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Προοίμιο

Το φθινόπωρο του 2012, στο πλαίσιο της Ελληνογερ-
μανικής Συνέλευσης, άρχισε η μεταφορά τεχνογνω-
σίας μεταξύ δημάρχων και περιφερειαρχών από τη 
Γερμανία, εν ενεργεία και πρώην, με συναδέλφους 
από την Ελλάδα. Πολύ γρήγορα αποδείχθηκε ότι 
λόγω των διαφορών που υπάρχουν στα καθήκοντα, 
τις αρμοδιότητες και τις δομές των δήμων, πολλά 
ουσιώδη ερωτήματα έμεναν αναπάντητα. Επιπλέον, 
πολλά θέματα επαναλαμβάνονταν, κυρίως σε ό,τι 
αφορά τον ρόλο των δημοτικών οργάνων, το πεδίο 
δράσης της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα το 
ύψος των δημοτικών κονδυλίων. 

Έτσι, προέκυψε η ιδέα να συγγράψουμε ένα φυλλά-
διο, το οποίο αποτελεί τη βάση για την κατανόηση 
των διαφόρων θεμάτων και δίνει συνοπτικές απα-
ντήσεις σε πολλά ουσιώδη ερωτήματα. Είχαμε την 
τύχη να συνεργαστούμε με τον καθηγητή Γιούργκεν 
Κιντς από τη Σχολή Διοίκησης της πόλης Κελ και τον 
καθηγητή Νίκο Χλέπα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
Η κυρία Κυριακή Νικολαΐδου, Γενική Γραμματέας του 
Δήμου Κεφαλλονιάς, και ο υπογράφων συνεισφέρα-
με στην υλοποίηση αυτού του έργου από τη σκοπιά 
της πρακτικής εφαρμογής. 

Το φυλλάδιο αποτελεί, κατά κύριο λόγο, ένα βοήθημα 
για τα πρακτικά θέματα που προκύπτουν από τη συ-
νεργασία των δήμων της Ελλάδας και της Γερμανίας. 
Ο σκοπός του είναι να διευκολύνει την κατανόηση 
των συγκεκριμένων θεμάτων. Επίσης, απευθύνεται 
σε όλους τους αναγνώστες και τις αναγνώστριες που 

ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις δομές 
της τοπικής αυτοδιοίκησης των δύο χωρών.

Ως τεχνική βάση για τη συνέχιση της κοινής μας προ-
σπάθειας, οι σελίδες που ακολουθούν, αποτελούν 
παράλληλα και προϊόν της καλής συνεργασίας μας. 
Είναι ένα συνεργατικό, ελληνογερμανικό έργο, το 
οποίο αποδεικνύει ότι η υλοποίηση συγκεκριμένων 
και απτών σχεδίων είναι εφικτή, καθώς και ότι ότι 
είναι δυνατή η από κοινού επεξεργασία των συμπε-
ρασμάτων που συνάγονται από τα προαναφερθέντα.

Θα ήθελα, εκ μέρους όλων των συγγραφέων, να 
ευχαριστήσω τον κύριο Υφυπουργό και μέλος του 
γερμανικού Κοινοβουλίου, Χανς Γιοάχιμ Φούχτελ, 
καθώς και την ομάδα της Ελληνογερμανικής Συνέ-
λευσης που έθεσαν στη διάθεση μας όλες τις απα-
ραίτητες πηγές και υποστήριξαν το έργο μας. Όσοι 
συμμετείχαμε στη δημιουργία του φυλλαδίου, ελπί-
ζουμε ότι καταφέραμε να συμβάλουμε στη συνέχιση 
της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, των πόλε-
ων και των δήμων μας, για να διατηρήσουμε ζωντα-
νή την Ευρώπη της ειρήνης, της ευημερίας και της 
ελευθερίας.

Τένιγκεν, Νοέμβριος 2014

Χάιντς-Ρούντολφ Χάγκενάκερ
Δήμαρχος και μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων 
της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης
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Καθεστώς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

Καθεστώς της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

Oι Δήμοι στη δομή του 
κράτους 

Η δομή του γερμανικού κράτους είναι ομοσπονδια-
κή, οπότε η Ομοσπονδία και τα Ομόσπονδα Κρά-
τη (Κρατίδια), με ένα εξισορροπημένο σύστημα, 
φέρουν ισότιμα την ευθύνη για την κατά το δυνατό 
αποτελεσματικότερη άσκηση όλων των αρμοδιοτή-
των. Η κατανομή των τελευταίων στην Ομοσπονδία, 
τα Ομόσπονδα Κράτη και τους Δήμους καθορίζεται 
στον λεγόμενο Θεμελιώδη Νόμο (Σύνταγμα). Ιδιαίτε-
ρης σημασίας για τους δήμους είναι η Παράγραφος 2, 
του Αρθρου 28, όπου τους χορηγείται η δικαιοδοσία 
να ρυθμίζουν με δική τους ευθύνη και στο πλαίσιο 
των νόμων όλες τις υποθέσεις σε τοπικό επίπεδο 
(τοπική αυτοδιοίκηση).

Η αυτοδιαχείριση των τοπικών αρμοδιοτήτων αποτε-
λεί την πιο σημαντική αρχή του γερμανικού Δημοτικού 
Δικαίου και για τον λόγο αυτό έχει σκοπίμως εδραι-
ωθεί συνταγματικά. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό δεν 
ισχύει απεριόριστα, αλλά μπορεί να περιορίζεται από 
νόμους. Ο περιορισμός αυτός αποσκοπεί στην απο-
τελεσματική και προπάντων έννομη άσκηση των αρ-
μοδιοτήτων, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα. 
Για τον λόγο αυτό ο νομοθέτης μπορεί να μεταθέσει 
σημαντικές και δύσκολες αρμοδιότητες, στις οποίες 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι δήμοι, ή υποθέ-
σεις για τις οποίες επιβάλλεται λήψη απόφασης σε 
εθνικό επίπεδο, σε άλλες διοικητικές δομές (σε ανώ-
τερο δοικητικό επίπεδο π.χ. επαρχίας). Ο νομοθέτης 
μπορεί επίσης να ρυθμίζει το ότι η Ομοσπονδία ή τα 
κράτη μέλη θα ασκούν τις αρμοδιότητές τους με το 
ίδιο διοικητικό προσωπικό. Ως εκ τούτου με τον πε-
ριορισμό που προαναφέρθηκε, τίθενται οι δήμοι υπό 
την εποπτεία των αρχών της Ομοσπονδίας ή του 
Ομόσπονδου Κράτους.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ;

Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας είναι 
ομόσπονδο κράτος. Αποτελείται από διαφορετικά 
ανεξάρτητα ομόσπονδα κρατίδια, τα οποία διαθέ-
τουν δική τους διοικητική δομή και το δικαίωμα θέ-
σπισης νόμων (Αρθ. 70 Συντάγματος). Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα τα πλαίσια λειτουργίας της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης να παρουσιάζουν εν μέρει σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών της ομοσπονδί-
ας, λόγω και της διαφορετικής μεταξύ τους ιστορικής 
εξέλιξης. Σε όλες τις μορφές του όμως, το νομοθε-
τικό πλαίσιο προβλέπει δημοκρατικά εκλεγμένους 
εκπροσώπους των δημοτών, διασφαλίζοντας ότι οι 
κρίσιμες αποφάσεις σε επίπεδο δήμου λαμβάνονται 
από πρόσωπα ή συμβούλια, τα οποία διαθέτουν 
άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση. Επιπλέον, σε 
σημαντικές υποθέσεις, παρέχεται η δυνατότητα να 
αποφασίζει απευθείας η κοινότητα των πολιτών (δη-
μοψήφισμα).

Ο δήμος ως θεσμὀς στη Γερμανία είναι ενσωματω-
μένος στη δομή του κράτους. Η Ομοσπονδία υποδι-
αιρείται σε ομόσπονδα κράτη και αυτά σε επαρχίες 
(Landkreise), οι οποίες συνιστούν διοικητικές περι-
φέρειες που αποτελούνται από μεγάλο αριθμό δή-
μων. Οι επαρχίες αναλαμβάνουν αρμοδιότητες που 
υπερβαίνουν τις δυνατότητες των επιμέρους δήμων. 
Αποτελούν και αυτές οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί-
κησης με δημοκρατικά εκλεγμένους εκπροσώπους. 
Οι μεγάλες πόλεις δεν ανήκουν σε καμία επαρχία. 
Αποτελούν τις επονομαζόμενες αστικές διοικητικές 
περιφέρειες (Stadtkreise) και ασκούν όλες τις αρ-
μοδιότητες των προαναφερόμενων επαρχιών.
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ;

Kάθετη Διοικητική Δομή της Γερμανίας: Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία αποτελείται από τα ομόσπονδα κρατίδια 
και τις πόλεις-κρατίδια. Τα ομόσπονδα κρατίδια δομούνται από τις επαρχίες, οι οποίες με τη σειρά τους αποτελού-
νται από μεγάλο αριθμό δήμων και κοινοτήτων. Οι πόλεις-κρατίδια δεν υπόκεινται σε άλλη υποδιαίρεση και ισοδυ-
ναμούν διοικητικά με τα ομόσπονδα κρατίδια.

Δήμοι -Κοινότητες

Επαρχίες

(Διοικητικές Περιφέρειες)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΑ ΚΡΑΤΙΔΙΑ

OMOΣΠΟΝΔΙΑΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αστικοί Δήμοι

ΠΟΛΕΙΣ – 
 ΚΡΑΤΙΔΙΑ

Διοικητικά Ὀργανα των 
Επαρχιών 

To Eπαρχείο (Landratsamt), σαν Υπηρεσιακή Αρχή 
της Επαρχίας, εκτός από τις δημοτικές αρμοδιότητες 
όπως η αποκομιδή των απορριμμάτων, παροχή υπη-
ρεσιών υγείας (περιφερειακά νοσοκομεία), παροχή 
κοινωνικής στήριξης και υποστήριξης των νέων, πα-
ροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης 
σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή την εξασφάλιση δημό-
σιας συγκοινωνίας, ασκεί και ένα ευρύ φάσμα κρατι-
κών αρμοδιοτήτων για τους πολίτες λειτουργώντας 
ως χαμηλότερη βαθμίδα δημόσιας διοίκησης. Σε αυ-
τές συγκαταλέγονται η προστασία του περιβάλλοντος 
και της φύσης, η διαχείριση των δασών, η διαχείριση 

των κατασκευών οδικού δικτύου, η διαχείριση της γε-
ωργίας, το σύστημα τοπογραφικής αποτύπωσης, χω-
ροταξικής διευθέτησης και καθορισμού χρήσεων γης 
σε αγροτικές περιοχές, η επίβλεψη των επιχειρήσεων, 
οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, η κτηνιατρική υπη-
ρεσία και πολλές άλλες.
 
Το Επαρχείο διοικείται από τον Έπαρχο (Landrat), ο 
οποίος εκλέγεται με θητεία οκτώ ετών από το επαρχια-
κό συμβούλιο. Το επαρχιακό συμβούλιο είναι το κύριο 
όργανο της Επαρχίας και εκλέγεται με θητεία πέντε 
ετών από τους πολίτες.
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Δομή των οργάνων των δήμων
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ; 

Τα όργανα των Δήμων 

΄Οπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, ο Κώδικας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαφοροποιείται σαφώς στα 
επιμέρους Ομοσπονδα Κρατίδια.

Είναι όμως κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών, η 
ύπαρξη ενός αιρετού από τους δημότες συλλογικού 
οργάνου, το οποίο λαμβάνει τις σημαντικές απο-
φάσεις. Στα περισσότερα κρατίδια το όργανο αυτό 
ονομάζεται Δημοτικό Συμβούλιο και ψηφίζεται 
απευθείας από τους δημότες. Το Συμβούλιο αυτό 
μπορεί να ορίσει επιτροπές με αρμοδιότητα σε συ-
γκεκριμένα τεχνικά ζητήματα, όπου συμμετέχουν και 

ειδικοί εμπειρογνώμονες κάτοικοι της περιοχής. Οι 
επιτροπές αυτές αποσκοπούν στη συστηματική και 
με ορθό τρόπο προεργασία σύνθετων ζητημάτων.

Ο Δήμαρχος αποτελεί το δεύτερο όργανο και είναι 
επίσης αιρετός απευθείας από τους δημότες σε όλα 
τα κρατίδια (το οποίο δεν ίσχυε πριν λίγα χρόνια σε 
όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας). Οι διαφορές στα επι-
μέρους κρατίδια συνίστανται κυρίως στις αρμοδιό-
τητες και τον βαθμό δικαιοδοσίας του Δημάρχου, οι 
οποίες παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις ανάμε-
σα στα κράτη-μέλη της Ομοσπονδίας.

Κύριο Οργανο: 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

– εκλέγεται απευθείας από τούς 
Δημότες –

• λαμβάνει τις σημαντικές απο-
φάσεις

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
– εκλέγεται απευθείας από τούς 

Δημότες –

• αποτελεί μέλος του Δημοτικού 
Συμβουλίου με δικαίωμα ψήφου

• Ηγείται της διοίκησης
• Ασκεί επιχειρησιακά καθήκοντα 
• Εφαρμόζει τις αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου

Αρμοδιότητες και κατανομή καθηκόντων  
εντός των Δήμων
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ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ; 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνιστά τη βασική εκπροσώ-
πηση των πολιτών και αποτελεί το κύριο όργανο του 
Δήμου. Λαμβάνει τις ουσιώδεις και σημαντικές απο-
φάσεις και καθορίζει τους κανόνες της διοίκησης και 
διαχείρισης του Δήμου. Σε κάποια κρατίδια ο Δήμαρ-
χος ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου διατηρεί δι-
καίωμα ψήφου. Κατά τα άλλα συνήθως ο Δήμαρχος 
ηγείται της διοίκησης, ενώ καλείται να διεκπεραιώ-
σει τρέχουσες δραστηριότητες, δηλαδήτη λήψη απο-
φάσεων για τα καθημερινά προκύπτοντα θέματα, τα 
οποία ωστόσο είναι δευτερεύοντα ζητήματα για τον 
Δήμο. Επιπροσθέτως ο Δήμαρχος επιτελεί μια εξαι-
ρετικά κρίσιμη λειτουργία με στρατηγική σημασία: 
οφείλει να παρέχει στο Συμβούλιο ερεθίσματα, ιδέες 
και σχέδια που θα διαμορφώσουν μια ορθολογική 
μελλοντική εξέλιξη του Δήμου. Κάτιτέτοιο δεν είναι 
δυνατόν να γίνει από το Συμβούλιο το οποίο συνέρ-
χεται σε πολύ αραιά διαστήματα.

Το Συμβούλιο και ο Δήμαρχος διατηρούν στενή συ-
νεργασία. Ο Δήμαρχος ηγείται της διοίκησης και 
προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Στο 
πλαίσιο αυτό παρέχει στους Συμβούλους αναλυτικά 
κείμενα και πληροφορίες απαραίτητες για τη λήψη 
σημαντικών αποφάσεων. Είναι επιφορτισμένος με 
την ευθύνη υλοποίησης των ειλημμένων αποφάσε-
ων, ενώ σε κάποια κρατίδια μπορεί να αμφισβητήσει 
τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εάν κρίνει 
ότι αυτές έχουν μειονεκτήματα για τους δημότες ή 
δεν είναι σύννομες. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι απο-
φάσεις λαμβάνονται μάλλον σε επίπεδο προϊσταμέ-
νης (του δήμου) αρχής. Η επιλογή των σημαντικών 
διοικητικών στελεχών γίνεται συνήθως από κοινού 
από τον Δήμαρχο και το Συμβούλιο. Σε περίπτωση 
διαφορετικής γνώμης του Συμβουλίου σε σχέση με 
το υποψήφιο στέλεχος που προτείνεται από τον Δή-
μαρχο, απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία για να επι-
τευχθεί απορριπτική απόφαση.

Οι αρμοδιότητες των 
οργάνων

Η σύμπραξη των 
οργάνων

Κύριο Οργανο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λήψη αποφάσεων και 
ανάπτυξη βασικών 
αρχών διοίκησης του 
Δήμου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
παρέχει ερεθίσματα και ιδέες,  

προτείνει στρατηγική και 
 προμηθεύει το Συμβούλιο με 
τα απαραίτητα έγγραφα και 

 πληροφορίες
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Υπηρεσίες και Αρμοδιότητες 
των Δήμων

Υπηρεσίες των Δήμων

Οι δήμοι ρυθμίζουν και αποφασίζουν κατά βάση για 
όλες τις υποθέσεις της τοπικής κοινωνίας εντός των 
ορίων δικαιοδοσίας τους, όταν τα καθήκοντα ή οι 
υπηρεσίες αυτές δεν έχουν ανατεθεί με νόμο σε άλλη 
διοικητική βαθμίδα. Το τελευταίο ισχύει ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις που τα καθήκοντα αυτά υπερβαίνουν 
τις δυνατότητες διαχείρισης κυρίως των μικρότερων 
δήμων. Ωστόσο απομένει ένα σχεδόν απροσδιόρι-
στο πλήθος υπηρεσιών προς παροχή από δήμους. 
Πολλές από αυτές είναι προαιρετικές, ενώ άλλες 
θεωρούνται τόσο σημαντικές που ο νομοθέτης έχει 
θεσπίσει δια νόμου την παροχή τους. Οι υποχρεω-
τικές αυτές υπηρεσίες ή παροχές ονομάζονται υπο-
χρεωτικές θεσμοθετημένες υπηρεσίες ή παροχές.

Σε αυτές ανήκουν, για παράδειγμα, οι παιδικοί σταθ-
μοί ή η Υπηρεσία Πυρόσβεσης. Οι υπηρεσίες αυ-
τές πρέπει υποχρεωτικά να παρέχονται από τους 
δήμους, οι οποίοι μπορούν όμως να αποφασίζουν 
ελεύθερα τον τρόπο υλοποίησης. Σε κάποιες περι-
πτώσεις θεσμοθετημένων παροχών ή υπηρεσιών, 
η προϊσταμένη αρχή έχει δικαίωμα καθορισμού του 
τρόπου υλοποίησης. Οι υπηρεσίες αυτές ονομάζο-
νται προδιαγεγραμμένες υπηρεσίες ή παροχές 
(Weisungsaufgaben).

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;

Θεσμοθετημένες 
Υπηρεσίες 

(άνευ προδιαγραφής)
Οι Δήμοι αποφασίζουν μόνο «πώς»  

θα γίνει η παροχή τους

Προδιαγεγραμμένες 
Υπηρεσίες

Δεν αποφασίζουν οι Δήμοι ούτε για  
το «εάν» ούτε για το «πώς»  

της υλοποίησης 

Προαιρετικές 
Υπηρεσίες

Οι Δήμοι αποφασίζουν «εάν» και 
«πώς» θα γίνει η παροχή τους

Υπηρεσίες Δήμου:
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Η αρχή της αυτοδιαχείρισης παρέχει στους δήμους 
μεγάλη ελευθερία οργάνωσης και λειτουργίας και 
το δικαίωμα να αποφασίζουν για την άσκηση ή μη 
πλήθους αρμοδιοτήτων. 

Ο γνώμονας για την άσκηση αυτών των αρμοδιο-
τήτων παραμένει πάντα η ενίσχυση της ευημερίας 
των πολιτών. Αυτό πρωταρχικά σημαίνει οικονομι-
κή ευμάρεια. Ωστόσο και η κοινωνική και πολιτιστική 
ευημερία βελτιώνουν το επίπεδο διαβίωσης, καθώς 
οι κάτοικοι απολαμβάνοντας ευνοϊκές συνθήκες δια-
μονής συμμετέχουν στα κοινά.

Οι δήμοι στον τομέα αυτό μπορούν να πάρουν επί-
σης πρωτοβουλίες. Στο προαναφερόμενο πλαίσιο 
μπορούν να προσφέρουν στους δημότες τους, στον 
βαθμό που το επιτρέπει η οικονομική κατάστασή 
τους, αθλητικές εγκαταστάσεις, όπως γήπεδα ποδο-
σφαίρου ή κολυμβητήρια, βιβλιοθήκες, αίθουσες εκ-
δηλώσεων ή θέατρα.

Στην κοινωνική ευημερία προσμετράται και η συμβί-
ωση των πολιτών, η οποία στηρίζεται όχι μόνο σε δη-
μόσιες παροχές αλλά και σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες 
(π.χ. σύλλογοι). Στο μέτωπο αυτό επίσης πρέπει και 
μπορούν οι δήμοι να συνεισφέρουν ποικιλοτρόπως. 

Η υλοποίηση των ιδεών για την ανάπτυξη των δή-
μων προϋποθέτει συνήθως μέτρα χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού, επειδή πολλοί από τους 
στόχους συνδέονται με την οικοδομική ανάπτυξη. 

Ως εκ τούτου η ανεξαρτησία σχεδιασμού αποτελεί 
ουσιώδες συστατικό της αρχής της αυτοδιοίκησης 
και συνιστά σημαντικό μέσο για τον καθορισμό και 
την διαμόρφωση του μέλλοντος των δήμων.

Έτσι μπορούν οι ίδιοι να αποφασίσουν, παραδείγμα-
τος χάριν, αν θέλουν να δημιουργήσουν βιομηχανι-
κές ζώνες, περιοχές κατοικίας, για να καταστήσουν 
την περιοχή ελκυστική σε οικογένειες, ή ειδικές περι-
οχές και εγκαταστάσεις για προσέλκυση τουρισμού 
(π.χ. χώρους camping). 

Είναι αυτονόητο ότι στον προαναφερόμενο σχεδια-
σμό, η προστασία του τοπίου και της φύσης λαμβά-
νονται υπόψη ως θέματα ύψιστης προτεραιότητας.

Ασκηση αρμοδιοτήτων 
και ευημερία των 
δημοτών

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;

Το δικαίωμα του 
αυτόνομου σχεδιασμού 
στην Αυτοδιοίκηση



Προτεραιότητες στην 
άσκηση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 

Μέτρα προώθησης 
οικονομίας και 
τουρισμού 

Στους δήμους της Γερμανίας η προώθηση της οικο-
νομίας και της επιχειρηματικότητας παίζει βασικό 
ρόλο. 

Αυτό οφείλεται αφενός στο ότι ο φόρος επιτηδεύμα-
τος αποτελεί σημαντικό παράγοντα χρηματοδότη-
σης των δήμων (δες παρακάτω σελίδες για περισ-
σότερα επί του θέματος). Από την άλλη πλευρά ένας 
δήμος όπου η αγορά προσφέρει πολλές θέσεις ερ-
γασίας, αποτελεί πόλο έλξης για εγκατάσταση νέων 
οικογενειών.

Σε πολλές περιοχές της Γερμανίας δίδεται μεγά-
λη προτεραιότητα στην προώθηση του τουρισμού, 
μέσω του οποίου δημιουργούνται επίσης θέσεις ερ-
γασίας και ευημερία, εξασφαλίζοντας στους δημότες 
μια επαρκή πηγή εισοδήματος.

Εκτός των άλλων, σε πολλούς δήμους οι συνέπειες 
των δημογραφικών μεταβολών αποτελούν επίκαιρο 
ζήτημα προς αντιμετώπιση. Η αυξανόμενη γήρανση 
της κοινωνίας απαιτεί παροχές και δυνατότητες και 
για τις μεγαλύτερες ηλικίες. 

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι δήμοι αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη μιας σύγχρονης κοινωνίας πολιτών. Για 
την επίτευξή της όμως προαπαιτούνται πολλοί πα-
ράγοντες όπως: δημιουργία συλλόγων, κοινωνική 
ένταξη, κινητοποίηση των δημοτών κλπ.

Η προώθηση της οικονομίας επιτυγχάνεται με πολ-
λούς διαφορετικούς τρόπους. Τα μέτρα μπορούν, για 
παράδειγμα, να περιλαμβάνουν τον καθορισμό ειδι-
κών χώρων για την αξιοποίηση επιτηδευμάτων και 
τομέων της βιομηχανίας με ενδεχόμενη παροχή ακι-
νήτων στις επιχειρήσεις σε χαμηλό κόστος.

Σημαντικό ρόλο παίζουν οι υποδομές και ιδιαίτερα 
το αποτελεσματικό ευρυζωνικό δίκτυο επικοινωνιών. 
Ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές αναγκάζονται σε 
κάποιες περιπτώσεις οι δήμοι να επενδύσουν ίδια 
κεφάλαια, διότι τέτοιες επενδύσεις θα ήταν αντιοικο-
νομικές για τις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών.

Ωστόσο κατά την υλοποίηση όλων των μέτρων προ-
ώθησης της οικονομίας πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή εκ μέρους των δήμων στην αποφυγή μο-
νόπλευρης προτίμησης προσώπων ή επιχειρήσε-
ων διότι, όπως και σε όλες τις διοικητικές βαθμίδες, 
υπάρχει η υποχρέωση τήρησης ουδέτερης στάσης.

Η προαναφερόμενη υποχρέωση ουδετερότητας 
ισχύει και για την προώθηση του τουρισμού. Ασφα-
λή, υπ’ αυτήν την έννοια, θεωρούνται τα μέτρα τα 
οποία γενικά προάγουν τις τουριστικές υποδομές 
όπως ένας κοινός κατάλογος ξενοδοχείων και εστι-
ατορίων, εύκολα προσβάσιμες και καλαίσθητες περι-
οχές πρασίνου και πάρκα, πισίνες και γενικά χώροι 
αναψυχής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 
τους επισκέπτες.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;
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Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας διατίθεται 
στους δήμους, μέσω της αρχής της αυτοδιαχείρισης, 
επαρκής ευελιξία για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 
τους.

Ωστόσο τελευταία τα μέτρα των δήμων για την πρό-
νοια υγείας έχουν υποστεί σημαντικές αλλαγές: ενώ-
πριν μερικά χρόνια πολλοί δήμοι είχαν ιδρύσει και 
λειτουργούσαν με ιδία δαπάνη νοσοκομεία, η ευθύ-
νη αυτή έχει μετατεθεί σήμερα σε μεγάλο βαθμό στις 
επαρχίες ή σε ιδιωτικούς φορείς. Ως εκ τούτου πολ-
λοί δήμοι προσπαθούν με άλλους τρόπους να προ-
σφέρουν επί τόπου υπηρεσίες περίθαλψης ασθενών, 
όπως για παράδειγμα με τη λειτουργία ιατρικών κέ-
ντρων.

Εκτεταμένη είναι ακόμα η λειτουργία γηροκομείων 
και κέντρων περίθαλψης με ευθύνη των δήμων. 
Σήμερα, όμως, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
οι προκλήσεις των δημογραφικών μεταβολών, 
κερδίζουν έδαφος οι σύγχρονες μορφές συμβίωσης 
ηλικιωμένων με κατ’ οίκον φροντίδα και με συνανα-
στροφές σε χώρους συνάντησης και αναψυχής.
  

Για να λειτουργήσει ένας δήμος απαιτείται η κινη-
τοποίηση και η συστράτευση τόσο των εκλεγμένων 
αντιπροσώπων όσο και των πολιτών, προς την επί-
τευξη του σκοπού της κοινωνικής ευημερίας. Επο-
μένως η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των 
πολιτών αποτελεί για τον δήμο ένα ουσιώδες κα-
θήκον. Ο δήμος μπορεί να συνεισφέρει με πολλούς 
τρόπους, όπως για παράδειγμα με την παροχή οικο-
νομικής υποστήριξης σε συλλόγους ή την παραχώ-
ρηση εγκαταστάσεων του δήμου σε αυτούς. Ο δήμος 
λειτουργεί ως πυρήνας έργων και πρωτοβουλιών για 
την προώθηση της ευημερίας των πολιτών και μπο-
ρεί να εκκινήσει ή να συντονίσει πρωτοβουλίες αρω-
γής. Μπορεί να δημιουργήσει κοινωφελή ιδρύματα ή 
να τα υποστηρίξει ενεργά.

Η οικονομική κατάσταση του δήμου καθορίζει τα 
όρια της προαναφερόμενης υποστήριξης. Προέχει η 
διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης των θεσμο-
θετημένων υπηρεσιών και καθηκόντων. Θεωρείται 
σημαντική η ένταξη όλων των πολιτών ανεξαρτήτως 
κοινωνικής προέλευσης, μόρφωσης, θρησκείας ή 
εθνικότητας. Εδώ υπεισέρχεται ακόμη μια κρίσιμη 
αρμοδιότητα του δήμου, ο οποίος έχει την αμεσότε-
ρη επαφή με τους πολίτες από όλους τους υπόλοι-
πους φορείς διοίκησης. Κατάλληλα μέτρα προς την 
κατεύθυνση αυτή είναι η διάθεση παιδικών σταθμών 
ή παροχή σχολικής υποστήριξης εκτός ωρολογί-
ου προγράμματος, η οργάνωση μαθημάτων ξένων 
γλωσσών, η διάθεση χώρων συνάντησης και επικοι-
νωνίας, η διοργάνωση κοινών εορτασμών (πολιτιστι-
κά δρώμενα) κλπ. Είναι πάντως σημαντικό όχι μόνο 
να υφίστανται οι δημοτικές παροχές αυτές, αλλά να 
συμμετέχουν και οι πολίτες με δικές τους πρωτοβου-
λίες.

Μέτρα για την υγεία 
και την κοινωνική 
πρόνοια ηλικιωμένων 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;

Προώθηση της ενερ-
γού συμμετοχής και 
ένταξης των δημοτών 
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Παιδικοί Σταθμοί και 
Σχολεία

Ύδρευση και 
Αποχέτευση

Οι δήμοι είναι νομικά υποχρεωμένοι να συμβάλλουν 
στις υπηρεσίες φύλαξης παιδιών. Υποχρεούνται 
στη διασφάλιση θέσης σε υπηρεσίες παιδικής φύ-
λαξης και μέριμνας για κάθε παιδί από το πρώτο 
έτος της ζωής του. Για τα παιδιά από τριών ετών και 
άνω, οι δήμοι υποχρεούνται να εξασφαλίσουν θέση 
σε παιδικό σταθμό. Σε περίπτωση που δεν είναι σε 
θέση ή δεν επιθυμούν να αναλάβουν με δική τους 
ευθύνη τις παροχές αυτές, είναι υποχρεωμένοι να τις 
αναθέσουν σε άλλους φορείς οι οποίοι παρέχουν τέ-
τοιες υπηρεσίες.

Οι δήμοι έχουν επίσης νομική υποχρέωση για ύπαρ-
ξη σχολικών υποδομών. Είναι οι υπεύθυνοι φορείς 
για τα σχολεία γενικής παιδείας ενώ οι αστικές διοι-
κητικές περιφέρειες (Stadtkreise), δηλαδή οι μεγάλες 
πόλεις, φέρουν την επιπλέον υποχρέωση για σχο-
λεία επαγγελματικής κατάρτισης. Στην περίπτωση 
των μικρότερων δήμων αναλαμβάνουν οι επαρχίες 
(Landkreise) την ευθύνη για τα σχολεία επαγγελμα-
τικής κατάρτισης. Η αρμοδιότητα του φορέα σχολι-
κής υποδομής συνίσταται στην παροχή κτηριακών 
εγκαταστάσεων και εκπαιδευτικού υλικού. Η μέριμνα 
για το διδακτικό προσωπικό αποτελεί ευθύνη των 
κρατιδίων.

Η ύδρευση στην Γερμανία επαφίεται πλήρως στην 
ευθύνη των δήμων. Σε κάποια κρατίδια μάλιστα έχει 
ενταχθεί στις θεσμοθετημένες υποχρεωτικές υπηρε-
σίες των δήμων και κοινοτήτων. 

Οι εγκαταστάσεις ύδρευσης λειτουργούν είτε με ευ-
θύνη του ίδιου του δήμου ή μέσω δημοτικών οργανι-
σμών ή επιχειρήσεων, στις οποίες οι δήμοι συμμετέ-
χουν πλειοψηφικά.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η ποιότητα του 
νερού παραμένει σταθερά υψηλή, εφόσον η πρώτη 
προτεραιότητα των δήμων είναι η ασφαλής υδροδό-
τηση και όχι η κερδοσκοπία. Επομένως η ύδρευση 
δεν αποφέρει κέρδος, αλλά λειτουργεί καλύπτοντας 
τα λειτουργικά της έξοδα. 

Τα ίδια ισχύουν και για την αποχέτευση. Είναι και 
αυτή πλήρως δημοτική υπόθεση αν και, όπως και 
στην ύδρευση, συνεργάζονται πολλοί δήμοι με τη 
δημιουργία δημοτικών οργανισμών ή κοινών επιχει-
ρήσεων. 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;
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Προσωπικό:
1.341 Eυρώ

Kοινωνικές Παροχές: 
1.165 Eυρώ

Συνολικές δαπάνες των Δήμων στην Γερμανία σε Ευρώ ανά κάτοικο 
(Πηγή:Ομοσπονδιακή Στατιτιστική Υπηρεσία, 2013)



Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι υποχρεωτι-
κή αρμοδιότητα της επαρχίας (Landkreis) και της 
αστικής διοικητικής περιφέρειας (Stadtkreis). Άμεση 
ευθύνη για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στη 
Γερμανία έχουν οι μεγάλες πόλεις, ενώ στους μι-
κρότερους δήμους που ανήκουν σε κάποια επαρχία, 
η διαχείριση απορριμάτων γίνεται με ευθύνη της τε-
λευταίας. Στα θέματα αυτά δεν έχουν πλέον οι δήμοι 
μεγάλα περιθώρια απόφασης ή οργάνωσης.

Οι επαρχίες αποφασίζουν αυτοβούλως για όλα τα 
σχετικά θέματα: ποιοι κάδοι θα χρησιμοποιηθούν, 
εάν θα γίνει συλλογή γυαλιού και χαρτιού, αν θα δια-
μορφωθούν ειδικά δοχεία αποκομιδής για αυτά ή εάν 
γίνει διαχωρισμός οργανικών και οικιακών απορριμ-
μάτων κλπ. Τα τέλη απορριμμάτων εισπράττονται 
από την εκάστοτε επαρχία, η οποία φροντίζει για 
την αποκομιδή ή την αξιοποίηση των συλλεχθέντων 
απορριμμάτων.

Οι δήμοι που δεν αποτελούν αστική διοικητική περι-
φέρεια (Stadtkreis) έχουν το δικαίωμα συναπόφασης 
μόνο σε θέματα χωροθέτησης κάδων ή παρόμοια 
ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά την περιοχή 
τους.
  

Άλλες σημαντικές παροχές στις οποίες υποχρεού-
νται δια νόμου οι δήμοι είναι η πυροπροστασία και 
τα νεκροταφεία.

Οι κοινότητες και οι δήμοι πρέπει να φροντίσουν για 
την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της 
υπηρεσίας πυρόσβεσης.

Η τελευταία, σε μικρότερες κοινότητες και δήμους, 
εξασφαλίζεται από εθελοντές και μόνο στις μεγάλες 
πόλεις υπάρχουν επαγγελματίες πυροσβέστες.

Όσον αφορά την ταφή, ο δήμος έχει υποχρέωση 
στην κατασκευή και συντήρηση των νεκροταφείων. 
Οφείλει να παρέχει εξασφαλισμένους χώρους για 
έναν αξιοπρεπή ενταφιασμό όλων των δημοτών που 
απεβίωσαν.

Για τις θεσμοθετημένες αυτές υποχρεωτικές παροχές, 
ο δήμος έχει μεγάλα περιθώρια στη διαμόρφωση του 
τρόπου άσκησής τους.

Διαχείριση 
απορριμμάτων

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;

Άλλες υποχρεωτικές 
παροχές 
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Εξοπλισμός-Υλικοτεχνική 
Υποδομή: 1.060 Eυρώ

Eπενδύσεις:
588 Eυρώ

Διάφορα:
895 Eυρώ



Παράγοντες επιτυχούς 
διοίκησης
Τα συμπεράσματα πολυάριθμων επίκαιρων μελετών 
συγκλίνουν στο ότι η ποιότητα διακυβέρνησης συ-
νεισφέρει αποφασιστικά στην αποτελεσματικότητα 
και απόδοση της διοίκησης. Μέσω του συστήματος 
διαχείρισης «Kehler Management System©» αναλύ-
θηκαν και αξιολογήθηκαν οι παράγοντες επιτυχίας 
των γερμανικών δήμων. Το αποτέλεσμα δίδεται στο 
παρακάτω γράφημα. Για μια ολοκληρωμένη και συνο-
λική προσέγγιση διαχείρισης απαιτούνται διαυγείς 
δομές (διαδικασίες), στοχευμένες δράσεις (απο-
τελέσματα) και νοοτροπία εμπιστοσύνης (εταίροι). 
Σημαντικοί τομείς δράσης είναι:

— συνεργασία εμπιστοσύνης μεταξύ άσκησης 
 πολιτικής και διοίκησης 

—  ενσωμάτωση στρατηγικών στόχων και προοπτικών 
—  επέκταση της λογιστικής ως εργαλείου διακυβέρ-

νησης
—  ευελιξία προσαρμογής (οργάνωση που βελτι-

ώνεται) – Η αλλαγή αντιμετωπίζεται ως θετική 
 προοπτική

—  αειφόρα διαχείριση ανθρώπινων πόρων και 
 δυναμικού

—  διαχείριση βασιζόμενη σε διαφάνεια και 
 εμπιστοσύνη

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;

διαχείριση  
βασιζόμενη σε 
 διαφάνεια και 
 εμπιστοσύνη

Αειφόρα διαχείριση 
έμψυχου δυναμικού

συνεργασία  
εμπιστοσύνης 

μεταξύ πολιτικής 
και  διαχείρισης

Επέκταση της λογι-
στικής ως εργαλείου 

διακυβέρνησης

ευελιξία  
προσαρμογής -  

η αλλαγή αντιμετω-
πίζεται σαν θετική 

προοπτική

ενσωμάτωση 
 στρατηγικών στόχων 

και προοπτικών

στοχευμένη 
 Δράση 

(Αποτελέσματα)

εμπιστοσύνη 
 Νοοτροπία 

(Εταίροι)

διαυγείς  Δομές 
(Διαδικασίες)

Διαχείριση  
Τυποποίησης  

Στρατηγικής και 
 Λειτουργίας



Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί 
αποδεδειγμένα παράγοντα στρατηγικής σημασίας 
για την επιτυχία ενός Οργανισμού. Για τον λόγο 
αυτό, οι αποφάσεις για το προσωπικό θεωρού-
νται από τις σημαντικότερες. Λανθασμένες απο-
φάσεις κοστίζουν ακριβά και είναι πολύ δύσκολο να 
διορθωθούν. Στη διαδικασία προσλήψεων στους δή-
μους δίδεται έμφαση στον επαγγελματισμό και την 
αντικειμενικότητα.

Με βάση τη στρατηγική προσλήψεων προσωπικού, 
τις επί τόπου συνθήκες και τη συγκεκριμένη περι-
γραφή αντικειμένου διαμορφώνονται οι απαιτήσεις 
δεξιοτήτων και γνώσεων. Με τον όρο αυτό εννο-
ούνται οι επίσημα τεκμηριωμένοι τίτλοι, ειδικότητα, 
γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για την κά-
λυψη της προκηρυχθείσας θέσης.

Ιεράρχηση: 
— Εξειδίκευση
—  Μεθοδικότητα
—  Γνωστικές ικανότητες
—  Κοινωνικότητα
—  Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα
—  Διοικητικά προσόντα (για περιπτώσεις διοικητι-

κών στελεχών)
 
Τα ατομικά προφίλ των υποψηφίων συγκρίνονται με 
τις απαιτήσεις δεξιοτήτων και γνώσεων και η επίτευ-
ξη μέγιστης ταύτισης αποτελεί τον καθοριστικό πα-
ράγοντα για τη λήψη απόφασης. Η απόφαση αυτή 
λαμβάνεται, μέχρι ενός θεσμοθετημένου στο κατα-
στατικό του δήμου ορίου, από τον δήμαρχο και πέ-
ραν αυτού (π.χ. σημαντικά διοικητικά στελέχη) από 
το συμβούλιο. Η ποιότητα της επιλογής βελτιώνεται 
σημαντικά με την εισαγωγή διαδικασίας πολλαπλών 
σταδίων και την καλή προετοιμασία για τις ημέρες 
της αξιολόγησης μέσω δοκιμαστικής απασχόλησης 
στο αντικείμενο.

Αειφόρα διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΑΝ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
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Προφίλ  
απαιτήσεων &  

προσόντων 
Διαδκασία  
Επιλογής

Συνθήκες πλαισίου 

Περιγραφή Θέσης 

Απαιτήσεις δεξιοτήτων και γνώσεων

Προσωπικό και Οργάνωση



Βιώσιμη διαχείριση 
οργάνωσης
Για την αποτελεσματική και αποδοτική άσκηση των 
αρμοδιοτήτων των δήμων απαιτείται η βέλτιστη δι-
αμόρφωση του οργανογράμματος και της ροής 
λειτουργίας τους. Αυτό επαφίεται στην αρμοδιότη-
τα και τις ικανότητες του δημάρχου.

Για τη βελτιστοποίηση του οργανογράμματος απαι-
τείται μια εύλογη και ορθολογική ομαδοποίηση και 
διανομή των καθηκόντων, ευθυνών και αρμοδι-
οτήτων. 

Οι διαυγείς δομές, η οριζόντια ιεραρχία και η αποφυ-
γή επικάλυψης αρμοδιοτήτων αποτελούν σημαντι-
κές προϋποθέσεις για μια σύγχρονη οργάνωση.

Ακόμα σημαντικότερη θεωρείται η βελτιστοποίηση 
των διαδικασιών και δραστηριοτήτων του δήμου. 

Πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης μπορεί να προ-
κύψει από την αποτελεσματική διαμόρφωση της 
ροής εργασίας.

Οι δημοτικοί οργανισμοί διέπονται πολύ συχνά από 
καθεστώς υπερβολικής ρύθμισης. Σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις απαιτείται η ανάλογη άρση ρυθμίσεων 
μέχρι την επίτευξη ορθολογικής ισορροπίας για αει-
φόρο επιτυχή λειτουργία.

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΑΝ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 
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Αντικείμενο / 
Αρμοδιότητα Oργάνωση

Μονάδα Οργάνωσης 1

Μονάδα Οργάνωσης 2

Υπο-αντικείμενο 
1 

Θέση Εργασίας 
1

Θέση Εργασίας 
3

Θέση Εργασίας 
5

Θέση Εργασίας 
2

Θέση Εργασίας 
4

Θέση Εργασίας 
6

Υπο-αντικείμενο 
2

Υπο-αντικείμενο 
3



Βασικό συστατικό στοιχείο της αυτοδιαχείρισης των 
δήμων και κοινοτήτων είναι η οικονομική αυτονο-
μία.

Με τον όρο οικονομική αυτονομία εννοείται η ανάλη-
ψη ευθύνης διαχείρισης όλων των εσόδων και εξό-
δων, εισπράξεων και πληρωμών από τους δήμους.

Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται πρωτογενώς στον 
βασικό νόμο για την ομοσπονδία και τα κρατίδια, τα 
οποία με τη σειρά τους το εξασφαλίζουν για τους δή-
μους. Οι πόλεις και οι δήμοι, στο πλαίσιο των επίση-
μων διατάξεων χρηματοδότησης, έχουν το δικαίωμα 
να επιβάλουν εισφορές για τη χρηματοδότηση των 
παροχών τους.

Μια ιδιαιτερότητα αποτελεί το γεγονός ότι ο βασικός 
νόμος παρέχει το δικαίωμα και την εγγύηση στους 
δήμους να επιβάλουν τον λεγόμενο φόρο αντικει-
μενικής αξίας-Realsteuern (φόρος ακινήτων και 
φόρος επιτηδεύματος) καθορίζοντας ελεύθερα τον 
σχετικό φορολογικό συντελεστή. Ετσι προκύπτει 
κίνητρο για διαμόρφωση θετικού ισοζυγίου εισρο-
ών. Το όριο αυτής της ελευθερίας καθορίζεται από 
τον ανταγωνισμό μεταξύ των δήμων. Εάν για παρά-
δειγμα ο φόρος επιτηδεύματος καταστεί υψηλός, δεν 
εγκαθίστανται πλέον νέες επιχειρήσεις στην περιοχή.

Σε τελική ανάλυση τα πλαίσια της αυτοδύναμης δι-
αμόρφωσης παραμένουν μάλλον χαμηλά. Οι δήμοι 
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την περιβάλλουσα 
διάρθρωση.

Παραδείγματα Φόρων Αντικειμενικής  
Αξίας (Realsteuern):

I. Φόρος Ακινήτων

΄Εκταση οικοπέδου:  720 m²
Αξία οικοπέδου:  120.000,00 Eυρώ
Αξία οικήματος:  300.000,00 Eυρώ
Αντικειμενική αξία (ΔΟΥ):  32.415,00 Eυρώ
Βάση υπολογισμού (ΔΟΥ): 84,28 Eυρώ

Συντελεστής φόρου Δήμου: 360%

Φόρος ακινήτου ανά έτος : 303,41 Eυρώ

II.  Φόρος Επιτηδεύματος 
(Gewerbesteuer)

Κέρδη εταιρείας ΕΠΕ (GmbH): 84.483,00 Eυρώ
Βάση υπολογισμού ΔΟΥ:  2.954,00 Eυρώ

Συντελεστής φόρου Δήμου: 340%

Φόρος Επιτηδεύματος ανά έτος:  10.040,00 Eυρώ

Δημοσιονομικό 
καθεστώς

ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;
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Δημοσιονομικά στοιχεία



Οικονομική διαχείριση – 
Βασικές αρχές

Συνάφεια

Ο βασικός νόμος ρυθμίζει μεταξύ άλλων την κατανο-
μή του χρηματοδοτικού φορτίου μεταξύ ομοσπονδίας, 
κρατιδίων και δήμων. Η κατανομή αυτή διέπεται από 
την αρχή της συνάφειας. Κάθε αρμόδιος αναλαμβάνει 
και τα σχετικά με την αρμοδιότητά του έξοδα και πλη-
ρωμές, με εξαιρέσεις που καθορίζονται σαφώς στον 
βασικό νόμο. Με τη μεταβίβαση νέων αρμοδιοτήτων 
(επίκαιρο παράδειγμα: Υπηρεσίες φύλαξης παιδιών) 
παρέχονται και τα ανάλογα μέσα για αυτές. Τα φο-
ρολογικά έσοδα της ομοσπονδίας και των κρατιδίων 
κατανέμονται λοιπόν σε αναλογία με την ανάληψη 
αρμοδιοτήτων, προκειμένου να διασφαλισθεί επαρ-
κές ύψος κονδυλίων σε κάθε επίπεδο. Η κατανομή 
φόρων γίνεται στη Γερμανία με το λεγόμενο μικτό 
σύστημα. Περισσότερα από τα 3/4 των φορολογικών 
εσόδων συναθροίζονται σε μια ενιαία οικονομική μάζα 
(κοινοί φόροι), η οποία στη συνέχεια κατανέμεται στην 
ομοσπονδία, τα κρατίδια και τους δήμους. Τα υπόλοι-
πα φορολογικά έσοδα αποδίδονται κατευθείαν στους 
οργανισμούς περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Συμπλη-
ρωματικά με την πρωτογενή κατανομή φορολογικών 
εσόδων λαμβάνει χώρα και μια δημοσιονομική αντι-
στάθμιση μεταξύ των κρατιδίων. Μέσω αυτής επιχει-
ρείται η επίτευξη δίκαιης οικονομικής αντιστάθμισης 
μεταξύ των αδύναμων και των πιο ισχυρών οικονο-
μικά κρατιδίων.

Κατανομή Φόρων (χωρίς δημοτικούς φόρους) 
του έτους 2013 σε εκατ. Eυρώ

Κοινοί φόροι  449.805
Καθαροί φόροι Ομοσπονδίας  100.545
Καθαροί φόροι Κρατιδίων  15.723
Τελωνειακοί δασμοί 4.231
Σύνολο  570.212

Οι νομικές προϋποθέσεις και συνθήκες για την οικο-
νομική διαχείριση των δήμων και κοινοτήτων προκύ-
πτουν από τους κώδικες τοπικής αυτοδιοίκησης των 
κρατιδίων. Εκεί προβλέπεται μια σειρά βασικών αρ-
χών, οι οποίες φροντίζουν για την αειφόρα διαχείρι-
ση των περιορισμένων πόρων. Ιδιαίτερα σημαντικές 
είναι οι αρχές διασφάλισης της απρόσκοπτης άσκη-
σης των καθηκόντων, της άσκησης δημοσιονομικής 
διαχείρισης στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής 
συγκυρίας καθώς και της οικονομικά ορθολογικής δι-
αχείρισης με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων. Η 
εποπτεία νομιμότητας των δήμων περιλαμβάνει το 
σημαντικό και δύσκολο καθήκον του ελέγχου τήρη-
σης των αρχών αυτών. Την εποπτεία αυτή, για τους 
δήμους που ανήκουν σε επαρχία, την ασκεί το γρα-
φείο του επάρχου, ενώ για τις αστικές διοικητικές πε-
ριφέρειες, τις μεγάλες πόλεις και τις επαρχίες το προ-
εδρείο της κυβέρνησης. Σε αντίθεση με τα θέματα 
χρηματοδότησης, οι δήμοι στη Γερμανία διαθέτουν 
από την πλευρά των αρμοδιοτήτων και εξουσιών σε 
επίπεδο (πρωτογενώς) μη προδιαγεγραμμένων κα-
θηκόντων, πολύ μεγάλη ελευθερία οργάνωσης και 
πρωτοβουλιών, εφόσον κινούνται σε έννομα πλαίσια 
(χωρίς αυθαιρεσίες, διαφθορά...).

 
Ουσία και περιεχόμενο της εποπτείας, παρά-
δειγμα από το Άρθρο 118 του κώδικα τοπικής 
αυτοδιοίκησης της Βάδης-Βυρτεμβέργης:
(1) Η εποπτεία των μη προδιαγεγραμμένων καθηκό-
ντων περιορίζεται στη διασφάλιση της νομιμότητας 
της διαχείρισης, εφόσον δεν έχει νομοθετικά καθορι-
σθεί κάτι διαφορετικό (εποπτεία νομιμότητας).
[…]
(3) Η εποπτεία πρέπει να ασκείται με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην επηρεάζεται η ικανότητα λήψης αποφά-
σεων και ανάληψης ευθύνης από τους δήμους.

ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;
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Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης άσκησης των κα-
θηκόντων και αρμοδιοτήτων των δήμων τηρείται 
η αρχή κάλυψης των αναγκών (το ανώτατο όριο 
της οικονομικής δυνατότητας των υποκειμένων σε 
φόρους) και η δεσμευτική ιεράρχηση των μέσων 
χρηματοδότησης:
1. Λοιποί πόροι χρηματοδότησης (επιδοτήσεις, 

τμήμα φόρου εισοδήματος, τμήμα φόρου προ-
στιθέμενης αξίας, ενοίκια, μισθώσεις, επιστρο-
φές ...)

2. Ειδικές αποζημιώσεις παροχών – εφόσον δι-
ατίθενται και είναι βάσιμες (τέλη, εισφορές, πλη-
ρωμές υποκείμενες σε ιδιωτικό δίκαιο …)

3. Φόροι (φόρος επιτηδεύματος, ακινήτων, φόρος 
αναψυχής, φόρος κατοχής κυνός …)

4. Δάνεια

Παράλληλα με τους λοιπούς πόρους χρηματοδότη-
σης, οι οποίοι αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα των 
εσόδων, οι ειδικές αποζημιώσεις παροχών εξασφα-
λίζουν στους Δήμους τη δυνατότητα να αποκτήσουν 

ίδια μέσα χρηματοδότησης μέσω χρεώσεων, εισφο-
ρών και πληρωμών. Έτσι το συμβούλιο αποφασίζει, 
με βάση τα στοιχεία υπολογισμών, για το ύψος των 
εισφορών και τελών χρήσης των δημόσιων παροχών:

— Ύδρευση
— Αποχέτευση
— Αποκομιδή απορριμμάτων (επαρχία) 
— Παιδικοί Σταθμοί
— Νεκροταφεία
 
Η λήψη δανείων εξετάζεται μόνο σαν τελευταία δυ-
νατότητα και συνδέεται με ουσιαστικές και τυπικές 
προϋποθέσεις (επιφύλαξη χορήγησης αδείας από 
την αρχή εποπτείας). Η δυνατότητα αυτή ασκείται 
με την προϋπόθεση ότι τηρείται η σχετική ροή πλη-
ρωμών/χρηματοδότησης και είναι επιλέξιμη μόνο 
για αξιοποίηση σε επενδύσεις και μέτρα ενίσχυσης 
επενδύσεων. Οι παραπάνω περιορισμοί έχουν σαν 
αποτέλεσμα οι Δήμοι να παρουσιάζουν σχετικά χα-
μηλό χρέος περί τα 135.178 ευρώ (6,54% του δημό-
σιου χρέους). 

Η χρηματοδότηση των 
δημοτικών λειτουργιών

ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;
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Φόροι :
1.737 Eυρώ

Τρέχουσες Aναθέσεις/Επιδοτήσεις:
1.948 Eυρώ
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΄Εσοδα των Δήμων της Γερμανίας σε Ευρώ ανά κάτοικο (Πηγή:Ομοσπονδιακή Στατιτιστική Υπηρεσία, 2013)



Τα σημαντικότερα 
έσοδα των δήμων
Ο βασικός νόμος εξασφαλίζει στους δήμους τα πα-
ρακάτω έσοδα:

1. Φόροι αντικειμενικής αξίας - Realsteuern
 – Φόρος επιτηδεύματος μείον την εισφορά του
 – Φόρος ακινήτων A και B

2. Τοπικοί φόροι χρήσης και κατανάλωσης
3. Τμήμα φόρου εισοδήματος
4. Τμήμα φόρου προστιθέμενης αξίας
5. Έσοδα οικονομικής αντιστάθμισης δήμων

Στο παρακάτω γράφημα παρατίθεται εποπτικά η 
πραγματική κατανομή των συσσωρευμένων εσόδων 
όλων των γερμανικών δήμων (δεδομένα του έτους 
2012):

 

Ο φόρος επιτηδεύματος αποτελεί μια από τις πιο ση-
μαντικές πηγές εσόδων για τους δήμους και συνιστά 
σπουδαίο συνδετικό κρίκο μεταξύ της οικονομίας 
και της διαχείρισης του δήμου.

Τα φορολογικά έσοδα, το ύψος των οποίων μπορεί 
να ρυθμισθεί από τους ίδιους τους δήμους, τους 
παρέχουν σημαντικές δυνατότητες επιλογών στην 
άσκηση και χρηματοδότηση των καθηκόντων τους. 

Οι δήμοι λόγω των παραπάνω έχουν αυξημένο 
 ενδιαφέρον να προσελκύσουν επιχειρήσεις. 

ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;
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Τέλη: 16,8 δισ. Eυρώ (10%)
Φόρος Επιτηδεύματος (καθαρά):  

32,3 δισ. Eυρώ (19%)

Μερίδιο Δήμου στον
Φόρο Εισοδήματος: 26,9 δισ. Eυρώ (15%)

Μερίδιο Δήμου στον
Φόρο Προστ. Αξίας: 3,5 δισ. Eυρώ (2%)

Φόρος Ακινήτων:10,7 δισ. Eυρώ (6%) 

Λοποί Φόροι : 1,0 δισ. Eυρώ (1%) 

Επιδοτήσεις για συγκεκρ. στόχο: 
22,3 δισ. Eυρώ (13%)

Γενικές Επιδοτήσεις :
37,2 δισ. Eυρώ (21%)

Λοιπά Έσοδα: 23,4 δισ. Eυρώ (13%)



Οι αναλογίες της παραπάνω αθροιστικής παρουσία-
σης εσόδων διαφέρουν σημαντικά σε κάποιες περι-
πτώσεις εξέτασης μεμονωμένων δήμων και κοινοτή-
των ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Τις διαφορές 
αυτές επιχειρεί να διορθώσει η θεσμοθετημένη διαδι-
κασία της οικονομικής αντιστάθμισης των δήμων.

Η οικονομική αντιστάθμιση από τη μια πλευρά επι-
χειρεί, μέσω επιπρόσθετων επιδοτήσεων από τα 
κρατικά φορολογικά έσοδα, να διασφαλίσει για 
όλους τους δήμους ελάχιστο οικονομικό επίπε-
δο, ενώ από την άλλη πλευρά λειτουργεί σαν μέσο 
αντιστάθμισης των μεγάλων διαφορών μεταξύ των 
δήμων. Με απλά λόγια η οικονομική αντιστάθμιση 
συνιστά μια αντιστάθμιση διαρθρωτικών διαφο-
ρών. Πώς λειτουργεί η οικονομική αντιστάθμιση 
στους δήμους; Το κράτος επιβάλλει στους δήμους 
μια εισφορά αντιστάθμισης ανάλογη με τη φοροει-

σπρακτική τους δυνατότητα. Μέτρο για το ύψος της 
εισφοράς αυτής είναι η λεγόμενη φοροεισπρακτική 
ανά κεφαλή δυνατότητα (Steuerkraftsumme) κάθε 
δήμου. Σε απλοποιημένη περιγραφή, η μάζα οικο-
νομικής αντιστάθμισης διαμορφώνεται από τις ει-
σφορές αντιστάθμισης μαζί με ένα τμήμα του μεριδί-
ου του κρατιδίου από τους κοινούς φόρους. Η μάζα 
οικονομικής αντιστάθμισης χωρίζεται στη συνέχεια 
σε δύο τμήματα, ήτοι: μάζα οικονομικής αντιστάθμι-
σης Α (περίπου 80%) και Β (περίπου 20%). Από τό 
τμήμα Α οι δήμοι, σε σχέση με την οικονομική τους 
δυνατότητα, λαμβάνουν επιδοτήσεις σαν συμπλή-
ρωμα του ελλείμματος φορολογικών εσόδων τους. 
Από το τμήμα Β, που αναφέρθηκε παραπάνω, οι δή-
μοι λαμβάνουν ενισχύσεις επενδύσεων, και μόνον 
εφόσον μπορούν να αποδείξουν ειδικές αναγκαιό-
τητες λαμβάνουν περαιτέρω επιδοτήσεις (μόνο οι 
μικρότεροι δήμοι).

Η διαδικασία οικονομικής αντιστάθμισης στους 
δήμους

ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;
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Σύνδεσμοι 

www.bundesfinanzministerium.de Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών 

www.destatis.de Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία 

www.staedtetag.de Γερμανική Ένωση Αστικών Δήμων

www.landkreistag.de Γερμανική Συνέλευση Επαρχιών

www.dstgb.de Γερμανική Ομοσπονδία Δήμων και Κοινοτήτων

www.haushaltssteuerung.de Τεχνική Ορολογία Δημοσιονομικών

www.griechenland.diplo.de Γερμανική Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα

www.grde.eu Ελληνογερμανική Συνέλευση / 
 Ελληνογερμανικό Δίκτυο “Περιφέρειες, Δήμοι, Ανθρωποι”

www.hs-kehl.de Ανωτάτη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης του Kehl

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
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Επικοινωνία

Γραφείο διασύνδεσης του Εντεταλμένου της
 Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στη Γερμανία

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής 
 Συνεργασίας και Aνάπτυξης (ΒΜΖ)

Stresemannstraße 94 
D - 10963 Βερολίνο
Τηλ.: + 49 (0)30 18 5350
Φαξ: + 49 (0)30 18 10 535 2865
E-mail:  ks-dgv@bmz.bund.de

Ελληνογερμανική μεταφορά τεχνογνωσίας για
θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης

Άτομα Επικοινωνίας: 
τέως Έπαρχος Lothar Großklaus 
lothar.grossklaus@grde.eu

Συντονιστής αποστολών Δημάρχων και Εμπειρογνω-
μόνων κατ´ εντολή του γραφείου συνεργασίας του 
Εντεταλμένου και Κοινοβουλευτικού Υφυπουργού 
Χανς-Γιοάχιμ Φούχτελ 
Γραφείο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 

Δήμαρχος Frank Edelmann 
frank.edelmann@grde.eu

ExpertenΣυντονιστής αποστολών Δημάρχων και 
Εμπειρογνωμόνων κατ´εντολή του γραφείου συ-
νεργασίας του Εντεταλμένου και Κοινοβουλευτικού 
Υφυπουργού Χανς-Γιοάχιμ Φούχτελ 
Γραφείο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 
Ένωση Κοινοτήτων Βάδης – Βυρτεμβέργης

Διαδίκτυο: http://www.grde.eu

Συντονιστικό γραφείο στην Ελλάδα

Άτομα Επικοινωνίας: 
Χρήστος Δ. Λαζαρίδης 
christos.lasaridis@grde.eu 

Μαρία Βασιλειάδου
maria.vassiliadu@grde.eu      

Ριζούντος 63 
GR - 55131 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: + 30 2310 692 115
Φαξ: + 30 2310 692 199
Διαδίκτυο: http://www.grde.eu

Γραφείο Δημάρχων, Θεσσαλονίκη

Άτομα Επικοινωνίας:  
Γκαμπριέλα Σάινερ
gabriela.scheiner@grde.eu

Αθανάσιος Σεραφείμ
athanasios.serafeim@grde.eu

Ριζούντος 63
GR - 55131 Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη
Τηλ.:  +30 6983 600 446

Γραφείο Δημάρχων, Αθήνα

Άτομα Επικοινωνίας: 
Δημήτρης Σωπίκης
dimitrios.sopikis@grde.eu

Ναυσικά Νικοδημοπούλου
nafsika.nikodimopoulou@grde.eu

Μυλλέρου 73 – 77
GR - 10436 Αθήνα
Τηλ.:  +30 210 8252 608



Aυτό το δημοσίευμα εκδίδεται δωρεάν στο πλαίσιο της δημόσιας ενημέρωσης από το Γραφείο Διασύνδεσης του 
Εντεταλμένου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (KS-DGV). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από πολιτικά 
κόμματα ή από υποψήφιους ή συνεργάτες κατά την προεκλογική τους εκστρατεία για ψηφοθηρικούς λόγους. Αυτό 
ισχύει για τις ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Καταχρηστική θεωρείται επίσης η διανο-
μή αυτού του δημοσιεύματος σε προεκλογικές εκδηλώσεις, σε ενημερωτικά περίπτερα των κομμάτων καθώς και η 
προσθήκη, ενσωμάτωση ή επικόλληση σ’ αυτό κομματικών πληροφοριών ή προεκλογικού υλικού. Απαγορεύεται 
η διανομή σε τρίτους για σκοπούς προεκλογικής εκστρατείας. Ανεξαρτήτως της χρονικής στιγμής, του τρόπου 
διανομής και της ποσότητας των ανατυπώσεων αυτού του δημοσιεύματος που λαμβάνουν οι παραλήπτες, αυτό 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί με κανένα τρόπο και σε καμία χρονική στιγμή ενόψει επικείμενων εκλογικών 
αναμετρήσεων ή με τρόπο, ο οποίος να μπορεί να ερμηνευτεί ως υποστήριξη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης 
προς συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα. Η συγκεκριμένη δημοσίευση διανέμεται δωρεάν και δεν επιτρέπεται να 
πωληθεί στους παραλήπτες, ανεξαρτήτως χρονικής στιγμής, τρόπου και ποσότητας.


