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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Τα θέματα της Αποκέντρωσης, της Τοπικιlς 

Αυτοδιοίκησης και της Δημόσιας εν γένει Διοί
κησης, ενέχουν αφ' εαυτών ιδιαίτερη σημασία, 
Ι-Ι σημασία τους όμως αυτή προσλαμβάνει δια
στάσεις μεγαλίJτερες κατά περιόδους, λόγω ει

δΙKωτ~:ρων συνθηκών, υπό τις οποίες διατελεί 
μία Χώρα, Και η Χώρα μας κατ' αυτάς «διατε

λεί» υπό ειδικές συνθήκες, για πολλούς και ποι

κίλλους λόγους, Ενδει κτι κώς: 

!Ι Αποκέντρωση εν γένει της κρατικής διοι
κητι κιlς μηχανής, παρ' 6τι αποτελεί συνταγμα

τι K1l επιταγή και ι'>νειρο δεκαετι(ί)ν δεν έχει ολο
κληρωΘεί 'για πολλούς λίJγoυς, μεταξύ των οποί
ων δεν προέχουν πάντοτε λόγοι αδυναμίας α

ντικειμενικοί, αλλά λίJγoι πολιτικ(ί)ν επιλογών 
προς την κατεί)θυνση της μη πλήρους εφαρμο

γής του θεσμοί), παρ(χ τα αντιθέτως δηλούμενα 

εδιί) και τα συμβαίνοντα αλλαχοί), LJπου οι αντί

στοιχοι μηχανισμοί εφαρμόζονται λυσιτελώς 
από μακρού (Π,χ, Γαλλία, Ιταλία, κ,ά,) 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, Α' και 13' βαθμού, 
δεν ηυτύχησε πάντοτε να έχει, πέραν της καλιlς 
συνταγματικιlς κατοχύρωσης, καλλίτερη μοί
ρα, Ι-Ι XCΊ)ρα μας, 11 οποία «συνέλαβε» προ πολ
λ(ί)ν εκατονταετη ρίδων την Ιδέα της, παλι νδρο

μούσα και παραπαίουσα εγκατέλειψε κατά πε

ριόδους στην τ\)χη του τον Α' βαθμό και μόλις 
προ τινος «ηυδ6κησε» να ασχοληθεί με τον ΒΌ 

Ι! Δημόσια εν γένει Διοίκηση «ακολουθεί» 

συνιlθως την μοίρα των προηγουμένων θεσμών, 
Οι πρόσφσ,τες «κατεπείγουσες» ρυθμίσεις 



της Κυβ{:ρνησης και υι "Εν θερμι\)>> εξαγγελίες 

εν συνεχεία της Αντιπολίτευσης για διάφορα 

θέματα της Δημόσιας Διοίκησης, (μεταξύ των 

οποίων και εκείνο της περιφερειακής της διά

στασης) καταδει κν\>ουν περι τράνως το πρ6-

βλημα «δυσλειτουργίας» της, το οποίο κατά τα 

φαινόμενα εμφανίζεται και ως οξύ και ως προ

καλΟ\Jν σειρά παρενεργειών στην εν γένει ζCι)11 

της Χώρας. 

Η φ\Jση των εφαρμοσθεισών 11 προτεινομέ
νων κατά καιρούς λ\Jσεων επί θεμάτων Αποκέν

τρωσης, ΤΟΠΙΚ11ς Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας 

Διοί κησης εν γένει, συν11θως αποσπασματι κών 

και μη εντασσομΕ(νων σε ~:να ευρύ, συνεκτικό, 

λειτουργικό, τελεσφόρο πλέγμα πολιτικών και 

μέτρων, αναιρεί τις όντως ευγενείς προθέσεις 

των Εισηγητών τους και κάΘε άλλο, παρά οδη

γεί σε επιθυμητά αποτελέσματα. Η συνεχής, εξ 

άλλου, τροποποίηση των συναφών ρυθμίσεων 

(νομοθετικού και διοικητικού χαραΚτ11ρα), η 

ατελής εφαρμογή κατά περιόδους των σχετι

κών διατάξεων και η παρατηρούμενη, ενίοτε, 

από Κρατικά Όργανα ή Όργανα των Τοπικών 

Δομών αδράνεια περί την εφαρμογή των κειμέ

νων νόμων, κάθε άλλο παρά οδηγο\)ν στην «πα

ραγωγή» «διοικητικού» εν γένει έργου, τόσον 

αναγκαίου, ιδία σήμερον. 

Τα εν λόγω φαι νόμενα όμως δεν επιτρέπεται 

να συνεχίζονται. Η εν γέ.νει κατάσταση τη ς Χώ

ρας και η διεθνΙ1ς συγκυρία, υπό την οποία αυ

τΊ1 «ζει» και «κινείται », επιτάσσουν άλλους 

ρυΘμούς, πλέον εναργείς, πλέον λυσι τελείς, 

πΜον τολμηρούς (μετά συνέσεως ... ). 
Και πρέπει να υπομνησθεί, ότι πέραν της κα

λώς εννοούμενη ς εξυπηρέτησης των Πολιτών 

επί θεμάτων τρέχοντος διοικητικο\) χαρακτή

ρα, η ορΘολογικ:<ός ωργανωμένη και αρτίως λει

τoυργoύσα Δημ6σια Διοίκηση υπό καθεστώς 

πλήρους Αποκέ.ντρωσης και η Τοπική Α υτοδιοί

κηση, αποτελούν condicio sinequanon σημαντι
κών θεμάτων, 6πως Π.χ. η Ανάπτυξη με την ευ

ρεία έννοια του όρου (οι κονομι κή, κοι νωνι Κ11, 
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πολιτιστικι1 κ.λ.) και σε όλα, υπό έΠO~Πl χώρου, 

τα επίπεδά της (εθνι κό, περιφερειακό, τοπι κό) 

Κ.ά. 

Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν και λαμβανομέ

νων σοβc:φcJ)ς υπ' όψει των διεΟνά)ν συνθηκών 

και συγκυριών σκληρού μεταξύ Κρατό)ν και 

Κοινωνιά)ν και ΟικονομιάΝ ανταγωνισμού πά

σης μορφής, υφι1ς, έ.κτασης και έντασης, είναι 

προφανές, ότι ο εν γένει αληθΊΙς, πλήρης και ου

σιαστικός εκσυγχρονισμός της Τοπικι1ς Αυτο

διοίκησης, των Αποκεντρωτικών Δομών και της 

Δημόσιας Δ1Οίκϊ1σης της Χ(ί)ρας παρίστατ Υ.ι υ

πέρ πάσαν άλλην εποχήν κατεπεΙγων και ανα

γκαίος, ανεξαρτήτως «πολιτικού κόστους') των 

Ιθυνόντων, «απωλειc[)ν ισχύος» των Πολιτικών 

Κομμάτων και « θυσιών» του Κοι νωνι κού Συν6-

λου ή των μεμονωμένων Ατόμων. 

Η τέταρτη (πρώτη το έτος 1988 μ.Χ., δεύτερη 
το έτος 1992 μ.Χ., τρίτη το έτος 1996 μ. Χ.) έκδο
ση του Α' τόμου της ανά χείρας εργασίας απο

σκοπεί να καλ\ιψει διδακτικές ανάγκες και α

πευθύνεται βασικώς στους Φοιτητές εκείνους, 

οι οποίοι παρακολούθησαν Μαθήματά μου επί 
θεμάτων Περιφερειακής Διοίκησης και Τοπι

κιΊς Α υτοδιοί κησης. 

Ο ανά χείρας Τόμος Α', περιλαμβάνει πλην 

του Προλόγου, Βιβλιογραφία, 4 Κεφάλαια, Επί
λογο και Παράρτημα. 

Στο Κεφάλαιο Α' εξετάζεται ο θεσμός της 

Περιφέρειας στο Εέλ γιο με ειδι κή αναφορά στις 

Εδαφικές Ενότητες Βάσης, στην Ag!oIncnltion, 
στις ιδιαι τερότητες της Περιφερείας των Βρυ

ξελλών κΑ 

Στο Κεφάλαιο Ε' παρουσιά.ζεται ο θεσμός 

της Περιφέρειας στην Γαλλία, καθώς και οι 

τρέχουσες οικονομικές δραστηριότητες των 

ΙΙεΡιφερειά)ν, η συμμετοχή τους στις δαπάνες 

αναπτυξιακών προγραμμάτων, το περιεχόμενο 

των προγραμμάτων ανάπτυξης κατά Περιφ~> 

ρεια, οι δαπάνες του Κράτους κατά μ 'γάλες 

κατηγορίες αναπτυξιακc.ί)ν ραστηpΙOτ1~των, 

οι ιδιωτικές επενδύσει ς στις Περιφέρειες. η ί-
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δρυση εταφειών μΙΚΤ11ς οικονομίας στις Περι

φέρειες Κ.ά. 

Στο Κεφάλαιο ΓΙ παρατίθενται οι Ιταλι κές 

συνταγματικές ρυθμίσεις για την οργάνωση 

του Κράτους και οι ρυθμίσεις για τους ο.Τ.Α . 

και παρουσιάζεται το νομικ6 καθεστώς των 

Περιφερειών στην lταλία (yeVlKc), ειδικό), ο θε

σμός του Κυβερνητικού Επιτρόπου Περιφερει

ών κ.λ. 

Στο Κεφάλαιο ΔΙ εξετάζεται ο θεσμός της Πε

ριφέρειας στην Ελλάδα, όπως αυτός έχει εισα

χθεί με πρόσφατα νομοθετήματα. 

Στον Επίλογο καταγράφεται σειρά συμπε

ρασμάτων απι) την εξέταση του θεσμοί! της Πε

ριφέρειας στα πλαίσια της Αποκέντρωσης και 

της l1εριφερειακής Διοίκησης στις τέ,σσερες 

Χώρες και διατυπώνεται σειρά ενδει κτι κών 

σκέψεων για την παρούσα κατάσταση, την πο

ρεία και το μέλλον του θεσμού της Περιφέρειας, 

των αρμοδιοτήτων. των οργάνων τψ Κ.λ .. ιδίως 
στην Ελλάδα. 

Στο Παράρτημα, τέλος, παρουσιάζονται με

ρικά στοιχεία για την Επιτροπή ΠεριφερειCΊ)ν 

και για Περιφ~ρειες Χωρών-Μελών της Ευρω

παϊ.κής 'Ενωσης. 

Το ιδιάζον του πράγματος δεν επέτρεψε μία 

αναφορά και σε άλλες θεματι κές ενότητες, οι ο

ποίες εκαλύφθησαν μόνον διδακτικιί)ς . Ο γρά

φων θέλΕΙ να πιστεύει. Ι)ΤΙ με τα ανά χείρας κεί

μενα προϊόν μακράς επί τ6που έρευνας (Βέλγιο 

1990, 1993 , 1994, 1995, 1996,1998, Γαλλία 1986, 

1987,1989, 1993.1997, Ιταλία 1992, 1993) θα ε

ξυπηρετηθούν , εν τω μέτρω του δυνατού, οι 

προσφιλείς Ακροατές του και ακόμη να ελπίζει, 

ιJτι αυτά θα αποτελέσουν πηγΙ1 δημιουργικών ε

ρεθισμάτων για τα θέματα της Περιφερειακής 

Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοί κησης 

στην Ελλάδα, μακράν μικροπολιτικών σκοπι

μοτήτων και μικροκομματικών αντεγκλήσεων. 

Αθήναι, 1999 Κωνστ. ΓΕ. Αθανασόπουλος 
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