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Η Μεταρρυθμιστική Τεχνική  

μέσα από την Ιστορική Εξέλιξη  

των Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων  

στο Πεδίο της Αποκέντρωσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα  

 

Από το “καρμπόν” στην Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση  

 

Σ ΥΝΟ Ψ Η Τ Ω Ν Σ ΥΜ ΠΕΡΑΣ Μ ΑΤΩΝ   

ΚΑΙ  Τ Ω Ν ΠΡΟ Τ ΑΣ ΕΩ Ν Τ ΗΣ  Μ ΕΛΕΤ ΗΣ  

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ: Καθηγητής Ν.-Κ. Χλέπας 

Η ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Συντάκτης της Μελέτης: Παναγιώτης Μαΐστρος 

Ερευνητική Ομάδα: Ράλλης Γκέκας, Γιάννης Γούπιος, Δήμητρα Κουτσούρη  

 

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  

• η «Εργαλειοθήκη “Εμμ. Ροΐδης”» με 4 μεταρρυθμιστικά εργαλεία   

• η «Μεταρρυθμιστική Μεθοδολογία “Ευπαλίνος”» με 17 χαρακτηριστικά  

• οι 4 τεχνικές μεταρρύθμισης των αρμοδιοτήτων και  

• τα 10 μεταρρυθμιστικά βήματα 

ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ  

ΜΕ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

και με προτεραιότητες:  

• την επίλυση του προβλήματος διαφορετικότητας των ΟΤΑ,  

• την οργάνωση και τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό τους,  

• την ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων και των πολιτικών προσωπικού,   

• τη διεύρυνση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ,  

• την ενίσχυση της συμμετοχής τους στα αναπτυξιακά προγράμματα,   

• τη διεύρυνση της διοικητικής αυτοτέλειάς τους και  

•  τη βελτίωση της αμφίδρομης σχέσης πολιτών – τοπικής αυτοδιοίκησης  

 
 
Έκδοση Ι                                                                        Αθήνα, Οκτώβριος 2022  
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Σ ΥΝΟ Ψ Η Τ Ω Ν Σ ΥΜ ΠΕΡΑΣ Μ ΑΤΩΝ  

ΚΑΙ  Τ Ω Ν ΠΡΟ Τ ΑΣ ΕΩ Ν Τ ΗΣ  Μ ΕΛΕΤ ΗΣ  

 

 

Πε ρι ε χόμεν α   

 

Εισαγωγή  

1. Οι βασικές αρχές και οι στρατηγικοί στόχοι των διοικητικών μεταρρυθ-

μίσεων  

2. Ο χαρακτήρας και τα εργαλεία των διοικητικών μεταρρυθμίσεων –        

– Η Εργαλειοθήκη “Εμμ. Ροϊδης”  

3. Η κατεύθυνση και ο οδοδείκτης των διοικητικών μεταρρυθμίσεων της 

Μεταπολίτευσης  

4. Οι αρμοδιότητες, οι δημόσιες πολιτικές, οι λειτουργίες και η 

διαλειτουργικότητα  

5. Κάθε σημαντικός Νόμος χρειάζεται τα εργαλεία εφαρμογής του  

6. Οι τέσσερεις (4) μεταρρυθμιστικές τεχνικές της μεταρρύθμισης των 

αρμοδιοτήτων  

7. Απαιτείται η χρηματοδότηση των ΟΤΑ για να ασκήσουν αρμοδιότητες 

που τυπικά ήδη έχουν  

8. Οι δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να έχουν “βέλτιστο” 

(optimum) μέγεθος  

9. Η επόμενη σημαντική μεταρρύθμιση θα είναι “λειτουργική”, 

“επιχειρησιακή” και “ψηφιακή” μεταρρύθμιση  

10. H Μεταρρυθμιστική Μεθοδολογία “Ευπαλίνος”  

11. Η Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση  

12. Οι προγραμματικοί στόχοι για την δεκαετία 2021–2030 και οι 

προτεραιότητες για την τρέχουσα χρονική περίοδο  

13. Τα δέκα (10) βασικά βήματα μιας διοικητικής μεταρρύθμισης 

τομεακής δημόσιας πολιτικής  

14. Η εφαρμογή της προτεινόμενης μεταρρυθμιστικής τεχνικής  

15. Ένα παράθυρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς την 4η Βιομηχανική 

Επανάσταση  

Αντί  Επιλόγου  
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Η Μεταρρυθμιστική Τεχνική  

μέσα από την Ιστορική Εξέλιξη των Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων   

ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Εισαγωγή  

Πρόσφατα εκδόθηκε από το ΕΛΙΑΜΕΠ και την ΕΕΤΑΑ σε βιβλίο και ψηφιακά 

η περίληψη της Μελέτης με τίτλο «Η Μεταρρυθμιστική Τεχνική μέσα από την 

Ιστορική Εξέλιξη των Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων στο πεδίο της Αποκέντρωσης 

και την Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα». Συντάκτης της μελέτης ο 

Παναγιώτης Μαΐστρος, ερευνητική ομάδα ο Ράλλης Γκέκας, ο Γιάννης 

Γούπιος και η Δήμητρα Κουτσούρη και πρόλογος του καθηγητή ΕΚΠΑ Ν.-Κ. 

Χλέπα. 

Ο βασικός στόχος της Μελέτης είναι η αποτίμηση και η συμπύκνωση της 

εμπειρίας από τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις στο πεδίο της Αποκέντρωσης 

και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας τη Μεταπολιτευτική περίοδο 

(1975–2020) και η συγκρότηση της “θεσμικής μνήμης” της μεταρρυθμιστικής 

τεχνικής αυτών των διοικητικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να την αξιοποιήσουμε 

ως μήτρα της επόμενης σημαντικής διοικητικής μεταρρύθμισης.  

Η Μελέτη επικεντρώνεται στην περιγραφή και την αποτίμηση των διοικητικών 

μεταρρυθμίσεων υπό την οπτική της μεταρρυθμιστικής τεχνικής (reform 

engineering), η οποία ελάχιστα έχει απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο και την 

επιστημονική κοινότητα.  

Οι συνιστώσες της μεταρρυθμιστικής τεχνικής που χρησιμοποιεί η Μελέτη είναι:  

1) Ο χαρακτήρας των διοικητικών μεταρρυθμίσεων.  

2) Τα μεταρρυθμιστικά εργαλεία.  

3) Η μεταρρυθμιστική μεθοδολογία και  

4) Οι μεταρρυθμιστικές τεχνικότητες (technicalities).  

Η αποτίμηση των διοικητικών μεταρρυθμίσεων δεν αφορά μόνο τις τρεις 

σημαντικότερες, δηλαδή την ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το 

Πρόγραμμα “Καποδίστριας” και το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”, αλλά και πολλές  

επιμέρους συνιστώσες του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως είναι οι 

αρμοδιότητες των ΟΤΑ, οι προγραμματικές συμβάσεις, οι δημοτικές επιχειρήσεις 

και οι αναπτυξιακές εταιρείες, ο δημοκρατικός προγραμματισμός, τα οικονομικά  

και η οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ, η εισαγωγή της πληροφορικής στους 
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ΟΤΑ, οι θεσμοί συνεργασίας και διαλειτουργικότητας, η συμμετοχή των πολιτών, 

οι κοινωνικές δομές και προγράμματα, τα αναπτυξιακά προγράμματα των ΟΤΑ.  

Οι πληροφορίες που μας δίνει η Μελέτη για τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις 

μπορεί να βοηθήσουν στη δημιουργία ενός μέτρου σύγκρισης και 

αξιολόγησης των πολιτικών πρωτοβουλιών που ισχυρίζονται ότι σχεδιάζουν 

και εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν μένουν αναρτημένες στο ΦΕΚ 

αλλά έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα.  

Για κάθε διοικητική μεταρρύθμιση παρουσιάζεται συνοπτικά το πότε, γιατί και 

πώς γεννήθηκε, το περιεχόμενό της (κυρίως το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο), 

οι εμπνευστές και τα τυχόν πρότυπά της, το αποτέλεσμά της και η εξέλιξη 

μέχρι σήμερα του νέου θεσμού που η μεταρρύθμιση αυτή δημιούργησε, 

καθώς και ο χαρακτήρας της από άποψη μεταρρυθμιστικής τεχνικής. Για τις 

σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις παρουσιάζονται και τα μεταρρυθμιστικά 

εργαλεία καθώς και η μεταρρυθμιστική μεθοδολογία που χρησιμοποίησαν.  

Το σημαντικό πλεονέκτημα της Μελέτης είναι ότι οι τέσσερεις επιστήμονες 

που είναι οι συντάκτες της, έχοντας αφιερώσει το μεγαλύτερο μέρος της 

επαγγελματικής ζωής τους στην Τοπική Αυτοδιοίηση από διάφορες θέσεις 

ευθύνης, συμμετείχαν στη νομοθέτηση και εφαρμογή των περισσότερων από 

τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που περιγράφουν στη Μελέτη και επομένως 

μας δίνουν πολύτιμα στοιχεία και πληροφορίες για τη γέννηση και την εξέλιξή 

τους, αλλά και κωδικοποιούν τα συμπεράσματά τους, προκειμένου να 

καταλήξουν σε προτάσεις για την επόμενη σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση 

στο πεδίο της Αποκέντρωσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα και οι προτάσεις τους είναι τα ακόλουθα.  

1. Οι βασικές αρχές και οι στρατηγικοί στόχοι των διοικητικών μεταρρυθ-

μίσεων  

Οι βασικές αρχές και οι στρατηγικοί στόχοι των διοικητικών μεταρρυθμίσεων 

Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, όπως μπορούμε 

να τους διατυπώσουμε σήμερα με σύγχρονους όρους, είναι η εφαρμογή των 

αρχών της εταιρικής σχέσης και της επικουρικότητας των διοικητικών 

επιπέδων, η εγγύτητα παροχής των υπηρεσιών στους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις και η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών αυτών,  η 

διεύρυνση της οικονομικής και της διοικητικής αυτοτέλειας και η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των φορέων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, η δημοκρατική λειτουργία του θεσμού και η ενεργότερη 

συμμετοχή των πολιτών, η προώθηση της περιφερειακής και της τοπικής 

ανάπτυξης με σκοπό την χωρική και κοινωνική συνοχή και γενικότερα η 

αναβάθμιση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Πολιτειακό σύστημα 

της χώρας μας.  

Εάν υιοθετήσουμε την επιστημονική προσέγγιση του “ιστορικού θεσμισμού” 

(historical institutionalism) και με το δεδομένο ότι η επτάχρονη δικτατορία 
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απαξίωσε πολλούς θεσμούς που την στήριξαν ή την ανέχθηκαν, οι 

μεταρρυθμίσεις των διοικητικών θεσμών που περιγράφουμε στη Μελέτη δεν 

έχουν αιτιώδη σχέση με υπάρχοντες θεσμούς, αλλά στην αρχή της δεκαετίας 

του ’80 με τις ιδεολογικές–πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ 

που αποτυπώθηκαν στο «Πενταετές Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνικής 

Ανάπτυξης 1983–1987» και με τους Γαλλικούς θεσμούς Αποκέντρωσης και 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη συνέχεια με την Πολιτική Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και την Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κεφάλαιο 1, 

πργρ. 1.2.).  

2. Ο χαρακτήρας και τα εργαλεία των διοικητικών μεταρρυθμίσεων –     

Η Εργαλειοθήκη “Εμμ. Ροϊδης”  

Ο χαρακτήρας κάθε διοικητικής μεταρρύθμισης παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 

2 της Μελέτης με βάση τους ακόλουθους τέσσερεις (4) τύπους χαρακτήρων, 

που ο καθένας έχει δύο (2) εκδοχές:  

1. Μεταρρύθμιση δομών:  

1.α. Δημιουργία νέων δομών  

1.β. Αλλαγή διοικητικής υπαγωγής υπαρχουσών δομών  

2. Μεταρρύθμιση λειτουργιών:  

2.α. Διεύρυνση ρόλου (συνήθως με πρόσθετες αρμοδιότητες ή λειτουργίες)  

2.β. Αλλαγή διαδικασιών (συνήθως με απλοποίηση ή/και ψηφιοποίησή 

τους)  

3. Μεταρρύθμιση πόρων: 

3.α. Αύξηση των υλικών πόρων (κυρίως αύξηση ή αναδιάρθρωση των 

οικονομικών πόρων και σε κάποιες περιπτώσεις διεύρυνση της 

υποδομής και του εξοπλισμού)  

3.β. Διεύρυνση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων  

4. Μεταρρύθμιση σχέσεων (μορφών διακυβέρνησης):  

4.α. Αλλαγή των σχέσεων ιεραρχίας (διεύρυνση της διοικητικής αυτοτέλειας  

και ενίσχυση της δικτύωσης)  

4.β. Ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων (συντονισμού, επικουρικότητας, 

συνεργασίας, συνέργειας)  

Στον Πίνακα Μεταρρυθμιστικής Τεχνικής της πργρ. 5.1. απεικονίζεται ο 

χαρακτήρας κάθε διοικητικής μεταρρύθμισης.  

Τα τέσσερα (4) μεταρρυθμιστικά εργαλεία των διοικητικών μεταρρυθμίσεων 

(που παρουσιάζονται στην πργρ. 5.2.) είναι τα ακόλουθα:  

1ο  ο Νόμος και γενικότερα το κανονιστικό πλαίσιο,  

2ο  το Πρόγραμμα Εφαρμογής του Νόμου  

3ο  το Πρόγραμμα Συλλογικής Υποστήριξης και  
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4ο  το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα.  

Τα 4 μεταρρυθμιστικά εργαλεία μπορούν να συγκροτήσουν μια χρήσιμη 

“εργαλειοθήκη” η οποία προτείνεται να ονομαστεί Η Εργαλειοθήκη “Εμμ. 

Ροΐδης”, για να θυμίζει τη γνωστή ρήση του «Εις νόμος απαιτείται εις αυτήν 

την χώραν, ο οποίος να επιτάσσει την εφαρμογήν όλων των υπολοίπων 

νόμων».  

3. Η κατεύθυνση και ο οδοδείκτης των διοικητικών μεταρρυθμίσεων της 

Μεταπολίτευσης  

Παρότι η διαδρομή των μεταρρυθμίσεων δεν παρουσιάζει μια “ευθύγραμμη 

χρονική ακολουθία” και μερικές φορές εμφανίζει αποκλίσεις και υπαναχωρήσεις 

ή/και προβλήματα στην εφαρμογή τους, οι συντάκτες της Μελέτης εκτιμούν ότι 

ταυτόχρονα υπάρχει μια ομόρροπη κατεύθυνση των διοικητικών μεταρρυθ-

μίσεων, που υπηρετεί μια διαχρονική ιδεολογική και πολιτική επιλογή και 

κοινές βασικές αρχές και στρατηγικούς στόχους, όπως αυτοί περιγράφονται 

παραπάνω, οι οποίοι στοχεύουν στην προώθηση της Αποκέντρωσης και την 

ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Παράλληλα, η εξέλιξη της μεταρρυθμιστικής τεχνικής διαμορφώνει έναν 

οδοδείκτη για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών της επόμενης σημαντικής  

διοικητικής μεταρρύθμισης και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή της.  

Όπως φαίνεται στο Κεφάλαιο 3 και στην πργρ. 5.5. της Μελέτης, η διαχρονική 

εξέλιξη της τεχνικής της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων παρουσιάζει σταδιακή 

διολίσθηση σε μια οπτική που προσεγγίζει το ζήτημα της αποκέντρωσης κατά 

τομεακή δημόσια πολιτική, γεγονός που διευκολύνει τη συστημική συνεργασία 

των διοικητικών επιπέδων και ταυτόχρονα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

επόμενη σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση δεν μπορεί πλέον να έχει ένα 

δομικό χαρακτήρα, αλλά κυρίως ένα λειτουργικό και συστημικό χαρακτήρα 

(βλέπε στη συνέχεια την παράγραφο 9 της παρούσας Σύνοψης).  

Παράλληλα, φαίνεται ότι η συνειδητοποίηση της πολυπλοκότητας του διοικητικού 

φαινομένου και οι λύσεις διαλειτουργικότητας που προσφέρει η σύγχρονη 

τεχνολογία συγκλίνουν στη μεταφορά της έμφασης προς την μεταξύ των 

διοικητικών επιπέδων συν-εννόηση, συμ-φωνία, συν-εργασία, συν-έργεια, 

συν-τονισμό και επικουρικότητα κατά τομεακή δημόσια πολιτική, σύμφωνα και 

με το Κοινοτικό κεκτημένο, ώστε να έχουμε μια “συμπεριληπτική διακυβέρνηση”.  

Τελικά, η επόμενη σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση δεν μπορεί παρά να 

προσεγγίζει πλέον συνολικά «Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση – 

Περιφέρειες – Δήμους» και εφόσον επιλυθούν οι εκκρεμότητες που αποτελούν 

προτεραιότητες της τρέχουσας χρονικής περιόδου (πργρ. 6.1.), θα  είναι 

«Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση» (που περιγράφεται στα Κεφάλαια 6 

και 7) και θα μας προετοιμάσει για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (που 

περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8), ώστε να μην μας βρούν ανέτοιμους οι 

τεχνολογικές και οι κοινωνικές εξελίξεις της επόμενης 20ετίας.  
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Η επιρροή που έχει η εξέλιξη της τεχνολογίας στις λειτουργίες της Δημόσιας 

Διοίκησης και στην μεταρρυθμιστική τεχνική συμπυκνώνεται στον υπότιτλο 

της Μελέτης «Από το καρμπόν στην Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση», η 

οποία υπενθυμίζει στους παλαιότερους και ενημερώνει τους νεότερους 

αναγνώστες της, ότι τα πρώτα χρόνια της περιόδου που αφορά η Μελέτη, οι 

δημόσιες υπηρεσίες για να κοινοποιήσουν ένα έγγραφό τους έβγαζαν αντίγραφα 

με “καρμπόν”, στη συνέχεια με φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, ακολούθησε το 

φαξ, σήμερα με “σκανάρισμα” και e–mail και έπεται πλέον η κατάργηση της 

κοινοποίησης με την αυτόματη ενημέρωση δια της ψηφιοποίησης όλων των 

δεδομένων (data) και της διαλειτουργικότητας των συστημάτων και των βάσεων  

δεδομένων, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.  

4. Οι αρμοδιότητες, οι δημόσιες πολιτικές, οι λειτουργίες και η διαλειτουρ-

γικότητα  

Στο πεδίο της Αποκέντρωσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν αρκεί πλέον 

η συζήτηση που αφορά τον ρόλο κάθε διοικητικού επιπέδου στο Πολιτειακό 

σύστημα της χώρας μας να περιορίζεται στην έννοια των “αρμοδιοτήτων”.  

Χρειάζεται να προσθέσουμε τις έννοιες “δημόσιες πολιτικές”, “λειτουργίες”, 

“εταιρική σχέση” και “διαλειτουργικότητα” των διοικητικών επιπέδων (Κεντρικής 

Διοίκησης και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων – Περιφερειών – Δήμων) και 

επομένως η σπονδυλική στήλη της επόμενης σημαντικής διοικητικής μεταρ-

ρύθμισης πρέπει να είναι η Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση (πργρ. 6.2. 

και 7.1.).  

Ας πάρουμε για παράδειγμα, τη δημόσια πολιτική διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων.  

Θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η διαχείριση των στερεών αποβλήτων 

αποτελεί μια αρμοδιότητα την οποία ασκεί η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Στη διάρκεια όμως της τελευταίας 20ετίας διαπιστώθηκε ότι την αρμοδιότητα 

της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων πρέπει να την ασκούν και τα τρία 

διοικητικά επίπεδα.  

Το ΥΠΕΝ διαμορφώνει τη δημόσια πολιτική, εκπονεί μαζί με το ΥΠΕΣ το 

νομοθετικό πλαίσιο και εποπτεύουν την εφαρμογή του. Το ΥΠANE σε 

συνεργασία με το ΥΠΕΝ χρηματοδοτούν τις δημόσιες επενδύσεις της 

δημόσιας πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή δημόσια 

πολιτική. Η χρηματοδότηση αυτή για τα μεγάλα έργα γίνεται από το Εθνικό 

Τομεακό Πρόγραμμα, ενώ για τα υπόλοιπα μέσω των Περιφερειακών 

Προγραμμάτων που τα διαχειρίζονται οι Περιφέρειες. Οι Δήμοι και οι ΦΟΔΣΑ 

εφαρμόζουν τη δημόσια πολιτική σε δημοτικό και διαδημοτικό επίπεδο.  

Ειδικά όσον αφορά τον προγραμματισμό της δημόσιας πολιτικής, το ΥΠΕΝ 

εκπονεί το ΕΣΔΑ (Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων), οι Περιφέρειες σε 

συνεργασία με τους ΦοΔΣΑ το εξειδικεύουν σε περιφερειακό επίπεδο σε 13 

ΠΕΣΔΑ και οι Δήμοι το εξειδικεύουν σε τοπικό επίπεδο σε ΤΟΣΔΑ. Αυτό 
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βέβαια προϋποθέτει την εταιρική σχέση και συνεργασία τους, η οποία θα 

μπορούσε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα εάν εφάρμοζαν τον 

“Δημοκρατικό Προγραμματισμό” (άρθρα 70–74 του Ν.1622/1986).  

Παράλληλα, όσον αφορά την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής διαχείρισης 

των στερεών αποβλήτων, οι Δήμοι έχουν την ευθύνη της καθαριότητας και της 

συλλογής των αποβλήτων και μαζί με τους ΦoΔΣΑ έχουν την ευθύνη της 

ανακύκλωσης, της μεταφοράς και της διάθεσης των αποβλήτων και 

χρηματοδοτούνται από ΥΠΑΝΕ/ΥΠΕΝ για την προμήθεια του εξοπλισμού 

τους. Η επεξεργασία των αποβλήτων γίνεται πλέον από σχετικά εργοστάσια 

που κατασκευάζονται και λειτουργούν από τους ΦoΔΣΑ ή/και το ΥΠΕΝ.  

Για την παρακολούθηση της εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής στερεών 

αποβλήτων υπάρχουν 3 πληροφοριακά συστήματα, των οποίων πρέπει να 

διασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα: Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 

(ΗΜΑ) του ΥΠΕΝ, το ΟΠΣ / ΕΣΠΑ του ΥΠΑΝΕ και το Ολοκληρωμένο Πληρο-

φοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΠΣΔΑ) της ΕΕΤΑΑ.  

Με βάση τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι χρειάζεται πλέον να εισάγουμε 

στον προβληματισμό μας τις λειτουργίες, οι οποίες αποτελούν τους “κρίκους” 

της “λειτουργικής αλυσίδας” της δημόσιας πολιτικής διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων: σχεδιασμός – εξειδίκευση – διασφάλιση των προϋποθέσεων – 

εξασφάλιση των υλικών και άυλων πόρων – διοίκηση – υποστήριξη – εφαρμογή 

– παρακολούθηση – επανατροφοδότηση – εποπτεία και αξιολόγηση της 

εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.  

Επομένως πρέπει να εκπονηθεί ένα αναλυτικό λειτουργικό διάγραμμα, που 

μπορεί να κωδικοποιήσει τις λειτουργίες και κυρίως τις σχέσεις των διοικητικών  

επιπέδων, εφόσον ψηφιοποιηθεί με ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

(ΟΠΣ), που θα λειτουργεί και ως Management Information System (MIS) της 

δημόσιας πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, οπότε διασφαλίζεται  

και η Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση της εν λόγω δημόσιας πολιτικής.  

Το παραπάνω παράδειγμα παρουσιάζεται αναλυτικότερα στην πργρ. 6.5. της 

Μελέτης. Το concept του παραδείγματος διέπει όλη τη Μελέτη και ιδίως τις 

ακόλουθες παραγράφους:  

2.10.   Νομοθέτηση του Δημοκρατικού Προγραμματισμού (1986) – Επιχειρησιακά 

Προγράμματα των ΟΤΑ  

2.19.6. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της Κοινωνικής 

Πολιτικής  

2.19.7. Τα Συμπεράσματα για τις Κοινωνικές Δομές και τα Κοινωνικά Προγράμματα 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

3.15.    Η τομεακή νομοθεσία που αφορά τους ΟΤΑ  

4.8.1.   Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – ΦοΔΣΑ  

6.2.      Η Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση (Ψ.Π.Δ.)  

6.5.1.   Το Πρόγραμμα ολοκλήρωσης των υποδομών λυμάτων  
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7.3.1.   Δημόσια Υγεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  

7.3.2.   Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση  

7.3.3. Διαχείριση των κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές – 

Πολιτική προστασία  

5. Κάθε σημαντικός Νόμος χρειάζεται τα εργαλεία εφαρμογής του  

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεγάλη αδυναμία του πολιτικο-διοικητικού 

συστήματός μας, που είναι η μη εφαρμογή των νόμων που ψηφίζονται, 

χρειάζεται κάθε σημαντικός Νόμος να συνοδεύεται από τα εργαλεία εφαρμογής  

του, όπως αυτά που προτείνονται στο πλαίσιο της «Εργαλειοθήκης “Εμμ. 

Ροΐδης”» και ιδίως το «Πρόγραμμα Εφαρμογής του Νόμου».  

Από τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που παρουσιάζονται στη Μελέτη διαπι-

στώνουμε ότι αυτή η αδυναμία έχει διαχρονικό χαρακτήρα.  

Μόνον στις ακόλουθες περιπτώσεις ο Νόμος της μεταρρύθμισης περιέχει 

ειδικό άρθρο που νομοθετεί Πρόγραμμα Εφαρμογής του:  

➢ το άρθρο 13 του Ν.2539/1997 (“Ι. Καποδίστριας”) περιέχει το Ειδικό 

Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΕΠΤΑ (πργρ. 2.20.4.),  

➢ το άρθρο 281 του Ν.3852/2010 (“Καλλικράτης”) περιέχει το Πρόγραμμα 

«ΕΛΛ.Α.Δ.Α.» το οποίο όμως δεν εξασφάλισε τους αναγκαίους πόρους και 

αντ’ αυτού εφαρμόστηκε ένα μικρότερο Πρόγραμμα Εφαρμογής του 

Νόμου και ένα πρόγραμμα κατάρτισης των αιρετών και των υπαλλήλων 

των ΟΤΑ (πργρ. 2.18.).  

Επίσης, η νομοθέτηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συνοδεύτηκε από 

την εκπόνηση πρότυπων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, την εφαρμογή 

ορισμένων έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα “Κλεισθένης” 

του ΚΠΣ 1994–1999 και την εκπόνηση του ΟΠΣΝΑ (πργρ. 2.14.).  

Πρόγραμμα εφαρμογής της μεταρρύθμισης περιείχε και η εισαγωγή του 

διπλογραφικού συστήματος στους Δήμους (πργρ. 2.13.).  

Το «Πρόγραμμα Εφαρμογής του Νόμου», αποτελεί το 2ο από τα τέσσερα (4) 

μεταρρυθμιστικά εργαλεία της προτεινόμενης «Εργαλειοθήκης “Εμμ. Ροΐδης”» 

και περιγράφεται αναλυτικά στην πργρ. 5.2.2.  

Στην πράξη, κάποια από τα 10 συστατικά στοιχεία του 2ου μεταρρυθμιστικού 

εργαλείου υλοποιούνται αλλά αποσπασματικά και με ελλείψεις. Ουσιαστικά 

καλείται η εκάστοτε δημόσια υπηρεσία, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή 

του Νόμου, «να ανακαλύψει την Αμερική» αυτοσχεδιάζοντας, χωρίς να έχει 

έναν Οδηγό (Manual).  

Επίσης, η απαίτηση του Οδηγού της Έκθεσης Αξιολόγησης Συνεπειών 

Ρυθμίσεων, η οποία πρέπει να συνοδεύει κάθε νομοσχέδιο, περιέχει την 

απαίτηση «Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την 

εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη 
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ρύθμιση», αλλά δεν ζητά να αναφερθεί εάν έχουν εξασφαλιστεί οι προϋποθέσεις, 

οι όροι και οι πόροι για την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.  

Η ανωτέρω αδυναμία του πολιτικο-διοικητικού συστήματός μας οδηγεί πολλές 

ρυθμίσεις να παραμένουν αναρτημένες στο ΦΕΚ ή να επανα-νομοθετούνται 

πολλές φορές ή να χρειάζονται επανειλημμένες παρατάσεις των προθεσμιών 

εφαρμογής τους (πργρ. 5.2.5.).  

Ορισμένα παραδείγματα νομοθετικών ρυθμίσεων που προβλέπουν τη 

δημιουργία νέας δομής στους Δήμους, χωρίς Πρόγραμμα Εφαρμογής του 

Νόμου:  

• Το 2010 επιχειρήσαμε με νομοθετική ρύθμιση (παρ. 4, άρθρο 95, 

Ν.3852/2010) να υποχρεώσουμε τους Δήμους να δημιουργήσουν 

υπηρεσία έκδοσης οικοδομικών αδειών (ουσιαστικά μια ΥΔΟΜ), 

παρέχοντας «διοικητική υποστήριξη» μόνο μέχρι τις 31.12.2012. Επειδή 

όμως χωρίς Πρόγραμμα Εφαρμογής του Νόμου και Πρόγραμμα Συλλογικής 

Υποστήριξης των Δήμων, που διασφαλίζουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις 

και τους πόρους, αυτό δεν γίνεται εύκολα, παρατείναμε την προθεσμία 

αυτή δέκα φορές (!!!), μέχρι τις 31.05.2022 και έπεται συνέχεια ..... (πργρ. 

5.2.5.).  

• Σειρά νομοθετικών διατάξεων προσδιορίζει αρμοδιότητες δημόσιας υγείας 

των ΟΤΑ (άρθρο 15 του Ν. 3172/2003, άρθρο 75 του Ν.3463/2006, άρθρο 

94 του Ν.3852/2010, άρθρα 3, 4, 8 του Ν. 4675/2020). Στους Πρότυπους 

Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας κατά κατηγορία Δήμων, που εκπόνησε 

η ΕΕΤΑΑ προ δεκαετίας, προβλέπεται Τμήμα ή Γραφείο Προστασίας και 

Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει Πρόγραμμα 

Εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων και Πρόγραμμα Συλλογικής 

Υποστήριξης των ΟΤΑ, οπότε έχουν δημιουργηθεί ελάχιστες τέτοιες 

μονάδες.  

• Με σειρά νομοθετικών διατάξεων επανα-νομοθετήσαμε τη δημιουργία 

Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ (άρθρο 12 του Ν.3492/2006, 

παρ. 3, άρθρο 1 του Ν.4081/2012, άρθρο 9 του Ν.4795/2021). Μέχρι σήμερα 

δεν υπάρχει Πρόγραμμα Εφαρμογής των εν λόγω νομοθετικών διατάξεων 

και έχουν δημιουργηθεί ελάχιστες τέτοιες Μονάδες (πργρ. 5.2.5.).  

• Τα άρθρα 20 και 21 του Ν.4662/2020 προβλέπουν ότι οι Περιφέρειες και οι 

Δήμοι συγκροτούν Αυτοτελείς Διευθύνσεις ή Τμήματα Πολιτικής Προστασίας 

αντίστοιχα. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει Πρόγραμμα Εφαρμογής των εν 

λόγω νομοθετικών διατάξεων και ελάχιστοι Δήμοι μπόρεσαν να 

ανταποκριθούν, ενώ οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν ad hoc τα εκάστοτε 

αναφυόμενα προβλήματα πολιτικής προστασίας (πργρ. 7.3.3.).  

Ανάλογη αδυναμία παρουσιάζει και η μεθοδολογία που ακολουθείται για το 

ευρύτερο ζήτημα της πραγματοποίησης των διοικητικών μεταρρυθμίσεων. 

Αρκεί να διαβαστεί η πργρ. της Μελέτης «5.3. Η Μεταρρυθμιστική Μεθοδολογία 

“Ευπαλίνος”» (βλέπε στη συνέχεια την παράγραφο 10 της παρούσας Σύνοψης).  
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6. Οι τέσσερεις (4) μεταρρυθμιστικές τεχνικές της μεταρρύθμισης των 

αρμοδιοτήτων  

Ο δημόσιος διάλογος για τις αναγκαίες διοικητικές μεταρρυθμίσεις ενίσχυσης 

της Αποκέντρωσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει εγκλωβιστεί στο 

αίτημα ή την υπόσχεση της «μεταφοράς αρμοδιοτήτων και των αντίστοιχων 

πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», ενώ αυτό δεν έγινε ούτε πρόκειται να 

γίνει έτσι όπως απλουστευτικά υπονοείται από τους περισσότερους .  

Όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 της Μελέτης οι περισσότεροι 

που διατυπώνουν το αίτημα ή την υπόσχεση της «μεταφοράς αρμοδιοτήτων 

και των αντίστοιχων πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», υπονοούν μια 

φορμαλιστική μέθοδο 7 βημάτων η οποία δεν εφαρμόστηκε ούτε πρόκειται να 

εφαρμοστεί.  

Η αποκέντρωση έγινε τα προηγούμενα χρόνια και μπορεί να γίνεται στο 

μέλλον με τις ακόλουθες 4 μεταρρυθμιστικές τεχνικές (πργρ. 3.16.):  

6.1. Κατάργηση της υποχρέωσης έγκρισης από υπερκείμενο διοικητικό 

επίπεδο (Κεντρική ή Αποκεντρωμένη Διοίκηση) αποφάσεων που λαμβάνονται 

σε υποκείμενο επίπεδο (Περιφέρεια ή Δήμο), προκειμένου να ολοκληρώνονται 

στο υποκείμενο επίπεδο οι διαδικασίες που αφορούν μια λειτουργία ή την 

παροχή μιας υπηρεσίας, για τις οποίες το υποκείμενο επίπεδο έχει επάρκεια 

σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά μέσα και τεχνογνωσία.  

Επίσης, η κατάργηση μιας αρμοδιότητας μπορεί να αφορά τη διαμεσολάβηση 

ενός διοικητικού επιπέδου μεταξύ δύο άλλων επιπέδων. Οι Τεχνολογίες 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας μπορούν εφεξής να καταστήσουν περιττή 

αυτή τη διαμεσολάβηση και να απαλείψουν ενδιάμεσες διαδικασίες.  

Η ανωτέρω μεταρρυθμιστική τεχνική απαλλάσσει από πρόσθετο διοικητικό 

βάρος μια υπάρχουσα αρμοδιότητα των ΟΤΑ, ενισχύει τη διοικητική αυτοτέλειά  

τους και επομένως μεταφέρει πολιτική και διοικητική εξουσία χωρίς να απαιτεί 

μεταφορά πόρων.  

6.2. Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και γενικότερα του ρόλου κάθε 

διοικητικού επιπέδου στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των δημόσιων 

πολιτικών, όταν ασκούνται “συντρέχουσες” αρμοδιότητες (με την έννοια των 

Κωδίκων του 1980, του 1985 και του 1989) ή ασκούνται συμπληρωματικές 

λειτουργίες που απαιτούν “συστημική” συνεργασία (με τη σύγχρονη έννοια 

των όρων).  

Η ανωτέρω μεταρρυθμιστική τεχνική δεν απαιτεί μεταφορά πόρων, εκτός εάν 

μέσω της αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων προστίθενται σε ένα διοικητικό 

επίπεδο (Περιφέρεια ή Δήμο) λειτουργίες που απαιτούν πρόσθετο προσωπικό 

ή υλικά μέσα (εξοπλισμό, οχήματα κλπ) ή νέα τεχνογνωσία.  

6.3. Προσδιορισμός νέων αρμοδιοτήτων σε ένα διοικητικό επίπεδο 

(Περιφέρεια ή Δήμο) οι οποίες δεν ασκούνται μέχρι σήμερα από άλλο διοικητικό 
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επίπεδο, αλλά είναι απαραίτητες λόγω νέων κανονιστικών δεσμεύσεων (π.χ. 

από Κανονισμούς και Οδηγίες της Ε.Ε.) ή λόγω των νέων προβλημάτων που 

δημιουργούνται (π.χ. από την κλιματική κρίση) ή λόγω νεοεμφανιζόμενων 

δυνατοτήτων και ευκαιριών (π.χ. από τις εξελίξεις της επιστήμης και της 

τεχνολογίας) ή λόγω νέων κοινωνικών αναγκών ή λόγω της ανάγκης έκφρασης  

γνώμης ή σύμφωνης γνώμης για αποφάσεις που λαμβάνει άλλο διοικητικό 

επίπεδο (π.χ. για περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις).  

Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να υπάρχει η έννοια «μεταφορά πόρων» 

και χρειάζεται να βρεθούν πρόσθετοι οικονομικοί πόροι (π.χ. από Κοινοτικά 

προγράμματα) ή να δημιουργηθεί μια νέα πηγή εσόδων (από δημόσιους ή/και 

ιδιωτικούς πόρους π.χ. τέλη), αλλά και να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί ένα 

επιχειρησιακό σχέδιο που θα διασφαλίσει και τους λοιπούς όρους άσκησης 

των αρμοδιοτήτων αυτών, καθώς και τη βιωσιμότητα άσκησης των νέων 

αρμοδιοτήτων.  

6.4. Αλλαγή της διοικητικής υπαγωγής υπαρχουσών συγκροτημένων 

δομών, ήδη χωροθετημένων σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.  

Η ΚΕΔΕ πρότεινε «τη διοικητική μεταφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων 

των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Κεντρικής και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης που είναι χωροθετημένες σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο, στην 

αντίστοιχη Περιφέρεια ή το Δήμο, είτε οι αρμοδιότητές τους αφορούν “τοπική 

υπόθεση”, είτε αφορούν “αποστολή του κράτους” (οπότε θα ασκούνται από την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση κατ’ εκχώρηση εξουσίας από την Κεντρική Διοίκηση).  

Με τον τρόπο αυτό, η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων συνοδεύεται από τους 

αντίστοιχους πόρους, διότι διασφαλίζεται η συνολική υπαγωγή των 

μεταφερόμενων υπηρεσιών στην πολιτική διεύθυνση της πρωτοβάθμιας ή της 

δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με το σύνολο των ανθρώπινων και 

οικονομικών πόρων και της υλικοτεχνικής υποδομής τους, χωρίς να χρειαστεί 

η χωρική μετακίνηση του προσωπικού και της υποδομής αυτών».  

Άλλωστε, οι σημαντικότερες διοικητικές μεταρρυθμίσεις που πρόσθεσαν 

αρμοδιότητες και γενικότερα ρόλο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έγιναν «μέσω 

της αλλαγής της διοικητικής υπαγωγής υπαρχουσών συγκροτημένων δομών, 

ήδη χωροθετημένων σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο». Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα: η αλλαγή της διοικητικής υπαγωγής α) κρατικών παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών και κρατικών αθλητικών κέντρων (πργρ. 2.19.1.), β) 

των κρατικών Νομαρχιών με την ίδρυση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 

(πργρ. 2.14.) και γ) υπηρεσιών των κρατικών Περιφερειών με την ίδρυση των 

αιρετών Περιφερειών (πργρ. 2.18.).  

7. Απαιτείται η χρηματοδότηση των ΟΤΑ για να ασκήσουν αρμοδιότητες 

που τυπικά ήδη έχουν  

Σε όσους επιμένουν ότι αποτελεί προτεραιότητα «η μεταφορά αρμοδιοτήτων 

και των αντίστοιχων πόρων» είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι οι προτεραιό -
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τητες της τρέχουσας περιόδου είναι η χρηματοδότηση των ΟΤΑ για να 

ασκήσουν τις αρμοδιότητες που τυπικά ήδη έχουν, η επίλυση του προβλήματος 

της υποστελέχωσης βασικών υπηρεσιών των ΟΤΑ και ιδίως των μικρών 

Δήμων και η υποστήριξή τους προκειμένου να βελτιωθεί η διοικητική ικανότητά  

τους (administrative capacity).  

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα ανάγκης χρηματοδότησης των ΟΤΑ για να 

ασκήσουν τις αρμοδιότητες που τυπικά ήδη έχουν:  

• Δημόσια πολιτική Δημόσιας Υγείας και δημόσια πολιτική Πρωτοβάθμιας 

Φροντίδας Υγείας  

Δεν χρειάζεται σήμερα να προστεθούν σε κάποιο ΦΕΚ αρμοδιότητες 

εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής Δημόσιας Υγείας (ΔΥ) και της δημόσιας  

πολιτικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στους ΟΤΑ (Δήμους 

και Περιφέρειες) και μετά να αναζητούμε πόρους για να μεταφερθούν. 

Αυτές που είναι γραμμένες για τη ΔΥ στους Νόμους 3172/2003, 3463/2006, 

3852/2010 και 4675/2020 και αυτές που είναι γραμμένες για την ΠΦΥ 

στους Νόμους 3235/2004, 3463/2006, 3852/2010 και 4486/2017 στην 

παρούσα φάση αρκούν.  

Αυτό που χρειάζεται είναι η διεύρυνση του ρόλου των ΟΤΑ στον σχεδιασμό 

και την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών ΔΥ και ΠΦΥ (που είναι μια 

σημαντική προγραμματική αρμοδιότητα). καθώς και η διασφάλιση της 

χρηματοδότησής τους για την άσκηση του ρόλου αυτού (βλέπε πργρ. 

7.3.1. και Παράρτημα II στην αναλυτική Μελέτη).  

• Δημόσια πολιτική Πολιτικής Προστασίας  

Ο Νόμος 4662/2020 δίνει αρμοδιότητες στους ΟΤΑ (Περιφέρειες και 

Δήμους), οι οποίες προστέθηκαν στις αρμοδιότητες Πολιτικής Προστασίας 

που είχαν νομοθετηθεί με τους Νόμους 3013/2002, 3463/2006 και 

3852/2010.  

Δεν απαιτείται νέο κανονιστικό πλαίσιο με πρόσθετες αρμοδιότητες στους 

ΟΤΑ, αλλά η συμπλήρωση του ισχύοντος όπου παρουσιάζεται σύγχυση ή 

επικάλυψη αρμοδιοτήτων και ταυτόχρονα η διεύρυνση του ρόλου τους 

στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής Πολιτικής 

Προστασίας, η δημιουργία ισχυρών περιφερειακών και τοπικών δομών 

και μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας και η διασφάλιση της 

χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την άσκηση αυτού του ρόλου (βλέπε πργρ. 

7.3.3. και Παράρτημα IV στην αναλυτική Μελέτη).  

Η επίλυση του προβλήματος της υποστελέχωσης βασικών υπηρεσιών των 

ΟΤΑ και ιδίως των μικρών Δήμων και η υποστήριξή τους προκειμένου να 

βελτιωθεί η διοικητική ικανότητά τους χρειάζεται κυρίως ένα Πρόγραμμα 

Συλλογικής Υποστήριξής τους (πργρ. 5.2.3.– 3ο μεταρρυθμιστικό εργαλείο και 

πργρ. 6.1.– οι προτεραιότητες για την τρέχουσα χρονική περίοδο).  
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8. Οι δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να έχουν “βέλτιστο” 

(optimum) μέγεθος  

Παρότι πολλοί αναγνωρίζουν ότι το κράτος μας είναι συγκεντρωτικό και 

χρειάζεται ουσιαστική αποκέντρωση, το πολιτικο-διοικητικό σύστημά μας έχει 

την εντύπωση ότι η συγκεντρωποίηση δομών και λειτουργιών, που οδηγεί σε 

“οικονομίες κλίμακας”, επιτυγχάνει αποτελεσματικότερη άσκηση των 

δημοτικών αρμοδιοτήτων και καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. 

Δεν αντιλαμβάνεται ότι για τις δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν 

χρειάζεται η διαρκής μεγέθυνση της εδαφικής περιφέρειάς τους. Η εμπειρία 

από τις διοικητικές οργανώσεις δείχνει ότι σύμφωνα με τα εκάστοτε δεδομένα 

και τα σχετικώς επιδιωκόμενα, υπάρχει αντίστοιχο “βέλτιστο” (optimum) 

μέγεθος.  

Η πργρ. 4.1. της Μελέτης περιγράφει την αποτυχημένη προσπάθεια επίλυσης 

του προβλήματος της διαφορετικότητας των ΟΤΑ (από το Ν.1065/1980 μέχρι 

σήμερα).  

Εκτιμάται ότι είναι πλέον φανερό πως η διαδοχική συνένωση των πρωτοβάθμιων 

ΟΤΑ σε αρκετές περιπτώσεις έχει οδηγήσει σε ανθρωπογεωγραφικές 

ενότητες που υπερβαίνουν το “βέλτιστο” (optimum) μέγεθος. Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστική είναι η συνένωση των ΟΤΑ στα μεγάλα νησιά που δεν 

οδήγησε σε λειτουργικούς Δήμους και για το λόγο αυτό με τα άρθρα 154–157 

του Ν.4600/2019 έγινε η κατάτμησή τους.1 Επίσης, ορισμένοι ηπειρωτικοί 

Δήμοι έχουν τεράστια εδαφική περιφέρεια και πάρα πολλούς οικισμούς , 

γεγονός που καθιστά σχεδόν απαγορευτική την άσκηση πολλών δημοτικών 

λειτουργιών.  

Στη Μελέτη διατυπώνονται δύο λύσεις:  

1η λύση: Κατηγοριοποίηση των Δήμων και εφαρμογή της «Ασύμμετρης 

Αποκέντρωσης» (Asymmetric Decentralisation). 

2η λύση: Κεντρικός σχεδιασμός αναπτυξιακού θεσμού εταιρικής σχέσης, 

συνεργασίας, αλληλεγγύης και επικουρικότητας (π.χ. στο επίπεδο της μεσαίας 

Περιφερειακής Ενότητας–Νομού).  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ΔΕΥΑ. Διατυπώθηκε η πρόταση 

συνένωσης των ΔΕΥΑ και δημιουργίας μιας ΔΕΥΑ κατά περιφέρεια, με επίκληση 

της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ, ως πρότυπων φορέων. Δεν γίνεται αντιληπτό ότι 

για τις Μητροπολιτικές περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης το “βέλτιστο” 

μέγεθος είναι η Μητροπολιτική περιοχή, ενώ στην Ηπειρωτική Ελλάδα είναι η 

μεσαία Περιφερειακή Ενότητα και στη Νησιωτική Ελλάδα το νησί. Επίσης, 

πρέπει να επισημανθεί ότι, λόγω της έλλειψης αιρετών μητροπολιτικών 

 
1 Χωρίς όμως να εισακουστεί η πρόταση της ΚΕΔΕ, να συνοδεύεται η νομοθετική ρύθμιση με 

επιχειρησιακό σχέδιο, με συνέπεια οι νεοσύστατοι Δήμοι να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα  

οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας.  



15 

 

οργάνων διαχείρισης των τοπικών/διαδημοτικών υποθέσεων, η ΕΥΔΑΠ και η 

ΕΥΑΘ είναι κρατικές εταιρείες, γεγονός που όχι μόνον είναι πολύ δύσκολο να 

επεκταθεί σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, αλλά έρχεται και σε αντίθεση με 

τη συνταγματική επιταγή που αφορά «τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων». 

Όποιος παρόλα αυτά επιμένει, ας δοκιμάσει να σχεδιάσει επιχειρησιακά π.χ. 

μια ΔΕΥΑ Στερεάς Ελλάδας που θα διαχειρίζεται τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης 

και αποχέτευσης των πόλεων και των οικισμών της περιφέρειας και όλες τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και θα εισπράττει τα διαφορετικά 

ανταποδοτικά τέλη από τους δημότες κάθε Δήμου.  

Τελικά, είναι αναγκαίο να αναστοχαστούμε και να αναθεωρήσουμε την οκνηρή 

ροπή μας σε απλουστευτικές λύσεις και ιδίως στη διαχείριση των τοπικών 

υποθέσεων, η οποία μαζί με την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα 

χρήσης των πόρων πρέπει να διασφαλίζει την εγγύτητα παροχής των 

υπηρεσιών και τη συμμετοχή των πολιτών.  

9. Η επόμενη σημαντική μεταρρύθμιση θα είναι “λειτουργική”, 

“επιχειρησιακή” και “ψηφιακή” μεταρρύθμιση  

Ορισμένοι διατείνονται ότι χρειάζεται “δομική” μεταρρύθμιση για την ενίσχυση 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ εννοούν “ριζική” μεταρρύθμιση. Η επόμενη 

σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να είναι “δομική” μεταρρύθμιση,  

αλλά θα είναι “λειτουργική”, “επιχειρησιακή” και “ψηφιακή” μεταρρύθμιση.   

Η επόμενη διοικητική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να έχει πλέον ένα δομικό 

χαρακτήρα, μια και ολοκληρώθηκαν οι δομικές αλλαγές, και οι μόνες που θα 

μπορούσαν να γίνουν είναι:  

➢ μεμονωμένες αλλαγές (όπως ήταν η δημιουργία των 7 νέων Δήμων με 

κατάτμηση των Δήμων των μεγάλων νησιών και του Δήμου Βελβεντού),  

➢ η αλλαγή της διοικητικής υπαγωγής υπαρχουσών συγκροτημένων δομών, 

ήδη χωροθετημένων σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο,  

➢ η δημιουργία ορισμένων δομών εταιρικού ή συνεργατικού χαρακτήρα 

(όπως οι σύνδεσμοι) ή υποστηρικτικού χαρακτήρα (όπως οι αναπτυξιακές 

εταιρείες).  

Επομένως η επόμενη σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση μπορεί να έχει 

κυρίως ένα λειτουργικό και συστημικό χαρακτήρα και να συνοδεύεται από την 

ψηφιοποίηση των διαδικασιών και ένα μεσοπρόθεσμο επιχειρησιακό σχέδιο. 

Εκτιμάται ότι τα παραπάνω αναδεικνύονται από το σύνολο της Μελέτης και 

ιδίως από τα Κεφάλαια 6 και 7 που παρουσιάζουν την επιρροή των 

Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις λειτουργίες της 

Δημόσιας Διοίκησης, περιλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
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10. H Μεταρρυθμιστική Μεθοδολογία “Ευπαλίνος”  

Η μεταρρυθμιστική μεθοδολογία που προτείνει η Μελέτη αποτελεί την 

“περιβάλλουσα” του σχετικού οδηγού του ΟΟΣΑ και των προτάσεων δύο 

ελλήνων καθηγητών (Δ. Παπούλια και Δ.Α. Σωτηρόπουλου) (πργρ. 5.3.) και 

τα χαρακτηριστικά της είναι τα ακόλουθα:.  

1.   Μεταρρύθμιση που αφορά συνολικά τη Δημόσια Διοίκηση και όχι μόνο την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση και στοχεύει στην περιφερειακή και την τοπική 

ανάπτυξη.  

2.  Πολιτική ηγεσία με όραμα, ισχυρή πολιτική βούληση και ικανότητα, που 

δεν επηρεάζεται από το βραχυπρόθεσμο πολιτικό κόστος και μεταρρυθ-

μιστική ομάδα με εξειδικευμένες γνώσεις.  

3. Τοποθέτηση της μεταρρύθμισης έξω από το επίκεντρο του τρέχοντος 

κομματικού ανταγωνισμού.  

4. Διάγνωση του αντικειμένου της μεταρρύθμισης που καταλήγει σε 

συγκεκριμένους στόχους και εκπόνηση σχετικής μελέτης. Εκτίμηση των 

πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών και επιλογή του 

κατάλληλου χρονισμού (timing).  

5.   Μεταρρύθμιση με ολοκληρωμένη μορφή.  

6.  Ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο: σχέδιο νόμου με έτοιμα τα σχέδια 

προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. Διαβούλευση επί 

του σχεδίου νόμου με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και με τους 

πολίτες, πριν την οριστικοποίησή του και την κατάθεσή του στο Κοινοβούλιο. 

7.   Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ή Σχέδιο Δράσης) με χρονοπρογραμματισμό 

των αλλαγών και με διασφάλιση των αναγκαίων συντελεστών: των 

ανθρώπινων και των οικονομικών πόρων, της υποδομής και του εξοπλισμού. 

Μεσοπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Προγράμματος.  

8.  Οργάνωση αυτών των συντελεστών και των αντίστοιχων λειτουργιών σε 

αποτελεσματική δομή (νέα δομή ή μετασχηματισμό της υπάρχουσας), 

απλοποίηση των διαδικασιών και κατάρτιση του προσωπικού.  

9.  Ανάλυση των ψηφιακών απαιτήσεων και προδιαγραφών, προμήθεια του 

αναγκαίου λογισμικού (software), του υλικού (hardware) και σύγχρονων 

ψηφιακών εργαλείων. Διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των 

συστημάτων των διοικητικών επιπέδων.  

10. Προσαρμογή των ρυθμίσεων, των προτύπων και προδιαγραφών και των 

επιχειρησιακών προβλέψεων στις διαφορετικές κατηγορίες ΟΤΑ. 

Προώθηση σχεδιασμένων συνεργατικών σχημάτων (πργρ. 4.1.).  

11. Μεταφορά τεχνογνωσίας, αξιοποίηση καινοτομιών και διασφάλιση της 

αναγκαίας εξωτερικής συμβουλευτικής υποστήριξης.  
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12. Συστηματική ενημέρωση των ενδιαφερομένων (stakeholders), πρόγραμμα 

δημοσιότητας και διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες κοινωνικές ομάδες 

και τους πολίτες (με στόχο τον δημοκρατικό έλεγχο της μεταρρύθμισης).  

13. Διαμόρφωση συναινέσεων και συμμαχιών στο εσωτερικό της Διοίκησης.  

14. Σύνδεση με το ευρύτερο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και 

αναζήτηση εξωδιοικητικής κοινωνικής υποστήριξης, εταιρικών σχέσεων 

και συνεργειών.  

15. Δημιουργία κατάλληλου κλίματος με την ανάπτυξη ενός νέου λόγου 

(discours), με διαρκή προσαρμογή στη δυναμική που αναπτύσσει η 

μεταρρύθμιση και με χρησιμοποίηση του πολιτικού, του κοινωνικού και 

του συμβολικού κεφαλαίου (αν υπάρχουν).  

16. Διοίκηση–παρακολούθηση–αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Συστηματική ανατροφοδότηση (feed back) του Προγράμματος λόγω της 

ρευστότητας του περιβάλλοντος και της πολυπλοκότητας των 

μεταρρυθμίσεων.  

17. Εξωτερικό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης με δυνατότητα 

ποινής και επιβράβευσης.  

Επίσης, κάθε σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση δοκιμάζεται πρώτα με 

πιλοτικές εφαρμογές προτού γενικευθεί η εφαρμογή της στη χώρα.  

Η μεταρρυθμιστική μεθοδολογία προτείνεται να ονομαστεί Η Μεταρρυθμιστική 

Μεθοδολογία “Ευπαλίνος” για να δημιουργεί συνειρμό με τον μηχανικό της 

αρχαιότητας που κατασκεύασε έναν αγωγό ο οποίος έφερε νερό στην πόλη.  

Τα 17 συστατικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης Μεταρρυθμιστικής 

Μεθοδολογίας “Ευπαλίνος” μπορεί να αποτελέσουν όχι μόνο μια χρήσιμη 

δέσμη κριτηρίων για την αποτίμηση των διοικητικών μεταρρυθμίσεων στο 

πεδίο της Αποκέντρωσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και τον 

πολύτιμο οδηγό για κάθε επίδοξο μεταρρυθμιστή (reform engineer).  

Αποτιμώντας εκ των υστέρων σε ποιό βαθμό οι διοικητικές μεταρρυθμίσεις 

καλύπτουν πληρέστερα την Εργαλειοθήκη Εμμ. “Ροΐδης” και τη Μεταρρυθμιστική 

Μεθοδολογία “Ευπαλίνος” καταλήγουμε στις ακόλουθες κατά χρονολογική 

σειρά μεταρρυθμίσεις:  

➢ Η ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, διότι ικανοποιεί τα 12 από τα 

17 χαρακτηριστικά της Μεταρρυθμιστικής Μεθοδολογίας “Ευπαλίνος” και 

διότι παράλληλα με την αποστολή εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών , 

συγκροτήθηκε Επιστημονική Επιτροπή, σε εφαρμογή της παρ. 16 του 

άρθρου 6 του Ν.2240/1994, «για τη σύνταξη πρότυπων Οργανισμών 

Εσωτερικής Υπηρεσίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και κανονισμών 

λειτουργίας των Νομαρχιακών Συμβουλίων» και η ΕΕΤΑΑ εκπόνησε τη 

μελέτη «Κατευθύνσεις και Μεθοδολογία Σχεδιασμού της Οργάνωσης, 
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Λειτουργίας και Διοίκησης των Ν.Α.» και υποστήριξε το ΥΠΕΣ στην 

οργάνωση Ημερίδων ενημέρωσης των Ν.Α. για την εφαρμογή τους.  

➢ Το Πρόγραμμα “Ι. Καποδίστριας”, διότι ικανοποιεί τα 14 από τα 17 χαρα-

κτηριστικά της Μεταρρυθμιστικής Μεθοδολογίας “Ευπαλίνος” και διότι 

περιείχε Πρόγραμμα Εφαρμογής του Νόμου, Πρόγραμμα Συλλογικής 

Υποστήριξης των ΟΤΑ και για τη χρηματοδότησή τους το Ειδικό Πρόγραμμα  

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ). Η χρηματοδότηση από το ΕΠΤΑ και το 

ΕΚΤ αφορούσε κυρίως την Προγραμματική Σύμβαση ΥΠΕΣΔΔΑ – ΚΕΔΚΕ 

– ΕΕΤΑΑ και την κατάρτιση των 2.440 νέων επιστημόνων οι οποίοι 

προσλήφθηκαν στους νέους Δήμους, την ανέγερση ή επέκταση δημαρχείων,  

την αγορά μηχανογραφικού εξοπλισμού και την προμήθεια μηχανημάτων 

τεχνικών έργων και οχημάτων των νέων Δήμων.  

➢ Η εισαγωγή του διπλογραφικού συστήματος στους Δήμους, διότι ικανοποιεί 

τα 11 από τα 17 χαρακτηριστικά της Μεταρρυθμιστικής Μεθοδολογίας 

“Ευπαλίνος” και διότι εφαρμόστηκε Πρόγραμμα Συλλογικής Υποστήριξης 

των ΟΤΑ με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης 2002–2004» που 

χρηματοδοτήθηκε από τους ΚΑΠ. Για τη διοίκηση του Προγράμματος 

συγκροτήθηκε κεντρική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) και Περιφερειακές 

Ομάδες Υποστήριξης.  

➢ Το Πρόγραμμα “Καλλικράτης”, διότι ικανοποιεί τα 14 από τα 17 χαρακτη-

ριστικά της Μεταρρυθμιστικής Μεθοδολογίας “Ευπαλίνος” και διότι το 

ΥΠΕΣΑΗΔ εκπόνησε πρότυπους ΟΕΥ για τις Περιφέρειες και τις 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την 

ΕΕΤΑΑ για την εφαρμογή του νόμου, που χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ 

ΚΠΣ 2007–2013, συνενώθηκαν τα πληροφοριακά συστήματα των 

συνενούμενων ΟΤΑ και το ΙΤΑ οργάνωσε δύο σημαντικά προγράμματα 

κατάρτισης των αιρετών και των εργαζομένων στους ΟΤΑ.  

11. Η Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση  

Μέχρι τώρα ασκούν αρμοδιότητες σε αρκετές δημόσιες πολιτικές τα Υπουργεία, 

οι Περιφέρειες και οι Δήμοι και επομένως ασκούν διοίκηση πολλά επίπεδα, 

δηλαδή έχουμε Πολυεπίπεδη Διοίκηση, αλλά δεν έχουμε Πολυεπίπεδη 

Διακυβέρνηση 2 διότι δεν είναι πολιτικά, νομοθετικά και επιχειρησιακά 

κατοχυρωμένες οι μεταξύ τους σχέσεις. Δηλαδή οι σχέσεις αλληλοενημέρωσης, 

συνεργασίας, συνέργειας. Ούτε είναι συγκροτημένο το ενιαίο λειτουργικό 

σύστημα του διοικητικού συστήματος της χώρας μας, δηλαδή δεν είναι Ενιαίο 

Διοικητικό Σύστημα που δεν έχει «εσωτερικά σύνορα» και παρέχει 

«υπηρεσίες χωρίς ραφές» (seamless services).  

 
2 Άλλωστε Πολυεπίπεδη Διοίκηση (δηλαδή Public Administration και όχι Public Governance) 

έχουμε από το 1994 που ιδρύθηκε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, οπότε ασκούν αρμοδιότητες  

σε μια δημόσια πολιτική περισσότερα από δύο διοικητικά επίπεδα.  
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Η Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση θα κτίσει μια Νέα Εταιρική Σχέση 

Κεντρικής Διοίκησης – Περιφερειών – Δήμων.  

Από νομικής και επιχειρησιακής άποψης, Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση 

σημαίνει : ανα-οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και διασφάλιση των συστημικών 

σχέσεων των τεσσάρων επιπέδων της Δημόσιας Διοίκησης (Κεντρικής Διοίκησης 

– Αποκεντρωμένων Διοικήσεων – Περιφερειών – Δήμων) κατά τομεακή δημόσια 

πολιτική (ή λειτουργική περιοχή), με λειτουργική ενοποίησή τους μέσω τομεακών 

Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων (ΟΠΣ) και διασφάλιση της 

οριζόντιας διαλειτουργικότητάς τους. Το “κλειδί” κάθε Ψηφιακής Πολυεπίπεδης  

Διακυβέρνησης δημόσιας πολιτικής είναι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα, που λειτουργεί και ως Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης 

(Management Information System – MIS) της πολιτικής αυτής.  

Και για να μην σπεύσει κανείς να πεί ότι το ζήτημα αυτό είναι τεχνικό, πρέπει 

να τονιστεί ότι είναι βαθύτατα πολιτικό, διοικητικό και επιχειρησιακό. Διότι αντί 

για τις ιεραρχικές σχέσεις εξουσίας των τριών επιπέδων της Διοίκησης (κεντρικό  

– περιφερειακό – δημοτικό επίπεδο), η Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση 

διασφαλίζει τις σχέσεις συντονισμού, συνεργασίας και συνέργειας των επιπέδων 

αυτών, με βάση τις αρχές της εταιρικής σχέσης, της επικουρικότητας και της 

εγγύτητας στους πολίτες. Είναι μια διαφορετική ιδεολογική και πολιτική επιλογή  

γιατί στηρίζει την πολιτική ισοτιμία και την εταιρική σχέση.  

Η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση ή θα είναι εταιρική και ψηφιακή ή δεν θα 

είναι Διακυβέρνηση. 

Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης θα είναι πλέον 

εφικτός ο κάθετος και ο οριζόντιος συντονισμός των επιμέρους λειτουργιών 

τόσο των τομεακών δημόσιων πολιτικών, όσο και των χωρικών δημόσιων 

πολιτικών, δεδομένου ότι συγκροτείται μια ενιαία λειτουργική «μήτρα 

διπλής εισόδου» για τη διακυβέρνηση των δημόσιων πολιτικών.  

Συμπερασματικά, η Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση, εφόσον εξασφαλίσει  

την αναγκαία πολιτική συναίνεση του κεντρικού, του περιφερειακού και του 

τοπικού πολιτικού συστήματος, είναι ένας νομοθετικά και επιχειρησιακά εφικτός  

στόχος και μπορεί να αποτελέσει τη σπονδυλική στήλη της επόμενης σημαντικής 

διοικητικής μεταρρύθμισης της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και του Συστήματος Διακυβέρνησής τους.  

Όσον αφορά την εφαρμογή της Ψηφιακής Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης 

εκτιμάται ότι αυτή κατ’ αρχάς αφορά τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

στο σχεδιασμό και την άσκηση των επιτελικών λειτουργιών και ιδιαίτερα :  

1. του αναπτυξιακού προγραμματισμού, δηλαδή του προγραμματισμού της 

οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης,  

2. του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού  

3. του επιχειρησιακού σχεδιασμού  
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4. της ψηφιοποίησης του δημόσιου τομέα και του σχεδιασμού σύγχρονων 

ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 

Γενικότερα, η Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση αφορά όλες τις 

λειτουργικές περιοχές των δημόσιων πολιτικών στον σχεδιασμό και την 

εφαρμογή των οποίων μετέχουν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι (πργρ. 7.1.).  

12. Οι προγραμματικοί στόχοι για την δεκαετία 2021–2030 και οι 

προτεραιότητες για την τρέχουσα χρονική περίοδο  

Ως προγραμματικοί στόχοι για την δεκαετία 2021–2030 προτείνεται να 

υιοθετηθούν οι δέκα (10) βασικές θέσεις του Κειμένου Κοινών Θέσεων ΕΝΠΕ 

– ΚΕΔΕ του κοινού Συνεδρίου τους: 3  

1. Αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης σε ένα νέο σύστημα διοικητικής οργάνωσης της χώρας, 

με βάση τις αρχές της εταιρικής σχέσης, της επικουρικότητας και της 

εγγύτητας στους πολίτες και με την εγκαθίδρυση μιας νέας σχέσης 

Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της 

Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης και υπό την οπτική του αποτελεσματικού 

σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών.  

2. Φορολογική αποκέντρωση με ενίσχυση της δημοσιονομικής αυτονομίας 

και της οικονομικής αυτοτέλειας, αύξηση της αντιληπτότητας των φόρων 

και ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Διεύρυνση της συμμετοχής  

των Περιφερειών και των Δήμων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

και στο σχεδιασμό και την αξιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων 

εθνικών και περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

3. Διοικητική μεταφορά στην Αυτοδιοίκηση όλων των αποκεντρωμένων 

υπηρεσιών της Κεντρικής και της Αποκεντρωμένης Δημόσιας Διοίκησης 

που είναι χωροθετημένες σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο, στην 

αντίστοιχη Περιφέρεια ή στον αντίστοιχο Δήμο, είτε οι αρμοδιότητές τους 

αφορούν «τοπική υπόθεση», είτε αφορούν «αποστολή του κράτους» 

(οπότε θα ασκούνται από την Αυτοδιοίκηση κατ΄ εκχώρηση εξουσίας από 

την Κεντρική Διοίκηση).  

4. Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της 

πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και του δημοκρατικού προγραμματισμού 

και ενίσχυση της συμμετοχής της στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των 

κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων.  

5. Θεσμοθέτηση συστήματος μητροπολιτικής διακυβέρνησης στις μητροπο-

λιτικές περιφέρειες και τις μεγάλες πόλεις και ειδικές μορφές διοίκησης 

στις νησιωτικές Περιφέρειες και τους μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς 

Δήμους.  

 
3 Βλ. ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ (2018), Κείμενο Κοινών Θέσεων κοινού Συνεδρίου ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ, 18–

19.04.2018, Αθήνα.  
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6. Οργάνωση και λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Περιφερειών, των 

Δήμων και των νομικών προσώπων τους : οργάνωση των επιτελικών 

λειτουργιών, αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών, εξορθολογισμός 

των διοικητικών διαδικασιών, βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων, 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  

7. Κατοχύρωση της διοικητικής αυτοτέλειας της Αυτοδιοίκησης. Απλοποίηση 

και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εξωτερικού ελέγχου και του 

συστήματος εποπτείας των ΟΤΑ, συγκρότηση εσωτερικού ελεγκτικού 

μηχανισμού και ενίσχυση των λειτουργιών διαφάνειας και κοινωνικού 

ελέγχου.  

8. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και των πολιτικών προσωπικού 

των Περιφερειών και των Δήμων και της διοίκησης (management) του 

ανθρώπινου δυναμικού τους.  

9. Εκσυγχρονισμός της καταστατικής θέσης των αιρετών των Περιφερειών 

και των Δήμων.  

10. Διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου και παροχή κινήτρων διαπεριφερειακής,  

διαδημοτικής και διαβαθμικής συνεργασίας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης 

μιας πολυχωρικής συνεργασίας. 

Οι προτεραιότητες για την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι οι ακόλουθες .  

1η  Η επίλυση του προβλήματος της διαφορετικότητας των ΟΤΑ και ειδικές 

μορφές διοίκησης στις νησιωτικές Περιφέρειες και τους μικρούς νησιωτικούς 

και ορεινούς Δήμους.  

2η  Η οργάνωση και ο λειτουργικός εκσυγχρονισμός των Περιφερειών, των 

Δήμων και των νομικών προσώπων τους, με έμφαση στην απλούστευση, 

προτυποποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών τους και στη διασφάλιση  

της διαλειτουργικότητάς τους με τους φορείς του δημόσιου τομέα.  

3η Η βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων και η αναβάθμιση του 

ανθρώπινου δυναμικού και των πολιτικών προσωπικού των Περιφερειών 

και των Δήμων και της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού τους.  

4η   Η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των Περιφερειών και των Δήμων 

και η διασφάλιση της συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 

των εθνικών και των συγχρηματοδοτούμενων τομεακών και περιφερειακών 

προγραμμάτων.  

5η  Η διεύρυνση της διοικητικής αυτοτέλειας και η βελτίωση της διοικητικής 

ικανότητας των ΟΤΑ.  

6η  Η βελτίωση της αμφίδρομης σχέσης των πολιτών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση  
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13. Τα δέκα (10) βασικά βήματα μιας διοικητικής μεταρρύθμισης τομεακής  

δημόσιας πολιτικής  

Μια σύγχρονη διοικητική μεταρρύθμιση τομεακής δημόσιας πολιτικής ή τομεακής 

λειτουργίας, με διεύρυνση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στόχο 

την Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση ακολουθεί τα ακόλουθα δέκα (10) 

βασικά βήματα (τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στην πργρ. 7.2.1.).  

1ο Η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στο Εθνικό 

Συμβούλιο (ή Εθνική Επιτροπή) του αρμόδιου Υπουργείου που ασκεί την 

πολιτική διεύθυνση της δημόσιας πολιτικής. Εάν δεν υπάρχει Εθνικό 

Συμβούλιο, αξιοποιείται το «μοντέλο του προγράμματος ολοκλήρωσης των 

υποδομών λυμάτων» (πργρ. 6.4.2.).  

2ο Διασφαλίζεται ο συντονισμός του σχεδιασμού, της εξειδίκευσης και της 

εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής (σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο).  

3ο Εάν μια δημόσια πολιτική αφορά κατεξοχήν την περιφερειακή ανάπτυξη ή 

την τοπική ανάπτυξη, επιδιώκεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης ή 

συμφωνίας του αρμόδιου Υπουργείου με την ΕΝΠΕ ή την ΚΕΔΕ αντίστοιχα,  

για τον σχεδιασμό, την εξειδίκευση και την εφαρμογή της πολιτικής αυτής.  

4ο Κατά την εκπόνηση νομοσχεδίου της δημόσιας πολιτικής που αφορά άμεσα  

τους ΟΤΑ (Περιφέρειες και Δήμους), το Υπουργείο που έχει αναλάβει τη 

σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, πριν τη δημόσια διαβούλευση επί του 

νομοσχεδίου, ενημερώνει και προ-διαβουλεύεται με την ΕΝΠΕ και την 

ΚΕΔΕ.  

5ο Μεταφέρονται από την Κεντρική Διοίκηση ή τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

στις Περιφέρειες ή τους Δήμους υπάρχουσες συγκροτημένες δομές που 

είναι χωροθετημένες σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο αντίστοιχα (πργρ. 

3.16.4.). Για τη μεταφορά των συγκροτημένων δομών αλλάζει απλώς η 

διοικητική υπαγωγή τους και επομένως, χωρίς τη χωρική μετακίνησή τους, 

μεταφέρονται οργανωμένες υπηρεσίες με το έμπειρο προσωπικό, τους  

οικονομικούς πόρους, την τεχνική υποδομή και τον εξοπλισμό τους (άρα 

διατηρείται και η “θεσμική μνήμη” τους).  

6ο Για την άσκηση από τους ΟΤΑ “πακέτου αρμοδιοτήτων” δημόσιας πολιτικής 

που μεταφέρονται από υπερκείμενο διοικητικό επίπεδο ή που είναι “εν 

υπνώσει” (στα χαρτιά) και αποφασίζεται η ενεργοποίησή τους, οι 

απαιτούμενοι πρόσθετοι πόροι –για την κάλυψη των επενδυτικών και των 

λειτουργικών δαπανών– προσδιορίζονται σύμφωνα με το κόστος 

συγκρότησης, στελέχωσης, εξοπλισμού, οργάνωσης και λειτουργίας των 

αναγκαίων οργανικών μονάδων των ΟΤΑ ή το κόστος της αναγκαίας 

ανάπτυξης, προσαρμογής και λειτουργίας τυχόν υπαρχουσών οργανικών 

μονάδων των ΟΤΑ (και όχι σύμφωνα με τις δαπάνες άσκησης των 
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αρμοδιοτήτων αυτών από το υπερκείμενο διοικητικό επίπεδο που είναι 

συνήθως μικρότερες).  

7ο Η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ συμμετέχουν στην εκπόνηση του μεσοχρόνιου Εθνικού  

Επιχειρησιακού Σχεδίου (ή Αναπτυξιακού Προγράμματος ή Σχεδίου Δράσης) 

που χρηματοδοτεί την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής και ιδίως των 

προγραμμάτων, των έργων και των δράσεών του, που υλοποιούνται από 

τους Δήμους και τις Περιφέρειες και γνωμοδοτούν επί του Σχεδίου αυτού 

πριν την έγκρισή του από το αρμόδιο κυβερνητικό όργανο.  

8ο Νομοθετείται και εκπονείται ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

(ΟΠΣ) με στόχο: α) την ψηφιοποίηση των λειτουργιών της δημόσιας πολιτικής 

των φορέων των τεσσάρων διοικητικών επιπέδων (Κεντρικής Διοίκησης – 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων – Περιφερειών – Δήμων) και β) την παρακο-

λούθηση της εφαρμογής όλων των προγραμμάτων, των έργων και των 

δράσεων του μεσοχρόνιου Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου. Με το ΟΠΣ 

αυτό διαλειτουργούν τα συστήματα όλων των φορέων άσκησης της 

δημόσιας πολιτικής και τα ΟΠΣ των χρηματοδοτικών εργαλείων του 

Επιχειρησιακού Σχεδίου.  

9ο Για τη εφαρμογή σε δημοτικό ή διαδημοτικό επίπεδο του μεσοχρόνιου 

Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου ή/και τον συντονισμό των δομών και 

λειτουργιών εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής (εφόσον δεν είναι μόνο 

δημοτικές) συνάπτεται Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου (ή των Δήμων) 

με τους φορείς των δομών και λειτουργιών αυτών που χρηματοδοτείται 

κυρίως από τους πόρους του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου. Για την 

εφαρμογή του σε περιφερειακό επίπεδο, συνάπτεται αντίστοιχη Προγραμ-

ματική Σύμβαση της Περιφέρειας.  

10ο Για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης κάθε δημόσιας 

πολιτικής συγκροτείται κοινή Ομάδα Εργασίας του αρμόδιου Υπουργείου 

που ασκεί την πολιτική διεύθυνση της δημόσιας πολιτικής, των συναρμόδιων 

Υπουργείων, της ΕΝΠΕ και της ΚΕΔΕ, η οποία συνεργάζεται με τις 

Διαχειριστικές Αρχές των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ 2021–2027, 

Ταμείο Ανάκαμψης, Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021–2025 κλπ) και 

υποστηρίζεται από την ΕΕΤΑΑ.  

Τελικό παραδοτέο της Ομάδας Εργασίας θα είναι μια πρόταση για το 

περιεχόμενο των 4 μεταρρυθμιστικών εργαλείων της «Εργαλειοθήκης “Εμμ. 

Ροΐδης”»:  

1. το Νομοσχέδιο και το δευτερογενές νομικό πλαίσιο,  

2. ένα (τουλάχιστον τριετές) Πρόγραμμα Εφαρμογής του Νόμου  

3. ένα (τουλάχιστον τριετές) Πρόγραμμα Συλλογικής Υποστήριξης των 

Φορέων του Συστήματος Διακυβέρνησης της δημόσιας πολιτικής 

(Υπουργείων–Αποκεντρωμένων Διοικήσεων–Περιφερειών–Δήμων) για 

την Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης,  



24 

 

4. το μεσοχρόνιο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο (ή Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 

ή Σχέδιο Δράσης) χρηματοδότησης της εφαρμογής της διοικητικής 

μεταρρύθμισης και της άσκησης της δημόσιας πολιτικής.  

Επομένως, η επόμενη σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση με στόχο την 

Ψηφιακή Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει 

και τα 4 μεταρρυθμιστικά εργαλεία, δηλαδή την «Εργαλειοθήκη “Εμμ. Ροΐδης”»  

και να έχει ως οδηγό την «Μεταρρυθμιστική Μεθοδολογία “Ευπαλίνος”».  

Δεδομένου δε ότι η επόμενη σημαντική διοικητική μεταρρύθμιση αφορά 

συνολικά τη Δημόσια Διοίκηση, απαιτείται ο συντονισμός του σχεδιασμού και 

της εφαρμογής της από την Προεδρία της Κυβέρνησης (βλέπε πργρ. 7.4.).  

14. Η εφαρμογή της προτεινόμενης μεταρρυθμιστικής τεχνικής  

Η Μελέτη δεν μένει στην προσπάθεια συμπύκνωσης της εμπειρίας από τις 

διοικητικές μεταρρυθμίσεις της Μεταπολίτευσης, με στόχο τη συγκρότηση της 

θεσμικής μνήμης στον τομέα αυτόν και τη διατύπωση της «Εργαλειοθήκης 

“Εμμ. Ροϊδης”», της «Μεταρρυθμιστικής Μεθοδολογίας “Ευπαλίνος”», των 10 

βημάτων μιας διοικητικής μεταρρύθμισης και της Ψηφιακής Πολυεπίπεδης 

Διακυβέρνησης ως σπονδυλικής στήλης της επόμενης σημαντικής διοικητικής 

μεταρρύθμισης, αλλά διατυπώνει και συγκεκριμένες προτάσεις σε 

συγκεκριμένες τομεακές δημόσιες πολιτικές και λειτουργίες.  

Στη Μελέτη παρουσιάζεται η πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Πολυεπίπεδης 

Διακυβέρνησης στις εξής σημαντικές τομεακές δημόσιες πολιτικές:  

➢ Δημόσια Υγεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (πργρ. 7.3.1.)  

➢ Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση (πργρ. 7.3.2.)  

➢ Διαχείριση των κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές – 

Πολιτική προστασία (πργρ. 7.3.3.).  

Παράλληλα, παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις για αλλαγές και 

βελτιώσεις στις ακόλουθες δημόσιες πολιτικές:  

• Η οριζόντια δημόσια πολιτική των Ορεινών Περιοχών (πργρ. 4.5.)  

• Κοινωνικές Δομές και τα Κοινωνικά Προγράμματα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (πργρ. 2.19.7.) – Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στον σχεδιασμό 

και την εφαρμογή της Κοινωνικής Πολιτικής (2.19.6.)  

• Η συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο (4.7.)  

• Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων – ΦοΔΣΑ (4.8.1.)  

• Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ (4.8.4.)  

• «Απλούστευση – Προτυποποίηση – Ηλεκτρονικοποίηση Διαδικασιών ΟΤΑ» 

(6.4.2.).  
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Επίσης, διατυπώνονται επιμέρους προτάσεις για βελτιώσεις στους ακόλουθους  

θεσμούς:  

• Επίλυση του προβλήματος της διαφορετικότητας των ΟΤΑ (πργρ. 4.1.)  

• Οι Προγραμματικές Συμβάσεις (πργρ. 2.5.1.)  

• Οι Αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (πργρ. 2.5.4.)  

• Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) (4.8.2.)  

• ΑΠΕ – Ενεργειακές Κοινότητες (4.8.3.)  

• Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities) (6.4.3.)  

• Ανοικτά Δεδομένα (6.4.4.).  

15. Ένα παράθυρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς την 4η Βιομηχανική 

Επανάσταση  

Τα εργαλεία της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, που μπορεί να αξιοποιηθούν 

από τη Δημόσια Διοίκηση, περιλαμβανομένης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

είναι τα ακόλουθα:  

• τα Big Data, στην παραγωγή και επεξεργασία των οποίων μπορεί να 

συμβάλλουν οι ΟΤΑ, στο πλαίσιο των “Ανοικτών Δεδομένων” και μέσω 

των ψηφιακών έργων των Δήμων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα 

των “Έξυπνων Πόλεων”,  

• το Internet of Thinks (IoT) το οποίο είναι χρήσιμο στην επεξεργασία των 

δεδομένων που συλλέγονται από αισθητήρες και οδηγεί στην αυτόματη 

ρύθμιση δημοτικών λειτουργιών,  

• το Cloud computing και το Distributed computing, δεδομένου ότι ήδη το 

govHUB της ΚΕΔΕ φιλοξενείται στο G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ και με την 

ολοκλήρωση του Προγράμματος «Απλούστευση – Προτυποποίηση – 

Ψηφιοποίηση Διαδικασιών ΟΤΑ», εκτιμάται ότι θα μπορούν τα πληροφο-

ριακά συστήματα των Περιφερειών και των Δήμων να συνδεθούν με το G-

Cloud της ΓΓΠΣΔΔ,  

• ο Αυτοματισμός, με πρώτα παραδείγματα την αυτοματοποίηση δημοτικών 

λειτουργιών (ύδρευσης, αποχέτευσης, κυκλοφορίας, δημόσιων συγκοινω-

νιών, επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων),  

• οι Πλατφόρμες, όπως είναι το govHub της ΚΕΔΕ και οι πλατφόρμες της 

ΕΕΤΑΑ για την πληροφόρηση των Δήμων και την αμφίδρομη επικοινωνία 

με τα στελέχη τους, καθώς και για το πρόγραμμα των παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών,  

• η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), που είναι ένας από τους 3 πυλώνες της 4ης 

Βιομηχανικής Επανάστασης και την οποία μπορεί να αξιοποιήσει η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση για την επεξεργασία του μεγάλου όγκου των δεδομένων που 

παράγουν οι υπηρεσίες των Περιφερειών και των Δήμων ως “Ανοικτά 

Δεδομένα”, καθώς και των δεδομένων που θα συλλέγονται από αισθητήρες.  



26 

 

Το “παράθυρο” της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς την 4η Βιομηχανική 

Επανάσταση μπορεί να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά μιας ανοικτής “πύλης” 

προς τη νέα εποχή, με την προϋπόθεση ότι θα μπορούν να περάσουν όλοι οι 

ΟΤΑ (Δήμοι και Περιφέρειες), ώστε να επωφεληθούν όλοι οι πολίτες 

ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας και εργασίας τους. Κατά συνέπεια, 

χρειάζεται να υλοποιηθούν οι προγραμματικοί στόχοι και οι προτεραιότητες 

της τρέχουσας χρονικής περιόδου και να έχει προχωρήσει η Ψηφιακή 

Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση της 3ης Βιομηχανικής Επανάστασης.  

Αντί  Επιλόγου  

Η Μελέτη κλείνει με την παρουσίαση των λεγόμενων παθογενειών της 

λειτουργίας και του δημόσιου μάνατζμεντ του πολιτικο-διοικητικού συστήματος 

που θεωρεί ότι δεν είναι “παθογένειες” αλλά “ιδιοτυπίες” και μοτίβα (patterns) 

του συστήματος σύμφωνα με τα νέα ερμηνευτικά εργαλεία, όπως είναι η αρχή 

της απροσδιοριστίας της κβαντικής μηχανικής, η γενική θεωρία των συστημάτων, 

η θεωρία του χάους και της πολυπλοκότητας και οι επιστημονικές πειθαρχίες 

της ψυχολογικής διακυβέρνησης.  

Στο δε ερώτημα «πώς μπορεί οι μεταρρυθμιστές (reform engineers) να 

αντιμετωπίσουν αυτά τα patterns” διατυπώνονται δύο ενδεχομενικές απαντήσεις 

και «εάν ούτε αυτές οι απαντήσεις μπορούν να επηρεάσουν “το χάος και την 

πολυπλοκότητα” της λειτουργίας και του δημόσιου μάνατζμεντ του πολιτικο-

διοικητικού συστήματός μας, περιοριζόμαστε στην μεταρρυθμισιολογία και τον 

μεταρρυθμιστικό ρητορισμό, επικαλούμαστε τη βοήθεια του “Θεού της Ελλάδος”  

και στηριζόμαστε στη λαϊκή διαπίστωση πως “η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει”».  


