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επιβάπςνζη ηων ΟΤΑ (ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 

Οηθνλνκνιόγνο, Γεληθόο Γξακκαηέαο Δήκνπ Σεξξώλ) 

 
       Η Δηνηθεηηθή αλαδηνξγάλωζε ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο θαη ηεο Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, από 1-1-2011 κε ηνλ λέν λόκν 3852/2010 «πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο» έρεη ωο κύπια σαπακηηπιζηικά ηα εμήο: 

 Σπλέλωζε δήκωλ θαη θνηλνηήηωλ 

 Σπγρώλεπζε Ιδξπκάηωλ,  Ν.Π.Δ.Δ  & Επηρεηξήζεωλ 

 Νένη ζεζκνί θαη όξγαλα δηνίθεζεο 

 Μεηαθνξά λέωλ αξκνδηνηήηωλ ζηνπο Ο.Τ.Α 

 Μεηαθνξά ππαιιήιωλ ηεο ηέωο Ν.Α ζηνπο Δήκνπο 

 Ελδνδεκνηηθή  απνθέληξωζε αξκνδηνηήηωλ 

 Δηαθάλεηα πξάμεωλ /Δηαύγεηα /Δηαδίθηπν 

 Ηιεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε/ Δηαβνύιεπζε  

      Οι  κςπίαπσοι ζηόσοι απηήο ηεο αλαδηάξζξωζεο ήηαλ λα κεηαβηβαζηνύλ ζηελ 

πξωηνβάζκηα Τνπηθή Απηνδηνίθεζε νπζηαζηηθέο αξκνδηόηεηεο γηα ηελ άζθεζε ηεο 

απνζηνιήο ηεο έλαληη ηωλ ζύγρξνλωλ αλαγθώλ θαη απαηηήζεωλ ηεο θνηλωλίαο. Έηζη, 

κεηαβηβάζηεθαλ ζηνπο Δήκνπο απμοδιόηηηερ: 

ηνπηθνύ αλαπηπμηαθνύ ραξαθηήξα κε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηελ αγξνηηθή 

νηθνλνκία-θηελνηξνθία-αιηεία, αξκνδηόηεηεο ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ, κε ηα 

πνιενδνκηθήο θύζεωο ζέκαηα, κε ηελ ππνζηήξημε ηωλ  εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ,  κε ηελ 

άζθεζε θνηλωληθήο πξόλνηαο θαη πγείαο, κε δεηήκαηα  εκπνξίνπ θαη αγνξάο, κε ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο δηαβνύιεπζεο θαη ζπκκεηνρήο ηωλ πνιηηώλ θαζώο θαη κε ηε 

δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο/δηαύγεηαο /δεκνζηόηεηαο ηωλ πξάμεωλ ηωλ δεκνηηθώλ 

αξρώλ. Γηα ηελ άζθεζε απηώλ ηωλ αξκνδηνηήηωλ, κεηαθέξζεθαλ ζηνπο Δήκνπο 

αξθεηέο Υπεξεζίεο θαη πξνζωπηθό από ηελ θαηαξγεζείζα Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε 

θαη πξνβιέπεηαη από 1-1-2013 λα γίλεη πξόζζεηε κεηαθνξά αξκνδηνηήηωλ θαη 

ππεξεζηώλ ζηνπο Δήκνπο από ηε ζεκεξηλέο αηξεηέο Πεξηθέξεηεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε λέα απνζηνιή ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζην πξώην ηξίκελν θαη  κε 

ηελ νινθιήξωζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εληόο εμακήλνπ, πξνβιέπνληαη δηνηθεηηθέο 

θαη νξγαλωηηθέο αιιαγέο ζηνπο λένπο Δήκνπο. Σύζηαζε ζεζκηθώλ νξγάλωλ, 

ζπγρωλεύζεηο Δήκωλ θαη Κνηλνηήηωλ, ζπγρωλεύζεηο Ν.Π.Δ.Δ. θαη Επηρεηξήζεωλ, 

λένη Οξγαληζκνί Εζωηεξηθήο Υπεξεζίαο, ιεηηνπξγία Τνπηθώλ Σπκβνπιίωλ, πξόηππα 

θαη θαλνληζκνί θ.α. Σηα πιαίζηα απηά, ε αλαδηνξγάλωζε ηνπ Καιιηθξαηηθνύ  Δήκνπ 

Σεξξώλ, απνηέιεζε ηελ πξνηεξαηόηεηα ηωλ ελεξγεηώλ ζην πξώην εμάκελν 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Τν λέν ζύζηεκα δηαθπβέξλεζεο θαηά ηελ πξώηε ηνπ εθαξκνγή, 

δνθηκάδεηαη ζηελ πξάμε ωο πξνο ηελ αληαπόθξηζή ηνπ ζην πλεύκα ηνπ λένπ λόκνπ  

θαη ηνπο δείθηεο απόδνζήο ηνπ. Γηαηί ην εξώηεκα,  αλ νη Δήκνη ήηαλ έηνηκνη θαη 

ώξηκνη λα αθνκνηώζνπλ ην λέν ζεζκηθό πιαίζην κεηαβίβαζεο θαη άζθεζεο ηωλ 

αξκνδηνηήηωλ, ζρεηίδεηαη όρη κόλν κε ηηο νξγαλωηηθέο δνκέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

αδπλακίεο αιιά θαη κε ηε ζηειέρωζή ηνπο κε θαηάιιειν αλζξώπηλν δπλακηθό. Μηα 

αθόκε ζνβαξή ζπληζηώζα  ζηελ δηαρείξηζε ηνπ λένπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ, είλαη θαη ε 

κεηαβίβαζε νηθνλνκηθώλ πόξωλ από ηελ θεληξηθή θξαηηθή  δηνίθεζε ζηελ Τνπηθή 

Απηνδηνίθεζε. Ωζηόζν, απηό αθόκε δελ έρεη επηηεπρζεί, εμ αηηίαο θαη ηωλ έθηαθηωλ 

νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάηωλ –θξίζε πνπ δηέξρεηαη ε Φώξα.  Ωο ζπκπέξαζκα από ηελ 

κέρξη ζήκεξα εκπεηξία καο, είλαη πωο είλαη λωξίο γηα λα αμηνινγήζνπκε θαη λα 

απαληήζνπκε ζην εξώηεκα αλ νη λένη Δήκνη αληαπνθξίζεθαλ ζηελ άζθεζε  ηωλ 

δηεπξπκέλωλ αξκνδηνηήηωλ ηνπο θαη ζε πην βαζκό. 


