
 

 

ΘΕΜΑ: « Συνοπτικές – Πρώτες Σκέψεις ως ελάχιστη συμβολή της ΠΕΔ 

Κρήτης στο διάλογο για τα θεσμικά- οικονομικά της Αυτοδιοίκησης» 

   

Η τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος , ήταν σημαντική ευκαιρία για  

να αποκτήσουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες πολιτική και οικονομική αυτονομία. 

Δηλαδή, να ρυθμίζουν και να διευθύνουν, στα πλαίσια του νόμου, με δική τους 

ευθύνη, προς  όφελος των πολιτών τις δημόσιες υποθέσεις, οι οποίες τους 

ανήκουν, σύμφωνα με τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας και της 

αποτελεσματικότητας(πολιτική αυτονομία). Το δικαίωμα σε επαρκείς ίδιους  

πόρους,  τους οποίους διαθέτουν  ελεύθερα, με ευθύνη, διαφάνεια και 

λογοδοσία, για την εκπλήρωση της αποστολής τους (οικονομική αυτονομία). 

        Παρά το ότι η Συνταγματική Αναθεώρηση δεν απασχόλησε την 

Αναθεωρητική Βουλή, η επικύρωση  του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής 

Αυτονομίας  (ΕΧΤΑ),  σε συνδυασμό με τις   ισχύουσες διατάξεις του 

Συντάγματος, δεν εμποδίζουν - εφόσον υπάρχει η  πολιτική Βούληση την 

πραγματοποίηση σημαντικών  μεταρρυθμίσεων  όπως: 

 

Ο προσδιορισμός των Επιτελικών  Αρμοδιοτήτων του κράτους – των 

Αποκεντρωμένων Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης. 

 

- Αν και το Σύνταγμα δεν επιτρέπει την κατάργηση των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων, επιτρέπεται η αλλαγή του ρόλου τους, με την ανάθεση  

σημαντικών αρμοδιοτήτων τους στην αυτοδιοίκηση. 

 - Η  άσκηση του  ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ  θα μπορούσε 

να ανατεθεί σε θεσμό που θα αποφασιστεί από κοινού. 

- Η  ψήφιση του νέου σύγχρονου, ευέλικτου, λειτουργικού και αποτελεσματικού 

Κώδικα Αυτοδιοίκησης με τη διαδικασία των Κωδίκων. 

- Η  άμεση οικονομική  και διοικητική ενίσχυση  της αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με 

την απόδοση των  παρακρατηθέντων  πόρων, πρόσληψη  μόνιμου 

προσωπικού και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και των αναγκαίων για την 

άσκηση τους πόρων. 

 - Η ουσιαστική συμμετοχή της Κ.Ε.Δ.Ε και της ΕΝ.Π.Ε. στη νομοθετική 

διαδικασία. 

- Η εξομοίωση  και την άμβλυνση (περιορισμό) των κωλυμάτων εκλογιμότητας 

όλων των αιρετών.   

- Η απλοποίηση των διαδικασιών λήψης των αποφάσεων, για την άμεση 

εξυπηρέτηση των πολιτών. 

- Η ευέλικτη, άμεση  και αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων  καταστάσεων. 
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- Η ενίσχυση των συλλογικών οργάνων και των παρατάξεων. 

- Η μετατόπιση του κέντρου βάρους του τοπικού  αυτοδιοικητικού συστήματος 

διακυβέρνησης, από τα μονοπρόσωπα όργανα, στα συλλογικά και σε μια 

ομάδα πολιτικό-διοικητικών στελεχών, που συμμετέχει στις εκλογές με 

συγκεκριμένη και εκ των προτέρων  γνωστή πρόταση και ευθύνες. 

- Η αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του Προέδρου και του  

προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. 

- Η θεσμοθέτηση ρυθμιστικού πλαισίου για τη συγκρότηση και λειτουργία των 

αυτοδιοικητικών παρατάξεων. 

- Η θεσμοθέτηση διαδικασιών διαβούλευσης μεταξύ των παρατάξεων για την 

επίτευξη προγραμματικών συνεργασιών πριν ή μετά τις εκλογές. 

- Η ενίσχυση των συμμετοχικών των διαδικασιών. 

  - Η συμμετοχή  πολιτών στις θεματικές επιτροπές. 

-  Η ευρεία ανακατανομή αρμοδιοτήτων με την πλήρη εξασφάλιση των 

αναγκαίων για την άσκηση τους πόρων. 

-Η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Αυτοδιοίκησης. 

 

 Η έγκαιρη  ενημέρωση μας για το χρονοδιάγραμμα των επικείμενων  

μεταρρυθμίσεων, καθώς και  για τα συμπεράσματα της μελέτης θα διευκόλυνε 

αφάνταστα τη πρόταση μας και το διάλογο στον οποίο προσβλέπουμε. 

 

 

Με Εκτίμηση 
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