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Between debators
orabout
Ιοcal Govemment and
Local Development

Τοις Εντευξομ(νοις
ή

Βαλκανικ(ς Χώρες και

Ολυμπιακοί Αγώνες:
Πρόκληση και ευκαιρία
ανάπτυξης της Ελλάδος

!2Υ Ε'rQΙ~9nst. G~-,

ATHANASSOPOULOS
Jou Καθηγητού Κωνστ. rE,
According
!:ω

Ιο

ΑΘΑΝΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

the data of the

ccnsus (1991) thc number of

Organizatio!ls

ot·

I>ocal

n()V(~rnmcl1t ίπ nrι~ccc.

ρορυΙίΙΙίοη

of

Ο-!99

with ,1

Citizcns,

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστη
μα αυξC.ινεται συνεχιί)ς ο αριθμΛς cκεί
νων οι οποίοι «διακηί1ίJοοουν» την υ
νάγκη μlας πολιτικής «διείσδυσης» της

of 1.693

Ελλάδος στον Βαλκανικό Χώρο, που,

(28,6% of the tota! number of

αφ' εαυτού, λόγω των προσφάτων πο

reachcs the

ροίηΙ

Οι-ganί/,nΙίοI1S

LOC,1J

of

Governmen t -5,922-), 200-499

λιτικιον αλλαγ«(>ν, «προσφέρεται» σε
ποικίλλες «ουνεργαοίες» και «αξιο
ποιήσεις»,

citizens correspond 102,011

Εάν δε αποτιμηθούν τα σχετικ(;'

organizations (34 %),500-999 to

βαλκανικά μεγέθη, μάλλον Θα πρέπει

1,207 (20,4 Ο/,) ),1.00.0-1 ,999 to 531

(9 % ), 2.000-4.999 [ο 275 (4.5 %),
ίι

is

eνident

that 4,911 Organizations of
Local

Goνernment

haνe

η

population beJow 1.000 Citizens!
This fact, as
leads

Ιο

is

eνident,

a series of undesirable

situations,
others):

ίι

Like

και μάλιστα να ΘεωρηΘεί ότι η Ελλάδα
έχει καθυστερήσει ήδη να «εμπλακεί»

στο όλο εγχείρημα.

5,000 and above to 205 (3,5 %),
From this data

η εν λόγω άποψη να γίνει αποδεκτή

(between

Σημει<ί>νονται, όλως ενδεικτικώς,
ωρισμένα μεγέθη για δέκα Χώρες/Πε
ριοχές (Αλβανία, Βοσνία, Ερχεγοβίνη,
Βουλγαρία,

FYROM,

Κροατία, Ρου

μανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Σλοβε
νία): Πληθυσμός

60.000,000 κάτοικοι.
101.000,000,000

ΑΕΠ παρελΟ, έτ.:

δολλ. ΗΠΑ. Συμμετοχή «ιδιωτικού το
μέα (μέσος όρος):

43%.

Ως επί μέρους
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ίπ

στοιχεία αναφέρονται τα εξ,ις: Αλβα

dec1ling anli «lnaniptlliIting»

νία: πολΙΤΙΚ(l προβλήματα. Έλαβε

Α

series ot' problenls

these small Organizations of
I~ocal
ροίnΙ

Governnlcnt, fronl the
of view of the CeηIΓ,ΙΙ

(Σcπτέμβριος

1997) έκτακτη οικονομι

Κ1~1 ενίσχυση από την Ελλάδα ί,ψους

2.000.000.000

δρχ. Βουλγαρία: βελτί. ω

ση της οικονομικιις κατ<:ωτασης της

Government, as well as from tt,C

ΧιΑ)ρας κατά τους τελευταίους μlΊνες.

.ροίπΙ of view of the Regίόnnl

λίιγω της μεγδλης οlκονομΙΚΙ1ς βοίlΟει

Services, Iniltters wllich we
totHlly skip ίη this nrticle.
Α

series of probleIl1s.
«tnlgic» Β! tiI11es cQllcerning tt,e
very

ο[

existcJ1CC

tI1cse

ot'
Organiz"tions
GovernI11ent. For variol\s anli
OL1ViOUS reasons, populations.
νν!ιίι'::ί ,ij 'C 50 3111<1'1+

(ICI GI'I'ing

\VίlY ί Π

;1Iψlίr;ιtί()π

Ι

or'

ίn πη

fYfcticy:

J'cl (\ Ι ίοn Ι () Ι bl'

;1Π" rrιψ,rίlms .

11 ~ ί r li c v C Ι (ψ I~ e !1 Ι

"11 (Ι Ι

h e ί ι·

1110liClΊ1izί1tion.

()f the

tllC

rιφιι!atίοπ (1(1~S

!1ot allow tl1e <Ι L)so.rpti 0.11

οΙ

IUl1lls

011 <Ι

Locnl. I~Y~I tlHougll tl1C
VH~iOUS Ι11t:CI1ίιπjslιιs 6t'1axing
properties,

busίήcss

the

framework

activities

ίn

2

του εΠΙΧ~ϊρηματικoί, κλίματος.
Τα στοΙχεία αυτά έξΕταζc>μενα υπι'J
την OJTTLXll των'ι'1ντίσ':οιχων Ελλιινι-

1Η;,ν . π[)!~πρl να Οι'ωvl.ιΟοί,v μάλλ()~
νο()ι"ντ(

μίι( ΓλληνlκΙι « Ιίπί)βαση»

.

οτ()\' ΙΊΙ VΙΙΠΡΟ Ι1ω κ(ινικι·rχι;ψο. Ι J

««-

ιι()ΙΙιι.υ,l,' ιι.ι' ι 1·1. ;ΨΙΗII<\,Ι:j;, ; [~I' :;[1'1 νΓΙ
κινηΟ!'ί, ΟΕ τρία υίίπι:οu ί' ν()ιν κα'ΧΕί
10 Οωμικι). TQ οlκονομΙΚδ.

Επί ΤΙ1l' πολιτικοl' οχί:λΟ1!ς ΤΟ), Εγ
Y.I'Il'l'I~H(T\I [. ιτι- I'jrij[H)O Ιλλι'(qοc:. ;τί'

ραν των c.ινnγκc.ιί.ων ΚuβΕΡΥητικι;)ν
χειρισμών, πρί;πΕι να υΠ(~l'ξει κω ν1'1.

διωωμμαΤΙΚ11 Θέση για την αν(ΧΥκη ,
την σημασί.α, το εί,ρος, το εί.δος και την

. institutiol1al
the

way for thc long terI11

gco gHΊp 11 ί CH Ι

μένων να εμφα\lί~εται προοκαίρως
αρνητικlΊ. ΣΕρβία: εμφανής βελτίωση

έκταση των δρασ-tl·)ΡΙΟΤ1~μ:ων, (τ600ν

conce~ning

deνeΙΟΡΩ1ental

ση πολλι\,ν μάκροοικονομικ(ί,ν δεδο

,του Δημοσίου Τομίως, ()οον και των

ίn

Organizations
of
LocaI
Government a1\ows SUCIl
attempts.
Thc small size of the
ρορυlαιίΟ!1 fllnctions ίη ίι
deteπίng

κές παρεμβάσεων/τομι;)ν διαρΟρωτι
κού χαρακτΥιρα, μι:: αποτέλεσμα η τ(~

tt,0se CHses

general etc., even
where

μισματικ() Ταμείο. l)ουμανία: πολιτι

Οεν των εθνικ(;,ν συνι'ψων: το ~)λιτ.. () .

.111 ΗI1Υ cin:lIIl1Slίll1CCS.
slnίιll ·~ί7.l·

ας που εισέπραξε από το ΔιεΟνές Νο

planning of the
te ΙΊ'ί t ()ΙΎ, a

lδιωτιJ)ν), οι οποί,ες Οα ενΘαρυνΟούν,
Οα διευκολυνθαί,ν, Οα ενισχυθοίΝ και:

ενδεχομένως, Οα καλυφθούν οικονο
μικώς εκ των υστέρων. εάν για λόγους
αντικειμενικούς ανωτέρας βίας απο
τύχουν.
Επί του Οεσμικού πεδίου, πέραν

των ορθιί)ν μk:τρων, τα οποί.α ισχύουν
οχετικ(ί)ς. πρέπει να ληφθούν συγκε
κριμμένα μί;τρα προς περαιτέρω Ενί
σχυση εκείνων, οι οποίοι Οα «αποτολ-

....
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the

μιiσουν» επιχειρηματικές εξόδους

Ι,οca!

προς γειτονικές Χ(»ρες, όπως Π.χ, ρυΘ

of

Organiza!ions

of

GOVCl"I1ment, because

ίι

is

μίσεις για δημιουργία ευέλικτων πολ

πο!

λcιπλ(i)\ι επιχειρηματικ(iJν Οργανι

possible 10 reserve funds for
Jl1Hterializ,1tίon,

Il1eir

Wflilc

σμ(ί)ν, δραστηριοτήτων και πρακτι

ίι

χιίιν, ρυθμίσεις για Θέματα ασφαλειrJJν
κ.ά,

discour,lges contracting IOHns
for

ι11Ι:

covering

cost

ΕπΙ .ου οικονομικού, τi:λος, επιπέ

of

δου, πρέπει να σχεδιασΘούν πολιτικές

constructing necessary infra-

και να ληφθούν μέτρα διευκολύνσεων,

stιpply

structul<II works (water

από πλευριΊ.ς ΕλληνΙΚUJν Τραπεζ(i)ν

SystCll1, sewage etc.). Tl1e IHtCI'
nl110unts of len(!ing
Orgnnizntiol1s
Governιnent

και Ασφαλιστικό)ν Εταιρει(ον, των

SIΊ1H!1

cal1 lJe proved by thc

Ιο

of

ΕλλιΊνων ΕπιχειρηματιόJν «εξωτερι

κού». Σχετικιί:ις δεν πρέπει να παρορά

tl1c

τω το γεγονός, ότι το γε νυν έχον οι γει

I.Jocal

in.Greece:

τονικi:ς Χ(iJρες της Βαλκανικης Χερ

ίη ιΙΙΙ:

σονιΊσου και οι Χ(J)ρες της λεγομένης

last R yenrs (1988·1995) the

Παρευξεινείου Ζώνης, αποτελούν μο

(~ ο Ι; s ί g 11 111 e 11 Ι <1IHl D e Ρ ο ~ ί t s

vetbtιtι.t'l, ECLV ('ιχι Κ(Η. τιιν μι'Jνη, «Ευκαι

S(illc B<lIΊk

ρία » i'>ιι'fJνΟ1Τοί.ηοης και <'iIΙ': I'Ρ\Jνοη ς

j Ο illlS

,φ!1\'ΟVCΙ! 2.()()R

h"s

των ()!)«ΙJΊ'1l0ΙΙΗI'jT(I'V των Ελ λ .ινικι;ιν

solcly

υ 111., ,1111 Ζ () Ι IU 11 S

;Γι>ωι ιζιυ\' ; ω.ι ΛυΨΙLλω 1i ;UJ)\" Ι ω.ι ΟΙΙ

Ι () c <11

()Ι

r;,v , 1Tρ(Ί~(I.

GoverHil1cnt, <l,t:igtIl'C whjch
rcίi~11cS

thc

(οι,,] ,..'Πουl1' οΙ

ίlI οποίο, ιίιν Ι1ΤιπυΧΟΕί,

Οιι επιδρcωει πολλωτλ(jJς και εΙ)('ρΎΗI.

•

~(~ X(ll Επί της Οi:σEf;1ς τους στην Ι'λλη

Ι 15.486.200.00Q drs. Fron1 Ihi~

νικι, IίΟ(I)ΤΕσικ-l'l αγορ(ι. Η. ΠΕοίΠΤ(IΗιη

< lIno.υn~ΓlIY 93.2KK ,70().OOU ίIΓS .

η"ν Ι ΊΑλλl κ ι;,,, χ ω Ι Ί· ομιινι κ ι;ιν ΤΟ(Ι.Ί[Ι · -

hnve b.finnlly r.:ollecled (ΓοπΊ
Ι1(Η rowe

t he

<1ccording

10

rs, Fu r' 11 e ΓI11 ωι:
anotl1eI' s'ΟUΓce of '

ι

•

ζι.ίJo.ι, οι. οποίες ί,χουν ~I)η «αλ(J)σε~» την

Ουγγαρία και την Πολωνία, είναι εξδt.
χως

bLbaxtLxrl, η δε σύσταση κοινο

.πρα~ιόJν ελληνικ6Jν και εγχωΡί.ων (των

lendii1-g. the Minislty of lnterncιl

γειτονικό)ν Χωριον), συμφερόντων,

Αft"aί'ΓS, durίήg tl1~ year 1995

Θεωρείται. λυσιτελΙ1ς και εφικτιΊ,

,

,

only

Ι2ΟΟ

tlle

Οrganίυιtίοns

loans were grHtlted

\ο

1Ξάν, πέραν όλων etUT(jJV; σχεδια
σΟεί t-.ιετCι· προσοχιΊς η ανάπτυξη δια

of Local

φόρων κλάδων και περιοχών της

GovernInent, a figure which

Ελλάδος, (και προς αυτή την κατεύ

reaches

θnlΟυπΙ

t11e

ο[

6,009,370.000 drs.
Οπ

otl1cl'lcvels this sn1all size
[IΌΠl

tlle

Orgcιnizations

of

tloes 110t ,!IIow,
the

θυνση κινείται ορθώς η εξαγγελθείσα
κατ' αυτάς (Σεπτέμβριος

Ρ,ΗI

of

1997) υ:πδ

του Προέδρου του Εθνικού Ινστιτού

του Εργασίας εφαρμογή των ΤοπικιJJν
Συμφωνων Απασχί>λησης σε εννέα

Ι,οcal

Νομούς της Χ<iJρας - ΗμαΘίας, Μαγνη

οΙ'

σίας, Βοιωτί.ας, ΑχαΙας, Κοζάνης,

Governmcnt, the exertiol1

3
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business activities, with tI1e

Φλωρίνης, Δράμας, Δυτικιον Περιο

purpose of providing to their

χών ΑθηνώνΙΠειραιώς-), τότε, το έργο

residents services and goods of a
high quality and at a !ow cost,
ηοΙ

ίι

των «εξαγωγέων» επιχειρηματικής
δραστηριότητας εξ Ελλάδος προς τις
γείτονες Χώρες θα καταστεί. ευχερέ

facilitate tI1e

στερον, διότι αφ' ενός μεν Θα διαθέ

formation and the functioning of

τουν πρώτες ύλες εξ Ελλάδος και αφ'

aIso does
effective

administrative

structures which are nicely
executed and

ίι

does

ηοΙ

alIow

the exercise of environmental
The given facts

ίη

the issue

concerning a small Community,
image

ίn

οί

τούς εκπαιδευθέν και ασκηθέν μέσω
των εν λόγω διαδικασιών.

Ολυμπιακών

AY<l)VWV του

έτους

2004

μ.χ. στην Ελλάδα, αφ' εαυτής και μό

"ον θα «λειτουργήσω> δυναμικώς, δε

a proIific way the

όομένων των σχετικό)ν υποχρεό)σεων

related probIeI11s

(xataOXΓI)(iJV, εισαγωγιiς νέων τεχνο

concerning the Org,lI1izHtiollS
ΙοcaΙ

νικής προελεύσεως, αδαπάνως γι' αυ

Τέλος, η ανάΘεση οργάνωσης των

poIicies etc.

present

ετέρου Στελεχιακό και Εργατικό Δυ
ναμικό υψηλής εξειδίκευσης και ελλη

οΙ'

GoveI·nnlent.

ιωγιών, βελτίωσης των δ"Π1Jων μπα
rrO(J(;JV Kri ) τις οπ()ία;

«(\1111

Ο1lνΕφ?:λ

ΚΕται για την XciJQCL μας.

rartictIInr

Οι εσωτερικ~~ς δυνατι'ηητι·~ς υπ(Ίρ

probIem, for those who Iike and

χουν, ο πολιτικός, ο Θεσμικός και οικο

Oivcn

the

ildorc positivc epiIogues, the
Hnswer

oΓre\'etl ίn

νομικός σχεδιασμδς εί.ναι. εφικτοί., και
η δημιουργία

11

αξι.οποίηση «ευκαι

tlliS text is , as

(Η(ί1ν» r.μφανίζoντrιι πιΘανές για ανα

the first step, the proposition fo\'

πτυξιακά άλματα εντός της Eλλ(~δoς

ίΙη

και επιτυχή «εξαγωγή» επιχειρηματι

immediaLe unification of the

smaII,

ίn

terms of popuIation,

sizes of the Organizations of

κά)ν δράσεων και θετικών ενεργειών ε
κτός αυτής. Εάν δε «προκύψει» και
«σύνεση» και «τόλμψ> από πλευράς ε

(ΟΤΑ) -ίη

μπλεκομένων και ενδιαφερομένων,

cases where this is possibIe- with

τότε ενδεχομένως να αντιστραφεί. και

IJocal Government
a

\οι

of concent and courage and

having as a starting ροίηι the

η σειρά των Αξιών, όπως αυτές αναφέ
ρονται υπό του Αποστόλου Πα1Jλου
και αντί μεταξύ των τριών να Θεωρεί

experience that other Countries

ται «μεί.ζων τούτων η Αγάπψ>, να κα

have already acquired (like for

ταστεί «μείζων» η Ελπίδα, για ένα καλ

exanΊple

Denmark); this should

be done having ηο fear of paying
the politica\ cost and away from
the
4

ρetty ρolitica!

purposes.

λίτερο αύριο αυτοί) του Τόπου και αυ

τού του Λαού, πολλαπλώς κατά το πα
ρελθόν εξαπατηθέντος, πικραΘέντος
και επί μακρόν (εις μάτην) αναμένο

ντος μέχρι τούδε καλλίτερη Μοίρα ......

