
 

 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 21/1/2020 
 

Πρόεδρος της Επιτροπής για το ν/σ που θα αποσαφηνίζει αρμοδιότητες κράτους 
και αυτοδιοίκησης ο κ. Ξενοφών Κοντιάδης, με απόφαση του υπ. Εσωτερικών κ. 

Θεοδωρικάκου 

  

Τη σύσταση Επιτροπής τεχνοκρατών  με αντικείμενο την δημιουργία του πλαισίου  
για τη μεταρρύθμιση  του κράτους, που αποσκοπεί στο ξεκαθάρισμα των 
αρμοδιοτήτων  μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής κυβέρνησης και 
την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Αυτοδιοίκησης και της Περιφερειακής 
Διακυβέρνησης, υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. 

Πρόεδρος της 11μελούς Επιτροπής ορίζεται ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και 
Θεσμών Κοινωνικής Προστασίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πρόεδρος του 
Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου - Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού 
Δικαίου, κ. Ξενοφών Κοντιάδης. 
 
Ανάμεσα στα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή συγκαταλέγεται και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ κ. Σπύρος Σπυρίδων. 

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων, 
ενόψει της κατάρτισης σχεδίου νόμου για: 

α)  την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ του Κράτους και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της χώρας (Περιφερειών και Δήμων), με σκοπό την ενδυνάμωση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της, 

β) την αποτύπωση των αρμοδιοτήτων που διατηρούνται στην Κεντρική Διοίκηση και 
τις Αποκεντρωμένες μονάδες του κράτους, ώστε να υπηρετείται ο επιτελικός τους 
ρόλος και ο περιορισμός των ασκουμένων εκτελεστικών αρμοδιοτήτων σε αυτές, 

γ) τη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
των δύο βαθμών,  προκειμένου να διασφαλίζεται η αμεσότερη, εγγύτερη και 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και των τοπικών, 
αναπτυξιακών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και άλλων αναγκών. 

δ) την πρόβλεψη πλαισίου εξασφάλισης των απαραίτητων οικονομικών πόρων και 
προσωπικού για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων που θα 
μεταφερθούν. 



Με την απόφαση του κ. Θεοδωρικάκου η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να καλεί στις 
συνεδριάσεις της εκπροσώπους δημοσίων ή αυτοδιοικητικών υπηρεσιών και μέλη 
επιστημονικών φορέων. 

Το έργο της ως άνω Επιτροπής υποβοηθείται από  Ομάδα Υποστήριξης, η οποία 
αποτελείται  από στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή στο πλαίσιο των εργασιών της θα συνεδριάζει εντός 
και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, χωρίς την 
καταβολή πρόσθετης αμοιβής ή αποζημίωσης στα μέλη της. 

 

 

 

 

 

 

 


