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ΤΟΙΣ ΕΝΤΕΥΞΟΜΕΝΟΙΣ 
Η' 

ΠΕΡΓ ΤΟΠΙΚΗΣ Α ΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Με βάση τα στοιχεία της.τελευταίας απογραφ1;ς 
πληθυσμού (1991) ο αριθμός των ΟΤΑ στην Ελλάδα 
με πληθυσμό κατοί.κους: 0-199 ανέρχεται σε 1.693 
(28,6% του συνΘλικού αριθμού ΟΤΑ -5.922-),200-499 
σε 2.011 (34%'). 500-999 σε 1.207 (20,4%),1 .000-1.99 
σε 531 (9%),2.000-4.999 σ 275 (4,5%) 5.000 και άνω 
205 (3,5%). 

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει, ότι 4.911 
σΤΑ ήτοι το 83% των Ελληνικών σΤΑ, έχουν πληθυ
σμό κάτω των 1.000 κατοίκων! 

Α υτό το γ 'γονός όπως είναι αυτονόητο συνε
φ :λκεται μία ει ά μη επιΟυμητών καταστάσεων. 
, πως μεταξύ άλλων) : 

- Σειρά προβλημάτων στην αντιμετώπιση και 
στον «χειρισμό» τ()σων μικρ ί)ν Ο Α, τόσον από πλε -
άς εντρικής Διοίκησ _ όσο και π ' πλευΡ C1 c-

ριφερειακιi)ν Υπηρ 'αιών, τα π ία αντ l,παρ ρχόμευ 
σ ·ι) πα '>ν ά Ο ). 

~'ιρ(Ί ,..ρ<" r~λ ΗΙ πτιι . ιί ΤΙ' «τ ' Ι κ ιί:ιν> Ι(/. 
τ 1" ίιπuρξη αυτιί)ν των ίδ ων τω' (ΤΑ. όα ν μικ ά 
μεγέθη πληθ μού λειτουργούν αποτρεπτικώς γι χ 1\ ι 
φα μ γή ~ ν ήπ τε:τι ογραμμάτων εκσυγχρ νι
σμσί τους κιιι ανάπτυςής τ υς. για πολλι . ς και ικι
λ υς π_ ραν 'ί~ λό (ου .. 

- Το μικρό μέγι:Ο ς πληΟυσμοίι δ 'ν επιτρ : π 'Ι r 
καμμία πcρίπτ ση άντληση πόρων σε τοπικό · πί-π· 
μέσω μηχανισμόnι φ ρολ ' γησης ι ι κτησι' ν. εΠι.χ : ι
ρηματικών δραστηΡΙΟΤ1iτων εν γένει. κ .λ., ακ ' μη και 
στις περιπτιί>σεις εκείνες που το θ ι:σμικ ' πλαίσιο π Ι 
ΊΑ επιτρέπει τέτ ια εγχεΙΡ1:ιματα. 
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- Το μικρό μέγεθος πληθυσμού λειτουργεί απο
τρεπτικώς και για τον μακροχρόνιο ανα.πτυξιακό σχε

διασμό της γεωγραφικής περιοχής, ευθύνης του ΟΤΑ, 

επειδή δεν είναι δυνατόν να εξασφαλισθούν πόροι για 
την υλοποίησή του, ενώ αποτρέπει την σύναψη δανεί

ων προς κάλυψη του κόστους κατασκευής αναγκαίων 

έργων υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.). Το τε

λευταίο αποδεικνύεται και από τα μικρά μεγέθη δα

νειοδότησης των σΤΑ στην Ελλάδα: στα τελευταία ο
κτώ έτη (1988-1995) εγκρίθηκαν από το Ταμείο Παρα
καταθηκών και Δανείων μόνον 2.008 δάνεια για ΟΤΑ, 
συνολικού ύψους 115.486.200.000 δραχμών. Από το 
ποσό αυτό εισεπράχθη σαν τελικώς από τους δανειο

δοτηθέντες μόνον 93.288.700.000 δραχμές. Ακόμη, α
πό μία άλλη πηγή δανεισμού, το Υπουργείο Εσωτερι
κών, κατά το παρελθόν έτος 1995 χορηγήθηκαν συνο
λικώς σε σΤΑ μόνον 1.200 δάνεια ύψους 6.009.370.000 
δραχμών. 

- Σε άλλα επίπεδα το μικρό μέγεθος δεν επιτρέ
πει την άσκηση, από πλευράς ΟΤΑ, επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων με στόχο την παροχή στους κατοί

κους τους υπηρεσιών και αγαθών καλής ποιότητας 

και χαμηλού κόστους, δεν διευκολύνει την συγκρότη
ση και λειτουργία αποτελεσμαΤΙΚI;Jν διοικητικών δο

μών, καλώς στελεχωμένων, δεν επιτρέπει την άσκηση 

περιβαλλοντικών πολιτικών Κ.λ. 

Τα παρατίθέμενα στοιχεία στο ανά χείρας τεύ
χος για μία μικρή Κοινότητα, παρουσιάζουν ανάγλυ

φη την εικόνα των συναφιΩν με το μικρό μέγεθος των 

ΟΤΑ πρ()(:Ιλημάτων. 

Μι υι:;υυμλο\lυ ιυ Jι~~μλιιμu, yιιJ :)υυυ~ V.ι)LUΧu 
νται και λατρεύουν τους Οι:τικούς επιλόγου ς, η απά

ντηση, μέσω του παρόντος κειμi:νoυ, δεν μπορεί παρά, 

ως πρώτο βήμα, να είναι η πρόταση για cίμεση συνέ

ν(ι)ση των ~u,κρι;)ν σΡ. μέγrθος πληΑυσμοί, αΤΑ - όπου 
αυτό είναι βεβαίως εφικτό - με σύνεση και τόλμη και με 
βάση την κεκτημένη ήδη εμπειρία άλλων Χωρών (ό

πως Π.χ. η Δανία), μακράν του φόβου του κομματικού 

κόστους και μακράν μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. 

Καθηγητής Κωνσταντίνος ΓΕ. ΑθΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
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