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Η μεταφορά αρμοδιοτήτων, λόγω 
κρίσης, συνδυάστηκε: 

Α) Με μεταφερόμενες αρμοδιότητες που δε 
συνοδεύτηκαν από τους ανάλογους πόρους και 

Β) Με πολλές περιπτώσεις, όπου η κεντρική 
κυβέρνηση προσπάθησε να «ξεσκαρτάρει» 
από πάνω της και να μεταφέρει στην ΤΑ, ότι 
πιο «τοξική» αρμοδιότητα είχε. 



Η πολιτική πλέον της Ευρωπαϊκής ΤΑ 
απαιτεί: 

αποκέντρωση,  αλλά  

με ιεράρχηση των δαπανών 
και των αρμοδιοτήτων, με τη 

συνοδεία των κατάλληλων 
χρηματοδοτικών πόρων 



Στην Ελλάδα 
παρατηρείται 

δυσαρμονία σε 
ότι συμβαίνει 

στην πραγματική 
κοινωνία και 

οικονομία 

και στο θεσμικό 
πλαίσιο του 
διοικητικού 
χάρτη της χώρας 

 



Όλα τα παραπάνω συνάδουν στην 
προετοιμασία της ΤΑ, ώστε να είναι έτοιμη 

να απαντήσει στα ερωτήματα  

Πώς οι 
αρμοδιότητες 
μπορούν να 

αποκεντρωθούν;   

Πόσες;   Πότε; 

σε 
ποιους 

δήμους; 
Ποιες; 



Το παράδειγμα της Ισπανίας 

η στρατηγική κατανομής 
αρμοδιοτήτων,  

ανάλογα με το μέγεθος 
του δήμου 



Η «νέα» τάση στην κατανομή 
δραστηριοτήτων 

οι μητροπολιτικές 
περιοχές…. 

έχουν διαφορετικές 
αρμοδιότητες από 
τους υπόλοιπους 

δήμους  



Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
εντοπίζονται 3 βασικές αρμοδιότητες, που δεν 

ανήκουν στην Ελληνική ΤΑ 

Εκπαίδευση, κυρίως η 
πρωτοβάθμια 

Υγεία, προληπτική και 
πρωτοβάθμια 

Πυροσβεστική 



Η κρίση δημιούργησε νέες ανάγκες 
παρεμβάσεων της ΤΑ 

οι νέες μορφές 
φτώχειας,  

η έλλειψη στέγης,  η ενεργειακή ένδεια,  

ο χρηματοοικονομικός 
αποκλεισμός (αδυναμία 
πρόσβασης σε βασικές 
τραπεζικές υπηρεσίες 

και πίστωση),  

η υπερχρέωση των 
νοικοκυριών, σε 
συνδυασμό με 

το προσφυγικό και 
μεταναστευτικό 

πρόβλημα 

Απαιτούν νέες ευέλικτες και αποτελεσματικές μορφές παρέμβασης 
που να ενισχύουν την κοινωνική και χωρική συνοχή  



Η αναζήτηση για μια πιο ολοκληρωμένη 
διακυβέρνηση έχει καταστεί ένα 
επαναλαμβανόμενο ευρωπαϊκό θέμα  

Δεν αποτελεί πλέον μια 
μονολιθική προσέγγιση 

βελτιστοποίησης της 
δημόσιας απόδοσης  

αλλά, αντιμετωπίζεται ως 
ένα πολύπλευρο ζήτημα που 

συνδυάζει πολυδιάστατες 
και πολυεπίπεδες 

προσεγγίσεις  

με στόχο τη 
συμπληρωματικότητα, και 
απαιτεί μια επανεξέταση 

των μορφών 
χρηματοδότησης  



Πολλά είναι τα ερωτήματα που τίθενται στην 
εφαρμογή των νέων αυτών πολιτικών  

Πώς μπορεί να μειωθεί το 
κόστος, με παράλληλη βελτίωση 

της ποιότητας των δημόσιων 
υπηρεσιών, βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα; 

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η 
ζήτηση για δαπάνες, κυρίως 

κοινωνικές και αναπτυξιακές, με 
λιγότερους πόρους;  

Με άλλα λόγια, πώς 
μπορούμε να κάνουμε 

περισσότερα με 
λιγότερα;  

Ποιές προσπάθειες και σε ποιά 
κατεύθυνση πρέπει να γίνουν 

για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των ΟΤΑ, 
τις μορφές συνεργασίας και την 

αποτελεσματικότητα της ΤΑ;  

Ποιές είναι οι επιπτώσεις από 
την άποψη της κοινωνικής και 

εδαφικής συνοχής, την 
οικονομική αναζωογόνηση, και 

τη βιωσιμότητα;  

Τέλος, ποιοι δείκτες θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν για την 

αξιολόγηση της επιτυχίας αυτών 
των μέτρων;  



Οι τοπικές κυβερνήσεις 
φαίνεται να τοποθετούνται 

όλο και πιο ενεργά ως 
ρυθμιστές στις σχέσεις 
μεταξύ των ιδιωτικών, 

δημόσιων και των 
ενδιαφερομένων πολιτών,  

καθιστώντας δυνατή την 
κινητοποίηση πόρων με έναν 

πιο συντονισμένο και 
αποτελεσματικό τρόπο. 



Οι δημόσιοι πόροι χρησιμοποιούνται ως εκ τούτου με στόχο 
την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς και της 

συνεκτίμησης εξω-οικονομικών πτυχών στις επιλογές των 
έργων, ιδίως όσον αφορά στην κοινωνική - χωρική συνοχή, 

στην ποιότητα ζωής και τα περιβαλλοντικά οφέλη. 



Το ερώτημα που τίθεται είναι για ποιους πρέπει να 
«κτιστεί» η πόλη του μέλλοντος, και ποια είδη 

εταίρων θα πρέπει να ενταχθούν στο να την 
αναπτύξουν.  

Μακριά από την απόσυρση της πολιτικής, οι 
τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να 
διασφαλίζουν τον αποτελεσματικό 
αναπροσανατολισμό των πόρων,  

έτσι ώστε η ανάπτυξη του 
αστικού χώρου να είναι 

αποτέλεσμα συνεργασίας και 
να μην μονοπωλείται από 

ένα μόνο είδος παίκτη, 
συνήθως του οικονομικά πιο 

ισχυρού. 



Μία καλή πρακτική 

Ο στόχος της πλατφόρμας Άμστερνταμ Smart City είναι να 
φέρει σε επαφή τους ενδιαφερόμενους φορείς αστικής 
διακυβέρνησης (ΤΑ, ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιους 
οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα και κατοίκους), 

έτσι ώστε να ευνοείται η δημιουργία νέων 
εταιρικών σχέσεων και η εφαρμογή καινοτόμων 
σχεδίων, που καθιστούν το Άμστερνταμ μια 
έξυπνη πόλη με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. 

Άμστερνταμ Έξυπνη Πόλη: 
η δημιουργία των νέων εταιρικών σχέσεων για μια 
έξυπνη πόλη 



Το Άμστερνταμ Έξυπνη Πόλη, φαίνεται να 
έχει καταφέρει  

να καταστεί ένας χώρος για συνάντηση και συνεργασία, και μια πηγή έμπνευσης 
για την αστική ανάπτυξη,  

να συμβάλει στην ενίσχυση της φήμης και της επιρροής της πόλης, ως κέντρο 
τεχνικής καινοτομίας που επιτρέπει την αειφόρο ανάπτυξη και ως εκ τούτου 
προσελκύει νέους επενδυτές, 

να παρέχει ιδιαίτερα κατάλληλη κλίμακα για πειραματισμό, καθιστώντας 
δυνατό τον εντοπισμό νέων πρακτικών και ελπιδοφόρων πρωτοβουλιών, που 
θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα ή σε άλλα πλαίσια. 

Στα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας της η πλατφόρμα «έτρεξε» 43 έργα και δημιούργησε 
800 θέσεις εργασίας, ενώ το 2012 συμμετείχαν στην πλατφόρμα 71 εταίροι 



Πόσο μακριά είναι αυτή η πολιτική από 
την Ελληνική πραγματικότητα; 

Τα νέα 
χρηματοδοτικά 

εργαλεία για την ΤΑ 

«Τοπική Ανάπτυξη 
με Πρωτοβουλία 

Τοπικών Κοινοτήτων 
(ΤΑΠΤΟΚ)» 

Ολοκληρωμένες 
Χωρικές Επενδύσεις 

Βιώσιμη Αστική 
Ανάπτυξη 

Το ΕΣΠΑ δεν σημαίνει πλέον Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς αλλά Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης.  



Ράλλης Γκέκας 
Δρ. Οικονομικών ΟΤΑ 

 

Ευχαριστώ πολύ για 
την προσοχή σας! 
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