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Το ςχϋδιο “Καλλικρϊτησ” : τεχνικό ό πολιτικό ζότημα ; 
 
Η μεγϊλη αλλαγό που επιχειρεύται, με το ςχϋδιο “Καλλικρϊτησ” εύναι διπλό: αφενόσ η 
ςυγχώνευςη των πρωτοβϊθμιων ΟΤΑ και, αφετϋρου, η κατϊργηςη των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικόςεων (Ν.Α.) με, ταυτόχρονη, ‘’μεταφορϊ’’ του Β’ βαθμού 
ςτισ 13 Περιφϋρειεσ, οι οπούεσ, ςόμερα, λειτουργούν ωσ αποκεντρωμϋνη κρατικό 
διούκηςη.  
 
Και αυτό η μεταρρύθμιςη αποτελεύ ακόμη ϋναν κρύκο τησ εξϋλιξησ του διοικητικού μασ 
ςυςτόματοσ, η οπούα εύναι πολύ πιθανό να μην επιτύχει τα προςδοκώμενα 
αποτελϋςματα. Όχι επειδό η κατεύθυνςη εύναι οπωςδόποτε λανθαςμϋνη, αλλϊ διότι 
δεν ϋχει υπϊρξει η παραμικρό ςοβαρό τεχνοκρατικό προετοιμαςύα του εγχειρόματοσ. 
Σημειώνω ότι, τόςο η θϋςπιςη τησ Ν.Α. ωσ Β’ βαθμού αυτοδιούκηςησ με το Νόμο 
2218/94, όςο και τησ Περιφερειακόσ Διούκηςησ με την πρόβλεψη των 13 
Περιφερειών (Νόμοσ 2503/97) εύχαν ελϊχιςτα (μϊλλον καθόλου) μελετηθεύ και 
προετοιμαςτεύ, με αποτϋλεςμα να καρκινοβατούν ακόμη και ςόμερα. 
 
Δεν θα όταν υπερβολικό να ειπωθεύ, ότι ακόμη και ο ‘’Καποδύςτριασ’’ (Νόμοσ 
2539/97) υπόρξε ‘’θύμα’’ κακόσ προετοιμαςύασ και οργϊνωςησ τησ τότε 
αναγκαςτικόσ ςυνϋνωςησ των πρωτοβϊθμιων ΟΤΑ. Έτςι, η μϋχρι τώρα εμπειρύα 
ςτο ζότημα των διοικητικών μεταρρυθμύςεων χαρακτηρύζεται, κυρύωσ, από ϋντονη 
διϊθεςη πειραματιςμού μϋςα ςε ϋνα πλαύςιο ‘’θεςμικού πληθωριςμού’’ (ςύνδεςμοι, 
ςυμβούλια περιοχόσ, τοπικϊ ςυμβούλια, περιφερειακόσ διευθυντόσ κτλ). 
Χαρακτηριςτικό, εύναι το παρϊδειγμα τησ Ν.Α., όπου ο ιδρυτικόσ Νόμοσ 2218/94 
ϋπρεπε, μϋςα ςε λύγουσ μόνεσ, να διορθωθεύ με τον ςυμπληρωματικό Νόμο 2240/94, 
ώςτε να αρθούν ςοβαρϋσ νομικϋσ αβλεψύεσ, κυρύωσ ςτο ζότημα των αρμοδιοτότων.      
 
Σε ότι αφορϊ την περιφερειακό αυτοδιούκηςη (Π.Α.):  
 
Μια πρώτη παρατόρηςη εύναι η αςϊφεια ςχετικϊ με τισ αρμοδιότητεσ. Η μεταφορϊ 
των αρμοδιοτότων προσ τισ Π.Α.. εύτε από τισ Ν.Α., ό από τη ςημερινό Περιφϋρεια (εκτόσ 
εκεύνων που ϋχουν κρατικό χαρακτόρα), αναφϋρεται μηχανιςτικϊ. Γύνεται αντιληπτό 
ότι μια τϋτοια ‘’ςυγκόλληςη’’ δεν θα ϋχει οπωςδόποτε θετικϊ αποτελϋςματα. Κυρύωσ 
όμωσ παραβλϋπεται το υφιςτϊμενο ιςχνό απόθεμα αρμοδιοτότων των Ν.Α., ενώ 
η διϊκριςη των μη κρατικών αρμοδιοτότων των ςημερινών Περιφερειών που θα 
μεταφερθούν θα εύναι εξαιρετικϊ δυςχερόσ. Το πιθανότερο εύναι ότι θα υπϊρξει 
ςοβαρό αμφιβολύα περύ του κρατικού ό μη χαρακτόρα αρμοδιοτότων ςε περιφερειακό 
επύπεδο, δεδομϋνου ότι, ςόμερα, οι Περιφϋρειεσ αςκούν ακριβώσ αυτού του 
περιεχομϋνου αρμοδιότητεσ. Πώσ αυτϋσ θα μεταβληθούν ςε αρμοδιότητεσ 
αυτοδιοικητικών οργανιςμών ϋτςι ώςτε, εφεξόσ, να αςκούνται από τισ αυτοδιοικητικϋσ 
περιφϋρειεσ, εύναι απορύασ ϊξιον. 
 
Μια δεύτερη παρατόρηςη εύναι ότι το κεύμενο ακολουθεύ τη, γνωςτό, φλύαρη 
λεξιλαγνεύα, που, αύφνησ, ανακαλύπτει τισ ϋξοχεσ αναπτυξιακϋσ δυνατότητεσ τησ 
περιφερειακόσ και αυτοδιοικητικόσ διούκηςησ, ενώ, μϋχρι ςόμερα, αυτϋσ όταν 
ληςμονημϋνεσ. Έτςι, ςτο πλαύςιο αυτό και για να εξαςφαλύζεται και ςύμπνοια με την 
επικαιρότητα, οι περιφϋρειεσ θα αναδειχθούν  ‘’ωσ το θεςμικό πλαύςιο’’ (sic) τησ 
πρϊςινησ ανϊπτυξησ. Στον ύδιο θριαμβευτικό τόνο, οι μεταλλαγμϋνεσ περιφϋρειεσ 
θα αποτελϋςουν ταυτόχρονα και θεμϋλιο τησ Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ! 



Πώσ αυτϋσ οι ιδιότητεσ εξαςφαλύζονται με τη μετατροπό των κρατικών 
περιφερειών ςε αυτοδιοικητικϋσ, παραμϋνει μυςτόριο. 
 
Μια τρύτη παρατόρηςη αφορϊ ςτην εςωτερικό, διοικητικό οργϊνωςη των 
περιφερειών. Ενδιαφϋρον παρουςιϊζει η διϊκριςη μεταξύ τοπικών και θεματικών 
αντιπεριφερειαρχών (αδόκιμοσ όροσ), η οπούα εμφανύζεται και ςτουσ 
αντιδημϊρχουσ των νϋων ΟΤΑ. Εύναι αναμενόμενο ότι η διϊκριςη των αρμοδιοτότων 
μεταξύ τουσ, δεν θα εύναι ευχερόσ.  
 
Προβλϋπεται ‘’επιχειρηςιακό- εκτελεςτικό’’ όργανο, η Εκτελεςτικό Επιτροπό, ενώ 
παρϊλληλα, θεςπύζεται και η Περιφερειακό Επιτροπό (χωρύσ να προκύπτει η 
ςυγκρότηςό τησ), η οπούα θα ϋχει κατϊ βϊςη, ελεγκτικϋσ αρμοδιότητεσ.  
 
Το Συμβούλιο Διαβούλευςησ μϊλλον εύναι υπερβολικό ωσ βουλευόμενο όργανο, 
δεδομϋνου ότι τον ρόλο αυτόν τον ϋχει το περιφερειακό ςυμβούλιο.  Το τελευταύο, θα 
μπορούςε για κϊποια ζητόματα, να ςυνεδριϊζει με τη διευρυμϋνη ςύνθεςη, ώςτε να 
καλύπτει και εκεύνη του Συμβουλύου Διαβούλευςησ. 
 
Ο δε ‘’Περιφερειακόσ Συνόγοροσ’’ εύναι μια πολυτελόσ καινοτομύα. Αντύ να 
δημιουργούνται ‘’Συνόγοροι’’ διαφόρων κλιμακώςεων, ύςωσ θα όταν πιο απλό και 
επωφελόσ, η αποκεντρωμϋνη οργϊνωςη του Συνηγόρου του Πολύτη, ούτωσ ώςτε να 
καλύπτει επαρκώσ και τα ζητόματα μιασ Αυτοδιοικητικόσ Περιφϋρειασ. Πϊντωσ, ο 
Συνόγοροσ του Πολύτη ϋχει αποδεύξει τη ςυςτηματικό παρακολούθηςη και ϋλεγχο τησ 
κακοδιούκηςησ και ςτο επύπεδο τησ αυτοδιούκηςησ, ώςτε να μη χρειϊζεται 
επιπρόςθετοσ θεςμόσ ελϋγχου.  
 
Σε ότι αφορϊ την πρωτοβϊθμια τοπικό αυτοδιούκηςη : 
 
Αςφαλώσ θα τεθεύ εκ νϋου, το ζότημα των αρμοδιοτότων των νϋων διευρυμϋνων 
Δόμων, τώρα πλϋον ςε ευρύτερη κλύμακα. Το κεύμενο, αφενόσ, επιςημαύνει και ςωςτϊ  
το ςτοιχεύο τησ ‘’τοπικόσ υπόθεςησ’’ για να θεμελιώςει αρμοδιότητα, αφετϋρου, κϊνει 
λόγο για μεταφορϊ αρμοδιοτότων από την καταργούμενη Ν.Α. η οπούα, ωςτόςο θα ϋχει 
όδη ‘’τροφοδοτόςει’’ ςε μεγϊλη ϋκταςη με αρμοδιότητεσ, την νϋα Περιφερειακό 
Αυτοδιούκηςη.  
 
Έτςι, λοιπόν, όδη, εμφανύζεται ϋνα πρόβλημα διαχωριςμού των αρμοδιοτότων των 
νυν Ν.Α. ϋνθεν και ϋνθεν και μϊλιςτα χωρύσ κριτόριο. Διότι οι αναφερόμενεσ ωσ 
αρμοδιότητεσ των νϋων Δόμων π.χ. πρόνοια και προςταςύα τησ υγεύασ, 
καταπολϋμηςη του κοινωνικού αποκλειςμού, πολιτικό προςταςύα κλπ, κϊλλιςτα 
μπορούν να εύναι αντικεύμενα δρϊςησ και των Περιφερειακών Αυτοδιοικόςεων. 
Πολύ περιςςότερο, που το κριτόριο τησ ‘’τοπικόσ υπόθεςησ’’ δημιουργεύ από τη 
λειτουργύα του μια ςυνολικό αρμοδιότητα του φορϋα για κϊθε υπόθεςη που ϋχει τοπικό 
αναφορϊ ςτα  διοικητικϊ του όρια.  
 
Εδώ, λοιπόν, διατυπώνεται ϋνα υπονοούμενο και εκφρϊζεται μια υπόδειξη: το 
υπονοούμενο εύναι ότι θα υπϊρξει πρόβλημα διαχωριςμού αρμοδιοτότων, βϊςει 
ενόσ κριτηρύου (‘’τοπικό υπόθεςη’’), το οπούο όμωσ δεν εύναι λειτουργικό, μεταξύ 
διευρυμϋνων Δόμων και Π.Α., αντύςτοιχο εκεύνου που υπϊρχει μεταξύ Ν.Α. και 
ςημερινών Δόμων. Η υπόδειξη εύναι ότι θα πρϋπει, επιτϋλουσ, ο νομοθϋτησ να 
‘’ανακαλύψει’’ ό να ξαναδιαβϊςει το ϊρθρο 102 παρ. 1 του ςυντϊγματοσ, το 
οπούο επιτρϋπει μια ςαφό και λειτουργικό αντύληψη του ζητόματοσ των 
αρμοδιοτότων. Δηλαδό ο νομοθϋτησ να καθορύςει το εύροσ και τισ κατηγορύεσ των 
τοπικών υποθϋςεων, καθώσ και την κατανομό τουσ ςτουσ επύ μϋρουσ βαθμούσ 
αυτοδιούκηςησ.  



 
Κατϊ τα λοιπϊ, διατυπώνω και εγώ όπωσ και πολλού ϊλλοι ότι το απολύτωσ ςυναφϋσ 
με τισ αρμοδιότητεσ ζότημα των οικονομικών ςχϋςεων κρϊτουσ- ΟΤΑ (κεντρικού 
αυτοτελεύσ φόροι, δημοςιονομικό και φορολογικό αυτοτϋλεια κτλ. ) δεν εύναι ακόμη 
γνωςτό, όπωσ και ο νϋοσ χωροταξικόσ τουσ ςχεδιαςμόσ. Και τα δυο εξύςου απαραύτητα 
ςυςτατικϊ τησ “επαναθεμελύωςησ” που επικαλεύται το ςχϋδιο τησ Κυβϋρνηςησ. 
 
Παρϊλληλα, δεν προκύπτει το πωσ η ‘’Νϋα Αρχιτεκτονικό’’ θα οδηγόςει ςε διοικητικό, 
λειτουργικό εκςυγχρονιςμό των δημοτικών νομικών προςώπων. Αυτό, αςφαλώσ και 
δεν επιτυγχϊνεται με μόνη την αναγκαςτικό μεύωςό τουσ, λόγω των ςυνενώςεων των 
Δόμων.  
 
Για το Σύςτημα Δημοτικόσ Διακυβϋρνηςησ, ςημειώνω την επανϊληψη των υπερβολών 
περύ αναβϊθμιςησ τησ ςυμμετοχόσ του πολύτη. Ήδη, ο ςημερινόσ Δημοτικόσ Κώδικασ 
(Νόμοσ 3463/06) περιϋχει πλόθοσ τϋτοιων ρυθμύςεων (μϋχρι και τοπικϊ 
δημοψηφύςματα).  
 
Έχω, επύςησ, την αύςθηςη, ότι η δημιουργύα τησ Εκτελεςτικόσ Επιτροπόσ, με παρϊλληλη 
διατόρηςη του κλαςικού εκτελεςτικού οργϊνου, τησ Δημαρχιακόσ Επιτροπόσ θα 
δημιουργόςει διοικητικό πρόβλημα ςυντονιςμού ςτο εςωτερικό του Δόμου. Το 
πρόβλημα ύςωσ οξυνθεύ και με την πρόβλεψη επιτροπών του δημοτικού ςυμβουλύου, οι 
οπούεσ θα ϋχουν, ενδεχομϋνωσ, και για κϊποιο ό για κϊποιουσ τομεύσ, και αποφαςιςτικϋσ 
αρμοδιότητεσ. 
 
Η δημιουργύα κατ’ αντιςτοιχύα του Περιφερειακού Συμβουλύου Διαβούλευςησ (ΠΣΔ) και 
τοπικού  Συμβουλύου Διαβούλευςησ, εύναι μϊλλον υπερβολικό, αφού το δημοτικό 
ςυμβούλιο ακριβώσ εκπροςωπεύ ςυνολικϊ την τοπικό κοινωνύα. Θα όταν πϊντωσ 
δυνατόν, για κϊποια ζητόματα, να προςκαλεύ ενδιαφερόμενουσ φορεύσ, οργανώςεισ κτλ 
και να βουλεύεται με διευρυμϋνη ςύνθεςη.  
 
Για το ‘’Συνόγορο του Δημότη ό τησ Επιχεύρηςησ”, μϊλλον πρόκειται για θεςμικό 
πειραματιςμό που θϋλει να ακουςθεύ ευχϊριςτα. Ελεγκτικού φορεύσ υπϊρχουν 
ϊφθονοι, ουςιαςτικό εποπτεύα δεν υφύςταται! Υπϊρχει, όπωσ προανϋφερα, ο 
δύδυμοσ και πιο ‘’ανεπτυγμϋνοσ’’ Συνόγοροσ του Πολύτη. Με ποια υποδομό και 
υποςτόριξη θα λειτουργόςει ο προτεινόμενοσ θεςμόσ και πώσ θα προςφϋρει 
“αποφαςιςτικϊ ςτη βελτύωςη τησ διοικητικόσ λειτουργύασ” (κτλ.); Θα όταν δε 
ενδιαφϋρουςα, αν δεν όταν αςτεύα, η πρόβλεψη ότι ο Συνόγοροσ του Δημότη (ό τησ 
Επιχεύρηςησ) υπϊγεται ςτην ελεγκτικό αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολύτη! Ο ϋνασ 
δηλαδό θα ελϋγχει τον ϊλλο! 
  
Το ζότημα τησ εςωτερικόσ- υποχρεωτικόσ- αποκϋντρωςησ των νϋων Δόμων, με την 
υιοθϋτηςη των τοπικών ςυμβουλύων και διαμεριςμϊτων, ςτη θϋςη των καταργημϋνων 
Δόμων εύναι πολύ ςοβαρό. Πϊντωσ  ςύγουρα η μϋχρι τώρα εμπειρύα τησ ύδιασ πολιτικόσ 
που ακολουθόθηκε με το Σχϋδιο ‘’Καποδύςτριασ’’ (δηλ. πϊλι με την πρόβλεψη τοπικών 
διαμεριςμϊτων/ ςυμβουλύων ςτη θϋςη των καταργηθειςών κοινοτότων) δε 
δικαιολογεύ καθόλου τον αιςιόδοξο τύτλο του κεφαλαύου “Επαναθεμελύωςη τησ ςχϋςησ 
του Δόμου με το Χωριό και τη γειτονιϊ”. Η εικόνα των υφιςταμϋνων τοπικών 
ςυμβουλύων (παραγκωνιςμϋνα από τη κεντρικό δημοτικό διούκηςη, χωρύσ πόρουσ, με 
αςόμαντεσ αποφαςιςτικϋσ αρμοδιότητεσ κτλ), μιλϊ από μόνη τησ.  
 
Το Σχϋδιο δεν περιϋχει επύςησ καμύα νϋα ιδϋα για το πώσ θα λειτουργούςε 
διαφορετικϊ το ςχόμα Κεντρικόσ Δόμοσ - περιφερειακϊ ό δορυφορικϊ Τοπικϊ 
Συμβούλια, δεδομϋνου ότι αυτϊ που αναφϋρει αποδύδουν ό επαναλαμβϊνουν την 
υφιςτϊμενη κατϊςταςη. Επιπροςθϋτωσ, πρϋπει να διευκρινιςτεύ, τι θα γύνει με τα παλιϊ 



τοπικϊ ςυμβούλια (εκεύνα δηλ. του Καποδύςτρια). Θα παραμεύνουν ωσ ϋχουν, ούτωσ 
ώςτε να μιλϊμε για τοπικϊ ςυμβούλια ‘’δεύτερησ γενιϊσ’’ (του Καλλικρϊτη) ό θα 
απορροφηθούν από τα νϋα; Αυτό εύναι πρϊγματι, ςοβαρό ζότημα, διότι η δεύτερη 
εκδοχό θα ςημϊνει και τη ληξιαρχικό πρϊξη θανϊτου των καταργηθειςών 
κοινοτότων, αφού τυπικϊ, τουλϊχιςτον, (δηλ. ςτο θεςμικό επύπεδο) τύποτα δεν θα 
υπϊρχει που να τισ θυμύζει… 
 
Το κεφϊλαιο, ςχετικϊ με τη ςυνϋνωςη των Δόμων δεν εύναι ςαφϋσ πού αναφϋρεται. Θα 
μπορούςε να εύναι, εύτε η αιτιολογικό ϋκθεςη για τη ςκοπούμενη – με τυπικό νόμο- 
αναγκαςτικό ςυνϋνωςη των Δόμων ό οι όδη γνωςτϋσ, τουλϊχιςτον από το 1984, 
διατυπώςεισ για τισ εθελούςιεσ ςυνενώςεισ αυτών. Μόνο που οι ςυνενώςεισ αυτϋσ, εύτε 
με τον Νόμο 1416/1984, εύτε με τον Νόμο 1622/86, εύτε με τισ ςχετικϋσ ρυθμύςεισ των 
κατϊ καιρούσ δημοτικών κωδύκων, εύχαν ελϊχιςτο πρακτικό αποτϋλεςμα.  
 
Σε ό,τι αφορϊ την αποκεντρωμϋνη κρατικό διούκηςη : 
 
Εδώ ςύγουρα θα υπϊρξει πρόβλημα. Γιατύ 7 Γενικϋσ Διοικόςεισ (Γ.Δ.) (και πώσ αυτϋσ θα 
οριςθούν;) και όχι αντύςτοιχου αριθμού με τισ Περιφερειακϋσ Αυτοδιοικόςεισ; Αν δεν 
επιθυμεύται η αριθμητικό ταύτιςη (ύςωσ για να αποφευχθεύ η ςυνύπαρξη δυο 
ςυςτημϊτων διούκηςησ ταυτόχρονα ςτον ύδιο γεωγραφικό χώρο - δυςϊρεςτο 
παρϊδειγμα η για λύγο χρόνο -1994 ϋωσ 1997 - ςυνύπαρξό τουσ ςτο επύπεδο νομού), θα 
ϋπρεπε, μϊλλον να προβληματιςτεύ κανεύσ, αν οι 7 Γ.Δ. εύναι επαρκεύσ για μια 
αποτελεςματικό κρατικό αποκϋντρωςη.  
 
Σημειώνω, πϊντωσ, ότι αυτό ςυρρικνώνεται διαρκώσ, από τισ 54 Νομαρχύεσ, ςε 13 
Περιφϋρειεσ και τώρα ςε 7 Γ.Δ. Αυτό που παρατηρεύται εύναι, ότι η ‘’κρατικό 
υποχώρηςη’’ δημιουργεύ προβλόματα αποτελεςματικόσ διούκηςησ. Θυμύζω ότι ο θεςμόσ 
των Νομαρχιών όταν από τουσ μακροβιότερουσ (Νόμοσ 3200/55 μϋχρι την κατϊργηςό 
τουσ με τον Νόμο 2218/94).  
 
Εύναι προφανϋσ ότι η ανεύρεςη των ορθών αναλογιών μεταξύ κρατικόσ 
(αποκεντρωμϋνησ) διούκηςησ και τησ εν γϋνει Τ.Α., εύναι δύςκολη υπόθεςη. Σε κϊθε 
περύπτωςη, πρϋπει να επιςημϊνω ότι η Τ.Α. δεν ϋχει οπωςδόποτε πεύςει για την 
αποτελεςματικό ϊςκηςη διούκηςησ, με αποτϋλεςμα να αυξϊνεται ο βαθμόσ 
διακινδύνευςόσ τησ, με την οπωςδόποτε ςυρρύκνωςη τησ κρατικόσ διούκηςησ.  
 
Ήδη, ανϋφερα το πρόβλημα του προςδιοριςμού των κρατικών αρμοδιοτότων ςε 
επύπεδο Γ.Δ. κυρύωσ ςε ςχϋςη με τη διευρυμϋνη, πλϋον, Β’ βϊθμια Τ.Α. Για να 
ολοκληρωθεύ ο προβληματιςμόσ, ςημειώνω ότι δεν υπϊρχει πρόβλεψη για την τύχη των 
ςημερινών Ν.Α., δηλαδό, εν τϋλει τησ διούκηςησ ςτο επύπεδο του νομού, κρύςιμο 
διοικητικό μϋγεθοσ τησ μεταπολεμικόσ Ελλϊδασ. Όπωσ, επύςησ –πολύ ςημαντικό- δεν 
διευκρινύζεται το ζότημα τησ διούκηςησ των μητροπολιτικών περιοχών.  
 
Πϋραν τούτου, εύναι ςύγουρο ότι θα αντιμετωπιςθεύ πρόβλημα με το υπαλληλικό 
δυναμικό, ςτο μϋτρο που θα υπϊρξουν αναγκαςτικϋσ μετατϊξεισ κρατικών υπαλλόλων, 
κυρύωσ προσ τισ νϋεσ αυτοδιοικητικϋσ περιφϋρειεσ.  
 
Σε ό,τι αφορϊ τισ ρυθμύςεισ για την εποπτεύα επύ των ΟΤΑ (α’ και β’ βαθμού) : 
Καινοτομύα αςφαλώσ αποτελεύ, η, μϊλλον ςυγκεντρωτικόσ αντύληψησ, “Ειδικό 
Αυτοτελόσ Υπηρεςύα Εποπτεύασ” αφού για πρώτη φορϊ, η αποκεντρωμϋνη οργϊνωςη 
τησ εποπτεύασ, τώρα πλϋον, με την υπηρεςύα αυτό, ξεκινϊ από το κϋντρο και 
αποκεντρώνεται ςτισ Γ.Δ. Εύναι, όμωσ αςαφϋσ το πώσ θα λειτουργόςει το ςύςτημα 
αυτό. Θετικό εύναι ότι ςτισ υπηρεςύεσ εποπτεύασ δεν ςυμμετϋχουν εκπρόςωποι τησ Τ.Α., 



οι οπούοι, πρϊγματι, δεν πρϋπει να ϋχουν θϋςη ςε επιτροπϋσ ϊςκηςησ κρατικόσ 
εποπτεύασ επύ των ΟΤΑ.  
 
Να επιςημϊνω και ϋνα ζότημα που ύςωσ εγεύρει πρόβλημα αντιςυνταγματικότητασ: 
Αυτό τησ υπαγωγόσ του Συμβουλύου του ϊρθρου 102 παρ. 4 του Συντϊγματοσ (που 
αποτελεύται, κατϊ πλειοψηφύα από τακτικούσ δικαςτϋσ), ςτην Ειδικό Υπηρεςύα 
Εποπτεύασ, δηλαδό ςε μια Διοικητικό Διεύθυνςη. 
 
Τϋλοσ, εύναι τελεύωσ ϊςτοχο να προΐςταται τησ Γ.Δ. μόνιμοσ δημόςιοσ υπϊλληλοσ 
επιπϋδου Γενικόσ Διεύθυνςησ και όχι μετακλητόσ, με καθεςτώσ αντύςτοιχο του 
ςημερινού Γενικού Γραμματϋασ τησ Περιφϋρειασ.  
 
Σε ό,τι αφορϊ ςτην Ευρωπαώκό διϊςταςη του ςχεδύου ‘’Καλλικρϊτησ’’ (υπϊρχει και 
αυτό), ο ενδιαφερόμενοσ αναγνώςτησ μπορεύ να ανατρϋξει ςτην ομιλύα μου ςτη Βουλό 
κατϊ την επύκαιρη επερώτηςη που κατϋθεςα μαζύ με εννϋα ακόμη βουλευτϋσ τησ Νϋασ 
Δημοκρατύασ αλλϊ και ςτισ απαντόςεισ που ϋδωςε η δεν ϋδωςε η Κυβϋρνηςη. 
 
Αναφϋρθηκα ςε οριςμϋνα τεχνοκρατικόσ φύςεωσ ζητόματα του ςχεδύου ‘’Καλλικρϊτησ’’  
για να καταδεύξω ότι, εϊν ϋνα τόςο ςύνθετο εγχεύρημα δεν αντιμετωπιςθεύ ςωςτϊ 
ςτο επύπεδο αυτό, τα πολιτικϊ προβλόματα που θα δημιουργόςει με την 
εφαρμογό του θα εύναι δυςεπύλυτα. Και αυτό το ϋχουμε δει πολλϋσ φορϋσ ςτη χώρα 
μασ, όπου τα περιςςότερα προβλόματα γύνονται μεγϊλα πολιτικϊ ζητόματα 
επειδό ακριβώσ δεν μπορϋςαμε (ό δεν θελόςαμε) να τα αντιμετωπύςουμε 
τεχνοκρατικϊ.   
 


