξνη), φπνπ δελ
ππάξρεη αηξεηφ εθηειεζηηθφ φξγαλν (ζπλέιεπζε Δλνξίαο), ππάξρεη έλα ζχζηεκα
άκεζεο δεκνθξαηίαο, κέζσ νινκέιεηαο ζπλφδνπ ησλ ςεθνθφξσλ.
Σέινο, φια ηα δεκνηηθά ρσξνηαμηθά πξνγξάκκαηα ππνβάιινληαη ζε δεκφζηα
έξεπλα, γηα λα εθηεζνχλ δεκφζηα ηα έγγξαθα πνπ πξφθεηηαη λα ζπληαρζνχλ, πξηλ απφ
ηελ έγθξηζε ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, έηζη ψζηε νη πνιίηεο λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα
ππνβάιινπλ ηα ζρφιηά ηνπο, ηηο θξηηηθέο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 204
4. ηε νπεδία ζέκα δηεμαγσγήο δεκνςεθίζκαηνο κπνξεί λα ηεζεί είηε θαηφπηλ
αηηήκαηνο ησλ εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ - πκβνπιίσλ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Κνκεηείαο
είηε, επίζεο, λα ηεζεί ζηε ζπλέιεπζε ηνπιάρηζηνλ απφ ην 5% ησλ κειψλ ηνπ
Γεκνηηθνχ ή Κνκεηεηαθνχ πκβνπιίνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ. Σα δεκνηηθά
δεκνςεθίζκαηα έρνπλ κφλν γλσκνδνηηθφ ραξαθηήξα.
Δπίζεο, ζπγθξνηνχληαη εηδηθέο επηηξνπέο γηα ηελ δηελέξγεηα δηαβνπιεχζεσλ κε
ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα δηαηππψλνπλ πξνηάζεηο ή
ζρφιηα πξηλ απφ ηε ιήςε θάπνηαο απφθαζεο. Οη επηηξνπέο απηέο κπνξνχλ λα
αλαζέηνπλ ηε ιήςε απφθαζεο ζε έλαλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ. Ζ επηηξνπή κπνξεί,
επίζεο, λα νξίζεη θάπνηνλ ππάιιειν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, κφλν φηαλ απηή
ππνζηεξίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ ρξεζηψλ.
5. ηελ Φηλιαλδία γλσκνδνηηθά δεκνςεθίζκαηα κπνξνχλ λα δηελεξγεζνχλ ζε ζέκαηα
αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ε δε απφθαζε γηα ηε δηεμαγσγή ηνπο ιακβάλεηαη απφ ην
πκβνχιην, είηε θαηφπηλ δηθήο ηνπ πξσηνβνπιίαο, είηε θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο πνπ
ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ην 5% ησλ δεκνηψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ.
Δπίζεο, νη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο
ζρεηηθέο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ θαη, αλ απηή πξνζππνγξάθεηαη
ηνπιάρηζηνλ απφ ην 5% ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ, πξέπεη λα ζπδεηεζεί ζην πκβνχιην
εληφο έμη (6) κελψλ. Σαπηφρξνλα, πξνβιέπεηαη ε ελεκέξσζε ηνπ Σνπηθνχ
πκβνπιίνπ ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν γηα ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ ιεθζεί
θαη εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ θαη γηα ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ σο απνηέιεζκα
απηψλ ησλ πξσηνβνπιηψλ. Μάιηζηα, ζην ζρεηηθφ Νφκν αλαθέξνληαη παξαδείγκαηα
ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζε ηνπηθέο ππνζέζεηο (ελεκέξσζε, βνήζεηα ρξεκαηνδφηεζε
ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ πνιηηψλ θαη έξεπλεο αγνξάο).
6. ηελ Απζηξία ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ
ζεκειηψλεηαη θαη ζην χληαγκα θαη ζηνλ Κψδηθα ησλ Γήκσλ. Καηαξράο, πξνβιέπεηαη
ε πξαγκαηνπνίεζε δεκνςεθίζκαηνο ζηνπο Ο.Σ.Α., ην νπνίν δχλαηαη λα απνθαζίζεη ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην κε πιεηνςεθία 2/3, ή λα ην δεηήζεη ην 25% ησλ δεκνηψλ κε
δηθαίσκα ςήθνπ. Σν αληηθείκελν ησλ ηνπηθψλ δεκνςεθηζκάησλ ζρεηίδεηαη κε ηελ

Βι. Localit, Ζιεθηξνληθφ πεξηνδηθφ ΚΔΓΔ, Οη Πνξηνγαιηθνί δήκνη έρνπλ ππνζηεί κεγάιν πιήγκα απφ
ηελ θξίζε, http://www.localit.gr/?p=859,Αλαξηήζεθε: 09.11.2011
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πινπνίεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Ο.Σ.Α..205 Παξέρεηαη, επίζεο, ην δηθαίσκα ζηνπο
δεκφηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο, πξνγξακκαηηζκνχ
θαηαζθεπψλ, αιιά θαη θαηάξηηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
Παξάιιεια, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νξγάλσζεο δεκνζθνπήζεσλ είηε απφ ηνπο
Γεκάξρνπο, είηε απφ ηελ Σνπηθή Κπβέξλεζε, είηε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή απφ
δεκφηε, κε ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ πξνηηκήζεσλ ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ.
Τπάξρεη, ηέινο, ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο εηδηθψλ ηνπηθψλ ζπλειεχζεσλ, κε ζηφρν
ηελ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ, αιιά θαη ησλ αηξεηψλ πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ
απαζρνινχλ ην δήκν.
7. ηε Γαιιία ν ζρεηηθφο Νφκνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Γήκνπο λα
ζπκβνπιεχνληαη ηνπο πνιίηεο γηα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ
Γήκσλ, φκσο απηή ε δηαδηθαζία έρεη κφλν γλσκνδνηηθφ ραξαθηήξα πξνο ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην, ην νπνίν έρεη ηελ απνθιεηζηηθή απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα.
8. ηε Γεξκαλία πξνβιέπεηαη απφ ην Σνπηθφ χληαγκα ε δηεμαγσγή δεκνςεθηζκάησλ
γηα ζεκαληηθέο δεκνηηθέο ππνζέζεηο, ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ αηηήζεσλ
ησλ δεκνηψλ ζε πνζνζηφ πνπ πνηθίιιεη απφ 10% έσο 20% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
δεκνηψλ, αλάινγα κε ην θξαηίδην (ζηελ Βαπαξία δελ νξίδεηαη αλάινγν πνζνζηφ).
Δπίζεο, παξέρεηαη ην δηθαίσκα ζηνπο δεκφηεο λα ππνβάινπλ επεξσηήζεηο ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. Αθφκε,
ζπγθξνηνχληαη πκβνπιεπηηθέο Δπηηξνπέο, (παξαδείγκαηνο ράξε αιινδαπψλ), νη
νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηηο εξγαζίεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Παξάιιεια,
ιεηηνπξγνχλ νκάδεο πνιηηψλ, νη νπνίεο, αλ θαη δελ έρνπλ απνθαζηζηηθέο
αξκνδηφηεηεο, ζπκβάιινπλ ζηε δηαθάλεηα, ζηελ ππεπζπλφηεηα θαη ζηελ ελεκέξσζε
ησλ πνιηηψλ.
Δπηπξνζζέησο, ζπγθαινχληαη δεκνηηθέο ζπλειεχζεηο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηφπηλ έγγξαθεο αίηεζεο ελφο ειάρηζηνπ αξηζκνχ δεκνηψλ,
κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ζεκαληηθέο δεκνηηθέο ππνζέζεηο. Σέινο, ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη ηε δπλαηφηεηα λα έρεη έθηαθηε ή κφληκε ζπλεξγαζία κε
ηνπηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο.
9. ηε Γαλία, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ζίγνληαη ηνπηθά δεηήκαηα κπνξεί λα
πξαγκαηνπνηεζεί δεκνςήθηζκα χζηεξα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ή
χζηεξα απφ απαίηεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 1/5 ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ζε Γήκνπο άλσ
ησλ 3.000 θαηνίθσλ θαη ηνπ 1/4 ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο ζηνπο ππφινηπνπο Γήκνπο.
ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ην πκβνχιην ππνρξενχηαη λα δηεμάγεη δεκνςήθηζκα ζε
δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία αίηεζεο δεκνςεθίζκαηνο. Δπηπιένλ,
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα θαιέζεη κέξνο ή ζχλνιν ησλ πνιηηψλ ηνπ Γήκνπ,
ψζηε λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα θάπνην εηδηθφ πξφβιεκα ηνπ Γήκνπ. Ζ
ζπκκεηνρή είλαη πξναηξεηηθή.
10. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φζνλ αθνξά ηα ηνπηθά δεκνςεθίζκαηα, δελ ππάξρεη κία
γεληθή δηάηαμε πνπ λα θαζηεξψλεη ηε δηεμαγσγή ηνπο. Χζηφζν, παξέρεηαη ε
δηαθξηηηθή επρέξεηα ζηνπο Ο.Σ.Α. λα δηεμάγνπλ δεκνςεθίζκαηα ζε εζεινληηθή βάζε.
Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηα Δλνξηαθά πκβνχιηα (Αγγιία) ή ζηα
Κνηλνηηθά πκβνχιηα (Οπαιία, θσηία).

Δπίζεο, ππάξρεη ην δηθαίσκα βέην, κέζσ δεκνςεθίζκαηνο, ζηα πεξηζζφηεξα θξαηίδηα θαηά ησλ
απνθάζεσλ ηεο θπβέξλεζεο ηνπ θξαηηδίνπ. ε φια ζρεδφλ ηα πληάγκαηα ησλ θξαηηδίσλ πξνβιέπεηαη
ε δπλαηφηεηα πξνβνιήο ηνπ ιατθνχ αηηήκαηνο ζην λνκνζεηηθφ ηνκέα, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα
επηηεπρζεί πνζνζηφ κεηαμχ 2% θαη 5%, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί έλαο λφκνο ζην Κνηλνβνχιην ηνπ
θξαηηδίνπ.
205
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Αθφκε, ιεηηνπξγνχλ νη θξηηηθέο επηηξνπέο ησλ πνιηηψλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ
ζηελ θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ γηα ζέκαηα φπσο είλαη ηα
λαξθσηηθά θαη ε αζθάιεηα.
Παξάιιεια, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα Σνπηθά πκβνχιηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε επξεία
θιίκαθα ην δηαδίθηπν, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο, γηα
ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ φζνλ αθνξά ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή
άιισλ θνξέσλ ή γηα ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ πιεηνςεθία ησλ
Ο.Σ.Α. δηελεξγεί ηνπηθέο δεκνζθνπήζεηο, κε αληηθείκελν ηηο απφςεηο θαη ηηο
πξνηηκήζεηο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ,
Δπηπξνζζέησο, γίλνληαη θνηλνηηθέο ζπλειεχζεηο, νη νπνίεο είλαη αλνηθηέο θαη
πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Σ.Α., ή νπνηνδήπνηε άιιν
ηνπηθφ δήηεκα.
Δπίζεο, ππάξρνπλ δχν θαηεγνξίεο εηδηθψλ νκάδσλ ρξεζηψλ, απηέο κε
κεηαβαιιφκελε ζχλζεζε θαη νη αλαγλσξηζκέλεο επηηξνπέο κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ
ζπκκεηερφλησλ. Παξάιιεια κ’ απηέο, ιεηηνπξγνχλ νη ζπκβνπιεπηηθέο ζπλειεχζεηο,
νη νπνίεο φκσο σο θχξην αληηθείκελφ ηνπο έρνπλ ηηο κεηνλνηηθέο νκάδεο.
11.
ηελ Ηξιαλδία, κφλν ζε πεξίπησζε αιιαγήο ηνπ νλφκαηνο κίαο πφιεο, ελφο
δξφκνπ ή κίαο πεξηνρήο, δηθαηνινγείηαη ε δηελέξγεηα ηνπηθψλ δεκνςεθηζκάησλ.
Αληίζεηα, ζεκαληηθή είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Γηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ θαζ' φιε ηε
δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, θαηά ηελ νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο
ελζηάζεσλ. Οη ελζηάζεηο απηέο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ηελ Σνπηθή Αξρή
Πξνγξακκαηηζκνχ πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ. Αλάινγεο ζπκκεηνρηθέο
δηαδηθαζίεο έρνπλ ζεζκνζεηεζεί γηα ππεξεζίεο, φπσο ε πνηφηεηα ησλ πδάηηλσλ πφξσλ
θαη ηνπ αέξα.
12.
ηελ Ηζπαλία απαηηείηαη ε ζπκθσλία ηεο απφιπηεο πιεηνςεθίαο ηεο
Οινκέιεηαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ε πξνεγεζείζα έγθξηζε ηεο Κπβέξλεζεο
ηνπ Κξάηνπο γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο γλψκεο ησλ πνιηηψλ, θαηφπηλ αηηήκαηνο
θαηνίθσλ θαη ζπκθσλίαο ησλ Γεκάξρσλ. Απηή ε δηαδηθαζία αθνξά ζέκαηα ηνπηθνχ
ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ,
εθηφο απφ ηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα ηνπηθά νηθνλνκηθά.
Δπίζεο, ππάξρεη ε πξφβιεςε, ψζηε νη Οξγαληθνί Καλνληζκνί ησλ Γήκσλ λα
παξέρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ Δλψζεσλ ησλ θαηνίθσλ ζηηο δεκφζηεο
ζπλφδνπο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ, κφλν κε ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα. ηελ
πεξίπησζε απνθέληξσζεο κε ηε κνξθή Γηακεξηζκάησλ, επηηξέπεηαη ζηνπο
εθπξνζψπνπο ησλ Δλψζεσλ θαηνίθσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην πλνηθηαθφ πκβνχιην,
αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα απνθαζηζηεί ε δεκηνπξγία Σνκεαθψλ
πκβνπιίσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ησλ Δλψζεψλ ηνπο ζηηο ππνζέζεηο ηνπ
Γήκνπ. Χζηφζν, απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο αλαγλσξίδνληαη κφλν ζηνπο
πκβνχινπο.
13.
ηελ Ηηαιία ππάξρνπλ ζπκκεηνρηθνί ζεζκνί, φπσο είλαη ηα Γεκνηηθά
Γηακεξίζκαηα θαη ηα πλνηθηαθά πκβνχιηα. Παξέρεηαη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα
δηεμαγσγήο ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο γηα ζέκαηα πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο
ησλ Ο.Σ.Α., ην νπνίν δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ηαπηφρξνλα κε ηηο εθινγέο. Οη
Δπαξρίεο θαη νη Γήκνη έρνπλ, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα λα νξίζνπλ έλα «πλήγνξν ηνπ
πνιίηε».
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν
Ζ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Χ ΠΡΟ ΣΟ ΤΣΖΜΑ
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ, ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ ΚΑΗ ΣΟΤ
ΘΔΜΟΤ ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ ΚΑΗ ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ
4.1 Σν Πξφγξακκα «Η. Καπνδίζηξηαο»
4.1.1 Σν Πξφγξακκα «Η. Καπνδίζηξηαο»: Μία ζεκαληηθή ηνκή
Μία ζεκαληηθή ηνκή σο πξνο ην θαηαζηαηηθφ πιαίζην δηαθπβέξλεζεο ησλ ΟΣΑ, ηε
δεκνηηθή απνθέληξσζε θαη ηνπο ζεζκνχο δηαβνχιεπζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Η. Καπνδίζηξηαο» (Ν. 2539/97) θαη ηνπ Γεκνηηθνχ θαη
Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Ν. 3463/2006).
Θα αθνινπζήζεη κία ζπλνπηηθή θη επηγξακκαηηθή αλαθνξά ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
ξπζκίζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Η. Καπνδίζηξηαο», πνπ απεηέιεζαλ θαηλνηνκίεο γηα ηα
ηφηε δεδνκέλα, κε βάζε ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ ηειηθή ζρεηηθή έθζεζε ηνπ
Ηλζηηηνχηνπ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ην 2008, πνπ αθνξνχζε ην ζχζηεκα
δηαθπβέξλεζεο ησλ λέσλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ:
1) Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ, πνπ έπξεπε λα ιεθζεί κέζα ζην πξψην
εμάκελν ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ
ηνπ, κπνξνχζε λα αλαζέηεη ζηα Σνπηθά πκβνχιηα ή ζηνλ Πξφεδξφ ηνπο ζεηξά
αξκνδηνηήησλ ηνπ.
2) Γφζεθε ε δπλαηφηεηα ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ, αιιά θαη ζηνπο
Παξέδξνπο λα ζπγθαινχλ έθηαθηα κέρξη δχν θνξέο ην ρξφλν ιατθή ζπλέιεπζε ζην
δηακέξηζκά ηνπο, ε νπνία θαη εθδίδεη ςεθίζκαηα πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ
ζεκαληηθή πνιηηηθή πίεζε ζην θέληξν. Πξνβιέπνληαλ θαη ε ππνρξεσηηθή ζχγθιεζε
ηαθηηθήο ιατθήο ζπλέιεπζεο κία θνξά ην ρξφλν, ζηελ νπνία ζα θαινχληαλ
ππνρξεσηηθά ν Γήκαξρνο ή ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο θαη ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ ή
Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ.
3) Πξνβιέθζεθε ε απεπζείαο ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ ησλ Γεκνηηθψλ
Γηακεξηζκάησλ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Πξνέδξσλ ησλ
Σνπηθψλ πκβνπιίσλ σο κειψλ ηνπ, θαζψο θαη ησλ Γεκαξρηαθψλ Παξέδξσλ. Οη
ηειεπηαίνη, φκσο, δελ είλαη θαη κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
4) Τηνζεηήζεθε δηαθνξεηηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αλάδεημε ησλ Σνπηθψλ
πκβνπιίσλ, κε ην νπνίν, ζε αληίζεζε κε ηα ηζρχνληα γηα ην αληίζηνηρν «θεληξηθφ»
φξγαλν, πηνζεηήζεθε ε απιή αλαινγηθή γηα ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπο θαη κάιηζηα
κε βάζε ην ηνπηθφ εθινγηθφ απνηέιεζκα.206
4.1.2 Κξηηηθή επηκέξνπο ζεκείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Η. Καπνδίζηξηαο»
χκθσλα κε ηε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ζέκα
«Σν χζηεκα Γηαθπβέξλεζεο ησλ Νέσλ Πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ, Σειηθή Έθζεζε», ν
Νφκνο «Η. Καπνδίζηξηαο» ζπγθέληξσζε φιεο ηηο απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηα
φξγαλα ηνπ Γήκνπ (θπξίσο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην), ελψ γηα ηα Σνπηθά πκβνχιηα
ησλ Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ επεθχιαμε κφλν γλσκνδνηηθφ θη ειεγθηηθφ ξφιν.
Γφζεθε, ινηπφλ, πξνηεξαηφηεηα ζηε δηαζθάιηζε ηεο δηνηθεηηθήο ζπλνρήο ησλ λέσλ
Γήκσλ, ρσξίο σζηφζν λα απνθιείεηαη θαη ε απνζπγθέληξσζε νξηζκέλσλ
απνθαζηζηηθψλ αξκνδηνηήησλ απφ ηα «θεληξηθά» φξγαλα πξνο ηα Σνπηθά πκβνχιηα
ή πξνο ηνλ Πξφεδξφ ηνπο.
206

Βλ. Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Σν χζηεκα Γηαθπβέξλεζεο ησλ Νέσλ Πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ,
Σειηθή Έθζεζε, Οκάδα Μειέηεο: Ν.-Κ. Υιέπαο (πληνληζηήο), Γεκ. Παπνχιηαο, Δπξ. Μπέζηια-Βήθα,
Θ. Υαηδεπαληειήο, Παλ. Μαίζηξνο, Υξ. Παιαηνιφγνο, Θαλ. Καληαξηδήο, Γεκ. Καηζνχιεο, Η.
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Λφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ εθινγηθψλ ζπζηεκάησλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
πξνέθπςε αλαληηζηνηρία πιεηνςεθίαο-κεηνςεθίαο αλάκεζα ζηα θεληξηθά φξγαλα ηνπ
«θαπνδηζηξηαθνχ» Γήκνπ θαη ην Σνπηθφ πκβνχιην θη έιιεηςε εζσηεξηθήο ζπλνρήο
εληφο ησλ θαπνδηζηξηαθψλ Γήκσλ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ν ηξφπνο εθινγήο ησλ
Σνπηθψλ πκβνπιίσλ ηα νδήγεζε πνιιέο θνξέο ζε πεξηζσξηνπνίεζε εθεί φπνπ νη
θεληξηθέο δεκνηηθέο Αξρέο πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθφ πνιηηηθφ ρψξν.207
4.2 Ο Κψδηθαο δήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
4.2.1 Οη επηινγέο ηνπ λένπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006)
Ο Ν. 3463/2006, γλσζηφο σο Κψδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, επέθεξε κεξηθέο
ηξνπνπνηήζεηο ζην κεηαξξπζκηζηηθφ πξφγξακκα «Καπνδίζηξηαο» θαη εηζήγαγε επίζεο
κεξηθέο θαηλνηνκίεο φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία, νη νπνίεο δηαηεξήζεθαλ
θαη κε ηνλ «Καιιηθξάηε».208 209
1) Καηαξηίδεηαη Υάξηα Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ ησλ Γεκνηψλ θαη
«νδεγφο ηνπ δεκφηε» κε ηηο δηαδηθαζίεο, ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο
παξνρήο ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ππεξεζηψλ210.
2) Γφζεθε ην δηθαίσκα ππνβνιήο αλαθνξψλ θαη εξσηήζεσλ.
3) Γφζεθε ην δηθαίσκα ππνβνιήο ελππνγξάθσο πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην (κε
25 ηνπιάρηζηνλ ππνγξαθέο) πξνηάζεσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπηθψλ δεηεκάησλ.
4) Τηνζεηήζεθε δηάηαμε γηα δηελέξγεηα ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο, είηε γηα ηα
ηνπηθά δεηήκαηα, είηε γηα ηελ έληαμε ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ φκνξνπ Γήκνπ.
211
πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη ε δηεμαγσγή ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο, εθφζνλ
πξφθεηηαη γηα «ζνβαξφ ζέκα» ην νπνίν εκπίπηεη «ζηελ ζθαίξα αξκνδηνηήησλ»
ησλ δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ Αξρψλ. Χο πξνο ηε δηαδηθαζία, πξνβιέπεηαη ε
πξνεγνχκελε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ ζπλφινπ
ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ή Κνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ. Οξίδεηαη δε φηη ην
απνηέιεζκα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο είλαη έγθπξν, εθφζνλ ζπκκεηέρεη
ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο. Ζ ιατθή πξσηνβνπιία γηα
δεκνςήθηζκα πξνβιέπεηαη κφλνλ γηα ζέκαηα ζπλελψζεσλ θαη πξνζαξηήζεσλ.
5) Πξνβιέθζεθε ε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ, θαηνίθσλ θαη θνξνινγνπκέλσλ απφ
ην Γήκν, ζηνπο απνινγηζκνχο ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ Γεκνηηθψλ Αξρψλ.
6) Δλζσκαηψζεθαλ νη δηαηάμεηο γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ, ζηα ηνπηθά
δξψκελα κέζσ ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Νέσλ πνπ ζεζπίζζεθαλ κε ηνλ
Ν. 3443/2006.
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Βλ. ίδην, ζ.16.
Βι. Μπακπαιηνχηαο Λ., φπ. αλαθ. παξ. .
209
Βλ. Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Σν χζηεκα Γηαθπβέξλεζεο ησλ Νέσλ Πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ,
Σειηθή Έθζεζε, φπ. αλαθ. παξ.ζζ.16-24 .
210
Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο εθπξνζψπνπ ησλ ρξεζηψλ
ππεξεζίαο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δεκνηηθνχ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδξχκαηνο. Βι.
άξζξ. 227 παξ. 2 θαη 240 παξ. 1 ΚΓΚ αληίζηνηρα. Έηζη, ν ΚΓΚ αλαγλσξίδεη, έζησ θαη δηζηαθηηθά, ηε
ζεκαζία ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ρξεζηψλ γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηελ βειηίσζε ησλ δεκνηηθψλ
ππεξεζηψλ. ε αλάινγε θαηεχζπλζε θηλνχληαη θαη νη ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ππνρξεσηηθή
ζπκκεηνρή ζπκβνχινπ ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δεκνηηθνχ/θνηλνηηθνχ
ηδξχκαηνο (άξζξ. 227) ή λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ (ΝΠΓΓ, άξζξ. 240), εθφζνλ ην ίδξπκα
εδξεχεη ή ην ΝΠΓΓ ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηθέξεηα ηνπηθνχ δηακεξίζκαηνο. Χζηφζν, αμίδεη θαη εδψ λα
ζεκεησζεί ην γεγνλφο φηη δελ πθίζηαηαη αλάινγε δηάηαμε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζπκβνχισλ δεκνηηθνχ
δηακεξίζκαηνο ζηα δεκνηηθά ηδξχκαηα ή ηα ΝΠΓΓ ησλ κεγαινππφιεσλ.
211
κε ηελ παξάιεηςε έσο ηψξα εθδφζεσο ηνπ ζρεηηθνχ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πεξί ηεο δηελέξγεηαο
ειέγρνπ λνκηκφηεηάο ηνπ απφ ην αξκφδην θξαηηθφ φξγαλν.
208
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7) Γελ πξνβιέπεηαη πιένλ ε ζπκκεηνρή ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ησλ Πξνέδξσλ
Σνπηθψλ πκβνπιίσλ, αθνχ νη ηειεπηαίνη ζα είλαη απιά δεκαξρηαθνί
Πάξεδξνη, ελψ δηαηεξείηαη ην αλαινγηθφ ζχζηεκα ηνπηθήο εθινγήο ησλ κειψλ
ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ.
8) Μεηαθέξνληαη πιένλ κε Νφκν ζηα Σνπηθά πκβνχιηα απνθαζηζηηθέο
αξκνδηφηεηεο.
9) Πξνβιέπεηαη εηδηθφ θεθάιαην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ αλά Σνπηθφ
Γηακέξηζκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε λέα αξκνδηφηεηα ηνπ Πξνέδξνπ Σνπηθνχ
Γηακεξίζκαηνο λα εθδίδεη ηα αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο.
10) Δληάρζεθε ξχζκηζε ζην λέν Κψδηθα πνπ αθνξνχζε ην εθινγηθφ ζχζηεκα θαη
ηελ θαζηέξσλε ην πνζνζηφ ηνπ 42% σο νξίνπ γηα ηελ αλάδεημε επηηπρφληνο
ζπλδπαζκνχ απφ ηελ πξψηε Κπξηαθή.212
11) Οη ζπλδπαζκνί πνπ δηαζέηνπλ έζησ θαη έλα Γεκνηηθφ χκβνπιν,
αλαγλσξίδνληαη πιένλ σο «δεκνηηθέο παξαηάμεηο» θαη ζπκκεηέρνπλ ζηηο
επηηξνπέο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ελψ νη εθπξφζσπνί ηνπο κπνξνχλ λα
δεηνχλ απφ ην Γήκαξρν θαη ηε Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή πιεξνθνξίεο θαη
ζηνηρεία.
12) Απφ ηελ αληηπνιίηεπζε πξνέξρεηαη πιένλ ππνρξεσηηθά ν Αληηπξφεδξνο ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ζε δεκνηηθφ Ίδξπκα ή δεκνηηθφ Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ.213
13) ε εηδηθφ άξζξν (214 ΚΓΚ) δηαηππψλνληαη θάπνηεο γεληθέο αξρέο σο πξνο ηελ
ιατθή ζπκκεηνρή ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο θαη θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ησλ
δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ Αξρψλ λα δηαβνπιεχνληαη κε ηνπο θαηνίθνπο,
ζπιινγηθνχο θνξείο θαη ελδηαθεξφκελεο νκάδεο πιεζπζκνχ, φπνηε
εθπνλνχληαη πξνγξάκκαηα δξάζεο, εθδίδνληαη θαλνληζηηθέο πξάμεηο ή
ιακβάλνληαη απνθάζεηο «γεληθνχ ελδηαθέξνληνο». Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ε
αμηνπνίεζε ηεο «θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο», ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο
θνηλσληθήο εξγαζίαο. Γηαηππψλνληαη νξηζκέλεο αξρέο γηα ηελ απαγφξεπζε
ησλ δηαθξίζεσλ σο πξνο ηελ πξφζβαζε ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, ηε
δηαθάλεηα ηεο δεκνηηθήο δξάζεο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο
ζπλνρήο.
14) Ο Απνινγηζκφο Πεπξαγκέλσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο πξαγκαηνπνηείηαη έσο ην
ηέινο Ηνπλίνπ ζε εηδηθή πιένλ δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία θαινχληαη φινη νη θάηνηθνη θαη νη θνξείο ηεο πφιεο.
214

4.2.2 Κξηηηθή επηκέξνπο ζεκείσλ ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
Αλαηξέρνληαο πάιη ζηε ζρεηηθή κειέηε πνπ εθπφλεζε ην Ηλζηηηνχην Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο κε ζέκα «Σν χζηεκα Γηαθπβέξλεζεο ησλ Νέσλ Πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ,
Σειηθή Έθζεζε», κπνξεί λα γίλεη ε αξρηθή δηαπίζησζε φηη ν Κψδηθαο Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ επέθεξε πεξηζζφηεξεο θαηλνηνκίεο φζνλ αθνξά ηα δεηήκαηα ηεο
Βι. άξζξ. 2 ηνπ λ. 3434/2006 (ΦΔΚ 21/Α'/7.2.2006) «Ρχζκηζε ζεκάησλ εζληθψλ, λνκαξρηαθψλ θαη
δεκνηηθψλ εθινγψλ θαη δηεπζέηεζε εηδηθψλ ζεκάησλ».
213
Βι. άξζξ. 92 παξ. 1, 227 παξ. 1 θαη 240 παξ. 1 ΓΚΚ. Ζ ζπκκεηνρή ζπκβνχισλ ηεο αληηπνιίηεπζεο
ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνβιεπφηαλ ήδε απφ ηνλ παιαηφηεξν Κψδηθα
(βι. άξζξ. 278 παξ. 1 Π.Γ. 410/1995 φπσο ίζρπε) θαη πηνζεηείηαη, βέβαηα, θαη απφ ην λέν Κψδηθα (βι.
άξζξ. 255 παξ. 1, γηα ηηο θνηλσθειείο θαη 266 παξ. 2 γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο ΟΣΑ).
214
Πξνβιέπεηαη θαη δηαδηθαζία ζχγθιεζεο ηεο ελ ιφγσ εηδηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο θαη ζε
πεξίπησζε αδξάλεηαο ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ (παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 217 ΚΓΚ).
212
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δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο θαη δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο ζε ζρέζε κε ηνλ
«Καπνδίζηξηα» θη επεμέηεηλε ηηο νξγαλσηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ είραλ παξαζρεζεί κε
ηνλ «Καπνδίζηξηα».
ζνλ αθνξά ηηο επηκέξνπο ξπζκίζεηο, κπνξνχλ λα γίλνπλ νη θάησζη παξαηεξήζεηο:
1) Ζ δηαηήξεζε ελφο δηαθνξεηηθνχ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηα Σνπηθά πκβνχιηα,
δεδνκέλεο ηεο ζπρλήο αζπκθσλίαο ηεο δηακεξηζκαηηθήο κε ηελ δεκνηηθή πιεηνςεθία,
ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κε ζπκκεηνρή ησλ Πξνέδξσλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ ζην
Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ηελ παξαρψξεζε αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ ζηηο ηέσο
θνηλφηεηεο ελίζρπζαλ θπγφθεληξεο ηάζεηο ζε νξηζκέλνπο θαπνδηζηξηαθνχο Γήκνπο.
2) Με ηε ξχζκηζε ηνπ 42% πηζαλφλ λα πξνθιήζεθαλ πνιψζεηο ή λα δηεπθνιχλζεθε ε
επηθξάηεζε κνλνθνκκαηηθψλ ππνςεθηνηήησλ, ζε αληίζεζε κε κηα καθξά παξάδνζε
δηαθνκκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη επξχηεξεο ζπλαίλεζεο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Οη
παιαηέο εθινγηθέο ξπζκίζεηο είραλ βέβαηα αδπλακίεο, αθνχ δηεπθφιπλαλ αδηαθαλείο
«ζπκκαρίεο κεηαμχ πξψηεο θαη δεχηεξεο Κπξηαθήο», αιιά επέβαιαλ θαη ζπλαηλέζεηο,
κε ηε ινγηθή ελφο πξνεδξηθνχ ζπζηήκαηνο.
3) πγθεληξψζεθαλ ππεξβνιηθά θαζήθνληα θαη επρέξεηεο ζην Γήκαξρν, νη νπνίεο
κεξηθψο κφλνλ αληηζηαζκίδνληαη απφ ηνλ ζεζκφ ησλ Αληηδεκάξρσλ.
4) Με ζεηξά ξπζκίζεσλ αλαβαζκίδεηαη ν ξφινο ηεο αληηπνιίηεπζεο.
5) Οη δηαδηθαζηηθέο ξπζκίζεηο ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ ζέηνπλ πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο ζα
θαηαζηήζνπλ δπλαηή ηε δηεμαγσγή ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο γηα «ζνβαξφ ζέκα»,
ιφγσ απαηηνχκελεο πιεηνςεθίαο ησλ 2/3 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κφλν ζε
πεξίπησζε ζπκθσλίαο πιεηνςεθίαο θαη κέξνπο, ηνπιάρηζηνλ, ηεο κεηνςεθίαο. Έηζη,
θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα πηζαλή ε αμηνπνίεζε ηνπ δεκνςεθίζκαηνο φρη ηφζν πξνθεηκέλνπ
λα απνηππσζεί ε βνχιεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο επί θάπνηνπ ακθηιεγφκελνπ
δεηήκαηνο, φζν πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ηνπηθή πνιηηηθή εγεζία ζην πιαίζην
θάπνηαο αληηπαξάζεζήο ηεο κε ηελ θεληξηθή εμνπζία ή άιιν θνξέα. ζνλ αθνξά ηε
δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο, αλαζρεηηθφ παξάγνληα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ιατθή
πξσηνβνπιία γηα δεκνςήθηζκα πξνβιέπεηαη κφλνλ γηα ζέκαηα ζπλελψζεσλ θαη
πξνζάξηεζεο. Θα ήηαλ ζθφπηκν λα κπνξνχλ νη πνιίηεο λα ζέζνπλ ζε θίλεζε ηε
δηαδηθαζία γηα ηε δηεμαγσγή δεκνςεθίζκαηνο θαη γηα άιια ζέκαηα, φπσο γηα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ πνιενδνκία, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ηεο πνηφηεηαο δσήο.
6) Αμηνζεκείσηεο, πάλησο, ππήξμαλ νη εθηελείο δηαηάμεηο ηνπ λένπ Κψδηθα γηα ηνπο
ζπκκεηνρηθνχο ζεζκνχο. Ο ΚΓΚ επηρεηξεί κηα ζπζηεκαηνπνίεζε θαη αλακφξθσζή
ηνπο, εηζάγνληαο παξάιιεια θαη αξθεηέο θαηλνηνκίεο.
4.3 Βαζηθέο δηαπηζηψζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο
κεηαξξχζκηζεο ηνπ Καιιηθξάηε ελ γέλεη θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ην ζέκα ηεο
δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο.
’ απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζνχλ ηα βαζηθά δεδνκέλα θαη νη
βαζηθέο παζνγέλεηεο πνπ θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηελ πξφζθαηε κεηαξξχζκηζε σο
ζπλνιηθφ κνληέιν δηνίθεζεο, ζχκθσλα κε ηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ
Ρπζκίζεσλ ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ: «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο.
πσο δηαπηζηψλεη ε πξναλαθεξφκελε έθζεζε, ην κέρξη πξφηηλνο κνληέιν
αλάπηπμεο ηεο ρψξαο καο δελ θαηφξζσζε λα εμαιείςεη ηθαλνπνηεηηθά ηηο θνηλσληθέο
θαη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ηφζν κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ, φζν θαη κεηαμχ
δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο, νχηε είρε ηηο πξνυπνζέζεηο λα ζπκβάιεη
ζηε ζχγθιηζε κε ηηο ππφινηπεο Πεξηθέξεηεο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. χκθσλα κε ηελ
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έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, πξηλ απφ ηε κεηαξξχζκηζε
θαηαθαλείο ππήξμαλ νη αληζφηεηεο αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο κε λεζησηηθφ
ραξαθηήξα, κε νξεηλφ ραξαθηήξα θαη ζηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, ζε ζρέζε κε ηα
κεγάια αζηηθά θέληξα, αληζφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πνηφηεηα δσήο θαη
ζηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε ππνδνκέο θαη πνηνηηθέο ππεξεζίεο. Δπίζεο, παξφηη
δελ παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη έρνπλ γίλεη βήκαηα πξνο ηελ νηθνλνκηθή θαη
θνηλσληθή ζχγθιηζε κε ηα ινηπά θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, νθηψ απφ ηηο δεθαηξείο
πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο καο ζπγθέληξσλαλ ΑΔΠ θάησ απφ ην 75% ηνπ θνηλνηηθνχ
κέζνπ φξνπ. 215
Μεξηθνί απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζ’ απηφ ην απνηέιεζκα
ήηαλ νη θάησζη:
1) Ζ κεηαξξχζκηζε «Η. Καπνδίζηξηαο» δελ ζπλνδεχηεθε κε ξηδηθή αιιαγή ηνπ
πνιηηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ λέσλ δηεπξπκέλσλ Γήκσλ, πξνθεηκέλνπ
ηα πνιηηηθά φξγαλα λ’ απνθηήζνπλ εθείλν ηνλ επηηειηθφ θαη πξνγξακκαηηθφ ξφιν ζηε
ιεηηνπξγία ηνπο. Σν ζπγθεληξσηηθφ κνληέιν δηνίθεζεο θαη ε ζπγθέληξσζε
εθηειεζηηθήο θχζεο ιεηηνπξγηψλ ζηα Τπνπξγεία απνζπνχζαλ ελέξγεηα θαη πφξνπο
απφ ηνλ επηηειηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα επζχλεο ηνπο.
Δπίζεο, ε ζπρλή επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ θαη ιεηηνπξγηψλ δεκηνπξγνχζαλ ηεξάζηην
δηνηθεηηθφ θφζηνο.
2) Ζ αδπλακία ησλ πεξηζζνηέξσλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ λα ζπκβάινπλ ζην
ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ, ιφγσ
ηνπ κηθξνχ πιεζπζκνχ ηνπο, ησλ πεξηνξηζκέλσλ νξγαλσηηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο, ηεο
κε νπζηαζηηθήο νηθνλνκηθήο θαη δηνηθεηηθήο ηνπο απηνηέιεηαο, θαζψο εμαξηψληαη
απνθιεηζηηθά απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Κπβέξλεζεο, αιιά θαη ε αδπλακία λα
ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηελ παξνρή
βαζηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 216
3) Σν πξνεγνχκελν ζχζηεκα δεκνηηθήο θαη λνκαξρηαθήο δηαθπβέξλεζεο, ην νπνίν
ζπγθέληξσλε ηηο εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο ζηνπο αηξεηνχο ρσξίο ηελ
χπαξμε ηζρπξψλ ζεζκηθψλ αληίβαξσλ. 217
4) Ζ κε νπζηαζηηθή ζηήξημε απφ ηελ Πνιηηεία ησλ ΟΣΑ µε πνιηηηθέο
πξνγξακκαηηθήο, νξγαλσηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλαβάζκηζεο, θαζψο θαη µε επαξθή
ρξεκαηνδφηεζε.218
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Βλ. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Έθζεζε
Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ: «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», Αζήλα, 2010,ζ.3.
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70eeca84e2ec9b9/ekthesi_synepeivn_kallikraths_9_6_2010.pdf
Βι. ίδην,ζζ.4-5.
Δλδεηθηηθά: Σν 88% ηνπ ζπλφινπ ήηαλ Γήκνη κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 10.000 θαηνίθσλ. Πηγή:
ΕΣΥΕ, απογραφή του 2001, αριθμόσ ΟΤΑ του 2008. Μφιηο ην 47% ησλ Γήκσλ ηεο ρψξαο είραλ κφλν
έλαλ ή δχν νηθνλνκνιφγνπο ελψ ην 23% θαλέλαλ. Σν 44% ησλ Γήκσλ είρε κφλν έλαλ κεραληθφ. Μφιηο
212 Γήκνη δηέζεηαλ δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο
ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο απφ ην ΔΠΑ ή άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ ΔΔ. Οη Γήκνη
επί Καπνδίζηξηα είραλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη
Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Έθζεζε Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ: «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»,
Αζήλα, 2010,ζ.4.
218
Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Αζήλα,
2010,ζ.13.
http://www.opengov.gr/yme/wp-content/uploads/downloads/2011/01/aitiologiki_sygkoinonion.pdf
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5) Οη ΟΣΑ απνδείρζεθε φηη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο δελ κπνξνχζαλ λα αζθήζνπλ
πνιιέο απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζήκεξα απφ ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία,
π.ρ. δεκνηηθή αζηπλνκία, ηνπηθή ζπγθνηλσλία.219
6) Ζ δεπηεξνβάζκηα Απηνδηνίθεζε ζηα φξηα ησλ Ννκψλ απνδείρζεθε φηη
δπζθνιεχεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ζηα επξσπατθά φξγαλα, φπσο ηελ
Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζηα νπνία νη πεξηθέξεηεο ησλ άιισλ θξαηψλ – µειψλ
έρνπλ νπζηαζηηθφ ξφιν θαη ιφγν.220
7) Οη λένη ζπκκεηνρηθνί ζεζκνί δελ έρνπλ εθαξκνζηεί ζε επξεία θιίκαθα θαη δελ
είραλ ηελ αλάινγε αληαπφθξηζε ζηελ πξάμε. Γηα παξάδεηγκα, ηα Σνπηθά πκβνχιηα
παξέκεηλαλ αδξαλή, ρσξίο ζηελ πξάμε λα αζθνχλ νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη λα
δηαρεηξίδνληαη πφξνπο θαη ρσξίο ηνπηθφ πξφγξακκα δξάζεο. Σν γεγνλφο απηφ
νδήγεζε ηνπο πνιίηεο λα ληψζνπλ φηη παξέκεηλαλ ρσξίο δπλαηφηεηα ζπιινγηθήο
έθθξαζεο θαη ζπκκεηνρήο, ρσξίο εθπξνζψπεζε ηνπ ρσξηνχ ή ηεο πφιεο ηνπο. 221
πκπεξαζκαηηθά, νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο απφ ηνλ Καπνδίζηξηα έσο ηνλ
Καιιηθξάηε, κεηέθεξαλ θαηά θαηξνχο αξκνδηφηεηεο πξνο ηελ Απηνδηνίθεζε,
αλαβαζκίδνληαο ηε ζέζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζην πνιηηηθφ θαη δηνηθεηηθφ
ζχζηεκα ηνπ θξάηνπο, φκσο, δελ ήηαλ επαξθείο λα ηελ θαηαζηήζνπλ ηζρπξή θαη
απνηειεζκαηηθή, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο γηα εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε,
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη γηα ηελ ελαξκφληζε ζην επξσπατθφ θεθηεκέλν.222
Δπνκέλσο, ε λέα κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα, κε βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε
κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ΟΣΑ, απνζθνπεί αθελφο ζηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ, κέζσ
ηεο εμνξζνινγηζκέλεο δηαρείξηζεο, θαη παξάιιεια ζηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ηφρν ηεο απνηειεί ε δηεπθφιπλζε θαη ε ζηήξημε ησλ ΟΣΑ
ζηελ αλάιεςε ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ, ψζηε λα θαηαζηνχλ βαζηθφο ζπληειεζηήο ηεο
ηνπηθήο αλάπηπμεο, κε αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ζπγθξηηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ, ην ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο
ζπλνρήο. Καίξηα αλακέλεηαη λα είλαη ε ζπκβνιή ζηελ εμάιεηςε ηνπ
ζπγθεληξσηηζκνχ ηνπ ζπλφινπ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηελ απνθέληξσζε ησλ
αξκνδηνηήησλ, θαζψο θαη ε ζπκβνιή ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο αγνξάο, κέζσ ηνπ
πεξηνξηζκνχ ησλ θαηλνκέλσλ ηεο αδηαθάλεηαο θαη αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ.223 224
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα φια απηά απνηειεί ε ελίζρπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ, ε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε θαη εκβάζπλζε ηεο
δεκνθξαηίαο, αιιά θαη ε αλάδεημε ηνπ ξφινπ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ησλ
θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηνπ εζεινληηζκνχ.225 Ζ νξγάλσζε ησλ εμνπζηψλ θαη
ιεηηνπξγηθψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο
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Βλ. Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Σν χζηεκα Γηαθπβέξλεζεο ησλ Νέσλ Πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ,
Σειηθή Έθζεζε, φπ. αλαθ. παξ.,ζ. 43.
220
Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ζ.15.
221
Βλ. Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Σν χζηεκα Γηαθπβέξλεζεο ησλ Νέσλ Πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ,
Σειηθή Έθζεζε, φπ. αλαθ. παξ., ζ.44 .
222
Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ,ζ.6.
223
Βι. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Έθζεζε Αμηνιφγεζεο
πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ: «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», Αζήλα, 2010, ζ.5.
224
Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ,ζ.6.
225
Βι. ίδην,ζ.6.
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δηαθάλεηαο, ηεο αλνηρηήο δηαθπβέξλεζεο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο ινγνδνζίαο ζηε
δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία, αιιά θαη ηεο αμηνθξαηίαο ζηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ.226
Ζ θαηλνηνκία ηνπ πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηε ζπλίζηαηαη ζην ζπλνιηθφ
επαλαζρεδηαζκφ ησλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο πνπ ζηνρεχεη ζε έλα επηηειηθφ θξάηνο
κε απνθεληξσκέλα φξγαλα θαη δχν ιεηηνπξγηθνχο βαζκνχο Απηνδηνίθεζεο, κε
απνζηνιή ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο
θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, κε εμνπζίεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηε ιατθή εληνιή θαη
βαζηδφκελνη ζηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ.227 228
4.4 Σν Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο»
4.4.1 Σν πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» θαη ν επξσπατθφο ζηφρνο ηεο
πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο
Γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» ρξεζηκνπνηήζεθε σο νδεγφο
ε Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ, ψζηε λα απνδνζεί απζεληηθά ν ζηφρνο θαη
νη βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο.
χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνπο εηζεγεηέο ηεο λέαο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο, ην
Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο θηινδνμεί λα δηαζθαιίζεη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ
Γήκσλ θαη ησλ λέσλ απηνδηνηθνχκελσλ Πεξηθεξεηψλ ζην ζπληνληζκφ ηεο επξσπατθήο
πνιηηηθήο ζην πνιπεπίπεδν κνληέιν δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΔ, φπσο απηφ απνηππψζεθε
ζηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε, ε νπνία πηνζεηήζεθε απφ
ηελ Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζηηο 17 Ηνπλίνπ ηνπ 2009. Γη’ απηφ
επηρεηξεί λα αλαβαζκίζεη ην επηρεηξεζηαθφ δπλακηθφ ησλ Γήκσλ θαη ησλ
Πεξηθεξεηψλ θαη λα εληζρχζεη ηνλ αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα ησλ Πεξηθεξεηψλ.
Παξάιιεια, κε ηελ πξφβιεςε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ ζε
ζπκθσλίεο θαη δίθηπα θξαηηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ Αξρψλ ζην εμσηεξηθφ,
ηελ πξφβιεςε γηα ζεζκηθή εθπξνζψπεζή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο ηεο ΔΔ
θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο πξνσζείηαη ε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηα πιαίζηα
ηεο ΔΔ θαη ε ζχκπξαμή ηνπο ζηνπο ιεηηνπξγηθνχο κεραληζκνχο ηεο εδαθηθήο
ζπλεξγαζίαο. Πξνβιέπεη θαη γηα ηνπο δχν βαζκνχο Απηνδηνίθεζεο ηε δπλαηφηεηα
ζπκκεηνρήο ζε Δπξσπατθνχο Οκίινπο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΟΔ) γηα ηελ
πξνψζεζε κηαο δηεπξπκέλεο εηαηξηθήο ζρέζεο ησλ δεκφζησλ Αξρψλ κε ηνπο
θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θνξείο.229
Σν Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο», επεθηείλνληαο ζεζκηθά ηε ζπιινγηθή ιεηηνπξγία
ησλ νξγάλσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο κε ηε δηαζπνξά ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ
εμνπζηψλ ζε λέα ζεζκηθά φξγαλα, φπσο ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ή ν πλήγνξνο ηνπ
Γεκφηε, ελαξκνλίδεηαη κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο Λεπθήο Βίβινπ γηα ηελ Δπξσπατθή
Γηαθπβέξλεζε (2001) 230 γηα ηελ εθαξκνγή κεραληζκψλ δηαβνχιεπζεο, ζπληνληζκνχ,
ζπλεξγαζίαο θαη αμηνιφγεζεο, γηα ηφλσζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο, ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηελ εθαξκνγή κηαο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Με λέα ζεζκηθά
φξγαλα δηαβνχιεπζεο, φπσο ε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θαη ην πκβνχιην Έληαμεο
Μεηαλαζηψλ, ην Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» θηινδνμεί λα εκβαζχλεη ηε ζπκκεηνρηθή
δεκνθξαηία θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ αηξεηψλ Αξρψλ θαη ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο
Βι. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Έθζεζε Αμηνιφγεζεο
πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ: «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», Αζήλα, 2010,ζ.6.
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Βι. Άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Διιάδαο, φπσο αλαζεσξήζεθε κε ην Φήθηζκα ηεο ηεο 27εο
Ματνπ 2008 ηεο Ζ’ Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ.
228
Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ,ζ.6.
229
Βι. ίδην,ζζ.11-12.
230
Βι. Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε, COM(2001) 428.
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ησλ πνιηηψλ, πινπνηψληαο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηηο αξρέο ηεο επξσπατθήο
δηαθπβέξλεζεο, ηεο δηαθάλεηαο, ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο ινγνδνζίαο, ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ζπλνρήο.231 232
4.4.2 Σν πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» θαη ε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο
Με ηε δεκηνπξγία δχν πιένλ κφλν βαζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηνπο Γήκνπο
θαη ηηο Πεξηθέξεηεο θαη κίαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, νξηνζεηνχληαη νη
αξκνδηφηεηεο ησλ δχν βαζκψλ ηεο Απηνδηνίθεζεο κε βάζε ηελ αξρή ηεο
επηθνπξηθφηεηαο θαη ηελ αξρή ηεο δνηήο αξκνδηφηεηαο, νη νπνίεο εθπνξεχνληαη απφ
ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ θαη πξνυπνζέηνπλ φηη νη δχν βαζκνί
ιεηηνπξγνχλ κφλν εληφο ησλ νξίσλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπο απνλέκνληαη θαη νη
ζρέζεηο ηνπο δελ είλαη ζρέζεηο ηεξαξρίαο θαη ειέγρνπ αιιά ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο.
Δπίζεο, ε ζρεηηθή κειέηε ηνπ ΗΣΑ (2008), αλαθεξφκελε ζηε πλζήθε ηεο
Ληζζαβφλαο, επηζεκαίλεη φηη κε βάζε «ην ηεθκήξην ηεο αξκνδηφηεηαο ππέξ ηεο
απνθέληξσζεο θαη ηεο Απηνδηνίθεζεο, ε αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο, ε ηθαλνπνίεζε θαη ε
δηεπζέηεζε ηνπηθψλ αλαγθψλ δελ κπνξνχλ παξά λα πξνέξρνληαη απφ φξγαλα θαη
ζεζκνχο πνπ έρνπλ εηδηθφ θαη άκεζν δεζκφ µε ην ηνπηθφ ζηνηρείν, γλσξίδνπλ ηα
πξνβιήκαηα, βηψλνπλ ηηο αλάγθεο, ειέγρνπλ θαη θπξίσο ειέγρνληαη απνηειεζκαηηθφηεξα».
233 234

χκθσλα κε ηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε θαη ηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ
ησλ Ρπζκίζεσλ ηνπ «Καιιηθξάηε», ε λέα δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ππεξεηεί ηηο
βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο, δειαδή ηελ εγγχηεηα, ηε
δηαθάλεηα ζε φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο, ηελ εμσζηξέθεηα, ην ζεβαζκφ ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία, αιιά θαη ηελ εκβάζπλζε.
Απηέο ηηο αξρέο ππεξεηνχλ νη πξνβιέςεηο ηνπ «Καιιηθξάηε» ζρεηηθά κε ηα δίθηπα
αδειθνπνηήζεσλ, ηηο δηεζλείο ζπλεξγαζίεο, ηα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη
πξσηνβνπιίεο, ηε ζπκκεηνρή ησλ αηξεηψλ ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ. Απηέο
ηηο αξρέο απνηππψλνπλ νη πξνβιέςεηο ηνπ Καιιηθξάηε γηα ηα δεκνςεθίζκαηα, ηα
Σ νπηθά πκβνχιηα λέσλ, ηελ πιήξε δηαθάλεηα θαη ηελ πξφζβαζε ησλ πνιηηψλ ζε
φιεο ηηο απνθάζεηο θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο Απηνδηνίθεζεο, ηελ αλαγλψξηζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, πιελ ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ, θαη
ζε νκνγελείο θαη ζε λνκίκσο δηακέλνληεο αιινδαπνχο ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, ηελ
αλάξηεζε φισλ ησλ απνθάζεσλ ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ, ηε
ζχζηαζε Δπηηξνπψλ Πνηφηεηαο δσήο, ηηο ζπλειεχζεηο ησλ θαηνίθσλ, ηε δεκηνπξγία
δηθηχσλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ θαη ηε ζπκκεηνρή απηψλ ζε επξσπατθά θαη δηεζλή
πξνγξάκκαηα.235 236
4.4.3 Ο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο»
ηε ζπλέρεηα, ζα παξαηεζνχλ νη βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Καιιηθξάηεο», θαζψο θαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνηηθήο θαη
Βι. ίδην.
Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ,ζζ.11-13.
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Βι. ίδην,ζζ.10-11.
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Βι. Δλνπνηεκέλε απφδνζε ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηεο πλζήθεο γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ, C 83, 2010/C 83/01
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πεξηθεξεηαθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ λέσλ ζεζκψλ δηαβνχιεπζεο θαη δηαθάλεηαο
πνπ απηφ εηζάγεη, φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηελ Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ
Νφκνπ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο ΓηνίθεζεοΠξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ.
Σν Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, ινηπφλ, έρεη σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηε δηνηθεηηθή,
νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, αιιά θαη εζηθή επαλαζεκειίσζε ηεο Απηνδηνίθεζεο.
Δπηρεηξψληαο λα εθζπγρξνλίζεη ηελ ειιεληθή Απηνδηνίθεζε θαη λα ελζσκαηψζεη ζην
ζχζηεκα δηαθπβέξλεζήο ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ζηφρνπο ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο,
ζεζκνζεηεί κία ζεηξά ξπζκίζεσλ πνπ επαλαπξνζδηνξίδνπλ ην ξφιν θαη ηε ιεηηνπξγία θαη
ηηο ζρέζεηο φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο, ηνπ θξάηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή
ηνπο ζην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΔ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ
ζρέζεσλ είλαη φηη δηαξζξψλνληαη ζηε βάζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη
ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη φρη ηεο ηεξαξρίαο. Οη ξπζκίζεηο απηέο αθνξνχλ ηελ
εγγχηεηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε, ηελ επνπηεία θαη ηνλ
έιεγρν, ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπλνρή, ηελ ελίζρπζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
πνιίηε, ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. πσο αλαθέξεηαη ζηελ
αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηεο κεηαξξχζκηζεο, «πξφθεηηαη γηα
ζπληνληζκέλεο παξεκβάζεηο ζην ζχλνιν ηεο αξρηηεθηνληθήο, νη νπνίεο ζπγθξνηνχλ έλα
λέν νηθνδφκεκα πνπ δίλεη έκθαζε ζηε ζπλάξζξσζε, ηε ζπλέξγεηα θαη ηελ
αιιειεμάξηεζε ησλ επηπέδσλ θεληξηθήο – απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο θαη
Απηνδηνίθεζεο. Η δε αλαδηάηαμε ησλ επηπέδσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο νδεγεί ζηε ξηδηθή
αιιαγή ηνπ θεληξηθνχ θξάηνπο, αλαδεηθλχνληαο ηνλ επηηειηθφ, ζπληνληζηηθφ θαη
ειεγθηηθφ ραξαθηήξα ηνπ». 237 238
Πξσηαξρηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο κεηαξξχζκηζεο είλαη ν δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ηνπ
αξηζκνχ ησλ Γήκσλ, κε ζηφρν ηελ ηζρπξνπνίεζή ηνπο, ψζηε λα θαηαζηνχλ θχξηνη
κνρινί ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη απνηειεζκαηηθνί δηαρεηξηζηέο ππεξεζηψλ φζνλ
αθνξά ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πνηφηεηά ηεο. Απηφ επηηπγράλεηαη
κε ηελ θαηάξγεζε ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, θαζψο αξκνδηφηεηεο,
αλζξψπηλνη θαη νηθνλνκηθνί πφξνη κεηαθέξνληαη ζηνπο Γήκνπο. Σα θξηηήξηα ησλ
ζπλελψζεσλ ησλ Γήκσλ ήηαλ α. πιεζπζκηαθά (ν αξηζκφο ησλ δεκνηψλ, ν αξηζκφο
ησλ θαηνίθσλ, ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα, ε θαηαλνκή ησλ θαηνηθηψλ), β. θνηλσληθά
(ην µέζν κέγεζνο λνηθνθπξηνχ, νη κνξθσηηθνί δείθηεο, ην πνζνζηφ αιινδαπψλ), γ.
νηθνλνκηθά (ε απαζρφιεζε, ε δνκή ηεο απαζρφιεζεο, ε εξγαζηαθή θηλεηηθφηεηα, ην
εηζφδεκα), δ. γεσγξαθηθά (ην ζρήκα, ε πξνζβαζηµφηεηα, ηα δίθηπα ππνδνκψλ), ε.
αλαπηπμηαθά (ε δνκή ηεο ηνπηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη γεληθφηεξα ηεο
ηνπηθήο αλάπηπμεο, ε χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, ε ζπκκεηνρή
ζε Κνηλνηηθά θαη Δζληθά Πξνγξάκκαηα), ζη. πνιηηηζηηθά, ηζηνξηθά θαη δ. ρσξνηαμηθά.
239

Γηαηεξνχληαη νη δέθα ηξεηο (13) Πεξηθέξεηεο, δεδνκέλνπ φηη αμηνινγήζεθε φηη
αιιαγή ησλ Πεξηθεξεηψλ ζα δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε
ησλ πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, θαζψο νη πεξηθέξεηεο έρνπλ
πινπνηήζεη κέρξη ζήκεξα πνιιά πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα απφ ηα νπνία έρεη
απνθηεζεί ηεξάζηηα εκπεηξία. Δπηπξφζζεηα, ζηηο Πεξηθέξεηεο έρνπλ ιεηηνπξγήζεη
αληηπξνζσπεπηηθά φξγαλα µε ζπκκεηνρή αηξεηψλ εθπξνζψπσλ θαη θνξέσλ
Βι. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Έθζεζε Αμηνιφγεζεο
πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ: «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», Αζήλα, 2010, ζ.10.
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Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ,ζζ.7θαη8-9.
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αλάπηπμεο γηα πνιιά ρξφληα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ νξγαλσκέλνη πνιηηηθνί
κεραληζκνί. Σέινο, ζηε δηαηήξεζε ησλ Πεξηθεξεηψλ ζπλέβαιε ην γεγνλφο φηη απηέο
έρνπλ δηακνξθψζεη µηα « πεξηθεξεηαθή ηαπηφηεηα», ελψ αξθεηέο απφ απηέο
ηαπηίδνληαη µε ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα ηεο Διιάδαο.240
Ζ παξνχζα κεηαξξχζκηζε, εμαζθαιίδνληαο ην απαηηνχκελν κέγεζνο ζηνπο λένπο
ΟΣΑ θαη απνδίδνληάο ηνπο ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο θαη ηα κέζα, πινπνηεί
βαζηθέο ζπληαγκαηηθέο επηηαγέο γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε
δχν ιεηηνπξγηθέο βαζκίδεο σο νξγαληζκψλ ηθαλψλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο ηνπηθέο
ππνζέζεηο θαη λα δηεθπεξαηψζνπλ αξκνδηφηεηεο πνπ ζπληζηνχλ απνζηνιή ηνπ
Κξάηνπο. Δπίζεο, ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ηεο Απηνδηνίθεζεο, πνπ
ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθήο αλαδηάξζξσζήο ηεο, θαηνρπξψλεηαη, επίζεο, απφ
ην χληαγκα. 241
Σαπηφρξνλα, είρε ήδε αλαδεηρζεί ε αλάγθε γηα αλαζχζηαζε ηνπ β’ βαζκνχ ησλ
ΟΣΑ ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ ζεκαληηθέο
αλαπηπμηαθέο ιεηηνπξγίεο, ππεξβαίλνληαο ηνλ παξαδνζηαθφ δηεθπεξαησηηθφ ειεγθηηθφ ηνπο ξφιν.242 Έηζη, έγηλε ε επηινγή ην λέν απηφ αλαπηπμηαθφ ξφιν λα ηνλ
επηηειέζεη ε αηξεηή Πεξηθέξεηα, ε νπνία αλαιακβάλεη αξκνδηφηεηεο απφ ηελ
θαηαξγνχκελε θξαηηθή Πεξηθέξεηα γηα ηνπηθέο ππνζέζεηο πεξηθεξεηαθήο θιίκαθαο ή
θαη γηα θξαηηθέο ππνζέζεηο πνπ ζα κπνξνχλ λα αζθεζνχλ απφ ηελ δεπηεξνβάζκηα
Απηνδηνίθεζε. Ζ λέα απηή δηάξζξσζε ζα πξνζδψζεη νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ζηελ
πνιηηηθή εληνιή πνπ ιακβάλνπλ ηα λέα αηξεηά φξγαλα απφ ην εθινγηθφ ζψκα ηεο
πεξηθέξεηάο ηνπο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ κεγάιν αξηζκφ εθινγέσλ. Ζ άκεζε
εθινγή ζα πξνζθέξεη πιένλ ζηνπο πνιηηηθνχο εγέηεο ηεο αηξεηήο Πεξηθέξεηαο ηζρπξή
πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ απηνί λα δηαρεηξηζηνχλ κε ζζέλνο ηε
ζεκαληηθή εμνπζία πνπ αλαιακβάλνπλ, έηζη ψζηε λα απειεπζεξσζνχλ νη
αλαπηπμηαθέο δπλάκεηο ηεο Πεξηθέξεηαο. 243
χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, ε ηζρπξή απηνδηνηθνχκελε Πεξηθέξεηα
απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηεο ρψξαο µαο,
πξνθεηκέλνπ απηέο αθελφο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο ζε επξσπατθφ
επίπεδν θαη αθεηέξνπ λα ακβιχλνπλ ηηο δηαπεξηθεξεηαθέο, αιιά θαη ηηο
ελδνπεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, φπσο άιισζηε έδεημαλ θαη ηα παξαδείγκαηα άιισλ
ρσξψλ ζηε Ν. Δπξψπε, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ηηαιία, ηε Γαιιία θαη ηελ Ηζπαλία.244
Ζ ζεκειίσζε ηεο Πεξηθέξεηαο σο δεχηεξνπ βαζκνχ απηνδηνίθεζεο,
απνηειεζκαηηθνχ θαη ηζρπξνχ, µε πιεηάδα αξκνδηνηήησλ θαη αλαπηπμηαθέο επζχλεο,
κεηαμχ άιισλ, έρεη σο απνηέιεζκα, εηδηθά γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Π εξηθέξεηαο «λα
ηνπο θέξλεη θνληά ηνπο» ηε Γηνίθεζε, ψζηε λα πάςνπλ λα ππνρξεψλνληαη λα
απεπζχλνληαη ζην θέληξν γηα πνιιέο ζεκαληηθέο ππνζέζεηο ηνπο θαη λα ηνπο θαζηζηά
πξσηαγσληζηέο ζηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο γηα ηνλ ηφπν ηνπο.
Θεκειηψδε επηινγή ζπληζηά ε αλαβάζκηζε ηεο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο
Απηνδηνίθεζεο. Ηδηαίηεξε έκθαζε απνδίδεηαη ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαθάλεηαο, αιιά
θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο πνιηηηθήο ινγνδνζίαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο
εθπξνζψπεζεο ησλ θαηνίθσλ φισλ ησλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο, µέζσ ελφο ηζρπξνχ
Βι. ίδην,ζζ.9 θαη 16-17.
Βι. Άξζξν 102 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Διιάδαο, φπσο αλαζεσξήζεθε κε ην Φήθηζκα ηεο ηεο 27εο
Ματνπ 2008 ηεο Ζ’ Αλαζεσξεηηθήο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ.
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ζπζηήκαηνο δεκνηηθήο απνθέληξσζεο θαη ζπκκεηνρήο. Πξνο επίξξσζε φζσλ
αλαθέξνληαη θξίλεηαη ζθφπηκν λα παξαηεζνχλ ηα ιεγφκελα ηνπ θχξηνπ εηζεγεηή ηεο
κεηαξξχζκηζεο, ηνπ ηφηε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ν νπνίνο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά
ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ: «Όζνλ αθνξά ζηε δηαθπβέξλεζε,
θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο είλαη ε ζεκειίσζε ελφο ζπζηήκαηνο πνπ
δηεπξχλεη ηε ζπκκεηνρή θαη εκβαζχλεη ηε δεκνθξαηία, πνπ άξα εληζρχεη ηε ζπλνιηθή
ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ». 245 «…. Ο «Καιιηθξάηεο» ελδπλακψλεη ηνλ πνιίηε ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ λα
ζπκκεηέρεη, λα απνθαζίδεη, λα ειέγρεη, λα αζθεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ απφ ην ζεζκφ ηεο
δηαβνχιεπζεο έσο ην ζεζκφ ηνπ ζπκπαξαζηάηε, αιιά θαη ην πκβνχιην Έληαμεο
Μεηαλαζηψλ, αιιά γηαηί φρη θαη ζηα εθινγηθά ηεο Απηνδηνίθεζεο».246
Ο λένο, ινηπφλ, αλαπηπμηαθφο ξφινο ησλ Γήκσλ θαη ε λέα θνηλσληθή θαη
δηνηθεηηθή απνζηνιή πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ κε ηε δηεχξπλζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ησλ θαη ησλ νξίσλ ηνπο ππαγφξεπζε θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ
ζπζηήκαηνο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο. Έηζη, εηζήρζεζαλ λέεο αξρέο δεκνθξαηηθήο
δηαθπβέξλεζεο, ψζηε λα αλαβαζκηζηεί ε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε, πξνβιέθζεθε ε
δηαβνχιεπζε πξηλ απφ ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, δηαζθαιίζηεθε θαηά ην δπλαηφλ ε
δηαθαλή άζθεζε ηεο εμνπζίαο θαη ε ππνρξεσηηθή ινγνδνζία ησλ δεκνηηθψλ
αξρφλησλ, ε απνθεληξσκέλε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ψζηε λα επηηξέπνπλ
ηελ ακεζφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζπκκεηνρή θαη εμππεξέηεζε ηνπ δεκφηε. 247
Σν ΤΠΔ (2010), αμηνινγψληαο ην λέν ζχζηεκα ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο,
επηγξακκαηηθά αλαθέξεη φηη απηφ «απνθεχγεη ηελ ππεξβνιηθή ζπγθέληξσζε εμνπζίαο
ζε έλα φξγαλν, ζεζκνζεηεί ηελ ζπιινγηθή ιεηηνπξγία ησλ εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ,
δηαζθαιίδεη ηελ απνζπκθφξεζε ησλ αηξεηψλ ζπκβνπιίσλ, εληζρχεη ηνλ πνιηηηθφ
έιεγρν, ηελ δηαθάλεηα θαη ηελ ινγνδνζία, ελψ αλαβαζκίδεη ην ξφιν θαη ηελ ζπκκεηνρή
ηεο αληηπνιίηεπζεο. Παξάιιεια, εληζρχεηαη ε εζσηεξηθή απνθέληξσζε, ζπγθξνηνχληαη
λένη ζεζκνί δηαβνχιεπζεο θαη δηακεζνιάβεζεο».248
Δλ θαηαθιείδη, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζεί ε κεγάιε έκθαζε πνπ απνδηδφηαλ απφ
ηελ Κπβέξλεζε ζην δεκνθξαηηθφ ραξαθηήξα ηεο κεηαξξχζκηζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί
ε ηνπνζέηεζε ηνπ ηφηε Πξσζππνπξγνχ, Γηψξγνπ Α. Παπαλδξένπ, ζην Τπνπξγηθφ
πκβνχιην: «Θέισ λα ηνλίζσ φηη, παξφηη γλσξίδνπκε πσο πνιχ κεγάιν κέξνο ηεο
ζπδήηεζεο ζα είλαη γχξσ απφ ηηο ζπγρσλεχζεηο, ηνπο Γήκνπο, ηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή,
ην ζθειεηφ αλ ζέιεηε απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, λνκίδσ φηη απηφ ην νπνίν εκείο
αλαδεηθλχνπκε, είλαη φηη πξφθεηηαη γηα έλα φρεκα πξψηα απ‟ φια, φρη απιψο γηα έλα λέν
νξγαλφγξακκα, αιιά γηα έλα φρεκα Γεκνθξαηίαο, δηαβνχιεπζεο θαη ζπκκεηνρήο ηνπ
πνιίηε».249
245

Βι. Οκηιία Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θ. Γ.
Ραγθνχζε, ζηε Γηαξθή Δπηηξνπή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Γηθαηνζχλεο ηεο Βνπιήο,
κε ζέκα ην Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο»,
http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/Seasonable/?id=26e13c2a-6435-4506-9ecf-cdce6e8210dd
246
Βλ. Οκηιία Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, θ. Γ.
Ραγθνχζε, ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ: «Νέα Αξρηηεθηνληθή
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο»,
http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/Minister/Speeches/?id=a2ff8ce5-e6e7-49c4-a2a9-a23cf62e56ff
27/5/2010.
247
Βλ. Δπίζεκε ηζηνζειίδα ΤΠΔ, Ση αιιάδεη κε ηνλ «Καιιηθξάηε».
http://kallikratis.ypes.gr/Contents.aspx?CatId=55
248
Βι. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Έθζεζε Αμηνιφγεζεο
πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ: «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», Αζήλα, 2010,ζ.102.
249
Βλ. Τπνπξγηθφ πκβνχιην, «Καιιηθξάηεο» – Μεγάιε αιιαγή ζην θξάηνο
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4.4.4 Σν ζχζηεκα δεκνηηθήο δηαθπβέξλεζεο
Ήδε απφ ην 2008 είραλ σξηκάζεη νη ζπλζήθεο γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ζεζκψλ ζην
ζχζηεκα δεκνηηθήο δηαθπβέξλεζεο ζε κηα θπνθνξνχκελε κεηαξξχζκηζε ζην ηνκέα
ηεο Απηνδηνίθεζεο. Πνιινί απφ ηνπο λένπο ζεζκνχο πνπ εηζήγαγε ν «Καιιηθξάηεο»
είραλ ήδε πξνηαζεί απφ ηε ζρεηηθή κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.250
χκθσλα κε ηνπο εηζεγεηέο ηεο λέεο κεηαξξχζκηζεο, ε θηινζνθία θαη νη αξρέο
πνπ δηέπνπλ ην εθινγηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αλάδεημε ησλ αξρψλ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο είλαη νη εμήο: δεκνθξαηηθή αξρή, ηνπηθή αληηπξνζψπεπζε,
αλαινγηθφηεηα, δηνηθεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη εθινγηθφο εμνξζνινγηζµφο.
Γηαηείλνληαη φηη «η ελζσκάησζε ησλ λέσλ αξρψλ δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο
νδεγεί ζηελ αλαβαζκηζκέλε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε, ζηε δηαβνχιεπζε πξηλ ηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ, ζηε δηαθαλή άζθεζε ηεο εμνπζίαο θαη ζηελ ππνρξεσηηθή ινγνδνζία
φπνηνπ αζθεί δεκφζηα εμνπζία, επηβάιιεη ηελ επαλαμηνιφγεζε ησλ δεκνηηθψλ ζεζκψλ
δηαθπβέξλεζεο, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπο, αιιά θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηάξζξσζή ηνπο, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ ακεζφηεξε θαη
απνηειεζκαηηθφηεξε ζπκκεηνρή θαη εμππεξέηεζε ηνπ δεκφηε».251
Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ εθηηκήζεσλ πεξί ελίζρπζεο ηεο
ζπιινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ αξρψλ
κέζα απφ ηηο ξπζκίζεηο ηεο πξφζθαηεο κεηαξξχζκηζεο, ζα εθηεζνχλ παξαθάησ
ελδεηθηηθά θάπνηεο αληηπξνζσπεπηηθέο θαη βαζηθέο κεηαβνιέο ζην ζχζηεκα
δηαθπβέξλεζεο ησλ Γήκσλ:
1) Ζ πξψηε κεηαβνιή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθινγή ησλ αξρψλ ησλ λέσλ Γήκσλ είλαη
ε επηκήθπλζε ηεο ζεηείαο ηνπο θαηά έλα έηνο. Ζ δηάξθεηα ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ
νξίδεηαη εθεμήο ζηα πέληε έηε. Ζ επηκήθπλζε απηή ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο
δηεχξπλζεο ηνπ δηαζέζηκνπ σθέιηκνπ ρξφλνπ ησλ αξρψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο,
ψζηε λα πξνβαίλνπλ ζε ξεαιηζηηθφηεξν θαη απνδνηηθφηεξν πξνγξακκαηηζκφ ηεο
δξάζεο ηνπο θαη εληζρχνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα
ζην λέν ζεζκηθφ ηνπο ξφιν θαη ζηα απμεκέλα θαζήθνληά ηνπο. 252 253
2) Δπαλέξρεηαη ην ζχζηεκα ηνπ 50%+1 ησλ εγθχξσλ ςήθσλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ
επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ, είηε ζηνλ πξψην γχξν ησλ εθινγψλ, είηε ζηνλ δεχηεξν,
εθφζνλ απηή δελ θαηαζηεί δπλαηή ζηνλ πξψην, πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηεζεί ν ζηφρνο
ηεο απμεκέλεο δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ λέσλ Ο.Σ.Α.
3) Γηαηεξείηαη ε ηζρχνπζα θαηαλνκή ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ησλ µειψλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν πέκπησλ (2/5)
ζηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο, ψζηε λα επηηεπρζεί ν δχζθνινο, αιιά θαη απνιχησο
αλαγθαίνο ζπγθεξαζκφο ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο θαη ηεο δηνηθεηηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο.
4) Οη κηθξφηεξνη ζε εθινγηθή δχλακε ζπλδπαζκνί κπνξνχλ πιένλ λα θαηαιάβνπλ
έδξα µε βάζε ηα αρξεζηκνπνίεηα ππφινηπα ςήθσλ, αθφκε θαη αλ δελ έρνπλ ιάβεη
αξηζκφ ςήθσλ ίζν µε ην εθινγηθφ κέηξν. Δληζρχεηαη, έηζη, ε ζπκκεηνρή
πεξηζζνηέξσλ ζπλδπαζκψλ ηφζν ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, φζν θαη ζην
http://government.gov.gr/2010/04/28/225/
250
Βλ. Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Σν χζηεκα Γηαθπβέξλεζεο ησλ Νέσλ Πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ,
Σειηθή Έθζεζε, φπ. αλαθ. παξ.,ζζ.60-78 .
251
Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ζ.18.
252
Βι. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Έθζεζε Αμηνιφγεζεο
πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ: «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», Αζήλα, 2010,ζ.11.
253
Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ,ζζ.24-25.
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Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην. Δπίζεο, θαζηεξψλεηαη ηθαλφο αξηζκφο µειψλ
Πεξηθεξεηαθνχ θαη Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ψζηε λα εθπξνζσπνχληαη πεξηζζφηεξνη
ζπλδπαζκνί ζε απηά.
5) Δηζάγεηαη ε δηαίξεζε ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Γήκσλ ζε εθινγηθέο πεξηθέξεηεο
πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο θαηαξγνχκελεο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ηνπο
ζπλελνχκελνπο Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο, θαζψο θαη ζηα ζεκεξηλά Γεκνηηθά
Γηακεξίζκαηα αληίζηνηρα. ε θάζε εθινγηθή πεξηθέξεηα αληηζηνηρεί νξηζκέλνο
αξηζκφο Πεξηθεξεηαθψλ ή Γεκνηηθψλ πκβνχισλ, αλάινγα µε ηνλ πιεζπζκφ ηεο,
µε πξφβιεςε ειάρηζηνπ αξηζκνχ εδξψλ, πνπ νξίδεηαη ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο
ησλ Πεξηθεξεηψλ ζε ηξεηο (3) θαη ζηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ησλ Γήκσλ ζε µία.
ηφρνο είλαη ηα Πεξηθεξεηαθά θαη Γεκνηηθά πκβνχιηα λα απαξηίδνληαη απφ
πκβνχινπο πξνεξρφκελνπο απφ πεξηζζφηεξεο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ψζηε λα
δηεπθνιχλεηαη ε άκεζε γλψζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ε αληηκεηψπηζή ηνπο µε ηε
ζπκκεηνρή ζηηο ζρεηηθέο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο, θαη πξνζψπσλ πξνεξρφκελσλ απφ
ηηο νηθείεο Π εξηθέξεηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, απνηξέπεηαη είηε ε ππνεθπξνζψπεζε
νξηζκέλσλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ, νη νπνίεο κέρξη ζήκεξα απνιάκβαλαλ
απηνδηνηθεηηθήο αθεξαηφηεηαο, είηε αθφκε ν απνθιεηζκφο ππνςεθίσλ
πξνεξρφκελσλ απφ νξηζκέλεο ηνπηθέο θνηλσλίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ δηαηεξείηαη
ε ζχλδεζε ησλ λέσλ απηνδηνηθεηηθψλ κνλάδσλ µε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη
εμηζνξξνπείηαη ε ηνπηθή αληηπξνζψπεπζε µε ηελ απηνδηνηθεηηθή ελφηεηα.254
6) πληζηψληαη πκβνχιηα Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ζηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο θαη
πκβνχιηα Σνπηθήο Κνηλφηεηαο ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο. Γηα ηελ εθινγή ησλ
πκβνχισλ ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηεο θαηαλνκήο ησλ
ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ θαη ησλ δχν
πέκπησλ (2/5) ζηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ. Γηα ηελ
εθινγή ησλ πκβνχισλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, ε θαηαλνκή ησλ εδξψλ γίλεηαη
αλαινγηθά ζην επίπεδν ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, κεηαμχ φισλ ησλ ζπλδπαζκψλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθινγέο θαη έρνπλ ππνςεθίνπο γηα ην πκβνχιην ηεο Σνπηθήο
Κνηλφηεηαο. Ο ζηφρνο πνπ ππαγνξεχεη απηέο ηηο πνιηηηθέο επηινγέο είλαη ε δηαηήξεζε
ηεο ηνπηθήο αληηπξνζψπεπζεο, ν απνθιεηζκφο ηεο ππνεθπξνζψπεζεο πεξηνρψλ θαη ελ
ηέιεη ε δηεχξπλζε ησλ ζεζκψλ δεκνηηθήο απνθέληξσζεο.
7) Μεηψλεηαη (κε ην άξζξν 13) ην ειηθηαθφ φξην εθινγηκφηεηαο απφ ην 21ν έηνο ζην
18ν έηνο ηεο ειηθίαο, γηα λα κπνξεί ν δεκφηεο λα απνθηήζεη ην δηθαίσκα ηνπ
εθιέγεζζαη ζηα αμηψκαηα γηα ζέζεηο δεκνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πκβνχισλ,
θαζψο επίζεο θαη γηα ηα πκβνχιηα Σνπηθήο θαη Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο,
πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζεί ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ δεκνηψλ ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο.255
4.4.5 Σα φξγαλα πνπ ζπγθξνηνχλ ην ζχζηεκα δεκνηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ν
λένο ξφινο πνπ αλαιακβάλνπλ λα επηηειέζνπλ
Α) Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αλαδεηθλχεηαη ζε θπξίαξρν φξγαλν. Ο επηηειηθφο
θαη ειεγθηηθφο ηνπ ξφινο εληζρχεηαη, κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ Δπηηξνπψλ. Ο
πεξηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ αηξεηψλ, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ
Γήκσλ θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ,
επέηξεςε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ αλά Γήκν. Ο αξηζκφο
ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ απφ 13
κέιε ζε Γήκνπο κε πιεζπζκφ έσο 2.000 θαη απμάλεηαη πξννδεπηηθά έσο 25 ζε 27
254
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Βι. ίδην, ζ.26.
Βι. ίδην,ζ.27.
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κέιε ζε Γήκνπο κε πιεζπζκφ απφ 10.000 έσο 30.000. Δθιέγεηαη πιένλ
δηαπαξαηαμηαθφ πξνεδξείν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη θαη ε
ειάζζσλ κεηνςεθία (Άξζξν 64). Δπίζεο, ε εθινγή Γεκνηηθψλ πκβνχισλ απφ ηελ
εθινγηθή ηνπο Πεξηθέξεηα δηαζθαιίδεη ηελ εθπξνζψπεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην
φισλ ησλ ζπλελνχκελσλ Γήκσλ θαη θνηλνηήησλ, µε βαζηθφ ζηφρν ηελ απνηξνπή
απνμέλσζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ απφ ηνπο αηξεηνχο. Κάζε εθινγηθή
Πεξηθέξεηα έρεη νπσζδήπνηε κία έδξα ζην λέν Γεκνηηθφ πκβνχιην. Ο εθινγέαο
κπνξεί λα εθθξάζεη ηελ πξνηίκεζή ηνπ ζε έσο ηξεηο ππνςεθίνπο ηεο εθινγηθήο ηνπ
Πεξηθέξεηαο. Χζηφζν, γηα λα εληζρπζεί πξννδεπηηθά ε δεκνηηθή ζπλείδεζε ζηα φξηα
ηνπ λένπ Γήκνπ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ζηαπξνδφηεζεο ελφο ππνςεθίνπ απφ ηα
φξηα ηεο εθινγηθήο Πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία ςεθίδεη ν εθινγέαο.
Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ απνζπκθφξεζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εληζρχνληαη
απνθαζηζηηθά νη Δπηηξνπέο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, νη νπνίεο έρνπλ αλάινγε
ζχλζεζε κε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη κπνξνχλ λα έρνπλ, κε βάζε ηνλ ζρεηηθφ
θαλνληζκφ ή/θαη ζρεηηθή εηδηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη
απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο.256 257
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηειεί κεηεμέιημε ηεο πξψελ Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο
θαη απνθηά αλαινγηθφηεξε ζπκκεηνρή ηεο αληηπνιίηεπζεο. Δληζρχεηαη ν επνπηηθφο
θαη ειεγθηηθφο ηεο ξφινο σο πξνο ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ, ήηνη ηελ εθηέιεζε πινπνίεζε πξνυπνινγηζκνχ, ηελ πνξεία εζφδσλ-εμφδσλ, ηνλ έιεγρν ησλ απεπζείαο
αλαζέζεσλ, ηελ πινπνίεζε ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο, ησλ έξγσλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ.
Ζ ζεηεία ηεο δηαξθεί δπφκηζε έηε. Δπηπιένλ, ελεκεξψλεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα αηξεηά εθηειεζηηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ θαη
εηζεγείηαη ζρεηηθά ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο (άρθρο 73) απνηειεί λέν φξγαλν ζηνπο Γήκνπο άλσ
ησλ δέθα ρηιηάδσλ θαηνίθσλ θαη ιεηηνπξγεί σο έλα απνθαζηζηηθφ θαη εηζεγεηηθφ
φξγαλν, κε αξκνδηφηεηεο σο πξνο ηα ζέκαηα πνιενδνκηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ
ραξαθηήξα, θαζψο θαη ζηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο αδεηνδνηήζεηο θαηαζηεκάησλ θαη
επηρεηξήζεσλ, κε ηνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ ιατθψλ αγνξψλ, ην ππαίζξην εκπφξην θαη
άιια. Δληζρχεηαη έηζη ζεκαληηθά ε ζπιινγηθή ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο. ηηο δχν απηέο επηηξνπέο πξνεδξεχεη ν Γήκαξρνο ή ν νξηδφκελνο απφ
απηφλ Αληηδήκαξρνο. ηηο Πεξηθέξεηεο πξνβιέπεηαη ε ζχζηαζε, µε απφθαζε ηνπ
Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, κέρξη δχν Δπηηξνπψλ, ζηηο νπνίεο ην πκβνχιην ζα
κεηαβηβάδεη απνθαζηζηηθέο θαη γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηέο ηνπ.
Με απηήλ ηε ξχζκηζε ηα δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηδηαίηεξα ηα
πνιενδνκηθά θαη ρσξνηαμηθά, ηα νπνία ζεσξνχληαη θξίζηκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ηνπηθήο θνηλφηεηαο, αληηκεησπίδνληαη απφ έλα ζπιινγηθφ θαη αληηπξνζσπεπηηθφ
φξγαλν, πεξηζζφηεξν επέιηθην απφ ην πνιππιεζέο Γεκνηηθφ πκβνχιην.258
Β) Σα εθηειεζηηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ: ν Γήκαξρνο, νη ηνπηθνί θαη ζεκαηηθνί
Αληηδήκαξρνη θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή.
1) Ο Γήκαξρνο (άξζξν 58) σο ν επηθεθαιήο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηεο
πιεηνςεθνχζαο δεκνηηθήο παξάηαμεο είλαη θνξέαο άκεζεο ιατθήο λνκηκνπνίεζεο. Ζ
θαηλνηνκία είλαη φηη αζθεί πιένλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ ζπλεξγαδφκελνο κε ηελ
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Χζηφζν, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ απσιεί ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα απνθαζίδεη ην ίδην γηα ζέκαηα
αξκνδηφηεηαο ηεο Δπηηξνπήο, πνπ θξίλεη φηη είλαη ηδηαίηεξα ζνβαξά.
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Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, ζηελ νπνία κεηέρνπλ νη ζεκαηηθνί θαη ηνπηθνί Αληηδήκαξρνη.
Βέβαηα, δηαηεξεί ηνλ εγεηηθφ θαη ζπληνληζηηθφ ηνπ ξφιν, εθφζνλ είλαη Πξφεδξνο ηεο
Δθηειεζηηθήο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Χζηφζν, ε ζεζκνζέηεζε ηνπ ζπιινγηθνχ
νξγάλνπ ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ε ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Αληηδεκάξρσλ
επηηξέπεη ζην Γήκαξρν λα εκβαζχλεη ηνλ επηηειηθφ ηνπ ξφιν θαη εμαζθαιίδεη έλα
πεξηζζφηεξν ηζνξξνπεκέλν ζχζηεκα θαηαλνκήο επζπλψλ θαη εμνπζίαο. Με απηφ ηνλ
ηξφπν, ε εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία απνθηά ζπιινγηθφ ραξαθηήξα µε ηξφπν ψζηε λα
εληζρχεηαη ν ζπληνληζκφο ζηελ άζθεζε ησλ δεκνηηθψλ πνιηηηθψλ.259 260
2) Οη Αληηδήκαξρνη θαηαηάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπο ζεκαηηθνχο θαη ηνπο
ηνπηθνχο Αληηδεκάξρνπο, νη ξφινη ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ζπκπίπηνπλ ζην ίδην
πξφζσπν. Οη Αληηδήκαξρνη επηιέγνληαη κεηαμχ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ απφ ην
Γήκαξρν. Οη ζεκαηηθνί Αληηδήκαξρνη κπνξνχλ λα αληηζηνηρνχλ ζηε ζπγθξφηεζε ησλ
βαζηθψλ ηνκέσλ ηεο δηνίθεζεο. Οη ηνπηθνί Αληηδήκαξρνη είλαη αξκφδηνη γηα
ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ πνπ ηαπηίδνληαη κε ηνπο Γ ήκνπο
πνπ ζπλελψλνληαη, κε ζθνπφ ην ζπληνληζκφ θαη ηε δηεχζπλζε εθ ηνπ ζχλεγγπο ησλ
ππεξεζηψλ ησλ θαηά ηφπνπο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ. Κξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαίλσλ
ν ξφινο ησλ ηνπηθψλ Αληηδεκάξρσλ γηα ηηο ζρέζεηο ησλ λέσλ Γήκσλ πξνο ηνπο πνιίηεο
ησλ θαηαξγνχκελσλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, «αθνχ έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο νξαηφο
ζεζκφο εχθνιεο ηνπηθήο πξφζβαζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ελψ παξάιιεια
δηαζθαιίδεηαη ε απεπζείαο εθπξνζψπεζε απηψλ ησλ πνιηηψλ ζηελ εθηειεζηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ λένπ δήκνπ».261 262
3) Καζηεξψλεηαη έλα λέν φξγαλν, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Άξζξα 62 θαη 63), σο
ζπιινγηθφ επηρεηξεζηαθφ-εθηειεζηηθφ φξγαλν ζηνπο Γήκνπο. Ζ επηηξνπή απηή
απνηειείηαη απφ ην Γήκαξρν σο Πξφεδξν θαη ζ’ απηήλ ζπκκεηέρνπλ φινη νη ζεκαηηθνί
θαη ηνπηθνί Αληηδήκαξρνη, θαζψο επίζεο (ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ) θαη ν Γεληθφο
Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ. Απνηειεί ην ζπιινγηθφ φξγαλν άζθεζεο δηνίθεζεο,
ζπληνληζκνχ θαη ινγνδνζίαο ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζηελ Απηνδηνίθεζε. Με
ηνλ ηξφπν απηφ, πεξηνξίδεηαη ε ζπγθέληξσζε εμνπζίαο ζε έλα µφλν πξφζσπν. ηφρν
ηεο ζπγθξφηεζεο ελφο ηέηνηνπ επηρεηξεζηαθνχ νξγάλνπ απνηέιεζε ε αχμεζε ηεο
δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο ηεο δεκνηηθήο δξάζεο, θαζψο θαη ν απνηειεζκαηηθφο
ζπληνληζκφο ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ.263
Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ηεο κεηαξξχζκηζεο ήηαλ ε επίηεπμε κεγάιεο
θιίκαθαο ζπλελψζεσλ ησλ ΟΣΑ, ψζηε απηνί λα ηζρπξνπνηεζνχλ θαη κέζσ ηνπ
κεγέζνπο ηνπο, θαη ε παξάιιειε επίηεπμε ηεο ελδνδεκνηηθήο απνθέληξσζεο, ψζηε λα
παξέρνληαη νη ππεξεζίεο φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζην δεκφηε. Σαπηφρξνλα
απαηηείηαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο ζρέζεο ηνπ Γήκνπ κε ην Υσξηφ θαη ηε
Γεηηνληά. Απηή ηε ζεκαληηθή δεκνθξαηηθή απνζηνιή ππεξεηεί ε ζπγθξφηεζε
πκβνπιίσλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ (ζηα πξψελ Σνπηθά Γηακεξίζκαηα θαη ζε
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Γήκνπο πνπ ζπλελψλνληαη, άλσ ησλ 2.000 θαηνίθσλ), µε γλψκνλα ηελ ελδπλάκσζε
ηεο δεκνηηθήο απνθέληξσζεο µε ηελ παξνρή λέσλ θαη νπζηαζηηθψλ αξκνδηνηήησλ,
θαη νη λέεο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα πκβνχιηα Σνπηθψλ
Κνηλνηήησλ (πξψελ Σνπηθά Γηακεξίζκαηα θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ). Έηζη, νη λένη
ηζρπξνί θαη κεγαιχηεξνη Γήκνη «πιεζηάδνπλ» ην δεκφηε θαη επαλαπξνζδηνξίδνπλ
ηελ έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο.
ηηο Σ νπηθέο Κ νηλφηεηεο εθιέγεηαη έλαο ηνπηθφο αληηπξφζσπνο γηα εθείλεο
πνπ έρνπλ κέρξη 300 θαηνίθνπο ελψ εθιέγνληαη ηξεηο ( 3) χκβνπινη Σνπηθήο
Κνηλφηεηαο ζε φζεο έρνπλ πιεζπζκφ κέρξη 2.000 θαηνίθνπο. ηηο Γεκνηηθέο
Κνηλφηεηεο εθιέγνληαη, αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ, 5,11 ή 15 κειή πκβνχιηα.
ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θάησ ησλ 300 θαηνίθσλ Σνπηθφο Δθπξφζσπνο
εθιέγεηαη ν πξψηνο ζε ζηαπξνχο ππνςήθηνο ηνπ ηνπηθά πιεηνςεθήζαληνο
ζπλδπαζκνχ. ηηο ππφινηπεο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ
εθιέγνληαη κε απιή αλαινγηθή κε βάζε ηελ εθινγηθή δχλακε ησλ ζπλδπαζκψλ ζε
ηνπηθφ επίπεδν. ηηο Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο, ε θαηαλνκή ησλ εδξψλ αθνινπζεί ηελ
θαηαλνκή ησλ εδξψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ν επηηπρψλ
ζπλδπαζκφο ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ εθιέγεη ηνπιάρηζηνλ ηα 3/5 θάζε πκβνπιίνπ
Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο. Σέινο, εληζρχεηαη ε ζπκκεηνρή πεξηζζνηέξσλ ζπλδπαζκψλ
ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ κπνξεί έλαο ζπλδπαζκφο λα εθιέμεη ππνςήθην,
αθφκα θαη εάλ δελ ζπγθεληξψζεη ην απαηηνχκελν εθινγηθφ κέηξν.
Οη λέεο αξκνδηφηεηεο ησλ πκβνπιίσλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (άρθρα 83 και 84)
αθνξνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπηθήο εκβέιεηαο πξνβιεκάησλ, φπσο ε απνθαηάζηαζε
επείγνληνο ραξαθηήξα βιαβψλ ζην νδηθφ δίθηπν θαη ηα ζπζηήκαηα άξδεπζεο,
χδξεπζεο-απνρέηεπζεο (φηαλ ν Γήκνο δε δηαζέηεη ΓΔΤΑ), θαζψο θαη επείγνπζεο
δξάζεηο θαζαξηφηεηαο, θχιαμεο θαη ζπληήξεζεο ζε θηήξηα, ε δηελέξγεηα επείγνληνο
ραξαθηήξα δξάζεσλ γηα ηελ ππξνπξνζηαζία, ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία, ηελ
θαζαξηφηεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζην
Σνπηθφ Γηακέξηζκα. Παξάιιεια, θαηνρπξψλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ Π ξνέδξσλ ηνπο
ζηα Γεκνηηθά πκβνχιηα (κε ςήθν, φπνηε απνθαζίδεηαη δήηεκα πνπ αθνξά άκεζα
ηελ Κνηλφηεηά ηνπο), ελψ ε εθινγή κέζσ εληαίνπ δηαπαξαηαμηαθνχ ςεθνδειηίνπ
δηεπθνιχλεη ηελ αλάδεημε ησλ απζεληηθφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ εθπξνζψπσλ ησλ
ρσξηψλ.
Αμίδεη λα ζηαρπνινγήζνπκε θάπνηεο απ’ απηέο, πνπ δειψλνπλ πην έληνλα ηελ
πξνζπάζεηα απνθέληξσζεο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηεπξπκέλσλ πιένλ Γήκσλ.
Σα πκβνχιηα Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο:
1 ) ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ θαη Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο
ηνπ Γήκνπ,
2) εηζεγνχληαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ γηα ηηο πξνηεξαηφηεηεο
ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ αληηζηνίρσλ δξάζεσλ,
3) κπνξνχλ λα ηνπο απνδνζνχλ επηπιένλ αξκνδηφηεηεο απφ ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα,
4) νπνηαδήπνηε απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηηο Γεκνηηθέο ή
Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη έρεη ιεθζεί ρσξίο ηελ πξφζθιεζε ησλ αληίζηνηρσλ
Πξνέδξσλ είλαη άθπξε.
Καηλνηνκίεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνθέληξσζεο επίζεο απνηεινχλ νη
ξπζκίζεηο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θάζε Γήκνπ πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθφ πνζνζηφ
γηα ηελ θαηαλνκή πηζηψζεσλ ζηηο Γεκνηηθέο θαη ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη φηη ζηηο
Σνπηθέο θαη Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο θαηαβάιιεηαη πάγηα πξνθαηαβνιή. Τπεχζπλνο
γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο είλαη ν Π ξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ή ν Πξφεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο.
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4.4.6 Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηνπο λεζησηηθνχο θαη νξεηλνχο δήκνπο
Γηαθεξπγκέλνο ζηφρνο ηεο κεηαξξχζκηζεο είλαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο
δεκνηηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη αλαγθαίεο ησλ πεξηνρψλ
απηψλ. Βαζηθή ζεζκηθή επηινγή είλαη ε δεκηνπξγία ελφο κφλν Γήκνπ ζε θάζε λεζί, ν
νπνίνο ζα απνηειέζεη ην Γήκν-θπβεξλείν γηα πην άκεζε εμππεξέηεζε ηνπ λεζηψηε
ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ.264
ηνπο λεζησηηθνχο Γήκνπο ζπγθξνηείηαη Δπηηξνπή Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο γηα
ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζεκάησλ ηνπξηζηηθήο
αλάπηπμεο θαη πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ. ηα Σνπηθά πκβνχιηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε
Γήκνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ εθηεηακέλεο ζπλελψζεηο απνδίδνληαη αξκνδηφηεηεο
αληίζηνηρεο ησλ ζεκεξηλψλ δηακεξηζκαηηθψλ ησλ κεγάισλ Γήκσλ. Αλεμαξηήησο
κεγέζνπο, ηα ζπκβνχιηα απηά είλαη ηξηκειή θαη' ειάρηζην. ε θάζε Γήκν ζα
αληηζηνηρεί έλαο ηνπηθφο Αληηδήκαξρνο κε απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο, ν νπνίνο αζθεί
επηπιένλ αξκνδηφηεηεο, φπσο ε αδεηνδφηεζε ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ
ελδηαθέξνληνο θαη είλαη Πξφεδξνο ησλ πκβνπιίσλ ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ.
Οη λεζησηηθνί απηνί Γήκνη αζθνχλ πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο
επεηξσηηθνχο Γήκνπο, αλαιακβάλνληαο θαη επηπιένλ αξκνδηφηεηεο πνπ ζηελ ππφινηπε
Διιάδα αζθνχληαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ, ηεο ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο
δσήο ησλ λεζησηψλ, ηδηαίηεξα κε ηνπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο θαη θηελνηξνθίαο,
ελέξγεηαο, εκπνξίνπ, ηνπξηζκνχ θαη απαζρφιεζεο, κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ,
ρσξνηαμίαο, πνιενδνκίαο θαη πεξηβάιινληνο.
Γηα ηνπο νξεηλνχο Γήκνπο πξνβιέπεηαη κεηαρείξηζε αλάινγε πξνο εθείλε ησλ
λεζησηηθψλ Γήκσλ ελφςεη ηεο χπαξμεο θνηλψλ πξνβιεκάησλ πξνζπέιαζεο θαη
νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.
4.4.7 Σν ζχζηεκα πεξηθεξεηαθήο δηαθπβέξλεζεο
Σν ζχζηεκα πεξηθεξεηαθήο δηαθπβέξλεζεο ζηεξίδεηαη ζηηο βαζηθέο ζεζκηθέο
επηινγέο πνπ έρνπλ αλαιπζεί ζηηο πξνεγνχκελεο ελφηεηεο γηα ηνπο Γήκνπο. Σν
εθινγηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Απηνδηνίθεζεο
απνζθνπεί ζηελ αλαδσνγφλεζε ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο θαη ζπκκεηνρηθήο
δεκνθξαηίαο. πλ ηνηο άιινηο, ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ
λφκνπ, θηινδνμεί λα πεξηνξίζεη ηελ αδηαθάλεηα ζηα νηθνλνκηθά ησλ παξαηάμεσλ κε
ηελ εηζαγσγή απνηειεζκαηηθφηεξσλ ειέγρσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθινγηθψλ
δαπαλψλ. Γη’ απηφ άιισζηε πξνβιέθζεθαλ κηθξφηεξεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο γηα ηνπο
πκβνχινπο. Οη λέεο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο ηεο Απηνδηνίθεζεο είλαη νη πξψελ
Ννκαξρίεο.
ζνλ αθνξά ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην, απηφ ζεσξείηαη ην αλψηεξν
απνθαζηζηηθφ πνιηηηθφ φξγαλν ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ζεζπίδεηαη ηεθκήξην
αξκνδηφηεηαο γηα φια ηα ζέκαηα, εθηφο απφ απηά πνπ αλήθνπλ απφ ην Νφκν ζηελ
αξκνδηφηεηα ηνπ Πεξηθεξεηάξρε ή άιισλ νξγάλσλ ηεο Πεξηθέξεηαο.
4.4.8 Νένη ζεζκνί δηαβνχιεπζεο
Καη ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο είραλ σξηκάζεη νη ζπλζήθεο γηα ηελ
εηζαγσγή λέσλ ζεζκψλ δηαβνχιεπζεο, φπσο θαηαδεηθλχεη γηα άιιε κηα θνξά ην

Τπάξρνπλ βέβαηα θαη νη εμαηξέζεηο γηα ηδηαίηεξα λεζηά κε επαξθή ζπγθνηλσληαθή ζχλδεζε, γηα ηα
νπνία θξίζεθε σο επσθειέζηεξε ε ζπλέλσζή ηνπο κε ηνλ θνληηλφηεξν Γήκν.
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γεγνλφο πνιινί απφ ηνπο λένπο ζεζκνχο δηαβνχιεπζεο πνπ εηζήγαγε ν «Καιιηθξάηεο»
είραλ ήδε πξνηαζεί απφ ηε ζρεηηθή κειέηε ηνπ ΗΣΑ.265
Ο πξψελ Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, Ησάλλεο Ν. Ραγθνχζεο, ζηελ εηζαγσγή ηεο
έθδνζεο ηνπ «Καιιηθξάηε» απφ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν (2010) αλαθέξεη:
« Καιιηθξάηεο, ζηελ πξάμε, ζεκαίλεη δηαθάλεηα, ινγνδνζία, ιεηηνπξγηθφηεηα,
απνηειεζκαηηθφηεηα, θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Πξνάγεη ηνλ
εθδεκνθξαηηζκφ θαη ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ πνπ ηηο αθνξνχλ».
ηελ Α ηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ « Καιιηθξάηε» (Ν. 3852/10) ππάξρνπλ ηα θάησζη
απνζπάζκαηα, ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζπκκεηνρηθή κνξθή πνπ απνπεηξάηαη λα
πξνζιάβεη ε δηνηθεηηθή απηή κεηαξξχζκηζε:
1) «Θεκειηψδε επηινγή ζπληζηά ε αλαβάζκηζε ηεο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο
απηνδηνίθεζεο, ηφζν κε ηνλ εκπινπηηζκφ ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο ε
δηαβνχιεπζε, φζν θαη κε ηε βειηίσζε ηεο αληηπξνζψπεπζεο».
2) « Έηζη πινπνηνχληαη νη ζπζηάζεηο ηεο Λεπθήο Βίβινπ γηα ηελ
Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε σο πξνο ηελ εθαξκνγή ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ-κειψλ,
αξρψλ θαη κεραληζκψλ δηαβνχιεπζεο, ζπληνληζκνχ, ζπλεξγαζίαο θαη αμηνιφγεζεο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ απνθεχγεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ απνθάζεσλ ζε έλα επίπεδν
εμνπζίαο θαη πξνσζείηαη ε ζπλππεπζπλφηεηα φισλ ησλ επηπέδσλ δηνίθεζεο.
Γηαζθαιίδεηαη ινηπφλ φηη νη πνιηηηθέο εθαξκφδνληαη ζην εγγχηεξν πξνο ηνλ πνιίηε
επίπεδν δηνίθεζεο. Σέινο, επηδηψθεηαη ε ηφλσζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο θαη
ηεο δηαθάλεηαο κέζσ ηεο εθαξκνγήο κεζφδσλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη
ξπζκίζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ ζρέδην λφκνπ επεθηείλνπλ ηε ζπλεξγαζία ησλ
αηξεηψλ αξρψλ κε ηνπο θνξείο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κε ζεζκνχο φπσο ε επηηξνπή
δηαβνχιεπζεο θαη ην ζπκβνχιην έληαμεο κεηαλαζηψλ».
3) «Η ελζσκάησζε ησλ λέσλ αξρψλ δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο νδεγεί ζηελ
αλαβαζκηζκέλε ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε, ζηε δηαβνχιεπζε πξηλ ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ,
ζηε δηαθαλή άζθεζε ηεο εμνπζίαο θαη ζηελ ππνρξεσηηθή ινγνδνζία φπνηνπ αζθεί
δεκφζηα εμνπζία, επηβάιιεη ηελ επαλαμηνιφγεζε ησλ δεκνηηθψλ ζεζκψλ
δηαθπβέξλεζεο, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπο αιιά θαη ηελ
απνθεληξσκέλε δηάξζξσζή ηνπο, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ ακεζφηεξε θαη
απνηειεζκαηηθφηεξε ζπκκεηνρή θαη εμππεξέηεζε ηνπ δεκφηε».266
Έηζη, ζεζκνζεηνχληαη γηα πξψηε θνξά λέα δεκνηηθά φξγαλα, φπσο ε Γεκνηηθή
Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο (αξ. 76), ε Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο (αξ. 178)
θαη ην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ (αξ. 78).
1) Ζ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο (άξζξν 76) θαζηεξψλεηαη ππνρξεσηηθά ζε Γήκνπο κε
πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ σο γλσκνδνηηθφ φξγαλν, ελψ πξναηξεηηθά ζα
κπνξνχζε λα ζπζηαζεί ζε φινπο ηνπο Γήκνπο. Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο πξνέξρνληαη απφ ηνπο παξαγσγηθνχο θνξείο ηνπ Γήκνπ ή
ηεο Πεξηθέξεηαο. Πξέπεη, κε άιια ιφγηα, απηή λα απαξηίδεηαη απφ κέιε ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο, φπσο κέιε: α. ησλ ηνπηθψλ Δκπνξηθψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πιιφγσλ θαη
Οξγαλψζεσλ, β. ησλ Δπηζηεκνληθψλ πιιφγσλ θαη θνξέσλ, γ. ησλ ηνπηθψλ
νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ, δ. ησλ εξγαδνκέλσλ ζην Γήκν θαη ηα
Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα, ε. ησλ Δλψζεσλ θαη πιιφγσλ Γνλέσλ, ζη. ησλ Αζιεηηθψλ θαη
Πνιηηηζηηθψλ πιιφγσλ θαη θνξέσλ, δ. ησλ εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη θηλήζεσλ
265

Βλ. Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Σν χζηεκα Γηαθπβέξλεζεο ησλ Νέσλ Πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ,
Σειηθή Έθζεζε, φπ. αλαθ. παξ.,ζ.76.
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Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ζ.8,12-13,18.
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ησλ πνιηηψλ, ε. άιισλ νξγαλψζεσλ θαη θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ζ.
εθπξφζσπνη ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Νέσλ θαη η. δεκφηεο.
Οη θνξείο απηνί επηιέγνληαη απφ ην Γεκνηηθφ ή Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην κε ηελ
απμεκέλε πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηνπ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ µειψλ ηεο
Δπηηξνπήο κπνξεί λα είλαη απφ 25 έσο 50 µέιε. Απφ απηά ην 1/3 ησλ κειψλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο επηιέγνληαη κε θιήξν απφ ηνπο
εγγεγξακκέλνπο δεκφηεο, δειαδή απφ απινχο πνιίηεο. πγθαιείηαη κε απφθαζε ηνπ
Γεκάξρνπ ππνρξεσηηθά εηεζίσο, πξηλ απφ ηελ έγθξηζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην
ηνπ εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπιάρηζηνλ κία
θνξά θάζε ηξεηο κήλεο γηα άιια ζέκαηα πνπ εηζάγνληαη πξνο ζπδήηεζε.
Δπηζεκαίλεηαη εδψ φηη ν Καιιηθξάηεο θάλεη βήκαηα θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε θαη ηνπ
ζπκκεηνρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κίαο θίλεζεο πνπ μεθίλεζε απφ ην Πφξην Αιέγθξε ηεο
Βξαδηιίαο κε κεγάιε επηηπρία. Δπίζεο, εθπνλείηαη Οδηθφο Υάξηεο Λήςεο Απφθαζεο,
ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φια ηα ζηάδηα θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ
(δηαβνχιεπζε, αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν).
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο θαινχληαη θαηά πεξίπησζε λα
ζπκκεηάζρνπλ θαη εθπξφζσπνη ησλ επίζεκσλ θνξέσλ θαη Αξρψλ, ηφζν ηνπηθψλ,
φζν θαη θξαηηθψλ. Δπίζεο, νξίδεηαη σο Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο
Γηαβνχιεπζεο ν ίδηνο ν Γήκαξρνο. Απηέο νη δχν πξνβιέςεηο πξνζδίδνπλ θχξνο ζηε
δηαδηθαζία θαη θαζηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο αμηφπηζηα.
Παξάιιεια, ππνθξχπηεηαη θη έλαο ινγνδνηηθφο ραξαθηήξαο απφ ηελ πιεπξά ησλ
Αξρψλ πξνο ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 267
Πξηλ απφ ηε ζεζκνζέηεζε απηνχ ηνπ νξγάλνπ νη εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο
θνηλφηεηαο επεδίσθαλ κεκνλσκέλα ηελ πξφζβαζε ζηελ εγεζία ηνπ ΟΣΑ. Σν λέν
απηφ ζεζκηθφ φξγαλν αλνίγεη πιένλ ην δξφκν ηεο ζπγθξνηεκέλεο, ζεζκνζεηεκέλεο
θαη αλνηθηήο ζπκκεηνρήο θαη δηαβνχιεπζεο κε εθπξνζψπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Φηινδνμεί λα απνηειέζεη έλα λέν φρεκα ζπκκεηνρήο ηεο θνηλσλίαο ζηηο δηαδηθαζίεο
δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν κε δηαθάλεηα. Ζ κεγάιε πξνζθνξά θαη
απνζηνιή απηνχ ηνπ νξγάλνπ ζηελ πξφνδν ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο είλαη φηη, κέζσ ηνπ
δηαιφγνπ θαη ηεο ζχλζεζεο απφςεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο
ηνπ κε ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, κπνξνχλ λα
επηηεπρζνχλ αλνηθηέο ζπλαηλέζεηο φζνλ αθνξά καθξνπξφζεζκεο θαη νινθιεξσκέλεο
πνιηηηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηελ καθξφπλνε αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ, ψζηε λα
θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο θαη επσθειείο γηα ην ζχλνιν ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο νη βαζηθέο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο θαη επηινγέο ηνπ Γήκνπ.268
Ζ πξφβιεςε γηα ζπκκεηνρή πνιηηψλ ζην πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο πνπ
θιεξψλνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηνπο νηθείνπο εθινγηθνχο
θαηαιφγνπο ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ, κέζσ ηνπ κε ειέγμηκνπ
παξάγνληα ηεο ηχρεο, αιιά θαη ζηελ εμαζθάιηζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ γηα ζπκκεηνρή
ζε φινπο ηνπο δεκφηεο. Δπίζεο, έρεη πξνζδηνξηζηεί κηθξή ζεηεία γηα ην πκβνχιην,
κφλν 2,5 εηψλ, ψζηε λα κελ παγηψλνληαη ζρέζεηο κε δηάθνξα ζπκθέξνληα.
Τπάξρεη βέβαηα θαη ν θίλδπλνο, ιφγσ ηνπ ειιείκκαηνο δεκνθξαηηθήο
ζπκκεηνρηθήο θαη δηαινγηθήο θνπιηνχξαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία,
ε επηινγή ησλ θιεξσηψλ λα κε γίλεηαη κε θαζαξά ηπραίν ηξφπν, αιιά λα επηιέγνληαη
κε αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο πνιίηεο πνπ δηάθεηληαη θηιηθά ζε ζπγθεθξηκέλα θφκκαηα
ή θαη ζπκθέξνληα, εηδηθά θαηά ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ
Βι. Αξβαλίηεο Αιέμηνο, φπ. αλαθ. παξ. , ζ.32.
Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ,ζ.75.
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ζεζκνχ. Δληνχηνηο, ζε βάζνο ρξφλνπ είλαη πηζαλφ απηά ηα θαηλφκελα λα
εμαιεηθζνχλ εμαηηίαο ηεο απνθφκηζεο ζεηηθψλ εκπεηξηψλ κέζα απφ ηελ ίδηα ηε
δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο.
Θα κπνξνχζε λα επηθξηζεί ν γλσκνδνηηθφο κφλνλ ραξαθηήξαο ηνπ λένπ νξγάλνπ.
Πξφθεηηαη, φκσο, γηα έλα λέν φξγαλν ζην νπνίν δελ ζα κπνξνχζαλ εμαξρήο λα δνζνχλ
απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη εμνπζίεο πξηλ λα δηαπηζησζεί ε δπλαηφηεηά ηνπ λα
ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ θνηλσληθή θαη δεκνθξαηηθή αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ. Χζηφζν, ζε
κία πξνζπάζεηα δνθηκαζίαο ηεο δχλακεο απηνχ ηνπ λένπ νξγάλνπ ν «Καιιηθξάηεο»
πξνέβιεςε ψζηε λα ηνπ παξαζρεζνχλ γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο ζε κία επξχηεηα
ησλ ζεκάησλ, πνπ θαιχπηεη φια ηα δεηήκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γηα
παξάδεηγκα, γλσκνδνηεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζρεηηθά µε θξίζηκα δεηήκαηα,
φπσο γηα ηα αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ηνπ Γήκνπ, ην
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ θαη γηα ζέκαηα
γεληθφηεξνπ ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, πνπ παξαπέκπνληαη ζε απηφ απφ ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην ή ην Γήκαξρν. Αθφκε, εμεηάδεη ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα θαη ηηο
αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ θαη θαηαζέηεη ζρεηηθέο πξνηάζεηο. Δπίζεο,
κπνξεί λα δηαηππψλεη παξαηεξήζεηο επί ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θαλνληζηηθνχ
ραξαθηήξα απνθάζεσλ ησλ Γήκσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη ζχκθσλα µε ην άξζξν 79 ηνπ
Κ∆Κ.
Ζ δηαηχπσζε γλψκεο απφ ηελ Δπηηξνπή Γεκνηηθήο Γηαβνχιεπζεο δελ απνθιείεη
ηελ παξάιιειε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε µε ηνπο πνιίηεο, µέζσ δηαδηθηχνπ. Οη
πξνηάζεηο ηεο ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο
Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο θαηά ηελ αληίζηνηρε ζπλεδξίαζή ηεο.
Γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ηζρχνπλ νη ίδηεο ξπζκίζεηο,
φπσο θαη γηα ηε Γεκνηηθή Δπηηξνπή. Ζ κφλε δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη ε ζεηεία ηεο
Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο αθνινπζεί ηε ζεηεία ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ. Μέζα
απφ ην φξγαλν απηφ θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο δηαζθαιίδεηαη ε αλνηθηή,
νξζνινγηθή θαη επξεία αληαιιαγή επηρεηξεκάησλ θαη απφςεσλ, ε αλνηθηή
αληηπαξάζεζε θαη ε παξαγσγηθή ζχλζεζε ησλ επηκέξνπο ζπκθεξφλησλ.
Παξάιιεια, πξνσζείηαη ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ θαη
θνξέσλ δηνίθεζεο θαη απηνδηνίθεζεο. Βαζηθή ηνπ απνζηνιή είλαη ε ζχλζεζε θαη ν
ζπγθεξαζκφο ησλ επηκέξνπο απφςεσλ θαη ζπκθεξφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα
ζπγθξνηεζεί µηα εληαία, ζπλεθηηθή, ζπλαηλεηηθή θαη ξεαιηζηηθή αλαπηπμηαθή
πνιηηηθή γηα ηελ Πεξηθέξεηα, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί, ζηε ζπλέρεηα, ε πινπνίεζε κηαο
πεξηθεξεηαθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο. 269
Με ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΠΑ ε ΔΔΣΑΑ εθπφλεζε έλαλ νδεγφ δεκνηηθήο
δηαβνχιεπζεο, ν νπνίνο πξνηείλεη κία κεζνδνινγίαο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ
λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θαη επηζεκαίλεη φηη ε νπζία ηεο δηαβνχιεπζεο δελ
εμαληιείηαη ζηε ζχγθιηζε ηεο Δπηηξνπήο, αιιά είλαη κία ζπλερήο δηεξγαζία αλάκεζα
ζηα εκπιεθφκελα κέξε. Σα ζεκαληηθφηεξα κέξε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη αθελφο εθείλα
πνπ ζπκβαίλνπλ πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε (νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο) θαη αθεηέξνπ κεηά απφ απηήλ (ε δηαρείξηζε ησλ πνξηζκάησλ απφ
ηελ Γεκνηηθή Α ξρή). Σνλίδεη παξάιιεια φηη πξέπεη λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο, ψζηε λα αξζεί ην θιίκα δπζπηζηίαο πνπ ελδερνκέλσο λα ππάξρεη θαη φηη ε
δηαηχπσζε απφςεσλ πνπ ζεσξνχληαη ελνριεηηθέο δελ πξέπεη λα απνζαξξχλεηαη,
γηαηί δίλεη ηελ επθαηξία λα μεηπιηρζνχλ θάπνηεο αζέαηεο πιελ φκσο ππαξθηέο
Βι. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Έθζεζε Αμηνιφγεζεο
πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ: «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», Αζήλα, 2010,ζ. 20.
269

80
αληηιήςεηο κίαο θνηλφηεηαο θαη απηφο είλαη ίζσο ν κφλνο ηξφπνο λα αληηκεησπηζζνχλ.
270

2) Σν πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ (άξζξν 78) ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί κε
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ σο ζπκβνπιεπηηθφ θαη γλσκνδνηηθφ φξγαλν
ηνπ Γ ήκνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Έξγν ησλ πκβνπιίσλ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ είλαη ε θαηαγξαθή θαη ε δηεξεχλεζε
ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο πνπ θαηνηθνχλ κφληκα ζηελ
πεξηθέξεηα ηνπ Γ ήκνπ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο
δεκηνπξγίαο ελφο δηαχινπ θαηαλφεζεο κεηαμχ Διιήλσλ θαη κεηαλαζηψλ.
Σα κέιε ελφο πκβνπιίνπ είλαη πέληε έσο έληεθα (5 – 11) θαη νξίδνληαη απφ ην
νηθείν Γεκνηηθφ πκβνχιην. Ο αξηζκφο ίζσο λα είλαη πνιχ κηθξφο, γηα λα
εθπξνζσπεζνχλ επαξθψο φιεο νη κεηαλαζηεπηηθέο κεηνλφηεηεο κίαο πεξηνρήο. Θεηηθφ
θξίλεηαη πάλησο φηη νξίδεηαη Πξφεδξνο ζην πκβνχιην έληαμεο κεηαλαζηψλ έλαο εθ
ησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ-κειψλ ηνπ θαη φηη νξίδνληαη ππνρξεσηηθά σο κέιε ηνπ
αιινδαπνί Γεκνηηθνί χκβνπινη πνπ έρνπλ ηπρφλ εθιεγεί.
ε κηα επνρή έληαζεο θαη έμαξζεο ησλ θαηλνκέλσλ ηφζν ηεο ιαζξνκεηαλάζηεπζεο,
φζν θαη ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο, κεζνχζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, επηηείλεηαη ε αλάγθε
αλάδεημεο ηνπ ξφιν ηνπ θαη ηεο εκβάζπλζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.
3) Οη ζπλειεχζεηο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ (άξζξν 85) είλαη έλαο ζεζκφο πνπ
επαλέξρεηαη κε ην δηηηφ ζηφρν ηεο ελίζρπζεο ηεο ιατθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο
εζσηεξηθήο απνθέληξσζεο. χκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ απηή ηε ζεζκηθή
δηαδηθαζία, νη θάηνηθνη ( µε θαζνιηθή ζπκκεηνρή) θαη νη θνξείο ηεο ηνπηθήο
θνηλφηεηαο θαινχληαη ηνπιάρηζηνλ µηα θνξά ην ρξφλν ζε ζπλέιεπζε θαη πξνηείλνπλ
ζηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ ηηο δξάζεηο πνπ πξέπεη λα αλαιάβεη ν Γήκνο,
αλάινγα µε ην ραξαθηήξα ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ηηο
πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε.
Σα θχξηα ζέκαηα επί ησλ νπνίσλ νη θάηνηθνη θαινχληαη λα δηακνξθψζνπλ ηηο
πξνηάζεηο ηνπο αθνξνχλ α. ηελ παξνρή θνηλσληθψλ ή άιισλ ππεξεζηψλ γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο, β. ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ παηδηψλ ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο
ηνπ Γήκνπ, γ. ηα έξγα πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, δ. ηελ
παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε θαη πξνβνιή ηεο ηνπηθήο
θνηλφηεηαο, ε. ηελ εθαξκνγή πνιηηηζηηθψλ, ςπραγσγηθψλ θαη αζιεηηθψλ πξνγξακκάησλ
θαη ζη. θάζε άιιν ζέκα πνπ αθνξά ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. Δπίζεο, ε Γεκνηηθή Αξρή
νθείιεη λα κεξηκλά γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζνινγηθήο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ ζε
θάζε γεηηνληά θαη ρσξηφ.271
4.4.9 Παιηνί ζεζκνί ππφ ην πξίζκα ηνπ λένπ πιαηζίνπ
1) Σα Σνπηθά πκβνχιηα Νέσλ απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζεζκηθή
πξσηνβνπιία, γηαηί ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο απνηειεί έλαλ
θξίζηκν παξάγνληα ηεο δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο, θαζψο ζπκβάιιεη αθελφο ζηελ
θνηλσληθή ηνπο έληαμε, αθεηέξνπ εκπινπηίδεη θαη αλαδσνγνλεί ην θνηλσληθφ ζχλνιν
κε ηελ πξσηνπνξία θαη ηελ θαηλνηνκία ηεο ζθέςεο ηνπο.
Ο ζεζκφο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Νέσλ εηζήρζε κε ην Ν. 3443/2007 κε ηίηιν
«Σνπηθά πκβνχιηα Νέσλ θαη Άιιεο Γηαηάμεηο». Βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή ηεο
Βι. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Οδεγφο δεκνηηθήο Γηαβνχιεπζεο,ζζ.11-21.
http://www.eetaa.gr:8080/kallikratis/support/Odhgoi/odhgos_dhmotikhs_diavoulefsis.pdf
271
Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ,ζζ.77-78.
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αξρήο φηη ε ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηα ηνπηθά δξψκελα ζπκβάιιεη ζηελ έληαμε θαη
ζηελ αθνκνίσζή ηνπο ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε δσή ησλ θνηλνηήησλ, ελψ παξάιιεια
ηνπο απνκαθξχλεη απφ πεξηζσξηαθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο.
Ο ζθνπφο ηνπ λφκνπ ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ λέσλ ζε δεηήκαηα πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο (Άξζξν 1). Ζ ζπκκεηνρή απηή
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ κε ηνπο θνξείο
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα επεκβαίλνπλ ζε
ζπγθεθξηκέλα ηνπηθά πξνβιήκαηα. Ζ ζπλεξγαζία απηή έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηε
δεκηνπξγία ηθαλψλ ζπλζεθψλ, ψζηε νη λένη άλζξσπνη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα
έθθξαζεο θαη ζπκκεηνρήο ζηα θνηλσληθά δξψκελα.
Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ Νέσλ έρεη ζπλνπηηθά σο
εμήο: γίλεηαη εγγξαθή ησλ λέσλ κειψλ ειηθίαο απφ 15 έσο 28 εηψλ ζε κεηξψν κειψλ
(Άξζξν 2). Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ γίλεηαη κέζα απφ κηα εθινγηθή
δηαδηθαζία θάζε δχν ρξφληα. Απφ ηηο ίδηεο εθινγέο πξνθχπηεη θαη ν Πξφεδξνο ηνπ
πκβνπιίνπ. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ πκβνπιίνπ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε
ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο ή ηεο θνηλφηεηαο (Άξζξα 5-7). Σν φξγαλν απηφ
ζπλεδξηάδεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην κήλα. ξγαλα ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ
Νέσλ είλαη ε πλέιεπζε, ην πκβνχιην θαη ν Πξφεδξνο (Άξζξν 3). Ζ πλέιεπζε
ζπγθαιείηαη ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, ζηηο αξραηξεζίεο ηεο νπνίαο
ζπκκεηέρνπλ απηνδίθαηα φια ηα κέιε. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο είλαη δεκφζηεο θαη
ζπκκεηέρνπλ επίζεο εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ δεκνηηθψλ Αξρψλ (Άξζξν 4).
Ζ ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία βαζίδεηαη ζε απνθιεηζηηθά
ειηθηαθά θξηηήξηα. Απηφ έρεη σο βαζηθφ επαθφινπζν λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
ζπκκεηνρήο ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο λένπο αλζξψπνπο, αλεμαξηήησο ηνπ
κνξθσηηθνχ, θνηλσληθνχ ή νηθνλνκηθνχ ηνπο επηπέδνπ. Δπίζεο, επηηξέπεη ζηα άηνκα
λεαξήο ειηθίαο λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα εθθξάδνληαη ρσξίο λα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε
λα είλαη παξάιιεια κέιε θάπνηαο θνκκαηηθήο νξγάλσζεο.
Χζηφζν, φζνη λένη επηζπκνχλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε νξγαλσκέλεο θνηλσληθέο ή
πνιηηηθέο νκάδεο (θνηηεηηθέο ή θνκκαηηθέο λενιαίεο), έρνπλ επίζεο ην δηθαίσκα
ζπκκεηνρήο. Ζ δπλαηφηεηα απηή πξνάγεη ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο
νξγαλσκέλνπο πνιηηηθά θαη ζηνπο κε νξγαλσκέλνπο πνιηηηθά λένπο.
Δπηπξφζζεηα, ε πηνζέηεζε θαη ε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ αληηπξνζσπεπηηθήο
δεκνθξαηίαο ζηα Σνπηθά πκβνχιηα Νέσλ κπνχλ ηνπο λένπο ζηνπο φξνπο θαη
δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο επξχηεξεο δεκφζηαο ζθαίξαο. Παξάιιεια, ε
αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Νέσλ απνκαθξχλεη ην
ελδερφκελν απνθιεηζκνχ ησλ πνηθηιφκνξθσλ λεαληθψλ απφςεσλ, κέζσ ηεο
δπλαηφηεηαο εθινγήο ηνπο ζην πκβνχιην.
ε κηα επνρή έληνλεο ακθηζβήηεζεο ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ δεκνθξαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ νη λένη, κέζσ απηνχ ηνπ ζεζκνχ, γλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο δεκνθξαηηθήο
ζπκκεηνρήο θαη ηεο ζπιινγηθφηεηαο, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο πνιηηηθήο
παξαίηεζεο. Ζ ζχκπξαμή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, ε επίδξαζή
ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ
επίιπζε ησλ ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ, παξαδείγκαηνο ράξηλ κέζσ ηνπ εζεινληηζκνχ,
ελζαξξχλεη ηνπο λένπο θαη ιεηηνπξγεί σο θίλεηξν ζηελ εκπινθή ηνπο ζηα θνηλά.
Με ηνλ «Καιιηθξάηε» ε επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ
κεηαθέξζεθε ζηνπο λένπο Γήκνπο θαη απηή απνθηά αθφκε πην κεγάιε θνηλσληθή θαη
πνιηηηθή δηάζηαζε, θαζψο δηεπξχλεηαη ην πεδίν ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Γήκσλ θαη
θαηά ζπλέπεηα δηεπξχλεηαη ην θάζκα ησλ ζεκάησλ πνπ κπνξεί λα ελδηαθέξνπλ ηνπο
λένπο. Ζ δπλαηφηεηα πιένλ γηα ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηελ Οινκέιεηα ελφο Σνπηθνχ
πκβνπιίνπ δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα πην ζχλζεηε θαη δεκηνπξγηθή
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ζπκκεηνρή ησλ λέσλ ζηα θνηλά θαη ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία λα δηακνξθψζνπλ ζε
ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ ηαπηφηεηα κηαο πφιεο, φζνλ αθνξά ην πνιηηηζηηθφ, ην
θνηλσληθφ, αθφκε θαη ην πνιηηηθφ πεδίν.
2) Σν Σνπηθφ πκβνχιην Πξφιεςεο ηεο Παξαβαηηθφηεηαο είλαη ζπκβνπιεπηηθφ γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαη έρεη ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο
θαη ηελ αζθάιεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ.
Σα Σνπηθά πκβνχιηα Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο απνηεινχληαη απφ κέιε ηα
νπνία είλαη επηζηήκνλεο θαη ιεηηνπξγνί πνπ δηαζέηνπλ εηδηθέο γλψζεηο θαη πείξα ζηνλ
ηνκέα ηεο παξαβαηηθφηεηαο, φπσο δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί, εγθιεκαηνιφγνη, ςπρνιφγνη,
θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί.
Γηνξγαλψλεη εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα θαη ζπλαθείο εθδειψζεηο επαηζζεηνπνίεζεο
θαη ελεκέξσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο ηεο
πεξηνρήο, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε κηαο ελαιιαθηηθήο θαη απνθεληξσκέλεο
αληηπαξαβαηηθήο πνιηηηθήο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο
ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.272
4.4.10 Νένη ζεζκνί δηαθάλεηαο
1) Ο «πκπαξαζηάηεο» ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο (άξζξν 77) απνηειεί
θαηλνηφκν ζεζκφ273 εζσηεξηθήο δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ πνιηηψλ, επηρεηξήζεσλ θαη
ΟΣΑ γηα ηελ εζσηεξηθή θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο ζε Γήκνπο πιεζπζκνχ
άλσ ησλ 20.000 θαηνίθσλ. Γηα ηελ εθινγή ηνπ ή ηελ αλάθιεζή ηνπ απαηηείηαη
πιεηνςεθία ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, γεγνλφο πνπ επηβάιιεη
ηελ επηινγή ηνπ µε επξεία απνδνρή. Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο
Δπηρείξεζεο, ζε αλαινγία κε ην πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε, έρεη σο απνζηνιή ηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο θαθνδηνίθεζεο, ηε δηαζθάιηζε ηεο ακεξνιεςίαο ησλ δεκνηηθψλ
αξρψλ, ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη
ηελ απνζπκθφξεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ άιισλ αηξεηψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ απφ
ηελ ζπζζψξεπζε αηηεκάησλ θαη παξαπφλσλ ησλ πνιηηψλ. Με ηε ιεηηνπξγία απηνχ
ηνπ ζεζκνχ αλακέλεηαη λα εθιείςνπλ πξφζζεηεο δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο
δηαδηθαζίεο, κε απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε δηαδηθαζηψλ, πφξσλ, ρξφλνπ,
ρξήκαηνο θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο ηαιαηπσξίαο ησλ πνιηηψλ. Σαπηφρξνλα, κ’ απηφλ
ην πξσηνπνξηαθφ ζεζκφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο δεκφηεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηα
ηνπηθά θνηλά, κέζσ ηεο άζθεζεο αλαθνξάο.
ηνπο Γήκνπο θαη ζηηο Πεξηθέξεηεο επηιέγεηαη πξφζσπν εγλσζκέλνπ θχξνπο θαη
εκπεηξίαο κε επξεία απνδνρή σο πκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο.
Δπηιέγεηαη µε απφθαζε, ε νπνία ιακβάλεηαη µε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη µε
πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ µειψλ ηνπ πκβνπιίνπ. Χο
πκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο δελ κπνξεί λα επηιεγεί αηξεηφο
Γήκνπ, Πεξηθέξεηαο ή Βνπιεπηήο. Έηζη, απνθεχγεηαη ην ελδερφκελν πξφθιεζεο
πνιηηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ αληαγσληζκψλ.
Ο πκπαξαζηάηεο δέρεηαη θαηαγγειίεο άκεζα ζηγφκελσλ πνιηηψλ θαη
επηρεηξήζεσλ γηα θαθνδηνίθεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ ή ηεο Πεξηθέξεηαο θαη
δηακεζνιαβεί γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, ελψ είλαη ππνρξεσκέλνο λα
απαληά εγγξάθσο ή ειεθηξνληθά εληφο ηξηάληα εκεξψλ ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Ζ
ππνβνιή θαηαγγειίαο ή αλαθνξάο ζην πκπαξαζηάηε ηνπ δεκφηε θαη ηεο
Βι. ηδεξφπνπινο Κ. θαη Ρήγαο Κ., Οδεγφο ηνπ δεκφηε, ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο ηνπ Γήκνπ,
Υάξηα δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ δεκφηε, ΔΔΣΑΑ, ζ.30,
http://www.eetaa.gr:8080/kallikratis/support/hmerides2010/yliko/_ta/eetaa_TA.html
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Δίρε ήδε πξνηαζεί απφ ην Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Σν χζηεκα Γηαθπβέξλεζεο ησλ Νέσλ
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επηρείξεζεο δελ αλαηξεί ηε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε σο
αλεμάξηεηεο Αξρήο, νχηε ηηο αξκνδηφηεηεο άιισλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ θαη Αξρψλ,
θαζψο θαη ηνπ Διεγθηή Ννκηκφηεηαο.
Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε. Ζ
εηήζηα έθζεζε παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ ίδην θαη ζπδεηείηαη ζηελ εηδηθή δεκφζηα
ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ απνινγηζκφ
δξάζεο ηεο Γεκνηηθήο ή Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο. Ο πκπαξαζηάηεο κπνξεί, επίζεο,
λα πξνβαίλεη ζηελ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο θαη
ησλ ζρέζεψλ ηεο µε ην θνηλφ, ηφζν ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο έθζεζήο ηνπ, φζν θαη επ’
επθαηξία ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ θαθνδηνίθεζεο πνπ ν ίδηνο εληνπίδεη.
Σφζν ε εηήζηα έθζεζε φζν θαη νη εηδηθέο πξνηάζεηο ηνπ πκπαξαζηάηε
αλαξηψληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ ή ηεο Πεξηθέξεηαο. Με ην
άξζξν 179 εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο
ζε επίπεδν Πεξηθέξεηαο.
2) Ζ Σνπηθή Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζηνρεχεη ζε έλα λέν, πεξηζζφηεξν
επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο κε ηε ρξήζε ηερλνινγηψλ
δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, πεξηερνκέλνπ, δηαδηθαζηψλ, αλαπηπμηαθψλ έξγσλ. Μ’ απηφλ
ηνλ ηξφπν, ε άζθεζε εμνπζίαο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαζίζηαηαη πεξηζζφηεξν δηαθαλήο
θαη ειέγμηκε κέζα απφ ην Γηαδίθηπν, πεξηζζφηεξν «πξνζβάζηκε» ζηνπο πνιίηεο κέζσ
ελφο απνθεληξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο εμππεξέηεζεο.
Δληζρχεηαη, ινηπφλ, ε δηαθάλεηα, ν απνηειεζκαηηθφο δεκφζηνο έιεγρνο θαη γίλεηαη
εθηθηή ε νπζηαζηηθή ινγνδνζία ησλ απηνδηνηθεηηθψλ Αξρψλ, κέζσ ηεο ζέζπηζεο ηεο
Τπνρξεσηηθήο Αλάξηεζεο ζην Γηαδίθηπν φισλ ησλ Πξάμεσλ θαη Απνθάζεσλ ησλ
Οξγάλσλ ησλ ΟΣΑ, θαζψο θαη ησλ πξνθεξχμεσλ, δηαγσληζκψλ, πξνκεζεηψλ,
πξνζιήςεσλ, ζπκβάζεσλ θαη αλαζέζεσλ, ζην δηαδίθηπν (πξνθεηκέλνπ απηέο λα είλαη
εθηειεζηέο), ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία ηνπ ζπζηήκαηνο
γλσζηνχ σο «Γηαχγεηα». Έηζη, απνθηνχλ πξφζβαζε ηφζν νη πνιίηεο, φζν θαη νη
επηρεηξήζεηο ζε φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ. Γηαζθαιίδεηαη έηζη ε
δηαθάλεηα, ν απνηειεζκαηηθφο δεκφζηνο έιεγρνο θαη γίλεηαη εθηθηή ε νπζηαζηηθή
ινγνδνζία ησλ απηνδηνηθεηηθψλ Αξρψλ. Σαπηφρξνλα, πξνζηαηεχεηαη ε επηρείξεζε
απφ ηελ έιιεηςε πιεξνθφξεζεο θαη δεκηνπξγείηαη έλα ζηαζεξφ θαη δηαθαλέο πιαίζην
ζηηο ζρέζεηο ησλ ΟΣΑ κε ηηο επηρεηξήζεηο.
ην άξζξν 71 θαζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε θάζε Γήκνπ λα δηαζέηεη επίζεκε
ηζηνζειίδα, ζηελ νπνία ζα δεκνζηεχνληαη φιεο νη απνθάζεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ. Ζ
µε ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο δεκνζηφηεηαο ησλ απνθάζεσλ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα
ζπληζηά ιφγν αθπξφηεηαο ηεο απφθαζεο.
Ζ εθαξκνγή ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ηεο Κάξηαο Γεκφηε – Πνιίηε εηζάγεη ηνπο
Γήκνπο ζηελ επνρή ηεο απηφκαηεο εμππεξέηεζεο (παξαδείγκαηνο ράξηλ γηα ηελ
έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ) θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ
πνιηηψλ ζε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο (φπσο ηα ηνπηθά δεκνςεθίζκαηα).
3) Γηαθάλεηα ζηα νηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ, πξνγξακκαηηθνί πξνυπνινγηζκνί,
δίθαηε θαηαλνκή πφξσλ
Κάζε Γήκνο θαη Πεξηθέξεηα εθπνλεί Πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα
(Σ.Δ.Π.) (Άξζξν 266), 274 ην νπνίν εμεηδηθεχεηαη θαη’ έηνο ζε Δηήζην Πξφγξακκα
Γξάζεο (Δ.Π.Γ.) θαη εηήζην Πξνυπνινγηζκφ. Σν Σερληθφ Πξφγξακκα θαηαξηίδεηαη
θαη ππνβάιιεηαη καδί κε ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο, απνηειεί κέξνο ηνπ θαη
επηζπλάπηεηαη σο παξάξηεκα ζε απηφ. Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπγθεληξψλεη θαη
Ο ηεηξαεηήο επηρεηξεζηαθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ Γήκσλ είρε εηζαρζεί γηα πξψηε θνξά κε ην Ν.
3463/2006, µε ζθνπφ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπο ζρεδηαζκνχ.
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αμηνινγεί ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ γηα ην Δηήζην Πξφγξακκα Γξάζεο θαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ θαη ηα εηζεγείηαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, πξνθεηκέλνπ ε
ηειεπηαία λα πξνβεί ζηελ θαηάξηηζε απηψλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπο ζην Γεκνηηθφ θαη
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην.
Πιένλ, ην πεληαεηέο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (Σ.Δ.Π.) ζπλδέεηαη άκεζα κε ην
εηήζην πξφγξακκα δξάζεο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ. θνπφο ησλ εηήζησλ
πξνγξακκάησλ δξάζεο είλαη ε εμεηδίθεπζε θαη ν ιεπηνκεξέζηεξνο
πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην πεληαεηέο πιένλ
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα. Με ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο ε δηνίθεζε ελφο
Γήκνπ θαη νη δεκφηεο κπνξνχλ πιένλ λα ζπλδένπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα
εθηειέζνπλ νη δεκνηηθέο ππεξεζίεο µε ηηο δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ, θαζψο θαη λα πξνυπνινγίζνπλ ην αλακελφκελν πξντφλ ησλ
πξνγξακκαηηδφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ.
Ο πξνυπνινγηζκφο, πέξα απφ ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ σο εξγαιείν ειέγρνπ
θαη εμνπζηνδφηεζεο ηεο δηαρείξηζεο, απνηειεί καδί µε ην εηήζην πξφγξακκα δξάζεο
ην εξγαιείν ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δξάζεο ηνπ Γήκνπ. Ο
πξνυπνινγηζκφο ελαξκνλίδεηαη µε ηα πεξηερφκελα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ
πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο, θαη εμππεξεηεί ηνπο
επελδπηηθνχο, αλαπηπμηαθνχο θαη άιινπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ.
Με ην άξζξν 86 ζεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ
εμφδσλ Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο µε απνθάζεηο ησλ αληηζηνίρσλ
πκβνπιίσλ ηνπο, ν νπνίνο, θαηφπηλ ειέγρνπ απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή,
εληάζζεηαη ζην ζρέδην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν
δηαζθαιίδεηαη ε απνηχπσζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ Γεκνηηθψλ θαη
Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, θαζψο θαη ε λνκηκφηεηα ηεο δξάζεο ηνπο. Δπίζεο, ην
πκβνχιην ηεο Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο εηζεγείηαη ζηελ Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή ηηο δξάζεηο θαη ηα έξγα ηνπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ, αλάινγα µε ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο
πεξηθέξεηάο ηνπο, ζπκκεηέρνληαο ζεζκνζεηεκέλα έηζη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ.
ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ ξπζκίζεσλ, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θάζε Γήκνπ
πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθφ πνζνζηφ γηα ηελ θαηαλνκή πηζηψζεσλ ζηηο Γεκνηηθέο θαη
ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο. Δπηπξφζζεηα, ζηηο Σνπηθέο θαη Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο
θαηαβάιιεηαη πάγηα πξνθαηαβνιή.275 Τπεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πάγηαο
πξνθαηαβνιήο είλαη ν Π ξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο ή ν
Πξφεδξνο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο.
Δθαξκφδεηαη γηα πξψηε θνξά ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, µε ηελ
θαζηέξσζε ελφο ειαρίζηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ
Γήκνπ. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη ζην Γεκνηηθφ θαη Πεξηθεξεηαθφ
πκβνχιην ηξηκεληαία έθζεζε γηα ηα απνηειέζκαηα εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.
ηελ έθζεζε ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε άπνςε ηεο κεηνςεθίαο.
Δίλαη πιένλ ππνρξεσηηθή ε αλάξηεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
νηθείνπ Γήκνπ, θαζψο θαη ηεο ζπλνπηηθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία επηπιένλ δεκνζηεχεηαη θαη ζε µία ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή
εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα ή, εάλ δελ ππάξρεη ηέηνηα, ζε εθεκεξίδα πνπ
εθδίδεηαη ζηα φξηα ηνπ Ννκνχ ζηνλ νπνίνλ εδξεχεη ν νηθείνο Γήκνο. Κη απηή ε
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Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο,
έπεηηα απφ πξφηαζε ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ, θαζνξίδνληαη νη δαπάλεο πνπ θαιχπηνληαη
απφ απηή, θαζψο θαη ην χςνο ηεο µε βάζε ηνλ πιεζπζκφ.
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ξχζκηζε ππαγνξεχεηαη απφ ην γεληθφηεξν ζηφρν γηα δηαθάλεηα θαη ελεκέξσζε ησλ
πνιηηψλ.
4.4.11 Νέεο αξρέο πνπ εηζάγεη ε λέα κεηαξξχζκηζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο
ηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ ηνπ «Καιιηθξάηε», πνπ
ζπλέηαμε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, αλαθέξνληαη νη λέεο αξρέο πνπ εηζάγεη ν
«Καιιηθξάηεο» ζηε ιεηηνπξγία ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη θαηαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα
ηελ αλάπηπμή ηνπο:
1) Δηζάγεηαη ε αξρήο ηεο Γηαθάλεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ιεηηνπξγία ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη δηαπγήο θαη λα ππάξρεη ινγνδνζία θαη
έιεγρνο φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ησλ δεκνζίσλ πφξσλ. Οη
απνθάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ θαη ησλ Δπηηξνπψλ
πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζην Γηαδίθηπν, λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηαδηθηπαθήο
αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ (λνκνζεηήκαηα θαη απνθάζεηο νξγάλσλ ηεο
Γηνίθεζεο) ζρεηηθψλ κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα γηα ηα νπνία ν πνιίηεο έρεη ζπκθέξνλ
θαη ελδηαθέξνλ.
2) Δηζάγεηαη ε αξρή ηεο πκκεηνρηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηεο Απηνδηνίθεζεο θνληά
ζηνλ Πνιίηε. χκθσλα κε απηήλ, ε Πεξηθεξεηαθή θαη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε
πξέπεη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πνιίηεο ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ, κέζα απφ κεραληζκνχο ειεθηξνληθήο νξγαλσκέλεο δηαβνχιεπζεο θαη epetitioning, εηδηθά ζε ζέκαηα πνπ αγγίδνπλ ηελ «πνιχ κηθξή» ηνπηθή θιίκαθα.
Δπίζεο, πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ζπκβάιινπλ ζηε
δηακφξθσζε ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, λα
ππνβάιινπλ παξάπνλα θαη ππνδείμεηο. Αθφκε, ζα κπνξνχζαλ λα αλαδείμνπλ έλα
ζέκα κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ζπιινγήο ππνγξαθψλ, θαη ην ζεκαληηθφηεξν, ζα
κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε θαη ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ
θαη ησλ έξγσλ ηεο Γεκνηηθήο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο. Παξάιιεια, πξέπεη λα
επηδηψθεηαη ζπζηεκαηηθά απφ ηηο ηνπηθέο Αξρέο ε ζπκκεηνρή θαη ε ελεξγφο εκπινθή
ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκφζηεο ππνζέζεηο θαη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, φπσο
παξαδείγκαηνο ράξηλ κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηνπ εζεινληηζκνχ. Οθείινπλ, ηέινο, νη ηνπηθέο
Αξρέο λα απνδεηθλχνπλ ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ηελ έθηαζε ηεο ζπκκεηνρήο
ησλ πνιηηψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ απνθάζεσλ θαη ην είδνο ηεο ζπλαίλεζεο πνπ
πξνέθπςε.
Παξάιιεια, πξέπεη λα ππάξρνπλ κεραληζκνί Ζιεθηξνληθήο Γηαβνχιεπζεο κε ηηο
θνηλσληθέο νξγαλψζεηο, ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο,
ηνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη ηνπο πνιίηεο. Πξέπεη λα νξγαλψλεηαη ε
ζεκαηνινγία θαη ε δηαδηθαζία ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαβνχιεπζεο ζε ζηάδηα
(αλαθνίλσζε έλαξμεο, ηέινπο, δηάξθεηαο, εηζήγεζε θαη ζπγθξνηεκέλε παξνπζίαζε
δεδνκέλσλ, πξφηαζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ – ελδερνκέλσο απφ επηηξνπέο
εκπεηξνγλσκφλσλ – θσδηθνπνίεζε πξνεγνχκελεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο εκπεηξίαο –
έθζεζε ζπκπεξαζκάησλ).
3) Γηεχξπλζε ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη Δλίζρπζε ησλ πλεξγαζηψλ κέζσ
«ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ κάζεζεο». Απηφ ζεκαίλεη επηθνηλσλία κέζσ ππεξεζηψλ
«instant messaging» γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο
κε άιινπο Γήκνπο, κε ηηο Πεξηθέξεηεο, κε ηε δεκφζηα Γηνίθεζε, κε εθπαηδεπηηθά θαη
εξεπλεηηθά Ηδξχκαηα, κε Σνπηθέο Κπβεξλήζεηο ησλ Δπξσπατθψλ Πεξηθεξεηψλ.276 277
Βι. Ηλζηηηνχην Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Σν χζηεκα Γηαθπβέξλεζεο ησλ Νέσλ Πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ,
Σειηθή Έθζεζε, φπ. αλαθ. παξ.,ζ.60.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ν
ΔΡΔΤΝΑ ΠΔΓΗΟΤ: ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ
ΑΡΥΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ
ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΚΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
5.1 θνπφο ηεο έξεπλαο πεδίνπ
Ζ πξσηνγελήο έξεπλα δηεμάγεηαη κε ζθνπφ λα απνηππσζνχλ νη απφςεηο ησλ
Σνπηθψλ Αξρφλησλ ηεο Διιεληθήο Απηνδηνίθεζεο φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο
δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο δεκνηηθήο δηαβνχιεπζεο ζηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε, εληαγκέλν κέζα ζην επξσπατθφ κνληέιν δηαθπβέξλεζεο, θαζψο απηνί
δηαδξακαηίδνπλ ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην κέρξη ζήκεξα δεκαξρνθεληξηθφ
κνληέιν ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο, επίζεο, θαη ε αμηνιφγεζε ηεο κέρξη ηψξα
εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ λέσλ ζπκκεηνρηθψλ ζεζκψλ πνπ εηζήγαγε ν
«Καιιηθξάηεο». Γη’ απηφ ην ζθνπφ ζα γίλεη αλαθνξά ζηε κειέηε ηνπ Hubert Heinelt
γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ πκβνχισλ ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηία θαη ηελ αληίιεςε ηνπ
ξφινπ ηνπο ζην πιαίζην ηεο δεκνηηθήο δηαθπβέξλεζεο, αιιά θαη ην θαηά πφζνλ ε
ζπκπεξηθνξά ηνπο εμαξηάηαη ή κεηαβάιιεηαη απφ ηελ αιιαγή πεξηβάιινληνο ηεο
ηνπηθήο δεκνθξαηίαο. Ζ αλάιπζε έδεημε φηη νη χκβνπινη έρνπλ δηαθνξεηηθή
ζεψξεζε ηνπ ηί ζεκαίλεη δεκνθξαηία θαη πεξαηηέξσ φηη απηέο νη δηαθνξέο κπνξνχλ λα
ζπζρεηηζηνχλ ζαθψο απφ ηε κία πιεπξά κε κνληέια ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο
δεκνθξαηίαο θαη απφ ηελ άιιε κε έλα κνληέιν ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο,
ζχκθσλα κε ην νπνίν εθιακβάλεηαη σο αλεπαξθέο ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο
αηφκνπ γηα ηε δεκνθξαηηθή απηνδηάζεζε, φηαλ απηφ εμαληιείηαη κφλν ζηε ζπκκεηνρή
ηνπ ζηηο γεληθέο εθινγέο.
ην κνληέιν απηφ ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο Γεκνθξαηίαο πέξα απφ ηνλ ππξήλα ησλ
θπβεξλεηηθψλ δνκψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ ελ ιφγσ έξεπλα θαηέδεημε φηη γηα ηνπο
πκβνχινπο ε έλλνηα ηεο Γεκνθξαηίαο επεξεάδεηαη απφ πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά,
ζπλαξηψκελα απφ ηνλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο θαη δελ θαζνξίδεηαη απφ ηηο
εηδηθέο ζεζκηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε ρψξαο.
Σέινο, απνδείρζεθε φηη ε αληίιεςε ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, θαζψο
θαη ε ζηάζε ηνπο έλαληη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν εμαξηάηαη απφ ηελ
έλλνηα ηεο Γεκνθξαηίαο σο έθθξαζε ησλ βαζηθψλ πεπνηζήζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ
θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο ππνθεηκεληθέο λφξκεο. Βαζηθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν
πνπ δηέπεη ηελ αλάιπζε ηεο δεκνθξαηηθήο αληίιεςεο γηα ηνλ Hubert Heinelt απνηειεί
ε ζέζε ηνπ Benjamin Barber (1984) φηη ε «θηιειεχζεξε» δεκνθξαηία ζπλεπάγεηαη κηα
«ιεπηή (thin) Γεκνθξαηία», γηαηί ε άπνςή ηεο ζηεξίδεηαη ζε κία ξηδνζπαζηηθή
πξνυπφζεζε φηη ν άλζξσπνο είλαη κφλνο θαη επνκέλσο βαζίδεηαη ζην ξηδνζπαζηηθφ
αηνκηθηζκφ. Δίλαη ν αηνκηθηζκφο πνπ θνξάεη θνηλσληθή κάζθα. Χο ελαιιαθηηθή
ιχζε γηα ηε «ιεπηή» θηιειεχζεξε δεκνθξαηία πξνβάιιεηαη απφ ην Barber ε «ηζρπξή
(strong) δεκνθξαηία». Πξφθεηηαη γηα ηε ζχγρξνλε κνξθή ηεο ζπκκεηνρηθήο
δεκνθξαηίαο, ε νπνία αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ απηνδηνίθεζε απφ ηνπο πνιίηεο
παξά ζηελ αληηπξνζσπεπηηθή θπβέξλεζε ελ νλφκαηη ησλ πνιηηψλ. Με απηήλ ηελ
πξνηεηλφκελε αλάγλσζε θαη εξκελεία ηεο δεκνθξαηίαο θσηίδεηαη θαη ηνλίδεηαη ε
θνηλσληθή θχζε ησλ αλζξψπσλ.278
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5.2 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο- Δκπεηξηθά
ηνηρεία
Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε παξνχζα εξγαζία είλαη ε πξσηνγελήο πνηνηηθή
έξεπλα, κέζσ ελφο κε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζηνπο
Γεκάξρνπο ησλ Καιιηθξαηηθψλ Γήκσλ ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο. Ο ιφγνο πνπ
επηιέρζεθαλ νη Γήκαξρνη ηνπ Ννκνχ Υαιθηδηθήο γηα ηελ παξνχζα έξεπλα είλαη νη
εμήο:
α. Οη πέληε Γήκνη απαξηίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ επξχηεξνπ γεσγξαθηθνχ
δηακεξίζκαηνο ηνπ Ννκνχ, επνκέλσο κπνξνχλ λα ηδσζνχλ σο κία νινθιεξσκέλε
γεσγξαθηθή θαη δηνηθεηηθή νληφηεηα κε θνηλή πνξεία θαη πξννπηηθέο.
β. Πξφθεηηαη γηα κηθξνχο πεξηθεξεηαθνχο Γήκνπο, ζε αληίζεζε κε ηνπο κεγάινπο
αζηηθνχο ή παξακεζφξηνπο Γήκνπο, άξα αληηπξνζσπεχνπλ ηε κεγάιε πιεηνλφηεηα
ησλ Γήκσλ ζηελ Διιάδα.
γ. Πξφθεηηαη γηα Γήκνπο κε νκνηνγελή κεηαμχ ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή
αγξνηηθνχο θαηά θχξην ιφγν Γήκνπο, νη νπνίνη, φκσο, δηαζέηνπλ έλα αμηφινγν
θπζηθφ θεθάιαην ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο, ηνπ ηνπξηζκνχ (θπζηθνχ, ηζηνξηθνχ,
ζξεζθεπηηθνχ), ησλ κεηαιιεπκάησλ, ησλ κεηαθνξψλ θαη ινηπψλ ηνκέσλ, ηνπ
νπνίνπ ηα πεξηζψξηα γηα αμηνπνίεζε είλαη πνιχ κεγάια, ην ίδην θαη νη
αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο.
δ. Πξφθεηηαη γηα Γήκνπο πνπ δελ έρνπλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο ζρεηηθή νκνηνγέλεηα,
αληίζεηα πξνζπαζνχλ λα ηζνξξνπνχλ αλάκεζα ζηα πνιιά αληηθαηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (παξαδείγκαηνο ράξηλ, εθηεηακέλεο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο
θαη κεγάινη νξεηλνί φγθνη, απνκαθξπζκέλα κηθξά ρσξηά θαη κεγαιχηεξα εκπνξηθά
θαη δηνηθεηηθά θέληξα).
ε. Πξφθεηηαη γηα Γήκνπο πνπ ηνπο ελψλνπλ ζνβαξά θνηλά πξνβιήκαηα, φπσο ηεο
δηαρείξηζεο ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη ησλ απνξξηκκάησλ.
ζη. Σέινο, πξφθεηηαη γηα Γήκνπο κε παξφκνην κνξθσηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ επίπεδν.
Δπνκέλσο, κε βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, κπνξνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο λα
είλαη ζπγθξίζηκα θαη λα αμηνινγεζνχλ ζρεηηθά.
5.3 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο
ζνλ αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο, απηνί απνξξένπλ αθελφο απφ ηνλ
ρσξηθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο αλάπηπμήο ηεο, θαζψο θαη απφ ηελ πηζαλφηεηα
κεξνιεπηηθψλ απαληήζεσλ εθ κέξνπο ησλ εξσηεζέλησλ κε βάζε ηελ πνιηηηθή
ηνπνζέηεζε. Ο ρσξηθφο πξνζδηνξηζκφο πεξηνξίδεη ηελ έξεπλα, θαζψο έιαβε ρψξα,
φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζην Ννκφ Υαιθηδηθήο. πλεπψο, ππάξρεη ν
θίλδπλνο γηα δεκηνπξγία εληππψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απνθιεηζηηθά απφ κηα πεξηνρή
ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο. Παξάιιεια, ε κεξνιεςία ησλ πνιηηηθψλ απφςεσλ
έγθεηηαη ζηελ χπαξμε απαληήζεσλ κε βάζε ηηο πνιηηηθέο επηδηψμεηο ησλ
ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα θαη φρη ηα πξαγκαηηθά πνιηηηθά γεγνλφηα.
Αθφκε, ππήξμε έλαο πεξηνξηζκφο φζνλ αθνξά ηνλ ειάρηζην ρξφλν πνπ είραλ νη
Γήκαξρνη ζηε δηάζεζή ηνπο λα απαληήζνπλ ζηα ζέκαηα ηεο ζπλέληεπμεο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηα πνιιαπιά δεηήκαηα πνπ ηνπο ηέζεθαλ. Γη΄ απηφ, θαηφπηλ
ζπκθσλίαο καδί ηνπο, επηιέρζεθε ε δηαδηθαζία ηεο ζπλνιηθήο έθζεζεο ησλ ζεκάησλ
αλά ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη ε απάληεζε θαηφπηλ δηθήο ηνπο αμηνιφγεζεο θάπνησλ
πηπρψλ απφ ηα πξνο δηεξεχλεζε ζέκαηα.
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Δπίζεο, απφ ηελ ίδηα ηελ έξεπλα αλαδείρζεθε θαη κία άιιε παξάκεηξνο πνπ
ζπληζηά έλα ζνβαξφ πεξηνξηζκφ. Ο παξάγνληαο απηφο αλαθέξεηαη ζηε γεληθφηεξε
νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Οη Γήκνη γεληθφηεξα ζηελ Διιάδα δηέξρνληαη κηα πνιχ
ζνβαξή νηθνλνκηθή θξίζε, κέζα ζην πιαίζην θπζηθά ηεο γεληθεπκέλεο ζνβαξφηαηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζηε δίλε ηεο νπνίαο βξίζθεηαη νιφθιεξε ε ρψξα, κε παξάιιειε
ηελ αλάιεςε δπζαλάινγα κεγάινπ αξηζκφ λέσλ αξκνδηνηήησλ, ιφγσ ηεο λέαο
δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο. Απηφ ην γεγνλφο είρε σο απνηέιεζκα φρη κφλνλ ην ζέκα
ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε λα επηζθηάδεηαη απφ ην
ζνβαξφηαην πξφβιεκα ηεο νηθνλνκηθήο επηβίσζεο ησλ Γήκσλ θαη λα ζεσξείηαη
δεπηεξεχνλ, αιιά θαη λα αληηκεησπίδεηαη ππφ ηελ επήξεηα απηνχ. Σν γεγνλφο απηφ
επηζεκάλζεθε θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Γεκάξρνπο θαη απνηππψλεηαη επηγξακκαηηθά
ζηελ εμήο θξάζε: «Άξα, δελ κπνξείο λα απαληήζεηο ζηα δεηήκαηα κηαο έξεπλαο πνπ
έρεη λα θάλεη κε θπζηνινγηθή ξνή θαη ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ. Δίλαη άιια ηα
δεδνκέλα ηεο έλαξμεο ηεο έξεπλαο κε ηα δεδνκέλα πνπ ζπδεηάκε ζήκεξα».
Σέινο, θαηά ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο πξνέθπςε θαη ν πεξηνξηζκφο
ηεο κε ζπκκεηνρήο ελφο εθ ησλ Γεκάξρσλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, ιφγσ θφξηνπ
εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ δελ επέηξεςε ηελ απνηχπσζε κηαο νινθιεξσκέλεο εηθφλαο γηα
ην Ννκφ ζηνλ νπνίν δηελεξγήζεθε ε έξεπλα.
6.4 Θεκαηηθνί άμνλεο, εξσηήζεηο θαη πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο
Ζ εξσηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνπο Γεκάξρνπο θηλήζεθαλ ζε δχν βαζηθνχο
άμνλεο. Ο πξψηνο αθνξά ηηο γεληθφηεξεο απφςεηο θαη αληηιήςεηο ηνπο γηα ηα
ζεσξεηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα δεκνθξαηηθά κνληέια, ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή
θαη ηε δηαβνχιεπζε θαη ηνπο ζπκκεηνρηθνχο θαη δηαβνπιεπηηθνχο ζεζκνχο θαη ηηο
αληηιήςεηο ηνπο ζρεηηθφ κε ηνλ εγεηηθφ ηνπο ξφιν κέζα ζην πιαίζην ηεο δεκνηηθήο
δηαθπβέξλεζεο. Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο απέλαληη ζην λέν
ζχζηεκα δεκνηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηδηαίηεξα ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηνπο λένπο
ζεζκνχο δηαβνχιεπζεο θαη δηαθάλεηαο πνπ εηζήγαγε ν «Καιιηθξάηεο».
Θα αθνινπζήζεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζεκαηηθψλ αμφλσλ ηεο έξεπλαο, ησλ
ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ ηνπο απαξηίδνπλ θαη ησλ επηκέξνπο εξσηήζεσλ πνπ νη
ζεκαηηθέο ελφηεηεο πεξηιακβάλνπλ. Παξάιιεια, ζε θάζε ελφηεηα ζα παξαηίζεληαη ηα
πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ βαζίδνληαη ζηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο
ζηελ έξεπλα Γήκαξρνη επί ησλ ζεκάησλ πνπ ηνπο ηέζεθαλ
Α. ζνλ αθνξά ηνλ πξψην άμνλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θάησζη βαζηθέο ζεκαηηθέο
ελφηεηεο ηεο παξαπάλσ κειέηεο ηνπ Hubert Heinelt279 γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ
πκβνχισλ ζρεηηθά κε ηε δεκνθξαηία θαη ηελ αληίιεςε ηνπ ξφιν ηνπο ζην πιαίζην
ηεο δεκνηηθήο δηαθπβέξλεζεο:
1ε Δλφηεηα: Αθνξά ην πψο αληηιακβάλνληαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη
Γήκαξρνη ηε Γεκνθξαηία. Γηεξεπλάηαη, δειαδή, πψο αληηιακβάλνληαη ηελ έλλνηα
ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο ζε ζρέζε κε ην επξχηεξν πνιηηηθφ ζχζηεκα
δηαθπβέξλεζεο, ηελ εκβάζπλζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηελ επίηεπμε ηεο θνηλήο
επεκεξίαο. Πψο αληηιακβάλνληαη ηε δεκνθξαηηθή ππφζηαζε ηνπ πνιίηε θαη ηελ
ζπλεηδεηνπνίεζή ηνπ φηη απνηειεί κέινο ελφο επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Πψο
ηειηθά αληηιακβάλνληαη ηε ζρέζε πνιίηε-θξάηνπο-θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ησλ
θνηλσληθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηνπ εζεινληηζκνχ. Αλ πηζηεχνπλ φηη ε ζπκκεηνρηθή
δεκνθξαηία ζπκπιεξψλεη ή ππνθαζηζηά ηελ αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία θαη εάλ
θξίλνπλ φηη είλαη απαξαίηεηνο ν εκβνιηαζκφο ηεο κε δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρηθήο
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δεκνθξαηίαο, φρη κφλνλ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο, αιιά θαη γηα ηελ
αλαπηπμηαθή πξννπηηθή θαη ηνλ δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ εμνξζνινγηζκφ ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Γηα λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο φζνλ αθνξά απηφλ ηνλ ζεκαηηθφ άμνλα, νη
Γήκαξρνη θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο απφ ηελ πξναλαθεξφκελε κειέηε
ζρεηηθά:
1. κε ην αλ «εθηφο απφ ηελ ςεθνθνξία, πξέπεη ή φρη λα δνζεί ζηνπο πνιίηεο ε
επθαηξία επίδξαζεο ζηηο πνιηηηθέο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο»,
2. γηα ην αλ νη «πνιηηηθνί εθπξφζσπνη πξέπεη λα θάλνπλ φ,ηη απηνί θξίλνπλ φηη
είλαη ζσζηφ, αλεμάξηεηα απφ ηηο ηζρχνπζεο ζεσξήζεηο ηνπ ηνπηθνχ
πιεζπζκνχ»,
3. γηα ην αλ «ηα απνηειέζκαηα ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ πξέπεη λα είλαη ν
ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αζηηθψλ πνιηηηθψλ» ή
4. γηα ην αλ «νη θάηνηθνη ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσζηνπνηήζνπλ
ηηο απφςεηο ηνπο, πξνηνχ ιάβνπλ ρψξα ζεκαληηθέο ηνπηθέο απνθάζεηο
εθιεγκέλσλ εθπξνζψπσλ»,
5. γηα ην αλ «νη πνιηηηθέο απνθάζεηο δελ πξέπεη λα ιακβάλνληαη κφλν απφ
αληηπξνζσπεπηηθά ζψκαηα, αιιά κεηά θαη απφ δηαπξαγκάηεπζε κε ηνπο
ηνπηθνχο ελδηαθεξφκελνπο παξάγνληεο»,
6. γηα ην αλ «ηα ηνπηθά δεκνςεθίζκαηα νδεγνχλ ζε έλα πςειφ επίπεδν
δεκφζηαο ζπδήηεζεο». 280
Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζπλνςίδνληαη
ζηα εμήο:
 χκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ απφςεσλ, ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία γίλεηαη
αληηιεπηή σο ζπκκεηνρή ηνπ ιανχ ζηα θνηλά, σο έλα κνληέιν δηαθπβέξλεζεο
ζην νπνίν ν πνιίηεο ζα έρεη ιφγν ηφζν γηα ηα ζνβαξά, φζν θαη γηα ηα
θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηνπ ηφπνπ ηνπ, ζα θαηαζέηεη ηελ άπνςή ηνπ ζε
αξκφδηα ζπγθξνηεκέλα φξγαλα θαη ζα επηδεηεί ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ.
Θεκειηψδεο αξρή ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο είλαη ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή
δνκψλ ζπλεξγαζίαο. Θεσξείηαη ηδαληθφο ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο ην λα
ιακβάλνληαη απνθάζεηο ζην δεκφζην βίν κε ζπκκεηνρηθφ ηξφπν.
 Τπνζηεξίρζεθε φηη ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία ζπκβάιιεη ζηελ εγθαζίδξπζε
ηεο αίζζεζεο κίαο δεκνθξαηηθήο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζπκπαξαζχξεη
θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζε έλα «δνκεκέλν δηάινγν» θαη ζε κία «επηθνηλσλία»,
γηα λα ζπκπνξεπηεί ε δεκνηηθή Αξρή κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ. Πξφθεηηαη
γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπηθψλ Αξρψλ θαη
ηνπηθήο θνηλσλίαο. Μέζα απφ ηε ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία απνζηέιινληαη
ερεξά κελχκαηα ζηελ ηνπηθή θνηλσλία φηη νθείιεη λα ζπλππάξμεη, λα εληζρπζεί
θαη λα αλαπηπρζεί.
 Σνλίζηεθε φηη ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία ζπκβάιιεη ζηελ εκβάζπλζε ηεο
δηαθάλεηαο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά ηνπ
Οξγαληζκνχ θαη ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Τπήξμε θαηά πιεηνςεθία ζεσξεηηθή απνδνρή ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο
θαη δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο λα θαζηεξσζεί ζεζκηθά ζε φια ηα επίπεδα
δηνίθεζεο, ηφζν ζηελ θεληξηθή πνιηηηθή ζθελή, φζν θαη ζηελ Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε, ηδηαίηεξα δε ζηελ ηειεπηαία, θαζψο απηή απνηειεί ηελ πξψηε
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κνξθή θξαηηθήο εμνπζίαο, ηελ πιεζηέζηεξε ζηνλ πνιίηε κνξθή δηνίθεζεο,
ζηελ νπνία εθδειψλνληαη φια ηα πξνβιήκαηα ηνπ πνιίηε. Μάιηζηα,
δηαηππψζεθε ε πξφηαζε φηη πξέπεη λα αξρίζεη πξψηα ε εθαξκνγή ηεο απφ ηελ
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.
Τπνζηεξίρηεθε απφ φινπο φηη ε αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία είλαη
αλαληίξξεηα ν θνξπθαίνο ηξφπνο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο κηαο
δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο, ηεο νπνίαο ε πξσηνθαζεδξία δελ ακθηζβεηείηαη.
Ζ πιεηνςεθία, ρσξίο λα ακθηζβεηεί ηελ ζεκειίσζε ηεο δεκνθξαηηθήο
ζπγθξφηεζεο ηεο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο πξσηίζησο πάλσ ζηηο αξρέο θαη ηνπο
ζεζκνχο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο, πξνρψξεζε ζηελ απνδνρή ηεο
αλάγθεο ζπκπιήξσζεο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο κε δεκνθξαηηθέο
ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο. Οη απφςεηο απηέο ζηεξίρηεθαλ κε ηα εμήο
επηρεηξήκαηα: Οη ζεζκνί θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ππαγνξεχεη ε
αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία απφ κφλνη ηνπο δελ αξθνχλ γηα ηε δηεπζέηεζε
ησλ πξνβιεκάησλ. Σα πξνβιήκαηα αιιάδνπλ, «θηλνχληαη», θαη ζα πξέπεη νη
αηξεηνί λα αλαπξνζαξκφδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηηο πνιηηηθέο ηνπο γηα ηελ
αληηκεηψπηζή ηνπο. Γειαδή, εθηφο απφ ηελ πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε άζθεζεο
πνιηηηθήο, πνπ είλαη ε ζεηηθή έγθξηζε ησλ πξνγξακκαηηθψλ εμαγγειηψλ ησλ
ππνςήθησλ παξαηάμεσλ απφ ηε ιατθή εηπκεγνξία κέζσ ησλ εθινγψλ, ηα
πξνγξάκκαηα απηά ζα πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη θαη λα
αλαπξνζαξκφδνληαη, επεηδή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκαξρηαθήο ζεηείαο
αλαθχπηνπλ λένη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα πξνγξάκκαηα απηά, π.ρ. ηα
νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Δπίζεο, νη πξνεθινγηθέο εμαγγειίεο είλαη πάληα γεληθέο
θαη επνκέλσο ζίγνπξα ρξεηάδνληαη εμεηδίθεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο.
Δπνκέλσο, είλαη ρξήζηκν λα βξίζθεηαη έλαο ηξφπνο δηαιφγνπ κε ηελ ηνπηθή
θνηλσλία. Γηαηππψζεθε ε άπνςε φηη πξέπεη αθελφο λα ππάξρεη ζπλέπεηα ζηηο
πξνεθινγηθέο δεζκεχζεηο, αθεηέξνπ λα ππάξρεη ε επειημία λα εηζαθνχνληαη ηα
πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ, λα αθνπγθξάδνληαη νη αηξεηνί ηελ θνηλσλία θαη λα
αλαπξνζαξκφδνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο απφςεηο ζπγθιίλνπλ
ζην φηη έλα κίγκα δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο θαη λφκηκεο ιατθήο
αληηπξνζψπεπζεο κπνξεί λα είλαη ν θαιχηεξνο ζπλδπαζκφο πνιηηηθήο γηα έλαλ
ηφπν.
Τπνζηεξίρζεθε φηη νχησο ή άιισο νη αηξεηνί άξρνληεο έξρνληαη θαζεκεξηλά ζε
επαθή κε ηελ θνηλσλία θαη πξέπεη λα αθνπγθξάδνληαη ηνλ πνιίηε. Μηα ηνπηθή
εγεζία, άιισζηε, πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε έλα ζπλερή θη εμαληιεηηθφ δηάινγν
κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο, ηηο επαγγεικαηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο νξγαλψζεηο, είηε
ηππηθφ, είηε άηππν. Καιφ ζα ήηαλ απηφο ν δηάινγνο λα είλαη θαη
ζεζκνζεηεκέλνο.
Γηαηππψζεθε θαηά πιεηνςεθία ε άπνςε φηη πξέπεη λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ
πνιίηε λα ζπκπνξεπηεί κε ηε δεκνηηθή Αξρή φρη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ, αιιά θαη ζην ελδηάκεζν δηάζηεκα. Άξα, ζαθψο νη
πνιίηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσζηνπνηήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο,
πξηλ ιεθζνχλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο απφ ηνπο εθιεγκέλνπο εθπξνζψπνπο.
Γηαπηζηψζεθε απφ φινπο ε χπαξμε ελφο δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο, ην νπνίν
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πνιιέο θνξέο θηάλεη κέρξη ηελ απνζηξνθή ή ηελ απνζηαζηνπνίεζε ηνπ πνιίηε
απφ ηελ πνιηηηθή. Σφηε ε εγεζία ζα πξέπεη λα επηδηψθεη ην δηάινγν κε ηνπο
πνιίηεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη παξάιιεια ζα πξέπεη λα δηζηάζεη λα
πξνρσξήζεη ε ίδηα ζε θξίζηκεο απνθάζεηο γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αλ ην
θξίλεη απηφ αλαγθαίν.
Τπνζηεξίρζεθε φηη ε πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο
παξάιιεια κε απηψλ ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο ζε θάπνηεο
πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ελέρεη ηνλ θίλδπλν εκπινθήο ζε γξαθεηνθξαηηθέο
δηαδηθαζίεο.
Αληηζέησο, θαηαγξάθεθε κεκνλσκέλα θαη ε άπνςε φηη «νη πνιηηηθνί
εθπξφζσπνη πξέπεη λα θάλνπλ φ,ηη εθείλνη λνκίδνπλ ζσζηφ, αλεμάξηεηα απφ ηηο
ηζρχνπζεο ζεσξήζεηο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ, εθφζνλ έρνπλ εθιεγεί
δεκνθξαηηθά». χκθσλα κε ηελ παξνχζα άπνςε, νη πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ
εκπηζηνζχλε ζηνπο αληηπξνζσπεπηηθνχο ζεζκνχο θαη ζηνπο πνιηηηθνχο ζηελ
Διιάδα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη εθινγέο ηειεηψλνπλ, νη πνιίηεο πξέπεη λα
εκπηζηεχνληαη ηνπο πνιηηηθνχο, νη νπνίνη είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην θαζήθνλ
λα αλαιακβάλνπλ ηηο επζχλεο θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο. Απηή ε άπνςε
ακθηζβεηεί πιήξσο ηηο αξρέο ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο θαη απνδέρεηαη
απνθιεηζηηθά σο κφλε λνκηκνπνηεκέλε κνξθή παξαγσγήο πνιηηηθήο θαη
άζθεζεο εμνπζίαο ηηο αξρέο θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο
δεκνθξαηίαο.
Κνηλή ήηαλ ε δηαπίζησζε φηη ε ζπκκεηνρηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιηηψλ ζηελ
άζθεζε ηεο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη παξάιιεια λα κελ εκπνδίδεη θαη λα
κελ ππνλνκεχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ ζπλεξγαζία θη επηθνηλσλία πξέπεη
λα θαηαιήγεη ζε έλα θνηλφ παξαλνκαζηή, κηα θνηλή ζπληζηψζα, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο, ψζηε λα πξνσζνχληαη ηα ζέκαηα θαη λα
δξνκνινγνχληαη νη ιχζεηο ηνπο.
Χο ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ ζέζεο, ππήξμε ε γεληθφηεξε παξαδνρή φηη θαη νη
πνιηηηθνί πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ηηο επζχλεο ηνπο θαη λα έρνπλ ηελ
απνθαζηζηηθφηεηα λα ιακβάλνπλ απνθάζεηο, «φπσο ην επηηάζζεη ν ξφινο
ηνπο». Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εθιεγκέλνη πνιηηηθνί δελ πξέπεη λα αλαδεηνχλ
άιινζη ζηηο δαηδαιψδεηο θαη ρξνλνβφξεο θακηά θνξά δηαδηθαζίεο ηεο
ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο θαη δηαβνχιεπζεο γηα ηελ θσιπζηεξγία ηνπο λα
ιάβνπλ απνθάζεηο πάλσ ζε δχζθνια ζέκαηα, νχηε λα αλαδεηνχλ άιινζη γηα ηε
κε ιήςε «δχζθνισλ», πιελ φκσο αλαγθαίσλ απνθάζεσλ, φηαλ απηέο
πξνζθξνχνπλ ζηελ επηθξαηνχζα θνηλή γλψκε.
Καη κάιηζηα ε άπνςε απηή εληζρχζεθε θαη επεθηάζεθε σο εμήο: Ζ πνιηηηθή
είλαη κηα «εθαξκνζκέλε» αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα, γη΄ απηφ έρεη
ραξαθηεξηζηεί σο «ε ηέρλε ηνπ εθηθηνχ». Δπνκέλσο, κία εγεζία ζα θξηζεί ζην
ηέινο φρη κφλν απφ ην πνηεο ήηαλ νη ηδέεο ηεο, αιιά θαη απφ ην πφζν κεγάιν
ζπληειεζηή εθαξκνζηηθφηεηαο απηέο είραλ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη θαλέλαο
εγέηεο δελ ζα ήζειε λα ηαρζεί απέλαληη ζηελ θνηλσλία, πξψηνλ γηαηί
απνζθνπεί ζηελ επαλεθινγή ηνπ θαη δεχηεξνλ θαη ζπνπδαηφηεξν, γηαηί νη ηδέεο
νη νπνίεο δελ ζα έρνπλ ηελ απνδνρή ηεο θνηλσλίαο, δελ ζα κπνξνχλ λα
«πξνρσξήζνπλ» θαη λα πινπνηεζνχλ. Απηφ, φκσο, ην δεδνκέλν ζε θακία
πεξίπησζε δε ζεκαίλεη φηη κία εγεζία πξέπεη λα εθηειεί θαη λα ζπληάζζεηαη
πάληνηε κε ηελ επηθξαηνχζα άπνςε. Μία ππεχζπλε εγεζία είλαη ππνρξεσκέλε
λα βξεζεί πνιιέο θνξέο αληηκέησπε κε ηελ επηθξαηνχζα θνηλή γλψκε θαη
επνκέλσο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμεη, λα πξνσζήζεη θαη λα εθαξκφζεη απηφ ην
νπνίν θξίλεη απηή φηη είλαη ην επηβεβιεκέλν γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, έζησ θη
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αλ έξζεη ζε ξήμε κ΄ απηήλ.
Τπήξμε θαζνιηθή δηαπίζησζε φηη ζηελ Διιάδα δελ έρνπλ εθαξκνζηεί έσο
πξφηηλνο δηαδηθαζίεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο.
Σέζεθε ν πξνβιεκαηηζκφο αλ κπνξεί ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ Διιάδα λα
απνθηήζεη δεκνθξαηηθέο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο, αλ κπνξεί ε ζπκκεηνρηθή
δεκνθξαηία λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ζην ειιεληθφ απηνδηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ.
Γηαπηζηψζεθε θαζνιηθά ε αδπλακία ζηελ εθαξκνγή ηεο. Μία αηηίαζε πνπ
θαηαηέζεθε αθνξά ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ ραξαθηήξα εθπξνζσπήζεσλ.
Απηφ ζεκαίλεη φηη απηνί πνπ έρνπλ ην ξφιν λα εθπξνζσπνχλ ηελ θνηλσλία δελ
δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε γλψζε, θαη ην θπξηφηεξν, δελ δηαζέηνπλ πάληα ηελ
θαηάιιειε δεκνθξαηηθή θνπιηνχξα, κε απνηέιεζκα, αληί λα εθθξάδνπλ ηα
γεληθφηεξα ζπκθέξνληα ηνπ Γήκνπ, λα εθπξνζσπνχλ κφλν κεξηθά
ζπκθέξνληα, κε ππνηάζζνληαο ην ζπγθεθξηκέλν θαη επηκέξνπο ζπκθέξνλ ζην
γεληθφ ζπκθέξνλ. ηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο, φκσο, επηβάιιεηαη ε
ππεξνρή ηνπ γεληθνχ θαη ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο έλαληη ηνπ εηδηθνχ θαη
αηνκηθνχ.
Χο πξνυπφζεζε ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ζπκκεηνρηθήο
δεκνθξαηίαο δηαηππψζεθε ε χπαξμε ηεο αληίζηνηρεο αληαπφθξηζεο απφ απηνχο
πνπ ζα ήζειαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζ’ απηήλ ηε δηαδηθαζία.
Χζηφζν, ζην πθηζηάκελν πνιηηηθφ θαη δηνηθεηηθφ απηνδηνηθεηηθφ πεξηβάιινλ
δηαπηζηψζεθε απφ δχν ζπκκεηέρνληεο έιιεηκκα σο πξνο ηελ θαηάθηεζε ηεο
απαξαίηεηεο δεκνθξαηηθήο λννηξνπίαο, γεγνλφο πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ
έιιεηςε ηεο θαηάιιειεο δεκνθξαηηθήο παηδείαο, κε ηηο αξρέο ηεο νπνίαο ζα
έπξεπε λα έρεη γαινπρεζεί ν ζχγρξνλνο πνιίηεο.
Με έκθαζε απφ κία ηνπνζέηεζε δηαηππψζεθε ε θξίζε φηη κέζσ ηεο
επηθνηλσλίαο θαη ηνπ δηαιφγνπ πξέπεη λα αλαδεηρηεί ε ακνηβαία αλαγλψξηζε
θαη ν ζεβαζκφο ηνπ ξφινπ θαη ηεο άπνςεο ηνπ θαζελφο, ε εκπέδσζε ησλ
αξρψλ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ε ζπλαίζζεζε ησλ επζπλψλ απέλαληη ζηηο
δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.
Πξνέθηαζε ηεο πξνεγνχκελεο ηνπνζέηεζεο απνηειεί ε άπνςε φηη ε πξνψζεζε
ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο θαη ε δεκηνπξγία θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο
είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ χπαξμε ακνηβαίαο θαηαλφεζεο, ην
ζπληνληζκφ θαη ηνλ «πξνγξακκαηηζκφ» κε ηνπο «άιινπο», γηα λα θαηαλνήζεη ε
Γεκνηηθή Αξρή ηηο αλεζπρίεο ησλ δεκνηψλ θαη νη δεκφηεο κε ηε ζεηξά ηνπο λα
θαηαιάβνπλ πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο ε δεκνηηθή Αξρή
εξγάδεηαη θαη ιακβάλεη απνθάζεηο.

2ε Δλφηεηα: Γηεξεπλήζεθε ε ζηάζε ησλ Γεκάξρσλ έλαληη ησλ κεηαξξπζκίζεσλ
ζε ηνπηθφ επίπεδν, φζνλ αθνξά ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε δηαβνχιεπζε.
Τπήξμε απφπεηξα λα δηεξεπλεζεί πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ Γεκάξρσλ ζρεηηθά κε ηελ
έλλνηα ηεο δεκνθξαηηθήο δηαβνχιεπζεο (αλ δειαδή ηελ αληηιακβάλνληαη σο
δηαδηθαζία πξναγσγήο ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο θαη σο ζπληειεζηή αλαβάζκηζεο
ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο), ζρεηηθά κε ηα νθέιε
πνπ απηή κπνξεί λα πξνζθέξεη ζην δεκνθξαηηθφ ζχζηεκα ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο,
θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο νπζηαζηηθήο εθαξκνγήο ηεο,
δεδνκέλνπ φηη κία θαθψο ζρεδηαζκέλε θαη κε αλεπαξθή πιεξνθφξεζε δηαβνχιεπζε
θαη ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηε ράξαμε πνιηηηθήο, ρσξίο ηελ ηθαλφηεηα απφ ηελ πιεπξά
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ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο λα αμηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο, κπνξεί λα
ππνλνκεχζεη ηηο ζρέζεηο ηνπηθήο Κπβέξλεζεο-πνιίηε. Δπίζεο, δηεξεπλψληαη νη
απφςεηο ηνπο γηα ηε ζέζε ηεο δηαβνχιεπζεο φζνλ αθνξά ηε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή
θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, κε δεδνκέλν ηνλ απψηεξν ζηφρν ηεο νηθνλνκηθήο,
θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ.
Υξεζηκνπνηήζεθαλ, επίζεο, απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα κεξηθά εξσηήκαηα.
Εεηήζεθε απφ ηνπο Γεκάξρνπο λα δηαηππψζνπλ ηελ άπνςή ηνπο:
1. γηα «έλα δεκνςήθηζκα απνθαζηζηηθνχ (δεζκεπηηθνχ) ραξαθηήξα»,
2. γηα ηε «δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο πνιηηψλ, θαηά ηελ νπνία νη πνιίηεο
ελεκεξψλνληαη θαη κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνπλ ή λα επηθξίλνπλ πξνηάζεηο
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ»,
3. γηα «δηαδηθαζίεο, θαηά ηηο νπνίεο νη πνιίηεο κπνξνχλ λα ζπδεηνχλ θαη λα
ιακβάλνπλ δεζκεπηηθέο απνθάζεηο ζε νξηζκέλα ηνπηθά ζέκαηα
ζπλαπφθαζεο»,
4. γηα ηελ «απνθέληξσζε ησλ επζπλψλ ζηηο νξγαλψζεηο ηεο γεηηνληάο»,
5. γηα ηε δηεμαγσγή «ζπρλψλ εξεπλψλ, ψζηε λα απνηππψλεηαη ε ηνπηθή θνηλή
γλψκε», γηα ηε «κεηαθνξά ζην ρξήζηε αξκνδηνηήησλ άζθεζεο ειέγρνπ
πάλσ ζηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο»,
6. γηα «έλα ζπκβνπιεπηηθφ δεκνςήθηζκα (κε δεζκεπηηθφ)».
Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζπλνςίδνληαη
ζηα εμήο:
Γηα ηε δηαδηθαζία ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο:
 Καηά κία άπνςε, ε δηαβνχιεπζε θιηκαθψλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο:
επηθνηλσλία θαη ζπδήηεζε ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ην Γήκαξρν θαη ηνλ
Αληηδήκαξρν, πξσηνβνπιίεο ζε επίπεδν γεηηνληάο, πφιεο ή θνηλφηεηαο. ια
απηά είλαη «θνκκάηηα» ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο.
 ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο άπνςεο ππήξμε ε ζέζε φηη κηα ηνπηθή θνηλσλία
έρεη ην πιενλέθηεκα κηαο πξσηνγελνχο θαη ακεζφηεξεο έθθξαζεο ηεο θνηλήο
γλψκεο. Οη θνηλσληθέο αληηδξάζεηο ζε κηα απφθαζε ησλ ζεζκψλ είλαη πην
πξνθαλείο θαη πην άκεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα πεη
θαλείο φηη ππάξρεη έλαο δηαξθήο δηάινγνο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, έζησ θαη
κέζα απφ κε ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο. Πξέπεη, φκσο, απηφο ν δηάινγνο λα
ζπζηεκαηνπνηεζεί θαη λα θαηεπζπλζεί πην ζεζκηθά, δηφηη δελ κπνξεί λα
δηνηθεζεί κηα θνηλσλία, αλ δελ αλαπηπρζεί ζεζκνζεηεκέλνο δεκνθξαηηθφο
δηάινγνο.
 Τπάξρεη θαη’ αξράο ζεσξεηηθή απνδνρή ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο,
εμαηξνπκέλεο κίαο αληίζεηεο άπνςεο πνπ θαηαγξάθεθε θαη αθνξά ηελ πιήξε
απφξξηςε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο, κε ην επηρείξεκα φηη ζε κηα
πεξηθεξεηαθή θνηλσλία, ε νπνία αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα επηβίσζεο
θαη δηαβίσζεο, δελ ππάξρνπλ δηακνξθσκέλα θηλήκαηα, θαζψο θη έλα
δηακνξθσκέλν ζπκπαγέο θέληξν, ην νπνίν ζα επέβαιιε ηηο αλάγθεο χπαξμεο
ηέηνησλ νξγαλσκέλσλ θηλεκάησλ. Οη πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο δελ έρνπλ ην
«ρξψκα» ελφο εληαίνπ αζηηθνχ θέληξνπ, αιιά πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ αζηηθψλ
θέληξσλ ζε κηθξνγξαθία.
 Δπίζεο, έγηλε ε δηαπίζησζε απφ δχν ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα φηη ππάξρεη
κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζε κία αζηηθή θνηλσλία θαη ζε κία ηνπηθή θνηλσλία
ηεο επαξρίαο. Ζ δηάζεζε ζπκκεηνρήο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο είλαη απφ πνιχ
κηθξή έσο ειάρηζηε ή αλχπαξθηε. Ζ ηνπηθή θνηλσλία δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο
ζπκκεηνρηθέο θαη δηαβνπιεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο αθφκε ζηηο
νπνίεο ε ζπκκεηνρή είλαη ζεζκνζεηεκέλε. Χο απφδεημε απηήο ηεο γλψκεο
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δφζεθε ην επηρείξεκα φηη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηηο ηνπηθέο επαξρηαθέο
θνηλσλίεο θαλείο δελ παξαθνινπζεί ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ.
Χζηφζν, ζε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ ζέζεο, θαηαγξάθεθε ε αλάγθε αλαηξνπήο
ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, κε ην επηρείξεκα φηη ε δηνίθεζε δελ πξέπεη λα
αζθείηαη εξήκελ ηεο θνηλσλίαο γηα ιφγνπο θαζαξά ξεαιηζηηθνχο, δηφηη απιά
δελ ζα κπνξεί λα είλαη εθαξκφζηκε ε πνιηηηθή ηεο. Δπνκέλσο, ε ζέζπηζε
ηέηνησλ ζεζκψλ δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο είλαη απαξαίηεηε.
χκθσλα κε κηα άιιε άπνςε, ε δηαβνχιεπζε ζπλεηζθέξεη ζην λα θαηαθηεζεί ε
εκπηζηνζχλε θαη ηειηθά πξνσζεί θαη πξνάγεη ηε δξάζε. Κη είλαη θαιφ λα
ππάξρεη εθ ησλ πξνηέξσλ ακθίδξνκε γλψζε ησλ πξαγκάησλ θαη ησλ ζρεδίσλ
ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ, φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο,
δηφηη θαζ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα αθνινπζήζεη ε πξφιεςε ησλ αδπλακηψλ πνπ
πεγάδνπλ απφ ηε κνλνκεξή αληίιεςε ησλ ζεκάησλ θαη ζα απνηξαπεί ε
παξέθθιηζε απφ ηνλ θεληξηθφ ζηφρν κηαο ηδέαο. Δπίζεο, επηηπγράλεηαη
θαιχηεξα ε θαηαλφεζε θαη απνδνρή ησλ πξνηάζεσλ κέζσ ηεο δηαβνχιεπζεο.
Γηαηππψζεθε ε άπνςε φηη ε δηαβνχιεπζε θαη ε γλσκνδφηεζε ζε κηα ζεηξά απφ
εμέρνληα δεηήκαηα, φπσο απηά πνπ αθνξνχλ έξγα ππνδνκήο ή ην πεξηβάιινλ,
απνηειεί θξίζηκν δήηεκα. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεγάισλ ζε έθηαζε
παξεκβάζεσλ θαη ηε δεκηνπξγία κεγάισλ έξγσλ (π.ρ. γηα ηελ επέθηαζε κίαο
κεηαιιεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) απαηηείηαη κηα καθξνρξφληα δηαδηθαζία
σξίκαλζεο θαη ππάξρεη επίζεο ζην ζέκα εκπινθή θαη ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο.
Απηφο ν ρξφλνο σξίκαλζεο είλαη πνιχηηκνο, γηαηί κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα
ηελ ελζσκάησζε ηεο θνηλσλίαο ζ’ απηφ ην ζηφρν. Απηφ ν ρξφλνο είλαη
ππεξαξθεηφο, γηα λα γίλεη νπζηαζηηθή θαη φρη ηππηθή θαη εζπεπζκέλε
δηαβνχιεπζε κε ηελ θνηλσλία. πσο ραξαθηεξηζηηθά εηπψζεθε, «είλαη
θαιχηεξν λα αλνηρηεί ην βηβιίν εθ ησλ πξνηέξσλ, γηα λα θεξδεζεί ρξφλνο θαη
απνηειεζκαηηθφηεηα εθ ησλ πζηέξσλ». ια απηά ζα επηηξέςνπλ ηε
δηακφξθσζε ελφο ηζρπξνχ κίγκαηνο εκπηζηνζχλεο ζε απηνχο ηνπιάρηζηνλ πνπ
έρνπλ θαινπξναίξεηε πξνζέγγηζε, ζα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο θαη
αληαιιαγήο αθφκε θαη αληηπαξαηηζέκελσλ απφςεσλ, κεηά απφ ελεκέξσζε απφ
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη απφ ηνπο εηδήκνλεο, θαη ζα θαηαζηεί ηειηθά δπλαηφο
ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ πνπ ζέηεη ε ηνπηθή θνηλσλία σο ζχλνιν ζηα ζέκαηα
ηεο αλάπηπμεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο.
Έηζη, ζα πεξηνξηζηεί ν ξφινο ηεο παξαπνιηηηθήο θαη ηεο ππφγεηαο ζχγθξνπζεο
ζπκθεξφλησλ, πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ή λα παξειθχζνπλ ηελ ππφζεζε
πξνο ηε κία κφλνλ θαηεχζπλζε. Αλ αθεζεί ε δηαβνχιεπζε, ε ζπκκεηνρηθή
δηαδηθαζία γηα ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, ζα είλαη πνιχ αξγά, γηαηί ελ ησ
κεηαμχ ζα κπνξέζεη λα αλζίζεη ε παξαπιεξνθφξεζε, πνιηηηθή ή παξαπνιηηηθή,
θαη ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κπνξεί λα επηζθηάζεη ηα πξαγκαηηθά
δηαθπβεχκαηα. ην ηέινο, απαξαίηεηε θαηάιεμε είλαη ε ζχγθιηζε θαη ν
ζπγθεξαζκφο ησλ απφςεσλ, γηα λα αθνινπζήζεη ε ψξα ησλ απνθάζεσλ, ησλ
δξάζεσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
χκθσλα θαη κε ηελ πξνεθηεζείζα άπνςε, ζε θάζε πεξίπησζε, ηα
ζεζκνζεηεκέλα φξγαλα πξέπεη λα απνθαζίδνπλ. Αιιά, γηα λα έρεη πξννπηηθή
απηή ε απφθαζε ησλ νξγάλσλ, ζα είλαη θαιφ λα έρεη «παηδεπηεί» κε ηελ
θνηλσλία, λα έρεη γίλεη ε απαξαίηεηε «δχκσζε». Κη απηφ είλαη έλα θξίζηκν
ζεκείν. χκθσλα κε ηελ παξνχζα άπνςε, ην πην νπζηαζηηθφ δελ είλαη ηφζν ην
ηππηθφ ζέκα, δειαδή ην πνηνο απνθαζίδεη, αλ απνθαζίδεη δειαδή ην
ζεζκνζεηεκέλν αληηπξνζσπεπηηθφ φξγαλν ή έλα φξγαλν ζπκκεηνρηθήο
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δηαδηθαζίαο (π.ρ. ζπλέιεπζε κηαο γεηηνληάο), αιιά αλ ππάξρεη έλα νπζηαζηηθφ
πεξηερφκελν ζηε δηαβνχιεπζε, ζηε ζπκκεηνρηθή πξνζπάζεηα. Οη ζπκκεηνρηθνί
ζεζκνί κπνξνχλ λα ηεξαξρήζνπλ, λα θαηαζέζνπλ πξνηεξαηφηεηεο, αιιά δελ
κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ, γηαηί δελ δηαζέηνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα
ηε ιήςε κίαο ζσζηήο απφθαζε. Γηα ζέκαηα, φκσο, πνιχ ηνπηθά ζα κπνξνχζαλ
ζαθψο λα έρνπλ θη έλαλ απνθαζηζηηθφ ξφιν, δειαδή νη απνθάζεηο ηνπο λα
είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηε δεκνηηθή Αξρή. Απηφ πνπ πξέπεη λα θπξηαξρήζεη ζε
θάζε πεξίπησζε είλαη απηή ε ζρέζε επηθνηλσλίαο, λα ιεηηνπξγνχλ, δειαδή, νη
αηξεηνί κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία σο ζπγθνηλσλνχληα δνρεία θαη λα
ζπλαπνθαζίδνπλ θαηά θάπνην ηξφπν κέζα απφ ηε δηαβνχιεπζε.
Έγηλε ε δηαπίζησζε φηη απαηηείηαη ε αλάινγε λννηξνπία, θνπιηνχξα θαη ε
αληίζηνηρε παηδεία γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέιε ηεο δηαβνχιεπζεο, ηφζν
δειαδή γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ ηνπο,
φζν θαη γηα ηνπο αηξεηνχο. Πξέπεη φινη λα έρνπλ αλνηρηνχο νξίδνληεο,
πξνθεηκέλνπ λα ζπλδηαιεγνχλ θαη λα δηαβνπιεπηνχλ. Γπζηπρψο, απηφ ην
ζηνηρείν ιείπεη απφ ηελ θνπιηνχξα, απφ ηε λννηξνπία πνπ δηέπεη ηε κέρξη ηψξα
πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ.
Καηά κηα άπνςε, ππαξθηφο είλαη ν θίλδπλνο λα πξνθχςνπλ γξαθεηνθξαηηθέο,
ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο απφ ηελ εθαξκνγή ζπκκεηνρηθψλ θαη δηαβνπιεπηηθψλ
δηαδηθαζηψλ, ρσξίο ηελ αληίζηνηρε απφδνζε γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν. ε
ζπκπιήξσζε απηήο ηεο άπνςεο, δηαηππψζεθε ε ζέζε φηη ε Πνιηηεία έρεη
νξίζεη δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο πξνυπνζέηνπλ πάξα πνιχ κεγάιεο
«γξαθεηνθξαηίεο» θαη κεξηθέο θνξέο ε ππεξίζρπζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο
θαζηζηά άρξεζηνπο ηειηθά απηνχο ηνπο ζεζκνχο. Δπνκέλσο, ππάξρεη
πξφζθνξν έδαθνο γηα βειηηψζεηο, γηα λα επδνθηκήζνπλ ηειηθά απηνί νη ζεζκνί.
Γηαηππψζεθε ζαθψο ε άπνςε φηη ππαξθηφο είλαη ν θίλδπλνο νη πνιίηεο λα
απνγνεηεπηνχλ αλ, παξφιν πνπ θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο, αθφκε θη αλ απηέο είλαη
ζσζηέο, ηειηθά δελ θαηαζηεί δπλαηφ απηέο λα πινπνηεζνχλ ή έζησ λα ιεθζνχλ
ππφςε. Γη’ απηφ ην ιφγν, πξέπεη νη πνιίηεο λα είλαη ελεκεξσκέλνη, γηα λα
κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, φηη δειαδή, δελ είλαη
πάληα εθηθηφ λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα, φρη απφ αδηαθνξία, αιιά ίζσο ιφγσ
αληθαλφηεηαο ή αδπλακίαο θαη θπξίσο νηθνλνκηθήο (δεδνκέλεο θαη ηεο
νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο), ψζηε λα κελ απνγνεηεχνληαη θαη λα κελ αδηθνχλ θη
απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ηε δεκνηηθή Αξρή.
Τπήξμε ε γλψκε φηη κε πνιιή πξνζνρή, επίζεο, πξέπεη λα ππάξμεη έιεγρνο ησλ
πνιηηψλ πάλσ ζηηο ππεξεζίεο. Μφλν κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα θαη
πξνθαζνξηζκέλα πιαίζηα, κε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, πξνζδηνξηζκέλεο εμ
αξρήο κπνξεί ν έιεγρνο ησλ πνιηηψλ ηφζν ζηηο ππεξεζίεο, φζν θαη ζηε
δεκνηηθή Αξρή λα απνδψζεη.
κσο, ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα απφ πνιιέο ηνπνζεηήζεηο φηη ζηελ παξνχζα
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζπγθπξία δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθά δπλαηφηεηα
ζηνηρεηψδνπο αληαπφθξηζεο ζην νπζηαζηηθφ ζέκα ηεο δηαβνχιεπζεο. Οη ιφγνη
πνπ αηηηνινγνχλ απηή ηε δηαπίζησζε ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο ζέκαηα: α. ε
ζθνδξή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη απηή ηελ επνρή ηνπο Γήκνη ζηελ
Διιάδα δεκηνπξγεί ζ’ απηνχο ηεξάζηηα νηθνλνκηθή αζθπμία, κε απνηέιεζκα
ηνλ βίαην επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ, β. ηα ηεξάζηηα ζεζκηθά,
νξγαλσηηθά, νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ θιεξνλφκεζαλ νη λενζχζηαηνη
Γήκνη απφ ην παξειζφλ, γ. ε ρσξίο νξγαλσηηθή θαη νηθνλνκηθή πξνεηνηκαζία
αλάιεςε ππέξνγθσλ λέσλ ππνρξεψζεσλ θαη αξκνδηνηήησλ, ιφγσ ηεο λέαο
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κεηαξξχζκηζεο, δ. ε έιιεηςε ζρεηηθήο θνπιηνχξαο. Γη’ απηφ θαη είλαη δχζθνιν
λα αλζίζνπλ νη ζπκκεηνρηθνί ζεζκνί πνπ πξνβιέπεη ν «Καιιηθξάηεο» κέζα ζ’
απηήλ ηελ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζπγθπξία θαη ρσξίο λα εμνπιηζηνχλ νη λένη
Γήκνη κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία, γηα λα κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίζνπλ θαη λα
νξγαλψζνπλ ηελ πνξεία ηνπο πξνο ην κέιινλ. χκθσλα κε ην ζχλνιν ησλ
απφςεσλ, φηαλ ηίζεληαη πξνβιήκαηα επηβίσζεο ησλ Γήκσλ, απνδπλακψλνληαη
νη δηαδηθαζίεο ηεο νπζηαζηηθήο δεκνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο, φρη κφλν απηήο
πνπ βαζίδεηαη ζε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά αθφκε θαη απηήο πνπ
νξγαλψλεηαη κε βάζε ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο δνκέο. Κη απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί
φια απηά, γηα λα «ηξαθνχλ», πξνυπνζέηνπλ ηελ χπαξμε ηνπ ίδηνπ ηνπ
«δσληαλνχ νξγαληζκνχ», πνπ ζα ηα ηξνθνδνηεί κε «νμπγφλν».
 χκθσλα κε κηα αθφκε άπνςε, ε Διιάδα παξνπζηάδεη κηα βαζηθή, ζεκαληηθή
θαη θξίζηκε πζηέξεζε ζηελ θνπιηνχξα ηεο ζε φ, ηη αθνξά ηε δεκνθξαηηθή
ζπκκεηνρή ζε ζχγθξηζε κε ηελ επξσπατθή θνπιηνχξα. Οη Έιιελεο δελ είλαη
εζηζκέλνη ζε ηέηνηεο πξαθηηθέο. Οη αηηίεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ έρνπλ ηηο
ξίδεο ηνπο ηφζν ζε ηζηνξηθνχο ιφγνπο, νη νπνίνη επέβαιαλ ηελ θαζπζηεξεκέλε
θαη κέζα απφ πνιιά εκπφδηα πνιηηεηαθή ζπγθξφηεζε ηνπ ζχγρξνλνπ
ειιεληθνχ θξάηνπο, φζν θαη ζε γεληθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη
πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη επζχλνληαη γηα ηε γεληθφηεξε πζηέξεζε
ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο έλαληη ησλ ζχγρξνλσλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ.
Χο πξνο ηα ηνπηθά δεκνςεθίζκαηα:
 Πιεηνςεθηθά θξίζεθε φηη ην δεκνςήθηζκα απνηειεί ζεσξεηηθά κηα ρξήζηκε
θαη ζσζηή δηαδηθαζία. Χζηφζν, ηαπηφρξνλα κε ηε ζεσξεηηθή απνδνρή ηεο
ρξεζηκφηεηάο ηνπ, δελ παξαιείθζεθε λα γίλεη ε αλαθνξά φηη ππάξρνπλ θαη
αξλεηηθά ζηνηρεία.
 Γηαηππψζεθε ε άπνςε φηη ζε θξίζηκα ζέκαηα πνπ ζα ρξεηαζηεί ε θαηαγξαθή
κίαο πην γεληθεπκέλεο θξίζεο, απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ησλ ιατθψλ
δεκνςεθηζκάησλ.
 κσο απφ κία ηνπνζέηεζε πξνέθπςαλ θάπνηεο ζνβαξέο πξνυπνζέζεηο πνπ
πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί έλα δεκνςήθηζκα. Απηέο
αθνξνχλ ηα εμήο ζέκαηα: Πξέπεη λα πξνεγεζεί κηα θάζε ζεκαληηθήο
σξίκαλζεο ηνπ ζέκαηνο κε ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε θη έπεηηα λα
αθνινπζήζεη έλα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο δεκνςήθηζκα. Πξέπεη λα έρεη
δηαζθαιηζηεί φηη απηφο πνπ θαιείηαη λα ςεθίζεη γλσξίδεη φια ηα δεδνκέλα θαη
ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα
άπνςε, πξέπεη λα δηεμάγνληαη κφλν γλσκνδνηηθά θαη φρη δεζκεπηηθά
δεκνςεθίζκαηα.
 κσο, ζαθήο ππήξμε θαη ε άπνςε φηη ηα δεκνςεθίζκαηα δελ πξέπεη ζε θακηά
πεξίπησζε λα έρνπλ απνθαζηζηηθφ ραξαθηήξα, γηαηί απηφ ην γεγνλφο ζα
εγθπκνλνχζε ηεξάζηηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ ηχρε ελφο ηφπνπ.
 Δπίζεο, θαηαγξάθεθε θαη ε γλψκε φηη κε πνιιή πξνζνρή πξέπεη λα
δηεμάγνληαη ιίγα δεκνςεθίζκαηα θαη γηα ζνβαξά κφλν δεηήκαηα, γηαηί αιιηψο
«επηειίδεηαη» ε έλλνηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο.
 Τπήξμε, επίζεο, ε ηνπνζέηεζε σο πξνέθηαζε κίαο απφ ηηο πξνεθηεζείζεο
απφςεηο πνπ απνδέρνληαη ζεσξεηηθά ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ δεκνςεθίζκαηνο φηη
ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα δελ έρνπλ σξηκάζεη νη ζπλζήθεο γηα ηέηνηνπ
είδνπο δεκνςεθίζκαηα θαη δελ πξέπεη γηα πνιηηηθνχο θαη δεκαγσγηθνχο ιφγνπο
λα πξνηείλνληαη δηαδηθαζίεο πνπ δελ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ νπζηαζηηθφ
απνηέιεζκα. Πξέπεη λα βξεζνχλ ηα εξγαιεία εθείλα πνπ είλαη πην
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απνηειεζκαηηθά σο πξνο ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. Γελ ζεσξείηαη ην
δεκνςήθηζκα φηη είλαη ην κφλν εξγαιείν απηήο ηεο πξνζέγγηζεο. Καηά απηήλ
ηελ άπνςε, πξνθξίλεηαη έλαληη ησλ δεκνςεθηζκάησλ ε δηαδηθαζία ηεο
δηαβνχιεπζεο, δηφηη ππάξρεη κηθξφηεξνο θίλδπλνο γηα ρεηξαγψγεζε θαη δηφηη ην
θξίζηκν ζέκα είλαη ε δηαξθήο δηεξγαζία. ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη έλα
πιαίζην θαλφλσλ.
Καηαγξάθεθε, επίζεο, θαη ε ζέζε ελφο Γεκάξρνπ γηα πιήξε απφξξηςε ηεο
ρξεζηκφηεηαο ησλ δεκνςεθηζκάησλ.

3ε Δλφηεηα: Δμεηάζηεθαλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη
ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Γεκάξρσλ, γηα λα δηεξεπλεζεί αλ ε δχλακε ηεο πεηζηηθήο
δηάρπζεο ηνπ νξάκαηνο ηνπ Γεκάξρνπ ζε επξχηεξα ζηξψκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεηηθέο, αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ζην
ζχλνιν. Γηεξεπλάηαη θαηά πφζνλ νη Γήκαξρνη αληηιακβάλνληαη ην ξφιν ηνπο σο πξνο
ηελ θαζηέξσζε κηαο αιιαγήο παξαδείγκαηνο κε έκθαζε ζηελ επξχηεξε
ζπκκεηνρηθφηεηα θαη ζηε δεκφζηα δηαβνχιεπζε.
Έηζη, κε βάζε ηελ παξαπάλσ κειέηε, δεηήζεθε απφ ηνπο Γεκάξρνπο λα νξίζνπλ
ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Γεκάξρνπ σο πξνο:
1. «ηνλ έιεγρν ησλ δεκνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ»,
2. ηελ «αληηπξνζψπεπζε ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ ζεκάησλ πνπ αλαδχνληαη απφ
ηελ ηνπηθή θνηλσλία»,
3. ηελ «ελίζρπζε ηεο εθηειεζηηθήο εμνπζίαο»,
4. ηε «δεκνζηνπνίεζε ηεο ζπδήηεζεο ζρεηηθά κε ηνπηθά ζέκαηα πξηλ ιεθζνχλ
απνθάζεηο»,
5. ηελ «πξνψζεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ
κεηνλνηήησλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία»,
6. ην «δηακεζνιαβεηηθφ ηνπο ξφιν σο πξνο ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ
ζηελ ηνπηθή θνηλσλία»,
7. ηελ «εμήγεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ζηνπο πνιίηεο»,
8. ηελ «εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηεο νπνίαο
εγείηαη».
Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζπλνςίδνληαη
ζηα εμήο:
 χκθσλα κε κηα άπνςε, νη βαζηθνί ζηφρνη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Γεκάξρνπ
είλαη λα έρεη ηνλ έιεγρν ησλ δεκνηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, λα αληηπξνζσπεχεη
ηα αηηήκαηα θα ηα ζέκαηα πνπ αλαδχνληαη απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη λα
παίδεη δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν σο πξνο ηελ επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηελ
ηνπηθή θνηλσλία.
 Γηαηππψζεθε ε άπνςε φηη ζηελ πξάμε ν ξφινο ηνπ Γεκάξρνπ είλαη πνιχ
επξχηεξνο απφ ην ξφιν ηνλ νπνίν ηνπ έρνπλ αλαζέζεη νη λφκνη. χκθσλα κε
απηήλ ηελ άπνςε, ππνζηεξίρζεθε φηη, ελψ ν Γήκαξρνο έρεη πεξηνξηζκέλεο
αξκνδηφηεηεο απφ ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, σζηφζν έρεη δπζαλάινγεο
επζχλεο θαη ζε φ,ηη αθνξά ηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ζε φ, ηη αθνξά ηε
ρξέσζε ησλ επζπλψλ, ηελ νπνία έρνπλ θάλεη νη δεκφηεο ζην πξφζσπφ ηνπ. Με
άιια ιφγηα, ε θνηλή γλψκε πεξηκέλεη ηα πάληα απφ ην Γήκαξρν, ηφζν απηά πνπ
αλήθνπλ σο αξκνδηφηεηεο ζην ρψξν ηεο Απηνδηνίθεζεο, φζν θαη απηά πνπ
αλήθνπλ σο αξκνδηφηεηεο ζην ρψξν ηεο επξχηεξεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Απηφ
ην δεδνκέλν απνηειεί κία πξαγκαηηθφηεηα ηελ νπνία ν Γήκαξρνο ζα πξέπεη λα
ηελ απνδερηεί θαη πξέπεη λα εμαληιήζεη φιεο ηηο δπλάκεηο ηνπ ζε φιν ην θάζκα
ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Καη ε παξαπάλσ άπνςε ζπλερίδεη ην ζθεπηηθφ ηεο σο
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εμήο: ν ξφινο ηνπ Γεκάξρνπ είλαη λα απνηειέζεη ην θπζηθφ εγέηε ελφο ηφπνπ,
λα έξζεη ζε ξήμε πξψηα κα ηελ ίδηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, λα εμνπζελψζεη
εληειψο ηηο δπλάκεηο ηνπ ιατθηζκνχ, λα ζρεδηάζεη ην καθξνπξφζεζκν κέιινλ
ηνπ ηφπνπ ηνπ θαη λα πξνζπαζήζεη λα θξαηήζεη ηε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο,
ζηεθφκελνο πάληα δίπια ζηα πξνβιήκαηα ηα νπνία απηή αληηκεησπίδεη, φπσο
ζπκβαίλεη ηψξα κε ηηο ηδηαίηεξα κεηνλεθηνχζεο θνηλσληθέο νκάδεο.
πλαθήο κε ηελ πξνεγεζείζα άπνςε είλαη θαη απηή πνπ πξεζβεχεη φηη ζην
ππάξρνλ δεκαξρνθεληξηθφ ζχζηεκα θαζνξηζηηθέο είλαη νη απνθάζεηο ηνπ
Γεκάξρνπ. χκθσλα κε απηήλ ηελ άπνςε, φια απνξξένπλ απφ ην Γήκαξρν
θαη φια θαηαιήγνπλ ζ΄ απηφλ. Αλαγλσξίδεη, βεβαίσο, ηελ χπαξμε θαη ησλ
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, αιιά ππνζηεξίδεη φηη φια θηλνχληαη κε βάζε ηηο
απνθάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηελ επνπηεία ηνπ. Γέρεηαη φηη ζα κπνξνχζε ην
ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο λα είλαη ιηγφηεξν δεκαξρνθεληξηθφ, πην δεκνθξαηηθφ
θαη ζα κπνξνχζε απηφ λα πξνβιεθζεί θαη λνκνζεηηθά.
Χζηφζν, ε πιεηνςεθία απνδέρηεθε φηη ην παξάδεηγκα ηνπ Γεκάξρνπ κπνξεί λα
ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο ηεο θνηλσλίαο. Αθφκε θαη ζήκεξα ν
Γήκαξρνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε πην αλνηρηέο θαη δεκνθξαηηθέο
δηαδηθαζίεο, κε πην ζπκκεηνρηθφ θαη ζπιινγηθφ ηξφπν θαη λα αμηνπνηεί
θαιχηεξα ηα ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ. Ο Γήκαξρνο ζα θηλεζεί ζσζηά,
φηαλ έρεη θαηάιιεινπο ζπλεξγάηεο, φηαλ απνθεληξψλεη ηηο αξκνδηφηεηεο, φηαλ
θηλεηνπνηεί δπλάκεηο γχξσ ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη Γήκαξρνο αθελφο πξέπεη λα
απνθεληξψζεη αξκνδηφηεηεο πξνο ζηνπο Αληηδεκάξρνπο θαη αθεηέξνπ λα βξεη
ηξφπνπο ζπκκεηνρηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Χο πξνέθηαζε κίαο απφ ηηο παξαπάλσ απφςεηο αθνινχζεζε ε γλψκε φηη ν
Γήκαξρνο θαη ε Γεκνηηθή Αξρή, πξηλ θηάζνπλ ζηε ιήςε ηεο φπνηαο
απφθαζεο, πξέπεη λα πξνεγνπκέλσο λα δεκνζηνπνηνχλ ηελ πξφηαζή ηνπο. Σν
άλνηγκα θξίλεηαη ζεηηθφ θαη πξνο ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία πξνο ηηο επηκέξνπο
ελφηεηέο ηεο θαη ηδηαίηεξα πξνο ηηο εππαζείο θνηλσληθέο ηεο νκάδεο,
παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηηο γπλαίθεο. Δίλαη απαξαίηεην λα
αθνπζηνχλ νη απφςεηο φπνησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ππάξρνπλ ζπγθξνηεκέλεο,
παξά ην γεγνλφο φηη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε βξίζθεηαη ζηε δίλε κηαο ηέηνηαο
νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνπ δελ επηηξέπεη λα αλαπηπρζνχλ αλάινγεο
δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο δεκνηηθέο Αξρέο.
Δπίζεο, ε Γεκνηηθή Αξρή, ε νπνία εθιέγεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο, πξέπεη κεηά ηηο εθινγέο λα «μεράζεη» φηη εθιέρηεθε απφ ην έλα
κέξνο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη νθείιεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλεζπρίεο,
ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ζηηο αγσλίεο φισλ ησλ ζπλδεκνηψλ. Άξα, ηελ
επνκέλε ησλ εθινγψλ νθείιεη λα αγθαιηάζεη ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο
φισλ ησλ ζπλδεκνηψλ θαη λα βξεη ηξφπνπο δηάρπζεο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο
πιεξνθφξεζεο, κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε ησλ βέιηηζησλ επηινγψλ.

Β. ζνλ αθνξά ην δεχηεξν ζεκαηηθφ άμνλα, ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα
αμηνινγεζεί ε κέρξη ηψξα εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ λέσλ ζπκκεηνρηθψλ ζεζκψλ πνπ
εηζήγαγε ν «Καιιηθξάηεο», ε επίδξαζή ηνπο ζην ζχζηεκα ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηηθήο
δηαθπβέξλεζεο (νη αιιαγέο πνπ έρνπλ επηθέξεη), ηα πηζαλά εκπφδηα πνπ ζπλαληά ε
εθαξκνγή ηνπ θαη νη βαζχηεξεο αηηίεο ηνπο, θαζψο θαη ε αλαδήηεζε πξνηάζεσλ γηα
ηελ πεξαηηέξσ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ, κε απψηεξν
ζθνπφ ηελ εκβάζπλζε ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο. Γη’ απηφ ην ζθνπφ εμεηάζηεθαλ νη
απφςεηο ησλ Γεκάξρσλ πάλσ ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο ελφηεηεο:
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1ε Δλφηεηα: Χο πξνο ην ζχζηεκα δεκνηηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εηζάγεη ε λέα
κεηαξξχζκηζε, αλαδεηήζεθε θαηά πφζνλ νη Γήκαξρνη ζπκθσλνχλ:
1. κε ηελ επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 50%+1 γηα ηελ αλάδεημε ηνπ
επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ππεξεηεζεί ν ζηφρνο ηεο απμεκέλεο
δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ λέσλ Ο.Σ.Α. θαη
2. κε ηε δηαηήξεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ησλ µειψλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν πέκπησλ
(2/5) ζηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο ή ζα ηάζζνληαλ ππέξ ηνπ ζπζηήκαηνο
ηεο απιήο αλαινγηθήο, ψζηε λα επηηεπρζεί ν δχζθνινο, αιιά θαη απνιχησο
αλαγθαίνο ζπγθεξαζκφο ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο θαη ηεο δηνηθεηηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζπλνςίδνληαη
ζηα εμήο:
Γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 50%+1 γηα ηελ αλάδεημε ηνπ
επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ:
 Τπήξμε πιήξεο ζπκθσλία θαη απνδνρή ηεο ξχζκηζεο.
 πγθιίλνπλ νη απφςεηο ζην φηη πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία
εθινγήο, γηαηί θαιχπηεη ην κηζφ θαη πιένλ ηνπ πιεζπζκνχ, εμαζθαιίδνληαο
θαιχηεξε αληηπξνζψπεπζε. Δπίζεο, λνκηκνπνηεί ηελ εθινγή ελφο
ζπλδπαζκνχ, επηβεβαηψλεη ηε ιατθή βνχιεζε θαη παξέρεη ηελ απαηηνχκελε
πιεηνςεθία. πκπιεξσκαηηθά αλαθέξζεθε φηη ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε
κεγαιχηεξνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν ζχζηεκα 50+1 εμαζθαιίδεη,
έζησ θαη ζε δεχηεξν ρξφλν, κία θαζαξή δεδεισκέλε ππέξ κηαο παξάηαμεο θαη
ππέξ ελφο πξνζψπνπ, φπσο είλαη ην πξφζσπν ηνπ Γεκάξρνπ, πξνθεηκέλνπ
απηφο λα αζθήζεη απνηειεζκαηηθά ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. Άξα, ην ζηνηρείν
απηφ πξνζθέξεη επξχηεξε πνιηηηθή απνδνρή θαη λνκηκνπνίεζε ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο θαη ηεο πξνζδίδεη απμεκέλε ηζρχ.
 Γηαηππψζεθε, φκσο, θαη ε επηθχιαμε φηη είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί απηφ ην
πνζνζηφ ηνπ 50+1. ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμήο ηνπ, είλαη πηζαλφλ λα
πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα, φπσο αιιεπάιιειεο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο ή ε
εθινγή ελφο ζπλδπαζκνχ ζπλεξγαζίαο, ν νπνίνο δελ ζα κπνξεί ζηελ πξάμε λα
αζθήζεη απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε θαη δελ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ελδερνκέλσλ απαηηείηαη ε επεμεξγαζία
ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ.
Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ ηξηψλ πέκπησλ (3/5) ησλ µειψλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν πέκπησλ (2/5)
ζηνπο επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο:
 Τπάξρεη πιήξεο απνδνρή απηνχ ηνπ πθηζηάκελνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο, γηαηί,
ζχκθσλα κε ηα θαηαγξαθέληα, πξέπεη λα δίλεηαη άλεηε πιεηνςεθία ζηε
Γεκνηηθή Αξρή λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά σο πξνο ηελ άζθεζε ηεο
δηνίθεζεο. Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζηελ αλάιεςε ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο θαη ησλ
πνιηηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ επζπλψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο. Αθφκε,
θαηά κία άπνςε, επηβάιιεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ απηή ε αλαινγία απφ ηηο ίδηεο
ηηο παζνγέλεηεο ηνπ θεληξηθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ππάξρνπλ θαη ζηελ
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε θαη αθνξνχλ ηελ έιιεηςε ζπλαηλεηηθήο θαη
ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο ζηα ζέκαηα ηεο πνιηηηθήο. Απηνί νη ιφγνη
θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ εμαζθάιηζε άλεησλ πιεηνςεθηψλ.
 ε ζπζρέηηζε κε ηελ παξαπάλσ άπνςε, αιιά ππαγνξεπκέλε θαηεμνρήλ απφ
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ηελ ηζρπξή ηαχηηζε κε ηηο αξρέο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο,
δηαηππψζεθε ε γλψκε φηη «ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη πνπ κεηξάεη ζε απηά ηα
πξάγκαηα. Πξέπεη λα έρνπκε εκπηζηνζχλε ζηνπο αηξεηνχο θαη απηφο πνπ
εθιέρηεθε πξέπεη λα κπνξεί λα δηνηθήζεη θαη λα αλαιάβεη ηηο επζχλεο ηνπ».
Πξνζθέξνληαο έλα αθφκε επηρείξεκα ππέξ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ππάξρνληνο
ζπζηήκαηνο θαηαλνκήο ησλ εδξψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κία άιιε ζέζε
ππνζηεξίδεη φηη Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ είλαη απιψο έλα βνπιεπφκελν
φξγαλν. Δίλαη δηνηθεηηθφ φξγαλν, θαη επνκέλσο πξέπεη λα έρεη ηελ ηζρχ ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Ζ πιεηνςεθία ησλ απφςεσλ ζπγθιίλνπλ ζηε δηαπίζησζε φηη ζε πεξίπησζε
νξηαθήο πιεηνςεθίαο δελ ζα είλαη εθηθηή ε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζα ειινρεχεη
ν θίλδπλνο έιιεηςεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, πξφζθξνπζεο ζε αδηέμνδα θαη
πνιηηηθήο νκεξίαο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο.

2ε Δλφηεηα: Χο πξνο ηα φξγαλα πνπ ζπγθξνηνχλ ην ζχζηεκα δεκνηηθήο
δηαθπβέξλεζεο θαη γηα ην λέν ξφιν πνπ αλαιακβάλνπλ λα επηηειέζνπλ, αλαδεηήζεθαλ νη
απφςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα εμήο:
1. Καηά πφζνλ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην αλαδεηθλχεηαη ζε θπξίαξρν φξγαλν θαη
αλ ν επηηειηθφο θαη ειεγθηηθφο ηνπ ξφινο εληζρχεηαη, κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο
ησλ Δπηηξνπψλ.
2. Σνπο δεηήζεθε λα αμηνινγήζνπλ ηηο επηκέξνπο λέεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηε
δεκνθξαηηθή ρσξηθή θαη πνιηηηθή εθπξνζψπεζε ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ
παξαηάμεσλ ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο ην
δηαπαξαηαμηαθφ πξνεδξείν, ε εθινγή Γεκνηηθψλ πκβνχισλ απφ ηελ
εθινγηθή ηνπο π εξηθέξεηα, ε δπλαηφηεηα ηεο ζηαπξνδφηεζεο ελφο
ππνςεθίνπ απφ ηα φξηα ηεο εθινγηθήο πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία ςεθίδεη ν
εθινγέαο.
3. Αλαδεηήζεθε ε άπνςή ηνπο σο πξνο ην θαηά πφζνλ ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο
Εσήο, σο λενζπζηαζέλ φξγαλν, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ
δεηεκάησλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηδηαίηεξα ζηα ζέκαηα
πνιενδνκηθψλ θαη ρσξνηαμηθψλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη θξίζηκα γηα ηελ
αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο.
Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζπλνςίδνληαη
ζηα εμήο:
Γηα ην ξφιν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ:
 χκθσλα κε ην ζχλνιν ησλ απφςεσλ, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ήηαλ θαη
εμαθνινπζεί λα είλαη ην θπξίαξρν φξγαλν. Ο Γήκαξρνο θαη φια ηα ζεζκηθά
φξγαλα πξέπεη λα εθηεινχλ θαη λα ζέβνληαη ηηο απνθάζεηο ηνπ.
 Γηαηππψζεθε ε ζέζε φηη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθφ
φξγαλν θαη λα κελ ςεθίδεη απιά απηφ πνπ εηζεγείηαη ν Γήκαξρνο. Γη’ απηφ ην
ιφγν απνδίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο
δηαβνχιεπζεο εληφο ησλ πιαηζίσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγάλνπ.
 Τπνζηεξίρηεθε φηη νη απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πξέπεη λα
αληαλαθινχλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
ιεο νη δπλάκεηο κέζα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαιφ είλαη λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη είλαη εθεί γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ θνηλσλία θαη φρη ην
Γήκαξρν θαη λα ζπκβάιινπλ κε πξνηάζεηο φρη αληηπνιηηεπηηθήο πξνζέγγηζεο,
αιιά δεκηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο. ινη έρνπλ ξφιν θαη επζχλε ζε κία
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δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλε θνηλσλία.
 Χο ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο άπνςεο, ππνζηεξίρζεθε φηη θαη ε Γεκνηηθή
Αξρή έρεη ππνρξέσζε λα αγθαιηάζεη φιεο ηηο δεκνηηθέο παξαηάμεηο. Πξέπεη ν
Γήκαξρνο λα κελ ληψζεη φηη είλαη απηνθξάηνξαο κίαο Αξρήο ή Πξφεδξνο ελφο
θφκκαηνο. Αληίζεηα, είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ θαη νη
αληηπνιηηεπφκελεο παξαηάμεηο λα ελζσκαησζνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ,
δηφηη ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα είλαη θνηλά θαη απαηηνχλ ζπλέλσζε δπλάκεσλ.
Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηαηχπσζε φηη «δελ ππάξρεη νξγάλσζε, δελ ππάξρεη
ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία, φπνπ δελ ππάξρεη ηίπνηε πνπ λα εκπλέεη ην κέινο, ην
θίιν, ηνλ ζχληξνθν ζε κηα δηαδηθαζία. Απηφ ηζρχεη θη εδψ».
 Γηαηππψζεθε επηπξφζζεηα ε άπνςε φηη πιένλ, κεηά απφ ηε ζπλέλσζε ησλ
Γήκσλ ζε κεγαιχηεξνπο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην έρεη λα παίμεη έλα ξφιν
ζαθψο πην πξνγξακκαηηθφ θαη πην ζηξαηεγηθφ, δηφηη θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη
θαη λα ζρεδηάζεη γηα κηα κεγαιχηεξε γεσγξαθηθή πεξηνρή κε πεξηζζφηεξεο
αλάγθεο, πεξηζζφηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη κε ηελ απαίηεζε γηα θαιχηεξν
πξνγξακκαηηζκφ. Απνθηά έηζη κεγαιχηεξε ζηξαηεγηθή βαξχηεηα θαη ην
δήηεκα ηνπ 5εηνχο πξνγξακκαηηζκνχ, ηνλ νπνίν θαιείηαη λα ζρεδηάζεη,
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ αιιειεμάξηεζε, αιιά ηε ζπλέξγεηα πνπ ππάξρεη
κε ηηο φκνξεο πεξηνρέο. Απηφ ην επηηξέπεη θαη ην επηβάιιεη έλαο κεγαιχηεξνο
νξγαληζκφο, ψζηε λα επηηεπρζεί ζηε ζπλέρεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
πνιηηηθψλ πνπ ζα επηιεγνχλ.
 Τπήξμε ε άπνςε φηη πνιιέο θνξέο απαμηψλεηαη ν ζηξαηεγηθφο θαη
πξνγξακκαηηθφο ξφινο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, δηφηη απηφ κεηαηξέπεηαη
απνθιεηζηηθά ζε πεδίν ζηείξσλ πνιηηηθψλ αληηπαξαζέζεσλ.
 Γηαηππψζεθε θαη ε άπνςε φηη δελ άιιαμε θάηη νπζηαζηηθφ ζηε ιεηηνπξγία θαη
ην ξφιν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνλ «Καπνδίζηξηα».
ρεηηθά κε ην Γηαπαξαηαμηαθφ Πξνεδξείν:
 Τπήξμε ε ηνπνζέηεζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα ζεηηθφ ζεζκφ, ν νπνίνο φκσο δελ
κεηαβάιιεη ζεακαηηθά ή ηδηαίηεξα ηελ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ. Γίλεη, βέβαηα, ηε δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ πεξηζζφηεξν θαη νη
άιινη πνιηηηθνί ζπλδπαζκνί, ρσξίο, φκσο, λα επηθέξεη θάπνηα νπζηαζηηθή
αιιαγή.
 αθήο θαη θαηεγνξεκαηηθή ήηαλ ε ζέζε δχν ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα φηη
ζεκαζία έρνπλ πάληα νη πιεηνςεθίεο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη επνκέλσο
ην δηαπαξαηαμηαθφ πξνεδξείν δελ παίδεη θαλέλα νπζηαζηηθφ ξφιν.
Γηα ηελ εθινγή Γ εκνηηθψλ  πκβνχισλ απφ ηελ εθινγηθή ηνπο Πεξηθέξεηα, κε
εηδηθή ζηαπξνδφηεζε:
Γηαηππψζεθαλ δχν αληίζεηεο απφςεηο φζνλ αθνξά ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ξχζκηζεο, νη
νπνίεο φκσο ζπλέηεηλαλ σο πξνο ηε δηαπίζησζε ησλ πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο ηεο
ξχζκηζεο σο έρεη.
 Ζ κηα άπνςε ππνζηεξίδεη φηη πξφθεηηαη γηα ιαλζαζκέλε ξχζκηζε, γηαηί έηζη δελ
νκνγελνπνηείηαη ε Δλφηεηα ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ εληαίνπ Γήκνπ. Πξέπεη ν
Γήκνο λα ιεηηνπξγεί κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ηεο θάζε Γεκνηηθήο Δλφηεηαο
θαη ηεο θάζε Σνπηθήο Κνηλφηεηαο θη φρη κέζα απφ ηνπηθηζκνχο.
 Ζ άιιε άπνςε δηαηείλεηαη φηη ε ξχζκηζε απηή βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε
αληηπξνζψπεπζε, γηαηί δίλεη ηε δπλαηφηεηα ε ςήθνο ηνπ θάζε πνιίηε λα έρεη
ίζε ηζρχ, ψζηε λα επηιεγνχλ νη εθπξφζσπνί ηνπ θαηαλεκεκέλνη ζσζηά ζε φιν
ην Γήκν. Γηαθνξεηηθά ζα ππήξρε θίλδπλνο λα εθιεγνχλ φινη νη Γεκνηηθνί
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χκβνπινη απφ ην θέληξν ζε βάξνο ησλ ππνςήθησλ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ
ηεο πεξηθέξεηαο. Τπνζηεξίρζεθε φηη δελ είλαη δεκνθξαηηθφ γηα κία κηθξή ζε
πιεζπζκφ πεξηνρή λα κελ εθιέγεη θαλέλα Γεκνηηθφ χκβνπιν. ε πξνέθηαζε
ηεο παξαπάλσ άπνςεο ππήξμε ην επηρείξεκα φηη δελ κπνξεί κηα δεκνηηθή
ελφηεηα, ε νπνία έρεη πξνζδηνξηζηεί κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα θαη φρη κε
αληηθεηκεληθά θξηηήξηα, λα θηάζεη ζην νξηαθφ ζεκείν λα κελ εθπξνζσπείηαη
απφ έλαλ αληηπξφζσπν.
Χζηφζν, δηαηππψζεθε θαη ε πξφηαζε φηη, παξφιν πνπ ε ξχζκηζε είλαη πξνο ηε
ζσζηή θαηεχζπλζε, ρξεηάδεηαη λα γίλεη ζην κέιινλ ζσζηφηεξε θαηαλνκή.
Πξνηείλεηαη αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο εθινγήο.

ρεηηθά κε ηηο Δπηηξνπέο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο
θαη Οηθνλνκηθή):
 Τπήξμε ε ζέζε φηη έλα Γεκνηηθφ πκβνχιην απνηειεζκαηηθφ πξέπεη λα έρεη
θαη απνηειεζκαηηθέο επηηξνπέο. Γειαδή, φζν πην απνηειεζκαηηθά ιεηηνπξγνχλ
νη επηηξνπέο, ηφζν πην εχθνια επηθνηλσλνχλ ηα δπν ψκαηα. Δπνκέλσο, ε
νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηηξνπψλ ζα βνεζήζεη θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο.
 Γηαπηζηψζεθε θαηά πιεηνςεθία φηη ζεζκηθά παξαζρέζεθαλ ζηηο Δπηηξνπέο
ζνβαξέο αξκνδηφηεηεο. Μάιηζηα, θαηά κία άπνςε, ππήξμε αλαβάζκηζε ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο κε ηνλ «Καιιηθξάηε», ηδηαίηεξα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο
λενζχζηαηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο.
 ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ ζέζεσλ, αλαδείρζεθε θαηά πιεηνςεθία ε Δπηηξνπή
Πνηφηεηαο Εσήο σο ε πην ζεκαληηθή Δπηηξνπή, γηαηί έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα
νξγαλψλεη θαη λα απνθαζίδεη κε πνηεο δνκέο θαη πνηνπο φξνπο ζα κπνξέζεη λα
αλαπηπρζεί ε πεξηνρή. πκπιεξσκαηηθά εηπψζεθε φηη ζε ζεκαληηθά ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ π.ρ. ην πεξηβάιινλ, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο κπνξεί λα
αζθήζεη έλαλ νπζηαζηηθφ ξφιν. Μπνξεί λα κελ είλαη κηα ηππηθή Δπηηξνπή πνπ
ζπλεδξηάδεη κφλν γηα αηηήκαηα πνιηηψλ, αιιά ζεζκηθά έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
ζρεδηάδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο αλαβάζκηζεο αζηηθνχ θαη
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο.
 Χο πξνο ηελ κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγία ησλ Δπηηξνπψλ ζηελ πξάμε, πξνέθπςε
θαηαξράο ε ραξαθηεξηζηηθή ηνπνζέηεζε φηη νη άλζξσπνη θαη ηα πξνβιήκαηα
«δίλνπλ ςπρή» ζε κηα αξκνδηφηεηα, γηα λα δηαπηζησζεί ζηε ζπλέρεηα ε κε
ηθαλνπνηεηηθή έσο ζήκεξα αμηνπνίεζε ησλ ζεζκηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ
Δπηηξνπψλ. Χο αηηία ζεσξήζεθε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ
ζηελ έξεπλα ε έιιεηςε θαηάιιεινπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ (αηξεηψλ θαη
ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ), ηθαλνχ λα αλαδείμεη φιεο απηέο ηηο ζεζκηθέο
δπλαηφηεηεο ησλ Δπηηξνπψλ. Γηαηππψζεθε ε γλψκε φηη ην πνιηηηθφ
πξνζσπηθφ πνπ απαξηίδεη ηηο Δπηηξνπέο απηέο πξέπεη λα έρεη ηελ εηνηκφηεηα
θαη ηελ απνθαζηζηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη επαξθψο ην ξφιν ηνπ.
Υαξαθηεξηζηηθά εηπψζεθε φηη «αξκνδηφηεηεο έρνπλ παξαρσξεζεί, αιιά νη
αξκνδηφηεηεο απηέο δελ αζθνχληαη ηθαλνπνηεηηθά, είηε ιφγσ αληηθεηκεληθψλ
αδπλακηψλ, είηε ιφγσ ππνθεηκεληθψλ αδπλακηψλ ησλ κειψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο
Δπηηξνπέο απηέο». Σαπηφρξνλα, κηα άιιε αηηία εληνπίζηεθε ζηα επείγνληα
νηθνλνκηθά θαη νξγαλσηηθά πξνβιήκαηα πνπ ελέζθπςαλ ζηνπο Γήκνπο ηα
ηειεπηαία δχν ρξφληα, ηα νπνία δελ επέηξεςαλ ζηηο Δπηηξνπέο λα παίμνπλ ηνλ
πξαγκαηηθφ ζεζκηθφ ηνπο ξφιν. ε κία επλντθφηεξε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή
ζπγθπξία, εάλ ππάξμεη βειηίσζε ηνπ γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο,

103






ππάξρνπλ πξννπηηθέο ζνβαξήο βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηηξνπψλ.
Πξνηάζεθε, επίζεο, λα πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλνχληαη νη
επηηξνπέο απφ ηελ έδξα ζε θάπνηα Σνπηθή ή Γεκνηηθή Κνηλφηεηα, γηα θάπνηα
ηνπηθά δεηήκαηα, φηαλ ζπλεδξηάδνπλ γηα θάπνηα ηνπηθά ζέκαηα.
Γηαηππψζεθε, φκσο, θαη ε άπνςε φηη δελ επήιζε νπζηαζηηθή αιιαγή φζνλ
αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ Δπηηξνπψλ ζε ζρέζε κε ηνλ «Καπνδίζηξηα». Χο
παξάδεηγκα αλαθέξζεθε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία άιιαμε κελ σο πξνο
ην φλνκα, φρη φκσο σο πξνο νπζία, δηφηη, φζνλ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο,
θιεξνλφκεζε απηέο πνπ είρε ε πξνθάηνρφο ηεο επί «Καπνδίζηξηα» θαη ηψξα
θαηαξγεζείζα επί «Καιιηθξάηε» Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή.
Με θάπνηα κηθξή δηαθνξνπνίεζε, αιιά ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε
άπνςε φηη ν «Καιιηθξάηεο» πξνβιέπεη δηάθνξα φξγαλα ρσξίο πξαθηηθή αμία
φζνλ αθνξά ηελ θαζεκεξηλή δηαδηθαζία, ηελ πξφνδν θαη ηελ πξννπηηθή ηνπ
Γήκνπ, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ έληνλε γξαθεηνθξαηία. χκθσλα κε απηήλ ηελ
άπνςε νη Δπηηξνπέο ζεσξνχληαη γξαθεηνθξαηηθά φξγαλα πνπ ζεζκνζεηήζεθαλ
ζην φλνκα ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο. Χζηφζν, απνηεινχλ «ζπξξαθή
κφλνλ θαλφλσλ θαη αξρψλ ρσξίο θαιή νξγαλσηηθή έληαμε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ
Γήκνπ».

3ε Δλφηεηα: Χο πξνο ην ξφιν ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο,
δεηήζεθε ε άπνςή ηνπο:
1. γηα ην αλ ε θαηλνηνκία φηη ν Γήκαξρνο αζθεί πιένλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ
ζπλεξγαδφκελνο κε ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή επεξεάδεη-κεηαβάιιεη ηνλ
εγεηηθφ θαη ζπληνληζηηθφ ηνπ ξφιν θαη γηα ην ξφιν ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο σο ζπιινγηθνχ επηρεηξεζηαθνχ-εθηειεζηηθνχ νξγάλνπ ζηνπο
Γήκνπο.
Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζπλνςίδνληαη
ζηα εμήο:
Γηα ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή:
 Καηαγξάθεθε νκνθσλία σο πξνο ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο. πλζεηηθά, θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο φηη είλαη θαηλνηφκνο ζεζκφο
θαη απνηειεί φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη φηη δελ πεξηνξίδεη νχηε
ππνλνκεχεη ην ξφιν θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ Γεκάξρνπ, αληίζεηα ηνπ
επηηξέπεη λα αζθήζεη θαη λα εληζρχζεη ηνλ πνιηηηθφ θαη ζπληνληζηηθφ ηνπ ξφιν.
 Παξάιιεια, δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή «πξνζγεηψλεη»
θαηά θάπνην ηξφπν ην Γήκαξρν, ππελζπκίδνληάο ηνπ φηη πξέπεη λα παίξλεη
απνθάζεηο ζπιινγηθά. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε φηη ε Δθηειεζηηθή
Δπηηξνπή «επηβάιιεη ζην Γήκαξρν λα ζπδεηάεη». πκπιεξσκαηηθά εηπψζεθε
φηη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή βνεζάεη ην Γήκαξρν, ψζηε λα είλαη πην
νξγαλσηηθφο. Καη θαηά κία άιιε ηνπνζέηεζε, κία απφ ηηο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο
ελφο Γεκάξρνπ είλαη λα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηε δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηεο
Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. Μάιηζηα, αλαθέξζεθε ραξαθηεξηζηηθά φηη «αλ ν
Γήκαξρνο δελ κπνξεί λα εγεζεί ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο, είλαη αλάμηνο λα
είλαη Γήκαξρνο».
 Δπίζεο, έγηλε θαζνιηθά απνδεθηφ φηη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπκβάιιεη ζηελ
αληαιιαγή απφςεσλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, θαζψο απηνί πνπ ηελ
απαξηίδνπλ απνηεινχλ φξγαλα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ. Απφ κηα άιιε νπηηθή
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ηδσκέλν ην ζέκα, αλαθέξζεθε φηη ην πξφβιεκα ηνπ Γεκάξρνπ δελ είλαη αλ ζα
έρεη ν ίδηνο αξκνδηφηεηεο ή φρη. Σν πξφβιεκα έγθεηηαη ζην φηη, αλεμαξηήησο
ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ηνπ έρνπλ ζεζκηθά παξαρσξεζεί, είηε γηα ηζηνξηθνχο
ιφγνπο, είηε γηα ιφγνπο παξάδνζεο ή θνπιηνχξαο, ην πξφζσπν ηνπ Γεκάξρνπ
ζεσξείηαη θπξίαξρν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Χο παξάδεηγκα αλαθέξζεθε
φηη ν Γήκαξρνο είλαη Πξφεδξνο θαη εηζεγεηήο ησλ πεξηζζνηέξσλ νξγάλσλ ηνπ
Γήκνπ θαη ηεο παξάηαμήο ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ελεξγεί θαηά βάζε σο θπζηθφο
εγέηεο ηεο θνηλσλίαο. ε κέγηζην βαζκφ ν Γήκαξρνο είλαη απηφο πνπ
θαζνξίδεη ηελ πνξεία ελφο Γήκνπ. ληαο επηβαξπκέλνο κε φια απηά ηα
θαζήθνληα θαη ηα πνιηηηθά βάξε, είλαη βέβαην φηη δελ ζα κπνξεί λα
αληαπεμέιζεη κφλνο ηνπ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ζεζκηθψλ θαη πνιηηηθψλ
θαζεθφλησλ ηνπ. Ζ αλαγθαηφηεηα απηή θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ χπαξμε θαη
νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ Δπηηξνπψλ, θαη ηδηαίηεξα ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ηελ ελεξγφ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Δμάιινπ, απηφ πνπ θάλεη ν «Καιιηθξάηεο» είλαη λα νξγαλψλεη ην Γήκν «θαη’
εηθφλα θαη θαζ’ νκνίσζε» κίαο Κπβέξλεζεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα κηθξφ
Τπνπξγηθφ πκβνχιην. «Σί ζα είλαη ν Πξσζππνπξγφο, ρσξίο ηε ιεηηνπξγία ηνπ
Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ;»
Καηαηέζεθε ε άπνςε φηη ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο ν Γήκαξρνο δέρεηαη πξνηάζεηο απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ έλα
ζεκαληηθφ ξφιν θη εχξνο αξκνδηνηήησλ ζηε δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θη έηζη
αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ησλ Αληηδεκάξρσλ. χκθσλα κε απηήλ
ηελ άπνςε, ν Γήκαξρνο έρεη κφλνλ λα θεξδίζεη φηαλ ιεηηνπξγεί ζσζηά ε
Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία, φηαλ ζπλππάξρεη δεκηνπξγηθά θαη ζπλεξγαηηθά κε
ηνπο Αληηδεκάξρνπο, γηαηί απηνί αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηα κηθξά θαη ηα
κεγάια πξνβιήκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ πνιίηε.
Παξφια απηά, ππήξμε ε δηαπίζησζε φηη δελ ιεηηνχξγεζε επαξθψο ε λέα
Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή, δειαδή δελ εμαληιήζεθαλ νη νξγαλσηηθέο δπλαηφηεηεο
πνπ έρεη θαη φηη εμαξηάηαη απφ ην Γήκαξρν, φρη απιψο λα ελζαξξχλεη, αιιά θαη
λα επηδηψμεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο.

4ε Δλφηεηα: Χο πξνο ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ θαη
ησλ Σνπηθψλ Αληηδεκάξρσλ, ξσηήζεθαλ:
1. γηα ην αλ νη λέεο ξπζκίζεηο γηα ην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Σνπηθψλ
πκβνπιίσλ θαη ησλ Σνπηθψλ Αληηδεκάξρσλ ζπκβάιινπλ ζηελ ππφζεζε ηεο
ελδνδεκνθξαηηθήο απνθέληξσζεο θαη δεκνθξαηίαο,
2. γηα ην πψο πηζηεχνπλ φηη κπνξεί λα μεπεξαζηεί ε αληίθαζε αλάκεζα ζηελ
αλάγθε επίηεπμεο κεγάιεο θιίκαθαο ζπλελψζεσλ ησλ ΟΣΑ γηα ηελ
ηζρπξνπνίεζή ηνπο θαη ζηελ παξάιιειε επίηεπμε ηεο ελδνδεκνηηθήο
απνθέληξσζεο θαη δεκνθξαηίαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζρέζε ηνπ Γήκνπ
κε ην ρσξηφ θαη ζην ξφιν θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ.
Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζπλνςίδνληαη
ζηα εμήο:
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Γηα ηα Σνπηθά πκβνχιηα:
 Καηά κία ηνπνζέηεζε, ζηελ πξνζπάζεηα ηζηνξηθήο ηεθκεξίσζεο ηεο ηδηαίηεξεο
ζεκαζίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ, ππνζηεξίρζεθε φηη ζηελ
Διιάδα είλαη αλεπηπγκέλν ην αίζζεκα ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο, ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο. Ο ζεζκφο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ γελλήζεθε θαη επέδεζε κέζα
απφ ηα δχζθνια ρξφληα ηεο εζληθήο καο ηζηνξίαο θαη πέηπρε. Πξηλ απφ ηηο
ζπλελψζεηο νη Κνηλφηεηεο είραλ πξνζθέξεη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν ζηελ
ππφζεζε ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο.
 Καηά γεληθή απνδνρή δηαηππψζεθε ε ζέζε φηη ηα Σνπηθά πκβνχιηα ππήξραλ
θαη επί «Καπνδίζηξηα» θαη δηαηεξνχληαη θαη ζηνλ «Καιιηθξάηε», πξνθεηκέλνπ
λα ππάξρεη κία κνξθή δηνίθεζεο ζε θάζε Σνπηθή Κνηλφηεηα καδί κε ηνλ
Πξφεδξφ ηεο, ε νπνία λα δεκηνπξγεί ζηνπο θαηνίθνπο έζησ ηελ αίζζεζε φηη νη
Κνηλφηεηεο δελ απνςηιψλνληαη πιήξσο απφ ηηο ηνπηθέο εμνπζίεο θαη
δηνηθήζεηο. Ο ξφινο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Σνπηθνχ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά
ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ νηθηζκψλ είλαη
θαζνξηζηηθφο, θη έηζη πξέπεη λα είλαη.
 Καηά κία άιιε άπνςε, ε Σνπηθή Κνηλφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
θηλεηνπνηήζεη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, δηφηη δηαζέηεη ηα θίλεηξα. Απηφ ζεκαίλεη
αθελφο φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα άκεζνπ ειέγρνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, θαη
αθεηέξνπ φηη ππάξρεη άκεζν ελδηαθέξνλ θαη γλψζε ησλ ηνπηθψλ
πξνβιεκάησλ. Χζηφζν, ππάξρεη ε δηαπίζησζε φηη νη ζπλελψζεηο ησλ
Κνηλνηήησλ απνδείρηεθαλ αλαπφθεπθηεο, δηφηη ε κηθξή Κνηλφηεηα δελ
κπνξνχζε πηα λα αληαπνθξηζεί απφ ηε κία ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο θαη
δηνγθνχκελεο ηνπηθέο αλάγθεο, θαη απφ ηελ άιιε λα αληηκεησπίζεη ηα
πνιχπινθα πηα πξνβιήκαηα, φπσο απηά ηεο θαζαξηφηεηαο, ηεο απνρέηεπζεο,
ιφγσ έιιεηςεο ησλ ζρεηηθψλ κέζσλ.
 Χζηφζν, θαηαγξάθεθε κε αξθεηή απήρεζε ε άπνςε φηη ν ζεζκφο απηφο δελ
απέδσζε ηα αλακελφκελα ηφζν κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ «Καπνδίζηξηα», φζν
κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ «Καιιηθξάηε». Μάιηζηα αθφκε πην έληνλα
ππνζηεξίρζεθε φηη νη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο δελ δηαρεηξίδνληαη θαλέλαλ
πξνυπνινγηζκφ θαη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζήκεξα είλαη εληειψο αλελεξγέο.
Τπνζηεξίρζεθε φηη ηα Σνπηθά πκβνχιηα δελ έρνπλ θάπνηεο απηφλνκεο
αξκνδηφηεηεο, νχηε έρνπλ δπλαηφηεηεο λα πξνζθέξνπλ θάπνην έξγν, παξά
κφλνλ έρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο αξκνδηφηεηεο.
 χκθσλα κε κία άπνςε, ηα Σνπηθά πκβνχιηα ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζα
πξνζπαζήζνπλ λα δηαζθαιίζνπλ κηα ειάρηζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο
Αληηδεκάξρνπο θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλαο ηκάληαο κεηαβίβαζεο ησλ
δηακνξθνχκελσλ αηηεκάησλ ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη έλαο θνξέαο
δηαξθνχο εγξήγνξζεο ζε κηα θαηεχζπλζε ελεξγεηηθήο δηεθδίθεζεο απέλαληη
ζην Γήκν.
 Μία αηηία ηεο κε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ απνδφζεθε
ζην ρακειφ πνιηηηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζηειερψλ ησλ Σνπηθψλ
Κνηλνηήησλ.
 Δπίζεο, δηαηππψζεθε ε γλψκε φηη ν ξφινο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ζπληζηά
κία πνιχ κεγάιε αδπλακία ηνπ Καιιηθξάηε. ηελ πξνζπάζεηα λα
μεπεξαζηνχλ νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ, κέζσ
ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ δηνηθεηηθψλ εμνπζηψλ, ε
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Πνιηηεία έπεζε ζην άιιν αθξαίν ζεκείν, θαηά ην νπνίν απηή ηε ζηηγκή ε
Σνπηθή Κνηλφηεηα δηαζέηεη κεδεληθέο αξκνδηφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο.
Δπηθξάηεζαλ δπζηπρψο ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε αθξαίεο αληηιήςεηο φηη ην
Σνπηθφ πκβνχιην είλαη έλαο πιήξσο εμνπζελσκέλνο ζεζκφο.
Γηα ην ζεζκφ ηνπ Σνπηθνχ Αληηδεκάξρνπ:
 Καηά κηα άπνςε, ε ζθνπηκφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ Σνπηθνχ
Αληηδεκάξρνπ δελ έρεη θξηζεί αθφκε. Τπάξρεη ην ελδερφκελν ζην κέιινλ λα
απνδεηρηεί φηη ήηαλ έλαο κεηαβαηηθφο ζεζκφο, πνπ επηβιήζεθε απφ ηελ
κεγάιεο θιίκαθαο ζπγρψλεπζε ησλ πξνυπαξρφλησλ Γήκσλ ζε λένπο
Οξγαληζκνχο, αιιά αθφκε είλαη λσξίο λα θξηζεί ε αλαγθαηφηεηα ηεο χπαξμήο
ηνπ. χκθσλα κε ηελ παξνχζα άπνςε, ε απαξρή ηεο ζεσξεηηθήο ζχιιεςεο
απηνχ ηνπ ζεζκνχ έγθεηηαη ζην ηζηνξηθφ δεδνκέλν φηη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο πνπ
ιεηηνχξγεζαλ επί δεθαεηίεο κε ηε δηθή ηνπο ηαπηφηεηα θαη ηε δηθή ηνπο ηνπηθή
Αξρή, δελ κπνξνχζαλ ζε απφιπην ρξφλν λα απνδερηνχλ φηη απηνκάησο αίξεηαη
ν απηφλνκνο ραξαθηήξαο θαη ε απηφλνκε νληφηεηα πνπ είραλ κέρξη ηψξα.
Άξα, ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα δηέιζνπλ κέζα απφ ην ζεζκφ ηνπ ηνπηθνχ
Αληηδεκάξρνπ, γηα λα νδεγεζνχλ νκαιά ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη αλήθνπλ ζε
κηα θαηλνχξηα απηνδηνηθεηηθή ηαπηφηεηα θαη νληφηεηα.
 Τπήξμε ε ηνπνζέηεζε φηη ν Σνπηθφο Αληηδήκαξρνο είλαη ηαπηφρξνλα θαη θαζ’
χιελ Σνπηθφο Αληηδήκαξρνο (αζθεί θαζ’ χιελ ηνπηθέο αξκνδηφηεηεο) θαη αζθεί
παξάιιεια θαη πνιιέο αξκνδηφηεηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ
Γήκνπ, αιιά ζε ηνπηθφ επίπεδν.
 Καηά κηα άιιε άπνςε, ππνζηεξίρηεθε φηη δηαηεξεί έλα ζπλδεηηθφ ξφιν
αλάκεζα ζην δηνηθεηηθφ θέληξν θαη ζηελ απνθεληξσκέλε πεξηθέξεηα.
χκθσλα κε απηήλ ηελ άπνςε, ν ηνπηθφο Αληηδήκαξρνο παξεκβαίλεη, εθφζνλ
δε γίλεηαη ζσζηά ε δηαρείξηζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζηηο απνθεληξσκέλεο
πεξηθέξεηεο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Δάλ ππάξρνπλ ειιείςεηο ζηηο
ππνδνκέο, ζπλεξγάδεηαη κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ζεκάησλ. πλεξγάδεηαη, επίζεο, κε ηνπο Πξνέδξνπο
ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ. Ο Σνπηθφο Αληηδήκαξρνο θαηαγξάθεη ηα
πξνβιήκαηα ή ηηο ειιείςεηο, επηβιέπεη αλ αζθνχληαη ζσζηά νη αξκνδηφηεηεο,
ππνβάιιεη πξνηάζεηο θαη εηζεγείηαη ηξφπνπο επίιπζεο. Έρεη, επνκέλσο, ξφιν
ζπληνληζηή ηνπ δηνηθεηηθνχ θέληξνπ κε ηηο απνθεληξσκέλεο δηνηθεηηθέο Αξρέο
θαη ππεξεζίεο.
 Γηαηππψζεθε, φκσο, ε παξαηήξεζε φηη ν Σνπηθφο Αληηδήκαξρνο επηθνξηίδεηαη
δπζαλάινγα κε πνιιέο θξνληίδεο θαη φηη ππάξρεη έλα ζεζκηθφ έιιεηκκα σο
πξνο ηελ εκπινθή ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηνπηθψλ αξκνδηνηήησλ ησλ ηνπ. Μ’
άιια ιφγηα, ππνζηεξίρηεθε φηη δε ιεηηνπξγεί εχξπζκα ν ζεζκφο θαη φηη ζα
κπνξνχζε λα απνθνξηηζηεί κε ηε κεηαθνξά νξηζκέλσλ δηνηθεηηθψλ
αξκνδηνηήησλ ηνπ ζε άιινλ ζεκαηηθφ Αληηδήκαξρν.
 ηνλ αληίπνδα ππήξμε ε δηαπίζησζε φηη πνιινί Γήκαξρνη επέηξεςαλ ζηνπο
Σνπηθνχο Αληηδεκάξρνπο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ηνπάξρεο, γεγνλφο πνπ είλαη
ιάζνο. Οη Αληηδήκαξρνη πξέπεη λα εθνδηαζηνχλ κε ζεκαληηθέο θεληξηθέο
αξκνδηφηεηεο θαη φρη κφλν λα έρνπλ ηνπηθέο αξκνδηφηεηεο, πνπ αληηζηνηρνχλ
ζηε ρσξηθή ηνπο αξκνδηφηεηα. Ζ πξφζθαηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
ακεηβφκελσλ Αληηδεκάξρσλ ζα ζπκβάιεη αλαγθαζηηθά ζ’ απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε. Ίζσο ε ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ πξνέθπςε ζρεηηθά ηηο
αξκνδηφηεηεο ησλ Αληηδεκάξρσλ λα βξίζθεηαη ζηελ πξφηαζε λα δηαηεξεζεί ν
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ζεζκφο ησλ Σνπηθψλ Αληηδεκάξρσλ, νη νπνίνη ζα είλαη εθνδηαζκέλνη θαη κε
γεληθέο αξκνδηφηεηεο. Αλ απηή ε πξφηαζε δελ θαηαζηεί βηψζηκε, ίζσο
κειινληηθά εγθαηαιεηθζεί ν ηνπηθφο ραξαθηήξαο ηνπ ζεζκνχ θαη γίλεη
κεηάβαζε ζην ζεζκφ ησλ Αληηδεκάξρσλ κε κφλνλ γεληθέο αξκνδηφηεηεο.
5ε Δλφηεηα: Χο πξνο ηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ ζεζκψλ δηαβνχιεπζεο,
δεδνκέλνπ φηη ε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο παξνπζηάζηεθε σο έλαο απφ ηνπο πιένλ
εθζπγρξνληζηηθνχο ζεζκνχο ζην ζέκα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο
δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο, ξσηήζεθαλ:
1. αλ πηζηεχνπλ φηη νη κεγάιεο πξνζδνθίεο ησλ επίζεκσλ θνξέσλ ηεο
θεληξηθήο δηνίθεζεο γη’ απηφ ην ζεζκφ ζα δηθαησζνχλ,
2. αλ έρνπλ ήδε ζπζηήζεη θαη ιεηηνπξγήζεη απηφ ην ζεζκφ, πφζεο θνξέο
ζπλεδξίαζε κέρξη ζήκεξα θαη γηα πνηα ζέκαηα,
3. πνηα είλαη ε κέρξη ηψξα εκπεηξία ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθνξά απηνχ
ηνπ ζεζκνχ ζηελ πξναγσγή ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ.
Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζπλνςίδνληαη
ζηα εμήο:
Γηα ηελ Δπηηξνπή Γεκνηηθήο Γηαβνχιεπζεο:
 Έρεη ζπζηαζεί ζε φινπο ηνπο Γήκνπο θαη έρεη ζπλεδξηάζεη θαηά κέζν φξν 3-4
θνξέο.
 Δπί ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ λένπ απηνχ ζεζκνχ, πνπ απνηειεί θαη ηε
ξαρνθνθαιηά ησλ ζεζκψλ δηαβνχιεπζεο πνπ εηζήρζεζαλ κε ηε κεηαξξχζκηζε
ηνπ «Καιιηθξάηε», δηαηππψζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο, νη δχν εθ ησλ
νπνίσλ ζπγθιίλνπλ πξνο ηελ θαηαξρήλ επηδνθηκαζία ηνπ λένπ ζεζκνχ θαη ε
ηξίηε ηνλ απνξξίπηεη. Απηέο έρνπλ αλαιπηηθά σο εμήο:
 Γηαηππψζεθε ε άπνςε φηη ε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο αξρηθά θάλεθε σο έλα
πνιχ ζεκαληηθφ φξγαλν, ζην νπνίν κπνξνχλ λα αληαιιάζζνληαη απφςεηο κε
ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, λα γίλνληαη δπκψζεηο θαη ζπλζέζεηο θαη λα
ιακβάλνληαη απνθάζεηο κε θνηλσληθή ζπλαίλεζε, έζησ θαη γλσκνδνηηθέο.
 χκθσλα κε κηα άιιε νπηηθή, ν ξφινο ηεο Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο
ραξαθηεξίζηεθε σο ακθηιεγφκελνο. Τπήξμε, φκσο, ε θαηαξρήλ απνδνρή ηεο
ρξεζηκφηεηαο ηνπ λένπ ζεζκνχ α. φζνλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ
απφ ην Γήκν θαη β. φζνλ αθνξά ηελ άληιεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γήκνπ
πξνηάζεσλ θαη ηδεψλ απφ ηνπο θνξείο. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα ραξαθηεξίζηεθε
σο έλα ελ δπλάκεη πνιχ θαιφ θαη ρξήζηκν εξγαιείν.
 χκθσλα κε κία ηξίηε νπηηθή, ε Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ζεσξήζεθε
ππεξβνιηθή θαη κε αλαγθαία γηα πεξηθεξεηαθνχο Γήκνπο, ζηνπο νπνίνπο δελ
ππάξρεη ε θνηλσληθή ζπλνρή πνπ επηβάιιεη έλα αζηηθφ θέληξν.
Τπνζηεξίρζεθε φηη ζε πεξηθεξεηαθνχο Γήκνπο ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο
αλαπηπμηαθέο ζεσξήζεηο θαη δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ
πφιεσλ ην αζηηθφ θέληξν δέλεη ηνπο θαηνίθνπο γχξσ απφ θνηλά πξνβιήκαηα.
Αληίζεηα, ζηνπο πεξηθεξεηαθνχο Γήκνπο ππάξρνπλ πνιιά κηθξά αζηηθά
θέληξα, ζηα νπνία ε ζπδήηεζε γηα ην κέιινλ θαη ηα πξνβιήκαηα ελφο νηθηζκνχ
δελ ελδηαθέξεη ηνλ άιινλ.
 Χο πξνο ηε ζπγθξφηεζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, ν έλαο εθ
ησλ εξσηεζέλησλ έθξηλε σο ζεηηθή ηελ πξφβιεςε λα εθιέγνληαη σο κέιε ηεο
Δπηηξνπήο θαη εθπξφζσπνη ηνπηθψλ θνξέσλ θαη εθιεγκέλνη κε θιήξσζε
κεκνλσκέλνη πνιίηεο. Απφ δχν Γεκάξρνπο δηαηππψζεθε ε γλψκε φηη ε
ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο είλαη πνιππιεζήο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί
πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο.
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Χο πξνο ηε ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο, φιεο νη απφςεηο
ζπγθιίλνπλ ζηελ δηαπίζησζε ηεο κε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη φηη ζε κεγάιν
βαζκφ ε Δπηηξνπή απηή δελ δηθαίσζε κέρξη ζήκεξα ην ιφγν ηεο ζεζκνζέηεζήο
ηεο. Χο πξνο ηελ αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο,
θαηαγξάθεθαλ δηαθνξεηηθέο αηηηάζεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, νη
νπνίεο παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά:
o Οη απφςεηο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο δελ έρνπλ σο αθεηεξία κηα
γεληθφηεξε θαη ζπλνιηθφηεξε ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ πνπ αθνξνχλ
ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αιιά ν θαζέλαο πξνζεγγίδεη ηα ζέκαηα ππφ ην
πξίζκα ηνπ κηθξφθνζκνχ ηνπ, αλαθνξηθά κε ηελ πεξηνρή ηνπ, ηε
γεηηνληά ηνπ, ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάζηαζε, δειαδή κέζα απφ ηνλ
πξνζσπηθφ, επαγγεικαηηθφ θαη ηνπηθφ ηνπ πεξίγπξν. Διάρηζηνη
αληηκεησπίδνπλ ηα ζέκαηα απφ ηε ζθνπηά ηνπ Γήκνπ σο εληαίαο
ζπληζηακέλεο ησλ ζπιινγηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο θνηλσλίαο.
o Δίλαη δηπιή θαη ακθίδξνκε ε επζχλε ηεο κε ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο
Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο θαη απηή επηκεξίδεηαη θαη ζηε Γεκνηηθή
Αξρή θαη ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.
o Ζ επηδίσμε απφ ην λνκνζέηε λα εθπξνζσπεζεί ν επξχηεξνο θαηά ην
δπλαηφλ ιατθφο παξάγνληαο νδήγεζε ζηελ απνηπρία, δηφηη απηφ ελ ηέιεη
δελ θαηέζηε εθηθηφ. χκθσλα κε απηήλ ηελ άπνςε, ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν επηιέγνληαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο δελ είλαη
αμηνθξαηηθφο, δηφηη δίδεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηα πνζνζηά εθπξνζψπεζεο
ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη φρη ζην θαηά πφζνλ νη θνξείο απηνί είλαη
δσληαλνί θαη δπλακηθνί κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
o Οη ζπκκεηέρνληεο εθπξφζσπνη ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ σο κέιε ηεο
Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο πνιιέο θνξέο δελ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο
ηερλνθξαηηθέο γλψζεηο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζηελ
Δπηηξνπή. Χζηφζν, ππνζηεξίρηεθε φηη ρξεηάδεηαη γλψζε ηνπ πξνο
ζπδήηεζε αληηθεηκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη επνηθνδνκεηηθή ε
ζπκκεηνρή ελφο κέινπο ζε έλα φξγαλν πνπ αζρνιείηαη κε ηφζν
δχζθνια θαη ζνβαξά ζέκαηα.
o Παξφηη ππάξρεη ε πξφλνηα λα παξέρεηαη ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο κε ηελ
πξφζθιεζε γηα ζπλεδξίαζε θαη ε θαηάιιειε πιεξνθφξεζε θαη ην
απαξαίηεην ελεκεξσηηθφ πιηθφ, πνιιέο θνξέο νη ζπκκεηέρνληεο,
απνξξνθεκέλνη ίζσο απφ ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα, δελ ηελ
αμηνπνηνχλ. Πάλησο, απφ ηελ κέρξη ηψξα εκπεηξία πξνθχπηεη φηη
ππάξρεη πξφβιεκα ελεκέξσζεο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο.
o Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη ζπγθιίζεηο ζηηο νπνίεο νδεγνχληαη ηα κέιε
ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο δελ είλαη επί ηεο νπζίαο ζπλαηλεηηθέο,
ψζηε λα απνηππψλεηαη θαζαξά ν θνηλφο ζηφρνο, κε απνηειέζκαηα λα
κελ επηηπγράλεηαη ε απαηηνχκελε ζπκκεηνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ
κειψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο.
o Γπζηπρψο, νξηζκέλεο θνξέο ε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο δίλεη ηελ
επθαηξία ζε θάπνηνπο πνιίηεο λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ σο πεδίν
αληηπαξάζεζεο θαη ζηείξαο αληηπνιίηεπζεο, κε απνηέιεζκα θαηά ηε
ζπδήηεζε ελφο ζέκαηνο λα ππεηζέξρνληαη θαη άιια δεηήκαηα κε
πνιηηηθά θίλεηξα, λα εθηξνρηάδεηαη ε δηαδηθαζία θαη ελ ηέιεη ε
Δπηηξνπή λα απσιεί ην ξφιν ηεο θαη ηελ νπζία ηεο.
o Ζ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή σξηκφηεηα ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηαβνχιεπζεο πξνζδηνξίδεη σο επί ην πιείζηνλ ηελ νπζηαζηηθή ή κε
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ιεηηνπξγία ηεο. Ζ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή σξηκφηεηα ησλ κειψλ ηεο
Δπηηξνπήο αθνξά ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζέηνπλ πξνηεξαηφηεηεο, λα
ππαθνχνπλ ζε ζπιινγηθέο αλαγθαηφηεηεο, λα πξνηάζζνπλ ην δεκφζην
ζπκθέξνλ, λα δηαιέγνληαη κε επνηθνδνκεηηθφ θαη ζπλζεηηθφ ηξφπν, λα
αληηιακβάλνληαη ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο ζπλεηδεηνπνηεκέλνπ πνιίηε σο
κέγηζηε επζχλε.
Γηαηππψζεθαλ, επίζεο, απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγάλνπ, θαζψο θαη ε πεπνίζεζε φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα
βειηίσζεο. ε θάζε πεξίπησζε αλαδεηείηαη ε επίηεπμε θάπνηαο ηζνξξνπίαο
αλάκεζα θαη ζηηο δχν πιεπξέο, ηε δεκνηηθή Αξρή θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο.
Τπνζηεξίρηεθε φηη είλαη θνηλή επζχλε θαη ηεο δεκνηηθήο Αξρήο θαη ησλ κειψλ
ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο λα θηλεζνχλ δεκηνπξγηθά θαη αξκνληθά θαη φρη
αληαγσληζηηθά, φπνηεο απφςεηο ή δηαθνξνπνηήζεηο θη αλ ππάξμνπλ. Πξέπεη λα
ππεξηζρχεη ν θεληξηθφο ζηφρνο πνπ δελ είλαη άιινο απφ ην πξνρσξνχλ ηα
δεηήκαηα ηνπ Γήκνπ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν γηα φινπο. Σα κέιε ηεο
Δπηηξνπήο πξέπεη λα ζπλαηζζαλζνχλ φηη είλαη κέξνο ελφο ζπλφινπ πνπ έρεη ηελ
επζχλε ηεο εθπξνζψπεζεο, ηνπ δηαιφγνπ, ηεο θνηλσληθήο απαίηεζεο γηα
ζπλαίλεζε θαη δεκηνπξγηθέο ζπγθιίζεηο θαη φηη είλαη ζπλππεχζπλνη γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ δηαβνπιεπηηθνχ απηνχ ζεζκνχ πξνο φθεινο ηνπ ζπλφινπ ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο. Δπνκέλσο, ε Δπηηξνπή απηή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη
σο ρψξνο πνιηηηθήο αληηπαξάζεζεο, δηφηη ε απνζηνιή ηεο είλαη ζπλαηλεηηθή. Ζ
αληηπνιίηεπζε κπνξεί λα εθθξαζηεί είηε κέζα ζηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηεο
Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο κε κηα άπνςε ήξεκε, ε νπνία ζα θαηαηεζεί θαη ζα
πξνσζεζεί κε έλαλ ηξφπν ζπκβαηφ κε ηελ ηππηθή δηαδηθαζία, είηε ζηνλ
θαηεμνρήλ πνιηηηθφ ηεο φξγαλν πνπ είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Δπηπξφζζεηα, ηνλίζηεθε φηη θαη ε Γεκνηηθή Αξρή νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηνπο
φξνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα ιεηηνπξγήζεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ε
Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο. Πξέπεη λα παξέρεη ζηα κέιε πιήξεηο εηζεγήζεηο, ηελ
θαηάιιειε πιεξνθφξεζε θαη ελεκέξσζε, ηα θίλεηξα, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ.
Δπίζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηε δπλαηφηεηα λα
εθθξάδνπλ απξφζθνπηα ηελ άπνςή ηνπο θαη λα θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο.
Γηαηππψζεθε, επίζεο, ε πξφηαζε γηα αλαθχθισζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο
Γηαβνχιεπζεο θάζε δχν ρξφληα, ψζηε αθελφο λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
εθπξνζψπεζεο κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη αθεηέξνπ λα
αληηθαζίζηαληαη ηα κε ελεξγά κέιε.
Σέινο, αλαθέξζεθε απφ έλαλ ζπκκεηέρνληα ζηελ έξεπλα φηη ζα πξέπεη λα
εμεπξεζνχλ πην ξεαιηζηηθνί ηξφπνη δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο. Πξνηάζεθε φηη
ζα πξέπεη επηδηψθνληαη ζπλεξγαζίεο κε θνηλσληθνχο θνξείο κε ππφζηαζε, φπσο
νη επαγγεικαηηθνί θαη νη άιινη θνηλσληθνί θνξείο, δηφηη αθελφο απηνί
εθπξνζσπνχλ ηα πξαγκαηηθά θαη δσληαλά ζπκθέξνληα ηνπ ηφπνπ, αθεηέξνπ
γλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία. Ο βαζκφο
ζπκκεηνρήο θαη ε ζπλεξγαζία κε απηνχο ηνπο θνξείο είλαη πεξηζζφηεξν
δηαζθαιηζκέλε, άξα θαη απνηειεζκαηηθφηεξε.

Γηα ηελ Σνπξηζηηθή Δπηηξνπή:
Μία κφλνλ άπνςε θαηαγξάθεθε ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία απηήο ηεο επηηξνπήο, ε
νπνία ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο:
 Αλαγλσξίδεηαη ν ζεηηθφο ηεο ξφινο, ε ρξεζηκφηεηά ηεο θαη ν ζθνπφο ηεο
ζεζκνζέηεζήο ηεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ελφο ηφπνπ.
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Αλαινγηθά ιεηηνχξγεζε κε έλα πην δσληαλφ ελδηαθέξνλ ζε ζρέζε κε ηελ
Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, αθελφο ιφγσ ηνπ έληνλνπ ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα
ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη, αθεηέξνπ επεηδή ζηε ζχλζεζή ηεο
κεηέρνπλ κέιε πνπ είλαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θη έρνπλ απμεκέλν
ελδηαθέξνλ γη’ απηφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
Χζηφζν, ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο, θαζψο θαη ε δηάζεζε ζπκκεηνρήο
εμαθνινπζεί λα είλαη ζαθψο ειιεηκκαηηθή, κε κπνξψληαο θη απηή λα μεθχγεη
απφ ην γεληθφηεξν έιιεηκκα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο πνπ
ραξαθηεξίδεη ηελ ηνπηθή θνηλσλία ηνπ ηφπνπ καο.
ε έλα βαζκφ ηα ειιείκκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπιεξψλνληαη απφ ηηο ζρέζεηο
πνπ έρνπλ ηα άιια φξγαλα ηνπ Γήκνπ κε ηηο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο θαη
ζπγθεθξηκέλα κε απηέο ηνπ ηνπξηζκνχ.
Θα κπνξνχζε λα εθπνλεί καθξφπλνα αλαπηπμηαθά ηνπξηζηηθά πξνγξάκκαηα,
αιιά νη ίδηνη νη επαγγεικαηηθνί θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ δελ
δίλνπλ ην απαξαίηεην βάξνο ζ’ απηφ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. Μία εξκελεία πνπ
δφζεθε αθνξά ην γεγνλφο φηη πηζαλφλ, αληηιακβαλφκελνη ηηο ζνβαξέο
νξγαλσηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πζηεξήζεηο ζηηο νπνίεο νη Γήκνη, δελ έρνπλ πιένλ
πξνζδνθίεο ππνζηήξημεο απφ απηνχο.

6ε Δλφηεηα: ζνλ αθνξά ην λέν ζεζκφ ηνπ πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ,
ξσηήζεθαλ:
1. αλ αληηκεησπίδνπλ έληνλν ην πξφβιεκα ηεο έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ
πεξηνρή ηνπο,
2. αλ έρνπλ ζπζηήζεη θαη ιεηηνπξγήζεη ην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ.
3. Εεηήζεθε ε άπνςή ηνπο σο πξνο ηελ νπζηαζηηθή ηνπ απνηειεζκαηηθφηεηα
φζνλ αθνξά ηε δηαθεξπγκέλε ηνπ απνζηνιή ηνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
έληαμεο ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, κέζσ ηεο θαηαγξαθήο θαη
δηεξεχλεζεο η σ λ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο.
4. ε κηα επνρή έληαζεο θαη έμαξζεο ησλ θαηλνκέλσλ ηφζν ηεο
ιαζξνκεηαλάζηεπζεο φζν θαη ηεο ξαηζηζηηθήο βίαο, κεζνχζεο ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, αλαδεηήζεθε θαηά πφζνλ ζπκκεξίδνληαη ηελ άπνςε
φηη επηηείλεηαη ε αλάγθε αλάδεημεο ηνπ ξφιν ηνπ θαη ηεο εκβάζπλζεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ.
Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζπλνςίδνληαη
ζηα εμήο:
Γηα ην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ:
 Σν πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ ζπγθξνηήζεθε θαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο
Γήκνπο, αιιά ηψξα αξρίδεη δεηιά λα ιεηηνπξγεί.
 Καηά θνηλή νκνινγία, πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθφ εξγαιείν, δηφηη κπνξεί λα
πξνζθέξεη βνήζεηα θαη λα ππνζηεξίμεη ην ξφιν ησλ κεηαλαζηψλ θαη ηελ νκαιή
έληαμή ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Γίλεη ηε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο θαη
θαηαγξαθήο ησλ πξνβιεκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία έληαμήο
ηνπο κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία
φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ.
 ε φινπο ηνπο Γήκνπο ηεο πεξηνρήο ππάξρεη ην πξφβιεκα ηεο κεηαλάζηεπζεο,
αιιά κε δηαθνξεηηθή έληαζε ζηνλ θαζέλα. ηνπο Γήκνπο ζηνπο νπνίνπο ην
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πξφβιεκα παξαηεξείηαη πην έληνλν, αλαγλσξίδεηαη πεξηζζφηεξν ε αλάγθε
ελίζρπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ νξγάλνπ.
Θεηηθέο πάλησο ήηαλ ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη θξίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη κεηαλάζηεο θαη ηελ αλάγθε
ππνζηήξημήο ηνπο, ψζηε απηνί λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ θνηλσληθή,
νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.

7ε Δλφηεηα: Χο πξνο ηε ηψξα ζπλέιεπζε ζε Σνπηθή Κνηλφηεηα, ξσηήζεθαλ:
1. αλ έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη έσο ηψξα ζπλέιεπζε ζε Σνπηθή Κνηλφηεηα θαη
γηα πνηα ζέκαηα θαη
2. πνηα πηζηεχνπλ φηη είλαη ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ
κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ελφο ηφζν ακεζνδεκνθξαηηθνχ
ζεζκνχ.
Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζπλνςίδνληαη
ζηα εμήο:
Γηα ηε πλέιεπζε Σνπηθήο Κνηλφηεηαο:
 ε έλαλ απφ ηνπο Γήκνπο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο ιατθέο πλειεχζεηο
(πεξίπνπ έμη θαη σο επί ην πιείζηνλ ζηηο έδξεο ησλ πξψελ ζπγρσλεπκέλσλ
Γήκσλ) θαη ζε θάπνηνλ άιιν Γήκν έγηλαλ ζπζθέςεηο θαηά βάζε ζηηο
δεκνηηθέο ελφηεηεο. ’ απηέο ηέζεθαλ φια ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηελ
ηνπηθή θνηλσλία. πσο δηαπηζηψζεθε, ζηηο ζπλειεχζεηο απηέο νη πνιίηεο ζε
γεληθέο γξακκέο ζέηνπλ ρξνλίδνληα πξνβιήκαηα πνπ δελ κπνξνχλ λα
επηιπζνχλ.
Γηαηππψζεθαλ δχν αληηθξνπφκελεο απφςεηο φζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ
ζπλειεχζεσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ:
 Ζ κία ζέζε ηζρπξίδεηαη φηη κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ιατθψλ ζπλειεχζεσλ
ππάξρεη ε ακνηβαία αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ πνπ έρεη ν θαζέλαο. Ζ δεκνηηθή
Αξρή ζρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη, εθαξκφδεη, αμηνινγεί ηηο πνιηηηθέο. Ο
πνιίηεο βηψλεη θαη πθίζηαηαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δεκνηηθήο πνιηηηθήο, αιιά
θαη ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο (πξνβιήκαηα θηψρεηαο, αλεξγίαο) θαη κεηαθέξεη
ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ ζην θέληξν. Απφ απηή ηε ζθνπηά, θξίλεηαη
θαζνξηζηηθή ε ιατθή ζπλέιεπζε γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο δεκνθξαηηθήο
θνηλσλίαο. χκθσλα κε ηελ παξνχζα άπνςε, ρξεηάδεηαη «λα αλνίμεη ην
παηρλίδη» θαη πξνο ηηο ιατθέο ζπλειεχζεηο, λα εθθξαζηεί ε ηνπηθή θνηλσλία,
αιιά θαη λα πιεξνθνξεζεί, ρσξίο απηφ λα πξνυπνζέηεη ηελ παξνρή θάπνηαο
πεξαηηέξσ θαλνληζηηθήο αξκνδηφηεηαο ζηε ιατθή ζπλέιεπζε πέξα απφ ηηο
αξκνδηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα αληηπξνζσπεπηηθά φξγαλα. Χζηφζν, φηαλ κηα
θνηλφηεηα νκνθσλεί ζε έλα ζέκα, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα ζέβεηαη
απηήλ ηελ νκφθσλε άπνςε θαη λα ηελ αζπάδεηαη, επηθπξψλνληάο ηελ κε ηηο
δηθέο ηνπ απνθάζεηο. Πξφθεηηαη γηα κηα άκεζε δηαδηθαζία επηθνηλσλίαο, απφ
ηελ νπνία απνθνκίδεηαη ζεηηθή εκπεηξία, εθφζνλ ππάξρεη επηθνηλσλία θαη
πξνζπάζεηα αληαπφθξηζεο ζηα πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ.
 Απφ ηελ άιιε, θαηαγξάθεθε θαη ε άπνςε φηη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί σο
ηψξα ηνπηθέο ζπλειεχζεηο κε επζχλε ησλ Πξνέδξσλ, αιιά θαη επεηδή δελ
πξνέθπςε θάπνην κεγάιν ζέκα γηα ζχγθιεζε ζπλέιεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε,
ν Γήκαξρνο βξίζθεηαη θνληά ζηνπο δεκφηεο κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο
επηθνηλσλίαο ηνπ κ’ απηνχο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ηππηθή ζχγθιεζε ηεο
ζπλέιεπζεο ηεο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο.
 Δπίζεο, δηαηππψζεθε ε άπνςε φηη ε κε πξαγκαηνπνίεζε ιατθψλ ηνπηθψλ
ζπλειεχζεσλ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ζηηο παξνχζεο ζπλζήθεο νη
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Γήκνη, ππφ ην βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ,
είλαη εληειψο αλίθαλνη λα ηθαλνπνηήζνπλ ζηνηρεησδψο ηα αηηήκαηα θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη πνπ θαηά θφξνλ
αλαθέξνληαη ζηηο ιατθέο ζπλειεχζεηο. Γη’ απηφ ην ιφγν ππάξρεη ν θφβνο φηη νη
ιατθέο ζπλειεχζεηο ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα απνθέξνπλ ηα αληίζεηα απφ
ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα, αθξηβψο γηαηί δελ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ νη
πξνηάζεηο ησλ δεκνηψλ, κε απνηέιεζκα απηνί λα απνγνεηεχνληαη αθφκε
πεξηζζφηεξν θαη λα απαμηψλεηαη ν ίδηνο ν ζεζκφο.
8ε Δλφηεηα: Χο πξνο ην Σνπηθφ πκβνχιην Νέσλ, ξσηήζεθαλ:
1. αλ ιεηηνπξγεί ζην Γήκν ηνπο Σνπηθφ πκβνχιην Νέσλ θαη πψο ζα
ραξαθηήξηδαλ ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ.
2. γηα ηε ζπκβνιή απηνχ ηνπ ζεζκνχ ζηελ ελ γέλεη δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία
ηνπ Γήκνπ.
3. γηα ην αλ ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ζηα νπνία ζα πξέπεη λα έρεη
ιφγν ε λενιαία ή αλ πηζηεχνπλ φηη δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζε απηφ ην
ζέκα.
Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζπλνςίδνληαη
ζηα εμήο:
Γηα ηα Σνπηθά ζπκβνχιηα Νενιαίαο:
 Σα Σνπηθά πκβνχιηα Νενιαίαο έρνπλ ζπζηαζεί ζε φινπο ηνπο Γήκνπο.
 Απνηηκήζεθε σο ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπο, γηαηί αθελφο αληαιιάζζνληαη
απφςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί κε ηε λενιαία, αθεηέξνπ κέζσ απηήο ηεο
δηαδηθαζίαο ε δεκνηηθή Αξρή έξρεηαη πην θνληά ζηε λενιαία θαη δεκηνπξγείηαη
θιίκα θαηαλφεζεο θαη εκπηζηνζχλεο, γεγνλφο πνπ απνβαίλεη πάληα πξνο
φθεινο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Δλαπφθεηηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ λα πξνσζήζεη πεξαηηέξσ ηε ζπλεξγαζία.
9ε Δλφηεηα: Χο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ λένπ ζεζκνχ δηαθάλεηαο, ηνπ
«πκπαξαζηάηε» ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ξσηήζεθαλ:
1. αλ έρνπλ επηιέμεη ζην Γήκν ηνπο «πκπαξαζηάηε» ηνπ Γεκφηε θαη ηεο
Δπηρείξεζεο θαη, αλ φρη, γηαηί,
2. πνηα είλαη θαηά ηε γλψκε ηνπο ε ζεκαζία απηνχ ηνπ ζεζκνχ γηα ην
θξίζηκν ζέκα ηεο θαθνδηνίθεζεο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο δηαθάλεηαο θαη
δηεξεπλήζεθε ην αλ νη πνιίηεο γλσξίδνπλ γη΄ απηφ ην ζεζκφ θαη ηνλ
αλαδεηνχλ,
3. γηα ηνλ αξηζκφ ησλ ππνζέζεσλ θαη ηε ζεκαηνινγία κε ηελ νπνία
αζρνιείηαη θαη
4. πνηα είλαη ε γλψκε ηνπο γηα ηνλ ηξφπν εθινγήο ηνπ πκπαξαζηάηε.
Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζπλνςίδνληαη
ζηα εμήο:
Γηα ην ζεζκφ ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο:
 Ο ζεζκφο ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο δελ ζπζηήζεθε
ζε θαλέλα Γήκν. Μφλν ζε έλα Γήκν ήηαλ ππνρξεσηηθή ε ζπγθξφηεζή ηνπ απφ
ην Νφκν, αιιά νχηε εθεί δελ ζπζηήζεθε απηφ ην φξγαλν, θαζψο δελ ςεθίζηεθε
απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
Κη σο πξνο απηφλ ην ζεζκφ νη απφςεηο δηίζηαληαη:
 Ζ κία άπνςε ηζρπξίδεηαη φηη δελ είλαη ρξήζηκνο απηφο ν ζεζκφο, γηαηί δελ
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κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο ππνζέζεηο ησλ πνιηηψλ, εθφζνλ δελ έρεη δηνηθεηηθέο
θαη απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο. Γεδνκέλνπ φηη ν Γήκαξρνο, νη
Αληηδήκαξρνη, νη Πξφεδξνη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη νη πξντζηάκελνη ηεο
Τπεξεζίαο έξρνληαη ζε θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο,
ππνζηεξίρηεθε φηη δελ ρξεηάδεηαη ν κεζνιαβεηήο ηνπ δεκφηε. πλ ηνηο άιινηο,
επηθέξεη επηπιένλ ηξηβή, γξαθεηνθξαηία, αιιά θαη νηθνλνκηθή δαπάλε. Ζ
θπξηφηεξε έλζηαζε γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζεζκνχ αθνξά ηελ αηηίαζε φηη ζα
απμήζεη ηε γξαθεηνθξαηία, γηαηί απηφο ζα παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ηνπ πνιίηε,
ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα επηιχζεη
ηα πξνβιήκαηα, γηα ηα νπνία ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα δνζεί ιχζε απφ ηα
αξκφδηα φξγαλα ή ηνπο ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο.
Τπνζηεξίρζεθε φηη νη πνιίηεο δελ απνδεηνχλ απηφ ην ζεζκφ, δηφηη ε λννηξνπία
πνπ έρνπλ κέρξη ηψξα ηνπο νδεγεί λα απεπζχλεηαη απεπζείαο ζην Γήκαξρν ή
ηνλ Αληηδήκαξρν.
Γηαηππψζεθαλ θαη επηπιένλ επηρεηξήκαηα πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο κε
αλαγθαηφηεηαο ηνπ ζεζκνχ θαη ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: Οη Έιιελεο πνιίηεο
ζήκεξα έρνπλ γλψζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. ρη κφλνλ έρνπλ ην ζάξξνο ζηε
δηεθδίθεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπο, αιιά πνιιέο θνξέο δηεθδηθνχλ θαη
δηθαηψκαηα πνπ δελ δηθαηνχληαη. Δπηπιένλ, νη αηηηάζεηο θαη ηα παξάπνλα πνπ
έξρνληαη ζην Γήκν δελ ζπλαληνχλ θαλέλα θξαγκφ θαη θαηά ην δπλαηφλ δίδεηαη
ιχζε ζηα πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ, ζην βαζκφ πνπ απηνί ηε δηθαηνχληαη. Σν
θπξίαξρν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζήκεξα ζηε ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ
είλαη ε νηθνλνκηθή θαη νξγαλσηηθή αδπλακία ηνπο λα ιεηηνπξγήζνπλ
απνηειεζκαηηθά. Έλαο αθφκε ζεζκφο ειέγρνπ δελ ζα πξνζθέξεη πεξαηηέξσ
ρξήζηκα απνηειέζκαηα, δεδνκέλεο ηεο πξναλαθεξζείζαο αδπλακίαο.
Χζηφζν, θαηέζηε ζαθέο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ Γεκάξρσλ πιελ ελφο φηη δελ
ππάξρεη πιήξεο ελαληίσζε ζην ζεζκφ.
Παξάιιεια, θαηαινγίζηεθαλ επζχλεο θαη ζηελ θνηλσλία ελ γέλεη, ε νπνία
αδπλαηεί λα ζπλεξγαζηεί πξνο ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ.
Ζ αληίζεηε άπνςε ζπγθιίλεη ζηα εμήο ζεκεία: Αλαγλσξίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα
ηεο εηζαγσγήο θαη επέθηαζεο ηνπ ζεζκνχ ζε φινπο ηνπο Γήκνπο, γηαηί ζα
δηεπθφιπλε ηνλ πνιίηε ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηε δηνίθεζε θαη ζα ζπλέβαιε ζηελ
αληηκεηψπηζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. ε θακηά πεξίπησζε ν λένο απηφο ζεζκφο
δελ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη επηπξφζζεηε γξαθεηνθξαηία θαη λα πξνζζέζεη λέα
δηνηθεηηθά βάξε ηφζν ζηε δηνίθεζε φζν θαη ζηνλ πνιίηε. Αληηζέησο, ζθνπφο
ηνπ είλαη ε αθαίξεζε δηνηθεηηθψλ βαξψλ, κέζσ ηεο παξνρήο ππνζηήξημεο θαη
βνήζεηαο ζηα φξγαλα ηνπ Γήκνπ, ηα νπνία είλαη ελ ηέιεη επηθνξηηζκέλα κε ηηο
επζχλεο ησλ απνθάζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αλαθνξά φηη «ν
πκπαξαζηάηεο πξέπεη λα ζπκπαξαζηέθεηαη, λα πξνιακβάλεη, λα ζπκβνπιεχεη
θαη φρη λα πεξηκέλεη ζηε γσλία, γηα λα ππξνβνιήζεη ηε Γηνίθεζε. Θα έπξεπε λα
είλαη πξαγκαηηθά κηα αλεμάξηεηε Αξρή, πξφζπκε λα βνεζήζεη, ψζηε λα ηξέρνπλ
ηα ζέκαηα».

10ε Δλφηεηα: Χο πξνο ην ζέκα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γεκνθξαηίαο, ξσηήζεθαλ:
1. κε πνηνλ ηξφπν κπνξεί λα ζπκβάιεη ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζην
ζέκα ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο θαη
2. αλ έρνπλ ζρεηηθή εκπεηξία απφ άιινπο Γήκνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο ΔΔ.
3. Ρσηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλα πψο αμηνπνηνχλ ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε
ζην Γήκν ηνπο φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο, ηνπ
δεκφζηνπ δηαιφγνπ, ηεο ινγνδνζίαο θαη δηαθάλεηαο θαη πψο απηή κπνξεί
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λα ζπλδπαζηεί κε ηελ θάξηα ηνπ δεκφηε πάλσ ζ΄ απηφλ ηνλ ηνκέα.
Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζπλνςίδνληαη
ζηα εμήο:
Χο πξνο ηελ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηελ Ζιεθηξνληθή Γεκνθξαηία:
Κη εδψ νη απφςεηο δηίζηαληαη:
 Ζ πιεηνςεθία ησλ απφςεσλ ραξαθηεξίδεη σο ζεηηθφ ην ξφιν ηεο Ζιεθηξνληθήο
Γηαθπβέξλεζεο ελ γέλεη θαη εηδηθφηεξα σο πξνο ηα ζέκαηα ηεο ηνπηθήο
δεκνθξαηίαο. Σνλίδεηαη φηη νπδεκία αληίξξεζε δελ δηαηππψζεθε λα εθθξάδεη
ν πνιίηεο ηε γλψκε ηνπ γηα ηα ζέκαηα ηνπ Γήκνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο
δπλαηφηεηεο ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Κξίλεηαη, επίζεο, ζεηηθή ε ζπκβνιή
ηεο αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ ππφζεζε ηεο ηνπηθήο
δεκνθξαηίαο, δηφηη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κπνξεί ε Γεκνηηθή Αξρή λα
δηαγλψζεη πνηα είλαη ε άπνςε ηεο θνηλήο γλψκεο θαη πνηεο είλαη νη αληηιήςεηο
πνπ ππνθηλνχλ θαη ππαγνξεχνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο επί ζπγθεθξηκέλσλ
ζεκάησλ. Ζ ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηα ζέκαηα ηεο δεκνθξαηίαο πξέπεη λα ηχρεη
επξχηεξεο εθαξκνγήο.
 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δεκφζηα ειεθηξνληθή ζπδήηεζε ιακβάλεη ρψξα
νξγαλσκέλα κέζσ κηαο θεληξηθήο δηαδηθαζίαο, ζηελ νπνία ηίζεληαη εξσηήκαηα
ή ζέκαηα πξνο δηαβνχιεπζε απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή, απηή ε δηαδηθαζία
θξίζεθε ζαθψο ζεηηθή θαη δπλάκελε λα πξνζθέξεη ιχζεηο, δηφηη δίλεη ηε
δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη έθθξαζεο ηεο γλψκεο ζηνπο πνιίηεο, ρσξίο απηνί
λα ρξεηάδνληαη λα κεηαθηλεζνχλ απφ ηνλ ηφπν ηνπο ή λα αθήζνπλ ηε δνπιεηά
ηνπο.
 Δπηζεκάλζεθε, σζηφζν, φηη πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα blogs, εθεί
φπνπ ππεηζέξρεηαη ε αλσλπκία, δηφηη ηφηε ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο κε
ππεχζπλεο ή θαη θαθφβνπιεο θξηηηθήο, αθφκε θαη ζπθνθαληίαο. Γηαηππψζεθε
ε ραξαθηεξηζηηθή θξάζε: «Γελ ζέισ θνπθνπινθφξνπο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
Γήκνπ». Απνζαθελίζηεθε φηη είλαη απνδεθηή ε θξηηηθή, εθφζνλ ζπλνδεχεηαη
πάληα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ πνιίηε.
 Γηαηππψζεθε θαη κία δεχηεξε επηθχιαμε πνπ αθνξά ηνλ θίλδπλν αιινίσζεο
ηεο αξκνδηφηεηαο θαη ηεο επζχλεο πξνπαληφο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο. χκθσλα
κε απηή ηελ άπνςε, ε δεκφζηα ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε ή θαη άιιεο κνξθέο
ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο είλαη πνιχ ρξήζηκα εξγαιεία γηα ηε δηακφξθσζε
ηεο ηειηθήο γλψκεο απηψλ πνπ ζεζκηθά ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο. Δίλαη,
δειαδή, έλα βνήζεκα ζηελ πξνζπάζεηα ηεο δεκνηηθήο Αξρήο λα δηαπηζηψζεη
ηπρφλ ειιείςεηο ζηηο πνιηηηθέο πνπ ραξάδεη θαη πνπ ελδερνκέλσο λα ηηο
ηξνπνπνηήζεη. ε θακηά πεξίπησζε φκσο δελ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο
άιινζη πζηεξήζεηο ζε απνθάζεηο πξνο απνθπγή ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο. Γηφηη
πνιιέο θνξέο ε ζσζηή άπνςε έρεη θαη πνιηηηθφ θφζηνο.
 ηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ε άιιε άπνςε, ε νπνία εθθξάδεη θαζνιηθή δηαθσλία
ζην λα εθθξάδνληαη νη πνιίηεο ζε θάπνην blog ηνπ Γήκνπ πάλσ ζηα δεκνηηθά
ζέκαηα, αθφκε θαη πάλσ ζε ζέκαηα δηαβνχιεπζεο πνπ ε ίδηα ε δεκνηηθή Αξρή
ζα έζεηε. Κξίλεη φηη ππάξρεη ν θίλδπλνο λα γξάθεη δεκφζηα ν θαζέλαο
απζαηξεζίεο θαη ππεξβνιέο, κε απνηέιεζκα ηελ παξαπιάλεζε ησλ δεκνηψλ.
Άιιν έλα επηρείξεκα πνπ αλαθέξζεθε είλαη φηη ε Γεκνηηθή Αξρή ρξεηάδεηαη ηε
γλψκε ησλ εηδηθψλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ ηεο θαη φρη ησλ κε
επατφλησλ απιψλ πνιηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ηειηθή άπνςε θαη λα
αλαιάβεη ηελ επζχλε ησλ απνθάζεψλ ηεο. Πέξα φκσο απφ ην ζέκα ηεο

115








επάξθεηαο ησλ γλψζεσλ απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία,
ππάξρεη θαη ην ζέκα ησλ πξνζέζεσλ, ησλ ζθνπηκνηήησλ δειαδή πνπ
ππνθξχπηνληαη πίζσ απφ ηηο δεκφζηεο επηθξίζεηο, αθφκε θαη ηεο αλέμνδεο
πνιηηηθήο εθκεηάιιεπζεο ππαξθηψλ πξνβιεκάησλ. Τπήξμε ν ηζρπξηζκφο φηη
ζπλήζσο νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ πξφζεζε λα αληηπνιηηεπηνχλ θαη λα
παξαπιαλήζνπλ, ππεξεηψληαο πξνζσπηθά ζπκθέξνληα θαη φρη ηα δεκνηηθά
ζπκθέξνληα. Ζ άπνςε απηή εδξάδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη νη πνιίηεο πξέπεη
λα έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηνπο αηξεηνχο εθπξνζψπνπο ηνπο.
Δπίζεο, δηαηππψζεθε ε επηθχιαμε φηη ε ζπδήηεζε κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο
δηαβνχιεπζεο είλαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία.
ζνλ αθνξά ηελ κέρξη ηψξα αμηνπνίεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δεκνηηθήο Αξρήο
ηέηνησλ δηαδηθαζηψλ, δηαπηζηψζεθε φηη ζε έλαλ απφ ηνπο Γήκνπο
δεκηνπξγήζεθε γξακκή ηνπ πνιίηε, γηα λα κπνξεί ν πνιίηεο λα επηθνηλσλεί
άκεζα γηα ηα ζέκαηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη
κάιηζηα ππάξρεη ν ζηφρνο ζην πξνζερέο κέιινλ ε επηθνηλσλία απηή λα γίλεηαη
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη άιια ζχγρξνλα ηερλνινγηθά
εξγαιεία, φπσο ηα iphone θαη ηα ipad.
Δπηζεκάλζεθε, σζηφζν, εθ λένπ φηη, ελψ αλαγλσξίδεηαη ε κεγάιε δπλαηφηεηα
πνπ πξνζθέξεη ε ηερλνινγία ζηα ζέκαηα ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο, ιφγσ ηεο
δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, ε αμηνπνίεζε ηέηνησλ δπλαηνηήησλ ηέζεθε
ζε δεχηεξε πξνηεξαηφηεηα.
Γηαηππψζεθε ε αλάγθε ηεο ζπλδξνκήο ηεο πνιηηείαο θαη ηεο ΔΔ ζε ηέηνηεο
πξνζπάζεηεο, δηφηη νη Γήκνη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ κε
ίδηνπο πφξνπο ηελ εγθαηάζηαζε ησλ απαηηνχκελσλ ηερλνινγηψλ ζπζηεκάησλ.

11ε Δλφηεηα: Χο πξνο ηα ζέκαηα ηεο δηαθάλεηα ζηα νηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ,
ηνπο πξνγξακκαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, ηε δίθαηε θαηαλνκή πφξσλ, ηέζεθαλ
εξσηήκαηα ζρεηηθά:
1. κε ην ξφιν ηεο Δπηηξνπήο δηαβνχιεπζεο εηδηθά ζην ζέκα ηεο θαηάξηηζεο
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ
θαη
2. κε ην αλ ν «Καιιηθξάηεο» θάλεη βήκαηα θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ
ζπκκεηνρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.
3. Αλαδεηήζεθε ζε πνην βαζκφ έρνπλ νπζηαζηηθά θαη ξεαιηζηηθά εθαξκφζεη
ην ππνρξεσηηθφ πνζνζηφ γηα ηελ θαηαλνκή πηζηψζεσλ ζηηο Γεκνηηθέο
θαη ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο θαη ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ πξνυπνινγηζκνχ
εμφδσλ Γεκνηηθήο ή Σνπηθήο Κνηλφηεηαο, κεηά απφ απνθάζεηο ησλ
αληηζηνίρσλ πκβνπιίσλ ηνπο, ν νπνίνο νξγαληθά λα εληάζζεηαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ θαη λα είλαη εθαξκφζηκνο.
4. Γηεξεπλήζεθε ε γλψκε ηνπο γηα παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ηνπ
ζπκκεηνρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζηελ Διιάδα, φπσο είλαη π.ρ. ν Γήκνο
Κνξπδαιινχ.
5. Σέινο, αλαδεηήζεθε ε άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ην αλ ν ζπκκεηνρηθφο
πξνυπνινγηζκφο ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ
πφξσλ ή νπζηαζηηθά επεξεάδεη ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ
ΟΣΑ, εληζρχνληαο ηε δηαθάλεηα θαη ηελ ακεζφηεηα θαη πνηεο είλαη νη
βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ σο δηαδηθαζίαο
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, δηαθάλεηαο θαη ζπκκεηνρήο.
Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζπλνςίδνληαη
ζηα εμήο:
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Γηα ηε δηαθάλεηα-ινγνδνζία:
 Γηαηππψζεθε ε ζέζε φηη ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν ππάξρνπλ ζεζκνί πνπ
ζπκβάιινπλ ζηε δηαθάλεηα είλαη απνδεθηνί. Ο «Καιιηθξάηεο» ζπκβάιιεη ζ’
απηή ηελ θαηεχζπλζε, αιιά κε ην ηίκεκα ησλ πνιχ γξαθεηνθξαηηθψλ
δηαδηθαζηψλ. Αλαιψλεηαη πνιχο ρξφλνο γη΄απηά ηα ζέκαηα, ελψ ζα κπνξνχζαλ
λα πξνβιέπνληαη πην απιέο δηαδηθαζίεο.
Χο πξνο ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα νηθνλνκηθά ησλ Γήκσλ, ηνπο
πξνγξακκαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο:
 ’ απηφ ην ζέκα ε πιεηνςεθία ησλ απφςεσλ ζπγθιίλνπλ πξνο ηε κία
θαηεχζπλζε, κε θάπνηεο δηαθνξεηηθέο απνρξψζεηο: Κνηλφ ηφπν απνηειεί ε
άπνςε φηη δελ κπνξεί ν θαζέλαο λα έρεη άπνςε ζην ζέκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ,
δηφηη ππάξρνπλ πνιιά ηερληθά ζηνηρεία, πνιιά ζέκαηα λνκνζεζίαο πνπ
πξνθαινχλ δεζκεχζεηο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο
θαηάξηηζήο ηνπ. Τπνζηεξίρζεθε κνλνκεξψο φηη ε πηνζέηεζε ηεο δηαδηθαζίαο
ηνπ ζπκκεηνρηθνχ πξνυπνινγηζκνχ φζνλ αθνξά ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ
Γήκνπ, άιινηε κπνξεί λα απνδψζεη θαη άιινηε φρη. Μάιηζηα, ραξαθηεξηζηηθά
εηπψζεθε ζηε ζπδήηεζε γηα ην ζπκκεηνρηθφ πξνυπνινγηζκφ φηη «ζε γεληθέο
γξακκέο ε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία ρξεηάδεηαη κέηξν. Σα πνιιά φξγαλα νδεγνχλ
ζε ππεξβνιηθή γξαθεηνθξαηία θαη θαζπζηέξεζε».
 ζνλ αθνξά ηα ζέκαηα ηεο δηαθάλεηαο, ππήξμε νκνθσλία σο πξνο ην φηη ηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε πξέπεη λα είλαη «αλνηρηφ
βηβιίν» γηα ηνπο δεκφηεο.
 Παξάιιεια θαηαγξάθεθε ε ζέζε φηη ε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ
θαη ν δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο είλαη ζαθψο απαξαίηεηα αλαπηπμηαθά
εξγαιεία θαη ζηα ζέκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σν πξφβιεκα, φκσο, ζηελ
παξνχζα ζπγθπξία είλαη φηη νη Γήκνη δελ κπνξνχλ λα θαηαξηίζνπλ πγηείο
πξνυπνινγηζκνχο, γηαηί δελ έρνπλ ηα απαξαίηεηα νηθνλνκηθά κέζα. Δπνκέλσο,
ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο έλαο «θαζαξφαηκνο» δεκνθξαηηθφο
πξνυπνινγηζκφο κε δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρή έρεη αδηακθηζβήηεηα ηελ αμία
ηνπ, αιιά νη δπλαηφηεηεο θαη ηα πεξηζψξηα πνπ ππάξρνπλ είλαη κεδεληθά.
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη θαη ππφ ηελ παξνχζα δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία δελ
έρεη ηε ζέζε ηνπ ν δεκνθξαηηθφο πξνγξακκαηηθφο πξνυπνινγηζκφο θαη φηη δελ
πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε, αιιά ρσξίο
απηαπάηεο φηη ζα κπνξνχζε ζηελ πξάμε λα ιεηηνπξγήζεη.
Γηα ην ππνρξεσηηθφ πνζνζηφ θαηαλνκήο ζε Σνπηθέο Κνηλφηεηεο:
 Χο πξνο ην ππνρξεσηηθφ πνζνζηφ θαηαλνκήο θνλδπιίσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ ζηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο, ππνζηεξίρηεθε φηη είλαη ζσζηφ σο κέηξν,
αιιά φρη πάληα εθηθηφ, δηφηη ηα θιεξνλνκεκέλα απφ ην παξειζφλ ζνβαξά
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ παξακειεκέλεο θαηά ην παξειζφλ Σνπηθέο
Κνηλφηεηεο, θαζψο θαη νη ζνβαξνί νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί ησλ Γήκσλ
επηβάιινπλ άιινπ είδνπο ηεξαξρήζεηο.
 Γηαηππψζεθε θαη ε γλψκε φηη έρεη εθαξκνζηεί ήδε ζηελ πξάμε ρσξίο λα
ππάξμεη πξφβιεκα ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ.
12ε Δλφηεηα: α. Εεηήζεθε απφ ηνπο Γεκάξρνπο λα επηρεηξήζνπλ κία ζπλνιηθή
απνηίκεζε ηνπ Καιιηθξάηε σο πξνο ηηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ θαη ηε
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ζπκβνιή ηνπ ζηελ πξναγσγή ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο. Σνπο δεηήζεθε,
δειαδή, λα απνηηκήζνπλ:
1. πνηεο ελδέρεηαη λα είλαη νη ζπλέπεηεο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ σο πξνο ηελ
θνηλσλία θαη ηνπο πνιίηεο φζνλ αθνξά ηελ ελδπλάκσζε ησλ δνκψλ θαη
δηαδηθαζηψλ ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηε δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ θαη
πεξηθεξεηαθψλ ππνζέζεσλ θαη
2. αλ νη ξπζκίζεηο ηνπ λένπ λφκνπ πξνάγνπλ ηε δηαθάλεηα, ηελ ελίζρπζε ηεο
πνιηηηθήο ινγνδνζίαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο εθπξνζψπεζεο
ησλ θαηνίθσλ φισλ ησλ νηθηζκψλ ηεο ρψξαο, µέζσ ελφο ηζρπξνχ
ζπζηήκαηνο δεκνηηθήο απνθέληξσζεο θαη ζπκκεηνρήο θαη ελ γέλεη
δεκνθξαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη πψο απηφ κπνξεί λα ζπλάδεη κε ηε
ζπγρψλεπζε ησλ Γήκσλ ζε επξχηεξεο νξγαλσηηθέο κνλάδεο.
Εεηήζεθε απφ ηνπο Γεκάξρνπο ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ξπζκίζεσλ
ηνπ Καιιηθξάηε επί ηνπ ζέκαηνο ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο.
1. Σνπο δεηήζεθε λα θαηαζέζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ εμέιημε θαη
βειηίσζε ηνπ λένπ ζεζκνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο θαη γηα ην αλ
ρξεηάδεηαη απηή λα επηθνπξεζεί θαη απφ άιινπο ζπκπιεξσκαηηθνχο
ζεζκνχο ή δηαδηθαζίεο.
2. Πέξα απφ ηηο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο, ηνπο δεηήζεθε λα πξνηείλνπλ πνηεο
άιιεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ απφ ηελ πνιηηεία
(πξσηνβνπιίεο ή ζπλδξνκή ζε κέζα, πφξνπο, γλψζεηο, πξνζσπηθφ,
εθπαίδεπζε), ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε ζε βάζνο αμηνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ
ηεο λέαο κεηαξξχζκηζεο, ζπλεθηηκψληαο ηηο πξνθιήζεηο θαη ηνπο θηλδχλνπο
απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζηελ
Διιάδα θάλεη ηα πξψηα ηεο δεηιά βήκαηα ζηα ζέκαηα ηεο δεκνθξαηηθήο
ζπκκεηνρήο ελ κέζσ κηαο θξίζηκεο θαη δχζθνιεο ζπγθπξίαο, ε νπνία ίζσο
λα κελ ελδείθλπηαη γηα βαζηέο αιιαγέο δηνίθεζεο θαη θνπιηνχξαο.
Σα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο σο πξνο ηελ παξνχζα ζεκαηηθή ελφηεηα ζπλνςίδνληαη
ζηα εμήο:
 Γηαηππψζεθε ην αίηεκα λα εμνξζνινγηζηεί ν «Καιιηθξάηεο», λα πεξηνξηζηεί ε
γξαθεηνθξαηία, θαζψο πνιιέο δηαηάμεηο ηνπ ζεσξήζεθαλ γξαθεηνθξαηηθέο. Ζ
λέα κεηαξξχζκηζε πξνέθπςε κε πξνρεηξφηεηα, κε ζπξξαθή θαλφλσλ θαη
αξρψλ, ρσξίο ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπο.
 Τπήξμε ε ηνπνζέηεζε φηη νη λένη ζπκκεηνρηθνί ζεζκνί είλαη απνδεθηνί θαη
κπνξεί λα είλαη θαη απνηειεζκαηηθνί, εθφζνλ ππάξρεη κέηξν ζηε ρξήζε ηνπο
θαη πην δεκνθξαηηθή θαη ζπλαηλεηηθή λννηξνπία θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο.
 χκθσλα κε κία άιιε θξίζε, ν «Καιιηθξάηεο» πξνρψξεζε πεξηζζφηεξν απφ
ηνλ «Καπνδίζηξηα» σο πξνο ην δήηεκα ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ
πνιίηε, αιιά νη λένη ζεζκνί ζεζκνζεηήζεθαλ απζαίξεηα, ρσξίο ελδειερή
κειέηε θαη «ζηνρεπκέλε» ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε, πξνθεηκέλνπ απηή λα είλαη πην
νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή. Κάπνηνη απφ ηνπο λένπο ζεζκνχο, φπσο ε
Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, εμαλαγθάδνπλ ηνπο πνιίηεο λα ζπκκεηέρνπλ, ρσξίο
λα ζηνρεχνπλ νχηε λα θαζνξίδνπλ ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. Ο πνιίηεο
θαιείηαη λα ζπκκεηέρεη κεραληζηηθά «ζαλ καξηνλέηα». Απηφο, φκσο, δελ είλαη
ν νπζηαζηηθφο ξφινο ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο.
 Γηαηππψζεθε ε γλψκε φηη ην πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο θνηλσληθήο θαη
πνιηηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ αληαλαθιάηαη θαη ζηνπο Γήκσλ είλαη φηη δελ
ππάξρεη αλεπηπγκέλε ε θνπιηνχξα ηνπ δηαιφγνπ θαη ζ’ απηήλ ηελ πζηέξεζε
νθείιεηαη ε κε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο θαη
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δηαβνχιεπζεο. Απηφ ην γεγνλφο έρεη σο απνηέιεζκα λα θαζηζηά θαη ηελ ίδηα
ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε «αλάπεξε», δηφηη απηή έρεη πεξηζζφηεξν αλάγθε απφ
θάζε άιιν θνξέα πνιηηηθήο ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ πγηψλ δπλάκεσλ ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθψλ ηεο ζηφρσλ.
Σέζεθε, επίζεο, ην ζέκα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πκβνχισλ ζε φιεο ηηο Δπηηξνπέο
ρσξίο έμνδα παξάζηαζεο σο κείδνλ. Ζ πξφζθαηε απηή ξχζκηζε απνδφζεθε ζε
έλα αδηθαηνιφγεην κέλνο πνπ δείρλεη ε θεληξηθή λνκνζεηηθή εμνπζία απέλαληη
ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, κηα ηάζε εθδηθεηηθή φπσο ραξαθηεξίζηεθε,
ζεσξψληαο ηνπο Γήκνπο «σο ηα δηαθζνξεία, φπνπ πξέπεη λα πέζεη ν πέιεθπο ν
ηηκσξεηηθφο». Τπνζηεξίρηεθε φηη κε ηέηνηα κέηξα, ηα νπνία κπνξεί πξνο
ζηηγκήλ λα ηθαλνπνηνχλ ηελ αδεθάγα θνηλή γλψκε, ηα πξνβιήκαηα
επηδεηλψλνληαη αληί λα επηιχνληαη, δηφηη ζηεξείηαη ζην κέιινλ ε δπλαηφηεηα
απφ ηα πην δσληαλά θαη δεκηνπξγηθά θνκκάηηα ηεο θνηλσλίαο λα ζπκκεηέρνπλ
ζηα θνηλά.
Δπίζεο, αλαδείρζεθε απφ φινπο ην ζέκα ηεο πνιχ δχζθνιεο νηθνλνκηθήο
ζπγθπξίαο, πνπ θαζήισζε ηελ αλάπηπμε ησλ Γήκσλ θαη ζπκπαξέζπξε ηε
ιεηηνπξγία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ.
ιεο νη απφςεηο κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν ζπγθιίλνπλ ζηε δηαπίζησζε φηη
παξαζρέζεθαλ πνιιέο λέεο αξκνδηφηεηεο ζηνπο Γήκνπο, νη νπνίεο φκσο ζηελ
πνξεία απνηέιεζαλ θελφ γξάκκα, αθνχ δελ ζπλνδεχηεθαλ απφ ηνπο
αληίζηνηρνπο πφξνπο θαη ηελ απαηηνχκελε ππνδνκή. Απηφ είλαη θαηά θνηλή
νκνινγία θαη ην κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα ηνπ «Καιιηθξάηε». Έγηλε, δειαδή,
έλα ηεξάζηην δηνηθεηηθφ θαη πνιηηηθφ εγρείξεκα, ρσξίο λα ππάξρεη ε ζρεηηθή
πξνεηνηκαζία θαη ρσξίο ην θξάηνο λα απνβάιιεη ηηο θνβίεο ηνπ
ζπγθεληξσηηζκνχ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεί ηίκην θαη εηιηθξηλέο απέλαληη ζε
κηα απφθαζε πνπ έιαβε.
Ζ παξαπάλσ ζέζε ζπκπιεξψζεθε κε ηα εμήο επηρεηξήκαηα: ν Καιιηθξάηεο
«ρξέσζε» κε αξκνδηφηεηεο ηνπο Γήκνπο, ρσξίο ηελ αλάινγε ελίζρπζε, φπσο
πξνβιέπεη ην χληαγκα, κε ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο θαη ππνδνκέο. Δπίζεο,
ε θεληξηθή εμνπζία ζηέξεζε απφ ηνπο Γήκνπο ηηο λνκνζεηεκέλεο νηθνλνκηθέο
παξνρέο ηνπο. Δάλ ζπλππνινγίζεη θαλείο, ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο
ζπγθπξίαο, ηε κεησκέλε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ πιένλ νη θνξνινγνχκελνη λα
πιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηνπο Γήκνπο, ζίγνπξα ε νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ησλ Γήκσλ έρεη θηάζεη ζε νηθηξφ ζεκείν, κε κπνξψληαο απηνί
πιένλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζηνηρεηψδεηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ηνπο
πνιίηεο. Παξάιιεια, δηαρξνληθά ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είρε ην ξφιν ηνπ
επαίηε ή ηνπ δηεθδηθεηή. κσο, απηφο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο απνηειεί «ηελ
πιήξε αλαίξεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο Απηνδηνίθεζεο σο απηνδηνίθεζεο. Η κεγάιε
απνηπρία ηνπ «Καιιηθξάηε» θαη ζήκεξα αθφκε ζπλίζηαηαη ζην φηη ηειηθά δελ
ζέζπηζε ζεζκφ απηνδηνίθεζεο, απηνηέιεηαο θαη απηνλνκίαο».
Γηαηππψζεθε, ηέινο, κηα πνιχ δξακαηηθή θαη απαηζηφδνμε πξφβιεςε γηα ην
κέιινλ: χκθσλα κ’ απηήλ ηελ άπνςε, νη Γήκνη ζήκεξα ζηελ Διιάδα θαη
κεηά απφ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ «Καιιηθξάηε» έρνπλ πεξηέιζεη ζε αδηέμνδν σο
πξνο ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζε ζηνηρεηψδεηο αλάγθεο
ιεηηνπξγίαο. Σαπηφρξνλα, ην θνηλσληθφ ζψκα έρεη ηελ πεπνίζεζε ηεο
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αλαμηνπηζηίαο απέλαληη ζην ζεζκφ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ
δεκνηηθψλ Αξρφλησλ. Οη δχν απηνί παξάγνληεο είραλ σο απνηέιεζκα θαη ηε
κε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο.
Δπηπξνζζέησο, ε παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία επηδεηλψλεη ην γεληθφηεξν
θιίκα θαη ζην επίπεδν ησλ ζεζκψλ θαη ζην επίπεδν ηεο νηθνλνκίαο. Ζ
πνιηηεία, αληί λα έξζεη σο αξσγφο ηνπ ζεζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ηεο
ζπκπεξηθέξεηαη σο κηα πξνέθηαζε ηεο δηθήο ηεο αξκνδηφηεηαο. Απηή ηε
ζηηγκή ζπλνιηθά ν ζεζκφο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο βξίζθεηαη ζε
ππαξμηαθή δνθηκαζία θαη γξήγνξα ζα νδεγεζεί ζε αδηέμνδν. Γηα ην κέιινλ ζα
ρξεηαζηεί κεγάιε πξνζπάζεηα θαη πνιχο ρξφλνο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα
ηζνξξνπία ζηε ιεηηνπξγηθή απνζηνιή ηεο Απηνδηνίθεζεο.
5.6 πκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα
Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ έξεπλα κέζσ ζπλεληεχμεσλ ησλ Γεκάξρσλ ηνπ
Ννκνχ Υαιθηδηθήο, απφ ηνπο νπνίνπο αλαδεηήζεθε ε άπνςε φζνλ αθνξά ηα
πξνεθηεζέληα ζέκαηα, ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο:
 Τπήξμε ζεσξεηηθή απνδνρή ησλ αξρψλ θαη αμηψλ ηεο ζπκκεηνρηθήο
δεκνθξαηίαο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ρσξίο
σζηφζν λα ιείςεη θαη ε ακθηζβήηεζή ηεο, κε ηε δηαηχπσζε κηαο γλψκεο πνπ
ελζηεξλίδεηαη ηελ αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία σο κφλε θαη απνθιεηζηηθή
δίνδν έθθξαζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηα θνηλά.
 Αλαγλσξίζηεθε σο πιενλεθηηθφο ν ρψξνο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο φζνλ
αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ ζεζκψλ ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο, ιφγσ ηεο
ακεζφηεηάο ηνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
 Γηαπηζηψζεθε πιεηνςεθηθά ε χπαξμε ελφο δεκνθξαηηθνχ ειιείκκαηνο, ην
νπνίν νδεγεί ζηελ απνζηαζηνπνίεζε ηνπ πνιίηε απφ ηελ πνιηηηθή θαη ε
ζεσξεηηθή απνδνρή φηη ν δηάινγνο ηεο εγεζίαο κε ηνπο πνιίηεο κέζσ
δεκνθξαηηθψλ ζπκκεηνρηθψλ ζεζκψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ απνδνρή θαη
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο, ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο
εκπηζηνζχλεο θαη επνκέλσο λα ζπκβάιεη ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο
αληηπξνζψπεπζεο.
 Παξά ηε δηαπίζησζε φηη ε απνδνρή ησλ απνθάζεσλ ηεο δεκνηηθήο Αξρήο, ε
νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ην δηάινγν κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία,
απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο πινπνίεζήο ηνπο,
αλαγλσξίζηεθε θαη ην δηθαίσκα, αιιά θαη ην θαζήθνλ ηεο δεκνηηθήο Αξρήο λα
βξεζεί θαη αληηκέησπε κε ηελ επηθξαηνχζα θνηλή γλψκε θαη λα εθαξκφζεη
απηφ ην νπνίν θξίλεη απηή σο επηβεβιεκέλν γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ.
 Τπήξμε απνδνρή ηεο δηάρπζεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ νξάκαηνο ηνπ Γεκάξρνπ,
ηδίσο σο πξνο ηα άιια ζεζκηθά φξγαλα ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη σο πξνο ηε
δηακεζνιάβεζή ηνπ πξνο ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ηδίσο ηηο
εππαζείο.
 Χζηφζν, ηνλίζηεθαλ νη δπζαλάινγεο επζχλεο ηνπ Γεκάξρνπ φζνλ αθνξά ηε
δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ δεκνηψλ πξνο ην πξφζσπφ
ηνπ, γεγνλφο πνπ ζπληεξεί ην παιηφ δεκαξρνθεληξηθφ ζχζηεκα θαη θαζηζηά
θαζνξηζηηθέο ηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ αθφκε θαη ζήκεξα.
 Τπήξμε ζεσξεηηθή απνδνρή (φρη θαζνιηθή) ησλ λέσλ ζεζκψλ ζπκκεηνρηθήο
δεκνθξαηίαο (ιατθέο ζπλειεχζεηο, δεκνςεθίζκαηα) θαη δηαβνχιεπζεο
(Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο θηι), ρσξίο φκσο λα γίλεηαη απνδεθηή ε απφδνζε ζ’
απηνχο αξκνδηνηήησλ απνθαζηζηηθνχ ραξαθηήξα θαη κε ηελ ηήξεζε θάπνησλ
πξνυπνζέζεσλ.
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Πξνηάρζεθε ε αλάγθε ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο αξρήο ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο κε
απηήλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Γηαηππψζεθε ε επηθχιαμε φηη νη ζπκκεηνρηθέο θαη δηαβνπιεπηηθέο δηαδηθαζίεο
πηζαλφλ λα επηθέξνπλ θαζπζηέξεζε θαη επηπιένλ γξαθεηνθξαηία ζηε
ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ.
Αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε ηνπ δηαιφγνπ πξηλ απφ ηε ιήςε απνθάζεσλ, ρσξίο
απηφ ην δεδνκέλν λα άξεη ηελ επζχλε ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ απφ ηα
αληηπξνζσπεπηηθά φξγαλα. Χζηφζν, θαηαγξάθεθε κνλνκεξψο θαη ε άπνςε φηη
γλψκε κπνξνχλ λα εθθέξνπλ κφλνλ νη εηδήκνλεο ζηα αξκφδηα φξγαλα, ηα
νπνία έρνπλ ηελ επζχλε λα απνθαζίδνπλ, ελψ νη πνιίηεο πξέπεη λα έρνπλ
εκπηζηνζχλε ζ’ απηά.
Αλαγλσξίζηεθε ζεσξεηηθά ε αλαπηπμηαθή δχλακε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ, ρσξίο φκσο απηφ λα ζπλνδεχεηαη ζηελ πξάμε κε
ελδπλάκσζε ησλ ζεζκψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζ’ απηήλ ηελ
θαηεχζπλζε, φπσο είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, ε θαηάξηηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ κε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο.
Γελ θαηαγξάθεθε αθφκε ζεζκηθή θαη νξγαλσκέλεο κνξθήο ζπλεξγαζία κε
νξγαλψζεηο πνιηηψλ, είηε ζηνλ ηνκέα ηνπ εζεινληηζκνχ, είηε ζε άιινλ ηνκέα.
Ζ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο αξρηθά αμηνινγήζεθε σο ζεκαληηθφ φξγαλν
αληαιιαγήο απφςεσλ κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ην νπνίν ππεξεηεί ην
ζηφρν ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο θαη ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο.
Χζηφζν, θξίζεθε σο πξνβιεκαηηθή ε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Γηαβνχιεπζεο,
ε νπνία δελ επηβεβαίσζε ηηο κεγάιεο πξνζδνθίεο πνπ είραλ θαιιηεξγεζεί απφ
ηνπο εηζεγεηέο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ «Καιιηθξάηε» θαη δηαπηζηψζεθε ε
αλάγθε βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.
Καηαγξάθεθε θάπνηα δπζπηζηία απέλαληη ζε νκάδεο πνιηηψλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ζεζκνχο δηαβνχιεπζεο γηα αληηπνιηηεπηηθνχο ιφγνπο θαη
θαηαινγίζηεθε ζ’ απηέο πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα.
Γελ δηαθάλεθε ζαθήο πξνζαλαηνιηζκφο γηα ηνλ ηξφπν επίιπζεο ελδερφκελσλ
δηαθνξψλ κέζσ ηεο ζχλζεζεο ησλ απφςεσλ.
Σέζεθε σο πξνυπφζεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ ε πξνψζεζε ηεο ζηελήο
ζπλεξγαζίαο θαη ε δεκηνπξγία θιίκαηνο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο γηα ηελ
χπαξμε ακνηβαίαο θαηαλφεζεο.
Σνλ απνηειεζκαηηθφηεξν ξφιν ηεο άηππεο δηαβνχιεπζεο κε ηελ ηνπηθή
θνηλσλία εμαθνινπζεί αθφκε λα επηηειεί ζεζκηθά ν Γήκαξρνο θαη νη
Αληηδήκαξρνη.
Ο ξφινο ηνπ πκβνπιίνπ Έληαμεο Μεηαλαζηψλ ζεσξήζεθε ζεκαληηθφο, δηφηη
κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ νκαιή έληαμε ησλ κεηαλαζηψλ ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία.
Ζ επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ 50%+1 γηα ηελ αλάδεημε ηνπ επηηπρφληνο
ζπλδπαζκνχ θξίζεθε φηη λνκηκνπνηεί ηελ εθινγή ελφο ζπλδπαζκνχ,
επηβεβαηψλεη ηε ιατθή βνχιεζε θαη παξέρεη ηελ απαηηνχκελε πιεηνςεθία.
Τπήξμε πιήξεο απνδνρή ηνπ πθηζηάκελνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο ησλ εδξψλ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, γηαηί πξνζθέξεη άλεηε πιεηνςεθία ζηε Γεκνηηθή
Αξρή λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά σο πξνο ηελ άζθεζε ηεο δηνίθεζεο.
Τπήξμε δηάζηαζε ησλ απφςεσλ γηα ηελ εθινγή Γεκνηηθψλ πκβνχισλ απφ
ηελ εθινγηθή ηνπο Πεξηθέξεηα κε εηδηθή ζηαπξνδφηεζε, ηδσκέλε είηε σο
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εκπφδην γηα ηελ νκνγελνπνίεζε ηνπ εληαίνπ Γήκνπ, είηε σο δηαζθάιηζε ηεο
εθπξνζψπεζεο ησλ δεκνηψλ ησλ θαηαξγεζέλησλ Γήκσλ.
Χο ζεηηθφο αλαγλσξίδεηαη ν ξφινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο σο νξγάλνπ
δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ, ην νπνίν εληζρχζεη ηνλ πνιηηηθφ θαη ζπληνληζηηθφ ξφιν
ηνπ Γεκάξρνπ.
Αλαδείρζεθε ν αλαπηπμηαθφο ραξαθηήξαο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο.
Ο ζεζκφο ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ σο
ηζηνξηθψλ δεκνθξαηηθψλ θπηηάξσλ ηνπηθνχ ραξαθηήξα ζηελ ππεξεζία ηνπ
ζηφρνπ ηεο ελδνδεκνηηθήο απνθέληξσζεο δελ απέδσζε ηα αλακελφκελα ηφζν
κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ «Καπνδίζηξηα», φζν κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ
«Καιιηθξάηε».
Φάλεθε φηη ε ζθνπηκφηεηα θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ Σνπηθνχ
Αληηδεκάξρνπ δελ έρεη θξηζεί αθφκε.
Τπήξμε θαζνιηθή απνδνρή ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο.
Τπήξμε πξνβιεκαηηθή απνδνρή ηνπ ζεζκνχ ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε
θαη ηεο Δπηρείξεζεο, φρη ηφζν φζνλ αθνξά ηε ζθνπηκφηεηά ηνπ (θαηαγξάθεθε
θαη απηή ε άπνςε), φζν φζνλ αθνξά ηε γξαθεηνθξαηία θαη ηελ θαζπζηέξεζε
πνπ κπνξεί λα επηθέξεη. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη εθιακβάλεηαη πάληα σο
ζεηηθή ε πξφζεζε ηεο δεκνηηθήο Αξρήο λα ιεηηνπξγεί αληηθεηκεληθά κε
γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ δεκφηε θαη λα εξγάδεηαη γηα ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ ηνπ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ.
Τπήξμε κεγαιχηεξνο βαζκφο απνδνρήο ηεο αλάγθεο γηα ελζάξξπλζε θαη
πξνψζεζε ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηα θνηλσληθά θαη
αλαπηπμηαθά ζέκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, θαη ηδηαίηεξα κε ην
ζέκα ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ην νπνίν ζεσξείηαη
φηη είλαη έλα ζέκα πνιχπινθν πνπ αθνξά θπξίσο ηερλνθξάηεο θαη πνιηηηθνχο.
Τπήξμε κηα θαηαξρήλ απνδνρή ησλ λέσλ κνξθψλ ειεθηξνληθήο δηαβνχιεπζεο
θαη δεκνθξαηίαο, κε ηζρπξή φκσο δηαηππσκέλε ηελ έλζηαζε φηη πξέπεη λα
απνηξαπεί ε αλσλπκία ζηε δηαηχπσζε δεκφζηνπ ιφγνπ πάζε ζπζία.
Γφζεθε έκθαζε ζηελ πξφηαμε απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην
δεκφζην δηάινγν ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο έλαληη ηνπ αηνκηθνχ
ζπκθέξνληνο σο πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ ζπκκεηνρηθψλ
ζεζκψλ.
Γφζεθε έκθαζε ζηε ζεκαζία πνπ έρεη ε παηδεία θαη ε δεκνθξαηηθή θνπιηνχξα
ησλ πνιηηψλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ δεκηνπξγηθά κέζα ζε
ζπκκεηνρηθνχο ζεζκνχο σο πνιίηεο κε επζχλε θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ
ππφζεζε ηνπ ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο.
Έγηλε ε δηαπίζησζε φηη αθφκε νη πνιίηεο ππνιείπνληαη απφ ην απαηηνχκελν
επίπεδν πνιηηηθήο σξηκφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπλδξάκνπλ κε ζπλαηλεηηθφ θαη
απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ κέζα απφ ζπκκεηνρηθνχο θαη
δηαβνπιεπηηθνχο ζεζκνχο.
Αλαδεηείηαη ε αιιαγή λννηξνπίαο πξνο ηελ πηνζέηεζε πην δηαιεθηηθψλ
κνξθψλ επηθνηλσλίαο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ησλ αηξεηψλ, φζν θαη απφ ηελ
πιεπξά ησλ πνιηηψλ.
Δπηζεκάλζεθε ε χπαξμε θαζνξηζηηθψλ δηαθνξψλ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ
δεδνκέλσλ πνπ ηζρχνπλ πνπ ηζρχνπλ (νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ)
αλάκεζα ζε κία αζηηθή θνηλσλία θαη ζε κία ηνπηθή θνηλσλία ηεο επαξρίαο.
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Τπήξμε ε θαζνιηθή δηαπίζησζε φηη ε ζνβνχζα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη
ηδηαίηεξα ηνπο ΟΣΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηεξάζηηα δνκηθή κεηαβνιή ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο ρσξίο ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ εξγαιείσλ, ησλ
απαηηνχκελσλ πφξσλ θαη ππνδνκψλ, επέβαιε σο κνλαδηθή πξνηεξαηφηεηα ζηελ
θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπο ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηβίσζεο ησλ ίδησλ θαη ηελ
παξνρή ησλ ζηνηρεησδψλ κφλνλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο δεκφηεο ηνπο θαη έθεξε
ζε δεχηεξε κνίξα ηα ζέκαηα ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο, ηα νπνία
αληηκεησπίδνληαη σο «πνιπηέιεηα» ζε πεξίνδν θξίζεο.
Δπίζεο, δηαηππψζεθε ε επηθχιαμε γηα ηε ιεηηνπξγία ακεζνδεκνθξαηηθψλ
ζεζκψλ, φπσο νη ιατθέο ηνπηθέο ζπλειεχζεηο, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ
Γεκνηηθψλ Αξρψλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε ζηνηρεηψδε πξνβιήκαηα ησλ πνιηηψλ,
γεγνλφο πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε δεηλή νηθνλνκηθή ζέζε ζηελ νπνία έρνπλ
πεξηέιζεη νη Γήκνη.
Δπηζεκάλζεθε ν θίλδπλνο ηεο απνγνήηεπζεο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο πεξαηηέξσ
απαμίσζεο ησλ ζπκκεηνρηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε πεξίπησζε κε πινπνίεζεο
θαηαηηζεκέλσλ θαη ζπκπεθσλεκέλσλ πξνηάζεσλ.
Σν κεγάιν βάξνο ηεο επζχλεο πνπ βαξαίλεη ηνπο Γεκάξρνπο γηα ηελ παξαγσγή
άκεζσλ θαη απηψλ απνηειεζκάησλ ππφ ην ζεκεξηλφ θαζεζηψο ηεο νηθνλνκηθήο
θαη νξγαλσηηθήο δπζπξαγίαο ησλ Γήκσλ ηνπο νδεγεί λα ππαλαρσξνχλ ζε
πεξηζζφηεξν ζπγθεληξσηηθέο πξαθηηθέο παξά ηελ θαηαξρήλ ζεηηθή ηνπνζέηεζή
ηνπο απέλαληη ζηνπο ζπκκεηνρηθνχο θαη δηαβνπιεπηηθνχο ζεζκνχο.

5.7 Πξνηάζεηο
Οη πξνηάζεηο πνπ ππνζηεξίδεη ε εξγαζία, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο
δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε είλαη νη εμήο:
 Να ππάξμεη απεκπινθή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ δεκφηε απφ ηνλ θαζαξά πνιηηηθφ
παξάγνληα, δειαδή ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πξνζψπσλ λα κε γίλεηαη απφ
ηα αληίζηνηρα Γεκνηηθά θαη Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα, αιιά χζηεξα απφ
επηινγή κέζα απφ αλεμάξηεηα φξγαλα έγθξηησλ επηζηεκφλσλ ηδίσο ηνπ ρψξνπ
ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.281
 Να νξγαλσζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ επάλσ ζην πιάλν: ελεκέξσζε,
πιεξνθφξεζε, δηαβνπιεχζεηο, επαηζζεηνπνίεζε, εθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε,
επαλαηξνθνδφηεζε, ζπκκεηνρή, εζεινληηζκφο, αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ σο πξνο ην εχξνο θαη ην βαζκφ
αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, νξζνινγηθή ιήςε απνθάζεσλ
(βαζηζκέλε ζε βάζεηο δεδνκέλσλ), δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία. 282
 Να εηζαθνχνληαη θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη πξνηάζεηο ησλ πνιηηψλ,
φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη κέζα ζηα ζεζκηθά ζπκκεηνρηθά φξγαλα, ζηε
δηακφξθσζε θαη ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ έξγσλ ηεο
Γεκνηηθήο θαη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο.
 Να ππάξμεη παξνρή θηλήηξσλ, ψζηε λα βειηησζεί ε δηάζεζε ησλ πνιηηψλ
γηα ζπκκεηνρή. Καηαιπηηθφ εξγαιείν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ν
εζεινληηζκφο, ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη ζε πεδία ζηα νπνία νη λένη άλζξσπνη
έρνπλ λα πξνζθέξνπλ θάηη δηαθνξεηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ.
Βι. Βι. Μπακπαιηνχηαο Λ., φπ. αλαθ. παξ .
Βλ. Πξφδξνκνο Γηαλλάο, Υξήζηνο Μπηκπίηζνο, φπ. αλαθ. παξ. ,
http://www.pspa.uoa.gr/fileadmin/pspa.uoa.gr/uploads/Research/EDE/Conferences/SDE_2005/Presentat
ions/Giannas_Prodromos_Bibitsos_Christos.ppt
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Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ε αλάζεζε
πξσηνβνπιηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ζηνπο πνιίηεο κε ζθνπφ ηε δηνξγάλσζε
δξάζεσλ πνπ γλσξίδνπλ θαιχηεξα.
Πξέπεη λα ππάξμεη αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ γηα παξέκβαζε ησλ
νξγαλσκέλσλ ζπζζσκαηψζεσλ ησλ πνιηηψλ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ
θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο.
Δπίζεο, πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ζπκβάιινπλ ζηε
δηακφξθσζε ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.
Να αλαβαζκηζηεί ε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη επεμεξγαζίαο παξαπφλσλ θαη
ππνδείμεσλ ησλ πνιηηψλ. 283
Οη θνξείο πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο πξέπεη λα
αληηπξνζσπεχνπλ δσληαλά θαη δπλακηθά θνκκάηηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, είηε
ζηνλ επαγγεικαηηθφ είηε ζηνλ επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνκέα, ψζηε
θαη λα πιεξνχλ ηηο εγγπήζεηο ηθαλνπνηεηηθήο εθπξνζψπεζεο θαη λα
πξνζθέξνπλ ζην δηάινγν κε ξεαιηζηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο πξνηάζεηο.
Πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε αλάπηπμε ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο
Ζιεθηξνληθήο Γεκνθξαηίαο κε κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ
αλαθέξνληαη ζε ηερληθφ θαη νξγαλσζηαθφ επίπεδν.
Πξέπεη λα ππάξρνπλ κεραληζκνί Ζιεθηξνληθήο Γηαβνχιεπζεο κε ηηο
θνηλσληθέο νξγαλψζεηο, ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο
νηθνλνκίαο, ηνπο επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη ηνπο πνιίηεο.
Να ιεηηνπξγήζνπλ κεραληζκνί ειεθηξνληθήο νξγαλσκέλεο δηαβνχιεπζεο θαη
e-petitioning, εηδηθά ζε ζέκαηα πνπ αγγίδνπλ ηελ «πνιχ κηθξή» ηνπηθή
θιίκαθα.
Πξέπεη λα νξγαλψλεηαη ε ζεκαηνινγία θαη ε δηαδηθαζία ηεο Ζιεθηξνληθήο
Γηαβνχιεπζεο ζε ζηάδηα (αλαθνίλσζε έλαξμεο, ηέινπο, δηάξθεηαο, εηζήγεζε
θαη ζπγθξνηεκέλε παξνπζίαζε δεδνκέλσλ, πξφηαζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ –
ελδερνκέλσο απφ επηηξνπέο εκπεηξνγλσκφλσλ – θσδηθνπνίεζε πξνεγνχκελεο
ειιεληθήο θαη δηεζλνχο εκπεηξίαο – έθζεζε ζπκπεξαζκάησλ).
Να δίλεηαη ζηνπο πνιίηεο ε δπλαηφηεηα λα αλαδείμνπλ έλα ζέκα κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο ζπιινγήο ππνγξαθψλ. 284
Αθφκε, πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή γεληθψλ θαη ζεκαηηθψλ ζπλειεχζεσλ (γηα
εηδηθά ζέκαηα), ζηηο νπνίεο νη θάηνηθνη θαη νη ηνπηθνί θνξείο λα θαηαζέηνπλ ηηο
πξνηάζεηο ηνπο, γηα λα ςεθηζηνχλ θαη λα εληαρζνχλ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ
Γήκνπ.
Πξνηείλεηαη ε ζχληαμε εηήζηνπ απνινγηζκνχ ηεο δξάζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη νξγάλσζε ζπγθεληξψζεσλ φπνπ νη δεκφηεο ζα κπνξνχλ λα
ελεκεξψλνληαη, λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο θαη λα θαηαζέηνπλ ηηο εηζεγήζεηο
ηνπο θαη λα αζθνχλ, αλ ρξεηάδεηαη, θαη θξηηηθή ζηε δξάζε απηή.
Πξνηείλεηαη ε ζεζκνζέηεζε ηνπ δηαιφγνπ κε ηε λενιαία, ηνπο καζεηέο θαη ηα
νξγαλσκέλα ζχλνια ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο. ’ απηφ ην ζεκείν
ηνλίδεηαη ε αλάγθε αμηνπνίεζεο ηνπ ζεζκνχ ησλ Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ
Νενιαίαο.

Βλ. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Έθζεζε
Αμηνιφγεζεο πλεπεηψλ Ρπζκίζεσλ ηνπ ρεδίνπ Νφκνπ: «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», Αζήλα, 2010,ζ.88.
284
Βλ. ίδιο,ζ.88.
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Πξνηείλεηαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο δηνξγάλσζεο ζπγθεληξψζεσλ ησλ πνιηηψλ γηα
παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ηνπ φπνηνπ κεγάινπ αλαπηπμηαθνχ έξγνπ πνπ
πξνσζεί ην Γεκνηηθφ πκβνχιην.
 Απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο επηζεκαίλεηαη ε
αλαγθαηφηεηα ηεο θαηνρχξσζεο ηεο δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο
ησλ Γήκσλ, ψζηε απηνί λα θαηαζηνχλ ηθαλνί γηα πξνγξακκαηηζκφ θαη
αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ.
 Να δηαζθαιηζηεί ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξφζβαζεο ησλ δεκνηψλ θαη
θαηνίθσλ ζηελ πιεξνθφξεζε.
 Να δεκηνπξγήζεη ε Γεκνηηθή Αξρή ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο, ψζηε ν
πξνυπνινγηζκφο θαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ λα είλαη εκθαλή θαη θαηαλνεηά
ζε θάζε ελδηαθεξφκελν.
 Οη απνθάζεηο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ θαη ησλ
Δπηηξνπψλ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζην Γηαδίθηπν, λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
δηαδηθηπαθήο αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη εγγξάθσλ (λνκνζεηήκαηα θαη
απνθάζεηο νξγάλσλ ηεο Γηνίθεζεο) ζρεηηθψλ κε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα γηα ηα
νπνία ν πνιίηεο έρεη ζπκθέξνλ θαη ελδηαθέξνλ. 285
 Να ιεηηνπξγήζνπλ ζεζκνί άκεζεο ζπκκεηνρήο (φπσο ν ζεζκφο ησλ
«πλνηθηαθψλ πκβνπιίσλ» ή νη ηνπηθέο ζπλειεχζεηο) γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ
«πκκεηνρηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ».
 Πξνηείλεηαη, εηδηθά γηα ηα αζηηθά θέληξα, ε νπζηαζηηθή ζεζκνζέηεζε ησλ
ηνπηθψλ γεηηνληψλ θαη ησλ «ζεκαηηθψλ γεηηνληψλ», πνπ ζα ελδπλακψζνπλ
ηνπο δεζκνχο ησλ δεκνηψλ θαη ζα αλαδείμνπλ κηα ελαιιαθηηθή πνηφηεηα
δσήο.
 Να απνδεηθλχνπλ νη ηνπηθέο Αξρέο ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ηελ έθηαζε
ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε δηακφξθσζε ησλ απνθάζεσλ θαη ην είδνο
ηεο ζπλαίλεζεο πνπ πξνέθπςε.
 Πξνηείλεηαη ε επηδίσμε αληαιιαγήο εκπεηξηψλ ζε ζέκαηα θνηλνχ
ελδηαθέξνληνο κε άιινπο Γήκνπο, κε ηηο Πεξηθέξεηεο, κε ηε δεκφζηα
Γηνίθεζε, κε εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά Ηδξχκαηα, κε Σνπηθέο Κπβεξλήζεηο
ησλ Δπξσπατθψλ Πεξηθεξεηψλ. 286
Πνιιέο απφ απηέο ηηο πξνηάζεηο είλαη ζαθψο πνιχ πξνσζεκέλεο θαη αγγίδνπλ
αθφκε θαη ηα φξηα άκεζσλ κνξθψλ δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο. Ίζσο γη’ απηφ λα
ζεσξεζνχλ αλεδαθηθέο ή αθφκε θαη απνξξηπηέεο. Σν δεηνχκελν ζηελ παξνχζα θάζε
γηα ηε ρψξα καο είλαη λα μεθηλήζεη ε θαιιηέξγεηα ηεο ζπκκεηνρηθήο θνπιηνχξαο θαη
λννηξνπίαο θαη λα απνθηήζνπλ νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία νη ήδε πθηζηάκελνη ζεζκνί.

285
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Βλ. ίδιο,ζ.88.
Βλ. ίδιο,ζ.89.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΔΠΗΛΟΓΟ
Ζ ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία, ε νπνία εηζεγείηαη έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν
νξγάλσζεο ηεο ιεγφκελεο δπηηθήο αζηηθήο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο,
πξνηείλνληαο ηνλ εκβνιηαζκφ ηεο κε ζεζκνχο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρήο ησλ
πνιηηψλ, κπνξεί λα ζπγθξνηήζεθε σο ζεσξεηηθφ κνληέιν κφιηο ηνλ πεξαζκέλν αηψλα,
σζηφζν έιθεη ζεσξεηηθά ηελ θαηαγσγή ηεο ηφζν απφ ην κνληέιν ηεο θιαζζηθήο
αξραίαο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο, φζν θαη απφ ηελ πνιηηηθή ζθέςε ηνπ Rousseau,
θπξίσο φζνλ αθνξά ην πξφηππν ηνπ πνιίηε πνπ νινθιεξψλεηαη εζηθά θαη πνιηηηθά
κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηα θνηλά πξνο ηελ ππεξεζία ηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο.
Ηζηνξηθά θνηλή παξαδνρή απνηειεί φηη ε δεκνθξαηία απνηειεί ην κφλν ηξφπν
πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο εηξεληθήο ζπλχπαξμεο κηαο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίαο.
Απνηειεί ζπγθεξαζκφ ηεο αηνκηθήο κε ηε ζπιινγηθή ζθαίξα, ηεο πνιηηηθήο κε ηελ
θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζθαίξα, ζπγθεληξψλεη θαη αμηνπνηεί πνζνηηθά θαη πνηνηηθά
ην ζχλνιν ησλ δπλάκεσλ ηεο θνηλσλίαο. Απφ ηελ άιιε, ε δεκνθξαηία είλαη ην κφλν
πνιίηεπκα πνπ ιεηηνπξγεί νπζηαζηηθά ράξηο ζηελ άκεζε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη
ηαπηφρξνλα ζέηεη σο ζθνπφ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπο. Ο δξφκνο γηα ηε δεκνθξαηία
είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. Οη θνηλσλίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζπκκεηνρηθέο
δνκέο βγαίλνπλ θεξδηζκέλεο, δηφηη ε ζπκκεηνρή ζηα θνηλά απμάλεη ην επίπεδν ηεο
θνηλσληθήο εκπηζηνζχλεο, ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη ππνζηεξίδεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο
ζπιινγηθήο δξάζεο, πνπ πνιιαπιαζηάδνπλ ηα θνηλσληθά παξαγφκελα απνηειέζκαηα.
Παξά ην γεγνλφο φηη πηζαλψο αξρηθά λα παξαηεξνχληαη πζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία
ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, σζηφζν ε ζηάζκηζε φισλ ησλ απφςεσλ θαη ησλ γλσκψλ,
θαζψο θαη ε αλαπηπμηαθή ζεκαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ
απμάλεη ελ ηέιεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ
ηνπηθψλ θνηλνηήησλ.
Έηζη, σο απάληεζε ηεο ζεσξεηηθήο ακθηζβήηεζεο πνπ ππήξμε γηα ηνλ ηξφπν
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζχγρξνλσλ δπηηθψλ αληηπξνζσπεπηηθψλ δεκνθξαηηψλ
φζνλ αθνξά ηελ πιήξσζε θαη ησλ νπζηαζηηθψλ θαη φρη κφλνλ ησλ ηππηθψλ ζηνηρείσλ
ηεο δεκνθξαηίαο, ε νπνία εθθξάζηεθε θαη εληάζεθε θαη κε ηε δηαξθψο απμαλφκελε
απνζηαζηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ απφ ηα θνηλά, αλαδσππξψζεθε ην αίηεκα γηα
πηνζέηεζε ελφο δεκνθξαηηθνχ ελαιιαθηηθνχ κνληέινπ πνπ, ρσξίο λα ακθηζβεηεί ηηο
αξρέο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο, ζα ηελ αλαδσνγνλεί κε ζπκκεηνρηθέο
δηαδηθαζίεο, απνζθνπψληαο κέζσ ηνπ ζπγθεξαζκνχ ηνπ πξαγκαηηθνχ, ηνπ δπλαηνχ
θαη ηνπ ηδαληθνχ ζηελ πνιηηηθή ζθαίξα, ζηελ πξννδεπηηθή θαηάθηεζε ελφο
κειινληηθνχ ζπκκεηνρηθνχ πνιηηηθνχ νξάκαηνο. Μεγάια ζέκαηα πνπ αλέθπςαλ ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ειπίδεο γηα κηα ηέηνηα πνξεία είλαη
θαηά ηνλ Macpherson ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε απνηπρία ηφζν ηνπ
δεκφζηνπ, φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα είλαη απνηειεζκαηηθνί ζηελ επίιπζε
θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ, πνπ έρνπλ αθεζεί ζε εζεινληηθέο θαη αθηηβηζηηθέο
νξγαλψζεηο θαη ην άλνηγκα ηεο ςαιίδαο αλάκεζα ζηε θηψρεηα ησλ πνιιψλ θαη ζηνλ
πινχην ησλ ιίγσλ.287
Απφηνθνο ηεο ζπκκεηνρηθήο ζεψξεζεο ηεο δεκνθξαηίαο είλαη ε δηαβνπιεπηηθή
δεκνθξαηία, ε νπνία πξεζβεχεη ηελ επηθχξσζε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο
δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο θαη επηρεηξεκαηνινγίαο
αλάκεζα ζε ηζφηηκνπο πνιίηεο, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη λνκηκνπνίεζε ζε απνθάζεηο θαη
ζηνπο ζεζκνχο.288 Ζ δηαβνχιεπζε απνηειεί κία δηαδηθαζία δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο
πνπ πεξηγξάθεηαη σο κηα ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο θαη ηελ
287
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θπβέξλεζε, θαηά ηελ νπνία εκπιέθνληαη ελεξγά νη πνιίηεο ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο
πνιηηηθήο, παξέρνληαο αλαηξνθνδφηεζε πξνο ηελ θπβέξλεζε. Με ηελ θαηάζεζε
πνιηηηθψλ πξνηάζεσλ ή αθφκε θαη δηακνξθψλνληαο ηνλ πνιηηηθφ δηάινγν,
δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο κηαο γεληθφηεξεο θαηαλφεζεο πξνο φθεινο ηνπ
γεληθφηεξνπ ζπκθέξνληνο, παξφηη ε επζχλε γηα ηηο ηειηθέο απνθάζεηο παξακέλεη ζηελ
θπβέξλεζε.
Οη έλλνηεο ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο απνθηνχλ
πξαγκαηηθή ππφζηαζε, αιιά θαη ξεαιηζηηθφηεηα ζην ρψξν ηεο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο
σο θαηεμνρήλ πνιηηηθνχ ρψξνπ πνπ ελζαξθψλεη πξσηνγελψο ηελ έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ
ρψξνπ, ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ πνιίηε. Ζ άκεζε αλάκεημε ηνπ πνιίηε ζηελ ηνπηθή
δηαθπβέξλεζε ίζσο απνηειεί ην κνλαδηθφ δεκφζην ρψξν φπνπ ν πνιίηεο κπνξεί λα
αζθήζεη νπζηαζηηθή θαη άκεζε επίδξαζε ζηηο πνιηηηθέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηεο δσήο ηνπ, ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηεο δηαθάλεηαο θαη σο εθ
ηνχηνπ εληζρχεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. Παξάιιεια, κηα
λέα γεληά πνιηηηθψλ, δξαηηφκελνη ηεο ζπγθπξίαο φηη εληζρχνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη φηη επηδηψθεηαη δηεζλψο ε
ζπλεξγαζία κε νκάδεο ηεο ΚηΠ, πξνσζνχλ ζεζκνχο ζπκκεηνρηθνχ ραξαθηήξα. Γη΄
απηφ θαη κεγάιν είλαη ην ελδηαθέξνλ ηφζν ζην δηεζλέο φζν θαη ζην επξσπατθφ επίπεδν
γηα ηηο κνξθέο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο εκπινθήο ησλ πνιηηψλ ζηα ηνπηθά δξψκελα.
ζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο θαη ηεο δηαβνχιεπζεο κέζα
ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, θαηαδείρζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία φηη ε αξρή ηεο
ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο
θαηνρπξψλεηαη απφ ηηο επξσπατθέο πλζήθεο πνπ δηέπνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε
ιεηηνπξγία ηεο ΔΔ, ηφζν φζνλ αθνξά ηε ζεζκνζέηεζε ζπκκεηνρηθνχ ραξαθηήξα
ζεζκψλ, φζν θαη φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ.
Κνξπθαίεο πνιηηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ είλαη ε κέζνδνο αλνηρηνχ ζπληνληζκνχ, ην
δηθαίσκα ηεο λνκνζεηηθήο πξσηνβνπιίεο επξσπαίσλ πνιηηψλ, ε ζπλερήο δηαβνχιεπζε
ηεο Δπξσπατθήο επηηξνπήο, αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο
Δπηηξνπήο κε ηηο επξσπατθέο νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Σαπηφρξνλα
έρνπλ εθδνζεί κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά θείκελα πνπ ραξάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ
πάλσ ζ’ απηφ ην ζέκα, φπσο είλαη ε Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Δπξσπατθή Γηαθπβέξλεζε
ηνπ 2001 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη Λεπθή Βίβινο γηα ηελ Πνιπεπίπεδε
Γηαθπβέξλεζε» ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ ην 2009, ηα νπνία εηζεγνχληαη κηα
κεηαξξχζκηζε ζην ζέκα ηεο επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο θαη βαζίδνληαη αθελφο ζηε
κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη αθεηέξνπ κηα εδαθηθή θαη φρη πιένλ ηνκεαθή
πξνζέγγηζε ζηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο κε ακνηβαία επζχλε ησλ επηκέξνπο επηπέδσλ
δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, πξνθεηκέλνπ ν
ζηφρνο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο λα έιζεη πην θνληά.
Μέζα ζ’ απηφ ην επξσπατθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε απνθηά
έλαλ ζεκαίλνληα ξφιν, δηφηη αθελφο αλαδεηθλχεηαη ζε πξνλνκηαθφ παξάγνληα γηα ηελ
εκπέδσζε απηνχ ηνπ επξσπατθνχ κνληέινπ ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ηελ επξσπατθή
νινθιήξσζε θαη ηελ άξζε ηνπ επξσζθεπηηθηζκνχ, αθεηέξνπ ιεηηνπξγεί σο ν θξίθνο
εθείλνο πνπ ζα ζπλδέεη ηνπο πνιίηεο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ κε ηελ θαξδηά θαη
ην κπαιφ ηεο επξσπατθήο δηαθπβέξλεζεο, ζηα πιαίζηα ελφο ππεξκεγέζνπο
νκνζπνλδηαθνχ κνξθψκαηνο, ζην νπνίν ηείλεη λα δηακνξθσζεί πξννδεπηηθά ε ΔΔ.
Τπφ ηα δεδνκέλα απηνχ ηνπ επξσπατθνχ «γίγλεζζαη» έιαβαλ ρψξα θαη ζηελ
Διιάδα θάπνηεο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ζην ρψξν ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο,
νη νπνίεο πξνζπάζεζαλ λα εηζάγνπλ, έζησ θαη θάπσο δεηιά, ζεζκνχο δηαβνχιεπζεο θαη
ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ πξννδεπηηθά ηελ απσιεζζείζα κέζα
ζηνπο αηψλεο θνπιηνχξα ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο. Δηδηθφηεξα, κε ηελ ηειεπηαία
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δνκηθή κεηαξξχζκηζε, γλσζηή σο πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο», πηνζεηήζεθαλ λένη
θαηλνηφκνη ζεζκνί δηαβνχιεπζεο θαη δηαθάλεηαο κέζα ζην ζχζηεκα ηεο ηνπηθήο
δηαθπβέξλεζεο, φπσο ε Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο, ην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ,
ην εγρείξεκα ηεο αλαδσνγφλεζεο ησλ Σνπηθψλ πκβνπιίσλ, ν πλήγνξνο ηνπ
Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ε δεκφζηα ινγνδνζία θαη ε δηαθάλεηα ζηα νηθνλνκηθά
ησλ ΟΣΑ. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζεζκηθή ελδπλάκσζε ησλ ζεζκψλ
δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ. Παξάιιεια, ηνλίζηεθε φηη κέζσ ηεο
ζεζκνζέηεζεο ηεο ππνρξέσζεο ησλ ΟΣΑ λα αλαξηνχλ ππνρξεσηηθά θάζε πξάμε ζην
δηαδίθηπν, θαζψο θαη ησλ πξνθεξχμεσλ, δηαγσληζκψλ, πξνκεζεηψλ, πξνζιήςεσλ,
ζπκβάζεσλ θαη αλαζέζεσλ εμαζθαιίδεηαη ζηελ πξάμε ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ησλ
πνιηηψλ ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ε άζθεζε θνηλσληθνχ ειέγρνπ ζηηο πξάμεηο ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη εθαξκφδεηαη
ε αξρή ηεο πνιηηηθήο ινγνδνζίαο.
κσο, εμεηάδνληαο ην ζέκα ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο»
εληαγκέλν ζην επξχηεξν κνληέιν ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, ζα κπνξνχζακε
λα ελζηεξληζηνχκε ηελ άπνςε φηη παξνπζηάδεη κηα βαζηθή αδπλακία: «Όινο απηφο ν
κεραληζκφο δελ έρεη αξκνδηφηεηα λα ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο
πνιηηηθήο ηεο ρψξαο, παξά κφλν πνιχ έκκεζα, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο
δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία».289 Δπίζεο, φια απηά ηα βήκαηα
θξίλνληαη δεηιά θαη αλεπαξθή κπξνζηά ζην δεηνχκελν ηεο εκβάζπλζεο ηεο
δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ κέζα ζηελ ηνπηθή ηνπο νηθνγέλεηα θαη ηεο
ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο ησλ ζεζκψλ άκεζεο δεκνθξαηίαο ή ηεο ελίζρπζεο ησλ
ήδε λνκνζεηηθά πθηζηακέλσλ, γεγνλφο πνπ ζα ελίζρπε ην πλεχκα εκπηζηνζχλεο ησλ
δηνηθνπκέλσλ πξνο ηηο ηνπηθέο Αξρέο θαη ζα έδηλε πεξαηηέξσ πξννπηηθέο αλάδεημεο
ζηνηρείσλ άκεζεο δεκνθξαηίαο ζηελ ζχγρξνλε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.290
Θα κπνξνχζε, επνκέλσο, λα δηαηππσζεί ην αίηεκα, κε βάζε ηε δηεζλή εκπεηξία, λα
πξνρσξήζνπλ πεξαηηέξσ θαη ζε ζεζκηθφ επίπεδν νη θαηλνηνκίεο πξνο έλα δηαθνξεηηθφ
πιαίζην δεκνθξαηηθήο νξγάλσζεο ηεο ζπιινγηθήο δσήο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, κε
πεξηζζφηεξε δεκφζηα ινγνδνζία, θνηλσληθφ θαη δεκνθξαηηθφ έιεγρν θαη
πξνγξακκαηηζκφ, πνπ ζα δηαζθαιίδνληαη απφ ηε ζπλνιηθή αλαδηάξζξσζε ησλ
δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. Απηφ ζα ζήκαηλε φηη ζα έπξεπε λα επεθηαζνχλ ηα πεδία
δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηνπηθά θαη
ζηνρεπκέλα κε ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε λέεο κνξθέο
έκκεζεο θαη άκεζεο ζπκκεηνρήο θαη κε ηελ νξγαληθή ελζσκάησζε ησλ θνηλσληθψλ
θηλεκάησλ θαη νξγαλψζεσλ ζηηο δνκέο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζε ηνπηθφ επίπεδν.
Έηζη ζα ελζαξξχλνληαλ πεξηζζφηεξν ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ, ζα
αλαβαζκίδνληαλ ε πνιηηηθή δσή θαη κέζσ ηεο θαηνρχξσζεο νπζηαζηηθψλ θαη φρη
ηππηθψλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ζα ππεξεηνχληαλ νη αξρέο ηεο θνηλσληθήο
δηθαηνζχλεο θαη ηεο ζπιινγηθήο επεκεξίαο.
κσο, πξηλ απφ απηφ ην ζηάδην, ρξήζηκε ζεσξείηαη ε αμηνιφγεζε ησλ ήδε
πθηζηάκελσλ ζπκκεηνρηθψλ θαη δηαβνπιεπηηθψλ ζεζκψλ ζηελ πξάμε, ψζηε ε εκπεηξία
λα απνηειέζεη ηνλ αζθαιή νδεγφ γηα ην κέιινλ. Γη’ απηφ θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία
εξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ πξσηεξγαηψλ ηεο εθαξκνγήο ηεο ζχγρξνλεο
κεηαξξχζκηζεο ηνπ «Καιιηθξάηε», δειαδή ησλ Γεκάξρσλ, φζνλ αθνξά ηηο αξρέο ηεο
ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο, ην λέν ζχζηεκα δεκνηηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηνπο λένπο
ζεζκνχο δηαβνχιεπζεο, ζπκκεηνρήο, δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο, ψζηε λα εμαρζνχλ
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ζπκπεξάζκαηα γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ζηελ
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ηεο ρψξαο καο.
Σν δεηνχκελν ζηελ παξνχζα θάζε γηα ηε ρψξα καο είλαη λα μεθηλήζεη ε
θαιιηέξγεηα ηεο ζπκκεηνρηθήο θνπιηνχξαο θαη λννηξνπίαο θαη λα απνθηήζνπλ
νπζηαζηηθή ιεηηνπξγία νη ήδε πθηζηάκελνη ζεζκνί. Ζ εκπέδσζε θιίκαηνο
εκπηζηνζχλεο, εηιηθξίλεηαο θαη ζπλεξγαζίαο κέζα ζε έλα νξηνζεηεκέλν δηάινγν πνπ
ζα ζηνρεχεη ζηε ζχλζεζε ησλ απφςεσλ θαη ζηε ζπγθέληξσζε ησλ δσληαλψλ ηνπηθψλ
δπλάκεσλ ζηελ ππεξεζία θνηλψλ ζηφρσλ νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο είλαη
ν κφλνο αζθαιήο δξφκνο γηα ηε βηψζηκε ζπλχπαξμε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζε έλα
πεξηβάιινλ αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ξεπζηφηεηαο.
Γηα ηελ ειιεληθή Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, θαζψο δίλεη κάρε επηβίσζεο ελ ησ κέζσ
ηεο παξνχζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε πξφζρεκα ή θαη πξαγκαηηθή αηηία απηήλ ηελ
θξίζε, ππαξθηφο είλαη ν θίλδπλνο απαμίσζεο θαη απνλέθξσζεο ησλ ζπκκεηνρηθψλ
ζεζκψλ ζηελ πξάμε, κε παξαπνκπή ζηηο θαιέλδεο ηνπ αηηήκαηνο γηα εκβάζπλζε ηεο
δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο θαη κε ηαπηφρξνλε
επηζηξνθή ζηηο ζπγθεληξσηηθέο λννηξνπίεο ηνπ παξειζφληνο. Χζηφζν, ππάξρεη θαη ε
αηζηφδνμε πξννπηηθή λα ηδσζεί ε παξνχζα νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζπγθπξία σο ε
ηζηνξηθή εθείλε αλαγθαηφηεηα πνπ ζα δψζεη ψζεζε ζηελ νπζηαζηηθή αμηνπνίεζε ησλ
ζεζκψλ δεκνθξαηηθήο ζπκκεηνρήο, γηαηί απηνί ζα απνηειέζνπλ ηα πνιηηηθά θαη
θνηλσληθά εθφδηα, κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο δπλάκεσλ, γηα λα ππεξεηεζεί ν ζηφρνο
ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη ελ ηέιεη ηεο
ππέξβαζεο απηήο ηεο ίδηαο ηεο θξίζεο.
Οπσζδήπνηε ε έιιεηςε ζπκκεηνρηθψλ παξαδφζεσλ ζηελ ρψξα καο, πνπ
εθθξάδεηαη αθελφο κε ηελ εκκνλή ελφο κεγάινπ κέξνπο ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ κφλν
ζε παξαδνζηαθέο αληηπξνζσπεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πξνζσπηθέο δηακεζνιαβήζεηο,
θαη αθεηέξνπ κε ηε ινγηθή ηεο αλάζεζεο ησλ επζπλψλ θαη ηελ ηαθηηθή ησλ ζηείξσλ
αληηπαξαζέζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ απνηεινχλ εκπφδηα πνπ πξέπεη λα
μεπεξαζηνχλ, γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ επνηθνδνκεηηθά νη ζπκκεηνρηθνί
ζεζκνί θαη λα κελ απνηειέζνπλ παξάγνληεο αλάζρεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο
δηνίθεζεο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.
Χζηφζν, είλαη δεδνκέλε πηα ε επηζηεκνληθή γλψζε φηη ε θνηλσληθή εμέιημε δελ
είλαη ζηαηηθή, επζχγξακκε θαη γξακκηθή. Δπνκέλσο, ην βαζηθφ θαη ζπλάκα αηζηφδνμν
ζηνηρείν είλαη ε επηζπκία ησλ αλζξψπσλ λα ππάξμνπλ δηαθνξεηηθά, ε ζέιεζή ηνπο λα
έρνπλ ιφγν γη’ απηά πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ηνπο επεξεάδνπλ, γη’ απηά πνπ θαζνξίδνπλ
ηε δσή θαη ην κέιινλ ηνπο. Οη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ ηζηνξία δελ γίλνληαη κφλν ή
θπξίσο απφ ηηο εγεζίεο, αιιά θαη απφ ηελ θνηλσληθή βάζε, απφ ηηο θνηλσληθέο
ζπιινγηθφηεηεο, πνπ, φηαλ έρνπλ φξακα, δηεθδηθνχλ άιιε, πην πνηνηηθή νξγάλσζε ηεο
θνηλσλίαο.
ήκεξα ζηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπκε θαη κε ηηο νπνίεο
πξνζπαζνχκε λα ελαξκνληζηνχκε νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη ζεζκηθά, ππάξρεη
δηαπηζησκέλν πξφβιεκα θξίζεο ηεο πνιηηηθήο, ακθηζβήηεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηεο σο
δηαδηθαζίαο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο ππνζέζεηο πνπ ηνπο αθνξνχλ. Ζ αλάθηεζε,
ινηπφλ, ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζην ππάξρνλ πνιηηηθφ πιαίζην πξνυπνζέηεη ηελ
θαζηέξσζε λέσλ κνξθψλ ζπιινγηθήο έθθξαζεο θαη δξάζεο ηεο θνηλσλίαο. Ζ
επηδίσμε κηαο θεληξηθήο ζηξαηεγηθήο πνιηηηθήο επηινγήο κε πξσηνγελέο θχηηαξν ηελ
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζα πξέπεη λα είλαη κηα θνηλσλία ησλ ελεξγψλ πνιηηψλ πνπ
ζπκκεηέρεη ζηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο κε γλψκνλα ην θνηλφ θαιφ θαη ην θνηλφ ζπκθέξνλ
ζηε βάζε κελ ηεο αλάπηπμεο μερσξηζηψλ πξσηνβνπιηψλ, αιιά κε ζπλδεηηθφ θξίθν ηελ
θνηλσληθή αιιειεγγχε.
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Δλ θαηαθιείδη, έρεη ζεκαζία λα ηνληζηεί φηη ε νπζηαζηηθή δεκνθξαηία είλαη
ηαπηφρξνλα θαη ζθνπφο θαη κέζν. Γηαηί ζηε δεκνθξαηία πξέπεη λα κπεζεί θαλείο, γηα
λα κπνξέζεη λα απνιαχζεη, λα απνηηκήζεη θαη λα εθηηκήζεη ηα νθέιε ηεο. Γη’ απηφ θαη
είλαη ηεξάζηηαο ζεκαζίαο ε δηαπαηδαγσγηθή δηάζηαζε ησλ ζπκκεηνρηθψλ ζεζκψλ φζνλ
αθνξά ηελ θαζεκεξηλή άζθεζε ησλ πνιηηψλ ζηε ζπλεξγαζία, ζηε δεκηνπξγηθφηεηα,
ζηε ζχλζεζε ησλ αληίζεησλ απφςεσλ, ζην πξφηππν ηνπ πνιίηε πνπ δξα κε γλψκνλα
πξσηίζησο ην δεκφζην αγαζφ. Απφ απηή ηε δηαπίζησζε απνξξέεη θαη ην θαζήθνλ ηεο
πνιηηείαο, αιιά θπξίσο ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ λα κπήζνπλ ηνπο πνιίηεο ζε ηέηνηεο
δηαδηθαζίεο. Καη αθξηβψο επεηδή ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε ζε ηνπηθφ επίπεδν
είλαη πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιιν δεκφζην ρψξν εθηθηή, ε δεκνθξαηηθή
ιεηηνπξγία ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κπνξεί λα ηελ θαηαζηήζεη πεδίν παίδεπζεο θαη
γαινχρεζεο ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηηθήο ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
1) Νέεο αξκνδηφηεηεο ησλ ΟΣΑ κεηά ηνλ Καιιηθξάηε
Κξίλεηαη ζθφπηκν ζ’ απηφ ην ζεκείν λα αλαθεξζνχλ ζπλνπηηθά νη λέεο αξκνδηφηεηεο πνπ
παξαρσξνχληαη ζηηο δχν νξγαληθέο κνλάδεο ηεο ΣΑ, ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε
ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ, ψζηε λα θαηαδεηρζεί ην κέγεζνο, ην εχξνο θαη ην βάζνο ηεο επηξξνήο
πνπ θαινχληαη λα αζθήζνπλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.
Νέεο Αξκνδηφηεηεο ησλ λέσλ Γήκσλ
ηνπο λένπο δήκνπο κεηαθέξνληαη κηα ζεηξά απφ αξκνδηφηεηεο ζε θαίξηνπο ηνκείο
φπσο εληνπηζκέλεο πνιενδνκηθέο εθαξκνγέο θαη έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ην
ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, έλα
επξχηαην θάζκα αξκνδηνηήησλ ζηνπο ηνκείο ηεο έθδνζε ζεηξάο επαγγεικαηηθψλ
αδεηψλ, ηεο γεσξγίαο, θηελνηξνθίαο, αιηείαο, πνιενδνκίαο, εθηέιεζεο έξγσλ,
δηαζθάιηζεο ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ, πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ απφ ηηο ΓΤΠΔ, παηδείαο θαη δηα
βίνπ κάζεζεο, ππνζηήξημεο ζρνιηθψλ ππνδνκψλ, αζιεηηζκνχ, πνιηηηζκνχ,
νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ιατθψλ αγνξψλ. πσο πξναλαθέξζεθε, ζηνπο
λεζησηηθνχο Γήκνπο κεηαθέξνληαη πξφζζεηεο αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο ζηελ
ππφινηπε Διιάδα αζθνχληαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα.
Οη λέεο αξκνδηφηεηεο ησλ Πεξηθεξεηψλ
Με ηε δνκηθή απηή αιιαγή ε απνθεληξσκέλε πεξηθέξεηα αλαιακβάλεη ηνλ εληαίν
ζηξαηεγηθφ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε έκθαζε ζηελ πξάζηλε
αλάπηπμε, θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ΠΔΠ, κέλεη απεξίζπαζηε, γηα λα αληηκεησπίζεη φια
ηα ππεξηνπηθά πξνβιήκαηα.
Οη απηνδηνηθνχµελεο Πεξηθέξεηεο αλαιακβάλνπλ ηηο ππεξεζίεο, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη
ηνπο πφξνπο ησλ θαηαξγνχκελσλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, πιελ εθείλσλ πνπ
κεηαθέξνληαη ζηνπο Γήκνπο, θαζψο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ αζθνχληαλ έσ ο πξφηηλνο
απφ ηελ θξαηηθή πεξηθέξεηα ή άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, µε εμαίξεζε εθείλεο νη
νπνίεο πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηα απνθεληξσκέλα φξγαλα ηνπ θξάηνπο, ράξηλ ηεο
ελφηεηαο ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα, φπσο ηα ζέκαηα
ρσξνηαμίαο, πνιενδνκίαο, πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη δαζηθήο πνιηηηθήο ή
κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο.
ηελ Πεξηθεξεηαθή Απηνδηνίθεζε κεηαθέξνληαη ην ζχλνιν ησλ αξκνδηνηήησλ,
πνπ αθνξνχλ ηνλ αλαπηπμηαθφ πεξηθεξεηαθφ πξνγξακκαηηζκφ. Πεξηιακβάλνληαη ζ’
απηέο ε θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ
θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ δηαδηθαζία θαηάξηηζεο θη εθαξκνγήο ηνπ Δζληθνχ
ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ αλαθνξάο (Δ..Π.Α.) γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 20072013. 291
Μεηαθέξνληαη, επίζεο, αξκνδηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ
πδαηηθψλ πφξσλ, κεηαθέξνληαη αξκνδηφηεηεο ησλ Γεκνζίσλ Τγεηνλνκηθψλ
Πεξηθεξεηψλ (Γ.Τ.ΠΔ.), θαζψο θαη αξκνδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαζθεπή,
ζπληήξεζε θαη αλαθαίληζε νδψλ. Αλαηίζεηαη, επίζεο, ν ζρεδηαζκφο, ε κειέηε, ε
θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ζπγθνηλσληαθψλ, αληηπιεκκπξηθψλ, θηεξηαθψλ,
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ, ε εθπφλεζε θπθινθνξηαθψλ
κειεηψλ, ε αληηκεηψπηζε ζεκάησλ νδηθήο θπθινθνξίαο, θαζψο θαη ε δηαρείξηζε
εηδηθψλ έξγσλ πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί απφ ηηο Δ.Τ.Γ.Δ.
Μεηαβηβάδνληαη, επίζεο, αξκνδηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ εθηέιεζε
Βι. Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ: «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο- Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ.
291
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εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ (ΓΟΔΒ), ζέκαηα θαηάξηηζεο θαη ιεηηνπξγηθήο ππνζηήξημεο
θαη ζεκαηηθή αλαβάζκηζε Γεκνζίσλ ΗΔΚ, θαζψο θαη ε αδεηνδφηεζε πνιηηηζηηθνχ
ραξαθηήξα θνξέσλ ηεο Πεξηθέξεηαο.
Λεηηνπξγίεο Μεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα ζε Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε
Με ηνλ «Καιιηθξάηε» νη κεηξνπνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο ζηελ Αηηηθή292 θαη ηε
Θεζζαινλίθε νξγαλψλνληαη θαη αζθνχληαη ζηα πιαίζηα ηνπ β’ βαζκνχ
απηνδηνίθεζεο, ηηο Πεξηθέξεηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε εληαία
αληηκεηψπηζε ππεξηνπηθνχ ραξαθηήξα πξνβιεκάησλ, αλάγθεο εληαίνπ ζρεδηαζκνχ
θαη αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα
ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ.
Οη λέεο Μεηξνπνιηηηθέο ιεηηνπξγίεο εληνπίδνληαη ζε ηέζζεξεηο ηνκείο: 1)
κεηαθνξψλ θαη ζπγθνηλσληψλ, 2) πεξηβάιινληνο θαη πνηφηεηαο δσήο, 3) ρσξηθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη αζηηθψλ αλαπιάζεσλ θαη 4) πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο.
Δπηπιένλ, γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηε Μεηξνπνιηηηθή Πεξηθέξεηα
Αηηηθήο ζπληζηάηαη εηδηθφο ζχλδεζκνο, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ ε Μεηξνπνιηηηθή
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο θαη ππνρξεσηηθά φινη νη Γήκνη ηνπ λνκνχ Αηηηθήο.
1) Πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ
δεκνηηθήο Γηαβνχιεπζεο πνπ ζπλέηαμε ε ΔΔΣΑΑ:
Ζ δηαδηθαζία ηεο δηαβνχιεπζεο είλαη θαιφ λα δηελεξγεζεί ζε ηέζζεξα
ζηάδηα, ηα νπνία ζπλνπηηθά έρνπλ σο εμήο:
1. Αξρηθέο πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο: Φήθηζε θαλνληζκνχ δηαβνχιεπζεο Καηαγξαθή θνξέσλ - Δλεκέξσζε θνηλνχ – πγθξφηεζε επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο –
ηειέρσζε θαη ππνδνκή – πιινγή θαη ζπζηεκαηνπνίεζε αξρηθψλ δεδνκέλσλ θαη
πξνηεξαηνηήησλ – Δπηινγή ζεκάησλ δηαβνχιεπζεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ
2. ρεδίαζε θαη δηεμαγσγή πξψηεο ζεκαηηθήο δηαβνχιεπζεο: Γεληθφ ζρέδην
δηαδηθαζίαο (master plan) - πγθξφηεζε ζεκαηηθψλ νκάδσλ εξγαζίαο –
πγθεληξψζεηο, εθδειψζεηο, εξγαζηήξηα, έξεπλεο, ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε θιπ Γηαρείξηζε πιηθψλ θαη αξρείσλ - Δλεκέξσζε ηζηνζειίδαο
3. πλεδξίαζε επηηξνπήο δηαβνχιεπζεο: Πξνεηνηκαζία ζπλεδξίαζεο – χγθιεζε
επηηξνπήο
4. Οινθιήξσζε εξγαζηψλ δηαβνχιεπζεο; Γηαηχπσζε πνξηζκάησλ θαη απνθάζεσλ –
Αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ -Δλεκέξσζε δεκνηηθήο αξρήο θαη θνηλνχ
Μέζα και εργαλεία
Σα βαζηθά κέζα θαη εξγαιεία γηα ηελ πινπνίεζε θαη ππνζηήξημε ησλ
δξάζεσλ ηεο δηαβνχιεπζεο είλαη ηα εμήο:
Υψξνη θαη Τπνδνκέο: Οη ρψξνη νη νπνίνη ζα δηαηεζνχλ πξέπεη λα
επηηξέπνπλ ηελ άλεηε θαη νκαιή δηεμαγσγή ζπλειεχζεσλ, εθδειψζεσλ,
ζπλεδξηάζεσλ, εξγαζηεξίσλ θιπ θαη λα είλαη επξέσο πξνζβάζηκνη ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία. Δπίζεο, πξνζπάζεηα πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ηελ χπαξμε θαη ρξήζε
πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ή
θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε απηέο απφ άηνκα κε αλαπεξία. Δλδερνκέλσο πξέπεη λα
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ηελ Αηηηθή πξνβιέπνληαη έσο θαη 4 κεηξνπνιηηηθέο επηηξνπέο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε
ηνκέα αξκνδηνηήησλ, θαη νη νπνίεο πξνεηνηκάδνπλ θαη εηζεγνχληαη ζην πκβνχιην φια ηα ζέκαηα.
Μέιε ησλ επηηξνπψλ είλαη πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη θαη πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη γηα θάζε κία
έλαο Αληηπεξηθεξεηάξρεο. Αληίζηνηρα, ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο νη κεηξνπνιηηηθέο
ιεηηνπξγίεο αζθνχληαη κφλν γηα ηε Μεηξνπνιηηηθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο. Οη εθιεγκέλνη
πεξηθεξεηαθνί ζχκβνπινη ηεο Μεηξνπνιηηηθήο Δλφηεηαο Θεζζαινλίθεο εθιέγνπλ απφ ηα κέιε ηνπο
ηελ κεηξνπνιηηηθή επηηξνπή.
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εμεηαζζεί θαη ε βηληενζθφπεζε ησλ εθδειψζεσλ θαη εξγαζηψλ ηεο επηηξνπήο θαη
αλάξηεζή ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα.
Ηζηνζειίδα Γηαβνχιεπζεο: Ζ ηζηνζειίδα ηεο δηαβνχιεπζεο δελ πξέπεη λα
ιεηηνπξγεί ζαλ “αλακεηαδφηεο κηαο θαηεχζπλζεο”, πνπ απιψο ζα πιεξνθνξεί ηνπο
δεκφηεο, θαηνίθνπο, επαγγεικαηίεο θαη θνξείο ηεο πεξηνρήο γηα ηηο δξάζεηο ηεο
δηαβνχιεπζεο θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο. Σνπλαληίνλ, πξέπεη λα επηηξέπεη θαη λα
εμαζθαιίδεη ηελ ξνή πιεξνθνξηψλ απφ απηνχο πξνο ηελ Δπηηξνπή (θαη ηνλ
Γήκν θαη’ επέθηαζε), θαζψο θαη ηελ αλάξηεζε θάζε επψλπκνπ ζρφιηνπ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηηξνπήο. Δπίζεο, θάζε κέινο ηεο ηειεπηαίαο ζα κπνξεί
(κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο) λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ εμέιημε ησλ δξάζεσλ θαη λα έρεη
πξφζβαζε ζηηο ειεθηξνληθέο δηαβνπιεχζεηο πνπ ζα δηεμάγνληαη.
Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα: Σν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ηεθκεξίσζεο,
πνπ ζα ππνζηεξίμεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηηξνπήο θαη ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, πξέπεη
λα θαηαγξάθεη ηηο δξάζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη, ηελ agenda θαη ηνπο
ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο.
Δθζέζεηο θαη ζρέδηα: ιεο νη εθζέζεηο πνπ ζα ζπληαρζνχλ (κεηά ην ηέινο ηεο
αξρηθήο θαη ηεο ηειηθήο θάζεο), ην master plan θάζε δηαβνχιεπζεο, θαζψο θαη νη
εηζεγήζεηο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο πξνο ηελ Δπηηξνπή ζα δηαβηβάδνληαη πξνο ηελ
Γεκνηηθή Αξρή θαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην – θαη ελδερνκέλσο πξνο άιινπο
ελδηαθεξφκελνπο / εκπιεθφκελνπο θνξείο – θαη ζα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα
ηεο δηαβνχιεπζεο. Κξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα
ζπληάζζνληαη ζε απιή θαη θαηαλνεηή γηα ην επξχ θνηλφ γιψζζα, ρσξίο φκσο λα
ράλνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ εθηηκήζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ ηνπο.
Δξγαιεία αμηνιφγεζεο: Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηηξνπήο
είλαη θαιφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εηδηθά εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ηελ έθθξαζε ηεο
πξαγκαηηθήο άπνςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα θιαζηθά εξσηεκαηνιφγηα δχζθνια
απνηππψλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα ζέκαηα ηδηνηειψλ
ζπκθεξφλησλ, θαζψο νη απαληήζεηο ζπρλά δηέπνληαη ηφζν απφ ηελ
“πνιηηηθή νξζφηεηα”, φζν θαη απφ ηελ ζπκβαηηθή επγέλεηα, πνπ ακθφηεξεο απέρνπλ
απφ ηελ πξαγκαηηθή πεπνίζεζε θαη ην ηειηθψο πξαθηέν. Έηζη, πνιιέο θνξέο
ηειηθά ζπγθαιχπηνπλ, παξά απνθαιχπηνπλ ην πξαγκαηηθφ ππφβαζξν.
Απφ ηνλ νδεγφ δεκνηηθήο δηαβνχιεπζεο πξνηείλνληαη κέθοδοι και ηετνικές
διαβούλεσζης. Αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο δηαβνχιεπζεο, ηνπο ζηφρνπο ηεο θάζε
ζηαδίνπ, ην πξνθίι θαη ηελ εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζπληνληζηψλ ζε
ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο, αιιά θαη ηα γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο
κέζα ζην νπνίν φια απηά ζπκβαίλνπλ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ
δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ηερληθέο δηαβνχιεπζεο. Γηα παξάδεηγκα, νη κνξθέο απηέο
κπνξνχλ λα αθνξνχλ: πγθεληξψζεηο, φπσο πρ γηα ζέκαηα δεκφζηνπ απνινγηζκνχ,
αληηπαξάζεζεο απφςεσλ (debates), ζπλειεχζεηο γεηηνληάο.Δξγαζηήξηα
ζπλαληίιεςεο, δεκηνπξγίαο νξάκαηνο ή δηεξεχλεζεο ζελαξίσλ, επίιπζεο
ζπγθξνχζεσλ, δξακαηνπνίεζεο θιπ. πσο πξναλαθέξζεθε, είλαη πνιχ ρξήζηκα
γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε επηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ
εξγαζηψλ ηνπο. Δπηηξνπέο θαη νκάδεο εξγαζίαο, φπσο πρ focus groups,
πάλει απφ εηδηθνχο ή ελεκεξσκέλνπο πνιίηεο, θχθινπο ζπιινγήο αθεγήζεσλ,
ζπλαληήζεηο ηχπνπ “conversation café”, παξνπζηάζεηο κε θαηνίθνπο κε ξφιν θξηηψλ
θιπ. Οη κέζνδνη απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άληιεζε πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ,
ηελ επεμεξγαζία πξνβιεκάησλ θαη ηελ ζχλζεζε θαη δνθηκή ιχζεσλ. Έξεπλεο, φπσο
πρ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ, έξεπλεο γλψκεο ή
αγνξάο, ζθπγκνκεηξήζεηο θαη δεκνςεθίζκαηα ζε πξαγκαηηθή ή δηαδηθηπαθή βάζε
θιπ. Οη κέζνδνη δηεξεπλνχλ ηελ απήρεζε πνπ έρνπλ ζην θνηλφ νη πξνηεηλφκελεο
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ζέζεηο θαη ιχζεηο θαη ζπιιέγνπλ πεξαηηέξσ ηδέεο θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο. Δθζέζεηο
θαη εθδειψζεηο, πνπ κπνξεί λα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζρεδηαζκέλεο ε απηνζρεδηαδφκελεο (“open space”), fora κε δηάξθεηα ζην ρξφλν ή γεγνλφηα άπαμ
ζπκβαίλνληα θιπ. Οη κνξθέο απηέο αλνίγνπλ θαη θιείλνπλ θάζε ζεκαηηθφ θχθιν
δηαβνχιεπζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζζεί φηη ζε απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο
δηαβνχιεπζεο πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα εκπιαθνχλ νπζηαζηηθά φια
ηα κέξε – ηφζν ε ηνπηθή θνηλσλία, φζν θαη ε πιεπξά ησλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ
ηνπ δήκνπ - γηαηί έρεη απνδεηρζεί φηη θάηη ηέηνην εκπινπηίδεη ζεκαληηθά ηελ
πξαθηηθή ηνπο θαη αλαδσνγνλεί ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο.
2) ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΣΗΚΔ ΔΜΠΔΗΡΗΔ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ
ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΖ ΔΤΡΧΠΖ
χκθσλα κε ηελ επηηειηθή ζχλνςε ηεο κειέηε αλαδηάξζξσζεο ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηία ηνπ Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο
θαη Απηνδηνίθεζεο, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο
έρνπλ πξνρσξήζεη ζε ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο ησλ δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κε ζηφρν λα αληηκεησπίζνπλ εγγελείο
αδπλακίεο, φπσο ην κηθξφ κέγεζνο, ε αδπλακία αλάιεςεο αλαπηπμηαθψλ
πξσηνβνπιηψλ, ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο
ηνπο πνιίηεο, αιιά θαη ειιείκκαηα δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο. Απηέο νη
κεηαξξπζκίζεηο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο, αλ θαη
πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο αθνινπζνχλ έλα ζπλδπαζκφ θαη
ησλ ηξηψλ απηψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ.
Μηα πξψηε βαζηθή θαηεγνξία κεηαξξπζκίζεσλ ζπληζηνχλ νη εδαθηθέο
αλαδηαξζξψζεηο. Υψξεο, φπσο ε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε νπεδία, ηα
πεξηζζφηεξα θξάηε ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαζψο θαη, πην
πξφζθαηα, ε Γαλία θαη ε Διιάδα, πξνρψξεζαλ ζε ζπλελψζεηο δήκσλ θαη
θνηλνηήησλ. Βαζηθνί ζηφρνη ήηαλ ε επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηελ παξνρή
πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, θαζψο θαη ε ελδπλάκσζε ηνπ ξφινπ ηεο
απηνδηνίθεζεο ζηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ. Ζ επηινγή απηή ζπλδπάδεηαη
ζπλήζσο κε ηε δηεχξπλζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πεδίνπ δξάζεο ησλ ΟΣΑ κε ηελ
κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ απφ ππεξθείκελα επίπεδα δηνίθεζεο βάζεη ηεο
αξρψλ ηεο εγγχηεηαο θαη επηθνπξηθφηεηαο.
ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ έρνπλ αθνινπζήζεη απηή ηελ θαηεχζπλζε, έρνπλ
δηακνξθσζεί ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λέσλ δήκσλ, ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε ζηειερηθφ δπλακηθφ, εθπαίδεπζε θαη πιηθνηερληθνχο
πφξνπο θαζψο θαη ηελ παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο ζηελ αλάιεςε αλαπηπμηαθψλ
πξσηνβνπιηψλ. Οη ελδερφκελεο απψιεηεο εγγχηεηαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ
αληηκεησπίδνληαη ζπλήζσο κε ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο
ελδπλάκσζεο ηνπ ξφινπ ησλ απνθεληξσκέλσλ δεκνηηθψλ δνκψλ θαη ηεο ηζφξξνπεο
εθπξνζψπεζεο ησλ ρσξηθψλ ελνηήησλ. Ο ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο κεηαμχ ησλ λέσλ
θαη εθηεηακέλσλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ απαηηεί, πάλησο, ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ
επηηειηθψλ δνκψλ θαη ηελ πηνζέηεζε θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ, φπσο ε αμηνιφγεζε
κέζσ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ζηφρσλ πνπ θαζνξίδνληαη κέζα απφ ζπκκεηνρηθέο
δηαδηθαζίεο.
Μηα δεχηεξε ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηαδεκνηηθήο ζπλεξγαζίαο
κέζσ «ζπλδέζκσλ» (“Syndicats” ζηελ Γαιιία) θιπ., πνπ ζπλαληψληαη επξχηαηα ζε
νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. Κιαζηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε δηαρείξηζε ησλ πδάησλ
θαη νη πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο θαη ε ρσξνηαμία. Ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλνο είλαη ν
ζεζκφο απηφο ζηελ Γαιιία, φπνπ ππάξρνπλ πνιιέο κηθξέο Κνηλφηεηεο. πρλά, πάλησο,

143
ε ζπλεξγαζία απηή ζπλδπάδεηαη κε έληνλε θξαηηθή παξέκβαζε θαη απψιεηεο άκεζεο
ινγνδνζίαο έλαληη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ.
Μηα ηξίηε θαηεγνξία κεηαξξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ απνηεινχλ ηα λεφηεξα,
επέιηθηα ζρήκαηα παξνρήο ηνπηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο κέζσ ηδησηηθνπνηήζεσλ,
ζπκπξάμεσλ δήκνπ- ηδησηψλ θαη πξνγξακκαηηθψλ ή άιισλ ζπκβάζεσλ.
Πξφθεηηαη γηα πξαθηηθέο πνπ έρνπλ αθνινπζεζεί κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε
πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλεπάξθεηα βαζηθψλ πφξσλ θαη
ηερλνγλσζίαο θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ.
Χζηφζν, ε ιεηηνπξγία ηνπο, ηδηαίηεξα ζε ηνκείο, φπσο ε παξνρή θνηλσληθψλ
ππεξεζηψλ ζπρλά πξνθαιεί αληηδξάζεηο, θπξίσο ιφγσ ηεο απψιεηαο ηνπ
δεκνθξαηηθνχ ειέγρνπ θαη ινγνδνζίαο ηεο δξάζεο ηνπο, θαζψο θαη φηαλ απμάλεηαη ην
θφζηνο.293
Δπξσπατθά παξαδείγκαηα κεηαξξπζκίζεσλ
ηελ Έθζεζε αμηνιφγεζεο ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ ηνπ ζρεδίνπ Νφκνπ: «Νέα Αξρηηεθηνληθή
ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο «Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο»
αλαθέξεηαη φηη ε Γαλία απνηειεί ην θπξηφηεξν ίζσο παξάδεηγκα ρψξαο ηεο ΔΔ πνπ
πξνρψξεζε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2002-2007 ζε αιιαγέο ζην Απηνδηνηθεηηθφ ηεο
χζηεκα. Παξφιν πνπ έρεη αθνινπζήζεη έλα δηαθνξεηηθφ αλαπηπμηαθφ κνληέιν ζε
ζχγθξηζε κε ηελ Διιάδα, ιφγσ ηεο κεγάιεο απνθέληξσζήο ηεο, εληνχηνηο ηα
πξνβιήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξφζθαηε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε εκθαλίδνπλ
πνιιέο νκνηφηεηεο αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο. Γηαπηζηψζεθε φηη ην κηθξφ κέγεζνο ησλ
δηνηθεηηθψλ δνκψλ ησλ Γήκσλ, ν κε μεθάζαξνο θαηακεξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ
θαη ε χπαξμε επηθαιχςεσλ αλάκεζα ζηα ηξία δηνηθεηηθά επίπεδα θαζηζηνχζαλ ην
ζχζηεκα δαπαλεξφ θαη αλαπνηειεζκαηηθφ. Μεηά απφ ηελ πξφζθαηε κεηαξξχζκηζε ν
αξηζκφο ησλ δήκσλ έρεη κεησζεί, θαη ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο κεηαμχ θξάηνπο,
ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ δήκσλ έρεη αιιάμεη. 294
Ζ λέα δεκνηηθή δνκή ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007. Σν έκβιεκα ηεο
δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηεο Γαλίαο απνηππψζεθε ζηελ θξάζε
«Απνηειεζκαηηθφηεξνο θαη Απινχζηεξνο Γεκφζηνο Σνκέαο». Σξηάληα δχν (32) απφ
ηνπο «παιηνχο» δήκνπο δελ ζπγρσλεχηεθαλ κε άιινπο δήκνπο. ινη είραλ
πεξηζζφηεξνπο απφ 20.000 θαηνίθνπο, θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ήηαλ
εγθαηεζηεκέλνη ζηελ πεξηνρή ηεο Κνπεγράγεο. Απφ ηηο 98 λένπο δήκνπο ( απφ 275
Γήκνπο κεηψζεθαλ ζε 98), νη επηά έρνπλ ιηγφηεξνπο απφ 20.000 θαηνίθνπο. Δίλαη σο
επί ην πιείζηνλ κηθξά λεζηά θαη έρνπλ ζπλάςεη ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο
γεηηνληθέο θνηλφηεηεο. Ζ κεηαξξχζκηζε πξνέβιεπε κηα αιιαγή απφ 14 λνκνχο ζε
πέληε (5) πεξηθέξεηεο (β΄ βαζκφο απηνδηνίθεζεο) . Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2007 νη
πεξηθέξεηεο έρνπλ ηελ επζχλε ησλ λνζνθνκείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ππεξεζηψλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. Δπηπιένλ, νη πεξηθέξεηεο έρνπλ κεξηθά
άιια θαζήθνληα ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ. Οη πεξηνρέο δελ ζα έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηβάιινπλ
θφξνπο, θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ πεξηνρψλ θαηαβάιινληαη απφ ηηο επηδνηήζεηο απφ
ηνπο δήκνπο θαη ην θξάηνο. Κάζε κία απφ ηηο πέληε πεξηνρέο νδεγείηαη απφ έλα
Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην κε 41 κέιε, πνπ εθιέγνληαη απφ ην ιαφ θάζε ηέζζεξα
ρξφληα. 295
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Μεηά ηελ κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα, φηαλ ην κέγεζνο ησλ Γήκσλ απμήζεθε θαη
κεηαθέξζεθαλ πεξαηηέξσ αξκνδηφηεηεο ζηνπο ΟΣΑ, νη κεγάινη Γήκνη έζεζαλ ηηο
βάζεηο γηα κηα πην μεθάζαξε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, γεγνλφο πνπ δεκηνχξγεζε
κηα δηνηθεηηθή δνκή κε κεγαιχηεξε δηαθάλεηα, εληζρχζεθε ν μεθάζαξνο θαηακεξηζκφο
ησλ αξκνδηνηήησλ. Γεκηνπξγήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο γηα αχμεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ
ειέγρνπ θαη ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ αξκνδηνηήησλ.296 297
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