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Προτάσεις Πολιτικής για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 

 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι και παραμένει η φωνή των πολιτών, ένα ζωντανό και 

δημιουργικό κύτταρο συμμετοχής, πρωτοβουλιών και δράσεων των τοπικών κοινωνιών. 

Κάθε ισχυρός Δήμος με τις δυνατές Τοπικές του Κοινότητες, αποτελεί το κύτταρο της 

δημοκρατίας και το θεμέλιο της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. Για αυτό, η 

χώρα μας έχει ανάγκη από ένα νέο ξεκίνημα διοικητικής αναδιάρθρωσης και 

αποκέντρωσης, με στόχο την οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πάνω 

από όλα, την εξυπηρέτηση των πολιτών.  

 

Στόχος μας είναι η καλύτερη ποιότητα ζωής των πολιτών, μέσω της ομοσπονδιοποίησης της 

Ευρώπης με ταυτόχρονη μεταφορά εξουσιών βάσει της αρχής της αποκέντρωσης από το 

κεντρικό κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού, δηλαδή, όσο πιο κοντά γίνεται 

στο λαό. Αυτό εμπεριέχει την ανεξάρτητη χρηματοδότησή τους, την ηλεκτρονική τους 

διακυβέρνηση, την κοινωνική τους πολιτική και την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 

Παράλληλα, προωθούμε δραστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και στην εσωτερική 

συγκρότηση των δομών της Αυτοδιοίκησης, για να υπηρετηθεί το τετράπτυχο αρχών:   

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ- ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ 

● Συμμετοχή που αφορά την δυνατότητα ευρύτατης κοινωνικής διαβούλευσης και 
ελέγχου, καθώς και τον δημοκρατικότερο τρόπο λειτουργίας και την αναβάθμιση 
των συλλογικών οργάνων. 
 

● Αποτελεσματικότητα στην αναπτυξιακή παρέμβαση και την παροχή υπηρεσιών. 
 

● Διαφάνεια στη διαχείριση και τη διοίκηση. 
 

● Λογοδοσία των αυτοδιοικητικών αρχών στον πολίτη και την τοπική κοινωνία. 
 

 

Προτάσεις πολιτικής 

 

● Αποκέντρωση των διοικητικών μηχανισμών με την αντίστοιχη μεταφορά 

υπαλλήλων των υπουργείων στις Περιφέρειες και τους Δήμους.  

● Σειρά θεσμικών μέτρων για τη μείωση του λειτουργικού κόστους της 

Αυτοδιοίκησης.  
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● Δημιουργία ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης πολιτών με ευθύνη των 

Δήμων, χωρίς χρονοβόρες συναλλαγές και ταλαιπωρίες από υπηρεσία σε υπηρεσία. 

 

● Εκλογή Δημάρχων μέσα από ενιαίο, αμιγές ψηφοδέλτιο υποψηφίων δημάρχων και 

εκλογή Δημοτικών/Κοινοτικών Συμβούλων μέσα από ενιαία, αμιγή ψηφοδέλτια 

υποψηφίων δημοτικών/κοινοτικών συμβούλων.  

 

Επεξήγηση: 1) να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο με τα ονόματα όλων των υποψηφίων δημάρχων  

2) ένα ψηφοδέλτιο με τα ονόματα όλων των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων για τη 

συγκρότηση του δημοτικού συμβουλίου και 3) ένα ψηφοδέλτιο με τα ονόματα όλων των 

υποψηφίων κοινοτικών συμβούλων για τη συγκρότηση του κοινοτικού συμβουλίου.  

 

● Πρόβλεψη ορίου εκλογιμότητας δύο συνεχόμενων θητειών για επικεφαλής Δήμων/ 

Περιφερειών. 

 

● Παραίτηση από τη θέση Περιφερειάρχη και Δημάρχου ένα εξάμηνο πριν από τις 

βουλευτικές εκλογές στην περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για εκλογή στην  

Ελληνική Βουλή.  

 

● Κατάργηση των αρμοδιοτήτων Δημάρχων ως προϊσταμένων του προσωπικού και 

των υπηρεσιών των ΟΤΑ για δήμους άνω των 20.000 κατοίκων. Μεταφορά τους σε 

υπηρεσιακό/η Γραμματέα υψηλών προσόντων που θα επιλέγεται μέσω ΑΣΕΠ. 

 

● Θεσμοθέτηση διαδικασιών διαβούλευσης ως προαπαιτούμενο αυτοδιοικητικών 

αποφάσεων. 

 

● Ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών των Δήμων που αφορούν συναλλαγές  πολιτών 

με σύστημα διαδραστικό.  

 

● Εφαρμογή του ανεξάρτητου θεσμού ‘’Συνήγορος του Δημότη‘’  σε κάθε Δήμο, 

ανεξαρτήτως μεγέθους και πληθυσμού, με αυξημένες ελεγκτικές αρμοδιότητες  στα 

πρότυπα του Συνήγορου του ‘’Πολίτη’’. 

 

● Μεταφορά πόρων στους ΟΤΑ, ώστε να αποκτήσουν την οικονομική τους 

αυτοτέλεια, με βασική πηγή εσόδων ένα βελτιωμένο και αντικειμενικό φόρο 

πλούτου. Εκχώρηση μέρους του με ισόποση περικοπή των ΚΑΠ. 

 

● Μετατροπή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης σε Επενδυτικά Ταμεία με  

ανακυκλούμενα κεφάλαια, ώστε η Αυτοδιοίκηση να γίνει θεσμός τόνωσης της 

ανάπτυξης, της παραγωγής και της τοπικής επιχειρηματικότητας. 

 

● Ενίσχυση του κλίματος επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο με τη δημιουργία 

δομών φιλοξενίας, ενίσχυσης και συμβουλευτικής ιδιαίτερα των νεοφυών 

επιχειρήσεων. Ενεργοποίηση και συνέργεια της κοινωνικής και ιδιωτικής οικονομίας 

με την προώθηση κοινωνικών συμφώνων ανάπτυξης για μια νέα κοινωνική 

επιχειρηματικότητα.  
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● Η διαχείριση, αξιοποίηση των απορριμμάτων – μέσω ενεργητικής 

ανακύκλωσης και παραγωγής ενέργειας να γίνεται από την Τ.Α., είτε από τους 

μεγάλους Δήμους (αυτόνομα), είτε από ενώσεις Δήμων, είτε από τις Περιφέρειες. Αν 

υπάρχουν έσοδα από τις δράσεις αυτές, να ανακυκλώνονται σε παροχές προς τους 

πολίτες, είτε με παραγωγή ενέργειας και αποτέλεσμα τη μείωση του ενεργειακού 

κόστους, είτε με μείωση των δημοτικών τελών. 

 

● Αντικατάσταση του Δημοσίου από τους Δήμους, μετά από σχετική τροποποίηση των 

διατάξεων του Κληρονομικού Δικαίου του Αστικού Κώδικα, στην περίπτωση 

τελευταίας τάξης της εξ αδιαθέτου διαδοχής καθώς και της μη αποδοχής 

κληρονομιών  ως προς τα ακίνητα που βρίσκονται στην περιοχή τους, με σκοπό την 

αξιοποίηση και τη διάθεση στέγης με συμβατικό ενοίκιο ή τη διάθεσή τους για 

δημοτική εκμετάλλευση.  

 

● Βελτίωση των δεξιοτήτων και προσαρμογή των Δημοτικών Συμβούλων και των 

Δημοτικών Υπαλλήλων στις νέες τεχνολογίες μέσω του θεσμού τής διά βίου 

μάθησης και μετά από στενή συνεργασία της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και του 

Υπουργείου Παιδείας με την κάθε Περιφέρεια και Δήμο. 

 

● Προστασία της καθημερινής ζωής, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών κάθε 

οικογένειας. Έμφαση στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση όλων των μορφών βίας 

στην κοινότητα. 

 

● Υποχρέωση κάθε ΟΤΑ να δίνει την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα του 

επιχειρησιακού του προγράμματος, των ετήσιων προγραμμάτων δράσης, των 

προϋπολογισμών και των ισολογισμών, προκειμένου η τοπική κοινωνία να έχει 

πλήρη γνώση των στόχων και της διαχείρισήης τους. 

 

● Αναδιάταξη της διοικητικής διαίρεσης της χώρας με στόχο την αποφυγή μεγάλων 

πληθυσμιακών περιφερειών για την καλύτερη διαχείριση στον τομέα της ανάπτυξης 

και της οικονομίας και με στόχο τη γρηγορότερη εξυπηρέτηση πολιτών και 

επιχειρήσεων. 

 

● Κοινωνική πολιτική για άπορα και άστεγα άτομα και αμεα, μέσω των Δήμων για τον 

καλύτερο έλεγχο αλλά και τη γνώση των πραγματικών αναγκών τους. 

 

Υποσημείωση 

Το τρέχον έγγραφο αποτελεί μία καταγραφή των κατευθύνσεων πολιτικής του Βολτ στο 

θέμα και περιλαμβάνει ενδεικτικές, μη εξαντλητικές, προτάσεις πολιτικής. Το έγγραφο αυτό 

είναι υπό διαβούλευση κατά τον προσυνεδριακό διάλογο του 1ου συνεδρίου του Βολτ. Μετά 

την επικύρωση του τελικού κειμένου από το συνέδριο, θα αποτελεί τον πλοηγό για τη 

χάραξη των πολιτικών του Βολτ.   


