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Ο ρόλος και οι σχέσεις των Περιφερειών και των ∆ήµων
στο πολιτικό και διοικητικό σύστηµα
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προκειµένου να προσδιορίσουµε το ρόλο και τις σχέσεις των Περιφερειών
και των ∆ήµων στο πολιτικό και διοικητικό σύστηµα της χώρας µας, είναι
αναγκαίο να ξεκινήσουµε από τα σχετικά προβλήµατα που υπάρχουν σήµερα
και από τις αιτίες αυτών.
Κατά τη γνώµη µου, τα σηµαντικότερα προβλήµατα που υπάρχουν είναι οι
επικαλύψεις των αρµοδιοτήτων ∆ήµων και Περιφερειών και η έλλειψη
αποτελεσµατικής συνεργασίας της Κεντρικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, των
Περιφερειών και των ∆ήµων, τα οποία οφείλονται :
•

•

•

στη νοµικίστικη κουλτούρα του πολιτικού συστήµατος και της δηµόσιας
διοίκησης, που θεωρούν αναγκαία την περιχαράκωση των ρόλων κάθε
επιπέδου και κάθε φορέα της δηµόσιας διοίκησης, µε τη µορφή νοµικά
προσδιορισµένων αρµοδιοτήτων, αγνοώντας την έννοια των λειτουργιών,
αλλά και τη συνοχή που πρέπει να έχουν ο σχεδιασµός, η εξειδίκευση, η
εφαρµογή, η αξιολόγηση και η εποπτεία της εφαρµογής των δηµόσιων
πολιτικών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
στο πατερναλιστικό σύστηµα αξιών της κοινωνίας µας, που δεν
αντιλαµβάνεται τις σχέσεις των δηµοσίων φορέων, παρά µόνον ως
ιεραρχικές, υποτιµώντας ότι πλέον στη σύγχρονη εποχή κυριαρχούν οι
δικτυακές σχέσεις (λόγω και των τεχνολογιών πληροφορικής και
επικοινωνιών),
στην αδυναµία να γίνει αντιληπτό ότι η πολιτική, οικονοµική και διοικητική
αυτοτέλεια κάθε επιπέδου της δηµόσιας διοίκησης (Κεντρικής και
Αποκεντρωµένης ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Περιφερειών και ∆ήµων) δεν
καταργεί την ανάγκη της συστηµικής συνεργασίας τους και της
διαλειτουργικότητας των επιπέδων αυτών, ώστε η δηµόσια διοίκηση να
λειτουργεί ως ενιαίο διοικητικό σύστηµα, τόσο για την αποτελεσµατική
προώθηση της ανάπτυξης όσο και για τη συντονισµένη παροχή των
υπηρεσιών στους πολίτες.

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της λανθασµένης προσέγγισης είναι
ότι καταργήθηκε η έννοια των «συντρεχουσών» αρµοδιοτήτων, που υπήρχε
στον πρώτο ∆ηµοτικό και Κοινοτικό Κώδικα της Μεταπολίτευσης και ότι η
νοµοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση εξαντλείται στην «κατανοµή
αρµοδιοτήτων», χωρίς να δίνει ουσιαστικό βάρος στους θεσµούς
διαβαθµιδικής συνεργασίας ∆ήµων και Περιφερειών, αγνοώντας παντελώς και
την ανάγκη προώθησης της Πολυεπίπεδης ∆ιακυβέρνησης, η οποία αποτελεί
πλέον αίτηµα των Ευρωπαϊκών θεσµών της Αυτοδιοίκησης.

2

2. Η ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ
Ο ρόλος και η µορφή της χρηµατοδότησης των ∆ήµων και των
Περιφερειών έχουν διαλεκτική σχέση µεταξύ τους. Συγκεκριµένα η
χρηµατοδότηση των ∆ήµων και των Περιφερειών για την άσκηση των
αρµοδιοτήτων τους, συνδέεται µε τον χαρακτήρα των αρµοδιοτήτων αυτών
και µε τον αντίστοιχο ρόλο τους στο πολιτικό και διοικητικό σύστηµα.
Η χρηµατοδότηση των ∆ήµων για την άσκηση των αποκλειστικών
αρµοδιοτήτων τους προέρχεται είτε από ίδιους πόρους (ορισµένοι εκ των
οποίων έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα), είτε από κρατικούς πόρους (ως
θεσµοθετηµένο ποσοστό αυτών). Η χρηµατοδότηση από τους κρατικούς
πόρους γίνεται κυρίως µε τη µορφή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων
(Κ.Α.Π.) και έχει τον χαρακτήρα της «σφαιρικής επιχορήγησης» (global
grants), δηλαδή δεν έχει προγραµµατική δέσµευση, εκτός από τη διάκρισή της
σε χρηµατοδότηση για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και σε
χρηµατοδότηση για την πραγµατοποίηση επενδύσεων (ΣΑΤΑ). Κατά
συνέπεια οι ∆ήµοι, χάρη στην αυτοτέλεια που έχουν για τη «διοίκηση των
τοπικών υποθέσεων», επιλέγουν τα έργα και τις δράσεις που θα
υλοποιήσουν, χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο σκοπιµότητας (πλην του εύλογου
ελέγχου της νοµιµότητας των αποφάσεών τους).
Αντίθετα, η χρηµατοδότηση των ∆ήµων για την άσκηση των συντρεχουσών
αρµοδιοτήτων τους προέρχεται κυρίως από το Εθνικό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων, το µεγαλύτερο τµήµα του οποίου έχει τη µορφή των
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε. Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και
εποµένως υπάρχουν αρκετά συγκεκριµένες προγραµµατικές δεσµεύσεις
αυτής. ∆ηλαδή η χρηµατοδότηση αφορά συγκεκριµένη κατηγορία έργων
(αντιπληµµυρικά έργα, συγκοινωνιακά έργα, έργα προστασίας περιβάλλοντος,
αναπλάσεις κλπ) ή συγκεκριµένη κατηγορία δράσεων (προώθησης της
απασχόλησης, κοινωνικής ενσωµάτωσης, οργάνωσης δοµών και λειτουργιών
κλπ). Κατά συνέπεια, οι ∆ήµοι καλούνται να εφαρµόσουν σε τοπικό επίπεδο
συγκεκριµένες εθνικές δηµόσιες πολιτικές και οι αποφάσεις τους υπόκεινται
σε ουσιαστικό έλεγχο και έγκριση των αρµοδίων ∆ηµοσίων αρχών.
Στην πράξη σήµερα, που έχει περιοριστεί η ΣΑΤΑ, τα περισσότερα έργα
και δράσεις των ∆ήµων που θα έπρεπε να τα υλοποιούν χωρίς έλεγχο
σκοπιµότητας, διότι αφορούν στις αποκλειστικές αρµοδιότητές τους, µπορούν
να χρηµατοδοτηθούν µόνον από συγχρηµατοδοτούµενα Επιχειρησιακά
Προγράµµατα και εποµένως υπόκεινται όχι µόνο σε έλεγχο εφαρµογής των
διαχειριστικών κανόνων της Ε.Ε., αλλά και σε ουσιαστικό έλεγχο και έγκριση
των αρµοδίων ∆ηµοσίων αρχών.
Αυτή η εξέλιξη έχει στερήσει από τους ∆ήµους την αναγκαία πολιτική και
οικονοµική αυτοτέλεια στην επιλογή των έργων και των δράσεων τοπικής
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κλίµακας και σηµασίας και εποµένως είναι αναγκαίο, οι αρµόδιες ∆ηµόσιες
αρχές, τουλάχιστον να ζητούν τη γνώµη των συλλογικών οργάνων των
∆ήµων (ΚΕ∆Ε, ΠΕ∆, ΠΕΑΣ) για «τη διαδικασία εκπόνησης των
προσκλήσεων, τα κριτήρια και τη διαδικασία ένταξης των πράξεων» (όπως
προβλέπει και το Άρθρο 24Α του Ν. 4314/2014), ώστε να επιδιώκεται η
συµφωνία της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους όρους και τους
κανόνες υλοποίησης των έργων και των δράσεων τοπικής ανάπτυξης.
Θα µπορούσε βέβαια να ανοίξει ένας θεωρητικός διάλογος για το εάν, για
παράδειγµα, η ανάπλαση των υποβαθµισµένων αστικών περιοχών και η
παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στους πολίτες (µέσω των παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθµών, της “Βοήθειας στο σπίτι” κλπ.) αποτελούν «τοπικές
υποθέσεις» ή την εφαρµογή εθνικών δηµόσιων πολιτικών σε τοπικό επίπεδο,
αλλά οι απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δεν µπορεί να είναι απόλυτες και
µονοσήµαντες µια και η συνθετότητα των προβληµάτων και των λύσεων,
απαιτεί πιο ολιστικές προσεγγίσεις. Άλλωστε, στο βαθµό που θα
διασφαλίζεται η συνεργασία Κεντρικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης – Περιφερειών –
∆ήµων στην κατεύθυνση της Πολυεπίπεδης ∆ιακυβέρνησης, θα µειώνεται η
ανάγκη τέτοιων αυστηρών οριοθετήσεων.
Ανάλογος είναι ο περιορισµός της χρηµατοδότησης των Περιφερειών και
εποµένως ανάλογη συµφωνία θα έπρεπε να διασφαλίζεται µεταξύ των
αρµοδίων ∆ηµοσίων αρχών και της ΕΝΠΕ, όχι τόσο για τα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράµµατα, των οποίων την ευθύνη προγραµµατισµού και
διαχείρισης έχουν οι αντίστοιχες Περιφέρειες, όσο για τα έργα και τις δράσεις
των Τοµεακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων τα οποία έχουν περιφερειακή
κλίµακα και σηµασία.

3. ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ
Από τα παραπάνω καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το ζήτηµα του ρόλου
και των σχέσεων των Περιφερειών και των ∆ήµων στο πολιτικό και διοικητικό
σύστηµα της χώρας µας, δεν έχει µια απλή γραµµική απάντηση µε βάση τη
νοµοθεσία που προσδιορίζει τις αρµοδιότητές τους.
Χρειάζεται να εισάγουµε στον προβληµατισµό µας την έννοια των
δηµόσιων πολιτικών (public policies) και τις επιµέρους λειτουργίες του
προγραµµατισµού και της υλοποίησης αυτών, δηλαδή τη διοίκηση, τον
σχεδιασµό, την εξειδίκευση, την εφαρµογή, την παρακολούθηση, την
αξιολόγηση και την εποπτεία της εφαρµογής των δηµόσιων πολιτικών σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οπότε αντιλαµβανόµαστε τη
συνθετότητα που έχει πλέον στην εποχή µας το πολιτικό και το διοικητικό
φαινόµενο και την ανάγκη να κάνουµε ένα πρώτο βήµα υπέρβασης των
παραδοσιακών αντιλήψεων, προσεγγίζοντας συστηµικά το ενιαίο διοικητικό
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σύστηµα της χώρας µας, που συγκροτείται από την Κεντρική και την
Αποκεντρωµένη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, τις Περιφέρειες και τους ∆ήµους, καθώς
και τις µεταξύ τους σχέσεις.
Το δεύτερο βήµα είναι να προσδιορίσουµε τη µορφή της συλλειτουργίας
των τεσσάρων αυτών επιπέδων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης για την άσκηση της
δηµόσιας διοίκησης (public management), που µας οδηγεί στην έννοια της
Πολυεπίπεδης ∆ιακυβέρνησης (multilevel government).
Οι αρχές και οι στόχοι για τη συγκρότηση αυτού του ενιαίου διοικητικού
συστήµατος είναι οι ακόλουθες :
 η επίτευξη της αποτελεσµατικότητας στον προγραµµατισµό και τη
λειτουργία του συστήµατος, που προϋποθέτει διαλειτουργικότητα και
ισχυρές διαδραστικές σχέσεις των τεσσάρων επιπέδων και δηµιουργεί
οικονοµίες κλίµακας,
 ο σεβασµός της συνταγµατικά κατοχυρωµένης πολιτικής, οικονοµικής και
διοικητικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειών και
∆ήµων), που προϋποθέτει τη δηµοκρατική λειτουργία του συστήµατος,
 η διασφάλιση της αρχής της επικουρικότητας και
 η επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής εγγύτητας παροχής των υπηρεσιών
στους πολίτες, όπου και αν αυτοί κατοικούν, και µε τρόπο που να
διασφαλίζεται η ίδια ποιότητα, προσβασιµότητα και καθολικότητά τους.
Παρότι οι παραπάνω αρχές και στόχοι δεν φαίνονται οµόρροποι, είναι
αναγκαία η σύνθεσή τους, δεδοµένου ότι είναι πλέον ανάγκη, όπως ήδη
αναφέρθηκε, να ανταποκριθούµε στη συνθετότητα του πολιτικού και
διοικητικού φαινοµένου και στην απαραίτητη αλληλεξάρτηση των επιπέδων
της ∆ιοίκησης και της Αυτοδιοίκησης κατά την παραγωγή του διοικητικού
έργου και την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών.
Όσον αφορά την Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση, σύµφωνα µε τη σχετική
απόφαση της Επιτροπής των Περιφερειών της Ε.Ε., οι θεµελιώδεις αρχές των
βασικών διαδικασιών εφαρµογής της Πολυεπίπεδης ∆ιακυβέρνησης στην
Ευρώπη, είναι οι ακόλουθες :1
•

Ανάπτυξη µιας ∆ΙΑΦΑΝΟΥΣ, ΑΝΟΙΧΤΗΣ και ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗΣ
διαδικασίας χάραξης των πολιτικών.

•

Προώθηση της ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και της ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ των άµεσα
αρµόδιων δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων καθ’ όλη τη διαδικασία χάραξης
των πολιτικών, µεταξύ άλλων µέσω των κατάλληλων ψηφιακών

1

Βλέπε το συνηµµένο κείµενο της Επιτροπής των Περιφερειών «Χάρτης για την
Πολυεπίπεδη ∆ιακυβέρνηση στην Ευρώπη».
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εργαλείων, µε ταυτόχρονο σεβασµό των δικαιωµάτων όλων των θεσµικών
φορέων.
•

Ενίσχυση της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ και της ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ και προώθηση των ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΙΩΝ µεταξύ
όλων των επιπέδων διακυβέρνησης.

•

Τήρηση της ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ και της ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ κατά την
χάραξη των πολιτικών.

•

Εξασφάλιση της µέγιστης ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΩΝ

Η προώθηση της Πολυεπίπεδης ∆ιακυβέρνησης προϋποθέτει την
αξιολόγηση και την επανα–οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων των τεσσάρων
επιπέδων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κατά τοµέα δηµόσιας πολιτικής (ή κατά
λειτουργική περιοχή) και την αξιοποίηση των «σχεσιακών εργαλείων», δηλαδή
των θεσµών που οργανώνουν τις σχέσεις τους.
Τέτοια σχεσιακά εργαλεία για την υποστήριξη της Πολυεπίπεδης
∆ιακυβέρνησης είναι οι συµβασιακοί θεσµοί, οι θεσµοί διαδηµοτικής,
διαπεριφερειακής και διαβαθµιδικής συνεργασίας, οι θεσµοί ενδοδηµοτικής και
ενδοπεριφερειακής αποκέντρωσης και οι θεσµοί ενηµέρωσης και συµµετοχής
των πολιτών. Ενδεικτικά, η υπάρχουσα νοµοθεσία προβλέπει :
 τις Προγραµµατικές Συµβάσεις
 τις Συµβάσεις Συνεργασίας Φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 τις Συµβάσεις ∆ιαδηµοτικής ή ∆ιαβαθµιδικής Συνεργασίας
 τους Συνδέσµους Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους ∆ιαβαθµιδικούς Συνδέσµους ∆ήµων και Περιφερειών
 τις Περιφερειακές Επιτροπές Αναπτυξιακού Σχεδιασµού ΕΣΠΑ
 τις ∆ηµοτικές και τις Περιφερειακές Επιτροπές ∆ιαβούλευσης
 τα ∆ίκτυα ∆ήµων και Περιφερειών.
Ορισµένες από τις παραπάνω νοµοθετικές προβλέψεις χρειάζονται
βελτίωση, µε βάση την υπάρχουσα εµπειρία από την υλοποίησή τους, αλλά
κυρίως ένα πρόγραµµα υποστήριξης της εφαρµογής τους. Επίσης, θα
χρειαστεί η νοµοθέτηση ενός συλλογικού οργάνου για το συντονισµό του
αναπτυξιακού προγραµµατισµού σε περιφερειακό επίπεδο και ενδεχοµένως
σε εθνικό επίπεδο,2 τα οποία µπορεί να συµβάλλουν, γενικότερα, στον
προγραµµατισµό και την υλοποίηση των δηµόσιων πολιτικών σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και στον επαναπροσδιορισµό των ρόλων
Κεντρικής και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Περιφερειών – ∆ήµων.

2

Βλέπε σχετική πρόταση στο επόµενο Κεφάλαιο του παρόντος κειµένου.
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Είναι όµως αναγκαίο να τονιστεί ότι η ανάπτυξη και η εµπέδωση των νέων
ρόλων και των συστηµικών σχέσεων δεν «θεσµοποιείται» όταν νοµοθετείται.
Χρειάζεται η πολιτική βούληση για την αλλαγή της κουλτούρας που διέπει
σήµερα το πολιτικό και το διοικητικό σύστηµά µας και η βήµα–µε–βήµα
κατοχύρωση της αλλαγής µε πολιτικά µέσα και µεσοπρόθεσµο επιχειρησιακό
σχέδιο και δια µέσου της σταδιακής κοινωνικής καταξίωσής της.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται δύο παραδείγµατα εφαρµογής των ανωτέρω
αρχών και κατευθύνσεων :
– στον Αναπτυξιακό Προγραµµατισµό και
– στην Κοινωνική Πολιτική και τα Κοινωνικά Προγράµµατα.

4. Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ – ∆ΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού
(Νόµος 1622/1986), προβλέπει ακόµη ως φορείς του αναπτυξιακού
προγραµµατισµού, τους αναπτυξιακούς συνδέσµους, τις κρατικές περιφέρειες
και τις κρατικές νοµαρχίες.
Για το λόγο αυτό, προτείνω την τροποποίηση, επικαιροποίηση και
συµπλήρωση των άρθρων 70 έως 74 του Νόµου 1622/1986 – Κεφάλαιο ∆΄
για τον «∆ηµοκρατικό Προγραµµατισµό» µε τις ακόλουθες κατευθύνσεις :
 Να συνδυάζουν την ιεραρχική σχέση που έχει ο αναπτυξιακός
προγραµµατισµός (στο πλαίσιο της πυραµίδας του εθνικού–περιφερειακού
–τοπικού αναπτυξιακού προγραµµατισµού), µε την οικονοµική και
διοικητική αυτοτέλεια που κατοχυρώνει το Σύνταγµα, τόσο στη
∆ευτεροβάθµια όσο και στην Πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς
και των δύο βαθµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στην Κεντρική και
την Αποκεντρωµένη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.
 Να διασφαλίζουν τις αρχές της αποκέντρωσης, της επικουρικότητας και
της εγγύτητας παροχής υπηρεσιών στους πολίτες.
 Να συµβάλλουν στη συνεργασία και τη συνέργεια των προγραµµατικών
επιπέδων και στη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων τους.
 Να συνδέουν τα αναπτυξιακά προγράµµατα των Περιφερειών και των
∆ήµων µε τα επιχειρησιακά προγράµµατά τους.
 Να δίνουν τη δυνατότητα καθορισµού των κριτηρίων, των διαδικασιών και
των οργάνων αξιολόγησης έργων και δράσεων για την ένταξή τους στα
αναπτυξιακά προγράµµατα, µετά από γνώµη των συλλογικών οργάνων
της ∆ευτεροβάθµιας και της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε
να αυξηθεί η διαφάνεια στη χρηµατοδότηση έργων και δράσεων.
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 Να διατηρήσουν τη δυνατότητα της απευθείας χρηµατοδότησης των
∆ήµων από τους Κεντρικούς ∆ηµόσιους φορείς, µέσω του θεσµού των
προγραµµατικών συµβάσεων, προκειµένου να εφαρµόζονται τα εθνικά
αναπτυξιακά προγράµµατα που περιέχουν έργα και δράσεις τοπικής
κλίµακας και σηµασίας (βεβαίως µε την προϋπόθεση ενός αντικειµενικού
συστήµατος χρηµατοδότησης, π.χ. βάσει ενός εθνικού προτύπου
περιφερειακής κατανοµής πιστώσεων του προγράµµατος δηµόσιων
επενδύσεων).
 Να προβλέπουν τη συγκρότηση α) σε περιφερειακό επίπεδο ενός
Περιφερειακού Συµβουλίου Αναπτυξιακής Πολιτικής µε τη συµµετοχή
εκπροσώπων της ∆ευτεροβάθµιας και της Πρωτοβάθµιας Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών εταίρων και β) σε κεντρικό επίπεδο
ενός Εθνικού Συµβουλίου Αναπτυξιακής Πολιτικής, µε τη συµµετοχή
εκπροσώπων των συλλογικών οργάνων της ∆ευτεροβάθµιας και της
Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών εταίρων.
Οι παραπάνω κατευθύνσεις µπορεί να εξειδικευτούν στην τρέχουσα
περίοδο, προσδιορίζοντας σαφέστερα το ρόλο, τις αρµοδιότητες και τις
σχέσεις Υπουργείων – Περιφερειών – ∆ήµων στον προγραµµατισµό, τη
διαχείριση και την υλοποίηση των Τοµεακών και των Περιφερειακών
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2014–2020.

5. Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ –
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ – ∆ΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Σύµφωνα µε πρόσφατες δηµοσιεύσεις, οι χρηµατοδοτικές πηγές των
δράσεων αντιµετώπισης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισµού και της
προώθησης της κοινωνικής ενσωµάτωσης των ευπαθών οµάδων του
πληθυσµού, στη νέα προγραµµατική περίοδο, είναι οι ακόλουθες :
– οι δράσεις του Θεµατικού Στόχου 9, του νέου ΕΣΠΑ 2014–2020,
– το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ),
– οι δράσεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορούν στην
ενίσχυση της κοινωνικής γεωργίας, την υγειονοµική περίθαλψη, την
κοινωνική ένταξη και την κοινωνικά υποστηριζόµενη γεωργία (CSA) µε
στόχο την αντιµετώπιση της µη-ορατής φτώχειας στην ύπαιθρο,
– οι δράσεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορούν στην
Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ ή
CLLD), που στοχεύουν µεταξύ άλλων, στη ενίσχυση του τοπικού
κοινωνικού ιστού και στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής,
– το Πρόγραµµα «Εγγυηµένο Κοινωνικό Εισόδηµα»,
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– λοιπές δράσεις στήριξης των ευπαθών οµάδων του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥπΕΚΑ) ή/και εποπτευόµενων Φορέων
αυτού.
Στις ανωτέρω δράσεις µπορούν να προστεθούν και οι δράσεις του
πρόσφατου Νόµου 4320/2015 (Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την
αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης κ.α.).
Η διαχείριση των ανωτέρω δράσεων του Θεµατικού Στόχου 9 και του
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης έχει εκχωρηθεί στις ∆ιαχειριστικές
Αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ).
Το σύνολο των ανωτέρω δράσεων, καθώς και δράσεις προώθησης της
απασχόλησης του Θεµατικού Στόχου 10 του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, αποτελούν
ουσιαστικά το Εθνικό Πρόγραµµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που είναι
σκόπιµο να λάβει τη µορφή ενός επταετούς Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Action Plan), µε εξειδίκευση των δράσεων,
κοστολόγησή τους, οδικό χάρτη και φορείς εφαρµογής τους και συγκρότηση
ενός συστήµατος διοίκησης– παρακολούθησης – αξιολόγησης του Σχεδίου.
Άλλωστε, η Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥπΕΚΑ), για όλες τις δράσεις που υπηρετούν τους
τοµείς πολιτικής του και χρηµατοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράµµατα
του ΕΣΠΑ 2014–2020 πρέπει, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 17, πργρ. 1.α,
του Ν.4314/2014 3 να εκπονήσει ένα τέτοιο «Επιχειρησιακό Σχέδιο του
ΥπΕΚΑ», που θα αποτελεί τον κορµό του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.4
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνω τη σύναψη µιας Προγραµµατικής
Σύµβασης (Άρθρο 100, Ν. 3852/2010) µεταξύ :
•
•
•

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥπΕΚΑ),
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και
της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε).

Η Προγραµµατική Σύµβαση (Π.Σ.) θα αφορά στον επιχειρησιακό
σχεδιασµό και την εφαρµογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΥπΕΚΑ (ή του
ευρύτερου Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Στο
πλαίσιο της Π.Σ. θα προσδιορίζονται ο ρόλος, οι αρµοδιότητες και οι

3

Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014–2020».

4

Οι λοιπές δράσεις του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
είναι αυτές που δεν είναι επιλέξιµες για χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ (π.χ.
εκπόνηση νοµοθετικών κειµένων, λειτουργικές δαπάνες των ∆ηµοσίων φορέων) ή
χρηµατοδοτούνται από άλλους πόρους (π.χ. ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραµµα,
εθνικούς πόρους, χορηγίες).
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σχέσεις ΥπΕΚΑ – ΕΝΠΕ – ΚΕ∆Ε και λοιπών πιθανών κοινωνικών
εταίρων (εκκλησία, συλλογικοί κοινωνικοί φορείς κλπ.).
Ενδεικτικά, η Π.Σ. µπορεί να προβλέπει τα ακόλουθα :
 Το ΥπΕΚΑ εκπονεί το «Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΥπΕΚΑ» και µετά
από σχετική γνώµη της ΕΝΠΕ και της ΚΕ∆Ε και των λοιπών κοινωνικών
εταίρων, το υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργικό Συµβούλιο.
 Το ΥπΕΚΑ αναλαµβάνει τις αναγκαίες νοµοθετικές πρωτοβουλίες
(νόµους, προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις) και πριν τη
θεσµοθέτησή τους, ζητά επ’ αυτών τη γνώµη της ΕΝΠΕ, της ΚΕ∆Ε και των
λοιπών κοινωνικών εταίρων.
 Το ΥπΕΚΑ, µε τη συνεργασία της ΕΝΠΕ και της ΚΕ∆Ε, περιφερειοποιεί
το Επιχειρησιακό Σχέδιο µε βάση αντικειµενικά κριτήρια (πληθυσµός,
ποσοστό ανεργίας, θύλακες φτώχειας κλπ.).
 Κάθε Περιφέρεια αναλαµβάνει, µέσω των αρµόδιων υπηρεσιών και των
µονοµελών και συλλογικών οργάνων της, να διασφαλίσει τη
συµπληρωµατικότητα και τη συνέργεια µεταξύ των κοινωνικών
δράσεων και των λοιπών δράσεων του περιφερειακού αναπτυξιακού
προγράµµατός της.
 Κάθε ∆ιαχειριστική Αρχή ΠΕΠ αναλαµβάνει την εξειδίκευση των
δράσεων που περιλαµβάνονται στο ΠΕΠ (Άρθρο 19, Ν.4314/2014) και
των δράσεων των οποίων της έχει εκχωρηθεί η διαχείριση, λαµβάνοντας
υπόψη τη γνώµη της αντίστοιχης Περιφερειακής Επιτροπής
Αναπτυξιακού Σχεδιασµού (ΠΕΑΣ) ΕΣΠΑ (Άρθρο 24Α, Ν. 4314/2014).
 Κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΕΠ, που προεδρεύεται από τον
Περιφερειάρχη,
εγκρίνει
«τη
διαδικασία
εκπόνησης
των
προσκλήσεων, τα κριτήρια και τη διαδικασία ένταξης των πράξεων»
που αφορούν τις ανωτέρω δράσεις, µετά από γνώµη της ΠΕΑΣ, η οποία
προεδρεύεται από τον εκπρόσωπο της ΚΕ∆Ε (Άρθρο 24Α, Ν. 4314/2014).
Η αντίστοιχη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ έχει την ευθύνη διαχείρισης
των δράσεων (Άρθρο 8, Ν.4314/2014).
 ∆ικαιούχοι των ανωτέρω δράσεων είναι οι ∆ήµοι, οι οποίοι
αναλαµβάνουν να προσδιορίσουν τον πληθυσµό – στόχο κάθε κατηγορίας
δράσης και να εφαρµόσουν τις αντίστοιχες δράσεις, αξιοποιώντας τις
κοινωνικές υπηρεσίες και τις δοµές τους. Ορισµένες από τις κοινωνικές
δράσεις µπορεί να έχει συµφωνηθεί, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Σχεδίου, να υλοποιηθούν από δοµές της εκκλησίας ή από αξιόπιστες µη
κυβερνητικές οργανώσεις.
 Εφόσον ορισµένες δράσεις έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα (π.χ. αφορούν
ένα µικρό πληθυσµό–στόχο σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας)
ορίζονται ως δικαιούχοι Αναπτυξιακές Συµπράξεις ή πολυµετοχικές
Αναπτυξιακές Εταιρείες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχουν ως
γεωγραφική εµβέλεια την Περιφερειακή Ενότητα ή την Περιφέρεια. Οι εν
λόγω φορείς µπορεί να αναλάβουν και την προµήθεια ειδών ή υπηρεσιών
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του Επιχειρησιακού Σχεδίου,
οικονοµιών κλίµακας.

εφόσον

είναι

σκόπιµη

η

επίτευξη

Υπογραµµίζεται ότι οι Αναπτυξιακές Συµπράξεις δεν υποκαθιστούν την
Περιφέρεια και τους ∆ήµους στο ρόλο που θέλουν και µπορούν να
αναλάβουν, και ότι διασφαλίζουν, όπως και οι επιτυχηµένες και κοινωνικά
καταξιωµένες πολυµετοχικές Αναπτυξιακές Εταιρείες της Τ.Α., µια
ουσιαστική εταιρικότητα των φορέων που συµµετέχουν σε αυτές
(περιλαµβανοµένης της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων
και των ενδιαφερόµενων ∆ήµων), χωρίς ηγεµονισµούς και µε συλλογικά
και µονοµελή όργανα διοίκησής τους που έχουν διοικητική ικανότητα και
την αποδοχή των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύµπραξης.
 Η
Επιτροπή
Παρακολούθησης
της
Π.Σ.
αναλαµβάνει
την
παρακολούθηση της εφαρµογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου και
γενικότερα της Π.Σ. Εάν κριθεί αναγκαίο, ορίζεται µε απόφαση του ΥπΕΚΑ
και σύµφωνη γνώµη της ΕΝΠΕ και της ΚΕ∆Ε, οµάδα δράσης για τη
διοίκηση της εφαρµογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου και τη συστηµατική
ενηµέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης, καθώς και κατάλληλο
νοµικό πρόσωπο για την αξιολόγηση της εφαρµογής του
Επιχειρησιακού Σχεδίου.
 Αρµόδια υπηρεσία του ΥπΕΚΑ ασκεί την εκ του Συντάγµατος και των
Νόµων προβλεπόµενη εποπτεία της εφαρµογής των δράσεων που
υλοποιούνται από τις Περιφέρειες, τους ∆ήµους και τυχόν άλλους
∆ηµόσιους φορείς που συµµετέχουν, ασκώντας έλεγχο νοµιµότητας, χωρίς
να υποκαθιστά τους υπάρχοντες ελεγκτικούς µηχανισµούς.
 Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ),
ενδεχοµένως συµµετέχοντας στην Προγραµµατική Σύµβαση ή/και στην
Επιτροπή Παρακολούθησης, αναλαµβάνει ως Ενδιάµεσος Φορέας ή
∆ικαιούχος, ένα ρόλο ανάλογο µε αυτόν που ασκεί µέχρι σήµερα στο
ΕΣΠΑ 2007–2013 στη διαχείριση και την εφαρµογή συγχρηµατοδοτούµενων κοινωνικών προγραµµάτων του ΥπΕΚΑ.5
 ∆ιασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ΥπΕΚΑ –
Περιφερειών – ∆ήµων, που συµµετέχουν στη διοίκηση, τον σχεδιασµό, την
εξειδίκευση, τη διαχείριση, την εφαρµογή, την παρακολούθηση της
εφαρµογής και την εποπτεία της εφαρµογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου,

5

Ο ρόλος αυτός της ΕΕΤΑΑ στηρίζεται στην κατεύθυνση που διατυπώθηκε στο
προηγούµενο Κεφάλαιο «Να διατηρηθεί η δυνατότητα (που δίνει ο Ν.

1622/1986) της απευθείας χρηµατοδότησης των ∆ήµων από τους
Κεντρικούς ∆ηµόσιους φορείς, µέσω του θεσµού των προγραµµατικών
συµβάσεων, προκειµένου να εφαρµόζονται τα εθνικά αναπτυξιακά
προγράµµατα που περιέχουν έργα και δράσεις τοπικής κλίµακας και
σηµασίας».
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δικτυώνονται οι υπηρεσίες αυτές µέσω intranet και δηµιουργείται ένα
ενιαίο ηλεκτρονικό σύστηµα διοίκησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου
(περιλαµβανοµένου MIS).
Ουσιαστικό ρόλο αναλαµβάνει το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΥπΕσ∆Α), ενδεχοµένως συµµετέχοντας στην Π.Σ., µε τις
ακόλουθες ενέργειες :
•

•

•

Χρηµατοδοτεί από το Ε.Π. «Μεταρρύθµιση ∆ηµόσιου Τοµέα» 2014–2020
το Πρόγραµµα Οργάνωσης και Λειτουργικού Εκσυγχρονισµού των
∆ήµων και των Περιφερειών (που εκκρεµεί από την περίοδο 2007–
2013), στο οποίο προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η οργάνωση των δηµοτικών
κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και των προγραµµατικών / διοικητικών /
οικονοµικών υπηρεσιών των ∆ήµων και των Περιφερειών που µετέχουν
στο σχεδιασµό, την οικονοµική διαχείριση, τη διαχείριση των συµβάσεων
και την υποστήριξη της εφαρµογής των κοινωνικών δράσεων και ευρύτερα
των αναπτυξιακών προγραµµάτων.
Εκπονεί τα κανονιστικά κείµενα που απαιτούνται για τη συµπλήρωση ή
την τροποποίηση ή τη βελτίωση του θεσµικού πλαισίου των ∆ήµων
και των Περιφερειών, προκειµένου να ανταποκριθούν έγκαιρα και
αποτελεσµατικά στο ρόλο που αναλαµβάνουν σύµφωνα µε τα ανωτέρω
προτεινόµενα.
Αξιοποιεί την αποκτώµενη από την εφαρµογή του Επιχειρησιακού Σχεδίου
και της Προγραµµατικής Σύµβασης εµπειρία, προκειµένου να προωθήσει
ως πιλοτική εφαρµογή της Πολυεπίπεδης ∆ιακυβέρνησης :
o την επανα–οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων στον τοµέα της Κοινωνικής
Αλληλεγγύης µεταξύ Κεντρικής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης – Περιφερειών –
∆ήµων, µε κατεύθυνση την επιτελική λειτουργία του κράτους, τον
συντονισµό της περιφερειακής ανάπτυξης και την εγγύτητα παροχής
των υπηρεσιών στους πολίτες και
o τη διασφάλιση της διαβαθµιδικής συνεργασίας ∆ήµων και Περιφερειών
και γενικότερα της συστηµικής συνεργασίας όλων των επιπέδων της
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καθώς και της διαλειτουργικότητας των
συστηµάτων τους, ώστε, µε σεβασµό της πολιτικής, οικονοµικής και
διοικητικής αυτοτέλειας αυτών, να λειτουργούν ως ενιαίο διοικητικό
σύστηµα στον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των
δηµόσιων κοινωνικών πολιτικών.
Τα ανωτέρω προτεινόµενα, τηρούν την ισχύουσα νοµοθεσία :

 το Ν. 4314/2014 για το ΕΣΠΑ 2014–2020 (Άρθρα 8, 17, 19, 24Α),
 το Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.), Άρθρο 75, πργρ. Ι.ε. για τις αρµοδιότητες των
∆ήµων στον τοµέα της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης,
 το Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και ειδικότερα :
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– το Άρθρο 100 για τις Προγραµµατικές Συµβάσεις,
– το Άρθρο 94, πργρ. 3.Β. που προσθέτει στους ∆ήµους αρµοδιότητες
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και
– το Άρθρο 186, πργρ. ΙΙ.Α. για τις αρµοδιότητες των Περιφερειών στον
τοµέα Προγραµµατισµού – Ανάπτυξης, καθώς και πργρ. 2.∆. για τις
αρµοδιότητες των Περιφερειών στον τοµέα της Απασχόλησης
(«συµµετοχή
και
υλοποίηση
προγραµµάτων
δράσεων
και
πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής
ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των
περιφερειακών, εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών»).

09.04.2015

Π.Μ.
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