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1. Εισαγωγή
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι μια από τις σημαντικότερες μορφές
διακυβέρνησης και διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων που λειτουργούν
στις ευρωπαϊκές χώρες τη σημερινή εποχή. Δεδομένου ότι αντανακλά την
πεποίθηση των κρατών για ανάπτυξη της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης
στο εσωτερικό τους, γίνεται φανερό πως τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και
στον ευρωπαϊκό χώρο οι προσπάθειες για ενίσχυση της τοπικής
αυτοδιοίκησης εντείνονται περισσότερο με το πέρασμα των ετών.
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Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τις βασικές
αρχές λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη,
αναπτύσσοντας τις αρμοδιότητες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και μέσα από μια συγκριτική αξιολόγηση αυτών να αναδειχθούν
ορισμένες προτάσεις εξορθολογισμού των βασικών αρμοδιοτήτων και
τελικώς να αυξηθεί ο βαθμός αποκέντρωσης στις ευρωπαϊκές χώρες.
Ουσιώδης σημασίας βέβαια είναι και η αναφορά στο ελληνικό σύστημα
τοπικής αυτοδιοίκησης, στο οποίο επήλθαν θεμελιώδεις τροποποιήσεις με
το νόμο 3852/2010, που είναι γνωστός ως «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Ως
προς το ελληνικό σύστημα, θα επιχειρηθεί μια συνοπτική ανάπτυξη των
αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον ως άνω
νόμο, τις αλλαγές που έχουν επέλθει σε αυτόν έως σήμερα, και σε κάθε
περίπτωση θα αναδειχθεί η σημασία και τα οφέλη της εγκαθίδρυσης των
δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην ελληνική πραγματικότητα.
2. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη-Βασικές αρχές
Λειτουργίας – Διακυβέρνησης
Η έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης ταυτίζεται κατά κύριο λόγο
στην ελληνική νομική επιστήμη με την έννοια της διαχειρίσεως τοπικών
υποθέσεων, υπό το πρίσμα της αντιμετώπισης των καταστάσεων και των
αναγκών ενός τόπου. Αντιθέτως, το κράτος που λειτουργεί υπό ευρύτερη
έννοια και έχει συγκεκριμένο και μεγαλύτερο περιεχόμενο αναφέρεται
στην θεραπεία των αναγκών που ανακύπτουν εντός ολόκληρης της
επικράτειας μιας χώρας. Στο ελληνικό νομικό πλαίσιο ρύθμισης και
λειτουργίας, η τοπική αυτοδιοίκηση κατοχυρώνει συνταγματικά την
αυτοτέλειά της στο άρθρο 102 Σ, όπου προβλέπεται πως: «1. Η διοίκηση
των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.
Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων,
καθώς και την κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί
να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση
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αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους. 2. Οι οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι
αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος
ορίζει. 3. Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την
παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή εκούσιοι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά όργανα. 4. Το Κράτος ασκεί
στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που συνίσταται
αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την
πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται,
όπως νόμος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής
αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως
έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη
συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές,
όπως νόμος ορίζει. 5. Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και
δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής
αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της
αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη
διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και
κατανομή, μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή
τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του
Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται και τη μεταφορά των
αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την
είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης.»
Με βάση τα ανωτέρω, ρητά προκύπτει πως το Σύνταγμα
αναγνωρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση ως διοικητική διαχείριση
υποθέσεων και όχι με την έννοια της πολιτικής διαχείρισης. Το σημαντικό
είναι πως η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης
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είναι ορισμένη δεδομένου πως αυτές πρέπει να συνδέονται ουσιωδώς με
τις ανάγκες ενός συγκεκριμένου χώρου1.
Είναι κρίσιμο να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο εντοπίζεται ο
ουσιώδης σύνδεσμος. Αρχικά, διακριτό είναι το χαρακτηριστικό της
τοπικής υπόθεσης, υπό την έννοια του αν και κατά πόσο η ανάγκη συνιστά
ζήτημα που αφορά κατοίκους μιας συγκεκριμένης μονάδας τοπικής
αυτοδιοίκησης. Θέμα ως προς την αρμοδιότητα των τοπικών
αυτοδιοικήσεων τίθεται όταν επιλαμβάνεται υπόθεση ατόμου που κατοικεί
σε άλλη μονάδα τοπικής αυτοδιοίκησης2.
Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται ακόμα
σε στάδιο εξέλιξης, δεδομένου ότι τα κράτη-μέλη της Ένωσης στην
προσπάθεια να εναρμονιστούν και να συμβαδίσουν με τις πολιτικές και
ιστορικές συνθήκες της Ευρώπης, τροποποιούν τις αρμοδιότητες αλλά και
τον βαθμό αυτονομίας των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Η ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση διακρίνεται σε τρία επίπεδα
οργάνωσης, το πρωτοβάθμιο, το δευτεροβάθμιο και το τριτοβάθμιο.
Κριτήρια για την ανωτέρω διάκριση αποτελούν το μέγεθος της εκάστοτε
χώρας και η διαδικασία αποκέντρωσης. Στόχος της Ευρώπης είναι να
περιοριστούν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και
να ενδυναμωθούν οι οργανισμοί τριτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. Για το
σκοπό αυτό, οι ενέργειες που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της Ευρώπης είναι
είτε η ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων περιφερειών είτε η δημιουργία νέων
περιφερειακών οντοτήτων3.
Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο η κάθε χώρα εκπροσωπείται από τις
ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, οι οποίες λειτουργούν στο
επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια από τις βασικές αρχές
διακυβέρνησης και λειτουργίας είναι η τάση της «περιφερειοποίησης» που
επικρατεί στην Ευρώπη. Αποσκοπώντας στην καλύτερη αξιοποίηση και
1

Βλ. σχετικά και ΣΕ 2707/1983, 194/1990, 888/1997, 2317/1999, 3415/2001, 3661/2005. Μακρής Στ.
Ιωάννης, Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α’ Βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, Θεωρία & Πράξη,
εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2015, σελ. 115.
2
Μακρής Στ. Ιωάννης, Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α’ Βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
Θεωρία & Πράξη, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2015, σελ. 115-116.
3
Γκέκας Ράλλης-Μήτσου Κατερίνα, Καλλικράτης: η Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση, συγκριτικά
στοιχεία και πολιτικές, διαθέσιμο σε: https://www.eetaa.gr/ekdoseis/pdf/140.pdf, σελ. 42-43 [τελευταία
επίσκεψη: 08-09-2020].
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διαχείριση των δημοσίων υπηρεσιών καθώς και στην εκμετάλλευση των
διευρυμένων αρμοδιοτήτων των περιφερειών, οι ευρωπαϊκές χώρες
προχωρούν στην απόπειρα δημιουργίας περιφερειακού επιπέδου εντός των
μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την λειτουργική τους
βελτίωση4.
Από τα παραπάνω συνάγεται πως οι βασικές αρχές λειτουργίας και
διακυβέρνησης των τοπικών αυτοδιοικήσεων στην Ευρώπη στηρίζονται
στην αντίληψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση έχει ενταχθεί στους κόλπους
της Ένωσης με την Συνθήκη της Λισαβόνας και με την ενίσχυση του
θεσμού της Επιτροπής των Περιφερειών, διατηρείται και διευρύνεται ο
στόχος της εδαφικής συνοχής, υπό το κράτος των αρχών της
επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της αμοιβαιότητας.
Η αρχή της επικουρικότητας, μια εκ των θεμελιωδών
ευρωπαϊκών αρχών διακυβέρνησης, συνιστά την υποχρέωση συνδρομής
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς τη λειτουργία του Κράτους
και η κατ’ επέκταση αποτροπή της συγκέντρωσης των αποφάσεων σε ένα
επίπεδο άσκησης εξουσίας. Βάση για την ενίσχυση των αρχών της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας αποτελεί η άποψη ότι η από
κοινού διακυβέρνηση στην Ευρώπη θα συμβάλει στην επίτευξη των
στόχων που θέτει η Ένωση5. Αντίστοιχα, η αρχή της αμοιβαιότητας
αναφέρεται στην ενίσχυση που οφείλουν να προσφέρουν οι φορείς του
εκάστοτε επιπέδου διακυβέρνησης προκειμένου να προωθείται η
νομιμότητα και η αντικειμενική δυνατότητα των υπολοίπων οργάνων να
λαμβάνουν αποφάσεις.
Σημαντική αρχή διακυβέρνησης αποτελεί εξίσου και η αρχή της
θεσμικής ισορροπίας με την οποία λειτουργεί το σύνολο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και συνιστά εγγύηση της αυτονομίας και της διατήρησης της
4

Γκέκας Ράλλης-Μήτσου Κατερίνα, Καλλικράτης: η Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση, συγκριτικά
στοιχεία και πολιτικές, διαθέσιμο σε: https://www.eetaa.gr/ekdoseis/pdf/140.pdf, σελ. 50-54 [τελευταία
επίσκεψη: 08-09-2020].
5
Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα: «Καλλιέργεια ενός ευρωπαϊκού πνεύματος
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης: συνέχεια της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής των Περιφερειών»,
διαθέσιμο
σε:
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:113:0062:0072:EL:PDF
[τελευταία
επίσκεψη: 08-09-2020]
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κατάστασης των περιφερειακών και αποκεντρωμένων διοικήσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα επίπεδο πολιτικής, νομικής και φορολογικής
αυτονομίας6. Σημαντική είναι και η αρχή της εδαφικής συνεργασίας η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης,
καθώς μέσω αυτής προάγεται η σημαντική συμβολή όλων των κρατικών
παραγόντων για την ορθή λειτουργία και συγκρότηση των τοπικών και
περιφερειακών αυτοδιοικήσεων.
Καταληκτικά, όσον αφορά τους βασικούς πυλώνες λειτουργίας
των τοπικών αυτοδιοικήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαντικά είναι τα
ζητήματα της δημοσιονομικής αποκέντρωσης και της φορολογικής
αυτονομίας. Οι απόψεις διίστανται αναφορικά με την πρόοδο των
στοιχείων αυτών σε ευρωπαϊκό αλλά και σε τοπικό επίπεδο. Αφενός, η
φορολογική αυτονομία, δεδομένης και της εγκαθίδρυσης της ευρωζώνης,
θεωρείται πως θα συμβάλει στην αύξηση των πόρων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και ταυτόχρονα θα ενισχύσει την παρουσία των σχετικών
οργάνων στην πολιτικοοικονομική ζωή των κοινοτήτων. Αφετέρου,
υποστηρίζεται πως η δημοσιονομική αποκέντρωση σε συνδυασμό με την
φορολογική αυτονομία δεν θα ωφελήσουν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις
περιφερειακές ενότητες, έναν από τους διαρκείς στόχους της Ευρώπης,
ενώ φαίνεται πως τα οικονομικά προβλήματα που θα δημιουργηθούν στις
χώρες της ευρωζώνης θα εντείνονται όλο και περισσότερο7.
Πέραν των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, σημαντικό είναι να
επισημάνουμε πως η χώρα μας έχει κυρώσει με το ν. 1850/1989 τον
Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας. Ειδικότερα στα άρθρα 2 και 3 του
ως άνω νόμου, περιγράφεται μια θεμελιώδης αρχή της τοπικής
αυτοδιοίκησης, αυτή της τοπικής αυτονομίας: «Άρθρο 2-Συνταγματική
και νομική θεμελίωση της τοπικής αυτονομίας: Η αρχή της τοπικής
6

Γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα: «Καλλιέργεια ενός ευρωπαϊκού πνεύματος
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης: συνέχεια της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής των Περιφερειών»,
διαθέσιμο
σε:
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:113:0062:0072:EL:PDF
[τελευταία
επίσκεψη: 08-09-2020]
7
Στεργίου Ανδρέας, «Συγκριτικά συστήματα πολυβάθμιας αυτοδιοίκησης σε κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκής
Ένωσης»,
Αθήνα
2008,
κείμενο
δημοσιευμένο
σε:
http://archive.eclass.uth.gr/eclass/modules/document/file.php/ANTMB201/sigkritika%20sistimata%20
polivathmias%20aftodioikisis_stergiou.pdf, σελ. 30-31 [τελευταία επίσκεψη: 07-09-2020].
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αυτονομίας πρέπει να αναγνωρίζεται από την εσωτερική νομοθεσία και
κατά το δυνατόν από το Σύνταγμα. Άρθρο 3-Έννοια της τοπικής
αυτονομίας: 1. Δια της τοπικής αυτονομίας νοείται το δικαίωμα και η
πραγματική ικανότητα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να
ρυθμίζουν και να διευθύνουν, στα πλαίσια του νόμου με δική τους ευθύνη
και προς όφελος του πληθυσμού τους, ένα σημαντικό μέρος των δημοσίων
υποθέσεων. 2. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από συμβούλια ή συνελεύσεις
που αποτελούνται από μέλη εκλεγόμενα με ελεύθερη, μυστική, ίση, άμεση
και καθολική ψηφοφορία και που μπορούν να έχουν υπεύθυνα ενώπιόν
τους εκτελεστικά όργανα. Η διάταξη αυτή δεν αντίκειται στην προσφυγή
στις συνελεύσεις πολιτών, στο δημοψήφισμα ή σε κάθε άλλη μορφή
άμεσης συμμετοχής των πολιτών εκεί όπου κατά το νόμο είναι επιτρεπτή.»
Από το γράμμα των ανωτέρω διατάξεων αλλά και από την τελολογία
θέσπισης τους, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η αρχή της τοπικής
αυτονομίας καθορίζει το δικαίωμα και τη δυνατότητα των αρχών της
τοπικής αυτοδιοίκησης να διαχειρίζονται τις τοπικές τους υποθέσεις με
δική τους ευθύνη αποσκοπώντας στο συμφέρον τους πληθυσμού τους.
Σημαντική για το λόγο αυτό είναι η αναγνώριση πλήρους διακριτικής
ευχέρειας ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ασκούνται
αποκλειστικά από αυτές8.
Ωστόσο, ως προς την αρχή της τοπικής αυτονομίας ιδιαίτερης
αναφοράς χρήζουν οι περιπτώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της
Ισλανδίας, χώρες που υπό την επίδραση της αρχής «ultra vires» διατηρούν
ρυθμιστική εξουσία επί των πράξεών τους. Αυτό συνεπάγεται πως η
κατάσταση αυτή αντιτίθεται στην αρχή της τοπικής αυτονομίας όπως αυτή
αναπτύχθηκε παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση, υπό τα ως άνω δεδομένα, η
αρχή «ultra vires» είναι δυνατόν να εμποδίσει την ανάπτυξη των ευνοϊκών
συνθηκών για τις τοπικές αυτοδιοικήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την
Ιρλανδία, όπως αυτές θεσπίζονται με τον Χάρτη του Συμβουλίου Τοπικής
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και Περιφερειακής Αρχής του Συμβουλίου της Ευρώπης (CLRAE), όπου
κατοχυρώνονται εξίσου σημαντικές αρχές9.
Ένα γενικό σχόλιο για την ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στην Ευρώπη είναι πως οι συνολικές επιδόσεις των τοπικών κοινοτήτων
στην Ευρώπη συνεπικουρούν στην κατοχύρωση των ευρωπαϊκών χωρών
στις πιο ανεπτυγμένες από άποψη τοπικής δημοκρατίας. Το συμπέρασμα
αυτό είναι απόρροια των βασικών αρχών λειτουργίας των τοπικών
αυτοδιοικήσεων όπως αυτές εκτέθηκαν ανωτέρω, αλλά και σε συνδυασμό
με τις συνθήκες της οικονομικής ανάπτυξης και της αξιοποίησης του
ανθρωπίνου δυναμικού στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
3. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα10
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα αναφέρεται στην λειτουργία
δύο βαθμών οργάνων, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’
βαθμού και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού. Ένας
γενικός ορισμός που μπορεί να δοθεί είναι πως πρόκειται για νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένη εδαφική
περιφέρεια και ως αντικείμενο έχουν την διαχείριση των τοπικών
υποθέσεων, υπό την έννοια της εδαφικής αρμοδιότητας. Τα όργανα
τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού ήταν οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι
οποίες καταργήθηκαν με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010. Η λειτουργία των
Δήμων διέπεται εκ πρώτοις από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν.
3463/2006), συμπληρωματικά με τον ν. 3852/2010.
Επίσης, στην περίπτωση Δήμων που συνορεύουν προβλέπεται
ειδική διαδικασία συνένωσης τους σε νέο Οργανισμό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 3852/2010, που συνιστά
το σχέδιο «Καλλικράτης». Απόρροια των γενικών αρχών της τοπικής
9
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αυτοδιοίκησης είναι πως κάθε ΟΤΑ διαθέτει δικά του διοικητικά όρια και
ανήκει σε ενιαία καθορισμένη εδαφική περιφέρεια, εντός της οποίας
ασκείς τις διατυπωμένες στο νόμο αρμοδιότητές του.
Καταληκτικά, η τοπική αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα σήμερα, έπειτα
από την εφαρμογή του καταλυτικού προγράμματος «Καλλικράτης» (ν.
3852/2010), που προκάλεσε τη συνένωση πολλών δήμων, ορίζει πως
μοναδικό όργανο τοπικής αυτοδιοίκησης α’ βαθμού είναι ο Δήμος και
αντίστοιχα όργανο β’ βαθμού είναι η Περιφέρεια. Για την βέλτιστη
λειτουργία των Δήμων, διαιρούνται οι Δήμοι αφενός σε δημοτικές
ενότητες,
αφετέρου
σε
δημοτικές κοινότητες,
οι
οποίες
κατηγοριοποιούνται σε δύο επιμέρους κατηγορίες: όσες εδαφικές
περιφέρειες συγχωνεύτηκαν με το πρόγραμμα Καποδίστριας και έχουν
πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων και σε όσες διαιρούνται οι δήμοι με
κατοίκους άνω των 100.000. Επιπλέον, διακρίνονται και σε τοπικές
κοινότητες που αντιστοιχούν σε εδαφικές περιφέρειες των τοπικών
διαμερισμάτων που συνενώθηκαν στον ΟΤΑ που αναφέρεται.
Οι κύριες διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της τοπικής
αυτοδιοίκησης είναι το άρθρο 75 του ΚΔΚ, ως προς την εφαρμογή των
αρχών της επικουρικότητας και της εγγύτητας. Επιπρόσθετα, κατά το
άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγματος οι Δήμοι κατέχουν τεκμήριο
αρμοδιότητας ως προς τις τοπικές υποθέσεις που εντάσσονται στα
διοικητικά τους όρια και οι οποίες σκιαγραφούνται ρητά στο νόμο.
Συνδυαστικά λοιπόν προκύπτει πως στην αρμοδιότητα των Δήμων
εντάσσεται η διοίκηση, η διεύθυνση και η ρύθμιση των τοπικών
υποθέσεων, οι οποίες δεν έχουν παραχωρηθεί σε άλλα δημόσια νομικά
πρόσωπα, δηλαδή στο Κράτος ή στις Περιφέρειες.
Ως προς την οριοθέτηση της έννοιας της τοπικής υποθέσεως,
παρουσιάζονται ορισμένες δυσχέρειες. Από την μια πλευρά, είναι σαφές
πως τοπικές υποθέσεις είναι όσες δεν αφορούν τη διαχείριση ζητημάτων
που αφορούν τα συμφέροντα ολόκληρης της Χώρας ή κάποιας
Περιφέρειας ή κάποιου άλλου ειδικότερου νομικού προσώπου αρμόδιου
για την ικανοποίηση του συγκεκριμένου σκοπού. Από την άλλη πλευρά,
κύριας σημασίας είναι το γεγονός ότι αντικείμενο της τοπικής υπόθεσης
12

είναι η προστασία, η ανάπτυξη και η βελτίωση των συμφερόντων όσων
κατοικούν εντός της περιφέρειας του ΟΤΑ.
Α. Αρμοδιότητες Δήμων
Εναρκτήρια διάταξη, η οποία αποτελεί χρήσιμο υλικό για την
κατηγοριοποίηση των αρμοδιοτήτων των Δήμων, δηλαδή των οργανισμών
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης είναι το άρθρο 75 Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων. Οι τομείς στους οποίους αναφέρεται είναι οι εξής:
ανάπτυξης, περιβάλλοντος, ποιότητας ζωής, απασχόλησης, κοινωνικής
πρόνοιας και αλληλεγγύης, παιδείας και πολιτικής προστασίας.
Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, σημαντικό είναι οι Δήμοι να
ασκούν αρμοδιότητες που εντάσσονται στην εδαφική τους περιφέρεια,
δηλαδή να μην εκπίπτουν της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους.
Αναλυτικότερα, στο άρθρο 75 παρ. I Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων προβλέπονται τα εξής: «Οι δημοτικές και οι Κοινοτικές αρχές
διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές
της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την
ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής
της τοπικής κοινωνίας. Οι Αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων
αφορούν, κυρίως, τους τομείς: α) Ανάπτυξης, […] β) Περιβάλλοντος, […]γ)
Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας Πόλεων και Οικισμών δ)
Απασχόλησης, […] ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, […] στ)
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, […]». Οι ως άνω κατηγορίες
αρμοδιοτήτων θα αναπτυχθούν σε σχετική ενότητα της παρούσας μελέτης.
Οι αρμοδιότητες των Αρχών των ΟΤΑ πρέπει να ασκούνται
τηρουμένης της αρχής της επικουρικότητας και σύμφωνα με την αρχή της
νομιμότητας και να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές εθνικές, περιφερειακές
και ευρωπαϊκές πολιτικές καθώς και την αναγκαιότητα ύπαρξης
συνεργασίας και συντονισμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες Αρχές11.
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Ωστόσο, σημαντική προσθήκη στις αρμοδιότητες των Δήμων
αποτελεί και η παρ. II του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Στην παρούσα διάταξη κατηγοριοποιούνται 25 αρμοδιότητες των Δήμων,
οι οποίες αρχικά εντάσσονταν στις κρατικές αρμοδιότητες, αλλά
αποσκοπώντας στην βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, παραχωρούνται
στους Δήμους, σε τοπικό επίπεδο. Είναι προφανές πως δεν μπορεί να γίνει
διαφορετική ερμηνεία της ανωτέρω διάταξης και να προστεθούν και άλλες
αρμοδιότητες πέραν αυτών που ορίζονται ρητά στο νόμο12.
Εξάλλου, σύμφωνα με τα νομολογιακά δεδομένα, οι σχέσεις
Κράτους με τους ΟΤΑ (Δήμους-κοινότητες και Περιφέρειες),
καθορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 101, 102 και 118 § 3 του
Συντάγματος13, με βάση τη δομή και τον τρόπο οργάνωσης του κράτους
καθώς και τα όρια ελέγχου των αρμοδιοτήτων του κάθε τομέα. Εξάλλου,
όπως είναι γνωστό το Κράτος είναι ενιαίο και αδιαίρετο. Ως εκ τούτου, ο
νόμος έχει την ικανότητα αφενός να χαρακτηρίζει και να κατανέμει τις
υποθέσεις, δηλαδή τις αρμοδιότητες στο αντίστοιχο όργανο, είτε κρατικό
είτε τοπικό και αφετέρου να αναδιαμορφώνει τις αρμοδιότητες αυτές
μεταφέροντάς τες σε άλλο όργανο, σύμφωνα με την φύση τους. Όριο
ελέγχου σε κάθε περίπτωση αποτελεί το Σύνταγμα ενώ ο δικαστικός
έλεγχος της ενδεχόμενης αντισυνταγματικότητας του νόμου που
μεταβιβάζει αρμοδιότητες, δεν εκτείνεται σε ευρύ φάσμα αλλά είναι
οριακός, αναγνωρίζοντας τη μέγιστη διακριτική ευχέρεια στο νομοθέτη.
Τις απόψεις αυτές φαίνεται ότι έχει αποδεχθεί, κατά τρόπο όμως
ατελή και ασαφή, το αναθεωρηθέν άρθρο 102 § 1 του Συντάγματος. Διότι,
όρισε ότι με νόμο επιτρέπεται η ανάθεση στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού
αρμοδιοτήτων που «συνιστούν αποστολή του Κράτους», δηλαδή γενικών
κρατικών υποθέσεων. Έτσι, αναγνωρίζεται ρητή συνταγματική εξαίρεση
από άλλες απαγορευτικές διατάξεις του Συντάγματος, όπως λ.χ. για την
12
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παιδεία (άρθρο 16 § 2, 4, 5, 8) ή για την χωροταξία-πολεοδομία (άρθρο 24
§ 2)14.
Στο σημείο αυτό, γεννάται το ερώτημα αν οι εν λόγω αρμοδιότητες
ασκούνται ως «τοπικές υποθέσεις» ή ως «κρατικές υποθέσεις», δηλαδή της
αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης. Στην δεύτερη περίπτωση τα
όργανα των ΟΤΑ θα ενεργούν ως κρατικά όργανα, δηλαδή οι
αρμοδιότητες αυτές θα υπάγονται στην έννοια των «ειδικών» κρατικών
καθηκόντων και συνεπώς θα τελούν υπό ιεραρχικό έλεγχο προς την
Κρατική Διοίκηση, ενώ στην πράξη θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η
άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής.
Ως εκ τούτου, η «αποστολή του Κράτους», αποτελεί και
συνταγματικό όριο στην μεταβίβαση-ανάθεση άσκησης κρατικών
αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ. Διότι, ο νόμος δεν μπορεί να μεταβιβάσειαναθέσει αρμοδιότητες των οποίων η άσκηση από την φύση τους (λ.χ.
επιστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας ανά την επικράτεια με
υπαγωγή στους ΟΤΑ των κρατικών οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας)
πρέπει να γίνει μόνο (ευθέως και πρωτογενώς) από το Κράτος, δηλαδή με
14
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αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους από τους ΟΤΑ, ΠερΔικ, 2003, σελ. 24. Ε.
Μπέσιλα-Βήκα, Τοπική Αυτοδιοίκηση, 1,2004, σελ. 392 και 405, Η κρίση του Συμβουλίου της
Επικρατείας κατά το χαρακτηρισμό υποθέσεων ως τοπικών ή γενικών, ΤιμΤομ ΣτΕ, σελ. 777. Π.
Δαγτόγλου, Γενικό διοικητικό δίκαιο, 2004, σελ. 686. Π.'Μ. Ευστρατίου, Η άσκηση αρμοδιοτήτων... του
Κράτους από τους ΟΧΑ., Δημ, 2004, σελ. 55. Γ. Παπαδημητρίου - Α. Παπακωνσταντίνου, Το Σύνταγμα
και η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της κρατικής διοίκησης στην
τοπ/κή αυτοδιοίκηση (Γν.), ΕΔΔ, 2005, σελ. 506. Π.-Μ. Ευστρατίου, Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως
φορέας «άσκησης αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους» (άρθρο 102 § 1, Σ), Δικ Περ,
2005, σελ. 544. Ε. Σπηλιωτοπούλου, Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, 2007, σελ. 323.
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την άμεση ευθύνη της Κυβέρνησης (άρθρα 82 §§ 1-2, 84, 85
Συντάγματος). Η άσκηση κρατικής «εποπτείας», δεν θεραπεύει την
συνταγματικά ανέλεγκτη μεταβίβαση-ανάθεση αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ,
διότι η «εποπτεία» προϋποθέτει και σέβεται την «πρωτοβουλία και την
ελεύθερη δράση» των ΟΤΑ (άρθρο 102, § 4, α’ Συντάγματος). Από το
άρθρο 102 του Συντ. συστηματικά ερμηνευόμενο, προκύπτουν,
ειδικότερα, τα εξής:
1. Το Κράτος καθορίζει ποσοτικά, δηλαδή το «εύρος» και
ποιοτικά, δηλαδή τις «κατηγορίες» των «τοπικών υποθέσεων» βάσει
νόμου. Συγκεκριμένα, το ποιες υποθέσεις θα είναι τοπικές καθορίζεται από
την κρατική βούληση.
2. Το Κράτος αποφασίζει, με νόμο, πόσες και ποιες «τοπικές
υποθέσεις» θα ανατεθούν στην «διοίκηση» των ΟΤΑ α' και β' βαθμού.
Διότι, ο νόμος καθορίζει την «κατανομή» τους (§ 1, γ'). Αν η ανάθεση γίνει
με Προεδρικό Διάταγμα, απαιτείται η τήρηση των προϋποθέσεων του
άρθρου 43 § 2 του Συντ. (ΣτΕ 3661/2005).
3. Ο ανωτέρω καθορισμός, μπορεί να έχει ήδη γίνει ή να γίνεται
κάθε φορά που το Κράτος αποφασίζει την «μεταβίβαση» αρμοδιοτήτων
του προς τους ΟΤΑ.
4. Η έννοια της «κατανομής» των «τοπικών υποθέσεων», στους
ΟΤΑ, συμπίπτει με την έννοια της «μεταβίβασης», κάθε φορά,
«αρμοδιοτήτων» στους ΟΤΑ. Ειδικότερα, οι εν λόγω αρμοδιότητες
αποτελούν «τοπικές υποθέσεις» και για το λόγο αυτό τόσο στις
περιπτώσεις της «κατανομής» όσο και στις περιπτώσεις της
«μεταβίβασης», πρέπει να ισχύσουν οι αρχές προστασίας της άσκησης των
αρμοδιοτήτων, όπως έχουν διαμορφωθεί για την κρατική αποκέντρωση. Η
ορθότητα της άποψης αυτής επιβεβαιώνεται από το γεγονός της
συντελεσθείσας ex lege διαδοχής ή υποκατάστασης των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων επιπροσθέτως στις δικαστικές έννομες σχέσεις του
Κράτους.
5. Ο καθορισμός, βάσει νόμου, υποθέσεων ως «τοπικών» είναι
υποχρεωτικός, υπό την έννοια ότι και η υπάρχουσα νομοθεσία δεν
επιτρέπεται να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί σε βαθμό που θα ανατρέπει
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τον σκοπό ύπαρξης και λειτουργίας των ΟΤΑ, δηλ. την «διοίκηση των
τοπικών υποθέσεων». Διαφορετικά ο νόμος θα είναι αντισυνταγματικός.
6. Ο σχετικός νόμος θα είναι αντισυνταγματικός αν δεν προβλέπει
«και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων» (§ 5, εδ. γ’).
α) Κατά τις διατάξεις των άρθρων 5 § 1, 21, 22, 24 και 106 § 1 σε
συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 82 του Συντάγματος, το Κράτος είναι
αρμόδιο να μεριμνά κυρίως για τις γενικές υποθέσεις του λαού, ενώ κατά
τις διατάξεις του άρθρου 102 § 1 του Συντάγματος, οι ΟΤΑ είναι αρμόδιοι
να μεριμνούν κυρίως για τις τοπικές υποθέσεις τμημάτων των δημοτών.
Το τεκμήριο, λοιπόν, της αρμοδιότητας για τις τοπικές υποθέσεις
συντρέχει υπέρ των ΟΤΑ και κατά του Κράτους. Το συμπέρασμα αυτό
προκύπτει από τη ρητή διατύπωση του άρθρου 102 παρ. 1 εδάφιο β’ του
Συντάγματος πως «υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών
υποθέσεων». Εντούτοις, το «τεκμήριο της αρμοδιότητας» υπέρ των ΟΤΑ,
μειώνεται ή και αναιρείται ένεκα αφενός της οικονομικής εξάρτησής τους
οπό το Κράτος και αφετέρου της δυνατότητας να καθορίζει το Κράτος με
νόμο «το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων».
Σημαντικό ωστόσο είναι πως και οι «γενικές υποθέσεις», ιδίως
στην σύγχρονη εποχή των έντονων κρατικών επεμβάσεων για την επίτευξη
της γενικής και της «περιφερειακής ανάπτυξης» (άρθρο 106 § 1
Συντάγματος), συνδέονται με τις «τοπικές υποθέσεις». Ενόψει μάλιστα της
ενεργού ανάμιξης των ΟΤΑ στην οικονομική ζωή και στον
προγραμματισμό της ανάπτυξης της Χώρας, οι «τοπικές υποθέσεις», δεν
είναι μόνο «τοπικές», αλλά και οι «γενικές υποθέσεις» δεν είναι μόνο
«γενικές»15. Οι αρμοδιότητες λοιπόν, ανεξάρτητα από την φύση των
υποθέσεων συμπλέκονται, διότι διαφορετικά δεν είναι δυνατή η
συνεργασία Κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (άρθρο 164 § 2,
ΔΚΚ/1989 και άρθρο 76 §1, β', ΚΔΚ).
Όπως αναφέρθηκε, οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ, στο πλαίσιο
πάντοτε των «τοπικών υποθέσεων», εξειδικεύονται από τον κοινό
Νομοθέτη, ο οποίος δικαιούται να προβαίνει σε «κατανομή» τους στους
15

ΣτΕ 1006/1956, ΣτΕ 363/1990, ΣτΕ 3440-3443/1998, ΣτΕ 2579/2000.
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βαθμούς
α’
και
β'
(άρθρο
102
παρ. 1 εδάφιο γ’ Συντάγματος). Αρχικά ο Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας του 1989 (ΠΔ 323/1989) καθόρισε δύο βασικές κατηγορίες
αρμοδιοτήτων: α) τις γενικές (άρθρο 23) που αφορούν την «διοίκηση όλων
των τοπικών υποθέσεων» και β) τις ειδικές, οι οποίες διακρίνονται
περαιτέρω ως εξής: η πρώτη κατηγορία είναι οι αποκλειστικές
αρμοδιότητες, δηλαδή απαριθμούνται ορισμένες αρμοδιότητες επί
αντίστοιχων «τοπικών υποθέσεων» (άρθρο 24). Στις αποκλειστικές
εντάσσονται και οι αρμοδιότητες Υπουργών και άλλων κεντρικών και
περιφερειακών οργάνων ή ακόμη ΝΠΔΔ και δημόσιων επιχειρήσεων γενικά, που μπορεί να μεταβιβάζονται με προεδρικό διάταγμα στους ΟΤΑ.
Στις αποκλειστικές πρέπει να ενταχθούν και οι αρμοδιότητες των Δήμων
που αφορούν τον προγραμματισμό της ανάπτυξης (άρθρα 14-16 ν.
1622/1986). Την δεύτερη κατηγορία αποτελούν οι συντρέχουσες, δηλαδή
όσες αρμοδιότητες δεν περιλαμβάνονται στις αποκλειστικές (άρθρο 25).
Με Προεδρικό Διάταγμα ήταν δυνατό συντρέχουσες αρμοδιότητες να
μεταφέρονται στις αποκλειστικές. Ωστόσο με την παρ. 1 του άρθρου 41
του Ν.2218/1994 καταργήθηκαν τόσο οι αποκλειστικές όσο και οι
συντρέχουσες αρμοδιότητες των ΟΤΑ όπως κατοχυρώνονταν στα άρθρα
23 και 24 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα του 1989 (ΠΔ 323/1989).
Στον επόμενο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (ΠΔ 310/1995)
υπήρχε πρόβλεψη οι ΟΤΑ να μπορούν να παραχωρήσουν αρμοδιότητες,
ακόμα και αποκλειστικές, στο Κράτος ή σε Νομικά Πρόσωπα - ΝΠΔΔ ή
ΝΠΙΔΔ (άρθρο 36)16 σε κάθε περίπτωση με την αυξημένη πλειοψηφία των
δύο τρίτων (ΣτΕ 1934/1998). Ουσιαστική προϋπόθεση για την
παραχώρηση ήταν η οικονομική αδυναμία των ΟΤΑ, που η οικονομική
τους υπόσταση εξαρτάται σε μεγάλη έκταση από τις κρατικές
επιχορηγήσεις. Έτσι, το Κράτος μπορούσε, να κατευθύνει ή και να αφαιρεί
την άσκηση και των αποκλειστικών αρμοδιοτήτων με κατάλληλο
χειρισμό, και αντίστοιχα περιορισμό, των εσόδων των ΟΤΑ. Όπως έχει
κριθεί, η ανάθεση έπρεπε να γίνεται με γνώμονα την προσφορότερη και
αποτελεσματικότερη άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας και δεν
16

ΣτΕ 1934/1998, ΣτΕ 619/2004.
18

προϋπέθετε, αναγκαίως, την πλήρη οικονομική ή οργανωτική αδυναμία
του ΟΤΑ. Εξάλλου, η ανάθεση δεν απαιτούσε να ήταν πλήρης, δηλαδή να
αφορά το σύνολο της σχετικής αρμοδιότητας του ΟΤΑ17. Υπό τον νέο
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, η ανωτέρω παραχώρηση αρμοδιοτήτων
μπορεί να πραγματοποιηθεί, με έμμεσο τρόπο, με την σύναψη
«προγραμματικών συμβάσεων»18.
Β. Αρμοδιότητες με Καλλικράτη
Στην ανωτέρω υποενότητα αναπτύχθηκαν οι γενικές αρχές που
διέπουν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού, δηλαδή
τους Δήμους, ως προς την διοίκηση και διαχείριση των τοπικών
υποθέσεων. Πρώτη σημαντική μεταρρύθμιση που τελέστηκε στις
αρμοδιότητες των Δήμων, λόγω κυρίως της συνένωσης και της
αναδιαμόρφωσης των τότε Δήμων και Κοινοτήτων, πραγματοποιήθηκε με
το σχέδιο «Καποδίστριας» όπως αυτό υλοποιήθηκε με το ν. 2539/1997.
Στη συνέχεια, και λόγω της αποτυχίας του «Καποδίστρια» να προβεί σε
ριζική αναδιαμόρφωση της λειτουργίας των τοπικών αυτοδιοικήσεων στην
Ελλάδα, εκκίνησε μια συζήτηση για την κατασκευή ενός νέου
νομοσχεδίου που θα συμβάλει στην σωστή και εναρμονισμένη διαχείριση
των αρμοδιοτήτων των Δήμων με σκοπό την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση των πολιτών. Η ρηξικέλευθη μεταρρύθμιση την οποία
επέφερε ο «Καλλικράτης», ο νόμος που διαδέχθηκε τον Καποδίστρια,
αφορά δύο σημεία: αφενός την γεωγραφική διεύρυνση των ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού και την αναβάθμιση των περιφερειών σε κεντρικές περιφερειακές
μονάδες, οι οποίες αντικαθιστούν τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και
αφετέρου την ενίσχυση των αρχών της δοτής αρμοδιότητας και της
επικουρικότητας, στη βάση των οποίων καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες
των Δήμων, των Περιφερειών αλλά και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Σκοπός ήταν να ενισχυθούν οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τόσο με ένα εύρος
17

ΣτΕ 619/2004.
Μακρής Στ. Ιωάννης, Ευθύνη οργάνων ΟΤΑ Α’ Βαθμού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
Θεωρία & Πράξη, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2015, σελ. 117.
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αρμοδιοτήτων που θα τους ωφελήσει όσο και με την ενδυνάμωσή τους από
απόψεως οικονομικής και λειτουργικής ισχύος19.
Σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 3852/2010 με τίτλο «Πρόσθετες
Αρμοδιότητες δήμων» αναφέρονται οι εξής αρμοδιότητες: «1. Στο άρθρο
75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και υπό τον τομέα β`
(«Περιβάλλον») προστίθενται οι ακόλουθες Αρμοδιότητες: «11. Η έκδοση
οικοδομικών αδειών, ο προέλεγχος για την έκδοση τους, ο έλεγχος
μελετών για οικοδομικές άδειες, συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές
Αρμοδιότητες, καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων για την
κατασκευή αυθαιρέτων κτισμάτων, κατά την κείμενη νομοθεσία, υπό την
επιφύλαξη της περίπτωσης 45 του άρθρου 280 του παρόντος. 12. Ο
έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των
ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, της μελέτης θερμομόνωσης, της μελέτης
παθητικής πυροπροστασίας και των σχετικών φορολογικών στοιχείων για
την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων,
κατά τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 5 του π.δ.
78/2006 (ΦΕΚ 80 Α). 13. Ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο
έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής. 14. Η σύνταξη
διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης
κατάστασης. 15. Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων που
προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή
πράξεων εφαρμογής. 16. Επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών
Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.. 17. Η σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής του
άρθρου 12 του ν. 1337/1983 (Συνολική Π.Ε., Μεμονωμένη Π.Ε.,
Διορθωτική Π.Ε.), συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων
διαδικασιών. 18. Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής. 19. Η έκδοση απόφασης για τον καθορισμό
μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των
κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σε έξι (6) έτη από την έκδοση
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Βακούλη Χαρά-Αλκμήνη, Το πρόγραμμα «Καλλικράτης»-Οι καινοτομίες που εισάγει και οι συνέπειες
εφαρμογής
του,
εργασία
δημοσιευμένη
σε:
https://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/20/2/1465.pdf, σελ. 21-23 [τελευταία επίσκεψη: 09-092020].
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της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο
22 παρ. 6 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α`). 20. Η προκαταρκτική πρόταση
ανάπλασης ορισμένης περιοχής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 9
και 10 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α). 21. Η γνωμοδότηση για παρέκκλιση
από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για
γεωκτηνοτροφικές,
γεωπτηνοτροφικές
ή
υδατοκαλλιεργητικές
εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων,
φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών
και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών από
οποιοδήποτε υλικό. 22. Η εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών
εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα. 23. Ο έλεγχος
εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ` άρθρο 115 Κ.Β.Π.Ν..
24. Η εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους, κατά την
πρόβλεψη της παρ. 1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.. 25. Η διαχείριση στερεών
αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης,
επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης,
λειτουργίας
σχετικών
εγκαταστάσεων,
κατασκευής
μονάδων
επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων
χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα
με τον αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά
την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 186 παρ. ΣΤ` αριθμ. 29 του παρόντος
νόμου. 26. Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές
διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους
ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών
ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και
οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, καθώς και
η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση
μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν
συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά
τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του
οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του
δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του
άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. 27. Η διενέργεια δειγματοληπτικών
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ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισμού
σκυροδέματος. 28. Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου
να διαπιστωθεί η ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου. 29. Η χορήγηση
άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων
ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.» «30. Η
σύνταξη των πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης, τακτοποίησης,
προσκύρωσης
κατά
τις
διατάξεις
του
ν.δ.
17.7.1923
συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.» «31.
Η επιμέλεια μεταγραφής ή καταχώρισης των Πράξεων Εφαρμογής του
άρθρου 12 του ν. 1337/1983 σε Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολόγιο.» «32.
Η Σύσταση επιτροπής του άρθρου 1 του π.δ. 5/1986 (Α` 2) για τον
προσδιορισμό της αξίας ακινήτων για την εισφορά σε χρήμα.»
Εξάλλου με την παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010, όπως έχει
τροποποιηθεί και με μεταγενέστερες διατάξεις, προστέθηκαν νέες
αρμοδιότητες στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
και συγκεκριμένα στον τομέα γ’ που αφορά την «Ποιότητα Ζωής και
Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων». Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν:
«15. Η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου
αρμοδιότητας δήμου. 16. Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς
και η μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών σήμανσης,
σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου του δήμου. 17.
Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της
διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών,
καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των
στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών. 18.
Ο καθορισμός κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού
έργου. 19. Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση,
λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των
σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του
άρθρου 4 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80 Α`) και των σχετικών Κ.Υ.Α. 20. Η
χορήγηση έγκρισης δομικής κατασκευής κεραίας σταθμού στην ξηρά,
σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2801 /2000 (ΦΕ Κ 46 Α`) και το άρθρο 24
Α` παρ. 5 εδάφιο ε` του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 129 Α), όπως ισχύει, καθώς
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και η Επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες. 21. Η χορήγηση άδειας
εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, φωτεινών
επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων, καθώς και ο
έλεγχος της λειτουργίας αυτών. 22. Η Σύσταση επιτροπής φιλικού
διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε
προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η τήρηση
αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς και η τήρηση
μητρώου καταναλωτών. 23. Ο καθορισμός των προδιαγραφών των
στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών των αστικών και
υπεραστικών γραμμών. 24. Η απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων
στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους. 25. Η παραλαβή των
αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν
υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ. 26. Ο καθορισμός του
εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΞΙ. 27. Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας
αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου
ημερολογιακού έτους κατ’ άρθρο 31 του ν. 2963/2001. 28. Η περισυλλογή
αδέσποτων σκύλων, καθώς και η ίδρυση ή βελτίωση εγκαταστάσεων
καταφυγίων αδέσποτων σκύλων. 29. Ο καθορισμός των ωρών έναρξης και
λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών. 30. Η
χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς. 31. Η χορήγηση των
αδειών παραγωγών και η θεώρηση τους από τον οικείο δήμο, όπου ο
παραγωγός κατοικεί. Η αρμοδιότητα αυτή δεν αφορά την έκδοση αδειών
στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. 32. Η συνδρομή στο έργο του
Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων, που ζητούν τα
εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες τους. Η
χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 34. Η
χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και
εμπορευμάτων. 35. Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση
αδειών εκγυμναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών
υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. 36. Η έκδοση αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών
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εγκαταστάσεων, καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων και
ηλεκτρολογικών ελέγχων. 37. Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου
Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των
Κέντρων Ελέγχου Καυσαερίων. 38. Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε
συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση
συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων. 39. Η θεώρηση των Καρτών
Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων οχημάτων. 40. Η
παροχή υπηρεσίας δωρεάν ασύρματης πρόσβασης των πολιτών στο
διαδίκτυο μέσω του Δικτύου Σύζευξις II, δημοτικού δικτύου ή άλλου
παρόχου.
Επιπρόσθετα, στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων επέρχονται και άλλες τροποποιήσεις που αφορούν τον τομέα
ε’, δηλαδή της «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης». Οι
αρμοδιότητες που αναπτύσσονται είναι οι εξής: «7. Η εφαρμογή
προγραμμάτων εμβολιασμών και η διενέργεια τους. 8. Η τήρηση κανόνων
υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. 9. Η χορήγηση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς
και σε συλλόγους ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
10. Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα Ιδρύματα παιδικής προστασίας
ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και η ευθύνη λειτουργίας
των παιδικών εξοχών. 11. Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων
και ιδρυμάτων, καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού τους, η
παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιχορηγήσεων, που δίδονται σε
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς. 12. Η
οικονομική ενίσχυση αυτοστεγαζόμενων, η μίσθωση ακινήτων, η ρύθμιση
διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και η επιβολή κυρώσεων για
παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας. 13. Ο διορισμός μελών διοικητικών
συμβουλίων, η εποπτεία και η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων
προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως Κέντρων Παιδικής
Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ
και ΚΕΠΕΠ). 14. Ο ορισμός ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και
εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη
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χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας. 15. Η χορήγηση της Κάρτας
Αναπηρίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής
Πιστοποίησης Αναπηρίας. 16. Η έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής
αδυναμίας. 17. Η καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους,
ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους,
διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από
εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους,
υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε
λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 Α), της σχετικής νομοθεσίας,
καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων. 18. Η δωρεάν
παραχώρηση της χρήσης οικημάτων λόγω απορίας ή για άλλους σοβαρούς
λόγους. 19. Η αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής. 20. Η
υλοποίηση: α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα
Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό
του αντίστοιχου Υπουργείου, β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας
υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση, γ)
προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 21. Η έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής
προστασίας. 22. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών
και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών. 23. Η χορήγηση
αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών
αγορών. 24. Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη
μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής. 25. Η πληροφόρηση των δημοτών
για θέματα δημόσιας υγείας. 26. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών
επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα
από κινητική αναπηρία. 27. Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι
πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και
φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων. 28. Η
οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές
υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας τους, κατά τις ρυθμίσεις της
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παρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α`). 29. Η εφαρμογή
προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών
νοσημάτων ζώων. 30. Η επιβολή ή άρση υγειονομικών μέτρων, λόγω
εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς
μεταφορά ζώων. 31. Ο ορισμός ελεγκτή γιατρού Ο.Γ.Α. για τα Ν.Π.Δ.Δ.
του νομού. 32. Ο ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των
Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, από το δήμο όπου
εδρεύουν τα ταμεία. 33. Η εφαρμογή, οργάνωση και εποπτεία της τεχνητής
σπερματέγχυσης και του συγχρονισμού του οίστρου των ζώων. 34. Η
παροχή γνωμάτευσης από τον αρμόδιο κτηνίατρο για υγειονομική
καταλληλότητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.»
Σημαντικές προσθήκες σημειώθηκαν στο άρθρο 75 παρ. Ι του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, και όσον αφορά τον τομέα στ’
«Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπου ανατίθενται στους Δήμους
οι ακόλουθες αρμοδιότητες: «13. Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου
μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού
σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 14. Η συγκρότηση
επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση
διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να
χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. Η εκτίμηση της αξίας του οικοπέδου γίνεται
από την επιτροπή του άρθρου 186 του ν. 3463/2006. Τα ανωτέρω ισχύουν
και για μισθώσεις κτηρίων προς στέγαση σχολείων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους Δήμους. Σχετικές αποφάσεις
συγκρότησης της επιτροπής καταλληλότητας για μίσθωση σχολικών
ακινήτων που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3852/2010 μέχρι
τη δημοσίευση του παρόντος είτε από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης είτε από τον Δήμαρχο, θεωρούνται νόμιμες. 15. Η
απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και
η ανέγερση σχολικών κτιρίων. 16. Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση
δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση και συστέγαση αυτών και σε
περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της αποκλειστικής χρήσης
ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και
της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της
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κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας. 17. Η διάθεση διδακτηρίου για
άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων,
κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή. 18. Η
σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων20. 19. Η εποπτεία
και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. 20. Η έγκριση της
εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων,
δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία. 21. Η
οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους
μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής. 22. Ο διορισμός και
η αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες,
εφόσον έχουν τοπική σημασία. 23. Η έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης
ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και
υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών. 24. Ο καθορισμός κοινωφελούς
χρήσης των σχολείων σε περίπτωση Παύσης της λειτουργίας τους. 25. Η
κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και
συντήρηση των σχολικών κτιρίων. 26. Η επιβολή κυρώσεων, κατά τις
ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα
παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτηση τους. 27. Η
διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου,
εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου. 28. Η χορήγηση αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων,
μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και
συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ.
16/1966 (ΦΕΚ 7 Α`). 29. Η συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου
στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας. 30. Η
επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα
δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, καθώς και όσων
συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των
20

Η αρχική διάταξη προέβλεπε την εξής αρμοδιότητα: «Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής
στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς
και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και λυκείων». Ωστόσο,
καταργήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4089/2012, ΦΕΚ Α 206/26.10.2012, ενώ η νέα διάταξη προστέθηκε
με το άρθρο 69 παρ.2 του ν. 4257/2014, ΦΕΚ Α 93/14.7.2014.
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δύο τρίτων (2/3) των μελών του. 31. Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών
Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την απόφαση αυτή, η οποία εκδίδεται
κατόπιν γνώμης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, εντός έτους από
τη δημοσίευση του παρόντος, προσδιορίζονται ειδικότερα τα Εθνικά
Αθλητικά Κέντρα, κατ` αντιστοιχία προς τους οικείους δήμους,
εξειδικεύονται τα θέματα που αναφέρονται στην εποπτεία, καθώς και κάθε
σχετικό τεχνικό, λεπτομερειακό και διαδικαστικό ζήτημα.»
Μια εξίσου κρίσιμη προσθήκη στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων σχετίζεται με έναν νέο τομέα (υπό στοιχείο η’
τομέας) που φέρει τον τίτλο «Αγροτική Ανάπτυξη - Κτηνοτροφία Αλιεία». Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει τις κάτωθι αρμοδιότητες που θα
λειτουργήσουν για πρώτη φορά εντός των ΟΤΑ α’ βαθμού: «1. Η Σύσταση
και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.). 2. Η μελέτη και
εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη
γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται
με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα
βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα. 3. Η άσκηση
εποπτείας από τους δήμους, όπου εδρεύουν, των Τοπικών Οργανισμών
Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών
Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Αρδρευσης (Τ.Ε.Α.)
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α), όπως ισχύει
και τις κατ` εξουσιοδότηση του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς
και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής
άρδευσης και στράγγισης. 4. Η διαχείριση βοσκοτόπων. 5. Η παροχή
γνώμης για τον καθορισμό Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών
(Β.Ε.ΠΕ.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ` άρθρο 5
του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α`). 6. Η έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για
την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και τη
διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις
εστίες τους. 7. Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της
φυτικής και ζωικής παραγωγής. 8. Η σύνδεση αγροτικής παραγωγής και
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τουριστικής ανάπτυξης. 9. Η προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης
νέων αγροτών. 10. Η εκτίμηση και παρακολούθηση της γεωργικής και
κτηνοτροφικής παραγωγής ως και των απολαμβανομένων υπό των
παραγωγών τιμών γεωργικών προϊόντων. 11. Η παρακολούθηση της
πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων και η λήψη
αντιπροσωπευτικών τιμών. 12. Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού
για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των
εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και
διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 13. Η συνεργασία με Ιδρύματα
έρευνας της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής. 14. Η
ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων
καλλιέργειας. 15. Η καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης. 16. Η χορήγηση άδειας για τη λειτουργία
κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, καθώς και ειδικής άδειας
για αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων. 17. Η εφαρμογή και ο
έλεγχος του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού
κεφαλαίου του δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων,
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών
μητρώων). 18. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων
διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων. 19. Η παροχή γνωμάτευσης
για υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια
έκθεση ζώων. 20. Η χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία
κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α). 21. Η χορήγηση αδειών, ανανέωσης, ανάκλησης
και μεταβίβασης λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης
κτηνιατρικών και αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων. 22. Η χορήγηση
των σχετικών αδειών για την καταλληλότητα των αυτοκινήτων που
μεταφέρουν ζώα. 23. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας και η εποπτεία των
ιδιωτικών κτηνιατρείων, κλινικών ιατρείων. 24. Η άδεια για την ίδρυση
και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η Σύσταση των γνωμοδοτικών
επιτροπών του π.δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α), η διενέργεια επιθεωρήσεων και
29

ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 98/200421. 25.
Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή
δικαιοδοσίας του δήμου. 26. Η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για
βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις,
εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας. 27. Οι
αποφάσεις καταστροφής, εκποίησης και έγκρισης του αποτελέσματος της
σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων
αλιείας (άρθρο 7 παρ. 3 και 4 του ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α). 28. Η
απόφαση
εφαρμογής
του
προγράμματος
ανάπτυξης
των
ιχθυοκαλλιεργειών με την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του
αναγκαιούντος (γόνου) ιχθυδίων για τον εφοδιασμό με αυτόν των
ενδιαφερόμενων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών (άρθρο 110 παρ. α` του
π.δ. 433/1977). 29. Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των
υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στα εσωτερικά ύδατα. 30. Η κατάρτιση
μελετών και η σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων που αφορούν
δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας
των υδάτινων οικοσυστημάτων. 31. Η διοργάνωση ενημερωτικών
συναντήσεων με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και γενικά εργαζόμενους σε
επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα. 32. Η έγκριση για τη διενέργεια
εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και ο καθορισμός της απαγορευτικής
περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις λίμνες. 33. Η χορήγηση
άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας. 34. Η
απόφαση καθορισμού των όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών αλιείας
και η απόφαση για περιορισμό της αλιείας στη λίμνη Ταυρωπού (άρθρο 18
παράγραφοι 1 και 2 του ν.δ. 420/1970). 35. Η έγκριση της χορήγησης από
τις αρμόδιες Αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικά σκάφη για τη
διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα και η ανάκληση της έγκρισης αυτής
(άρθρο 8 παρ. β` εδάφ. γγ` του π.δ. 915/1981, άρθρο 14 τουβ.δ. 666/1966,
ΦΕΚ 160 Α` και άρθρο 1 παρ. 2 τουβ.δ. 152/1969 (ΦΕΚ 56 Α)22. 35.[36]
Η απόφαση διάθεσης σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικάΙδρύματα ή
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Η περ.24 διαγράφηκε με το άρθρο 8 παρ.1 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11.04.2012).
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H με αριθμό 35 αρμοδιότητα καταργήθηκε με το άρθρο 64 παρ. 44 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α
32/11.2.1014) και οι αρμοδιότητες 36 έως 69 αναριθμούνται αντίστοιχα σε αρμοδιότητες 35 έως 68.
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σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων
και λοιπού εξοπλισμού που δημεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί
(άρθρο 2 παρ. 3 του ν.1740/1987, ΦΕΚ221 Α`, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α). 36. [37] Η τήρηση
στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων. 37. [38] Η
αντιμετώπιση θεμάτων και η εισήγηση μέτρων που αφορούν τη διακίνηση,
μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών
προϊόντων σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. 38. [39] Η
επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για
ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους
(άρθρο 10 του ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
ν.1740/1987 και το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 2040/1992). 39. [40] Η έγκριση
για διενέργεια αθλητικής αλιείας (π.δ. 373/1985 άρθρο 5 παρ. 2 ΦΕΚ 131
Α). 40. [41] Η χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966
άρθρα 1, 2, 3 (ΦΕΚ 160 Α) και π.δ. 373/1985). 41. [42] Η άδεια χρήσης
καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών (π.δ.
373/1985 άρθρο 3 παρ. 2). 42. [43] Η έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού
σκάφους (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991 άρθρο 1 παρ. 1α, 1β, 1γ και άρθρα
3 και 4, ΦΕΚ 98 Α). 43. [44] Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας αλιείας
(β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991, άρθρο 1 παρ. ΐδ). 44. [45] Η άδεια
μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους (π.δ.
261/1991 άρθρο 2). 45. [46] Η άδεια αντικατάστασης μηχανής αλιευτικού
σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 4). 46. [47] Η επιβολή κυρώσεων σε όσους
δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και αξία αλιευμάτων
των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (π.δ. 333/1990 άρθρο 2, ΦΕΚ
143 Α). 47. [48] Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών
υδρόβιων οργανισμών (π.δ. 54/1978, ΦΕΚ 10 Α`, π.δ. 398/1990 άρθρο 5
παρ. 2β, ΦΕΚ 159 Α). 48. [49] Η σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από
το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων και φυτών ή φυκιών ή των αυγών
τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό υδάτων. 49. [50] Η έγκριση της
χορήγησης, από τις αρμόδιες Αρχές, αδειών αλιείας στα επαγγελματικά ή
ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας (π.δ. 915/1981 άρθρο 8 παρ.
β`, γγ`, β.δ. 666/1966 άρθρα 2,3,4 παρ. 2 και 11, β.δ. 152/1969 άρθρο 1
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παρ. 2, ΦΕΚ 43 Α). 50. [51] Ο καθορισμός της διάρκειας, έναρξης και
λήξης της απαγορευτικής περιόδου αλιείας στους ποταμούς χωρικής
αρμοδιότητας του οικείου δήμου (π.δ. 235/1979 άρθρο 2 παρ.1 ΦΕΚ 65
Α). 51. [52] Ο καθορισμός του αριθμού των με μηχανικό αλιευτικό
συγκρότημα (γρι-γρι) αλιευόντων συγκροτημάτων στο ελληνικό τμήμα
της Λίμνης Μεγάλη Πρέσπα και των προύποθέσεων με τις οποίες θα
διενεργείται η αλιεία (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 παρ. Β1, ΦΕΚ 49 Α). 52.
[53] Ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και
εργαλείο στις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (β.δ.
142/1971 άρθρο 2 παρ. Β2). 53. [54] Ο καθορισμός περιορισμών κατά τη
διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών λιμνών για την προστασία των
έργων που υπάρχουν σε αυτές (β.δ. 142/1971 άρθρο 2 περ. Γ3). 54. [55] Η
απαγόρευση ή έγκριση χρησιμοποίησης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων
στις λίμνες Μεγάλη Πρέσπα και Δοϊράνη (β.δ. 249/1972 άρθρο 1 παρ. 2).
55. [56] Η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για
ορισμένη περίοδο σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου,
όταν το επιβάλλει η προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της
αλιείας και σπογγαλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρο 7, β.δ. 152/1969 άρθρο 1
παρ. 2). 56. [57] Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για απόδοση εσόδων
από την εκμετάλλευση ιχθυοτροφείων λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού (άρθρο 65 παρ. 2 του ν.δ. 420/1970). 57. [58] Η έγκριση για
μετατροπή ή αντικατάσταση εργαλείων στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
- Αιτωλικού (β.δ. 435/1970, ΦΕΚ 142 Α). 58. [59] Η πρόταση για εγγραφή
πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων εκτάσεων (άρθρο 3
του ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. 3
του ν. 1740/1987). 59. [60] Η απόφαση για τον καθορισμό όρων
χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών σε κατοίκους άλλων περιοχών στις
τεχνητές λίμνες Πολυφύτου και Μόρνου (άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 972/1979,
ΦΕΚ 224 Α). 60. [61] Η απόφαση αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των μη
εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με τις
υπηρεσίες (π.δ. 402/1988, άρθρο 18 παρ. Βϋ) άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970).
61. [62] Η απόφαση εξαιρέσεων υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων
στις ιχθυόσκαλες (άρθρο 24 παρ. 1α του ν.δ. 420/1970). 62. [63] Η
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Σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών (άρθρο
9 παρ. 4 του ν. 2040/1992). 63. [64] Η έγκριση και τροποποίηση
καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και η παροχή σε αυτούς
τεχνικών οδηγιών. 64. [65] Η έγκριση για την τροποποίηση ή συμπλήρωση
του είδους των εργαλείων με τα οποία και μόνο επιτρέπεται η αλιεία στις
λίμνες (άρθρο 1 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58 Α). 65. [66] Η χορήγηση
ειδικής άδειας για αλιεία αθερίνας στη λίμνη Τριχωνίδα (άρθρο 1 του π.δ.
99/2003, ΦΕΚ 94 Α), καθώς και η έκδοση απόφασης για την κοπή των
καλάμων στις λίμνες (άρθρο 2 παρ. 2 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58 Α). 66.
[67] Η κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και
εξοπλισμών σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά
σκάφη. 67. [68] Η παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή
διαρρύθμιση που αφορά ή θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των
ιχθυοσκάλων (ν.δ. 420/1970, άρθρο 22 παρ. 3, π.δ. 422/1991 άρθρο 1 παρ.
3, ΦΕΚ 154 Α). 68. [69]. Η γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση
και αναμίσθωση υδάτινων εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και
μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής
μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη χορήγηση άδειας
ίδρυσης και λειτουργίας τους.»
Σημαντικές προσθήκες πραγματοποιήθηκαν και στο άρθρο 75
παρ. II του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που αφορούν κρατικές
αρμοδιότητες και ειδικότερα: «26. Η πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου,
καθώς και η πρόσληψη πατρώνυμου και μητρωνυμου από παιδιά, που
γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων. 27. Ο
εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών
αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων
ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 28. Ο καθορισμός των
χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων. 29. Η
χορήγηση (από το δημοτικό συμβούλιο) αδειών ίδρυσης υπεραγορών
λιανικού εμπορίου. 30. Η χορήγηση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου)
άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και ο καθορισμός του
ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών στο δήμο, καθώς και η συγκρότηση
(με απόφαση δημάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
33

31. Η έγκριση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) της λειτουργίας
Κυριακάτικων Αγορών, καθώς και η χορήγηση άδειας συμμετοχής στις
αγορές αυτές. 32. Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση,
τη διάλυση και τον καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών
Αγορών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της
χορήγησης επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε
άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από την απόφαση τοποθέτησης των
πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται από το περιφερειακό
συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω Αρμοδιότητες δεν
αφορούν τους δήμους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. 33. Η
συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και
επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών. 34. Η εφαρμογή της ισχύουσας
νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, «και
πώλησης προϊόντων καπνού, καθώς και παραχώρησης του δικαιώματος
εκμετάλλευσης κυλικείου- καφενείου κατά τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν.δ. 1044/1971, όπως ισχύει. 35. Η λήψη απόφασης σχετικά με τον
καθορισμό των ωρών ανοίγματος, μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος
των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για
κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που διημερεύουν και
διανυκτερεύουν. 36. Η παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί
κατάστημα πώλησης σκύλων ή γατών (μετά από έκθεση Κτηνιατρικής
Αρχής), καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του καταστήματος. 37. Η
χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη
περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και η συγκρότηση σχετικής
εξεταστικής επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου. 38. Η χορήγηση
άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ’ άρθρο 17 του ν. 3377/2005,
καθώς και ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων. 39. Η χορήγηση
αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών), η ρύθμιση
θεμάτων λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών. 40. Η χορήγηση αδειών
καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά ή
υπαίθριων ή μικτών. 41. Η δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων
και με δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία. 42. Η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων
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ή η καταβολή του μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της
πυροσβεστικής υπηρεσίας.»
Από την παράθεση των ανωτέρω νομοθετικών αλλαγών στις
αρμοδιότητες των Δήμων συνάγεται η θεμελιώδης ενίσχυση των
λειτουργιών των βασικότερων τομέων των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα, όμως, επιχειρείται και η οικονομική και
διοικητική
αυτοτέλεια
επανακαθορίζοντας
τον
τρόπο
αυτοχρηματοδότησης των ΟΤΑ. Σύμφωνα και με την Αιτιολογική Έκθεση
του ν. 3852/2010, αλλά όπως προκύπτει και από τον τίτλο που φέρει ο
νόμος «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», στόχος είναι η αποκέντρωση, με
κίνητρο την βέλτιστη δημοσιονομική διαχείριση και την ταχύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών με βάση τον αποκλειστικό χειρισμό των
τοπικών υποθέσεων από τους Δήμους και την ταξινόμηση αυτών στους
αντίστοιχους φορείς εξουσίας23.
Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί το γεγονός πως ο εκσυγχρονισμός
του διοικητικού μηχανισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να
αποτέλεσε τον εναρκτήριο λόγο μεταρρύθμισης του Προγράμματος
«Καποδίστριας», αλλά κεντρικός άξονας για την δημιουργία και εφαρμογή
του «Καλλικράτη» αποτέλεσε η συλλογιστική πως η σχετική νομοθεσία
οφείλει αφενός να υπακούει στις αρχές που τάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση
και αφετέρου να ενταχθεί στο ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο και
προγραμματισμό. Οι εξουσίες της Δημόσιας Διοίκησης δεν έχουν
καταστεί υπερεθνικές υπό την έννοια ότι δεν έχουν παραχωρηθεί στην
Ένωση, αλλά οι αρχές της επικουρικότητας και της διαφάνειας, δύο εκ των
θεμελιωδών αρχών της Ευρώπης, έχουν εισαχθεί ρητά και στην Συνθήκη
της Λισσαβόνας, με την οποία συμμορφώνεται το Πρόγραμμα
«Καλλικράτης»24. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να καταστούν οι
23

Βακούλη Χαρά-Αλκμήνη, Το πρόγραμμα «Καλλικράτης»-Οι καινοτομίες που εισάγει και οι συνέπειες
εφαρμογής
του,
εργασία
δημοσιευμένη
σε:
https://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/20/2/1465.pdf, σελ. 24-26 [τελευταία επίσκεψη: 09-092020].
24
Βακούλη Χαρά-Αλκμήνη, Το πρόγραμμα «Καλλικράτης»-Οι καινοτομίες που εισάγει και οι συνέπειες
εφαρμογής
του,
εργασία
δημοσιευμένη
σε:
https://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/20/2/1465.pdf, σελ. 27-29 [τελευταία επίσκεψη: 09-092020].
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εθνικές νομοθεσίες και οι διοικητικές δομές εξωστρεφείς, να
εξακολουθήσουν να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους
δημοκρατικούς θεσμούς, συνδυάζοντας τις διαδημοτικές και
διαβαθμιδικές συνθήκες ώστε να επιτύχουν την διεθνοποίηση των ΟΤΑ.
Σημαντικό βήμα για την αποδοτικότερη άσκηση των πρόσθετων
αρμοδιοτήτων των Δήμων, ως ΟΤΑ πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης
αποτέλεσε η μείωση του αριθμού των Δήμων στην Ελλάδα, στο ένα τρίτο
αυτών που δημιουργήθηκαν με το σχέδιο «Καποδίστριας». Η χωροθέτηση
των Δήμων αυτών συντελέστηκε ως επί το πλείστον με αντικειμενικά
κριτήρια, κυρίως δημογραφικά, γεωγραφικά, αναπτυξιακά κλπ.,
προκειμένου να καταφέρουν να αναπτύξουν τις κατάλληλες δομές και να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που επιτάσσει η σύγχρονη ευρωπαϊκή και
εθνική πραγματικότητα25.
Γ. Πρόσφατες Νομοθετικές Αλλαγές στις Αρμοδιότητες των
Δήμων
Έπειτα από την νομοθετική μεταρρύθμιση που επέφερε το
πρόγραμμα «Καλλικράτης» στις αρμοδιότητες και στη δομή της
πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, ακολούθησε το πρόγραμμα
«Κλεισθένης Ι», που θεσπίσθηκε με το ν. 4555/201826. Οι στοιχειώδεις
τροποποιήσεις που παρατηρούνται στις αρμοδιότητες των Δήμων με τις
νέες νομοθετικές διατάξεις εκκινούν από το άρθρο 72 ν. 4555/2018 που
αφορά τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου: «Η παρ. 6 του άρθρου
25

Μίνης Αλέξανδρος, Η εδαφική αναδιάρθρωση της χώρας μέσα από τη μεταρρύθμιση του προγράμματος
«Καλλικράτης»,
μελέτη
δημοσιευμένη
σε:
https://www.ekdd.gr/ekdda/files/ergasies_esdd/23/034/1851.pdf, σελ. 20-21 [τελευταία επίσκεψη: 0909-2020].
26
Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως ο τίτλος του ανωτέρω νόμου είναι ο εξής: «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων
σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». Είναι φανερό πως συγκρίνοντας τους τίτλους των νόμων
που αφορούν το πρόγραμμα «Καλλικράτης» και το πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι», παρουσιάζονται
αρκετές ομοιότητες που αφορούν κυρίως τη μεταρρύθμιση που επιχειρείται ως προς την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και την διαχείριση των αρμοδιοτήτων από τους ΟΤΑ.
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65 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Το δημοτικό συμβούλιο
μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην οικονομική επιτροπή και στην
επιτροπή ποιότητας ζωής αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό
τους.». Με τη διάταξη αυτή αναγνωρίζεται η δυνατότητα στο δημοτικό
συμβούλιο να μεταβιβάζει δικές του αρμοδιότητες οι οποίες έχουν
συνάφεια με το αντικείμενό τους, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και
στην Οικονομική Επιτροπή. Επομένως, οι Δήμοι διατηρούν την
αρμοδιότητά τους στους τομείς αυτούς, αλλά παρέχεται η δυνατότητα
αλλαγής του αρμόδιου οργάνου λήψης αποφάσεων και συντονισμού των
ενεργειών που τις αφορούν.
Επιπροσθέτως, με το νόμο 4555/2018 πραγματοποιείται μια
ουσιώδης αλλαγή, η οποία σχετίζεται με τη λειτουργία των κοινοτήτων
στην οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι Κοινότητες δεν
διακρίνονται πλέον σε δημοτικές και τοπικές αλλά αποτελούν ενιαία δομή
ενδοδημοτικής αποκέντρωσης, και σε αυτές μεταβιβάστηκαν νομίμως οι
αρμοδιότητες που αναπτύσσονται κατωτέρω. Σημαντική, λοιπόν,
θεωρήθηκε η ρητή χάραξη των αρμοδιοτήτων των κοινοτήτων ανάλογα με
την πληθυσμιακή τους κατανομή. Ειδικότερα, στο άρθρο 82 του ν.
4555/2018 προβλέπονται τα εξής: «Αρμοδιότητες προέδρου του
συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων Αντικατάσταση του άρθρου 81 του ν. 3852/2010. Το άρθρο 81 του ν.
3852/2010, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 81
Αρμοδιότητες προέδρου συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων
(300) κατοίκων-Ο πρόεδρος του συμβουλίου κοινότητας άνω των
τριακοσίων (300) κατοίκων, πέρα από τις αρμοδιότητες εκείνες που
προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ασκεί και τις εξής αρμοδιότητες: α)
Εκπροσωπεί το συμβούλιο της κοινότητας. β) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα
που του ανατίθεται από τον δήμαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον
δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της
κοινότητας, συνεργάζεται με τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τις
αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα
που θα συζητηθεί στο συμβούλιο της κοινότητας, παρακολουθεί την
προώθηση από το δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του
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συμβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του
δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα
ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά
ειδικά την αντίστοιχη κοινότητα. γ) Εισηγείται στο συμβούλιο θέματα της
αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου που
λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 83 έως 84. δ) Ενεργεί
πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές
διατάξεις. ε) Συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την
κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του, στις περιπτώσεις που
προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 (Α` 244) ή την πράξη σύστασής
του, η συμμετοχή προέδρου τοπικού συμβουλίου ή δημάρχου δήμου, ο
οποίος καταργείται με τον παρόντα νόμο.».
Επιπρόσθετα, στο άρθρο 83 του ν. 4555/2018 ορίζονται οι εξής
αρμοδιότητες: «Αρμοδιότητες προέδρου κοινότητας έως και τριακοσίων
(300) κατοίκων - Αντικατάσταση του άρθρου 82 του ν. 3852/2010. Το
άρθρο 82 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 82Αρμοδιότητες προέδρου κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων
1. Ο πρόεδρος της κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων ασκεί
κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήμαρχο και συμμετέχει
στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται
υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη
περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη κοινότητα. 2.
Πλέον των όσων προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο
πρόεδρος κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, ασκεί τις
ακόλουθες αρμοδιότητες: α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις
προς το δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της
κοινότητας, καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που
έχουν εκτελεστεί, β) αποφασίζει για την κατανομή του αναλογούντος στην
κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται
για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του
άρθρου 259, γ) μεριμνά για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής
και αγροτικής οδοποιίας της κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες
συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία δια του
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αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος
των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές, δ) μεριμνά για την
καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια
υπηρεσία του δήμου για την καλή τήρηση αυτής, ε) λαμβάνει μέτρα για
την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα
ύδρευσης και αποχέτευσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την
εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από
την καθυστέρηση αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την
επαρκή υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το
λόγο αυτόν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ, στ)
μεριμνά για την αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του
δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνεργάζεται γι` αυτό με την αρμόδια
υπηρεσία του δήμου, ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια
των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον
υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου, η) μεριμνά για την
εύρυθμη λειτουργία, τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της
κοινότητας, προεγκρίνει την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών
ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την
ανακομιδή οστών, θ) καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που
μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και είναι
υπεύθυνος της ομάδας πυρασφάλειας της κοινότητας. Για την κατάρτιση
του σχεδίου πρόληψης πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών
συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου ενώ κατά τη διάρκεια
επιχειρήσεων αντιμετώπισης πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται
στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, ι) είναι υπεύθυνος για την προστασία
της δημοτικής περιουσίας στα όρια της κοινότητας και έχει καθήκον να
αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή
προσβολές των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δήμου, ια) ενεργεί
πληρωμές από την πάγια προκαταβολή, που συνιστάται κατά τις σχετικές
διατάξεις, ιβ) συμμετέχει στη διοίκηση κληροδοτήματος, με έδρα την
κοινότητα στην οποία ασκεί τα καθήκοντά του, στις περιπτώσεις που
προβλέπεται, σύμφωνα με το ν. 2539/1997 ή την πράξη σύστασής του, η
συμμετοχή προέδρου τοπικού συμβουλίου ή δημάρχου δήμου, ο οποίος
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καταργείται με τον παρόντα νόμο, ιγ) στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι
ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 2 και
την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α` 171), ο πρόεδρος
κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων προτείνει, ως προς την
κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις όπου
επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία
εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες
εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης
οχημάτων, ιδ) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες
εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας. 3. Ο
πρόεδρος της κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων διατυπώνει
επίσης γνώμη στο δημοτικό συμβούλιο για: α) τις υπηρεσιακές μονάδες
του δήμου, για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην
κοινότητα, με κριτήριο ότι θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση
των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής, β) την αξιοποίηση των
ακινήτων του δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε μορφής
εκμίσθωση ή παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και
την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και
δωρεά, περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα
όρια της κοινότητας, γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της
περιοχής, δ) τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, τη
συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών,
κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων
και κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας, ε) την κυκλοφορία
και τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας, στ) την προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής
περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών, ζ) την προστασία της
δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορρύπανση,
η) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, θ) τη
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της
περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά
θέματα, ι) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα, ώστε η λειτουργία και
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ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, να αποβλέπει στην καλύτερη
εξυπηρέτηση των κατοίκων της, ια) την εύρυθμη λειτουργία των
δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων
υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας, ιβ) την τροποποίηση των
ορίων της κοινότητας, ιγ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων
που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας, ιδίως
αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της, ιδ) την
αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας. 4. Με
αιτιολογημένη απόφασή του, ο πρόεδρος της κοινότητας έως και
τριακοσίων (300) κατοίκων εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, σχετικά
με τη λήψη απόφασης, για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και
ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και
πολύτεκνους, καθώς και τη μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή
από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα,
καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και
«διοικητικής βοήθειας». 5. Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή
δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά σε κοινότητα έως
τριακοσίων (300) κατοίκων, γίνεται από την οικονομική επιτροπή, μετά
από σύμφωνη γνώμη του οικείου προέδρου.».
Σε συνέχεια των ανωτέρω διατάξεων, και στο άρθρο 84 ν.
4555/2018 προβλέπονται αντίστοιχες αρμοδιότητες για τις κοινότητες:
«Άρθρο 84- Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων
(300) κατοίκων - Αντικατάσταση του άρθρου 83 του ν. 3852/2010. Το
άρθρο 83 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 83Αρμοδιότητες συμβουλίου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων 1. Το συμβούλιο κοινότητας άνω των τριακοσίων (300)
κατοίκων ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες, εντός των ορίων της
κοινότητας: α) εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το
δημοτικό συμβούλιο, για την εκτέλεση νέων έργων εντός της κοινότητας,
καθώς και για τη συντήρηση και τη λειτουργία των έργων που έχουν
εκτελεστεί, β) αποφασίζει ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην
κοινότητα, από το ποσοστό των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που
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προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν,
σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259, γ) μεριμνά για την καλή
κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της
κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας
προς την τεχνική υπηρεσία, διά του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό
υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος
που έγιναν αυτές, δ) μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων
χώρων και συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την καλή
τήρηση αυτής, ε) λαμβάνει μέτρα για την άμεση αποκατάσταση των
ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και
σε εξαιρετικές περιπτώσεις αναθέτει την εκτέλεση των εργασιών
αποκατάστασης ζημιών μικρής κλίμακας εάν από την καθυστέρηση
αποκατάστασης δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για την επαρκή
υδροδότηση της κοινότητας, ενημερώνοντας εγγράφως για το λόγο αυτόν
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ή τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ, στ) μεριμνά για την
αποκατάσταση ζημιών και την καλή λειτουργία του δικτύου δημοτικού
φωτισμού και συνεργάζεται γι` αυτό με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου,
ζ) μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων
των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των
παιδικών χαρών του δήμου, η) μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία, τη
συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου της κοινότητας, προεγκρίνει
την κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και
εκδίδει τις άδειες για την παράταση ταφής και την ανακομιδή οστών, θ)
καταγράφει τα μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που μπορεί να συμβάλει
στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και έχει την ευθύνη της ομάδας
πυρασφάλειας της κοινότητας. Για την κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης
πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών συνεργάζεται με τα αρμόδια
όργανα του δήμου, ενώ, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αντιμετώπισης
πυρκαγιών ή φυσικών καταστροφών τίθεται στη διάθεση των αρμοδίων
αρχών, ι) είναι υπεύθυνο για την προστασία της δημοτικής περιουσίας στα
όρια της κοινότητας και έχει καθήκον να αναφέρει αμελλητί στον δήμαρχο
ή στον αρμόδιο αντιδήμαρχο ζημίες ή προσβολές των ιδιοκτησιακών
δικαιωμάτων του δήμου, ια) μέλη του συμβουλίου της κοινότητας
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συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος με έδρα την κοινότητα που
ασκούν τα καθήκοντά τους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται, σύμφωνα
με το ν. 2539/1997 ή την πράξη σύστασής του, η συμμετοχή μελών
τοπικού συμβουλίου ή μελών του δημοτικού συμβουλίου δήμου ο οποίος
καταργείται με τον παρόντα νόμο, ιβ) στις περιπτώσεις όπου ο δήμος είναι
ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 2 και
την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4497/2017 (Α` 171), προτείνει, ως προς
την κοινότητα, τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις
όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία
εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες
εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και τους χώρους στάθμευσης
οχημάτων. Οι αποφάσεις του συμβουλίου της κοινότητας για τις
περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών
του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προκειμένου να
διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δημοτικό συμβούλιο για την
έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
ιγ) προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομάδες εθελοντών για
την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινότητας. 2. Το συμβούλιο της
κοινότητας διατυπώνει, επίσης, γνώμη και προτάσεις, είτε με δική του
πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του δήμου,
σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου,
για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στην κοινότητα,
με κριτήριο ότι θα συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών
και στην ανάπτυξη της περιοχής, β) την αξιοποίηση των ακινήτων του
δήμου, που βρίσκονται στην κοινότητα, την κάθε μορφής εκμίσθωση ή
παραχώρηση εκτάσεων εντός των ορίων αυτής, καθώς και την εκποίηση,
εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή και δωρεά,
περιουσιακών εν γένει στοιχείων του δήμου που βρίσκονται στα όρια της
κοινότητας. γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιοχής, δ)
τη συντήρηση των δημοτικών και αγροτικών οδών, τη συντήρηση,
καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων,
υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά όλων των κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων της περιοχής της κοινότητας, ε) την κυκλοφορία και
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τη συγκοινωνία της περιοχής της κοινότητας, στ) την προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής
περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών, ζ) την προστασία της
δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από την ηχορρύπανση,
η) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, θ) τη
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της
περιοχής της κοινότητας σε πολιτιστικά, πνευματικά και κοινωνικά
θέματα, ι) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώστε η λειτουργία και
ανάπτυξη της περιοχής της κοινότητας, να αποβλέπει στην καλύτερη
εξυπηρέτηση των κατοίκων της, ια) την εύρυθμη λειτουργία των
δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρεχόμενων
υπηρεσιών στην περιφέρεια της κοινότητας, ιβ) την τροποποίηση των
ορίων της κοινότητας, ιγ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων
που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της κοινότητας, ιδίως
αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της, ιδ) την
αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της κοινότητας. 3. Τα
συμβούλια των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ασκούν
και τις αρμοδιότητες του προέδρου των κοινοτήτων έως και τριακοσίων
(300) κατοίκων, που προβλέπονται στο άρθρο 82 του παρόντος.».
Αναφοράς χρήζει και η πρόσφατη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1
και 2 του ν. 4674/2020, όπου προβλέπεται τροποποίηση των αρμοδιοτήτων
που σχετίζονται με το οδικό δίκτυο και τους κοινόχρηστους χώρους: «1.
Οι ακόλουθες αρμοδιότητες που προβλέπονται στις αντίστοιχες διατάξεις
του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α` 114) Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων, επεκτείνονται στο σύνολο του οδικού δικτύου και
των κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στους δήμους Αθηναίων,
Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και ασκούνται παράλληλα από τους
αρμόδιους φορείς και τον οικείο δήμο, κατά τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου: α. ο σχεδιασμός, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση έργων
οδοποιίας (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος α` περίπτωση 7 ΚΔΚ),
περιλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων που καθορίζονται στις
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παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 7 του ν. 3481/2006 (Α` 162), β. η
καθαριότητα και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την
προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς (άρθρο 75
παράγραφος I υποπαράγραφος β` περίπτωση 4 ΚΔΚ), γ. η κατασκευή,
συντήρηση και διαχείριση έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων
χώρων και η διαρκής βελτίωσή τους (άρθρο 75 παράγραφος I
υποπαράγραφος γ` περίπτωση 1 ΚΔΚ), δ. ο έλεγχος στάθμευσης
αυτοκινήτων (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος γ` περίπτωση 3
ΚΔΚ), ε. η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων,
μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση
εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την
αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 75 παράγραφος I
υποπαράγραφος γ` περίπτωση 4 ΚΔΚ), στ. η μέριμνα και η λήψη μέτρων
για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 75
παράγραφος I υποπαράγραφος γ` περίπτωση 13 ΚΔΚ), ζ. η μελέτη των
έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου (άρθρο 75
παράγραφος I υποπαράγραφος γ` περίπτωση 15 ΚΔΚ), η. η εκπόνηση
κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και η μελέτη, εκτέλεση και επίβλεψη των
εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του οδικού
δικτύου (άρθρο 75 παράγραφος I υποπαράγραφος γ` περίπτωση 16 ΚΔΚ).
2. Από το ρυθμιστικό πεδίο του παρόντος εξαιρούνται οι αδειοδοτικές
αρμοδιότητες των φορέων, όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.»
4. Βασικοί Τομείς Αρμοδιοτήτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α. Κατηγοριοποίηση Αρμοδιοτήτων
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως ευκρινώς έχει διατυπωθεί στις
ανωτέρω ενότητες, σκιαγραφεί τις αρμοδιότητές της μέσω του νόμου και
του Συντάγματος, το οποίο ωστόσο παραπέμπει στη νομοθεσία για την
ρητή κατοχύρωση των αρμοδιοτήτων των οργάνων τοπικής
αυτοδιοίκησης. Αντίστοιχα, επομένως, η νομοθεσία διακρίνει τις
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αρμοδιότητες των τοπικών αυτοδιοικήσεων, ως προς την φύση αυτή, σε
ίδιες, κοινές και ανατιθέμενες. Οι ίδιες αρμοδιότητες είναι όσες αφορούν
θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και αναφορικά με τις οποίες το εκάστοτε
αρμόδιο όργανο διαθέτει τη μέγιστη διακριτική ευχέρεια, υπό την
προϋπόθεση τήρησης του νόμου.
Αντίστοιχα, ανατιθέμενες ή κατ’ ανάθεση θεωρούνται οι
αρμοδιότητες, οι οποίες μεταβιβάζονται από το κράτος ή άλλη βαθμίδα
άσκησης δημόσιας εξουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση και στα όργανα
αυτής. Δεδομένης της άποψης ότι ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
είναι η άσκηση διοικητικών καθηκόντων εκ μέρους της κεντρικής
κρατικής εξουσίας, οι ανατιθέμενες αρμοδιότητες καθορίζονται ρητά και
οφείλουν να υπακούουν σε ορισμένες οδηγίες. Πρόκειται επομένως για
έναν έμμεσο περιορισμό της αυτονομίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επιπρόσθετα,
υπάρχουν
και
οι
κοινές-συντρέχουσες
αρμοδιότητες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση σχετίζονται με τις όμοιες
αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί συνολικά στους Δήμους της χώρας,
ωστόσο ασκούνται από κοινού ή ταυτόχρονα και από άλλες βαθμίδες
τοπικών κοινοτήτων ή οργανισμών27.
Β. Βασικά κριτήρια κατηγοριοποίησης
Είναι φανερό πως οι αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ
κατανέμονται με βάση ορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά είναι αφενός
νομικά, δηλαδή στηρίζονται στις νομοθετικές διατάξεις που σκιαγραφούν
τη γενική φύση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και την φύση των
τοπικών υποθέσεων που αυτοί χειρίζονται και αφετέρου λειτουργικά
καθότι σχετίζονται με την άσκηση προκαθορισμένων ενεργειών από
πλευράς των οργανισμών, και αφορούν την υλοποίηση, παρακολούθηση,
αξιολόγηση και τον έλεγχο των πολιτικών της δημόσιας διοίκησης.

27

Γκέκας Ράλλης-Μήτσου Κατερίνα, Καλλικράτης: η Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση, συγκριτικά
στοιχεία και πολιτικές, διαθέσιμο σε: https://www.eetaa.gr/ekdoseis/pdf/140.pdf, σελ. 134 [τελευταία
επίσκεψη: 26-09-2020]
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Αναλυτικότερα, όπως έχει επισημανθεί και ανωτέρω, οι νομικές
βάσεις επί των οποίων στηρίζεται η κατανομή των αρμοδιοτήτων στους
ΟΤΑ είναι το Σύνταγμα, οι νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτές
διατυπώνονται στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, σε διάφορα
κανονιστικά νομοθετικά κείμενα και φυσικά στη νομολογία, η οποία
διαθέτει τον ρόλο του ερμηνευτή των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. Κεντρικός
άξονας των νομικών κριτηρίων αποτελεί η έννοια «τοπική υπόθεση», που
όπως ευκρινώς έχει αναλυθεί σε ανώτερη σχετική ενότητα, διακρίνεται
από την έννοια της «κρατικής υπόθεσης», και σε κάθε περίπτωση πρέπει
να υπακούει στις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας με τους
αντίστοιχους στόχους που θέτει η σχετική αρχή για την βέλτιστη
εξυπηρέτηση των πολιτών και την διατήρηση του επιπέδου της ποιότητας
ζωής τους. Το ζήτημα που ανακύπτει από το κριτήριο αυτό είναι πως δεν
συμβάλει στην ανακατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους ΟΤΑ. Ειδικά
για τις συντρέχουσες αρμοδιότητες, δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων σε κάθετο επίπεδο, δηλαδή ανάμεσα σε όμοιους
διοικητικούς οργανισμούς, αλλά και σε οριζόντιο επίπεδο, δηλαδή
ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση, και την περιφέρεια και τους δήμους.
Επομένως, λόγω της δυσκολίας ανακατανομής των αρμοδιοτήτων,
τα νομικά κριτήρια συμπληρώνονται από τα λειτουργικά. Τα τελευταία δεν
αποβλέπουν μεμονωμένα στην κατανόηση των αρμοδιοτήτων, ως ένα
σύνολο πράξεων στις οποίες υποχρεούται να προβεί η Διοίκηση συνολικά,
αλλά διαβλέπει τις αρμοδιότητες ως ενέργειες τις οποίες αφενός οφείλει
να διενεργήσει ο εκάστοτε οργανισμός, στο πλαίσιο συνεργασίας
διαφορετικών διοικητικών μονάδων που εργάζονται υπό συντρέχουσες
αρμοδιότητες. Συνοπτικά τα λειτουργικά κριτήρια, υπό τα οποία διέπεται
η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι η αρχή της ολοκλήρωσης των διοικητικών
ενεργειών, η αρχή της συγκέντρωσης του διοικητικού έργου, που
συνδέεται πλήρως με την αρχή της οικονομίας των επιπέδων της
διοίκησης28, η αρχή της καταλληλότητας και της επάρκειας των πόρων, η
28

Είναι φανερό πως όσο λιγότεροι φορείς και διοικητικές μονάδες εμπλέκονται στις εργασίες της
Δημόσιας Διοίκησης και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφορικά με τη
λήψη αποφάσεων, η αποδοτικότητα στην επίλυση των προβλημάτων καθίσταται αποτελεσματικότερη.
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αρχή της αποκλειστικότητας και της πληρότητας. Συνδυαστικά αυτές οι
αρχές συναποτελούν την λειτουργική δράση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
η οποία ασκεί τις βασικές της αρμοδιότητες στηριζόμενη στα λειτουργικά
και νομικά κριτήρια, όπως αυτά αναπτύχθηκαν στην υποενότητα αυτή29.
Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. ΙΙ του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων οι Δήμοι διαθέτουν και κρατικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι
οποίες εντάσσονται στις κύριες-βασικές τους αρμοδιότητες. Αυτού του
είδους οι αρμοδιότητες εμπλουτίζονται και περιλαμβάνουν ζητήματα που
αφορούν την αστική κατάσταση των πολιτών μιας περιοχής. Ενδεικτικά
αναφέρουμε την περίπτωση της πρόσληψης και αλλαγής επωνύμου και τον
εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού. Ακόμα,
εντός των κρατικών αρμοδιοτήτων που πλέον ασκούν οι Δήμοι άπτονται
θέματα που σχετίζονται με τη χορήγηση αδειών ίδρυσης υπεραγορών
λιανικού εμπορίου, άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, λειτουργίας
εκθέσεων, και ίδρυσης και λειτουργίας λαϊκών αγορών (εκτός αυτών που
λειτουργούν στους νομούς Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς), ενώ
έχει καθοριστεί αρμοδιότητα για την συγκρότηση επιτροπής που θα
ελέγχει τους πωλητές, τους παραγωγούς και τους λοιπούς επαγγελματίες
που εργάζονται στις λαϊκές αγορές. Συμπληρωματικά, οι πρωτοβάθμιοι
ΟΤΑ είναι αρμόδιοι για την χορήγηση αδειών για την εκμετάλλευση των
περιπτέρων, για τη λήψη αποφάσεων για τις ώρες ανοίγματος και
κλεισίματος των φαρμακείων και των φαρμακαποθηκών30.
Στις επόμενες υποενότητες θα αναλυθούν συνοπτικά οι
αρμοδιότητες
των
πρωτοβάθμιων
οργανισμών
τοπικής
αυτοδιοίκησης.

29

Μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας
Αυτοδιοίκησης (Ενδιάμεση έκθεση)- Ερευνητική ομάδα: Γιώργος Σωτηρέλης, Χρήστος Παλαιολόγος,
Παναγιώτης Σκοτινιώτης, Χαράλαμπος Κουταλάκης, Δήμητρα Κουτσούρη, Λάμπρος Πάσχος, Ιωάννης
Τάκης,
Μαρία
Πετράκη,
Γιώτα
Γαζή,
Αθήνα,
2008,
διαθέσιμο
ηλεκτρονικά:
https://www.kedke.gr/uploads2008/melethITA_armodiothtesTA.doc, σελ. 6-9 [τελευταία επίσκεψη: 1109-2020].
30
Επιχειρησιακό πρόγραμμα υποστήριξης νέων Δήμων και Περιφερειών-Τα έργα που έχει αναλάβει η
ΕΕΤΑΑ, κείμενο διαθέσιμο σε: https://www.eetaa.gr/ekdoseis/pdf/143.pdf, σελ. 6-7 [τελευταία
επίσκεψη: 11-09-2020]
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Γ. Ανάπτυξης
Ο τομέας της Ανάπτυξης είναι ο πρώτος τομέας σχετικά με τον
οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στους Δήμους. Ο εν λόγω τομέας δεν
τροποποιείται σημαντικά με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», καθώς μετά
την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και την επέκταση των
Περιφερειών δεν κρίθηκε σκόπιμο να επεκταθούν περαιτέρω οι
αρμοδιότητες των Δήμων. Για το λόγο αυτό, οι ενέργειες των Δήμων στον
τομέα της Ανάπτυξης συμπεριλαμβάνουν αρμοδιότητες που σχετίζονται
με την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, όπως το φυσικό αέριο, με την
ηλεκτροδότηση των περιοχών, με την κατασκευή βιοτεχνικών κέντρων, με
την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής του εκάστοτε
Δήμου και γενικότερα σχετίζονται με πράξεις και πρωτοβουλίες που έχουν
σκοπό την βελτίωση της οικονομίας, του τουρισμού και της
κοινωνικοπολιτικής ζωής.
Ωστόσο, σημαντικό είναι πως στον τομέα της ανάπτυξης
προστίθεται αυτοτελής τομέας αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας και
αλιείας. Σκοπός του νομοθέτη ήταν να προσδώσει στους δήμους μια
ουσιαστική οπτική των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες που
απασχολούνται στην χωρική αρμοδιότητα των οικείων πρωτοβάθμιων
τοπικών αυτοδιοικήσεων. Εξάλλου, για να συνεπικουρήσουν στο έργο των
αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων ιδρύθηκαν Γραφεία Γεωργικής
Ανάπτυξης, τα οποία καθίστανται αρμόδια για την παροχή γνώμης ως προς
τον καθορισμό Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.)
και για τη μελέτη των σχετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ενώ
ασκούν εποπτεία και στους Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων
(Τ.Ο.Ε.Β). Επιπρόσθετα, τα Γραφεία αυτά εργάζονται για την μελέτη και
την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής τοπικής σημασίας, σχετικά με τη
γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών, που σχετίζονται
µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα
βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα. Πέραν της
γεωργίας, αρμοδιότητες αναλαμβάνουν οι Δήμοι και στους τομείς της
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κτηνοτροφίας και της αλιείας, οι οποίες αρχικά ασκούνταν από τις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις31.
Δ. Περιβάλλοντος
Αναφορικά με τον τομέα του Περιβάλλοντος, αυτός ενισχύεται με
μια πληθώρα αρμοδιοτήτων που ασκούνται άμεσα από τους ΟΤΑ και
στοχεύουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ειδικότερα, στον
τομέα του Περιβάλλοντος εντάσσεται η έκδοση οικοδομικών αδειών, ο
έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων, ο έλεγχος τοπογραφικών
διαγραμμάτων που συντάσσονται για την υλοποίηση πράξεων
τακτοποίησης και αναλογισμού και πράξεων εφαρμογής, η επίβλεψη
τοπογραφικών μελετών που προορίζονται για τις πράξεις εφαρμογής, η
προκαταρκτική ανάπλαση περιοχής, η εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων
και τέλος η διαχείριση στερεών αποβλήτων, όπως η τελευταία
αναπτύσσεται στον σχετικό Περιφερειακό Προγραμματισμό32.
Ε. Ποιότητας Ζωής
Επιπρόσθετα, πρόσθετες αρμοδιότητες εντάσσονται και στον
τομέα της Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων, που
αποσκοπούν στην βελτίωση της λειτουργίας των καταστημάτων και των
οδικών δικτύων και της κυκλοφορίας εντός των Δήμων. Αναλυτικότερα,
όσον αφορά τα καταστήματα, οι αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ
περιλαμβάνουν την χορήγηση αδειών για τη λειτουργία αρτοποιείων, την
εγκατάσταση ανελκυστήρων και την σύσταση Επιτροπής διακανονισμού
για την επίλυση διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές. Σε
δεύτερο επίπεδο και αναφορικά με το οδικό δίκτυο, οι Δήμοι αναπτύσσουν
αρμοδιότητες σχετικά με τις γραμμές και τις στάσεις των αστικών
γραμμών λεωφορείων, σχετικά με τον καθορισμό κομίστρων των φορέων
31

Επιχειρησιακό πρόγραμμα υποστήριξης νέων Δήμων και Περιφερειών-Τα έργα που έχει αναλάβει η
ΕΕΤΑΑ, κείμενο διαθέσιμο σε: https://www.eetaa.gr/ekdoseis/pdf/143.pdf, σελ. 6-7 [τελευταία
επίσκεψη: 11-09-2020]
32
Επιχειρησιακό πρόγραμμα υποστήριξης νέων Δήμων και Περιφερειών-Τα έργα που έχει αναλάβει η
ΕΕΤΑΑ, κείμενο διαθέσιμο σε: https://www.eetaa.gr/ekdoseis/pdf/143.pdf, σελ. 4 [τελευταία επίσκεψη:
11-09-2020]
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αστικής συγκοινωνίας, σχετικά με τις στάσεις και τα στέγαστρα αναμονής
των επιβατών των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, σχετικά με τις
θέσεις στάθμευσης και την τοποθέτησή τους, σχετικά με την παραλαβή
των δικύκλων και μοτοσυκλετών που έχουν αποσυρθεί, και τέλος σχετικά
με τη σηματοδότηση, τη σήμανση, τον ηλεκτροφωτισμό και γενικότερα
την ανάπτυξη του δημόσιου οδικού δικτύου33.
ΣΤ. Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
Ο νομοθέτης εντάσσοντας το πεδίο της Κοινωνικής Πρόνοιας ως
βασικό άξονα, επιχειρεί να ενισχύσει εξίσου σημαντικά τον τομέα της
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, με αρμοδιότητες που
ασκούνται άμεσα από τους Δήμους. Σκοπός της επέκτασης των
αρμοδιοτήτων είναι η παρέμβαση των Δήμων και στις πολιτικές με
προνοιακό χαρακτήρα, κατ’ εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων των
εθνικών συστημάτων Κοινωνικής Πρόνοιας. Ενδεικτικές αρμοδιότητες
που ασκούν οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ στον ανωτέρω τομέα είναι η έκδοση
πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας, η δωρεάν παραχώρηση χρήσης
οικημάτων, λόγω απορίας ή λόγω ύπαρξης άλλων σοβαρών λόγων, η
χορήγηση κάρτας αναπηρίας, η διαδικασία της καταβολής επιδομάτων σε
ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας και η αναγνώριση όσων
δικαιούνται στεγαστική συνδρομή.
Εξίσου ουσιώδης καινοτομία για την εξέλιξη της Κοινωνικής
Πρόνοιας στους Δήμους και ειδικότερα για την ενίσχυση της προστασίας
της δημόσιας υγείας είναι η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τις Δ.Υ.Π.Ε στους Δήμους.
Εντός δύο ετών έπρεπε να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με το
οποίο θα μεταφέρονταν οι ανωτέρω αρμοδιότητες, με ιδιαίτερη έμφαση
στη λειτουργία Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας (Μ.Π.Υ.) και την
μεταφορά των υπηρεσιών και οργανικών θέσεων, ενώ θα συνοδευόταν και
33

Επιχειρησιακό πρόγραμμα υποστήριξης νέων Δήμων και Περιφερειών-Τα έργα που έχει αναλάβει η
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με την αντίστοιχη μετάταξη προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία των
μονάδων34. Επιπρόσθετα, στον ίδιο τομέα προβλέπεται αρμοδιότητα
οργάνωσης εμβολιασμών, τήρησης των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και
ιδιωτικά σχολεία καθώς και η διενέργεια εξετάσεων σε επαγγελματίες
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προκειμένου να τους
χορηγηθούν βιβλιάρια υγείας έπειτα από τον ορισμό επαγγελματιών
ιατρών35.
Ζ. Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Νέες αρμοδιότητες αναπτύσσουν οι Δήμοι και στον τομέα
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού κυρίως όσον αφορά την εκτέλεση
προγραμμάτων σχετικά με τη διά βίου μάθηση. Προκειμένου να
ανταποκριθούν στον περιφερειακό σχεδιασμό για την στέγαση δημόσιων
σχολικών μονάδων, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού
είναι αρμόδιοι είτε μέσω της ανέγερσης νέων κτιρίων είτε μέσω της
μίσθωσης αυτών να ρυθμίζουν ζητήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία
των σχολείων, με τη μεταφορά των μαθητών, με την οργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων για μαθητές, με την κατανομή χρηματοδότησης
στις Σχολικές Επιτροπές, προκειμένου οι τελευταίες να επιληφθούν για την
επισκευή και την συντήρηση σχολικών κτιρίων, και με τον καθορισμό
κοινωφελούς χρήσης σχολικών κτιρίων σε περίπτωση παύσης της
λειτουργίας τους.
Ειδικότερα για τον τομέα του Αθλητισμού, με κοινή Υπουργική
Απόφαση πρόκειται οι Δήμοι να κατέχουν την εποπτεία σε εθνικά
αθλητικά κέντρα, τα οποία θα προβλέπονται στην σχετική νομοθετική
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διάταξη και θα είναι σε αντιστοιχία με την χωρική αρμοδιότητα του
εκάστοτε Δήμου36.
Η. Πολιτικής Προστασίας
Ο τελευταίος τομέας στον οποίο επεκτείνονται οι αρμοδιότητες
των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ είναι εκείνος της πολιτικής προστασίας. Σε
προγενέστερο νόμο (ν. 3013/2002) προβλεπόταν η άσκηση των σχετικών
αρμοδιοτήτων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Ωστόσο, με την
κατάργηση των τελευταίων οι ως άνω αρμοδιότητες μεταβιβάζονται πλέον
στους Δήμους, που σε συνεργασία με τους δευτεροβάθμιους ΟΤΑ
προσπαθούν να επιτύχουν την γενικότερη ανάπτυξη του τομέα αυτού.
Γενικότερα, ο τομέας της πολιτικής προστασίας αφορά το σχεδιασμό και
τη λήψη και εφαρμογή μέτρων που σχετίζονται με φυσικές, τεχνολογικές
και λοιπές καταστροφές καθώς και τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης. Επίσης, στο πλαίσιο της πρόληψης, οι Δήμοι διαθέτουν
αρμοδιότητα που αφορά την ενημέρωση των πολιτών για την
αντιμετώπιση των ανωτέρω κρίσεων37.
5. Οριζόντιες – Υποστηρικτικές Αρμοδιότητες και Υπηρεσίες
Με την ψήφιση του νόμου 3852/2010, και συγκεκριμένα στο
άρθρο 266 του νόμου αυτού, προβλέπεται η υποχρέωση των Δήμων να
καταρτίζουν Επιχειρησιακά Προγράμματα. Η υποχρέωση αυτή
κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά στα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων.
Στο πλαίσιο του ως άνω προγραμματισμού και της εν γένει
οργάνωσης των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, λοιπόν, οι υπηρεσίες που
συνεισφέρουν στο έργο των πρωτοβάθμιων κυρίως ΟΤΑ διακρίνονται σε
36

Επιχειρησιακό πρόγραμμα υποστήριξης νέων Δήμων και Περιφερειών-Τα έργα που έχει αναλάβει η
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κύριες και σε οριζόντιες-υποστηρικτικές. Η αντίστοιχη διάκριση με βάση
τις υπηρεσίες που παρέχουν οι Δήμοι είναι αυτή στις κύριες και στις
οριζόντιες-υποστηρικτικές λειτουργίες. Οι κύριες λειτουργίες είναι αυτές
που ασκούνται σε ένα βασικό τομέα ανάπτυξης, όπως αυτός των
αναπτυξιακών, πολιτιστικών κλπ δραστηριοτήτων, ενώ οι υποστηρικτικές
ή οριζόντιες λειτουργίες είναι εκείνες οι οποίες συνεισφέρουν με κάθε
τρόπο στην υλοποίηση των εργασιών των υπηρεσιών και των οργάνων των
Δήμων και των Νομικών Προσώπων που τους συναποτελούν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διοίκηση προσωπικού, η οικονομική
διαχείριση κλπ.
Η συνεισφορά των υποστηρικτικών ή οριζόντιων λειτουργιών και
υπηρεσιών σχετίζεται με τον συντονισμό και την οργάνωση των κύριων
υπηρεσιών και λειτουργιών, ενώ οι αρμοδιότητες τους αφορούν την
επίτευξη των στόχων εσωτερικής ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας τοπικής
αυτοδιοίκησης38.
Οι αρμοδιότητες που αφορούν την εσωτερική υποστήριξη του
Δήμου ασκούνται από τις εξής υπηρεσίες: ΚΕΠ, Δημοτική Αστυνομία,
Διοικητική Υπηρεσία, Οικονομική Υπηρεσία, Νομική Υπηρεσία,
Υπηρεσία Τεχνολογικών και Επικοινωνιών, Υπηρεσίες Προγραμματισμού
και Οργάνωσης, Υπηρεσία Διοικητικής Βοήθειας και Υπηρεσία
Διαφάνειας39.
Οι στόχοι των σχεδίων δράσης είναι η καλύτερη οργάνωση της
εσωτερικής ανάπτυξης των Δήμων, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας
της λειτουργίας τους και η ανάγκη υποστήριξης των οργάνων που
λειτουργούν εντός των Δήμων και των νομικών προσώπων του.
Προκειμένου λοιπόν να καταφέρουν να υλοποιήσουν τα σχέδια αυτά και
να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, οι οριζόντιες
υπηρεσίες συλλέγουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες σχετικά με τις
38
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ανάγκες των Δήμων και προσπαθούν να προτείνουν εποικοδομητικές
λύσεις που θα συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης τους40.
Ένα ζήτημα που μπορεί να ανακύψει ως προς την άσκηση των
υποστηρικτικών λειτουργιών της Διοίκησης είναι η σύγκρουση
αρμοδιοτήτων, όπως αυτή μπορεί ενδεχομένως να προκύψει από την
παρουσία ομοειδών αρμοδιοτήτων εντός του ίδιου οργανωτικού πλαισίου.
Ωστόσο, πέραν του ζητήματος της αρμοδιότητας του οργάνου για την
άσκηση της ενέργειας, είναι εύλογη η διαπίστωση πως η συσσώρευση των
διοικητικών βαρών που αποδίδονται στις υποστηρικτικές υπηρεσίες
δύναται να επιφέρει μια σημαντική επιβράδυνση στην εφαρμογή των
πολιτικών που επιθυμεί να ασκήσει ο εκάστοτε οργανισμός τοπικής
αυτοδιοίκησης41.
Καταλήγοντας, είναι αδιαμφισβήτητο πως σε δημοτικό αλλά και
σε περιφερειακό επίπεδο οι οριζόντιες-υποστηρικτικές αρμοδιότητες είναι
ικανές να συνεισφέρουν ουσιωδώς στην αποδοτικότητα της Δημόσιας
Διοίκησης. Εάν καταφέρει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να περιορίσει τον
αριθμό των αρμοδιοτήτων που έχουν κατανεμηθεί στους διαφορετικούς
φορείς της διοικήσεως και να επιλύσει άμεσα τυχόν ζητήματα ομοειδών
αρμοδιοτήτων που ανακύπτουν ανάμεσα στις υπηρεσίες, θα μπορέσει να
ενσωματώσει τα πρότυπα των διεθνών πρακτικών. Λαμβάνοντας υπόψη
και αντίστοιχα προγράμματα που εφαρμόστηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο,
την Αυστραλία, τη Δανία και την Ολλανδία, μια προτεινόμενη λύση,
προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα είναι η κατηγοριοποίηση των
οριζόντιων-υποστηρικτικών αρμοδιοτήτων σε 5 κατηγορίες: υπηρεσίες
οικονομικής διαχείρισης, υπηρεσίες προσωπικού, υπηρεσίες κατάρτισης
και μισθοδοσίας, υπηρεσίες προμηθειών και υπηρεσίες πληροφορικής. Οι
ως άνω υπηρεσίες θα συσταθούν και θα παρέχονται από ενιαίες
διευθύνσεις που θα είναι αρμόδιες για τον συντονισμό τους. Μάλιστα, κατ’
εφαρμογή της τελευταίας υπηρεσίας και προς διευκόλυνση των
40
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εμπλεκομένων φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, μπορεί να προαχθεί η
ψηφιακή ενοποίηση όλων των συστημάτων με σκοπό την αποσυμφόρηση
των υπηρεσιών και την βέλτιστη επικοινωνία τους42.
6. Καταγραφή Τομέων Δραστηριοτήτων σε Ευρώπη
Α. Καταγραφή των αρμοδιοτήτων ανά Ευρωπαϊκή Χώρα
Οι αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη
διαφοροποιούνται σε ένα σημαντικό βαθμό από τις αντίστοιχες
αρμοδιότητες στον ελλαδικό χώρο. Αρχικά, σε κάθε περίπτωση
εφαρμόζονται οι αρχές της επικουρικότητας και της ίσης μεταχείρισης
όπως αυτές αναπτύχθηκαν στην οικεία ενότητα, αλλά το βασικό σημείο
που διαφοροποιεί τις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες από τις εθνικές είναι πως
ο στόχος είναι η τριτοβάθμια αυτοδιοίκηση.
Ο σημαντικότερος τομέας με βάση τον οποίο κατανέμονται οι
αρμοδιότητες στους ευρωπαϊκούς ΟΤΑ είναι πρωτίστως η διαχείριση των
οικονομικών τους πόρων. Λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν την
κατανομή είναι η δομή του τοπικού συστήματος αυτοδιοίκησης, η
εξάρτηση των οργανισμών από την κεντρική διοίκηση του κράτους, ο
προϋπολογισμός κάθε χώρας, η οργάνωση και η λειτουργία της τοπικής
αυτοδιοίκησης και σε κάθε περίπτωση οι αντιλήψεις που κρατούν στην
εκάστοτε ευρωπαϊκή χώρα43. Στο σημείο αυτό θα γίνει μια συνοπτική
ανάπτυξη της κατανομής των αρμοδιοτήτων στις χώρες που ανήκουν έως
σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από την Ελλάδα, για την οποία
έχει προηγηθεί εκτενής ανάλυση των αρμοδιοτήτων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
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Η πρώτη χώρα στην οποία θα γίνει αναφορά είναι η Αυστρία. Η
χώρα αυτή διαθέτει την ιδιαιτερότητα της διάκρισης σε Ομόσπονδο
Κράτος και Κρατίδια, και ως εκ τούτου από το Σύνταγμα του πρώτου
απορρέουν όλες οι αρμοδιότητες που απονέμονται στους δήμους που
συγκροτούνται εντός των κρατιδίων. Στα επιμέρους κρατίδια λοιπόν οι
αρμοδιότητες των Δήμων σκιαγραφούνται αφενός από το Σύνταγμα του
κράτους και αφετέρου από τους Κώδικες των Δήμων. Οι ως άνω
αρμοδιότητες όπως καθορίζονται στο νόμο, για τους αυστριακούς
οργανισμούς πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης διακρίνονται σε αποκλειστικές
και κατ’ εξουσιοδότηση. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει την
αστυνομία, την χωροταξία και την πολεοδομία, τις δημόσιες μεταφορές,
την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και
των στερεών και υγρών αποβλήτων, την κατασκευή και συντήρηση των
σχολείων, τις κοινωνικές και υγειονομικές υπηρεσίες. Στην δεύτερη
κατηγορία, αυτή των κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιοτήτων εντάσσονται οι
λαϊκές πρωτοβουλίες (με την έννοια της συμμετοχής σε δημοψήφισμα) και
η διενέργεια των εκλογών, τα θέματα ιθαγένειας, η προστασία του
περιβάλλοντος και ειδικότερα των υδάτων και των ποταμών, τα μέτρα που
αφορούν τα ζώα, οι στατιστικές έρευνες και οι γενικότερες υγειονομικές
πρωτοβουλίες. Η επιμέρους κατανομή των αρμοδιοτήτων που
αναφέρθηκαν περιλαμβάνει και την εμπλοκή διαδημοτικών συνεργασιών,
οι οποίες συνεπικουρούν στο έργο των Δήμων. Η σύσταση της ανωτέρω
συνεργασίας γίνεται κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου ελεγκτικού
μηχανισμού και έπειτα από τη θέσπιση σχετικού νόμου και σε κάθε
περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάζει την κεντρική λειτουργία των Δήμων
ως αυτοτελών διοικητικών οργάνων καθώς λειτουργούν αποκλειστικά
προς το συμφέρον των πολιτών των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ44.
Επόμενη χώρα είναι το Βέλγιο, όπου η διαβάθμιση των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν παρουσιάζει ομοιομορφία,
δεδομένης της διαφορετικής πληθυσμιακής κατανομής σε κάθε δήμο και
44
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περιφέρεια. Στο Βέλγιο το σημαντικό βήμα προς την αποκέντρωση έγινε
το 2001 όταν καθορίστηκε πως η σύνθεση, οργάνωση και λειτουργία των
ΟΤΑ αποτελεί αρμοδιότητα των περιφερειών, ενώ αντικείμενο συζήτησης
αποτελεί η σχέση των διαφορετικών βαθμίδων άσκησης δημόσιας
διοίκησης. Ωστόσο, σήμερα στο Βέλγιο όπως και στις περισσότερες χώρες
ο νόμος που καθορίζει το εύρος των αρμοδιοτήτων των δήμων και των
επαρχιών είναι το Σύνταγμα. Παρατηρείται πως το Σύνταγμα του Βελγίου
παραχωρεί ένα εύρος αρμοδιοτήτων ως προς τη λήψη αποφάσεων σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Κάθε δήμος ή επαρχία ρυθμίζει τα
τοπικά του ζητήματα και όπου δεν είναι σαφής η αρμοδιότητα, τεκμαίρεται
πως αρμοδιότητα ασκεί ο Δήμος. Ο βέλγος νομοθέτης αποφεύγει να
ταξινομήσει ρητά τις αρμοδιότητες που ασκούνται από τις τοπικές
αυτοδιοικήσεις αλλά το ομόσπονδο κράτος στο οποίο εντάσσεται το
Βέλγιο ορίζει γενικά τις αρμοδιότητες. Μια κατανομή των αρμοδιοτήτων
που θα μπορούσε να γίνει είναι εκείνη ανάμεσα σε αυτές που έχουν
εκχωρηθεί από ανώτερες διοικητικές βαθμίδες και σε αυτές που αφορούν
τοπικές υποθέσεις. Ενδεικτικά κάποιες από τις αρμοδιότητες που έχουν
μεταφερθεί είναι αυτές που αφορούν τη δημόσια τάξη, τη διαχείριση των
δημοσίων υπηρεσιών όπως το δημοτολόγιο, τη διεξαγωγή καθηκόντων
δημόσιου κατήγορου, τις ρυθμίσεις για κοινοβουλευτικές εκλογές οι
οποίες εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών κλπ. Οι δήμοι δε
διαθέτουν ρητά αρμοδιότητες αναφορικά με τους τομείς της πολεοδομίας,
της μεταφοράς, της παιδείας, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, το
περιβάλλον, τον τουρισμό, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια. Οι
διαδημοτικοί σχηματισμοί λειτουργούν και στο Βέλγιο, ωστόσο με
αντικείμενο που άπτεται αποκλειστικά στον κύκλο των τοπικών
αυτοδιοικήσεων των Δήμων. Οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά αιρετοί
και συνιστούν τους δημόσιους οργανισμούς, αυτούς δηλαδή που
συνίστανται από δημόσιες αρχές, και τους ημι-δημόσιους οργανισμούς,
όσους συναποτελούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Οι
αρμοδιότητες των διαδημοτικών συνδέσμων αφορούν τη διανομή
ενέργειας, υγραερίου και ύδατος, την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη,
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την βιομηχανική ανάπτυξη, το περιβάλλον και την τεχνική και διοικητική
οργάνωση45.
Η Βουλγαρία που αποτελεί μια πρόσφατη προσθήκη στις
ευρωπαϊκές χώρες, στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης διαθέτει μόνο ένα
βαθμό, την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, δηλαδή διαρθρώνεται σε Δήμους,
οι οποίοι περαιτέρω ταξινομούνται σε δημοτικά διαμερίσματα. Η
ανεξαρτησία των φορέων που εμπλέκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση
κατοχυρώνεται συνταγματικά, ενώ και η χώρα αυτή στοχεύει στην
αποκέντρωση με την ιδέα ότι μέσω της αποκέντρωσης θα βελτιωθούν και
θα αναπτυχθούν οι υπηρεσίες της. Επιπροσθέτως, και στη Βουλγαρία
παρατηρείται η διάκριση των αρμοδιοτήτων σε κατ’ εξουσιοδότηση και σε
αποκλειστικές. Η πρώτη κατηγορία αφορά όσες ενέργειες σχετίζονται με
την εκπαίδευση, την κοινωνική πρόνοια και την υγεία. Αντίστοιχα, οι
αποκλειστικές αρμοδιότητες αναφέρονται στους τομείς των δημοτικών
υποδομών και δικτύων, στη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων,
στην ψυχαγωγία και τον πολιτισμό 46.
Μια από τις μεγαλύτερες γεωγραφικά χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, γεγονός το οποίο την ξεχωρίζει και σε επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης, είναι η Γαλλία. Για το σκοπό της καλύτερης διάρθρωσης
και εξυπηρέτησης των πολιτών η Γαλλία υιοθετεί το σύστημα των τριών
βαθμών αυτοδιοίκησης, και χωρίζεται σε περιφέρειες, νομούς και δήμους,
με ιδιαίτερες περιπτώσεις την Κορσική και το Παρίσι που δεν διακρίνεται
εάν πρόκειται για νομούς ή για δήμους. Η αποκέντρωση στο γαλλικό
σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης ξεκίνησε νωρίς, περίπου τη δεκαετία του
1980 οπότε και έλαβε χώρα η μεγάλη μεταρρύθμιση με τη μεταφορά
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στη συνέχεια, το
2003, κατοχυρώθηκε συνταγματικά ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης
ενώ το 2004 εκκινεί ένα πρόγραμμα για τη σταδιακή και κατ’ επέκταση
ομαλή μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, από κοινού
45
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με στήριξη σε οικονομικό επίπεδο και επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού.
Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες που ασκούν οι γαλλικοί δήμοι διακρίνονται
σε αποκλειστικές και παραχωρηθείσες. Στις πρώτες εντάσσονται η
κοινωνική πρόνοια, η επαγγελματική κατάρτιση και η εκπαίδευση, ενώ
στις δεύτερες η διατήρηση των εκλογικών καταλόγων, η πολεοδομία, η
οδοποιία, τα μέσα μεταφοράς, τα σχολεία, από τη βαθμίδα των παιδικών
σταθμών έως και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι υπηρεσίες που
σχετίζονται με το περιβάλλον καθώς και ο πολιτισμός και ο αθλητισμός.
Με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων που ξεκίνησε το 2004, οι γαλλικοί
πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ διαθέτουν την ευχέρεια να επεκτείνουν τις
δραστηριότητές τους και σε άλλους τομείς, όπως αυτόν της διαχείρισης
των ευρωπαϊκών κονδυλίων, στη χρηματοδότηση των υποδομών υγείας
και στη συντήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς47.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στον τομέα της απασχόλησης, ο οποίος
αποτελεί αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους. Οι ΟΤΑ δεν ασκούν
αρκετές παρεμβάσεις αναφορικά με τον τομέα αυτό, ωστόσο μπορούν
μέσω της πολιτικής τους και της συνεργασίας τους με φορείς δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα να ασκήσουν πιέσεις ως προς την δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της ανεργίας και
την βέλτιστη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, το
γαλλικό σύστημα και η διάρθρωση των δήμων, ευνοεί τις διαδημοτικές
συνεργασίες, οι οποίες συστήνονται ελεύθερα από τους δήμους,
αποσκοπώντας στην οργάνωση και στην πραγματοποίηση προγραμμάτων
κοινού ενδιαφέροντος. Οι διαδημοτικές συνεργασίες στη Γαλλία
λαμβάνουν είτε τη μορφή των συνενώσεων είτε τη μορφή των συνδέσμων
των δήμων. Οι αρμοδιότητες τους διακρίνονται ανάλογα με το αν
πρόκειται για οργανισμούς με υποχρεωτικές αρμοδιότητες και για
οργανισμούς, στους οποίους οι αρμοδιότητες διαμορφώνονται από τα μέλη
τους. Υποχρεωτικές αρμοδιότητες διαθέτουν οι αστικές κοινότητες, με
ενέργειες που εκτείνονται σε αναπτυξιακά και χωροταξικά ζητήματα, τη
47
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συντήρηση των σχολικών κτιρίων και εν γένει την εκπαίδευση, τις πρώτες
βοήθειες, τις αστικές μεταφορές, οι κοινότητες των δήμων, με
αρμοδιότητες που αποσκοπούν στην αλληλεγγύη των δήμων και την
ανάπτυξη του κοινωνικού συμφέροντος, την χωροταξία και την
οικονομική ανάπτυξη, το περιβάλλον και τα πολιτιστικά και αθλητικά
κέντρα και τις κοινότητες των πόλεων, με στόχους την αστική αλληλεγγύη
και την ανάπτυξη των αστικών κοινοτήτων, ενώ αυτοδικαίως ασκούν
ενέργειες σχετικά με την χωροταξία, την οικονομική ανάπτυξη, το
περιβάλλον και το οδικό δίκτυο. Εκτός από τους οργανισμούς με
αυτοδίκαιες αρμοδιότητες, υπάρχουν και οργανισμοί οι οποίοι κατανέμουν
τις αρμοδιότητές τους με βάση το καταστατικό τους. Πρόκειται για
οργανισμούς με αρμοδιότητες σε πολλαπλά επίπεδα, όπως ο τεχνικός
εξοπλισμός, η διαχείριση εμπορικών και βιομηχανικών υπηρεσιών, καθώς
και υγειονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων48.
Μια ακόμα από τις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
η Γερμανία. Όπως και η Αυστρία πρόκειται για χώρα με ομοσπονδιακή
οργάνωση, η οποία αποτελείται από ομόσπονδα κρατίδια, περιοχές,
επαρχίες και δήμους. Το Βερολίνο, η Βρέμη και το Ανόβερο δεν υπάγονται
στο καθεστώς των δήμων, αλλά στα ομόσπονδα κρατίδια. Σε κάθε
περίπτωση, ο συντονισμός των ΟΤΑ γίνεται από μια Ομοσπονδιακή
Συνομοσπονδία των ενώσεων των ΟΤΑ. Η Γερμανία, όπως χωριζόταν
παλιά σε Ανατολική και Δυτική, διέθετε ένα ιδιαίτερο σύστημα
διοικητικής μεταρρύθμισης και αποκέντρωσης, με την μεν Δυτική
Γερμανία να υιοθετεί τη συνένωση Δήμων και τη δε Ανατολική Γερμανία
να διαθέτει αρκετούς μικρούς ΟΤΑ. Στο γερμανικό σύστημα τοπικής
αυτοδιοίκησης, λοιπόν, οι Δήμοι εστιάζουν στην αρχή της ευθύνης και την
οίκοθεν διαχείριση των τοπικών υποθέσεων, με την διαφοροποίηση που
ισχύει σε κάθε ομόσπονδο κρατίδιο. Οι γενικές αρμοδιότητες των δήμων
αφορούν την πολεοδομία, την οδοποιία, την κατοικία, την ψυχαγωγία, τη
διαχείριση των υδάτινων πόρων και την κατασκευή δημοτικών σχολείων.
48
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Οι αρμοδιότητες που δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα είναι όσες
σχετίζονται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τον τουρισμό, τον πολιτισμό,
τον αθλητισμό και την οικονομική βοήθεια. Βέβαια, οι δήμοι ασκούν και
παραχωρηθείσες αρμοδιότητες στις οποίες εντάσσονται η πολιτική για
τους πρόσφυγες, τα διαβατήρια και οι εκλογές. Στη Γερμανία, η
διαδημοτική συνεργασία αποτελείται από διάφορες ενώσεις, που είναι
διαφορετικής μορφής. Αρχικά, υπάρχουν οι διοικητικές ενώσεις, με
καθήκοντα που αφορούν ειδικούς σκοπούς, και ασχολούνται με
αρμοδιότητες της χωροταξίας και της εκπαίδευσης. Δευτερευόντως, σε
όσα κρατίδια δεν υπάρχουν δήμοι, έχουν συσταθεί ειδικές ενώσεις όπως η
διοικητική ένωση δήμων, που διαθέτει αρμοδιότητες σχετικές με τον
τομέα του κάθε δήμου, και κατά κύριο λόγο την διοικητική προετοιμασία,
την εκτέλεση αποφάσεων και την διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων,
ή οι φορείς, που διαθέτουν κυρίως ελεγκτικό ρόλο, καθώς τα καθήκοντα
εκτελούνται από τους δήμους. Επιπροσθέτως, λειτουργούν κοινές αρχές
ή αλλιώς κονσόρτσιουμ, που αποτελούν μορφές που ενισχύουν την τοπική
συνεργασία. Οι αρμοδιότητες των μορφών αυτών επεκτείνονται από τα
διοικητικά καθήκοντα και εστιάζουν στην οικονομική ανάπτυξη49.
Επόμενη χώρα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τις
αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η Δανία. Η πρωτοβουλία
της χώρας αυτής ως προς την αποκέντρωση θα αναπτυχθεί σε ξεχωριστό
κεφάλαιο. Αναφορικά με τις αρμοδιότητες, χρειάζεται να γίνει μια
διάκριση ως προς το χρονικό διάστημα πριν το 2007 και μετά το 2007.
Ειδικότερα, πριν το 2007 η διοίκηση ήταν χωρισμένη σε κομητείες, οι
οποίες είχαν ως αρμοδιότητα τις μεταφορές, τον τομέα της υγείας και
κυρίως τα νοσοκομεία και την χωροταξία. Αντίστοιχα οι δήμοι
διατηρούσαν ευθύνες ως προς τα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και
υγείας, την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση των ενηλίκων,
ενώ ιδιαίτερη ενασχόληση είχαν με τον τομέα του πολιτισμού και του
αθλητισμού. Ακόμα, κατείχαν αρμοδιότητες σχετικές με το οδικό δίκτυο,
49
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την ηλεκτρική ενέργεια, τους υδάτινους πόρους και τα απορρίμματα. Οι
δήμοι της Δανίας, λοιπόν, σήμερα ασκούν κατά βάση μεταβιβασθείσες σε
αυτούς αρμοδιότητες από την κεντρική διοίκηση. Κυρίως σε θέματα
ληξιαρχείου και σε φορολογικά θέματα είναι αρμόδιοι οι δήμοι. Έπειτα
κοινωνικά ζητήματα καθώς και ζητήματα πολιτικής προστασίας ανήκουν
στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων, ενώ σε συνεργασία με τις
κομητείες ανέλαβαν την ορθή διαχείριση των υπηρεσιών υγείας50.
Μια από τις μικρότερες πληθυσμιακά χώρες της Ευρώπης είναι η
Εσθονία και κατ’ επέκταση εντός αυτής διαρθρώνονται οι κομητείες και
οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, δηλαδή οι δήμοι. Οι κομητείες ασκούν τον ρόλο
των περιφερειακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ διαθέτουν
μεγαλύτερη ευχέρεια συγκριτικά με τους δήμους, ειδικά σε ζητήματα που
συνδέονται με το κεντρικό κράτος. Οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ είναι
αυστηρά προκαθορισμένες και σχετίζονται με την κοινωνική πρόνοια, την
παιδεία, ειδικά τη δευτεροβάθμια, τον πολιτισμό και τις υποδομές, δηλαδή
από τη διαχείριση των απορριμμάτων έως την κατασκευή του οδικού
δικτύου 51.
Το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία έως το 2020 ήταν κράτος-μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν μια από τις βασικότερες χώρες που
ρύθμιζαν τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη, και
αποτελούνταν από την Αγγλία, την Ουαλία, την Σκοτία και την Βόρεια
Ιρλανδία. Η αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Ηνωμένο
Βασίλειο είναι αρκετά δυσχερής ως προς την αποκωδικοποίησή της, διότι
κάθε κρατίδιο διαθέτει διαφορετικό σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης,
ανάλογα με τις βαθμίδες που υπάρχουν. Σε ορισμένες περιοχές υπάρχει
λοιπόν ένας βαθμός ΟΤΑ, σε άλλες δύο βαθμοί, ο θεσμός της κομητείας
και το συμβούλιο της περιοχής, ενώ παρατηρείται και ο θεσμός της ενορίας
που είναι ο μικρότερος θεσμός τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο Ηνωμένο
Βασίλειο δεν λειτουργεί ο θεσμός της περιφέρειας, καθώς το Λονδίνο είναι
50
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η μοναδική περιφέρεια που διαθέτει αιρετά όργανα. Οι αρμοδιότητες της
τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως και οι δομές και οι στόχοι του κάθε
οργανισμού, καθορίζεται νομοθετικά από το αγγλικό Κοινοβούλιο. Η κάθε
αρμοδιότητα διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, τις λειτουργίες και τις
υπηρεσίες. Στις περιοχές όπου λειτουργεί η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση,
οι κομητείες διαθέτουν αρμοδιότητες σχετικές με την εκπαίδευση, τις
κοινωνικές λειτουργίες, την ασφάλεια, τα ληξιαρχικά ζητήματα, την
προστασία του καταναλωτή, το συνταξιοδοτικό σύστημα, ενώ όπου
υπάρχουν περιφέρειες οι νόμιμες ενέργειες αφορούν τους εκλογικούς
καταλόγους, τους φόρους, τη στέγαση κλπ. Η συνεργασία και η διανομή
των αρμοδιοτήτων στις κομητείες και τις περιφέρειες γίνεται για τα
περιβαλλοντικά θέματα, τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την
οικονομική ανάπτυξη και την αναψυχή52.
Η Ιρλανδία, το τμήμα δηλαδή της χώρας που δεν υπάγεται στο
Ηνωμένο Βασίλειο, είναι επίσης κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η χώρα διατηρεί το καθεστώς των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης,
ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ιστορικά η Ιρλανδία υιοθετούσε το
συγκεντρωτικό σύστημα στην αυτοδιοίκηση. Τα τελευταία χρόνια έχει
εκκινήσει τη διαδικασία για την ανάπτυξη και ευελιξία της τοπικής
αυτοδιοίκησης κυρίως όσον αφορά την δικτύωση των δήμων και την
ανάπτυξη του δημοκρατικού συστήματος εντός των ΟΤΑ. Έτσι,
στηριζόμενοι στην αρχή της εγγύτητας, οι δήμοι διαθέτουν μεγαλύτερη
ευχέρεια στη διαχείριση των τοπικών τους υποθέσεων, ενώ είναι
ξεκάθαροι οι τομείς στους οποίους ασκούν αρμοδιότητα οι πρωτοβάθμιοι
ΟΤΑ. Αυτοί είναι 8 και είναι οι εξής: στέγαση και οικοδόμηση, οδική
μεταφορά και ασφάλεια, παροχή ύδατος και αποχέτευσης, ανάπτυξη
κινήτρων και ελέγχων, περιβαλλοντική προστασία, αναψυχή και
ψυχαγωγία, γεωργία, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνική πρόνοια και άλλες
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υπηρεσίες που συνδέονται με τους φόρους και την εύρυθμη λειτουργία των
δικαστικών υπηρεσιών53.
Επόμενη χώρα, η οποία υιοθετεί την τριτοβάθμια αυτοδιοίκηση,
όπως προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ισπανία. Ως εκ
τούτου, η αυτοδιοίκηση διακρίνεται σε αυτόνομες κοινότητες, σε επαρχίες
και σε δήμους. Η Ισπανία ήταν ένα από τα πιο συγκεντρωτικά κράτη, το
οποίο παρουσίαζε σημάδια ομοσπονδιακής οργάνωσης και για το λόγο
αυτό έγιναν μεγάλες προσπάθειες από την τοπική αυτοδιοίκηση προς την
αποκέντρωση. Βέβαια, οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης επηρεάζονται από τον πληθυσμό που τους αποτελεί.
Καθολικές αρμοδιότητες ασκούν οι δήμοι στους τομείς των υποδομών της
ύδρευσης, της αποχέτευσης, του ηλεκτροφωτισμού, της οδοποιίας και της
δημοτικής αστυνομίας. Έπειτα, οι δήμοι με πληθυσμό άνω των 5000
κατοίκων κατέχουν αρμοδιότητες σχετικές με τις αγορές, τα δημόσια
πάρκα και τις βιβλιοθήκες. Αντίστοιχα, δήμοι με περισσότερους από
20000 κατοίκους είναι αρμόδιοι και για τις επείγουσες καταστάσεις
κοινωνικής πρόνοιας καθώς και για τον αθλητισμό. Οι τελευταίοι
πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ είναι οι δήμοι με πληθυσμό μεγαλύτερο των 50.000
κατοίκων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και για το περιβάλλον και για τις
δημόσιες μεταφορές. Ωστόσο, οι δήμοι διαθέτουν ευχέρεια ως προς τις
αρμοδιότητες τις σχετικές με τη δημόσια ασφάλεια, την κυκλοφορία και
τον πολιτισμό, ενώ προβλέπεται πως το κράτος μπορεί ελεύθερα να
παραχωρεί αρμοδιότητες στους δήμους, όπως για παράδειγμα αυτή που
αφορά την ανάπτυξη και την υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων
για την εκπαίδευση54.
Η Ιταλία είναι μια από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακά χώρες της
Ευρώπης, και στηριζόμενη σε αυτό επέλεξε να διαρθρώσει τους
πρωτοβάθμιους ΟΤΑ με πληθυσμιακά κριτήρια. Έτσι οι ιταλικοί δήμοι δεν
ξεπερνούν τους 7.000 κατοίκους και δεν έχουν πληθυσμό μικρότερο από
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5.000 κατοίκους. Η Ιταλία δεν έδωσε μεγάλη βάση στην αποκέντρωση,
παρόλο που αρχικά παρουσίαζε αρκετά σημάδια συγκεντρωτισμού.
Σήμερα, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης διαρθρώνονται σε
διαφορετικές ενότητες, με σημαντικότερη αυτή στις μητροπολιτικές
πόλεις. Η σύνθεση αυτή διαθέτει κοινές αρμοδιότητες με τις ιταλικές
επαρχίες και σχετίζονται με τους τομείς της χωροταξίας, των μεταφορών,
της πολιτιστικής κληρονομιάς, του περιβάλλοντος, της οικονομικής
ανάπτυξης, της υγείας, της εκπαίδευσης και των αστικών υπηρεσιών.
Αντίστοιχα, οι επαρχίες είναι αρμόδιες για τους ανωτέρω τομείς, ωστόσο
σε επαρχιακό επίπεδο. Συμπληρωματικά, διαθέτουν περισσότερες
αρμοδιότητες αναφορικά με το περιβάλλον, την αλιεία και το κυνήγι, και
βέβαια την οικονομία και την ανάπτυξη, ενότητες στις οποίες
πρωτοπορούν οι επαρχίες. Από την άλλη πλευρά, οι δήμοι είναι
αποκλειστικά υπεύθυνοι για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, όπως η
πολεοδομία, η δημοτική συγκοινωνία, η παιδεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες,
ο πολιτισμός, ο τουρισμός και ο αθλητισμός. Εξίσου σημαντικές
αρμοδιότητες ασκούν και σε θέματα διοικητικών υπηρεσιών, όπως τα
ληξιαρχεία και οι εκλογές. Τέλος, οι δήμοι μπορούν να ασκούν και
αρμοδιότητες περιφερειακού ενδιαφέροντος, ως προς τα ζητήματα που
έχουν επιλέξει να τους μεταφέρουν οι περιφέρειες, και ως εκ τούτου
ασκούν την εποπτεία επί των οργανισμών πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία55.
Η Κύπρος ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν
παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες στον σχεδιασμό της τοπικής
αυτοδιοίκησης από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ο κεντρικός ρόλος
της αυτοδιοίκησης στην Κύπρο ανήκει στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση,
δηλαδή στους δήμους, οι οποίοι συνεπικουρούνται στο έργο τους από τις
επαρχίες και τις κοινότητες. Δεν υπάρχει δεύτερος βαθμός τοπικής
αυτοδιοίκησης. Η νομοθεσία ορίζει τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ, που σε
γενικό πλαίσιο είναι αρμόδιοι για την διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.
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Βασικοί πυλώνες της αρμοδιότητας των δήμων είναι η συντήρηση και η
κατασκευή της δημοτικής οδοποιίας, η διαχείριση των στερεών
αποβλήτων, η προστασία του περιβάλλοντος, η συντήρηση του φυσικού
περιβάλλοντος, οι τέχνες, ο αθλητισμός και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Η
πολεοδομία βέβαια αποτελεί κρατική υπόθεση, ενώ οι κοινότητες παρόλο
που έχουν κοινές αρμοδιότητες με τους δήμους, σε αρκετές περιπτώσεις
δεν ασκούνται από αυτές αλλά από τις επαρχίες56.
Επόμενη χώρα που συναποτελεί το ευρωπαϊκό τοπίο της τοπικής
αυτοδιοίκησης είναι η Λετονία, η οποία διαρθρώνεται σε δύο επίπεδα
αυτοδιοίκησης. Η πορεία της αποκέντρωσης στην Λετονία διαμορφώνεται
με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια και έχει ως στόχο να αυξηθεί ο
πληθυσμός των κατοίκων που αποτελούν ένα δήμο. Τα τελευταία χρόνια
παρόλο που υπάρχει συζήτηση για την συνένωση των περιοχών σε
περιφέρειες, δεν έχει δημιουργηθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αυτοδιοικητικής
συγκέντρωσης. Οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ στη Λετονία διακρίνονται σε
αποκλειστικές και παραχωρηθείσες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται
αρμοδιότητες που αφορούν την εκπαίδευση έως τη δευτεροβάθμια, την
κοινωνική πρόνοια, ο πολιτισμός, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και
της θέρμανσης. Στην δεύτερη κατηγορία αρμοδιοτήτων ανήκουν εκείνες
που μεταβιβάζονται στους δήμους από το κράτος ή άλλους ΟΤΑ μέσω
σύμβασης, και όχι μέσω νομοθετικής διάταξης57.
Η Λιθουανία είναι ακόμα μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
διαθέτει μόνο ένα βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, που συναποτελείται από
τις επαρχίες και τους δήμους. Η ιδιαιτερότητα των ΟΤΑ της Λιθουανίας
συγκριτικά με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς ΟΤΑ, είναι πως οι δήμοι
είναι από τους μεγαλύτερους πληθυσμιακά πρωτοβάθμιους οργανισμούς,
με μέσο όρο 50.000 κατοίκων ανά δήμο. Υπάρχει μια συζήτηση για
αύξηση των δήμων με μείωση του πληθυσμού των κατοίκων τους και
μεταρρύθμιση τους σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Στη Λιθουανία, οι
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οργανισμοί
τοπικής
αυτοδιοίκησης
διαθέτουν
αποκλειστικές
αρμοδιότητες, παραχωρηθείσες αρμοδιότητες και αρμοδιότητες τις οποίες
μοιράζονται με το κράτος. Κεντρικός άξονας των αποκλειστικών
αρμοδιοτήτων της Λιθουανίας είναι η εκπαίδευση, η κοινωνική πρόνοια,
η υγεία, η διαχείριση των υδατικών πόρων και απορριμμάτων, η οδοποιία,
η δημοτική συγκοινωνία, ο πολιτισμός και η κοινωνική κατοικία58.
Το Λουξεμβούργο, το μικρότερο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
πέραν της μεγάλης του οικονομικής ανάπτυξης, παρουσιάζει ανάπτυξη και
όσον αφορά τους ΟΤΑ. Με μικρό αριθμό κατοίκων σε κάθε δήμο, η
διοικητική αποκέντρωση στο Λουξεμβούργο συνιστά ένα σημαντικό βήμα
για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών και την εξασφάλιση ενός
ισοσκελισμένου τρόπου ζωής. Οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ στο Λουξεμβούργο
διαθέτουν υποχρεωτικές αρμοδιότητες, που διακρίνονται περαιτέρω σε
αποκλειστικές και κατά παραχώρηση, και σε προαιρετικές. Η πρώτη
κατηγορία, των υποχρεωτικών ευθυνών, περιλαμβάνει τις παραδοσιακές
αρμοδιότητες, δηλαδή την ασφάλεια, την δημόσια τάξη, την υγεία, την
διαχείριση των υδατικών πόρων και την οδοποιία, ενώ στις
παραχωρηθείσες από το κράτος αρμοδιότητες εντάσσονται η εκπαίδευση,
τα δημοτολόγια και η συντήρηση των δημοτικών έργων. Η δεύτερη
διάκριση αρμοδιοτήτων, αυτή των προαιρετικών, περιλαμβάνει τις
δημοτικές συγκοινωνίες, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, τον πολιτισμό,
τον αθλητισμό και τον τουρισμό. Πέραν της ανωτέρω κατηγοριοποίησης,
οι αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης κατά αντικείμενο
διακρίνονται σε αρμοδιότητες γενικής διοίκησης, οι οποίες σχετίζονται με
ζητήματα ληξιαρχικών πράξεων και μητρώου, με εκλογικά θέματα, με τη
δημοτική αστυνομία, οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με την ασφάλεια
και τη δικαιοσύνη, οι αρμοδιότητες αναφορικά με την εκπαίδευση, είτε ως
προς την παροχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας είτε ως προς την
συντήρηση των σχολικών κτιρίων, οι αρμοδιότητες της δημόσιας υγείας
και της κοινωνικής πρόνοιας, οι αρμοδιότητες της χωροταξίας και του
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περιβάλλοντος, οι αρμοδιότητες του πολιτισμού, του αθλητισμού, των
συγκοινωνιών και τέλος, η παροχή των οικονομικών υπηρεσιών, υπό την
έννοια της παροχής ύδρευσης, της καθαριότητας και του
ηλεκτροφωτισμού59.
Η Μάλτα, μια μικρή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαθέτει ένα
βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος ανταποκρίνεται καλύτερα και στο
μικρό αριθμό του πληθυσμού της χώρας. Σημαντικό για την ανάπτυξη της
τοπικής αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το γεγονός ότι ο
Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας ήταν το έναυσμα για την
κατασκευή του μαλτέζικου νόμου για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος
ρυθμίζει την οργάνωση, λειτουργία και χρηματοδότηση των ΟΤΑ στη
Μάλτα. Ως εκ τούτου, από το 1993 που ψηφίστηκε ο εν λόγω νόμος
μεταβιβάστηκαν πολλές αρμοδιότητες του κράτους στους πρωτοβάθμιους
ΟΤΑ, και αναγνωρίστηκε η αυτονομία τους ως προς την διαχείριση των
τοπικών τους υποθέσεων. Σήμερα λοιπόν, οι δήμοι της Μάλτας διαθέτουν
αρμοδιότητες που αφορούν τα απορρίμματα, την πολεοδομία, τον
καθαρισμό του οδικού δικτύου, τις υποδομές ψυχαγωγίας, τα δημόσια
πάρκα, τα αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα, την διαχείριση των
βιβλιοθηκών, τον τομέα του περιβάλλοντος και την ρύθμιση της
κυκλοφορίας. Σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος, οι ΟΤΑ διαθέτουν
αρμοδιότητες αναφορικά με τη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση και την
κοινωνική πρόνοια60.
Μια ακόμα μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα με σημαντικό βαθμό τοπικής
αυτοδιοίκησης είναι η Ολλανδία, στην οποία λειτουργούν δύο επίπεδα
αυτοδιοίκησης, οι δήμοι και οι επαρχίες. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός
των δήμων που υπάρχουν στην Ολλανδία έχει μειωθεί σημαντικά. Ο λόγος
είναι κυρίως ο περιορισμός των μικρών δήμων, και η καλύτερη λειτουργία
των μεγαλύτερων πρωτοβάθμιων τοπικών αυτοδιοικήσεων. Το Σύνταγμα
της Ολλανδίας προβλέπει αυτονομία για τους δήμους και τις επαρχίες,
59
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όσον αφορά τις τοπικές τους υποθέσεις, με σημαντική καινοτομία την
ευχέρεια των τοπικών αυτοδιοικήσεων να εμπλουτίσουν τις υπηρεσίες
τους με πρόσθετες αρμοδιότητες, με εξαίρεση αυτές που ασκεί
αποκλειστικά το κράτος. Οι ολλανδικοί δήμοι διαθέτουν αποκλειστικές
και κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες, με τις σημαντικότερες εξ αυτών να
αφορούν τους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης, της
κατοικίας, της διαχείρισης των υδατικών πόρων και απορριμμάτων, του
πολιτισμού και του αθλητισμού61.
Επόμενη χώρα την οποία η οργάνωση της τοπικής αυτοδιοίκησης
αξίζει να είναι η Ουγγαρία. Η αποκέντρωση στην Ουγγαρία
πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορούσε την ενίσχυση
της αυτονομίας των ΟΤΑ, ως προς τις αρμοδιότητες και τους πόρους, ενώ
η δεύτερη σχετίζεται με την σταθερότητα της οικονομικής αυτοδυναμίας,
λόγω της ανισότητας που προέκυψε στην κατανομή των πόρων. Οι
αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ στην Ουγγαρία κατανέμονται
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας και διακρίνονται σε
υποχρεωτικές και προαιρετικές. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται
αρμοδιότητες σχετικά με την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική
πρόνοια, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και των απορριμμάτων. Στην
δεύτερη κατηγορία, αυτή των προαιρετικών αρμοδιοτήτων, εντάσσονται
εκείνες που αφορούν την δημόσια ασφάλεια, την προστασία του
περιβάλλοντος, την τοπική και αστική ανάπτυξη και την προστασία της
κατοικίας. Σημαντικό είναι πως πέραν από τους δήμους, στους
πρωτοβάθμιους ΟΤΑ ανήκουν και οι κομητείες, στις οποίες οι δήμοι
μπορούν να μεταβιβάσουν αρμοδιότητες και οι πρώτες τις ασκούν
δεσμευτικά62.
Στην Πολωνία η διαβάθμιση των τοπικών αυτοδιοικήσεων είναι
ελάχιστα διαφορετική από τις άλλες χώρες. Αφενός στην χώρα αυτή
υπάρχουν οι νομαρχίες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης και
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αφετέρου υπάρχουν τρία επίπεδα τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού,
οι περιφέρειες, οι κομητείες και οι δήμοι. Κύριες αρμοδιότητες των δήμων
είναι η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η διαχείριση των φυσικών και
υδάτινων πόρων και των απορριμμάτων, η δημόσια υγεία, ο πολιτισμός, ο
τουρισμός και η ψυχαγωγία63.
Από την άλλη πλευρά, η τοπική αυτοδιοίκηση στην Πορτογαλία
λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα της αυτοδιοίκησης στις μεσογειακές
χώρες. Έχουμε λοιπόν δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, την πρωτοβάθμια και
την περιφερειακή, όπου στην πρώτη εντάσσονται οι δήμοι και οι ενορίες.
Αφετηρία για τις αρμοδιότητες της πορτογαλικής τοπικής αυτοδιοίκησης
είναι το Σύνταγμα, ενώ ειδικότεροι μεταγενέστεροι νόμοι ρυθμίζουν ρητά
τις περαιτέρω αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. Βασικές αρχές με
βάση τις οποίες σκιαγραφούνται οι αρμοδιότητες των ΟΤΑ είναι η αρχή
της επικουρικότητας, της αποκέντρωσης και της αυτονομίας, καθώς στην
Πορτογαλία οι δήμοι διαθέτουν γενική αρμοδιότητα όσον αφορά όλους
τους τομείς των υποθέσεων που εντάσσονται στην εδαφική τους
περιφέρεια. Ενδεικτικά, οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ έχουν αρμοδιότητες που
σχετίζονται με τους φυσικούς πόρους, την ανάπτυξη, τη δημόσια υγεία,
την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον και την
πολιτική προστασία. Εκτός των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, οι δήμοι μπορούν
στο πλαίσιο συνεργασίας με το κράτος, δηλαδή με τα Υπουργεία, να
καθορίζουν νέες δράσεις κυρίως όσον αφορά τις οικονομικές υποθέσεις.
Στην Πορτογαλία, λειτουργεί εξίσου και η διαδημοτική συνεργασία,
κυρίως μέσω των συνδέσμων δήμων, οι οποίοι έχουν την μορφή νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου και μέσω της συνεργασίας με τους δήμους
αποσκοπούν στην εκτέλεση ενεργειών που σχετίζονται με το κοινό
συμφέρον και ουσιαστικά επεκτείνουν τις γενικές αρμοδιότητες των
πρωτοβάθμιων ΟΤΑ64.

63

Γκέκας Ράλλης-Μήτσου Κατερίνα, Καλλικράτης: η Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση, συγκριτικά
στοιχεία και πολιτικές, διαθέσιμο σε: https://www.eetaa.gr/ekdoseis/pdf/140.pdf, σελ. 373-375
[τελευταία επίσκεψη: 19-09-2020].
64
Γκέκας Ράλλης-Μήτσου Κατερίνα, Καλλικράτης: η Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση, συγκριτικά
στοιχεία και πολιτικές, διαθέσιμο σε: https://www.eetaa.gr/ekdoseis/pdf/140.pdf, σελ. 379-382, 384-385
[τελευταία επίσκεψη: 19-09-2020].
71

Η Ρουμανία είναι μια ακόμα ευρωπαϊκή χώρα που διαθέτει δύο
βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα διαμερίσματα και τους
πρωτοβάθμιους ΟΤΑ. Η διαδικασία της αποκέντρωσης στην Ρουμανία
εστίασε κυρίως στην ενίσχυση της χρηματοδότησης των ΟΤΑ και όχι στην
μεταβίβαση και ανάπτυξη των αρμοδιοτήτων τους, γεγονός που οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι η αυτονομία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την οικονομική τους ευημερία. Οι δύο
βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης διακρίνουν τις αρμοδιότητές τους
στηριζόμενοι στην αρχή της επικουρικότητας. Ως εκ τούτου, οι δήμοι είναι
αρμόδιοι για τους τομείς της οδοποιίας, της παιδείας, των υγειονομικών
υπηρεσιών και της κοινωνικής πρόνοιας, της δημοτικής συγκοινωνίας, της
διαχείρισης των υδάτινων πόρων και γενικά για τις υπηρεσίες αστικής
ανάπτυξης65.
Επόμενη ευρωπαϊκή χώρα με ελάχιστα διαφορετική πορεία στην
τοπική αυτοδιοίκηση από την υπόλοιπη Ευρώπη είναι η Σλοβακία. Στη
χώρα αυτή υπάρχουν δύο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι περιφέρειες
και οι δήμοι, οι οποίοι σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες
αυξήθηκαν λόγω διχοτόμησης μεγαλύτερων δήμων. Στη Σλοβακία η
αποκέντρωση εστιάζει αφενός στην μεταφορά αρμοδιοτήτων στους
πρωτοβάθμιους ΟΤΑ, κυρίως σε τομείς όπως η παιδεία, η κοινωνική
πρόνοια, η υγεία, η συγκοινωνία και οι υποδομές, και αφετέρου στην
οικονομική αυτονομία, με την θέσπιση ενός νέου συστήματος
χρηματοδότησης των ΟΤΑ, που στηρίζεται στις αρχές της δημοσιονομικής
αποκέντρωσης. Οι αρμοδιότητες των δήμων στη Σλοβακία διακρίνονται
σε αποκλειστικές και σε κατά παραχώρηση. Οι βασικότερες αρμοδιότητες
που ασκούν είναι η παιδεία, η κοινωνική πρόνοια, η διαχείριση των
υδάτινων πόρων, η δημόσια υγεία, η οικονομική ανάπτυξη και η δημόσια
τάξη66.
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Η Σλοβενία αποτελεί μια από τις μικρότερες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως εκ τούτου διέθετε μέχρι πρόσφατα μόνο ένα
βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δήμοι, οι οποίοι συντελούν την
πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια λόγω
ιδιαίτερα ευνοϊκών οικονομικών συνθηκών. Το 2009 με συνταγματική
αναθεώρηση αποφασίστηκε η δημιουργία και δεύτερου βαθμού τοπικής
αυτοδιοίκησης, αυτού της περιφέρειας. Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση
ωστόσο διατηρεί αρμοδιότητες που αφορούν την εκπαίδευση, την
κοινωνική πρόνοια, την κατοικία, την ψυχαγωγία, την διαχείριση των
υδάτινων πόρων και των απορριμμάτων. Το κεντρικό κράτος εξακολουθεί
να ασκεί αρμοδιότητες στους τομείς αυτούς και για το λόγο αυτό δύναται
να μεταβιβάσει επιμέρους ευθύνες ως προς αυτές στους δήμους.
Ειδικότερα, οι αστικοί δήμοι είναι επιπλέον αρμόδιοι για την αστική
ανάπτυξη, τον πολιτισμό, την παιδεία και τις αστικές συγκοινωνίες67.
Η Σουηδία η μεγαλύτερη χώρα της Σκανδιναβίας, στον τομέα της
τοπικής αυτοδιοίκησης διαθέτει δύο βαθμούς, τα συμβούλια κομητειών
και τους δήμους, ενώ 3 περιοχές της Σουηδίας βρίσκονται υπό ιδιαίτερο
καθεστώς όσον αφορά την τοπική τους αυτοδιοίκηση, όπου εφαρμόζεται
πειραματικά ο θεσμός της περιφέρειας για να κριθεί εάν είναι αποδοτικός
στο σουηδικό σύστημα. Η οργάνωση, οι αρμοδιότητες και η
χρηματοδότηση των ΟΤΑ στην Σουηδία δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα
αλλά σε τυπικό νόμο του κράτους. Έτσι, σύμφωνα με το νόμο, οι
πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ της Σουηδίας ασκούν αρμοδιότητες σχετικά με την
εκπαίδευση, την επαγγελματική και κοινωνική πρόνοια, την υγεία, την
διαχείριση των υδάτινων πόρων και απορριμμάτων, την κατασκευή και
συντήρηση των οδικών δικτύων, τις δημοτικές συγκοινωνίες, τον
πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία68.
Όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, έτσι και στην
δημοκρατία της Τσεχίας λειτουργούν δύο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης,
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δηλαδή οι περιφέρειες και οι δήμοι, ενώ η Πράγα, η πρωτεύουσα της
χώρας λειτουργεί υπό το παράλληλο καθεστώς της περιφέρειας και του
δήμου. Στην χώρα αυτή υπάρχουν πολλοί δήμοι και αυτό οφείλεται κυρίως
στη μικρή πληθυσμιακή κατανομή κατοίκων στους δήμους, οι οποίοι
σαφώς ευνοούνται από το χρηματοδοτικό σύστημα και για το λόγο αυτό
δεν ενισχύουν τις φωνές που επιθυμούν διοικητική μεταρρύθμιση με τη
συγχώνευση των μικρών δήμων. Κατά τα πρότυπα των περισσότερων
χωρών, και στην δημοκρατία της Τσεχίας οι αρμοδιότητες των δήμων
διακρίνονται σε αποκλειστικές και παραχωρηθείσες. Στην πρώτη
κατηγορία υπάγονται οι τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, των
κοινωνικών υπηρεσιών, του περιβάλλοντος, της διαχείρισης των υδάτινων
πόρων, της πολεοδομίας, του πολιτισμού, της οδοποιίας και της δημοτικής
συγκοινωνίας. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι αρμοδιότητες του
προϋπολογισμού των σχολείων, της δημόσιας διοίκησης, της πολεοδομίας
και της έκδοσης αδειών οικοδόμησης, της ταξινόμησης οχημάτων και των
κοινωνικών υπηρεσιών. Η ιδιαιτερότητα των τσέχικων ΟΤΑ ως προς την
άσκηση της δεύτερης κατηγορίας αρμοδιοτήτων είναι πως αυτοί
ταξινομούνται σε 3 επίπεδα. Στο πρώτο ανήκουν 205 δήμοι που ασκούν
όλες αυτές τις αρμοδιότητες στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους, στο
δεύτερο περιλαμβάνονται 388 δήμοι οι οποίοι ασκούν μεν αυτές τις
αρμοδιότητες αλλά σε μικρότερη κλίμακα σε σχέση με τους ΟΤΑ του
πρώτου επιπέδου και στο τρίτο επίπεδο είναι 5.656 δήμοι οι οποίοι είναι
αρμόδιοι για ένα περιορισμένο μέρος των ως άνω ενεργειών69.
Τελευταία χώρα που είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
είναι η Φινλανδία. Αναφορικά με την διάρθρωση της τοπικής
αυτοδιοίκησης στη χώρα αυτή αξίζει να αναφερθεί πως λειτουργούν μόνο
πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, δηλαδή δήμοι. Ωστόσο, λόγω της πληθυσμιακής
πυκνότητας της Φινλανδίας παρουσιάστηκαν αρκετά ζητήματα στην
παροχή των δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών που αποτελούν
αποκλειστικό αντικείμενο των φινλανδικών ΟΤΑ και υπήρχε μια έντονη
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συζήτηση ως προς την δημιουργία ελάχιστων πληθυσμιακών επιπέδων
που θα είναι υπεύθυνοι για τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Έτσι, ο
τομέας της δημόσιας υγείας είναι αντικείμενο των δήμων με πληθυσμό
άνω των 20.000 κατοίκων, ενώ η επαγγελματική εκπαίδευση είναι
αρμοδιότητα των δήμων με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους. Οι
αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ στη Φινλανδία προβλέπονται στο
Σύνταγμα ενώ με τυπικό νόμο μπορούν να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες
του κεντρικού κράτους στους δήμους. Γενικά λόγω και της χαμηλής
πληθυσμιακής πυκνότητας που αναφέρθηκε και παραπάνω, οι
περισσότερες αρμοδιότητες ασκούνται από κοινού από το κράτος και από
τους δήμους. Οι φινλανδικοί ΟΤΑ σε κάθε περίπτωση ασκούν υπηρεσίες
που αφορούν την υγεία, την κοινωνική πρόνοια, την εκπαίδευση, την
πολεοδομία, την οδοποιία, τις δημοτικές συγκοινωνίες, το εμπόριο και τη
βιομηχανία και την οικονομική ανάπτυξη γενικότερα70.

Β. Κατηγοριοποίηση Χωρών και Συστημάτων Αρμοδιοτήτων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη εμφανίστηκε
για πρώτη φορά αρκετούς αιώνες πριν, και συγκεκριμένα στο Μεσαίωνα,
οπότε και ξεκίνησε η ανάπτυξη των αστικών κέντρων, και ταυτόχρονα η
έννοια της «τοπικής υπόθεσης». Η πρώτη επίσημη ανάδειξη του
συστήματος της τοπικής αυτοδιοίκησης ωστόσο έλαβε χώρα στην περίοδο
της Γαλλικής Επανάστασης και ειδικότερα στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση
όπου αναγνωρίστηκε η ύπαρξη της Δημοτικής Εξουσίας. Τόσο από αυτό
το γεγονός, όσο και από την πορεία της τοπικής αυτοδιοίκησης σε
φιλελεύθερα κράτη όπως η Γερμανία και το Βέλγιο, οδηγούν στο εύλογο
συμπέρασμα πως σε δημοκρατικά κράτη είναι δυνατή η κατοχύρωση και
σταδιακή εδραίωση του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης.
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Κατ’ επέκταση, ένα βασικό σύστημα αυτοδιοίκησης με βάση το
οποίο οι χώρες υπάγονται σε αντίστοιχες κατηγορίες είναι αν τα κράτη
είναι ομοσπονδιακά ή όχι. Στο ομοσπονδιακό σύστημα διακυβέρνησης
ουσιαστικά το κράτος βρίσκεται σε απευθείας σύνδεση με το εκλογικό
σώμα και το κεντρικό πολιτικό σύστημα αποτελείται από διαφορετικά και
συνδεδεμένα μεταξύ τους υποσυστήματα. Έτσι τα ομοσπονδιακά κράτη
φαίνεται να πρωτοπορούν και να διαθέτουν ένα σημαντικό προβάδισμα ως
προς τον διαχωρισμό και την διαχείριση του πλήθους των αρμοδιοτήτων
από διαφορετικές υποενότητες του κράτους, συντελώντας με τον τρόπο
αυτό στην ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στηριζόμενοι σε αυτό το συμπέρασμα μπορούμε να αναπτύξουμε
μια βασική ομαδοποίηση των συστημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στην Ευρώπη. Αν και οι θεωρητικοί που ασχολούνται με το εν λόγω
ζήτημα δεν έχουν καταλήξει σε μια συγκεκριμένη τυπολογία
κατηγοριοποίησης μπορεί να γίνει μια αρχική διάκριση που να σχετίζεται
με το πολιτικό σύστημα της κάθε χώρας. Η πρώτη κατηγορία χωρών
είναι εκείνες που ακολουθούν το γαλλικό πρότυπο και στην οποία
εντάσσονται τα κράτη που έχουν επηρεαστεί από το ναπολεόντειο
σύστημα και στηρίζονται στην ανάπτυξη συγκεντρωτικών δομών. Η
δεύτερη κατηγορία είναι οι χώρες με σκανδιναβικό πρότυπο, μια εκ των
οποίων είναι η Μεγάλη Βρετανία. Η τρίτη και τελευταία κατηγορία
χωρών είναι εκείνες που έχουν ομοσπονδιακή δομή, σύμφωνα με το
γερμανικό πρότυπο71.
Αξίζει να γίνει μια συνοπτική ανάπτυξη των βασικότερων σημείων
των ανωτέρω συστημάτων, ώστε να γίνει κατανοητή η κατηγοριοποίηση
των χωρών και η υπαγωγή τους στα ανωτέρω. Αρχικά, στην Γαλλία, όπως
επισημάνθηκε και στην οικεία ενότητα για τις αρμοδιότητες των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην τοπική αυτοδιοίκηση, αναφέρθηκε πως
στην Γαλλία λειτουργούν τέσσερα επίπεδα αυτοδιοίκησης, το κεντρικό
κράτος, οι περιφέρειες, τα διαμερίσματα και οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ
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δηλαδή οι δήμοι, με αρμοδιότητες οι οποίες διαβαθμίζονται ανάλογα με το
επίπεδο της αυτοδιοίκησης72.
Από την άλλη πλευρά, το γερμανικό πρότυπο στηρίζεται στην
ομοσπονδιακή δομή της χώρας, με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα από τα
χαρακτηριστικότερα παραδείγματα της αποκέντρωσης στην Ευρώπη.
Έτσι, το σύστημα αυτό, προωθεί την ανάθεση πολιτικών εξουσιών της
κεντρικής διοίκησης στην περιφερειακή διοίκηση, με σκοπό την
εξισορρόπηση των πολιτικών δυνάμεων της ομοσπονδίας και των
επιμέρους κρατικών οντοτήτων, δηλαδή των περιφερειών και των
κοινοτήτων. Τα επίπεδα τοπικής αυτοδιοίκησης που υπάρχουν στο
γερμανικό ομοσπονδιακό πρότυπο είναι τρία, η κεντρική διοίκηση, οι
περιφέρειες και οι δήμοι. Υπάρχουν ωστόσο και οι νομαρχίες οι οποίες
κατά βάση ασκούν συμπληρωματικά τις αρμοδιότητες οι οποίες δεν
μπορούν να ασκηθούν από τους δήμους, για το λόγο αυτό εξάλλου δεν
κατοχυρώνονται συνταγματικά οι αρμοδιότητές τους73.
Τρίτο πρότυπο οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι το
σκανδιναβικό πρότυπο. Ενδεικτικά, θα αναπτυχθεί το σύστημα τοπικής
αυτοδιοίκησης που υπάρχει στη Δανία. Όπως και οι περισσότερες χώρες
της Ευρώπης, με τον ίδιο τρόπο και το σκανδιναβικό πρότυπο διαθέτει τρία
επίπεδα αποκέντρωσης, πρώτο το κεντρικό κράτος, έπειτα οι νομοί, που
αποτελούν τους δευτεροβάθμιους ΟΤΑ, και τρίτο οι δήμοι και οι
κοινότητες, που αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης74.
Περαιτέρω κατηγοριοποίηση είναι αντίστοιχη με αυτή που έγινε
ανωτέρω για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Τα
κριτήρια με βάση τα οποία ομαδοποιούνται οι αρμοδιότητες είναι τα
νομικά και τα λειτουργικά κριτήρια. Έτσι, ο σημαντικότερος άξονας επί
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του οποίου στηρίζονται οι τοπικές αυτοδιοικήσεις στην Ευρώπη είναι η
έννοια της «τοπικής υπόθεσης». Δεδομένης της εφαρμογής της αρχής της
επικουρικότητας και στον ελλαδικό χώρο αλλά και στην πλειοψηφία των
κρατών που είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης η ερμηνεία της
ανωτέρω έννοιας όπως αναπτύχθηκε στην σχετική ενότητα παραπάνω
ανταποκρίνεται και στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Κεντρικός άξονας των
νομικών κριτηρίων αποτελεί η έννοια της «τοπικής υπόθεσης», που όπως
ευκρινώς έχει αναλυθεί σε ανώτερη σχετική ενότητα, σαφώς διακρίνεται
από την έννοια της «κρατικής υπόθεσης». Εξάλλου, συμπληρωματικά με
τα νομικά κριτήρια, η διάκριση αποβλέπει και στα λειτουργικά κριτήρια,
με τα οποία ουσιαστικά οι αρμοδιότητες συνιστούν ενέργειες στις οποίες
υποχρεούται να προβεί ο εκάστοτε ΟΤΑ έπειτα από συνεργασία
περισσότερων διοικητικών μονάδων.
Συμπερασματικά, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το
σύστημα της τοπικής τους αυτοδιοίκησης κατηγοριοποιούνται με βάση τα
γενικά νομικά και λειτουργικά κριτήρια, και υπάγονται στο εσωτερικό της
κάθε χώρας, και στηριζόμενες στο εκάστοτε σύστημα διακυβέρνησης που
διαθέτει κάθε χώρα μπορούν να ομαδοποιηθούν τα αντίστοιχα συστήματα
αρμοδιοτήτων.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως αναφορικά με τα ελληνικά
δεδομένα, κάνοντας μια ανασκόπηση στις αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών
χωρών ανακύπτει το συμπέρασμα πως υπάρχουν ορισμένες αρμοδιότητες
που αφενός δεν αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ελληνικής τοπικής
αυτοδιοίκησης και αφετέρου οι εθνικοί βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα
έπρεπε να τους συμπεριλάβουν σε μεγαλύτερο βαθμό εντός των στόχων
τους. Οι τομείς στους οποίους υπάγονται αυτές οι αρμοδιότητες είναι η
τοπική ανάπτυξη και η οικονομία, η τοπική απασχόληση, η αξιοποίηση της
γης, η αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, η κοινωνική
οικονομία και επιχειρηματικότητα, η κοινωνική στέγη, η δημοτική
αστυνομία, οι διαδημοτικές συνεργασίες, η διαχείριση των απορριμμάτων
και η πολιτιστική διαχείριση75.
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Γ. Βαθμός Αποκέντρωσης Αρμοδιοτήτων
Αρχικά, το ερώτημα που ανακύπτει είναι τι σημαίνει βαθμός
αποκέντρωσης και πως αυτός υπολογίζεται σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αφενός, βαθμός αποκέντρωσης συνεπάγεται ο βαθμός στον
οποίο μεταβιβάζονται αρμοδιότητες της κεντρικής διοίκησης στις
κατώτερες βαθμίδες τοπικής αυτοδιοίκησης. Αφετέρου, ο υπολογισμός
του βαθμού αποκέντρωσης γίνεται με βάση το ύψος των εσόδων και των
δαπανών ενώ προκειμένου να αποφασιστεί η εκχώρηση των αρμοδιοτήτων
λαμβάνεται υπόψη το ύψος των εσόδων και των εξόδων του εκάστοτε
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν
στο μέγεθος των υποχρεώσεων τους. Μια γενική παρατήρηση είναι πως
ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης υπάρχει μεγάλη απόκλιση όσον αφορά
τον βαθμό αποκέντρωσης, καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία που
διατηρούνται για την εξέλιξη της αποκέντρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
οι χώρες με το μικρότερο ποσοστό βαθμού αποκέντρωσης είναι η
Πορτογαλία και η Ελλάδα, ενώ υψηλότερο βαθμό αποκέντρωσης
διατηρούν οι σκανδιναβικές χώρες. Σημαντικό είναι πως ο βαθμός
αποκέντρωσης στις περισσότερες περιπτώσεις δεν επηρεάζεται αυτοτελώς
από το ύψος των εσόδων και των εξόδων της αυτοδιοίκησης, αλλά από την
ικανότητα του εκάστοτε φορέα να οργανώνει τις δαπάνες του και να
εκμεταλλεύεται ορθά τα έσοδά του76.
Εκτός από τα ανωτέρω στοιχεία, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη οι
στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2020, όπως αυτοί
παρουσιάζονται σε σχετική Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών. Ειδικότερα, δημιουργήθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν για το 2020 και το
οποίο διαρθρώθηκε ώστε να προσφέρει αποτελεσματικότητα στην
https://www.ita.org.gr/el/images/meletes_ita/ITA_trietis_stratigiki.pdf, σελ. 28 [τελευταία επίσκεψη:
20-09-2020].
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οικονομία, την διοίκηση και την συνδεσιμότητα στις χώρες που ζητούν
υποστήριξη ως προς αυτούς τους τομείς77.
Η Επιτροπή των Περιφερειών χαιρετίζει σε κάθε περίπτωση την
προσπάθεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης να βρεθούν κοντά
στους πολίτες τους και να προβούν σε ενέργειες και αλλαγές που θα
μπορέσουν να συνεισφέρουν στην μεταρρύθμιση της τοπικής
αυτοδιοίκησης στις χώρες που είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Κατ’ επέκταση, αποτελούν τους κύριους φορείς που μπορούν να επιτύχουν
τους στόχους που θέτει η ένωση για το 2020. Για να επιτευχθούν οι στόχοι
που θέτουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, είναι απαραίτητο να ενισχυθούν αφενός
τα κρατικά θεσμικά όργανα και αφετέρου η χρηστή διακυβέρνηση εντός
των κρατών μελών78.
Μέσω της αποκέντρωσης, λοιπόν, τα κράτη-μέλη προσπαθούν να
λάβουν αποδοτικά μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη
δημόσια διοίκηση και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στις
υπηρεσίες που προσφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση. Εξάλλου και σε
οικονομικό επίπεδο έχει παρατηρηθεί πως η μεταρρύθμιση και η
αποκέντρωση των τοπικών και περιφερειακών προϋπολογισμών
προσφέρει θετικές προοπτικές στους τομείς της έρευνας και της
καινοτομίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και για το λόγο αυτό
προτείνεται η ενίσχυσή τους από την Επιτροπή των Περιφερειών79.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί πως παρόλο που μπορούμε
να είμαστε θετικοί ως προς την αύξηση του βαθμού αποκέντρωσης και την
απεξάρτησή του από πλήρως οικονομικά κριτήρια, με στόχο την ανάπτυξη
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της χρηστής διοίκησης, δεν πρέπει να αγνοήσουμε το γεγονός ότι κάθε
φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει να εξασφαλίζει την βέλτιστη
κατανομή των αρμοδιοτήτων του ανάλογα με τις δυνάμεις του τόσο σε
οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού.
Επομένως, μια εύλογη λύση που θα μπορούσε να τεθεί επί τάπητος είναι ο
βαθμός αποκέντρωσης να εξαρτάται σαφώς από τα έσοδα και τις δαπάνες
της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά να συμπεριλαμβάνεται ως κριτήριο και
ο πληθυσμός του κάθε φορέα και το προσωπικό που απασχολεί. Με τον
τρόπο αυτό εξάλλου θα επιτευχθεί και η αποτελεσματικότερη
εξυπηρέτηση των πολιτών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
αλλά και η εξάλειψη της διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση.

7. Συγκριτική Αξιολόγηση Αρμοδιοτήτων
Τόσο από την ιστορική πορεία της τοπικής αυτοδιοίκησης στην
Ευρώπη όσο και από την πρόσφατη στροφή των ευρωπαϊκών κρατών προς
την αποκέντρωση, γίνεται κατανοητό πως οι φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης αποτελούν σημαντικό θεσμό για την εύρυθμη λειτουργία
των κρατών και την συνεπακόλουθη ανάπτυξή τους. Η κατά κόρον
διαχείριση των τοπικών υποθέσεων από τους αντίστοιχους οργανισμούς
ενίσχυσε σε κάθε περίπτωση την εμπιστοσύνη των πολιτών προς την
πολιτική εξουσία, δεδομένου ότι αντιλαμβανόμενες οι τοπικές αρχές τις
ανάγκες και τις δυνατότητες ανάπτυξης κάθε περιοχής κατανέμουν τις
αρμοδιότητες αναλογικά. Για το σκοπό αυτό, οι οργανισμοί τοπικής
αυτοδιοίκησης έχουν εντάξει στον κύκλο των αρμοδιοτήτων τους
ορισμένες αρμοδιότητες με τις οποίες καταφέρνουν να είναι πιο
αποδοτικοί ως προς την παροχή υπηρεσιών και ως προς την εξυπηρέτηση
των συμφερόντων των πολιτών τους.
Οι ως άνω αρμοδιότητες, όπως εκτέθηκε και ανωτέρω,
αναπτύσσονται αφενός στο νόμο και στο Σύνταγμα και αφετέρου
81

εντάσσονται στους Κώδικες Δήμων και Κοινοτήτων των ευρωπαϊκών
χωρών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια τάση μεταφοράς
αρμοδιοτήτων από την κρατική εξουσία προς τις τοπικές αυτοδιοικήσεις,
σε μια προσπάθεια αποκέντρωσης και βελτίωσης των αποδιδόμενων
λειτουργιών.
Για το σκοπό αυτό αξίζει να γίνει μια συνοπτική συγκριτική
αξιολόγηση των συστημάτων αρμοδιοτήτων όπως αυτές προσδιορίζονται
στις χώρες της Ευρώπης. Πρώτον, χρήζει αναφοράς το γεγονός ότι δεν έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποκέντρωσης σε πολλά κράτη-μέλη με
αποτέλεσμα αρκετές κρίσιμες αρμοδιότητες να εξακολουθούν από το
κεντρικό κράτος. Δεύτερον, δεδομένου ότι κάθε χώρα διαθέτει
διαφορετικό σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης το οποίο προσαρμόζεται στα
χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της είναι αναπόφευκτο πως
παρουσιάζονται ορισμένα ζητήματα. Το βασικό θέμα που αντιμετωπίζουν
οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι πως η ασάφεια αναφορικά με τις
αρμοδιότητες συντείνει στο γεγονός οι ίδιες αρμοδιότητες να ασκούνται
σωρευτικά από περισσότερα επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκησης και να
δημιουργούνται προβλήματα80.
Ένα επίπεδο σύγκρισης στο οποίο αξίζει να αναφερθούμε αφορά
τη διάκριση των αρμοδιοτήτων σε ίδιες, ανατιθέμενες και κοινές. Η
ανάπτυξη της ανωτέρω κατηγοριοποίησης γίνεται στην οικεία ενότητα της
διάκρισης των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι περισσότερες
χώρες της Ευρώπης διακρίνουν τις αρμοδιότητες στις κατηγορίες αυτές
προκειμένου να μπορέσουν να καθορίσουν τη χρηματοδότηση κάθε
οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ανάλογα με τις αρμοδιότητες που
ασκεί. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ασάφεια ως προς τον
καθορισμό των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης και κυρίως των
κοινών ή κατ’ ανάθεση θεωρείται μια προβληματική κατάσταση. Πρώτο
παράδειγμα είναι η Γαλλία όπου η χρηματοδότηση των κεντρικών
αρτηριών της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των διαδημοτικών
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συνεργασιών παρακωλύεται εξαιτίας της αδυναμίας δημιουργίας ενός
ξεκάθαρου τοπίου, καθώς ουσιαστικά οι ίδιες αρμοδιότητες
επικαλύπτονται τόσο από την κεντρική εξουσία όσο και από τους δήμους
ή τις κοινότητες. Άλλο παράδειγμα αποτελεί η Ρουμανία, όπου παρέχεται
η δυνατότητα από τη νομοθεσία, να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες σε
άλλους ΟΤΑ, εάν κριθεί πως αυτοί διαθέτουν την διοικητική ικανότητα να
την εκπληρώσουν επιτυχώς. Αυτό συνεπάγεται πως ορισμένοι βαθμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης καταλήγουν να ασκούν περισσότερες
αρμοδιότητες από αυτές που μπορούν να διαχειριστούν και διαθέτουν τον
ρόλο του συντονιστή81.
Διαφορετική περίπτωση αποτελούν τα ομοσπονδιακά κράτη όπως
η Γερμανία και η Αυστρία. Στις χώρες αυτές το σύστημα των
ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων φαίνεται να είναι περισσότερο
αποτελεσματικό. Ειδικότερα, εφόσον η αποκέντρωση που έχει λάβει χώρα
στα κράτη αυτά ήταν επιτυχής, οι ΟΤΑ των ομοσπονδιακών κρατών
διαθέτουν ένα ξεκάθαρο πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων, το οποίο
συμπεριλαμβάνει τις ίδιες αρμοδιότητες, τις κατ’ ανάθεση αρμοδιότητες
και όσες ασκούν από κοινού με άλλους ΟΤΑ του ίδιου ή μικρότερου
βαθμού82.
Ακόμα ένα κριτήριο σύγκρισης των αρμοδιοτήτων της τοπικής
αυτοδιοίκησης είναι η μορφή εξουσίας ως προς την άσκησή τους που
διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Ειδικότερα, σε αρκετές χώρες έχουμε
τη ρυθμιστική και νομοθετική εξουσία η οποία αναφέρεται στο σκοπό της
κάθε αρμοδιότητας και τον τρόπο άσκησής του ανάλογα με την ιεράρχηση
των κανόνων. Επιπρόσθετα, ορισμένες χώρες διαθέτουν διοικητική
εξουσία με την οποία οργανώνονται οι διοικητικές αρχές και η
διαχειριστική εξουσία κατ’ εφαρμογή της οποίας οι τοπικές
αυτοδιοικήσεις κατανέμουν τους πόρους τους και ασκούν τις
αρμοδιότητές τους. Τέλος, οι ανωτέρω ευρωπαϊκές χώρες ασκούν εξουσία
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και στην επιβολή φόρων. Εξαίρεση αποτελούν χώρες όπως η Μάλτα, η
Ουγγαρια και η Λιθουανία83.
Πέραν των όσων αναφέρθηκαν, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις των
ευρωπαϊκών χωρών διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων που
καλύπτουν τους βασικούς τομείς δραστηριότητας. Ωστόσο, σε ορισμένους
επιμέρους τομείς κάποιες χώρες ασκούν είτε ειδικότερες αρμοδιότητες είτε
πιο διευρυμένες. Πρώτη κατηγορία αρμοδιοτήτων που διαφοροποιείται
είναι αυτή της εκπαίδευσης, όπου κάποιες χώρες όπως η Βουλγαρία, η
Ολλανδία, η Ουγγαρία, η Πολωνία κλπ., είναι αρμόδιες και για την
μισθοδοσία των εκπαιδευτικών εκτός από την οργάνωση και την
κατασκευή των σχολικών μονάδων. Μια ακόμη κατηγορία αρμοδιότητας
είναι εκείνη της κοινωνικής στέγασης, σύμφωνα με την οποία οι τοπικές
αυτοδιοικήσεις είναι αρμόδιες για την κατασκευή δομών κοινωνικής
στέγασης και την παροχή οικονομικής στήριξης σε όσους βρίσκονται σε
δυσμενή οικονομική κατάσταση. Βασικός πυλώνας κοινωνικής στήριξης
αποτελεί η αρμοδιότητα αυτή για τις χώρες της Ιρλανδίας, της Ρουμανίας,
της Ολλανδίας, της Τσεχίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας, της
Σλοβενίας και της Σλοβακίας84.
Ένα ακόμα ερώτημα που αφορά τις αρμοδιότητες της τοπικής
αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη, είναι ο τρόπος που διαχειρίζονται οι χώρες
τις τοπικές τους υποθέσεις. Ως εκ τούτου λειτουργούν δύο συστήματα,
εκείνο της άμεσης και εκείνο της έμμεσης ή ανατιθέμενης διαχείρισης. Το
πρώτο αφορά την άσκηση αρμοδιοτήτων από έναν εσωτερικό οργανισμό
που υπάγεται σε έλεγχο από τον κεντρικό οργανισμό τοπικής
αυτοδιοίκησης. Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, κάθε χώρα έχει
διαφορετική μέθοδο άμεσης διαχείρισης που σχετίζεται με το εισόδημα
του κάθε ΟΤΑ και την κατανομή των πόρων του. Η δεύτερη κατηγορία,
αυτή της έμμεσης διαχείρισης, είναι η άσκηση αρμοδιοτήτων από μια
ανεξάρτητη τοπική οντότητα, η οποία δεν υπάγεται πλήρως στον έλεγχο
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του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται
συνήθως σε αυτές τις οντότητες σχετίζονται με την προστασία του
περιβάλλοντος, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
την αποκομιδή απορριμμάτων. Η πιο συνηθισμένη μορφή που έχουν οι
ανωτέρω οντότητες είναι αυτή των δημοτικών επιχειρήσεων, γεγονός που
συνδέεται άμεσα με την τάση ιδιωτικοποίησης αρκετών δημόσιων
υπηρεσιών, και είναι αρκετά συνήθεις στις περισσότερες χώρες της
Βόρειας και της Ανατολικής Ευρώπης85.
Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στο θεσμό των διαδημοτικών
συνεργασιών που τείνει να αναπτυχθεί τελευταία σε αρκετές χώρες της
Ευρώπης, κυρίως σε εκείνες που έχουν μικρό δημογραφικό μέγεθος. Στις
χώρες αυτές ιδρύονται διαδημοτικές συνεργασίες με σκοπό την
συγκέντρωση οικονομικών πόρων που διευκολύνουν την άσκηση των
τοπικών δημόσιων υπηρεσιών. Οι συνεργασίες αυτές είναι κατά κύριο
λόγο εθελοντικές, ωστόσο ορισμένες χώρες έχουν επιλέξει την
υποχρεωτική ίδρυσή τους και την ταυτόχρονη μεταβίβαση σε αυτές
αρμοδιοτήτων που αφορούν την δημόσια υγεία και ανάπτυξη. Είναι σαφές
πως ο ρυθμός ανάπτυξης των διαδημοτικών συνεργασιών εξαρτάται από
το μέγεθος των ΟΤΑ στην κάθε χώρα και γι’ αυτό παραδείγματος χάριν
στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχουν αρκετές διαδημοτικές συνεργασίες
αλλά σε κράτη όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η
Φινλανδία και η Σουηδία αναπτύσσονται με ραγδαίο ρυθμό. Ζήτημα είναι
η πηγή εσόδων των δομών αυτών, με την αξιοποίηση των οποίων θα
καταφέρουν να φέρουν εις πέρας τις αρμοδιότητες που τους έχουν
ανατεθεί. Οι πόροι των ανωτέρω συνεργασιών προέρχονται είτε από τους
ΟΤΑ που είναι μέλη τους, με την διάθεση μέρους των εσόδων τους για την
ανάπτυξη των διαδημοτικών συνεργασιών, είτε από φορολογικά έσοδα86.
Συμπερασματικά, κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ακολούθησε ένα διαφορετικό μοντέλο για την μεταφορά αρμοδιοτήτων
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του κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό είναι λογικό
επακόλουθο της ξεχωριστής πορείας που έχει κάθε χώρα καθώς και της
διαφορετικής ανάγκης για κάλυψη των τομέων που αφορούν τις τοπικές
κοινωνίες. Κάποιες χώρες, λοιπόν, υιοθέτησαν το μοντέλο της
αποκέντρωσης και της αυτονομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης από την
κρατική εξουσία, ωστόσο άλλες επέλεξαν να διατηρήσουν την εξάρτησή
τους και να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το παραδοσιακό μοντέλο της
στενής σύνδεσης ανάμεσα στο κράτος και τους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης. Εξάλλου, όπως έχει παρατηρηθεί ο βαθμός της
αποκέντρωσης και της υιοθέτησης του αντίστοιχου προτύπου αυτονομίας,
εξαρτάται τόσο από την οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ όσο και από το
βαθμό ελευθερίας ως προς την λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν
άμεσα. Η άποψη, όμως, που τείνει να εδραιωθεί στην Ευρώπη είναι πως οι
τοπικές αυτοδιοικήσεις είναι ικανές να ανταποκριθούν με επιτυχία στις
πρόσθετες αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζονται και ο λόγος είναι η
πλήρης γνώση και εποπτεία των αναγκών και των συμφερόντων των κατά
τόπους κοινωνιών και αρχών87.
8. Προτάσεις Εξορθολογισμού Αρμοδιοτήτων
Όπως γίνεται φανερό από τις παραπάνω ενότητες, και ειδικότερα
από τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την εισαγωγή του
Καλλικράτη στην ελληνική επικράτεια, καθώς και από τους στόχους που
θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με τις βασικές αρχές
διακυβέρνησης, υπάρχει η τάση της περιφερειοποίησης και της
αποκέντρωσης αναφορικά με τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για το σκοπό αυτό, και στηριζόμενοι στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είναι
σκόπιμο να προταθούν ορισμένες ενέργειες που μπορούν να γίνουν από
μέρους τόσο της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής τοπικής
αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αποφορτιστούν οι κρατικοί φορείς από
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αρμοδιότητες, να ενισχυθεί η λειτουργία των τοπικών αυτοδιοικήσεων και
η ρύθμιση των τοπικών τους υποθέσεων και τέλος να αποκατασταθεί η
εμπιστοσύνη των πολιτών στην γρήγορη και αποτελεσματική
εξυπηρέτηση των ζητημάτων που τους απασχολούν.
Σε πρώτο πλάνο, λοιπόν, πρέπει να γίνει ευκρινές το πλαίσιο και
το πεδίο οργάνωσης και χειρισμού των τομέων που εντάσσονται στη
δημόσια εξουσία. Αναλυτικότερα, δεδομένου ότι τη δημόσια διοίκηση
πλέον συναποτελούν τρείς βαθμοί, η Κεντρική Διοίκηση, οι
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, είναι λογικό να
συμπλέκονται τόσο οι αρμοδιότητες των εκάστοτε οργάνων όσο και οι
διαθέσιμοι πόροι που κατανέμονται. Επομένως, μια εφικτή και βιώσιμη
πρόταση είναι η πρότερη καταγραφή όλων των αρμοδιοτήτων με
παράλληλη διευκρίνιση του πεδίου δράσης και του ρόλου καθενός
επιπέδου δημόσιας διοίκησης, καθώς η ασάφεια που επικρατεί ως προς τις
υπηρεσίες προκαλεί ιδιαίτερη δυσχέρεια στην άσκηση τους. Συνακόλουθο
βήμα είναι η εκχώρηση κάθε αρμοδιότητας και πεδίου οργάνωσης σε ένα
και μόνο όργανο με σκοπό να μην αλληλοεπικαλύπτονται ενέργειες άλλου
φορέα δημόσιας διοίκησης88.
Δεύτερη πρόταση εξορθολογισμού αρμοδιοτήτων είναι αυτή που
σχετίζεται με την ενίσχυση της διοικητικής υποστήριξης εντός των Δήμων,
αναφορικά με αρμοδιότητες που τους μεταβιβάστηκαν με τον
«Καλλικράτη». Όπως έγινε φανερό και από την ανωτέρω ανάπτυξη των
αρμοδιοτήτων, μεταφέρθηκε στους Δήμους ένα ευρύ φάσμα τομέων
αρμοδιοτήτων από διαφορετικά επίπεδα της Διοίκησης. Για την εφαρμογή
των αρμοδιοτήτων αυτών παρατηρήθηκαν ορισμένες ελλείψεις των
Δήμων όσον αφορά το προσωπικό και τις δομές. Οι τομείς τους οποίους
αφορούσε αυτό το γεγονός ήταν οι υπηρεσίες δόμησης, οι τεχνικές
υπηρεσίες και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, για ένα χρονικό
διάστημα και έως ότου οι Δήμοι αποκτήσουν επαρκές προσωπικό και
υποδομές για να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους, υπήρχε η δυνατότητα
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να έχουν διοικητική υποστήριξη από άλλο Δήμο της έδρας του νομού όπου
ανήκαν ή από άλλο Δήμο όπου εντάσσονται οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες
τους. Δεδομένης της δημοσιονομικής κρίσης και της αναστολής των
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, παρατάθηκε η κατάσταση αυτή με
αποτέλεσμα αφενός να μην ασκούνται πλήρως αυτές οι αρμοδιότητες από
τους Δήμους και αφετέρου να μην ασκούνται επαρκώς λόγω ελλείψεως
διοικητικού προσωπικού. Για το λόγο αυτό, μια προτεινόμενη λύση είναι
η ανακατανομή των όρων άσκησης των αρμοδιοτήτων και η επακόλουθη
προσπάθεια στελέχωσης του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων για τις
υπηρεσίες δόμησης και τις τεχνικές και κοινωνικές υπηρεσίες89.
Μια ακόμη πρόταση μεταρρυθμίσεων της ελληνικής δημόσιας
διοίκησης περιλαμβάνει την αποκέντρωση και την πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση σε όλα τα πλαίσια. Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, έχει
δεσμευτεί πως θα αναβαθμιστεί ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
κυρίως μέσω της ενίσχυσης του συστήματος άσκησης των εξουσιών,
δηλαδή μέσω της ανασυγκρότησης της Κεντρικής και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των δύο βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Από τη μια πλευρά, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση ανάγεται στο γεγονός
ότι για την άσκηση μιας συντρέχουσας αρμοδιότητας χρειάζεται αυτή να
κατανεμηθεί σε διαφορετικά επίπεδα και λειτουργίες της τοπικής
αυτοδιοίκησης και για να υλοποιηθεί η αρμοδιότητα αυτή απαιτείται
συνεργασία των επιμέρους επιπέδων. Στόχος είναι, από κοινού με τη
συλλειτουργία της ψηφιακής πολιτικής, να ενοποιηθούν οι υπηρεσίες της
δημόσιας διοίκησης και να είναι γρηγορότερη και πιο αποτελεσματική η
εξυπηρέτηση των πολιτών. Ωστόσο για την ανάπτυξη και προώθηση του
συστήματος της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης χρειάζεται να τεθούν υπό
αναθεώρηση οι αρμοδιότητες των τριών επιπέδων της Δημόσιας
Διοίκησης, δηλαδή της Κεντρικής και Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των
Δήμων και των Περιφερειών. Με αφετηρία την οικονομική και διοικητική
αυτοτέλεια και το σεβασμό στις αρχές της επικουρικότητας και της
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εγγύτητας, μπορεί να επιτευχθεί μια εύλογη τροποποίηση και οριοθέτηση
των αρμοδιοτήτων κάθε τομέα ώστε να είναι πιο λειτουργική η συστημική
τους συνεργασία90.
Στον ευρωπαϊκό χάρτη έχει γίνει σαφές πως οι περισσότερες χώρες
επιλέγουν τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ με μικρή πληθυσμιακή
κλίμακα. Αντιθέτως στον ελλαδικό χώρο παρατηρείται η τάση να
σχηματίζονται αναλογικά μεγαλύτεροι δήμοι, οι οποίοι μετά την
συνένωση τους με τον «Καλλικράτη» μπορεί να μειώθηκαν αριθμητικά
αλλά οι κάτοικοι που συμπεριλαμβάνουν είναι πολύ περισσότεροι.
Επιπλέον, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται μια
προσπάθεια συνένωσης δήμων και κοινοτήτων και ανάπτυξης των θεσμών
διαδημοτικών συνεργασιών με αρμοδιότητες στην παροχή υπηρεσιών και
την κατασκευή έργων. Αυτές οι ενέργειες ωστόσο δεν ταυτίζονται με την
μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Η μοναδική χώρα που προσιδιάζει στη
λογική της ελληνικής μεταρρύθμισης είναι η Δανία, το πρόγραμμα της
οποίας πιθανόν να αποτέλεσε πρότυπο για τις μεταρρυθμίσεις του
Καλλικράτη. Στη Δανία λοιπόν δημιουργήθηκε δεύτερος βαθμός τοπικής
αυτοδιοίκησης, με την κατάργηση των κοινοτήτων, που ήταν
πολυπληθέστερες, και αντικαταστάθηκαν ουσιαστικά από τις περιφέρειες.
Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε συνένωση των δήμων και αυτοί
μειώθηκαν στο 1/3 του αρχικού αριθμού τους. Αναφορικά με τις
αρμοδιότητες των δήμων, λοιπόν, έπειτα από την διοικητική
μεταρρύθμιση με την συνένωσή τους, μεταφέρθηκαν περισσότερες
αρμοδιότητες στους ΟΤΑ και τέθηκαν οι βάσεις για την καλύτερη
κατανομή αρμοδιοτήτων ως προς την διαφανέστερη άσκησή τους από τους
πρωτοβάθμιους κυρίως οργανισμούς. Επομένως, η Δανία και οι
τροποποιήσεις που έγιναν στη δομή της τοπικής αυτοδιοίκησης καθιέρωσε
ένα βελτιωμένο σύστημα δημοκρατικού ελέγχου, μέσω της ιεράρχησης
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αφενός των αρμοδιοτήτων και αφετέρου των υπηρεσιών που
συνεργάζονται για την άσκησή τους91.
Ένα άλλο σημείο στο οποίο χρήζει να γίνει αναφορά και το οποίο
σαφώς μπορεί να τεθεί υπό διερεύνηση είναι το ζήτημα της
δημοσιονομικής αποκέντρωσης. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης
διαθέτουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ως εκ τούτου
διευθετούν τα οικονομικά του εκάστοτε τομέα τους ανάλογα με τις
ανάγκες τους. Ωστόσο, μια εύλογη αναμόρφωση και αποκέντρωση της
οικονομικής συγκυρίας που θα επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση και
κατανομή των οικονομικών δυνατοτήτων είναι μια πρόταση που αξίζει να
τεθεί επί τάπητος. Έχει γίνει μια σημαντική νομοθετική προσπάθεια από
το Υπουργείο Εσωτερικών για την σύσταση Επιτροπής Οικονομικής
Ανασυγκρότησης και Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης των ΟΤΑ και
την αλλαγή του πλαισίου λειτουργίας για την οικονομική διοίκηση και την
ταμειακή λειτουργία των ΟΤΑ. Δεν προτείνεται ακριβώς χαλάρωση του
συστήματος του οικονομικού, διαχειριστικού και λογιστικού ελέγχου,
αλλά μια αναμόρφωση που να διευκολύνει την κατανομή και αξιοποίηση
των οικονομικών πόρων92.
9. Συμπεράσματα
Λαμβάνοντας υπόψη όσα δεδομένα έχουν αναπτυχθεί στην
παρούσα μελέτη, καταλήγουμε σε δύο κεντρικά συμπεράσματα. Πρώτον,
ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη ενισχύθηκε αρκετά με
την συμμετοχή των κρατών που είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης
στην Επιτροπή των Περιφερειών. Μέσα από την διαβούλευση και την
διαπραγμάτευση κοινών ζητημάτων και προβλημάτων, τα κράτη
αντιλήφθηκαν πως η δημιουργία όμοιων συστημάτων αρμοδιοτήτων με
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ελάχιστες διαφοροποιήσεις θα ευνοούσε σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη
των ευρωπαϊκών στόχων και πρωτίστως στην περιφερειοποίηση. Παρόλο
που, όπως παρατηρείται στην ενότητα της συγκριτικής αξιολόγησης
αρμοδιοτήτων, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές αποκλίσεις στις
αρμοδιότητες και στον τρόπο άσκησής τους από τα περισσότερα κράτη της
Ευρώπης, γεγονός που εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο διακυβέρνησής
τους και τον βαθμό αποκέντρωσής τους, υπάρχει η τάση δημιουργίας μιας
κοινής πορείας προς την εξέλιξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της
ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς αυτήν.
Σε δεύτερο επίπεδο, στο ελληνικό πεδίο της τοπικής
αυτοδιοίκησης, παρατηρείται πληθώρα ζητημάτων ακόμα και μετά την
είσοδο του Καλλικράτη στην ελληνική πραγματικότητα. Από τα
προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις οικείες ενότητες, το πιο σημαντικό
είναι η πληθυσμιακή κατανομή και η μείωση του αριθμού των δήμων. Το
γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση των αρμοδιοτήτων που
μεταβιβάστηκαν στους δήμους δημιούργησε αρκετές αμφιβολίες
αναφορικά με την επιτυχία του «Προγράμματος Καλλικράτη». Σύμφωνα
με την άποψη του γράφοντος, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν και
επικρατούν, η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση δεν ήταν προετοιμασμένη
για μια ριζική αλλαγή στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν και το
«Πρόγραμμα Καποδίστριας» που προϋπήρχε είχε παρουσιάσει εξίσου
σημαντικά ζητήματα, τόσο οι δήμοι όσο και ο δεύτερος βαθμός τοπικής
αυτοδιοίκησης, με την δημιουργία των περιφερειών, δεν ήταν
προετοιμασμένοι για τόσο ραγδαία αύξηση των αρμοδιοτήτων τους,
καθότι δεν υπήρχαν ούτε οι πόροι αλλά ούτε και το προσωπικό και οι δομές
για να το υποστηρίξουν. Σήμερα, 10 χρόνια μετά την εφαρμογή του
Καλλικράτη, έχουν σημειωθεί ουσιώδεις τροποποιήσεις που διευκολύνουν
σε μεγάλο βαθμό τους δήμους στην διαχείριση των τοπικών υποθέσεων,
και σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις βασικές αρχές
διακυβέρνησης της ευρωπαϊκής τοπικής αυτοδιοίκησης, η Ελλάδα έχει
εξελιχθεί σημαντικά στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της
διαδημοτικής συνεργασίας.
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Ως εκ τούτου, για να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος της τοπικής
αυτοδιοίκησης αφενός σε εθνικό και αφετέρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι
κρίσιμο να τεθούν υπό συζήτηση όλα τα προβλήματα που εντοπίζονται και
έπειτα από γόνιμο διάλογο να εφαρμοστούν οι προτεινόμενες προτάσεις
εξορθολογισμού, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
και την λειτουργία των δομών ολόκληρης της χώρας.
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