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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η παρούσα εργασία εξετάζει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν λάβει 

χώρα τα τελευταία τρία χρόνια (2010–12) και επηρεάζουν τη λειτουργία 

των πολεοδομικών υπηρεσιών. Σκοπός είναι η εξέταση των επιπτώσεων 

των αλλαγών τόσο στις ίδιες τις υπηρεσίες όσο και στον ευρύτερο χώρο 

επιρροής των πολεοδομικών υπηρεσιών. Ως πλαίσιο αναφοράς για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων έχει ληφθεί η θεωρία της αποκέντρωσης 

των δημοσίων υπηρεσιών καθώς και το θεωρητικό υπόβαθρο του New 

Public Management (Νέα Δημόσια Διοίκηση). 

 Αρχικά εξετάζονται τα βασικά σημεία του θεωρητικού πλαισίου και 

τα οφέλη που προσδοκούνται από την εφαρμογή του στη δημόσια διοίκηση. 

Στη συνέχεια περιγράφονται οι μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν την 

τελευταία τριετία και ο τρόπος που αυτές μεταβάλλουν τη λειτουργία των 

πολεοδομικών υπηρεσιών. Τα πρώτα συμπεράσματα προκύπτουν από τη 

σύγκριση των αλλαγών, όπως αυτές έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, με τις 

προβλέψεις της θεωρίας.  

 Για την ενίσχυση των συμπερασμάτων ακολουθεί η συλλογή 

πρωτογενών δεδομένων με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων. Εξετάζεται 

ειδικότερα η περίπτωση του νομού Μεσσηνίας και επιλέγονται ως δείγμα οι 

υπάλληλοι των πολεοδομιών του νομού. Τα συμπεράσματα δεν είναι τόσο 

ενθαρρυντικά, τουλάχιστον στο βαθμό που η θεωρία προβλέπει. Αν και η 

πλειονότητα των μεταρρυθμίσεων κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, 

χρειάζεται ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί για την επίλυση των 

προβλημάτων που διέπουν τις υπηρεσίες αυτές.  
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ABSTRACT 

 

 This paper examines the reforms that have taken place over the last 

three years (2010-12) and affect the function of urban services. The aim is 

to examine the impact of changes in both the services themselves and the 

wider area of influence of urban services. The theory of decentralization of 

public services and the theoretical basis of New Public Management have 

been used as a frame of reference for the evaluation of the results. 

 The key points of the theoretical framework and the benefits 

expected from the implementation of the public administration are initially 

examined. Then the reforms introduced over the last three years and the 

ways in which they affect the function of urban services are described. 

Comparing the changes that have taken place in urban services with the 

predictions of theory we arrive at certain preliminary conclusions. 

 To strengthen the above mentioned conclusions the primary data 

collection method is used. For this purpose, questionnaires are constructed 

and distributed. The case of the state of Messinia is examined and the civil 

servants of urban services are chosen as a sample. The conclusions are not 

so encouraging, at least insofar as the theory predicts. Although the majority 

of the reforms are moving in the right direction, there is still a long way to 

go to solve the problems which characterizes the services. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ένας από τους πιο σημαντικούς τομείς στην Ελληνική Δημόσια 

Διοίκηση είναι ο τομέας που έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο της δόμησης 

και τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Η άσκηση των 

λειτουργιών αυτών στο πιο χαμηλό επίπεδο και στη πρώτη γραμμή της 

άμεσης επαφής με τον πολίτη γίνεται δια μέσου των πολεοδομικών 

υπηρεσιών. Η σημασία του σχεδιασμού και της εφαρμογής του είναι 

μεγάλη. Έχει άμεση σχέση με την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, την 

προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. 

Κατ’ επέκταση προκύπτει ο πολύ σημαντικός ρόλος των πολεοδομικών 

υπηρεσιών. 

 Όμως οι υπηρεσίες αυτές, παρά τον καίριό τους χαρακτήρα, 

αποτελούν ένα κομμάτι της διοίκησης στο οποίο εμφανίζονται πλήθος 

προβλημάτων και δυσλειτουργιών. Βρίσκονται στις πρώτες θέσεις ως προς 

την χαμηλή ικανοποίηση των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

καθώς και στις πρώτες θέσεις ως προς τους ελέγχους του Σώματος 

Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μετά από καταγγελίες 

(εκθέσεις 1998 – 2010). Επίσης ένας σημαντικός αριθμός προβλημάτων 

έχει καταγραφεί και από τις ίδιες τις υπηρεσίες, όπως η υποστελέχωση, η 

αδυναμία να ανταπεξέλθουν στο έργο που τους έχει ανατεθεί, η 

πολυνομοθεσία και πολλά άλλα. 

 Από το 2010 και μετά μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων έχει φέρει 

μεγάλες αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των πολεοδομικών υπηρεσιών, 

καθώς επίσης και σε πολλά από τα βασικά αντικείμενα που τις αφορούν. Η 

παρούσα εργασία εξετάζει τις αλλαγές αυτές, και διερευνά σήμερα τα 

αποτελέσματά τους. Μελετάται ειδικότερα η περίπτωση του νομού 
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Μεσσηνίας απ’ όπου και αντλούνται πρωτογενή στοιχεία. Ως βασικό 

πλαίσιο για την αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων λαμβάνεται το θεωρητικό 

υπόβαθρο του New Public Management (N.P.M.: Νέα Δημόσια Διοίκηση) 

και η θεωρία της αποκέντρωσης στη δημόσια διοίκηση. Η αποκέντρωση 

των δημόσιων υπηρεσιών είναι μια διεθνής τάση που εφαρμόζεται ευρύτατα 

τις τελευταίες δεκαετίες. Στην περίπτωση μας έχουμε μια μορφή 

αποκέντρωσης των Πολεοδομικών Υπηρεσιών (Ν. 3852/10 - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης). Επίσης πολλές από τις αλλαγές ακολουθούν τη λογική της 

θεωρίας του N.P.M.  

 Μετά από παρουσίαση των βασικών πορισμάτων του θεωρητικού 

πλαισίου γίνεται μια σύγκριση με τις μεταρρυθμίσεις που υιοθετούνται 

τελευταία και συνάγονται κάποια πρώτα συμπεράσματα ως προς τα 

αποτελέσματα. Στη συνέχεια με τη σύνταξη ερωτηματολογίων που έχουν 

ως αποδέκτες του υπαλλήλους των πολεοδομικών υπηρεσιών του νομού 

Μεσσηνίας συμπληρώνονται τα συμπεράσματα σχετικά με τις αλλαγές. 

Στόχος είναι να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό οι μεταρρυθμίσεις ακολουθούν 

την θεωρία και αν τυχόν αποκλίσεις οφείλονται σε αρνητικά σημεία της 

ίδιας της θεωρίας ή στον τρόπο που αυτή εφαρμόζεται. Επίσης βασικός 

σκοπός είναι η διαπίστωση του δρόμου που ακολουθούν οι μεταβολές και 

αν τελικά θα βοηθήσουν, και σε ποιο βαθμό, στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που διέπουν τις πολύπαθες πολεοδομικές υπηρεσίες. 

 Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μια βιβλιογραφική αναφορά 

στο θεωρητικό πλαίσιο η οποία χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Αρχικά 

παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της αποκέντρωσης στη Δημόσια 

Διοίκησης. Περιγράφονται τα βασικά σημεία που την χαρακτηρίζουν, οι 

στόχοι που επιδιώκονται από την εφαρμογή της, η μορφές εμφάνισής της 

και η κριτική που έχει ασκηθεί. Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση των 

βασικών σημείων της θεωρίας του New Public Management. Περιγράφεται 
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η εμφάνιση της θεωρίας, τα χαρακτηριστικά και οι αρχές της, η θεωρία της 

δημόσιας επιλογής και τέλος η κριτική κατά της θεωρίας. 

 Το τρίτο κεφάλαιο έχει θέμα τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων 

ετών που επηρεάζουν τις πολεοδομικές υπηρεσίες. Αρχικά γίνεται μια 

σύντομη περιγραφή των υπηρεσιών και των προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν. Ακολουθεί η παρουσίαση του Ν. 3852/10 (πρόγραμμα 

Καλλικράτης). Στη συνέχεια περνάμε στο Ν. 4030/11 που αφορά τον νέο 

τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται οι 

αλλαγές που έχουν επέλθει από τους Ν. 4067/10, 3843/10 και 4014/11 που 

αφορούν τον νέο οικοδομικό κανονισμό, τη ρύθμιση υπερβάσεων δόμησης 

και την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών. 

 Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στα ερωτηματολόγια, τον τρόπο 

σύνταξης αυτών και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. 

 Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και στο τέλος παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα της εργασίας.  
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Κεφάλαιο 1: Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ  ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

1.1 Ορισμοί – Στόχοι της Αποκέντρωσης 

 1.1.1 Αποκέντρωση - Ορισμοί 

 Η αποκέντρωση στη δημόσια διοίκηση είναι μια πρακτική που 

εφαρμόζεται ευρύτατα τις τελευταίες δεκαετίες σε όλο τον κόσμο. Μέσω 

αυτής επιδιώκεται η καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του κράτους (της 

διοίκησης) και η καλύτερη επίτευξη των στόχων και πολιτικών που τίθενται 

από την ανώτερη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία.   

 Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία, θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει 

ένας ακριβής ορισμός καθολικά αποδεκτός από όλους του μελετητές. «Το 

να καταλήξεις σε έναν ακριβή ορισμό της αποκέντρωσης και να το συνδέσεις 

με συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν είναι πιθανό ούτε και επιθυμητό διότι η 

οιαδήποτε γενίκευση μπορεί να δημιουργήσει παγίδες και να συσκοτίσει παρά 

να αποσαφηνίσει τα γεγονότα. …. Δεν είναι εύκολο να οριστεί διότι 

περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος θεσμικών διακανονισμών και 

μεταρρυθμίσεων. Συχνά φαίνεται να εννοεί ότι ο καθένας θέλει αυτός ο όρος 

να υπονοεί  Ακριβής ορισμός δεν υπάρχει» (Sharma. 2004: p 53, 59) 

 Ωστόσο σε μπορούμε να δούμε πολλούς προσδιορισμούς της 

έννοιας της αποκέντρωσης οι οποίοι είναι συνήθως προσανατολισμένοι στο 

συγκεκριμένο χώρο - πλαίσιο που εξετάζεται κάθε φορά. Έτσι μπορούμε να 

συναντήσουμε προσεγγίσεις όπως οι ακόλουθες. 

 Η αποκέντρωση περιλαμβάνει τις έννοιες: α) Διασπορά (dispersion) 

λειτουργιών από κεντρικό σε τοπικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει τη λειτουργική 

διάκριση μεταξύ κεντρικών και τοπικών γραφείων εντός της κεντρικής 
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κυβέρνησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο όρος delegation δηλαδή η 

κεντρική κυβέρνηση αναθέτει την εξουσία σε τοπικούς πράκτορες. β) 

Μεταβίβαση εξουσίας – δύναμης. Εννοεί την μεταφορά της εξουσίας – 

αρμοδιοτήτων από την κεντρική διοίκηση στην τοπική η οποία συνοδεύεται 

και από αντίστοιχη ανακατανομή πόρων (από φορολογία)  

 Ωστόσο αυτό που πλησιάζει περισσότερο στην έννοια της 

αποκέντρωσης είναι η δεύτερη περίπτωση. Για την υλοποίησή της 

απαιτείται η αλλαγή των σχέσεων κεντρικής – τοπικής διοίκησης και η 

αυτονομία της δεύτερης. Τα χαρακτηριστικά της αποκέντρωσης διαφέρουν 

ανάλογα με το αν η τοπική διοίκηση είναι δημοτική ή περιφερειακή και 

ανάλογα με το αν είναι ενός ή πολλών επιπέδων. Η βάση είναι οι δήμοι οι 

οποίοι βρίσκονται πιο κοντά στον πολίτη. 

 Άλλοι ορισμοί και χαρακτηριστικά  της αποκέντρωσης είναι οι εξής: 

• H αποκέντρωση στη δημόσια διοίκηση αφορά τη μεταφορά δύναμης 

και πόρων από ένα υψηλότερο σε ένα χαμηλότερο επίπεδο μέσα στο 

πολιτικό σύστημα. 

• Η αποκέντρωση έχει άμεση σχέση με την έκταση της δύναμης που 

έχει δοθεί σε αυτόνομα εκλεγμένες τοπικές διοικήσεις να παίρνουν 

δεσμευτικές αποφάσεις, τουλάχιστον σε ορισμένες πολιτικές 

περιοχές.  

• Η μεταφορά υπευθυνότητας, σχεδιασμού διαχείρισης, εύρεσης και 

κατανομής πόρων από την κεντρική διοίκηση σε: α) τοπικές μονάδες 

της κεντρική διοίκησης, β) υπομονάδες της κεντρική διοίκησης, γ) 

ημιαυτόνομες δημόσιες αρχές, δ) περιφερειακές αρχές, ε) μη 

κυβερνητικές ιδιωτικές ή εθελοντικές οργανώσεις. 
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• Η αποκέντρωση μπορεί να περιγραφεί με διάφορους τρόπους. Ένα 

βασικό στοιχείο είναι η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στη 

λήψη αποφάσεων σε επίπεδο τοπικής διοίκησης.  

• Κατά μια άποψη αποκέντρωση σημαίνει περισσότερη δημοκρατία, 

με την έννοια ότι η εξουσία και η λήψη αποφάσεων είναι πιο κοντά 

στον πολίτη απ’ ότι στη περίπτωση της κεντρικής κυβέρνησης 

(θεώρημα δημοκρατικού ελέγχου) 

 Η δικαιοδοσία της διάθεσης δημοσίων υπηρεσιών θα πρέπει να 

κατανέμεται στη διοίκηση που είναι πιο κοντά στον πολίτη (εκτός κι αν 

μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικά από μια πιο απομακρυσμένη διοίκηση). 

Αυτή είναι η βασική αρχή της αποκέντρωσης. Μεγαλύτερη ποικιλομορφία 

προκύπτει με την αποκέντρωση και αυτό πρέπει να ειδωθεί θετικό στοιχείο. 

Ο «πειραματισμός» επιτρέπεται με τη λογική ότι ψάχνουμε για καλύτερους 

τρόπους παροχής υπηρεσιών. Οι διαφορές σε κάθε τοπική διοίκηση 

επιτρέπονται έτσι ώστε να αντανακλούν καλύτερα τις προτιμήσεις των 

πολιτών. 

 Παρόλο που δεν συναντάμε ταύτιση των διάφορων ορισμών της 

έννοιας της αποκέντρωσης μπορούμε ωστόσο να διακρίνουμε αρκετά κοινά 

γνωρίσματα όπως η μεταφορά αρμοδιοτήτων και εξουσίας σε χαμηλότερο 

επίπεδο της διοίκησης. Επίσης η αποκέντρωση σχετίζεται με την αύξηση 

του βαθμού της αυτονομίας των τοπικών διοικήσεων η οποία μπορεί να 

συνοδεύεται και από ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας αυτών. Ένα 

άλλο γνώρισμα είναι ότι η διοίκηση και η λήψη αποφάσεων μεταφέρεται 

πιο κοντά στον πολίτη – διοικούμενο.  Οι παραλλαγές στους διάφορους 

ορισμούς έχουν να κάνουν κυρίως με την ένταση την οποία υιοθετούνται 

κάθε φορά τα παραπάνω γνωρίσματα. 
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 Οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν τις πολεοδομικές υπηρεσίες και 

εξετάζονται στην παρούσα εργασία περιέχουν το στοιχείο της 

αποκέντρωσης. Από την πολεοδομική υπηρεσία που εως σήμερα ήταν 

οργανωμένη με βάση το νομό, μεταφερόμαστε σε υπηρεσίες που θα έχουν 

ως κέντρο το δήμο. Από μια κεντρική υπηρεσία στην έδρα του νομού και 

κάποια γραφεία εξαρτημένα από αυτήν μεταφερόμαστε σε περισσότερες, 

αυτόνομες και με μικρότερη γεωγραφική κάλυψη υπηρεσίες. Συναντώνται 

όλα τα γνωρίσματα της μεταφοράς αρμοδιοτήτων σε χαμηλότερο επίπεδο, 

της ενίσχυσης της αυτονομίας, της λήψης αποφάσεων πιο κοντά στον 

πολίτη.  

 

1.1.2 Αποκέντρωση – Στόχοι 

 Το επόμενο ερώτημα που διερευνάτε μέσα από την υφιστάμενη 

βιβλιογραφία είναι το γιατί εφαρμόζεται η πολιτική της αποκέντρωσης στη 

δημόσια διοίκηση. Ποιοι είναι οι στόχοι και τα οφέλη που προσδοκούμε να 

έχουμε από την υλοποίησή της; Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά έχουν 

δοθεί από πολλούς μελετητές. Στη συνέχεια παρατίθενται μερικά από αυτά. 

 Γενικά στη θεωρία της δημόσιας διοίκησης οι υποθετικοί στόχοι της 

εθνικής πολιτικής για την αποκέντρωση είναι δύο. Πρώτον αναμένεται να 

βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της δημόσιας 

αποστολής. Δεύτερον προσδοκάται ότι θα αυξηθεί η δημοκρατική ευθύνη 

των δημόσιων υπηρεσιών.  

 Επίσης στόχοι που επιδιώκονται με την πολιτική της αποκέντρωσης 

είναι: οικονομική σταθερότητα, βιώσιμη ανάπτυξη, παροχή βασικών 

υπηρεσιών με βάση τις αρχές του δικαίου μεταξύ πολιτών και διαδικασιών.  
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 Άλλοι μελετητές δίνουν έμφαση στο ότι θα επιτυγχάνεται: α) 

Καλύτερη ανταπόκριση της διοίκησης και αύξηση ποσότητας και ποιότητας 

παρεχόμενων υπηρεσιών, β) Διαχείριση οικονομικής ανάπτυξης 

αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα, γ) Καλύτερη πληροφόρηση για 

τοπικές συνθήκες, πιο υπεύθυνος τοπικός σχεδιασμός (Rondnelli 1983, 11-

13) 

 Βέβαια αυτό που υποστηρίζεται και στην εργασία αυτή είναι το ότι 

κύριος στόχος της αποκέντρωσης δεν είναι η ίδια η αποκέντρωση αλλά 

η δημιουργία μιας καλής διοίκησης. (Tatsuro, 2006: 1)  

 Επίσης κάποιες βασικές αρχές πίσω από τις οποίες εμφανίζεται η 

μεταρρύθμιση της αποκέντρωσης:  

 Στο κεντρικό σύστημα διοίκησης – λήψης αποφάσεων η κεντρική 

κυβέρνηση δεν μπορεί να προκρίνει τη βέλτιστη λύση για κάθε κοινότητα 

στην οποία επικρατούν διαφορετικές συνθήκες. Με την αποκέντρωση οι 

αλλαγές εστιάζουν στις τοπικές ή περιφερειακές ανισότητες και γίνεται 

προσπάθεια να δημιουργηθεί η ικανότητα  της επίλυσης των προβλημάτων 

από την κάθε τοπική διοίκηση. 

 Ανεπαρκής κατανομή πόρων. Το κεντρικό σύστημα έχει αποτύχει 

στον αποτελεσματικό και αποδοτικό έλεγχο των δαπανών της κεντρικής και 

τοπικής διοίκησης. Είναι κατάλληλο για τον έλεγχο από την κεντρική 

κυβέρνηση των τοπικών δαπανών και της λήψης αποφάσεων, ωστόσο 

δημιουργεί δυσκολίες στη συσχέτιση εσόδων – εξόδων σε τοπικό επίπεδο 

και οι πολίτες δεν μπορούν να παρακολουθήσουν και ελέγξουν τα 

οικονομικά της τοπικής τους κοινότητας. Έτσι τείνουν να έχουν μεγάλες 

απαιτήσεις από την τοπική διοίκηση, χωρίς όμως συνείδηση του κόστους, 



9 

 

με αποτέλεσμα ο βαθμός ικανοποίησής τους από τη δραστηριότητα αυτή να 

μειώνεται. 

 Η τοπική διοίκηση είναι πιο ώριμη και έχει μακρά εμπειρία στη 

διακυβέρνηση των συγκεκριμένων ανθρώπων (ιθαγένεια). Είναι φυσικό ότι 

η κάθε «τοπικότητα» έχει αθροίσει τη γνώση και τις ικανότητες της 

λειτουργίας της τοπικής διοίκησης και καλλιεργήσει την φιλοσοφία της 

τοπικής αυτονομίας. 

 Τα παραπάνω προωθούν την μεταρρύθμιση της αποκέντρωσης και 

επιδρούν στην αναδιοργάνωση της τοπικής διοίκησης. Σε αντάλλαγμα η 

τοπική διοίκηση θα πρέπει να γίνει πιο υπεύθυνη και να λογοδοτεί στου 

πολίτες και επίσης να είναι πιο δημοκρατική και αποδοτική.  

 Η αποκέντρωση επιδρά θετικά στην αποδοτικότητα της κυβέρνησης 

μέσω:  

a)  Αύξησης εκλογικού ελέγχου. Μείωση κινήτρων πολιτικών για 

συμπεριφορές – εκτροπές (rent seeking) και πιθανότητας «κακών» 

κατεστημένων φορέων γιατί πλέον οι πολιτικοί θα πρέπει να 

ικανοποιήσουν τους ψηφοφόρους σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο μια 

πλειοψηφία για να εκλεγούν. 

b) Δημιουργία μέτρου σύγκρισης μεταξύ τοπικών διοικήσεων. Οι 

ψηφοφόροι έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις πολιτικές της 

περιοχής του με αυτές γειτονικών περιφερειών.  

 Κύρια αιτία για την αποκέντρωση είναι η βελτίωση της 

αποδοτικότητας. Βελτιώσεις στην αποδοτικότητα απαιτούν αποκέντρωση 

σε δαπάνες και φόρους. 
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 Οι κύρια επίδραση της αποκέντρωσης είναι η βελτίωση της 

κατανομής των πόρων και μέσω αυτής η βελτίωση της οικονομικής 

αποδοτικότητας. Η βελτίωση της αποδοτικότητας αναμένεται λόγω της 

υπόθεσης ότι η τοπική διοίκηση είναι καλύτερη στο να καταλάβει και να 

εκπληρώσει της ανάγκες των πολιτών διότι είναι πιο κοντά σε αυτούς 

καθώς και στην κινητοποίηση και τη χρήση των τοπικών πόρων για την 

πληρωμή αγαθών και υπηρεσιών που έχουν καθαρά τοπικό αντίκτυπο. Η 

βελτιωμένη αποδοτικότητα ορίζεται ως η αύξηση της ευημερίας 

περισσότερων καταναλωτών (φορολογούμενο) από τους υπάρχοντες 

πόρους.   

 Από οικονομική άποψη στα αποκεντρωμένα συστήματα διοίκησης 

έχουμε ευνοϊκότερες συνθήκες ώστε η παροχή υπηρεσιών να είναι πιο 

κοντά στις προτιμήσεις των πολιτών και άρα να είναι πιο αποδοτικές. Από 

πολιτική σκοπιά επιτυγχάνεται μεγαλύτερη υπευθυνότητα και διαφάνεια και 

αυξημένη πολιτική συμμετοχή γεγονός που έχει έμμεση επίδραση στην 

αποδοτικότητα.  

 Πιο διαφοροποιημένες προσεγγίσεις ως προς τις αιτίες εφαρμογής 

της πρακτικής της αποκέντρωσης στο Δημόσιο Τομέα αναφέρουν ως 

επιμέρους στόχους  τους εξής: 

• Αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας στην κατανομή των πόρων 

στο δημόσιο τομέα και οικονομική μεγέθυνση. 

• Οικονομική ανάπτυξη μέσω του ανταγωνισμού των 

αποκεντρωμένων διοικήσεων. 

• Αναδιανομή του εισοδήματος 

• Μακροοικονομική σταθερότητα. 

• Καταπολέμηση και μείωση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα 

(πηγή: Martinez - Mcnab 2003, 1597-9, 1603-7)  
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 Πολύ σημαντικές παράμετροι που σχετίζονται με την αποκέντρωση 

είναι η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα του δημοσίου τομέα οι 

οποίες αναμένεται να βελτιωθούν με την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. 

Οπότε στο σημείο αυτό ας δούμε πιο προσεχτικά τις έννοιες αυτές.   

 Απόδοση (performance): το αποτέλεσμα εξαγόμενο του δημόσιου 

τομέα 

 Αποδοτικότητα (efficiency): το αποτέλεσμα σε σχέση με τους 

πόρους που δεσμεύονται. 

 Ως αποδοτικότητα θεωρείται η μεγιστοποίηση των 

αποτελεσμάτων από τις δράσεις της διοίκησης με δεδομένους πόρους 

και ως αποτελεσματικότητα (effectiveness) η επίτευξη των 

συγκεκριμένων και προκαθορισμένων στόχων. Στα αποκεντρωμένα 

συστήματα διοίκησης έχουμε ευνοϊκότερες συνθήκες ώστε η παροχή 

υπηρεσιών να είναι πιο κοντά στις προτιμήσεις των πολιτών και άρα να 

είναι πιο αποδοτικές. Η θεωρία λέει ότι λόγω της μεγαλύτερης εγγύτητας με 

τους πολίτες η τοπική διοίκηση είναι σε θέση να δει καλύτερα τις 

προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των πολιτών και να κατανείμει καλύτερα 

τους πόρους απ’ ότι μια κεντρική απομακρυσμένη διοίκηση. 

 Σύμφωνα με το θεώρημα δημοκρατικού ελέγχου έχουμε τον 

ακόλουθο κύκλο: Πολιτικός →  Δημόσια Υπηρεσία → πολίτης πελάτης →  

Ψηφοφορία → Πολιτικός. Όταν ο πολίτης - ψηφοφόρος δεν είναι 

ικανοποιημένος από τις δημόσιες υπηρεσίες που του προσφέρονται δεν 

ανανεώνει την εμπιστοσύνη του στο πολιτικό. Σε αποκεντρωμένα 

συστήματα μειώνεται η απόσταση του πολίτη από την πολιτική ηγεσία και 

αυξάνεται η ένταση του δημοκρατικού ελέγχου. Έτσι από πολιτική σκοπιά 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη υπευθυνότητα και διαφάνεια και αυξημένη 
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πολιτική συμμετοχή γεγονός που έχει έμμεση επίδραση στην 

αποδοτικότητα.  

 Επίσης με την αποκέντρωση οι υπηρεσίες αποκτούν μεγαλύτερη 

ευελιξία και αυξάνουν την ικανότητα του οριζόντιου συντονισμού. Δηλαδή 

επιτυγχάνεται μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων και αύξηση 

της αποδοτικότητας. 

 Για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας λαμβάνονται υπόψη 

διάφορες μεταβλητές. Ποιότητα προμήθειας δημοσίων υπηρεσιών, ποιότητα 

γραφειοκρατίας, ανταγωνισμός μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων, ανεξαρτησία 

δημόσιας υπηρεσίας από πολιτικές πιέσεις, αξιοπιστία κυβέρνησης να 

δεσμεύεται σε πολιτικές. (Conor O., Daniel Z., 2006: p328) 

 Σύμφωνα με τη θεωρία και την πρακτική της δημοσιονομικής 

αποκέντρωσης, υπό ορισμένες συνθήκες, οι αποκεντρωμένες κυβερνήσεις 

μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικές. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο 

πράγματα. Πρώτον, η ίδια ποσότητα των πόρων αν δαπανώνται σε 

υποεθνικό επίπεδο και όχι σε εθνικό επίπεδο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση 

της ατομικής ευημερίας. Δεύτερον, είναι επίσης δυνατό, αλλά σε καμία 

περίπτωση ως τελειωτικό συμπέρασμα, ότι η διάθεση των κονδυλίων μέσω 

υποεθνικής διοίκησης μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα 

της παραγωγής. Δηλαδή, οι ίδιες υπηρεσίες ή οι υποδομές μπορεί να 

παραχθούν σε χαμηλότερο κόστος, ή ένας συγκεκριμένος προϋπολογισμός 

μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερες ποσότητες ή καλύτερη ποιότητα 

υπηρεσιών και υποδομών, εφόσον οι πόροι δαπανώνται σε υποεθνικό 

επίπεδο. 

 Όλα τα παραπάνω στο χώρο της Πολεοδομικής Υπηρεσίας 

μπορούμε να τα δούμε ως: 
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• Καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη (ταχύτερη διεκπεραίωση 

υποθέσεων, αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών) 

• Μείωση των συνθηκών εκείνων που ευνοούν φαινόμενα διαφθοράς, 

ή αποκόμισης ιδιωτικού οφέλους για τους υπάλληλους. Διαφάνεια – 

λογοδοσία. 

• Καλύτερη ανταπόκριση στο «έργο» των υπηρεσιών αυτών που είναι 

πολυδιάστατο με πολλαπλές επιπτώσεις: χωροταξικός – 

πολεοδομικός σχεδιασμός και εφαρμογή αυτού, έλεγχος της 

δόμησης – μείωση και αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης, 

προστασία του περιβάλλοντος, ενίσχυση της οικονομικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης.  

 Με την ως τώρα ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των τελευταίων 

δεκαετιών, πάνω στο θέμα της αποκέντρωσης, ανιχνεύσαμε τι βασικές 

αιτίες και επιδιώξεις που έχουν οδηγήσει στην εφαρμογή του μέτρου αυτού. 

Οι πλειονότητα των στόχων εμφανίζονται κοινοί στις περισσότερες μελέτες. 

Πολλές φορές μπορούμε να τους δούμε με παραπλήσια μορφή κινούμενοι 

όμως πάνω στους ίδιους άξονες. Θα μπορούσαμε πολύ συνοπτικά να πούμε 

ότι με την αποκέντρωση επιδιώκεται η δημιουργία μιας καλύτερης 

διοίκησης μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας της που θα επέλθει από τις αποκεντρωμένες 

υπηρεσίες, την οικονομική μεγέθυνση, τον καλύτερο έλεγχο και μείωση της 

διαφθοράς, την βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας των παρεχόμενων 

προς τους πολίτες υπηρεσιών. 

  Στο τομέα των πολεοδομικών υπηρεσιών εξελίσσεται την περίοδο 

αυτή μια ευρεία αναδιοργάνωση η οποία εμπεριέχει πολλά από τα 

γνωρίσματα της αποκέντρωσης. Σε αυτές τις αλλαγές μπορούμε να 

διακρίνουμε κάποιους από τους προαναφερθέντες στόχους. Καταρχήν 

επιτυγχάνεται μια εγγύτερη επαφή με τους πολίτες οι οποίοι πλέον για 
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πολλές από τις υποθέσεις τους θα απευθύνονται στον οικείο δήμο και όχι 

στο δήμο που βρισκόταν η έδρα του Νομού (πρώην νομαρχίες). Αυτό από 

μόνο του είναι μια βελτίωση της εξυπηρέτησής τους. Οι υπάλληλοι των 

υπηρεσιών έχουν πλέον αρμοδιότητα σε μικρότερης έκτασης γεωγραφική 

περιοχή. Επομένως μπορούν να γνωρίζουν και αντιμετωπίζουν καλύτερα τα 

ιδιαίτερα γνωρίσματα αυτής απ’ ότι στο παρελθόν. Ο πολίτης λόγω της 

μεγαλύτερης εγγύτητας με την υπηρεσία μπορεί να ασκήσει έμμεσα, μέσω 

της ψήφου του προς την αιρετή διοίκηση μεγαλύτερο έλεγχο στο τρόπο 

λειτουργίας αυτής. Επίσης επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαφάνεια σε σχέση 

με πριν. Θα μπορούσε ακόμη να μειωθούν φαινόμενα προσοδοθηρίας και 

διαφθοράς σε σχέση με πριν. Ένας ακόμη στόχος είναι η βελτίωση του 

σχεδιασμού. Πολύ σημαντικό αντικείμενο των πολεοδομιών είναι ο 

περιφερειακός και χωροταξικός σχεδιασμός. Εδώ μια υπόθεση είναι ότι 

επειδή αυτός γίνεται σήμερα σε ένα επίπεδο  πιο κοντά στην περιοχή που 

εφαρμόζεται, θα είναι πιο αποτελεσματικός διότι υπάρχει καλύτερη γνώση 

του χώρου, των πλεονεκτημάτων και αναγκών καθώς και των προτιμήσεων 

των πολιτών. 

 Με βάση τα παραπάνω βλέπουμε πως με τις μεταρρυθμίσεις θα 

μπορούσαν να επιτευχθούν στόχοι προς τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και η αποδοτικότητας των υπηρεσιών, της μείωσης 

των φαινομένων διαφθοράς – προσοδοθηρίας, την καλύτερη οικονομική 

ανάπτυξη των περιοχών. Βέβαια όλα αυτά είναι στόχοι που επιδιώκονται 

σύμφωνα με τη θεωρία της αποκέντρωσης στη δημόσια διοίκηση. Το πόσο 

οδηγούμαστε ή όχι στην ικανοποίηση τους είναι κάτι που εξετάζεται στη 

παρούσα εργασία. 
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1.2 Μορφές – τύποι αποκέντρωσης 

 Η αποκέντρωση εμφανίζεται, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο, με 

διάφορες μορφές, που σε επιμέρους προσεγγίσεις μπορεί είτε να 

παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, είτε και να διαφέρουν αρκετά 

μεταξύ τους. Οι τύποι της αποκέντρωσης κατηγοριοποιούνται με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια  - παραμέτρους που μπορεί να διαφοροποιούνται 

ανάλογα με την περίπτωση που εξετάζεται ή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά 

στα οποία δίνεται περισσότερη έμφαση κάθε φορά. 

 Στην εργασία (Reiter R., Grohs. S, 2010: p169-70) διακρίνονται 3 

μορφές αποκέντρωσης οι οποίες αξιολογούνται ανάλογα με τον βαθμό 

επίτευξης 5 διαφορετικών παραμέτρων. Οι παράμετροι αυτοί είναι: 1) 

Ικανότητα συντονισμού, 2) Δημοκρατικού ελέγχου και της ευθύνης, 

3)Αποδοτικότητα, 4) Αποτελεσματικότητα, 5) ετερογένεια. Οι μορφές της 

αποκέντρωσης είναι οι ακόλουθες: 

 Πολιτική αποκέντρωση political decentralization: η μεταφορά 

κρατικών λειτουργιών που ήταν τοποθετημένες στην κεντρική διοίκηση και 

στα γραφεία της, στη σφαίρα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η τοπική 

αυτοδιοίκηση αποκτά αρμοδιότητες στο να αποφασίζει αυτόνομα στο 

σχεδιασμό, στη χρηματοδότηση και στη διαχείριση των νέο αποκτημένων 

εκτελεστικών λειτουργιών της.   

 Στη περίπτωση αυτή συμπεραίνεται ότι θα έχουμε αύξηση του 

δημοκρατικού ελέγχου και της ευθύνης (λογοδοσίας) και μια βελτίωση του 

οριζόντιου συντονισμού. Ως αρνητικά σημεία αναμένονται η μείωση του 

κατακόρυφου συντονισμού, της αποτελεσματικότητας (λόγω της υπό - 

ειδίκευσης), και της αποδοτικότητας (λόγω της μείωσης του μεγέθους των 

οικονομιών κλίμακας). Επίσης περιμένουμε μια αυξανόμενη ετερογένεια 

μεταξύ των διαφόρων τοπικών αυτοδιοικήσεων.  
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 Διοικητική αποκέντρωση administrative decentralization: πιο ήπια 

μορφή αναδιοργάνωσης διακυβερνητικών σχέσεων. Ορίζεται ως η 

παραχώρηση εκτελεστικών λειτουργιών από την πολιτεία στις αρχές της 

τοπικής αυτοδιοίκησης χωρίς όμως τη μεταβίβαση στα τοπικά εκλεγμένα 

σώματα της δικαιοδοσίας να αποφασίζουν αυτόνομα κατά βούληση. 

Λειτουργώντας ως πράκτορες της εθνικής κυβέρνησης οι τοπικές αρχές 

παραμένουν κάτω από τον πλήρη έλεγχο όχι μόνο ως προς τη νομιμότητα 

αλλά και ως προς τις λειτουργίες της και την επαγγελματική ποιότητα των 

αντίστοιχων δράσεων. 

 Περιμένουμε μικρές επιδράσεις σε ότι έχει να κάνει με τον 

δημοκρατικό έλεγχο και την ευθύνη καθώς και τον οριζόντιο και κάθετο 

συντονισμό.  Οι υπερασπιστές της μορφής αυτής λένε ότι πάρα το ότι η 

πολιτική αποκέντρωση επιχειρείται για να πετύχουμε μείωση των εξόδων 

εδώ έχουμε οικονομίες στα κόστη της αποτελεσματικότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Και εδώ αναμένουμε μια αυξανόμενη ετερογένεια 

λόγω των αποκλινουσών ικανοτήτων στην παροχή υπηρεσιών. 

 Διοικητική αποσυμφόρηση administrative deconcentration: ορίζεται 

ως η εκχώρηση από την κεντρική διοίκηση λειτουργιών σε κατώτερα 

σώματα του κρατικού μηχανισμού που είναι όμως ακόμα τμήματα της 

κεντρικής πολιτείας ή εξαρτώνται από αυτή οικονομικά χωρίς όμως να 

ελέγχονται ευθέος. Πρόκειται για ακόμη πιο μικρού βαθμού αποκέντρωση. 

 Θα μπορούσε να παρομοιαστεί ως το αντίθετο της πολιτικής 

αποκέντρωσης με αποτελέσματα εδώ τη μείωση του δημοκρατικού ελέγχου 

και της ευθύνης (λογοδοσίας) και την επιδείνωση του οριζόντιου 

συντονισμού. Αντίθετα έχουμε βελτίωση του κατακόρυφου ελέγχου και 

αύξηση της αποτελεσματικότητας – αποδοτικότητας λόγω της μεγαλύτερης 

ειδίκευσης. 
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 Μια παρόμοια κατηγοριοποίηση, όπου οι διάφορες μορφές 

αποκέντρωσης της διοίκησης διαχωρίζονται ανάλογα με την ένταση που 

αυτή έχει εφαρμοστεί διακρίνεται στους εξής τύπους:  

• Διοικητική αποσυμφόρηση administrative decentralization: κύριο 

χαρακτηριστικό είναι η μεταφορά υπαλλήλων από υψηλοτέρα κλιμάκια 

της διοίκησης σε χαμηλότερα 

• Δημοσιονομική αποκέντρωση Fiscal decentralization: μεταφορά 

επιρροής σε προϋπολογισμούς και χρηματοδοτικές αποφάσεις από 

υψηλοτέρα κλιμάκια της διοίκησης σε χαμηλότερα 

• Devolution or democratic decentralization: πόροι, δύναμη, καθήκοντα 

μεταφέρονται σε τοπικές αρχές που επίσης αποκτούν και κάποια 

αυτονομία από την υψηλότερη διοίκηση και επιπλέον στοιχεία 

δημοκρατίας. Στην παρούσα κατάταξη ο τύπος αυτός παρουσιάζει την 

σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σχέση με τους προηγούμενους τύπους, 

υιοθέτηση του μέτρου της αποκέντρωσης. 

 Σε αναπτυσσόμενες χώρες έχουμε την παρακάτω διάκριση μορφών 

αποκέντρωσης: 

• Deconcentration: Είναι η μεταφορά κάποιας εξουσίας σε μικρότερα 

επίπεδα εντός της κεντρικής κυβέρνησης. 

• Delegation: μεταβίβαση διαχειριστικής υπευθυνότητας σε οργανισμούς 

εκτός του κανονικής γραφειοκρατικής δομής οι οποίοι δεν ελέγχονται 

ευθέως από την κεντρική κυβέρνηση. 

• Devolution: Η δημιουργία και ενδυνάμωση (οικονομική) υπό-εθνικών 

μονάδων της κυβέρνησης εκτός του ευθέως ελέγχου από την κεντρική 

κυβέρνηση. Πρόκειται για ανεξάρτητες και αυτόνομες τοπικές 

διοικήσεις με διακριτό ρόλο από την κεντρική κυβέρνηση. 
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• Privatization: Μεταβίβαση λειτουργιών σε ιδιωτικούς οργανισμού ή 

εθελοντικές οργανώσεις  

(Rondinelli 1983: 14-28) 

 Διακρίνουμε επίσης, λαμβάνοντας διαφορετικούς παραμέτρους 

αξιολόγησης, τις επόμενες μορφές: 

• Δημοσιονομική Αποκέντρωση: μετριέται ως ένα ποσοστό των 

εσόδων και εξόδων της αποκεντρωμένης διοίκησης σε σχέση με το 

σύνολο της κυβέρνησης. Εδώ η αποκέντρωση αποτιμάται με βάση 

το μέγεθος των πόρων που τις αποδίδονται. 

•  Διοικητική Αποκέντρωση: έχει να κάνει με το βαθμό αυτονομίας 

της τοπικής διοίκησης. Ως στοιχείο μέτρησης της αυτονομίας τίθεται 

ο βαθμός ελέγχου πάνω στους τοπικά έσοδα της διοίκησης που 

έχουν να κάνουν κυρίως με τους φόρους. Μετριέται λοιπόν στο 

ποσοστό του ελέγχου των τοπικών εσόδων (φόρων). 

• Πολιτική Αποκέντρωση: σε ποσοτικό επίπεδο είναι ο βαθμός 

αντιπροσώπευσης σε επίπεδο περιφερειακής και τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

 Δύο από τις διαστάσεις της αποκέντρωσης του δημόσιου τομέα που 

είδαμε πιο πάνω είναι η Πολιτική και η Οικονομική.  

 Πολιτική: όσο πιο μεγάλος ο αριθμός των πολιτικών αρχών στις 

οποίες η εξουσία ανατίθεται έχουμε μεγαλύτερο βαθμό αποκέντρωσης  και 

μεγιστοποιούνται των τα οικονομικών οφελών. Αυτό συμβαίνει γιατί ο 

μεγάλος αριθμός οντοτήτων δίνει περισσότερες επιλογές στα άτομα να 

βρουν την κοινότητα που ανταποκρίνεται περισσότερο στις προτιμήσεις 

τους.  
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 Οικονομική: Η διάσταση αυτή σχετίζεται με μακροοικονομική 

σταθερότητα, αρχές δικαίου και αποδοτικότητα. Ιδιαίτερα η διάσταση της 

αποδοτικότητας από την οικονομική άποψη είναι το στοιχείο που καθιστά 

αναγκαία την αποκέντρωση. Η θεωρία λέει ότι λόγω της μεγαλύτερης 

εγγύτητας με τους πολίτες η τοπική διοίκηση είναι σε θέση να δει καλύτερα 

τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των πολιτών και να κατανείμει 

καλύτερα τους πόρους απ’ ότι μια κεντρική απομακρυσμένη διοίκηση.  

 Τα μοντέλα διοίκησης μπορούν να διακριθούν σε δύο τύπους. Το 

πρώτο είναι το πολλαπλών σκοπών – αρμοδιοτήτων (Multi purpose model) 

και το δεύτερο το μοντέλο της μίας αρμοδιότητας - στόχου (Single purpose 

model). Το πρώτο μοντέλο έχει να κάνει περισσότερο με την εδαφικότητα, 

δηλαδή αναφέρεται σε μια διοίκηση που καλύπτει μια συγκεκριμένη 

περιοχή και έχει αναλάβει ένα πλήθος αρμοδιοτήτων σχετικών ή άσχετων 

μεταξύ τους. Εδώ δίνεται βάση στην βέλτιστη οργάνωση των αρμοδιοτήτων 

αυτών. Το δεύτερο μοντέλο αναφέρεται στη λειτουργικότητα, και εδώ 

έχουμε αντίστροφη διαδικασία. Διάφοροι φορείς έχουν αναλάβει ένα στόχο. 

Στην αποκέντρωση πλησιάζουμε περισσότερο προς την πρώτη μορφή. 

Βέβαια ανάλογα με το πόσο αποκεντρωμένη είναι μια τοπική διοίκηση 

συναντάμε με διαφορετική ένταση και τη δεύτερη περίπτωση όπου κάποιες 

υποθέσεις απαιτούν εγκρίσεις και από ανώτερους φορείς της διοίκησης. 

 Μια άλλη κατηγοριοποίηση διακρίνει μορφές αποκέντρωσης σε 

σχέση με την εξέλιξη της τοπικής διοίκησης η οποία περιλαμβάνει 3 

στάδια: 

 Ανταποκριτικός τύπος (Responsive local government): εννοείται η 

καλή διοίκηση που κάνει το καθήκον της με υπευθυνότητα και παρέχει με 

αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο τις υπηρεσίες της. Επίσης ενθαρρύνει 

τη συμμετοχή των πολιτών. 
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 Σε επόμενο στάδιο εξέλιξης συναντάμε την Δικτυακή διοίκηση 

(Network government): Βασικό στοιχείο εδώ είναι η συνεργασία και 

ανταπόκριση των τοπικών φορέων οι οποίοι έχουν αναπτύξει αμοιβαία 

δίκτυα και κανάλια ανταλλαγής πληροφοριών. Τέτοιοι φορείς μπορεί να 

είναι τοπικές ομάδες, ιδιωτικές εταιρίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

Επίσης υπάρχει δικτύωση μεταξύ των τοπικών φορέων και της τοπικής 

διοίκησης ώστε να υπάρχει αλληλεπίδραση σε συγκεκριμένες πολίτικες 

περιοχές και πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό εξαγόμενο για το 

σχηματισμό πολιτικής. 

 Εταιρική σχέση (Government partnership): είναι το ανώτατο στάδιο 

εξέλιξης όπου οι πολίτες έχουν αποκτήσει ωριμότητα ως κάτοχοι και 

χρήστες της εξουσίας και ελέγχου.  Ίση συμμετοχή μεταξύ τοπικών φορέων 

και τοπική διοίκησης, συνεργασία μεταξύ τους για την προμήθεια δημοσίων 

υπηρεσιών και αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των τοπικών πόρων 

μέσω αυτής της συνεργασίας. Η μορφή αυτή εξασφαλίζει την βιώσιμη και 

αειφόρο ανάπτυξη της κοινότητας. 

 Επίσης συναντάμε τη διάκριση ανάλογα με το αν η αποκέντρωση 

εφαρμόζεται σε επίπεδο δήμων ή περιφερειών. (Tatsuro, N. 2006: 1-1) 

(α) Σε επίπεδο δήμων μιλάμε για ενδυνάμωση της διοίκησης. Οι δήμοι είναι 

πιο κοντά στον πολίτη και άρα η ενίσχυσή τους είναι σημαντική για τη 

συμμετοχή των πολιτών στη τοπική διοίκηση. 

(β) Η αποκέντρωση σε επίπεδο περιφέρειας έχει να κάνει με τη 

αναδιοργάνωση και φιλελευθεροποίηση αυτών δεδομένου ότι οι 

περιφέρειες λειτουργούν ως πράκτορες της κεντρικής κυβέρνησης και κάτω 

από τον αυστηρό έλεγχο αυτής. Στόχοι είναι η περιφερειακή οικονομική 
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ανάπτυξη και η ανάπτυξη της ικανότητας για υποστήριξη και βοήθεια προς 

τους δήμους. 

 Βλέπουμε, συνοψίζοντας τα προηγούμενα, ότι η αποκέντρωση 

εμφανίζεται σε διάφορες μορφές ανάλογα: α) με το βαθμό αυτονομίας της 

τοπικής διοίκησης στη λήψη αποφάσεων, στην οικονομική διαχείριση και 

απεξάρτηση από την κεντρική διοίκηση, β) το βαθμό συμμετοχής των 

πολιτών, γ) το βαθμό πολιτικής αντιπροσώπευσης, δ) αν δίνεται έμφαση σε 

επίπεδο περιφερειακής ή τοπικής αυτοδιοίκησης, ε) τη συμμετοχή 

ιδιωτικών ή εθελοντικών φορέων. 

 Η περίπτωση των πολεοδομικών υπηρεσιών σχετίζεται με τη 

διάκριση περιφερειακής με τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι) και την 

ανακατανομή των αρμοδιοτήτων. Έχουμε μια μετάβαση σε λιγότερους και 

μεγαλύτερους δήμους, γεγονός που κινείται σε αντίθετο δρόμο από αυτόν 

της αποκέντρωσης. Έχουμε όμως στους νέους αυτούς δήμους αποκεντρώσει 

αρμοδιότητες που πριν άνηκαν στις νομαρχίες (πολεοδομικές υπηρεσίες). 

Σε θέματα χάραξης πολεοδομικής πολιτικής δίνονται περισσότερες 

δυνατότητες στους νέους δήμους, σε επίπεδο όμως χωροταξικού και 

πολεοδομικού σχεδιασμού δεν παρατηρούμε σημαντικές μεταβολές. Όσον 

αφορά το βαθμό εξέλιξης είμαστε περισσότερο στο πρώτο στάδιο του 

ανταποκριτικού τύπου. 

 

1.3 Εφαρμογές σε διάφορες χώρες 

 Κατά τις 2 τελευταίες δεκαετίες υπάρχει ένα παγκόσμιο ενδιαφέρον 

για την αποκέντρωση της διοίκησης σε όλα τα μέρη του κόσμου τόσο στις 

ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε μια απόπειρα κατά 

του μονοπωλίου της κεντρικής κυβέρνησης στη λήψη αποφάσεων. 



22 

 

 Στο δυτικό κόσμο η αποκέντρωση αποτελεί ένα εργαλείο 

αναδιοργάνωσης της διοίκησης με σκοπό να παρέχονται υπηρεσίες πιο 

αποτελεσματικά σε όρους κόστους. Οι αναπτυσσόμενες χώρες στρέφονται 

στην αποκέντρωση για να ξεφύγουν από τις παγίδες της ανεπαρκούς 

αναποτελεσματικής διοίκησης, την μακροοικονομική αστάθεια, την 

ανεπαρκή οικονομική μεγέθυνση. Στην πρώην κουμουνιστική Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη η αποκέντρωση είναι το άμεσο αποτέλεσμα της 

μετάβασης από το σοσιαλιστικό σύστημα στην οικονομία της αγοράς και τη 

δημοκρατία. Στη Λατινική Αμερική τα αίτια της αποκέντρωσης είναι η 

πίεση των ανθρώπων για δημοκρατία. Στην Αφρική είναι ένας δρόμος για 

την εθνική ενότητα.  

 Η μελέτη «Impacts of decentralization: The French experience in a 

comparative perspective» (Reiter R. 2010: 172-76) εξετάζει τις επιπτώσεις 

της αποκέντρωσης στη Γαλλία συγκρίνοντας την εφαρμογή του μέτρου με 

αντίστοιχες πολιτικές στη Γερμανία και την Αγγλία. Έχοντας περιγράψει 3 

μορφές ανάλογα με το βαθμό εφαρμογής της αποκέντρωσης και την 

ικανοποίηση 5 παραμέτρων (όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο) 

παρουσιάζει την περίπτωση της κάθε χώρας.  

 Έτσι στη Γαλλία αναφέρεται η εφαρμογή μια μορφής αποκέντρωσης 

που πλησιάζει περισσότερο στο μοντέλο της πολιτικής αποκέντρωσης. Η 

μεταρρύθμιση έγινε σε δυο στάδια. Το πρώτο έλαβε χώρα την περίοδο 

1982-83 (Acte I) και το δεύτερο τα έτη 2003-04 (Acte IΙ). Στη Γερμανία 

έχει εφαρμοστεί μια μορφή διοικητικής αποκέντρωσης ενώ στην Αγγλία η 

περίπτωση πλησιάζει στη μορφή της διοικητικής αποσυμφόρησης. 

 Η αποκέντρωση άλλαξε τον τρόπο άσκησης πολιτικής στις χώρες 

αυτές και παρουσιάζονται αρκετά κοινά στοιχεία στην εφαρμογή, 

περισσότερα απ’ όσο νομίζονταν πριν τη μελέτη. Πολλές από τις 
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προβλέψεις τις θεωρίας επιβεβαιώθηκαν, ενώ άλλες όπως η επίτευξη 

αποτελεσματικότητας – αποδοτικότητας και η ανομοιογένεια δεν 

επαληθεύθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Σε όλες τις περιπτώσεις οι 

προϋπάρχουσες δομές και σχέσεις καθορίζουν τον εκσυγχρονισμό του 

δημοσίου τομέα. Η αποκέντρωση ως ένα είδος θεσμικής πολιτικής 

προσδίδει αρκετά πλεονεκτήματα στην οργάνωση του δημοσίου τομέα. 

Όμως μια συνδυασμένη εφαρμογή θεσμικών και πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων είναι αναγκαία για την μεγιστοποίηση των θετικών 

αποτελεσμάτων της αποκέντρωσης.   

 Άλλες εργασίες που εξετάζουν την αποκέντρωση σε διάφορες χώρες 

δίνουν ποικίλα αποτελέσματα. Ο βαθμός της δημοσιονομικής 

αποκέντρωσης και η εφαρμογή της διαφέρουν σημαντικά. Δεν υπάρχει 

συμφωνία για το πια χώρα είναι περισσότερο ή λιγότερο αποκεντρωμένη 

γιατί αυτή εφαρμόζεται με διαφορετικούς τρόπους σε διάφορες χώρες και 

ακόμη και μέσα στην ίδια χώρα σε διαφορετικούς τομείς. Μια μελέτη της 

Παγκόσμιας Τράπεζας δείχνει ότι οι επιπτώσεις της αποκέντρωσης 

εξαρτώνται πολύ από τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης. Έτσι μπορεί 

να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως το αν έχουμε ομοσπονδιακή 

συγκρότηση ή όχι, το είδος της παραλλαγής που υιοθετείται, τους στόχους, 

τις πολιτικές συνθήκες, το θεσμικό πλαίσιο κτλ. 

 Η μελέτη «Decentralization in Developing Countries» (Rondinelli Α 

1983) εξετάζει την εφαρμογή της αποκέντρωσης στις αναπτυσσόμενες 

χώρες σε πρώιμο ακόμη στάδιο εφαρμογής της (1983) 

 Έχουμε μικτά αποτελέσματα. Σε κάποιες χώρες είχαμε μεγαλύτερη 

συμμετοχή, περισσότερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στη 

διαχείριση τοπικών προγραμμάτων. Όμως σχεδόν σε όλες τις χώρες 

παρατηρήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή. Αιτίες η ανεπαρκής 
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πολιτική και γραφειοκρατική υποστήριξη, ο ακατάλληλος σχεδιασμός, 

οργάνωση και υλοποίηση και πάνω απ’ όλα η αποτυχία της 

χρηματοδότησης. 

 

1.3.1 Η περίπτωση της Ελλάδας. 

 Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες η δημοσιονομική αποκέντρωση στην 

Ελλάδα εφαρμόστηκε σταδιακά μετασχηματιζόμενη σε διάφορες μορφές. 

Τη δεκαετία του 1980 συναντάμε ως βασικό πυρήνα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης τους Δήμους και σε μικρότερο επίπεδο τις τοπικές 

κοινότητες. Η Κεντρική κρατική διοίκηση είναι αποκεντρωμένη εως τον 

βαθμό των Νομαρχιών. Επίσης σε πολλές μεγάλες πόλεις και οικισμούς 

υπάρχουν αποκεντρωμένες υπηρεσίες των διάφορων υπουργείων. 

 Η πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση γίνεται τη δεκαετία του 1990. 

Αρχικά με το Ν. 2218/94 και το Π.Δ. 1-2-96 οι πρώην κρατικές νομαρχίες 

αποκτούν αιρετή διοίκηση και μετατρέπονται στο δεύτερο βαθμό της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, Στη συνέχεια με τον Ν. 2538/97 (πρόγραμμα 

Καποδίστριας) προχωράμε σε μια ευρεία αναδιοργάνωση των δήμων της 

χώρας οι οποίοι αποτελούν τον πρώτο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Δημιουργούνται νέοι δήμοι με διευρυμένα όρια οι οποίοι προέρχονται από 

τη συνένωση σημαντικού αριθμού πρώην κοινοτήτων και μικρότερων 

δήμων. Είναι το πρώτο βήμα προς ένα καλύτερο λειτουργικά και 

οργανωτικά μέγεθος της τοπικής διοίκησης καταργώντας τον 

κατακερματισμό που υπήρχε εως τότε. 

 Το επόμενο στάδιο αποκέντρωσης της δημόσιας διοίκησης στη 

Ελλάδα γίνεται το 2010 (Ν 3852/10) με την εφαρμογή του προγράμματος 

Καλλικράτη. Ο ανασχεδιασμός της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται σε πολύ 
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μεγαλύτερη κλίμακα σε σχέση με πριν. Καταργούνται οι Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις και τη θέση τους παίρνουν οι Περιφέρειες όπου 

προέρχονται από την συγχώνευση των πρώην Νομαρχιών. Οι δήμοι επίσης 

συνενώνονται και αποκτούν μεγαλύτερο μέγεθος ενώ ο αριθμός τους 

περιορίζεται σημαντικά. Και στους δύο αυτούς βαθμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης με την νέα τους μορφή μεταβιβάζονται αρμοδιότητες από 

ανώτερες κλίμακες της διοίκησης. Ακολουθώντας τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 

επιχειρείτε η δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και οικονομικά 

βιώσιμου σχήματος της τοπικής διοίκησης. 

  

 

 

 

1.4  Συμπεράσματα – κριτική 

 Η υιοθέτηση της πολιτικής της αποκέντρωσης στο δημόσιο τομέα 

αποσκοπεί, σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο, στην επίτευξη σημαντικών 

οφελών. Ωστόσο εξετάζοντας, μέσα από πλήθος μελετών πάνω στο θέμα 

αυτό, τα αποτελέσματα της υλοποίησης της σε πολλές χώρες, κυρίως του 

ανεπτυγμένου δυτικού κόσμου και λιγότερο του αναπτυσσόμενου, 

διαπιστώνουμε ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι τόσο ξεκάθαρα όσον 

αφορά την επίτευξη των πλεονεκτημάτων που αναφέρει η βιβλιογραφία. 

 Η αποκέντρωση αποτελεί μια πολυποίκιλη έννοια με άνισα 

αποτελέσματα στη ποιότητα της διακυβέρνησης. Τα αποτελέσματα 

διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της αποκέντρωσης που έχει δοθεί το 
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μεγαλύτερο βάρος (πολιτικό, διοικητικό, δημοσιονομικό) και το αν υπάρχει 

πολιτική σύνδεση με την αποδοτικότητα. Πολλές από τις επιδράσεις τη 

αποκέντρωσης που λέει η θεωρία εξαφανίζονται όταν βασικές δομικές 

μεταβλητές όπως η οικονομική ανάπτυξη και ο τύπος του καθεστώτος 

ληφθούν υπόψη στην ανάλυση. Ένα ακόμη συμπέρασμα είναι ότι η 

πολιτική αποκέντρωση επιφέρει μεγαλύτερη αποδοτικότητα σε χώρες με 

υψηλό κατά κεφαλή ΑΕΠ ενώ σε χώρες με μικρό έχουμε το αντίθετο.  

 Η εργασία «Does Decentralization Make Government More 

Efficient and Effective?» (Martinez-Vazquez J., Mcnab M.R.  2003: 326)  

που εξετάζει κατά πόσο η διοίκηση γίνεται περισσότερο αποδοτική και 

αποτελεσματική με την αποκέντρωση, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα από 

ένα πλήθος χωρών, επίσης δεν καταλήγει σε ξεκάθαρα αποτελέσματα. Σε 

αντίθεση με τη συμβατική θεωρία βρέθηκε ότι οι επιδράσεις της 

αποκέντρωσης είναι μικρές σε ότι έχει να κάνει με δομικές μεταβλητές 

όπως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ή με το βαθμό της δημοκρατίας. Τα 

αποτελέσματα διαχωρίζονται ανάλογα με το αν έχουμε υψηλό ή χαμηλό 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Βρέθηκε ότι η αποκέντρωση βελτιώνει την ποιότητα 

της διακυβέρνησης σε πλούσιες χώρες ενώ στις φτωχές συμβαίνει το 

αντίθετο.  

 Επίσης εργασίες για την δημοσιονομική αποκέντρωση στη Ισπανία τ 

δεν έδωσαν ξεκάθαρη εικόνα αν επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αποδοτικότητα 

ή όχι. Μερικές περιφέρειες μπορούν να διευθύνουν τους πόρους τους 

καλύτερα όταν έχουν περισσότερη δύναμη. Αν και οι αποκεντρωμένες 

οικονομίες δεν αναδύονται σε όλες τις περιφέρειες, το μέγεθος αυτών 

επισκιάζει τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν όταν λιγότερο 

αποκεντρωμένες περιφέρειες επικρατούν. Επιπρόσθετα τα οφέλη της 

αποκέντρωση αυξάνονται με το χρόνο. 
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 Στη Γαλλική περίπτωση βλέπουμε ότι η μορφή της αποκέντρωσης 

επηρεάζει τις τοπικές κυβερνήσεις – αρχές. Σε όλες τις περιπτώσεις οι 

προϋπάρχουσες δομές και σχέσεις καθορίζουν τον εκσυγχρονισμό του 

δημόσιου τομέα. Παρά τις όποιες μορφές αποκέντρωσης, η ικανότητα της 

υλοποίησης συνεργειών και ο βαθμός της επαγγελματικής τεχνογνωσίας 

στο θέμα είναι καθοριστικοί παράγοντες στην επιτυχία της αποκέντρωσης.  

 Όσον αφορά τη σχέση αποκέντρωσης και μεγέθους δημοσίου τομέα 

και εδώ συναντάμε διάφορες απόψεις. Ο Thushyanthan B. (2009: 485) 

εξετάζει τη θεωρία που υποστηρίζει ότι με την αποκέντρωση οδηγούμαστε 

σε μικρότερο μέγεθος δημόσιου τομέα. Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο 

καταλήγει είναι ότι σε κάθε περίπτωση προκύπτει μεγέθυνση. Η διάκριση 

που γίνεται είναι ότι υπό αριστερής ιδεολογίας διοικήσεις ο ρυθμός αυτής 

είναι μεγαλύτερος απ’ ότι με δεξιάς. 

 Το ίδιο θέμα με κάποιες παραλλαγές εξετάζει και άλλες μελέτες. Η 

γραφειοκρατία έχει την τάση, όταν αφεθεί ελεύθερη να τείνει προς τη 

μεγιστοποίηση του μεγέθους της οδηγώντας σε μια κυβέρνηση τύπου 

«Λεβιάθαν» με αντίστοιχη μεγιστοποίηση των φόρων για τη συντήρησή 

της. Η αποκέντρωση μπορεί να τεθεί ως ένας φραγμός στη διαδικασία αυτή 

με την έννοια της ότι δημιουργεί οριζόντιους διακυβερνητικούς 

ανταγωνισμούς. Όσο αυτοί αυξάνονται τόσο μεγαλώνουν οι «φραγμοί» 

Ποιο αποκεντρωμένη δημοτική διοίκηση δείχνει μεγαλύτερη χωρική 

εξάρτηση (πιο ανταγωνιστική διοίκηση) και μικρότερους φορολογικούς 

συντελεστές σε σχέση με λιγότερες αποκεντρωμένες επαρχίες.  

 Στον πίνακα 1 συνοψίζονται τα βασικότερα θετικά και αρνητικά 

σημεία από την εφαρμογή της αποκέντρωσης στη Δημόσια Διοίκηση.  
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Αρνητικά Αρνητικά 

• Βελτίωση μακροοικονομικής διαχείρισης 

• Βελτίωση διακυβέρνησης 

• Μείωση μεγέθους δημοσίου τομέα 

• Μείωση διαφθοράς 

• Αποτελεσματικότερη διαχείριση των 
πόρων και παροχή υπηρεσιών 

• Πιο ανταγωνιστικό προσωπικό 

• Ενίσχυση πολιτικής αυτονομίας με 
συνέπεια την κινητοποίηση της 
συμμετοχής σε τοπικό επίπεδο 

• Περισσότερη ανταπόκριση στις 
προτιμήσεις των πολιτών. 

• Ενίσχυση της λογοδοσίας λόγω της πιο 
κοντινής απόστασης μεταξύ εκλεγμένων 
και εκλογέων 

• Ενίσχυση της 
αποσταθεροποίησης 

• Απώλεια οικονομιών 
κλίμακας 

• Μικρότερη ανάπτυξη 

• Τοπικές κυβερνήσεις πιο 
ευάλωτες στη διαφθορά 

• Δεν υπάρχει σύνδεση 
μεταξύ της αποκέντρωσης 
και του μεγέθους του 
δημόσιου τομέα. Δεν 
ισχύει ως πλεονέκτημα. 

 

Πίνακας 1: Θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της αποκέντρωσης 

 Τελευταίο στα συμπεράσματα σχετικά με την αποκέντρωση 

αφέθηκε η σχέση της με τη μείωση ή όχι φαινομένων προσοδοθηρίας ή 

διαφθοράς. Είναι ένα θέμα το οποίο πολλοί το έχουν συνδέσει με τις 

Πολεοδομικές Υπηρεσίες. Η μελέτη «Government fragmentation versus 

fiscal decentralization and corruption» (Crowley G. R., Sobel S. R., 2011) 

που εξετάζει την επίδραση της διοικητικής αποκέντρωσης στο περιορισμό 

της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα στις Η.Π.Α. αναφέρει τα εξής: 
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 Τα αποτελέσματα από την ανάλυση μας, δείχνουν ότι η μεγαλύτερη 

αποκέντρωση, όπως την ορίζουμε και μετράμε, δεν μειώνουν απαραίτητα 

τη διαφθορά. Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι μια πιο κατακερματισμένη δομή 

τοπικής κυβέρνησης συνδέεται με αυξημένο επίπεδο της διαφθοράς. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι κάθε αύξηση της αποδοτικότητας που 

υλοποιείται από την τοπική κυβέρνηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει, 

επίσης, λιγότερη διαφθορά από δημόσιους υπαλλήλους.  

 Επίσης γίνεται σύνδεση της διαφθοράς με τον τύπο της διοίκησης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότερες γενικού σκοπού  κυβερνητικές μονάδες 

που εξυπηρετούν συγκεκριμένο πληθυσμό σχετίζονται με υψηλότερα 

επίπεδα της διαφθοράς, ενώ τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις του 

ειδικού σκοπού κυβερνήσεις είναι μικτά.  

 Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μια τάση σε όλο τον κόσμο προς 

μια μεγαλύτερη αποκέντρωση ως μια στρατηγική για τη βελτίωση των 

αποτελεσμάτων στον δημόσιο τομέα. Η βιβλιογραφία σχετικά με τους 

καθοριστικούς παράγοντες της διαφθοράς έχει προσκομίσει αποδεικτικά 

στοιχεία προς στήριξη αυτής της στρατηγικής, επισημαίνοντας τις πιθανές 

ευνοϊκές συνέπειες της δημοσιονομικής αποκέντρωσης ως θεσμική ρύθμιση 

που μπορεί να αποτρέψει τα φαινόμενα διαφθοράς από δημόσιους 

υπαλλήλους. Βασικό συμπέρασμα είναι ότι δεν μειώνεται η διαφθορά με 

όλους τους τύπους της αποκέντρωσης. Τα οφέλη από τη μείωση της 

διαφθοράς, με τη δημοσιονομική αποκέντρωση μπορεί να εξουδετερωθούν 

ή να περιοριστούν αν η αποκέντρωση αυτή συνοδεύεται από πιο 

κατακερματισμένες δομές τοπικών διοικήσεων.  

 Η αποκέντρωση στη δημόσια διοίκηση είναι μια πολιτική που έχει 

εφαρμοστεί ευρύτατα τις τελευταίες δεκαετίες σε ολόκληρο τον κόσμο με 

βασικό στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του δημοσίου τομέα. 
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Αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας της διοίκησης, η οικονομική ανάπτυξη, η μείωση της 

διαφθοράς, η αύξηση συμμετοχής του πολίτη και η βελτίωση της ποιότητας 

και ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ως γενικό συμπέρασμα 

προκύπτει ότι η αποκέντρωση οδηγεί στο δρόμο προς την επίτευξη των 

παραπάνω στόχων. Ωστόσο, ανάλογα και με τη μορφή και τις ιδιαίτερες 

συνθήκες της εφαρμογής της, τα αποτελέσματα δεν είναι στον ίδιο βαθμό 

θετικά με αυτόν που η θεωρία προβλέπει. 
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Κεφάλαιο 2: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – 

NEW PUBLIC MANAGEMENT  

2.1 Η εμφάνιση της θεωρίας του “New Public Management” 

 H θεωρία του ‘New Public Management’ το οποίο μεταφράζεται ως 

«Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ» αποτέλεσε τις τελευταίες δεκαετίες μια τάση 

ριζικής αναδιοργάνωσης των δημόσιων διοικήσεων πολλών ανεπτυγμένων 

κρατών του λεγόμενου δυτικού κόσμου. Βασικό του γνώρισμα είναι η 

υιοθέτηση μεθόδων και εργαλείων των αγορών και των επιχειρήσεων με 

στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία του δημόσιου τομέα.  Στην Ευρώπη, 

το New Public Management σε πολλά κράτη, κυρίως κεντροευρωπαϊκά, 

έχει εφαρμοστεί με μία παραλλαγή που ονομάζεται ‘Neo-Weberian State’ 

(Νέο-Βεμπεριανό κράτος). 

 Η δημόσια διοίκηση ως επιστημονικός τομέας, και κατ΄ επέκταση η 

έννοια της γραφειοκρατίας, γεννήθηκε στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, 

από όπου μεταπήδησε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στη 

συνέχεια στα υπόλοιπα κράτη του δυτικού κόσμου, όπως και στα 

σοσιαλιστικά κράτη. Αυτή η παγκόσμια εξάπλωση της διοικητικής 

επιστήμης συνδέεται με την επέκταση της έννοιας του “κράτους” σαν μια 

μορφή κοινωνικής οργάνωσης. 

 Ο Max Weber θα θεμελιώσει την έννοια της αποκαλούμενης 

“γραφειοκρατίας”, όπου κυριαρχεί η “μονολιθική” ιεραρχία, με τις 

αποφάσεις να λαμβάνονται στην κορυφή και να μεταδίδονται προς τη βάση 

για την εκτέλεσή τους. Είναι διακριτή η διάρθρωση σε διευθύνσεις και 

τμήματα, με προϊστάμενους και υφιστάμενους όπου ο κάθε εργαζόμενος 

αναφέρεται στον οργανικά ευρισκόμενο αμέσως πιο πάνω από αυτόν. Η 

λειτουργία της γραφειοκρατικά οργανωμένης διοίκησης είναι ορθολογική, 

άμεση, επακριβώς προσδιορισμένη, με διακριτούς ρόλους, σαφείς κανόνες 
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και νόμους. Όμως, ακριβώς αυτή η ανάμιξη των κοινωνιολόγων στο 

κρατικό διοικητικό σύστημα θα αναδείξει τελικά τις αδυναμίες και 

ακαμψίες της νομικής υπόστασης του κράτους, οδηγώντας σε πιο ευέλικτες 

και ελεύθερες από περιοριστικούς κανόνες μορφές διακυβέρνησης. 

 Τα πρώτα ίχνη της θεωρίας του New Public Management κάνουν 

την εμφάνισή τους τη δεκαετία του 1970.  Την περίοδο αυτή, κυρίως λόγω 

της πετρελαϊκής κρίσης, προέκυψε η ανάγκη στον δυτικό κόσμο για την 

εξοικονόμηση πόρων. Τα μεγάλα ελλείμματα στους προϋπολογισμούς των 

κρατών που δημιουργήθηκαν έπρεπε να αντιμετωπιστούν μέσω αλλαγών 

στον ίδιο το δημόσιο τομέα. Ο τρόπος που επιλέχθηκε για να συρρικνωθούν 

ήταν η αναμόρφωση του δημόσιου τομέα μέσω νέων αντιλήψεων για τη 

λειτουργία του και την αποτελεσματικότητά του, με μείωση των δημοσίων 

εξόδων, εξορθολογισμό των διαδικασιών και ταχύτερη λειτουργία. Μαζί με 

αυτά ακολουθήθηκε ο δρόμος της ιδιωτικοποίησης μεγάλων κρατικών 

επιχειρήσεων και της απορρύθμισης διαφόρων τομέων της οικονομίας, 

προκειμένου να επιτευχθεί η επανεκκίνηση των οικονομιών των κρατών. 

 Τις επόμενες δεκαετίες, η εξέλιξη της τεχνολογίας που επέφερε την 

αύξηση της πληροφόρησης με παράλληλη μείωση του χρόνου και της 

απόστασης, δημιούργησε σημαντικές μεταβολές στις απαιτήσεις των 

πολιτών, που πλέον, σήμερα ζητούν γρηγορότερη εξυπηρέτηση και 

πληροφόρηση και γενικότερα αύξηση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα. Το κλασικά οργανωμένο 

γραφειοκρατικό σύστημα δυσκολεύεται ή και αδυνατεί να ανταποκριθεί στα 

νέα δεδομένα. Αυτό το κλίμα που διαμορφώθηκε σταδιακά σε πολλά κράτη, 

σε συνδυασμό με την ανάγκη για όλο και μεγαλύτερη εξοικονόμηση πόρων 

και περιορισμό του κόστους λειτουργίας του δημόσιου τομέα, οδήγησε 

στην υιοθέτηση ιδεών βασισμένων στην ιδιωτική οικονομία και τη 

λειτουργία των αγορών, που θα εφαρμόζονταν στη δημόσια διοίκηση και 
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είναι ευρέως γνωστά με τον όρο “New Public Management”. Η νέα θεωρία 

αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στα αναπτυγμένα και βιομηχανοποιημένα 

κράτη με σκοπό να βελτιώσει οριακά τη λειτουργία τους και την 

αποδοτικότητά τους. 

 Μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εφαρμογή των αρχών του Ν_Μ, 

αποτέλεσε η δημόσια διοίκηση της Νέας Ζηλανδίας (Pallot, 2001). Βασικός 

πυλώνας των μεταρρυθμίσεων αποτέλεσε η μεταφορά αρμοδιοτήτων στα 

κατώτερα επίπεδα διοίκησης, στα μεσαία στελέχη λήψης αποφάσεων και 

στις τοπικές αυτοδιοικήσεις. Παράλληλα, παραχωρήθηκε η δικαιοδοσία να 

αποφασίζουν χωρίς την καθοδήγηση και τον ασφυκτικό έλεγχο της 

κεντρικής διοίκησης. 

 Ωστόσο, η σημερινή αναγνώριση και προβολή του Ν.Ρ.Μ. 

πραγματοποιήθηκε με τις διοικητικές μεταρρυθμίσεις που αναπτύχθηκαν 

στη Βρετανία και στις ΗΠΑ. Οι χώρες αυτές χρησιμοποίησαν εργαλεία και 

κανόνες, βάση τη φιλοσοφία του Ν.Ρ.Μ. όπως οι ''Χάρτες Δικαιωμάτων 

Πολιτών'', η διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών, ο έλεγχος των 

δημοσίων οικονομικών και των προϋπολογισμών. 

 Η καινοτομία στις επιλογές των μέτρων από τη Βρετανία, σε σχέση 

με την οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους καθιέρωσε την αρχική 

μορφή του Ν.Ρ.Μ. για να εμφανίζεται σήμερα ως εναλλακτικό πακέτο 

λύσεων στις μεταρρυθμίσεις. Αντίστοιχα πρωτοποριακό, θεωρείται το 

Αμερικάνικο πρόγραμμα μεταρρύθμισης με τον τίτλο, ''National 

Performance Review'' (Gore, 1993). Οι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο 

τύπων μεταρρυθμίσεων έγκειται στο ότι η πρώτη περίπτωση της Βρετανίας 

έδωσε έμφαση στο μετασχηματισμό της δομής των δημόσιων οργανώσεων 

και στο σύνολο του κρατικού μηχανισμού, ενώ η περίπτωση των ΗΠΑ 
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επικεντρώθηκε περισσότερο σε αλλαγές που αφορούσαν στην 

αποτελεσματική και ποιοτική λειτουργία του οργανισμού (Kettl , 1997). 

 Από τις εκθέσεις του OECD (1990, 1993), προκύπτει ότι σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ακολουθήθηκε το ίδιο πλαίσιο ανάπτυξης, 

από όλα τα μέλη των χωρών του OECD.  

  

 

 

 

 

 

 

2.2 Χαρακτηριστικά  και αρχές του “New Public Management” 

 Το New Public Management προέκυψε από την ιδέα ότι ο ιδιωτικός 

επιχειρηματικός κόσμος υπερτερεί της δημόσιας διοίκησης σε θέματα 

διαχείρισης, λειτουργίας και εκτέλεσης έργων και δραστηριοτήτων, 

επομένως ο δημόσιος τομέας θα επωφελείτο τα μέγιστα από την υιοθέτηση 

των πρακτικών του ιδιωτικού τομέα. Το Ν.Ρ.Μ. έρχεται να προτείνει νέους 

τρόπους λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης βασισμένους σε εργαλεία των 

επιχειρήσεων και των αγορών, που προσδοκούν να διορθώσουν την 

σημερινή ατελέσφορη διοίκηση και διαχείριση των πολιτών. 
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 Στο βιβλίο “ A public management” του Hood διακρίνουμε τα 7 

δόγματα του New Public Management. 

1. Πραγματικό και ουσιαστικό επαγγελματικό μάνατζμεντ στο δημόσιο 

τομέα: Ενεργός και ορατός έλεγχος των δημόσιων οργανισμών από 

συγκεκριμένα άτομα ελεύθερα να διοικούν, έτσι ώστε να 

επιτυγχάνεται επίσης η υπευθυνότητα των πράξεων και η λογοδοσία 

(accountability) 

2.  Σαφή πρότυπα (standards) και κριτήρια απόδοσης: Καθορισμός 

στόχων και δεικτών μέτρησης της απόδοσης, καθαρή διατύπωση 

αντικειμενικών σκοπών. 

3. Περισσότερη σημασία στο αποτέλεσμα παρά στη διαδικασία: 

Διάσπαση των αυστηρών αρχών και διαδικασιών της 

γραφειοκρατίας και επικέντρωση στα αποτελέσματα. 

4. Μετάβαση στην αποκέντρωση – διαχωρισμό του δημόσιου τομέα: 

Δημιουργία μικρών, ευέλικτων, αποδοτικών και εύκολα 

διοικούμενων μονάδων του δημόσιου τομέα. 

5. Μετάβαση σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο δημόσιο τομέα: Ο 

ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε καλύτερη απόδοση με χαμηλότερο 

κόστος 

6. Έμφαση στις πρακτικές μάνατζμεντ του ιδιωτικού τομέα: 

Μεγαλύτερη ευελιξία σε προσλήψεις και αμοιβές με τη χρήση 

εργαλείων μάνατζμεντ του ιδιωτικού τομέα. 

7. Έμφαση στην πειθαρχημένη και φειδωλή χρήση πόρων: Μείωση 

των δαπανών ώστε “να επιτευχθούν περισσότερα με λιγότερα” (do 

more with less) 

 Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά του 

N.P.M. όπως έχουν καταγραφεί από τον OECD (1990, 1993) με βάση 
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στοιχεία από χώρες μέλη του οργανισμού που έχουν υιοθετήσει τις αρχές 

του N.P.M. 

• μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα κατώτερα κλιμάκια, παρέχοντας 
ευελιξία στη διοίκηση για τη διαμόρφωση της στρατηγικής 

• διασφάλιση ποιότητας μέσα από τον έλεγχο, την υπευθυνότητα, την 
υποχρέωση λογοδοσίας και τις αμοιβές με βάση την απόδοση 

• ανάπτυξη συνθηκών ανταγωνισμού και ελευθερία επιλογών από την 
αγορά 

• παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών 

• βελτίωση της διοίκησης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού 

• αναβάθμιση της τεχνολογίας πληροφόρησης με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών 

•  βελτίωση της ποιότητας νομοθεσίας 

• ενδυνάμωση των λειτουργιών καθοδήγησης για την υλοποίηση των 
πολιτικών και της στρατηγικής. 

Πίνακας 2: Βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας του New Public Management 
σύμφωνα με στοιχεία του OECD  

 Ο Kettl (2005: σελ. 14) σε μια παρόμοια οπτική παραθέτει τα 

βασικά στοιχεία του N.P.M.: Παραγωγικότητα (productivity), 

Αγοραιοποίηση (marketization), Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση 

(service orientation), Αποκέντρωση (decentralization), Προσανατολισμός 

στον σκοπό/τακτική (policy orientation), Λογοδοσία/υπευθυνότητα για τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα (accountability for results) 
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 Ας εξηγήσουμε στη συνέχεια κάποιες σημαντικές έννοιες 

περισσότερο. Ειδικότερα η λογοδοσία εστιάζεται στην ουσιαστική 

ανάληψη της ευθύνης της διοίκησης και διαχείρισης του οργανισμού σε 

συνδυασμό με την ακεραιότητα (integrity) που πρέπει να διακατέχει τον 

δημόσιο υπάλληλο – μάνατζερ και όχι απλά στην σύνταξη μιας έκθεσης 

όπου θα απεικονίζονται τα ετήσια αποτελέσματα ενός δημόσιου 

οργανισμού, Εξάλλου, εκτός της λογοδοσίας προς τον πολιτικό 

προϊστάμενο ή την ανώτερη δημόσια αρχή, υπάρχει και η έννοια της 

λογοδοσίας προς τους πολίτες-πελάτες. 

 Η “αγοραιοποίηση” εφαρμόζεται κυρίως σε δημόσιες υπηρεσίες 

παροχής υπηρεσιών, όπου αυτές μετατρέπονται και λειτουργούν σαν 

επιχειρήσεις, κερδίζοντας την ύπαρξή τους πουλώντας υπηρεσίες στους 

πελάτες τους. Αυτή είναι η πλέον ακραία εφαρμογή του Ν.Ρ.Μ. στο 

δημόσιο τομέα και είναι κατάλληλη μόνο για την παροχή υπηρεσιών και 

γενικότερα για την “πρώτη γραμμή γραφειοκρατίας”, όπου δεν χαράσσεται 

πολιτική αλλά μόνο παρέχονται υπηρεσίες. 

 Στο θεωρητικό πλαίσιο του Ν.Ρ.Μ. συναντάμε και την παράμετρο 

της αποκέντρωσης, ως μια ακόμη επιδίωξη για τη βελτίωση της διοίκησης. 

Στην αποκέντρωση έγινε εκτενής αναφορά στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

αλλά ας τη δούμε και από μία άλλη οπτική. «Η αποκέντρωση σημαίνει την 

δημιουργία μικρών και ευέλικτων μονάδων, αλλά και την κατανομή των 

απαραίτητων αρμοδιοτήτων στις μονάδες αυτές, προκειμένου να είναι ικανές 

για γρήγορες ενέργειες και για αποτελεσματική λήψη αποφάσεων για την 

ικανοποίηση των αιτημάτων και των αναγκών των πολιτών. Η ιδέα της 

αποκέντρωσης προήλθε από τον επιχειρηματικό κόσμο και την μετάβαση των 

επιχειρήσεων σε μια μορφή M-form όπου δημιουργείται ξεχωριστό τμήμα 

(division) για κάθε προϊόν και οι πόροι της επιχείρησης διανέμονται ανάλογα 
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με την συνεισφορά του κάθε τμήματος στην κερδοφορία της επιχείρησης.» 

(Βασιλόπουλος 2012: σελ 18) 

 Σε πολλές περιπτώσεις, σύμφωνα πάντα με τις επιταγές του Ν.Ρ.Μ., 

ανατίθεται η παροχή υπηρεσιών ή αγαθών του δημοσίου τομέα σε ιδιώτες 

(outsourcing). Η πρακτική αυτή που υιοθετήθηκε από τις επιχειρήσεις που 

τη χρησιμοποιούν για την παραγωγή αγαθών μέσω τρίτων με πολύ χαμηλό 

κόστος, έχει εφαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό σε προηγμένα κράτη για την 

παροχή δημόσιων αγαθών ή υπηρεσιών.  

 Οι διαφορές του Ν.Ρ.Μ. με τις αρχές της κλασικής δημόσιας 

διοίκησης, όπως αυτές παρουσιάζονται από τους Peters (1996) και Groth 

(1999) (αναφερόμενοι από τον Pollitt et.al. 2007b, p.3), είναι μεγάλες και 

εστιάζονται στα παρακάτω: 

1. Μη πολιτικοποιημένη (apolitical) δημόσια υπηρεσία 

2. Ιεραρχία και κανόνες  

3. Διάρκεια και σταθερότητα 

4.  Θεσμοθετημένη (institutionalized) δημόσια υπηρεσία 

5. Εσωτερική ρύθμιση (internal regulation) 

6. Ισότητα (equality) 

 Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε τα αρκετά κοινά 

σημεία που συναντάμε στη θεωρία του Ν.Ρ.Μ. με αυτή της αποκέντρωσης. 

Όπως αναφέρθηκε, κατά μια οπτική η αποκέντρωση θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως απόρροια της εφαρμογής αρχών του  Ν.Ρ.Μ.  στη διοίκηση. 

Πολλοί βασικοί στόχοι είναι κοινοί όπως η βελτίωση της διοίκησης μέσω 

της αύξησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας που 

επιδιώκεται και στις δύο περιπτώσεις. Επίσης η μεγαλύτερη συμμετοχή των 

πολιτών στη διοίκηση με παράλληλη ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου 
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είναι κοινές επιδιώξεις. Ωστόσο το πεδίο που καταλαμβάνει η θεωρία της 

Νέας Δημόσιας Διοίκησης είναι πολύ πιο ευρύ. Και τα δύο γνωστικά 

υπόβαθρα θα αποτελέσουν την βάση πάνω στην οποία θα ανιχνευτούν οι 

μεταβολές στις πολεοδομικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να συμπεράνουμε για 

την κατεύθυνση που αυτές ακολουθούν. Όμως πριν φτάσουμε σε αυτό το 

σημείο ας δούμε κάποιες βασικές αδυναμίες που υπάρχουν στη δημόσια 

διοίκηση και που η θεωρία του  Ν.Ρ.Μ. προσπαθεί να αντιμετωπίσει. 

 

2.3 Η θεωρία της δημόσιας επιλογής “Public Choice” 

 Η θεωρία του Public Choice αναδεικνύει την διφορούμενη 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δημόσιοι λειτουργοί και αποσκοπεί, 

μέσω της εφαρμογής του New Public Management, στο να προωθήσει τη 

χρήση στο δημόσιο τομέα διαφόρων τύπων κινήτρων και διαδικασιών, που 

θα βοηθήσουν να ξεπεραστούν προβλήματα που προκύπτουν από βασικές 

αδυναμίες που διέπουν την δημόσια διοίκηση. 

 Ήδη από την εποχή του Adam Smith τέθηκε η άποψη ότι τα άτομα 

κινητοποιούνται με βάση το ατομικό τους συμφέρον. Η θεωρία του Public 

Choice εξετάζει ακριβώς το κατά πόσο τα άτομα που αποκτούν δημόσια 

αξιώματα και γίνονται δημόσιοι λειτουργοί αφήνουν κατά μέρος τις 

προσωπικές τους προτιμήσεις και πραγματικά εργάζονται για το συμφέρον 

της κοινότητας. Ο William Niskanen, στο έργο του “Bureaucracy and 

Representative Government 1971”, απαντά ότι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις 

οι εργαζόμενοι επιδιώκουν το κέρδος, ενώ στις δημόσιες επιχειρήσεις οι 

εργαζόμενοι επιδιώκουν την αύξηση του προϋπολογισμού (δηλαδή του 

μεγέθους) του τομέα ή της υπηρεσίας όπου εργάζονται, που με τη σειρά του 

θα επιφέρει αύξηση της εξουσίας τους και του κύρους τους. Με αυτό τον 
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τρόπο, αυξάνεται ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, των κρατικών 

υπηρεσιών και των υπουργείων  

 Η θεωρία του Public Choice υποστηρίζει ότι οι ατομικές 

προτιμήσεις των πολιτών αθροίζονται και καθορίζουν τι ζητά το σύνολο της 

κοινωνίας από το κράτος να κάνει, παρά το ότι οι πολίτες αποφασίζουν 

συλλογικά και συντονισμένα για το κοινό καλό τους. Όσον αφορά τη 

δημόσια διοίκηση εξετάζει περιπτώσεις όπου τα προσωπικά συμφέροντα 

οδηγούν σε ιδιοτελείς αποφάσεις χωρίς τη βέλτιστη χρήση και κατανομή 

πόρων. Αυτό ονομάζεται “αποτυχία του κράτους”, σε πλήρη αντιστοιχία με 

την “αποτυχία της αγοράς” 

 Κεντρική θεωρία του Public Choice αφορά την σχέση εντολέα – 

εντολοδόχου (Principal – Agent) και την Ασύμμετρη Πληροφόρηση 

(Asymmetric Information) που την χαρακτηρίζει. Κατά τον Joseph Stiglitz, 

το πρόβλημα του Principal – Agent «είναι κάθε κατάσταση όπου το ένα 

μέρος (principal) αναθέτει καθήκοντα στο άλλο μέρος (agent) και έτσι θέλει 

να δώσει κίνητρα στον agent για σκληρή δουλειά και λήψη τέτοιων 

αποφάσεων που να προασπίζουν το συμφέρον του principal» (Stiglitz 1993, 

p.A12).  Ο όλος προβληματισμός συνοψίζεται στην πληροφόρηση που 

μπορεί να διαθέτει ο Agent αλλά δεν διαθέτει ο Principal και επομένως δεν 

μπορεί να ελέγξει τον Agent για τον τρόπο δράσης του και αν χρησιμοποιεί 

όλα τα μέσα που διαθέτει, αλλά και στον τρόπο που θα επιλεχθεί (μέσω 

κινήτρων), ώστε ο Agent να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του με τέτοιον 

τρόπο που να διαφυλάσσονται στο μέγιστο βαθμό τα συμφέροντα του 

Principal. Οι απορρέουσες ανεπιθύμητες καταστάσεις από μια κατάσταση 

μεταξύ εντολέα και εντολοδόχου αποτέλεσαν την αιτία για διάφορες 

μεταρρυθμίσεις που έφερε το ΝΡΜ στη δημόσια διοίκηση, όπως ο 

διαχωρισμός παραγωγής και προμήθειας και η δημιουργία συμβάσεων 

μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 
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 Ασύμμετρη πληροφόρηση είναι η κατάσταση όπου τα δύο 

εμπλεκόμενα μέρη σε μια συναλλαγή έχουν διαφορετικές πληροφορίες. Η 

ασύμμετρη αυτή πληροφορία μπορεί να εμφανίζεται και να έχει συνέπειες 

πριν τη συναλλαγή (ex-ante) και ονομάζεται «δυσμενής επιλογή» ή μετά τη 

συναλλαγή και ονομάζεται «ηθικός κίνδυνος». Η δυσμενής επιλογή 

οφείλεται στην ελλιπή πληροφόρηση του καταναλωτή ο οποίος οδηγείται 

στη αγορά αγαθών και υπηρεσιών διαφορετικής ποιότητας από αυτή που 

πραγματικά αναζητά. Αυτό οδηγεί στη δυσμενή επιλογή για τον 

καταναλωτή και στην αστοχία της αγοράς απ’ όπου απαλείφονται αγαθά 

που θα έπρεπε να διατηρηθούν σε αυτή. Ο ηθικός κίνδυνος προκύπτει όταν 

ο εντολοδόχος, αποκρύπτοντας πληροφορίες από τον εντολέα δεν ενεργεί 

προωθώντας όσο θα έπρεπε το συμφέρον του δεύτερου. Και σε αυτή την 

περίπτωση οδηγούμαστε σε αποτυχία της αγοράς με αρνητικές επιπτώσεις 

για τον εντολέα, αλλά και στις περισσότερες περιπτώσεις, μακροπρόθεσμα, 

για τον ίδιο τον εντολοδόχο. 

 Συνυφασμένες με τη θεωρία του  Public Choice είναι και οι έννοιες 

της προσοδοθηρίας (rent-seeking) και των πολιτικών συμμαχιών 

(logrolling). Η προσοδοθηρία συνίσταται στην κάθε είδους συμπεριφορά 

ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων, προκειμένου να αποκομίσουν οφέλη 

μέσω μιας ευνοϊκής πολιτικής απόφασης. Το logrolling αφορά στη 

συμπεριφορά ατόμων ή ομάδων που σε ένα δημοκρατικό σύστημα,  

ψηφίζουν μια επιλογή μακριά από τις προτιμήσεις τους για ένα 

συγκεκριμένο θέμα που δεν τα ενδιαφέρει ιδιαίτερα, με αντάλλαγμα να 

πάρουν από τον πολιτικό τους σύμμαχο ψήφο για ένα θέμα του άμεσου 

ενδιαφέροντός τους.  

 Συνοψίζοντας με βάση την οπτική της θεωρίας της Δημόσιας 

Επιλογής, όπου υιοθετείται από το Ν.Ρ.Μ., δεν υπάρχει το σύνολο της 

κοινωνίας αλλά το άτομο που αποφασίζει από μόνο του. Οι δημόσιοι 
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οργανισμοί φαίνεται να έχουν διάφορες ανεπάρκειες όταν ιδωθούν από 

αυτή τη σκοπιά, όπως η τάση για συσσώρευση καθηκόντων και πόρων, η 

τάση για υπερβάλλοντα συντηρητισμό και η τάση μιας νομικίστικης 

ανικανότητας να επιτύχουν ορισμένα καθήκοντα. 

 Η θεωρία του Public Choice έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις 

δημοκρατικές λήψεις αποφάσεων και στη λειτουργία της αγοράς, δίνοντας 

μια νέα οπτική και ανατρέποντας μέσω των υποκείμενων θεωριών (όπως η 

σχέση εντολέα – εντολοδόχου) παγιωμένες αντιλήψεις της ανεπτυγμένης 

και οργανωμένης στα πρότυπα του δυτικού κόσμου κοινωνίας. 

 

2.4 Κριτική του “New Public Management” 

 Αρκετές είναι οι διαφωνίες που έχουν εκφραστεί από πολλούς 

μελετητές κατά της θεωρίας του New Public Management και των 

συνεπειών που προκύπτουν από την εφαρμογή του. 

 Μια πρώτη ένσταση ως προς τα αποτελέσματα του N.P.M. είναι ότι, 

παρ’ ότι  καταργεί ένα μέρος της υφιστάμενης γραφειοκρατίας, από την 

άλλη δημιουργεί ενός νέου είδους γραφειοκρατία. Αυτό συμβαίνει λόγω 

των νέων διαδικασιών που εισάγονται, όπως η απαίτηση για τη 

συμπλήρωση φορμών και αναφορών, η καταγραφή/παρακολούθηση  των 

λειτουργιών, οι έλεγχοι ποιότητας, η συλλογή και αποθήκευση στατιστικών 

στοιχείων, η συγγραφή συμβάσεων και διάφορα άλλα. Για όλα αυτά 

απαιτείται χρόνος, μειώνοντας έτσι από τους δημόσιους υπάλληλους το 

χρόνο που θα διέθεταν στην εξυπηρέτηση των πολιτών και αναλίσκοντας 

την ενέργειά τους σε εσωτερικές διαδικασίες. 
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 Μια άλλη  αντίρρηση ως προς το Ν.Ρ.Μ. είναι ότι αυτό δεν 

υποστηρίζει και δεν προσφέρει ένα ισχυρό κράτος, μια ισχυρή πολιτεία, που 

θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τις πολλές εσωτερικές και εξωτερικές 

προκλήσεις: τις εθνικιστικές διενέξεις, τα ανεπαρκή συστήματα υγείας, την 

νομοθέτηση για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την αδύναμη 

εθνική οικονομία που συχνά είναι ανήμπορη να αντιδράσει στις 

διεισδυτικές διαθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της 

Παγκόσμιας Τράπεζας. 

 Οι επικριτές της θεωρίας του Ν.Ρ.Μ.  υποστηρίζουν επίσης ότι από 

την εφαρμογή του μπορεί να προκύψει διάβρωση των αξιών των δημόσιων 

λειτουργών και γενικότερα του δημόσιου ήθους. Ο Frederickson (1997) 

υποστηρίζει ότι το κράτος και οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετικούς στόχους 

και επομένως οι τεχνικές της επιχειρηματικότητας του ιδιωτικού τομέα δεν 

είναι κατάλληλες για το δημόσιο τομέα και συχνά έχουν σαν αποτέλεσμα 

την ανήθικη συμπεριφορά των δημόσιων λειτουργών. Επίσης σύμφωνα με 

τον Kolthoff et.al. (2006), στην Ολλανδία η ομάδα εργασίας “Market and 

Government” αναγνώρισε την πιθανότητα της παραβίασης της 

ακεραιότητας σαν αποτέλεσμα της μεταστροφής των δημόσιων υπηρεσιών 

προς μια πιο επιχειρηματική μορφή και οργάνωση. 

 Επίσης έχουν εκφραστεί απόψεις για αρνητικές επιπτώσεις από την 

επαφή του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα ότι μπορεί να 

ανακύψουν θέματα ηθικού κινδύνου μέσα από τη συνεργασία αυτή. Ειδικά 

η παροχή δημόσιων αγαθών από ιδιώτες (outsourcing ή contracting out), 

μπορεί να οδηγήσει στον πειρασμό τον δημόσιο τομέα να παράγει, κάτω 

από την κάλυψη των ιδιωτικών επιχειρήσεων, προϊόντα που υπό 

διαφορετικές συνθήκες δεν θα παράγονταν από δημόσιες επιχειρήσεις.  
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 Βέβαια όλες οι παραπάνω επικρίσεις, όπου εδώ ένα μικρό τμήμα 

τους παρουσιάστηκε, έχουν και ένα σοβαρό αντίλογο από τους 

υποστηρικτές της αντίθετης πλευράς. Όμως, σε κάθε περίπτωση ο 

ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος είναι ένα απαραίτητο στοιχείο 

για την πρόοδο της επιστημονικής γνώσης, και η αναγνώριση και 

αντιμετώπιση των αρνητικών κάθε φορά επιπτώσεων, είναι η οδός προς την 

εξέλιξη. Στο σημείο αυτό έχοντας μια εικόνα των σύγχρονων τάσεων 

διεθνώς για την εξέλιξη του δημόσιου τομέα, θα προχωρήσουμε στην 

εξέταση της περίπτωσης των αλλαγών στις πολεοδομικές Υπηρεσίες, 

επιχειρώντας μια αξιολόγηση με βάση το πλαίσιο που παρουσιάστηκε εως 

τώρα. 
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Κεφάλαιο 3: ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3.1 Γενικά 

 Μια σειρά μεταρρυθμίσεων έχει εισαχθεί το τελευταίο διάστημα (2-

3 χρόνια) στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα, που συγκρινόμενες με την 

κατάσταση των προηγούμενων ετών, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 

πολύ μεγάλης κλίμακας. Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτέλεσε ένα σημαντικό 

πεδίο εφαρμογής των αλλαγών αυτών. Και μέσα στη σφαίρα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης δεν έμειναν, βέβαια ανεπηρέαστες οι Πολεοδομικές 

Υπηρεσίες. 

 Στην εργασία αυτή εξετάζονται οι μεταβολές στο καθεστώς και 

τρόπο λειτουργίας, στις αρμοδιότητες και το χώρο επιρροής των 

Πολεοδομικών Υπηρεσιών. Πριν την παρουσίαση των αλλαγών γίνεται μια 

συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου των Πολεοδομιών και των 

προβλημάτων που εμφανίζονται. Στη συνέχεια οι μεταρρυθμίσεις 

χωρίζονται σε τρία μέρη. Το πρώτο αφορά το Νόμο 3852/10 (Πρόγραμμα 

Καλλικράτης) ο οποίος αλλάζει τη μορφή της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Ξανασχεδιάζεται ο πρώτος και δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι 

βαθμίδες της αυτοδιοίκησης αποκτούν μεγαλύτερο μέγεθος. Παρουσιάζεται 

ωστόσο ένας μεγάλος βαθμός αποκέντρωσης λειτουργιών σε σχέση με το 

προηγούμενο καθεστώς. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των 

Πολεοδομικών Υπηρεσιών όπου οργανώνονται σε μικρότερη βαθμίδα 

διοίκησης σε σχέση πριν. 

 Δεύτερη σημαντική αλλαγή που επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία 

των  Πολεοδομικών Υπηρεσιών είναι η ριζική αναδιάρθρωση του τρόπου 

έκδοσης οικοδομικών αδειών που πλέον σήμερα μετονομάζονται σε άδειες 

δόμησης. Περιορίζονται οι έλεγχοι από τις πολεοδομίες ενώ συγχρόνως 

μειώνεται ο χρόνος για την έκδοσή τους. Το βάρος του ελέγχου 
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μετατοπίζεται στα στάδια κατασκευής και αφαιρείται ως αρμοδιότητα από 

τις πολεοδομίες. 

 Στο τρίτο μέρος περιγράφονται πιο συνοπτικά μια σειρά ακόμη 

αλλαγών που σχετίζονται με το αντικείμενο των Πολεοδομικών Υπηρεσιών. 

Οι αλλαγές αυτές έχουν εισαχθεί με μια σειρά νόμων με θέματα όπως την 

έκδοση νέου κανονισμού δόμησης (Ν. 4067/9-4-12), τη ρύθμιση 

ημιυπαιθριών, την ταυτότητα κτιρίων (3843/10) και την ρύθμιση 

αυθαιρέτων (Ν. 4014/11). Οι αλλαγές αυτές εισάγουν νέα δεδομένα στην 

αντιμετώπιση βασικών αντικειμένων των πολεοδομικών υπηρεσιών 

δημιουργώντας νέο όγκο υποθέσεων και ένα προσανατολισμό σε θέματα 

εισπρακτικού χαρακτήρα και αμφιλεγόμενης προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

 

3.2 Οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες 

 Όπως έχει αναφερθεί οι πολεοδομίες αποτελούν ένα σημαντικό 

κομμάτι της διοίκησης ασκώντας τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον 

έλεγχο της δόμησης στο επίπεδο που βρίσκεται πιο κοντά με τον πολίτη. 

Πριν την έλευση των αλλαγών που εξετάζουμε λειτουργούσαν κυρίως υπό 

το καθεστώς των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Ακόμη πιο πριν ως 

αποκεντρωμένα τμήματα της κεντρικής διοίκησης. 

 Τα βασικά αντικείμενα που ασχολείται μια πολεοδομική υπηρεσία 

είναι η έκδοση των οικοδομικών αδειών (Ο.Α.), τα θέματα χωροταξίας και 

ο έλεγχος της αυθαίρετης δόμησης. Ο διαχωρισμός των τμημάτων στις 

υπηρεσίες αυτές ακολουθεί τη κατανομή των παραπάνω αντικειμένων. Ο 

έλεγχος των Ο.Α. περιλαμβάνει την εξέταση όλων των στοιχείων και των 

μελετών που πρέπει να περιέχονται σε έναν φάκελο για έκδοση Ο.Α. και 
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χωρίζεται σε διάφορα στάδια όπως: έλεγχος τοπογραφικού διαγράμματος 

και εφαρμογής οικοδομικών γραμμών, έλεγχος αρχιτεκτονικών, έλεγχος 

στατικών, έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικών, έλεγχος φορολογικών, έλεγχος 

διαφόρων εγκρίσεων και στοιχείων όπως ιδιοκτησιακά θέματα, βεβαιώσεις 

δασαρχείου κτλ. Επίσης το τμήμα αδειών αναλαμβάνει οτιδήποτε σχετικό 

με οικοδομικές άδεις και εργασίες σε ένα κτίριο. 

 Στα αντικείμενο της χωροταξίας περιλαμβάνεται η παρακολούθηση 

του σχεδιασμού (Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Πολεοδομικές Μελέτες, 

ΣΧΟΑΠ κτλ), η εφαρμογή του (Πράξεις Εφαρμογής, Πράξεις 

Τακτοποίησης και Αναλογισμών, Διαγράμματα Εφαρμογής οικοδομικών 

γραμμών κτλ), θέματα οριοθετήσεων οικισμών, τροποποιήσεων 

ρυμοτομικών σχεδίων, οι αναγνωρίσεις δρόμων και εδικών όρων δόμησης, 

εγκρίσεις οικοδομησιμότητας, βεβαιώσεις και πολλά άλλα.  

 Το τμήμα αυθαιρέτων εξετάζει οτιδήποτε έχει σχέση με αυθαίρετη 

δόμηση όπως έλεγχος οικοδομών, καταγγελίες, επιβολή προστίμων κτλ.  

Γενικά υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος αντικειμένων σε όλους τους τομείς το 

οποίο μεταβάλλεται κατά διαστήματα. 

 Το σύνολο των αρμοδιοτήτων των πολεοδομιών έχει πολύ σοβαρές 

επιπτώσεις στην παραγωγή του δομημένου περιβάλλοντος, στον έλεγχο της 

αυθαίρετης δόμησης και στο σχεδιασμό με σημαντικές προεκτάσεις στην 

οικονομική ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος στη βελτίωση 

των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. 

 Όμως ένας μεγάλος αριθμός προβλημάτων κατακλύζει τις 

πολεοδομικές υπηρεσίες και δυσχεραίνει το έργο τους. Τα πιο σημαντικά 

από αυτά είναι: η ελλιπής στελέχωση και ο μεγάλος φόρτος εργασίας, η 

πολυνομοθεσία με τη συνεχή μεταβολή της και τα αντιφατικά σημεία, το 
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μεγάλο πλήθος αντικειμένων, η έλλειψη υποδομών (κακοί χώροι εργασίας, 

έλλειψη αποθηκευτικών χώρων), η κακή κατάσταση του αρχείου, η 

σύγκρουση ιδιωτικών συμφερόντων, η διαφθορά, οι πιέσεις από πολιτικούς 

προϊσταμένους, η κακή οργάνωση, η έλλειψη χώρου υποδοχής πολιτών, τα 

μεγάλα προβλήματα του σχεδιασμού (απαρχαιωμένα ρυμοτομικά σχέδια 

και αδυναμία εφαρμογής τους, η καθυστέρηση εως σημείο αναβολής του 

σχεδιασμού), τα έντονα παράπονα πολιτών για τη μη εξυπηρέτησή τους. 

 Τα περισσότερα από τα παραπάνω επιβεβαιώνονται και από 

ελέγχους που γίνονται στις υπηρεσίες αυτές. Ενδεικτικά η έκθεση του 

ΣΕΕΔΔ για το έτος 2010 αναφέρει τα εξής: «….Πρέπει να σημειωθεί ότι 

όλες οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες που ελέγχθηκαν παραπονούνται για 

ιδιαίτερα μεγάλο φόρτο εργασίας σε σχέση με τους υπηρετούντες υπαλλήλους. 

Αυτό επιβεβαιώνεται από το μεγάλο αριθμό εισερχόμενων εγγράφων, 

αιτήσεων για χορήγηση βεβαιώσεων ή αντιγράφων στοιχείων ή για έκδοση ή 

αναθεώρηση οικοδομικών αδειών, καταγγελιών για έλεγχο οικοδομών, κ.λπ. 

Οι προϊστάμενοι των περισσοτέρων υπηρεσιών έχουν γνωστοποιήσει την 

αναγκαιότητα ενίσχυσης των υπηρεσιών με εξειδικευμένο προσωπικό, στους 

πολιτικούς προϊσταμένους τους (Δημάρχους, Νομάρχες). Σημειώνεται επίσης 

ότι οι περισσότερες από τις ελεγχθείσες Πολεοδομικές Υπηρεσίες διαθέτουν 

υποτυπώδη ή καθόλου μηχανογραφική υποστήριξη, η οποία, όπου υπάρχει, 

χρησιμεύει κυρίως για την τήρηση του πρωτοκόλλου. Με τη μηχανογράφηση, 

όμως, είναι δυνατό να διευκολυνθεί η τήρηση του αρχείου και ως εκ τούτου η 

εύκολη αναζήτηση στοιχείων και υποθέσεων, ο συσχετισμός φακέλων 

αυθαιρέτων και φακέλων οικοδομικών αδειών, ο εντοπισμός και η 

παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων και ως εκ τούτου η άμεση 

ενημέρωση των πολιτών, ενώ, αντίθετα, η μέχρι σήμερα έλλειψή της έχει 

καταστήσει αδύνατη την ταχεία βεβαίωση και είσπραξη των προστίμων 

διατήρησης αυθαιρέτων. Σε όλες τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες που 

ελέγχθηκαν, καταγράφηκε ανάγκη βελτίωσης τόσο της υλικοτεχνικής όσο και 
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της κτιριακής υποδομής, δεδομένου ότι σε πολλές από τις υπηρεσίες οι 

γραφειακοί χώροι είναι ανεπαρκείς, με κακές συνθήκες φυσικού φωτισμού 

και αερισμού, με υψηλή στάθμη θορύβου, χωρίς χώρους αναμονής για το 

κοινό, ενώ, σε πολλές περιπτώσεις, λόγω έλλειψης χώρου, το αρχείο 

φυλάσσεται σε διαφορετικά ακίνητα από αυτά στα οποία στεγάζεται και 

λειτουργεί η υπηρεσία, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εργασία και να 

καθυστερεί η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.» (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 2010: σελ 34) 

 

3.3 Ν. 3852/10 − Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

 Με τον Ν. 3852/10 που έχει τον τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης»  επανασχεδιάζεται ο χάρτης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι 

αλλαγές είναι ευρείας κλίμακας και ανήκουν στην τάξη αυτών που γίνονται 

ανά πολλές δεκαετίες. Καταργείται ο δεύτερος βαθμός τοπικής 

αυτοδιοίκησης (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις –Ν.Α.) όπως ίσχυε μέχρι 

τότε, αλλάζουν ριζικά τα όρια των Δήμων με σημαντική μείωση του 

αριθμού τους και αύξηση του μεγέθους τους και δημιουργείται μια νέα 

δεύτερη βαθμίδα αιρετής διοίκησης στα όρια των κρατικών Περιφερειών. 

Παράλληλα γίνεται μια μεγάλη ανακατάταξη αρμοδιοτήτων και 

προσωπικού. 

 Η προηγούμενη οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης είχε γίνει με 

το Π.Δ. 3-12-97,το Ν. 2218/94 και το Π.Δ. 30/1-2-96 Οι δύο τελευταίες 

νομοθετικές ρυθμίσεις αφορούν το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης ο 

οποίος οργανώνεται μέσω των Ν.Α. στα όρια των νομών της χώρας (με 

μικρές εξαιρέσεις). Καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο κανονισμός 

λειτουργίας τους και αποκτούν αυτοδιοίκηση (εκλογή Νομαρχών με 

ψηφοφορία από πολίτες).  Παύουν να είναι πλέον αποκεντρωμένα τμήματα 
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της κεντρικής διοίκησης όπως πριν. Το Π.Δ. 3-12-97 (Καποδίστριας) αφορά 

τη την πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία συγκροτείτε σε δήμους, 

τα όρια και το αντικείμενο των οποίων αλλάζει σε μεγάλη έκταση.

  Σχήμα 1: Οι νέοι δήμοι που δημιουργούνται στο Ν. Μεσσηνίας από το 
πρόγραμμα «Καλλικράτης» 
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 Οι αλλαγές που εφαρμόζονται με τον Ν. 3852/10 (Πρόγραμμα 

Καλλικράτης) είναι μεγαλύτερου μεγέθους σε σχέση με τις προηγούμενες 

διατάξεις. Αφορούν ταυτόχρονα τον πρώτο και δεύτερο βαθμό 

αυτοδιοίκησης καθώς και τα αποκεντρωμένα τμήματα της κεντρικής 

διοίκησης. Κύριο χαρακτηριστικό, όπως αναφέρθηκε, είναι η αύξηση του 

μεγέθους και η μείωση του αριθμού των μονάδων τόσο του πρώτου όσο και 

του δεύτερου βαθμού της αυτοδιοίκησης. Έτσι στην περίπτωση που 

εξετάζουμε στη θέση των πέντε πρώην Ν.Α. Αργολίδος, Αρκαδίας, 

Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας δημιουργείται η Περιφέρεια 

Πελοποννήσου που καλύπτει γεωγραφικά όλες αυτές τις περιοχές. Όσον 

αφορά τους Δήμους παρατηρείται μια αντίστοιχη μεταβολή. Στο Ν. 

Μεσσηνίας από ένα σύνολο 31 Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 2538/97: 29 

Δήμοι και 2 Κοινότητες) μεταβαίνουμε σε 6 νέους Δήμους. Οι δήμοι αυτοί 

είναι: ο Δ. Καλαμάτας, ο Δ. Μεσσήνης, ο Δ. Πύλου – Νέστορος, ο Δ. 

Τριφυλίας, ο Δ. Οιχαλίας και ο Δ. Δυτικής Μάνης. Στο σχήμα 1 

παρουσιάζονται οι 6 νέοι δήμοι καθώς και τα όρια των παλαιότερων δήμων 

από τη συγχώνευση των οποίων προκύπτουν. 

 Εστιάζοντας στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες αυτές οργανώνονται 

σήμερα στα όρια των νέων δήμων. Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 

3852/10 οι περισσότερες από τις αρμοδιότητες των Πολεοδομιών που 

λειτουργούσαν υπό το καθεστώς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

μεταβιβάζονται ως πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων. Οι αρμοδιότητες 

αυτές προστίθενται σε αντίστοιχες που υπήρχαν στου δήμους. Κάποια άλλα 

αντικείμενα, λιγότερα σε αριθμό, των πρώην Πολεοδομιών στα πλαίσια των 

Ν.Α., μεταβιβάζονται στις νεοσύστατες Περιφέρειες. Στο πίνακα 3 

βλέπουμε ποιες βασικές αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν στους δήμους και 

ποιες στις περιφέρειες. Επίσης ποιες ήταν αυτές που άνηκαν στους δήμους 

και εντάσσονται τώρα στα πλαίσια των πολεοδομιών.  
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Αρμοδιότητες που μεταφέρονται στους 
Δήμους 

Αρμοδιότητες που 
μεταφέρονται στις Περιφέρειες  

• Όλες οι διαδικασίες που έχουν σχέση με 

την έκδοση οικοδομικών αδειών. 

• Έλεγχος και την επιβολή προστίμων για 

την κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων 

•  Εφαρμογή ρυμοτομικών σχεδίων  και  

σύνταξη των σχετικών διαγραμμάτων. 

•  Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων 

που προορίζονται για σύνταξη πράξεων 

τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή 

πράξεων εφαρμογής 

• επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και 

μελετών Πράξεων Εφαρμογής. 

•  Η σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής και 

Πράξεων Αναλογισμού. 

• Έκδοση βεβαιώσεων χρήσης, όρων 

δόμησης, αρτιότητας και 

οικοδομησιμότητας, εισφορών σε γη κτλ 

• Η παρακολούθηση εφαρμογής 

Ειδικών Χωροταξικών 

Μελετών και ΖΟΕ. 

• Η γνωμοδότηση για 

παρέκκλιση από τους όρους 

δόμησης για κατασκευή 

κτιρίων που προορίζονται για 

ειδικές χρήσεις 

•  Η έγκριση σημειακών – 

εντοπισμένων τροποποιήσεων 

των ρυμοτομικών σχεδίων και 

των χρήσεων και όρων 

δόμησης αυτών. 

•  Η κύρωση πράξης εφαρμογής 

πολεοδομικής μελέτης καθώς 

και πράξεων προσκυρώσεως, 

τακτοποιήσεως  

Αρμοδιότητες των Δήμων που εντάσσονται 
στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες 

 

• ανάθεση και παρακολούθηση 

πολεοδομικών μελετών και μελετών 

Πράξεων Εφαρμογής ή Πράξεων 

Αναλογισμού  

• βεβαιώσεις υψομέτρου και οριστικής 

στάθμης των οδών. 

 

Πίνακας 3: Μεταφορά αρμοδιοτήτων με το Ν. 3852/10 

 Μετά την ψήφιση και δημοσίευση του προγράμματος Καλλικράτη 

(ΦΕΚ 87Α/7-6-10) δόθηκε μια περίοδος μερικών μηνών, έως την 1-1-2011 
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για τη συγκρότηση και οργάνωση των νέων δήμων. Σε αυτό το διάστημα θα 

έπρεπε να γίνουν και οι διαδικασίες για τη δημιουργία των νέων 

Πολεοδομικών Υπηρεσιών ώστε να γίνει η μετάβαση με το ξεκίνημα του 

2011. Οι πρώην Πολεοδομίες άρχισαν να λειτουργούν κυρίως ως 

Πολεοδομίες του δήμου όπου βρισκόταν η έδρα της Νομαρχίας 

(πρωτεύουσες νομών) με αντίστοιχη μετάταξη προσωπικού. Ταυτόχρονα 

δόθηκε η δυνατότητα στους δήμους όπου δεν υπήρχε επάρκεια 

υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού να αναστείλουν την άσκηση 

κάποιων πρόσθετων αρμοδιοτήτων (όπως η έκδοση οικοδομικών αδειών) 

εως τις 31-12-2012. Την περίοδο αυτή για τις παραπάνω αρμοδιότητες θα 

λάμβαναν διοικητική υποστήριξη από το δήμο της έδρας του νομού. 

 Στη περίπτωση της Μεσσηνίας λειτουργούσε μια κεντρική 

Διεύθυνση με έδρα την Καλαμάτα και αρμοδιότητα όλο τον νομό καθώς 

επίσης και δύο αποκεντρωμένα τμήματα που εξυπηρετούσαν περιοχές σε 

μεγάλη απόσταση από την Καλαμάτα. Το ένα τμήμα είχε έδρα την 

Κυπαρισσία και το δεύτερο την Πύλο. Τα τμήματα αυτά είχαν αντικείμενο 

σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο αυθαίρετων 

κατασκευών. Τα υπόλοιπα θέματα καλύπτονταν από την κεντρική 

υπηρεσία. Από το 2001 δημιουργήθηκαν τρεις νέες πολεοδομικές 

υπηρεσίες. Η μία από αυτές λειτουργεί εντός του Δήμου Πύλου – Νέστορος 

και ο πυρήνας της στελεχώνεται από τους πρώην υπαλλήλους του τμήματος 

της Πύλου. Έχει αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες σε σχέση με πριν, 

ωστόσο κάποια αντικείμενα (όπως οι χρήσεις γης) καλύπτονται από την 

πολεοδομία του κεντρικού δήμου. Η δεύτερη πολεοδομική υπηρεσία 

εντάσσεται στα πλαίσια του δήμου Τριφυλίας και έχει βασιστεί πάνω στο 

αντίστοιχο πρώην τμήμα της Κυπαρισσίας. Σταδιακά έχει προχωρήσει και 

έχει αναλάβει σήμερα το σύνολο των αρμοδιοτήτων που της αντιστοιχούν.  
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 Και βέβαια δημιουργήθηκε η Πολεοδομική Υπηρεσία του δήμου 

Καλαμάτας η οποία στην αρχική της μορφή συγκροτούταν από τους πρώην 

υπαλλήλους της Πολεοδομίας της Ν.Α. Μεσσηνίας. Μάλιστα η νέα 

υπηρεσία βρίσκεται στο ίδιο κτίριο και γραφεία που στεγαζόταν η παλιά 

υπηρεσία. Στη συνέχεια ακολούθησε η κατάργηση τμήματος (Σχέδιο 

Πόλης) του δήμου και η ενσωμάτωσή του στην δ/νση Πολεοδομίας λόγω 

συναφών αντικειμένων. Παράλληλα έγινε και μια αναδιάταξη των 

τμημάτων της διεύθυνσης ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα στις αλλαγές, οι 

οποίες επίσης επήλθαν και από νέες διατάξεις. Παρά την είσοδο νέων 

υπαλλήλων, ο συνολικός αριθμός αυτών παρουσίασε μια μικρή μείωση 

λόγω της αποχώρησης πολλών κατόπιν συνταξιοδότησης. Η Πολεοδομική 

Υπηρεσία του δήμου Καλαμάτας εκτός από κάποιες αρμοδιότητες που 

διατήρησε, όπως αναφέρθηκε από τις δύο άλλες αντίστοιχες Υπηρεσίες του 

νομού, ασκεί σήμερα καθήκοντα και εντός των ορίων των δήμων 

Μεσσήνης, Οιχαλίας και Δυτικής Μάνης παρέχοντας διοικητική 

υποστήριξη. Αυτό αναμένεται να ολοκληρωθεί εως το τέλος του 2012, 

οπότε είναι υποχρεωμένοι όλοι οι δήμοι να δημιουργήσουν Πολεοδομικές 

Υπηρεσίες. Εξαίρεση αποτελεί ο δ. Δυτικής Μάνης ο οποίος έχει 

χαρακτηριστεί ως ορεινός και υπάρχει δυνατότητα συνεχούς διοικητικής 

υποστήριξης από τον οικείο δήμο που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο 

δ. Καλαμάτας. 

 Εξετάζοντας διαχρονικά την εξέλιξη της τοπικής αυτοδιοίκησης τις 

τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, διαπιστώνουμε ότι αυτή θα μπορούσε να 

ενταχθεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποκέντρωσης όπου η κεντρική 

διοίκηση (Υπουργεία – Κεντρική Κυβέρνηση) συρρικνώνεται και τη θέση 

της καταλαμβάνουν αυτοδιοικούμενοι φορείς. Έτσι από τις κρατικές 

Νομαρχίες της δεκαετίας του 1980 προχωράμε την επόμενη δεκαετία στις 

αιρετές όπου μαζί με την ανασχεδίαση των δήμων οδηγούμαστε στους δύο 

βαθμούς αυτοδιοίκησης. Η Κεντρική Κυβέρνηση περιορίζεται στις 
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περιφέρειες για να περιοριστεί ακόμη περισσότερο στις αποκεντρωμένες 

διοικήσεις μετά το Καλλικράτη.  Είναι μια εξέλιξη που εμπεριέχει και 

στοιχεία αντίθετα της αποκέντρωσης. Οι δύο βαθμίδες της τοπικής 

αυτοδιοίκησης όπως διαμορφώνονται αυξάνονται σε μέγεθος και αποκτούν 

πιο κεντρική οργάνωση. Ωστόσο αποκεντρώνονται σε αυτές λειτουργίες 

που ασκούνταν σε υψηλότερο επίπεδο. Έτσι και στην περίπτωση της 

πολεοδομίας από μια κεντρικά οργανωμένη υπηρεσία θα πρέπει να 

οδηγηθούμε στη Μεσσηνία σε πέντε νέες αυτόνομες αποκεντρωμένες 

υπηρεσίες. Ωστόσο κάποιες από τις αρμοδιότητες παραμένουν στη δεύτερη 

βαθμίδα της αυτοδιοίκησης όπου σήμερα είναι Περιφέρειες οι οποίες είναι 

αρκετά πιο κεντρικά οργανωμένες (συγκρινόμενες με τις πρώην Ν.Α.) 

 Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον Ν. 3852/10 διακρίνουμε 

τους στόχους που επιδιώκονται από αυτόν. Αρκετούς τους έχουμε 

συναντήσει στα προηγούμενα κεφάλαια της αποκέντρωσης όσο και του 

N.P.M. Με την αναδιάταξη της διοίκησης  και την αποκέντρωση πολλών 

λειτουργιών επιχειρείται ο εξορθολογισμός της κεντρικής διοίκησης, η 

αποσυμφόρησή της από αρμοδιότητες που μπορούν να ασκηθούν 

αποτελεσματικότερα σε τοπικό επίπεδο και η εστίαση στην επιτελική της 

λειτουργία. Βασικοί στόχοι είναι επίσης η ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, η μείωση του 

μεγέθους του κράτους, η προσαρμογή σε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές (όπως 

η συνθήκη της Λισσαβόνας), η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η 

ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών και της διαφάνειας σε όλα τα 

επίπεδα διακυβέρνησης), η αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς, η 

αντιμετώπιση της κρίσης, η ενίσχυση της δημοκρατίας, η υιοθέτηση νέων 

τεχνολογιών 
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 Κάποιες από τις παραπάνω επιδιώξεις θα εξετάσουμε στη συνέχεια 

κατά πόσο επιτυγχάνονται από την επιμέρους αποκέντρωση των 

Πολεοδομικών Υπηρεσιών. 

 

3.4 Ν. 4030/11 - Έκδοση Αδειών Δόμησης. 

  Νε τον Ν. 4030/22-11-11 (Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, 

ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις ΦΕΚ 249Α/25-11-11) μετά από 

δεκαετίες αλλάζει σημαντικά ο τρόπος έκδοσης των οικοδομικών αδειών 

και για πρώτη φορά επιχειρείται ο έλεγχος κατά την κατασκευή. Oι νέες 

διαδικασίες  θα μπορούσαν να συντελέσουν στην αποσυμφόρηση των τόσο 

επιβαρυμένων πολεοδομιών. 

 Με την έλευση του Ν. 4030/11 οι Οικοδομικές Άδειες που 

αποτελούσαν την έγκριση για την ανέγερση ενός κτιρίου και συνοδεύονται 

από όλες τις σχετικές μελέτες αντικαθίστανται τώρα με την Άδεια Δόμησης. 

Για την έκδοση της τελευταίας προαπαιτούμενο είναι η χορήγηση της 

Έγκρισης Δόμησης. Ας δούμε όμως τους δύο νέους ορισμούς: 

• έγκριση δόμησης: η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα 

με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης.  

• άδεια δόμησης: η άδεια που επιτρέπει την εκτέλεση των οικοδομικών 

εργασιών που περιγράφονται σε αυτήν και στις μελέτες που τη 

συνοδεύουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 

 Η έγκριση δόμησης αποτελεί το προκαταρκτικό στάδιο και το μόνο 

στάδιο στο οποίο γίνεται ουσιαστικός έλεγχος από τις Πολεοδομικές 

Υπηρεσίες που μετονομάζονται σε Υπηρεσίες Δόμησης. Τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης είναι: α) Αίτηση, 

δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων και φύλλο ελέγχου, β) τοπογραφικό 
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διάγραμμα (τ.δ.) και διάγραμμα δόμησης (δ.δ.), γ)αποδεικτικά καταβολής 

εισφορών και κρατήσεων. Επίσης υποβάλλονται δικαιολογητικά που 

σχετίζονται με την ιδιοκτησία, την νομιμότητα υφιστάμενων κτισμάτων και 

όποιες εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών απαιτούνται. Όσον αφορά τα τ.δ. και 

δ.δ. τίθενται κάποιες επιπλέον προδιαγραφές στη σύνταξή τους. Η 

Υπηρεσία Δόμησης ελέγχει τα στοιχεία αυτά και σε διάστημα πέντε ημερών 

από την υποβολή είναι υποχρεωμένη στη χορήγηση της έγκρισης δόμησης. 

Αν διαπιστωθούν λάθη ή ελλείψεις ενημερώνονται ο ιδιοκτήτης και ο 

μελετητής μηχανικός προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συμπληρώσεις 

– διορθώσεις, μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης. 

 Για την έκδοση της άδειας δόμησης θα πρέπει να υποβληθεί η 

έγκριση δόμησης και όλα τα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η υποβολή του φακέλου για την 

έκδοση της άδειας δόμησης θα πρέπει να γίνει σε διάστημα δώδεκα μηνών 

από την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης δόμησης. Η Υπηρεσία 

Δόμησης ελέγχει την πληρότητα του φακέλου, τα αποδεικτικά καταβολής 

εισφορών και κρατήσεων και σε δύο ημέρες εκδίδει την άδεια δόμησης. 

 Η διαφορά με το προηγούμενο καθεστώς είναι, μέχρι στιγμής, 

μεγάλη. Βλέπουμε πως ο έλεγχος στις πολεοδομικές υπηρεσίες γίνεται κατά 

το στάδιο της χορήγησης της έγκρισης δόμησης. Όσον αφορά τις μελέτες, 

ελέγχεται μόνο το τοπογραφικό διάγραμμα και το διάγραμμα δόμησης. Τα 

δύο αυτό στοιχεία είναι σημαντικά σε μια άδεια όμως πριν το Ν. 4030/11 

ήταν υποχρεωτικός ο έλεγχος στις Πολεοδομίες μιας πολύ μεγαλύτερης 

σειράς μελετών και σχεδίων. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 

αρχιτεκτονική μελέτη (περιλαμβάνει σειρά σχεδίων), μελέτης παθητικής 

πυροπροστασίας, στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, μελέτη 

ενεργειακής απόδοσης κτιρίου, μελέτη χρονικού προγραμματισμού 

εκτέλεσης έργου, μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων, 
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ταυτότητα κτιρίου κτλ. Η ευθύνη για την ορθότητα και νομιμότητα των 

παραπάνω μεταφέρεται αποκλειστικά στους ιδιώτες μηχανικούς που 

συνέταξαν τις σχετικές μελέτες.  

 Μια επόμενη σημαντική αλλαγή είναι η μείωση του χρόνου ελέγχου 

στις Υπηρεσίες Δόμησης. Τώρα απαιτούνται πέντε μέρες για τον έλεγχο και 

δύο μήνες για παρατηρήσεις όσον αφορά την έγκριση δόμησης και 2 μέρες 

για την άδεια δόμησης. Πριν ο έλεγχος και η συμπλήρωση των 

παρατηρήσεων έπρεπε να ολοκληρωθούν σε διάστημα εννέα μηνών. Όμως, 

πολλές φορές, λόγω του μεγάλου αριθμού των ελέγχων, της συνηθισμένης 

υποστελέχωσης των πολεοδομιών (και πολλών άλλων προβλημάτων) 

είχαμε υπέρβαση του διαστήματος αυτού. 

 Συνεχίζοντας την περιγραφή του Ν. 4030/11, επισημαίνεται η 

πρόβλεψη για συστηματική εφαρμογή της πληροφορικής επιστήμης και 

ιδιαίτερα του διαδικτύου, τόσο στις συναλλαγές υπηρεσιών και πολιτών 

όσο και στην επικοινωνία μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα 

θα υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής με πρόθεση στο μέλλον να 

γίνονται μόνο ηλεκτρονικά οι αιτήσεις και όλες οι συναλλαγές. Θα 

καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.): α) η λειτουργία 

διαδραστικής διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά 

με την Πολεοδομική Νομοθεσία β) ο τρόπος διαδικτυακής συνεργασίας 

μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και άλλων φορέων που χορηγούν 

εγκρίσεις και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τις δημόσιες 

αρχές γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των στοιχείων και δικαιολογητικών που 

υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης μετά από έκδοση Κ.Υ.Α. θα 

καθορίζονται τα σχετικά με την αποκλειστική ηλεκτρονική υποβολή, το 

πληροφορικό σύστημα που θα χρησιμοποιείτε, η διαδικασία, η 

προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων, οι προσφερόμενες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες, η ηλεκτρονική επικοινωνία των υπηρεσιών, η διαδικασία 



59 

 

ψηφιοποίησης του αρχείου των υπηρεσιών δόμησης. Το πιο σημαντικό 

είναι ότι μετά τα παραπάνω θα εκτελούνται αποκλειστικά ηλεκτρονικά α) 

κάθε είδους επικοινωνία, συναλλαγή ή υποβολή στοιχείων μεταξύ 

δημοσίων αρχών και πολιτών, β) η διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης 

και έκδοσης δόμησης και με τεχνικά μέσα που προσφέρουν ιχνηλασιμότητα 

και διαφάνεια σε κάθε πολίτη. Κάθε εγκριτικό στάδιο θα δημοσιεύονται στο 

διαδίκτυο.  

 Όλα τα παραπάνω θα αποτελέσουν ένα σημαντικό βήμα στην 

αντιμετώπιση πολλών χρόνιων προβλημάτων που συναντάμε στις 

πολεοδομίες. Όμως απαιτούν την έκδοση σχετικών αποφάσεων και την 

προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Η 

εμπειρία από τη μέχρι τώρα πρακτική του Ελληνικού Δημοσίου Τομέα δεν 

μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για άμεση υλοποίηση και εφαρμογή. 

 Ένας δεύτερος τομέας αλλαγών που εισάγει ο Ν. 4030/11 αφορά 

τους Ελεγκτές Δόμησης και τον έλεγχο κατά τα στάδια ανέγερσης του 

κτιρίου. Οι ελεγκτές δόμησης έχουν τις αρμοδιότητες: α) ελέγχου όλων των 

κατασκευών, για τις οποίες εκδίδεται άδεια δόμησης, ως προς την ορθή 

εφαρμογή και τήρηση των μελετών σύμφωνα με τις οποίες εκδόθηκε η 

άδεια. β) ελέγχου όλων των κατασκευών, ύστερα από επώνυμη καταγγελία 

ή εντολή από προϊστάμενη αρχή. Η ιδιότητα του ελεγκτή δόμησης είναι 

ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου γενικότερα. 

Προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας αυτής είναι η κατοχή πτυχίου 

μηχανικού Π.Ε. ή Τ.Ε. και η επαγγελματική εμπειρία σε θέματα μελέτης ή 

επίβλεψης ή κατασκευής κτιρίων. Ο ελεγκτής δόμησης αποκτά την ιδιότητα 

αυτή για δύο έτη. Μετά το διάστημα αυτό δε μπορεί να ξαναποκτήσει την 

ίδια ιδιότητα αν δεν περάσουν άλλα δυο έτη. Ο ελεγκτής δόμησης 

απαγορεύεται να προβεί σε έλεγχο κτιρίου στο οποίο συμμετείχε στη 

μελέτη, επίβλεψη ή κατασκευή ή σε κτίριο πού έχει κάποιο ποσοστό 



60 

 

συνιδιοκτησία. Μετά την έκδοση της άδειας δόμησης και την έναρξη των 

οικοδομικών εργασιών είναι υποχρεωτική η διενέργεια ελέγχων. Οι έλεγχοι 

γίνονται σε τρία στάδια από διαφορετικό κάθε φορά ελεγκτή δόμησης. Τα 

στάδια ελέγχου είναι τα εξής: α) Αμέσως μετά την ολοκλήρωση ξυλοτύπων, 

οπλισμού θεμελίωσης και τοιχίων υπογείου, β) Αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού και της τοιχοποιίας, γ) Μετά την 

ολοκλήρωση του κτιρίου. Μετά τον έλεγχο ο ελεγκτής συντάσσει πόρισμα 

που αποστέλλει στην Υπηρεσία Δόμησης. Αν δεν διαπιστωθούν παραβάσεις 

γίνεται ενημέρωση για συνέχιση εργασιών. Σε αντίθετη περίπτωση η 

Υπηρεσία Δόμησης επιβάλλει κυρώσεις. 

 Στη συνέχεια του Ν. 4030/11 περιγράφεται η σύσταση και οι 

αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης και Ενέργειας 

(ΕΥΕΔΕΝ) και του Εποπτικού Συμβουλίου. Τα δύο αυτά σώματα, μεταξύ 

άλλων ελέγχουν το έργο των Ελεγκτών Δόμησης, μέσω δειγματοληπτικών 

ελέγχων ή μετά από σχετική καταγγελία και επιβάλλουν τυχόν ποινές. 

 Ο έλεγχος στα στάδια κατασκευής ενός κτιρίου είναι μια καινοτομία 

που εισάγεται για πρώτη φορά στην ιστορία των ελέγχων και εγκρίσεων 

που απαιτούνται για την ανέγερση ενός κτιρίου στην Ελλάδα. Αυτό 

αναμένεται να έχει σημαντικές επιδράσεις στη δημιουργία του δομημένου 

περιβάλλοντος και στην αυθαίρετη δόμηση. 

 Μια ακόμη μεγαλύτερη καινοτομία είναι η παραχώρηση του 

ελέγχου σε ιδιώτες μηχανικούς εκτός πλαισίου της πολεοδομικής 

υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια μορφή αποκέντρωσης 

λειτουργιών. Παρότι χρησιμοποιούνται μηχανικοί εκτός του δημοσίου 

τομέα αυτοί δεν λειτουργούν με κριτήρια που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα. 

Επιλέγονται για τους ελέγχους κατόπιν κλήρωσης και αμείβονται σύμφωνα 

με τις αμοιβές που ορίζει η πολιτεία. Ωστόσο φαίνεται να αποτελεί μια 
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λύση στο χρόνιο πρόβλημα της υποστελέχωσης των πολεοδομικών 

υπηρεσιών, το οποίο είναι και βασικός ανασταλτικός παράγοντας για τη 

διεξαγωγή των όποιων ελέγχων σε στάδιο κατασκευής. 

 

3.4.1 Ν. 4030/11 – Σύνοψη, Συμπεράσματα. 

 Στον πίνακα 4 εμφανίζονται συνοπτικά οι αλλαγές που εισήγαγε ο 

Ν. 4030/11 στην έκδοση των Αδειών Δόμησης (πρώην Οικοδομικές Άδειες) 

Αλλαγές που έφερε ο Ν. 4030/11 Αλλαγές που ακόμα δεν έχουν 
εφαρμοστεί 

• λιγότεροι έλεγχοι από τις υπηρεσίες 

δόμησης 

• μείωση χρόνου έγκρισης και 

έκδοσης 

• έλεγχος κατά τα στάδια κατασκευής 

του κτιρίου 

• έλεγχοι εκτός των υπηρεσιών 

δόμησης 

• μετατόπισης της ευθύνης για την 

μελέτη και κατασκευή σε ιδιώτες 

μηχανικούς 

• ευρύτατη χρήση της 

πληροφορικής και του 

διαδικτύου στους ελέγχους και 

στις συναλλαγές πολιτών με 

τη διοίκηση καθώς και μεταξύ 

των υπηρεσιών 

Πίνακας 4: Τα νέα δεδομένα του Ν. 3852/10 στην έκδοση Αδειών Δόμησης 

 Τα πρώτα συμπεράσματα από τις μεταρρυθμίσεις του Ν. 4030/11 

είναι ότι με την εφαρμογή του θα προκύψουν πολλά και σημαντικά θετικά 

αποτελέσματα. Παρακάτω παρουσιάζονται τα σπουδαιότερα: 
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• Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και ιδιωτών μηχανικών- 

μελετητών με τη μείωση των ελέγχων και του χρόνου έγκρισης και 

έκδοσης των αδειών. Επίσης με τη μεγάλη μείωση του χρόνου που 

καταναλώνουν εντός των πολεοδομιών. 

• Αποσυμφόρηση Πολεοδομιών από χρονοβόρες διαδικασίες, 

ελέγχους και ευθύνες. Δίνεται δυνατότητα για αποτελεσματικότερη 

άσκηση του πιο ουσιαστικού έργου που έχει ανατεθεί σε αυτές όπως 

ο πολεοδομικός σχεδιασμός και η εφαρμογή του. 

• Περιορισμός τυχόν φαινομένων διαφθοράς – προσοδοθηρίας με τη 

μείωση ελέγχων και επαφής υπαλλήλου με πολίτη. 

• Βελτίωση της αποδοτικότητας αφού για το ίδιο έργο οι υπηρεσίες θα 

ασχολούνται λιγότερο χρόνο και θα απαιτείται λιγότερη εργασία  

• Ώθηση στην ανάπτυξη εφόσον δίνεται η δυνατότητα για ταχύτερη 

ανέγερση των κτιρίων μετά την απεμπλοκή από χρονοβόρες 

διαδικασίες ελέγχων – εγκρίσεων. 

• Ενίσχυση του κλάδου των μηχανικών εφόσον τους δίνεται και η 

δυνατότητα να εργαστούν και ως ελεγκτές δόμησης  

• Περιορισμός της αυθαίρετης δόμησης αφού για πρώτη φορά θα 

γίνεται έλεγχος για το τι κτίζεται. Αυτό έχει και ως συνέπεια την 

ορθότερη εφαρμογή του σχεδιασμού με επακόλουθα την προστασία 

του περιβάλλοντος, την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την 

ανάπτυξη 

• Όλα τα παραπάνω αθροιστικά οδηγούν προς την κατεύθυνση 

αντιμετώπισης της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης που 

διέρχεται η χώρα. 

 

 Επίσης η εφαρμογή των προβλέψεων που δεν έχουν ακόμη 

υλοποιηθεί (πίνακας 4) αναμένεται να ενισχύσει τα θετικά αποτελέσματα με 

επιπτώσεις όπως: 
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• Ελαχιστοποίηση του χρόνου επίσκεψης πολιτών και ιδιωτών 

μηχανικών στις πολεοδομίες 

• Εύκολη και ίση πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες 

• Διαφάνεια και αμεροληψία. 

 Εκτός από τα ανωτέρω θετικά στοιχεία έχουν καταγραφεί και 

ορισμένες αρνητικές αντιδράσεις. Μία από αυτές προέρχεται από 

μηχανικούς εκτός του δημοσίου τομέα που θεωρούν ότι το επάγγελμά τους 

επιφορτίζεται με πολύ μεγάλες ευθύνες δυσανάλογες των αμοιβών τους.  

Όμως όπως προκύπτει από την εξέταση του νόμου καμία επιπλέον ευθύνη 

δε αναλαμβάνουν σε σχέση με πριν. Απλά σήμερα είναι οι μόνοι υπεύθυνοι 

των μελετών που συντάσσουν χωρίς αυτές να προσυπογράφονται από 

κάποια δημόσια υπηρεσία. 

 Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και η περίοδος που 

εφαρμόζονται τα μέτρα που περιγράφηκαν. Είναι εν μέσω της 

δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης, και όπως αναφέρθηκε, ένας από 

τους στόχους είναι η αντιμετώπιση αυτής. Όμως το διάστημα αυτό έχει 

μειωθεί δραματικά ο αριθμός αιτήσεων για ανέγερση νέων κτιρίων. Ο 

νόμος αυτός θα είχε πολύ πιο σημαντικές επιδράσεις αν εφαρμοζόταν 

μερικά χρόνια πριν όπου ένας τεράστιος όγκος φακέλων για έκδοση 

οικοδομικών αδειών κατάκλυζε κάθε πολεοδομία.  

 

3.5 Ν. 4067/12, Ν. 3843/10 και Ν. 4014/11 

 Μια ακόμη σειρά διατάξεων που εκδόθηκαν τα δύο τελευταία 

χρόνια έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο των πολεοδομικών υπηρεσιών 

και επηρεάζουν τη λειτουργία τους. Οι κυριότερες από αυτές είναι οι νόμοι 

4067/12, Ν. 3843/10 και Ν. 4014/11. Οι νόμοι αυτοί, αν και δεν επηρεάζουν 
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στον ίδιο βαθμό όπως οι νόμοι που είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, 

επιφέρουν κάποιες σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Ας τους δούμε πιο 

αναλυτικά. 

 

3.5.1 Ν. 4067/12 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. 

 Με την ψήφιση του Ν. 4067/12 εκδίδεται ο Νέος Οικοδομικός 

Κανονισμός. Περίπου κάθε δέκα με δεκαπέντε χρόνια τροποποιείται ο 

Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΓΟΚ) γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για 

τις πολεοδομικές υπηρεσίες, διότι αυτός αποτελεί το βασικό εργαλείο για 

την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Στον ΓΟΚ περιλαμβάνονται οι 

βασικοί ορισμοί και προϋποθέσεις που αφορούν την ανέγερση ενός κτιρίου, 

τον ορισμό και την εφαρμογή των ρυμοτομικών σχεδίων και γενικότερα τη 

δυνατότητα και τον τρόπο δόμησης ενός οικοπέδου. Ειδικότερα με αυτόν 

ορίζονται σημαντικές έννοιες και θέματα όπως: ο συντελεστής δόμησης, το 

ποσοστό κάλυψης, η απαίτηση για έκδοση ή μη άδειας δόμησης, η χρήση 

κτηρίων, η αρτιότητα και οικοδομησιμότητα, η αφετηρία μέτρησης υψών, 

τα πλάτη των δρόμων, η φύτευση, ειδικά θέματα για τοποθέτηση κτιρίων, 

για προσθήκες και αρκετά άλλα. Επίσης σε αυτόν περιέχονται σημαντικά 

πολεοδομικά θέματα και θέματα προστασίας της αρχιτεκτονικής 

κληρονομιάς. Ο ΓΟΚ αποτελεί την αλφαβήτα όσον αφορά την νομοθεσία 

σχετικά με την ανέγερση κτιρίων αλλά και τη γενικότερη πολεοδομική 

νομοθεσία. 

 Με τον Ν. 4067/12 αντικαθίσταται ο ΓΟΚ που είχε ψηφιστεί με τον 

Ν. 1577/1985 και τροποποιήθηκε με τον Ν.2831/2000. Μάλιστα από 

«Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» μετονομάζεται σε «Νέος Οικοδομικός 

Κανονισμός». Βέβαια η ονομασία αυτή θα φαντάζει παράταιρη σε μερικά 
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χρόνια και ιδιαίτερα όταν ο «νέος» αυτός κανονισμός θα φτάσει στο σημείο 

να αντικατασταθεί από κάποιον ακόμη νεότερο. 

 Ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός συμπληρώνει σε αρκετά σημεία 

τον προηγούμενο προσθέτοντας νέα άρθρα καθώς και νέες παραγράφους σε 

υφιστάμενα.  Επίσης τροποποιεί κάποια από αυτά, αλλά όχι σε μεγάλο 

βαθμό. Η αναλυτική περιγραφή των αλλαγών είναι εκτός πλαισίου της 

παρούσας εργασίας. Όσον αφορά τη λειτουργία των πολεοδομικών 

υπηρεσιών αναφέρουμε ως αρνητική επίδραση την υποχρέωση των 

υπαλλήλων να τον μελετήσουν και να προσαρμοστούν στις προϋποθέσεις 

του. Αυτό απαιτεί ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής με μειωμένη την 

αποδοτικότητα της εργασίας. Ωστόσο, παρ’ όλο που ο ΝΟΚ είναι σε πολλά 

σημεία εκτενέστερος σε σχέση με πριν, έχουν ενσωματωθεί σε αυτόν 

αρκετές διατάξεις, είτε παλιότερες είτε νεότερες, που είχαν άμεση σχέση 

τον ΓΟΚ αλλά βρίσκονταν σκόρπιες σε διάφορα σημεία της νομοθεσίας. 

Επίσης διευκρινίζονται αρκετά σημεία της νομοθεσίας που δεν είχαν 

ξεκάθαρη ερμηνεία και δυσκόλευαν τη λήψη αποφάσεων. Στα αρνητικά θα 

μπορούσαν να προστεθούν ότι αρκετά σημεία είναι ακόμη σύνθετα στην 

ερμηνεία και εφαρμογή τους και ότι δεν έχουν γίνει βήματα απλοποίησης 

της νομοθεσίας και απλούστευσης των ελέγχων. Στον επόμενο πίνακα 

βλέπουμε τα θετικά και τα αρνητικά σημεία του Ν. 4067/12  

Θετικά σημεία του Ν. 4067/12 Αρνητικά σημεία του Ν. 4067/12 

• συγκέντρωση συναφών διατάξεων 
• ερμηνεία πολλών σημείων 

νομοθεσίας 

 

• απαιτεί μελέτη από υπαλλήλους και 
χρόνο προσαρμογής 

• αφήνει ακόμη σημεία δυσεπίλυτα 
• δεν απλοποιεί νομοθεσία και δεν 

απλουστεύει διαδικασίες. 

Πίνακας 5: Κριτική του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού 
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3.5.2 Κύρωση δικτύου Κ.Χ. - ΚΕΝΑΚ  

 Με το άρθρ. 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α/2011 περί 

Βιοποικιλότητας) και την 39608/2011 (ΦΕΚ 2200 Β/30.9.2011 απόφαση 

περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμάτων) 

καθορίζεται η διαδικασία κύρωσης δικτύου κοινόχρηστων χώρων οικισμών 

στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου. Η διαδικασία αφορά 

οικισμούς υφιστάμενους προ του 1923 και ιδιαίτερα οικισμούς κάτω των 

2000 κατοίκων οριοθετημένους με το από 24/4-3/5/85 Π.Δ. Έρχεται να 

καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από την ακύρωση από το ΣΤΕ μιας 

διαδικασίας έγκρισης μεμονωμένων κοινόχρηστων χώρων σε 

οριοθετημένους οικισμούς. Η συνολική εφαρμογή της κύρωσης ανά 

οικισμό απαιτεί αρκετό χρόνο και εργασία. Για παράδειγμα σε εφαρμογή 

αυτού του μέτρου στην πολεοδομία Καλαμάτας συστάθηκε ειδικό γραφείο 

το οποίο απασχολεί αποκλειστικά δύο άτομα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Η διαδικασία αυτή είναι ενδεικτική των χρόνιων προβλημάτων του 

σχεδιασμού της χώρας. Η καθυστέρηση στον σχεδιασμό στην Ελλάδα 

γενικά, σε οποιοδήποτε επίπεδο κι αν βρίσκεται (χώρας, περιφερειών, 

δήμων, οικισμών κτλ) τείνει να γίνει ο κανόνας κάτι που οδηγεί ουσιαστικά 

στην ανυπαρξία του και σε πολλά σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά 

αφορά και την έκδοση οικοδομικών αδειών. Οι μεγάλες πιέσεις για 

οικοδόμηση οδήγησαν σε παραγωγή κ.χ. σε οικισμούς με διαδικασίες εκτός 

σχεδιασμού κάτι που στη συνέχεια ακυρώθηκε με αποφάσεις του ΣΤΕ. 

Όμως αυτό επιδείνωσε τα προβλήματα σχετικά με τις Ο.Α. και εκδοθείσες 

αποφάσεις πολλών υπηρεσιών. Η κύρωση των κ.χ. έρχεται ως ενδιάμεσο 

στάδιο προσπαθώντας να προσδώσει νομιμότητα σε πράξεις τις διοίκησης 

και να βοηθήσει τη διαδικασία του σχεδιασμού όποτε αυτή ξεκινήσει. 

Ωστόσο όσο ο σχεδιασμός δεν ξεκινά, τόσο αυτός ο φαύλος κύκλος 
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έκδοσης πράξεων και ακύρωσής τους θα συνεχίζεται. Επίσης υπάρχει ο 

κίνδυνος της αντικατάστασης του σχεδιασμού με υποδεέστερες διαδικασίες. 

 Μια ακόμη σειρά διατάξεων εισήχθη με τον Κανονισμό 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.  Πρόκειται ένα ογκώδες σύνολο 

κανονισμών που αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

και την απεξάρτηση από ενεργειακά από τρίτες χώρες. Ο έλεγχος της 

τήρησης των προϋποθέσεών του κατά τη μελέτη ανέγερσης ενός κτιρίου 

σταμάτησε με τον Ν. 4030/11.    

 

3.5.3 Ν. 3843/10 Ταυτότητα κτιρίων – Υπερβάσεις δόμησης 

 Στο πρώτο μέρος του Ν. 3843/10 αναφέρονται οι διαδικασίες 

σχετικά με την υποχρεωτική σύνταξη της «Ταυτότητας Κτιρίου» για όλα τα 

κτίρια που αναγείρονται με οικοδομική άδεια μετά την 1-1-2011. Με τον 

όρο «Ταυτότητα Κτιρίου» ορίζεται ως ο φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία του κτιρίου, ο οποίος τηρείται από τους αρμόδιους μηχανικούς και 

φυλάσσεται από τον εκτελούντα το έργο. Αντίγραφο του φακέλου πρέπει να 

φυλάσσεται σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου. Ο φάκελος περιλαμβάνει 

όλες τις μελέτες και πιστοποιητικά που αφορούν την ανέγερση του κτιρίου 

και τις εγκαταστάσεις του καθώς και βίντεο μετά την αποπεράτωσή του. 

Συμπληρώνεται με ευθύνη των αρμοδίων ανά περίπτωση μηχανικών και 

υποβάλλεται στην πολεοδομική υπηρεσία. Σύμφωνα με τον Ν. 4030/12 δεν 

έχει ακόμα καθοριστεί  η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής υποβολής 

του στοιχείου αυτού.   

 Το δεύτερο μέρος του Ν. 3843/10 αφορά τις υπερβάσεις δόμησης 

και αλλαγές χρήσης και τη δυνατότητα διατήρησής τους μετά την καταβολή 

προστίμου. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 5 αναφέρεται ότι: «Επιτρέπεται 



68 

 

μετά την καταβολή ειδικού προστίμου η διατήρηση για σαράντα (40) χρόνια 

ημιυπαίθριων χώρων, καθώς και χώρων που βρίσκονται στο υπόγειο, ισόγειο 

ή άλλη στάθμη του κτιρίου, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στον εγκεκριμένο 

κτιριακό όγκο βάσει της οικοδομικής του άδειας, η οποία εκδόθηκε ή 

αναθεωρήθηκε έως 2.7.2009, και έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης 

καθ’ υπέρβαση των όρων και περιορισμών δόμησης του ακινήτου..» Στη 

συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία υποβολής και τα περιεχόμενα του 

φακέλου για την ρύθμιση των υπερβάσεων. Στο επόμενο άρθρο αναλύεται 

διεξοδικά η διαδικασία για τον υπολογισμού του προστίμου και την 

καταβολή αυτού. Στο άρθρο 7 αναφέρεται ότι τα έσοδα αυτά θα διατεθούν 

για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης και την αύξηση των 

κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για προγράμματα και δράσεις 

περιβαλλοντικής και πολεοδομικής αποκατάστασης, εντός του Δήμου στον 

οποίο βρίσκονται οι χώροι που δηλώνονται. Όσον αφορά τις προθεσμίες 

που τέθηκαν για την υποβολή φακέλων ρύθμισης των υπερβάσεων, 

δόθηκαν στη συνέχεια δύο ακόμη παρατάσεις. 

 Στο ίδιο τμήμα του νόμου εισάγεται μια ακόμη αρμοδιότητα για τις 

πολεοδομικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με το άρθρο 9 επανέρχεται σε ισχύ το 

άρθρο 4 του ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α΄). Η πολεοδομική υπηρεσία 

υποχρεούται να ελέγχει κάθε έτος ποσοστό τουλάχιστον 10% των 

οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν το προηγούμενο έτος, προκειμένου να 

διαπιστώσει αν οι μελέτες εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις και εάν οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με την άδεια και τις 

μελέτες που υποβλήθηκαν. Ποσοστό τουλάχιστον 2% των αδειών που 

εκδίδονται κάθε έτος ελέγχονται στο στάδιο της κατασκευής από το Σώμα 

Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Ποσοστό τουλάχιστον 2% 

των οικοδομικών αδειών που θεωρήθηκαν κάθε έτος ελέγχονται από το 

Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης μέσα στο επόμενο έτος, 
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για να διαπιστωθεί αν οι εργασίες αποπερατώθηκαν σύμφωνα με την 

οικοδομική άδεια και τις μελέτες που υποβλήθηκαν.  

 

3.5.4 Ν. 4014/11 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και 

δραστηριοτήτων – Ρύθμιση Αυθαιρέτων 

 Το τμήμα του Ν. 4014/11 που κυρίως αφορά τις πολεοδομικές 

υπηρεσίες είναι το δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο: «Ρύθμιση Αυθαιρέτων σε 

συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου» Σε αντιστοιχία με τον 

προηγούμενο νόμο (Ν. 3843/10) καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η 

διαδικασία για τη διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών και αυθαίρετων 

αλλαγών χρήσης μετά την καταβολή προστίμου. Ας το δούμε πιο 

συγκεκριμένα. 

 Με το άρθρο 23 «απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η 

μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο 

έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης..». Επίσης 

επιβάλλεται «σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που έχει ως αντικείμενο τη 

μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο να 

επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με 

τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν 

εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το 

ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου και δεν 

έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ….» Στη συνέχεια αναφέρονται 

ποινές για την παράβαση των προηγούμενων. Στο επόμενο άρθρο 

περιγράφεται διεξοδικά ποιες αυθαίρετες χρήσεις και κατασκευές μπορούν 

να διατηρηθούν, το διάστημα διατήρησης, η διαδικασία σύνταξης και 

υποβολής του σχετικού φακέλου διατήρησης αυθαιρέτου στην πολεοδομική 

υπηρεσία, ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής του προστίμου και όλες οι 

υπόλοιπες υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή τη διαδικασία. Επίσης και 
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σε αυτήν την περίπτωση (όπως αντίστοιχα και στο Ν. 3843/10) προβλέπεται 

τα έσοδα να αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταμείου και να διατίθενται 

«ιδίως για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης, την αύξηση των 

κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων, για την κατεδάφιση αυθαιρέτων και τον 

καθορισμό ζωνών πολεοδομικής εξισορρόπησης εντός του πρωτοβάθμιου 

Ο.Τ.Α. εντός του οποίου βρίσκονται οι αυθαίρετες χρήσεις και κατασκευές» 

στη συνέχεια με το άρθρο 27 επαναπροσδιορίζονται τα πρόστιμα ανέγερσης 

και διατήρησης των μη δηλούμενων κατασκευών και χρήσεων. 

 Οι αλλαγές που επέρχονται με τον Ν. 4014/11 αφορούν άμεσα τα 

τμήματα εκείνα των πολεοδομικών υπηρεσιών που ασχολούνται με την 

αυθαίρετη δόμηση. 

 

3.5.5 Συμπεράσματα σχετικά με τους Ν. 3843/10 και 4014/11 

 Το πρώτο τμήμα του Ν. 3843/10 που αφορά την Ταυτότητα 

Κτιρίων, σε μια αρχική προσέγγιση, δεν δημιουργεί σημαντικές μεταβολές 

στο αντικείμενο των πολεοδομιών, εκτός της επιπλέον αρμοδιότητας του 

ελέγχου και αρχειοθέτησης ενός ακόμη πιστοποιητικού. Περισσότερο 

δημιουργεί υποχρέωση και ευθύνες για τους ιδιώτες μηχανικούς. Ωστόσο 

θα ήταν ένα πολύ χρήσιμο στοιχείο στα πλαίσια της δημιουργίας ενός 

ενιαίου αρχείου για όλα τα κτίρια, σε ηλεκτρονική μορφή που θα επέτρεπε 

την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση. Το αρχείο αυτό θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τομείς όπως η άμεση άντληση πληροφοριών για 

τυχόν ελέγχους, έκδοση νέων αδειών, τυχόν βεβαιώσεων χρήσεων γης, 

χρησιμοποίηση σε θέματα τακτοποιήσεων σύνταξης πράξεων αναλογισμού, 

πράξεων εφαρμογής και πάρα πολλά άλλα. Επίσης πολύ σημαντική θα ήταν 

και η χρήση και ενημέρωση των στοιχείων αυτών και από άλλες υπηρεσίες 

όπως το κτηματολόγιο. Και ακόμη είναι αυτονόητα τα οφέλη για τους 
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ιδιοκτήτες και για πολλές κατηγορίες επαγγελμάτων όπως 

συμβολαιογράφοι, μηχανικοί, τεχνίτες που δραστηριοποιούνται στην 

οικοδομή. 

 Στο Ν. 3843/10 εισάγεται για πρώτη φορά ο δειγματοληπτικός 

έλεγχος στο στάδιο της κατασκευής. Το μέτρο αυτό αιφνίδια δημιούργησε 

ένα ακόμη σημαντικό φόρτο στις υποστελεχομένες Πολεοδομίες 

δυσχεραίνοντας το έργο τους. Από την άλλη πλευρά ο έλεγχος αυτός είναι 

ένα θετικό βήμα στον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης. Στη λογική 

αυτή κινήθηκε ο Ν.  4030/11 βελτιώνοντας το μέτρο αυτό με την 

υποχρεωτικό έλεγχο κάθε νέας κατασκευής εκτός πλαισίου πολεοδομιών.  

 Και στους δύο τελευταίους νόμους (3843/10 και 4014/11) 

εισάγονται διατάξεις που επιτρέπουν τις υπερβάσεις στη δόμηση και την 

διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών καθώς και αυθαίρετων αλλαγών 

χρήσεων μετά από καταβολή προστίμων. Αυτό δεν είναι κάτι νέο στην 

πολεοδομική νομοθεσία. Αντίστοιχες διατάξεις συναντάμε και στο 

παρελθόν όπως στους Ν. 1337/83 και 1577/85.  

 Το θέμα της αυθαίρετης δόμησης είναι τεράστιο και αποτελεί ένα 

από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ελληνική επικράτεια. Οι ευθύνες της 

πολιτείας είναι εξίσου μεγάλες. Η ανάπτυξη του θέματος θα ξεπερνούσε 

κατά πολύ τα πλαίσια αυτής της εργασίας. Ωστόσο αναφέρεται εδώ ότι 

παρά τα αυστηρά μέτρα που εξαγγέλλονται συνεχώς για τον περιορισμό της 

αυθαίρετης δόμησης και την σχετική νομοθεσία που συνεχώς παράγεται, το 

πρόβλημα παραμένει και διογκώνεται. Από τη μία πλευρά έχουμε ένα 

μεγάλο αριθμό απαγορεύσεων και από την άλλη έναν αντίστοιχο αριθμό 

εξαιρέσεων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλες δυσχέρειες στο έργο 

των πολεοδομιών και των υπαλλήλων τους που είναι αναγκασμένοι στην 

ερμηνεία αντιφατικών διατάξεων. Επίσης είναι ένα στοιχείο που ευνοεί την 
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διαφθορά. Η κατά διαστήματα έκδοση νόμων (όπως οι 3843/10 και 

4014/11) δημιουργούν την προδιάθεση στους πολίτες για κατασκευή νέων 

αυθαιρέτων με τη λογική ότι στο μέλλον με τη καταβολή αντιτίμου θα 

μπορούν να τα διατηρήσουν. Αυτό ενισχύεται και από την αφαίρεση από 

την διοίκηση της δυνατότητας του ελέγχου των κατασκευών, εκτός των 

περιπτώσεων καταγγελιών. Στη βάση αυτή καταστρατηγείται κάθε 

προσπάθεια σχεδιασμού και προστασίας του περιβάλλοντος. Η αυθαίρετη 

δόμηση στην Ελλάδα προηγείται και ακολουθεί δέσμιός της ο 

πολεοδομικός σχεδιασμός. Κατά παρόμοιο τρόπο προκύπτει αντίφαση και 

στους Ν.  3843/10 και 4014/11. Από τη μία επιτρέπουν τη διατήρηση της 

αυθαίρετης δόμησης και από την άλλη προβλέπουν ότι τα έσοδα θα 

διατίθενται για την υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού. 

 Βεβαία στα παραπάνω θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και η παρούσα 

οικονομική κρίση η οποία  επίσπευσε τα μέτρα αυτά, ως μια άμεση 

ευκαιρία αποκόμισης εσόδων. Στο θέμα αυτό η είσπραξη των προστίμων 

αποτελεί μια πρόσκαιρη ανακούφιση, ωστόσο μακροπρόθεσμα συντελεί 

στη διαιώνιση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν.     

 Το θεσμικό πλαίσιο που περιγράφηκε στο κεφάλαιο αυτό εισήχθηκε 

με καταιγιστικό τρόπο στα θέματα που αφορούν τις πολεοδομικές 

υπηρεσίες. Στα όσα θετικά ή αρνητικά έφερε θα πρέπει να προσθέσουμε ότι 

αποτελεί και μια ένδειξη της πολυνομοθεσίας και της συνεχούς μεταβολής 

αυτής, στοιχεία που διέπουν τα πολεοδομικά θέματα. Επίσης πολλά 

ζητήματα χρήζουν ερμηνείας και δυσκολεύουν ή αποτρέπουν τη λήψη μιας 

απόφασης. Ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνεται συνεχώς για 

να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του. Όλα είναι σημεία αντίθετα με της 

προβλέψεις της βιβλιογραφίας. Δηλαδή δεν ευνοούν την αποδοτικότητα – 

αποτελεσματικότητα, μείωση φαινομένων διαφθοράς – προσοδοθηρίας, την 

οικονομική ανάπτυξη.   
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Κεφάλαιο 4: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

4.1 Γενικά 

 Κάποια πρώτα συμπεράσματα σχετικά με τα αποτελέσματα των 

μεταρρυθμίσεων στο χώρο των πολεοδομικών υπηρεσιών έχουν ήδη 

παρατεθεί μετά τη σύγκριση των αλλαγών με το θεωρητικό πλαίσιο των 

σύγχρονων τάσεων στη δημόσια διοίκηση διεθνώς καθώς και με την θεωρία 

της αποκέντρωσης των δημοσίων υπηρεσιών. Ωστόσο για την ενίσχυση των 

αποτελεσμάτων της εργασίας ακολούθησε η συλλογή πρωτογενών 

δεδομένων και η ανάλυση αυτών. Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται η 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. 

 

4.2 Μεθοδολογία 

 Η μέθοδος που επιλέχθηκε ήταν η συλλογή δεδομένων μέσω 

ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια αποτελούν την πιο δημοφιλή 

μέθοδο συλλογής πρωτογενών δεδομένων. Άλλη μέθοδος είναι αυτή των 

συνεντεύξεων. Τα πλεονεκτήματα των ερωτηματολογίων είναι ότι οι 

ερωτώμενοι μέσω της ανωνυμίας και του γεγονότος ότι δεν είναι σε επαφή 

με κάποιον, αισθάνονται περισσότερη άνεση και ελευθερία να πουν τη 

γνώμη τους σε σχέση με μία συνέντευξη. Επίσης απαιτούν λιγότερο χρόνο 

και μπορούν να συμπληρωθούν από μεγάλο αριθμό ατόμων. Στα 

μειονεκτήματά τους συγκαταλέγεται το ότι ίσως δεν φθάνουν στο ίδιο 

βάθος αποτελεσμάτων σε σχέση με άλλες μορφές και ότι παρουσιάζεται ένα 

μεγάλο ποσοστό μη συμπλήρωσης αυτών. 

 Η μέθοδος των συνεντεύξεων απορρίφθηκε διότι αφενός έχει 

μεγάλη χρονική διαδικασία, σε βάθος χρόνου συνεντεύξεις και η έρευνα 

μπορεί να αμφισβητηθεί για την αντικειμενικότητα της. 
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4.3 Δείγμα 

 Ως αποδέκτες για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων 

επιλέχτηκαν οι υπάλληλοι των πολεοδομικών υπηρεσιών των δήμων του 

νομού Μεσσηνίας. Όπως αναφέρθηκε στο νομό λειτουργούν τρεις 

πολεοδομικές υπηρεσίες, οι οποίες βρίσκονται στους δήμους Καλαμάτας, 

Πύλου – Νέστορος και Τριφυλίας. Η μεγάλη πλειοψηφία των 

ερωτηματολογίων συμπληρώθηκε από την υπηρεσία του δήμου Καλαμάτας, 

λόγω βέβαια της μεγάλης διαφοράς σε αριθμό των υπαλλήλων. Ο αριθμός 

των υπαλλήλων ανά υπηρεσία, τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν και 

αυτά που επεστράφησαν συμπληρωμένα εμφανίζονται στον επόμενο 

πίνακα. 

Δήμος ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΠΥΛΟΥ - 

ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ σύνολο 

 Υπάλληλοι 42 4 7 53 

Ερωτημ. που 
μοιράστηκαν 

38 4 7 51 

Ερωτημ. που 
συμπληρώθηκαν 

33 3 8 41 

% στο σύνολο 
υπαλλήλων 

78,57 75,00 71,43 77,36 

Πίνακας 6: Αριθμός υπαλλήλων ανά πολεοδομική υπηρεσία. 

 Βλέπουμε ότι τελικά συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια από ένα 

ποσοστό υπαλλήλων μεγαλύτερο του 75% του συνολικού αριθμού τους. Ο 
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σκοπός της δειγματοληψίας είναι να μελετηθεί μια αντιπροσωπευτική 

υποενότητα ενός ακριβώς καθορισμένου πληθυσμού προκειμένου να 

διεξαχθούν τα συμπεράσματα για ολόκληρο τον πληθυσμό. Συνήθως το 

δείγμα αφορά ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού. Όμως στη 

συγκεκριμένη περίπτωση όπου ο πληθυσμός που μελετάται είναι μικρός 

έχουμε ως αποτέλεσμα η συλλογή των δεδομένων να πλησιάζει σε 

σημαντικό βαθμό το σύνολο του πληθυσμού. Κατά συνέπεια το δείγμα 

κρίνεται αρκετό για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Επίσης εμφανίζεται ένα 

ικανοποιητικό ποσοστό συμπλήρωσης των υποβληθέντων 

ερωτηματολογίων (41 από τα 51, ποσοστό μεγαλύτερο του 80%). Τα 

ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν το διάστημα 23-31/7/2012.   

 Η επιλογή του δειγματοληπτικού πλαισίου να αποτελείται από τους 

υπαλλήλους των πολεοδομικών υπηρεσιών έγινε διότι αυτοί είναι οι πρώτοι 

αποδέκτες των αλλαγών και επίσης είναι αυτοί που καλούνται κατά πρώτο 

λόγο να τις εφαρμόσουν. Αποκλείστηκε η επέκταση του δειγματοληπτικού 

πλαισίου σε ιδιώτες μηχανικούς και πολίτες που έχουν συχνές συναλλαγές 

με Πολεοδομίες διότι θα προέκυπτε ανομοιογένεια των ερωτώμενων και 

κατ’ επέκταση και στις απαντήσεις τους. Θα μπορούσε να αποτελέσει 

αντικείμενο άλλης εργασίας μια έρευνα με αποδέκτες μηχανικούς ή πολίτες. 

 Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι ότι οι υπάλληλοι των πολεοδομικών 

υπηρεσιών έχουν μεγάλη εμπειρία (οι περισσότεροι από αυτούς) στον 

τρόπο που λειτουργούν οι υπηρεσίες αυτές, γνωρίζουν καλύτερα τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έχουν βιώσει αρκετές αλλαγές και 

διαφορετικά καθεστώτα λειτουργίας. Ως μειονέκτημα θα μπορούσε να 

αναφερθεί ο πιθανός μη αντικειμενικός τρόπος απάντησης κάποιων 

ερωτήσεων όπως για παράδειγμα αυτών που σχετίζονται με τη διαφθορά. 
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4.4 Η σύνταξη των ερωτηματολογίων. 

 Τα ερωτηματολόγια μαζί με τις οδηγίες για την συμπλήρωσή τους 

και το εισαγωγικό κείμενο που τα συνοδεύουν παρατίθενται στο παράρτημα 

Ι. Αυτά χωρίζονται σε δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά τα δημογραφικά 

στοιχεία του ερωτούμενου και το δεύτερο αναφέρεται στο κύριο θέμα με 

προτάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων στις 

πολεοδομικές υπηρεσίες. 

 Τα δημογραφικά στοιχεία στο πρώτο μέρος έχουν στόχο να 

προσδιορίσουν κάποιες βασικές ιδιότητες  του δείγματος που πιθανόν να 

ομαδοποιούν κάποιες απαντήσεις. Επίσης είναι σημαντικά γιατί μας 

δείχνουν τη σύνθεση των εργαζόμενων στις πολεοδομίες. Έτσι 

συμπληρώνονται στοιχεία σχετικά με: το φύλο, την ηλικία, την 

οικογενειακή κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο, τη σχέση εργασίας τον 

συνολικό χρόνο εργασίας στην υπηρεσία και στην παρούσα θέση. 

 Στο δεύτερο μέρος έχουμε τις κύριες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα 

που εξετάζεται. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν ομαδοποιηθεί σύμφωνα με τις 

βασικές αλλαγές που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο διάστημα στις 

πολεοδομικές υπηρεσίες. Η ομαδοποίηση ακολουθεί τις μεταβολές όπως 

παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο. Έτσι έχουμε τρεις ομάδες 

ερωτήσεων όπου η πρώτη σχετίζεται με τον Ν, 3852/10 (Καλλικράτης) και 

την αποκέντρωση που αυτός επιφέρει στις υπηρεσίες. Η δεύτερη αφορά τις 

αλλαγές που εισάγει ο Ν. 4030/11 (άδειες δόμησης) και η τρίτη τους νόμους 

4030/11, 3843/10 και 4014/11. Κάθε ομάδα περιλαμβάνει τέσσερις 

ερωτήσεις έχοντας τελικά ένα σύνολο δώδεκα ερωτήσεων. 

 Πριν την παράθεση των ερωτήσεων προηγείται μια παράγραφος που 

εισάγει τον ερωτούμενο στο θέμα (παράρτημα Ι). Στη πρώτη ομάδα γίνεται 

μια αναφορά στη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη και την υποχρέωση για 
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λειτουργία πολεοδομικών υπηρεσιών σε κάθε δήμο σε περισσότερο 

αποκεντρωμένο επίπεδο. Στη δεύτερη ομάδα το εισαγωγικό κείμενο μιλάει 

για την αλλαγή στο τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών και τους 

ελέγχους στα στάδια κατασκευής από το νεοσύστατο σώμα ελεγκτών 

δόμησης. Η τρίτη παράγραφος αναφέρεται στις υπόλοιπες αλλαγές με την 

παράθεση κάποιων έμμεσων σχολίων. Τα κείμενα αυτά έχουν σκοπό να 

βάλουν τον ερωτούμενο στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων ώστε να 

μπορέσει να συμπληρώσει καλύτερα τις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 Μετά τις εισαγωγικές παραγράφους ακολουθούν οι βασικές 

«ερωτήσεις». Ωστόσο παρά τη χρήση, για λόγους ευκολίας, του όρου 

«ερωτήσεις» στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για ερωτήσεις αλλά για 

παράθεση προτάσεων για τις οποίες οι ερωτώμενοι θα πρέπει να 

συμπληρώσουν το βαθμό συμφωνίας τους με αυτές. Τίθενται πέντε επιλογές 

με την ακόλουθη διαβάθμιση: καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ, πάρα πολύ. 

Πρόκειται δηλαδή για «ερωτήσεις» - συλλογή δεδομένων έντασης γνώμης. 

 Για τη σύνταξη των «ερωτήσεων» - προτάσεων έχει ληφθεί υπόψη 

το θεωρητικό πλαίσιο που αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο. Επιλέχθηκαν 

στόχοι και  συμπεράσματα που προκύπτουν από τη θεωρία της 

αποκέντρωσης της δημόσιας διοίκησης καθώς και του N.P.M. και 

προσαρμόστηκαν στη περίπτωση των πολεοδομιών. Επίσης διερευνάται και 

η επίδραση των αλλαγών στο γενικότερο σύνολο εκτός του στενού πλαισίου 

μιας υπηρεσίας. 

 Οι προτάσεις που τίθενται προς εξέταση είναι κοινές (με μικρές 

παραλλαγές) σε όλες τις ομάδες. Η πρώτη πρόταση αφορά την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών τα οποία είναι 

βασικοί στόχοι που επιδιώκονται διεθνώς με την εφαρμογή της τόσο της 

αποκέντρωσης όσο και της θεωρίας του N.P.M. επίσης εξετάζεται και η 
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βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη που είναι απόρροια των 

προηγούμενων. 

 Η δεύτερη πρόταση αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, την 

αυθαίρετη δόμηση και τη προστασία του περιβάλλοντος. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στη πρόταση αυτή είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους. 

Η αυθαίρετη δόμηση αποτελεί εμπόδιο στο σχεδιασμό. Ο έλεγχος της 

δόμησης και η ορθή εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού συντελούν 

στην προστασία του περιβάλλοντος και στην βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης. Ο ρόλος των πολεοδομικών υπηρεσιών είναι καίριος στα θέματα 

αυτά και γι’ αυτό εξετάζεται αν οι αλλαγές θα βοηθήσουν στους τομείς 

αυτούς. 

 Ένα από τα βασικά προβλήματα που καταγράφονται και αφορούν 

τις πολεοδομικές υπηρεσίες είναι τα ζητήματα διαφθοράς - προσοδοθηρίας. 

Βέβαια τις περισσότερες φορές το πρόβλημα υπερτονίζεται αποκρύπτοντας 

τις πραγματικές αιτίες. Η πολυνομοθεσία με τη συνεχή αλλαγή της και τα 

προβλήματα που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, η ελλιπή 

στελέχωση των υπηρεσιών, τα πολλά αντικείμενα, ο συνακόλουθος φόρτος 

εργασίας, η σύγκρουση ιδιωτικών συμφερόντων και οι αντιδικίες, οι πιέσεις 

και σκοπιμότητες από τους πολιτικούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, η κακή 

οργάνωση των υπηρεσιών είναι παράγοντες που ευνοούν την διαφθορά. Η 

αντιμετώπιση της διαφθοράς σημαίνει επίλυση όλων αυτών των 

προβλημάτων. Το πόσο αυτό επιτυγχάνεται από τις νέες αλλαγές εξετάζει η 

τρίτη «ερώτηση» 

 Η τελευταία πρόταση διερευνά το κατά πόσο οι αλλαγές θα 

συντελέσουν στην οικονομική ανάπτυξη και θα βοηθήσουν στην 

αντιμετώπιση της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης. Είναι γεγονός 

ότι όλες αυτές οι αλλαγές επισπεύτηκαν λόγω της κρίσης και ένας βασικός 



79 

 

στόχος είναι η αντιμετώπισή της μέσω της οικονομικής ανάπτυξης. Βέβαια 

η συνεισφορά των πολεοδομιών στην ανάπτυξη θα μπορούσε να ερμηνευθεί 

ποικιλοτρόπως. Είτε μέσω της διευκόλυνσης του κατασκευαστικού τομέα 

που πάντα ήταν πάντα ένας κινητήριος μοχλός της ελληνικής οικονομίας, 

είτε με εισπρακτικά μέσα μέσω νομιμοποίησης – διατήρησης αυθαιρέτων 

και είσπραξης προστίμων είτε τέλος με το να συντελέσει στη προώθηση και 

εφαρμογή ενός ορθού και αποτελεσματικού σχεδιασμού που να αποτελεί 

μέσο βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και προσέλκυσης επενδύσεων.  

 

4.5 Μέθοδος της Ανάλυσης 

Σύμφωνα με τον Sirkin (1999) ανάλυση στοιχείων είναι η 

διαδικασία με την οποία οι σχέσεις μεταξύ των χαρακτηριστικών και των 

φαινομένων της μελέτης εξετάζονται για να προκύψει ο οποίος συσχετισμός 

τους. Προκειμένου να αξιολογηθεί οποιαδήποτε σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών τα στοιχεία από τα ολοκληρωμένα ερωτηματολόγια 

κωδικοποιήθηκαν στον υπολογιστή. Τα ακατέργαστα στοιχεία 

οργανώθηκαν σε μια σειρά πινάκων συχνότητας Οι πίνακες της συχνότητας 

μας λένε πόσο συχνά κάθε μια από τις απαντήσεις εμφανίζεται. Στη 

συνέχεια οι πίνακα συχνότητας μετατράπηκαν σε γραφήματα που 

καθιστούν τα στοιχεία ευκολότερα να κατανοηθούν  
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Κεφάλαιο 5: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Όπως αναφέρθηκε έχουμε ένα σύνολο 41 συμπληρωμένων 

ερωτηματολογίων από όπου και αντλούμε τα δεδομένα. Δεν 

παρουσιαστήκαν ιδιαίτερα προβλήματα ση συμπλήρωσή τους, όπως για 

παράδειγμα απαντήσεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν άκυρες. 

Εξαίρεση αποτελούν τρεις περιπτώσεις όπου είχαμε ερωτήσεις μη 

συμπληρωμένες. 

 

5.1 Δημογραφικά Στοιχεία  

 Στο πρώτο μέρος του κεφαλαίου αυτού παρουσιάζεται το προφίλ 

των εργαζομένων στις πολεοδομικές υπηρεσίες με τα δημογραφικά τους 

στοιχεία.  

 Στον πίνακα 7 βλέπουμε αναλυτικά τα δημογραφικά στοιχεία στο 

σύνολο των ερωτηθέντων. Παρατηρούμε μια μικρή υπεροχή των ανδρών 

στο ποσοστό των υπαλλήλων έναντι των γυναικών. Σχετικά με την ηλικιακή 

σύνθεση των υπαλλήλων βλέπουμε ότι η πλειοψηφία αυτών (περίπου 65%) 

βρίσκεται μεταξύ 35 και 55 ετών με το μέσο όρο της ηλικίας να είναι 

περίπου τα 45 έτη. Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν ηλικίες μικρότερες των 

25. Οι τελευταίες προσλήψεις έγιναν πριν πέντε χρόνια και αφορούσαν 

κυρίως επιστημονικό προσωπικό που εισήχθη στις υπηρεσίες σε ηλικία άνω 

των 25 ετών. Επίσης πάρα το σημαντικό αριθμό αποχωρήσεων το τελευταίο 

διάστημα, λόγω συνταξιοδότησης, υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο ποσοστό 

ατόμων μεγάλης ηλικίας.   
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  Δείγμα Ποσοστό % 

Φύλο 
Άνδρας 23 56,10 
Γυναίκα 18 43,90 

Ηλικία 

<25 0 0,00 
25-35 6 14,63 
35-45 13 31,71 
45-55 14 34,15 
55< 8 19,51 

Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος 28 68,29 
Άγαμος 13 31,71 

Σχέση εργασίας 
Μόνιμος 34 82,93 
Σύμβαση 1 2,44 
Άλλο 6 14,63 

Μορφωτικό επίπεδο 

Λύκειο 10 24,39 
ΤΕΙ 16 39,02 
ΑΕΙ 8 19,51 
Μεταπτυχιακές σπουδές 7 17,07 

Χρόνος εργασίας σε 
υπηρεσία 

<1 3 7,32 
2-7 7 17,07 
8-12 10 24,39 
13-18 5 12,20 
19< 16 39,02 

Χρόνος εργασίας την ίδια 
θέση 

<1 10 24,39 
2-7 17 41,46 

8-12 6 14,63 

13-18 0 0,00 

19< 8 19,51 

Πίνακας 7: Δημογραφικά στοιχεία στο σύνολο του δείγματος. 

 Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο βλέπουμε ότι ένα ποσοστό 

περίπου 75% των υπαλλήλων είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και οι περισσότεροι από αυτούς είναι επιπέδου ανώτατης πανεπιστημιακής 

εκπαίδευσης (σε ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 45% επί του συνόλου. 

 Στον πίνακα 7 βλέπουμε επίσης την οικογενειακή κατάσταση και τη 

σχέση εργασίας. Η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων είναι μόνιμοι 

υπάλληλοι του δημοσίου τομέα. Εδώ σημειώνεται ότι έχει περιοριστεί 
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δραματικά τελευταία ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούταν με 

συμβάσεις. Ένα μεγάλο ποσοστό υπαλλήλων (36,59 %) βρίσκονται στην 

υπηρεσία για πάνω από 19 έτη. Αυτό επιβεβαιώνει έναν από τους λόγους 

για την επιλογή του συγκεκριμένου δειγματοληπτικού πλαισίου. Δηλαδή ότι 

αποτελείται κατά μεγάλο μέρος από άτομα που έχουν μεγάλη εμπειρία στο 

χώρο και έχουν βιώσει πολλές αλλαγές συμπεριλαμβανομένης και της 

μεταρρύθμισης του προγράμματος Καποδίστρια. 

 

5.2 Οι αλλαγές στις πολεοδομικές υπηρεσίες 

 Στο τμήμα αυτό περιγράφονται τα αποτελέσματα από το κυρίως 

θέμα του ερωτηματολογίου που αφορά τις αλλαγές στις πολεοδομικές 

υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αρχικά σε τρείς ενότητες 

ανάλογα με τη μεταρρύθμιση που εξετάζεται και στη συνέχεια γίνεται μια 

ανάλυση ομοειδών προτάσεων. Στο τέλος γίνεται μια εστίαση σε 

συγκεκριμένες ομάδων υπαλλήλων.  

 

5.2.1 Ν. 3852/10 - Πρόγραμμα Καλλικράτης 

 Στον επόμενο πίνακα (πίνακας 8) εμφανίζονται τα αποτελέσματα 

από τις τέσσερις πρώτες ερωτήσεις που αφορούν τη μεταρρύθμιση του Ν. 

3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης). Βλέπουμε την κατανομή των 

απαντήσεων σε κάθε πρόταση και το ποσοστό που λαμβάνει ο κάθε βαθμός 

συμφωνίας ανά συγκεκριμένη πρόταση. 
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Σχήμα 2: Γράφημα απαντήσεων στη πρόταση α (Ν. 3852/10) 

απαντήσεις 
Προτάσεις 

α % β % γ % δ % 

καθόλου 8 19.51 10 24.39 10 24.39 10 24.39 

λίγο 9 21.95 10 24.39 14 34.15 16 39.02 

αρκετά 11 26.83 13 31.71 8 19.51 11 26.83 

πολύ 9 21.95 4 9.76 6 14.63 4 9.76 

πάρα πολύ 4 9.76 4 9.76 3 7.32 0 0.00 

σύνολο 41 100.00 41 100.00 41 100.00 41 100.00 

Πίνακας 8: Το σύνολο απαντήσεων στην ενότητα του Ν. 3852/10. 

 

 Η κατανομή των ποσοστών εμφανίζεται πιο αναλυτικά στα επόμενα 

διαγράμματα. 

 

 

 Το παραπάνω διάγραμμα (σχήμα 2) αφορά την πρώτη πρόταση 

σχετικά με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Η γενική εικόνα 
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Σχήμα 3: Γράφημα απαντήσεων στη πρόταση β (Ν. 3852/10) 

είναι ότι οι ερωτηθέντες συμφωνούν σε ένα μέτριο βαθμό με το βάρος να 

κυμαίνεται προς τους μικρότερους βαθμούς συμφωνίας 

 

 

 Στη δεύτερη πρόταση βλέπουμε (σχήμα 3) μικρότερο βαθμό 

συμφωνίας σε σχέση με την πρώτη. Και εδώ το μεγαλύτερο ποσοστό 

λαμβάνει το «αρκετά». Όμως πάνω από 80% των ερωτηθέντων βρίσκεται 

στη περιοχή από καθόλου εως αρκετά. 

 Στην επόμενη πρόταση (σχήμα 4) που αφορά την αντιμετώπιση της 

διαφθοράς βλέπουμε μια ακόμη μεγαλύτερη μετατόπιση των 

αποτελεσμάτων σε βαθμούς μικρότερης συμφωνίας. Εδώ τα «λίγο» και 

«καθόλου» είναι τα υψηλότερα ποσοστά 
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Σχήμα 4: Γράφημα απαντήσεων στη πρόταση γ (Ν. 3852/10) 

Σχήμα 5: Γράφημα απαντήσεων στη πρόταση δ (Ν. 3852/10) 

 

 

 

 

 Οι απαντήσεις στην πρώτη ενότητα, όσο προχωράνε οι ερωτήσεις, 

μας δείχνουν μικρότερους βαθμούς συμφωνίας με τις διατυπωθείσες 

προτάσεις. Έτσι στο θέμα της κρίσης (σχήμα 5) το ποσοστό του «πάρα 
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πολύ» έχει μηδενιστεί και οι απαντήσεις στο διάστημα καθόλου εως αρκετά 

είναι μεγαλύτερο του 90%. 

 Συνοψίζοντας τις απαντήσεις που δόθηκαν σχετικά με τις αλλαγές 

που επιφέρει το πρόγραμμα Καλλικράτης η πλειοψηφία των υπαλλήλων 

συμφωνεί με τα θετικά του αποτελέσματα σε ένα βαθμό μέτριο εως πολύ 

μικρό. Πιστεύει ότι οι περισσότερες θετικές επιδράσεις αφορούν την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών καθώς και στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη. Μικρότερος βαθμός συμφωνίας παρουσιάζεται 

στις θετικές επιπτώσεις επί τις αυθαίρετης δόμησης και στο σχεδιασμό. Στο 

θέμα της διαφθοράς έχουμε ακόμη μικρότερο βαθμό συμφωνίας ενώ οι πιο 

αρνητικές απόψεις εκφράζονται σε ότι αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης. 

 

5.2.2 Ν. 4030/11 – Άδειες δόμησης 

 Η επόμενη ενότητα αφορά τον Ν. 4030/11 (Άδειες δόμησης) και η 

κατανομή των απαντήσεων εμφανίζεται συνολικά στον ακόλουθο πίνακα. 

απαντήσεις 
προτάσεις 

α % β % γ % δ % 

καθόλου 5 12.20 4 9.76 4 9.76 10 25.00 

λίγο 11 26.83 11 26.83 14 34.15 10 25.00 

αρκετά 13 31.71 10 24.39 13 31.71 13 32.50 

πολύ 6 14.63 13 31.71 7 17.07 6 15.00 

πάρα πολύ 6 14.63 3 7.32 3 7.32 1 2.50 

σύνολο 41 100.00 41 100.00 41 100.00 40 100.00 

Πίνακας 9: Το σύνολο απαντήσεων στην ενότητα του Ν. 3040/11. 
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Σχήμα 6: Γράφημα απαντήσεων στη πρόταση α (Ν. 4030/11) 

 Στην τέταρτη ερώτηση της ενότητας αυτής είχαμε μια απάντηση 

ασυμπλήρωτη. Γι’ αυτό και οι συνολικές απαντήσεις τις ερώτησης δ 

εμφανίζονται λιγότερες σε σχέση με τις υπόλοιπες στον πίνακα. 

 Στα σχήματα 6 εως 9 παρουσιάζονται τα ποσοστά των βαθμών 

συμφωνίας ανά πρόταση. Έτσι στο πρώτο γράφημα (σχήμα 6) που αφορά 

την αποτελεσματικότητα και την εξυπηρέτηση του πολίτη στα θέματα των 

αδειών για την ανέγερση κτιρίων βλέπουμε μια μέτρια συμφωνία στην 

πρόταση και η επιλογή «αρκετά» λαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό. Από τις 

υπόλοιπες απαντήσεις υπερτερεί η «καθόλου» και «λίγη» συμφωνία από το 

«πολύ» και «πάρα πολύ»  κατά δέκα περίπου ποσοστιαίες μονάδες.  

 

 

 

 Η δεύτερη πρόταση (σχήμα 7) παρουσιάζει ένα ισχυρότερο ποσοστό 

συμφωνίας σε σχέση με την πρώτη. Εδώ το δεξιό τμήμα του γραφήματος με 

τους μεγαλύτερους βαθμούς συμφωνίας εξισορροπείται με το αριστερό. Η 
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Σχήμα 7: Γράφημα απαντήσεων στη πρόταση β (Ν. 4030/11) 

πρόταση αφορά την αυθαίρετη δόμηση και είναι η μοναδική ως τώρα όπου 

ο βαθμός συμφωνίας δεν κλίνει κάτω από το «αρκετά». 

  

 

 Τα αποτελέσματα επιστρέφουν πάλι σε μικρότερους βαθμούς 

συμφωνίας στην επόμενη ερώτηση (σχήμα 8) και μάλιστα με μεγαλύτερη 

ένταση και από την πρώτη ερώτηση της ενότητας. Τέλος η ερώτηση (δ) 

(σχήμα 9) μετά από ένα μεγάλο ποσοστό που βρίσκεται στη μέση, 

εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά μικρής ή και καθόλου συμφωνίας 

σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα της εφαρμογής του Ν. 4030/11.  
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Σχήμα 8: Γράφημα απαντήσεων στη πρόταση γ (Ν. 4030/11) 

Σχήμα 9: Γράφημα απαντήσεων στη πρόταση δ (Ν. 4030/11) 

 

 

 

 

 Οι απαντήσεις δείχνουν ότι ο νέος τρόπος έκδοσης αδειών και 

ελέγχου αυτών, επιφέρει τα περισσότερα θετικά αποτελέσματα σε ότι 

αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τον περιορισμό της αυθαίρετης 
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δόμησης. Προφανώς στο τελευταίο θα συνετέλεσε ο υποχρεωτικός έλεγχος 

στα στάδια κατασκευής κάτι που εισάγεται για πρώτη φορά. Επόμενο 

έρχεται ως προς τις θετικές επιδράσεις ο τομέας της εξυπηρέτησης του 

πολίτη και της βελτίωσης της διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών αδειών. Τα 

μικρότερα θετικά αποτελέσματα εμφανίζονται στη συνέχεια κατά σειρά 

στον περιορισμό της διαφθοράς και στην αντιμετώπιση της κρίσης που 

παρουσιάζει τους μικρότερους βαθμούς συμφωνίας.  

 Συνολικά ως προς τις θετικές επιδράσεις του Ν. 4030/11 

παρατηρούμε μια μέτρια συμφωνία με το βάρος τον απαντήσεων να γέρνει 

προς μικρότερους βαθμούς. Ωστόσο φαίνεται ότι οι ερωτηθέντες πιστεύουν 

ότι οι επιπτώσεις του θα είναι πιο θετικές απ’ ότι αυτές του προγράμματος 

Καλλικράτης.  

 

5.2.3 Υπόλοιπες αλλαγές 

 Η τρίτη ενότητα αφορά τις προτάσεις που σχετίζονται με τις 

υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις όπως αυτές παρουσιάστηκαν σε προηγούμενο 

κεφάλαιο  (ρύθμιση ημιυπαιθριών και ταυτότητα κτιρίων, ρύθμιση 

αυθαιρέτων, νέος κανονισμός δόμησης, ΚΕΝΑΚ ενεργειακή απόδοση 

κτιρίων, κύρωση κοινόχρηστου δικτύου).   

 Στον πίνακα 10 εμφανίζονται συνολικά τα αποτελέσματα ανά 

ερώτηση μαζί με τα αντίστοιχα ποσοστά τους. Τα ποσοστά αυτά 

παρουσιάζονται στη συνέχεια σε γραφήματα (σχήματα 10 - 13) κατά 

αντίστοιχο τρόπο με τις δύο πρώτες ενότητες. Στην πρώτη και στη τρίτη 

ερώτηση της ενότητας αυτής είχαμε από μια απάντηση ασυμπλήρωτη. 
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Σχήμα 10: Γράφημα απαντήσεων στη πρόταση α της τρίτης ενότητας του 

ερωτηματολογίου. 

απαντήσεις 
προτάσεις 

α % β % γ % δ % 

καθόλου 7 17.50 5 12.20 7 17.50 10 24.39 

λίγο 11 27.50 8 19.51 14 35.00 14 34.15 

αρκετά 13 32.50 17 41.46 12 30.00 14 34.15 

πολύ 7 17.50 7 17.07 4 10.00 2 4.88 

πάρα πολύ 2 5.00 4 9.76 3 7.50 1 2.44 

σύνολο 40 100.00 41 100.00 40 100.00 41 100.00 

Πίνακας 10: Το σύνολο απαντήσεων στην τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου. 
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Σχήμα 11: Γράφημα απαντήσεων στη πρόταση β της τρίτης ενότητας του 

ερωτηματολογίου. 

Σχήμα 12: Γράφημα απαντήσεων στη πρόταση γ της τρίτης ενότητας του 

ερωτηματολογίου. 
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Σχήμα 13: Γράφημα απαντήσεων στη πρόταση δ της τρίτης ενότητας του 

ερωτηματολογίου. 

 

  

 Στο γράφημα  που αφορά την πρόταση (α) (σχήμα 9) βλέπουμε ότι ο 

βαθμός συμφωνίας που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό είναι το 

«αρκετά». Στη συνέχεια τα ποσοστά των «καθόλου» και «λίγο» υπερτερούν 

κατά πολύ των ποσοστών που δηλώνουν μεγαλύτερη συμφωνία. 

 Στην επόμενη πρόταση (σχήμα 10) οι απόψεις είναι σχεδόν 

μοιρασμένες με πάνω από 40% των ερωτηθέντων να συμφωνούν «αρκετά». 

Στις υπόλοιπες επιλογές παρατηρείται μια μικρή υπεροχή αυτών που δεν 

συμφωνούν ή συμφωνούν λίγο. 

 Στη πρόταση (γ) (σχήμα 11) οι απαντήσεις είναι περισσότερο 

μετατοπισμένες προς τα αριστερά του γραφήματος με τα ποσοστά των 

επιλογών «πολύ» και «πάρα πολύ» να είναι αρκετά μικρά (περίπου 17%) 

 Στο γράφημα (σχήμα 12) που αποτυπώνονται οι επιλογές σχετικά με 

την τελευταία πρόταση της ενότητας τα ποσοστά μικρής συμφωνίας 

καταλαμβάνουν ακόμη μεγαλύτερο μέγεθος, 
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 Συνοψίζοντας σχετικά με τις απαντήσεις που αφορούν τις θετικές 

επιπτώσεις της τελευταίας ομάδας νόμων, διαπιστώνουμε συνολικά μια 

υπεροχή των απαντήσεων που δηλώνουν μικρό ή και κανέναν βαθμό 

συμφωνίας. Οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι από τα μέτρα αυτά θα έχουμε πιο 

θετικά αποτελέσματα σε ότι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και 

τον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης. Αμέσως μετά έρχεται η 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα  (πρόταση α). Ακολουθεί το θέμα 

της διαφθοράς και τελευταίο έχουμε το ζήτημα της αντιμετώπισης της 

κρίσης. 

 

5.2.4 Οι απαντήσεις συνολικά στις 3 ενότητες 

 Εξετάζοντας τα αποτελέσματα συνολικά βλέπουμε ότι οι 

ερωτηθέντες δεν είναι πολύ αισιόδοξοι σε ότι αφορά τις θετικές επιπτώσεις 

των μεταρρυθμίσεων. Συμφωνούν με αυτές σε έναν βαθμό κάτω του 

μετρίου. Σε κάποιες απαντήσεις πλησιάζουν στο να συμφωνήσουν αρκετά 

και σε κάποιες άλλες απομακρύνονται προς μικρότερους βαθμούς 

συμφωνίας. Μόνο σε μία απάντηση έχουμε συμφωνία λίγο πάνω από το 

μέτριο βαθμό. 

 Συγκρίνοντας τα διαφορετικά μέτρα (αλλαγές – ενότητες) μεταξύ 

τους παρατηρούμε μια μικρή, αλλά σαφή, υπεροχή του Ν. 4030/11 περί του 

νέου τρόπου έκδοσης Αδειών Δόμησης (σημερινή ονομασία των παλιών 

Ο.Α. ) και της υιοθέτησης του ελέγχου της οικοδομής σε συγκεκριμένα 

στάδια ανέγερσης από το νεοσύστατο σώμα Ελεγκτών Δόμησης. Οι άλλες 

δύο ομάδες αλλαγών, ως προς το συνολικό τους αποτέλεσμα, δεν 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ωστόσο καθεμία από τις 

μεταρρυθμίσεις  έχει ένα προβάδισμα σε ορισμένους τομείς. Έτσι βλέπουμε 

ότι το πρόγραμμα Καλλικράτης θα έχει πιο θετικές επιδράσεις πάνω στην 
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αποτελεσματικότητα  - αποδοτικότητα των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση 

του πολίτη. Επίσης θα βοηθήσει καλύτερα στην αντιμετώπιση της κρίσης 

απ’ ότι η τρίτη ομάδα αλλαγών. Αντίθετα σε ότι αφορά τον πολεοδομικό 

σχεδιασμό, τον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την αποτροπή φαινομένων διαφθοράς – προσοδοθηρίας 

υπερτερούν οι αλλαγές τις τρίτης ενότητας. 

  Οι προτάσεις που έχουν τεθεί στα ερωτηματολόγια στο δεύτερο 

μέρος είναι, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, σε κάθε ενότητα 

κοινές. Έτσι μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε ποιο βαθμό ένα θετικό 

αποτέλεσμα (που αντιπροσωπεύεται μέσω μιας πρότασης) επιτυγχάνεται 

συνολικά από τις αλλαγές. Παρατηρούμε λοιπόν πως από τις τέσσερις 

προτάσεις αυτή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας, ως προς 

τη θετική της επίδραση, (συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες) είναι η πρόταση 

(β). Στη δεύτερη και τρίτη ενότητα έρχεται πρώτη, ενώ στη πρώτη ενότητα 

έρχεται δεύτερη μετά την πρόταση (α). Ακολουθεί σε σειρά προτιμήσεων η 

πρόταση (α). Η σειρά των άλλων προτάσεων είναι (γ) και (δ). 

 Δηλαδή από τα παραπάνω βλέπουμε ότι οι αλλαγές που λαμβάνουν 

χώρα τα τελευταία δύο χρόνια στις πολεοδομικές υπηρεσίες θα έχουν 

συγκριτικά τη πιο θετική επίδραση στην εφαρμογή του πολεοδομικού 

σχεδιασμού και τον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης. Δεύτερος τομέας 

σε θετικά αποτελέσματα είναι η αποτελεσματικότητα - αποδοτικότητα των 

Πολεοδομικών Υπηρεσιών και με συνακόλουθο την καλύτερη εξυπηρέτηση 

του πολίτη.  Ακολουθεί ο περιορισμός φαινομένων διαφθοράς – 

προσοδοθηρίας. Οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι το μικρότερο βαθμό 

συνεισφοράς θα έχουμε στη αντιμετώπιση της οικονομικής και 

δημοσιονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα. 
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5.3 Αποτελέσματα από ομάδες υπαλλήλων. 

 Εκτός από την εξέταση των απαντήσεων στο σύνολο του δείγματος 

έγινε επιλογή αποτελεσμάτων από δυο υποομάδες από αυτό. Η πρώτη 

ομάδα είναι οι υπάλληλοι που το επίπεδο σπουδών τους είναι στη 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και η δεύτερη αποτελείται από υπαλλήλους που 

υπηρετούν σε πολεοδομίες για περισσότερα από 19 έτη. 

 

5.3.1 Ομάδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Από το σύνολο των υπαλλήλων επιλέχτηκαν αυτοί που το 

μορφωτικό τους επίπεδο ανήκει στην τρίτη βαθμίδα της εκπαίδευσης (ΤΕΙ, 

ΑΕΙ, Μεταπτυχιακές Σπουδές). Βασικός λόγος για την επιλογή αυτή είναι 

ότι οι υπάλληλοι που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είναι αυτοί που 

φέρουν σε πέρας το ουσιαστικό κομμάτι των λειτουργιών σε μια 

πολεοδομική υπηρεσία και είναι αυτοί που κατά κύριο λόγο θα πρέπει να 

υλοποιήσουν τις αλλαγές. Όλοι οι έλεγχοι, η σύνταξη εγγράφων, η 

παρακολούθηση της νομοθεσίας και το σύνολο σχεδόν της ευθύνης στις 

υπηρεσίες αυτές διέρχονται μέσω αυτής της κατηγορίας των υπαλλήλων. 

Επομένως η γνώμη τους επί των αλλαγών έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. 

 Από το σύνολο των 41 που απάντησαν τα ερωτηματολόγια στη 

κατηγορία της  τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουμε 31 υπαλλήλους. Στον 

επόμενο πίνακα (πίνακας 11) εμφανίζονται τα δημογραφικά τους στοιχεία. 

Τα δημογραφικά στοιχεία της υποομάδας αυτής, σύμφωνα με το πίνακα 11, 

πολύ μικρές διαφοροποιήσεις παρουσιάζουν με τα αντίστοιχα του συνόλου 

του δείγματος τα οποία και έχουν περιγραφεί στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 
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  Δείγμα Ποσοστό % 

Φύλο 
Άνδρας 17 54,84 

Γυναίκα 14 45,16 

Ηλικία 

<25 0 0,00 

25-35 6 19,35 

35-45 10 32,26 

45-55 10 32,26 

55< 4 14,29 

Οικογενειακή κατάσταση 
Έγγαμος 21 67,74 

Άγαμος 10 32,26 

Σχέση εργασίας 
Μόνιμος 27 87,10 
Σύμβαση 0 0,00 
Άλλο 4 12,90 

Χρόνος εργασίας σε 
υπηρεσία 

<1 3 9,68 
2-7 6 19,35 
8-12 7 22,58 
13-18 5 16,13 
19< 10 32,26 

Χρόνος εργασίας την ίδια 
θέση 

<1 8 25,81 
2-7 16 51,61 
8-12 3 9,68 
13-18 1 3,23 
19< 3 9,68 

Πίνακας 11: Δημογραφικά στοιχεία της υποομάδας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

 Στους πίνακες 12 εως 14 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) εμφανίζονται οι 

απαντήσεις σε κάθε ερώτηση μαζί με τα αντίστοιχα ποσοστά τους. Κάθε 

πίνακας αναφέρεται σε συγκεκριμένη αλλαγή ή ομάδα αλλαγών. 

 Τόσο στους πίνακες 12 – 14 όσο και στο επόμενο γράφημα (σχήμα 

14) βλέπουμε, όσον αφορά την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, ότι στην 

ομάδα που εξετάζουμε πιστεύουν ότι τα πιο θετικά αποτελέσματα θα 

εμφανιστούν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας 
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Σχήμα 14: Γράφημα απαντήσεων ενότητα του Ν. 3852/10 (3βάθμια). 

των υπηρεσιών. Μάλιστα εδώ έχουμε τη μόνη πρόταση στην ενότητα όπου 

τα ποσοστά συμφωνίας τείνουν πάνω από το μέτριο βαθμό (αρκετά). Οι 

υπόλοιπες προτάσεις ακολουθούν, με βάση πάντα το πόσο θετικά θα 

επιδράσει ο Καλλικράτης σε αυτές (βαθμοί συμφωνίας), κατά σειρά από 

την (β), στη (γ) και τη (δ) με τη (δ) να παρουσιάζει τους μικρότερους 

βαθμούς συμφωνίας. Η διαφορά σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα 

του συνόλου των ερωτηθέντων είναι ότι εδώ η (α) είναι πάνω από το μέτριο 

βαθμό συμφωνίας. 

 

 

 Στην ενότητα αλλαγών που αφορά τον Ν.4030/11 (σχήμα 15) οι 

προτάσεις ανάλογα με το βαθμό συμφωνίας που συγκεντρώνουν 

κατατάσσονται από το μεγαλύτερο προς τον μικρότερο κατά σειρά: (α), (β), 

(γ), (δ). Στις δύο πρώτες προτάσεις (αποτελεσματικότητα και αυθαίρετα) η 

πλειοψηφία συμφωνεί σε ένα βαθμό που βρίσκετε πάνω από τον μέτριο 

(επιλογή «αρκετά») Στην (α) αυτό φαίνεται πιο ξεκάθαρα απ’ ότι στη (β). 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα 
πολύ

ερώτηση α 9,68 19,35 25,81 32,26 12,90

ερώτηση β 19,35 19,35 35,48 12,90 12,90
ερώτηση γ 22,58 25,81 22,58 19,35 9,68
ερώτηση δ 19,35 35,48 32,26 12,90 0,00
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Σχήμα 15: Γράφημα απαντήσεων στην ενότητα Ν. 4030/11 (3βάθμια) 

Στην (γ) πρόταση τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα με κέντρο την  

επιλογή «αρκετά», ενώ στη (δ) πρόταση υπερισχύουν τα ποσοστά των 

επιλογών «καθόλου» και «λίγο». 

 

 

 Στη τρίτη ενότητα με τις υπόλοιπες αλλαγές (σχήμα 16) η σειρά 

των προτάσεων (από μεγαλύτερη προς μικρότερη συμφωνία) είναι: (β), (α), 

(γ), (δ). Στις (β) και (α) τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα ομοιόμορφα 

γύρω από το «αρκετά» ενώ στις (γ) και (δ) υπάρχει μια μετατόπιση προς 

μικρότερους βαθμούς συμφωνίας. 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα 
πολύ

πρόταση α 6,45 22,58 32,26 19,35 19,35
πρόταση β 3,23 32,26 22,58 32,26 9,68
πρόταση γ 9,68 25,81 35,48 19,35 9,68
πρόταση δ 25,81 22,58 32,26 12,90 6,45
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Σχήμα 16: Γράφημα απαντήσεων στην τρίτη ενότητα (3βάθμια) 
 

 

 Οι απαντήσεις των υπαλλήλων μορφωτικού επιπέδου τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης συνολικά κινούνται σε βαθμούς συμφωνίας λίγο κάτω του 

μετρίου. Μόνο στην περίπτωση του Ν. 4030/11 οι απαντήσεις είναι σχεδόν 

στη περιοχή της μέσης (επιλογή «αρκετά»). Ωστόσο η υποομάδα αυτή 

πιστεύει περισσότερο, σε σχέση με το σύνολο (του δείγματος), στις θετικές 

επιδράσεις των αλλαγών. Κι εδώ ως το πιο θετικό μέτρο υποστηρίζεται ο Ν. 

4030/11 που αλλάζει τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών. Οι άλλες δύο 

ενότητες σαν σύνολα βρίσκονται περίπου στην ίδια τάξη ως προς τα 

αποτελέσματά τους με κάποιες ωστόσο επιμέρους διαφορές. Ο Ν. 3852/10 

θα επιδράσει πιο θετικά ως προς την αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα των υπηρεσιών ενώ η τρίτη ομάδα αλλαγών θα έχει πιο 

σημαντικές επιδράσεις όσον αφορά τον σχεδιασμό, τον έλεγχο τη δόμησης 

και τον περιορισμό των αυθαιρέτων. 

 Συνολικά και από τις τρεις ενότητες προκύπτουν τα πιο σημαντικά 

θετικά αποτελέσματα στην αποτελεσματικότητα - αποδοτικότητα και τον 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα 
πολύ

πρόταση α 10,00 30,00 33,33 23,33 3,33

πρόταση β 12,90 19,35 35,48 19,35 12,90
πρόταση γ 20,00 30,00 26,67 13,33 10,00
πρόταση δ 22,58 32,26 35,48 6,45 3,23
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περιορισμό των αυθαιρέτων με την πρώτη πρόταση να προηγείται ελαφρά. 

Οι θετικές επιπτώσεις στη διαφθορά και στην κρίση έρχονται αρκετά πιο 

πίσω στις προτιμήσεις με το θέμα της κρίσης να είναι τελευταίο. Η 

διαφοροποίηση που προκύπτει σε σχέση με το σύνολο του δείγματος, είναι 

ότι εδώ πρώτη προτίμηση στα αποτελέσματα των αλλαγών είναι η πρόταση 

(α) και όχι η (β) 

  

5.3.2 Υπάλληλοι με χρόνο υπηρεσίας σε πολεοδομικές υπηρεσίες 

μεγαλύτερο από 19 έτη.  

 Η δεύτερη επιλογή υποομάδας από το σύνολο του δείγματος αφορά 

του εργαζόμενους σε πολεοδομικές υπηρεσίες για διάστημα μεγαλύτερο 

των 19 ετών. Ο αριθμός των ατόμων της ομάδας αυτής είναι 16 (ποσοστό 

39,02% επί του δείγματος). Οι υπάλληλοι αυτοί έχουν πολύ μεγάλη πείρα 

από το συγκεκριμένο χώρο και έχουν βιώσει αρκετές διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις. Ο διορισμός τους έγινε την εποχή που οι πολεοδομίες ήταν 

υπηρεσίες του κεντρικού κράτους (κρατικές νομαρχίες). Έζησαν την πρώτη 

μεγάλη αλλαγή της υπαγωγής στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης 

(νομαρχίες με αιρετή διοίκηση,  Ν. 2218/94 και 1-2-96 Π.Δ.) και σήμερα 

την μετάβαση των πολεοδομιών στους δήμους και τον πρώτο βαθμό 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Η εμπειρία καθώς και το ότι καλύπτουν ένα 

σημαντικό ποσοστό του δείγματος (39,02%) είναι οι δύο βασικοί λόγοι της 

ξεχωριστής εξέτασης των απαντήσεών τους. 

 Στα αρνητικά της ομάδας αυτής θα μπορούσε να αναφερθεί η 

κόπωση από τη χρόνια ενασχόληση με το ίδιο αντικείμενο, το ότι πολλοί 

βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση και ίσως έχουν χάσει το αρχικό τους 

ενδιαφέρον και θέρμη και ότι  σε σχέση με έναν καινούργιο υπάλληλο δεν 
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είναι τόσο ενημερωμένοι και προσαρμοσμένοι με τις σύγχρονες 

επιστημονικές εξελίξεις. 

Στον επόμενο πίνακα έχουμε τα δημογραφικά στοιχεία της ομάδας αυτής. 

  Δείγμα Ποσοστό % 

Φύλο 
Άνδρας 9 56,25 
Γυναίκα 7 43,75 

Ηλικία 

<25 0 0,00 
25-35 0 0,00 
35-45 2 12,50 
45-55 7 43,75 
55< 7 43,75 

Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος 13 81,25 
Άγαμος 3 18,75 

Σχέση εργασίας 
Μόνιμος 16 100,00 
Σύμβαση 0 0,00 
Άλλο 0 0,00 

Χρόνος εργασίας σε 
υπηρεσία 

<1 3 18,75 
2-7 4 25,00 
8-12 0 0,00 
13-18 0 0,00 
19< 9 56,25 

Πίνακας 15: Δημογραφικά στοιχεία στην υποομάδα άνω των 19 ετών στην 
υπηρεσία. 

  

 Κάποιες διαφοροποιήσεις (σε σχέση με το συνολικό δείγμα) που 

συναντάμε είναι αναμενόμενες όπως οι μεγαλύτερες ηλικίες και τα 

μεγαλύτερα ποσοστά εγγάμων και μονίμων. Παρατηρούμε επίσης μια 

αύξηση του ποσοστού των αποφοίτων (μόνο) λυκείου. 

 Στο Παράρτημα ΙΙΙ παρουσιάζονται οι απαντήσεις (υπό μορφή 

γραφημάτων και πινάκων στο κυρίως θέμα των ερωτηματολογίων που 

αφορά τις αλλαγές. Μια γενική παρατήρηση έχει να κάνει με τη 
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ανομοιόμορφη κατανομή των απαντήσεων. Ενώ μέχρι τώρα τα ποσοστά 

συγκεντρωνόντουσαν γύρω από μια επιλογή που συνήθως είχε τις 

περισσότερες προτιμήσεις τώρα βλέπουμε μεγάλα ποσοστά σε ακραίες 

επιλογές. Αυτό μας δημιουργεί κάποιες επιφυλάξεις ως προς τα 

αποτελέσματα.   

 Συνολικά η εικόνα που αποκομίζουμε είναι ότι η κατηγορία αυτή 

συνηγορεί υπέρ των μεταρρυθμίσεων σε έναν βαθμό αρκετά κοντά στο 

μέσο βαθμό συμφωνίας και με μεγαλύτερη ένταση από αυτή που συναντάμε 

στο συνολικό δείγμα. Και πάλι εδώ ο Ν. 4030/11 βρίσκεται στη πρώτη θέση 

ως προς τις θετικές του συνέπειες. Ο Καλλικράτης φαίνεται να επηρεάζει 

περισσότερο την αποτελεσματικότητα. Ο Ν. 4030/11 και η τελευταία 

ενότητα επιδρούν πιο πολύ στο σχεδιασμό και την αυθαίρετη δόμηση (β). 

Ακολουθεί  στις δύο αυτές ενότητες η αποτροπή της διαφθοράς (γ). Εδώ οι 

απαντήσεις αυτές (β και γ) έχουν υποστηριχτεί με βαθμούς συμφωνίας που 

βρίσκονται στη περιοχή του «πολύ» και «πάρα πολύ». Η επίπτωση επί της 

κρίσης είναι σταθερά στην τελευταία θέση ως προς τα αποτελέσματα 

 Τα αποτελέσματα του δευτέρου υποσυνόλου παρουσιάζουν ένα 

βαθμό ανισορροπίας που δεν μας επιτρέπει στην εξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων. Αυτό ίσως οφείλεται στο μικρότερο αριθμό της ομάδας 

και ίσως στο μεγάλο ποσοστό επιπέδου μόρφωσης λυκείου που δημιουργεί  

αυξημένη ανομοιογένεια στο δείγμα.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες για χρόνια αποτελούν ένα καίριο, αλλά 

πολύπαθο κομμάτι της ελληνικής δημόσιας διοίκησης με πλήθος 

προβλημάτων να διέπουν τη λειτουργία της. Η συνεχής μεταβολή της 

νομοθεσίας που αφορά τη λειτουργία και το αντικείμενο των υπηρεσιών 

αυτών είναι κάτι το συνηθισμένο. Ωστόσο η δυσλειτουργία παραμένει και η 

πολυνομοθεσία γίνεται ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα.   

 Το τελευταίο διάστημα μια μεγάλη σειρά μεταρρυθμίσεων 

υιοθετήθηκαν που επηρεάζουν σημαντικά τις Πολεοδομίες. Όπως είδαμε οι 

αλλαγές αυτές κατά μεγάλο βαθμό εντάσσονται στο θεωρητικό πλαίσιο της 

αποκέντρωσης της δημόσιας διοίκησης και στη θεωρία των Νέων Τάσεων 

της Δημόσιας Διοίκησης (New Public Management). Πολλές από αυτές 

σχεδιάζονταν από καιρό και ακολουθούσαν τα πρότυπα που είχαν θεσπιστεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική και δημοσιονομική κρίση της 

χώρας επίσπευσαν την εφαρμογή τους και η αντιμετώπισή της αποτελεί ένα 

βασικό άξονα των μεταρρυθμίσεων. Έτσι έχουμε άμεσα μέτρα αύξησης των 

εσόδων (πχ. με είσπραξη προστίμων από ρύθμιση αυθαιρέτων και 

ημιυπαιθρίων χώρων) και μείωσης των εξόδων με κατάργηση υπηρεσιών 

και συγχωνεύσεις μονάδων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης έχουμε, το 

πιο σημαντικό, τα έμμεσα μέτρα με τα οποία θα αντιμετωπιστεί η κρίση 

μέσω της ανάπτυξης που θα έλθει από την καλύτερη λειτουργία των 

υπηρεσιών. 

 Εξετάζοντας επί μέρους το νέο θεσμικό πλαίσιο που επέβαλλε τις 

μεταβολές στις πολεοδομικές υπηρεσίες βλέπουμε ότι επιφέρει αρκετές 

θετικές επιπτώσεις στην λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Αυτό ωστόσο δε 

σημαίνει ότι δεν εμφανίζονται και αρκετά αρνητικά σημεία. Η μετάβαση 
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στους δήμους με μικρότερο χώρο επιρροής από πριν και η μείωση των 

αρμοδιοτήτων δίνει τη δυνατότητα για βελτίωση της αποδοτικότητας και 

της εξυπηρέτησης του πολίτη. Επίσης δημιουργούνται καλύτερες 

προϋποθέσεις για προώθηση του πολεοδομικού σχεδιασμού και της 

εφαρμογής αυτού. Ο περιορισμός των ελέγχων στην έκδοση αδειών 

δόμησης οδηγεί στην απεμπλοκή των υπηρεσιών από χρονοβόρες 

διαδικασίες, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, στην εστίαση σε πιο 

σημαντικό έργο όπως ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του, στη μείωση της 

επαφής του πολίτη με την υπηρεσία και δυνατότητα για πιο γρήγορη 

οικοδόμηση και ώθηση στην ανάπτυξη. Πολύ σημαντική είναι η 

συνεισφορά στο περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης με την εισαγωγή του 

ελέγχου κατά την ανέγερση της οικοδομής από τους ελεγκτές δόμησης. Η 

είσοδος νέων υπαλλήλων με τη συγχώνευση υπηρεσιών και η μείωση της 

επαφής με τους πολίτες είναι στοιχεία υπέρ του περιορισμού της διαφθοράς. 

Με τους νόμους για την ρύθμιση των ημιυπαιθρίων και την τακτοποίηση 

της αυθαίρετης δόμησης δημιουργούνται έσοδα για τη διασφάλιση των 

κοινόχρηστων χώρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο νέος 

οικοδομικός κανονισμός λύνει ως ένα βαθμό ζητήματα της νομοθεσίας 

βοηθώντας στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών. Η διαδικασία της 

κύρωσης του κοινόχρηστου δικτύου καλύπτει κατά ένα μέρος τα κενά που 

δημιουργούνται από την καθυστέρηση του σχεδιασμού. 

 Στα αρνητικά περιλαμβάνονται η απώλεια οικονομιών κλίμακας από 

την αποκέντρωση, η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού και το μεγαλύτερο 

κόστος της λειτουργίας περισσότερων υπηρεσιών σε σχέση με πριν. Επίσης 

ορισμένες αρμοδιότητες μεταφέρονται σε ανώτερη βαθμίδα χάνοντας τα 

οφέλη της αποκέντρωσης. Οι αλλαγές απαιτούν χρόνο προσαρμογής με 

συνέπεια για ένα διάστημα τη μείωση της αποδοτικότητας και 

αποτελεσματικότητας. Ο νέος οικοδομικός κανονισμός είναι ογκώδης και 

δεν απλοποιεί περισσότερο τη νομοθεσία. Οι ρυθμίσεις για τη διατήρηση 
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αυθαίρετων χώρων και χρήσεων διατηρεί και αυξάνει τις συμπεριφορές που 

οδηγούν στη δημιουργία της αυθαίρετης δόμησης. Όλες οι μεταβολές 

συντελούν στο φαινόμενο της πολυνομοθεσίας που τόσο πολύ δυσχεραίνει 

το έργο των πολεοδομικών υπηρεσιών. Η κύρωση του κοινόχρηστου 

δικτύου ενέχει τον κίνδυνο της υποβάθμισης του σχεδιασμού μέσω της 

έμμεσης αντικατάστασής του με υποδεέστερες διαδικασίες. 

 Παρά τα αρνητικά σημεία η εκτίμηση είναι ότι οι θετικές επιπτώσεις 

των μεταρρυθμίσεων υπερισχύουν. Η αλλαγές γενικά κινούνται προς τη 

θετική κατεύθυνση για την επίλυση αρκετών από τα προβλήματα των 

πολεοδομιών. Ωστόσο παρά το μεγάλο τους μέγεθος σε σχέση με το 

παρελθόν πολλά από τα χρόνια προβλήματα παραμένουν. Στα αρνητικά θα 

μπορούσε να συμπεριληφθεί το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν 

προχώρησαν στην έκταση που θα έπρεπε. Σε αυτό συνηγορεί και το 

αποτέλεσμα από την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Οι υπάλληλοι 

των πολεοδομιών που γνωρίζουν πιο άμεσα από κάθε άλλο το 

συγκεκριμένο χώρο δεν είναι πολύ αισιόδοξοι για τις θετικές συνέπειες των 

αλλαγών.    

 Το γενικό συμπέρασμα από τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων με 

τη χρήση ερωτηματολογίων είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν θα έχουν τα 

αποτελέσματα που θα έπρεπε. Οι ερωτηθέντες συμφωνούν με τις θετικές 

επιπτώσεις σε έναν μέσο όρο κάτω του μετρίου. Τα επιμέρους 

συμπεράσματα δείχνουν ότι το πιο θετικό μέτρο είναι ο Ν. 4030/11 (περί 

νέου τρόπου έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών). Οι 

υπόλοιπες ρυθμίσεις παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό επίδρασης ανά 

τομέα.  

 Οι μεταρρυθμίσεις θα συντελέσουν περισσότερο στην 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή του σχεδιασμού και τον περιορισμό της 
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αυθαίρετης δόμησης. Ακολουθεί η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας των Πολεοδομικών Υπηρεσιών καθώς και η καλύτερη 

εξυπηρέτηση του πολίτη. Η αποτροπή και περιορισμός των συνθηκών που 

ευνοούν την ανάπτυξη φαινομένων διαφθοράς – προσοδοθηρίας έρχονται 

τρίτα στη σειρά ως θετική επίπτωση των αλλαγών. Τις μικρότερες 

συνέπειες θα έχουν οι μεταρρυθμίσεις επάνω στη βασική αιτία που 

επίσπευσε την εφαρμογή τους, δηλαδή την αντιμετώπιση της οικονομικής 

και δημοσιονομικής κρίσης που διέρχεται η χώρα. 

 Η υποομάδα των εργαζομένων με επίπεδο μόρφωσης τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ενισχύουν ακόμη περισσότερο τα παραπάνω συμπεράσματα 

και είναι λίγο πιο θετικοί ως προς την αποτελεσματικότητα των 

μεταρρυθμίσεων. Εδώ τα συμπεράσματα έχουν περισσότερη βαρύτητα διότι 

οι υπάλληλοι αυτοί φέρνουν το μεγαλύτερο βάρος και ευθύνη της 

λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών και της εφαρμογής των αλλαγών.     

 Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχει μεγάλη εμπειρία στο χώρο των 

πολεοδομιών και είναι αντιμέτωπη με τα προβλήματα που υπάρχουν για 

πολλά χρόνια. Επίσης γνωρίζει ότι έως σήμερα ποτέ δεν επιχειρήθηκε μια 

ειλικρινής, ουσιαστική και συστηματική προσπάθεια από την πολιτική 

ηγεσία για την επίλυσή τους καθώς και ότι η αντιμετώπιση των 

προβλημάτων είναι αρκετά δύσκολη και απαιτεί πολύ χρόνο και κόπο. Αυτό 

εξηγεί ως ένα βαθμό το αποτέλεσμα των απαντήσεων. Από την άλλη, όπως 

αναφέρθηκε, πολλά προβλήματα παραμένουν. Επίσης οι  μεταρρυθμίσεις 

βρίσκονται ακόμη σε ένα μεταβατικό στάδιο. Η αποκέντρωση λόγω του Ν. 

3852/10 (Καλλικράτης) δεν έχει ολοκληρωθεί. Πολλές αλλαγές 

προϋποθέτουν επιπλέον νομοθετικές ρυθμίσεις που δεν έχουν ακόμη γίνει. 

Η κύρωση του κοινόχρηστου δικτύου είναι σε αρχικό στάδιο. Πολλές είναι 

οι απαιτήσεις ακόμα για την πλήρη εφαρμογή των μεταβολών όπως η 

εύρεση δυναμικού στελέχωσης των προς ίδρυση υπηρεσιών. Όλες οι νέες 
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ρυθμίσεις γίνονται εν μέσω της δυσμενέστερης οικονομικής και 

δημοσιονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών. Αυτό έχει συνέπεια να 

απορροφούνται οι όποιες θετικές επιπτώσεις μέσα στη γενική αρνητική 

κατάσταση. Η κρίση επίσης συντελεί στη δημιουργία και τη διατήρηση ενός 

κλίματος απαισιοδοξίας.  

 Είναι ένα κλίμα που είναι απαραίτητο να αντιστραφεί. Η διαχρονική 

αρνητική εικόνα των πολεοδομικών υπηρεσιών της Ελλάδας αντανακλά 

όλα εκείνα τα στοιχεία που την οδήγησαν στη σημερινή κρίση. Η κρίση 

όμως μπορεί να ειδωθεί και θετικά. Αναδεικνύει τα προβλήματα και 

κινητοποιεί, δείχνει τον δρόμο της περισυλλογής, της ανασυγκρότησης των 

δυνάμεων, δείχνει το δρόμο της απόρριψης των αρνητικών μορφών και 

μορφωμάτων. Μπορεί να αποτελέσει την ευκαιρία που θα κατευθύνει τα 

βήματά μας προς τα εμπρός και προς τα άνω. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αγαπητέ/ή συμμετέχοντα/ουσα 

 Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της διεξαχθείσας – στα 

πλαίσια διπλωματικής εργασίας – έρευνας, απαραίτητης για την απονομή 

του μεταπτυχιακού διπλώματος. Η έρευνα εξετάζει τις μεταρρυθμίσεις των 

τελευταίων χρόνων που έχουν σχέση με τις πολεοδομικές υπηρεσίες, και 

την επίδρασή τους σε συγκεκριμένους τομείς. 

Γενικές οδηγίες 

1. Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο 

μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν σε δημογραφικά 

χαρακτηριστικά (πχ. φύλλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, 

επίπεδο μόρφωσης κτλ.). Απαντήστε τις ερωτήσεις του δεύτερου 

μέρους βάσει της εμπειρίας και της προσωπικής σας άποψης, 

κυκλώνοντας το αντίστοιχο νούμερο σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1 = καθόλου 

2 = λίγο 

3 = αρκετά 

4 = πολύ 

5 = πάρα πολύ 

2.  Παρακαλώ απαντήστε όλες τις ερωτήσεις όσο πιο σύντομα 

γίνεται, χωρίς να σκεφτείτε πως πρέπει να δώσετε την καλύτερη 

απάντηση. Απλώς, απαντήστε όσο πιο ειλικρινά γίνεται. Το όνομά 

σας δεν είναι απαραίτητο. 

3. Τα παρεχόμενα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν με απόλυτη 

εχεμύθεια για ακαδημαϊκό σκοπό και μόνο. 

4. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που διαθέτετε!  
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 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΘΕΜΑ: Εξέταση των αποτελεσμάτων από τις αλλαγές στην οργάνωση 

και το τρόπο λειτουργίας των Πολεοδομικών Υπηρεσιών μετά τις 

μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δύο ετών.   

 

 
Μέρος Α: Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

 

Δήμος………………………….. 

 

1. Φύλο: 
Άνδρας   □       Γυναίκα  □ 

2. Ηλικία: 
κάτω των 25 □     25-35 □     35-45 □     45-55 □     άνω των 55 □  

3. Οικογενειακή κατάσταση: 
Έγγαμος  □             Άγαμος  □ 

4. Μορφωτικό επίπεδο: 
Απόφοιτος Λυκείου □               Τεχνολογική Εκπαίδευση  □         
Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση □          Μεταπτυχιακές Σπουδές □ 

5. Σχέση εργασίας: 
Μόνιμο Προσωπικό □    Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου □ Άλλο □ 

6. Συνολικός χρόνος εργασίας στην Υπηρεσία  
εως 1 έτος □  2-7 έτη □   8-12 έτη □   13-18 έτη □   άνω από 19 έτη □ 

7. Συνολικός χρόνος εργασίας στη παρούσα θέση 
εως 1 έτος □  2-7 έτη □   8-12 έτη □   13-18 έτη □   άνω από 19 έτη □ 

 

  



117 

 

Μέρος Β: Οι αλλαγές στις Πολεοδομικές Υπηρεσίες 

 Με βάση τον Ν. 3852/10 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

επανασχεδιάζεται ο χάρτης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα 

καταργούνται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, δημιουργούνται νέοι, 

λιγότεροι και μεγαλύτεροι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας αποκτούν 

αυτοδιοίκηση (αιρετοί Περιφερειάρχες). Με το νέο καθεστώς θα πρέπει σε 

κάθε Δήμο να λειτουργεί Πολεοδομική Υπηρεσία με κάποιες από τις 

αρμοδιότητες αυτών να έχουν διαφοροποιηθεί. Αυτό είναι μια μορφή 

αποκέντρωσης σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Με βάση τα 

παραπάνω παρακαλούμε απαντήστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις 

παρακάτω προτάσεις: 
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ύ 
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α. Με τις αλλαγές αυτές οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες θα γίνουν 

πιο αποδοτικές – αποτελεσματικές και θα επιτευχθεί 

καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.   

1 2 3 4 5 

β. Θα έχουμε ουσιαστικότερο έλεγχο και εφαρμογή του 

πολεοδομικού σχεδιασμού και της δόμησης με αποτέλεσμα 

τον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης, της προστασίας του 

περιβάλλοντος και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.   

1 2 3 4 5 

γ. Θα αποτραπούν – περιοριστούν οι συνθήκες εκείνες που 

ευνοούν την ανάπτυξη φαινομένων διαφθοράς - 

προσοδοθηρίας   

1 2 3 4 5 

δ. Οι αλλαγές θα συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη των 

περιοχών και γενικότερα αποτελούν μέτρα που 

αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την οικονομική και 

δημοσιονομική κρίση που διέρχεται η χώρα. 

1 2 3 4 5 
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 Με τον Ν. 4030/11 (άδειες – εγκρίσεις δόμησης) αλλάζει ο μέχρι 

τώρα τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Συντομεύεται ο χρόνος 

έγκρισης και έκδοσης και απλουστεύεται η διαδικασία. Δίνεται για πρώτη 

φορά βάρος στο έλεγχο της κατασκευής του κτιρίου. Δημιουργείται σώμα 

ελεγκτών δόμησης που θα ελέγχει το κτίριο κατά τα διάφορα στάδια της 

ανέγερσης. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται εκτός της αρμοδιότητας των 

πολεοδομικών υπηρεσιών. Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε 

απαντήστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις: 
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α. Η αλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη εξυπηρέτηση 

του πολίτη και την βελτίωση της διαδικασίας των εγκρίσεων 

που απαιτούνται για την ανέγερση ενός κτιρίου.  

1 2 3 4 5 

β. Θα έχουμε ουσιαστικότερο έλεγχο και εφαρμογή του 

πολεοδομικού σχεδιασμού και της δόμησης με αποτέλεσμα 

τον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης, της προστασίας του 

περιβάλλοντος και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.   

1 2 3 4 5 

γ. Θα αποτραπούν – περιοριστούν οι συνθήκες εκείνες που 

ευνοούν την ανάπτυξη φαινομένων διαφθοράς - 

προσοδοθηρίας   

1 2 3 4 5 

δ. Οι αλλαγές θα συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη των 

περιοχών και γενικότερα αποτελούν μέτρα που 

αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την οικονομική και 

δημοσιονομική κρίση που διέρχεται η χώρα. 

1 2 3 4 5 
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 Μια σειρά νέων νόμων (ρύθμιση ημιυπαιθριών και ταυτότητα 

κτιρίων, ρύθμιση αυθαιρέτων, νέος κανονισμός δόμησης, ΚΕΝΑΚ 

ενεργειακή απόδοση κτιρίων, κύρωση κοινόχρηστου δικτύου) έχουν 

θεσπιστεί το τελευταίο διάστημα. Από τη μια πλευρά έχουμε ρυθμίσεις που 

νομιμοποιούν την αυθαίρετη δόμηση με σκοπό την δημιουργία εσόδων για 

το κράτος. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ρυθμίσεις για τον περιορισμό 

της αυθαίρετης δόμησης στο μέλλον και γενικά για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Επίσης  όλα αυτά αποτελούν και μια ένδειξη της 

πολυνομίας και του ευμετάβλητου του πολεοδομικού καθεστώτος που 

χαρακτηρίζει τη χώρα. Με βάση τα παραπάνω παρακαλούμε απαντήστε σε 

ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις: 
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α. Οι νέες ρυθμίσεις θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα - 

αποδοτικότητα των Πολεοδομικών Υπηρεσιών και θα 

επιφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.   

1 2 3 4 5 

β. Θα έχουμε ουσιαστικότερο έλεγχο και εφαρμογή του 

πολεοδομικού σχεδιασμού και της δόμησης με αποτέλεσμα 

τον περιορισμό της αυθαίρετης δόμησης, της προστασίας του 

περιβάλλοντος και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.   

1 2 3 4 5 

γ. Θα αποτραπούν – περιοριστούν οι συνθήκες εκείνες που 

ευνοούν την ανάπτυξη φαινομένων διαφθοράς - 

προσοδοθηρίας   

1 2 3 4 5 

δ. Οι αλλαγές θα συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη των 

περιοχών και γενικότερα αποτελούν μέτρα που 

αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την οικονομική και 

δημοσιονομική κρίση που διέρχεται η χώρα. 

1 2 3 4 5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

απαντήσεις 
προτάσεις 

α % β % γ % δ % 

καθόλου 3 9.68 6 19.35 7 22.58 6 19.35 
λίγο 6 19.35 6 19.35 8 25.81 11 35.48 

αρκετά 8 25.81 11 35.48 7 22.58 10 32.26 
πολύ 10 32.26 4 12.90 6 19.35 4 12.90 

πάρα πολύ 4 12.90 4 12.90 3 9.68 0 0.00 

σύνολο 31 100.00 31 100.00 31 100.00 31 100.00 

Πίνακας 12: Το σύνολο απαντήσεων στην ενότητα του Ν. 3852/10 (3βαθμια) 

 

απαντήσεις 
προτάσεις 

α % β % γ % δ % 

καθόλου 2 6.45 1 3.23 3 9.68 8 25.81 

λίγο 7 22.58 10 32.26 8 25.81 7 22.58 

αρκετά 10 32.26 7 22.58 11 35.48 10 32.26 

πολύ 6 19.35 10 32.26 6 19.35 4 12.90 

πάρα πολύ 6 19.35 3 9.68 3 9.68 2 6.45 

σύνολο 31 100.00 31 100.00 31 100.00 31 100.00 

Πίνακας 13: Το σύνολο απαντήσεων στην ενότητα του Ν. 4030/11 (3βαθμια) 

 

απαντήσεις 
προτάσεις 

α % β % γ % δ % 

καθόλου 3 10.00 4 12.90 6 20.00 7 22.58 

λίγο 9 30.00 6 19.35 9 30.00 10 32.26 

αρκετά 10 33.33 11 35.48 8 26.67 11 35.48 

πολύ 7 23.33 6 19.35 4 13.33 2 6.45 

πάρα πολύ 1 3.33 4 12.90 3 10.00 1 3.23 

Πίνακας 14: Το σύνολο απαντήσεων στην τρίτη ενότητα (3βαθμια)  
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Σχήμα 17: Γράφημα απαντήσεων στην ενότητα Ν. 3852/10 (>19 έτη) 

Σχήμα 18: Γράφημα απαντήσεων στην ενότητα Ν. 4030/11 (>19 έτη) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ ΜΕ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 19 ΕΤΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

 

 

 

 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα 
πολύ

πρόταση α 25,00 18,75 12,50 25,00 18,75
πρόταση β 25,00 18,75 18,75 18,75 18,75

πρόταση γ 18,75 25,00 18,75 25,00
πρόταση δ 25,00 31,25 18,75 25,00 0,00
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καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα 
πολύ

πρόταση α 18,75 25,00 31,25 0,00 25,00
πρόταση β 0,00 25,00 18,75 43,75 12,50
πρόταση γ 0,00 37,50 18,75 25,00 18,75
πρόταση δ 6,67 33,33 33,33 20,00 6,67
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Σχήμα 19: Γράφημα απαντήσεων στην τρίτη ενότητα (>19 έτη) 
 

καθόλου λίγο αρκετά πολύ πάρα 
πολύ

πρόταση α 6,25 37,50 18,75 31,25 6,25

πρόταση β 0,00 18,75 43,75 12,50 25,00
πρόταση γ 0,00 37,50 25,00 18,75 18,75
πρόταση δ 6,25 50,00 37,50 0,00 6,25
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