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καετίες, συνθήκες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, δημογραφι

κές, περιβαλλοντολογικές, πολιτιστικές, δημιούργησαν πολλές, ι
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τους προς άσκηση σε τρίτους ή την άσκησή τους εν συνεργασία με 

τρίτους, ανεξαρτήτως της νομικής υπόστασης (των τρίτων). 
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σαγωγή νέων τεχνολογιών για «την παραγωγή» έργου υπό της Δ η

μ όσιας Δ ιοίκησης, e-gονernment, «ηλεκτρονικό» Δ ημαρχείο και οι 

νέες, διευρυμένων αρμοδιοτήτων διοικητικές δομές των Περιφε

ρειών, (υπό την διοικητική και την οικονομική προσέγγιση του ό

ρου), των Νομών ή Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Δήμων, 

οι οποίες χωρίς να αφίστανται της παραδοσιακής αποστολής τους 
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