Σεμινάριο τησ Ευρωπαϊκήσ Ενωςησ και του Συμβουλίου τησ
Ευρώπησ ςτην Θεςςαλονίκη

Πρόεδροσ ΕΕΤΑΑ, κοσ. Δθμιτρθσ Καλογερόπουλοσ
«Δημοκρατική Διακυβέρνηςη Μητροπολιτικών Περιοχών»

Ωσ γνωςτό με τον Ν.4336/15 που αφορά ςτθ ςυμφωνία χρθματοδότθςθσ τθσ
Ελλάδοσ με τριετζσ πρόγραμμα του ΕΜΣ, υπάρχει ζνα ειδικό Κεφάλαιο με
τίτλο «Ζνα ςφγχρονο κράτοσ και μια ςφγχρονθ Δθμόςια Διοίκθςθ».
Στο ίδιο Κεφάλαιο προβλζπεται ότι οι μεταρρυκμίςεισ κα πρζπει να
περιλαμβάνουν «μια ςθμαντικι αναβάκμιςθ του ρόλου τθσ Τ.Α. ςε
αμφότερα τα επίπεδα, με ςκοπό τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ αυτονομίασ και
τον εξορκολογιςμό των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν των τοπικϊν αρχϊν».
Σιμερα το 2017 γίνεται το ςθμερινό ςεμινάριο (ςτα πλαίςια αυτά), δράςθ
του κοινοφ ζργου τθσ Ε.Ε. και του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ «Τεχνικι
βοικεια για τθ κεςμικι ενίςχυςθ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα»
που φιλοξενεί θ Θεςςαλονίκθ μετά από πρόςκλθςθ του Υπουργείου
Εςωτερικϊν για τθν διακυβζρνθςθ των μθτροπολιτικϊν περιοχϊν.
Tο ερϊτθμα είναι είμαςτε ζτοιμοι εμείσ να αντιμετωπίςουμε τισ
διαρκρωτικζσ αλλαγζσ; Ομολογϊ ότι είναι όμωσ μια μεγάλθ ευκαιρία. Γιατί
μια κρίςθ, ι τθν υφίςταςαι ι τθν εκμεταλλεφεςαι.
Η μεταρρφκμιςθ του Καλλικράτθ, Ν.3852/2010, ζβαλε για πρϊτθ φορά ςτθν
Ελλάδα τθ διάςταςθ τθσ Μθτροπολιτικισ Διοίκθςθσ.
Και οι λειτουργίεσ μθτροπολιτικοφ χαρακτιρα αφοροφν ςε ςυγκεκριμζνα
πεδία όπωσ:
Το περιβάλλον - θ πολιτικι προςταςία - ο χωρικόσ ςχεδιαςμόσ και οι
αςτικζσ αναπλάςεισ - οι μεταφορζσ και οι ςυγκοινωνίεσ
Ουςιαςτικά λοιπόν, το κοινό ςτοιχείο που εντοπίηεται από το ςυγκεκριμζνο
πλαίςιο, είναι θ αντιμετϊπιςθ
ςε μθτροπολιτικό επίπεδο κεμάτων
υπερτοπικισ ςθμαςίασ, κεμάτων δθλαδι που εμπλζκουν περιςςότερουσ
από ζναν διμουσ.
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Η προςζγγιςθ αυτι είναι απόλυτα λογικι, κακϊσ αυτό είναι το πνεφμα και θ
βάςθ για τθν εφαρμογι τθσ μθτροπολιτικισ διοίκθςθσ, όπωσ εξάλλου
ςυμβαίνει ςτθν Ευρϊπθ και ςτθν Αμερικι.
Αυτά όμωσ εφαρμόςκθκαν ελάχιςτα εδϊ, με αποτζλεςμα να ζχουν αλλάξει
πολλά από τα δεδομζνα,όταν ζγινε ο Νόμοσ (που ςτθν ουςία δειλά ςτιριξε το
μοντζλο αυτό) και να μθν υπάρχει ικανοποιθτικι λειτουργία του μοντζλου
αυτοφ ζωσ ςιμερα.
Όμωσ δεν είναι αργά.
Για παράδειγμα, να ςασ αναφζρω ότι θ Μθτροπολιτικι περιοχι του
Αμςτερνταμ (ΑΜΑ) λειτουργοφςε ωσ ανεπίςθμο μοντζλο επί 10 ζτθ και
υπζγραψαν οι εταίροι (Διμοι – Περιφζρεια) τον Ιανουάριο του 2017!
Προςπάκθςαν και κατάφεραν οι εταίροι να ςυμφωνιςουν ςε πολιτικζσ που
αφοροφν τθν Μθτροπολιτικι Περιοχι και τθν ςτρατθγικι προςζγγιςθ για τθν
αντιμετϊπιςθ ςθμαντικϊν ηθτθμάτων ςε κλίμακα τθσ μθτροπολιτικισ
περιοχισ. Οι πολιτικζσ αυτζσ υιοκετοφνται
και υλοποιοφνται από
διαφορετικά μζλθ και άλλουσ εταίρουσ, ενϊ υποςτθρίηεται από ζνα
ενιςχυμζνο εκτελεςτικό γραφείο που χρθματοδοτείται
από τουσ
ςυμμετζχοντεσ ςτο δίκτυο και αντιμετωπίηει, επεξεργάηεται κάκε κζμα (όπωσ
και ο Οργανιςμόσ Ακινασ μετατρεπόμενοσ ςε Οργανιςμό Αττικισ με
ςυμμετοχι φορζων).

Υπάρχει ανάγκθ για ζνα νζο μοντζλο διακυβζρνθςθσ με αποκζντρωςθ
αρμοδιοτιτων και πόρων για τθν Τ.Α., με ςυνεργαςίεσ του ιδιωτικοφ τομζα,
φορζων. Πρζπει να μπει ζνα τζλοσ ςτουσ λάτρεισ του ςυγκεντρωτικοφ
ςχεδιαςμοφ που είχαν ςτο μυαλό τουσ τθν ομοιομορφία που ςιμερα ζχει
αποτφχει.
Πάντα το ηθτοφμενο ςτα αναπτυγμζνα κράτθ
είναι θ διοικθτικι
αποκζντρωςθ προκειμζνου μζςα από τθν κατανομι των αρμοδιοτιτων όλεσ
οι βακμίδεσ διοίκθςθσ να μποροφν να είναι ανεξάρτθτεσ και όλεσ μαηί να
προςφζρουν ςτθν χϊρα και ςτουσ πολίτεσ. Τα τελευταία χρόνια ζχει ενταχκεί
θ ςυηιτθςθ για τισ μθτροπολιτικζσ περιοχζσ. Τόςο θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όςο
κυρίωσ ο ΟΟΣΑ με μελζτεσ και αποφάςεισ τουσ προςπακοφν να αναλφςουν,
κακορίςουν και υποςτθρίξουν ςτρατθγικζσ, πολιτικζσ και παρεμβάςεισ και ςε
μθτροπολιτικό επίπεδο. Δυςτυχϊσ, από όλθ αυτι τθ ςυηιτθςθ
απουςιάηουμε. Η απουςία αυτι ελλοχεφει μεγάλουσ κινδφνουσ όχι μόνο για
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τθν αναπτυξιακι υςτζρθςθ των Ελλθνικϊν μθτροπολιτικϊν περιοχϊν, αλλά
και τθσ χϊρασ ςτο ςφνολο τθσ.
Εχει όμωσ και ουςιαςτικζσ δυςκολίεσ. Κάκε χϊρα ζχει ξεχωριςτά
χαρακτθριςτικά.
Με τθν Μθτροπολιτικι Διακυβζρνθςθ προωκείτε ο μθτροπολιτικόσ
χαρακτιρασ, ξεκινϊντασ με πρακτικζσ ςυνεργαςίεσ.
Η διαδθμοτικι ςυνεργαςία είναι μια διαδεδομζνθ πρακτικι ανάμεςα ςτισ
χϊρεσ του ΟΟΣΑ.
Οι Διμοι εςτιάηουν ςε ζναν ι περιςςότερουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ θ από
κοινοφ παροχι τοπικϊν δθμοςίων υπθρεςιϊν μπορεί να παράγει οικονομίεσ
κλίμακοσ (διαχείριςθ απορριμμάτων, διαχείριςθ υδάτινων πόρων, ανάπτυξθ
υποβακμιςμζνων περιοχϊν).
Ο περιοριςμόσ του κόςτουσ αλλά και θ διάχυςθ τθσ τεχνογνωςίασ ανάμεςα
ςτισ τοπικζσ αρχζσ, που μετζχουν ςε αυτζσ τισ μορφζσ ςυνεργαςίασ,
αποτελοφν βαςικά πλεονεκτιματα, επιτρζποντασ ςτουσ διαδθμοτικοφσ
φορείσ, να επιτυγχάνουν το βζλτιςτο μζγεκοσ για τθν παροχι δθμοςίων
υπθρεςιϊν.
Όλα αυτά επιτυγχάνονται με τθν υποςτιριξθ των Δθμάρχων. Είναι ανζφικτο
να προωκιςει κανείσ ουςιαςτικζσ μεταρρυκμίςεισ χωρίσ τθν υποςτθριξι
τουσ.
Οι μεγάλεσ πολυεκνικζσ επιχειριςεισ και τα διεκνι οικονομικά κζντρα που
δρουν παγκοςμίωσ, ςθμαντικά επιςτθμονικά, πολιτιςτικά και τουριςτικά
κζντρα εςτιάηουν τθν προςοχι τουσ και τισ δραςτθριότθτεσ τουσ ςε μία
διεκνι, ςυχνά ακόμθ και ςε παγκόςμια, κλίμακα. Όλεσ αυτζσ οι διαδικαςίεσ
διοργανϊνονται και ενςωματϊνονται ςε παγκόςμια δίκτυα. Οι
μθτροπολιτικζσ περιοχζσ αποτελοφν κόμβουσ ςτο εςωτερικό αυτϊν των
δικτφων και είναι κεντρικισ ςθμαςίασ, ςτο πλαίςιο των διεκνϊν ςχζςεων.
Μζςα ςε αυτζσ τισ περιοχζσ, οι τοπικζσ και περιφερειακζσ λειτουργίεσ
αλλθλεπιδροφν ςε διαπεριφερειακό και παγκόςμιο επίπεδο αυξάνοντασ τθ
ςθμαςία τουσ.
Με τθν επιτάχυνςθ τθσ αςτικοποίθςθσ ζχει ενιςχυκεί το βάροσ των μεγάλων
πόλεων ι μθτροπολιτικϊν περιοχϊν. Η ςυντριπτικι πλειοψθφία των
κατοίκων των χωρϊν – μελϊν του ΟΟΣΑ ηει ςε αςτικζσ κυρίωσ περιοχζσ
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(80%). Στο πλαίςιο του ΟΟΣΑ, ςτθν Ευρϊπθ, οι περιςςότερεσ μθτροπολιτικζσ
περιφζρειεσ ζχουν υψθλότερο κατά κεφαλιν ΑΕΠ από ό,τι ο μζςοσ εκνικόσ
όροσ (66 από 78 μθτροπολιτικζσ περιοχζσ) και ζνα υψθλότερο επίπεδο
παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ (65 από 78 μθτροπολιτικζσ περιοχζσ), ενϊ
παράλλθλα, πολλζσ από αυτζσ ζχουν τθν τάςθ να επιτυγχάνουν ταχφτερουσ
ρυκμοφσ ανάπτυξθσ από ό, τι ςυνολικά οι χϊρεσ τουσ.

Ωςτόςο ςτθν ςθμερινι εποχι οι διακρίςεισ που υπάρχουν μεταξφ των
περιφερειϊν μζςα ςτθν ίδια χϊρα είναι το μεγάλο ηθτοφμενο. Η αλικεια
είναι ότι κάποιεσ περιοχζσ κυρίωσ τθσ γεωγραφικισ τουσ κζςθσ δεν μποροφν
να πετφχουν τουσ ρυκμοφσ οικονομικισ ανάπτυξθσ που πετυχαίνουν κάποιεσ
άλλεσ που βρίςκονται ςε τοποκεςίεσ ιδανικζσ για τθν ανάπτυξθ που ζχουν
λιμάνια, κεντρικζσ οδικζσ αρτθρίεσ, διεκνείσ ςυγκοινωνιακοφσ κόμβουσ κ.α.
περιπτϊςεισ. Και τότε τι πρζπει να κάνουμε. Να καταδικάςουμε τουσ
φτωχοφσ και να ηθτωκραυγάςουμε τουσ πλοφςιουσ. Όχι, βζβαια.
Το ηθτοφμενο ςε μια χϊρα είναι να υπάρχει ιςορροπία και χωρίσ διακρίςεισ
όλεσ οι περιφζρειεσ να εργάηονται για το κοινό καλό. Και κλείνω αυτό το
κζμα κακϊσ εκτιμϊ ότι ςτο μζλλον οι διακρίςεισ κα είναι ακόμθ πιο αιςκθτζσ
και είμαι ςίγουροσ ότι κα το ξαναςυηθτιςουμε κακϊσ όπωσ αποδεικνφεται θ
κεντρικι εξουςία κα πρζπει να ςτθρίηει τθν αποκζντρωςθ αλλά ταυτόχρονα
να κρατά τισ ιςορροπίεσ μοιράηοντασ ςωςτά δικαιϊματα, αυτονομίεσ και τον
πλοφτο τθσ χϊρασ.
Το πραγματικό μοντζλο Μθτροπολιτικισ Διακυβζρνθςθσ βαςίηεται ςτθν
πολυεπίπεδθ διακυβζρνθςθ και κα πρζπει να απαρτίηεται από τρία ςκζλθ. Το
πρϊτο κα είναι ζνα μικρό ευζλικτο επιτελικό κράτοσ που κα μπορεί να
επεμβαίνει όπου διαπιςτϊνει πρόβλθμα και ταυτόχρονα όμωσ να ενιςχφει τα
άλλα δφο ςκζλθ διοίκθςθσ που είναι θ Αυτοδιοίκθςθ αϋκαι β’ βακμοφ. Είναι
αυτονόθτο ότι οι δφο βακμοί τθσ Αυτοδιοίκθςθσ είναι αιρετοί.
Ο πρϊτοσ βακμόσ είναι αυτόσ που καλείται να παίξει τον ρόλο τθσ
μθτροπολιτικισ διακυβζρνθςθσ μαηί με τθν Περιφζρεια. Με διακριτζσ όμωσ
αρμοδιότθτεσ, να αναλαμβάνουν τον κεντρικό ςχεδιαςμόσ τθσ
Μθτροπολιτικισ οντότθτασ ςε τομείσ που κα ζχουν να κάνουν με ζργα
ηωτικισ ςθμαςίασ όπωσ τα απορρίμματα, αναπτυξιακζσ δράςεισ,
τθλεπικοινωνίεσ, ενζργεια, ςυγκοινωνίεσ και μεταφορζσ.
Η αντιπροςϊπευςθ των διμων ςτθν Μθτροπολιτικι Διακυβζρνθςθ όπου κα
λαμβάνονται οι αποφάςεισ για το ςφνολο και κα χαράςςεται θ ενιαία
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ςτρατθγικι για τθν μθτροπολιτικι περιοχι κα πρζπει να είναι μόνιμθ και
διακριτι.

Προχποκζςεισ για τθν επιτυχία του
Διακυβζρνθςθσ και τθν ενδυνάμωςθ του.

κεςμοφ

τθσ

Μθτροπολιτικισ

 θ απαγκίςτρωςθ τθσ αυτοδιοίκθςθσ από το κεντρικό κράτοσ
 πλιρθ κατοχφρωςθ τθσ οικονομικισ αυτοτζλειασ και τθσ κεςμικισ
ανεξαρτθςίασ των Περιφερειϊν και των διμων
 φορολογικι αποκζντρωςθ όπου τα φορολογικά ζςοδα κα
ειςπράττονται απϋευκείασ από τθν Τ.Α. αϋκαι βϋβακμοφ
 επανακακοριςμόσ των αρμοδιοτιτων ϊςτε να μθν υπάρχουν
επικαλφψεισ
 επαναπροςδιοριςμό των ελζγχων, που πρζπει να γίνονται από ζνα και
μόνο όργανο και να αφορά μόνο τθν νομιμότθτα (αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ – ελεγκτισ νομιμότθτασ)
Τρείσ είναι οι Κομβικοί Παράγοντεσ
 θ φφςθ τθσ πρόκλθςθσ που ςυνεπάγεται ο οριηόντιοσ – μεταξφ διμων
και όλων των τομζων πολιτικισ και ο κάκετοσ ςυντονιςμόσ πολιτικϊν
– με τουσ περιφερειακοφσ κεςμοφσ
 εάν χρειάηεται ιςχυρότερο ι θπιότερο πλαίςιο όςον αφορά τισ
αρμοδιότθτεσ, τθ χρθματοδοτικι δομι, τον προχπολογιςμό και το
προςωπικό
 τθ ςθμαςία να αντιμετωπίηεται ωσ νόμιμθ και να εμπνζει τθν
εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν και των μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων του
ιδιωτικοφ τομζα και άλλων βακμίδων διακυβζρνθςθσ
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