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Με ηελ παξνχζα δήισζε:  

1. Γειψλσ ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φηη ε δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ ζαο θαηαζέησ 

απνηειεί πξντφλ δηθήο κνπ πλεπκαηηθήο πξνζπάζεηαο, δελ παξαβηάδεη ηα 

δηθαηψκαηα ηξίησλ κεξψλ θαη αθνινπζεί ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξφηππα 

επηζηεκνληθήο ζπγγξαθήο, ηεξψληαο πηζηά ηελ αθαδεκατθή δενληνινγία.  

2. Οη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη απνηεινχλ απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ ζπγγξαθέα θαη 

ν επηβιέπσλ, νη εμεηαζηέο, ην Σκήκα θαη ην Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ δελ 

πηνζεηνχλ θαη’ αλάγθε ηηο εθθξαζκέλεο απφςεηο νχηε θέξνπλ νπνηαδήπνηε 

επζχλε γηα ηπρφλ ιάζε θαη παξαιείςεηο.  
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Αθηεξώλσ ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζηε Γξακηλή 

θνηλσλία, ζηνπο ςεθνθόξνπο κνπ, ζηνπο θίινπο κνπ, ζηνπο 

ππνζηεξηθηέο κνπ.  

 

 

 

 

 

 

Δπραξηζηψ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηδηαίηεξα ηελ κεηέξα κνπ γηα ηελ ζηήξημε 

ηνπο.   

Θεξκέο επραξηζηίεο ζηνλ θίιν θαη λνκηθφ Κψζηα Κφλην, ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή 

κνπ θχξην Δπάγγειν Γξπκπέηα γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία θαη ζε φιν ην αθαδεκατθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο γλψζεηο πνπ έιαβα απφ ηηο 

δηαιέμεηο ηνπο.  
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Πεξίιεςε 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εζηηάδεη ζηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία 

ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ. Απφ ηε κειέηε ησλ λφκσλ γηα ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε ηεο Γ’ Κνηλνβνπιεπηηθήο Γεκνθξαηίαο (1975 θαη κεηά) πξαγκαηεχεηαη 

ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν ηειεπηαίνο λφκνο, ν «Κιεηζζέλεο Η» εηδηθφηεξα σο πξνο ηε 

ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ, δειαδή ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ησλ Κνηλνηήησλ, ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. Δπίζεο, εξεπλά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζπληειέζηεθαλ 

ζηνλ «Κιεηζζέλε» γηα λα δηαζθαιηζηεί ε θπβεξλεζηκφηεηα ησλ ΟΣΑ θαζψο θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ δηαρεηξίζηεθαλ ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ νη αηξεηνί θαη ππάιιεινη ηνπ 

Γήκνπ Γξάκαο, ν νπνίνο απνηειεί πεξίπησζε κειέηεο.     

 Καηφπηλ κίαο ζπγθξηηηθήο απνηχπσζεο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ λνκνζεηηθψλ 

πιαηζίσλ, ηνπ «Καπνδίζηξηα», ηνπ «Καιιηθξάηε» θαη ηνπ «Κιεηζζέλε» ε εξγαζία 

απνηππσλεη θαη αλαιχεη ηηο αιιαγέο θαη κέζσ κηαο εξεπλάο κε πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά εμάγεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν εθαξκφζηεθε. Αθφκε έρνληαο επεμεξγαζηεί ηα επξήκαηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ παξαηίζεληαη πξνηάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Ζ 

παξνχζα δηπισκαηηθή, ζην κέιινλ, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα εγρεηξίδην γηα φζνπο 

αζρνινχληαη κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ή πξφθεηηαη λα αζρνιεζνχλ, κέζα απφ ην 

νπνίν ζα κάζνπλ ηα εθινγηθά ζπζηήκαηα πνπ εθαξκφζηεθαλ δηαρξνληθά. Δπίζεο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπγγξαθή λνκνζεηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηελ 

απηνδηνίθεζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε απηψλ.  

Abstract  

The present dissertation focuses on the composition and operation of the 

collective bodies of the Municipalities. The present study, of the laws for the local 

self-government of the Third Parliamentary Republic (1975 onwards), deals with the 

changes introduced by the last law, "Klesthenis I", in particular regarding the 

composition and operation of the collective bodies of the Municipalities, ie the 

Municipal Council, the Communities, the Economic Committee and the Quality of 

Life Committee. It also researches the amendments made to "Klesthenis I" in order to 

ensure the governance of local authorities as well as the way that the elected 

representatives and the employees of the Municipality of Drama, which is a case 
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study, managed the changes that occurred.      

 After a comparative depiction of the last three legislative frameworks 

"Kapodistrias", "Kallikratis" and "Klesthenis", the dissertation captures and analyzes 

the changes and through qualitative research, draws conclusions about the current 

legislation and the way in which implemented. Furthermore, having processed the 

findings of the interviews, suggestions are made for the operation of the collective 

bodies. This diploma, in the future, can be a handbook for those who are involved in 

local government or are going to deal, through which they will learn the electoral 

systems that have been implemented over time. It can also be used to write legislative 

proposals for self-government or to amend them. 
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πληνκνγξαθίεο 

 

ΟΣΑ ή Ο.Σ.Α. : Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

Ν. ή λ. : Νφκνο 

Α’ ή α’ : Πξψηνπ  

Β ή β’: Γεχηεξνπ  

π.Υ : πξν Υξηζηνχ 

Δ.Δ.: Δπξσπατθή Έλσζε 

ΗΣΑ: Ίδξπκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο  

ΓΔΤΑΓ: Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο θαη Άξδεπζεο Γξάκαο   

ΚΔΠ: Κέληξν Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 

Γ/λζε: Γηεχζπλζε 

ΓΔΚΠΟΣΑ: Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνχ  

ΚΔΓΔ: Κεληξηθή Δπηηξνπή Γήκσλ Διιάδαο 

π.ρ.: παξαδείγκαηνο ράξηλ 

ΔΠΑ: Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο 

ΔΓΓΑ: Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο & Απηνδηνίθεζεο  
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Λέμεηο – Κιεηδηά     

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ), Γήκνο Γξάκαο, «Κιεηζζέλεο I», 

Γηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, Γηαρείξηζε αιιαγήο ζηνπο ΟΣΑ, Αηξεηνί, Απιή 

αλαινγηθή, Δθινγέο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

 

Λεηηνπξγηθνί νξηζκνί 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.), νλνκάδνληαη ηα λνκηθά πξφζσπα 

δεκνζίνπ δηθαίνπ θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη ζπζηαζεί ζε ζπγθεθξηκέλε εδαθηθή 

πεξηθέξεηα θαη έρεη σο ζθνπφ ηε δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ δεηεκάησλ, ηα δε φξγαλά ηνπ 

εθιέγνληαη κε θαζνιηθή ςεθνθνξία απφ ηνπο δεκφηεο ηεο πεξηθέξεηαο. (Βιάδνο, Υ., 

2017)  

Γήκνο Γξάκαο, είλαη ν κεηξνπνιηηηθφο Γήκνο ηεο ΠΔ Γξάκαο θαη βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηνπ Ννκνχ. Έρεη έθηαζε 833.01 η.ρικ θαη πιεζπζκφ, ζχκθσλα κε ηελ 

απνγξαθή ηνπ 2011, 58.944 θάηνηθνη.  

«Κιεηζζέλε I»,  ην πξφγξακκα «Κιεηζζέλεο I» απνηειεί κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο δίλνληαο έκθαζε ζηε Γεκνθξαηία θαη ηε 

ζπκκεηνρηθφηεηα. Σαπηφρξνλα κεξηκλά γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. Έγηλε λφκνο ηνπ θξάηνπο κε αξηζκφ 4555 θαη 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Α’ 133/19.07.2018. 

Γηνηθεηηθέο Μεηαξξπζκίζεηο, κε ηνλ φξν απηφ αλαθεξφκαζηε ζην ζχλνιν ησλ 

αιιαγψλ πνπ ζπληειέζηεθαλ ζε έλα δεκφζην νξγαληζκφ κε ζηφρν ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ, ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζε 

λέα δεδνκέλα.  

Γηαρείξηζε αιιαγήο ζηνπο ΟΣΑ, είλαη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη αιιαγέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε έλαλ νξγαληζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γίλνληαη πξνγξακκαηηζκέλα 

ζχκθσλα κε έλα πιαίζην ή κνληέιν. (Βιάδνο Υ., 2017) 
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Δηζαγσγή 

ε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ππάξρεη έλα ζχζηεκα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ηεο 

θνηλσλίαο. Καηά ηελ αξραηφηεηα ζηελ Αξραία Αζήλα εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ν 

φξνο Γήκνο πνπ ζήκαηλε ιαφο θαη πεξηειάκβαλε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πνιίηε. Σελ 

ηδηφηεηα απηή δελ ηελ θαηείραλ φινη, απνθιείνληαλ απφ ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ νη γπλαίθεο θαη νη δνχινη σζηφζν φζνη ζπκκεηείραλ ηελ Δθθιεζία ηνπ 

Γήκνπ, ην φξγαλν πνπ ιακβάλνληαλ νη απνθάζεηο είρε ην δηθαίσκα ζην ιφγν 

αλεμαξηήησο θαηαγσγήο ή νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Καηά ηνλ 5
ν
 αηψλα ε Δθθιεζία 

ηνπ Γήκνπ πεξηνξίδνληαλ απφ ηελ χπαξμε λφκσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε απηψλ 

απνηεινχζε κηα δχζθνιε ππφζεζε κηαο θαη ζα έπξεπε λα πξνεγεζεί κηα καθξά 

δηαβνχιεπζε. Οη Γήκνη εθείλε ηελ επνρή απνηεινχζαλ ηελ αλψηεξε κνξθή πνιίηηθήο 

νξγάλσζεο, γηαηί δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζηελ απηνδηνίθεζε αιιά ιεηηνπξγνχζαλ 

ζαλ εθινγηθέο πεξηθέξεηεο απφ ηηο νπνίεο εθιέγνληαλ ηα κέιε ηεο Βνπιήο. (Janet 

Coleman, 2004). Σελ εθθιεζία ηνπ Γήκνπ ζα κπνξνχζακε λα ηελ παξνκνηάζνπκε κε 

ην ζεκεξηλφ δεκνηηθφ ζπκβνχιην πνπ θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ζπδεηνχληαη θαη 

απνθαζίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην Γήκν.     

 Καηά ηνλ κεζαίσλα εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηε Γπηηθή Δπξψπε έλαο 

λένο ηχπνο πνιηηηθήο έθθξαζεο ην θξάηνο. Σα θξάηε πξνέθπςαλ σο ηξηπιή αληίδξαζε 

ζηνπο θενπδάξρεο, ηελ εθθιεζηαζηηθή δχλακε θαη ηνπο εγεκφλεο βαζηιείο. Ζ 

δεκηνπξγία ησλ θξαηψλ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα. Ο 

Βέκπεξ φξηζε ην θξάηνο σο κηα θνηλφηεηα αλζξψπσλ πνπ αμηψλεη απνηειεζκαηηθά ην 

κνλνπψιην ζηε λφκηκε θπζηθή βία ζε ζπγθεθξηκέλν έδαθνο. (Καζηκάηε Ρ.& 

Παπαησάλλνπ Μ.& Γεσξγνπιάο  . & Πξάληαινο Ησάλλεο, 2017) Ννκηθά ην θξάηνο 

είλαη  ε απηνδχλακε νξγάλσζε ελφο ιανχ ζηε βάζε ελφο ζπλφινπ θαλφλσλ δηθαίνπ 

κέζα ζε κηα ρψξα. (πειησηφπνπινο Δ., 2011)      

  Σν ζχλνιν ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηαζέηεη ην Κξάηνο, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ, δηαζέηνπλ απνθαζηζηηθέο αξκνδηφηεηεο 

θαη αζθνχλ δεκφζηα εμνπζία, νλνκάδνπκε δεκφζηα δηνίθεζε. Σν θξάηνο απνλέκεη 

απηέο ηηο αξκνδηφηεηεο ζηα φξγαλά ηνπ πξνο πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο 

απνθέληξσζεο. Ζ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε είλαη πξνζηηή ζηνπο πνιίηεο θαη κέζσ 

απηήο θαζίζηαηαη εθηθηφο ν θαηακεξηζκφο ηεο εξγαζίαο  ν νπνίνο επηηξέπεη ηελ 

ηαρχηεξε επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ επηιχνληαη απφ ηε δηνίθεζε. (πειησηφπνπινο 

Δ., 2011)            
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 Σε δηεθπεξαίσζε ηνπηθήο ζεκαζίαο δεηεκάησλ αλαιακβάλνπλ νη Οξγαληζκνί 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε δχν βαζκνχο. Οη Γήκνη θαη νη 

Κνηλφηεηεο απνηεινχλ ηνπο Α’ βαζκνχ ΟΣΑ θαη νη Πεξηθέξεηεο ηνπο Β’ βαζκνχ. 

Δηδηθφηεξα νη Γήκνη πινπνηνχλ έξγα θαη δξάζεηο πνπ άπηνληαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ησλ πνιηηψλ. Οη πνιίηεο απεπζχλνληαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πξνθεηκέλνπ λα 

δνζεί ιχζε ζε πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο ίδηνπο ή κεξίδα ησλ δεκνηψλ θαη ν 

Γήκνο -αηξεηνί θαη ππάιιεινη- εξγάδνληαη κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο ησλ δεκνηψλ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν ε ζρέζε πνιίηε θαη Γήκνπ είλαη 

ακθίδξνκε.          

  Ζ άζθεζε δεκφζηαο δηνίθεζεο φκσο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ αιιά πεξηιακβάλεη θαη κηα ζεηξά απφ 

δεηήκαηα κεγαιχηεξεο επζχλεο θαη εκβέιεηαο. Απηά κπνξεί λα αθνξνχλ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ ή θαη φρη. Γηα απηφ ην ιφγν δεκηνπξγείηαη έλα λνκνζεηηθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν θαινχληαη λα δξάζνπλ νη δξψληεο.  (Υξπζαλζάθεο Υ. 2020)

 Σν χληαγκα σο ζεκειηψδεο λφκνο πξνβιέπεη ηελ χπαξμε ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο Α’ θαη Β’ βαζκνχ ζην άξζξν 102 παξ. 1.  Σν λνκνζεηηθφ 

πιαίζην είλαη εληαίν θαη αθνξά φινπο ηνπο Γήκνπο, δελ είλαη φκσο ζηαζεξφ θαη 

κεηαβάιιεηαη δηαξθψο. ηελ Διιάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γ’ Κνηλνβνπιεπηηθή 

Γεκνθξαηία ππήξμαλ ζεκαληηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ επεξέαζαλ δξαζηηθά ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ Α’ Βαζκνχ. Ζ πξψηε απφπεηξα ήηαλ ηε δεθαεηία 

ηνπ ’80 κε ηνλ λφκν 1270/1982 φπνπ θαζηεξψζεθαλ ηα πλνηθηαθά πκβνχιηα ζηνπο 

ΟΣΑ. (Βαθνχιε Α. 2010) Σε δεθαεηία ηνπ 1990 ζπλερίζηεθαλ νη κεηαξξπζκίζεηο κε 

ηε ζέζπηζε ηνπ Β’ Βαζκνχ Απηνδηνίθεζεο θαη ηα ζπκβνχιηα πεξηνρήο. Με ηνλ λ. 

2218/1994 ζπληειέζηεθε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ απφ ην Κξάηνο ζηνλ πξψην θαη 

δεχηεξν βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαζψο επίζεο άιιαμε θαη ν ηξφπνο πνπ 

επνπηεχνληαλ νη ΟΣΑ. (Βαθνχιε Α. 2010).       

 Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κε ην Πξφγξακκα «Καπνδίζηξηαο» (λ. 

2539/1997) επηρεηξείηαη κηα ηνκή ζηελ ηζηνξία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αθνχ 

ελδπλακψλνληαη νη Γήκνη κε ηε ζπγρψλεπζε πιήζνπο Κνηλνηήησλ. Μηα δεθαεηία 

πεξίπνπ αξγφηεξα ην 2010 πεξλάκε απφ ηνλ «Καπνδίζηξηα» ζηνλ «Καιιηθξάηε». 

Μηα λνκνζεηηθή κεηαξξχζκηζε πνπ δηακφξθσζε έλα λέν ηξφπν δηνίθεζεο ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 2018 κε ηνλ λφκν 4555/2018 

επηρεηξήζεθε απφ ηελ λνκνζεηηθή εμνπζία ε θαζηέξσζε ελφο λένπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ, ηνπ «Κιεηζζέλε» ν νπνίνο πξνέβιεπε ηελ εθαξκνγή ηεο απιήο αλαινγηθήο 
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γηα ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ.      

 Κάζε λένο λφκνο γηα ηελ απηνδηνίθεζε πνπ ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη απφ 

ηελ εθάζηνηε Κπβέξλεζε επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ. Οη 

αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ φκσο δελ αθνξνχλ κφλν ηε δηνηθεηηθή δηάξζξσζε. 

Δπεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ θαη δεδνκέλνπ 

φηη αλαπηχζζεηαη κηα ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ πνιίηε θαη Γήκνπ γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη επεξεάδεηαη θαη’ επέθηαζε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζην ζχλνιν ηεο.  

 θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε ησλ αιιαγψλ 

πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ «Κιεηζζέλε I», ε θξηηηθή απνηίκεζε απηψλ ησλ 

αιιαγψλ θαη ε θαηάζεζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αλάδεημεο θαη 

ζπγθξφηεζεο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ.    

 Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηα νπνία θαιείηαη ε παξνχζα εξγαζία λα 

απαληήζεη είλαη αλ ν «Κιεηζζέλεο» σο απηνδηνηθεηηθφο λφκνο σθέιεζε ή δπζρέξαηλε 

ηε ιεηηνπξγία ησλ δήκσλ θαη αλ νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ ην έηνο 2019 κε ηνλ λ. 

4623/2019 έιπζαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηελ θπβεξλεζηκφηεηα 

ησλ νξγαληζκψλ. Δπίζεο ζα επηρεηξεζεί ε εμαγσγή ζπκπεξάζκαηνο ζρεηηθά κε ηελ 

σξηκφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρψξαο καο ππφ ηελ έλλνηα ηεο δηάζεζεο 

ηνπο λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ απφ θνηλνχ ή λα ζπκβηβαζηνχλ κε 

ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε πξνζσπηθψλ θηινδνμηψλ θαζψο θη αλ ε νπηηθή ηνπο φζνλ 

αθνξά ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδνληαη ηηο αιιαγέο ζπλάδεη κε ηελ νπηηθή ησλ 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ.         

 Ζ κεζνδνινγία πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζεζεί είλαη απηή ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο κε ζπλεληεχμεηο ζηνπο επηθεθαιείο ησλ παξαηάμεσλ πνπ απαξηίδνπλ ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θαη ζε νξηζκέλνπο ππαιιήινπο ηεο δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ 

Γξάκαο, ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο κειέηε πεξίπησζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

θξίλεηαη πσο ζα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ  πιεξνθνξηψλ θαη ε 

αθξηβέζηεξε απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. ε αληίζεζε κε ηελ κέζνδν ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ε κέζνδνο ησλ εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ δίλεη ηε επθαηξία γηα 

ζπδήηεζε κε ηνπο εξσηψκελνπο απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ δεδνκέλα ηα 

νπνία λα έιιεηπαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα αιιά θαη λα απνζαθελίδνληαη θαη 

εξσηήκαηα ηα νπνία λα πξνθαινχζαλ ελδνηαζκνχο έρνληαο φκσο ππνβάιιεη ζε φινπο 

ηνπο ζπκκεηέρνληαο ηεο έξεπλαο ηηο ίδηεο εξσηήζεηο.     

 Ζ εξγαζία δηαθξίλεηαη ζε 4 θεθάιαηα. Αξρηθά, ζην πξψην θεθάιαην, γίλεηαη 
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κηα παξνπζίαζε ησλ απηνδηθνηθεηηθψλ λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ κεηά ηελ πηψζε ηεο 

δηθηαηνξίαο. Ζ παξνπζίαζε ησλ λφκσλ, ησλ ζπγγξακκάησλ θαη ησλ εθζέζεσλ πνπ 

γξάθηεθαλ γηα απηνχο  θαηαιήγεη ζηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ νπνία 

απνηππψλνληαη νη δηαθνξέο ηνπο.       

 ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, ζην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη 

δηαηάμεηο φπσο πξνέβιεπαλ ηε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ κε ηελ ςήθηζε 

ηνπ «Κιεηζζέλε Η» θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη νη αιιαγέο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ κεηά ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ λφκνπ.   

 ην επφκελν θεθάιαην δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο πνπ δηαρεηξίζηεθαλ απηέο ηηο 

αιιαγέο νη αηξεηνί ηνπ Γήκνπ Γξάκαο θαζψο θαη ε νπηηθή ζχκθσλα κε ηελ νπνία 

«είδαλ» ηηο αιιαγέο απηέο νη ππάιιεινη ηεο δηνίθεζεο.    

 Σν ηειεπηαίν θεθάιαην πεξηέρεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ ζχκθσλα 

κε ηελ νπηηθή ηνπ ζπγγξαθέα θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο ζεκαηηθέο πνπ 

εξεπλήζεθαλ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Ζ ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΖ 

ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ 

1.1 Σν ζρέδην Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο 

Κάζε κνξθή πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο πξνυπνζέηεη έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα 

δηνίθεζεο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Σν αζαθέο πεδίν άζθεζεο πνιηηηθήο ησλ ΟΣΑ 

πνπ επηθξαηνχζε ζηελ Διιάδα θαηά ηελ κεηαπνιίηεπζε έκειε λα αιιάμεη κε ην 

Πξφγξακκα «Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο». Σν πξφγξακκα πήξε ην φλνκα ηνπ απφ ηνλ 

πξψην θπβεξλήηε ηεο ρψξαο ν νπνίνο αλέιαβε λα ζπγθξνηήζεη ηηο δνκέο θαη 

ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. Μεηαμχ απηψλ, ζηφρεπε ζηε δεκηνπξγία ηνπ 

ζεζκνχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ θνηλνηήησλ θαζψο νη 

Κνηλφηεηεο είραλ ηαπηηζηεί κε ηελ θνξνεηζπξαθηηθή πνιηηηθή πνπ αζθνχληαλ επί 

νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Οη αληηδξάζεηο απφ ηνπο πξνεζηνχο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ αηθλίδην ζάλαην ηνπ δηέθνςαλ απφηνκα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ. (Υξπζαλζάθεο Υ, 

2010)           

 Υξεηάζηεθε λα πεξάζεη πεξηζζφηεξν απφ έλαο αηψλαο γηα λα δεκηνπξγεζεί 

έλα πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ηεο Διιάδαο. Ζ 

πξψηε κεηαξξχζκηζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο έγηλε λφκνο ηνπ θξάηνπο ζηηο 4 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1997. (Λψιε –αιηέξε, 2019)   

 Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ λ. 2539/1997 ήηαλ ε ζπγρψλεπζε κηθξψλ 

ελνηήησλ θαη θνηλνηήησλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία πνιππιεζέζηεξσλ Γήκσλ. Οη 

Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πξψηνπ βαζκνχ αλέξρνληαλ πξηλ ηνλ 

«Καπνδίζηξηα» ζε 5.825 ελψ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ ππνινγίδνληαλ ζηνπο 1.034 

εθ ησλ νπνίσλ 910 ήηαλ Γήκνη θαη 124 παξέκεηλαλ σο Κνηλφηεηεο. Ζ ελνπνίεζε ησλ 

δήκσλ είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πνιππιεζέζηεξσλ δήκσλ κε δείγκαηα 

εμσζηξέθεηαο θαη εμάιεηςεο θαηλνκέλσλ ηνπηθηζκνχ. (Ησαλλίδεο, 2014)  

 H αλάγθε εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο φπσο ν Καπνδίζηξηαο πξνέθπςε 

δηφηη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηηο θνηλφηεηεο γηλφηαλ κε δπζθνιία θαη ε δηαρείξηζε 

ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ δελ είρε αλαπηπμηαθφ ραξαθηήξα. Ζ δεκηνπξγία 

ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξφζθεξε ηε δπλαηφηεηα, ζηνπο 

δήκνπο, δηεθδίθεζεο επξσπατθψλ θνλδπιίσλ φπσο ην ΔΠΑ θαη ηε δπλαηφηεηα 
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εθηέιεζεο έξγσλ πνπ ζα νδεγνχζαλ ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

βειηίσζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ. Μάιηζηα, ν απψηεξνο ζηφρνο ήηαλ ε 

ελίζρπζε κε έξγα ππνδνκήο θαη φρη κφλν, ηεο δσήο ζηελ χπαηζξν θαη ηεο απνηξνπήο 

ηεο αζηηθνπνίεζεο πνπ έδεηρλε λα θαιπάδεη ρσξίο σζηφζν λα επηηεπρζεί ν 

ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο κηαο θαη ζηαδηαθά παξαηεξήζεθε ε εξήκσζε ησλ κε αζηηθψλ 

πεξηνρψλ. (Λψιε – αιηέξε, 2019)       

 Ζ δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη ε δηεθπεξαίσζε ησλ ηνπηθψλ 

ππνζέζεσλ άιιαμε. Ζ ζπγθέληξσζε πνιιψλ κηθξφηεξσλ ρσξηψλ θαη νηθηζκψλ ζε 

έλαλ νξγαληζκφ πεξηφξηδε ηελ αλεμέιηθηε ζε έλα βαζκφ δηνίθεζε ρσξίο 

πξνγξακκαηηζκφ. Με ηελ κεηαξξχζκηζε απηή εηζήρζε ν νξζνινγηζκφο ζηελ 

Διιεληθή ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Σα δείγκαηα ζπγθεληξσηηζκνχ πνπ εκθαλίζηεθαλ 

εθείλε ηελ πεξίνδν σθέιεζαλ ηε δηνίθεζε σο πξνο ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ θαη 

έιεγρν ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ελ ζπλφισ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α.  Οη 

δξάζεηο ησλ Γήκσλ κεηά ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Καπνδίζηξηα γίλνληαη ζπληνληζκέλα 

θαη ζε βάζνο ρξφλνπ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα λα πινπνηνχληαη ηα νξάκαηα ησλ 

δηνηθήζεσλ κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο. ην πιαίζην απηφ, 

δεκηνπξγνχληαη ζπλεξγαζίεο κε ηηο λνκαξρηαθέο δηνηθήζεηο θαη ηνλψλνληαη νη 

επελδχζεηο, πνιιέο εθ ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαη απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα.  

 Ζ ειιεληθή ηνπηθή απηνδηνίθεζε εμεπξσπαΐδεηαη, πηνζεηνχληαη, δεηιά-δεηιά, 

ηαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Δπξψπε θαζηζηψληαο ηελ Διιάδα έλα ζχγρξνλν 

θξάηνο. Σέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο ζπλεξγαζηψλ θαη ε 

αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θάζε πεξηνρήο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην 

ειθπζηηθή ζε ηνπξίζηεο θαη επελδπηέο. Παξάιιεια, γίλεηαη κηα νιφθιεξε 

πξνζπάζεηα θαηάξηηζεο ηνπ ήδε ππάξρνληνο πξνζσπηθνχ αιιά θαη πξφζιεςε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο 

απαηηήζεηο θαη φρη ζηελ απιή γξαθεηνθξαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ ηνπηθψλ 

ππνζέζεσλ. (Ησαλλίδεο, 2014)       

 Ο «Καπνδίζηξηαο» εμέιημε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ρσξίο σζηφζν λα 

θαηαθέξεη λα ιχζεη φια ηα πξνβιήκαηα αλαδεηθλχνληαο κάιηζηα ζηελ πξνζπάζεηα 

απηή λέα πξνβιήκαηα ή δπζιεηηνπξγίεο. Ζ παξεκβαηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο δελ 

κπφξεζε λα επηηξέςεη ηελ απηνηέιεηα ησλ ΟΣΑ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηνπο 

θαζνξίδνληαλ απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε γεγνλφο πνπ δεκηνπξγνχζε ζρέζεηο 

εμάξηεζεο ησλ νξγαληζκψλ κε ηελ θπβέξλεζε. Οη πειαηεηαθέο ζρέζεηο ζπλερίζηεθαλ 

θαη εδξαηψζεθαλ σο απνδεθηφο ηξφπνο άζθεζεο πνιηηηθήο. Απηφ ζηάζεθε εκπφδην 
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ζηελ αλάπηπμε ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη ηελ αμηνθξαηηθή δηεπζέηεζε ησλ ηνπηθψλ 

ζπκθεξφλησλ. Απνθιείνληαλ θάζε κνξθή ζπλεξγαζίαο κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

ελψ αθφκα θαη ε ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχρζεθε κεηαμχ δήκσλ θαη λνκαξρηψλ ήηαλ 

ππνηππψδεο κηαο θαη πεξηνξίδνληαλ ζε γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θη απηφ δηφηη ην 

ζεζκηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ λνκαξρηψλ δελ άιιαμε θαζψο ν 

λφκνο επηθεληξψζεθε ζηνλ Α’ βαζκφ ΟΣΑ. (Ησαλλίδεο, 2014)   

 Ζ απνξξφθεζε ησλ επξσπατθψλ πφξσλ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε δελ 

έγηλε κε ηνπο αλακελφκελνπο ξπζκνχο. Ζ θαζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ είρε σο απνηέιεζκα ε Υψξα λα πζηεξεί θαη λα ππνιείπεηαη ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Βέβαηα, νξηζκέλνη δήκνη ηα θαηάθεξαλ θαη 

πέξαζαλ ηνπ ζθνπέινπο θαη έγηλαλ πξσηνπφξνη, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο φκσο δελ ηα 

θαηάθεξαλ ελδερνκέλσο ιφγσ έιιεηςεο ηερλνγλσζίαο. Πξνβιεκαηηθή ήηαλ θαη ε 

δηαρείξηζε θξαηηθψλ πφξσλ ηδηαηηέξσο ζε φ,ηη αθνξνχζε ηηο δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπο δελ βαζίδνληαλ ζε ηζρπξά ζεκέιηα θαη νη πεξηπηψζεηο 

θαθνδηαρείξηζεο θαη θαηαζπαηάιεζεο δεκφζηνπ ρξήκαηνο ζχκθσλα θαη κε ηελ 

έθζεζε ηνπ 2012 ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ήηαλ πνιιέο. Ζ 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηεξίδνληαλ ζηελ πξνψζεζε 

νξγαλσκέλσλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ. (Ησαλλίδεο, 2014)   

 εκαληηθή ηνκή ηνπ λφκνπ απνηέιεζε ε ζχζηαζε ησλ ηνπηθψλ  ζπκβνπιίσλ 

ζε θάζε δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ δηακέξηζκα. Σα κέιε ησλ ζπκβνπιίσλ κπνξνχζαλ λα 

δηεθδηθνχλ κεγαιχηεξα έξγα θαη δξάζεηο θαη λα ιακβάλνπλ ζεζκηθέο πξσηνβνπιίεο. 

πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 4 ηνπ λ. 2539/1997 πξνέβιεπε ηε ζχζηαζε ζπκβνπιίνπ ζε 

θάζε δεκνηηθφ δηακέξηζκα εθηφο απφ εθείλα πνπ νξίδνληαη ζηηο έδξεο ησλ λέσλ 

δήκσλ θαη είραλ πιεζπζκφ άλσ ησλ 1000 θαηνίθσλ. Σα ζπκβνχιηα δηαθξίλνληαλ ζε 

ηξηκειή, πεληακειή θαη επηακειή αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ δεκνηηθψλ 

δηακεξηζκάησλ. Σα θνηλνηηθά ζπκβνχιηα εθπξνζσπνχληαλ απφ ηνπο Παξέδξνπο. Σα 

κέιε ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ εθιέγνληαη κέζσ ησλ 

απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ απεπζείαο ςεθίδνληαο ην ςεθνδέιηην ηεο παξάηαμεο ηνπ 

ππνςήθηνπ δήκαξρνπ ηεο πξνηίκεζεο ησλ ςεθνθφξσλ. Ζ θαηαλνκή ησλ εδξψλ ησλ 

ζπκβνπιίσλ γηλφηαλ αλαινγηθά. Ο ξφινο ηνπ ζπκβνπιίσλ ήηαλ γλσκνδνηηθφο εθηφο 

θη αλ κεηαβηβάδνληαλ απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθαζηζηηθέο – θαλνληζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο.  Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαλ αθνξνχζαλ νπνηνδήπνηε δήηεκα ην 

νπνίν άπηνληαλ ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ δηακεξηζκάησλ θαη απνζηέιινληαλ ζην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ζπδήηεζε θαη ςήθηζε. (Μπίιιεο, 2018)   
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 Ζ ζπγρψλεπζε ησλ θνηλνηήησλ ζε δήκνπο ελψ αξρηθά θάλεθε λα νδεγεί ζε 

κεησκέλν ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηψλ γηα ηα θνηλά ζηελ πνξεία απνδείρηεθε πσο 

αθξηβψο ην αληίζεην ζπλέβε. Ο λνκνζέηεο κέζσ ηνπ άξζξνπ 10 θαζηέξσζε ηελ 

ηαθηηθή εηήζηα ζπλέιεπζε ηελ νπνία ζπγθαινχζε ν πξφεδξνο ηνπ ηνπηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθαιεί κέρξη δχν (2) έθηαθηεο 

ζπλειεχζεηο ην ρξφλν ζηηο νπνίεο κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη πνιίηεο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. (Ησαλλίδεο, 2014)      

 ην δεχηεξν βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ν λ. 2539/1997 δελ άιιαμε πνιιά. 

Παξέκεηλαλ νη λνκαξρηαθέο δηνηθήζεηο πξαγκαηνπνηψληαο φκσο ελνπνίεζε ησλ 

δηαλνκαξρηαθψλ ππεξεζηψλ ππφ ηε ¨ζθέπε¨ ησλ 13 πεξηθεξεηψλ.  Ζ ειιεληθή 

επηθξάηεηα ρσξίζηεθε ζε 13 Πεξηθέξεηεο νη νπνίεο απνηεινχζαλ δηνηθεηηθά θέληξα 

έηζη ψζηε λα κεησζεί ε εμάξηεζε ησλ δήκσλ απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. Οη 

Πεξηθέξεηεο ζηειερψζεθαλ κε δηθφ ηνπο πξνζσπηθφ θαη απέθηεζαλ πξνυπνινγηζκφ 

θαη ελ γέλεη κεραληζκνχο δηνίθεζεο. Ζ δηνίθεζε ησλ Πεξηθεξεηψλ δελ ήηαλ αηξεηή 

αιιά νη δηνηθνχληεο δηνξίδνληαλ φπσο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Πεξηθέξεηαο ν 

ξφινο ηνπ νπνίνπ αλαβαζκίζηεθε. (Υξπζαλζάθεο Υ, 2010 )  
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1.2 Σν Πξόγξακκα «Καιιηθξάηεο»  

Σηο αζηνρίεο ή ηηο παξαιείςεηο ηνπ λ. 2539/1997 ήξζε λα θαιχςεη έλαο λένο λφκνο 

γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε πνπ έζεηε εθ λένπ ην πιαίζην νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ. Ο λφκνο απηφο είλαη ν 3852/2010 κε ηελ νλνκαζία «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα 

Καιιηθξάηεο» θαη ν νπνίνο έγηλε λφκνο ηνπ θξάηνπο ζηηο 7 Ηνπλίνπ ηνπ 2010 θαη ζην 

ζχλνιν ηνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011. Ζ νλνκαζία ηνπ πξνήιζε απφ 

ηνλ ζπνπδαίν αξρηηέθηνλα ηεο αξρατθήο επνρήο δεκηνχξγεκα ηνπ νπνίνπ είλαη ν 

Παξζελψλαο θαη φρη ηπραία αθνχ ν λφκνο αθνξά κηα λέα αξρηηεθηνληθή ηεο 

απηνδηνίθεζεο θαη ηεο απνθεληξσκέλεο δηνίθεζεο. (Λψιε – αιηέξε, 2019)    

 Νσξίηεξα, ην 2006, είρε πξνεγεζεί ε δεκηνπξγία ηνπ ηζρχνληνο Κψδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. Ο Κψδηθαο απνηεινχληαλ απφ 270 άξζξα θαη θαζφξηζε 

ζεκαληηθά ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ εθζπγρξνλίδνληαο ην 

κέρξη πξφηηλνο ζεζκηθφ πιαίζην, δηέθξηλε ηηο αξκνδηφηεηεο κεηαμχ δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ γηα λα κελ επηθαιχπηεη ν έλαο ζεζκφο ηνλ άιιν θαη λα κπνξνχλ λα 

ζπλεξγάδνληαη νκαιά, θαη ηηο θαηέηαμε αλάινγα κε ηε θχζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

έρνπλ λα δηεπζεηήζνπλ νη Γήκνη ζε επηά (7) ελφηεηεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ αλάπηπμε, 

πεξηβάιινλ, πνηφηεηα δσήο, θνηλσληθή πξνζηαζία θαη αιιειεγγχε, πνιηηηζκφο θαη 

αζιεηηζκφο, πνιηηηθή πξνζηαζία θαη άιια. (Βαθνχιε, 2010)   

 Ο Κψδηθαο πξνέβιεςε, επίζεο, ηε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ηνπηθνχ 

δεκνςεθίζκαηνο, θαζηέξσζε ηε «Υάξηα Γηθαησκάησλ ηνπ Γεκφηε» θαη ηνλ «Οδεγφ 

ηνπ Γεκφηε», ελίζρπζε ην ξφιν ησλ κεηνςεθνχλησλ δεκνηηθψλ παξαηάμεσλ θαη ησλ 

δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, πεξηφξηζε ηελ θξαηηθή επνπηεία πνπ αζθνχληαλ κέζσ ηνπ 

ειέγρνπ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο. Ο έιεγρνο πεξηνξίδεηαη ζηε 

λνκηκφηεηα ησλ απνθάζεσλ. Μάιηζηα κε ηνλ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ δφζεθε 

ζηηο παξαηάμεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα ζπκβνχιηα ησλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ ην 

δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ εξσηήκαηα θαη αηηήκαηα πξνο ηε δεκνηηθή αξρή. Οη Γήκνη 

απέθηεζαλ εξγαιεία άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη επηρεηξήζεθε ε νξηνζέηεζε 

ηεο δξάζεο ησλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα λα απνηξαπνχλ θαηλφκελα 

θαθνδηαρείξηζεο δεκφζηνπ ρξήκαηνο. (Υξπζαλζάθεο Υ, 2010)    

 Ο «Καιιηθξάηεο» σο ν επφκελνο λφκνο γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ 

θαηήξγεζε ηνλ Κψδηθα ζην ζχλνιν ηνπ, ηξνπνπνίεζε φκσο θάπνηεο απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ φπσο ην εθινγηθφ ζχζηεκα. (Υξπζαλζάθεο Υ, 2010)     
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 Ζ θηινζνθία ηεο λέαο αξρηηεθηνληθήο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ήηαλ ε 

δεκηνπξγία ιηγφηεξσλ αιιά κεγαιχηεξσλ δήκσλ κε φια εθείλα ηα εθφδηα γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο. Οη Γήκνη θαζίζηαληαη θνξείο αλάπηπμεο 

ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη δηνηθεηηθά θέληξα πξνζθέξνληαο πνιιέο ππεξεζίεο ζηνπο 

δεκφηεο. (Υξπζαλζάθεο Υ, 2010)  Πξφθεηηαη γηα ηελ επηηνκή ηεο απνθέληξσζεο πνπ 

επηρείξεζε ν Καπνδίζηξηαο ρσξίο φκσο λα ην θαηαθέξεη κε ηελ αλάζεζε πνιιψλ 

αξκνδηνηήησλ απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε ζηνπο ΟΣΑ.    Ζ απνθέληξσζε θαίλεηαη 

θαη ζηα εδαθηθά φξηα ηνπ ίδηνπ ηνπ Γήκνπ κηαο θαη ρσξίδεηαη ζε εδαθηθέο 

πεξηθέξεηεο νη νπνίεο νλνκάδνληαη δεκνηηθέο ελφηεηεο. Οη δεκνηηθέο ελφηεηεο 

δηακνξθψζεθαλ κε βάζε ηα εδαθηθά φξηα ησλ παιαηψλ δήκσλ δηαηεξψληαο ηελ 

νλνκαζία ησλ παιαηψλ δήκσλ. Αθφκε κεηέηξεςε ηα δεκνηηθά θαη θνηλνηηθά 

δηακεξίζκαηα ζε δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο. 

Πεξηνρέο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 2000 αηφκσλ νλνκάδνληαη Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο 

ελψ θάησ ησλ 2000 Σνπηθέο Κνηλφηεηεο. (Μπίιιεο, 2018) Σα κέιε ησλ ζπκβνπιίσλ 

ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ αθνινπζνχλ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ε παξάηαμε πνπ 

θαηαιακβάλεη ηα 3/5 ησλ εδξψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ ιακβάλεη θαη ηα 3/5 ησλ 

εδξψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο θνηλφηεηαο  θαη πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ γίλεηαη ν 

πξψηνο ζε ςήθνπο ζχκβνπινο ηεο παξάηαμεο πνπ θέξδηζε ηελ πιεηνςεθία ησλ 

εδξψλ.  (Υξπζαλζάθεο Υ, 2010) Οη πξφεδξνη απνθηνχλ ην δηθαίσκα παξάζηαζήο θαη 

ηνπνζέηεζεο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην (γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα δηνηθεηηθά φξηα 

ησλ θνηλνηήησλ ηνπο). Δλψ, ηα ζπκβνχιηα ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ αλαδεηθλχνληαη 

θαη’ αλαινγία ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ πνπ έιαβαλ νη ζπκκεηέρνπζεο παξαηάμεηο 

θαηά ηνλ πξψην γχξν ησλ εθινγψλ.       

 Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ πξσηνβάζκηα ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαιχπηνπλ έλα 

επξχ θάζκα. Ζ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο απμήζεθε θαηά έλα ρξφλν θαζηζηψληαο ηηο 

δηνηθήζεηο ησλ ΟΣΑ πεληαεηείο. Κνξπθαίν φξγαλν ηνπ Γήκνπ απνηειεί ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην νη απνθάζεηο ηνπ νπνίνπ είλαη άκεζα εθηειεζηέο, παξάιιεια κε ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην δεκηνπξγνχληαη θαη άιια φξγαλα φπσο ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

απνηεινχκελε απφ ηνλ Γήκαξρν, ηνπο Αληηδεκάξρνπο θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ 

Γήκνπ κε θχξην ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ θαη 

ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ε νπνία 

αλαβαζκίζηεθε  απνθηψληαο επνπηηθφ ξφιν ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ θαη 

ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαηά ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο νπνίαο ζπδεηνχληαη κηα 

πιεζψξα ζεκαληηθψλ ζεκάησλ γηα ηελ απνζπκθφξεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 
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δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σέηνηα ζέκαηα είλαη νη αδεηνδνηήζεηο θαηαζηεκάησλ θ.α. Ο 

λ. 3852/2010 θαζηέξσζε σο ππνρξεσηηθφ φξγαλν γηα ηηο Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Γήκνπο 

άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ θαη πξναηξεηηθφ θάησ ησλ 10.000 θαηνίθσλ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαβνχιεπζεο κε γλσκνδνηηθφ ραξαθηήξα.  Μέιε ηεο επηηξνπήο είλαη εθπξφζσπνη 

θνξέσλ ηεο πεξηνρήο. Σέινο, έλα λέν φξγαλν πνπ ζπζηάζεθε κε ηνλ «Καιιηθξάηε» 

είλαη ην πκβνχιην Έληαμεο Μεηαλαζηψλ ην νπνίν έρεη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα 

θαη ζπζηήλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ 

ην ζπκβνχιην κεηαλαζηψλ είλαη θπξίσο ζέκαηα ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ 

πιεζπζκψλ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.  (Λψιε- αιηέξε, 2019)   

 Γξαζηηθέο ήηαλ νη αιιαγέο πνπ επέθεξε ν Καιιηθξάηεο ζην δεχηεξν βαζκφ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Οη κέρξη πξφηηλνο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο 

αληηθαζίζηαληαη απφ 13 αηξεηέο πεξηθεξεηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη ηε δεκηνπξγία 

πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Οη 13 πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο πξνήιζαλ κεηά απφ 

ζπλέλσζε ησλ 51 λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ, ησλ 3 δηεπξπκέλσλ λνκαξρηαθψλ 

απηνδηνηθήζεσλ θαη ησλ 19 επαξρείσλ. Ο αξηζκφο ησλ Πεξηθεξεηψλ αληηζηνηρεί ζηηο 

13 δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο πνπ ρσξίδεηαη ε ρψξα. Ζ θάζε Πεξηθέξεηα δηαθξίλεηαη ζε 

πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο θάζε κία ηηο νπνίεο δηνηθείηαη απφ ηνλ εθιεγκέλν ρσξηθφ  

αληηπεξηθεξεηάξρε. Οη πεξηθέξεηεο απνηεινχλ ηνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνχο άζθεζεο 

πνιηηηθήο κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ Γήκσλ. Με ηελ ίδξπζε ησλ Πεξηθεξεηψλ 

θαζίζηαηαη επθνιφηεξε ε αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ 

θαη ε εθηέιεζε έξγσλ κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο θιίκαθαο πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

πινπνηεζνχλ απφ έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο Γήκνπο.  (Βαθνχιε 2010)   

 Με ηε ζχζηαζε ησλ Πεξηθεξεηψλ δεκηνπξγήζεθε έλα θελφ απνθεληξσκέλσλ 

δνκψλ ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο. Σν θελφ απηφ θαιχθζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3852/2010 νη νπνίεο δηακφξθσζαλ ην λέν πιαίζην ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. Οη Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο είλαη επηά (7) ζηνλ 

αξηζκφ θαη ε ζπγθξφηεζε ηνπο θαζνξίζηεθε κε νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, γεσγξαθηθά 

θαη ρσξνηαμηθά θξηηήξηα θαζηζηψληαο απηέο ηζρπξά δηνηθεηηθά θέληξα. Οη 

απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο δηνηθνχληαη απφ ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο  θαη ζηφρν έρνπλ ηελ απνζπκθφξεζε ηεο θεληξηθήο 

Γηνίθεζεο. Οη απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο επηθνξηίζηεθαλ κε αξθεηέο αξκνδηφηεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν απαηηνχκελνο έιεγρνο θαη ζπληνληζκφο ρσξίο πνιηηηθή 

παξέκβαζε. (Βαθνχιε 2010)        

 Οη Γήκνη σο νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αλαιακβάλνπλ πιένλ κηα 
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ζεηξά απφ λέεο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηηο ππν θαηάξγεζε Ννκαξρίεο. Ζ 

απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ απνζθνπεί ζηελ -φζν ην δπλαηφλ- κηθξφηεξε θξαηηθή 

παξέκβαζε ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ 

δηαηεξψληαο κέζσ ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ ηνλ έιεγρν θπξίσο ηεο 

λνκηκφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ. Δηδηθφηεξα, κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ 

παξαηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε λεζησηηθψλ δήκσλ πξνθεηκέλνπ νη πνιίηεο λα κπνξνχλ 

λα εμππεξεηνχληαη γξεγνξφηεξα θαη επθνιφηεξα. Μεξηθνί απφ ηνπο ηνκείο 

κεηαβίβαζεο αξκνδηνηήησλ είλαη ην πεξηβάιινλ, ε θνηλσληθή πξνζηαζία, ε παηδεία, ν 

πνιηηηζκφο, ν αζιεηηζκφο θαη ε αγξνηηθή αλάπηπμε. Δλδεηθηηθά παξάδεηγκα 

απνηεινχλ ηα πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο, ε έθδνζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο θαη 

ειέγρνπ ιατθψλ αγνξψλ, ε πινπνίεζε ηερληθψλ έξγσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο αγξφηεο 

φπσο δεμακελέο, ε ρνξήγεζε επηδνκάησλ θ.α. (Γεσξγάθεο, Θ. 2016)  

 Ο εθζπγρξνληζκφο ησλ ΟΣΑ θαη ε απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαζηζηνχλ ηηο 

Πεξηθέξεηεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνπο Γήκνπο ζχλζεηνπο θνξείο κε κεγάιν φγθν 

εξγαζηψλ, ηηο νπνίεο θαινχληαη λα πεξαηψζνπλ κε επηηπρία. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο 

απηή θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο φπσο ε αμηνιφγεζε 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη άιια.  (Γεσξγάθεο, Θ. 2016)   
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1.3.  Πξόγξακκα «Κιεηζζέλεο Η»  

Ο λ. 3852/2010 έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηζρπξψλ δηνηθεηηθά θαη 

επηρεηξεζηαθά νξγαληζκψλ πνπ ζα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο. Ο «Κιεηζζέλεο I» σο απηνδηνηθεηηθφο λφκνο δεκηνπξγήζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη ν πινπξαιηζκφο απφςεσλ θαη 

πξνηάζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Ζ νλνκαζία ηνπ λφκνπ έρεη 

ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα κηαο θαη ν Κιεηζζέλεο ήηαλ αζελαίνο πνιίηηθνο ηνπ 6
νπ

 αηψλα 

π.Υ θαη εθάξκνζε έλα εθζπγρξνληζηηθφ θαη έληνλα δεκνθξαηηθφ κεηαξξπζκηζηηθφ 

πξφγξακκα παξαρσξψληαο δηθαηψκαηα ζηνπο κέηνηθνπο θαη φρη κφλν. Ο λ. 

4555/2018 δηαηεξεί αξθεηά απφ ηα άξζξα ηνπ Καιιηθξάηε ηξνπνπνηψληαο θπξίσο 

απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εθινγηθφ ζχζηεκα εηζάγνληαο ηελ απιή αλαινγηθή ζηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε. (Αηηηνινγηθή Έθζεζε Νφκνπ)     

 Ο ηζρχνλ λφκνο κεξηκλά γηα ηελ ελδνδεµνηηθή απνθέληξσζε θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε ηζφηηµε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ΟΣΑ ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε, δίλεη έκθαζε ζηε δεκνθξαηηθφηεξε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

νξγάλσλ ηεο απηνδηνίθεζεο κε ζηνηρεία αλαινγηθφηεξεο εθπξνζψπεζεο ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ απηνδηνηθεηηθψλ παξαηάμεσλ, εληζρχεη ηνλ έιεγρν ησλ ΟΣΑ ζε θάζε επίπεδν 

απφ ηε βάζε ηεο θνηλσλίαο δηεπξχλνληαο ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη πξνσζεί ηελ 

νηθνλνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα ησλ ΟΣΑ. Με ηνλ λφκν απηφ ηίζεληαη νη 

πξνδηαγξαθέο γηα ηε ζχλζεζε δεκνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ πνπ ζα 

απνηππψλνπλ αλφζεπηα ηε ιατθή βνχιεζε θαη ζα ηε κεηαζρεκαηίζνπλ ζε εληνιή 

δηαθπβέξλεζεο ζπλεξγαζίαο ησλ πνιηθψλ δπλάκεσλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

(Αηηηνινγηθή Έθζεζε Νφκνπ)        

 Ο «Κιεηζζέλεο Η» δεκηνπξγεί ην πιαίζην θαηά ην νπνίν ζα εθαξκνζηεί ν 

Δπξσπατθφο Υάξηεο Απηνλνκίαο θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο  β’ 

βαζκνχ. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί κηα αλαγθαία πξνυπφζεζε αθνχ γηα ηηο 

Πεξηθέξεηεο θαη ηνπο Γήκνπο ππάξρεη ην ίδην ζπληαγκαηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο άξα 

θαη ππνρξεψζεσλ. Ζ θχξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Απηνλνκίαο, ινηπφλ, θξίλεηαη 

απαξαίηεηε θαη επηηαθηηθή θαζψο ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο έρεη απεπζχλεη 

ζχζηαζε πξνο ην ειιεληθφ θξάηνο πξνθεηκέλνπ ε ειιεληθή λνκνζεζία λα έρεη 

ελαξκνληζηεί θαηά ηελ πεξίνδν αιιαγήο ηεο δεπηεξνβάζκηαο απηνδηνίθεζεο απφ 

Ννκαξρίεο ζε Πεξηθέξεηεο. (Αηηηνινγηθή Έθζεζε Νφκνπ)   
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Αθφκε, ν λφκνο 4555/2018 θαηεγνξηνπνηεί ηνπο ΟΣΑ α’ βαζκνχ αλάινγα µε ηνλ 

πιεζπζκφ, ην βαζκφ αζηηθνπνίεζεο θαη ηα γεσνηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηε 

γεσκνξθνινγηθή ηνπο ηδηαηηεξφηεηα, ηε ζέζε ηνπο ζην δηνηθεηηθφ ράξηε ηεο ρψξαο 

θαη αλάινγα µε ην εάλ απνηεινχλ ή φρη έδξεο πεξηθεξεηψλ ή πεξηθεξεηαθψλ 

ελνηήησλ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε απηή δελ έρεη ζθνπφ ηε δεκηνπξγία δήκσλ πνιιαπιψλ 

ηαρπηήησλ αιιά ηελ νξζφηεξε δηαρείξηζε πξσηνβάζκησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  (Αηηηνινγηθή Έθζεζε 

Νφκνπ)           

 Οη πην δξαζηηθέο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν «Κιεηζζέλεο» παξνπζηάδνληαη ζηελ 

ηξίηε ελφηεηα ηνπ λφκνπ θαη αθνξνχλ ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. Αξρηθά, παχεη ε 

ηαπηφρξνλε δηελέξγεηα απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ θαη επξσεθινγψλ θαη νη λέεο 

δεκνηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο αλαιακβάλνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο ηελ 1
ε
 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ, ησλ εθινγψλ, έηνπο θαη φρη ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ φπσο 

ζπλέβαηλε κέρξη ηψξα. Ζ ζεηεία ησλ δεκνηηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ κε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3852/2010 επαλαθαζηεξψλεηαη ζηα 4 ρξφληα. 

(Αηηηνινγηθή Έθζεζε Νφκνπ)       

 Γεχηεξνλ, παχεη λα ηζρχεη φηη ν επηηπρψλ ζπλδπαζκφο ζην δεχηεξν γχξν ησλ 

εθινγψλ ζα ιακβάλεη ηα 3/5 ησλ εδξψλ ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ. Καζηεξψλεηαη ε 

απιή αλαινγηθή πνπ ζεκαίλεη φηη νη έδξεο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή ην ζπκβνχιην 

ησλ θνηλνηήησλ θαζνξίδνληαη απφ ηα εθινγηθά απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο εθινγηθήο 

αλακέηξεζεο, γεγνλφο πνπ επηιχεη δεηήκαηα φπσο ε εθπξνζψπεζε ησλ ππφινηπσλ 

ζπλδπαζκψλ πιελ ηνπ Γεκάξρνπ /Πεξηθεξεηάξρε. Ζ αλαινγηθφηεηα ηνπ εθινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαζηζηά ηζάμηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαιψληαο 

ηνλ θαζέλα θαη ηε θαζεκία απφ απηνχο λα ιεηηνπξγήζνπλ -σο εθπξφζσπνη ηνπ ιανχ- 

κε ππεπζπλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα.  Ζ απιή αλαινγηθή θαηνρπξψλεη ηελ εθαξκνγή 

ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ηεο ςήθνπ, ε νπνία απνηειεί ζεκέιην ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο ηζρπξνπνηψληαο έηζη ηελ ιατθή θπξηαξρία. Θέηεη σο ππιψλεο ηεο 

δηνίθεζεο ησλ ΟΣΑ ηελ ζπλαίλεζε θαη ηελ ζχλζεζε δπλάκεσλ. Τπνρξεψλεη ηηο 

παξαηάμεηο ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ηζφηηκή ζπκκεηνρήο ζηε δηνίθεζε φισλ ησλ 

ζπκβνχισλ παξακεξίδνληαο ηα παξαηαμηαθά νθέιε. (Μ. Πηθξακέλνο, 2020)

 Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο δηαπαξαηαμηαθήο 

δεκνηηθήο/πεξηθεξεηαθήο αξρήο ή έζησ επξείαο απνδνρήο κε ζπκθσλία επί ηεο αξρήο 

παξακεξίδνληαο ην θνκκαηηθφ θαη παξαηαμηαθφ φθεινο ππέξ ηνπ θνηλνχ θαινχ.  

Βέβαηα, παξφιν πνπ εθαξκφδεηαη ε απιή αλαινγηθή σο ζχζηεκα εθινγήο ησλ 
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ζπκβνχισλ δελ γίλεηαη ην ίδην θαη κε ηνπο Γεκάξρνπο αθνχ δηαηεξείηαη ην ηζρχνλ κε 

ηνλ Καιιηθξάηε θαζεζηψο δειαδή ν Γήκαξρνο θαη ν Πεξηθεξεηάξρεο εθιέγνληαη 

άκεζα ηνλ ιαφ θαη φρη έκκεζα απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Ο λνκνζέηεο αλαγλσξίδεη 

πσο δελ είλαη ε πην ζπλεπήο επηινγή ζεζκηθά φκσο θξίλεη πσο είλαη ε θαηαιιειφηεξε 

ιφγσ ηεο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο πνπ θαηέρεη ε ζέζε ηνπ δεκάξρνπ ή ηνπ 

πεξηθεξεηάξρε ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο ηζηνξηθά. (Μ. Πηθξακέλνο, 2020)  

 Ο λφκνο 4555/2018 αλαβαζκίδεη ην ξφιν ησλ θνηλνηήησλ γηα λα επηηεπρζεί ε 

δηαδεκνηηθή απνθέληξσζε πνπ σο θηινζνθία ελππάξρεη θαη ζηνλ «Κιεηζζέλε Η». Γηα 

ηνλ ιφγν απηφ πξνβιέπεηαη ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ θαιπψλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

ζπκβνχισλ θαη πξνέδξσλ θνηλνηήησλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο αλεμάξηεησλ ζπλδπαζκψλ κε αληδηνηειή θίλεηξα πνπ ζηφρν ζα έρνπλ 

ηελ αλάδεημε θαη επίιπζε θξίζηκσλ ηνπηθψλ δεηεκάησλ.  Δπίζεο, απμάλεηαη ε 

ζπκκεηνρηθφηεηα ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη άξα επηηπγράλεηαη ε πνιηηηθή 

ζπκκεηνρή θαη ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ αθνχ πιένλ αθελφο κπνξεί κηα νκάδα 

πνιηηψλ λα ιεηηνπξγήζεη απηφβνπια αλεμαξηήησο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη αθεηέξνπ κεκνλσκέλα ν πνιίηεο κπνξεί λα ζέζεη ππνςεθηφηεηα ζηηο 

θνηλφηεηεο θάησ ησλ 300 αηφκσλ ρσξίο δεζκεχζεηο. ηελ πεξίπησζε ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαηαξγείηαη ε εθινγή ρσξηθνχ αληηπεξηθεξεηάξρε, ν νπνίνο πιένλ 

επηιέγεηαη απφ ηνλ πεξηθεξεηάξρε κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπκβνχισλ ηεο 

αληίζηνηρεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. (Αηηηνινγηθή Έθζεζε Νφκνπ)   

 Ξεθάζαξε ζηφρεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ απνηειεί ν πιήξεο 

εθδεκνθξαηηζκφο ησλ ζπιινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ν πινπξαιηζκφο θαη ε ζπκκεηνρή 

ησλ πνιηηψλ ζηε δηνίθεζε ησλ ΟΣΑ. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηελ πξφβιεςε πνπ 

ππάξρεη ζρεηηθά κε ηε δεκνηηθή θαη ηελ πεξηθεξεηαθή επηηξνπή δηαβνχιεπζεο. Ζ 

ζχγθιηζε ηεο επηηξνπήο επεθηείλεηαη θαη ζηνπο δήκνπο άλσ ησλ 5000 θαηνίθσλ θαη ε 

ζπγθξφηεζε ηεο ζε ζψκα γίλεηαη κε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη κε απιή πιεηνςεθία 

επί ησλ παξφλησλ ηνπ δεκνηηθνχ ή πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ επηινγή ησλ 

πνιηηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ γίλεηαη κε θιήξσζε αθνχ έρνπλ εθδειψζεη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζε ζρεηηθφ θαηάινγν. Ζ επηηξνπή ζπλερίδεη λα εθθξάδεη 

γλψκε γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο αιιά 

εηζεγείηαη θαη ηε δηελέξγεηα δεκνηηθνχ ή ηνπηθνχ δεκνςεθίζκαηνο ζην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην πνπ ηειηθψο ιακβάλεη ηελ απφθαζε. Σέινο, ε ιεηηνπξγία ησλ επηηξνπψλ 

ζπλδπάδεηαη κε κία πξνζπάζεηα εμσζηξέθεηαο θαη επηθνηλσλίαο ηεο δξάζεο ηεο κε 

ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο αληίζηνηρα θαζψο πξνβιέπεηαη ε 
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δεκνζηνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο. (Αηηηνινγηθή Έθζεζε 

Νφκνπ)         

 ηηο δηαηάμεηο ην λφκνπ πεξηιακβάλεηαη ε ζχζηαζε απηνηεινχο Τπεξεζίαο 

Διέγρνπ λνκηκφηεηαο. Ζ ππεξεζία απνηειεί ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, 

ζηεγάδεηαη ζηα γξαθεία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο ζε θάζε πεξηθέξεηαο θαη 

ζηειερψλεηαη κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ ηνπ ππνπξγείνπ. Δθηφο απφ ηνλ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο δεκηνπξγήζεθε θαη ε Δπηηξνπή πληνληζκνχ θαη Διέγρνπ Δπνπηείαο 

Ο.Σ.Α. κέιε ηεο νπνίαο είλαη αηξεηνί, αλψηαηνη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη θαη δηθαζηηθνί 

ιεηηνπξγνί. Σέινο, ν λφκνο 4555/2018 επηρεηξεί ηελ εμάιεηςε θαηλνκέλσλ 

επηθάιπςεο αξκνδηνηήησλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ θεληξηθήο δηνίθεζεο θαη ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ δεκηνπξγνχληαη δπν επηηξνπέο: ε 

κηα απφ ππνπξγνχο πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ νη αξκνδηφηεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο 

πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηε θεληξηθή θπβέξλεζε, ηηο απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο θαη 

ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ε δεχηεξε είλαη κία κφληκε επηηξνπή ειέγρνπ ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο αξκνδηφηεηα ηεο νπνίαο είλαη ε επνπηεία θαη δηαηχπσζε 

γλψκεο γηα ηηο κειινληηθέο λνκνζεηηθέο αιιαγέο πνπ ζα αθνξνχλ ηε ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε α’ θαη β’ βαζκνχ. ( Μπίιιεο Υ. 2018)  
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1.4 ύγθξηζε «Καπνδίζηξηα», «Καιιηθξάηε» θαη «Κιεηζζέλε Η»  

 

Εικόνα 1: Διοικητική Διάρθρωςη των ΟΣΑ επί ¨Καποδίςτρια¨ 

 

Εικόνα 2: Διοικητική Διάρθρωςη των ΟΣΑ επί "Καλλικράτη" 

 

Εικόνα 3: Διοικητική διάρθρωςη των ΟΣΑ επί "Κλειςθζνη Ι 

13 Διοικητικζσ 
Περιφζρειεσ 

910 Δήμοι &  124 
Κοινότητεσ 

Δήμοτικά 
Διαμερίςματα 

Σοπικά 
Διαμερίςματα  

54 Νομαριακζσ 
αυτοδιοικήςεισ 

Επαρχεία  

7 Αποκεντρωμζνεσ 
Διοικήςεισ  

325 Δήμοι Δημοτικζσ Ενότητεσ 

Δημοτικζσ Κοινότητεσ 
ανω 2000 ατόμων 

Σοπικζσ Κοινότητεσ κάτω 
των 2000 ατόμων 

13 Αιρετζσ Περιφζρεισ 
74 Περιφερειακζσ 

Ενότητεσ 

7 Αποκεντρωμζνεσ 
Διοικήςεισ 

332 Δήμοι  
Δημοτικζσ 
Ενότητεσ  

Κοινότητεσ 

13 Αιρετζσ 
Περιφζρειεσ  

74 Περιφερειακζσ 
ενότητεσ  
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Ζ πνξεία ησλ λφκσλ ηεο απηνδηνίθεζεο θαίλεηαη πσο είλαη κία εμειηθηηθή θαη 

δπλακηθή δηαδηθαζία. ε θάζε λνκνζεηηθή πξφβιεςε γηα ηελ απηνδηνίθεζε 

παξαηεξνχκε νινέλα θαη κεγαιχηεξε απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ απφ ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο ζηνπο ΟΣΑ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί φηη κε ηνλ 

Καιιηθξάηε νη Γήκνη εμνπιίζηεθαλ κε 220 λέεο αξκνδηφηεηεο θαη νη πεξηθεξεηαθέο 

απηνδηνηθήζεηο κε 304 λέεο αξκνδηφηεηεο. Ζ αξρή γηα ηελ απνθέληξσζε έγηλε κε ηνλ 

Καπνδίζηξηα, έλαλ λφκν πνπ έζεζε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ α’ βαζκνχ θαη 

ελίζρπζε ηνπο Γήκνπο σο θνξέα άζθεζεο πνιηηηθήο. Ζ έθθξαζε ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ γηλφηαλ κέζσ  ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ 

δηακεξηζκάησλ. Με ηνλ Καιιηθξάηε νη ΟΣΑ Α’ βαζκνχ απέθηεζαλ κεγαιχηεξε ηζρχ, 

ιφγσ ησλ ζπλελψζεσλ κηθξφηεξσλ πιεζπζκηαθά ζε πνιππιεζέζηεξνπο δήκνπο κε 

δνκέο θαη ππεξεζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο δήκνπο λα ιάβνπλ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ 

επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Σα δεκνηηθά θαη ηνπηθά δηακεξίζκαηα αληηθαζίζηαληαη απφ 

ηηο δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο νη νπνίεο αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ ηνπο 

δηνηθνχληαη απφ έλα ζπκβνχιην ηνπ νπνίνπ πξνΐζηαηαη ν Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο. 

ηνλ παξφληα λφκν εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ν φξνο Γεκνηηθή Δλφηεηα αθνχ δελ 

ππήξρε κε ηνλ Καπνδίζηξηα δεκηνπξγψληαο κηα δηαθνξνπνίεζε  ζηε ζηαπξνδνζία 

αλάινγα ηελ ελφηεηα ηνπ Γήκνπ πνπ αλήθεη ν εθινγέαο. Οη Γεκνηηθέο Δλφηεηεο 

ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη θαη κε ηνλ «Κιεηζζέλε Η»  θαηαξγψληαο φκσο ηε δηάθξηζε 

κεηαμχ ηνπηθψλ θαη δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ απνθαινχκελεο φιεο Κνηλφηεηεο. Οη 

Γήκνη παξακέλνπλ ιίγνη ζηνλ αξηζκφ αλ θαη παξαηεξείηαη κηα κηθξή αχμεζε κε ηνλ 

Κιεηζζέλε. Απφ 325 πνπ ήηαλ έγηλαλ 332.   Ο λφκνο 3852/2010 απνηέιεζε κηα 

ηεξάζηηα ηνκή ζηελ ηζηνξία ησλ ΟΣΑ β’ βαζκνχ. Οη λνκαξρίεο θαη ηα επαξρεία 

κεηεμειίρζεζαλ ζε πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο κέξε ησλ 13 

αηξεηψλ πεξηθεξεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα.  Ζ δηνίθεζε 

ησλ ΟΣΑ β’ βαζκνχ θαη ε δηεπζέηεζε ησλ ηνπηθψλ δεηεκάησλ πνπ ηνπο αλαηέζεθε 

απφ ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ γίλεηαη κέζσ αηξεηψλ νξγάλσλ φπσο ην 

πεξηθεξεηαθφ ζπκβνχιην, ηνπ Πεξηθεξεηάξρε θαη ησλ αληηπεξηθεξεηαξρψλ. Οη 

ρσξηθνί αληηπεξηθεξεηάξρεο κε ηνλ Καιιηθξάηε ήηαλ ν επηθεθαιήο ηνπ ςεθνδειηίνπ 

θάζε Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο ελψ κε ηνλ Ν. 4555/2018 ρσξηθφο  αληηπεξηθεξεηάξρεο 

νξίδεηαη απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε έλαλ απφ ηνπο εθιεγκέλνπο πεξηθεξεηαθνχο 

ζπκβνχινπο ηεο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθήο ελφηεηαο. Ο νξηζκφο ησλ ζεκαηηθψλ 

αληηπεξεηαξρψλ θαη ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζπκβνχιηνπ δελ 

ηξνπνπνηήζεθε. Ζ θξαηηθή παξέκβαζε κεηψλεηαη δξαζηηθά θαη κε ηνλ Κιεηζζέλε λα 
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πεξηνξίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ ν νπνίνο 

δηελεξγείηαη απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ηεο νπνίαο πξνΐζηαηαη ν 

«πληνληζηήο». Ο «πληνληζηήο» είλαη αλψηαηνο δεκφζηνο ππάιιεινο ζε αληίζεζε 

κε ηνλ Καιιηθξάηε ν νπνίνο πξνέβιεπε ηε ζέζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο 

απνθεληξσκέλεο θαη ε επηινγή ηνπ αηφκνπ έγθεηηαη ζηελ εθάζηνηε Κπβέξλεζε. 

πλνιηθά ππάξρνπλ 7 Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο παλειιαδηθά θαη δεκηνπξγήζεθαλ 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε θαη δηαηεξήζεθαλ σο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη ζήκεξα.  

Παιαηφηεξα επί Καπνδίζηξηα δελ πθίζηαληαη σο ζεζκφο θαη ηνλ ζπληνληζκφ θαη 

έιεγρν ησλ ΟΣΑ  δηελεξγνχζαλ νη 13 θξαηηθέο Πεξηθέξεηεο. 

 πγρσλεχζεηο θαη ζπλελψζεηο ππάξρνπλ θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα ησλ ΟΣΑ. 

Απφ ηα 6000 λνκηθά πξφζσπα θαη επηρεηξήζεηο ησλ Γήκσλ πνπ ππήξραλ κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ «Καπνδίζηξηα» έκεηλαλ 1500 ην 2010 κε ηε ςήθηζε θαη εθαξκνγή ηνπ 

«Καιιηθξάηε». Σα πεξηζζφηεξα λνκηθά πξφζσπα ζπγρσλεχηεθαλ γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία θαη βησζηκφηεηα ηνπο θαη θάπνηα απφ απηά θαηαξγήζεθαλ.  Ο 

«Κιεηζζέλεο Η» δηαηήξεζε ηνλ αξηζκφ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ.    

 Με ηνλ Ν. 3852/2010 μεθίλεζε ε ζεζκηθή δηαβνχιεπζε θνξέσλ θαη πνιηηψλ 

γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αξκνδηφηεηαο ησλ Γήκσλ κέζσ ηεο Δπηηξνπήο 

Γηαβνχιεπζεο. Γπλαηφηεηα ζχζηαζεο ηεο επηηξνπήο είραλ νη Γήκνη άλσ 10.000 

δεκνηψλ. Ζ επηηξνπή ε νπνία έρεη γλσκνδνηηθφ ραξαθηήξα δελ ππήξρε κέρξη ην 

2010. Μεηά ην 2018 φπνπ ςεθίζηεθε ν Ν. 4555/2018 ε δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο ηεο 

επηηξνπήο ίζρπε θαη γηα ηνπο δήκνπο ησλ 5.000 δεκνηψλ θαζψο θαη ηηο Πεξηθέξεηεο 

κε γλσκνδνηηθφ ραξαθηήξα θαη πάιη αιιά θάπνηεο αξκνδηφηεηεο πνπ δελ ηεο είρε κε 

ην πξνεγνχκελν λφκν φπσο ηελ πξφηαζε πξνο ην δεκνηηθφ ή πεξηθεξεηαθφ 

ζπκβνχιην δηελέξγεηαο δεκνςεθίζκαηνο.      

 Γηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ λφκσλ θαη εηδηθφηεξα κεηαμχ Καιιηθξάηε θαη 

Κιεηζζέλε παξαηεξνχληαη θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν αλάδεημεο ησλ πνιηηηθψλ νξγάλσλ, 

νη νπνίεο σζηφζν ζα αλαιπζνχλ ζην επφκελν θεθάιαην. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2  

ΟΗ ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΤ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΣΩΝ 

ΟΣΑ Α’ ΒΑΘΜΟΤ 

2.1. Ζ ζπγθξόηεζε  θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ 

(Γεκνηηθό πκβνύιην, Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, Δπηηξνπή Πνηόηεηαο 

Εσήο, Κνηλόηεηεο) ησλ Γήκσλ κε ηνλ «Κιεηζζέλε Η»  

Οη αιιαγέο πνπ επήιζαλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Κιεηζζέλε ήηαλ αξθεηέο κε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα πνπ δεκηνχξγεζαλ λέα 

δεδνκέλα ζηελ άζθεζε δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηνπο ΟΣΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο 

Γήκνπο.          

 ηελ αλάδεημε ησλ κειψλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ ζπκβνπιίσλ 

ησλ Κνηλνηήησλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ «Καιιηθξάηε» ζπκκεηέρνπλ 

θαη νη Έιιελεο ηνπ εμσηεξηθνύ ςεθίδνληαο ηνπο ππνςεθίνπο ηεο πξνηίκεζεο 

ηνπο. Ωο ππνςήθηνη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη ελήιηθνη πνιίηεο πνπ δηακέλνπλ 

εληφο ηεο ΔΔ, έρνπλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη ρσξίο λα απνθιείνληαη 

φπσο ίζρπε γηα ηνπο νκνγελείο θαη ηνπο λνκίκσο δηακέλνληεο αιινδαπνχο.  

 Οη ππνςήθηνη θάζε ζπλδπαζκνχ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνη ζε αξηζκφ 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ, κε ην δηθαίσκα πξνζαύμεζεο έσο 

30% ησλ ππνςεθίσλ ζην ςεθνδέιηην θάζε ζπλδπαζκνχ ελψ κε ηνλ πξνεγνχκελν 

λφκν ε πξνζαχμεζε έθηαλε ην 100%. Σν πνζνζηφ ηεο πξνζαχμεζεο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ην λ. 4604/2019 θαη απφ 30% αλήιζε ζε 50%. (Μ. Πηθξακέλνο, 2020) 

 Σξνπνπνηήζεθε θαη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην ςεθνδέιηην ηνπ εθάζηνηε 

ζπλδπαζκνχ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ απφ θάζε θχιν, θαζηζηψληαο απαξαίηεην 

ην 40% ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ ππνςεθίσλ ζπκβνύισλ λα 

πξνέξρεηαη από ην άιιν θύιν ζε αληίζεζε κε ηνλ πξνεγνχκελν λφκν πνπ πξνέβιεπε 

εθπξνζψπεζε ηνπιάρηζηνλ ζην 1/3.  (Μ. Πηθξακέλνο, 2020)   

 Ζ θεληξηθή αξρή ηνπ Κιεηζζέλε σο λφκνπ είλαη ε απιή αλαινγηθή ε νπνία 

δηακνξθψλεη ηε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ θαη εληζρχεη ηελ 

πνιπθσλία. Απηφ θαζίζηαηαη εθηθηφ κε ηελ αλαινγηθόηεξε θαηαλνκή ησλ εδξώλ 

ησλ ζπκβνπιίσλ. Καηαξγείηαη ην πιεηνςεθηθφ εθινγηθφ ζχζηεκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν 

ζπλδπαζκφο πνπ θέξδηδε ζην δεχηεξν γχξν ησλ εθινγψλ, ιάκβαλε ηα 3/5 ηνπ 
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ζπλνιηθνχ  αξηζκνχ ησλ εδξψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη νη επηιαρφληεο ζπλδπαζκνί ηα 

2/5. Σν άξζξν 28 ηνπ λφκνπ  4555/2018 πξνβιέπεη ηελ θαηαλνκή ησλ εδξψλ απφ ηνλ 

πξψην γχξν ησλ εθινγψλ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ. Οη 

δεκνηηθνί ζχκβνπινη εθιέγνληαη απφ ηνλ πξψην γχξν ν επηθεθαιήο φκσο ηνπ 

ζπλδπαζκνχ θαη ππνςήθηνο δήκαξρνο εθιέγεηαη ζην δεχηεξν γχξν ησλ εθινγψλ 

εθηφο θη αλ θάπνηνο ζπλδπαζκφο ζπγθεληξψζεη ηνλ απφιπην αξηζκφ ησλ έγθπξσλ 

ςεθνδειηίσλ απφ ηνλ πξψην γχξν.        

 Με ηνλ παξφληα λφκν ηα ζπιινγηθά φξγαλα ησλ ΟΣΑ Α’ βαζκνχ θαη εηδηθά 

ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθηά κεγαιχηεξε ηζρχ. Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηελ επηινγή 

λένπ δεκάξρνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ θελσζεί. Ο λένο Γήκαξρνο 

δελ επηιέγεηαη κεηαμχ ησλ ζπκβνχισλ ηεο πιεηνςεθνχζαο παξάηαμεο αιιά 

εθιέγεηαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην κεηαμύ ησλ ζπκβνύισλ ηεο πξώηεο θαη 

ηεο δεύηεξεο ζε παξάηαμεο.          

 Οη ζέζεηο ηνπ Πξνέδξνπ θαη αληηπξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ δελ 

θαζνξίδνληαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εδξψλ πνπ έιαβαλ νη ζπλδπαζκνί ζηηο 

εθινγέο αιιά κε βάζε ηελ εθινγή ηνπ Γήκαξρνπ. Αθφκα θαη αλ ε παξάηαμε ηνπ 

Γεκάξρνπ εμέιεμε ιηγφηεξνπο ζπκβνχινπο, Πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ ζα εθιεγεί 

κέινο εθείλεο ηεο παξάηαμεο θαη αληίζηνηρα γηα ηελ ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ απφ ηε 

παξάηαμε ηνπ ππνςήθηνπ Γεκάξρνπ πνπ ζπκκεηείρε ζην δεχηεξν γχξν ησλ εθινγψλ 

αιιά δελ εμειέγε Γήκαξρνο. Ζ ζέζε ηνπ  Γξακκαηέα ππνρξεσηηθά δίλεηαη ζηελ ηξίηε 

ζε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο παξάηαμε ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη φρη ζηηο 

παξαηάμεηο ηεο ειάζζνλνο αληηπνιίηεπζεο φπσο πξνέβιεπε ν Καιιηθξάηεο.

 Μέιε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ αθφκα θη αλ δελ αλήθνπλ ζηελ παξάηαμε 

ηνπ Γεκάξρνπ δύλαηαη εθ ηνπ λ. 4555/2018 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ άξζξνπ 68 λα 

αλαιάβνπλ ζέζεηο αληηδεκάξρσλ, έρνληαο φκσο λσξίηεξα ζπκθσλήζεη κε απηφ ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκβνχισλ ηεο παξάηαμεο κε ηελ νπνία έρνπλ εθιεγεί. Ο 

Κιεηζζέλεο ινηπφλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα κε θάπνηεο δηθιίδεο δεκηνπξγίαο δεκνηηθψλ 

αξρψλ επξείαο πιεηνςεθίαο θαιψληαο ηνπο αηξεηνχο λα ζπκθσλήζνπλ επί ηεο αξρήο 

θαη λα ζπλεξγαζηνχλ. Δθηφο απφ δεκνηηθέο αξρέο επξείαο πιεηνςεθίαο ην ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην επηηξέπεη ηηο ζπλεξγαζίεο κεηαμύ ησλ παξαηάμεσλ ηεο 

αληηπνιίηεπζεο αθνχ πξνβιέπεη φηη δχν ή πεξηζζφηεξεο παξαηάμεηο κπνξνχλ λα 

ζπλελσζνχλ δεκηνπξγψληαο κηα άιιε παξάηαμε. Ζ ζπλέλσζε πξνυπνζέηεη ηε 

ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ ζπκβνχισλ θαη ησλ δχν παξαηάμεσλ.    

 Δπηπιένλ ηξνπνπνηψληαο ην άξζξν 66 ηνπ 3852/2010, ν «Κιεηζζέλεο Η» 



 
27 

παξέρεη ηελ επηινγή ηεο απνρώξεζεο ελόο ζπκβνύινπ από ηελ παξάηαμε κε ηελ 

νπνία έρεη εθιεγεί θαη ηελ πξνζρώξεζε ηνπ ζε άιιε αξθεί λα ζπλππνγξάςνπλ ηα 

2/3 ηεο παξάηαμεο ζηελ νπνία πξνηίζεηαη λα πξνζρσξήζεη ηε γξαπηή δήισζε 

αλεμαξηεηνπνίεζεο πνπ θαηαζέηεη ν ίδηνο ζην πξνεδξείν. Αλ ε παξάηαμε κε ηελ 

νπνία έρεη εθιέγεη αξηζκεί έσο 3 ζπκβνχινπο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε ζχκθσλε 

γξαπηή γλψκε φισλ ησλ κειψλ ηεο παξάηαμεο. Αθφκε απηφ πνπ αιιάδεη είλαη ε 

παξακνλή ηνπ ζπκβνχινπ πνπ αλεμαξηεηνπνηείηαη θαη πξνζρσξεί ζε άιιε παξάηαμε 

ζηηο επηηξνπέο Πνηφηεηα Εσήο θαη Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Με ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην ν ζχκβνπινο πνπ αλεμαξηεηνπνηείηαη θαη πξνζρσξεί ζε άιιε παξάηαμε έρεη 

ην δηθαίσκα λα δηαηεξήζεη ηελ ζέζε ηνπ ζηα ζπκβνύιηα ησλ ππόινηπσλ 

ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ αιιά εάλ θαηέρεη ζέζε ζην Πξνεδξείν ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ππνρξενχηαη λα παξαηηεζεί.      

 Σα κέιε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηελ ηξνπνπνίεζε πνπ έγηλε ζηελ 

παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4555/2018 ςεθίδνληαο «παξόλ» δελ δίλνπλ 

νύηε ζεηηθή νύηε όκσο θαη αξλεηηθή ςήθν. Σν «παξφλ» πξνζκεηξάηαη γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ απαξηίαο αιιά δελ πξνζκεηξάηαη σο ζεηηθή ή αξλεηηθή ςήθνο. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν ππεξθεξάηαη ην θαηλφκελν ηεο αθπβεξλεζίαο αθνχ κε ην «παξφλ» ησλ 

αληηπνιηηεχζεσλ ππεξςεθίδνληαη νη πξνηάζεηο ηεο δεκνηηθήο αξρήο.  (Μ. 

Πηθξακέλνο, 2020)          

 Σν άξζξν 72 ηνπ λφκνπ 4555/2018 πξνβιέπεη ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ, 

εθηφο ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο πνπ πξνβιέπνληαλ ήδε, ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή φηαλ ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην άπηνληαη ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο επηηξνπήο. Ζ παξαπνκπή ελφο ζέκαηνο θαη ζηηο δχν επηηξνπέο 

πιένλ δελ γίλεηαη κφλν κεηά απφ ζρεηηθή πξσηνβνπιία πνπ ζα αλαιάβεη ν Γήκαξρνο 

αιιά ε δηαδηθαζία κπνξεί λα μεθηλήζεη κε πξφηαζε ηνπ 1/5 ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Μηα θαηλνηνκία ηνπ παξφληνο λφκνπ φπσο παξνπζηάδεηαη ζην άξζξν 75 

είλαη ε παξαπνκπή ελφο ζέκαηνο πνπ έξρεηαη πξνο ζπδήηεζε ζην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην απφ ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή ή ηελ επηηξνπή πνηφηεηα δσήο ζε άιιε 

επηηξνπή ή ζπκβνχιην κεηά απφ ςεθνθνξία ζηελ νπνία ζεηηθά ζα ςεθίζεη ε απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ.       

 Ζ ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ Πνηφηεηαο Εσήο θαη Οηθνλνκηθήο ζχκθσλα κε 

ηνλ Κιεηζζέλε, αιιάδεη άξδελ. Ο Γήκαξρνο θαη δχν (2) Αληηδήκαξρνη νξίδνληαη εθ 

ηεο ζέζεψο ηνπο θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο θαζνξίδνληαη κε ςεθνθνξία 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Όιεο νη παξαηάμεηο θαηαξηνχλ έλα 
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ςεθνδέιηην κε κέιε απηψλ θαη θάζε δεκνηηθφο ζχκβνπινο έρεη ην δηθαίσκα λα 

ςεθίζεη δεκνηηθφ ζχκβνπιν αθφκα θαη αλ δελ πξνέξρεηαη απφ ηε δηθή ηνπ παξάηαμε 

αιιά απφ άιιε παξάηαμε αξθεί λα επηιέμεη ην ςεθνδέιηην ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ν 

ζχκβνπινο πνπ επηζπκεί λα ςεθίζεη. Όπσο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην έηζη θαη ζην 

ζπκβνχιην ησλ επηηξνπψλ ππάξρεη αλαινγηθή θαηαλνκή ησλ εδξψλ. Οη έδξεο 

θαηαλέκνληαη θαηφπηλ δηαίξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ κε ην 

ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κειψλ θάζε επηηξνπήο. Απηφ απνηειεί ην εθινγηθφ κέηξν ην 

νπνίν δηαηξείηαη κε ην ζχλνιν ησλ ςεθνδειηίσλ πνπ έρεη ιάβεη θαηά ηελ ςεθνθνξία 

θάζε παξάηαμε. Απφ ηε δηαίξεζε απηή πξνθχπηεη ν αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ ζα έρεη 

θάζε παξάηαμε ζηελ εθάζηνηε επηηξνπή.      

 ηελ πεξίπησζε πνπ θελσζεί ζέζε ζπκβνχινπ – κέινπο ηεο επηηξνπήο γηα ηνλ 

νπνίν δελ έρεη νξηζηεί αλαπιεξσκαηηθφο δηελεξγείηαη θαη πάιη ςεθνθνξία. Αλ 

θάπνηνο ζχκβνπινο – κέινο ηεο επηηξνπήο παξαηηεζεί απφ ηελ επηηξνπή θαη είλαη 

κέινο παξάηαμεο ηεο αληηπνιίηεπζεο ηφηε ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. Αλ δελ γίλεη 

απηφ απφ κέινο ηεο παξάηαμεο ηνπ ηφηε ηε ζέζε θαηαιακβάλεη ζχκβνπινο ηεο 

παξάηαμεο ηνπ Γεκάξρνπ. ηηο ζπλεδξηάζεηο ησλ επηηξνπψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 

77 πνπ αληηθαζηζηά ην άξζξν 75 ηνπ λ. 3852/2010 νξηδεηαη φηη ζηηο επηηξνπέο ζα 

πξέπεη λα θαινχληαη ππνρξεσηηθά νη Πξφεδξνη Κνηλνηήησλ ή Πξφεδξνη ησλ 

ζπκβνπιίσλ ησλ Κνηλνηήησλ φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα δηνηθεηηθά 

ηνπο φξηα, κε δηθαίσκα ιφγνπ επί ησλ ζεκάησλ  απηψλ. Δπίζεο κε απφθαζε ησλ 

παξφλησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δνζεί ν ιφγνο θαη ζε 

εθπξνζψπνπο θνξέσλ.         

 Αληίζηνηρα κε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γίλεηαη ε θαηαλνκή ησλ εδξψλ ζηα 

ζπκβνχιηα ησλ θνηλνηήησλ άλσ ησλ 300 αηφκσλ. Σν ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο 

πξνβιέπεη φηη θάζε ζπλδπαζκφο ζα ιάβεη ηηο έδξεο ηνπ αλάινγα κε ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ.        

 Ζ ζπγθξφηεζε ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ Κνηλνηήησλ θαη ε εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Κνηλφηεηαο έσο 300 θαηνίθνπο φπσο ξπζκίδεη ν  Κιεηζζέλεο γίλεηαη ζε άιιε 

θάιπε απφ απηήλ ησλ Γήκσλ. Άξα είηε δεκηνπξγνχληαη δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί 

απφ απηνχο πνπ ζέηνπλ ππνςεθηφηεηα γηα ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην είηε νη ζπλδπαζκνί 

ησλ ππνςήθησλ δεκάξρσλ θαηαξηίδνπλ μερσξηζηά ςεθνδέιηηα. ηελ πεξίπησζε ησλ 

Κνηλνηήησλ άλσ ησλ 300 θαηνίθσλ πξνβιέπνληαλ αξρηθά ε χπαξμε επηθεθαιήο ηνπ 

ζπλδπαζκνχ ν νπνίνο ζα ήηαλ ππνςήθηνο πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο θαη απηφο ζα 

έθεξε ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη θαηάζεζε  ηνπ ζπλδπαζκνχ ζην 
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Πξσηνδηθείν κε γξαπηή δήισζε ηνπ ίδηνπ. Όζνλ αθνξά ηελ πξνζαχμεζε θαη ηελ 

πνζφζησζε ηζρχνπλ ηα ίδηα κε ηνπο ππνςήθηνπο ζπλδπαζκνχο ησλ Γήκσλ. ηελ 

πεξίπησζε ησλ Κνηλνηήησλ θάησ ησλ 300 θαηνίθσλ νη ππνςήθηνη πξφεδξνη 

αλαγξάθνληαλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά ζε έλα εληαίν ςεθνδέιηην.    

 Με ηνλ «Κιεηζζέλε Η» νη Πξφεδξνη ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ Κνηλνηήησλ άλσ 

300 αηφκσλ εθιέγνληαη θαηφπηλ εθινγψλ πνπ δηελεξγνχληαη κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ 

ζπκβνπιίσλ. Σα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ θαινχληαη λα ςεθίζνπλ κεηαμχ ησλ πξψησλ 

ζε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ζπκβνχινπ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ ζπλδπαζκνχ. Ο 

ζχκβνπινο πνπ ζα θαηαθέξεη λα ζπγθεληξψζεη ηε πιεηνςεθία ησλ κειψλ εθιέγεηαη 

Πξφεδξνο.          

  Ο ξφινο ησλ Κνηλνηήησλ κε ηνλ παξφλ λφκν αλαβαζκίζηεθε. Σφζν ν 

Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο έσο 300 θαηνίθνπο φζν θαη ηα ζπκβνχιηα ησλ Κνηλνηήησλ 

άλσ 300 θαηνίθσλ δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξεο αξκνδηφηεηεο. Μεηαμχ άιισλ κπνξνχλ  

λα εθθξάζνπλ γλψκε πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα ηε ρνξήγεζε επηδνκάησλ ζε 

άπνξνπο θαηνίθνπο ηεο θνηλφηεηα ηνπ, ηελ θαζαξηφηεηα, ηελ επηζθεπή ή δηάλνημε 

δξφκσλ θαη λα απνθαζίζεη ζε πνηα έξγα ζα θαηαλεκεζεί ην πνζφ ησλ απηνηειψλ 

πφξσλ ηνπ ιακβάλνπλ νη Γήκνη γηα επελδχζεηο φπσο θαη αλ ζα δνζεί παξάηαζε 

σξαξίνπ κνπζηθήο ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Σέινο ηα 

ζπκβνχιηα θαη νη Πξφεδξνη θαινχληαη λα πξνσζνχλ ηνλ εζεινληηζκφ 

πξαγκαηνπνηψληαο αληίζηνηρεο δξάζεηο.   
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2.2. Οη ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κιεηζζέλε πνπ αθνξνύλ ηε 

ζπγθξόηεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ 

ππό ην πξίζκα ηεο Κπβεξλεζηκόηεηαο. 

Ο «Κιεηζζέλεο» σο λφκνο ηεο απηνδηνίθεζεο επέθεξε δξαζηηθέο αιιαγέο θαη 

δεκηνχξγεζε λέα δεδνκέλα. Ζ κεηάβαζε απφ έλα πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα ζε έλα 

ζχζηεκα πνπ θαζηέξσζε ηελ αλαινγηθή ζπγθξφηεζε ησλ ζπκβνπιίσλ θαη επηηξνπψλ 

ησλ ΟΣΑ α’ βαζκνχ δελ ήηαλ εχθνιε. Σν παιαηφηεξν ζχζηεκα δηαζθάιηδε ηελ 

νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ θαζψο θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο. Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ελζαξξχλεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ 

θαζηζηψληαο ην πην δεκνθξαηηθφ θαη αληηπξνζσπεπηηθφ. (Μειέηε ΗΣΑ)  

 Ζ εχξπζκε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ δήκσλ 

εμαξηάηαη απφ ην εθινγηθφ ζχζηεκα. Γηα ηελ επίηεπμε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο κε ηνλ 

«Κιεηζζέλε Η»  είλαη αλαγθαία ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ επηηπρφληα ζπλδπαζκνχ θαη 

ηνπ δεχηεξνπ ζε έδξεο ή άιισλ κηθξφηεξσλ παξαηάμεσλ. Μηα ζπλεξγαζία ε νπνία 

γηα λα επνδσζεί ρξεηάδνληαη ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο. (Μ. Πηθξακέλνο, 2020) 

 Ζ δηνίθεζε ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ ή αιιηψο θπβεξλεζηκφηεηα ησλ δήκσλ 

απαηηεί ζρεκαηηζκφ πιεηνςεθίαο. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα αηξεηά φξγαλα λα 

απνθαζίδνπλ άκεζα θαη αλεκπφδηζηα δίλνληαο ιχζε ζε πξνβιήκαηα. Ζ 

θπβεξλεζηκφηεηα επεξεάδεηαη απφ ηε θχζε ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ΟΣΑ. 

Έλα άθξσο πιεηνςεθηθφ εληζρχεη ηε θπβεξλεζηκφηεηα, έλα ππέξκεηξα αλαινγηθφ ηελ 

απεηιεί πξνθαιψληαο ηνλ θίλδπλν ηεο αθπβεξλεζίαο ησλ Γήκσλ. (Μειέηε ΗΣΑ) 

 Σνλ θίλδπλν απηφ αληηιήθζεθε ε θεληξηθή δηνίθεζε θαη πξνρψξεζε ζηελ 

ηξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Κιεηζζέλε κε ηνλ λφκν 4623/2019 ν νπνίνο έγηλε λφκνο 

ηνπ θξάηνπο  ζηηο 9/08/2019. Νσξίηεξα είραλ πξνεγεζεί θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο φπσο 

απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηάξηηζε ζπλδπαζκψλ γηα ηηο Κνηλφηεηεο φπσο 

πξνβιέπνληαλ ζην άξζξν 16 ηνπ λ. 4555/2018 ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 

52 ηνπ λ. 4604/2019. Με ηελ παξνχζα δηάηαμε άιιαμε ε ππνρξεσηηθή χπαξμε 

επηθεθαιήο ηνπ ςεθνδειηίνπ ησλ ππνςήθησλ ζπλδπαζκψλ. Γελ  θξηλφηαλ ινηπφλ 

απαξαίηεηε ε χπαξμε επηθεθαιήο, άξα ηε δήισζε ζπκκεηνρήο δελ ηελ ππέγξαθε 

έλαο αιιά ην ζχλνιν ησλ ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ θαη ε θαηάζεζε ηεο ζην 

Πξσηνδηθείν γίλεηαη απφ ηνλ ζχκβνπιν πνπ εμνπζηνδνηνχληαλ απφ ηνπο ππφινηπνπο.

 Ο λφκνο 4623/2019 ηξνπνπνηψληαο ηνλ Κιεηζζέλε (4555/2018) αλαηξέπεη 

θάπνηα απφ απηά πνπ πξνέβιεπε ν Κιεηζζέλε φπσο ηελ πξνζρψξεζε ελφο ζπκβνχινπ 



 
31 

απφ κία παξάηαμε ζε κία άιιε. Με ην άξζξν 1 νξίδεη φηη ζχκβνπινο πνπ 

αλεμαξηεηνπνηείηαη ή δηαγξάθεηαη δελ κπνξεί λα πξνζρσξήζεη ζε άιιε παξάηαμε θαη 

νχηε λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε πνπ είρε ζην πξνεδξείν ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή θαη ηελ 

επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο, κπνξεί σζηφζν λα γίλεη Αληηδήκαξρνο θαη λα επαλεληαρζεί 

ζηελ παξάηαμε απφ ηελ νπνία απνρψξεζε αλ ην επηζπκεί ν ίδηνο θαη αλ ην απνδέρεηαη 

ηα 2/3 ηεο παξάηαμεο ηνπ. ην ίδην άξζξν πξνβιέπεηαη φηη δελ κπνξνχλ φιεο νη 

παξαηάμεηο λα ζπλελσζνχλ παξά κφλν ε παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ κε θάπνηα άιιε 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.         

 Με ην άξζξν 2 ν λ. 4623/2019 αιιάδεη ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ησλ 

επηηξνπψλ πνηφηεηαο δσήο θαη νηθνλνκηθήο επηηξνπήο κεηψλνληαο αθελφο ησλ αξηζκφ 

θαηά 2 ζπκβνχινπο πνπ νξίδνληαη σο κέιε ζηηο επηηξνπέο θαη αθεηέξνπ δίλνληαο 

ζηελ παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ – ζπκβνχισλ ησλ 

επηηξνπψλ.  Οη εθινγέο κεηαμχ ησλ ζπκβνχισλ πξαγκαηνπνηνχληαη πάιη κε έλα 

αλαινγηθφ ζχζηεκα αιιά πην επλντθφ γηα ηελ παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ ψζηε λα 

ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ εδξψλ. Δηδηθφηεξα δηαηξείηαη ν αξηζκφο κειψλ ησλ 

δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο πνπ εθιέγνληαη. Απφ 

ηε δηαίξεζε πξνθχπηεη ην εθινγηθφ κέηξν. Αθνινχζσο ν αξηζκφο ησλ ζπκβνχισλ πνπ 

έρεη εθιέμεη θάζε παξάηαμε δηαηξείηαη κε ην εθινγηθφ κέηξν θαη έηζη πξνθχπηεη ν 

αξηζκφο ησλ ζπκβνχισλ πνπ ζα έρεη σο κέιε θάζε παξάηαμή ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο. Γεκνηηθνί ζχκβνπινη πνπ δελ αλήθνπλ 

ζε θάπνηα παξάηαμε ή ε παξάηαμε ζηελ νπνία αλήθνπλ εθπξνζσπείηαη απφ έλα 

ζχκβνπιν εληάζζνληαη ζε έλα εληαίν ςεθνδέιηην.      

 Δθηφο απφ ηε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο άιιαμαλ 

θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο κε απνηέιεζκα ηε κεηαβνιή ηεο ελ ζπλφινπ ιεηηνπξγίαο ηεο. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηνλ λ. 4623/2019 θαιείηαη λα ιακβάλεη απνθάζεηο 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ πξνέβιεπε ν Κιεηζζέλεο εληζρχνληαο έηζη ηελ 

θπβεξλεζηκφηεηα αθνχ ζ’ απηήλ ν Γήκαξρνο θαη ε παξάηαμή ηνπ δηαζέηεη ηελ 

πιεηνςεθία θάηη πνπ πνιχ πηζαλφλ λα κελ ζπκβαίλεη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην.  

πλερίδεη παξφια απηά λα παξαπέκςεη ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο ζεκάησλ 

πνπ θξίλεη ζθφπηκν ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαηφπηλ νκφθσλεο απφθαζεο ησλ 

κειψλ ηεο επηηξνπήο φπσο πξνβιέθηεθε απφ ην λφκν 4735/2020.   

 Μεηαμχ άιισλ ιακβάλεη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ 

πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, ηε πιεξσκή εμφδσλ κεηαθίλεζεο ηνπ Γεκάξρνπ ή κειψλ 

Δπηηξνπψλ πνπ ζπζηήλνληαη πξνθεηκέλνπ λα εθπξνζσπήζνπλ ην Γήκν, ηελ απνδνρή 
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δσξεψλ, ηε δηαγξαθή ρξεψλ θαη πξνζαπμήζεσλ, ηε ρξεκαηνδφηεζε θνηλσθειψλ 

επηρεηξήζεσλ, ηελ έγθξηζε πξνγξακκάησλ δξάζεσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Γήκνπ. Με ηνλ λφκν 4674/2020 πξνζηέζεθε κία αθφκα 

αξκνδηφηεηα απηή ηεο ιήςεο απφθαζεο γηα θαηάζεζε πξνηάζεσλ έξγσλ απφ 

Δπξσπατθά ή ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη κε ηνλ λφκν 4690/2020 γηα ηε 

ζχλαςε πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ.       

 Ζ εθινγή λένπ δεκάξρνπ αιιάδεη εθ λένπ κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 4623/2019 θαη 

επαλέξρεηαη ζηελ πξνγελέζηεξε θαηάζηαζε φπνπ λένο Γήκαξρνο εθιέγεηαη έλαο εθ 

ησλ ζπκβνχισλ ηεο παξάηαμεο ηνπ Γεκάξρνπ θαη φρη έλαο εθ ησλ δπν πξψησλ ζε 

ζηαπξνχο πξνηίκεζεο παξαηάμεσλ. Σνλ λέν Γήκαξρν εθιέγνπλ ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε 

νη ζχκβνπινη ηεο παξάηαμεο ηνπ Γεκάξρνπ θαη φρη φινη νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη 

φπσο πξνέβιεπε ν 4555/2018.       

 Με ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 4555/2018 απφ ην 

λφκν 4623/2019 αιιάδεη ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ησλ αληηδεκάξρσλ νξίδνληαο πσο ην 

κηθξφηεξν δηάζηεκα πνπ κπνξεί λα παξακείλεη έλαο/κηα αληηδήκαξρνο είλαη  έλα (1) 

έηνο θαη φρη δχν (2) φπσο πξνέβιεπε ν «Κιεηζζέλεο». Ζ ζεηεία ηνπ/ηεο σο 

αληηδήκαξρνο κπνξεί λα παχζεη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε δεκάξρνπ ζηνπο 6 κήλεο. 

Δπίζεο παχεη λα είλαη αληηδήκαξρνο απηνκάησο αλ δηαγξαθεί ή αλεμαξηεηνπνηεζεί 

απφ ηελ παξάηαμή ηνπ.        

 Ο λφκνο 4623/2019 κε ην άξζξν 5 πνπ αθνξά ξπζκίζεηο ζεκάησλ Ο.Σ.Α. 

άιιαμε κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2019 ηνλ ηξφπν αλάδεημεο 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ζπκβνπιίνπ Κνηλφηεηαο άλσ ησλ 300 θαηνίθσλ. Δλψ 

πξνβιέπνληαλ νη ζχκβνπιν ησλ Κνηλνηήησλ λα ςεθίζνπλ κεηαμχ ησλ πξψησλ ζε 

ζηαπξνχο πξνηίκεζεο ζπκβνχισλ ησλ δπν πξψησλ ζπκβνχισλ ν λένο λφκνο πνπ 

ςεθίζηεθε ιίγεο κέξεο πξηλ ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγψλ πξνβιέπεη φηη ν Πξφεδξνο δελ 

εθιέγεηαη αιιά νξίδεηαη θαη είλαη ν πξψηνο ζε ςήθνπο ζχκβνπινο ηεο πξψηεο 

παξάηαμεο αλεμαξηήηνπ αλ είλαη πξψηνο ζε ςήθνπο κεηαμχ φισλ ησλ ζπκβνχισλ 

ηεο Κνηλφηεηαο. Αιιαγέο ππήξραλ κε ηνλ παξφληα λφκν θαη σο πξνο ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ ζπκβνχιηνπ Κνηλφηεηαο θαη αληίζηνηρα ηνπ Πξνέδξνπ Κνηλφηεηαο 

έσο 300 θαηνίθσλ. Οη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο γίλνληαη γλσκνδνηηθέο θαη φρη 

θαλνληζηηθέο. Σέηνηα είλαη θαη ε απφθαζε ζρεηηθά κε ην ηερληθφ πξφγξακκα θαηά ηελ 

νπνία εηζεγείηαη ην ζπκβνχιην ηεο Κνηλφηεηαο ηα έξγα πνπ ζα εθηειεζηνχλ απφ ηε 

θαηαλνκή ησλ απηνηειψλ πφξσλ.         

 Αιιαγέο ζρεηηθά κε ην είδνο ησλ απνθάζεσλ πξαγκαηνπνηεζήθαλ κε ηνλ 
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παξφληα λφκν θαη ζηα ππφινηπα ζπιινγηθά φξγαλα φπσο ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο 

Εσήο. Πιένλ ζέκαηα θπθινθνξίαο φπσο πεδνδξφκεζε ή κνλνδξφκεζε κηαο νδνχ 

ζπδεηνχληαη θαη ιακβάλεηαη απφθαζε ζηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο.   

 Γηαθνξνπνηήζεηο ππάξρνπλ θαη ζε απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην φπσο ε έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ε θαηάξηηζε ηνπ ηερληθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Σφζν γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ φζν θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα  δίλεηαη 

ε δπλαηφηεηα θαηάζεζεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο απφ παξάηαμε ηεο αληηπνιίηεπζεο 

ε νπνία φκσο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ηεο ππεξεζίαο 

πνπ ζα ηελ ζηνηρεηνζεηνχλ. Οη πξνηάζεηο ηίζεληαη ζε ςεθνθνξία θαη φπνηα 

ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηίζεηαη ζε εθαξκνγή.  
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2.3 Ο λένο λόκνο γηα ηελ απηνδηνίθεζε 

 Όζα ζηνηρεία ηνπ «Κιεηζζέλε Η» δελ ηξνπνπνηήζεθαλ κε  ηνλ λφκν 4623/2019 

άιιαμαλ κε ηελ ςήθηζε λένπ λφκνπ πνπ πεξηείρε κεηαμχ άιισλ δηαηάμεηο γηα ηελ 

ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Ο λ. 4804/2021, φπσο δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 90/Α/5-6-2021 

θάπνηα άξζξα ηα θαηήξγεζε επαλαθέξνληαο ην πξνεγνχκελν, ελ πνιινίο, εθινγηθφ 

ζχζηεκα. 

Βαζηθή επηρεηξεκαηνινγία, γηα ηελ εθ λένπ ηξνπνπνίεζε ηνπ εθινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, αλαθνξηθά κε ηελ αλάδεημε ησλ νξγάλσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

ήηαλ ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο θπβεξλεζηκφηεηαο 

απηψλ. Τπνζηεξίρζεθε φηη ε απνπζία πιεηνςεθίαο ζηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα θαη ηα 

ζπκβνχιηα ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ ζηεξνχζε απφ ηνπο ελεξγεία Γεκάξρνπο ηε 

δπλαηφηεηα αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνεθινγηθνχ ηνπο 

πξνγξάκκαηνο κε απνηέιεζκα ηε δπζιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ θαη ηελ αδπλακία λα 

θξηζνχλ γηα ηηο πξνεθινγηθέο δεζκεχζεηο ηνπο.      

 Μηα απφ ηηο αιιαγέο αθνξά ηε ζεηεία ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ.  Από ηεηξαεηήο 

γίλεηαη πεληαεηήο. Οη δεκνηηθέο αξρέο πνπ ζα αλαδεηρζνχλ ζηηο εθινγέο ηνπ 

Οθησβξίνπ 2023 ζα έρνπλ πεληαεηή ζεηεία ε νπνία ζα μεθηλήζεη ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

2024. Αξρηθά, ν «Καιιηθξάηεο» φπσο εθαξκφζηεθε ζηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο 

ηνπ 2014 πξνέβιεπε πεληαεηή ζεηεία  ελψ ν «Κιεηζζέλεο» φπσο εθαξκφζηεθε ζηηο 

απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ 2019 πξνέβιεπε ηεηξαεηή ζεηεία.     

 Δπαλέξρεηαη ην όξην γηα ηελ είζνδν δεκνηηθήο παξάηαμεο ζην δεκνηηθό 

ζπκβνύιην. Ωο πνζνζηό ηέζεθε ζην 3%, φπσο ηζρχεη θαη γηα ηελ είζνδν θνκκάησλ 

ζην Κνηλνβνχιην. ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ έηνπο 2019 δελ ππήξρε 

αληίζηνηρε πξφβιεςε θαη ίζρπζε ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο. Απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ θαηαξγείηαη ε απιή αλαινγηθή ζεκαίλεη πσο ν ζπλδπαζκόο πνπ ζα θεξδίζεη ηηο 

εθινγέο θαηαιακβάλεη ηα 3/5 ησλ εδξώλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ 

ζπκβνπιίσλ ησλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ. Μάιηζηα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

ζπλδπαζκό πνπ ζα εμαζθαιίζεη πνζνζηό 43% ζπλ κία ςήθν λα εθιέγεηαη από 

ηνλ πξώην γύξν. Αληίζεηα, κε ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην φπνπ ε εθινγή 

απφ ηνλ πξψην γχξν απαηηνχζε πνζνζηφ 50% ζπλ κία ςήθν.  

 ρεηηθά κε ηηο θνηλόηεηεο κεηνλνκάδνληαη ζε δεκνηηθέο θνηλόηεηεο ρσξίο 

λα δηαθξίλνληαη ζε ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο θαη ελνπνηνύληαη ηα ςεθνδέιηηα ησλ 

δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ. Οη ππνςήθηνη Πξφεδξνη ή ζχκβνπινη δεκνηηθήο 

θνηλφηεηαο ζπκκεηέρνπλ ζην ςεθνδέιηην ππνςεθίνπ Γεκάξρνπ. πλεπψο, 

θαηαξγείηαη ε απηφλνκε θάιπε γηα ηελ αλάδεημε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβνπιίσλ. Σα 3/5 

ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Πξνέδξνπ, ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηα 2/5 απφ ηνπο 
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επηιαρφληεο ζπλδπαζκνχο.         

 Οη ππνςεθηφηεηεο ππνβάιινληαη κέζσ ζπλδπαζκψλ θαη κε ηε ρξήζε ζρεηηθήο 

ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 31ε Απγνχζηνπ ηνπ 

έηνπο ησλ εθινγψλ θαη ηελ αλαθήξπμε απηψλ απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην κέρξη ηελ 

10ε επηεκβξίνπ ηνπ έηνπο ησλ εθινγψλ. Δλψ αιιάδεη θαη ε ζηαπξνδνζία. ηελ 

πεξίπησζε φπνπ ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη πάλσ απφ 25 

κέιε ην αλψηαην φξην ησλ ζηαπξψλ πξνηίκεζεο απμάλεηαη θαηά έλαλ, δειαδή κέρξη 

4 ζηαπξνχο πξνηίκεζεο.            

 Ο λφκνο απηφο επαλαθαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ησλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ θαη ησλ ζπκβνπιίσλ δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη θαζνξίδεηαη κε βάζε 

πιεζπζκηαθά θξηηήξηα κε κείσζε ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ησλ κειψλ ηνπο. 

Δηδηθφηεξα: 

-Γήκνη κε πιεζπζκφ έσο 2000 θαηνίθνπο, ζα έρνπλ 13 κέιε δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ.          

 - Γήκνη κε πιεζπζκφ απφ 2.001 - 5.000 θαηνίθνπο, ζα έρνπλ 15 κέιε 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Με κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ θαηά δχν (2) έδξεο. 

 - Γήκνη κε πιεζπζκφ απφ 5.001 - 10.000 θαηνίθνπο, ζα έρνπλ 19 κέιε 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Με κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ θαηά δχν (2) έδξεο. 

 - Γήκνη κε πιεζπζκφ απφ 10.001 - 30.000 θαηνίθνπο, ζα έρνπλ 25 κέιε 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Με κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ θαηά δχν (2) έδξεο. 

 - Γήκνη κε πιεζπζκφ απφ 30.001 - 50.000 θαηνίθνπο, ζα έρνπλ 29 κέιε 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Με κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ θαηά ηέζζεξηο (4) έδξεο.

 - Γήκνη κε πιεζπζκφ απφ 50.001 - 100.000 θαηνίθνπο, ζα έρνπλ 35 κέιε 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Αληί γηα 41 κέιε γηα Γήκνπο κε πιεζπζκφ απφ 60.000. 

 - Γήκνη κε πιεζπζκφ απφ 100.001 - 200.000 θαηνίθνπο, ζα έρνπλ 39 κέιε 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Αληί γηα 45 κέιε γηα Γήκνπο κε πιεζπζκφ έσο 150.000 

θαηνίθνπο.          

 - Γήκνη κε πιεζπζκφ απφ 200.000 θαηνίθνπο θαη άλσ, ζα έρνπλ 43 κέιε 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Αληί γηα 49 κέιε γηα Γήκνπο κε πιεζπζκφ πάλσ απφ 150.000 

θαηνίθνπο.          

 - Γήκνη πνπ απνηεινχληαη απφ έμη (6) θαη άλσ δεκνηηθέο ελφηεηεο θαη έρνπλ 

πιεζπζκφ απφ 10.001 έσο 50.000 θαηνίθνπο, ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ είλαη εθείλνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επφκελε πιεζπζκηαθή θιίκαθα.  

Μπνξεί ν αξηζκφο ησλ εδξψλ ησλ ζπκβνπιίσλ λα κεηψλνληαη φκσο ν αξηζκφο 

ησλ ππνςεθίσλ δχλαληαη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ 

Μαΐνπ ηνπ 2019. Πην ζπγθεθξηκέλα ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνχισλ θαη ησλ ππνςεθίσλ πξνέδξσλ θαη ζπκβνχισλ θάζε δεκνηηθήο 
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θνηλφηεηαο ζε θάζε ςεθνδέιηην κπνξεί λα πξνζαπμεζεί έσο θαη θαηά 150% ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εδξψλ ηνπ εθάζηνηε δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ 

δεκνηηθήο θνηλφηεηαο.        

 Γελ παξαηεξείηαη αιιαγή ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε ησλ δπν θχισλ αθνχ 

απφ θάζε θχιν δηαηεξείηαη, ηνπιάρηζηνλ, ζην 40% ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ 

ζπκβνχισλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ππνςεθίνπ Γεκάξρνπ θαη ησλ ζπκβνχισλ 

δεκνηηθήο θνηλφηεηαο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΗΠΣΩΖ Ο ΓΖΜΟ ΓΡΑΜΑ 

3.1 Παξνπζίαζε ηνπ Γήκνπ Γξάκαο 

Ο Γήκνο Γξάκαο αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Γξάκαο ε 

νπνία απνηειεί κηα απφ ηηο πέληε (5) Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη Θξάθεο. Γεσγξαθηθά 

βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ 

Ννκνχ Γξάκαο θαη 

απαξηίδεηαη απφ δχν 

δεκνηηθέο ελφηεηεο, ηε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Γξάκαο 

θαη ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα 

ηδεξνλέξνπ θαη ζπλνιηθά 

απφ 15 Κνηλφηεηεο. 

  Έρεη έθηαζε 

833.001 η. ρικ θαη ν πιεζπζκφο ηνπ ζπλνιηθά ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011 

ππνινγίδεηαη ζηνπο 58.944 θαηνίθνπο. Σν 77% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ θαηνηθεί ζηελ 

Κνηλφηεηα Γξάκαο αθνχ νη θάηνηθνη ηεο αλέξρνληαη ζε 45.828 θαη νη ππφινηπνη 

13.000 πεξίπνπ ζηα ρσξηά ηνπ Γήκνπ. Οη Κνηλφηεηεο Υσξηζηήο θαη Ξεξνπνηάκνπ 

έρνπλ απφ 2.700 πεξίπνπ θαηνίθνπο ε Κνηλφηεηα Καιιηθχηνπ 1.600 θαη ε Κνηλφηεηα 

Καινχ Αγξνχ πεξίπνπ 1.200. Οη ππφινηπεο Κνηλφηεηεο δηαζέηνπλ θάησ απφ 1000 

θαηνίθνπο έθαζηε.                 

 Ο Γήκνο Γξάκαο δηνηθείηαη σο 

νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο απφ ην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην ην νπνίν απνηειεί θαη 

ην χςηζην φξγαλν ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ηελ Δπηηξνπή 

Πνηφηεηα Εσήο θαη ηελ Δθηειεζηηθή 

Δπηηξνπή.  Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην έρεη 33 

κέιε απφ 7 δηαθνξεηηθέο παξαηάμεηο κεηά 

Εικόνα 4 Γεωγραφική απεικόνιςη Ν. Δράμασ ΠΗΓΗ: ALPHA NEWS 

Εικόνα 5: ΠΗΓΗ Ιςτοςελίδα του Δήμου Δράμασ 
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ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2019. 

 Ζ δηνηθνχζα παξάηαμε κε ηίηιν ¨Δλψλνπκε ηε Γξάκα¨ δηαζέηεη 11 δεκνηηθνχο 

ζπκβνχινπο θαη ελψ δηαζέηεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο σζηφζν 

δελ έρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ εδξψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ηελ αληηπνιίηεπζε 

ππάξρνπλ 6 παξαηάμεηο. Ζ παξάηαμε ηεο κείδνλνο αληηπνιίηεπζεο νλνκάδεηαη ¨Πφιε 

θαη δσή¨ θαη έρεη 7 δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο σο εθπξνζψπνπο ζην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην. Ζ ηξίηε εθινγηθά παξάηαμε εθπξνζσπείηαη επίζεο απφ 7 ζπκβνχινπο θαη 

νλνκάδεηαη ¨project Γξάκα 2020¨, ε ηέηαξηε ¨Γξάκα Πξσηαγσλίζηξηα¨ κε 2 

ζπκβνχινπο, ε πέκπηε ¨Απηνδηνίθεζε Πνιηηψλ Γξάκαο¨ κε  2 ζπκβνχινπο, ε έθηε 

¨Λατθή πζπείξσζε¨  κε 1 ζχκβνπιν θαη ε έβδνκε ¨Πξννπηηθή γηα ηε Γξάκα¨ κε 1 

ζχκβνπιν. Ζ παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ κε ην δηθαίσκα πνπ ηεο δίλεη ην άξζξν 73 ηνπ 

«Κιεηζζέλε» φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ην λ. 4623/2019 πξνέβεη ζε ζχκπξαμε 

κε ηελ παξάηαμε ¨Γξάκα Πξσηαγσλίζηξηα¨.      

 Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο 

απαξηίδνληαη έθαζηε απφ 9 κέιε. Πέληε κέιε απφ ηελ παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ 

¨Δλψλνπκε ηε Γξάκα¨, δχν κέιε απφ ηελ παξάηαμε ¨Πφιε θαη Εσή¨ θαη δχν κέιε 

απφ ηελ παξάηαμε ¨Project Γξάκα 2020¨       

 ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ν Γήκαξρνο, ν αλαπιεξσηήο 

Γεκάξρνπ θαη αληηδήκαξρνο Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Κνηλνηήησλ, ν αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, 

ν αληηδήκαξρνο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, ν αληηδήκαξρνο Πνιηηηζκνχ, ν αληηδήκαξρνο 

Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο, ν αληηδήκαξρνο Πξαζίλνπ Πεξηβάιινληνο θαη 

Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ε αληηδήκαξρνο Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνχ θαη ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο. Μέιε ηεο δεκνηηθήο αξρήο επίζεο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη νη Πξφεδξνη ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ, ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Οξγαληζκνχ 

– Φεζηηβάι Σαηληψλ Μηθξνχ Μήθνπο, ηεο ΓΔΤΑΓ θαζψο θαη ν Δληεηαικέλνο 

χκβνπινο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο.        

 Ο Γήκνο Γξάκαο επηιέρζεθε λα κειεηεζεί αθξηβψο γηαηί δελ θαηάθεξε 

θάπνηνο ζπλδπαζκφο λα εθιεγεί απφ ηελ πξψηε Κπξηαθή θαη ε παξάηαμε πνπ δηνηθεί 

δελ δηαζέηεη ηελ πιεηνςεθία ησλ εδξψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Δθηφο ηεο 

αλαινγηθήο εθπξνζψπεζεο ησλ ζπλδπαζκψλ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην έλαο αθφκε 

ιφγνο ήηαλ φηη απνηειεί έλα κεζαίν πιεζπζκηαθά δήκν. Γελ είλαη κεγάινο φπσο ν 

δήκνο Αζελαίσλ, Θεζζαινλίθεο, Παηξαίσλ ή Λαξίζζεο αιιά είλαη κεηξνπνιηηηθφο 
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δήκνο ελφο Ννκνχ ηθαλνχ ζε έθηαζε γηα λα κειεηεζεί θαη απφ ηελ κειέηε λα 

πξνθχςνπλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.    

Σν νξγαλόγξακκα ηνπ Γήκνπ Γξάκαο 

 

Ο Γήκνο Γξάκαο παξέρεη πιήζνο ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο ηνπ κέζσ ησλ 

Γηεπζχλζεσλ πνπ δηαζέηεη. Πξντζηάκελνο φισλ ησλ ππεξεζηψλ είλαη ν Γήκαξρνο 

ζηνλ νπνίν ππάγνληαη θαηεπζείαλ ην απηνηειέο ηκήκα ππνζηήξημεο, ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θαη ε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο, ππάξρεη ην 

απηνηειέο ηκήκα ηνπ ΚΔΠ θαη ην απηνηειέο ηκήκα ηνπηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

Οη δηεπζχλζεηο είλαη ελλέα (9). Ζ Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ε νπνία 

απνηειείηαη απφ 4 ηκήκαηα ην ηκήκα ηακείνπ, πξνυπνινγηζκνχ θαη ινγηζηεξίνπ, ην 

ηκήκα πξνκεζεηψλ θαη εζφδσλ θαη πεξηνπζίαο. Ζ Γ/λζε Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο κε ην 

ηκήκα Αζηπλφκεπζεο θαη ην ηκήκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ. Ζ Γ/λζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο κε δπν ηκήκαηα αληίζηνηρα, ην 

ηκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ θαη ην ηκήκα Αλάπηπμεο θαη Οξγάλσζεο. Ζ 

Γ/λζε Γφκεζεο, ε Πνιενδνκία φπσο είλαη γλσζηή, θέξεη ηελ επζχλε γηα ηηο ππνδνκέο 

φρη κφλν ηνπ Γήκνπ θαη νιφθιεξνπ ηνπ Ννκνχ γη’ απηφ θαη έρεη ηξία ηκήκαηα ηα 

νπνία επηθνξηίδνληαη ηνλ φγθν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ην ηκήκα Διέγρνπ 

Καηαζθεπψλ, ην ηκήκα Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ θαη ην ηκήκα Έθδνζεο 

Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ. Ζ Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ έρεη ππφ ηε δηνίθεζε ηεο ην 

ηκήκα πγθνηλσληψλ θαη Δγθαηαζηάζεσλ, ην ηκήκα Τδξαπιηθψλ θαη 

ΔΗΜΑΡΧΟ 

ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΗΜΑ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  
ΓΕΝΙΚΟ 

ΓΡΑΜΑΣΕΑ  

Δ/νςη Κοινωνικήσ 
Προςταςίασ, 
Παιδείασ, & 
Πολιτιςμοφ 

Δ/νςη Διοικητικών 
Τπηρεςιών  

Δ/νςη Δόμηςησ 
Δ/νςη Σεχνικών 

Τπηρεςιών 

Δ/νςη 
Καθαριότητασ & 

Ανακφκλωςησ 

Δ/νςη 
Περιβάλλοντοσ & 

Πραςίνου 

Δ/νςη 
Οικονομικών 
Τπηρεςιών 

Δ/νςη Δημοτικήσ 
Αςτυνομίασ 

Δ/νςη 
Προγραμματιςμοφ 

Οργάνωςησ 
&Πληροφορικήσ 

ΑΣΤΟΣΕΛΕ 
ΣΜΗΜΑ ΣΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΑΤΣΟΣΕΛΕ 
ΣΜΗΜΑ ΚΕΠ 
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Δγγεηνβειηησηηθψλ Έξγσλ, ην ηκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη ην ηκήκα 

πγθνηλσληαθψλ – Κηηξηαθψλ Έξγσλ θαη εκαηνδφηεζεο.  Ζ κεγαιχηεξε Γ/λζε ηνπ 

Γήκνπ Γξάκαο είλαη ε Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ ζηελ νπνία εληάζζνληαη νη 

Γξακκαηείο Κνηλνηήησλ, ην γξαθείν εμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε ζην ηδεξφλεξν, ην 

ηκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο, ην ηκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ην ηκήκα 

Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο, Λεμηαξρείνπ θαη Αιινδαπψλ θαη ην ηκήκα Τπνζηήξημεο 

Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ δειαδή ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ επηηξνπψλ. Ζ Γ/λζε 

Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ είλαη ε δηεχζπλζε πνπ δηνηθείηαη 

απφ δχν αληηδεκάξρνπο θαη έλαλ Δληεηαικέλν χκβνπιν θη απηφ δηφηη δηαζέηεη έλα 

επξχ θάζκα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, απφ ην θνηλσληθφ παληνπσιείν σο ηε 

ιεηηνπξγία ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη απφ δξάζεηο πνιηηηζκνχ σο ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ηκήκαηα είλαη ηξηα (3), ην 

ηκήκα Παηδείαο, Γηα βίνπ Μάζεζεο θαη Πνιηηηζκνχ, ην ηκήκα Πξνζηαζίαο θαη 

Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο θαη ην ηκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθψλ 

Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ.         

 Θέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ θαινχληαη λα 

επηιχζνπλ νη Γ/λζεηο Καζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο, Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ. Ζ 

Γ/λζε  Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο απνηειείηαη απφ ηξηα (3) ηκήκαηα, ην ηκήκα 

Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ θαη Αλαθπθιψζηκσλ Τιηθψλ, ην ηκήκα Καζαξηζκνχ 

Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ θαη Δηδηθψλ πλεξγείσλ θαη ην ηκήκα Γηαρείξηζεο θαη 

πληήξεζεο Ορεκάησλ. Ζ Γ/λζε Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ απνηειείηαη θαη απηή 

απφ ηξηα (3) ηκήκαηα. Σν ηκήκα Κνηκεηεξίσλ, ην ηκήκα πληήξεζεο Πξαζίλνπ θαη 

ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο.  (Πεγή: Ηζηνζειίδα Γήκνπ 

Γξάκαο)           

 Απφ απηνχο εξσηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ πξνθάιεζε ε εθαξκνγή 

ηνπ λ. 455/2018 νη επηθεθαιείο ησλ 7 παξαηάμεσλ θαη ν πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ είηε αζθνχλ είηε φρη δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε άπνςε ησλ 

αηξεηψλ ηνπ Γήκνπ Γξάκαο γηα ηνλ «Κιεηζζέλε Η». Πην ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελν 

ηεο έξεπλαο ήηαλ νη πνιηηηθέο δπκψζεηο, ν δηάινγνο κεηαμχ απηψλ, νη ζπλεξγαζίεο 

θαη άιια. Σαπηφρξνλα εξσηήζεθαλ θαη γηα ηελ απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ, ηελ 

ππνεθπξνζψπεζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ, ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ θαη ηηο ζρέζεηο κε 

ηελ Κεληξηθή εμνπζία. Σν δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ αθνχ εξσηήζεθαλ 

δεκνηηθνί ζχκβνπινη κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο θαηαβνιέο, δηαθνξεηηθή δηνηθεηηθή 

εκπεηξία, επάγγεικα θηι.        
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 Δθηφο φκσο απφ ηνπο αηξεηνχο εξσηήζεθε ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, 

ε ζέζε ηνπ νπνίνπ είλαη ζεκαληηθή δηφηη ζπλαλαζηξέθεηαη θαζεκεξηλά φινπο ηνπο 

αηξεηνχο θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο δεκνηηθνχο ππαιιήινπο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αληηιεθζεί ηηο πνιηηηθέο δπκψζεηο, ηηο ζπκθσλίεο κεηαμχ αηξεηψλ θαη ελ ηέιεη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ λ. 4555/2018 ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ θαη ελ 

ζπλερεία θαη ησλ Γήκσλ. Δπίζεο εξσηήζεθαλ ηφζν γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο κε ην λέν λφκν φζν θαη γηα άιια δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

ππαιιήινπο θαη ελ γέλεη ζηνπο ΟΣΑ Α’ βαζκνχ, ππάιιεινη ηεο δηνίθεζεο ηνπ ε ζέζε 

ησλ νπνίσλ ηνπο ππνρξεψλεη θαηά θάπνην ηξφπν λα ζπλδηαιέγνληαη κε ηε δηνίθεζε 

θαζψο θαη ηνπο ππφινηπνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Οη εξσηεζέληεο θαηέρνπλ 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζηελ θιίκαθα ηεο ηεξαξρίαο θαη απηφ καο επηηξέπεη λα 

δηαπηζηψζνπκε ηηο απφςεηο πνπ επηθξαηνχλ γεληθφηεξα ζηνπο ππαιιήινπο ησλ 

Γήκσλ. Εεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη ζίγνληαη κε ηηο εξσηήζεηο είλαη ε 

αμηνιφγεζε, ε επζχλε θαη ε βαξχηεηα πνπ έρεη, ε γξαθεηνθξαηία  θαη άιια.  
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3.2 Ζ νπηηθή ησλ αηξεηώλ.  

Ζ κειέηε πεξίπησζεο ηνπ Γήκνπ Γξάκαο απνζθνπεί ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ φρη κφλν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν αιιά θαη ζηελ πξάμε. Ο 

«Κιεηζζέλεο» σο λφκνο εθαξκφζηεθε ζηηο πξφζθαηεο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ 

2019. Γελ εθαξκφζηεθε σζηφζν φπσο ςεθίζηεθε αιιά έρνληαο ην θνηλνβνχιην 

ηξνπνπνηήζεη, κε ζρέδην λφκνπ πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή απφ ηε ζεκεξηλή 

θπβέξλεζε, αξθεηά απφ ηα άξζξα ηνπ «Κιεηζζέλε» θαη εηδηθφηεξα απηά πνπ αθνξνχλ 

ηε ζπγθξφηεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαη 

ηηο αξκνδηφηεηεο απηψλ επεξεάδνληαο ελ ζπλφισλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ Α΄ 

βαζκνχ. Γηα ην λφκν θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ ζε απηφλ εξσηήζεθαλ νη 

επηθεθαιείο ησλ παξαηάμεσλ θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 

Γξάκαο.          

 Όινη νη επηθεθαιείο ζπκθσλνχλ πσο κε ηελ απιή αλαινγηθή πνπ εηζήγαγε ν 

«Κιεηζζέλεο» επηηεχρζεθε ε ζπγθξφηεζε ελφο δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε πνιιέο 

παξαηάμεηο γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη πινπξαιηζκφο απφςεσλ θαη ζέζεσλ. 

Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαηίζεληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο κε 

απνηέιεζκα λα αλαδεηνχληαη ιχζεηο ζε ζέκαηα πνπ ελδερνκέλσο λα κελ είραλ 

πξνηαζεί αλ νξηζκέλεο απφ ηηο παξαηάμεηο δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζχλζεζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, δεκηνπξγεί εληάζεηο θαη 

ζπγθξνχζεηο δηφηη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαηέζηε πην εχθνιε ε πξφζβαζε ζε 

αθξαίεο θσλέο κε αληηζπζηεκηθά ραξαθηεξηζηηθά.      

 Οη αηξεηνί ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο φηη ε ζπλεξγαζία είλαη επηζπκεηή 

αλαγλσξίδνληαο φηη δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί πιήξσο κηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο 

δεκνηηθήο αξρήο θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο. πγθιίλνπλ ζηελ 

άπνςε φηη ηφζν ε θνηλσλία φζν θαη ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ δελ είλαη έηνηκν γηα 

πνιηηηθέο ζπλεξγαζίεο αθελφο γηαηί ε θνηλσλία δελ έρεη ζπλεζίζεη λα βιέπεη 

πνιηηηθνχο δηαθνξεηηθψλ παξαηάμεσλ θαη πνιηηηθψλ θαηαβνιψλ λα ζπλεξγάδνληαη 

θαη θάζε ηέηνηα πξνζπάζεηα ηελ αληηκεησπίδεη θαρχπνπηα θαη αθεηέξνπ γηαηί νη 

πνιηηηθνί δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ππεξβνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ έλαληη 

ηνπ ζπιινγηθνχ. Γελ έρεη θαιιηεξγεζεί ε θνπιηνχξα ηεο ζπλεξγαζίαο.   

 Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

επηθεθαιείο είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζνχκε ζηηο απφςεηο ησλ αηξεηψλ πνπ αζθνχλ 

δηνίθεζε θαη ζηηο απφςεηο απηψλ πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε.   
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 Ζ παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ ππέγξαςε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

παξάηαμε «Γξάκα Πξσηαγσλίζηξηα», κηα παξάηαμε πνπ εμέιεμε  δπν κέιε ζην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην, εθ ησλ νπνίσλ ν επηθεθαιήο ηεο θαη δεκνηηθφο ζχκβνπινο 

νξίζηεθε Πξφεδξνο ηεο ΓΔΚΠΟΣΑ. Αξγφηεξα, φηαλ κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ απνθαζίζζεθε ε ιχζε ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο νξίζηεθε άκηζζνο 

Αληηδήκαξρνο Πνιηηηζκνχ. έηζη χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο 

παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζε ηθαλνχο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο λα αλαιάβνπλ ζέζεηο 

επζχλεο θαη λα πξνζθέξνπλ έκπξαθηα ζηελ θνηλσλία, ζε κηα θνηλσλία ε νπνία 

δίλνληαο ςήθν εκπηζηνζχλεο ζε κηθξφηεξεο εθινγηθά παξαηάμεηο έδηλε ηαπηφρξνλα 

εληνιή ζπζηξαηεπζεο κε ην Γήκαξρν θαη φρη ζηείξαο αληηπνιίηεπζεο.   

 Ο λφκνο 4555/2018, φπσο ςεθίζηεθε, ζχκθσλα κε φζνπο θιήζεθαλ λα 

δηνηθήζνπλ δελ έδηλε πεξηζψξηα επειημίαο θαη ε δηνίθεζε ελφο Γήκνπ έκνηαδε 

δπζρεξήο γη΄ απηφ θξίζεθε αλαγθαία ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ. Με ηνλ λ. 4623/2019 δηνξζψζεθαλ θάπνηεο ζηξεβιψζεηο ηνπ Κιεηζζέλε 

δίλνληαο ηελ επθαηξία ζην Γήκαξρν θαη ηε δεκνηηθή αξρή λα πινπνηήζεη ην 

πξνεθινγηθφ ηεο πξφγξακκα έζησ ελ κέξεη. Δλ κέξεη δηφηη θαη κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

ε δεκνηηθή αξρή δελ έρεη ηελ πιεηνςεθία ησλ εδξψλ θαη νη παξαηάμεηο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο εθφζνλ ζπλελλνεζνχλ θαηέρνπλ άηππα ηελ πιεηνςεθία. Απηφ 

επηηξέπεη ζηηο αληηπνιηηεχζεηο λα ζέηνπλ φξηα θαη εκπφδηα ζηε δεκνηηθή αξρή σο 

πξνο ην φξακα πνπ δηαζέηεη. Αξλεηηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη γηα ηελ θνηλσλία 

κηαο θαη αηηήκαηα πνιηηψλ γηα λα πινπνηεζνχλ πξέπεη λα ςεθηζηνχλ απφ ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην. Δλίνηε, δηάθνξα αηηήκαηα δελ ηθαλνπνηνχληαη, ιφγσ αξλεηηθήο ςήθνπ 

ηεο αληηπνιίηεπζεο ,γηα λα θαηαδείμνπλ ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεκνηηθήο 

αξρήο θαη αθεξέγγπν ην Γήκαξρν, ν νπνίνο έρεη ιατθή εληνιή δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ζπκθψλα κε ηνπο εξσηεζέληεο ε δεκνηηθή αξρή ζα πξέπεη λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηελ επζχλε ησλ απνθάζεσλ αθνχ ηειηθψο απηή είλαη πνπ ζα 

θξηζεί απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα ηελ πινπνίεζε ή κε έξγσλ θαη δξάζεσλ. 

Αηηήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ κέιε ηεο αληηπνιίηεπζεο είηε εθθξάζηεθαλ ζεζκηθά 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ είηε εθθξάζηεθαλ 

άηππα θαηά ηε δηάξθεηα δηαπαξαηαμηαθσλ επηηξνπψλ πινπνηνχληαη απφ ηε δεκνηηθή 

αξρή αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία θαη ηελ πξννπηηθή απηψλ. Γηαπαξαηαμηαθέο 

επηηξνπέο ζπλεδξηάδνπλ ηαθηηθά πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνχλ ηα θιέγνληα δεηήκαηα 

άιινηε κε επηηπρία θαη άιινηε κε απνηπρία κηαο θαη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ 

δηαθνξεηηθή γλψκε εθθξάδεηαη απφ ηνπο επηθεθαιείο ή ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
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αληηπνιηηεχζεσλ ζηελ επηηξνπή θαη άιιε ηειηθψο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Δπίζεο 

παξαηεξείηαη ε κε ζπκκεηνρή θαη ε κε θαηάζεζε πξνηάζεσλ απφ ηηο αληηπνιηηεχζεηο 

ζηηο δηαπαξαηαμηαθέο επηηξνπέο γηα λα κελ θαξπσζεί πηζαλά νθέιε ε ζπκπνιίηεπζε. 

Ζ ζπδήηεζε ησλ επηθεθαιείο, πξηλ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, γηα θξίζηκα δεηήκαηα δελ 

εθαξκφζηεθε πξψηε θνξά κε ηελ ςήθηζε ηνπ Κιεηζζέλε αθνχ θαη ζην παξειζφλ 

ζπζθέπηνληαλ θαη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαλ γηλφηαλ ζεβαζηέο απφ ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην.           

 Οη αηξεηνί πνπ δελ αζθνχλ δηνίθεζε έρνπλ δηαθνξεηηθή ζέζε γηα ηνλ 

«Κιεηζζέλε» θαη ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε. Γηαηππψλνπλ ηελ άπνςε πσο ην ζχζηεκα 

ηεο απιήο αλαινγηθήο είλαη ην δηθαηφηεξν πνπ ππάξρεη κέρξη ζηηγκήο. Πξψηνλ, γηαηί 

δίλεη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο παξαηάμεηο ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην, πξνζθέξνληαο πινπξαιηζκφ απφςεσλ πνπ είλαη ε πεγή ηεο Γεκνθξαηίαο, 

δεχηεξνλ δηφηη απνηππψλεηαη κε αθξίβεηα ε βνχιεζε ησλ ςεθνθφξσλ, γεγνλφο πνπ 

εληζρχεη ην δεκνθξαηηθφ αίζζεκα ησλ πνιηηψλ, ηξίηνλ νδεγεί ζηελ 

απνθνκκαηηθνπνίεζε ησλ παξαηάμεσλ ησλ ΟΣΑ Α’ βαζκνχ θαη ηέηαξηνλ αλαγθάδεη 

ηηο παξαηάμεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αληηπνιίηεπζε λα γίλνπλ πην ππεχζπλεο αθνχ 

πιένλ ε ςήθνο ηνπο έρεη βαξχλνπζα ζεκαζία θαη θαζνξίδεη ην απνηέιεζκα.  

Καινχληαη λα ινγνδνηήζνπλ θαη εθείλνη γηαηί ςήθηζαλ ή δελ ςήθηζαλ κηα πξφηαζε 

πνπ θαηαηέζεθε ζην δεκνηηθφ ζπκβνπιίνπ θαζψο ε δεκνηηθή αξρή δελ δηαζέηεη ηελ 

πιεηνςεθία. Απηφ βέβαηα ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηεο 

παξάηαμεο «Πφιε θαη Εσή» απφ ηε δεκνηηθή αξρή γηα λα απνπνηεζεί ηηο επζχλεο ηεο. 

 Ο ίδηνο εθηηκά φηη ην ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πξνβιήκαηα ζηελ θπβεξλεζηκφηεηα ησλ Γήκσλ θαη πσο κπνξεί έλαο Γήκνο λα 

νδεγεζεί ζηελ αθπβεξλεζία κε ηελ ζηείξα ηαθηηθή ηεο αξλεηηθήο ςήθνπ θάηη ην 

νπνίν θαληαδφληνπζαλ φηη ζα ζπκβεί νη ςεθνθφξνη ησλ εθινγψλ ηνπ Μαΐνπ ηνπ 

2019 θαη πνπ φκσο δελ έγηλε ζην Γήκν ηεο Γξάκαο αθνχ νη παξαηάμεηο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο γίλνληαη δεθηέο θαη άξα 

δεζκεχνληαη εζηθά φηη ζπκθσλνχλ θαη δελ κπνξνχλ εθ ησλ πζηέξσλ λα αλαπηχμνπλ 

αληηπνιηηεπηηθή ξεηνξηθή. Απηή είλαη ε κεγαιχηεξε απφδεημε φηη θαη κε ηελ απιή 

αλαινγηθή κπνξνχλ λα θπβεξλεζνχλ νη ΟΣΑ γεληθφηεξα. ηελ πεξίπησζε βέβαηα 

φπνπ θαηαηίζεληαη θαη ππεξςεθίδνληαη πξνηάζεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο δελ πινπνηεί ε 

δεκνηηθή αξρή ην δηθφ ηεο πξφγξακκα γηα ην νπνίν έρεη εθιεγεί απφ ηνπο 

ςεθνθφξνπο θαη νη νπνίνη δελ κπνξνχλ λα θξίλνπλ απηνχο ηνπο νπνίνπο έδσζαλ 

εληνιή δηνίθεζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Έλαο άιινο ηξφπνο γηα λα 
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επηηεπρζεί ε θπβεξλεζηκφηεηα είλαη λα δνζνχλ ζέζεηο αληηδεκάξρσλ ζε κέιε άιισλ 

παξαηάμεσλ εθηφο ηεο παξάηαμεο ηνπ Γεκάξρνπ, γεγνλφο κε ην νπνίν ζπκθσλνχλ νη 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ θαη δεηνχλ λα επαλέιζεη ην δηθαίσκα ηνπ 

Γεκάξρνπ λα νξίδεη αληηδήκαξρν δεκνηηθφ ζχκβνπιν ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη ρσξίο 

απαξαίηεηα λα έρεη ππνγξάςεη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο.     

 Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παξαηάμεσλ απνηειεί ηε ξαρνθφθαιηα ηνπ 

«Κιεηζζέλε». Τπάξρεη ινηπφλ έλαο λφκνο πνπ δίλεη ην δηθαίσκα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ παξαηάμεσλ. Σέηνηεο ζπλεξγαζίεο ππάξρνπλ είηε κεηαμχ ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη 

ησλ αληηπνιηηεχζεσλ είηε κεηαμχ ησλ παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο. Σν 

πεξηερφκελν θαη ηα θίλεηξα ηεο ζπλεξγαζίαο απνηεινχλ ζηνηρεία ηα νπνία ε παξνχζα 

έξεπλα επηρεηξεί λα ¨θσηίζεη¨. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο παξάηαμεο ηνπ Γεκάξρνπ 

θαη ησλ παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο θξίλεηαη αλαγθαία γηαηί ε δεκνηηθή αξρή δελ 

δηαζέηεη ηελ πιεηνςεθία ησλ εδξψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχιηνπ. Απηφ δελ ζπλέβαηλε 

παιηφηεξα ελψ ζήκεξα ζπκβαίλεη θαη επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ ζπλεξγαζία 

ζπκθψλα κε ηελ νπηηθή ησλ εθιεγκέλσλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ πνπ δελ αζθνχλ 

δηνίθεζε είλαη πξφζθαηξε θαη επηθαλεηαθή. Ο Γήκαξρνο επηδεηά ηε ζπλεξγαζία φηαλ 

δηαπηζηψλεη φηη δελ είλαη ζχκθσλεο νη ππφινηπεο παξαηάμεηο θαη πσο δελ ζα 

ππεξςεθηζηεί ε πξφηαζε ηνπ, απνδεηθλχνληαο πσο ν «Κιεηζζέλεο Η» δελ πέηπρε 

απφιπηα ην ζθνπφ ηνπ αθνχ ε ζπλεξγαζία δελ παηά ζε ζηαζεξέο βάζεηο. Απηφ 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 

φπνπ ν Γήκαξρνο δηαζέηεη ηελ πιεηνςεθία θαη δελ επηδηψθεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε 

ζχγθιηζε δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπήο πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ησλ επηηξνπψλ.  

 Αληηζέησο, γηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζεκάησλ 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπλεδξηάδεη δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή θαη δηεμάγεηαη 

δηάινγνο κεηαμχ ησλ αηξεηψλ. Έλαο δηάινγνο, φρη νπζηαζηηθφο, αιιά γηα 

επηθνηλσληαθνχο ιφγνπο αθνχ ε ζχγθιηζε ηεο επηηξνπήο δελ είλαη ηαθηηθή αιιά θαηά 

πεξίπησζε. Ζ δηαπαξαηαμηαθή επηηξνπή ζα πξέπεη λα είλαη έλαο ρψξνο θαηάζεζεο 

πξνηάζεσλ, αληαιιαγήο επηρεηξεκάησλ αθφκα θαη αληηπαξάζεζεο αλ ρξεηάδεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψλεηαη κηα θνηλή ζηξαηεγηθή.    

 πλεξγαζία αλαπηχζζεηαη θαη κεηαμχ ησλ παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο, 

έζησ θαη άηππα, εθκεηαιιεπφκελεο ηελ πιεηνςεθία πνπ δηαζέηνπλ φπσο αλαθέξεη ν 

επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε» δεκηνπξγψληαο έηζη έλα θνηλφ 

κέησπν απέλαληη ζηε δεκνηηθή αξρή πξνθεηκέλνπ λα πηέζνπλ πξνο ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ νη ίδηνη επηζπκνχλ.  ηε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο ζεκαληηθφ ξφιν 
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δηαδξακαηίδεη ε πξνζσπηθφηεηα ησλ αηξεηψλ αθνχ ππάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ απφ αληηδεκάξρνπο ή πξνέδξσλ δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη λνκηθψλ πξφζσπσλ νη νπνίεο θαηφπηλ έγθαηξεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπκβνχινπο 

ηεο αληηπνιίηεπζεο ππνζηεξίρζεθαλ. Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ κε ην Ν. 

4623/2019 επεξέαζαλ αξλεηηθά ηε ζπλεξγαζία ησλ παξαηάμεσλ θαζψο θαηήξγεζαλ 

ηα ζεηηθά ζηνηρεία θαη έδσζαλ κηα επίπιαζηε δχλακε ζην Γήκαξρν, δελ επέηξεςαλ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λνκνχ φπσο ςεθίζηεθε γηα λα κπνξέζνπλ νη αηξεηνί, νη πνιίηεο θαη 

ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα λα ζρεκαηίζνπλ αζθαιή γλψκε.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ απηνδηνηθεηηθψλ πξνηείλνπλ ηελ θαηάξγεζε ησλ 

παξαηάμεσλ φπσο πθίζηαληαη ζήκεξα θαη ηε δεκηνπξγία δπν ςεθνδειηίσλ φπνπ ην 

έλα ζα πεξηέρεη ηνπο ππνςήθηνπο Γεκάξρνπο θαη ην άιιν ηνπο ππνςήθηνπο 

δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο κε ηε δπλαηφηεηα ν Γήκαξρνο πνπ ζα εθιεγεί λα 

αμηνπνηήζεη πξφζσπα ζε ζέζε επζχλεο απφ ην ζχλνιν ησλ εθιεγκέλσλ δεκνηηθψλ 

ζπκβνχισλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα θαηαπνιεκεζεί ν θνκκαηηζκφο πνπ ζχκθσλα 

κε κεξίδα ησλ πνιηηηθψλ είλαη βαζηά ξηδσκέλνο θαη απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα 

γηα ηελ επφδσζε ζπλεξγαζηψλ. ρεηηθά κε ηελ εθινγή Γεκάξρνπ θαηαηίζεληαη 

πξνηάζεηο απφ κεξίδα απηνδηνηθεηηθψλ ηνπ Α΄ βαζκνχ πνπ πξνηείλνπλ ηε δεκηνπξγία 

ελφο θαη κφλνπ ςεθνδειηίνπ θαη ηελ εθινγή ηνπ Γεκάξρνπ απφ ηα κέιε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ. Οη αιιαγέο ζην εθινγηθφ 

ζχζηεκα ζα πξνέιζνπλ θαηφπηλ πξφηαζεο ηεο Κπβέξλεζεο ζην Κνηλνβνχιην ηα κέιε 

ηνπ νπνίνπ ζα εγθξίλνπλ δίλνληαο ζεηηθή ςήθν ην λνκνζρέδην. Δπνκέλσο νη ζρέζεηο 

απηνδηνηθεηηθψλ θαη θπβέξλεζεο είλαη ζεκαληηθέο. Τπφ απηφ ην πξίζκα αμίδεη λα 

παξαηεξήζνπκε πσο αμηνινγνχλ νη αηξεηνί ηεο Γξάκαο ηηο ζρέζεηο απηνδηνίθεζεο θαη 

θεληξηθήο εμνπζίαο. Οη επηθεθαιείο ησλ παξαηάμεσλ δεηνχλ ζηαζεξφηεηα ησλ 

λφκσλ, απνζαθήληζε ησλ αξκνδηνηήησλ θαη φρη ζπρλέο αιιαγέο πνπ δελ 

πξνιαβαίλνπλ λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα πινπνηήζνπλ θαη φηαλ γίλεηαη απηφ λα κελ 

έρνπλ νξηδφληηα ηζρχ αιιά λα εμεηάδνληαη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θάζε θνηλσλίαο. Οη επηθεθαιείο, ηδηαίηεξα, ησλ παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο 

θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα λνκνζεηήκαηα γηα ηελ απηνδηνίθεζε 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηδενινγηθέο αλαθνξέο θαη πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο θαη φηη ν 

ξφινο ηεο ΚΔΓΔ ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζηεί δηφηη φπσο ζπκβαίλεη ηψξα 

εθθξάδεηαη κηα κεξίδα ησλ απφςεσλ θαη φρη φισλ ησλ Γεκάξρσλ. Τπάξρνπλ θη απηνί 
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πνπ ζηειηηεχνπλ ηηο ζηελέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη δηφηη κέζα απφ απηέο 

πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα αζθείηαη αληηιατθή πνιηηηθή.  

Ζ δηάθξηζε ησλ θνηλνηήησλ θαη ε πνζφζησζε ζπκκεηνρήο εθπξνζσπψλ ησλ 

θχισλ είλαη δπν απφ ηηο αιιαγέο ηνπ Κιεηζζέλε πνπ απαζρνινχλ ηε παξνχζα έξεπλα 

κε ηνπο εξσηεζέληεο λα δηαηππψλνπλ δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο απφςεηο. Ο 

Γήκαξρνο αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία λα εθιέγνπλ ηα ρσξηά ηνπ Γήκνπ ηνπο Πξνέδξνπο 

πνπ επηζπκνχλ αλεμαξηήησο ηεο παξάηαμεο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ηνλίδεη σζηφζν ηελ 

αλάγθε ζηελήο ζρέζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ησλ 

πξνέδξσλ πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί έξγν. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν ζηελ πεξίπησζε 

πνπ νη ππνςήθηνη ζχκβνπινη θνηλνηήησλ, νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη θαη ν Γήκαξρνο 

ζπγθξνηνχλ κηα εληαία νκάδα. Σελ ίδηα ζέζε έρεη θαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Γηα ηνλ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Γξάκα Πξσηαγσλίζηξηα» ε 

δηάθξηζε δελ απνηειεί νπζηαζηηθή αιιαγή επεηδή ην ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη σο 

ζπιινγηθά φξγαλα είλαη ππνβαζκηζκέλα θαη ρσξίο αξκνδηφηεηεο. Κξίλεηαη αλαγθαία 

ε κεηαβνιή απφ γλσκνδνηηθά ζε απνθαζηζηηθά φξγαλα κε δηθνχο ηνπο πφξνπο θαη 

πξνζσπηθφ. Σφηε ζα πθίζηαληαη σο μερσξηζηά φξγαλα άξα θαη ζα πξέπεη νη 

ππνςήθηνη λα θαηαξηνχλ μερσξηζηά ςεθνδέιηηα. Με ηελ άπνςε απηή ζπκθσλεί θαη ν 

επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε». Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο 

«Πξννπηηθή γηα ηε Γξάκα» δειψλεη πσο κε ηελ είζνδν ησλ ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ 

ησλ θνηλνηήησλ ππνρξεσηηθά ζηα ςεθνδέιηηα ησλ ππνςεθίσλ δεκάξρσλ απμάλεηαη 

ην θφζηνο ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο ησλ παξαηάμεσλ θαη απηφ ιεηηνπξγεί 

αλαζηαιηηθά γηα ηηο κηθξέο παξαηάμεηο. Με ηελ ελζσκάησζε ησλ ππνςεθίσλ ησλ 

θνηλνηήησλ ζηα ςεθνδέιηηα ησλ Γεκάξρσλ, νη επηθεθαιείο απνθηνχλ αθφκε 

κεγαιχηεξε δχλακε δηφηη νη ππνςήθηνη βαζίδνληαη ζε πειαηεηαθέο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη. Αθφκε, ε επηινγή ησλ πξνζψπσλ θαη άξα έκκεζα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

θάζε θνηλφηεηαο είλαη ππφζεζε ησλ επηθεθαιείο θαη φρη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ζ 

νπηηθή ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Απηνδηνίθεζε Πνιηηψλ» δηαθέξεη απφ ησλ 

πξνεγνχκελσλ ηνλίδνληαο φηη πνιινί ππνςήθηνη ζχκβνπινη θνηλνηήησλ δελ ήζειαλ 

λα εληαρζνχλ ζηα ςεθνδέιηηα ησλ ζπλδπαζκψλ γηα λα απνθχγνπλ ηελ θνκκαηηθή 

ηαχηηζε κε ηνπο επηθεθαιείο ησλ παξαηάμεσλ. Ζ δηάθξηζε ησλ θαιπψλ, επνκέλσο, 

σζνχζε ηνπο πνιίηεο ζηε ζπκκεηνρή ζηηο εθινγέο θαη ηελ ελεξγφ δξάζε ελψ κε ηελ 

ηειεπηαία αιιαγή είλαη πηζαλφλ λα απμεζεί σο θνηλσληθφ θαηλφκελν ε πνιηηηθή 

αιινηξίσζε. ην ίδην θάζκα απφςεσλ θπκαίλεηαη ε άπνςε ηνπ επηθεθαιήο ηεο 
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παξάηαμεο «Project Γξάκα 2020» εθθξάδνληαο κάιηζηα ηελ αλεζπρία φηη ν 

Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο λα κελ είλαη απηφο πνπ έρεη ιάβεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ζηαπξνχο πξνηίκεζεο άξα θαη ηελ ζηήξημε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο αιιά θάπνηνο πνπ 

δελ ηπγράλεη επξείαο απνδνρήο απφ ηνπο πνιίηεο. Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο 

«Πφιε θαη Εσή» απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζπκθσλεί κε ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ππνςήθησλ 

ζπκβνχισλ θνηλφηεηαο απφ ηηο παξαηάμεηο ησλ ππνςήθησλ Γεκάξρσλ 

επηζεκαίλνληαο πσο ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα λα αθνκνηψζεη ε θνηλσλία κηα αιιαγή. 

 ρεηηθά κε ηελ πνζφζησζε θαίλεηαη πσο φιεο νη πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ 

ηφπνπ λα ζπκθσλνχλ φηη νη γπλαίθεο είλαη ρξήζηκεο ζηελ πνιηηηθή θαη ε παξνπζία 

ηνπο ζηα ζπιινγηθά φξγαλα βειηηψλεη θαη ηελ εηθφλα ησλ ζπκβνπιίσλ. Μάιηζηα 

αλαγλσξίδνπλ πσο είλαη θαη πην απνηειεζκαηηθέο κεξηθέο θνξέο απφ ηνπο άλδξεο 

ζηελ άζθεζε δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη πσο είλαη έλα βαζχηεξν θνηλσληθφ δήηεκα. Οη 

επηθεθαιείο ησλ παξαηάμεσλ «Πφιε θαη Εσή», «Λατθή πζπείξσζε» θαη «Γξάκα 

Πξσηαγσλίζηξηα» επηζεκαίλνπλ πσο ε εθινγή γπλαηθψλ δελ κπνξεί λα είλαη πξντφλ 

λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο αιιά απαίηεζε ηεο θνηλσλίαο, κηαο θνηλσλίαο 

αλδξνθξαηνχκελεο πξνέθηαζε ηεο νπνίαο είλαη θαη ε πνιηηηθή άξα θαη απηή είλαη 

έλαο αλδξνθξαηνχκελνο ρψξνο. Σν γεγνλφο απηφ πεγάδεη απφ ηηο παξαδφζεηο θαη ηα 

έζηκα θαη γηα λα αιιάμεη ε θνηλσλία ζα πξέπεη λα θαηαπνιεκεζνχλ πξνθαηαιήςεηο 

θαη ζηεξεφηππα. Όπσο επηζήκαλε ν επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Πξννπηηθή γηα ηε 

Γξάκα» ε πνζφζησζε ιεηηνπξγεί αξλεηηθά γηαηί απηνκάησο δηαρσξίδεη ηα δχν θχιια 

παξάγνληαο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη αλαγλσξίδνληαο ηε κεηνλεθηηθή ζέζε ησλ 

γπλαηθψλ. Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Project Γξάκα 2020» ζηέθεηαη ζηελ 

ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ πνπ θάλνπλ νη γπλαίθεο θαη ζηνπο βαξπζήκαληνπο 

θνηλσληθνχο ξφινπο πνπ θαινχληαη λα ελζαξθψζνπλ θαη πσο απηνί νη ξφινη πρ 

ζχδπγνο, κεηέξα, επαγγεικαηίαο δελ δίλνπλ ην ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη έλαο άλζξσπνο 

γηα λα αζρνιεζεί κε ηα θνηλά ελψ ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πηζηεχεη 

πσο ε ηζνδχλακε εθπξνζψπεζε ησλ δπν θχισλ έγθεηηαη ζηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα 

αλαιάβνπλ νη γπλαίθεο θαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιινπλ νη ίδηεο γηα λα πείζνπλ 

ηνπο ςεθνθφξνπο θαη ηειηθά λα εθιεγνχλ. Παξφια απηά δηαηππψλνληαη θαη απφςεηο 

φπσο απηή ηνπ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Απηνδηνίθεζε Πνιηηψλ» πνπ δεηνχλ 

αχμεζε ηεο πνζφζησζεο πξνθεηκέλνπ νη ςεθνθφξνη λα νδεγεζνχλ λα ςεθίζνπλ 

γπλαίθεο θαη θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν λα θαηαιάβνπλ φηη νη γπλαίθεο είλαη απαξαίηεηεο 

ζε ζέζεηο επζχλεο.           
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Σα ζπιινγηθά φξγαλα ησλ ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ παξνπζηάδνπλ έλα νινέλα θαη 

κεγαιχηεξν πιήζνο ππνζέζεσλ πνπ νθείινπλ λα δηεθπεξαηψζνπλ κεηά θαη ηε 

κεηαβίβαζε πνιιψλ αξκνδηνηήησλ απφ ην δεχηεξν βαζκφ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 

απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία. Ζ ζηαδηαθή κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη δελ ζπλνδεχεηαη κε ηνπο απαξαίηεηνπο αλζξψπηλνπο θαη 

νηθνλνκηθνχο πφξνπο ζχκθσλα κε ηνπο εξσηεζέληεο είηε αζθνχλ, είηε αζθνχζαλ 

θαηά ην παξειζφλ είηε δελ έρνπλ αζθήζεη πνηέ δηνίθεζε θαη απηφ θαζηζηά ηνπο 

Γήκνπο βξαδπθίλεηνπο θνξείο πνπ αδπλαηνχλ λα θέξνπλ εηο πέξαο ηε θχξηα 

αξκνδηφηεηα ηνπο πνπ είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Απηφ πξνβιεκαηίδεη κεξίδα 

ησλ αηξεηψλ εθθξάδνληαο ηελ αλεζπρία πηζαλήο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ.  

Μέξνο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ είλαη νη ππάιιεινη, ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ νπνίσλ ζχκθσλα κε φζνπο αζθνχλ αληηπνιίηεπζε εμαξηάηαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο 

πξντζηακέλνπο ησλ ππεξεζηψλ θαη εηδηθά ην Γήκαξρν ρσξίο σζηφζν λα παξαβιέπνπλ 

παξάγνληεο φπσο ε κφξθσζε, ε κνληκφηεηα θαη ε αλαμηνθξαηία ζηελ αμηνιφγεζε 

ηνπο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο θνπιηνχξαο ηεο 

εμππεξέηεζεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ αηξεηψλ θαη 

ππαιιήισλ ελψ γηα απηνχο πνπ αζθνχλ δηνίθεζε νη ππάιιεινη είλαη ηθαλνί αιιά δελ 

επαξθνχλ ιφγσ κεησκέλνπ αξηζκνχ πξνζιήςεσλ. Βέβαηα ππάξρνπλ θη απηέο νη 

απφςεηο πνπ θξίλνπλ πσο ζηε ζέζε ησλ δηεπζπληψλ πξέπεη λα νξηζηνχλ εμσηεξηθνί 

manager γηα λα εθαξκφζνπλ ζηνπο ΟΣΑ αξρέο ηνπ management. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζα εθιείςνπλ πεξηπηψζεηο κε αλάιεςεο επζπλψλ απφ επζπλφθνβνπο ππαιιήινπο.  
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3.3 Ζ νπηηθή ησλ ππαιιήισλ.  

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ 

νξγαληζκψλ άξα φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνπο Γήκνπο δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέςνπκε 

ηε ζπκβνιή ησλ ππαιιήισλ ηεο δηνίθεζεο θαζψο απηνί είλαη πνπ θαινχληαη λα 

πινπνηήζνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ, 

έρεη ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε θαη ηελ νπηηθή ησλ ππαιιήισλ ζρεηηθά κε ηνλ 

«Κιεηζζέλε Η» θαη ηηο αιιαγέο πνπ επέθεξε ε αιιαγή λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ.  

 Σα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ Γξάκαο αλαγλσξίδνπλ πσο ηα δεδνκέλα άιιαμαλ, νη 

ηζνξξνπίεο είλαη επαίζζεηεο θαη ε πιεηνςεθία ησλ εδξψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

δελ αλήθεη ζηελ παξάηαμε ηνπ Γεκάξρνπ. πκθψλα κε ηα ζηειέρε πνπ δηαζέηνπλ κηα 

κεγάιε εκπεηξία, ηα κέιε ησλ παξαηάμεσλ αλεθαζελ ζπδεηνχζαλ φρη κφλν ηψξα κε 

ηνλ «Κιεηζζέλε Η». ε νξηζκέλα δεηήκαηα ζπκθσλνχζαλ θαη ζπκθσλνχλ αιιά ζηα 

ζεκαληηθά ζέκαηα φπνπ ηίζεληαη κηθξνπνιηηηθά νθέιε αληηπαξαηίζεληαη εθθξάδνληαο 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, θαηαςεθίδνληαη ηα ζέκαηα θαη 

νδεγνχκαζηε ζε αδηέμνδν. Ζ πνιηηηθή δηακάρε ζεκεηψλνπλ πσο δελ σθειεί ηε 

Γεκνθξαηία θαη αληηηίζεηαη θαη ζηελ ίδηα ηε θηινζνθία ηνπ «Κιεηζζέλε». 

 Πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί ε θνπιηνχξα ηεο ζπλεξγαζίαο. Ζ θξηηηθή πνπ δέρεηαη 

ε δεκνηηθή αξρή δελ γίλεηαη κε ην ζθεπηηθφ ηεο βειηίσζεο αιιά ηεο απνδφκεζεο. Ο 

αξλεηηθφο αληίθηππνο δηαρέεηαη ηφζν ζηνπο απνδέθηεο ησλ ππεξεζηψλ, πνπ είλαη νη 

πνιίηεο, φζν θαη ζηνπο ππαιιήινπο δηφηη ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηήζνπλ ή θαη λα 

αιιάμνπλ εληειψο ηηο εηζεγήζεηο ησλ ζεκάησλ πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Οη 

ππάιιεινη εμαηηίαο νξηζκέλσλ απνθάζεσλ φπσο ε ιχζε δεκνηηθήο επηρείξεζεο πνπ 

ππήξρε ζην Γήκν Γξάκαο θιήζεθαλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε λέα δεδνκέλα πνπ 

απαηηνχλ ρξφλν γηα λα θαηαλνεζνχλ. Μάιηζηα ηέηνηεο ελέξγεηεο πξνζζέηνπλ 

επηπιένλ γξαθεηνθξαηία θαη θαζπζηεξήζεηο. Δπίζεο, ηέηνηεο δπζθνιίεο 

αληηκεησπίδνπλ νη ππεξεζηαθνί ιφγσ ηεο μερσξηζηήο θάιπεο ησλ θνηλνηήησλ θαη ηνπ 

γεγνλφηνο φηη νη πξφεδξνη πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ πίεζε πξνο ηνλ Γήκαξρν δελ 

ππεξςεθίδνπλ ηηο εηζεγήζεηο φπσο θαηαηίζεληαη.      

 Ζ ηαθηηθή απηή έξρεηαη λα πξνζζέζεη γξαθεηνθξαηία θαη θαζπζηεξήζεηο ζηηο 

ήδε ππάξρνπζεο. Γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ ελεξγεηψλ θαη ηε κείσζε ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ πνπ άιινηε νθείινληαη ζηελ πνιπλνκία, άιινηε ζηηο ρξνλνβφξεο 

δηαδηθαζίεο θαη άιινηε ζηελ έιιεηςε πιεηνςεθίαο ηεο δεκνηηθήο αξρήο ζην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην ππάξρνπλ παξεκβάζεηο ησλ αηξεηψλ ζηνπο ππαιιήινπο νη νπνίεο 
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ζπκθψλα κε ηνπο εξσηεζέληεο είλαη ζεκηηέο θαζψο δελ νδεγνχλ ζε έθλνκεο 

ελέξγεηεο. Πηζαλφ είλαη λα δεκηνπξγεζεί έληαζε θαη δηελέμεηο κεηαμχ ππαιιήισλ θαη 

πνιηηηθψλ πξνζψπσλ δηφηη ν θαζέλαο εμεηάδεη κηα θαηάζηαζε ή έλα πξφβιεκα θαη 

πξνζπαζεί λα δψζεη ιχζε ζ’ απηφ απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία. Οη αηξεηνί ζην βσκφ 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο επηδηψθνπλ ηελ παξάβιεςε ελδερνκέλσλ θαλφλσλ ελψ ν 

δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ιεηηνπξγνχλ κε βάζε λφκνπο θαλφλεο θαη νδεγίεο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαθηλδπλέςνπλ ηε ζέζε ηνπο επηζπκνχλ ηελ απαξάθιεηε 

ηήξεζε απηψλ.          

 Απφ ηελ άιιε, κηα κεξίδα ππαιιήισλ ππνζηεξίδνπλ φηη ν «Κιεηζζέλεο» σο 

λφκνο δελ άιιαμε ηελ εξγαζηαθή θαζεκεξηλφηεηα ησλ ππαιιήισλ, ε επηξξνή είλαη 

έκκεζε θαη αθνξά, θπξίσο, απηνχο πνπ έρνπλ θαζεκεξηλή επαθή κε ηνπο αηξεηνχο. 

Σν πνιηηηθφ ππφβαζξν ησλ απνθάζεσλ δελ αθνξά ηνπο ππαιιήινπο. Απφ ηελ ζέζε 

ζηελ νπνία βξίζθνληαη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ππεξεηήζνπλ ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε 

αλεμαξηήησο ηνπ πνηνο βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ Γεκάξρνπ.  Πεξηζζφηεξν ην έξγν ησλ 

ππαιιήισλ δπζραηξέλεηαη κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ 

κεηαβίβαζε επζπλψλ. Ο θάζε ππάιιεινο αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ 

δηαρεηξίδεηαη δηαθνξεηηθά ηηο επζχλεο θαη ηελ πίεζε πνπ ληψζεη. Οξηζκέλνη δηζηάδνπλ 

λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε πνπ ε ζέζε ηνπο (πρ Πξντζηάκελνο Τπεξεζίαο) ην απαηηεί.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα κε ηε κεηαβίβαζε επζχλεο πνπ ζπληειέζηεθε, κεηαβηβάζηεθε 

θαη ε δχλακε, ε νπνία εθιείπεη απφ ηνπο δεκάξρνπο θαη ζπγθεληξψλεηαη ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο.          

 ην Γήκν ηεο Γξάκαο εθαξκφδνληαη δπν ζπζηήκαηα. Ζ ηππηθή αμηνιφγεζε 

πνπ πξνβιέπεηαη απν ην λφκν θαη ε έκκεζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε 

ηνπ κεληαίνπ δειηίνπ θαηαγξαθήο ελεξγεηψλ. Έηζη κπνξεί ν Γήκαξρνο λα ειέγμεη ηελ 

πνξεία ησλ έξγσλ, ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππαιιήισλ. Οη 

ππάιιεινη ζπκθσλνχλ πσο πξέπεη λα ππάξρεη αμηνιφγεζε, αιιά ηζρπξίδνληαη πσο 

δελ είλαη αληηθεηκεληθή. Σν πιαίζην δελ είλαη ην θαιχηεξν δπλαηφ. Παιηφηεξα δελ 

ππήξρε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζε αληίζεζε κε ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε. 

Δλδερνκέλσο, λα κελ ππάξμεη πνηέ ην ηέιεην ζχζηεκα γηαηί ε αμηνιφγεζε απφ κφλε 

ηεο πεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηα. Ο ηξφπνο πνπ εθαξκφδεηαη, ζήκεξα, 

θαζψο ε εξγαζηαθή πνξεία ελφο ππαιιήινπ δελ εμαξηάηαη απφ απηήλ, κεηψλεη ην 

εηδηθφ βάξνο ηεο δηαδηθαζίαο. Δθαξκφδεηαη, απιά γηαηί πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν θαη 

δελ επεξεάδεη νχηε ην κηζζφ ησλ ππαιιήισλ ελψ δελ ιεηηνχξγεη νχηε σο θηλεηήξηνο 

δχλακε. Απφ ηε κηα πιεπξά, βαζκνινγνχληαη φινη κε άξηζηα θαη ηελ ίδηα ζηηγκή 
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ππάξρεη ε γεληθή παξαδνρή φηη ε πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ είλαη 

ρακειή.  
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΗ ΚΑΣΑΘΔΖ 

ΠΡΟΣΑΔΩΝ 

4.1 πκπεξάζκαηα έξεπλαο 

Ο λφκνο 4555/2018 νδήγεζε ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη είλαη γλσζηφο σο  «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η» ή σο Πξφγξακκα 

«Κιεηζζέλεο Η». Κάζε αιιαγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε θαη 

ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ Γήκσλ θαη ελ γέλεη ησλ ΟΣΑ  

δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα ηα νπνία θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ νη δξψληεο, αξρήο 

γελνκέλεο απφ ηνπο αηξεηνχο, ζηε ζπλέρεηα ηνπο ελ δπλάκεη αηξεηνχο, ηνπο 

ππαιιήινπο ησλ ΟΣΑ, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο ηδηψηεο πνπ αλαπηχζζνπλ 

επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ΟΣΑ.      

 Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο δελ εηζήγαγε κφλν ηελ απιή αλαινγηθή πνπ δελ ήηαλ 

γλψξηκε ζε θαλέλαλ, επηρείξεζε λα αιιάμεη ηε θηινζνθία ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 

θαη ελ ζπλερεία ηεο άζθεζεο πνιηηηθήο, πξνζπάζεζε λα θαιιηεξγήζεη ηελ θνπιηνχξα 

ζπλεξγαζίαο ε νπνία γηα φινπο είλαη επηζπκεηή αιιά φινη αλαγλσξίδνπλ φηη είλαη 

δχζθνιν λα εθαξκνζηεί. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ λνκνζέηε πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 

θξίλεηαη αλεπηηπρήο. Έζεζε σζηφζν ηηο βάζεηο γηα λα κπνξεί λα νηθνδνκεζεί έλα 

ζχζηεκα αλαινγηθφ θαη αθφκα πην δεκνθξαηηθφ.      

 Ζ απνηπρία νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα κέιε ηνπ θνηλνβνπιίνπ φπσο 

ζπγθξνηήζεθε κεηά ηηο ηειεπηαίεο εζληθέο εθινγέο αληί λα επηιέμνπλ λα εληζρχζνπλ 

ην νηθνδφκεκα πνπ ιέγεηαη «Κιεηζζέλεο Η» θαη λα βειηηψζνπλ ηηο αδπλακίεο ηνπ, 

πξνηίκεζαλ, κε λνκνζεηήκαηα φπσο ην λφκν 4623/2019 θαη ην λφκν 4804/2021, λα 

ηνλ ηξνπνπνηήζνπλ θαη ηειηθψο λα ηνλ θαηαξγήζνπλ επαλαθέξνληαο έλα 

πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα. Σα λνκνζεηήκαηα πνπ αθνινχζεζαλ ηνπ Κιεηζζέλε επίιπζαλ 

νξηζκέλα πξνβιήκαηα αιιά φρη φια κηαο θαη ζεκαληηθά δήηεκα φπσο ε έιιεηςε 

πξνζσπηθνχ, ε πνιπλνκία, ε γξαθεηνθξαηία θαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα νξηζκέλσλ 

ππαιιήισλ ζπλερίδεηαη.         

 Αθνινπζεί ε θαηαγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ ηνπ λφκνπ 

4555/2018 ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, ρσξίο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Αθνινχζσο ζα 
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επηρεηξεζεί αληίζηνηρα ε θαηαγξαθή πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ κεηά ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο θαη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο.  

Πιενλεθηήκαηα  

  Ο λφκνο 4555/2018 ελίζρπζε ηε δπλαηφηεηα, γηαηί λνκηθά ην δηθαίσκα ην 

δηαζέηνπλ κε ζπληαγκαηηθή θαηνρχξσζε, αλζξψπσλ πνπ δε δηέζεηαλ ηα κέζα 

θαη ελδερνκέλσο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο λα δεκηνπξγήζνπλ κηα 

παξάηαμε θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηελ ςήθν ησλ ςεθνθφξσλ θαη κέζσ ηεο 

εθινγήο ηνπο, ηε δηνίθεζε ή ηε ζπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε ησλ ΟΣΑ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ νξγαληζκψλ Α΄ βαζκνχ.  

 Απμήζεθε ην ελδηαθέξνλ θαη ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο πνιηηηθέο θαη 

εθινγηθέο δηαδηθαζίεο αθνχ γλψξηδαλ φηη ζέηνληαο ππνςεθηφηεηα κε έλα 

αλαινγηθφ ζχζηεκα είλαη επθνιφηεξν λα εθιεγνχλ σο κέιε δεκνηηθνχ 

ζπκβνχιηνπ ή κέιε ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ θνηλνηήησλ θαη άξα λα κπνξνχλ λα 

πινπνηήζνπλ ην πξνζσπηθφ ή ζπιινγηθφ ηνπο φξακα.  

 πγθξνηήζεθαλ πνιπκνξθηθά ζπκβνχιηα κε πξφζσπα πνπ εθθξάδνπλ 

πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο, δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

πνιηθέο θαηαβνιέο θαη δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθέο αλεζπρίεο θαη επαηζζεζίεο.   

 Δπηκεξίδεηαη ε επζχλε κεηαμχ ησλ παξαηάμεσλ θαη ησλ ζπκβνχισλ δηφηη κε 

ηελ απιή αλαινγηθή θαη ηελ έιιεηςε απαηηνχκελεο πιεηνςεθίαο ηεο 

δεκνηηθήο αξρήο νη παξαηάμεηο ηεο αληηπνιηηεχζεηο φρη πιένλ κφλν κε ηηο 

ηνπνζεηήζεηο ηνπο αιιά θαη ζηελ πξάμε κε ηελ ςήθν ηνπο θαζνξίδνπλ ην 

κέιινλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

 Γηαρσξίδνληαο ηηο θνηλφηεηεο απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζπλέβαιε ζηελ 

απνθνκκαηηθνπνηήζε ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δηφηη δεκηνπξγήζεθαλ 

παξαηάμεηο απφ ηε βάζε ηεο θνηλσλίαο γηα λα εθθξάζνπλ ηα αηηήκαηα ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ.  

 

Μεηνλεθηήκαηα  

 Αλάγθαζε ηηο παξαηάμεηο λα ζπλεξγαζηνχλ ρσξίο λα πξνεγεζνχλ νη 

θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα λα πεηζηνχλ ηφζν νη ίδηεο φζν θαη ε  θνηλσλία γηα 
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ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ζε επίπεδν δηαθπβέξλεζεο ησλ 

ΟΣΑ Α΄ βαζκνχ. 

 Οδήγεζε ηηο παξαηάμεηο κεηαμχ ηνπο είηε είραλ εθιέμεη ηνλ επηθεθαιήο ηνπο 

σο Γήκαξρν είηε φρη, ζε άηππε «ζπλδηαιιαγή» ζέζεσλ θαη ξφισλ κε δφιν θαη 

φρη κε ηε ινγηθή ζρεκαηηζκνχ κηαο δεκνηηθήο αξρήο επξείαο απνδνρήο.    

 ηέξεζε απφ ηελ πιεηνςεθνχζα παξάηαμε ηελ πιεηνςεθία ησλ εδξψλ ρσξίο 

σζηφζν λα πξνβιέπεη λνκνζεηηθά κε πνηνλ ηξφπν ζα πινπνηήζεη ην φξακα θαη 

ην πξνεθινγηθφ ηεο πξφγξακκα γηα ην νπνίν έρεη επηιεγεί ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξφγξακκα ησλ άιισλ ππνςήθησλ παξαηάμεσλ νη νπνίεο κεηεθινγηθά 

θαινχληαη λα ςεθίζνπλ έξγα θαη δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ θαη 

κε ηα νπνία πηζαλφλ λα κελ ζπκθσλνχλ.   

 Γελ εμαζθάιηδε ηί ζα γίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ δερηνχλ νη 

αληηπνιηηεχζεηο λα ζπλεξγαζηνχλ, πσο ζα ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηππηθέο αιιά απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ησλ ππεξεζηψλ.  

 Απνδπλακψζεθε ν Γήκαξρνο κε απνηέιεζκα ηελ  απψιεηα ηνπ θχξνπο θαη ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζην πξφζσπν ηνπ Γεκάξρνπ σο ζεζκφ.   

Λίγν κεηά ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ Μάηνπ ηνπ έηνπο 2019 νη νπνίεο 

δηεμήρζεζαλ ζχκθσλα κε ηνλ «Κιεηζζέλε Η» θαη πξηλ ηελ αλάιεςε θαζεθφλησλ 

ησλ λέσλ δηνηθήζεσλ ησλ Γήκσλ ςεθίζηεθε ν λφκνο 4623/2019 ν νπνίν 

ηξνπνπνηνχζε βαζηθέο δηαηάμεηο ηνπ 4555/2018. Οη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθφιπλαλ 

ηελ άζθεζε δηνίθεζεο ησλ ΟΣΑ Α’ βαζκνχ αιιά δελ επεξέαζε ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Πιενλεθηήκαηα  

 Ζ δεκνηηθή αξρή απέθηεζε ηελ πιεηνςεθία εδξψλ ζηα ζπκβνχιηα ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο θαηαθέξλνληαο 

έηζη λα μεπεξάζεη εκπφδηα πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ αξλεηηθή ςήθν επί 

νξηζκέλσλ ζεκάησλ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη άξα θαηάθεξε λα εθαξκφζεη 

έζησ ελ κέξεη ην πξφγξακκα ηεο.  

 Δπηηαρχλζεθαλ δηαδηθαζίεο φπσο ε δηαδηθαζία δηαγσληζκψλ έξγσλ κε ηε 

κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή. Υσξίο απηή ηε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ ζα πξνζζέηνληαλ 
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επηπιένλ γξαθεηνθξαηηθέο θαζπζηεξήζεηο θαη άξα επηπιένλ θαζπζηεξήζεηο 

ζηελ δεκνπξάηεζε έξγσλ θαη ελ γέλεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ απαηηνχλ 

ηαρχηεηα ρξφλνπ. 

 Απεηξάπε, κε λνκνζεηηθή πξφβιεςε, ε ζπλέλσζε δχν ή θαη πεξηζζφηεξσλ 

παξαηάμεσλ γεγνλφο πνπ εκπνδίδεη ηηο αληηπνιηηεχζεηο λα ζπγθξνηήζνπλ 

εληαίν κέησπν πξνο επηδίσμε ζπκθεξφλησλ.  

 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Απαμηψζεθε ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην σο ζεζκφο θαη κεηψζεθε ην ελδηαθέξνλ 

ησλ κειψλ ηνπ αθνχ αξθεηά κέιε ησλ παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο θαη 

επηθεθαιείο νξηζκέλσλ κηθξφηεξσλ παξαηάμεσλ δελ είλαη κέιε ησλ 

επηηξνπψλ άξα δελ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ γηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ηνπο.  

 Καηέζηεζε ηελ επηθνηλσλία ησλ κειψλ ησλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ επηθεθαιείο 

ησλ παξαηάμεσλ πξφζθαηξε θαη επηθαλεηαθή πξνθεηκέλνπ λα ππεξςεθηζηνχλ 

ηα ζέκαηα πνπ απαηηνχλ πιεηνςεθία θαη φρη λα ραξάμνπλ νη αηξεηνί απφ 

θνηλνχ κηα ζηξαηεγηθή γηα ην Γήκν ηνπο.   

 Καηαξγήζεθε ε εθινγή Πξνέδξνπ ζπκβνχιηνπ Κνηλνηήησλ απφ ηα κέιε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ θαη πξνβιέθζεθε ν νξηζκφο ηνπ πξψηνπ ζε ζηαπξνχο πξνηίκεζεο 

ζπκβνχινπ, ηνπ πξψηνπ ζπλδπαζκνχ, σο Πξνέδξνπ ηνπ ζπκβνπιίνπ. Ζ 

θαηάξγεζε ησλ εθινγψλ θαη ε επηινγή ηεο πξνεδξίαο ζε ζπλδπαζκφ θαη φρη 

ζε ζχκβνπιν ζπληζηά αληηδεκνθξαηηθή θαη άδηθε απφθαζε θαζψο νη εθινγέο 

απνηεινχλ ππιψλα ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο θαη ε απφθαζε νξηζκνχ 

ηνπ πξψηνπ ζπκβνχινπ ηνπ πξψηνπ ζπλδπαζκνχ, θαη φρη ζηνλ πξψην 

ζχκβνπιν αλεμαξηήησο ζπλδπαζκνχ, απνηειεί αγλφεζε ηεο ιατθήο βνχιεζεο 

ε νπνία εθθξάζηεθε ζηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο.   

Σν εθινγηθφ ζχζηεκα άιιαμε θαη πάιη θαη έηζη νη επφκελεο απηνδηνηθεηηθέο 

εθινγέο δελ ζα δηεμαρζνχλ κε έλα ζχζηεκα απιήο αλαινγηθήο αιιά κε έλα έληνλα 

πιεηνςεθηθφ ζχζηεκα ζχκθσλα κε ην νπνίν Γήκαξρνο θαη δεκνηηθή αξρή κπνξεί λα 

είλαη ε παξάηαμε πνπ ζα ζπγθεληξψζεη 43% ζπλ κηα ςήθν ησλ εγθχξσλ 

ςεθνδειηίσλ ζηνλ πξψην γχξν ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ λνκνζεηηθή απηή 

δηάηαμε κνηάδεη κε ηελ δηάηαμε ηνπ λ. 3434/2006 φπνπ πξνβιέπνληαλ φηη ν επηηπρψλ 
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ζπλδπαζκφο είλαη απηφο πνπ ζα πεηχρεη 42% ζπλ κηα ςήθν ησλ έγθπξσλ 

ςεθνδειηίσλ. Ο πεξηνξηζκφο ηνπ ειάρηζηνπ πνζνζηνχ πξνηίκεζεο δνθηκάζηεθε θαη 

άιιαμε θαη πάιη ιίγα ρξφληα κεηά ζην 50% ζπλ κηα ςήθν ησλ εγθχξσλ ςεθνδειηίσλ. 

Απηφ θαηαδεηθλχεη ηε κεησκέλε απνδνρή ζηνλ πνιηηηθφ θφζκν θαη ηελ αλαγλψξηζε 

φηη κε ηέηνηνπ είδνπο εθινγηθέο ξπζκίζεηο ππάξρεη έιιεηκκα ηζφηεηαο θαη 

αληηπξνζψπεπζεο.          

   ε ζχγθξηζε κε ηνλ «Κιεηζζέλε», ν νπνίνο έδσζε ηε δπλαηφηεηα 

ζπγθξφηεζεο πιήζνπο ζπλδπαζκψλ κε κεγάιν αξηζκφ ππνςεθίσλ, ν λένο λφκνο 

4804/2021 κε ηηο πξνππνζέζεηο πνπ ζέηεη νδεγεί, ελδερνκέλσο, ζηε ζπγθξφηεζε 

ιηγφηεξσλ ζπλδπαζκψλ κε απμεκέλν, φκσο, αξηζκφ ππνςεθίσλ ζπκβνχισλ. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο κηθξφηεξεο παξαηάμεηο δελ ζα θαηαθέξνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ςεθνδέιηην θαη νδεγνχληαη ζε ζπλέλσζε ή ζε αθαληζκφ. Τπφ απηή ηε ινγηθή 

κεηψλεηαη ν πινπξαιηζκφο ζέζεσλ θαη πξνζσπηθνηήησλ θαη θαηά ζπλέπεηα 

δεκηνπξγείηαη έλα έιιεηκκα δεκνθξαηηθφηεηαο κηαο θαη ε πνιπθσλία ελζαξξχλεη ην 

δεκνθξαηηθφ αίζζεκα.         

 Οη αιιαγέο πνπ επέθεξε ν «Κιεηζζέλεο» θαη νη αιιαγέο πνπ επήιζαλ κε ηνπο 

άιινπο δχν λφκνπο κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ πνηθηινηξφπσο. Απηφ πνπ 

δηαθνξνπνηεί ηελ εθάζηνηε θξηηηθή απνηίκεζε είλαη ε πξνζέγγηζε ηνπ κειεηεηή. Αλ 

εμεηάζνπκε ηελ θαηάζηαζε βξαρππξφζεζκα ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη ήηαλ 

ρξήζηκε κηα λνκνζεηηθή παξέκβαζε γηα λα πξνιάβεη γεγνλφηα πνπ ζα νδεγνχζαλ 

ζηελ αθπβεξλεζία ησλ ΟΣΑ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ Κξάηνπο. Αλ φκσο 

πξνζπαζήζνπκε λα αληηιεθζνχκε ην εθινγηθφ ζχζηεκα ηνπ κέιινληνο ηφηε ζα 

δηαπηζηψζνπκε πσο ε απιή αλαινγηθή απνηειεί έλα πξσηνπνξηαθφ εθινγηθφ 

ζχζηεκα.  

Οη πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη άξα θαη νη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πξέπεη λα 

πξνζβιέπνπλ ζην κέιινλ. Σφηε ραξαθηεξίδνληαη θαηλνηφκεο θαη ξεμηθέιεπζεο.  Με 

απηήλ ηελ ινγηθή από ηελ παξνύζα έξεπλα ζπκπεξαίλεηαη όηη ε απιή αλαινγηθή 

δηαζέηεη θάπνηα ζεκαληηθά ζεηηθά γλσξίζκαηα θαη όηη πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε 

εθαξκνγή ηεο. Σαπηόρξνλα όκσο θξίλεηαη όηη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν 

επηρεηξήζεθε λα εγθαζηδξπζεί ζηελ θνηλσλία θαη ηελ πνιηηηθή ήηαλ βηαζηηθόο 

θαη αθαηάιιεινο θαη γηα απηό ε πξώηε πξνζπάζεηα δελ έθεξε ηα πξνζδνθώκελα 

απνηειέζκαηα.     

 



 
58 

 

4.2 Πξνηάζεηο  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ν λ. 4555/2018 

επνλνκαδφκελνο σο «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η» ςεθίζηεθε έλα ρξφλν πεξίπνπ πξηλ ηηο 

εθινγέο. Ζ αιιαγή πνπ επέθεξε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί αθξαία γηα λα 

εθαξκνζηεί ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Θα έπξεπε λα σξηκάζεη ζηε 

ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ. Γηα λα θαηαζηεί εθηθηφ απηφ ζα έπξεπε: 

 Αξρηθά λα παξέιζεη  κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην νπνίν ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ κηα εθζηξαηεία ελεκέξσζεο κε εκεξίδεο, παξνπζηάζεηο 

κνληέισλ απηνδηνίθεζεο άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ θαη αλαιχζεηο 

επηζηεκφλσλ.  

 ηε ζπλέρεηα λα ελζσκαησζνχλ εθινγηθέο δηαδηθαζίεο απιήο αλαινγηθήο ζε 

ζπιιφγνπο, ζσκαηεία θαη νξγαληζκνχο θαη θφκκαηα. Έηζη ε αιιαγή ζα 

πξνέξρνληαλ απφ ηε βάζε ηεο θνηλσλίαο πξνο ηα αλψηεξα ζεζκηθά αμηψκαηα 

θαη ζα δνθηκάδνληαλ ζηελ πξάμε γεγνλφο πνπ ζα επέηξεπε λα θαλνχλ νη 

αδπλακίεο ηνπ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο νη νπνίεο ζα δηνξζψλνληαλ θαη ην 

ζχζηεκα ηεο απιήο αλαινγηθήο ζηελ απηνδηνίθεζε ζα ήηαλ ζσξαθηζκέλν.  

 Αθνινχζσο ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε ζηαδηαθά 

μεθηλψληαο απφ ηηο εθινγέο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ Κνηλνηήησλ δηαρσξίδνληαο 

ηηο Κνηλφηεηεο απφ ηα ςεθνδέιηηα ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ δήκσλ θαη δίλνληαο 

ηε δπλαηφηεηα ζε φζνπο επηζπκνχλ λα εγγξαθνχλ ζε έλα εληαίν ςεθνδέιηην 

απφ ην νπνίν ζα εθιέγνληαλ νη ζχκβνπινη ησλ θνηλνηήησλ θαη ζηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ ζα εθιέγνληαλ ν Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ.  

 Σέινο ζα έπξεπε λα ππάξρεη λνκνζεηηθή πξφβιεςε ζχγθιηζεο 

δηαπαξαηαμηαθήο επηηξνπήο ε νπνία ζα ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά θαη ζα απαηηείηαη 

ε ζχκθσλε γλψκε ηεο -έζησ θαηά πιεηνςεθία- γηα ζέκαηα φπσο ν 

Πξνυπνινγηζκφο, ην Σερληθφ Πξφγξακκα ησλ Γήκσλ, ν θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ην Οξγαλφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ θαη 

άιια ζεκαληηθά ζέκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα απμάλνληαλ ν δηάινγνο 

κεηαμχ ησλ παξαηάμεσλ ησλ ζπκβνπιίσλ, ζα εθθξάδνληαλ  έγθαηξα νη 

αληηξξήζεηο ησλ παξαηάμεσλ θαη ζα ιχλνληαλ νη πνιηηηθέο δηαθσλίεο πξηλ ηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  
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Ζ απιή αλαινγηθή σο ζχζηεκα αλαπφθεπθηα ζα επαλέιζεη ζηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε. Ζ λέα κνξθή ηεο δένλ είλαη λα είλαη εμειηγκέλε θαη λα πεξηιακβάλεη 

ηηο ζέζεηο ησλ απηνδηνηθεηηθψλ. Δλδεηθηηθά: 

 ην ζχλνιν ηνπο νη εξσηεζέληεο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο δεηνχλ δπν μερσξηζηά 

ςεθνδέιηηα έλα γηα ηνπο ππνςεθίνπο Γεκάξρνπο θαη έλα γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο. Έηζη νη ςεθνθφξνη έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ηνπο θαηαιιειφηεξνπο λα ηνπο εθπξνζσπήζνπλ θαη 

φρη απηνχο πνπ έθαλαλ ηελ επηινγή ζήκεξα λα εληαρζνχλ ζην ζπλδπαζκφ ηνπ 

πην «ηζρπξνχ» ππνςήθηνπ Γεκάξρνπ.  

 Ο Γήκαξρνο ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεί ζε ζέζεηο επζχλεο 

δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο απφ ην ζψκα πνπ ζα ζπγθξνηεζεί αλεμαξηήησο 

πνιηηηθψλ θαη θνκκαηηθψλ θαηαβνιψλ. Ζ ζεηεία ηνπο ζα είλαη εηεζία κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο γηα έλα αθφκα ρξφλν. Αλψηαην φξην ζεηείαο ηα δπν 

έηε.   

 ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζα πξέπεη ν Γήκαξρνο λα 

παξνπζηάζεη εμεηδηθεπκέλν ην πξφγξακκα ηεηξαεηίαο ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

ππεξςεθίδεηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ ζα δεκηνπξγεζεί κηα δεκνηηθή αξρή επξείαο απνδνρήο κε 

πνηθηιφκνξθε εθπξνζψπεζε, ζα απνθνκκαηηθνπνηεζεί ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ζα 

απνηξαπνχλ θαηλφκελα αθπβεξλεζίαο.  
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4.3 Λνηπά ζπκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο 

Ζ έξεπλα πεξηζηξάθεθε θαη ζε επξχηεξα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπηθή 

απηνδηνίθεζε φπσο ε ππνεθπξνζψπεζε ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ, ε αμηνιφγεζε ησλ 

ππαιιήισλ θαη ε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ. Σν κεησκέλν ελδηαθέξνλ ελαζρφιεζεο 

κε ηα θνηλά ησλ γπλαηθψλ κηαο θαη δηαπηζηψλνπκε φηη ζε πνιιά ζπκβνχιηα ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία είλαη άλδξεο είλαη έλα βαζχηεξν θνηλσληθφ δήηεκα ην νπνίν 

θαιείηαη ε πνιηηεία λα αληηκεησπίζεη ηφζν λνκνζεηηθά φζν θαη θνηλσληθά. Σα 

ζηεξεφηππα πνπ επηβάιινπλ κηα παξνπζία ζεκλή θαη απζηεξά πεξηνξηζκέλε ζηα φξηα 

ηεο νηθνγελεηαθήο εζηίαο, ζηαδηαθά εμαιείθνληαη ρσξίο φκσο λα ηα έρνπκε θαηαθέξεη 

πιήξσο αθφκε. Άξα δξάζεηο θαη θακπάληεο επαηζζεηνπνίεζεο είλαη απαξαίηεηεο θαη 

είλαη απαξαίηεηεο δηφηη ε ππνρξεσηηθή εθ ηνπ λφκνπ εθπξνζψπεζε θαη ησλ δχν 

θχισλ δελ ζεκαίλεη φηη ζα εθιέγνπλ νη γπλαίθεο ππνςήθηεο θαη φηη ζα κπνξνχλ λα 

δηαηππψλνπλ ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. εκαίλεη φηη ππνρξενχληαη νη 

επηθεθαιείο ησλ ζπλδπαζκψλ λα απεπζπλζνχλ πξνο απηέο θαη λα ηηο θαιέζνπλ λα 

ζέζνπλ ππνςεθηφηεηα. Ζ εθινγή ηνπο εμαξηάηαη απφ ηνπο ςεθνθφξνπο, άλδξεο θαη 

γπλαίθεο θαη απηνί γηα λα ηηο εκπηζηεπηνχλ ζα πξέπεη λα έρνπλ απνξξίςεη 

ζηεξεφηππα, πξνθαηαιήςεηο θαη κχζνπο.       

 Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ ησλ ΟΣΑ ζα πξέπεη λα ππάξρεη αιιά λα 

δηελεξγείηαη νπζηαζηηθά θαη κε δηάζεζε απηνβειηίσζεο. Απηφ πξνυπνζέηεη αιιαγή 

ηεο εξγαζηαθήο θνπιηνχξαο αιιά θαη βειηίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο. Ζ 

αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη αθνινπζψληαο ηε κέζνδν «Likert», φπνπ ε 

βαζκνινγία ηνπ ππαιιήινπ ζα πξνθχηπεη απν ηνλ ζπλδπαζκφ αμηνιφγεζεο ηνπ 

ππαιιήινπ απφ ην Γήκαξρν, ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ θαη ηνπο πνιίηεο πνπ 

εμππεξεηνχληαη απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν. Γειαδή ν πξντζηάκελνο θαη ν 

Γήκαξρνο ζα κπνξεί 15% ησλ ππαιιήισλ λα ην βαζκνινγεί κε άζρεκα (1), ην 20% 

κέηξηα (2), ην 30% θαιά (3), ην 20% πνιύ θαιά (4), θαη ην 15%  άξηζηα (5). Ζ 

αμηνιφγεζε απφ ην Γήκαξρν, ηνλ Πξνηζηάκελν θαη ηνπο πνιίηεο ζα ζπκςεθίδεηαη θαη 

ζα εμάγεηαη κηα ζπλνιηθή βαζκνινγία. Δπίζεο ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη 

κε ηε κηζζνδνζία δειαδή απηνί πνπ βαζκνινγνχληαη κε άξηζηα λα ιακβάλνπλ έλα 

ζπκβνιηθφ εηήζην επίδνκα ελψ απηνί πνπ δελ έρνπλ θαιή βαζκνινγία λα ζηεξνχληαη 

έλα  κηθξφ κέξνο ηνπ κηζζνχ ηνπο θαηά ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο.   

 Ζ κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ πνπ ζπληειείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε, ηελ Κπβέξλεζε πξνο ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαιψο 
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πξαγκαηνπνηήζεθε δηφηη έηζη νη πνιίηεο έξρνληαη ζε ακεζφηεξε επαθή κε ην Κξάηνο 

φκσο ε κεηαβίβαζε απφ κφλε ηεο δελ αξθεί. Απαηηεί πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ην Κξάηνο ζηνπο ΟΣΑ θαη εηδηθά ηνπο Γήκνπο πνπ έρνπλ ζσξεχζεη ζεηξά 

αξκνδηνηήησλ. Ζ ρξεκαηνδφηεζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη νξηδφληηα αιιά λα 

δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην Γήκν θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Ζ κεηαβίβαζε ζα πξέπεη λα 

ζπλδπάδεηαη κε ηελ παξνρή φρη κφλν νηθνλνκηθψλ πφξσλ αιιά θαη αλζξψπηλσλ 

πφξσλ γηα λα κπνξνχλ λα πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα θαη λα θαηαξηνχλ κειέηεο.    
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αληηπνιίηεπζεο; (εξψηεζε πξνο ηνλ δήκαξρν) 

Παξαηεξείηαη λα είλαη ζπρλφηεξε ε επηθνηλσλία κε ηνλ δήκαξρν θαη ηα ζηειέρε 

ηεο δεκνηηθήο αξρήο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Κιεηζζέλε; (εξψηεζε ζηνπο 

επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηεο αληηπνιίηεπζεο)  

Ηθαλνπνηνχληαη ηα αηηήκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο; Κη αλ λαη γηαηί; Λφγσ 

ζρεκαηηζκνχ αλαγθαίαο πιεηνςεθίαο ή δηαπίζησζεο φηη νη πξνηάζεηο πνπ 

θαηαηίζεληαη είλαη ζσζηέο;  

ε αξθεηνχο δήκνπο φπσο θαη ην Γήκν Γξάκαο ε πιεηνςεθία ησλ εδξψλ ηνπ 

δεκνηηθνχ αλήθεη ζηηο παξαηάμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο. Πηζηεχεηε πσο απηφ 

ιεηηνπξγεί σο ελζαξξπληηθά πξνο ηε δεκνηηθή αξρή λα πξνγξακκαηίζεη 
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εγθαίξσο εξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο  ή ηελ πεξηνξίδεη θαη δελ ηηε επηηξέπεη λα 

αλαπηχμεη ην φξακα ηεο 

Πνηνη είλαη νη ιφγνη θαηά ηε γλψκε ζαο πνπ ππάξρεη ππνεθπξνζψπεζε ηνπ 

γπλαηθείνπ θίινπ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηεο Γξάκαο; Μφλν 4 ζηα 33 κέιε 

είλαη γπλαίθεο.  

Πηζηεχεηε φηη νη αιιαγέο ηνπ Κιεηζζέλε σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ έδσζε 

ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην είρε σο απνηέιεζκα λα απμεζεί ε ζπκκεηνρή νινέλα 

θαη πεξηζζφηεξσλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο πρ 

ηνπνζεηήζεηο.  

Ζ δηάθξηζε ησλ θαιπψλ κεηαμχ δεκνηηθνχ ζπκβνχιηνπ θαη θνηλνηήησλ θξίλεηαη 

πσο παξέρεη ζηα ζπκβνχιηα ησλ θνηλνηήησλ ηελ αλεμαξηεζία πνπ 

πξνσζνχληαλ; 

Οη ςεθνθφξνη ηεο Γξάκαο αληηιακβαλφληνπζαλ ηηο αιιαγέο πξηλ θηάζνπλ ζηελ 

θάιπε ή έπξεπε λα ηνπο εμεγήζεηε;  

ην παξφλ ζχζηεκα πνηεο ζεσξείηε πσο είλαη νη αλαγθαίεο βειηηψζεηο;  

Σα ζπιινγηθά φξγαλα θαη ηα κέιε απηψλ δειαδή νη αηξεηνί ιακβάλνπλ ηηο 

απνθάζεηο. Ωζηφζν γηα ηελ εθηέιεζε απηψλ απαηηείηαη ε ζπλδξνκή ηνπ 

δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ δήκνπ. Θεσξείηαη πσο ζπληεινχλ θαζνξηζηηθά 

ζηελ άζθεζε δεκφζηαο πνιηηηθήο; 

Αλ φρη γηαηί; Πηζηεχεηε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θξίλεηαη απφ ην κνξθσηηθφ 

ηνπο επίπεδν; Θα πξέπεη λα ζηειερσζνχλ νη ππεξεζίεο κε αθφκα πην 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, λα γίλνληαη ζπρλφηεξα ζεκηλάξηα θαηάξηηζεο ηνπο ή 

λα απζηεξνπνηεζεί ε αμηνιφγεζε ηνπο;  

 Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζχκθσλα κε ην νπνίν ζα δξάζνπλ ηα ζπιινγηθά φξγαλα 

ησλ δήκσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ λνκνζεηηθή εμνπζία. Πφζν ζηελνί είλαη νη 

δεζκνί κε ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε. Λεηηνπξγεί ακνηβαία;  

 Γηαρξνληθά ππάξρεη νινέλα θαη κεγαιχηεξε κεηαβίβαζε αξκνδηνηήησλ απφ ηηο 

πεξηθέξεηο ζηνπο δήκνπο. Απηφ ζεσξείηε πσο νδεγεί ζηελ απνθέληξσζε ηεο 



 
66 

δηνίθεζεο ή ζηελ επηβάξπλζε ησλ δήκσλ θαζηζηψληαο θάπνηα έξγα θαη δξάζεηο 

ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο δχζθνιά λα γίλνπλ;  

VIII. Δξσηήζεηο ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηνπ Γήκνπ Γξάκαο 

Ζ αιιαγή ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ δηεπθφιπλε ή δπζρέξαλε ην έξγν ζαο σο 

ππάιιεινη ηεο απηνδηνίθεζεο;   

Παξαηεξείηαη νη αιιαγέο λα νδήγεζαλ ζε δπκψζεηο θαη ζχκπλνηα απφςεσλ 

κεηαμχ ησλ αηξεηψλ.  

Ζ ρξεζηή δηνίθεζε απαηηεί απμεκέλε πξνζνρή ελεξγεηψλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

ππαιιήισλ. Απηφ νδεγεί ζηελ κε αλάιεςε επζχλεο κεξηθέο θνξέο απφ ηελ 

πιεπξά  ησλ ππαιιήισλ; 

Οη δαηδαιψδεηο κεξηθέο θνξέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηνλ λνκφ νδεγνχλ ζε θαζπζηεξήζεηο;  

Πσο ηηο αληηκεησπίδνπλ απηέο νη αηξεηνί; Νηψζεηε φηη ζαο πηέδνπλ λα 

ελεξγήζεηε φπσο εθείλνη θξίλνπλ;   

ε αξθεηνχο δήκνπο φπσο θαη ην Γήκν Γξάκαο ε αληηπνιίηεπζε έρεη 

πεξηζζφηεξεο έδξεο ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Πηζηεχεηε πσο απηφ ιεηηνπξγεί σο 

ελζαξξπληηθά πξνο ηε δεκνηηθή αξρή πξνθεηκέλνπ λα πξνγξακκαηίζεη εγθαίξσο 

εξγαζίεο θαη δηαδηθαζίεο ή ηελ πεξηνξίδεη θαη δελ ηηο επηηξέπεη λα αλαπηχμεη ην 

φξακα ηεο.  

Πξντζηάκελνο φισλ ησλ ππεξεζηψλ είλαη ν εθάζηνηε Γήκαξρνο θαη απηφο πνπ 

ηειηθψο ζα ζαο αμηνινγήζεη. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

γίλεηαη ή ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί; Αλ λαη πψο; Ση λα πεξηιακβάλεη ε 

αμηνιφγεζε ζαο; 

 

 


