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Προοίμιο

Όταν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και η Γερμανίδα 
Καγκελάριος συμφωνούσαν το 2010 να εμβαθύνουν 
τις ελληνογερμανικές σχέσεις, δεν είχαν στο μυαλό 
τους τις ιδιαιτερότητες και τις ενδεχόμενες δυσκολίες 
του καλοπροαίρετου αυτού εγχειρήματος. Η Ελλά-
δα και η Γερμανία είναι ισότιμα μέλη της ΕΕ εδώ και 
πολλά χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, είναι δύο πολύ διαφο-
ρετικές χώρες, με διαφορετική κουλτούρα, διαφορε-
τική ιστορία αλλά και ανόμοια θεσμική συγκρότηση. 
Η διαφορετικότητα, όμως, είναι κατά τη γνώμη μου 
πλούτος και αφορμή για συνδιαλλαγή και συνεννόη-
ση, όχι για αντιπαράθεση. 

Όσο πάντως και αν –όπως είμαι βαθειά πεπεισμέ-
νος– οι δύο λαοί έχουν πολλά πράγματα να μάθουν 
ο ένας από τον άλλον, για να έρθουν πραγματικά κο-
ντά πρέπει να ξέρουν, σε γενικές τουλάχιστον γραμ-
μές, τον τρόπο λειτουργίας ο ένας του άλλου. Από 
τη στιγμή που αποφασίστηκε η ελληνογερμανική 
συνεργασία να προχωρήσει από ‘χαμηλά’, από την 
τοπική δηλαδή αυτοδιοίκηση, οι κατεξοχήν ενδιαφε-
ρόμενοι –οι δήμαρχοι– πρέπει απαραίτητα να γνω-
ρίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της άλλης πλευράς. Αν 
αυτό το είχαμε κάνει από την αρχή, θα αποφεύγο-
νταν αρκετές παρεξηγήσεις σε σχέση με τα θέματα 
που οι τοπικές αρχές σε κάθε χώρα ασχολούνται ή 
μπορούν να επηρεάσουν. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. 
Στο κάτω κάτω, τώρα έχουμε περισσότερη εμπειρία 
σε σχέση με τα προβλήματα της συνεργασίας μας 
και σε σχέση με τα βήματα που πρέπει να κάνουμε 

για να έρθουμε πιο κοντά. Ο παρακάτω οδηγός για 
τη δομή και τη λειτουργία των δήμων στην Ελλάδα 
αποτελεί ένα απαραίτητο βήμα προς αυτή την κατεύ-
θυνση.

Δράττομαι εδώ της ευκαιρίας για να πω, ότι παρότι 
είμαι περήφανος για μύρια όσα επιτεύγματα συμπα-
τριωτών μου καθώς και της χώρας μου σε πολλούς 
τομείς, θα προτιμούσα η Ελληνική τοπική αυτοδιοί-
κηση να δρούσε μέσα σε ένα πλαίσιο που να μοιά-
ζει περισσότερο με αυτό της Γερμανίας. Ένα πλαίσιο 
μέσα στο οποίο οι Έλληνες Δήμαρχοι θα είχαν την 
ευχέρεια και την αυτονομία να αποφασίζουν αυτοί 
πραγματικά τι και πώς πρέπει να γίνει στις πόλεις 
τους, και να μην είναι έρμαια του κεντρικού κράτους 
για πολλές από τις αποφάσεις τους. 

Αυτό, όμως, είναι κάτι που αφορά το απώτερο μέλ-
λον και θα συνεχίσει να είναι μια από τις πάγιες διεκ-
δικήσεις αρκετών Ελλήνων δημάρχων. Για την ώρα, 
σας ζητώ να δώσετε προσοχή στο υφιστάμενο πλαί-
σιο λειτουργίας μας, ώστε να μπορέσουμε να συνερ-
γαστούμε πιο ουσιαστικά και αποτελεσματικά στο 
εγγύς μέλλον. Καλή ανάγνωση!

Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014

Γιάννης Μπουτάρης
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης
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Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην 
Ελλάδα

Η Ελλάδα αποτελεί ενιαίο κράτος, στο οποίο ο θε-
σμός της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει κατοχυρωθεί συ-
νταγματικά: Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανή-
κει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου 
και δεύτερου βαθμού. Στον πρώτο βαθμό ανήκουν οι 
Δήμοι και οι Κοινότητες (Aρθ. 102 Συντ.). Η διοίκηση 
του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρω-
τικό σύστημα (Aρθ. 101 Συντ.). Η Ελλάδα ακολουθεί 
με την κρατική της δομή τον «ναπολεόντειο» τύπο 
οργάνωσης της διοίκησης –όπως και οι περισσότερες 
νοτιοευρωπαϊκές χώρες.

Όχι μόνο ο συγκεντρωτισμός, αλλά και ο ετατισμός 
και η ισχυρή κομματικοποίηση της δημόσιας διοίκη-
σης άφησαν την ιδιαίτερη σφραγίδα τους στη χώρα. 

Όπως η Ισπανία και Πορτογαλία, έτσι και η Ελλάδα 
μετά από μακρά περίοδο εμφυλίου πολέμου, αυταρ-
χικής άσκησης εξουσίας και δικτατορίας, κατάφερε να 
διαμορφώσει στη δεκαετία του ’70 μια σταθερή δημο-
κρατία και στη δεκαετία του ’80 έγινε δεκτή ως μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Σε αντίθεση με την 
Ισπανία και παρόμοια με την Πορτογαλία, η Ελλάδα 
δεν κατάφερε να υπερβεί τις συγκεντρωτικές δομές. 
Έτσι παραμένουν στάσιμες οι δαπάνες για την τοπι-
κή αυτοδιοίκηση στα χαμηλότερα επίπεδα της Ε.Ε. 
(γύρω στο 4% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος), 
ενώ η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και μαζί με αυτήν 
η αυτοτέλεια των δήμων παραμένουν περιορισμένες. 

Από την άλλη πλευρά, η πολιτική επιρροή των αιρε-
τών της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σημαντική σε 
επίπεδο κράτους. Τα ιδιαίτερα συμφέροντα των τοπικών 
κοινωνιών λαμβάνονται σχεδόν πάντα υπόψη, κάτι το 
οποίο περιγράφεται ως «παρασκηνιακός τοπικισμός». 

Στην Ελλάδα, αποδίδεται παραδοσιακά υψηλή προτε-
ραιότητα στην αρχή του κρατικού συγκεντρωτισμού, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η εθνική ενότητα και 
να διατηρηθούν οι δυνατότητες αναδιανεμητικών πο-
λιτικών του κράτους. Η συγκεντρωτική άσκηση εξου-
σίας, συνδυάσθηκε στην ελληνική κοινοβουλευτική 
παράδοση με το βρετανικό μοντέλο «Westminster 
Model», δηλαδή μια «πολωμένη» δημοκρατία με τα 
χαρακτηριστικά ενός εκκρεμούς και εναλλαγές στην 
πλειοψηφική εξουσία, όπου η συναίνεση ανάμεσα 
στα κόμματα περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και 
οι κυβερνήσεις συνασπισμού αποτελούν σπάνιες 
εξαιρέσεις. 

Παρ’ όλα αυτά, μετά τό ξέσπασμα της οικονομικής 
κρίσης, το ελληνικό πολιτικό τοπίο δεν χαρακτηρίζε-
ται πλέον από την εναλλαγή δύο μεγάλων κομμάτων 
στην άσκηση εξουσίας, αλλά από τον κατακερματι-
σμό των πολιτικών δυνάμεων. 

΄Ετσι, οι συνασπισμοί συνεργασίας γίνονται πλέον ο 
κανόνας κατά τον σχηματισμό εθνικής κυβέρνησης. 
Η επιρροή των κομμάτων έχει εξασθενήσει και στην 
τοπική πολιτική σκηνή. Σε πολλούς μεγάλους δή-
μους, ακόμα και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχουν 
πρόσφατα εκλεγεί ανεξάρτητοι δήμαρχοι χωρίς κομ-
ματική υποστήριξη. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση επηρεάσθηκε σε σημα-
ντικό βαθμό από την οικονομική κρίση. Οι κρα-
τικές επιχορηγήσεις υποχώρησαν σε ποσοστό 60% 
κατά τό διάστημα 2009-2013. Οι δήμοι και οι θυγα-
τρικοί τους δημοτικοί φορείς έχασαν χιλιάδες θέσεις 
εργασίας. Η Δημοτική Αστυνομία καταργήθηκε και 
το προσωπικό της τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Από 
την άλλη πλευρά κατάφεραν οι δήμοι με πολλές, εν 
μέρει και ευρηματικές, πρωτοβουλίες, να επιβιώ-
σουν επιτυχώς μέσα στην οικονομική κρίση και να 
ανανεώσουν τον ρόλο τους ως ακρογωνιαίου λίθου 
της κοινωνικής αλληλεγγύης.

ΔΟΜΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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Οι Μεταρρυθμίσεις στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση

Η απαγκίστρωση από τον παραδοσιακό συγκεντρω-
τισμό, ο οποίος –όχι άδικα– έχει συνδεθεί με τα χα-
ρακτηριστικά της εξουσίας του μεταπολεμικού–μετεμ-
φυλιακού κράτους (1950-1974), αποτέλεσε κεντρικό 
αίτημα της διακομματικής «ιδεολογίας εκδημοκρα-
τισμού», η οποία χαρακτηρίζει το πολιτικό κλίμα της 
Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας από το 1974 μέχρι τη 
δεκαετία του ’90.

Από την αρχή της δεκαετίας του ’80, άρχισαν να συμ-
βαδίζουν οι αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις στη διοί-
κηση με την εκτεταμένη άνοδο του ρόλου των δήμων 
και με την εισαγωγή των συμμετοχικών θεσμών. Η 
διαδικασία της μεταταβίβασης αρμοδιοτήτων στους 
δήμους συνοδεύτηκε από μια αισθητή βελτίωση της 
οικονομικής τους κατάστασης. Ενώ μέχρι τότε η οικο-
νομική δραστηριοποίηση των δήμων ήταν αμελητέα, 
μετά τις μεταρρυθμίσεις αναβαθμίστηκαν σημαντικά. 
Μέσω της δημιουργίας δεύτερου βαθμού αυτοδιοί-
κησης στις νομαρχίες (1994) και των συνενώσεων 

δήμων και κοινοτήτων (1998), μέσω των οποίων από 
τους 5.775 δήμους και κοινότητες προέκυψαν 1.034 
πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, άλλαξε και η δομή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης με σημαντικές συνέπειες.

Η εφαρμογή του νόμου «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
από την 1.1.2011 σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή. Η 
διοικητική αυτή μεταρρύθμιση άλλαξε ριζικά την τοπι-
κή αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα όσον αφορά την κλίμα-
κα μεγέθους, τις δομές και τις λειτουργίες της. 

Στη συνέχεια συγκροτήθηκαν οι επτά επονομαζόμε-
νες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες αντι-
προσωπεύουν αποκεντρωμένες μονάδες της εθνικής 
κυβέρνησης. Περαιτέρω μεταμορφώθηκαν σε ΟΤΑ οι 
δεκατρείς Περιφέρειες, ενώ οι δήμοι συγχωνεύθηκαν 
σε 325 νέες μονάδες. Οι 87 από τους 1.034 δήμους 
έμειναν χωρικά άθικτοι, ενώ 937 παλαιοί δήμοι συγ-
χωνεύθηκαν σε 238 νέους. Αυτοί οι 325 δήμοι κατηγο-
ριοποιούνται ως εξής:

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Μητροπολιτικοί Δήμοι των μεγάλων αστικών κέντρων (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) 2

Νησιωτικοί Δήμοι (κάθε νησί αποτελεί έναν δήμο, ανεξάρτητα από το μέγεθος) 65

Ορεινοί Δήμοι 31

Δήμοι Ηπειρωτικής Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Κρήτης) 214

Δήμοι μητροπολιτικής περιφέρειεας Αττικής (οικιστική συγκέντρωση Αττικής) 58

Δήμοι μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης (οικιστική συγκέντρωση Θεσ/κης) 14

Οι δήμοι των νήσων και οι ηπειρωτικοί δήμοι προ-
βλέπεται ότι θα έχουν επιπλέον αρμοδιότητες (Άρθρο 
204 και 209 του νόμου «Πρόγραμμα Καλλικράτης»), 
ενώ στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας κά-

ποιες επιπρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων διεκ-
περαιώνονται από την Περιφέρεια ή/και από συνδέ-
σμους ειδικού σκοπού.



ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Πληθυσμός Αριθμός δήμων Ποσοστό επί του συνόλου 
των δήμων

< 1.000 15 4,62

1.000 έως < 3.100 * 23 7,08

3.100 έως < 10.000 42 12,92

10.000 έως < 20.000 85 26,15

20.000 έως < 50.000 95 29,23

50.000 έως < 80.000 38 11,69

80.000 έως < 120.000 18 5,54

120.000 έως < 200.000 6 1,85

200.000 έως < 350.000 2 0,62

664.610 1 0,31

Σύνολο 325 100,00

Μέγεθος δήμων ανά πληθυσμό κατοίκων (Απογραφή 2011 – Μόνιμος πληθυσμός)

Οι 13 Περιφέρειες της Ελλάδας: Δήμοι και πληθυσμός 

Πηγή: Στατιστική επεξεργασία της απογραφής 2011 – Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία 
* Οι δήμοι μέχρι 3.100 κατοίκους ευνοούνται με απαλλαγές και προνόμια σε σχέση με τους μεγαλύτερους δήμους.

Απόχρωση 
απεικόνισης Περιφέρεια Αριθμός 

δήμων Πληθυσμός 2011 Ποσοστό 
πληθυσμού % 

Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης 22 605.826 5,54

Κεντρικής Μακεδονίας 38 1.883.277 17,22

Δυτικής Μακεδονίας 12 285.002 2,61

Ηπείρου 18 339.721 3,11

Θεσσαλίας 25 737.485 6,74

Στερεάς Ελλάδας 25 559.457 5,11

Δυτικής Ελλάδας 19 682.604 6,24

Πελοποννήσου 26 584.989 5,35

Αττικής 66 3.786.616 34,62

Ιονίων Νήσων 7 224.061 2,05

Βορείου Αιγαίου 9 198.894 1,82

Νοτίου Αιγαίου 34 366.795 3,35

Κρήτης 24 682.928 6,24

Σύνολο 325 * 10.937.655 100,00%



ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κεντρικής Μακεδονίας

Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης

Δυτικής Μακεδονίας

Θεσσαλίας 

Βορείου Αιγαίου

Πελοποννήσου

Κρήτης

Νοτίου Αιγαίου

Στερεάς Ελλάδας

Δυτικής Ελλάδας

Αττικής

Ηπείρου

Ιονίων Νήσων
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Η δομή της διοίκησης
Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΑΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Οι δήμοι αποτελούν τις βασικές μονάδες της δημόσι-
ας διοίκησης. Πάνω από τους 325 δήμους συγκρο-
τούνται οι 13 Περιφέρειες ως οργανισμοί περιφε-
ρειακής αυτοδιοίκησης. Οι δήμοι έχουν τη βασική 
ευθύνη για τις τοπικές υποθέσεις, ενώ η περαιτέρω 
κατανομή ευθυνών ανάμεσα στο επίπεδο των δή-
μων και της περιφέρειας καθορίζεται από τον νόμο. 
Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν τη δυνα-
τότητα σύμφωνα με το σύνταγμα να αναλάβουν κρα-
τικές αρμοδιότητες (Άρθρο 102 Παρ. 1 Συντ.) αλλά 
στις περιπτώσεις αυτές υποχρεούται το κράτος στην 
παροχή των απαραίτητων οικονομικών μέσων (Αρχή 
της σύνδεσης πόρων και αρμοδιοτήτων, Άρθρο 102 
Παρ. 5 Συντ.).

Πάνω και από το επίπεδο των περιφερειών βρίσκο-
νται οι επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν οργανωτικά το κράτος. Η κρατική 
διοίκηση, σύμφωνα με το σύστημα αποκέντρωσης, 
σημαίνει καταρχήν ότι η χώρα υποδιαιρείται σε πε-
ριφερειακές διοικητικές μονάδες με κριτήρια γεωοι-
κονομικά, κοινωνικά και συγκοινωνιακά (Άρθρο 101 
Παρ. 2 Συντ.) όπου συγκροτούνται περιφερειακά 
κρατικά όργανα με γενική αποφασιστική αρμοδιότη-
τα. Τα κεντρικά όργανα του κράτους οφείλουν, σύμ-
φωνα με το Σύνταγμα, να περιορίζονται σε έλεγχο 
νομιμότητας και συντονισμό των περιφερειακών 
κρατικών οργάνων, καθώς και σε παροχή γενικών 
κατευθύνσεων (Άρθρο 101 Παρ. 3 Συντ.).

Αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση ΟΤΑ

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειες Δήμοι

Μακεδονίας/Θράκης 
Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης 22

Κεντρικής Μακεδονίας 38

Ηπείρου/Δυτ. Μακεδονίας
Δυτικής Μακεδονίας 12

Ηπείρου 19

Θεσσαλίας/Στερεάς Ελλάδας
Θεσσαλίας 25

Στερεάς Ελλάδας 25

Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Δυτικής Ελλάδας  7

Πελοποννήσου 19

Ιονίων Νήσων 26

Αττικής Αττικής 66

Αιγαίου Βορείου Αιγαίου   8

Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου 34

Κρήτης 24

7 13 325

Εδαφική διάρθρωση της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης και των OTA
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Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΑΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Το σύστημα αυτό της διοικητικής αποκέντρωσης ση-
μαίνει ότι το κράτος δεν επαφίεται αποκλειστικά στους 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την τοπική 
διεκπεραίωση των κρατικών υποθέσεων. Συμπληρω-
ματικά αναπτύσσεται ί ένα σύστημα περιφερειακών 
κρατικών οργάνων, τα οποία διαθέτουν γενική αρ-
μοδιότητα λήψης αποφάσεων και προσαρμόζουν 
την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής στις τοπικές 
συνθήκες. Σύμφωνα με την νομολογία του Συμβουλίου 
της Επικρατείας (Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο), απο-
δίδεται ιδιαίτερη σημασία στις κρατικές αρμοδιότητες 
που αφορούν την ομοιόμορφη άσκηση της κυβερνη-
τικής πολιτικής, όπως και την προστασία των συνταγ-
ματικών αγαθών. Για τον λόγο αυτό τα καθήκοντα και 
οι αρμοδιότητες αυτές εκχωρούνται στα περιφερειακά 
κρατικά όργανα και όχι στους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Για παράδειγμα παραμένουν οι αποκε-
ντρωμένες διοικήσεις υπεύθυνες για μια σειρά αρμοδι-
οτήτων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, 
όπως η προστασία των δασών και ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός. Ως εκ τούτου τα δασαρχεία, όπως και οι 
διευθύνσεις πολεοδομίας-χωροταξίας, εντάσσονται 
στο οργανόγραμμα των αποκεντρωμένων διοικήσεων. 

Ως προϊστάμενος της αποκεντρωμένης διοίκησης, ορί-
ζεται από την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος τυγχάνει της 
εμπιστοσύνης της κυβέρνησης και υπάγεται σε αυτήν. 
Αποτελεί το ανώτατο διοικητικό στέλεχος και τον συ-
ντονιστή υπηρεσιών και διοίκησης σε επίπεδο απο-
κεντρωμένης διοίκησης. Ο Γενικός Γραμματέας είναι 
υπεύθυνος για τις καθημερινές λειτουργίες και υπηρε-
σίες και επιπλέον για την άσκηση της εποπτείας νο-
μιμότητας στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Παρ’ όλα αυτά, το σύστημα της αποκέντρωσης με τις 
επτά αποκεντρωμένες διοικήσεις, δεν αποτελεί μια 
αυστηρά αποκλειστική διαμόρφωση για το σύνολο 
της κρατικής διοίκησης. Παράλληλα με τη γενική αυτή 
αποκέντρωση, ορισμένα υπουργεία διαθέτουν και τη 
δική τους αποκεντρωμένη δομή με τις αντίστοιχες 
περιφερειακές τους υπηρεσίες. ΄Ετσι κατανέμονται 
οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Πολιτισμού σε διά-
φορες Εφορείες όπως Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων, με τις οποίες οργανώνεται η παροχή 
αρχαιολογικών υπηρεσιών. Στην Ελλάδα είναι απα-
ραίτητη η ειδική αρχαιολογική αδειοδότηση για μεγάλο 
εύρος δραστηριοτήτων, όπως οι κατασκευές ή άλλες 
δραστηριότητες του οικονομικού κύκλου. Επιπλέον 
πολλά άλλα υπουργεία λειτουργούν με δικές τους 
αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε ολόκληρη την χώρα 
(π.χ. Οικονομικών, Παιδείας, Υγείας). 

Αρμόδια 
υπουργεία και 
υφιστάμενες 
Υπηρεσίες

 – Κρατικά όργανα –
Αρμοδιότητα λήψης 

απόφασης σε ειδικές 
περιπτώσεις

OΤΑ
Άσκηση αρμοδιοτήτων 

για τοπικές και για κάποιες 
κρατικές υποθέσεις

Το σύστημα της δημόσιας διοίκησης

Αποκεντρωμένη
Διοίκηση

 – Περιφερειακά κρατικά
όργανα –

γενική αποφασιστική 
αρμοδιότητα 
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Το σύστημα διακυβέρνησης

Το σύστημα διακυβέρνησης στην αυτοδιοίκηση διαμορ-
φώνεται από τον νόμο ως κατ’ αρχήν ενιαίο για όλους 
τους δήμους της Ελλάδας. Ακόμα και οι διαφορές μετα-
ξύ δήμων και περιφερειών είναι, ως προς αυτό το ση-
μείο, δευτερεύουσας σημασίας. Το Σύνταγμα της Ελλά-
δας ορίζει (Άρθρο 102, Παρ. 2 Συντ.), ότι οι οργανισμοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) διοικούνται από όργανα, τα 
οποία εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του εκλογικού συστήματος 
στους ΟΤΑ έχουν παραμείνει απαράλλακτα από την δε-
καετία του ’70: Το εκλογικό σύστημα αποσκοπεί στη δια-
σφάλιση της πολιτκής σταθερότητας και της ομαλής 
και χωρίς τριβές άσκησης των διοικητικών καθηκό-
ντων. Κάθε υποψήφιος δήμαρχος καταρτίζει τη δική 
του πλήρη λίστα (εκλογικό συνδυασμό) υποψηφίων 
συμβούλων, ενώ μεμονωμένες υποψηφιότητες εκτός 
τέτοιων συνδυασμών απαγορεύονται ρητά από τον νόμο. 
Το σύστημα αυτό ισχύει και για τις περιφερειακές εκλο-
γές, όπου επιπρόσθετα απαιτείται στη λίστα υποψηφίων 
για κάθε περιφερειακή ενότητα (συνήθως: τέως νομό ή 
νομαρχία) να ορίζεται και αντίστοιχος υποψήφιος αντιπε-
ριφερειάρχης. Εδώ και μερικά χρόνια ισχύει μια ποσό-
στωση μεταξύ των φύλων: Δεν επιτρέπεται η αναλογία 
αντιπροσώπευσης των ανδρών ή των γυναικών στην 
λίστα των υποψηφίων να είναι χαμηλότερη του 1/3. 

Για τη νίκη στις εκλογές είναι απαραίτητη η απόλυτη 
πλειοψηφία. Σε περίπτωση όπου αυτή δεν επιτευχθεί, 
λαμβάνει χώρα μετά από μια εβδομάδα και δεύτερος 
γύρος εκλογών. Σε αυτόν, οι εκλογείς ψηφίζουν για να 
επιλέξουν μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων 
του πρώτου γύρου, είτε για τον δήμο είτε για την περι-
φέρεια. Ως εκ τούτου, οι ευκαιριακές συμμαχίες τακτικής 
μεταξύ των υποψηφίων με σκοπό την εξουδετέρωση 
του ισχυρότερου αντίπαλου, αποτελούν συνηθισμένη 
πρακτική. Ο συνδυασμός του νικητή των εκλογών κα-
ταλαμβάνει για μια περίοδο πέντε ετών, η οποία αντι-
στοιχεί με τη θητεία του επικεφαλής του που έχει εκλεγεί 
δήμαρχος/περιφερειάρχης, το 60% των εδρών του συμ-

βουλίου. Το υπόλοιπο 40% των εδρών του συμβουλίου 
διανέμεται στους υποψήφιους που μειοψήφησαν. Με 
τον τρόπο αυτό καθίσταται εξαιρετικά απίθανο να κατα-
φέρει ένας συνδυασμός της μειοψηφίας από μόνος του 
να επιβληθεί στην πλευρά της αντιπολίτευσης. 

Οι δήμοι που προέκυψαν από συγχωνεύσεις υποδιαι-
ρούνται σε εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες αντιστοι-
χούν στους παλαιούς επιμέρους δήμους, και τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου εκλέγονται από τους εγγε-
γραμμένους δημότες σε αυτά τα διαμερίσματα. 

Εκλογικές περιφέρειες αποτελούν και οι υποδιαιρέσεις 
των περιφερειών, οι λεγόμενες περιφερειακές ενότητες, 
οι οποίες συμπίπτουν με τους πρώην νομούς–νομαρ-
χίες. Εξαίρεση αποτελεί η Περιφέρεια Αττικής που υπο-
διαιρείται ι σε 7 τέτοιες περιφερειακές ενότητες, ενώ σε 
άλλες περιοχές δημιουργούνται επιπρόσθετα τέτοιες 
ενότητες απαρτιζόμενες από νησιά (Θάσος στην Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης, Σποράδες 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, Ιθάκη στην Περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων και 13 περιφερειακές ενότητες για τα 
νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου). Σε κάθε τέτοια 
περιφερειακή ενότητα εκλέγεται απευθείας ένας αντι-
περιφερειάρχης. Όπως από παλιά, έτσι και σήμερα 
δεν επιτρέπονται στις εκλογές της αυτοδιοίκησης 
οι επίσημες υποψηφιότητες από κάποιο πολιτικό 
κόμμα, παρά μόνο τοπικοί ή περιφερειακοί συνδυ-
ασμοί με επικεφαλής υποψήφιο δήμαρχο ή περιφε-
ρειάρχη. Ωστόσο μέχρι πριν λίγα χρόνια, τα πολιτικά 
κόμματα υποστήριζαν ενεργά συγκεκριμένους υποψη-
φίους και συνδυασμούς και με τον τρόπο αυτό κατάφερ-
ναν σε μεγάλο βαθμό να κινούν τα νήματα της πολιτικής 
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για τον λόγο αυτό παλιότερα 
θεωρούνταν οι δημοτικές εκλογές στις μεγάλες πόλεις 
και στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης ως μια 
γενική πρόβα για τις βουλευτικές εκλογές. Με την κρίση 
του κομματικού συστήματος όμως σήμερα, οι περισσό-
τεροι υποψήφιοι υπογραμμίζουν ιδιαίτερα τον τοπικό 
τους προσανατολισμό. 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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Τόσο στους δήμους όσο και στις περιφέρειες υπάρ-
χει ένα εκλεγμένο από το εκλογικό σώμα συλλογικό 
όργανο, το οποίο παίρνει τις σημαντικές αποφάσεις. 
Αυτό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο (με 13 έως 49 
μέλη) στην περίπτωση των δήμων και το Περιφερει-
ακό Συμβούλιο στην περίπτωση των περιφερειών, 
τα οποία εκλέγονται άμεσα από τους πολίτες. Υπέρ 
αυτών των αντιπροσωπευτικών σωμάτων ισχύει τεκ-
μήριο αρμοδιότητας. Αυτό σημαίνει ότι εάν για οποιο-
δήποτε λόγο δεν είναι ξεκάθαρο ποιο όργανο του δή-
μου ή της περιφέρειας είναι υπεύθυνο για την άσκηση 
κάποιων αρμοδιοτήτων, τότε θεωρείται αρμόδια η 
τοπική/περιφερειακή λαϊκή αντιπροσωπεία . Αντίθε-
τα, πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς από τό νόμο η 
αρμοδιότητα, όταν πρόκειται για κάποια από τα άλλα 
όργανα του δήμου. 
 
Επίσης και ο Δήμαρχος ψηφίζεται άμεσα από τους 
δημότες. Ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος καταρτίζει 
συνδυασμό υποψηφίων συμβούλων. Αυτό σημαίνει 
ότι κατά κανόνα οι δήμαρχοι βασίζονται στον δικό τους 
συνδυασμό και σε μια ισχυρή ομάδα πλειοψηφίας στο 
συμβούλιο. Από τις τάξεις του πλειοψηφούντος–επι-
τυχόντος συνδυασμού (3 έως 5 έδρες) θα εκλεγεί ο 
πρόεδρος του Συμβουλίου με θητεία 2,5 ετών, ενώ 
από την αντιπολίτευση εκλέγεται ο αντιπρόεδρος. Ο 
δήμαρχος δεν αποτελεί μέλος του Συμβουλίου, αλλά 
πρέπει να καλείται σε κάθε συνεδρίαση, όπου λαμβά-
νει μεν τον λόγο αλλά δέν έχει δικαίωμα ψήφου. 

Ο δήμαρχος ορίζει τους αντιδημάρχους μεταξύ των 
δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας. Οι αντι-
δήμαρχοι έχουν θητεία 2,5 έτη, αλλά μπορεί επίσης 
με αιτιολογημένη απόφασή του ο δήμαρχος να τους 
απαλλάξει από τα καθήκοντά τους πριν την παρέλευ-
ση της θητείας τους. Ο αριθμός των αντιδημάρχων 
εξαρτάται από τον πληθυσμό του δήμου και τον αριθ-
μό των δημοτικών υποδιαιρέσεων (παλιοί δήμοι ή δη-
μοτικά διαμερίσματα στις μεγάλες πόλεις), ενώ μπορεί 
να υπάρξουν μέχρι και 10 αντιδήμαρχοι σε μεγάλες 

πόλεις. Στους αντιδημάρχους μπορεί ο δήμαρχος να 
μεταβιβάσει κατά την κρίση του μέρος των αρμοδιο-
τήτων του. Η μεταβίβαση αυτή καθηκόντων μπορεί να 
αφορά έναν ολόκληρο τομέα, όπως κοινωνικές υπη-
ρεσίες, περιβάλλον, απορρίμματα, ή μεμονωμένα κα-
θήκοντα, όπως η έκδοση επαγγελματικών αδειών, ή 
ακόμα μια συγκεκριμένη δημοτική κοινότητα. 

Ο δήμαρχος ως πρόεδρος και οι αντιδήμαρχοι 
ως μέλη απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή, η 
οποία είναι ένα συντονιστικό όργανο που επιβλέπει 
και συντονίζει την εφαρμογή της πολιτικής του δήμου 
και των επιχειρησιακού προγράμματος. 

Από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, με την προε-
δρία του δημάρχου ή ενός αντιδημάρχου οριζομένου 
από αυτόν, απαρτίζονται η Οικονομική Επιτροπή και η 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η τελευταία προβλέπεται 
για δήμους με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. 
Τα 6 έως 10 μέλη των επιτροπών αυτών, με την εξαί-
ρεση του προέδρου τους, εκλέγονται από το συμβού-
λιο, ενώ στην αντιπολίτευση παρέχεται η δυνατότητα 
πλήρωσης 2 έως 4 θέσεων σε κάθε μία από αυτές. 

Το δημοτικό συμβούλιο έχει την δυνατότητα να ιδρύσει 
επιτροπές για συγκεκριμένα τεχνικά ζητήματα και 
να καλέσει εξειδικευμένους δημότες, προκειμένου 
να εξασφαλισθεί η εκ των προτέρων τεχνοκρατικά 
επαρκής προετοιμασία των επιτροπών αυτών. 

Στους δήμους που προέρχονται από συγχώνευση 
άλλων δήμων, καθώς και σε αυτούς των μεγάλων 
πόλεων με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, 
διαμορφώνονται δημοτικές ενότητες στις οποίες 
εκλέγονται συμβούλια. Διαμερίσματα μεγάλων πόλε-
ων και δημοτικές ενότητες με πληθυσμό πάνω από 
2.000 κατοίκους ονομάζονται Δημοτικές Κοινότητες 
ενώ οι μικρότερες δημοτικές ενότητες διαμερίσματα 
ονομάζονται Τοπικές Κοινότητες. Στο σύνολο της χώ-
ρας υπάρχουν 6.037 τέτοιες δημοτικές ενότητες, από 

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ; 

Τα όργανα των Δήμων 



τις οποίες οι 670 είναι δημοτικές κοινότητες (36 από 
αυτές ανήκουν σε μεγάλες πόλεις) και 5.367 είναι 
τοπικές κοινότητες. Οταν συζητούνται στο δημοτικό 
συμβούλιο θέματα τα οποία αφορούν ιδιαίτερα κάποια 
κοινότητα, τότε λαμβάνει μέρος στην συνεδρίαση του 
συμβουλίου και ο πρόεδρος της συγκεκριμένης κοινό-
τητας, με δικαίωμα λόγου και ψήφου. 

Για τις τοπικές κοινότητες ο Νόμος «Πρόγραμμα Καλ-
λικράτης» προβλέπει την σύγκληση της Λαϊκής Συνέ-
λευσης. Ακόμα και η δυνατότητα τοπικού δημοψηφί-
σματος έχει νομοθετικά καθιερωθεί για τους δήμους 
από το 2006. Ωστόσο, το προεδρικό διάταγμα με τις 
σχετικές ειδικές εκτελεστικές διατάξεις και διαδικασίες 

που απαιτούνται για κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμα εκδο-
θεί. Στους δήμους με πληθυσμό πάνω από 20.000 
κατοίκους, έχει την δυνατότητα το συμβούλιο κατά την 
κρίση του να εκλέξει πρόσωπο κύρους και αναγνωρι-
σμένης εμπειρίας και να το ορίσει ως Συμπαραστάτη 
του Δημότη και της Επιχείρησης. Ο Συμπαραστά-
της αυτός λειτουργεί ως διαμεσολαβητής ανάμεσα 
στους δημότες ή τις επιχειρήσεις και στη διοίκηση του 
δήμου σε περιπτώσεις διαφορών. Επειδή όμως για 
τον ορισμό του πρέπει να συμφωνήσουν τα 2/3 του 
Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν εκλεγεί σε πανελλήνια 
κλίμακα στο διάστημα 2010-2014 μόνο 19 τέτοιοι Συ-
μπαραστάτες. 

ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ; 
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Δομές της Δημοτικής Διοίκησης 

Δημοτικό Συμβούλιο 
– εκλέγεται από τους δημότες –

Οικονομική Επιτροπή και 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
με 6 έως 10 μέλη εκάστη – προεδρεύει ο 

δήμαρχος – το δημοτικό συμβούλιο ορίζει τα  
μέλη των οργάνων αυτών –

Ο δήμαρχος (Πρόεδρος) και οι 
αντιδήμαρχοι συνθέτουν την

Εκτελεστική Επιτροπή 
αρμοδιότητες συντονισμού 

Δήμαρχος
Δεν αποτελεί μέλος του δημοτικού 

συμβουλίου, έχει όμως δικαίωμα λόγου 
– εκλέγεται από τους δημότες –

Συνδυασμός ή παράταξη 
πλειοψηφίας

– εκλέγεται από τους δημότες – 
υποστηρίζει τον δήμαρχο 

Παράταξη πλειοψηφίας που ορίζει 
τον πρόεδρο του δημοτικού 

συμβουλίου

Παράταξη πλειοψηφίας από όπου 
προέρχονται οι αντιδήμαρχοι 

– ορίζονται από τον δήμαρχο –



Το δημοτικό συμβούλιο αποτελεί την αντιπροσω-
πεία των δημοτών και είναι το ανώτατο όργανο 
του Δήμου. Λαμβάνει τις ουσιαστικές και ταυτόχρο-
να σημαντικές αποφάσεις και καθορίζει τις αρχές 
της οργάνωσης και διοίκησης του δήμου. Μέσω των 
αποφάσεων του συμβουλίου καθορίζονται η δομή 
και τα συγκεκριμένα καθήκοντα όλων των δημοτικών 
φορέων και διοικητικών δομών. Το συμβούλιο εκλέ-
γει τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων όλων των 
δημοτικών οργανισμών και επιχειρήσεων, καθώς και 
τους αντιπροσώπους στους δημοτικούς συνδέσμους 
και σε άλλους θεσμούς. Εξαιρούνται από τα παρα-
πάνω μόνο οι θέσεις, τις οποίες, λόγω αξιώματος, 
καλύπτει ο δήμαρχος ως εκπρόσωπος του δήμου.

Το δημοτικό δίκαιο προβλέπει μηχανισμούς ελέγ-
χου, στους οποίους μπορούν να προσφύγουν όχι 
μόνο παρατάξεις και ομάδες αλλά και μεμονωμένα 
μέλη του συμβουλίου. Σαν παράδειγμα αναφέρο-
νται οι γραπτές ή προφορικές ερωτήσεις και τα δι-
καιώματα στην διεξαγωγή έρευνας και λήψης πλη-
ροφόρησης. Περαιτέρω, μπορεί η αντιπολίτευση 
να συγκαλέσει εκτός προγράμματος συνεδρίες του 
συμβουλίου για συγκεκριμένα θέματα, τα οποία συ-
μπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Για τον 
χειρισμό των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ισχύει 
η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η συγκατάθε-
ση μέρους της αντιπολίτευσης προβλέπεται σε λίγες 
περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα όταν πρέπει να 
ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για θέματα δανείων. 

Η Οικονομική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τις οι-
κονομικές υποθέσεις του δήμου. Εγκρίνει την κατάρ-
τιση του προϋπολογισμού και επιβλέπει την εφαρ-
μογή του. Επεξεργάζεται επίσης προτάσεις προς το 
συμβούλιο για την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και 
εισφορών. Επιπλέον έχει αρμοδιότητες ως προς τη 
διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σε δήμους με πληθυ-
σμό πάνω από 10.000 κατοίκους εκτελεί καθήκοντα 
στους τομείς πολεοδομικών εφαρμογών , περιβάλ-
λοντος, αδειοδότησης επιχειρήσεων όπως και για 
λαϊκές αγορές ή άλλες αγορές σε ανοικτούς χώρους. 

Τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων δίδουν 
τις προεγκρίσεις για τη λειτουργία επιχειρήσεων, 
ενώ έχουν αρμοδιότητες και ως προς λαϊκές αγορές 
και άλλες αγορές σε ανοικτούς χώρους (π.χ. εποχι-
κές αγορές). Τα συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων 
έχουν συμβουλευτικό ρόλο και δικαίωμα πρωτοβου-
λιών. Τα δημοτικά συμβούλια μπορούν να μεταβιβά-
σουν επιπρόσθετη εξουσία λήψης αποφάσεων στις 
κοινότητες. Αυτό όμως συμβαίνει πολύ σπάνια και 
γενικά παραμένουν τα συμβούλια των κοινοτήτων 
ένας ανίσχυρος θεσμός. Ο δήμαρχος διευθύνει και 
είναι ο προϊστάμενος των δημοτικών υπηρεσιών και 
του προσωπικού. Εκπροσωπεί τον δήμο φυσικά και 
νομικά και υλοποιεί τις αποφάσεις του συμβουλίου 
και των επιτροπών. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπε-
ται νομικά να τερματισθεί πρόωρα και αναγκαστικά 
η θητεία του δημάρχου, ούτε από το συμβούλιο, ούτε 
με δημοψήφισμα από τους δημότες. Προεδρεύει με 
δικαίωμα ψήφου στην Οικονομική Επιτροπή, κα-
θώς και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εκτός και 
εάν έχει ορίσει ο ίδιος κάποιον αντιδήμαρχο για τα 
καθήκοντα αυτά. Ο δήμαρχος αντιπροσωπεύει και 
υπερασπίζεται τα τοπικά συμφέροντα, συντονίζει τις 
δραστηριότητες του δήμου και εξασφαλίζει την ενό-
τητα και συνοχή της τοπικής κοινωνίας. Εκτελεί τα 
καθήκοντά του με βάση τις αρχές της διαφάνειας και 
της αποτελεσματικότητας, αντιπροσωπεύοντας την 
τοπική κοινωνία. Ο συμβολισμός του δημάρχου είναι 
πολύ έντονος. Πράγματι, εξαρτώνται πολλά από την 
ποιότητα της ηγεσίας και τις πρωτοβουλίες του επι-
κεφαλής του δήμου ή της πόλης. Από την άλλη πλευ-
ρά ασκείται κριτική, τόσο για την υπερσυγκέντρωση 
εξουσιών όσο και για το μεγάλο φορτίο που έχουν 
αναλάβει οι δήμαρχοι. 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;
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Ο δήμαρχος ως ο προϊστάμενος της διοίκησης 
έχει σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των συνε-
δριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Για τον λόγο 
αυτό οφείλει να παρέχει στα μέλη του συμβουλίου 
αναλυτικό έντυπο υλικό και πληροφορίες, έτσι ώστε 
να καθίσταται δυνατή η λήψη τεκμηριωμένων αποφά-
σεων. Επιπλέον πρέπει να μεριμνά για την ενότητα 
και συνοχή της παράταξης της πλειοψηφίας, προκει-
μένου με σαφείς και ισχυρές αποφάσεις να μπορούν 
να εφαρμοσθούν από το συμβούλιο οι πολιτικές του 
πρωτοβουλίες και προτάσεις. ΄Ετσι λοιπόν ο δήμαρ-
χος συνεργάζεται στενά με τον πρόεδρο του συμβου-
λίου, προκειμένου να εξασφαλίσει την κατά το δυνατό 
ομαλότερη και χωρίς τριβές λήψη αποφάσεων. 

Δεν είναι λίγες οι φορές, όπου τόσο η Οικονομική Επι-
τροπή όσο και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προαπο-
φασίζουν για κάποια ζητήματα πριν ψηφισθούν αυτά 
από το συμβούλιο, όπως στην περίπτωση του προϋ-
πολογισμού. 

Ο δήμαρχος έχει την δυνατότητα, στις περιπτώσεις 
δήμων με πληθυσμό άνω των 20.000, να διορίζει κά-
ποιον ως Γενικό Γραμματέα του Δήμου, εφόσον η 
θέση αυτή προβλέπεται στο Οργανόγραμμα. Ο γενι-
κός γραμματέας είναι ο δεύτερος μετά τον δήμαρχο 
στην διοικητική ιεραρχία και καλείται ή ανακαλείται 
με απόφαση δημάρχου. Η περίοδος άσκησης καθη-
κόντων του διαρκεί όσο και η θητεία του δημάρχου. 
Στη θέση αυτή μπορούν να διοριστούν ιδιώτες και 
υπάλληλοι ή λειτουργοί του δημόσιου τομέα, που εί-
ναι κάτοχοι πτυχίων πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής 
εκπαίδευσης. Επιπλέον μπορεί ο δήμαρχος να ορίσει 
προσωρινά αναπληρωτές προϊσταμένους, όταν για 
παράδειγμα οι συχνά μακροχρόνιες τυπικές διαδικα-
σίες επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων δεν 
έχουν κυρωθεί ακόμα από το υπηρεσιακό συμβούλιο. 
Περαιτέρω μπορεί ο δήμαρχος με συμβάσεις ή διορι-
σμό να απασχολήσει μικρό αριθμό από σημαντικούς 
συμβούλους και συνεργάτες, προκειμένου να ενι-
σχύσει την ηγετική του ομάδα. 

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;
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Η εποπτεία του κράτους θεσμοθετείται συνταγμα-
τικά (Άρθρο 102, Παρ. 4 Συντ.), αλλά περιορίζεται 
αποκλειστικά σε νομική εποπτεία. Η αρχή της κρα-
τικής εποπτείας θεωρείται στην Ελλάδα πολύ σημα-
ντική για τη διατήρηση της ενότητας του κράτους, την 
ομοιόμορφη εφαρμογή της δικαιοσύνης σε επίπεδο 
χώρας και για την προστασία των θεμελιωδών δικαι-
ωμάτων. Οι εποπτικές αρχές μπορούν να βοηθήσουν 
σημαντικά τους δήμους σε θέματα ορθής εφαρμογής 
του δικαίου και μπορούν να λειτουργήσουν σαν ένα 
είδος φίλτρου, μέσω του οποίου ελαχιστοποιείται 
κατά το δυνατόν ο αριθμός των δημοτικών υποθέσε-
ων και διαφορών, οι οποίες καταλήγουν στην υπερ-
φορτωμένη διοικητική δικαιοσύνη. 

Ο νόμος «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Άρθρο 214) 
προβλέπει τη δημιουργία μιας Αυτοτελούς Υπηρε-
σίας Εποπτείας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα αυτή η ειδι-
κή υπηρεσία δεν έχει καταστεί δυνατόν να δημιουρ-
γηθεί εξαιτίας τόσο της έλλειψης πόρων όσο και της 
παύσης προσλήψεων. Προσωρινά οι αρμοδιότητές 
της ασκούνται από τον γενικό γραμματέα αποκε-
ντρωμένης διοίκησης και τις υπηρεσίες του. 

Κατά το νόμο, πρέπει οι αποφάσεις των συλλογικών 
οργάνων του δήμου να διαβιβάζονται στην αρχή 

εποπτείας για έλεγχο νομιμότητας, εφόσον αφορούν 
ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, την ανάθεση 
έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, την 
αγορά και εκποίηση ακινήτων, την κήρυξη αναγκα-
στικών απαλλοτριώσεων, τη σύναψη κάθε μορφής 
συμβάσεων, τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχει-
ρησιακών προγραμμάτων ή τη σύναψη δανείων. 

Ο γενικός γραμματέας έχει τη δυνατότητα να ελέγχει 
αυταπάγγελτα κάθε απόφαση των οργάνων καθώς 
και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του 
δήμου (εξαιρουμένων των ανωνύμων εταιριών στις 
οποίες η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει την πλειοψη-
φία) και με προθεσμία δύο μηνών να εκδίδει ακυρωτι-
κή απόφαση, εφόσον συντρέχουν λόγοι νομιμότητας. 

Τέλος, κάθε πρόσωπο με έννομο συμφέρον μπορεί 
να προσβάλει την απόφαση ενός οργάνου ή των 
νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου 
του δήμου, με υποβολή εντός 15 ημερών έγγραφης 
διαμαρτυρίας-προσφυγής στον γενικό γραμματέα 
αποκεντρωμένης διοίκησης. Η αντίστοιχη απόφαση 
του γενικού γραμματέα για το θέμα μπορεί να προ-
σβληθεί σε διάστημα ενός μηνός από Ειδική Επιτρο-
πή, σύμφωνα με τό Άρθρο 152 του Κώδικα Δήμων 
(Νόμος 3463/2006 στην ισχύουσα μορφή του).

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;
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Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η διοίκηση των τοπικών 
υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυ-
τοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Υπέρ 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει 
τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών 
υποθέσεων. Ο νόμος καθορίζει το εύρος και τις κα-
τηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την 
κατανομή τους στους επί μέρους βαθμούς. Με νόμο 
μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυ-
τοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν 
αποστολή του Κράτους. (Aρθ. 102 Παρ. 1 Συντ.). 

Οι υπηρεσίες και αρμοδιότητες των δήμων χωρί-
ζονται σε οικείες (τοπικές) και σε δοτές (κρατικές). 
Στην περίπτωση των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, 
δεσμεύονται οι δήμοι από την καθοδήγηση των κρα-
τικών Υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση όμως η νο-
μική εποπτεία εφαρμόζεται ισοδύναμα για όλες τις 
αρμοδιότητες. 

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ανώτατου Διοικητικού 
Δικαστηρίου (Συμβούλιο της Επικρατείας), δεν επι-
τρέπεται σε καμία περίπτωση η μεταβίβαση στους 
δήμους αρμοδιοτήτων, οι οποίες έχουν ορισθεί συ-
νταγματικά να ασκούνται από το κράτος. Ετσι ανα-
λαμβάνει ο δήμος τον έλεγχο των οικοδομών, αλλά 
όχι και τον πολεοδομικό σχεδιασμό, διότι ο τελευταί-
ος αποτελεί μέρος ενός ενιαίου χωροταξικού σχεδια-
σμού, ο οποίος επαφίεται στην ευθύνη του κράτους 
σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Ελληνικού Συντάγμα-
τος. Το ίδιο ισχύει (Αρθρο 16) και για τα θέματα προ-
σωπικού και διδακτικής ύλης στην εκπαίδευση, ενώ 
οι δήμοι επικεντρώνονται μόνο στην κατασκευή και 
συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολεί-
ων. 

Οι δήμοι στην Ελλάδα δεν δαθέτουν κανονιστική 
αυτονομία. Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, το Άρθρο 102, Παρ. 1 του Συ-
ντάγματος αφορά μόνο διοικητικές πράξεις. Κατά 
τα άλλα, ισχύουν για τους δήμους, όπως και για το 
σύνολο της εκτελεστικής εξουσίας, οι προϋποθέσεις 
του Άρθρου 43, Παρ. 2 του Συντάγματος. Αυτό ση-
μαίνει ότι μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ρύθμισης ειδι-
κότερων θεμάτων ή θεμάτων με τοπικό ενδιαφέρον ή 
με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό, επιτρέπεται 
οι δήμοι να εκδίδουν κανονιστικές πράξεις και μόνο 
μετά από ειδική εξουσιοδότηση. Τέτοιες περιπτώ-
σεις μπορεί να αφορούν το κυκλοφοριακό, τα ωρά-
ρια λειτουργίας της αγοράς και τους όρους χρήσης 
κοινωφελών εγκαταστάσεων. 

Σε σύγκριση με τους δήμους πολλών ευρωπαϊκών 
χωρών, είναι περιορισμένο το εύρος αρμοδιοτήτων 
των ελληνικών δήμων σε ιδιαίτερα σημαντικούς το-
μείς που αφορούν την τοπική κοινωνία και την αστι-
κή ανάπτυξη. Παράδειγμα τέτοιων τομέων είναι ο 
σχεδιασμός χρήσεων γης, ο πολεοδομικός σχεδια-
σμός, η προστασία του περιβάλλοντος ή η κοινω-
νική πολιτική. Επιπλέον δεν διαθέτουν οι δήμοι το 
δικαίωμα επιβολής φόρων. Σύμφωνα με το Άρθρο 78 
Παρ. 4 του Συντάγματος, το αντικείμενο της φορο-
λογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές ή 
εξαιρέσεις από τη φορολογία πρέπει να καθορίζονται 
με νόμο ψηφισμένο από τη Βουλή. Κατ’ αυτόν τον 
τρόπο έχουν οι δήμοι σχετικά περιορισμένη δημοσι-
ονομική αυτονομία.

Σχετικά με τον εύρος των αρμοδιοτήτων, πολύ σπά-
νια γίνεται στον νόμο διαφοροποίηση ανάλογα με το 
μέγεθος και τις δυνατότητες ενός δήμου. Λαμβάνο-
ντας υπόψη την εξαιρετικά άνιση κατανομή του πλη-
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θυσμού (περισσότερο από το μισό του πληθυσμού 
έχει συσσωρευθεί στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης), υπάρχει μεγάλη δια-
φορά διάρθρωσης όχι μόνο μεταξύ των 325 δήμων, 
αλλά και των περιφερειών. Το γεγονός αυτό περιπλέ-
κει το θέμα των πόρων και των δυνατοτήτων, παρόλο 
που οι δήμοι ή οι περιφέρειες στην Ελλάδα από την 
πλευρά του νόμου έχουν προδιαγραφεί ενιαία. 

Τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση μιας διαφο-
ροποίησης στην κατανομή αρμοδιοτήτων έγιναν 
από τον νόμο «Πρόγραμμα Καλλικράτης»: Εκτός 
των ιδιαίτερων ρυθμίσεων για τις περιφέρειες των 
δύο μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας και αυτών 
για τις περιφέρειες των νησιών, προβλέπονται πλέον 
και ιδιαίτερες διατάξεις για τους ορεινούς και νησιω-
τικούς δήμους: 

Οι νησιωτικοί δήμοι επρόκειτο να αναλάβουν επι-
πλέον αρμοδιότητες, οι οποίες σε άλλες περιπτώ-
σεις ανήκουν στην περιφέρεια, προκειμένου να κα-
ταστούν διαθέσιμες στους πληθυσμούς των νησιών 
ιδιαίτερες υπηρεσίες στους κάτωθι τομείς (Aρθ. 204 
νόμου «Πρόγραμμα Καλλικράτης», πάντως η μετα-
φορά αυτών των αρμοδιοτήτων έχει ανασταλεί): 

— Γεωργία, Κτηνοτροφία και Αλιεία 
— Φυσικοί Πόροι, Ενέργεια και Βιομηχανία 
— Απασχόληση, Εμπόριο και Τουρισμός 
— Μεταφορές και Επικοινωνίες 
— Έργα, Χωροταξία, Πολεοδομία και Προστασία 

Περιβάλλοντος

Οι ορεινοί δήμοι διαθέτουν επιπρόσθετες αρμοδι-
ότητες στους τομείς (Άρθρο 209 του Νόμου «Πρό-
γραμμα Καλλικράτης»): 

— Ενέργεια 
— Υδάτινοι Πόροι
— Δάση 
— Γεωργία και Κτηνοτροφία 
— Υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονο-

μίας 

Ο νόμος «Πρόγραμμα Καλλικράτης» εισήγαγε τον 
θεσμό της διοικητικής υποστήριξης για μικρούς και 
με περιορισμένες δυνατότητες δήμους. Σύμφωνα 
με αυτόν, αναλαμβάνουν οι μεγαλύτεροι δήμοι, οι 
οποίοι άλλοτε αποτελούσαν την έδρα της νομαρχί-
ας, κάποιες πολύπλοκες διοικητικά αρμοδιότητες 
(π.χ. πολεδομικές εφαρμογές) για λογαριασμό των 
μικρότερων δήμων που εμπίπτουν στην πρώην δι-
οικητική περιφέρεια της νομαρχίας. Ο τύπος αυτός 
της διοικητικής υποστήριξης είχε αρχικά σχεδιασθεί 
σαν μεταβατική διάταξη με ισχύ μέχρι τον Ιανουάριο 
του 2013. Ωστόσο, λόγω της παύσης προσλήψεων, 
δόθηκε παράταση ισχύος της παραπάνω διάταξης.
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Δήμοι Περιφέρειες
A) Κατοικία,Υποδομές και Δημοτικές Εγκαταστάσεις
– Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών 

οδών, πάρκων και δημόσιων χώρων 
– Δρομολόγηση πολεοδομικού σχεδιασμού, κατα-

σκευή κατοικιών, άδειες και επίβλεψη δόμησης
– Ρύθμιση και σχεδιασμός κυκλοφορίας 
– Δημόσιοι χώροι στάθμευσης 
– Αδειοδότηση και έλεγχος οχημάτων 

– Αδειοδότηση και έλεγχος οχημάτων 
– Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση εθνικών οδών 
– Εφαρμογή των προγραμμάτων δημόσιας απασχό-

λησης 
– Σχεδιασμός, αδειοδότηση και έλεγχος μεταφορών 

και συγκοινωνιών (λεωφορεία, διαγράμμιση) 

(B) Προστασία Περιβάλλοντος
– Διαχείριση αποβλήτων, ΄Υδρευση, ΄Αρδευση και 

διευθέτηση υδάτων 
– Προστατευόμενες περιοχές 
– Περιβαλλοντικός έλεγχος και επιβολή προστίμων 
– Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

– Έλεγχος περιβαλλοντικής συμβατότητας-Περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις

– Σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων 
– Περιβαλλοντικός έλεγχος και επιβολή προστίμων

(Γ) Εκπαίδευση
– Ανέγερση σχολικών κτηρίων 
– Συντήρηση και διαχείριση των σχολικών κτηρίων 

και εγκαταστάσεων

– Μεταφορά μαθητών 
– Επαγγελματική κατάρτιση
– Εκπαίδευση ενηλίκων και δια βίου μάθηση 

(Δ) Ελεύθερος Χρόνος/ Πολιτισμός 
– Δημοτικά πολιτιστικά κέντρα/μουσεία 
– Πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις 
(E) Κοινωνική Μέριμνα
– Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί 
– Κέντρα προστασίας ηλικιωμένων και ατόμων με 

αναπηρίες 
– Προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης 
– Αδειοδότηση και έλεγχος ιδιωτικών εγκαταστάσεων 

πρόνοιας και περίθαλψης 
– Κοινωνική βοήθεια (π.χ. για άτομα με αναπηρίες, 

άπορους και ανήλικα) 

– Εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, οργάνωση 
κέντρων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 

– Αδειοδότηση και έλεγχος κοινωνικών λειτουργών 

(ΣΤ) Υγεία
– Τοπικά κέντρα εξωνοσοκομειακής περίθαλψης 
– Προστασία της δημόσιας υγείας και διενέργεια 

ελέγχων 
– Αδειοδότηση και έλεγχος ιατρικών εγκαταστάσεων 
– Νεκροταφεία και γραφεία τελετών

– Αδειοδότηση και έλεγχος ιατρικών εγκαταστάσεων, 
εργαστηρίων και επαγγελμάτων υγείας 

(Ζ) Οικονομικά Θέματα / Ανάπτυξη 
– Αδειοδότηση και έλεγχος τοπικών επιχειρήσεων και 

επιτηδευμάτων (τριτογενούς τομέα)
– Δημοτικές επιχειρήσεις και αναπτυξιακές πρωτο-

βουλίες
– Αδειοδότηση και έλεγχος τοπικών οικονομικών 

δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων

– Περιφερειακός σχεδιασμός και πολιτική ανάπτυξης 
– Εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης, περιφερεια-

κές επιχειρήσεις και φορείς ανάπτυξης 
– Αξιολόγηση και επιδότηση ιδιωτικών επενδυτικών 

σχεδίων 
– Υποστήριξη και παρακολούθηση του οικονομικού 

κλάδου στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή 
τομέα 

(H) Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια
– Εθελοντική πυρόσβεση – Εθελοντική πυρόσβεση Σχεδιασμός πολιτικής 

προστασίας και συντονισμός 

(Θ) Γενικά θέματα δημόσιας διοίκησης 
– Εγγραφή και πιστοποίηση ληξιαρχικών πράξεων 
– Οργάνωση των εκλογών 
– Μητρώα δημοτών

– Εγγραφή και πιστοποίηση ληξιαρχικών πράξεων
– ΄Οργάνωση των εκλογών
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Η αρχή της αυτοτέλειας παρέχει στους Δήμους ση-
μαντική ελευθερία οργάνωσης και λειτουργίας πα-
ρέχοντάς τους το δικαίωμα να αποφασίζουν για την 
άσκηση αρκετών αρμοδιοτήτων.

Γνώμονας για την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων 
παραμένει πάντα η ευημερία των πολιτών. Στα πλαί-
σια αυτά μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι δήμοι 
και στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού, 
στον βαθμό που το επιτρέπει η οικονομική κατάστα-
σή τους, προσφέροντας στους δημότες αθλητικές 
εγκαταστάσεις, όπως γήπεδα ποδοσφαίρου ή κο-
λυμβητήρια, βιβλιοθήκες, αίθουσες εκδηλώσεων 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. 

Τέλος, μπορούν οι δήμοι να συνεισφέρουν ακόμα και 
στην οικονομική ευημερία των κατοίκων με την προ-
ώθηση ιδιωτικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
ή την άσκηση τέτοιων δραστηριοτήτων από τον ίδιο 
το τον δήμο. 

Η ίδρυση φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου εξα-
σφαλίζει συχνά και την ανάπτυξη ευρέος φάσματος 
επιλογών για τους πολίτες. 

Οι δήμοι έχουν το δικαίωμα να ιδρύσουν και να λει-
τουργήσουν τα κάτωθι νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου: 

α)  Δημοτικά ιδρύματα όπως παιδικούς σταθμούς, 
ορφανοτροφεία, γηροκομεία, μουσεία 

β)  μέχρι δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 
ένα στον τομέα κοινωνικών υπηρεσιών και 
παιδείας και ένα δεύτερο στον τομέα πολιτι-
σμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος

γ)  μέχρι δύο σχολικές επιτροπές για την πρωτο-
βάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

δ)  ένα ίδρυμα για τη διαχείριση των λιμένων 
(Λιμενικό Ταμείο) 

Επιπλέον, οι δήμοι έχουν το δικαίωμα να ιδρύσουν 
και να λειτουργήσουν τα κάτωθι νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου: 

α)  μια κοινωφελή επιχείρηση στους τομείς 
κοινωνικής πρόνοιας, παιδείας, αθλητισμού, 
πολιτισμού και περιβάλλοντος, 

β)  μια δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέ-
τευσης (ΔΕΥΑ)

γ)  μια δημοτική επιχείρηση ειδικού σκοπού για 
τη λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών σταθμών εφό-
σον αυτοί υπήρχαν ήδη πριν από το 2010 

δ)  μια δημοτική επιχείρηση για την αξιοποίηση 
της δημοτικής ακίνητης περιουσίας ή την αξιο-
ποίηση των δημόσιων χώρων 

ε)  Ανώνυμες Εταιρείες (εφόσον είχαν ήδη συστα-
θεί πριν τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος «Πρό-
γραμμα Καλλικράτης») 

στ) ήδη υφιστάμενες αστικές εταιρείες μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα 

Άσκηση αρμοδιοτήτων για την ευημερία των 
δημοτών
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Υδρευση, Αποχέτευση 

Διάθεση 
απορριμμάτων

Προτεραιότητες των 
υπηρεσιών των Δήμων
Η συντήρηση καθώς και η ανάπτυξη τεχνικών υπο-
δομών στις πόλεις αποτελεί μεγάλη πρόκληση για 
τους δήμους. Οι δημοτικοί φορείς οφείλουν να κατα-
βάλλουν συνεχή προσπάθεια για την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στην πόλη, ιδιαίτερα μέσω μέτρων 
κυκλοφοριακού σχεδιασμού και παρακολούθησης 
των περιβαλλοντικών παραγόντων, οι οποίοι καθο-
ρίζουν την ποιότητα ζωής (θόρυβος, κυκλοφοριακή 
συμφόρηση). 

Η λειτουργία των κοινωνικών δομών έχει αυξανόμε-
νη σημασία για τους δήμους. Η σχολική και κοινωνι-
κή υποδομή, όπως γηροκομεία, βρεφονηπιακοί και 
παιδικοί σταθμοί, απαιτεί όλο και μεγαλύτερη μέρι-
μνα από μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λόγω 
της οικονομικής κρίσης, πολλοί δήμοι αναγκάσθη-
καν να στραφούν προς τον τομέα αυτό, αλλάζοντας 
τις προτεραιότητές τους και επικεντρώνοντας τις 
προσπάθειές τους στην κοινωνική πρόνοια. Πολλοί 
δήμοι δίνουν προτεραιότητα στην προώθηση της 
ενσωμάτωσης και κοινωνικής συμμετοχής των πολι-
τών. Η εμπλοκή και η εθελοντική εργασία σε συλλό-
γους, η ενσωμάτωση, η συμμετοχή του πολίτη στα 
κοινά και η διατήρηση των παραδόσεων υποστηρί-
ζονται ενεργά.

Οσον αφορά την προώθηση της επιχειρηματικότη-
τας, πολλοί δήμοι έχουν δυσκολίες, διότι δεν έχουν 
αναπτυχθεί στην Ελλάδα οι απαιτούμενοι θεσμοί, οι 
οποίοι είναι από χρόνια καθιερωμένοι για την τοπική 
αυτοδιοίκηση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ετσι, η 
αξιοποίηση περιοχών για οικονομικές δραστηριότη-
τες και ακόμα περισσότερο η διάθεση ακινήτων για 
εκμετάλλευση σε επιχειρήσεις, αποτελεί μια εξαιρετι-
κά μακρόχρονη διαδικασία με πολύ αυστηρές προϋ-
ποθέσεις και δεσμεύσεις. 

Η υπηρεσία της ύδρευσης αποτελεί παραδοσιακά 
στην Ελλάδα αρμοδιότητα του δήμου, αν και για την 
ευρύτερη περιοχή τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσ-
σαλονίκης είναι υπεύθυνες δύο ιδιωτικοποιημένες 
επιχειρήσεις. Στο υπόλοιπο της χώρας, οι εγκατα-
στάσεις ύδρευσης λειτουργούν στις περισσότερες 
περιπτώσεις από δημοτικές επιχειρήσεις (επονομα-
ζόμενες ΔΕΥΑ) και σε ελάχιστες περιπτώσεις από 
δημοτικούς συνδέσμους ειδικού σκοπού. Η υπηρεσία 
ύδρευσης δεν πρέπει να αποσκοπεί σε κέρδος, αλλά 
θα πρέπει να καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα. Το 
ίδιο ισχύει και για την αποχέτευση. Για τον λόγο αυτό 
πληρώνουν οι καταναλωτές τέλη και εισφορές στις 
δημοτικές επιχειρήσεις.
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Η αποκομιδή και διαχείριση/διάθεση των απορριμ-
μάτων αποτελεί στην Ελλάδα υποχρεωτική αρμο-
διότητα των δήμων. Στην Αττική η διαχείριση των 
απορριμμάτων γίνεται από τον δημοτικό σύνδεσμο 
ΕΔΣΝΑ (Ενιαίος Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού 
Αττικής) στον οποίο συμμετέχει και η περιφέρεια. 
Στις περιφέρειες της υπόλοιπης χώρας λειτουργούν 
διαδημοτικοί φορείς (ΦΟΔΣΑ), οι οποίοι έχουν τις 
αρμοδιότητες αυτές. Η διάθεση των απορριμμάτων 
χρηματοδοτείται μέσω τελών και εισφορών, τα οποία 
επιβάλλουν οι δήμοι και πληρώνουν τα νοικοκυριά 
και οι επιχειρήσεις, με βάση την αρχή κάλυψης των 
δαπανών (ανταποδοτικότητα). Οι δημοτικοί σύνδε-
σμοι και οι διαδημοτικοί φορείς χρηματοδοτούνται 
επίσης με εισφορές που προκύπτουν από τα έσοδα 
των προαναφερόμενων τελών. 



Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η εσωτερική δομή της δι-
οίκησης του δήμου καθορίζεται από τον Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας ή το Οργανόγραμμα. Αυτός ο 
οργανισμός πρέπει να εγκριθεί από το δημοτικό συμ-
βούλιο και καθορίζει την διάρθρωση των δημοτικών 
υπηρεσιών σε: 
— Γενικές Διευθύνσεις 
— Διευθύνσεις
— Τμήματα ή Τομείς Αρμοδιοτήτων 
— Αυτοτελή τμήματα 
— Αυτοτελή γραφεία 

Το οργανόγραμμα καθορίζει τις υπηρεσίες καθώς και 
την ειδικότητα των γραφείων. Τα δημοτικά συμβούλια 
μπορούν στα πλαίσια των νόμων να αποφασίζουν 
ελεύθερα για το οργανόγραμμά τους. Ωστόσο, στις 
περισσότερες περιπτώσεις ακολουθούν τα πρότυπα 
οργανογράμματα, τα οποία έχουν καταρτισθεί για συ-
γκεκριμένους τύπους δήμων από την EETAA – την 
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη-
σης (μια μικτή επιχείρηση με συμμετοχή του κράτους, 
φορέων της αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων του κοι-
νωνικού τομέα). 

Οι κενές οργανικές θέσεις των δήμων καταργήθη-
καν το 2012, ενώ το 2013 οι διοικήσεις των δήμων 
έπρεπε να συρρικνωθούν κατά 30%. Αυτό οδήγησε 
σε περαιτέρω κατάργηση οργανικών θέσεων. Από την 
1η Ιανουρίου 2011 και μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016 πρέ-
πει ο ετήσιος συνολικός αριθμός των νεοπροσλαβα-
νόμενων μονίμων υπαλλήλων (σχέση εργασίας δημο-
σίου δικαίου) και απασχολούμενων (σχέση εργασίας 
αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου) να μην υπερβαίνει 
το 1/5 του αριθμού των αποχωρούντων λόγω σύντα-
ξης, παραίτησης ή απόλυσης. 

Οι δήμοι δεν μπορούν να προσλάβουν ελεύθερα προ-
σωπικό. Αντίθετα, μια πρόσληψη είναι εφικτή, εφόσον 
οι σχετικές αιτήσεις του δήμου εγκριθούν από μια επι-
τροπή όπου συμμετέχουν οι Υπουργοί Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Οικονομικών. Αυτή η έγκριση μπορεί 
να ισχύσει για τις παρακάτω σχέσεις εργασίας: 
1. δημοσίου δικαίου (μόνο για απόφοιτους Πανε-

πιστημίου και Πολυτεχνείου όπως και για όλες 
τις κατηγορίες εκπαίδευσης στους νησιωτικούς 
δήμους)

2.  ιδιωτικού δικαίου περιορισμένου χρόνου 
3.  συμβάσεις έργου 

Όταν πρόκειται για νέες προσλήψεις μονίμων υπαλ-
λήλων των δήμων, προκηρύσσονται οι θέσεις μέσω 
της ανεξάρτητης αρχής επιλογής προσωπικού (Ανώτατο 
Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού - ΑΣΕΠ). Πριν από 
αυτό πρέπει να τηρηθεί η ακόλουθη διαδικασία: 
1. Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
2. Έγκριση μέσω της διϋπουργικής επιτροπής 

λαμβάνοντας υπόψη την τήρηση της προαναφε-
ρόμενης αναλογίας 1:5.

Από το 2009 δεν ενεκρίθη καμία νέα πρόσληψη μονί-
μου υπαλλήλου σε δήμο.
 
Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται έγκριση της διϋπουργικής 
επιτροπής για: 
α. Ειδικό σύμβουλο 
β. Ειδικό συνεργάτη
γ. Επιστημονικό συνεργάτη
δ. Προσωπικό για δημόσια έργα υπό την  επιστασία 

του δήμου (χωρίς ιδιώτη εργολάβο)
ε. Τεχνικό προσωπικό με βραχυπρόσθεμες συμ-

βάσεις μέχρι 5 ημερών 
στ. Προσωπικό με δίμηνες συμβάσεις για κάλυψη 

εκτάκτων, προσωρινών ή εποχιακών αναγκών
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Εσωτερική οργάνωση και 
προσωπικό των Δήμων 



Επιπλέον, με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουρ-
γών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών είναι 
δυνατή η πρόσληψη υπαλλήλων στους δήμους στις 
ειδικές περιπτώσεις:
1. υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-

ου συγκεκριμένου χρόνου (μέχρι 8 μήνες) για 
υπηρεσίες που διέπονται από τέλη όπως συλ-
λογή απορριμμάτων, υδραγωγεία, οδοφωτισμός 

2. προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
σε συμβάσεις χρόνου ή έργου, το κόστος των 
οποίων διασφαλίζεται ότι καλύπτεται από τέλη 
ή συνδρομές (π.χ. δημοτικές μουσικές σχολές, 
αθλητικά κέντρα, δημοτικές σχολές).

Οι υπάλληλοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να προ-
σληφθούν μόνο όταν τεκμηριώνεται έκτακτη ανάγκη, 
αλλά ακόμα και τότε μόνο με χρονικά περιορισμένες 
σύμβασεις (ορισμένου χρόνου) ή συμβάσεις έργων: 

— με έγκριση της διϋπουργικής επιτροπής 
(Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Υπουργός Οικονομικών) 

— μέσω διαδικασίας ΑΣΕΠ. 

Για το 2012 εγκρίθηκαν 4.477 θέσεις, ενώ για το 2013 
οι θέσεις ήταν 3.582. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι με 
το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα (Νόμος 4093/2012) οι 
εγκρίσεις του 2011 για προσλήψεις προσωπικού δή-
μων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με συμ-
βάσεις έργου μειώθηκαν, σε σχέση με το έτος 2010, 
κατά 50%, ενώ του 2012 παρουσίασαν περαιτέρω 
μείωση 10% σε σχέση με το 2011. Για το 2013 και 
2014 έπρεπε να μειωθεί ο αριθμός αυτός κατά 20% 
ανά έτος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και για 
τα έτη 2015 και 2016 η απαιτούμενη μείωση είναι κατ’ 
έτος 10%. 

Η τεράστια μείωση προσωπικού, με την παύση των 
προσλήψεων και την πρόωρη συνταξιοδότηση πολ-
λών δημοσίων υπαλλήλων καθώς και τις απολύσεις, 
αναμενόταν ότι θα μπορούσε σε κάποιο βαθμό να 
αντιμετωπιστεί μέσω του προγράμματος μετακινήσε-
ων προσωπικού μεταξύ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης («ενδοδημοτική κινητικότητα»), με την ελπίδα 
ότι μέσω αυτού θα επιτευχθεί μια ορθολογικότερη κα-
τανομή προσωπικού. 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
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Φορέας 2012 2013 2014 (Ιούλιος)

Ανεξάρτητες αρχές: 1.909 1.893 1.914 
Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις:

7.362 6.703 6.865

Δήμοι: 124.368 125.194 120.369

Υπουργεία και άλλοι 
δημόσιοι φορείς:

558.574 544.343 530.781

Σύνολο: 692.213 678.133 659.929

Εργαζόμενοι στο δημόσιο, μισθοδοτούμενοι από τον κρατικό προϋπολογισμό



Όπως έχει ήδη καταστεί σαφές, δεν παρέχεται στους 
ελληνικούς δήμους καμία δυνατότητα επιβολής 
φόρων. Το Σύνταγμα (Άρθρο 102, Παρ. 5) εγγυά-
ται την οικονομική αυτοτέλεια των δήμων συμπε-
ριλαμβανομένης μιας ίδιας διαχείρισης των εσόδων 
και εξόδων, εισπράξεων και πληρωμών. Περαιτέρω 
προσδιορίζεται ότι το κράτος εξασφαλίζει για τους 
δήμους τους απαραίτητους πόρους για την εκπλή-
ρωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους. Επι-
πλέον το κράτος βάσει της αρχής της σύνδεσης 
των αρμοδιοτήτων με πόρους, υποχρεούται με 

κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή πε-
ριφερειακά όργανά του προς την τοπική αυτοδιοίκη-
ση στη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. 

Οι δήμοι, όπως και όλοι οι άλλοι οργανισμοί δημο-
σίου δικαίου, ελέγχονται από το ελεγκτικό συνέδριο 
(Άρθρο 98, Συντ.). Ως εκ τούτου οι δημοτικές δαπά-
νες ελέγχονται προληπτικά και εν μέρει εκ των υστέ-
ρων. Το ελεγκτικό συνέδριο ελέγχει όλες τις συμβά-
σεις των δήμων με χρηματικό αντικείμενο άνω των 
200.000 Ευρώ. 

Δημοσιονομικό Καθεστώς 
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Πηγές εσόδων των δήμων στην Ελλάδα Έσοδα από διάφορες πηγές 
(φόροι,τέλη, εισφορές κτλ)

‘Εσοδα
από δάνεια ιδιωτικών τραπεζών 
ή από το Ταμείο Παρακαταθηκών 

και Δανείων

Έσοδα από δωρεές και 
επιχορηγήσεις 

Έσοδα από εκποίηση 
περουσιακών στοιχείων 

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι 
(ΚΑΠ)

Κρατικές επιχορηγήσεις 

Πρόγραμμα Δημόσιων 
Επενδύσεων

Κρατικό πρόγραμμα επενδύσεων 
Έσοδα από προγράμματα 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;



— Κατά κανόνα το μεγαλύτερο τμήμα των εσόδων 
των δήμων προέρχεται από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και τους ίδιους πό-
ρους. Σχεδόν όλοι οι δήμοι αντλούν το 80-90% 
των εσόδων τους απο τις δύο αυτές πηγές. 

— Ακόμα και το ύψος των εσόδων από επιχο-
ρηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να 
είναι σημαντικό. Αυτό εξαρτάται από τις δαπά-
νες των προγραμμάτων και των δράσεων που 
υλοποιούνται από τον δήμο στην διάρκεια μιας 
προγραμματικής περιόδου. 

— Εξαιτίας του προγράμματος σταθεροποίησης, 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια περιορίσθηκε 
πάρα πολύ το πρόγραμμα δημοσίων επενδύ-
σεων, συμπεριλαμβάνοντας κυρίως μεγάλα 
έργα που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια μεμο-
νωμένων δήμων. 

— Τα σημερινά νομικά πλαίσια είναι πολύ αυστη-
ρά, έτσι ώστε ο δανεισμός για λειτουργικές δα-
πάνες αλλά ακόμη και για επενδύσεις συχνά 
να αποκλείεται. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν 
δανεισθεί ορισμένοι δήμοι σημαντικά ποσά, 
κυρίως από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων. Για τον λόγο αυτό υποχρεούται σήμερα 
ένας αριθμός δήμων να καταβάλλει μεγάλο 
μέρος των εσόδων του για την εξυπηρέτηση 
αυτών των δανείων. Για τα δάνεια που προέρ-
χονται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων παρακρατείται το αντίστοιχο ποσό δόσης 
απευθείας από τον λογαριασμό των Κεντρικών 
Αυτοτελών Πόρων. Οι ελάχιστες περιπτώσεις 
όπου η λήψη δανείων είναι ακόμα σήμερα εφι-
κτή, αφορούν συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτι-
κού τομέα και πρόκειται για έργα και δράσεις τα 
οποία είναι αποδεδειγμένα οικονομικά βιώσιμα. 
Αυτό σημαίνει ότι από τα έργα και τις δράσεις 
αυτές εξασφαλίζονται τέτοιες εισροές, ώστε να 
εξυπηρετούνται αυτόνομα τα ληφθέντα δάνεια.
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Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) – 
Η κρατική επιχορήγηση 
Η αναδιάρθρωση των δήμων που προέκυψε από τον 
νόμο «Πρόγραμμα Καλλικράτης» άλλαξε και τη σύν-
θεση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ). 

Μέσω των ΚΑΠ επιδοτούνται σε μηνιαία βάση από 
το κράτος τα λειτουργικά έξοδα των δήμων. Το συ-
νολικό ποσό των ΚΑΠ, το οποίο διανέμεται ετησίως 
στους 325 δήμους, καθορίζεται στον κρατικό προϋ-
πολογισμό. Η διανομή στους 325 δήμους γίνεται με 
βάση πρόταση τόσο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας (ΚΕΔΕ) όσο και του Υπουργείου Εσωτερι-
κών. 

Οι ΚΑΠ διαμορφώνονται επί του παρόντος με βάση 
τις παρακάτω πηγές εσόδων:
α)  20% των ετήσιων εσόδων από τον φόρο εισο-

δήματος 
β)  12% των ετήσιων εσόδων από τον φόρο προ-

στιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
γ)  50% των ετήσιων εσόδων από τον φόρο ακι-

νήτων. 

Τα τρία σημαντικότερα κριτήρια διανομής των ΚΑΠ 
στους επιμέρους δήμους είναι:

— Πληθυσμός 
— Αριθμός οικισμών 
— Ελάχιστο λειτουργικό κόστος κάθε δήμου 

Προσφάτως άρχισε η συζήτηση και για πρόσθετα 
κριτήρια – π.χ. τοπικές αναπτυξιακές δομές, αποθέ-
ματα υδατικών πόρων, έκταση δήμου.

Το άθροισμα των εσόδων φορολογικής προέλευσης 
χωρίζεται σε δύο κατηγορίες επιχορηγήσεων:

1) Τακτική μηνιαία επιχορήγηση: Προκύπτει 
από τα 2/3 του συνολικού φόρου εισοδήματος 
και το σύνολο των φόρων προστιθέμενης αξίας 
και ακινήτων. Η τακτική αυτή μηνιαία επιχορή-
γηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δή-
μους για την κάλυψη των εξόδων τους. 

2) Τετραμηνιαία επιχορήγηση: Χρηματοδότηση 
των επενδυτικών δαπανών, γνωστή σαν ΣΑΤΑ 
(Συλλογική απόφαση τοπικής αυτοδιοίκησης): 
Αυτή προκύπτει από το 1/3 των ετήσιων εσό-
δων του φόρου εισοδήματος. 

Επιπλέον λαμβάνουν οι δήμοι άπαξ και ειδικές 
επιχορηγήσεις για χρηματοδότηση δαπανών, οι 
οποίες σχετίζονται με την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
ή αποσκοπούν στην κάλυψη απρόβλεπτων δαπα-
νών. 

ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;
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Παράδειγμα

Διανομή ΚΑΠ το 2011: 
Πίστωση 3.113.185.000,00 Eυρώ

Τακτική επιχορήγηση: 1.992.838.999,88 Eυρώ, 
υπολογιζόμενη σύμφωνα με τον πληθυσμό, τον 
αριθμό των οικισμών και – κυρίως – το ελάχιστο των 
δαπανών διοίκησης με βάση τις δαπάνες του προη-
γούμενου έτους 

Ειδικές επιχορηγήσεις: 990.556.000,12 Ευρώ, 
για χρηματοδότηση αρμοδιοτήτων του δήμου και κά-
λυψη υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις ισχύ-
ουσες διατάξεις, με βάση τις αποφάσεις του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών (π.χ. ΣΑΤΑ)

Μεταφορά 129.790.000,00 Eυρώ
από τους ΚΑΠ των δήμων σε αυτούς (ΚΑΠ) των πε-
ριφερειών για κάλυψη αναληφθεισών αρμοδιοτήτων 
(μεταφορά μαθητών, φυτοπροστασία) 

Τα ίδια έσοδα των δήμων, προέρχονται από μια σειρά 
φόρων, τελών και εισφορών. Το συγκεκριμένο ύψος 
εισφοράς διαφέρει από δήμο σε δήμο. Ο πληθυσμός, 
ο νησιωτικός χαρακτήρας, η τοπική μορφή της οικο-
νομίας (παροχή υπηρεσιών, τουρισμός, γεωργία), η 
οικοδομική δραστηριότητα, η δημοτική περιουσία εί-
ναι από τους παράγοντες που καθορίζουν το ύψος 
των επιμέρους εσόδων. 

Από τα ίδια έσοδα, μεγάλη σημασία έχουν τα τέλη, 
τα οποία προκύπτουν σαν αποζημίωση για υπηρε-
σίες ή για την χρήση χώρων του δήμου: 

— Τέλη ύδρευσης,άρδευσης και αποχέτευσης 
— Τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμ-

μάτων καθώς και τέλη φωτισμού 
— Τέλη για την χρήση δημόσιων χώρων, για τη 

μόνιμη ή προσωρινή χρήση δρόμων, πεζο-
δρομίων και πλατειών 

— Τέλη στάθμευσης οχημάτων σε ελεγχόμενες 
ζώνες στάθμευσης 

— Τέλη νεκροταφείων 
— Τέλη ορυχείων 
— Τέλη από εστιατόρια, ξενοδοχεία. 

Το ύψος των ιδίων εσόδων καλύπτει συνήθως το ήμι-
συ των δαπανών των προϋπολογισμών των δήμων. 
Ο καθορισμός και η πραγματική εισροή των ιδίων 
εσόδων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την απο-
φασιστικότητα της διοίκησης του δήμου να εισπράξει 
πραγματικά αυτά τα έσοδα. 

Ίδια έσοδα των δήμων

ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;
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Έως το 2012 ίσχυε η βασική αρχή ότι οι αξιώσεις ιδί-
ων εσόδων, τα οποία όμως δεν αποτέλεσαν εισροή 
εντός του έτους του προϋπολογισμού, μπορούσαν 
να πιστωθούν στο επόμενο έτος. Η πρακτική αυτή 
απαγορεύτηκε από το 2013 και έκτοτε επιτρέπεται 
στους δήμους να πιστώνονται μεν οι αξιώσεις εσό-
δων από το πρηγούμενο στο επόμενο έτος, αλλά με 
ανώτατο πλαφόν το ύψος των πραγματικών εσόδων 
το παρελθόντος έτους, επαυξημένου κατά 10%. Το 
υπόλοιπο των μη εισπραχθέντων του παρελθόντος 
έτους πρέπει να καταχωρείται σαν χρέωση δαπάνης 
στον προϋπολογισμό. Με τον τρόπο αυτό αποκλείε-
ται πλέον σε πολλές περιπτώσεις η ισοσκέλιση του 
προϋπολογισμού.

Σταθεροποίηση των 
οικονομικών των δήμων 
Παρά τις μεγάλες δυσκολίες, τα οικονομικά των δή-
μων βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με 
το πρόσφατο παρελθόν. Στην αισθητή βελτίωση των 
οικονομικών των δήμων συνέβαλαν:
α. Η ανάγκη διαμόρφωσης ενός ισοσκελισμένου 
προϋπολογισμού, 
β. το πρόγραμμα εξόφλησης παλιών χρεών και υπο-
χρεώσεων των δήμων σε ιδιώτες μέσω ειδικής επι-
χορήγησης 690 εκατ. ευρώ, από το οποίο επωφελή-
θηκαν, κάνοντας χρήση του, τουλάχιστον 197 δήμοι 
και 
γ. η βελτιωμένη τελικά οικονομική εποπτεία από το 
Υπουργείο Εσωτερικών (στο οποίο υποβάλλουν οι 
δήμοι τα οικονομικά τους στοιχεία και κατά περίπτω-
ση λαμβάνουν οδηγίες για τη διαχείριση των οικονο-
μικών τους):

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Κρατικές επιχορηγήσεις στους 
δήμους (χωρίς επενδύσεις)

5.618 4.642 3.677 2.940 2.882 2.783

Κρατικές επιχορηγήσεις στις 
περιφέρειες (χωρίς επενδύσεις)

436 351 645 662 546 683

΄Εσοδα δήμων 9.843 8.831 7.022 5.946 7.804 6.956
΄Εξοδα δήμων 9.830 8.810 6.987 5.801 7.050 6.591

Κρατικές Επιχορηγήσεις σε ΟΤΑ, έσοδα και έξοδα δήμων σε εκατ. ευρώ 2009-2014)

ΠΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ;



Σύνδεσμοι

www.ypes.gr Υπουργείο Εσωτερικών

www.minfin.gr Υπουργείο Οικονομικών 

www.statistics.gr Ελληνική Στατιστική Αρχή 

www.kedke.gr Kεντρική ΄Ενωση Δήμων Ελλάδας

www.enpe.gr  ΄Ενωση Περιφερειών Ελλάδας

www.eetaa.gr Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης 

www.ydmed.gr Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

www.mfa.gr Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών 

www.grde.eu Ελληνογερμανική Συνέλευση / 
  Ελληνογερμανικό Δίκτυο «Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι» 

www.hellenicparliament.gr Βουλή των Ελλήνων

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 
Εμπειρογνωμόνων 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 
συνεργασίας 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 κόμ-
ματα 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 διανομή 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 πο-
λιτικά κόμματα. Η συγκεκριμένη δημοσίευση διανέμεται δωρεάν και δεν επιτρέπεται να πωληθεί στους παραλήπτες, 
ανεξαρτήτως χρονικής στιγμής, τρόπου και ποσότητας.


