
 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΕ∆Ε 

 
 

Εισαγωγικό Κείµενο στην Ειδική Ηµερίδα µε θέµα : 
«Αποτελεσµατικότητα, ∆ιαφάνεια, ∆ικαιοσύνη  

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» 
 

Α. Εισαγωγή 

Μετά τη συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 γνωρίζοµε όλοι  ότι, σε ότι αφορά την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχουν επέλθει ουσιώδεις µεταβολές.  

Επιγραµµατικά αναφέρουµε: 

� Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους ΟΤΑ. 

� Υπέρ των ΟΤΑ συντρέχει τεκµήριο αρµοδιότητας για την διοίκηση των τοπικών 

υποθέσεων. 

� Με νόµο ανατίθενται στους ΟΤΑ κρατικές αρµοδιότητες. 

� Οι ΟΤΑ απολαύουν ∆ιοικητικής και Οικονοµικής Αυτοτέλειας. 

� Η εποπτεία του Κράτους συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νοµιµότητας. 

� Το Κράτος δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζει την πρωτοβουλία και ελεύθερη 

δράση των ΟΤΑ στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. 

� ∆ιασφαλίζεται η διαφάνεια κατά τη διαχείριση των πόρων των ΟΤΑ. 

Αυτές είναι µερικές από τις συνταγµατικές κατακτήσεις της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, µε την επισήµανση ότι το Κράτος υποχρεούται να λαµβάνει όλα 

τα νοµοθετικά και δηµοσιονοµικά µέτρα που θα εξασφαλίζουν την οικονοµική 

αυτοτέλεια των ΟΤΑ στην άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. 

Εντελώς επιγραµµατικά, επίσης, να αναφέρουµε ότι οι δύο διοικητικές 

µεταρρυθµίσεις που έγιναν στο χώρο της ΤΑ, ο «ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ» 

(Ν.2539/1997) και ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Ν.3852/2010) επέφεραν σοβαρές 

µεταβολές στη ∆ιοικητική Αναδιάρθρωση των ΟΤΑ µε εκχώρηση πολλών 

αρµοδιοτήτων, Xωρίς το Κράτος να είναι συνεπές στη συνταγµατική επιταγή για 

την ταυτόχρονη απόδοση των οικονοµικών πόρων και - τα τελευταία χρόνια - 

του απαραίτητου επιστηµονικού προσωπικού. 
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Β. Σκοπός της ειδικής ηµερίδας 

Ο σκοπός που σας καλέσαµε εδώ σήµερα σ’ αυτήν την ειδική ηµερίδα δεν είναι ούτε 

τα οικονοµικά µας, ούτε οι αρµοδιότητες, ούτε το ευρύτερο θεσµικό πλαίσιο της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Σκοπός της ηµερίδας αυτής είναι εµείς, ως αιρετοί εκπρόσωποι της ΤΑ, να 

εκθέσουµε τα ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν τόσο στην εµπλοκή του Κράτους 

και των ελεγκτικών µηχανισµών αυτού, όσο και των οργάνων της ∆ικαιοσύνης 

ενώπιον των οποίων οδηγούνται, προς δικαστική επίλυση, αποφάσεις που άπτονται 

είτε διοικητικής φύσεως ζητήµατά τους είτε δηµοσιονοµικής. 

Στην ηµερίδα αυτή θα θέλαµε επίσης να ακούσουµε τις απόψεις σας για τη 

λειτουργία του ελέγχου των ΟΤΑ και να ακολουθήσει, όπως ευελπιστούµε, ένας 

εποικοδοµητικός διάλογος, µε σκοπό την υποβοήθηση του έργου µας, σε ότι αφορά 

τους τοµείς της διοικητικής και διαχειριστικής µας αρµοδιότητας, µε κύριο σκοπό 

πάντοτε την ανάδειξη των αρχών της χρηστής διαχείρισης, της νοµιµότητας  και της 

διαφάνειας, αλλά και της ταχείας επίλυσης των διαφορών που δηµιουργούνται, προς 

όφελος του πολίτη-δηµότη, δηλαδή εν τέλει, πώς θα γίνει το έργο µας πιο 

αποτελεσµατικό. 

Γ. Η εµπειρία µας 

Για να σας διευκολύνουµε στις τοποθετήσεις σας, θα διατυπώσουµε ορισµένες 

σκέψεις και προτάσεις µας που στηρίζονται στην µέχρι τώρα εµπειρία µας από τη 

λειτουργία των Ελεγκτικών Αρχών και τις σχέσεις της Τ.Α. µε αυτούς. 

Έχουµε παρατηρήσει ότι υπάρχουν σοβαρές αντιφάσεις µεταξύ των 

πορισµάτων των Ελεγκτικών Αρχών και των αποφάσεων οι οποίες στα πλαίσια 

του ενδοδιοικητικού ελέγχου, κρίνουν τις πράξεις των ΟΤΑ. 

Ειδικότερα, έχουµε παρατηρήσει ότι ενώ µε αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή της Επιτροπής του άρθρου 152, οι πράξεις των ΟΤΑ 

κρίνονται νόµιµες, για τα ίδια ζητήµατα υπάρχουν πορίσµατα των Ελεγκτικών 

Αρχών που αποφαίνονται το αντίθετο. 

Το οξύµωρο δε εδώ είναι ότι ενώ αποφάσεις ∆ήµων έχουν εγκριθεί ως νόµιµες από 

τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ακολουθεί πόρισµα των 

Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε το οποίο κρίνονται ως µη νόµιµες οι αποφάσεις 

αυτές και αποστέλλεται το πόρισµα στον ίδιο τον Γενικό Γραµµατέα, ώστε να 

διαπιστώσει τυχόν πειθαρχικές ευθύνες, ενώ για το ίδιο θέµα ο Γενικός Γραµµατέας 

έχει ήδη αποφανθεί για τη νοµιµότητα των πράξεων αυτών.  

Οι πολλοί Ελεγκτικοί Μηχανισµοί αποτελούν τροχοπέδη. 
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Οι Ελεγκτικοί Μηχανισµοί που είναι 11 τον αριθµό, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, αντί να διευκολύνουν και να στηρίζουν τους ΟΤΑ στο έργο τους, ώστε 

να επιτυγχάνεται η Συνταγµατική Αρχή της ελεύθερης δράσης τους, στην πράξη 

αποτελούν τροχοπέδη στη λειτουργία τους. 

Ο έλεγχος που ασκείται από τους Ελεγκτικούς Μηχανισµούς πρέπει κατά τη γνώµη 

µας να είναι ένα παραγωγικό εργαλείο στη ∆ιοίκηση και διαχείριση των ΟΤΑ, που 

να αποβλέπει στη διασφάλιση της εύρυθµης και αποτελεσµατικής λειτουργία της 

∆ιοίκησης, την παρακολούθηση  και αξιολόγηση του έργου της και να µην είναι 

καταγγελτικός και µηχανισµός παραπεµπτικός σε πειθαρχικά και ποινικά 

∆ικαστήρια. 

Βεβαίως, δεν αναφέροµαι στις περιπτώσεις εκείνες, όπου, κατά τον έλεγχο, 

διαπιστώνονται αδιάσειστα στοιχεία διάπραξης ποινικών αδικηµάτων. 

Συµπέρασµα αυτού είναι ότι τα πορίσµατα των Ελεγκτικών Μηχανισµών δεν πρέπει 

να αποστέλλονται εύκολα στα αρµόδια όργανα πειθαρχικού ελέγχου και στους 

αρµόδιους εισαγγελείς, αλλά στις ίδιες τις ∆ιοικήσεις των ΟΤΑ για υπόδειξη, 

συµµόρφωση και βελτίωση της διαχειριστικής τους λειτουργίας. 

Η πρόταση µας για µία Ανεξάρτητη Ενιαία Αρχή Ελέγχου 

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις η γνώµη µας είναι ότι θα πρέπει, για την 

επίτευξη του στόχου της αποτελεσµατικής λειτουργίας των ΟΤΑ, που είναι και το 

ποθούµενο αποτέλεσµα, να περιοριστούν οι Ελεγκτικοί Μηχανισµοί σε ένα Ενιαίο 

Φορέα που θα αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή απαλλαγµένη από Κρατικές παρεµβάσεις, 

η οποία θα έχει επαρκή επιστηµονική στελέχωση µε εµπειρία και η οποία θα 

διεξάγει αξιόπιστους ελέγχους, που θα πρέπει να περατώνονται σε πολύ σύντοµο 

χρονικό διάστηµα. 

Με τον τρόπο αυτό θα αποφεύγεται και η αντιφατικότητα των πορισµάτων. 

∆ηµοσιοποίηση των Ελέγχων 

Έχουµε να παρατηρήσουµε ότι οι ετήσιες Εκθέσεις των Ελεγκτικών Μηχανισµών 

που δίνονται στη δηµοσιότητα, δε βοηθούν τους παραπάνω σκοπούς, αφού κυρίως 

αναδεικνύουν µε δυσανάλογα υπερµεγέθη τρόπο τα αρνητικά στοιχεία και δεν 

αναφέρονται στα θετικά. Επίσης, δεν γίνεται καµία σύγκριση µε προηγούµενες 

εκθέσεις, από τις οποίες προκύπτει η βελτίωση της λειτουργίας των ΟΤΑ.  

Κατόπιν αυτού, ζητούµε το τελικό πόρισµα να είναι διατυπωµένο κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να βοηθάει τους ΟΤΑ στην παραπέρα λειτουργία τους και να µην αποτελεί 

πηγή γενικευµένης διαπόµπευσης της ΤΑ, όπως συµβαίνει σήµερα. 

 



[4] 
 

∆. Η συνεργασία µας µε τους Ελεγκτικούς Μηχανισµούς 

Τέλος, η εµπειρία που έχουµε αποκτήσει ως ΚΕ∆Ε από τη συνεργασία µας µε το 

Υπουργείο Εσωτερικών και το Ελεγκτικό Συνέδριο, αποδεικνύει τα ακόλουθα: 

Η συνεργασία ΥΠΕΣ – Ελεγκτικού Συνεδρίου - ΚΕ∆Ε βοήθησε στον συντονισµό 

της ελεγκτικής λειτουργίας, µέσω της οµογενοποίησης των αποφάσεων των 

ελεγκτικών οργάνων. Είµαστε σε καλό δρόµο χάρη στη συνεργασία αυτή. 

∆ιαπιστώσαµε ότι πολλά προβλήµατα στους ∆ήµους δεν δηµιουργούνται από 

συνειδητή παράκαµψη της νοµοθεσίας, αλλά από προβλήµατα της ίδιας της 

νοµοθεσίας και της νοµολογίας (πολυπλοκότητα και έλλειψη 

κωδικοποίησης) και από οργανωτικά προβλήµατα (έλλειψη προσωπικού, 

εξοπλισµού, οργάνωσης, κτλ).  

Πέραν των άλλων, µε βάση τα συµπεράσµατα αυτά, αναλάβαµε µαζί µε το 

Υπουργείο Εσωτερικών να προωθήσουµε την επίλυση των προβληµάτων, 

τροποποιώντας και βελτιώνοντας τη νοµοθεσία και αναλαµβάνοντας πρωτοβουλία 

ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των ∆ήµων, µέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση».  

Η εµπειρία µας αυτή δείχνει ότι η θεσµοποίηση της συνεργασίας της Πολιτείας 

(µέσω του Υπουργείου Εσωτερικών), των Ελεγκτικών Θεσµών και του Συλλογικού 

Οργάνου των ∆ήµων (ΚΕ∆Ε) µπορεί να γίνει ο καταλύτης για την ουσιαστική 

αντιµετώπιση των προβληµάτων, την αναβάθµιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

την αλλαγή του κλίµατος, προς όφελος τελικά του κράτους δικαίου και της 

αποτελεσµατικής εξυπηρέτησης των πολιτών.  

 


