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                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

Η διοίκηση του κράτους οργανώνεται σύµφωνα µε το αποκεντρωτικό σύστηµα. Για 
αυτό το λόγο η Ελλάδα έχει διαιρεθεί σε περιφέρειες, νοµούς, δήµους και κοινότητες 
µε γεωγραφικά, συγκοινωνιακά, οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια. Η χώρα 
διαιρείται σε 13 περιφέρειες, 51 νοµούς και 1.031 δήµους και κοινότητες 

Τα περιφερειακά κρατικά όργανα έχουν αποφασιστική αρµοδιότητα για όλες τις 
υποθέσεις της περιφέρειας τους, ενώ ελέγχονται και συντονίζονται από την κεντρική 
διοίκηση. 

Τα όργανα της Περιφέρειας είναι ο Γενικός Γραµµατέας (εκπρόσωπος της 
Κυβέρνησης) και το Περιφερειακό Συµβούλιο (συµµετέχουν εκπρόσωποι των δύο 
βαθµών αυτοδιοίκησης, των επιµελητηρίων, συνδικαλιστικών φορέων κ.α.). 

Με το Ν.2503/97 ενισχύθηκε η αποκέντρωση και η Περιφέρεια µετατράπηκε σε 
ενιαία µονάδα διοίκησης µε δικό της προσωπικό, προϋπολογισµό και αρµοδιότητες. 
Οι διανοµαρχιακές, οι περιφερειακές και οι νοµαρχιακές υπηρεσίες των υπουργείων 
µετατράπηκαν σε υπηρεσίες των Περιφερειών και το προσωπικό τους µεταφέρθηκε 
στις τελευταίες. 
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 Σύνταγµα  της  Ελλάδας  

Tµήµα ΣT΄ : ∆ιoίκηση - Kεφάλαιο Πρώτο : Oργάνωση της διoίκησης 

Άρθρo 101 
1. H διoίκηση τoυ Kράτoυς oργανώνεται σύµφωνα µε τo απoκεντρωτικό 
σύστηµα. 

2. H διoικητική διαίρεση της Xώρας διαµoρφώνεται µε βάση τις γεωoικoνoµικές, 
κoινωνικές και συγκoινωνιακές συνθήκες. 

3. Τα περιφερειακά όργανα του Κράτους έχουν γενική αποφασιστική 
αρµοδιότητα για τις υποθέσεις της περιφέρειάς τους. Τα κεντρικά όργανα του 
Κράτους, εκτός από ειδικές αρµοδιότητες, έχουν τη γενική κατεύθυνση, το 
συντονισµό και τον έλεγχο νοµιµότητας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, 
όπως νόµος ορίζει. 

Ερµηνευτική δήλωση : Ο κοινός νοµοθέτης και η διοίκηση όταν δρούν κανονιστικά 
έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών 
περιοχών. 

Άρθρo 102 
1. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισµούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού. Υπέρ των ΟΤΑ συντρέχει τεκµήριο 
αρµοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόµος καθορίζει το εύρος 
και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανοµή τους στους 
επί µέρους βαθµούς. Με νόµο µπορεί να ανατίθεται στους ΟΤΑ η άσκηση 
αρµοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους. 

2. Οι ΟΤΑ έχουν διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια. Οι αρχές τους εκλέγονται 
µε καθολική και µυστική ψηφοφορία, όπως νόµος ορίζει. 

3. Με νόµο µπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή 
υπηρεσιών ή την άσκηση αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ αναγκαστικοί ή εκούσιοι 
σύνδεσµοι οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά 
όργανα. 

4. Το Κράτος ασκεί στους ΟΤΑ εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο 
νοµιµότητας και δεν επιτρέπεται να εµποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη 
δράση τους. Ο έλεγχος νοµιµότητας ασκείται, όπως νόµος ορίζει. Πειθαρχικές 
ποινές στα αιρετά όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις 
που συνεπάγονται αυτοδικαίως έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται µόνο ύστερα από 
σύµφωνη γνώµη συµβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς 
δικαστές, όπως νόµος ορίζει. 

5. Το Κράτος λαµβάνει τα νοµοθετικά, κανονιστικά και δηµοσιονοµικά µέτρα που 
απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονοµικής αυτοτέλειας και των πόρων που 
είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των 
αρµοδιοτήτων των ΟΤΑ µε ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη 
διαχείριση των πόρων αυτών. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε την απόδοση και 
κατανοµή, µεταξύ των ΟΤΑ, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών 
και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από κεντρικά 
ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συνεπάγεται 
και τη µεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόµος ορίζει τα σχετικά µε τον 
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καθορισµό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους ΟΤΑ. 

 

 

 Πρωτοβάθµια  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  

Οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης είναι τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου 
(νοµικά πρόσωπα που ασκούν εξουσία) που διοικούν τις τοπικές υποθέσεις, 
διευθύνονται από αιρετά όργανα και έχουν διοικητική αυτοτέλεια (αυτονοµία). Οι 
τοπικές υποθέσεις αποτελούν τις αρµοδιότητές τους. 

Οι δήµοι και οι κοινότητες αποτελούν τον πρώτο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης και 
οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις τον δεύτερο. 

Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι : 

Πολιτικός θεσµός γιατί διαθέτει εκλεγµένα όργανα µε τυπικές και ουσιαστικές 
εξουσίες, τα οποία παίρνουν και υλοποιούν αποφάσεις για όλες τις πλευρές της 
οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής (τοπικές υποθέσεις) των κατοίκων 
και των δηµοτών. 

∆ιοικητικός θεσµός γιατί έχει αρµοδιότητες, παρέχει υπηρεσίες και διαθέτει τα µέσα 
να τις υλοποιεί (οργάνωση, προσωπικό, οικονοµικούς πόρους). 

Αναπτυξιακός θεσµός γιατί παίρνει αποφάσεις που επηρεάζουν την οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής της, συµµετέχει στις διαδικασίες του εθνικού 
προγραµµατισµού, κατασκευάζει έργα και παρέχει υπηρεσίες. 

Άρα λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άµεση σχέση µε το δηµοκρατικό πολίτευµα 
και την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας : οι έλληνες και οι ελληνίδες δεν συµµετέχουν 
µόνο στις εθνικές εκλογές για να αναδείξουν τους εκπροσώπους τους στη Βουλή, 
αλλά και στις δηµοτικές / νοµαρχιακές εκλογές για να αποφασίσουν ποιοί/ές θα 
αναλάβουν την διοίκηση των τοπικών τους υποθέσεων. 

Οι τοπικές αρχές διευθύνουν και ρυθµίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις 
(αρµοδιότητες) σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε 
στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και 
της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

 ∆οµή  

Ο Νόµος 2539/97 επέλυσε µε ριζικό τρόπο το πρόβληµα του κατακερµατισµού της 
πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης, εφαρµόζοντας τις σχεδιασµένες συνενώσεις 
(από 5.775 πρωτοβάθµιοι Ο.Τ.Α. σε 1.031 - 82% µείωση) και υλοποιήθηκε µε το 
πρόγραµµα «Ι. Καποδίστριας», ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τον εκσυγχρονισµό 
της δηµόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
∆ηµοτική αποκέντρωση : κάθε δήµος ή κοινότητα που προήλθε από συνένωση, 
απαρτίζεται από τοπικά διαµερίσµατα, µε αιρετά τοπικά συµβούλια, τα οποία έχουν 
διαδεχθεί τους Ο.Τ.Α. που συνενώθηκαν. 
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Οι δήµοι µε πληθυσµό πάνω από 100.000 κατοίκους - Αθήνα (7), Θεσσαλονίκη (5), 
Πειραιάς (5), Πάτρα, Περιστέρι, Ηράκλειο, Λάρισα από 4, Καλλιθέα (3) - διαιρούνται 
επίσης σε δηµοτικά διαµερίσµατα µε αιρετά συµβούλια. 

∆ιοικητική 
∆ιαίρεση 

1997 
(απογραφή 1991) 

2001 
(απογραφή) 2007 

∆ήµοι 457 901 914 

Κοινότητες 5.318 130 120 

Σύνολο 5.775 1.031 1.034 

Oικισµοί 12.548 13.274 13.231 

Τοπικά ∆ιαµερίσµατα - 6.129 6.129 

 

ΑΙΡΕΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 

∆ήµαρχοι 914 

∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 16.310 

Πρόεδροι Κοινοτήτων 120 

Κοινοτικοί Σύµβουλοι 1.114 

Σύνολο 18.458 
 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ 
ΟΡΓΑΝΑ 

Κεντρική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΚΕ∆ΚΕ) 

Τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΤΕ∆Κ) : 51 

 Όργανα 

Οι δήµοι διοικούνται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τη ∆ηµαρχιακή Επιτροπή και το 
∆ήµαρχο. 

Ι. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε τις αρµοδιότητες 
του δήµου, εκτός από τα θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα του ∆ηµάρχου ή της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής. Ενδεικτικά αποφασίζει : 
α) Για την εκλογή του Προεδρείου, τον κανονισµό λειτουργίας του και τον 

Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας. 
β) Για την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 
γ) Για τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό του δήµου, των δηµοτικών 

ιδρυµάτων και των λοιπών νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου. 
δ) Για την εκποίηση, ανταλλαγή, εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων και την αγορά και 

µίσθωση ακινήτων. 
ε) Για τη σύναψη δανείων. 
στ) Για το τεχνικό πρόγραµµα. 
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ζ) Για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων του δήµου ή τη συµµετοχή σε 
επιχειρήσεις, τη σύσταση και λειτουργία δηµοτικών ιδρυµάτων και λοιπών 
δηµοτικών νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου. 

ΙΙ. Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή 

Αποτελείται από το δήµαρχο ή τον αντιδήµαρχο που έχει ορίσει αυτός ως πρόεδρο 
και από τέσσερα µέλη αν το ∆.Σ. έχει έως και 17 µέλη, έξι µέλη αν έχει έως και 33 
µέλη, καθώς και στους δήµους που είναι πρωτεύουσες νοµών µε πληθυσµό µέχρι 
10.000 κατοίκους και οκτώ µέλη αν το ∆.Σ. έχει πάνω από 33 µέλη. Είναι 
αποφασιστικό όργανο και έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες : 
α) Συντάσσει τον προϋπολογισµό του δήµου και προελέγχει τον απολογισµό και τις 
οικονοµικές καταστάσεις. 

β) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων που 
είναι εγγεγραµµένες στον προϋπολογισµό. 

γ) Καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες 
τις δηµοπρασίες. 

δ) Μελετά την ανάγκη συνάψεως δανείων, καταρτίζει τους όρους τους και εισηγείται 
στο δηµοτικό συµβούλιο. 

ε) Αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων µέσων, την υποβολή προσφυγών 
στις διοικητικές αρχές, την αποδοχή κληρονοµιών, κληροδοσιών και δωρεών και 
για το συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης µέχρι ποσού 30.000 €. 

ΙΙΙ. Ο ∆ήµαρχος 

α) Εκτελεί τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής 
και υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο δήµος. 

β) Είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του δήµου και τις διευθύνει, καθώς και του 
προσωπικού (διορισµοί, υπηρεσιακές µεταβολές, άσκηση πειθαρχικού ελέγχου). 

γ) Ορίζει τους Αντιδηµάρχους και τους µεταβιβάζει αρµοδιότητες 
δ) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηµατικά εντάλµατα 

πληρωµής των δαπανών, που έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία, 
ε) Εκπροσωπεί το δήµο στα δικαστήρια, σε κάθε δηµόσια αρχή και εκδίδει 
πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής καταστάσεως 

 

 Οργάνωση υπηρεσιών  – προσωπικό  

Με τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση 
των υπηρεσιών σε οργανικές µονάδες, οι αρµοδιότητες τους και οι θέσεις του 
προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους. Κάθε οργανισµός περιλαµβάνει πέντε 
κεφάλαια : 
1) ∆ιάρθρωση των υπηρεσιών σε διευθύνσεις, τµήµατα και γραφεία. 

2) Αρµοδιότητες των οργανικών µονάδων και των προϊσταµένων (διευθυντές, 
τµηµατάρχες κλπ). 

3) Κλάδοι και κατηγορίες του προσωπικού. 

4) Προβλεπόµενες θέσεις προσωπικού. 

5) Επιλογή - τοποθέτηση προϊσταµένων µε κλάδους και βαθµούς προέλευσης. 
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Το προσωπικό των δήµων και των Ν.Π.∆.∆. διακρίνεται σε : 
- Τακτικό προσωπικό : Μόνιµο προσωπικό µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου, 

προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

- Έκτακτο προσωπικό : µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
για την αντιµετώπιση εποχικών, περιοδικών, πρόσκαιρων, απρόβλεπτων και 
επειγουσών αναγκών (8 ή 2 µήνες), για την εκτέλεση έργων µε αυτεπιστασία (4,5 
µήνες), µε σύµβαση µίσθωσης έργου (12 µήνες). 

- Προσωπικό ειδικών θέσεων (Γενικός γραµµατέας, ιδιαίτερος γραµµατέας, 
σύµβουλοι). 

Για τα προσόντα του προσωπικού εφαρµόζονται οι διατάξεις των Π.∆. 50/01 - 347/03 
και επικουρικά των Π.∆. 37α/87 και 22/90. Το τακτικό και έκτακτο προσωπικό 
προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (Α.Σ.Ε.Π.). 

 Εποπτεία  

Το Κράτος ασκεί στους Ο.Τ.Α. εποπτεία, µέσω του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας, που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νοµιµότητας και δεν 
επιτρέπεται να εµποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Οι 
αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων 
δηµοσίου δικαίου είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν. 
Πρώτο επίπεδο ελέγχου 
Α) Οι αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων, της δηµαρχιακής επιτροπής και των 

οργάνων διοίκησης των ιδρυµάτων, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και 
των συνδέσµων που αφορούν : α) κανονιστικές ρυθµίσεις, β) ανάθεση έργων, 
υπηρεσιών, µελετών, προµηθειών, γ) αγορά - εκποίηση ακινήτων, δ) κήρυξη 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ε) επιβολή φόρων, τελών, δικαιωµάτων, στ) 
σύναψη κάθε µορφής συµβάσεων, η) σύναψη δανείων και θ) διενέργεια τοπικού 
δηµοψηφίσµατος, αποστέλλονται στον Γενικό Γραµµατέα, µέσα 10 ηµέρες από 
τη λήψη τους, ο οποίος µέσα σε 20 ηµέρες ελέγχει τη νοµιµότητά τους και αν 
διαπιστώσει ότι είναι παράνοµες τις ακυρώνει. 

Β) Μπορεί, επίσης αυτεπάγγελτα να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των 
συλλογικών ή µονοµελών οργάνων των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων 
δηµοσίου δικαίου µέσα σε 1 µήνα από τη λήψη της. 

Γ) Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσφύγει στον Γενικό 
Γραµµατέα και να προσβάλει, αποφάσεις ή παραλείψεις των συλλογικών ή 
µονοµελών οργάνων των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων, µέσα σε 10 
ηµέρες από τη δηµοσίευση τους ή αφότου έλαβε γνώση τους. Ο Γενικός 
Γραµµατέας αποφαίνεται µέσα σε 1 µήνα από την υποβολή της προσφυγής. 

 
∆εύτερο επίπεδο ελέγχου 
Στην έδρα κάθε Περιφέρειας λειτουργεί τουλάχιστον µία τριµελής Ειδική Επιτροπή 
που αποτελείται από ένα δικαστικό λειτουργό διοικητικών ή πολιτικών Εφετείων, ένα 
µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και έναν αιρετό εκπρόσωπο της 
Τ.Ε.∆.Κ. του πολυπληθέστερου νοµού. 
Οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του 
Γενικού Γραµµατέα, στην Επιτροπή µέσα σε 1 µήνα από την έκδοση της απόφασης. 
Η Επιτροπή αποφασίζει µέσα σε 30 ηµέρες από την υποβολή της. προσφυγής Οι 
αποφάσεις της προσβάλλονται µόνο στα αρµόδια δικαστήρια 
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Τα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α. και οι διοικήσεις των νοµικών προσώπων 
υποχρεούνται να συµµορφώνονται άµεσα στις αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα της 
Περιφέρειας και της Ειδικής Επιτροπής 

 Ν.Π.∆ .∆ . - Ιδρύµατα  - Σύνδεσµοι  

Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου συνιστώνται από τους Ο.Τ.Α. µε σκοπό την 
οργάνωση και λειτουργία ορισµένης υπηρεσίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
αναγκών των κατοίκων. Τα ιδρύµατα συστήνονται µε προεδρικό διάταγµα µε σκοπό 
την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών. Τους συνδέσµους συστήνουν δύο ή 
περισσότεροι Ο.Τ.Α. µε αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών, 
καθώς και το σχεδιασµό και την κατάρτιση προγραµµάτων για την ανάπτυξη του 
χώρου τους. 

Αυτά τα νοµικά πρόσωπα αποτελούν αυτόνοµους, διοικητικά και οικονοµικά, 
θυγατρικούς φορείς δηµοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. και ως προς την οργάνωση και 
λειτουργία τους, ακολουθούν τις ρυθµίσεις που ισχύουν για τους δήµους. 

Με βάση το νέο Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων επέρχονται ουσιαστικές αλλαγές στη 
σύσταση, διοίκηση, οικονοµική διαχείριση και οργάνωση των Ν.Π.∆.∆. (σύνθεση 
διοικητικών συµβουλίων, εκπόνηση Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας και 
κανονισµών λειτουργίας). 

Οι κυριότερες κατηγορίες Ν.Π.∆.∆. έχουν ως εξής : Παιδικοί - βρεφονηπιακοί 
σταθµοί, ΚΑΠΗ, Νοµικά πρόσωπα κοινωνικής πολιτικής, Αθλητικά κέντρα, 
Λιµενικά Ταµεία, Πνευµατικά - Πολιτιστικά Κέντρα, Μουσεία - Πινακοθήκες, 
Φιλαρµονικές, Βιβλιοθήκες, Ωδεία, Σχολές χορού, εικαστικών τεχνών κ.α 

 Επιχειρηµατική  δραστηριότητα  

Στο νέο Κώδικα προβλέπονται τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων Ο.Τ.Α., οι οποίες 
αποτελούν νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και συστήνονται, αφού προηγηθεί 
οικονοµοτεχνική µελέτη βιωσιµότητας, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου η 
οποία λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του : 

1. Οι δηµοτικές ή κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 

2. Οι ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α. (τρεις τύποι) : 

- Ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α. (κοινές) 

- Αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες Ο.Τ.Α. 

- ∆ηµοτικές ή κοινοτικές ανώνυµες εταιρείες (µονοµετοχικές) 

3. Οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού που συστήνονται µε ειδικούς νόµους 
(επιχειρήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης, δηµοτική ραδιοφωνία κ.α.) 

Οι σκοποί των κοινωφελών επιχειρήσεων δεν έχουν εµπορικό ή βιοµηχανικό 
χαρακτήρα και αφορούν την οργάνωση δηµοτικών λειτουργιών ή 
δραστηριοτήτων, την παροχή υπηρεσιών στους τοµείς της κοινωνικής προστασίας 
και αλληλεγγύης, της παιδείας, του πολιτισµού και του αθλητισµού και του 
περιβάλλοντος (εξαιρείται η καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, η αποκοµιδή 
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των απορριµµάτων, η λειτουργία κοιµητηρίων και το πράσινο), την οργάνωση της 
δηµοτικής συγκοινωνίας, την εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και 
τεχνολογίας, καθώς και προγραµµάτων και πολιτικών προώθησης της 
απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχής τους. 
Οι κοινές ανώνυµες εταιρείες έχουν εµπορικό ή βιοµηχανικό χαρακτήρα και η 
πλειοψηφία του µετοχικού τους κεφαλαίου ελέγχεται από Ο.Τ.Α. πρώτου και 
δεύτερου βαθµού και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Οι αναπτυξιακές ανώνυµες εταιρείες έχουν ως αποκλειστικό αντικείµενο την 
επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α., των ενώσεων τους και της 
περιφερειακής διοίκησης, την προώθηση της τοπικής επιχειρηµατικής και 
οικονοµικής ανάπτυξης, τη συµµετοχή τους σε αντίστοιχα προγράµµατα κ.λπ. 

Οι µονοµετοχικές ανώνυµες εταιρείες έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την 
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Ο.Τ.Α. ή την εκµετάλλευση κοινόχρηστων 
χώρων. 
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 Αρµοδιότητες  της πρωτοβάθµιας Τ .Α.  

Άρθρο 75 : Αρµοδιότητες  

 Οι αρµοδιότητες των ∆ήµων και Κοινοτήτων αφορούν, κυρίως τους τοµείς : 
α) Ανάπτυξης, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 
1. Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκµετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και 
περιοχών, των ιαµατικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, 
καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών έργων και 
εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
2. Η µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση και διαχείριση των δικτύων 
φυσικού αερίου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
3. Ο εξηλεκτρισµός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων 
ενέργειας, εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και 
για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονοµίας. 
4. Η µελέτη, κατασκευή και εκµετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις 
ειδικές βιοτεχνικές και βιοµηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του 
πολεοδοµικού και του χωροταξικού σχεδιασµού. 
5. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού 
της περιοχής τους. 
6. Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την 
ανάπτυξη της περιοχής τους. 
7. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδοµών για τη στήριξη 
της τοπικής οικονοµίας, όπως έργων οδοποιίας, συστηµάτων άρδευσης, 
αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων. 
8. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συµµετοχή σε προγράµµατα για την τουριστική 
ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, 
καθώς και η δηµιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και 
διακοπών. 
9. Η διοίκηση και εκµετάλλευση των χώρων της ζώνης λιµένα δικαιοδοσίας τους, 
καθώς και η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιµενικών έργων. 
10. Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δηµοτικών / κοινοτικών 
αγορών. 
11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών 
καυσίµων. 
12. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκµετάλλευση της δηµοτικής / κοινοτικής 
περιουσίας, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δηµοτικών / κοινοτικών κτιρίων. 
13. Η εκµετάλλευση δηµοτικών / κοινοτικών δασών. 
14. Η διαχείριση και εκµετάλλευση δηµοτικών / κοινοτικών καλλιεργητικών 
εκτάσεων και βοσκοτόπων, καθώς και αποκαλυπτόµενων καλλιεργητικών εκτάσεων 
που τους παραχωρούνται από το ∆ηµόσιο. 
β) Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του 
φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών. 
2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και 
των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιµνοθάλασσες, λίµνες, ιχθυοτροφεία, 
ποταµοί) και η καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους. 
3. Η ίδρυση και λειτουργία δηµοτικών / κοινοτικών εργαστηρίων. 
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4. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η 
αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και 
διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού και η λήψη 
προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων 
χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριµµάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, 
σύµφωνα µε την κείµενη σχετική νοµοθεσία. 
5. Η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία, µε κάθε πρόσφορο 
µέσο που διαθέτουν, για την αντιµετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν 
δασικό χαρακτήρα. 
6. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων. 
7. Η µελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής 
ανάπτυξης. 
8. Η λήψη µέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της 
περιφέρειάς τους, κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκµετάλλευση ορυκτού 
πλούτου και εγκαθίστανται µονάδες επεξεργασίας αποβλήτων. 
9. Η συµµετοχή τους σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως 
αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. 
10. Ο καθορισµός των χώρων για τη δηµιουργία κοιµητηρίων και η παροχή γνώµης 
για τον καθορισµό χώρων αποτέφρωσης νεκρών. 
γ) Ποιότητας Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των πόλεων και των οικισµών, 
στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 
1. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών στις 
πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων 
ύδρευσης, αφαλάτωσης, τηλεθέρµανσης, έργων ηλεκτροφωτισµού των κοινόχρηστων 
χώρων, η δηµιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών 
υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων. 
2. Η συµµετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια µεταφοράς για 
τη µετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η µεταφορά για την 
εξυπηρέτηση και την αναψυχή τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική 
νοµοθεσία. 
3. Ο καθορισµός, η κατασκευή, συντήρηση και εκµετάλλευση υπόγειων και 
υπέργειων χώρων στάθµευσης, καθώς και ο έλεγχος της στάθµευσης των 
αυτοκινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
4. Η ρύθµιση της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και 
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και 
γενικότερα η λήψη µέτρων για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια 
της κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
5. Ο καθορισµός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των 
εµποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, που 
διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νοµοθεσία, καθώς και των 
χώρων για την προσωρινή διαµονή µετακινούµενων πληθυσµιακών οµάδων. 
6. Ο καθορισµός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας 
διαφήµισης, καθώς και ο προσδιορισµός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και 
προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφηµιστικών πλαισίων, σύµφωνα µε τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας. 
7. Η προστασία του καταναλωτή µε τη δηµιουργία Γραφείων Ενηµέρωσης του 
καταναλωτή σχετικά µε θέµατα που αφορούν τα δικαιώµατά του, την ποιότητα των 
προσφερόµενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το 
περιβάλλον, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές. 
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8. Ο προσδιορισµός ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και 
εγκατάστασης καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της 
δικαιοδοσίας τους που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό 
περιβάλλον, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της 
πόλης. 
9. Ο προσδιορισµός των όρων και των ωρών λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα, 
τα οποία λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονοµικών και κανονιστικών 
διατάξεων της διοίκησης. 
10. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία της δηµόσιας υγείας, όπως ο 
υγειονοµικός έλεγχος των δηµοτικών και κοινοτικών δεξαµενών νερού, ο 
υγειονοµικός έλεγχος των καταστηµάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν στην 
περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκποµπής 
ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα, η 
περισυλλογή και εν γένει η µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα και η δηµιουργία 
καταφυγίων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
11. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας 
των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήµανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς 
και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά 
και εργαλεία στις οδούς του δηµοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη µέτρων και ο 
έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδοµές, από έλλειψη µέτρων 
ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από 
δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των 
κατοίκων. 
12. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία και αναβάθµιση της αισθητικής 
των πόλεων και των οικισµών. 
13. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους 
κοινόχρηστους χώρους. 
14. Η ονοµασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η 
αρίθµηση κτισµάτων. 
δ) Απασχόλησης, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 
1. Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπικά σχέδια και προγράµµατα 
δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της 
απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο 
πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 
2. Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και υπηρεσιών επαγγελµατικής 
κατάρτισης, µε την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού και Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης προσαρµοσµένα στις 
τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των πληθυσµών των ορεινών, 
αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού 
σχεδιασµού. 
3. Συµβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναµικού της περιοχής τους µε την 
ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, µε 
στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, 
καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, µε τη 
δηµιουργία ∆ηµοτικών / Κοινοτικών Γραφείων Ενηµέρωσης για την Απασχόληση, σε 
συνεργασία µε αρµόδιους δηµόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους. 
ε) Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 
1. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, µε την ίδρυση και λειτουργία νοµικών προσώπων και ιδρυµάτων όπως 
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παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, βρεφοκοµείων, ορφανοτροφείων, κέντρων 
ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής 
ηλικιωµένων, γηροκοµείων κ.λπ. και τη µελέτη και εφαρµογή σχετικών κοινωνικών 
προγραµµάτων. 
2. Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που 
στοχεύουν στη µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε 
την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δηµιουργία 
δηµοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και 
αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευτικής 
στήριξης των θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων 
προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 
3. Η µέριµνα για τη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδύνατων δηµοτών, µε την 
παραχώρηση δηµοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή µε την παροχή 
χρηµατικών βοηθηµάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που 
αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του 
Κώδικα. Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισµός και η εφαρµογή προγραµµάτων και 
πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, µε τη 
δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας. 
5. Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και 
δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και 
προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 
6. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε 
τη δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων 
και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και 
την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήµου 
και της Κοινότητας. 
στ) Παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 
1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδοµών του εθνικού 
συστήµατος της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας παιδείας και ιδιαίτερα η 
συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων. 
2. Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών. 
3. Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών. 
4. Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής. 
5. Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού, η 
προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που 
παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε τη δηµιουργία πολιτιστικών και πνευµατικών 
κέντρων, µουσείων, πινακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρων, φιλαρµονικών και 
σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κ.λπ., καθώς 
και η µελέτη και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων. 
6. Η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και 
ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών. 
7. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών 
κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 
8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών 
εκδηλώσεων ή η συµµετοχή τους σε αυτά. 
9. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
10. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού. 
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11. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως 
δηµοτικών / κοινοτικών γυµναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δηµοτικών και 
κοινοτικών χώρων άθλησης. 
12. Η προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού αθλητισµού και 
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων. 
ζ) Πολιτικής Προστασίας, στον οποίο περιλαµβάνεται, ιδίως: 
1. Ο συντονισµός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την 
πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που 
συµβαίνουν στα διοικητικά τους όρια. 
2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασµό πολιτικής προστασίας της περιοχής 
τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και η εφαρµογή των 
προγραµµάτων, µέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του 
εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού. 
3. Η διάθεση και ο συντονισµός δράσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για 
την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της 
περιφέρειάς τους. 
II. Οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες ασκούν, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα 
αρµοδιότητες, οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. 
Οι αρµοδιότητες αυτές είναι, ειδικότερα, οι ακόλουθες: 
1. Η τήρηση του δηµοτολογίου και του µητρώου αρρένων, η έκδοση των σχετικών 
πιστοποιητικών που απορρέουν από αυτό, καθώς και η τήρηση των υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία για τη δηµιουργία και τήρηση του 
Εθνικού ∆ηµοτολογίου. 
2. Η τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά 
γεγονότα που συµβαίνουν στην περιφέρειά τους και η έκδοση αποσπασµάτων των 
ληξιαρχικών πράξεων. 
3. Η τήρηση αρχείων επίσηµων εγγράφων και η έκδοση αντιγράφων. 
4. Η περιοδική ενηµέρωση των δηµοσίων υπηρεσιών για τις µεταβολές προσωπικής 
κατάστασης, που προκύπτουν από τα τηρούµενα στοιχεία. 
5. Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική 
νοµοθεσία. 
6. Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί 
ιθαγένειας και αλλοδαπών και µετανάστευσης. 
7. Η χορήγηση άδειας πολιτικού γάµου και η τέλεση των γάµων αυτών. 
8. Η δηµιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιµητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης 
νεκρών, καθώς και η χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών. 
9. Η χορήγηση βεβαίωσης µόνιµης κατοικίας. 
10. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τους χώρους προσωρινής 
εγκατάστασης µετακινούµενων πληθυσµιακών οµάδων. Ο έλεγχος της τήρησης των 
διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς. 
12. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν το Γενικό Οικοδοµικό 
Κανονισµό και τις οικοδοµές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες. 
13. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και 
εγκατάστασης των καταστηµάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και 
εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείµενη νοµοθεσία και τους 
αντίστοιχους υγειονοµικούς κανονισµούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της 
τήρησης αυτών. 
14. Η τήρηση των διατάξεων που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των 
καταστηµάτων. 
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15. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας 
κινηµατογράφων, θεάτρων και παρεµφερών επιχειρήσεων και η διενέργεια των 
προβλεπόµενων επιθεωρήσεων. 
16. Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 
παιδότοπων και διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λουνα-πάρκ, τσίρκο, 
πίστες αυτοκινητιδίων, µουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 
που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των 
σχετικών διατάξεών της. 
17. Η χορήγηση, ανάκληση, αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων και 
παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων. 
18. Η χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων, καθώς και ο 
έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων. 
19. Η χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, 
η χορήγηση αδειών εµποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3377/05, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των 
διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εµπόριο και τις λαϊκές αγορές. 
20. Η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήµατος στην περιφέρειά τους. 
21. Η αφαίρεση της άδειας από τις οικοδοµές για µη εξόφληση ασφαλιστικών 
εισφορών στο Ι.Κ.Α. 
22. Η χορήγηση και ανάκληση άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήµατος για 
την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόµενα πρόσωπα, καθώς και ο έλεγχος τήρησης 
των σχετικών διατάξεων. 

23. Ο έλεγχος τήρησης της τουριστικής νοµοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού 
ενδιαφέροντος, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόµου. 
24. Η χορήγηση αδειών διενέργειας διαφήµισης, τοποθέτησης πλαισίων υπαίθριας 
διαφήµισης, τοποθέτησης επιγραφών προσδιορισµού επαγγελµατικής 
δραστηριότητας σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και η παραχώρηση χώρων 
για την προβολή δραστηριοτήτων σε νοµικά πρόσωπα, που επιδιώκουν κοινωφελείς 
σκοπούς, όπως επίσης ο έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων περί υπαίθριας 
διαφήµισης των προδιαγραφών των διαφηµιστικών πλαισίων και επιγραφών, η 
αφαίρεση των παράνοµων υπαίθριων διαφηµίσεων και επιγραφών και η επιβολή των 
προβλεπόµενων προστίµων, µε τις προϋποθέσεις και τους όρους που προβλέπονται 
από την κείµενη νοµοθεσία. 
25. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστηµάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων. 

Άρθρο 76 : Άσκηση  αρµοδιοτήτων  

1. Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ασκούν τις αρµοδιότητές τους, σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις των νόµων, των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης και των 
κανονιστικών διατάξεων που θεσπίζουν οι ίδιες, σύµφωνα µε το άρθρο 79. Κατά την 
άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη: 
α. Τις εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται µε τις 
αρµοδιότητές τους. 
β. Την ανάγκη συνεργασίας και συντονισµού µε άλλες τοπικές ή δηµόσιες αρχές και 
οργανισµούς, οι οποίοι έχουν την αρµοδιότητα να δρουν και να διαθέτουν πόρους 
στην περιφέρειά τους. 
γ. Τους διαθέσιµους πόρους για την κάλυψη της αρµοδιότητας και την ανάγκη να 
διασφαλισθεί η επωφελής, η αποτελεσµατική χρήση και η ισόρροπη κατανοµή τους. 
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δ. Την ανάγκη να οργανώνουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες µε τρόπο ώστε να 
διασφαλίζεται η επάρκεια, η ποιότητα και αποτελεσµατικότητά τους, µε στόχο την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων. 
ε. Την ανάγκη για υψηλής ποιότητας περιβαλλοντική προστασία και προστασία της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, καθώς και την ανάγκη προώθησης της βιώσιµης 
ανάπτυξης των περιοχών τους. 
2. Οι αρµοδιότητες της παρ. I του άρθρου 75 µπορούν να ασκηθούν προς όφελος: 
α. ολόκληρης ή τµήµατος της εδαφικής τους περιφέρειας, 
β. όλων ή µέρους των κατοίκων της περιφέρειάς τους. 
γ. σε διαδηµοτικό επίπεδο µέσω σχετικών συµβάσεων ή διαδηµοτικής συνεργασίας, 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του παρόντος. 
3.α. Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των κατοίκων των 
∆ήµων και Κοινοτήτων και για την εύρυθµη λειτουργία των πόλεων και των 
οικισµών µπορεί να συσταθεί, µε τους Οργανισµούς Εσωτερικής Υπηρεσίας, 
∆ηµοτική Αστυνοµία, η οποία λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία. 
 

Άρθρο 79 : Κανονιστικές  Αποφάσεις  

1. Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους 
εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας, µε 
τις οποίες: 
α) Θέτουν κανόνες: 
α.1. Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος, των θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων 
υδάτινων αποθεµάτων από τη ρύπανση. 
α.2. Για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες και 
ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές κατά την τουριστική περίοδο. 
α.3. Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους 
χώρους της εδαφικής τους περιφέρειας και γενικότερα για τη διασφάλιση και 
αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών, λαµβάνοντας υπόψη 
ιδιαίτερα τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών, ιστορικών και τουριστικών 
περιοχών. 
α.4. Για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, των µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της 
κυκλοφορίας, τον προσδιορισµό και τη λειτουργία των χώρων στάθµευσης των 
οχηµάτων, καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία µετρητών ή εγκαταστάσεων 
ρύθµισης της στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους. 
β) Καθορίζουν τον τρόπο εφαρµογής των αναγκαίων, κατά περίπτωση, µέτρων για 
την πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκαγιών σε κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτερα 
στους χώρους διάθεσης των απορριµµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές 
πυροσβεστικές διατάξεις. 
γ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας µουσικής σε καταστήµατα που 
λειτουργούν στην πόλη, λαµβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές 
συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση. 
δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: 
δ.1. Για τη χρήση και λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών αγορών, των 
εµποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή µη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των 
χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων. 
δ.2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και 
των λοιπών κοινόχρηστων χώρων. 
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δ.3. Για τη χρήση και λειτουργία των συστηµάτων ύδρευσης, άρδευσης και 
αποχέτευσης. 
δ.4. Για τη λειτουργία των δηµοτικών και κοινοτικών κατοικιών, των θέρετρων, των 
κατασκηνώσεων και τουριστικών εγκαταστάσεων. 
ε) Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που 
επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και τους κοινόχρηστους, 
δηµοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα µέσα 
προβολής υπαίθριας διαφήµισης. Μπορούν επίσης να καθορίζουν ειδικότερες 
προδιαγραφές και προϋποθέσεις κατασκευής και τοποθέτησης διαφηµιστικών 
πλαισίων και επιγραφών σε επαγγελµατικούς χώρους, ανάλογα µε τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες, λαµβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωµία και την αισθητική του χώρου. 
στ) Προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και 
λειτουργία καταστηµάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη 
χορήγηση της άδειας των οποίων είναι αρµόδιοι, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές 
διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος, του αιγιαλού και της παραλίας, της 
δασικής νοµοθεσίας, της νοµοθεσίας για την πυροπροστασία, για τους 
αρχαιολογικούς και ιστορικούς τόπους, τις διατάξεις του γενικού πολεοδοµικού 
σχεδίου, του οικοδοµικού κανονισµού και τους γενικούς όρους που προβλέπονται 
από τις σχετικές υγειονοµικές διατάξεις. 
Μπορούν, επίσης, πέραν των ανωτέρω, να προσδιορίζουν ειδικότερους όρους και 
προϋποθέσεις για την ίδρυση και εγκατάσταση των ανωτέρω επιχειρήσεων και 
δραστηριοτήτων σε περιοχές, που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και 
αρχιτεκτονικό περιβάλλον, την αισθητική φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες 
των πόλεων και των οικισµών, εκτός των περιοχών, για τις οποίες έχουν 
προσδιορισθεί ειδικότεροι όροι χρήσεων γης. 
2. Οι αποφάσεις της ανωτέρω παραγράφου λαµβάνονται από τα δηµοτικά ή κοινοτικά 
συµβούλια µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους, το 
συντοµότερο δυνατό διάστηµα από την έναρξη της δηµοτικής ή κοινοτικής περιόδου. 
Την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των ∆ήµων εισηγείται στο 
δηµοτικό συµβούλιο η δηµαρχιακή επιτροπή. 
Εάν η κανονιστική διάταξη αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια ενός τοπικού 
διαµερίσµατος ή οικισµού, η δηµαρχιακή επιτροπή διαµορφώνει την εισήγησή της, 
µετά από γνώµη του οικείου τοπικού συµβουλίου. 
Για τη διαµόρφωση της εισήγησης, η δηµαρχιακή επιτροπή λαµβάνει υπόψη τις 
παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρµόδιων κοινωνικών και επαγγελµατικών 
φορέων και οµάδων πολιτών της περιφέρειας του ∆ήµου, µε τους οποίους έρχεται σε 
διαβούλευση, καθώς και τυχόν ειδικές µελέτες που έχουν εκπονηθεί για την 
αντιµετώπιση των ανωτέρω ζητηµάτων. 
3. Με τις κανονιστικές αποφάσεις της παραγράφου 1 µπορεί να καθορίζονται οι 
περιπτώσεις, για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά µέτρα και πρόστιµα, ορίζοντας 
το ύψος του προστίµου και τη διαδικασία επιβολής τους. 
4. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δηµοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες 
κείµενό τους, στο δηµοτικό ή κοινοτικό κατάστηµα του ∆ήµου ή της Κοινότητας, 
σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών 
σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραµένουν 
συνεχώς εκτεθειµένες σε χώρο του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος, που είναι 
προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, µε φροντίδα του προέδρου του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου, µπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του ∆ήµου ή της 
Κοινότητας. 
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Επιπλέον, το δηµοτικό και κοινοτικό συµβούλιο λαµβάνει µέτρα για την όσο το 
δυνατόν ευρύτερη δηµοσιοποίηση των αποφάσεων αυτών, µέσω των τοπικών µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης, εκδίδοντας ειδικούς οδηγούς ενηµέρωσης των κατοίκων και 
των οικείων επαγγελµατικών τάξεων και χρησιµοποιεί, για τον ίδιο σκοπό, 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο. 
 

Ο.Τ.Α. – Ν.Π.∆.∆. – Ιδρύµατα – Σύνδεσµοι : 
Εργαζόµενοι ανά σχέση εργασίας και επίπεδο εκπαίδευσης 

Εργασιακή σχέση Π.Ε. Τ.Ε. ∆.Ε. Υ.Ε. Σύνολο % 

∆ηµοσίου ∆ικαίου 6.495 5.331 25.856 15.335 53.017 78,9% 

Ι.∆.Α.Χ. 227 442 1.528 5.692 4.889 7,3% 

Έκτακτοι * 938 403 2.406 4.916 8.663 12,9% 

Ειδικές θέσεις 415 45 170 6 636 0,9% 

Σύνολο 8.075 6.221 29.960 25.949 67.205 100,00% 

% 12% 9,3% 44,6% 34,1% 100% - 

Άνδρες 62% Γυναίκες 38% 

Άνδρες προϊστάµενοι 40% Γυναίκες προϊστάµενοι 60% 

* α) Για εποχιακές ανάγκες (οκτώ µήνες), β) για επείγουσες και απρόβλεπτες ανάγκες 
(οκτώ µήνες), γ) προσωπικό µε αυτεπιστασία (4,5 µήνες), δ) για ανταποδοτικές 
υπηρεσίες (οκτώ µήνες) ε) συµβάσεις µίσθωσης έργου, στ) κατεπείγουσες, εποχιακές, 
πρόσκαιρες ανάγκες (δύο µήνες), ζ) λοιποί 

Πηγή : Μητρώο εργαζοµένων ΟΤΑ 2004, ΥΠΕΣ∆∆Α – Ε
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 Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  

Οι Νόµοι 2218/94 και 2240/94, θεσµοθέτησαν οριστικά τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
και υλοποίησαν µια µεταρρύθµιση που εκκρεµούσε από την ίδρυση του ελληνικού 
κράτους. Η εισαγωγή του δεύτερου βαθµού τοπικής αυτοδιοίκησης αποτέλεσε µια 
µεγάλη τοµή αποκέντρωσης εξουσιών, κρατικών αρµοδιοτήτων και πόρων και συνέβαλε 
σηµαντικά στον εκδηµοκρατισµό του κράτους. 
Οι νοµαρχίες µετατράπηκαν σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθµού, 
απέκτησαν νοµική προσωπικότητα, διοικούνται από αιρετό Νοµάρχη και αιρετό 
νοµαρχιακό συµβούλιο, που εκλέγονται απ’ ευθείας από τους πολίτες της περιφέρειάς 
τους, µε άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία. 
Στα αιρετά όργανα µεταφέρθηκαν οι περισσότερες αρµοδιότητες που ασκούσε η κρατική 
νοµαρχία. Η Ν.Α. είναι η κατ’ εξοχήν διοικητική βαθµίδα παροχής υπηρεσιών στους 
πολίτες. Η βελτίωση της επικοινωνίας των υπηρεσιών της µε τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις και η ποιότητα στις υπηρεσίες που προσφέρουν, είναι το µεγάλο στοίχηµα. 
Οι Ν.Α. παρουσιάζουν τα εξής χαρακτηριστικά : 
- Εµφανίζουν σηµαντικές γεωγραφικές, πληθυσµιακές και αναπτυξιακές διαφορές. 

- Υπάρχει ασάφεια ως προς το εύρος των αρµοδιοτήτων τους και λόγω της 
επαναφοράς ορισµένων στην κεντρική διοίκηση µε δικαστικές αποφάσεις. 

- Το προσωπικό τους είναι γενικά µεγάλης ηλικίας και υπάρχουν σηµαντικά κενά 
στους δυσπρόσιτους και νησιώτικους νοµούς. 

Οι Ν.Α. αποτελούν αυτοδιοικούµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και έχουν 
προορισµό την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειάς 
τους. ∆εν ασκούν εποπτεία στον πρώτο βαθµό και δεν θίγουν τις αρµοδιότητές του. 
Στις Ν.Α. ανήκει η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων νοµαρχιακού επιπέδου και έχουν 
περιέλθει όλες οι σχετικές αρµοδιότητες των κρατικών νοµαρχών και των νοµαρχιακών 
υπηρεσιών, µε εξαίρεση θέµατα δηµόσιας περιουσίας και αρµοδιότητες : 
Α) των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, Εξωτερικών, Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης 
Β) της εποπτείας των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού και της Ε.Σ.Υ.Ε. 
Γ) του Υπουργείου Γεωργίας : κέντρα ελέγχου και πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού 
υλικού και λιπασµάτων, αµπελουργικά φυτώρια, κρατικά κτήµατα, συνοριακοί σταθµοί 
υγειονοµικού - κτηνιατρικού ελέγχου. 
Στη συνέχεια µε νεότερους νόµους - Ν.2647/98, Ν.3013/02, Π.∆.161/02 - 
µεταβιβάστηκαν αρµοδιότητες των Υπουργείων Ανάπτυξης, Γεωργίας, Μεταφορών και 
Παιδείας. Παράλληλα όµως παρατηρήθηκε, είτε µέσω δικαστικών αποφάσεων είτε µέσω 
νεώτερων νόµων, µία τάση επανασυγκέντρωσης είτε στο επίπεδο της περιφέρειας είτε σε 
κεντρικό επίπεδο. Τα Υπουργεία Γεωργίας και Παιδείας ιδιαίτερα πίεσαν και σε κάποιο 
βαθµό πέτυχαν την επαναφορά ορισµένων αρµοδιοτήτων. 
 

 
 

Όργανα των Ν.Α. 
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- Όργανα των Ν.Α. είναι το Νοµαρχιακό Συµβούλιο (Ν.Σ.), ο Νοµάρχης και οι 
Νοµαρχιακές Επιτροπές (Ν.Ε.)1. Στις Ενιαίες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις όργανο 
αποτελεί και ο Πρόεδρος τους. 

- Ο αριθµός των µελών του Νοµαρχιακού Συµβουλίου προσδιορίζεται µε βάση τον 
πραγµατικό πληθυσµό της τελευταίας απογραφής και ο αριθµός των Ν.Ε. κυµαίνεται 
από 2 έως 6, ανάλογα µε τον πληθυσµό της Ν.Α. ή του Ν.∆. 

- Ο Νοµάρχης προΐσταται του προσωπικού και των υπηρεσιών της Ν.Α. Οι 
Αντινοµάρχες βοηθούν το Νοµάρχη στην άσκηση των καθηκόντων του. 

- Τα µέλη των Ν.Ε., συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου, ο οποίος ορίζεται µε 
απόφαση του Νοµάρχη από τους νοµαρχιακούς συµβούλους, είναι από 3 ως 6, 
ανάλογα µε τον αριθµό των µελών του Ν.Σ., ενώ στις Ενιαίες Ν.Α. συνιστώνται δύο 
Ν.Ε., που αποτελούνται από τον Πρόεδρο και 4 µέλη. ∆εν επιτρέπεται να ορισθεί 
Πρόεδρος, νοµαρχιακός σύµβουλος που έχει ορισθεί Αντινοµάρχης. 

Εποπτεία των πράξεων της Ν.Α. 
Οι πράξεις όλων των οργάνων της Ν.Α. είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν. Όλες οι 
πράξεις του Νοµαρχιακού Συµβουλίου, του Συµβουλίου της Ενιαίας Ν.Α., των 
Νοµαρχιακών Επιτροπών, των Επαρχιακών Συµβουλίων και των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των ΝΠ∆∆ και ιδρυµάτων της Ν.Α. αποστέλλονται στο Γενικό Γραµµατέα 
της Περιφέρειας µέσα σε δέκα ηµέρες από τη λήψη τους. Ο Γενικός Γραµµατέας 
παραπέµπει στην τριµελή επιτροπή που προβλέπει ο Ν. 2218/94, όσες θεωρεί µη νόµιµες. 

Ιδρύµατα – ΝΠ∆∆ – Επιχειρήσεις 
Οι Ν.Α. µπορούν να συνιστούν Ιδρύµατα, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
και επιχειρήσεις για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες. 

Οργάνωση Υπηρεσιών – Προσωπικό 
Το Νοµαρχιακό Συµβούλιο καταρτίζει τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών µε τον 
οποίο καθορίζονται : 
- Η διάρθρωση σε οργανικές µονάδες (γενικές διευθύνσεις, διευθύνσεις, τµήµατα, 

αυτοτελή γραφεία), ο τίτλος, η έδρα και οι αρµοδιότητές τους, 

- Οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού (κατηγορίες, κλάδοι, ειδικότητες, 
βαθµοί) και ειδικά αυτές από τις οποίες κρίνονται οι θέσεις των προϊσταµένων. 

- Οι θέσεις του προσωπικού ειδικών θέσεων και ιδιαίτερα η θέση του µετακλητού 
Γενικού Γραµµατέα, ο οποίος προΐσταται µετά τον Νοµάρχη όλων των υπηρεσιών. 

- Οι θέσεις του ειδικού επιστηµονικού, του τεχνικού και του βοηθητικού προσωπικού 
που προσλαµβάνεται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
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Ο Υπαλληλικός Κώδικας και οι διατάξεις του Π.∆.50/01, όπως ισχύει, για τα προσόντα 
διορισµού εφαρµόζονται και στους υπαλλήλους των Ν.Α. Για τις προσλήψεις 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 2190/94. 

 
 
 
 

Αρµοδιότητες και πολιτικές 
Αν και παρατηρούνται πολλά προβλήµατα στην άσκηση των αρµοδιοτήτων και την 
στελέχωση των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, τα αιρετά τους όργανα έχουν σηµαντικές 
δυνατότητες, για να ασκούν πολιτικές νοµαρχιακού επιπέδου που επηρεάζουν τις 
οικονοµικές και κοινωνικές δραστηριότητες του νοµού τους και για να κατασκευάζουν 
νοµαρχιακές υποδοµές µε αναπτυξιακές επιπτώσεις. 
Το µεγαλύτερο τµήµα των αρµοδιοτήτων των Ν.Α. έχει σχέση µε την παροχή αδειών και 
την άσκηση ελέγχων κυρίως στις οικονοµικές αλλά και σε ευρύτερες κοινωνικές 
δραστηριότητες. Η ισχύουσα νοµοθεσία καθορίζει το περιεχόµενο αυτής της 
δραστηριότητας, αλλά η ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών, η ένταση των ελέγχων 
σε συγκεκριµένες κατευθύνσεις και προτεραιότητες, ο συντονισµός των τοπικών φορέων 
αποτελούν αντικείµενο των αιρετών οργάνων και των πολιτικών που ασκούν σε 
νοµαρχιακό επίπεδο. 
Τα συνοπτικά παραδείγµατα που ακολουθούν, δείχνουν το εύρος των δυνατοτήτων που 
έχει µια Ν.Α. για να ασκήσει τις αρµοδιότητες της. 
1. Η προστασία του καταναλωτή, µε ένταση των ελέγχων στις επιχειρήσεις τροφίµων 

και ποτών και γενικότερα στη διατροφική αλυσίδα, αποτελεί παράδειγµα όχι µόνο 
επιτυχούς άσκησης συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων, αλλά συγκρότησης και άσκησης 
αντίστοιχης πολιτικής σε νοµαρχιακό επίπεδο. 

2. Η δραστηριοποίηση πολλών Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων την περίοδο 
καταπολέµησης της γρίπης των πτηνών προφύλαξε την δηµόσια υγεία, αλλά 
ταυτόχρονα έδειξε στους πολίτες ότι η κεντρική διοίκηση δεν µπορεί από µόνη της να 
αντιµετωπίσει ανάλογα προβλήµατα. 

3. Οι προσπάθειες Ν.Α. σε τουριστικούς νοµούς να διαµορφώσουν συγκεκριµένη 
τουριστική φυσιογνωµία και ταυτότητα, συντονίζοντας τις υπηρεσίες τους και 
ασκώντας ελέγχους ανάλογα µε τις προτεραιότητές τους, ενίσχυσαν την τοπική 
οικονοµία. 

4. Ο τρόπος µε τον οποίο µια Ν.Α. ασκεί εποπτεία και έλεγχους σε φορείς κοινωνικής 
πρόνοιας και παροχής υπηρεσιών υγείας, τόσο ιδιωτικούς όσο και δηµόσιους, 
αφενός µεν καταξιώνει το ρόλο της, αφετέρου δε υποδηλώνει ότι τα αιρετά όργανα 
έχουν διαµορφώσει συγκεκριµένη πολιτική στα θέµατα αυτά. 

5. Ανάλογες επισηµάνεις ισχύουν για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ν.Α. σε 
ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής κάθε είδους. 
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6. Οι αδειοδοτήσεις, οι πιστοποιήσεις και οι έλεγχοι σε θέµατα µεταφορών 
συµβάλλουν σηµαντικά στις ασφαλείς µεταφορές ατόµων και εµπορευµάτων, εφόσον 
δεν ασκούνται µε γραφειοκρατικό τρόπο αλλά προκύπτουν ως αποτέλεσµα 
σχεδιασµού και πολιτικής βούλησης των αιρετών οργάνων.
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Στατιστικά στοιχεία 

Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (απλές) 47 

Ενιαίες Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 3 

Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα  7 

Σύνολο 57 

Επαρχεία 19 

 

Προσωπικό Ν.Α. 2004 2005 2006 Αιρετά όργανα 

Τακτικοί υπάλληλοι 15.563 15.487 15.872 Νοµάρχες 57 

Αορίστου χρόνου 802 778 1024 Νοµαρχ. Σύµβουλοι 1.450 

Ορισµένου χρόνου 322 177 810 Σύνολο 1.507 

Σύνολο 16.687 16.442 17.706   

 
Οικονοµικά των Ν.Α. 

Με το Ν.2672/98 κατοχυρώθηκε η οικονοµική αυτοτέλεια των Ν.Α. µε τη 
θεσµοθέτηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και διευρύνθηκε µε το 
Ν.3345/05. Οι Κ.Α.Π. αποτελούνται από τα τέλη κυκλοφορίας σε ποσοστό 10% και 
τον Φ.Π.Α. σε ποσοστό 2% . Επιπλέον οι Ν.Α. επιχορηγούνται για την κάλυψη των 
δαπανών µεταφοράς των µαθητών, τις δαπάνες λειτουργίας των προνοιακών 
ιδρυµάτων, των Κ.Ε.Π. κ.α. 
Ίδιους πόρους των Ν.Α. αποτελούν : α) ο φόρος διενέργειας τεχνικών ελέγχων 
οχηµάτων και τα τέλη αδείας οχήµατος και µεταβίβασης των αυτοκινήτων σε 
ποσοστό 100% και β) τα παράβολα που εισπράττουν και τα πρόστιµα που 
επιβάλλουν κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους (ποσοστό ορισµένων 
αποδίδεται στα αντίστοιχα Υπουργεία). 
Το Νοµαρχιακό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων αποτελεί τµήµα του Εθνικού 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και χρηµατοδοτείται από εθνικούς πόρους, 
κοινοτικές επιχορηγήσεις, τους Κ.Α.Π. και ίδιους πόρους. Τα επενδυτικά 
προγράµµατα των Ν.Α. (ΣΑΝΑ/3) περιλαµβάνουν έργα των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταµείου 
Συνοχής. 
Από το 2% του Φ.Π.Α. που αποδίδεται στις Ν.Α., το µισό διατίθεται για την κάλυψη 
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών και το υπόλοιπο µισό διατίθεται για την 
κάλυψη των επενδύσεων. Τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων 
διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη βελτίωση, 
συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού τους δικτύου. Επίσης οι Ν.Α. 
επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας για τη σχολική στέγη, από το Ταµείο 
Εθνικής Οδοποιίας για ανάλογα έργα, από το ΥΠΕΣ∆∆Α για έκτακτες ανάγκες 
(θεοµηνίες κλπ) και από άλλα Υπουργεία. 
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 Κεντρικοί  Αυτοτελείς Πόροι  

 
 
Κριτήρια  κατανοµής  
Το 2006 οι Κ.Α.Π. που εγγράφηκαν στον τακτικό προϋπολογισµό για λειτουργικές 
δαπάνες, κατανεµήθηκαν µε τις Κ.Υ.Α. 12145/06 και 30241/06. Τα κριτήρια 
κατανοµής που εφαρµόστηκαν στις κατανοµές των Κ.Α.Π. του 2005 και 2006, µε 
βάση τα πορίσµατα της µελέτης που εκπόνησε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. και υιοθέτησε η 
Ε.Ν.Α.Ε. έχουν ως εξής : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
Είδος κριτηρίου - Συντελεστής 

βαρύτητας (µελέτη) 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (ΚΥΑ) 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 

Πληθυσµός 

Έκταση 

Οικισµοί 

Πυκνότητα 

Έσοδα τελών οχηµάτων 

ΑΕΠ 

Ανεργία 

Ιδιωτ. Καταθέσεις 

Ορεινότητα 

Νησιωτικότητα 

Οδικό ∆ίκτυο - Βατότητα 

27,5% 

12,5% 

2% 

2% 

12,5% 

15% 

5% 

5% 

5% 

3,5% 

10% 

Τα κριτήρια κατανοµής 
έγιναν αποδεκτά, µε την 
προσθήκη του κριτηρίου 
των επισκεπτών 

∆ΑΠΑΝΕΣ 
Ο∆ΙΚΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟΥ 

Πληθυσµός 

Οδικό ∆ίκτυο – Βατότητα 

Ι.Χ./100 κατοίκους 

Επισκέπτες 

Ορεινότητα 

Νησιωτικότητα 

7% 

75% 

5% 

4% 

6% 

3% 

 

Τα κριτήρια κατανοµής 
έγιναν αποδεκτά 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΓΕΝΙΚΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 

Πληθυσµός 

Προσωπικό Ν.Α. 

Έκταση 

Ορεινότητα 

Νησιά 

40% 

42,5% 

7,5% 

6% 

4% 

Τα κριτήρια κατανοµής 
έγιναν αποδεκτά, µε την 
προσθήκη του κριτηρίου 
των εσόδων από τα τέλη 
οχηµάτων 

 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων Ποσά 

Συγχρηµατοδοτούµενο Ν.Π.∆.Ε. 340.000.000 

Λοιπό Ν.Π.∆.Ε. 750.000.000 

Κ.Α.Π. ΦΠΑ 1% 162.200.000 

Κ.Α.Π. τέλη κυκλοφορίας 78.600.000 
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Σύνολο 1.330.800.000 

Περιφέρειες (συγ. + λοιπό) 1.420.000.000 

Ο.Τ.Α.(ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ) 1.155.000.000 

 

 Κρατικές  επιχορηγήσεις  

Μέσω των κρατικών επιχορηγήσεων καλύπτονται δαπάνες που αφορούν : 
α) Τη µισθοδοσία του προσωπικού της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης το οποίο δεν 
πληρώνεται από τα έσοδα του προϋπολογισµού τους, στον οποίο δεν προβλέπονται 
αντίστοιχες πιστώσεις. Η µισθοδοσία πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισµό 
(ΥΠΕΣ∆∆Α) µέσω των ∆ΟΥ, στις οποίες οι Ν.Α. αποστέλλουν τις µισθοδοτικές 
καταστάσεις. 
β) Μεταβιβαστικές πληρωµές 
γ) Λειτουργικές δαπάνες και επενδύσεις των Ν.Α. 

Βοηθήµατα υγειονοµικής περίθαλψης και επιδόµατα κοινωνικής πρόνοιας 

Από τον κρατικό προϋπολογισµό καλύπτεται το σύνολο των δαπανών των Ν.Α. για 
την καταβολή βοηθηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης και επιδοµάτων κοινωνικής 
πρόνοιας, (προνοιακά επιδόµατα) καθώς και οποιαδήποτε αύξηση των λειτουργικών 
δαπανών τους, που προκαλείται από αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης. Για το 2007 
έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ύψους 593,1 εκατ. €. Επισηµαίνεται ότι η επιχορήγηση 
αυτή είναι ανεξάρτητη από τα έσοδα που διατίθενται στις Ν.Α. από τους Κ.Α.Π. 
Τα προνοιακά επιδόµατα χορηγούνται στα άτοµα που πληρούν τις σχετικές 
προϋποθέσεις (Α.Μ.Ε.Α., τυφλοί, κωφάλαλοι, απροστάτευτα παιδιά κλπ). Η αρµόδια 
υπηρεσία της Ν.Α. εκδίδει τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής. (συνηθίζεται να 
εκδίδονται εντάλµατα προπληρωµής στο όνοµα υπόλογου υπαλλήλου, οι δικαιούχοι 
να παίρνουν τα χρήµατα µέσω του συστήµατος ταχυπληρωµής των ΕΛΤΑ και στο 
τέλος ο υπόλογος να αποδίδει λογαριασµό). Η Υ.∆.Ε. υποβάλλει ανά δίµηνο τον 
σχετικό πίνακα (αριθµός δικαιούχων, δαπάνη ανά κατηγορία επιδόµατος) στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους. 
Η καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων χαρακτηρίζεται, ως µεταβιβαστική 
πληρωµή, που επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισµό, γιατί αποτελεί 
ουσιαστικά άσκηση κρατικής αρµοδιότητας. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται 
επίσης και οι επιχορηγήσεις για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των διάφορων 
προνοιακών ιδρυµάτων που έχει αναλάβει η Ν.Α. (προϋπολογισµός 2007, 22,5 εκατ. 
€). 

Πίνακας επιδοµάτων - προϋπολογισµός Ν.Α. 

Κατηγορία ΚΑΕ Κατηγορία ΚΑΕ 

Χανσενικοί 2711 Νοητικά καθυστερηµένοι 2725 

Αιµολυτική αναιµία κλπ 2712 Βαριά ανάπηροι 2726 

Νεφροπαθείς 2713 Επίδοµα καυσίµων 2727 

Παραπληγικοί ∆ηµοσίου 2719 Σπαστικοί 2728 

Απροστάτευτοι ανήλικοι 2721 Βοηθήµατα στέγης 2734 
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Τυφλοί 2722 Προστασία µητρότητας 2736 

Κωφάλαλοι 2723 Οµογενείς-πρόσφυγες 2739 

Παραπληγικοί κλπ 2724   

 
Μεταφορές Μαθητών 

Με το Π.∆.161/2000 η αρµοδιότητα της µεταφοράς µαθητών στα σχολεία τους 
µεταβιβάστηκε στις Ν.Α. Οι Περιφέρειες επιχορηγούνται από τον κρατικό 
προϋπολογισµό και στη συνέχεια κατανέµουν τα ποσά στους νοµούς 
(προϋπολογισµός 2007, 92 εκατ. €). 

Αποδοχές προσωπικού µερικής απασχόλησης 

Οι πρωτοβάθµιοι Ο.Τ.Α. χρηµατοδοτούνται κατά 60% περίπου για τη µισθοδοσία του 
προσωπικού µερικής απασχόλησης του Ν.3250/04 (8.000 € το χρόνο ανά άτοµο), ενώ 
η Ν.Α. για το αντίστοιχο προσωπικό χρηµατοδοτείται εξ’ ολοκλήρου  από τον κρατικό 
προϋπολογισµό (39727/4-8-05 απόφαση της τριµελούς υπουργικής επιτροπής). 

Επιχορήγηση για αµοιβή προσωπικού των Κ.Ε.Π. 

Για τη λειτουργία των Κ.Ε.Π. των Ν.Α. προσλήφθηκε προσωπικό µε σύµβαση 
µίσθωσης έργου. Η αµοιβή του ορίστηκε σε 12.000 € το χρόνο ανά άτοµο και οι Ν.Α. 
χρηµατοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισµό (για το 2007, 8,3 εκατ. €). 

Παράβολα αδειών αλλοδαπών 

Αποδίδεται στις Ν.Α. το 15% των παραβόλων που εισπράττονται για χορήγηση και 
ανανέωση αδειών παραµονής και εργασίας αλλοδαπών και κατανέµεται µε αποφάσεις 
του ΥΠΕΣ∆∆Α (προϋπολογισµός 2007, 3,38 εκατ. €). 

∆ράσεις αγροτικής ανάπτυξης 

Η προβλεπόµενη δαπάνη για το 2007, ύψους 1,2 εκατ. €, αφορά κυρίως δαπάνες 
δακοκτονίας και γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα και κατανέµεται από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης στις Ν.Α., οι οποίες. χρηµατοδοτούνται επίσης από το 
Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και ∆ασών για δαπάνες προγραµµάτων 
φυτοπροστασίας, ακριδοκτονίας, γεωργικής ενηµέρωσης κλπ (σχετικές διατάξεις: Β.∆. 
284/61, Ν. 2218/94, Ν. 2732/99, Ν. 3208/03) 

Αναπλήρωση των εσόδων που χάθηκαν από τα εισιτήρια των λεωφορείων 

Οι Ν.Α. επιχορηγούνται µε πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισµό (2,9 εκατ. € το 
2007) για την αναπλήρωση των εσόδων που χάθηκαν µε την κατάργηση των 
νοµαρχιακών ταµείων, τις αρµοδιότητες και τους πόρους των οποίων έχουν αναλάβει 
(σχετικές διατάξεις : Ν.33/75 και άρθρο 36 Ν.2218/94). 

Επιχορηγήσεις για σχολική στέγη 

Η κατασκευή των σχολικών κτιρίων αποτελεί αρµοδιότητα της Ν.Α. σε όλη τη χώρα 
πλην Αττικής. Ο Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων χρηµατοδοτεί τις Ν.Α. από το 
πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, µέσω του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, για κατασκευές και αναβαθµίσεις σχολικών µονάδων. Επιπλέον 
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πολλές Ν.Α., για να καλύψουν τις ανάγκες σε σχολικές αίθουσες, εντάσσουν ανάλογα 
έργα στα Π.Ε.Π. 

Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας 

Με απόφαση του ∆.Σ. του Τ.Ε.Ο. ποσοστό των άµεσων και έµµεσων φόρων, τελών 
κλπ που εισπράττει το Ταµείο κατατίθενται σε ειδικό λογαριασµό και αποδίδονται 
στις Ν.Α. σε µηνιαίες δόσεις. Τα έσοδα αυτά χρησιµοποιούνται για έργα οδοποιίας 
του επαρχιακού δικτύου και συντηρήσεις µηχανηµάτων. (σχετικές διατάξεις: άρθρο 
17 Π.∆. 25/28-11-1929, άρθρο 7 Ν. 3155/55, άρθρο 16 Ν. 1473/84) 

 

 

Έκτακτες χρηµατοδοτήσεις 

Η Ν.Α. χρηµατοδοτείται από τις πιστώσεις διάφορων Υπουργείων για την 
αντιµετώπιση διάφορων εκτάκτων και απρόβλεπτων αναγκών, µέσω του Π.∆.Ε., του 
τακτικού προϋπολογισµού και ειδικών λογαριασµών. Για την χρηµατοδότηση, µετά 
από αίτηµα της Ν.Α., απαιτείται απόφαση του αρµόδιου υπουργού ή κοινή απόφαση 
συναρµοδίων υπουργών και ακολουθεί η χρηµατική εντολή για την κατάθεση των 
χρηµάτων στο λογαριασµό που προβλέπεται από την νοµοθεσία κατά περίπτωση. 
Ενδεικτικά στο άρθρο 118 παρ.5 του Π.∆.30/96 αναφέρεται ότι το ΥΠΕΣ∆∆Α µπορεί 
να επιχορηγεί τις Ν.Α. για την κάλυψη δαπανών µίσθωσης µηχανηµάτων-οχηµάτων, 
καθώς και αποκατάστασης ζηµιών σε περιπτώσεις πληµµύρων, θεοµηνιών κλπ σε 
βάρος του λογαριασµού του άρθρου 68 του Ν.3033/54 και σε ποσοστό, που δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 20% των προϋπολογιζόµενων ετήσιων εσόδων του 
λογαριασµού αυτού. 

 Ίδια  έσοδα  

Τα ίδια έσοδα της Ν.Α. - τα έσοδα δηλαδή που επιβάλλει, βεβαιώνει και εισπράττει η 
ίδια - είναι ελάχιστα. Οι Κ.Α.Π. έχουν βελτιώσει σηµαντικά τα οικονοµικά της, αλλά 
τόσο αυτοί όσο και οι άλλες κρατικές επιχορηγήσεις καλύπτουν δαπάνες που 
καθορίζονται από τη νοµοθεσία ή από τους κρατικούς φορείς που τις χορηγούν. 
Στην πράξη σήµερα, ίδιοι πόροι της Ν.Α. είναι τα τέλη αδείας οχήµατος και 
µεταβίβασης των αυτοκινήτων, τα παράβολα και τα πρόστιµα (εκτίµηση 2007 111,7 
εκατ. €). 

Τέλος αδείας οχήµατος και τέλος µεταβίβασης αυτοκινήτου οχήµατος 

Τα τέλη αυτά καταβάλλονται πριν την έκδοση της άδειας ή της µεταβίβασης 
αντίστοιχα, σε ειδικό λογαριασµό τράπεζας, ο οποίος έχει συσταθεί από τις Ν.Α. για 
τον σκοπό αυτό. Αποτελούν έσοδο των Ν.Α., που εγγράφεται στον προϋπολογισµό 
τους και διατίθεται µε απόφαση της αντίστοιχης Νοµαρχιακής Επιτροπής κατά 
προτεραιότητα για την κάλυψη αναγκών των ∆ιευθύνσεων Μεταφορών - 
Επικοινωνιών και των Κ.Τ.Ε.Ο. 

 

Παράβολα 

Τα κυριότερα παράβολα που εισπράττει η Ν.Α. είναι: 
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1) Παράβολα για άδεια εγκατάστασης βιοµηχανικών και βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων (Ν. 3325/05). ∆ιακρίνονται σε : 

- Παράβολα για άδεια εγκατάστασης ανάλογα µε την αξία του µηχανολογικού 
εξοπλισµού και την ισχύ (πρώτη εγκατάσταση, επέκταση, εκσυγχρονισµός 
κ.λπ.). 

- Παράβολα για άδεια εγκατάστασης αποθηκών ανάλογα µε την χωρητικότητα. 

- Παράβολα για χορήγηση άδειας λειτουργίας (30% του πρώτου παραβόλου). 

2) Παράβολα για άδεια άσκησης διαφόρων επαγγελµάτων. 

3) Παράβολα για την ίδρυση και λειτουργία µονάδων φροντίδας προσχολικής 
αγωγής από ιδιωτικούς φορείς (βρεφικοί - παιδικοί - βρεφονηπιακοί σταθµοί, 
µονάδες φύλαξης βρεφών και νηπίων). 

Πρόστιµα 

Τα έσοδα αυτά διακρίνονται σε πρόστιµα που επιβάλλουν και εισπράττουν απ’ 
ευθείας οι Ν.Α. σε ποσοστό 100% και σε πρόστιµα που εισπράττουν οι ∆.Ο.Υ. και 
αποδίδουν ένα ποσοστό, κατά κανόνα 50%, στις Ν.Α. που τα έχουν επιβάλλει. 
Πρόστιµα για παράβαση των διατάξεων του Ν. 3325/05 : Αποτελούν έσοδο της 
οικείας Ν.Α. Όταν επιβάλλονται από κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, αποτελούν έσοδο της Ν.Α. όπου εδρεύει η αντίστοιχη 
επιχείρηση. 

Πρόστιµα στους παραβάτες των κανονισµών λειτουργίας ραδιοτηλεοπτικών 
συστηµάτων (Ν. 2801/2000) 

Μικτά κλιµάκια ελέγχου οχηµάτων (Ν. 3446/06) : Σε κάθε Ν.Α. συνιστώνται ένα ή 
περισσότερα κλιµάκια που είναι αρµόδια για τον έλεγχο νοµιµότητας και ασφάλειας 
της κυκλοφορίας και των εκποµπών καυσαερίων των οχηµάτων, τον έλεγχο 
νοµιµότητας των µεταφορών και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων. 

Τα έσοδα από την είσπραξη των προστίµων που επιβάλλονται από τα Μ.Κ.Ε. 
περιέρχονται στην οικεία Ν.Α. σε ποσοστό 70% και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά 
για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας και εξοπλισµού των κλιµακίων, των 
∆ιευθύνσεων Μεταφορών - Επικοινωνιών και των Κ.Τ.Ε.Ο. Το υπόλοιπο 30% 
αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισµού. 

Απόδοση στις Ν.Α. ποσοστού των εισπραττόµενων προστίµων που επιβάλλουν 

Στο Ν. 2946/01 (παρ. 1, άρθρο 16) προβλέπεται ότι το 50% των πάσης φύσεως 
προστίµων, χρηµατικών ποινών και προσαυξήσεων, που επιβάλλουν οι Ν.Α., 
αποτελεί έκτακτο έσοδο, εφόσον από άλλη διάταξη δεν ορίζεται µεγαλύτερο 
ποσοστό και αποδίδεται σε αυτές σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην 
Κ.Υ.Α.31404/05 (ΦΕΚ 868 Β /́ 27-06-05). 
Σε µια προσπάθεια καταγραφής των διαφόρων προστίµων που επιβάλλονται από τις 
Ν.Α. και εµπίπτουν στην εφαρµογή της Κ.Υ.Α., καταρτίσθηκε από το ΥΠ.ΕΣ. ο 
παρακάτω πίνακας, µε την επισήµανση ότι ενδεχοµένως να µην είναι πλήρης. 

∆ιατάξεις επιβολής 
προστίµου 

Είδος προστίµου Αρµόδια 
∆ιεύθυνση Ν.Α. 
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∆ιατάξεις επιβολής 
προστίµου 

Είδος προστίµου 
Αρµόδια 

∆ιεύθυνση Ν.Α. 

Ν. 1732/87, άρθρα 1, 
2 

Αγορανοµικές παραβάσεις ∆/νση Ανάπτυξης 

Ν.∆. 136/46, άρθρα 
33 - 38, 57 

Αγορανοµικές παραβάσεις »»»»» 

Ν. 2190/20, άρθρο 63 Πρόστιµα Ανωνύµων Εταιρειών »»»»» 

Ν. 3054/02, άρθρο 17 
Πρόστιµα θεµάτων πετρελαϊκής 
πολιτικής 

»»»»» 

Ν.2093/92, άρθρα 1 - 
2 

Πρόστιµα διάθεσης πετρελαίου 
θέρµανσης σε άλλες χρήσεις 

»»»»» 

Ν. 2300/95, άρθρο 
23, Ν. 1512/85, 
άρθρο 9, Ν. 1577/85, 
άρθρο 22 

Πρόστιµα αυθαιρέτων ∆/νση Πολεοδοµίας 

Ν. 3109/03, άρθρο 20 
Πρόστιµα παραβάσεων αυτοκινήτων 
Ε.∆.Χ. 

∆/νση Μεταφορών 

Π.∆. 170/03, άρθρα 2 
και 3 

Πρόστιµα στους ιδιοκτήτες λεωφορείων 
και στους φορείς παροχής 
συγκοινωνιακού έργου 

»»»»» 

Ν. 3881/58, άρθρο 39 Πρόστιµα φθοράς εγγείων βελτιώσεων ∆/νση Γεωργίας 

Ν. 2332/95, άρθρο 8 
Πρόστιµα που αφορούν τη χορήγηση 
αδειών αλιευτικών σκαφών, αλιείας και 
δυτών στα εσωτερικά ύδατα 

∆/νση Αλιείας 

Π.∆. 247/91, άρθρα 4, 
20, 21 

Εποπτεία - έλεγχος ιδιωτικών κλινικών ∆/νση ∆ηµόσιας Υγείας 

Ν.∆. 185/73, άρθ. 14α ∆ιοικητικές κυρώσεις για την παρασκευή 
και κυκλοφορία ζωοτροφών 

∆/νση Κτηνιατρικής 

Π.∆. 126/2000 
Πρόστιµα µη κατοχής προβλεπόµενων 
βεβαιώσεων από τους ιδιοκτήτες 
κρεοπωλείων 

»»»»» 

 

 Συµπεράσµατα  - προτάσεις  

Οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις κατά την ίδρυσή τους το 1994 οργανώθηκαν πάνω 
στο ισχύον νοµαρχιακό πλαίσιο. Έτσι «κληρονόµησαν» ένα ανοµοιογενές σύστηµα 
και µια πληθώρα αρµοδιοτήτων, πολλές από τις οποίες δεν ήταν παρά η λειτουργική 
κατάληξη της οργανωτικής ανάπτυξης των νοµαρχιακών υπηρεσιών, ως 
αποκεντρωµένων δοµών της κεντρικής (δηλ. κατά Υπουργεία χωρισµένης) διοίκησης. 
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Οι Ν.Α. ιδρύθηκαν βέβαια ως αυτοδιοικούµενα Ν.Π.∆.∆. και δευτεροβάθµιοι Ο.Τ.Α., 
οι οποίοι έχουν τεκµήριο αρµοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων 
νοµαρχιακού επιπέδου. Η λειτουργία όµως του βασικού κριτηρίου της τοπικής 
υπόθεσης «νοµαρχιακό τοπικό συµφέρον» είναι δυσχερής στην περίπτωση τους. 
Η Ν.Α. στερείται ιδίων εσόδων, γιατί το σύνολο σχεδόν των πόρων της αποτελείται 
από κρατικές επιχορηγήσεις. και ο τρόπος διάθεσης τους υπαγορεύεται από τη 
νοµοθεσία ή από τους επιχορηγούντες φορείς. Προδιαγράφεται εποµένως ο 
εκτελεστικός της ρόλος 
Σήµερα ο επαναπροσδιορισµός του ρόλου και των οικονοµικών λειτουργιών της Ν.Α. 
πρέπει να αρχίσει από τη σύνταξη του προϋπολογισµού της. Ο προϋπολογισµός από 
λογιστικό εργαλείο απεικόνισης των κονδυλίων κατά κωδικό που είναι σήµερα 
και το οποίο εξυπηρετεί µόνο τις ανάγκες του ελέγχου, πρέπει να µετατραπεί σε 
εργαλείο προγραµµατισµού, διαφάνειας και αξιολόγησης των εφαρµοζόµενων 
πολιτικών κάθε Ν.Α. 
∆ηλαδή, πέραν αυτών που επιβάλλονται σήµερα από το δηµόσιο λογιστικό (δαπάνες 
κατ’ αντικείµενο και είδος), πρέπει να θεσµοθετηθούν διαδικασίες και πρακτικές 
ανάλυσης και παρουσίασης των στοιχείων του, που να παρέχουν ουσιαστική 
πληροφόρηση στο κοινωνικό σύνολο και στα αιρετά όργανα. Να δοθεί εποµένως η 
ελευθερία παρουσίασης των διαφόρων κονδυλίων κατά πρόγραµµα και 
δραστηριότητα, ώστε να προκύπτουν άµεσα οι εφαρµοζόµενες πολιτικές και να 
µπορεί να γίνει σύγκριση του κόστους µε το επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών. 
Η ανάγκη όµως θεσµοθέτησης φορολογικών πηγών για τη Ν.Α. δεν σηµαίνει αύξηση 
του υφιστάµενου φορολογικού βάρους για τον πολίτη. Σηµαίνει όµως εκχώρηση µε 
νόµο ορισµένων πηγών φορολογικών εσόδων από την κεντρική διοίκηση. 
Αντικείµενο µελέτης επίσης πρέπει να είναι όχι µόνο η σταδιακή αύξηση της 
εκχώρησης φορολογικών εσόδων, αλλά και η εκχώρηση φορολογικής εξουσίας 
κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Η υφιστάµενη δυνατότητα επιβολής ειδικού ανταποδοτικού τέλους απέτυχε στην 
πράξη γιατί υπήρχαν νοµικά κενά στη διαχείρισή του. Οι φόροι που θεωρούνται 
κατάλληλοι για εκχώρηση στην Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού θεωρούνται οι φόροι που ήδη 
επιβάλλονται στα ακίνητα και στην οικονοµική δραστηριότητα των 
επιχειρήσεων. 
Κεντρικοί στόχοι πρέπει να είναι : 
1) Η ριζική αναµόρφωση του φορολογικού µας συστήµατος µε ανακατανοµή 
σηµαντικής µερίδας πόρων υπέρ της Τ.Α. α’ και β’ βαθµού . 

2) Η προσδοκώµενη αναµόρφωση του φορολογικού µας συστήµατος να γίνει µε 
τέτοιο τρόπο ώστε, εκτός από το ποσοστό της σταθερής κρατικής επιχορήγησης, 
να αποσκοπεί και στη δηµιουργία εσόδων προερχόµενων : 

- από την εκχώρηση υφισταµένων φορολογικών εσόδων 

- από τη δυνατότητα εκχώρησης φορολογικής εξουσίας, που ήδη ασκείται από 
την κεντρική διοίκηση, χωρίς πρόσθετη φορολογία στον πολίτη. 

3) Εσωτερικά δίκαιη αναδιανοµή των οικονοµικών πόρων µεταξύ α’ και β’ 
βαθµού 

4) Θεσµοθέτηση ειδικού αναπτυξιακού προγράµµατος 

Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί σύνθεση σχετικών αποφάσεων που υιοθετήθηκαν σε 
συνέδρια της Ε.Ν.Α.Ε. 
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 Εισαγωγή  στον  θεσµό της Περιφέρειας  

Η Περιφέρεια αποτελεί µία αυτοτελή ενιαία διοικητική µονάδα αποκέντρωσης της 
κρατικής διοίκησης µε αρµοδιότητες σχεδιασµού, προγραµµατισµού, συντονισµού 
και εφαρµογής των πολιτικών για την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική 
ανάπτυξη της περιοχής της. 

Ιδρυτικός νόµος της Περιφέρειας είναι ο Ν.1622/86 «Τοπική Αυτοδιοίκηση - 
Περιφερειακή Ανάπτυξη - ∆ηµοκρατικός Προγραµµατισµός». Η λέξη Περιφέρεια, 
όπως χρησιµοποιείται στο Ν.1622/86 (αλλά και στους µεταγενέστερους Ν.2503/97 & 
Ν.2218/94), έχει διπλή σηµασία : 

� Η Περιφέρεια αποτελεί γεωγραφική µονάδα που έχει συγκεκριµένα όρια, εδαφική 
έκταση, πληθυσµό και έδρα, 

� Η Περιφέρεια αποτελεί διοικητική µονάδα και αποτελείται από όργανα και 
υπηρεσίες. Όργανα της Περιφέρειας είναι ο Γενικός Γραµµατέας, το 
Περιφερειακό Συµβούλιο και οι υπηρεσίες. 

Με βάση το άρθρο 61 του Ν.1622/86 και το Π.∆.51/87, η χώρα διαιρείται σε 13 
Περιφέρειες ως εξής : 

1. Ανατολικής 
Μακεδονίας & 
Θράκης (έδρα 
Κοµοτηνή) 

2. Κεντρικής 
Μακεδονίας (έδρα 
Θεσσαλονίκη) 

3. ∆υτικής 
Μακεδονίας (έδρα 
Κοζάνη) 

4. Ηπείρου (έδρα 
Ιωάννινα) 

5. Θεσσαλίας (έδρα 
Λάρισα) 

6. Ιονίων Νήσων 
(έδρα Κέρκυρα) 

7. ∆υτικής Ελλάδας 
(έδρα Πάτρα) 

8. Στερεάς Ελλάδας 
(έδρα Λαµία) 

9. Αττικής (έδρα 
Αθήνα) 

10. Πελοποννήσου 
(έδρα Τρίπολη) 

11 Βορείου Αιγαίου 
(έδρα Μυτιλήνη) 

12. Νοτίου Αιγαίου 
(έδρα Ερµούπολη) 

 13. Κρήτης (έδρα Ηράκλειο) 

Ο Ν. 2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» δίνει στην Περιφέρεια το 
χαρακτήρα ενιαίας αποκεντρωµένης µονάδας διοίκησης του κράτους. Ενοποιεί τόσο 
τις διάσπαρτες διανοµαρχιακές υπηρεσίες όσο και τις περιφερειακές υπηρεσίες, 
νοµαρχιακού επιπέδου, των Υπουργείων σε ενιαία οργανωτική δοµή και παράλληλα 
τις αποδεσµεύει από τις κεντρικές υπηρεσίες των αντίστοιχων Υπουργείων. 
Η Περιφέρεια ως διοικητική µονάδα έχει : 
� δικό της προσωπικό και δικό της προϋπολογισµό 

� µηχανισµούς διαχείρισης των πιστώσεων έργων περιφερειακού χαρακτήρα 
(ΣΑΕΠ). 

Παράλληλα διατηρεί και το χαρακτήρα της ως µονάδας περιφερειακής ανάπτυξης. 

 
 
Όργανα 
Α. Ο Γενικός Γραµµατέας είναι εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και υπεύθυνος για την 
άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής για τα θέµατα που αφορούν την Περιφέρεια : 
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- Είναι προϊστάµενος όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και των 
αστυνοµικών, πυροσβεστικών και λιµενικών υπηρεσιών. 

- Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει την δράση των υπηρεσιών και των 
υπαλλήλων της Περιφέρειας. 

- Ασκεί αποκλειστικά τις αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί ή µεταβιβασθεί στις 
υπηρεσίες της Περιφέρειας και κάθε άλλη αρµοδιότητα που παρέχεται ή 
ανατίθεται σ' αυτόν από το νόµο. 

- Ασκεί εποπτεία στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

- Εποπτεύει τα Ν.Π.∆.∆. που εδρεύουν στην Περιφέρεια και δεν εποπτεύονται από 
τα Υπουργεία ή τους Ο.Τ.Α. 

- Είναι πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης. 

Β. Το Περιφερειακό Συµβούλιο λειτουργεί ως όργανο δηµοκρατικού 
προγραµµατισµού και αποτελείται από : 
1. Το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ως Πρόεδρο 

2. Τους Προέδρους των Ενιαίων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τους Νοµάρχες 
της Περιφέρειας 

3. Έναν εκπρόσωπο από κάθε Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων που 
περιλαµβάνει η Περιφέρεια 

4. Έναν εκπρόσωπο της περιφερειακής οργάνωσης των παρακάτω φορέων : 
Επιµελητήρια των παραγωγικών τάξεων, Τεχνικό - Γεωτεχνικό - Οικονοµικό, 
Α.∆.Ε.∆.Υ., ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., Γ.Σ.Ε.Ε. 

Ειδική σύνθεση έχουν τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών Αττικής, 
Κεντρικής Μακεδονίας, ∆υτικής Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου. 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχει την ευθύνη για τον σχεδιασµό, τον 
προγραµµατισµό και το συντονισµό της ανάπτυξης της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του δηµοκρατικού προγραµµατισµού. 

Αποτελεί χώρο έκφρασης της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εκπροσώπων των 
παραγωγικών τάξεων, που δρουν στο χώρο της Περιφέρειας, δηµιουργώντας 
συµµετοχικό πλαίσιο για τη διαµόρφωση της αναπτυξιακής πολιτικής και 
εξειδικεύοντας τους στόχους της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής σε τοπικό 
επίπεδο. 

Οργανωτική δοµή 
Η Περιφέρεια διαρθρώνεται ως εξής : 
- Γραφείο Γενικού Γραµµατέα 

- Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας 

- Τµήµα Π.Σ.Ε.Α. 

1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας 
- Επικουρεί τον Γ.Γ. στην άσκηση των καθηκόντων του, επιµελείται της 

αλληλογραφίας του και της τήρησης των σχετικών αρχείων και στοιχείων. 

- Οργανώνει την επικοινωνία του Γ.Γ. µε τις υπηρεσίες και τους πολίτες. 
Πληροφορεί τα µέσα ενηµέρωσης της Περιφέρειας για τις κρατικές 
δραστηριότητες. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:15 EEST - 52.53.217.230



 

 35 

2. Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας 
Συγκροτείται από : 
� Τις ∆ιευθύνσεις : 

1. Σχεδιασµού και Ανάπτυξης  2. Υγείας και Πρόνοιας 

3. ∆ηµοσίων Έργων 4. Ελέγχου - Κατασκευής Έργων 

5. Ελέγχου Συντήρησης Έργων 6. Περιβάλλοντος και Χωροταξίας 

7. ∆ασών 8. Γεωργικής Ανάπτυξης 

9. Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 10. ∆ιοίκησης 

� Το αυτοτελές Τµήµα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών, το Γραφείο 
Πολιτικής Προστασίας και τις Επιθεωρήσεις ∆ασών 

Αυτές οι οργανικές µονάδες έχουν αρµοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια και είναι 
εγκατεστηµένες στην έδρα της. 
� Επίσης από τις ∆ιευθύνσεις : 

- Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ∆ιοίκησης που λειτουργούν στους Νοµούς ή 
Νοµαρχίες της Περιφέρειας, εκτός από εκείνους που βρίσκεται η έδρα της 
Περιφέρειας 

- ∆ασών - ∆ασαρχεία 

Οι ανωτέρω ∆ιευθύνσεις έχουν αρµοδιότητα µόνο σε νοµαρχιακό επίπεδο. 
3. ∆ικαστικό Γραφείο Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους : το γραφείο αυτό 
ασχολείται µε την διεκπεραίωση των νοµικών υποθέσεων της Περιφέρειας. 
4. Τµήµα Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) το οποίο 
αναλαµβάνει το χειρισµό καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. 
5. Τέλος, σε κάθε Περιφέρεια λειτουργεί το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης, 
καθώς και η ∆ιαχειριστική Αρχή του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος. Οι αρµοδιότητες του Ταµείου συνίστανται κυρίως : 
- στη διαχείριση των πιστώσεων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και 

των χρηµατοδοτήσεων από φορείς του δηµόσιου τοµέα και από ευρωπαϊκά 
προγράµµατα 

- στην τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας 

- στην άσκηση της ταµιακής της διαχείρισης 

Επιπλέον µε τους Νόµους 2790/00 και 2910/01 οι Περιφέρειες ασκούν αρµοδιότητες 
σε θέµατα που αφορούν τους οµογενείς από τις πρώην ανατολικές χώρες και σε 
θέµατα υλοποίησης της µεταναστευτικής πολιτικής και απονοµής της ελληνικής 
ιθαγένειας. 

 
 
 

 Το θεσµικό και  χρηµατοδοτικό  πλαίσιο  της  περιφερειακής - 
τοπικής ανάπτυξης  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
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Απαραίτητες προϋποθέσεις για την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής 
ανάπτυξης είναι η ύπαρξη κατάλληλου θεσµικού και χρηµατοδοτικού πλαισίου, το 
οποίο : 
� Θεσµοθετεί διαδικασίες αναπτυξιακού προγραµµατισµού και προσδιορίζει τα 

όργανα εκπόνησης και παρακολούθησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων. 

� Εξασφαλίζει τη χρηµατοδότηση των έργων τεχνικής και κοινωνικής υποδοµής και 
καθορίζει τους φορείς µελέτης και εκτέλεσης των έργων αυτών 

� Παρέχει κίνητρα για την πραγµατοποίηση παραγωγικών επενδύσεων από τον 
ιδιωτικό και κοινωνικό τοµέα της οικονοµίας 

� Ενισχύει τους µηχανισµούς τεχνικής και επιστηµονικής υποστήριξης της 
αναπτυξιακής διαδικασίας 

� Καταπολεµά την ανεργία και αναβαθµίζει τα προσόντα του εργατικού δυναµικού, 
µέσω της επιµόρφωσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  
Ο Νόµος 1622/86 προσδιόρισε τη διαδικασία, το περιεχόµενο και τα όργανα του 
δηµοκρατικού προγραµµατισµού : 
¬ Σε εθνικό επίπεδο, το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, σε συνεργασία 

µε τα άλλα Υπουργεία και τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµούς (∆ΕΚΟ), 
εκπονούν το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα (Ε.Α.Π.). 

¬ Σε περιφερειακό επίπεδο, τα 13 Περιφερειακά Συµβούλια εκπονούν τα 
Περιφερειακά Αναπτυξιακά Προγράµµατα (Π.Α.Π.), στα πλαίσια των 
κατευθύνσεων περιφερειακής πολιτικής που προσδιορίζονται από το Ε.Α.Π. 

¬ Σε νοµαρχιακό επίπεδο, τα 57 Νοµαρχιακά Συµβούλια εκπονούν τα Νοµαρχιακά 
Αναπτυξιακά Προγράµµατα (Ν.Α.Π.), στα πλαίσια των σχετικών κατευθύνσεων 
που προσδιορίζονται από τα αντίστοιχα Π.Α.Π. 

¬ Σε τοπικό επίπεδο, οι ∆ήµοι εκπονούν τα Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράµµατα 
(Τ.Α.Π.), στα πλαίσια των σχετικών κατευθύνσεων που προσδιορίζονται από τα 
αντίστοιχα Ν.Α.Π. 

Σε κάθε επίπεδο προγραµµατισµού εκπονούνται : 
� Το µεσοχρόνιο αναπτυξιακό πρόγραµµα (πενταετές) 

� Το ετήσιο πρόγραµµα που εξειδικεύει το πενταετές 

Η διαδικασία εκπόνησης των προγραµµάτων είναι αµφίδροµη και καθορίζεται ως 
εξής : 
1) Τα προγράµµατα (πενταετή και ετήσια) του ανώτερου επιπέδου προγραµµατισµού 
αποτελούν το πλαίσιο του αµέσως κατώτερου. 

2) Τα προγράµµατα (πενταετή και ετήσια) ενός επιπέδου αποτελούν εισροή για την 
εκπόνηση των προγραµµάτων του αµέσως ανώτερου. 

Ο Νόµος 2218/94 ενδυνάµωσε τα όργανα του περιφερειακού αναπτυξιακού 
προγραµµατισµού : 
� Θεσµοθέτησε το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης (ένα σε κάθε Περιφέρεια), 

που αναλαµβάνει τη διαχείριση του Π.Α.Π., καθώς και την διαχείριση και τεχνική 
υποστήριξη της εφαρµογής του. 
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� Πραγµατοποίησε σοβαρή θεσµική µεταρρύθµιση στο νοµαρχιακό επίπεδο, 
µετατρέποντας τα Νοµαρχιακά Συµβούλια του Ν.1235/82 σε όργανα 
∆ευτεροβάθµιας Αυτοδιοίκησης, που εκλέγονται µε άµεση και καθολική 
ψηφοφορία από το λαό. 

Ο Νόµος 2503/97 ενίσχυσε την περιφερειακή κρατική διοίκηση µε την 
αποσυγκέντρωση αρµοδιοτήτων και λειτουργιών της κεντρικής διοίκησης : 
 Συγκρότησε την Περιφέρεια ως ενιαία αποκεντρωµένη µονάδα διοίκησης του 

κράτους. 

 Καθόρισε τις διαδικασίες µεταφοράς αρµοδιοτήτων, πόρων, µέσων και 
προσωπικού στις Περιφέρειες, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ∆ήµους και 
Κοινότητες. Με το Ν.2647/98 µεταβιβάστηκαν πολλές αρµοδιότητες στους 
αντίστοιχους φορείς. 

 Στα πλαίσια του εθνικού σχεδιασµού, ανέθεσε στην Περιφέρεια το σχεδιασµό, 
προγραµµατισµό και εφαρµογή πολιτικών για την οικονοµική, κοινωνική και 
πολιτιστική της ανάπτυξη. Στη κατεύθυνση αυτή αποκέντρωσε τις διαδικασίες του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων µε την καθιέρωση των Συλλογικών 
Αποφάσεων Έργων Περιφέρειας (Σ.Α.Ε.Π.). 

 Θεσµοθέτησε το Συµβούλιο Περιφερειών για τη στήριξη της περιφερειακής 
διοίκησης και την εναρµόνιση των περιφερειακών πολιτικών, καθώς και ειδικά 
συντονιστικά συµβούλια για : α) θέµατα σχεδιασµού και παρακολούθησης 
αναπτυξιακών προγραµµάτων και κινήτρων ιδιωτικών επενδύσεων, β) για το 
χώρο αρµοδιότητας του ΥΠ.ΜΑ.Θ. και του ΥΠ. Αιγαίου µε στόχο τον 
συντονισµό της δράσης των αντίστοιχων περιφερειών. 

 Προσδιόρισε επίσης τους οργανισµούς των Περιφερειών, τις αρµοδιότητες των 
υπηρεσιών τους σε περιφερειακό και νοµαρχιακό επίπεδο, τόσο σε θέµατα 
διοίκησης όσο και σε θέµατα προγραµµατισµού και καθόρισε τις διαδικασίες 
στελέχωσης τους. 

Ο Νόµος 2539/97 αναβάθµισε τα όργανα του τοπικού αναπτυξιακού 
προγραµµατισµού : 
¬ Επέλυσε µε ριζικό τρόπο το πρόβληµα του κατακερµατισµού των δήµων και των 

κοινοτήτων, εφαρµόζοντας τις σχεδιασµένες συνενώσεις (από 5.775 
πρωτοβάθµιοι Ο.Τ.Α. σε 1.031) και δηµιουργώντας τις ουσιαστικές προϋποθέσεις 
για την εκπόνηση και υλοποίηση των Τ.Α.Π. 

¬ Εξασφάλισε σε ικανοποιητικό βαθµό τη χρηµατοδότηση των επενδυτικών 
σχεδίων και ορισµένων λειτουργικών δαπανών των νέων δήµων µε τη 
θεσµοθέτηση του Ειδικού Προγράµµατος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.ΤΑ.). 

Ο Ν. 2539/97 εφαρµόστηκε µε το πρόγραµµα “Ιωάννης  Καποδίστριας”,  που 
αποτέλεσε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιελάµβανε τα µέτρα, τους πόρους και τις 
πολιτικές στήριξης µε ιδιαίτερο σύστηµα διοίκησης και παρακολούθησης. 
Με το Ν.3274/04 θεσπίστηκε το Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ», µε σηµαντικές καινοτοµίες όσον αφορά τη 
χρηµατοδότηση, τις επιλέξιµες ενέργειες και τις διαδικασίες υλοποίησης. Αντικείµενο 
του προγράµµατος είναι η υποστήριξη των δήµων και των κοινοτήτων για να 
υλοποιήσουν επενδύσεις τοπικής ανάπτυξης και να βελτιώσουν την ποιότητα των 
υφιστάµενων υποδοµών και υπηρεσιών µε κριτήριο την ισόρροπη και βιώσιµη 
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ανάπτυξη. Το πρόγραµµα έχει πενταετή διάρκεια, 2005 - 2009 και 
συγχρηµατοδοτείται από πόρους της τοπικής αυτοδιοίκησης (65%) και της κεντρικής 
διοίκησης (35%). 

ΚΙΝΗΤΡΑ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Ο νέος αναπτυξιακός Νόµος 3299/04, παρέχει κίνητρα για την πραγµατοποίηση 
παραγωγικών επενδύσεων : επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης, φορολογικές απαλλαγές, επιδότηση του κόστους της απασχόλησης. 
Τα ποσοστά των χορηγουµένων κινήτρων διαφοροποιούνται κατά περιοχή (η χώρα 
έχει διαιρεθεί σε 4 ζώνες) και κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας (πέντε 
κατηγορίες). 
Τα κίνητρα αφορούν τις επενδύσεις στην αγροτική παραγωγή και τη µεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων, στη βιοµηχανία, τη βιοτεχνία, τα µεταλλεία - λατοµεία, στην 
παραγωγή ενέργειας από ήπιες µορφές και στην εξοικονόµηση της. Επίσης στην 
ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό ξενοδοχειακών µονάδων, χιονοδροµικών 
κέντρων ιαµατικών πηγών, µαρίνων, αθλητικών κέντρων, ψυχαγωγικών 
επιχειρήσεων, κ.α. 
Ενισχύονται επίσης οι επενδύσεις σε : εµπορευµατικά κέντρα, νέες τεχνολογίες 
επικοινωνιών, ανάπτυξη λογισµικού, εφαρµογή προηγµένων τεχνολογιών, 
επιχειρηµατικά σχέδια, βιοτεχνικά κέντρα, σταθµούς αυτοκινήτων, παροχή 
υπηρεσιών ποιότητας, εργαστήρια εφαρµοσµένης έρευνας, προστασίας του 
περιβάλλοντος, κέντρα θεραπείας για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, εκµετάλλευση µέσων 
µεταφοράς σε αποµακρυσµένες περιοχές, κ.α. 
Ο αναπτυξιακός νόµος καθορίζει τις υπαγόµενες επιχειρηµατικές δραστηριότητες και 
τις επιλέξιµες δαπάνες και οι επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης έχουν τη δυνατότητα 
να συγχρηµατοδοτηθούν σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του, όπως και 
οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ειδική αναφορά γίνεται στις επενδύσεις που 
πραγµατοποιούν µόνον αυτές σε βιοτεχνικά κέντρα και κτίρια, εκθεσιακά κέντρα, 
κεντρικές αγορές, σφαγεία, χώρους κοινωνικών και πολιτιστικών λειτουργιών. 
Η αξιολόγηση των προτάσεων για την πραγµατοποίηση επενδύσεων γίνεται σε 
κεντρικό επίπεδο από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, τη Γενική 
Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Ελληνικό Κέντρο 
Επενδύσεων και σε περιφερειακό από τις ∆ιευθύνσεις Σχεδιασµού και Ανάπτυξης 
των Περιφερειών. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  

Το βασικό χρηµατοδοτικό εργαλείο της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης είναι 
το Περιφερειακό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π.Π.∆.Ε.), το οποίο 
χρηµατοδοτεί έργα τεχνικής υποδοµής και κοινωνικού εξοπλισµού και 
συγχρηµατοδοτεί ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις και προγράµµατα 
επαγγελµατικής κατάρτισης. Έργα, παραγωγικές επενδύσεις και προγράµµατα µε 
σηµαντικές επιπτώσεις στην περιφερειακή ανάπτυξη, χρηµατοδοτούν επίσης το 
Εθνικό Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και οι δηµόσιες επιχειρήσεις και 
οργανισµοί. 
Στα πλαίσια του περιφερειακού προγράµµατος εντάσσονται το Νοµαρχιακό 
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, το οποίο εκπονεί και διαχειρίζεται η 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τα έργα των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. 
Η ένταξη έργων και επενδύσεων στα παραπάνω προγράµµατα πραγµατοποιείται 
µέσω Συλλογικών Αποφάσεων Έργων, οι οποίες καθορίζουν το ύψος των 
πιστώσεων που θα διατεθούν ετησίως και τους φορείς εκτέλεσης των έργων : 
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1) Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Περιφέρειας - Σ.Α.Ε.Π. 

2) Συλλογικές Αποφάσεις Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης - Σ.Α.Ν.Α., οι οποίες 
κατανέµονται σε ΣΑΝΑ -1 (έργα και επενδύσεις που χρηµατοδοτούνται από 
εθνικούς πόρους) και ΣΑΝΑ 2-3 (έργα και επενδύσεις που χρηµατοδοτούνται από 
κοινοτικούς πόρους). 

3) Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Σ.Α.Τ.Α, η οποία περιλαµβάνει τα 
έργα των δήµων και των κοινοτήτων. Οι πρωτοβάθµιοι Ο.Τ.Α. εκτελούν επίσης 
έργα µε ίδιους πόρους ή µε συγχρηµατοδοτήσεις Κοινοτικών προγραµµάτων. 

Αξιόλογο ποσοστό του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων καλύπτεται από 
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα : 
� Από το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, που περιλαµβάνει 11 Εθνικά 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα (Εκπαίδευση, Απασχόληση, Κοινωνία της 
Πληροφορίας, Υγεία - Πρόνοια, Περιβάλλον, Πολιτισµός, Αγροτική Ανάπτυξη, 
Αλιεία, Ανταγωνιστικότητα, Οδικοί Άξονες - Λιµάνια - Αστική Ανάπτυξη, 
Σιδηρόδροµοι - Αεροδρόµια - Αστικές Συγκοινωνίες) και 13 Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα. 

� Από το Ταµείο Συνοχής, που συγχρηµατοδοτεί υποδοµές µεταφορών και έργα 
προστασίας περιβάλλοντος 

� Από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες : Interreg, Leader+, Urban και Equal. 

Τέλος, δεν πρέπει να παραλειφθούν οι δυνατότητες δανειοδότησης έργων και 
επενδύσεων που προσφέρει η τραπεζική αγορά και ειδικά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων. 

ΣΧΟΛΙΑ  - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
Aυτό το θεσµικό πλαίσιο παρέµεινε ανενεργό (Ν.1622/86) κυρίως σε ότι αφορά τις 
διαδικασίες του περιφερειακού και τοπικού προγραµµατισµού, αν και έχουν 
ξεκινήσει ορισµένες ενέργειες και δράσεις για την υλοποίησή του (Νόµοι 2218/94, 
2503/97, 2539/97). Οι νόµοι αυτοί έχουν ενεργοποιηθεί αποσπασµατικά µε 
διοικητικά µέτρα, που δεν εντάσσονται όµως σε µία ενιαία κατεύθυνση αναπτυξιακού 
προγραµµατισµού. Τόσο η Περιφέρεια ως αποκεντρωµένος θεσµός της δηµόσιας 
διοίκησης όσο και οι δύο βαθµοί τοπικής αυτοδιοίκησης εφαρµόζουν µόνο 
διαδικασίες ετήσιου προγραµµατισµού µέσω των προϋπολογισµών τους ή του 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και οι δραστηριότητές τους (αρµοδιότητες) 
ασκούνται κυρίως µε διοικητικές ρυθµίσεις και ταµειακή λογική. 
Το 1986 µε την έναρξη των Μεσογειακών Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων 
(Μ.Ο.Π.) εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα διαδικασίες αναπτυξιακού 
προγραµµατισµού στην κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση µεσοπρόθεσµων 
περιφερειακών προγραµµάτων. 
Ακολούθησαν το πρώτο, δεύτερο και τρίτο Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Κ.Π.Σ.) 
µε βάση τα οποία εκπονήθηκαν δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα (Π.Ε.Π.) σε κάθε περίοδο, µε έργα και δράσεις περιφερειακού, 
νοµαρχιακού και τοπικού χαρακτήρα για όλους τους κλάδους οικονοµικής 
δραστηριότητας (πολυτοµεακά). 
Μέσω των προγραµµάτων αυτών ενισχύθηκε ο προγραµµατικός και αναπτυξιακός 
ρόλος της Περιφέρειας, συγχρηµατοδοτήθηκαν σηµαντικά έργα της νοµαρχιακής 
αυτοδιοίκησης, των δήµων και των κοινοτήτων, εφαρµόστηκαν ουσιαστικά για 
πρώτη φορά διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης µεσοπρόθεσµων 
προγραµµάτων (Μ.Ο.Π., Π.Ε.Π.) και καταβλήθηκαν σηµαντικές προσπάθειες 
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συντονισµού των κεντρικών (Υπουργεία, ∆ΕΚΟ) µε τους περιφερειακούς και 
τοπικούς φορείς. 
Οι διαδικασίες αυτές όµως δεν εντάχθηκαν σε µία ενιαία λογική και λειτουργία της 
δηµόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε επηρέασαν το σύνολο των 
αρµοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της Περιφέρειας και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ 
βαθµού. Αντίθετα παρέµειναν στα πλαίσια των κοινοτικών κανονισµών και 
ρυθµίσεων και οριοθετήθηκαν από τις αναγκαιότητες απορρόφησης και 
ανακατανοµής των σχετικών πόρων. 
Mε βάση όµως τις τελευταίες θεσµικές εξελίξεις - αναβάθµιση της Περιφέρειας, 
ανασυγκρότηση της πρωτοβάθµιας αυτοδιοίκησης (νέοι δήµοι), λειτουργία της 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης - καθίσταται επιτακτική η εφαρµογή συστηµάτων 
ενιαίου προγραµµατισµού για τις περιφερειακές και τοπικές δοµές διοίκησης και 
αυτοδιοίκησης που να καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων τους και όχι µόνο 
τις κοινοτικές παρεµβάσεις. 
Αυτή η σύντοµη περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 
ενώ υπάρχει το πλαίσιο για την υιοθέτηση και υλοποίηση µεθόδων περιφερειακού και 
τοπικού αναπτυξιακού προγραµµατισµού, αφενός µεν δεν έχει ενεργοποιηθεί µε τα 
απαραίτητα διοικητικά και οργανωτικά µέτρα, αφετέρου δε υπολειτουργεί στα 
πλαίσια διαδικασιών περιφερειακού προγραµµατισµού που απαιτεί η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
Συµπερασµατικά, υπάρχει σήµερα στην Ελλάδα ένα επαρκές θεσµικό και 
χρηµατοδοτικό πλαίσιο για την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής 
ανάπτυξης και ένα σχετικά ευνοϊκό αναπτυξιακό κλίµα. Το ζητούµενο είναι η 
βελτίωση και ο εκσυγχρονισµός των δοµών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης που έχουν την ευθύνη εφαρµογής του πλαισίου αυτού, η δηµιουργία 
και η ενίσχυση των µηχανισµών τεχνικής - επιστηµονικής υποστήριξης και η 
αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού που θα αναλάβει να ενεργοποιήσει την 
αναπτυξιακή διαδικασία. 

 
∆ηµόσιες επενδύσεις 
∆ηµόσιες επενδύσεις θεωρούνται όλες οι πάγιες και άϋλες επενδυτικές 
δραστηριότητες του ∆ηµοσίου, οι οποίες στο πλαίσιο της ακολουθούµενης 
επενδυτικής και οικονοµικής αναπτυξιακής πολιτικής στοχεύουν στην αναδιανοµή 
του εθνικού εισοδήµατος προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 
Οι δηµόσιες επενδύσεις υλοποιούνται από τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τις 
Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις καθώς και από Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου και 
Ιδιωτικού ∆ικαίου, Ανώνυµες Εταιρείες του ∆ηµοσίου και Οργανισµούς, ενώ 
καλύπτονται οργανωτικά, διοικητικά και χρηµατοδοτικά από το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων. 
Στο Π.∆.Ε. εντάσσονται ενέργειες και δράσεις, που εγκρίνονται από τον Υπουργό 
ΟΙΚ.Ο., ύστερα από πρόταση του αρµοδίου φορέα και χρηµατοδοτούνται σε βάρος 
του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων. 
Η χρηµατοδότηση του Π.∆.Ε. παρέχεται µε µία από τις ακόλουθες µορφές ανάλογα 
µε τη φύση των χρηµατοδοτούµενων ενεργειών : 
Χρηµατοδότηση από εθνικούς πόρους για ενέργειες και δράσεις κεντρικών, 
περιφερειακών και τοπικών φορέων. 
Χρηµατοδότηση από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους των εγκεκριµένων ενεργειών 
και δράσεων στα πλαίσια των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, των Κοινοτικών 
Πρωτοβουλιών, του Ταµείου Συνοχής και των λοιπών κοινοτικών προγραµµάτων. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:15 EEST - 52.53.217.230



 

 41 

Χρηµατοδότηση προγραµµάτων δανειοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων, το Ταµείο Ανάπτυξης του Συµβουλίου της Ευρώπης και άλλους 
∆ιεθνείς Οργανισµούς. 
Επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν. 2515/97 
άρθρο 18). 
Χρηµατοδότηση µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου των ανώνυµων εταιρειών του 
∆ηµόσιου Τοµέα. 
Χρηµατοδότηση επενδυτικών και λοιπών δραστηριοτήτων που εξειδικεύονται µε 
Προεδρικά ∆ιατάγµατα ή Υπουργικές Αποφάσεις. 
Χρηµατοδότηση µε συνεισφορές τρίτων. 
∆ηµοσιονοµική αποκέντρωση & Τ.Α. 
Ευρωπαϊκό & εθνικό πλαίσιο 
Ο.Ν.Ε., σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης : πληθωρισµός, επιτόκια, έλλειµµα 
προϋπολογισµού, δηµόσιο χρέος, φορολογική εναρµόνιση, δάνεια. 
Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στους Ο.Τ.Α. 
ΕΣΠΑ 2007 – 2013 : πιστοποίηση, Τοµεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράµµατα, Ταµείο Συνοχής, εδαφική συνεργασία 
∆ήµοι (νέος Κ.∆.Κ.) : οργάνωση, αρµοδιότητες, οικονοµικά, νέες τεχνολογίες 
Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος στους πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α., 
διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα 
Νέες αρµοδιότητες : δηµοτική αστυνοµία, λιµάνια, κοινωνική πολιτική 
Προοπτικές 
∆ιοικητική Μεταρρύθµιση 
Νέος Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Χρηµατοοικονοµική ανάλυση & αξιολόγηση Ο.Τ.Α.. 
Νέα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα (χρηµατοδοτική µίσθωση, Σ∆ΙΤ) 
Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
Ίδιοι πόροι - φορολογική αποκέντρωση : ΚΕ∆ΚΕ - ΕΝΑΕ  ΥΠ.ΕΣ. 
∆εδοµένα 
Προϋπολογισµός 2009, αλλαγές στις πηγές εσόδων των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. και 
της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Νέα συστήµατα κατανοµής ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, Σχολεία, ΒΝΠΣ, ΚΑΠ Ν.Α., «ΘΗΣΕΑΣ» 
Βάσεις δεδοµένων : Οικονοµικά, Προσωπικό, Επιχειρήσεις, ΝΠ∆∆ 
Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού φορολογικού συστήµατος 
Φοροδιαφυγή  40% του ΑΕΠ, σχέση δηλωθέντος και φορολογηθέντος εισοδήµατος 
µε ΑΕΠ, στατιστικές εκτιµήσεις φοροδιαφυγής 
Κατανοµή φορολογικού βάρους : αναλογία αµέσων και εµµέσων φόρων, σύγκριση µε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, φορολογικά έσοδα ως ποσοστό ΑΕΠ 
Υψηλό κόστος συµµόρφωσης - µεγάλο κόστος διαχείρισης (1,6% των φορολογικών 
εσόδων) 
 
Αρχές τοπικής φορολογίας 
Φόροι είναι οι υποχρεωτικές χρηµατικές εισφορές των φυσικών και νοµικών 
προσώπων προς το κράτος, χωρίς άµεση και ειδική αντιπαροχή του τελευταίου προς 
αυτά. 
Αρχές τοπικής φορολογίας : τα κριτήρια που πρέπει να χρησιµοποιούνται για το 
σχεδιασµό του τοπικού φορολογικού συστήµατος. Η δηµοσιονοµική αποκέντρωση 
προσθέτει νέες διαστάσεις στον τοπικό σχεδιασµό σε σχέση µε τον εθνικό. 
Φορολογική δικαιοσύνη : κατανοµή των φορολογικών βαρών ανάλογα µε τη 
φοροδοτική ικανότητα των φορολογουµένων. Οριζόντια φορολογική δικαιοσύνη = 
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ίση φορολογική επιβάρυνση των προσώπων µε ίδιες οικονοµικές και κοινωνικές 
συνθήκες. Κάθετη φορολογική δικαιοσύνη = διαφορετική φορολογική επιβάρυνση 
των προσώπων µε ανόµοιες οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες (προοδευτικοί 
φόροι). Γεωγραφική φορολογική δικαιοσύνη = δίκαιη κατανοµή των φορολογικών 
βαρών µεταξύ προσώπων διαφορετικών περιοχών (συνδυασµός φορολογικού βάρους 
και οφέλους από δηµόσιες δαπάνες). 
Εισοδηµατική ελαστικότητα εσόδων : τα φορολογικά έσοδα πρέπει να αυξάνουν 
αυτόµατα όταν αυξάνει η οικονοµική δραστηριότητα. Η τιµή της διαφέρει σηµαντικά 
από φόρο σε φόρο. 
Εξαγωγή φόρων : οι δυνατότητες που παρέχει το φορολογικό σύστηµα στους 
κατοίκους µίας περιοχής να µετακυλύουν µέρος της τοπικής τους φορολογίας σε 
κατοίκους άλλων περιοχών π.χ. φόροι σε τοπικά µονοπώλια, τέλη παρεπιδηµούντων 
ή εστιατορίων. Θετικές και αρνητικές πλευρές. 
Φορολογικός ανταγωνισµός : οι επιδράσεις του τοπικού φορολογικού συστήµατος 
στις επιλογές του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ή των νοικοκυριών. 
Επάρκεια των εσόδων : η απόδοση των φορολογικών εσόδων σε σχέση µε το κόστος 
των παρεχοµένων υπηρεσιών = λίγοι φόροι αποδοτικοί που να καλύπτουν σηµαντικό 
τµήµα των δηµόσιων δαπανών ο καθένας τους. 
Κόστος διαχείρισης : Επιβολή, βεβαίωση, είσπραξη, φορολογικές διαφορές. Πρέπει 
να είναι χαµηλό σε σχέση µε τα έσοδα που αποδίδει. Στους τοπικούς φόρους δεν 
επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακας, άρα το προηγούµενο συµπέρασµα ισχύει και 
εδώ. Μελέτες κόστους - οφέλους. 
Κόστος συµµόρφωσης : αναφέρεται στη συµµόρφωση των φορολογουµένων µε τη 
φορολογική νοµοθεσία. ∆ιακρίνεται σε οικονοµικό, διαχειριστικό, ψυχικό κόστος. 
Μακροοικονοµικές επιπτώσεις : Το δηµοσιονοµικό σύστηµα σε µία χώρα πρέπει να 
σχεδιάζεται ενιαία, ώστε να µη σηµειώνονται ανεπιθύµητες µακροοικονοµικές 
επιπτώσεις. Ο φόρος πέρα από τη µείωση της αγοραστικής δύναµης των 
φορολογουµένων, ασκεί επιδράσεις και στην οικονοµική τους συµπεριφορά, 
επηρεάζει δηλαδή σε κλαδικό και χωρικό επίπεδο την οικονοµική δραστηριότητα. 
Φόροι ειδικής διάθεσης : φόροι τα έσοδα των οποίων διατίθενται αποκλειστικά για τη 
χρηµατοδότηση συγκεκριµένων δηµόσιων αγαθών. Με αυτό τον τρόπο συνδέεται 
άµεσα η φορολογία µε τις δηµόσιες δαπάνες και οι φορολογούµενοι συµµετέχουν 
συνειδητά (κόστος - όφελος) στην εκπόνηση και υλοποίηση δηµόσιων πολιτικών. Τα 
µειονεκτήµατα αναφέρονται στη πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήµατος και 
στον κοινωνικό κατακερµατισµό του, στην ανελαστικότητα του προϋπολογισµού και 
στη µείωση της οικονοµικής αυτοδυναµίας της Τ.Α. 
Φορολογική εναρµόνιση : Πέρα από το ενιαίο δηµοσιονοµικό σύστηµα, το σύστηµα 
της τοπικής φορολογίας πρέπει να είναι επίσης εναρµονισµένο π.χ. η αυτοδιοίκηση να 
επιβάλλει τους ίδιους φόρους και οι φορολογικοί συντελεστές να κυµαίνονται στα 
ίδια επίπεδα. Η αυτοδιοίκηση ως δηµοσιονοµικός θεσµός δίνει τη δυνατότητα στα 
άτοµα να εκφράζουν διαφορετικές προτιµήσεις για τα τοπικά δηµόσια αγαθά, πράγµα 
που αναπόφευκτα οδηγεί και σε διαφορές στην φορολογική επιβάρυνση. 
Αριθµός φόρων : Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να διαθέτει ένα µικρό αριθµό φόρων, 
επαρκώς διαφοροποιηµένων, ώστε να έχει τη δυνατότητα να χρηµατοδοτεί τις 
δαπάνες της µε µικρό κόστος διαχείρισης και να εκµεταλλεύεται τη φοροδοτική 
ικανότητα των φυσικών και νοµικών προσώπων. Η κεντρική διοίκηση µε τη σειρά 
της πρέπει να γνωρίζει τις δυνατότητες των Ο.Τ.Α. να χρηµατοδοτούν µόνοι τους τις 
δαπάνες τους, για να µπορεί να σχεδιάσει ένα σύστηµα επιχορηγήσεων. 
Οι οικονοµικές λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης 
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Οι οικονοµικές λειτουργίες του κράτους αφορούν και την τοπική αυτοδιοίκηση, ως 
φορέα δηµόσιας εξουσίας και άσκησης τοπικών δηµόσιων πολιτικών. Το σύστηµα 
αυτοδιοίκησης που λειτουργεί σε κάθε χώρα και η πορεία ολοκλήρωσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζουν άµεσα τις οικονοµικές λειτουργίες των αντίστοιχων 
κρατών. 
Οι λειτουργίες αυτές ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες : σταθεροποίησης και 
ανάπτυξης (οικονοµικές πολιτικές για την ύφεση, τον πληθωρισµό, την απασχόληση, 
τους ρυθµούς ανάπτυξης, το επίπεδο τιµών), διανοµής (πολιτικές για την αναδιανοµή 
του εισοδήµατος και του πλούτου στο άριστο ή κοινωνικά επιθυµητό επίπεδο) και 
κατανοµής των µέσων παραγωγής (εφοδιασµός της κοινωνίας µε δηµόσια αγαθά, 
ρύθµιση των εξωτερικών οικονοµιών και επιβαρύνσεων, έλεγχος των µονοπωλίων). 
Μέσα δηµοσιονοµικής πολιτικής (δηµόσιες δαπάνες, φόροι και δάνεια), µέσα 
νοµισµατικής και πιστωτικής πολιτικής, µέσα εξωτερικής οικονοµικής πολιτικής, 
µέσα άµεσου ελέγχου, θεσµικές αλλαγές. 
Η τοπική αυτοδιοίκηση αναλαµβάνει κυρίως λειτουργίες κατανοµής των µέσων 
παραγωγής (τοπικά δηµόσια αγαθά, τοπικές εξωτερικές οικονοµίες και επιβαρύνσεις). 
Έχει τη δυνατότητα να αναλάβει επίσης για λογαριασµό του κράτους λειτουργίες 
διανοµής που πρέπει να έχουν εθνική εµβέλεια, αλλιώς προκαλούνται ανεπιθύµητες 
µετακινήσεις πληθυσµού και επιχειρήσεων. Επίσης έχει περιορισµένες δυνατότητες 
να αναλάβει αναπτυξιακές λειτουργίες (όχι σταθεροποίησης). 
 
 
Τοπικά δηµόσια αγαθά 
Τα δηµόσια αγαθά παρουσιάζουν δύο χαρακτηριστικά γνωρίσµατα : αδυναµία 
εφαρµογής της αρχής του αποκλεισµού (άρα το όφελος διαχέεται στο κοινωνικό 
σύνολο) και αδιαιρετότητα στην κατανάλωση (η ίδια φυσική µονάδα µπορεί να 
απολαµβάνεται από πολλά άτοµα συγχρόνως). Ο µηχανισµός της αγοράς είτε 
αδυνατεί να παράγει τα αγαθά αυτά είτε τα παράγει σε ανεπαρκείς ποσότητες. Τα 
γνωρίσµατα αυτά έχουν πολλές φορές τοπική διάσταση π.χ. ύδρευση, δηµοτικός 
φωτισµός, οπότε ορίζονται ως τοπικά δηµόσια αγαθά, την παροχή των οποίων είναι 
σκόπιµο να αναλάβει η τοπική αυτοδιοίκηση. 
Η κεντρική διοίκηση δεν έχει σαφή γνώση των αναγκών, των προτεραιοτήτων και 
των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε περιοχής. Η τοπική αυτοδιοίκηση ως θεσµός είναι 
κοντά στους πολίτες, οπότε γνωρίζει καλύτερα τις προτιµήσεις τους για τα αγαθά 
αυτά και µπορεί να τα παράγει πιο αποτελεσµατικά. 
Η παραγωγή δηµόσιων αγαθών από διαφορετικά επίπεδα διοίκησης αντιστοιχεί στην 
κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ διοίκησης και αυτοδιοίκησης. Οι αρµοδιότητες της 
τελευταίας έχουν άµεση σχέση µε τα τοπικά δηµόσια αγαθά. Η παραγωγή τους όµως 
είναι δυνατό να γίνει κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις : 
∆υνατότητα µακροπρόθεσµου προγραµµατισµού (παραγωγή τοπικών δηµόσιων 
αγαθών από ίδιους πόρους και όχι από µεταβλητές κρατικές επιχορηγήσεις). 
Κριτήριο υπευθυνότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών, 
µέσω της χρηµατοδότησης των τοπικών δηµόσιων δαπανών από τοπικούς φόρους. 
Κριτήριο της αντιληπτικότητας γιατί οι δηµότες κατανοούν άµεσα τη σχέση τοπικών 
φόρων - τοπικών υπηρεσιών. 
Καταλληλότητα ορισµένων φόρων να επιβληθούν σε τοπικό επίπεδο π.χ. φόροι 
ακίνητης περιουσίας, φόροι αυτοκινήτων, κ.α. 
Οι διαφορές µεταξύ φόρων και τελών 
Φόρος είναι η υποχρεωτική χρηµατική εισφορά των φυσικών και νοµικών προσώπων 
προς το κράτος, χωρίς άµεση και ειδική αντιπαροχή του τελευταίου προς αυτά. 
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Στοιχεία του φόρου είναι η χρηµατική καταβολή, ο υποχρεωτικός της χαρακτήρας και 
η µη παροχή συγκεκριµένης υπηρεσίας από το κράτος/Τ.Α. Με τους φόρους 
χρηµατοδοτούνται οι δηµόσιες δαπάνες που αντιστοιχούν σε δηµόσιες πολιτικές, 
δηλαδή στις οικονοµικές λειτουργίες του κράτους/Τ.Α. Γι αυτό το λόγο κάθε 
φορολογούµενος, ανεξάρτητα από τα δηµόσια αγαθά που απολαµβάνει, συµµετέχει 
υποχρεωτικά σύµφωνα µε τη φοροδοτική του ικανότητα. 
Τέλος είναι η υποχρεωτική χρηµατική εισφορά των φυσικών και νοµικών προσώπων 
προς το κράτος/Τ.Α., έναντι ειδικού ανταλλάγµατος το οποίο αντιστοιχεί σε 
συγκεκριµένη παροχή αγαθού ή υπηρεσίας. Το στοιχείο που διαφοροποιεί το φόρο 
από το τέλος είναι η σχέση ανταλλάγµατος και εισφοράς που πρέπει να είναι ανάλογη 
του οφέλους που απολαµβάνει ο φορολογούµενος (ανταποδοτικός χαρακτήρας). 
∆ικαίωµα είναι η υποχρεωτική χρηµατική εισφορά των φυσικών και νοµικών 
προσώπων προς το κράτος/Τ.Α., έναντι ειδικού ανταλλάγµατος το οποίο αντιστοιχεί 
σε παροχή αγαθού ή υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τη χρήση τους. ∆ιαφοροποιείται από 
το τέλος τόσο στον καθορισµό του ύψους, δεν είναι δηλαδή ανταποδοτικό, όσο και 
στην µη απαραίτητη χρήση του ανταλλάγµατος. 
Εισφορά είναι η υποχρεωτική χρηµατική εισφορά των φυσικών και νοµικών 
προσώπων προς το κράτος/Τ.Α., έναντι ειδικού ανταλλάγµατος µεγαλύτερης αξίας, 
το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη παροχή αγαθού ή υπηρεσίας. ∆ιαφοροποιείται 
από το τέλος στο ύψος της που είναι µικρότερο του οφέλους που απολαµβάνει ο 
φορολογούµενος. 
Η επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών στηρίζεται στη διαφοροποίηση των 
χαρακτηριστικών των δηµόσιων αγαθών και στη παραγωγή ιδιωτικών αγαθών από το 
κράτος/τοπική αυτοδιοίκηση, (επιχειρηµατική δραστηριότητα Τ.Α.) 
Φορολογική βάση είναι το µέγεθος σε σχέση µε το οποίο υπολογίζεται ο φόρος. Ως 
φορολογική βάση µπορεί να επιλεγεί οποιοδήποτε οικονοµικό χαρακτηριστικό των 
ιδιωτών ή των επιχειρήσεων π.χ. εισόδηµα, περιουσία, καταναλωτική/επαγγελµατική 
δαπάνη. 
Φορολογούµενη µονάδα είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που πληρώνουν τους 
διάφορους φόρους. Ο καθορισµός τους παίζει σηµαντικό ρόλο σε θέµατα 
φορολογικής δικαιοσύνης και διαχείρισης των φόρων. 
Φορολογικός συντελεστής είναι ο φόρος µε τον οποίο επιβαρύνεται ο 
φορολογούµενος διαιρούµενος µε τη φορολογική βάση. ∆ιακρίνεται σε προοδευτικό, 
αναλογικό και αντίστροφα προοδευτικό. Φορολογικά έσοδα είναι το γινόµενο της 
φορολογικής βάσης επί τον φορολογικό συντελεστή. 
Οι φόροι διακρίνονται σε φόρους της κεντρικής διοίκησης, της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης χωρίζονται σε 
άµεσους και έµµεσους φόρους, ανάλογα µε τη δυνατότητα µετακύλισης που έχουν οι 
φορολογούµενοι ή ανάλογα µε τον τρόπο που εκδηλώνεται η φοροδοτική ικανότητα 
των φυσικών και νοµικών προσώπων. 
Εισοδηµατική ελαστικότητα του φόρου είναι η ποσοστιαία µεταβολή των εσόδων που 
αποδίδει ως συνέπεια αντίστοιχης ποσοστιαίας µεταβολής του εισοδήµατος : Ετ = 
∆Τ/Τ προς ∆Υ/Υ, Ετ > ή = ή < της µονάδας. Ανάλογα µε το φόρο, το Υ συµβολίζει 
το ΑΕΠ, το εθνικό εισόδηµα, το προσωπικό, το διαθέσιµο, το επιχειρηµατικό 
εισόδηµα, κλπ. 
Το φορολογικό σύστηµα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Σύµφωνα µε την απόφαση του θεµατικού συνεδρίου της ΚΕ∆ΚΕ τον Μάιο του 2000 
στην Χαλκιδική και τη µελέτη για τη φορολογική αποκέντρωση που εκπόνησε το 
Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 2004, οι δήµοι και οι κοινότητες πρέπει να 
επανεξετάσουν το φορολογικό τους σύστηµα, να αναµορφώσουν τις µεθόδους 
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οικονοµικής διοίκησης και διαχείρισης που εφαρµόζουν και να επεξεργαστούν ένα 
νέο σύστηµα κατανοµής των κρατικών επιχορηγήσεων. 
Το φορολογικό σύστηµα της τοπικής αυτοδιοίκησης, µε βάση τις αρχές της τοπικής 
φορολογίας, θα πρέπει : 
α) Να καλύπτει τις βασικές αρχές της φορολογικής δικαιοσύνης και ιδιαίτερα την 
γεωγραφική της διάσταση. 
β) Να προσφέρει επάρκεια εσόδων. Αυτό σηµαίνει ότι οι τοπικοί φόροι πρέπει όχι 
µόνο να καλύπτουν τις σηµερινές ανάγκες των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α., αλλά να έχουν 
µία δυναµική προοπτική στην απόδοσή τους. 
γ) Το κόστος διαχείρισης του να είναι χαµηλό, όπως και το κόστος συµµόρφωσης των 
δηµοτών στις απαιτήσεις της τοπικής φορολογικής νοµοθεσίας 
δ) Να σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποθαρρύνει προσπάθειες εξαγωγής 
φόρων, φορολογικού ανταγωνισµού ή αρνητικών µακροοικονοµικών επιπτώσεων. 
Με βάση τα παραπάνω η αναµόρφωση του φορολογικού συστήµατος της τοπικής 
αυτοδιοίκησης επικεντρώνεται σε δύο τοµείς κυρίως : α) στη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας του ισχύοντος συστήµατος και β) στη µελέτη συγκεκριµένων 
φόρων που θα µπορούσαν να εκχωρηθούν από την κεντρική διοίκηση. 
Βελτίωση του ισχύοντος τοπικού φορολογικού συστήµατος 
Τις περισσότερες φορές που χρησιµοποιείται ο όρος “τοπικό φορολογικό σύστηµα”, 
αποκτά µία ευρεία ερµηνεία, περιλαµβάνει δηλαδή το σύνολο των τοπικών φόρων, 
τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. Ένα από τα πρώτα θέµατα που πρέπει να 
αποσαφηνιστούν είναι η ταξινόµηση σε φόρους και τέλη µε βάση τα πραγµατικά τους 
χαρακτηριστικά. Με την ισχύουσα νοµοθεσία η λογιστική αντιµετώπιση των φόρων, 
των τελών αλλά και ορισµένων επιχορηγήσεων δεν ανταποκρίνεται σε επιστηµονικά 
κριτήρια, µε αποτέλεσµα, αφενός µεν να είναι ασαφής η οικονοµική κατάσταση των 
Ο.Τ.Α. αφετέρου δε να δηµιουργούνται λανθασµένες εντυπώσεις. Φόροι 
χαρακτηρίζονται ως τέλη (τέλος ακίνητης περιουσίας, τέλος παρεπιδηµούντων, τέλος 
εκδιδοµένων λογαριασµών) ή ακόµα και κρατικές επιχορηγήσεις (φόρος ζύθου) 
ονοµάζονται και καταχωρούνται ως φόροι. 
Τα τέλη αποτελούν ουσιαστικά τιµολογιακή πολιτική για παροχή υπηρεσιών και 
επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου το χρήστη. Η κατανοµή των παρεχοµένων υπηρεσιών 
γίνεται µε κριτήριο την αγοραστική δύναµη των πολιτών και όχι τις ανάγκες τους. 
Αντίθετα, η χρηµατοδότηση των τοπικών δηµοσίων υπηρεσιών µέσω του 
φορολογικού συστήµατος µπορεί να πραγµατοποιείται µε βάση τη φοροδοτική 
ικανότητα των πολιτών, ενώ παράλληλα κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών 
παρέχεται στον Ο.Τ.Α. η δυνατότητα εφαρµογής αναδιανεµητικής πολιτικής. 
Ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα για τη οικονοµική διαχείριση των τοπικών φόρων είναι 
η διαφορά βεβαιωθέντων - εισπραχθέντων, αλλά και η απόκλιση µεταξύ 
δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων και βεβαιωθέντων εσόδων. Το πρόβληµα αυτό δεν 
αφορά µόνο τη φορολογική προσπάθεια του κάθε Ο.Τ.Α. ξεχωριστά. Έχει σχέση και 
µε τις περιορισµένες ελεγκτικές και εισπρακτικές δυνατότητες των µικρών κυρίως 
δήµων και κοινοτήτων. 
Ένα δεύτερο βήµα, σε σχέση µε την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του 
συστήµατος, είναι η αξιολόγηση του, τόσο συνολικά όσο και για κάθε ένα φόρο ή 
τέλος ξεχωριστά. Η αξιολόγηση αυτή αποβλέπει στη διατύπωση συγκεκριµένων 
προτάσεων οι οποίες θα αφορούν την αναµόρφωση του νοµικού πλαισίου ορισµένων 
φόρων ή τελών, την κατάργηση εκείνων που η διαχείριση τους δεν συµβαδίζει µε τις 
παραπάνω αρχές και την ενοποίηση ορισµένων µε στόχο την καλύτερη απόδοσή τους. 
Φορολογική αποκέντρωση 
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Σηµαντικό ρόλο στη δυνατότητα των Ο.Τ.Α. να ασκήσουν ανεξάρτητη και αυτόνοµη 
τοπική πολιτική είναι και η ελευθερία κινήσεων που τους παρέχει το τοπικό 
φορολογικό σύστηµα. Σε ένα φορολογικό σύστηµα που τα πάντα καθορίζονται από 
την κεντρική κυβέρνηση είναι φανερό ότι οι δυνατότητες παρέµβασης των Ο.Τ.Α. 
είναι λιγοστές και µετατρέπονται σε ένα διαµεσολαβητικό ή εισπρακτικό µηχανισµό. 
∆ύο είναι τα βασικά σηµεία άσκησης της φορολογικής ελευθερίας : ο καθορισµός της 
φορολογικής βάσης και η επιλογή του φορολογικού συντελεστή. 
Συνήθως ο καθορισµός της φορολογικής βάσης είναι στην αρµοδιότητα του 
κεντρικού κράτους. Αυτό συµβαίνει κυρίως για την αποφυγή φαινόµενων έντονου 
φορολογικού ανταγωνισµού µεταξύ των Ο.Τ.Α., αλλά και για τεχνικούς λόγους. Ο 
καθορισµός της φορολογικής βάσης απαιτεί γνώσεις, πληροφορίες, επιστηµονική και 
τεχνική υποδοµή που ελάχιστοι Ο.Τ.Α. διαθέτουν. Σε πολλές περιπτώσεις όµως ο 
εθνικός νοµοθέτης δίνει τη δυνατότητα παρεµβάσεων και επιµέρους διορθωτικών 
τοπικών πολιτικών από µέρους της Τ.Α. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο 
καθορισµός της αξίας των ακινήτων από τους Ο.Τ.Α., η οποία αποτελεί τη 
φορολογική βάση του φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.). 
Η ελευθερία επιλογής του φορολογικού συντελεστή ποικίλλει τόσο µεταξύ των 
ευρωπαϊκών κρατών, όσο και µεταξύ των διαφορετικών φόρων. Ακραία περίπτωση 
είναι η Ελλάδα που η φορολογική ελευθερία είναι ελάχιστη και οι περισσότεροι 
φορολογικοί συντελεστές καθορίζονται από τον εθνικό νοµοθέτη. Στο αντίθετο άκρο 
είναι πολύ σπάνιο να εντοπιστούν τοπικοί φόροι για τους οποίους οι Ο.Τ.Α. έχουν 
πλήρη ελευθερία καθορισµού των φορολογικών τους συντελεστών. Αυτό συµβαίνει 
γιατί το τοπικό φορολογικό σύστηµα αποτελεί ένα υποσύνολο του εθνικού 
φορολογικού συστήµατος. Αστοχίες στο τοπικό φορολογικό σύστηµα µπορούν να 
δηµιουργήσουν γενικότερες µακροοικονοµικές ανισορροπίες. Η τροφοδότηση των 
πληθωριστικών πιέσεων από µία ανεξέλεγκτη αύξηση των φορολογικών συντελεστών 
των τοπικών φόρων ήταν ένα από τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν οι ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις και οι αντίστοιχες Τ.Α τη δεκαετία του ’80 και ‘90. Η πιο συνηθισµένη 
περίπτωση καθορισµού τοπικού φορολογικού συντελεστή είναι να δίνεται από την 
κεντρική κυβέρνηση ένα «διάστηµα εµπιστοσύνης» (∆ανία, Πορτογαλία, Ισπανία) ή 
ένα «πλαφόν» (Αυστρία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ολλανδία), µέσα στο οποίο πρέπει να 
κινηθεί η τοπική φορολογική πολιτική. Στα τέλη του ’90 επίσης εφαρµόστηκαν 
πολιτικές «παγώµατος» των τοπικών φορολογικών συντελεστών (Σουηδία, Μ. 
Βρετανία) ή κοµψότερα «συστάσεων» (∆ανία). 
Σηµαντικό στοιχείο στην ελευθερία καθορισµού του τοπικού φορολογικού 
συντελεστή είναι και η δυνατότητα καθορισµού µηδενικού συντελεστή ή και µη 
εφαρµογής του. Σε γενικές γραµµές ο εθνικός νοµοθέτης αποφεύγει να δίνει τέτοια 
διακριτική ευχέρεια στους Ο.Τ.Α. Είναι γνωστό ότι η φορολογία έχει πολιτικό 
κόστος. Η αποφυγή του πολιτικού κόστους από πλευράς τοπικών αρχών µπορεί να 
οδηγήσει στη συρρίκνωση των τοπικών φορολογικών εσόδων και στην εξάρτηση του 
Ο.Τ.Α. από τις κρατικές επιχορηγήσεις. Η υποχρεωτικότητα όµως ή όχι της 
εφαρµογής ενός τοπικού φόρου εξαρτάται και από τη φύση του. Ο Φ.Α.Π. είναι σε 
γενικές γραµµές υποχρεωτικός στους Ο.Τ.Α. όλων των ευρωπαϊκών χωρών, µε 
εξαίρεση τη Γερµανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Μ. Βρετανία. Ο φόρος 
εισοδήµατος είναι υποχρεωτικός στις Σκανδιναβικές χώρες, όπου αποτελεί άλλωστε 
και το κύριο ίδιο έσοδο της Τ.Α. Αντίθετα, δεν είναι υποχρεωτικός στο Βέλγιο και 
την Πορτογαλία. Οι φόροι στα νοµικά πρόσωπα είναι υποχρεωτικοί στο Βέλγιο και 
στη Γερµανία, όπως επίσης ο φόρος κληρονοµιών στην Ισπανία. 
Τέλος, ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο για το τοπικό φορολογικό σύστηµα είναι η 
ύπαρξη αποτελεσµατικών τοπικών εισπρακτικών µηχανισµών. Είναι γεγονός ότι 
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ορισµένους φόρους, για λόγους τεχνικούς και οικονοµιών κλίµακας, είναι καλύτερο 
να τους διαχειρίζεται η κεντρική διοίκηση. Άλλοι όµως, όπως ο Φ.Α.Π. που έχουν 
καθαρά τοπικά χαρακτηριστικά, η διεθνής εµπειρία έχει αποδείξει ότι η διαχείριση 
τους σε τοπικό επίπεδο είναι περισσότερο αποδοτική και αποτελεσµατική. Για να 
µπορέσει όµως ένας Ο.Τ.Α. να εισπράττει τοπικά φορολογικά έσοδα θα πρέπει να 
οργανώσει εισπρακτικούς µηχανισµούς. Σε αντίθετη περίπτωση αντιµετωπίζει µεγάλο 
διαχειριστικό κόστος το οποίο του περιορίζει τα έσοδα ή στη χειρότερη περίπτωση 
καταφεύγει σε κεντρικούς εισπρακτικούς µηχανισµούς και µε αυτό τον τρόπο 
εκχωρεί ένα µέρος της οικονοµικής του αυτοτέλειας. 
Προτάσεις µεταφοράς κεντρικών φόρων στην Τ.Α. 
Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι φόροι που πιθανόν θα µεταφερθούν 
από την κεντρική διοίκηση : α) να έχουν τοπικά χαρακτηριστικά και β) να µπορούν 
να εναρµονισθούν µε το υπάρχον τοπικό φορολογικό σύστηµα και κυρίως να 
προωθούν τις οικονοµικές δυνατότητες και να αµβλύνουν τις δηµοσιονοµικές 
ανισότητες των Ο.Τ.Α. 
Άρα οι φόροι αυτοί θα πρέπει να είναι δυναµικοί, µε µικρό διαχειριστικό κόστος, να 
µην προκαλούν µεγάλες ανισότητες µεταξύ των Ο.Τ.Α. αλλά και αντιδράσεις των 
δηµοτών και να εγγυώνται επάρκεια εσόδων που να καλύπτουν τις ανάγκες της 
τοπικής αυτοδιοίκησης για ένα βάθος χρόνου. Το ύψος και η επάρκεια των εσόδων 
βέβαια εξαρτώνται άµεσα από τις αρµοδιότητες που ασκεί ή θα ασκήσει στο µέλλον η 
Τ.Α. 
Τέλος το προτεινόµενο φορολογικό σύστηµα θα πρέπει να συνδεθεί µε το σύστηµα 
κατανοµής των κεντρικών επιχορηγήσεων (Κ.Α.Π.). Η εφαρµογή των κριτηρίων της 
φορολογικής προσπάθειας και της δηµοσιονοµικής δυνατότητας στην κατανοµή των 
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων προϋποθέτουν ολοκληρωµένη και συστηµατική γνώση 
της απόδοσης και των επιπτώσεων του τοπικού φορολογικού συστήµατος. 
Η δηµοσιονοµική πολιτική της κεντρικής διοίκησης αφενός µεν προχωρά σε γενική 
αλλαγή του φορολογικού συστήµατος αφετέρου δε επιδιώκει τον περιορισµό των 
φορολογικών συντελεστών σε ορισµένους βασικούς φόρους (φόρος εισοδήµατος 
φυσικών και νοµικών προσώπων). Στα πλαίσια των γενικότερων φορολογικών 
αλλαγών είναι µία ευκαιρία στιγµή να ξεκινήσει η αναµόρφωση του τοπικού 
φορολογικού συστήµατος. 
Ι. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 
Όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές Τ.Α. επιβάλλουν µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο φόρο 
ακίνητης περιουσίας. Ο Φ.Α.Π. ιστορικά είναι ο πρώτος φόρος της ευρωπαϊκής Τ.Α. 
Ως φορολογική βάση του Φ.Α.Π. θεωρούνται οι οικοδοµές (Βέλγιο, Ιρλανδία, 
Ολλανδία) ή οι οικοδοµές και τα ακίνητα που δεν έχουν οικοδοµηθεί (Λουξεµβούργο, 
Μ. Βρετανία, Αυστρία, ∆ανία, Γαλλία, Γερµανία, Πορτογαλία). Στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, για τον υπολογισµό της φορολογικής βάσης, χρησιµοποιείται η 
«αντικειµενική αξία» ή «κτηµατολογική αξία - εισόδηµα» του ακινήτου. Σε 
ορισµένες χώρες ο καθορισµός της αξίας των ακινήτων γίνεται από ανεξάρτητες 
επιτροπές εµπειρογνωµόνων σε συνεργασία µε τους Ο.Τ.Α. (Ιρλανδία) ή από 
επιτροπές του δηµοσίου που χρησιµοποιούν ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες (Βέλγιο, 
Γαλλία, Μ. Βρετανία). Οι εκτιµήσεις αυτές αναθεωρούνται ανά τακτά χρονικά 
διαστήµατα. Η περιοδικότητα της εκτίµησης εξαρτάται από το κράτος π.χ. στην 
Ισπανία είναι ετήσια και στη ∆ανία διετής. 
Το ότι ο Φ.Α.Π. είναι τόσο διαδεδοµένος στα ευρωπαϊκά φορολογικά συστήµατα της 
Τ.Α. οφείλεται στα έντονα «τοπικά χαρακτηριστικά» του, τα οποία είναι : 
Η φορολογική του βάση δεν µπορεί να µετακινηθεί 
Η ακίνητη περιουσία δεν είναι εύκολο να αποκρυβεί, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο 
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∆εν προκαλεί φορολογικό ανταγωνισµό µεταξύ των ΟΤΑ 
Η αποκεντρωµένη διαχείριση του είναι δυνατή µε µικρό διαχειριστικό κόστος 
Είναι πολύ εύκολος ο προϋπολογισµός των εσόδων του 
Τα έργα υποδοµής των ΟΤΑ επενεργούν θετικά στην αξία των ακινήτων. Ο Φ.Α.Π. 
ουσιαστικά είναι ένας τρόπος για να χρηµατοδοτηθούν οι τοπικές δηµόσιες δαπάνες 
από αυτούς - ιδιοκτήτες ακινήτων - που πρώτα και κύρια ωφελούνται. 
Ως µειονεκτήµατα του ΦΑΠ, από τη διεθνή εµπειρία, µπορούν να θεωρηθούν : 
Η περιορισµένη του δυναµικότητα 
Η εκτίµηση της φορολογικής βάσης είναι πολύ δύσκολη, ιδιαίτερα σε χώρες που δεν 
έχουν εθνικό κτηµατολόγιο 
Είναι ιδιαίτερα ανελαστικός φόρος 
Τέλος, ο ΦΑΠ είναι ένας φόρος, από την άποψη της φορολογικής δικαιοσύνης, 
«αδιάφορος» και οι δυνατότητες αναδιανεµητικής πολιτικής είναι πολύ περιορισµένες 
Η µέχρι τώρα εµπειρία έδειξε ότι η θεσµοθέτηση φόρου ακίνητης περιουσίας απαιτεί 
ιδιαίτερη µελέτη και προσοχή σε µία χώρα όπως η Ελλάδα χωρίς κτηµατολόγιο. Η 
δηµιουργία ενός Φ.Α.Π. που θα ανήκει στην Τ.Α., θα πρέπει να συνοδευτεί : 
α) Με την συγχώνευση όλων των υπαρχόντων φόρων ακίνητης περιουσίας που 
ανήκουν είτε στην κεντρική διοίκηση είτε στην Τ.Α. 
β) Με τη µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, λόγω της αύξησης της 
αποτελεσµατικότητας των ελεγκτικών µηχανισµών. 
γ) Με τη µείωση του κόστους συµµόρφωσης των πολιτών. 
δ) Ο καθορισµός και η επικαιροποίηση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων να 
γίνεται µε την συνεργασία της ΤΑ 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ανάλογες απόψεις και προτάσεις έχουν δει το φως της 
δηµοσιότητας στο ΥΠ.ΟΙ.Ο., ενώ η εισαγωγή του ΦΠΑ στις οικοδοµές, του φόρου 
αυτοµάτου υπερτιµήµατος και του Ε.Τ.Α.Κ. καθιστούν απαραίτητο τον 
εκσυγχρονισµό της φορολογίας της ακίνητης περιουσίας. 
ΙΙ. Φόρος Εισοδήµατος 
Για να µπορέσουν οι ευρωπαϊκοί Ο.Τ.Α. να ξεπεράσουν τα µειονεκτήµατα του 
Φ.Α.Π. και κυρίως την έλλειψη δυναµικότητας και ελαστικότητας, οδηγήθηκαν πολύ 
συχνά στη θέσπιση φόρων εισοδήµατος. Οι φόροι αυτοί καλύπτουν σε ορισµένες 
χώρες (Σουηδία, Νορβηγία) την πλειοψηφία των φορολογικών τους εσόδων, ενώ σε 
άλλες (Λουξεµβούργο, Γερµανία, Πορτογαλία) αποτελούν το µεγαλύτερο και 
δυναµικότερο τοπικό φόρο. 
Σε δύο µορφές συναντάται ο φόρος εισοδήµατος στην ευρωπαϊκή Τ.Α. είτε µε την 
µορφή πρόσθετου φόρου, είτε µε την µορφή ανεξάρτητου από την Κεντρική 
∆ιοίκηση φόρου. 
Η συµµετοχή των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. στο ΦΕΦΝΠ θεσµοθετήθηκε µε το 
Ν.1828/89. Ο φόρος εισοδήµατος όµως χρησιµοποιείται απλώς ως το χρηµατοδοτικό 
µέσο των κρατικών επιχορηγήσεων. Καθορίζεται η φορολογική του βάση και οι 
φορολογικοί συντελεστές, ενώ βεβαιώνεται και εισπράττεται από την κεντρική 
κυβέρνηση. 
Ο ΦΕΦΝΠ στην Ελλάδα παρουσιάζει µεγάλη εισοδηµατική ελαστικότητα, αλλά τα 
έσοδά του έχουν µεγάλη χωρική συγκέντρωση. Επικεντρώνονται κυρίως στα δύο 
µεγάλα πολεοδοµικά συγκροτήµατα, Αθήνας και Θεσσαλονίκης. 
Σε περίπτωση που η Τ.Α. συµµετάσχει στον φόρο εισοδήµατος θα πρέπει: 
α) Να αναλάβει το σύνολο ή µέρος του φόρου εισοδήµατος από οικοδοµές 
β) Να εξασφαλίσει τη φορολογική της εξουσία. Για τους λόγους αυτούς, θα ήταν 
προτιµότερη η συµµετοχή της στο ΦΕΦΝΠ µε ένα ποσοστό που θα κυµαίνεται σε ένα 
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διάστηµα εµπιστοσύνης και το ποσοστό αυτό θα µπορούσε να το διαχειριστεί σε 
τοπικό επίπεδο (επίπεδο ∆ΟΥ). 
γ) Να προβλεφθούν µηχανισµοί αναδιανοµής. Το 80% των εισπραχθέντων να 
παραµένει στους Ο.Τ.Α. και το 20% να εντάσσεται στους Κ.Α.Π. 
δ) Η βεβαίωση να πραγµατοποιείται από τους κεντρικούς µηχανισµούς, η είσπραξη 
από το τραπεζικό σύστηµα και ο φορολογικός έλεγχος από διαδηµοτικές δοµές. 
Κρατικές επιχορηγήσεις 
Οι στόχοι των κρατικών επιχορηγήσεων προς τους Ο.Τ.Α. είναι προσαρµοσµένοι στις 
οικονοµικές λειτουργίες της τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι δυνατό να 
ταξινοµηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες : α) εξισορρόπηση των εισοδηµατικών 
διαφορών, β) αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν κατά την παραγωγή 
και παροχή των τοπικών δηµόσιων αγαθών (Τ.∆.Α.) από εξωτερικές οικονοµίες ή 
επιβαρύνσεις και γ) ενθάρρυνση της παροχής ορισµένων Τ.∆.Α. 
Περιορισµός των εισοδηµατικών διαφορών 
Οι δυνατότητες και η ικανότητα να αντλούνται ίδια έσοδα από την τοπική κοινωνία 
και οικονοµία διαφέρει από τον ένα Ο.Τ.Α. στον άλλο. Αποτέλεσµα των διαφορών 
αυτών είναι να διαµορφώνονται “αδικίες” οι  οποίες έχουν σχέση µε τον τόπο 
διαµονής των πολιτών. ∆ύο πολίτες δηλαδή που έχουν το ίδιο εισόδηµα, τις ίδιες 
ανάγκες και πληρώνουν τους ίδιους φόρους µπορούν να απολαµβάνουν διαφορετικής 
ποιότητας και ποσότητας υπηρεσίες, γιατί κατοικούν σε Ο.Τ.Α. µε διαφορετικές 
δηµοσιονοµικές δυνατότητες. Ο Ο.Τ.Α. µε τις µεγαλύτερες δυνατότητες έχει την 
δυνατότητα να προσφέρει περισσότερα και καλύτερα τοπικά δηµόσια αγαθά. Για να 
µπορέσει ο «φτωχός» δήµος να προσφέρει ανάλογες, µε τον πλούσιο δήµο, υπηρεσίες 
θα πρέπει να καταβάλλει πολύ µεγαλύτερη φορολογική προσπάθεια. 
Η λύση που θα µπορούσε να δοθεί στο πρόβληµα αυτό είναι µία επιχορήγηση από το 
κράτος, που θα έχει ως στόχο τον περιορισµό της φορολογικής προσπάθειας του 
φτωχού δήµου στο επίπεδο του πλούσιου. Ο καλύτερος τρόπος για να αµβλυνθούν οι 
δηµοσιονοµικές ανισότητες είναι η παροχή γενικών επιχορηγήσεων οι οποίες έχουν, 
ως άµεσο αποτέλεσµα, την αύξηση του εισοδήµατος των φτωχών Ο.Τ.Α. 
Αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν από τις εξωτερικές οικονοµίες ή 
επιβαρύνσεις 
Ο δεύτερος στόχος των κρατικών επιχορηγήσεων προς τους Ο.Τ.Α. έχει δύο 
συνιστώσες, εκείνη που αφορά την διάχυση του οφέλους και εκείνη που αφορά την 
διάχυση του κόστους : 
α) ∆ιάχυση του οφέλους των Τ.∆.Α. 
Η διάχυση αυτή εντοπίζεται όταν οι πολίτες ενός Ο.Τ.Α. απολαµβάνουν ένα Τ.∆.Α. 
που προσφέρεται από άλλον Ο.Τ.Α., χωρίς να συµµετέχουν στο κόστος παραγωγής 
και παροχής του. Η διάχυση του οφέλους µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δύο µορφές : 
α) Με την διάχυση των υπηρεσιών ενός Τ.∆.Α. έξω από τα διοικητικά όρια του 
Ο.Τ.Α.. Αν για παράδειγµα ένας δήµος δηµιουργήσει ένα πάρκο, τα οφέλη θα τα 
απολαµβάνουν και οι κάτοικοι των γύρω δήµων, ανεξάρτητα από το αν συµµετείχαν 
στην χρηµατοδότηση του. Ο βαθµός που οι υπηρεσίες ενός Τ.∆.Α. καταναλώνονται 
από τους δηµότες άλλων Ο.Τ.Α., εξαρτάται από την κατοικία τους, την συχνότητα 
χρήσης του και τον συντελεστή "κορεσµού". 
β) Με την µετακίνηση πολιτών από τον ένα Ο.Τ.Α. στον άλλο και τη χρήση των 
δηµοτικών υπηρεσιών, χωρίς καθόλου ή µε ελάχιστη συµµετοχή στα έξοδα. Μπορεί 
οι µετακινήσεις να είναι καθηµερινές για λόγους επαγγελµατικούς ή εκπαιδευτικούς, 
εβδοµαδιαίες για αγορές ή διασκέδαση και ετήσιες για διακοπές. 
Παρατηρείται δηλαδή ότι ένα ποσοστό των Τ.∆.Α., που η παραγωγή τους έχει 
χρηµατοδοτηθεί από την τοπική κοινωνία, διαχέεται σε πολίτες άλλων περιοχών που 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:15 EEST - 52.53.217.230



 

 50 

δεν έχουν συµµετάσχει καθόλου στο κόστος παροχής των αγαθών αυτών. Επειδή στα 
Τ.∆.Α. δεν µπορεί να λειτουργήσει η αρχή του αποκλεισµού, ως καλύτερος τρόπος 
θεωρείται η κρατική παρέµβαση. 
Ο προσδιορισµός του ποσοστού των Τ.∆.Α. που διαχέεται είναι µία διαδικασία 
πολύπλοκη και δύσκολη. Ως µέτρο για τον, κατά προσέγγιση, υπολογισµό της 
διάχυσης χρησιµοποιείται ο αριθµός των µετακινουµένων. Η πλέον διαδεδοµένη 
πρακτική είναι να συµπεριλαµβάνεται στα κριτήρια κατανοµής των γενικών 
επιχορηγήσεων η παράµετρος της διοικητικής θέσης του Ο.Τ.Α. 
β) ∆ιάχυση του κόστους 
∆ιάχυση του κόστους παρατηρείται όταν ένας φορολογούµενος συµµετέχει στο 
κόστος παραγωγής Τ.∆.Α., χωρίς να έχει την δυνατότητα χρησιµοποίησης τους. 
∆ιάχυση του κόστους µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τρόπους. π.χ. να 
επιβληθεί στην παραγωγή ή διακίνηση προϊόντων ή υπηρεσιών ένας τοπικός φόρος, 
π.χ. φόρος επιτηδεύµατος, ο οποίος ενσωµατώνεται στο κόστος τους. Το αποτέλεσµα 
είναι ότι όποιος καταναλώνει το προϊόν αυτό, συµµετέχει στην χρηµατοδότηση των 
Τ.∆.Α. του Ο.Τ.Α. που επιβάλλει τον φόρο. 
Ως καλύτερη λύση στο πρόβληµα της διάχυσης του κόστους έχουν επιλεγεί οι 
κρατικές επιχορηγήσεις, µε κριτήριο τις διαφορές που παρατηρούνται στους Ο.Τ.Α., 
όσον αφορά τις δηµοσιονοµικές τους δυνατότητες και τη φορολογική προσπάθεια 
που καταβάλουν. 
Ενθάρρυνση της παροχής Τοπικών ∆ηµόσιων Αγαθών 
Ο τρίτος στόχος των κρατικών επιχορηγήσεων είναι η ενθάρρυνση στην παραγωγή 
και παροχή ορισµένων Τ.∆.Α., αλλά και ο καθορισµός ιεράρχησης και 
προτεραιοτήτων στην προσφορά τους. Οι βασικοί λόγοι που µπορούν να οδηγήσουν 
την κεντρική διοίκηση να ενθαρρύνει τους Ο.Τ.Α. στην παροχή µίας υπηρεσίας, σε 
ορισµένη ποσότητα και ποιότητα, είναι δύο : 
α) Λόγοι που έχουν να κάνουν µε την σχέση συµπληρωµατικότητας ή 
υποκατάστασης που πολλές φορές έχουν τα αγαθά και οι υπηρεσίες που 
προσφέρονται από τους Ο.Τ.Α. µε αντίστοιχα αγαθά και υπηρεσίες ανώτερων 
διοικητικά βαθµίδων. 
β) Το κοινωνικό σύνολο για λόγους ηθικούς, κοινωνικούς, πολιτισµικούς δεν δέχεται 
ορισµένες από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την ΤΑ, όπως υγεία. παιδεία, 
αστυνόµευση, να παρέχονται κάτω από ένα επίπεδο. Εξάλλου, ένα χαµηλό επίπεδο 
αυτών των υπηρεσιών δηµιουργεί προβλήµατα µετακίνησης πληθυσµών, 
οικονοµικών ανισορροπιών, µείωσης της παραγωγικότητας κ.λπ. 
Υπάρχει περίπτωση ένας Ο.Τ.Α. να µην µπορεί να προσφέρει το ελάχιστο επίπεδο 
των υπηρεσιών αυτών, γιατί δεν έχει τις οικονοµικές δυνατότητες. Στην περίπτωση 
αυτή η διορθωτική παρέµβαση των επιχορηγήσεων είναι επιβεβληµένη. Το πρόβληµα 
που προκύπτει είναι εάν η οικονοµική δυσπραγία του Ο.Τ.Α. είναι γενική, δεν µπορεί 
δηλαδή να προσφέρει ούτε τις από το νόµο «συµβατικές» του υποχρεώσεις ή 
περιορίζεται στην παροχή ορισµένων Τ.∆.Α. 
Στην πρώτη περίπτωση ως καλύτερη λύση προβάλλει η παροχή γενικών 
επιχορηγήσεων. Οι γενικές επιχορηγήσεις αυξάνουν το εισόδηµα του Ο.Τ.Α. και κατ’ 
αυτό τον τρόπο του δίνουν τη δυνατότητα να αντιµετωπίσει τις οικονοµικές του 
αδυναµίες Αντίθετα, στη δεύτερη περίπτωση η χορήγηση ειδικών επιχορηγήσεων 
είναι πολύ περισσότερο αποτελεσµατική. 
4. Οικονοµική – Νοµισµατική Ένωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Όπως είναι γνωστό, δύο από τα κριτήρια του «Μάαστριχτ» είναι ο περιορισµός του 
ελλείµµατος στο 3% του ΑΕΠ και του δηµοσίου χρέους στο 60% του ΑΕΠ. Η 
προσπάθεια για την εκπλήρωση των κριτηρίων αυτών απαιτεί δηµοσιονοµική 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:15 EEST - 52.53.217.230



 

 51 

πειθαρχία. Με άλλα λόγια απαιτείται αύξηση των εσόδων και περιορισµός των 
δηµοσίων δαπανών. 
Παράλληλα, παρατηρείται µία σηµαντική αποκέντρωση αρµοδιοτήτων σε πολλές 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποκέντρωση αυτή αιτιολογείται αφενός µεν από 
την ανάγκη ελάφρυνσης του κρατικού προϋπολογισµού, αφετέρου δε από το 
επιχείρηµα ότι οι σύγχρονες ανάγκες, σε υπηρεσίες κοινωνικής αλληλεγγύης και 
περιβαλλοντικής προστασίας, είναι πολύ πιο αποτελεσµατικές όταν παρέχονται από 
τους Ο.Τ.Α.. 
Ένα επίσης σηµαντικό ερώτηµα που τίθεται στις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αλλά και 
στους Ο.Τ.Α. είναι το πώς κατανέµεται στους διάφορους τοµείς του δηµόσιου τοµέα, 
η στοχοθεσία του «Μάαστριχτ»; Πως δηλαδή ο περιορισµός του ελλείµµατος και του 
δηµόσιου χρέους µεταφράζεται στα τοπικά δηµόσια οικονοµικά και ποιες επιπτώσεις 
έχει στην διαµόρφωση των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. Τι ρόλο θα παίξουν, σε αυτή 
την περίπτωση οι κρατικές επιχορηγήσεις ; 
Είναι φανερό ότι η απάντηση που δίνουν τα κράτη µέλη της Ε.Ε. στα ερωτήµατα 
αυτά δεν είναι ενιαία. Μπορούν όµως να διατυπωθούν δύο γενικές κατευθύνσεις : α) 
παρατηρείται µία σχετική στασιµότητα των επιχορηγήσεων και µία αύξηση των ιδίων 
εσόδων των Ο.Τ.Α. και β) εφαρµόζεται πολιτική «ολοκληρωµένης παρέµβασης» του 
δηµόσιου τοµέα. Γίνεται δηλαδή προσπάθεια να ενταχθούν οι Ο.Τ.Α. σε ένα 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα και να συντονίσουν τις πολιτικές και τις δράσεις τους µε 
το υπόλοιπο δηµόσιο. 
Η επιλογή στήριξης της Τ.Α. σε ίδιους πόρους δεν σηµαίνει απλώς την µεταφορά ή 
θεσµοθέτηση φορολογικών εσόδων, αλλά τάση «ενηλικίωσης» και απεξάρτησης της 
από την κρατική κηδεµονία. Το φαινόµενο αυτό δεν παρατηρείται οµοιόµορφα σε 
όλες τις χώρες της Ε.Ε. Σε όλες όµως σχεδόν, λόγω του ιδιαιτέρου βάρους και της 
δυναµικής που έχουν τα ίδια έσοδα, το κριτήριο της δηµοσιονοµικής δυνατότητας και 
της φορολογικής προσπάθειας αποτελεί όλο και περισσότερο ένα από τα βασικά 
κριτήρια κατανοµής των κρατικών επιχορηγήσεων προς τους Ο.Τ.Α. 
Η ολοκληρωµένη παρέµβαση του δηµόσιου τοµέα πρακτικά για την Τ.Α. σηµαίνει 
ένα πράγµα : µεγαλύτερος έλεγχος της κεντρικής διοίκησης στα οικονοµικά των 
Ο.Τ.Α.. Ο έλεγχος αυτός έχει να κάνει περισσότερο µε κανόνες οικονοµικής 
διαχείρισης και λειτουργίας. Στην Αυστρία, Ιταλία, Νορβηγία απαγορεύεται π.χ. να 
χρηµατοδοτηθούν τρέχοντα έξοδα µε δανεισµό. Στη Γαλλία ο τοπικός 
προϋπολογισµός ελέγχεται από µία περιφερειακή δικαστική αρχή και σε περίπτωση 
που εµφανίσει αποκλίσεις µεγαλύτερες του 5% ή 10% ανάλογα µε το πληθυσµιακό 
µέγεθος του Ο.Τ.Α., η δηµοτική αρχή καλείται να δώσει εξηγήσεις. 
Μία τάση επίσης που φαίνεται να επικρατεί στα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη είναι 
η διαµόρφωση των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. µε δοµή ανάλογη του κεντρικού 
προϋπολογισµού. Ο τοπικός προϋπολογισµός δηλαδή χωρίζεται σε τακτικό και 
δηµοσίων επενδύσεων. Κατά συνέπεια δηµιουργείται µία «νέα» κατηγοριοποίηση 
των επιχορηγήσεων, σε αυτές για τις τρέχουσες δαπάνες και επιχορηγήσεις 
κεφαλαίου. Πολιτικές επίσης που συζητιούνται σε αυτά τα πλαίσια είναι α) η 
επέκταση ή η διαµόρφωση ενός µακροχρόνιου (2 έως 5 ετών) προϋπολογισµού των 
Ο.Τ.Α. β) η ευρεία χρήση αξιολόγησης µε την µέθοδο του κόστους / οφέλους, γ) η 
στροφή προς τη χρηµατοδότηση της αποτελεσµατικότητας. 
Οι πόροι των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α. 
Οι πόροι των δήµων, από οικονοµική άποψη, ταξινοµούνται σε τέσσερις κατηγορίες : 
Ίδια έσοδα από φόρους, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές (τοπικό φορολογικό σύστηµα) 
Ίδια έσοδα από αξιοποίηση τοπικών πόρων 
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Επιχορηγήσεις, γενικές και ειδικές, από την κεντρική, την περιφερειακή διοίκηση και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
∆άνεια από πιστωτικά ιδρύµατα, αξιοποίηση χρηµατοοικονοµικών εργαλείων 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά τα κυριότερα, µε κριτήριο τη συµβολή τους 
στα συνολικά έσοδα των Ο.Τ.Α. 
Φόροι, τέλη, δικαιώµατα, εισφορές 
Τα έσοδα αυτά συµβάλλουν σηµαντικά στην οικονοµική αυτοδυναµία των Ο.Τ.Α., 
επειδή το ύψος τους εξαρτάται από την αποφασιστικότητα των αιρετών οργάνων να 
τα επιβάλουν και από την ικανότητα των οικονοµικών υπηρεσιών να τα βεβαιώσουν 
και να τα εισπράξουν. Σε όσους δήµους τα έσοδα αυτά υπερβαίνουν το 50% των 
συνολικών τους εσόδων, παρατηρείται υψηλό ποσοστό αυτοχρηµατοδότησης κυρίως 
των λειτουργικών δαπανών, αλλά και υπολογίσιµου τµήµατος των επενδύσεων τους. 
1. Τέλος καθαριότητας και φωτισµού 
Το τέλος αυτό επιβάλλεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, για την κάλυψη 
των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού, καθώς και κάθε άλλης 
δαπάνης από παγίως παρεχόµενες δηµοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
Ο προσδιορισµός των λοιπών πάγιων υπηρεσιών (άλλων δαπανών) αποτελεί 
σηµαντικό ζήτηµα. Οπωσδήποτε πάντως δεν υπάρχει αποκλειστική υποχρέωση 
χρηµατοδότησης µόνον υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού από τις εισπράξεις 
του τέλους αυτού. 
Υπάρχει αντίθετα η νοµική αναγκαιότητα αλλά και η προφανής οικονοµική 
σκοπιµότητα να διερευνηθεί το ζήτηµα, να προσδιορισθεί ο χαρακτήρας των κάθε 
είδους παγίως παρεχοµένων στους πολίτες υπηρεσιών, να εκτιµηθεί η 
ανταποδοτικότητα και τα αντίστοιχα οικονοµικά µεγέθη κάθε µίας και να 
διαµορφωθεί το τελικά πληρωτέο από τους πολίτες ποσό, ώστε να προσδιοριστεί το 
τέλος στο κατάλληλο ύψος, 
Το τέλος καθαριότητας και φωτισµού καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους 
κατοίκους και επαγγελµατίες του δήµου, ανεξάρτητα αν κάνουν πράγµατι χρήση της 
σχετικής υπηρεσίας, (π.χ. κλειστά διαµερίσµατα) µε το σκεπτικό ότι ο ∆ήµος έχει 
µονίµως διαθέσιµη την υποδοµή για αυτήν και ότι το τέλος δεν αφορά µόνο την 
αποκοµιδή των οικιακών απορριµµάτων, αλλά και τον καθαρισµό και φωτισµό των 
κοινοχρήστων χώρων. Το δηµοτικό συµβούλιο πάντως. µπορεί να ορίζει µειωµένο 
συντελεστή για όσο διάστηµα ορισµένα ακίνητα παραµένουν κλειστά. 
α) Επιβολή του τέλους 
Η απόφαση λαµβάνεται το µήνα Οκτώβριο, κοινοποιείται στη ∆.Ε.Η. µέχρι 30 
Νοεµβρίου και αρχίζει να εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. 
Το τέλος πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες τις δαπάνες της υπηρεσίας ή των 
υπηρεσιών που εξυπηρετούνται από αυτό. ∆εν είναι απαραίτητο να αντιστοιχούν σε 
ορισµένο τµήµα του προϋπολογισµού, αφού π.χ. δαπάνες της υπηρεσίας 
καθαριότητας µπορεί να περιέχονται στους Κ.Α. των πληρωµών για δάνεια, εισφορές, 
ασφάλιστρα κλπ. Η συµµετοχή της υπηρεσίας καθαριότητας στις λοιπές λειτουργικές 
δαπάνες πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 20% και ορίζεται µε απόφαση του ∆.Σ. 
Παράλειψη του συµβουλίου να ορίσει το τέλος στο προσήκον ύψος, συνιστά βαρεία 
παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των µελών του τις κυρώσεις των άρθρων 
184 - 189 του ∆.Κ.Κ. 
Το ∆.Σ. µπορεί να κλιµακώσει τους συντελεστές µέχρι 7 κατηγορίες, ανάλογα µε τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες, µε τον περιορισµό ότι η διαφορά µεταξύ της πρώτης και 
τελευταίας κατηγορίας δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του πενταπλάσιου : 

Συντελεστής ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
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Α Στεγασµένοι χώροι για χρήση κατοικιών & εγκαταστάσεων 
φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων, δηµοσίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, µε εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές. Β 

Γ 

Στεγασµένοι χώροι άλλης χρήσης. Το εµβαδόν πάνω από 1.000 και 
µέχρι 6.000 τ.µ. µπορεί να οριστεί µειωµένο. Για το πέραν των 
6.000 τ. µ. εµβαδόν, ο συντελεστής δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος 
από το 60% του ισχύοντος για τα 1.000 τ.µ. 

∆ 

Ε 

Ζ 

Η 

Συντελεστής ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (δυνητικά) 

Α Μη στεγασµένοι χώροι άλλης χρήσης 

Β 
Μη στεγασµένοι χώροι άλλης χρήσης µε εµβαδόν 1.000 - 6.000 τ.µ. 
Για το πέραν των 6.000 τ.µ. εµβαδόν, ο συντελεστής δεν µπορεί να 
είναι µεγαλύτερος από το 30% του ισχύοντος για τα 1.000 τ.µ. 

 
Επειδή η ∆ΕΗ αποδέχεται µόνο δύο συντελεστές, αν το ∆.Σ. καθορίσει 
περισσότερους, αναγκαστικά θα προσδιοριστεί πλασµατικό εµβαδόν, το οποίο 
πολλαπλασιαζόµενο µε τον ενιαίο συντελεστή θα αποδώσει τέλος ίσο µε αυτό που θα 
απέδιδε το πραγµατικό εµβαδόν µε το συντελεστή της κατηγορίας. 
Η εύρεση του πλασµατικού εµβαδού, µπορεί να γίνει µε τον τύπο : Επ = (Ε * σ) / Σ 
Επ = πλασµατικό εµβαδόν, Ε = πραγµατικό εµβαδόν, σ = ο συντελεστής της 
κατηγορίας που όρισε το ∆.Σ., Σ = ο συντελεστής που θα χρεώσει η ∆ΕΗ το ακίνητο 
Όταν το ∆.Σ. καθορίσει διαφορετικούς συντελεστές για χώρους άλλων χρήσεων 
µεγαλύτερους των 1.000 τ.µ., τότε θα ληφθεί υπόψη και αυτή η διαφοροποίηση, 
δηλαδή : 
Επ = (Ε1 x σ1)+(Ε2 x σ2)+(Ε3 x σ3)+(Ε4 x σ4)+.../ Σ 
Όπου Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, το πραγµατικό εµβαδόν κάθε κλίµακας και σ1, σ2, σ3, σ4 ο 
συντελεστής της κατηγορίας που όρισε το συµβούλιο. 
β) Βεβαίωση και είσπραξη του τέλους 
Υπόχρεος για την καταβολή των τελών καθαριότητας και φωτισµού είναι ο 
καταναλωτής του ηλεκτρικού ρεύµατος στο όνοµα του οποίου εκδίδονται οι 
λογαριασµοί της ∆.Ε.Η. 
Η βεβαίωση συντελείται µε την εγγραφή του υπόχρεου στον κατάλογο της ∆.Ε.Η. και 
δεν απαιτείται σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου από τον δήµο. 
Ο δήµος µπορεί να συντάξει κατ’ εξαίρεση βεβαιωτικό κατάλογο στις περιπτώσεις 
των µη ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων, της διακοπής της ηλεκτροδότησης και 
διαγραφής του καταναλωτή από τους καταλόγους της ∆ΕΗ, της διαδοχής του 
οφειλέτη στη χρήση του ακινήτου από τρίτο και της βεβαίωσης του τέλους σε βάρος 
του κυρίου ή του νοµέα του ακινήτου. 
Η ∆.Ε.Η. συνεισπράττει το τέλος µαζί µε τους λογαριασµούς κατανάλωσης ρεύµατος 
ανά δίµηνο και το αποδίδει στους δήµους, µε βάση σχετική εκκαθάριση, µέσα στον 
τρίτο µήνα από την λήξη του µήνα στον οποίο αναφέρονται οι λογαριασµοί. 
Η ∆.Ε.Η. µπορεί να χορηγεί προκαταβολές στους δήµους. 
Επίσης η ∆.Ε.Η. προκειµένου να αντιµετωπίσει τις δαπάνες είσπραξης του τέλους 
παρακρατά ποσοστό 2% επί των εισπράξεων και 18% ΦΠΑ στο ποσοστό αυτό. 
∆ικαιούται επίσης να παρακρατεί τις ληξιπρόθεσµες οφειλές των δήµων από την 
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος. 
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Μία ειδική περίπτωση αφορά τις υπηρεσίες καθαριότητας που παρέχουν οι Ο.Τ.Α. 
στους Οργανισµούς Λιµένων, τώρα πλέον ανώνυµες εταιρείες και στα Λιµενικά 
Ταµεία. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτονται µε ετήσιες επιχορηγήσεις των αντίστοιχων 
φορέων και όχι µε τέλη καθαριότητας. 
2. Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων 
Ο φόρος αυτός επιβάλλεται σε όλους τους στεγασµένους ή µη στεγασµένους χώρους 
που ηλεκτροδοτούνται από τη ∆.Ε.Η. (οικιακοί, εµπορικοί, βιοµηχανικοί 
καταναλωτές, αλλά όχι οι αγροτικές χρήσεις). 
Το δηµοτικό συµβούλιο ορίζει τον συντελεστή του φόρου που κυµαίνεται από 0,02 € 
µέχρι 0,07 € ανά τ.µ. στεγασµένου χώρου, ενώ στους µη στεγασµένους χώρους 
επιβάλλεται ο µισός. Ο συντελεστής είναι δυνατό να αυξάνεται µέχρι 20% ετησίως, 
µε επιπλέον αύξηση 25% προκειµένου το αντίστοιχο ποσό να διατίθεται 
αποκλειστικά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Το ποσό του 
φόρου προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό των τ.µ. του χώρου επί τον συντελεστή. 
Υπόχρεος για την καταβολή των τελών καθαριότητας και φωτισµού είναι ο 
καταναλωτής του ηλεκτρικού ρεύµατος στο όνοµα του οποίου εκδίδονται οι 
λογαριασµοί της ∆.Ε.Η. Η βεβαίωση συντελείται µε την εγγραφή του υπόχρεου στον 
κατάλογο της ∆.Ε.Η. και ο δήµος συντάσσει βεβαιωτικό κατάλογο για τις 
περιπτώσεις των µη ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων, της διακοπής της 
ηλεκτροδότησης και διαγραφής του καταναλωτή από τους καταλόγους της ∆ΕΗ, της 
διαδοχής του οφειλέτη στη χρήση του ακινήτου από τρίτο και της βεβαίωσης του 
τέλους σε βάρος του κυρίου ή του νοµέα του χώρου. 
Ο φόρος αυτός εισπράττεται µαζί µε το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και 
φωτισµού και ισχύουν όµοιες διαδικασίες επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης 
(ηµεροµηνίες υποβολής στην ∆.Ε.Η., πραγµατικό - πλασµατικό εµβαδόν λόγω 
ενιαίου συντελεστή, ηµεροµηνίες αποδόσεων από τη ∆.Ε.Η. και ποσοστά κρατήσεων 
κλπ). 
3. Τέλος ακίνητης περιουσίας 
Το τέλος αυτό υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται 
στην διοικητική περιφέρεια κάθε Ο.Τ.Α. και επιβάλλεται : 
α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα (και οικόπεδα) που βρίσκονται εντός εγκεκριµένου 
σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισµών υφισταµένων προ του έτους 1923 ή 
εντός ορίων οικισµών µε πληθυσµό κάτω από 2.000 κατοίκους. 
β) Στα κάθε είδους κτίσµατα που βρίσκονται εκτός εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως ή 
εκτός ορίων οικισµών υφισταµένων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων οικισµών µε 
πληθυσµό κάτω από 2.000 κατοίκους. 
Ο συντελεστής του τέλους κυµαίνεται από 0,025% µέχρι 0,035% και καθορίζεται µε 
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέχρι 31 Οκτωβρίου και 
κοινοποιείται στην ∆ΕΗ µέχρι 30 Νοεµβρίου. 
Το τέλος βαρύνει, τον κύριο, τον επικαρπωτή ή τον νοµέα του ακινήτου. Σε 
περίπτωση συνιδιοκτησίας, το ποσό του τέλους υπολογίζεται αναλογικά. 
Για τα ακίνητα που ηλεκτροδοτούνται, το ΤΑΠ εισπράττεται από την ∆ΕΗ µαζί µε 
τους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος. Η ∆ΕΗ αποδίδει στον δήµο το 85% των 
εισπράξεων (το 15% παρακρατείται και κατανέµεται στους Ο.Τ.Α. µε κριτήρια που 
καθορίζει ο ΥΠΕΣ∆∆Α, µετά από πρόταση της ΚΕ∆ΚΕ). Επίσης η ∆ΕΗ παρακρατεί 
ποσοστό 2% επί των εισπράξεων και 18% ΦΠΑ στο ποσοστό αυτό. Για τα ακίνητα 
που ηλεκτροδοτούνται για πρώτη φορά, η ∆ΕΗ αρχίζει να εισπράττει το τέλος από 
την 1η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. 
Η βεβαίωση του ΤΑΠ συντελείται µε την εγγραφή στους καταλόγους της ∆ΕΗ και 
δεν απαιτείται σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου. 
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Για τα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα η βεβαίωση του τέλους γίνεται µε 
βεβαιωτικούς καταλόγους που συντάσσονται µε βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις ή 
µε στοιχεία που είναι γνωστά στον δήµο. Οφειλές κάτω των 0,88 € δεν λαµβάνονται 
υπόψη και δεν καταχωρούνται στον κατάλογο. 
Τα έσοδα από το ΤΑΠ διατίθενται υποχρεωτικά, σε ποσοστό 50% τουλάχιστον, για 
την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζηµιώσεων ρυµοτοµούµενων ή 
απαλλοτριούµενων ακινήτων και αγορά ακινήτων (ειδικευµένο έσοδο). 
α) ∆ιαδικασίες επιβολής : ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα 
Απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για το ύψος του συντελεστή (0,025%-0,035%). 
∆ήλωση του υπόχρεου στον δήµο (έγινε µαζική υποβολή δηλώσεων το 1994 – 1995). 
Ο δήµος αποστέλλει στην ∆ΕΗ κατάσταση ή δισκέτα µε τα απαιτούµενα στοιχεία για 
τα ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα. 
Απόδοση του τέλους κάθε µήνα από την ∆ΕΗ στο δήµο. ∆υνατότητα ελέγχου από 
την αρµόδια υπηρεσία του δήµου. 
Σε περίπτωση µη υποβολής ή υποβολής εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης, 
επιβάλλεται πρόστιµο, µε απόφαση του δήµάρχου σε βάρος του υπόχρεου, διπλάσιο 
του οφειλόµενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο ή στο µη δηλωθέν τµήµα του. 
Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ∆ΕΗ διακόπτει την ηλεκτροδότηση. Αν 
δεν ζητηθεί η επανασύνδεση, η ∆ΕΗ διαγράφει τον υπόχρεο - καταναλωτή και το 
γνωστοποιεί στο δήµο, προκειµένου να επιµεληθεί ο ίδιος της είσπραξης. 
β) ∆ιαδικασίες επιβολής : µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα 
Απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για το ύψος του συντελεστή 
∆ηλώσεις των υπόχρεων στον δήµο 
Σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου για τα µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα 
Εφαρµογή διαδικασιών είσπραξης δηµοσίων εσόδων. 
Εντοπισµός υπόχρεων που είτε δεν υπέβαλλαν δήλωση είτε δεν πλήρωσαν το τέλος 
Έκθεση ελέγχου του αρµοδίου υπαλλήλου του δήµου 
Σε περίπτωση µη υποβολής ή υποβολής εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης, 
επιβάλλεται πρόστιµο, µε απόφαση του δήµάρχου σε βάρος του υπόχρεου, διπλάσιο 
του οφειλόµενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο ή στο µη δηλωθέν τµήµα του. 
Οι αποφάσεις του δηµάρχου, µε αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου, κοινοποιούνται 
στους υπόχρεους που δικαιούνται να ασκήσουν τα προβλεπόµενα ένδικα µέσα. 
Σε κάθε περίπτωση µεταβίβασης της κυριότητας των ακινήτων, οι πωλητές 
υποχρεούνται να προσκοµίζουν στον συµβολαιογράφο βεβαίωση του δήµου ότι δεν 
οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, γιατί διαφορετικά το συµβόλαιο µεταβίβασης 
είναι άκυρο. 
Ο φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων και το τέλος ακίνητης περιουσίας αποτελούν, 
παρά τις ονοµασίες τους, γνήσιους φόρους επί της περιουσίας. Το τέλος 
καθαριότητας και φωτισµού, ενώ αποτελεί ανταποδοτικό τέλος, επιβάλλεται σε 
φορολογική βάση που του δίνει τον ίδιο χαρακτηρισµό. Στο πλαίσιο των εισηγήσεων 
που έχουν κατατεθεί τα τελευταία χρόνια, έχουν υποβληθεί προτάσεις για ενοποίηση 
των δύο πρώτων. 
4. Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων 
Ως κοινόχρηστοι χώροι θεωρούνται τα πεζοδρόµια, οι οδοί, οι πλατείες, οι παραλίες 
κλπ καθώς και το δάπεδο χώρων µεταξύ της θέσης των προσόψεων των ισογείων των 
οικοδοµών και των εγκεκριµένων οικοδοµικών γραµµών που αποτελούν προεκτάσεις 
των πεζοδροµίων και έχουν αφεθεί σε κοινή χρήση. 
Οι κοινόχρηστοι χώροι, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, 
καθορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που αναρτάται στο δηµαρχείο 
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και δηµοσιεύεται σε µία ή δύο εφηµερίδες για δήµους µε πληθυσµό πάνω από 10.000 
κατ. 
Κυριότερες περιπτώσεις παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων είναι για την 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, όπου το τέλος καταβάλλεται σε ετήσια βάση, για 
την κατάληψη πεζοδροµίου ή οδού για οικοδοµικές εργασίες όπου το τέλος ορίζεται 
µηνιαίο κατά ζώνες και για την εγκατάσταση των ασκούντων υπαίθριο στάσιµο 
εµπόριο. 
Η διάθεση των χώρων είναι δυνατό να γίνει µε δηµοπρασία σε ορισµένες περιπτώσεις 
ή χωρίς δηµοπρασία για τους χώρους ή τις πλατείες που βρίσκονται µπροστά σε 
καταστήµατα και µε την καταβολή του αντίστοιχου τέλους. 
α) ∆ιαδικασίες επιβολής 
Απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για τους χώρους που παραχωρούνται και για το 
ύψος του τέλους (ετήσιο, µηνιαίο, ανά ζώνη και τ.µ.) 
Αίτηση του ενδιαφεροµένου 
Γνωµάτευση της αστυνοµικής αρχής ότι δεν υφίστανται λόγοι ασφαλείας της 
κυκλοφορίας πεζών ή οχηµάτων 
Καταβολή ολόκληρου του τέλους – χορήγηση άδειας από τον δήµαρχο στην οποία 
σηµειώνεται ο αριθµός του τριπλοτύπου είσπραξης 
Χρήση των κοινόχρηστων χώρων 
Αυτοψίες από τον δήµο για αυθαίρετη χρήση 
Έκθεση ελέγχου υπαλλήλου του δήµου 
Απόφαση δηµάρχου για επιβολή κυρώσεων. που κοινοποιείται στον υπόχρεο, µε 
αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου, για να ασκήσει τα προβλεπόµενα ένδικα µέσα. 
β) Πρόστιµα 
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων των οποίων η χρήση έχει 
επιτραπεί µε απόφαση του ∆.Σ., επιβάλλεται εκτός από το αναλογούν τέλος, διπλάσιο 
πρόστιµο ανεξάρτητα από το διάστηµα της αυθαίρετης χρήσης. 
Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων των οποίων η χρήση δεν έχει 
επιτραπεί, επιβάλλεται τριπλάσιο πρόστιµο από το µεγαλύτερο ανά τ.µ. ποσό που 
καθορίσθηκε για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της 
χρήσης. Εάν συνεχίζεται η αυθαίρετη χρήση επιβάλλονται κάθε φορά και µέχρι δύο 
φορές τα παραπάνω πρόστιµα και αν εξακολουθεί η παράβαση οι δήµοι, µε συνεργεία 
τους και µε τη συνδροµή της δηµοτικής αστυνοµίας ή της αστυνοµίας, αφαιρούν κάθε 
είδους αντικείµενο και επιβάλλουν ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και 
αποθήκευσης ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου ανά τ.µ. ποσού που έχει ορισθεί 
για τους χώρους που έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Εκτός των 
χρηµατικών προστίµων, η αυθαίρετη χρήση τιµωρείται µε τις ποινές του άρθρου 458 
του Ποινικού Κώδικα. 
Το τέλος αυτό αποτελεί ουσιαστικά µίσθωµα επαγγελµατικών χώρων, που αφορούν 
τα κοινόχρηστα πράγµατα που ανήκουν στην κυριότητα των δήµων. 
5. Τέλος διαφήµισης 
Ως υπαίθρια διαφήµιση ορίζεται η, µε κάθε µέσο και τρόπο, δηµόσια προβολή 
µηνυµάτων κάθε µορφής για την προώθηση εµπορικών και επαγγελµατικών σκοπών 
ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων. Οι διαφηµίσεις ταξινοµούνται σε κατηγορίες, µε 
βάση τον χώρο στον οποίον πραγµατοποιούνται : 
Έντυπες, χειρόγραφες, φωτεινές, φωτιζόµενες, ηλεκτρονικές διαφηµίσεις σε : 
κοινόχρηστους δηµοτικούς χώρους 
ιδιωτικά κτίρια ή οικόπεδα 
∆ιαφηµίσεις από τον αέρα µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο 
∆ιαφηµίσεις σε : 
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αεροδρόµια, λιµάνια, σιδηροδροµικούς σταθµούς, στάδια και γήπεδα, 
σιδηροδρόµους, τροχιοδρόµους, ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και σε κάθε τύπου όχηµα 
δηµόσιας χρήσης, 
στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναµονής αστικών και υπεραστικών 
συγκοινωνιών και περίπτερα 
Η υπαίθρια διαφήµιση απαγορεύεται σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, 
παραδοσιακούς οικισµούς, µνηµεία, νεκροταφεία, ναούς, στοές κτιρίων, δηµόσια 
κτίρια και έργα και σε πινακίδες δηµόσιας πληροφόρησης. Επίσης απαγορεύεται κάθε 
µορφής διαφήµιση που δηµιουργεί προβλήµατα στην κυκλοφορία οχηµάτων, η 
ανάρτηση πανώ και αεροπανώ, η τοποθέτηση πινακίδων που προσδιορίζουν τη θέση 
επιχειρήσεων, η διαφήµιση µε φεϊγ-βολάν και η ρίψη εντύπων σε κοινόχρηστους 
χώρους. 
Με κανονιστική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται επαρκείς και 
πρόσφοροι κοινόχρηστοι χώροι, στους οποίου επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά 
διαµορφωµένα πλαίσια για τη διενέργεια διαφηµίσεων. Η απόφαση αυτή εκδίδεται 
υποχρεωτικά τουλάχιστον τρεις µήνες πριν από τη λήξη του έτους, αφού προηγηθεί 
γνωµοδότηση της πρωτοβάθµιας Ε.Π.Α.Ε. και ισχύει για τα τρία επόµενα. Αν η 
προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, τη σχετική απόφαση εκδίδει ο Γενικός 
Γραµµατέας της Περιφέρειας (υποκατάσταση αρµοδιότητας). 
Η παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων αποτελεί ουσιαστικά εκµίσθωση και 
διενεργείται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του Κ.∆.Κ., αφού προηγηθεί 
δηµοπρασία. 
Η αρµοδιότητα καθορισµού χώρων για την προβολή διαφηµίσεων σε εθνικές οδούς, 
λιµάνια, αεροδρόµια, σιδηροδροµικούς σταθµούς, µεταφορικά µέσα, αθλητικούς 
χώρους κλπ ανήκει στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή στον φορέα που τους 
διαχειρίζεται ή τους εκµεταλλεύεται. 
Η παραχώρηση χώρων για εµπορική διαφήµιση συνεπάγεται τη χορήγηση άδειας από 
το δήµαρχο του δήµου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται οι σχετικοί χώροι. Οι 
άδειες αυτές χορηγούνται και ανακαλούνται αποκλειστικά από τους δήµους, χωρίς τη 
µεσολάβηση καµίας άλλης δηµόσιας αρχής. Η χορήγηση άδειας συνοδεύεται επίσης 
από την καταβολή τέλους διαφήµισης, το ύψος του οποίου καθορίζεται από τη 
σχετική νοµοθεσία (βλέπε πίνακα). Τούτο έχει ως συνέπεια, αφ’ ενός  µεν να µην 
απαιτείται ειδική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για την επιβολή του (παρά 
µόνο απόφαση για τον καθορισµό των χώρων και το ύψος των συντελεστών) και αφ’ 
ετέρου η βεβαίωση και είσπραξή του να είναι υποχρεωτική για το δήµο. 
Η πληρωµή του τέλους γίνεται στους δήµους για τις διαφηµίσεις των κατηγοριών Α΄, 
Β΄, και Γ΄, ενώ της κατηγορίας ∆΄ γίνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 
και αποτελεί πόρο ειδικού λογαριασµού που κατανέµεται σε όλους τους Ο.Τ.Α. µε 
απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. και γνώµη της ΚΕ∆ΚΕ. Οι δαπάνες των διαφηµιζοµένων 
επιχειρήσεων δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους, εφόσον δεν 
αποδεικνύεται η καταβολή του σχετικού διαφηµιστικού τέλους. 
Κατηγορία Περιεχόµενο Τιµή 
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Κατηγορία Περιεχόµενο Τιµή 

Α 

Για διαφηµίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή 
επικολλούνται : 
α) µέσα σε µόνιµα και σταθερά ή προσωρινά και 
κινητά πλαίσια που καθορίζονται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 
β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και 
ανεγειρόµενων οικοδοµών µε συναίνεση του 
ιδιοκτήτη 
γ) σε χώρους σιδηροδροµικών, λιµενικών και 
αεροπορικών σταθµών καθώς και σε χώρους σταδίων 
και γηπέδων 
δ) µέσα σε καταστήµατα, κινηµατογράφους, θέατρα 
και άλλους δηµόσιους χώρους 
ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων 
αναµονής αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών. 

Από 0,15 έως 0,75 
€ την εβδοµάδα 
ανά τ.µ. 

Β 

Για διαφηµίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώµατα, καθώς 
και για διαφηµίσεις που γίνονται σε ηλεκτρικές 
εφηµερίδες 

από 14,67 - 73,37 
€ το έτος ανά τ.µ. 

Για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους  
από 5,87 - 20,54 € 
το έτος ανά τ.µ. 

Για µη φωτεινές ή µη φωτιζόµενες σε στέγες ή 
δώµατα 

από 2,05 - 20,54 € 
το έτος ανά τ.µ. 

Γ 

Για διαφηµίσεις που γίνονται µέσα σε οχήµατα 
σιδηροδρόµων, τροχιοδρόµων, ηλεκτροκίνητων 
αυτοκινήτων και σε κάθε τύπου οχήµατα δηµόσιας 
χρήσης στην εξωτερική τους επιφάνεια µε διαστάσεις 
µέχρι 30 Χ 50 εκατοστά  

Από 0,41 - 2,05 € 
το µήνα Για 
διαφηµίσεις 
µεγαλύτερων 
διαστάσεων 
καταβάλλεται 
ανάλογο 
πολλαπλάσιο 
τέλος 

∆ 

α. Για διαφηµίσεις που γίνονται µε ηµερολόγια, 
δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε 
αυτοκόλλητα ή είδη µε διαφηµιστικές παραστάσεις ή 
λέξεις ή µε άλλο παρόµοιο τρόπο, καθώς και για 
διαφηµίσεις που γίνονται από τον αέρα µε 
οποιονδήποτε τρόπο. 
Τα ένθετα διαφηµιστικά φυλλάδια, που διανέµονται 
µαζί µε τις εφηµερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται 
σε τέλος διαφήµισης. 
β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστηµάτων, 
που γίνεται είτε µε την τοποθέτησή τους σε ειδικά 
σηµεία εντός του καταστήµατος είτε µε έντυπα, 
δώρα, επιγραφές κάθε είδους είτε µε παρόµοιο τρόπο, 
θεωρείται διαφήµιση και υπόκειται στο σχετικό 
τέλος, βάσει των εκδιδοµένων από τα καταστήµατα 
τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. 
Προβολή προϊόντων που εντάσσεται στην έννοια της 

Το τέλος ορίζεται 
σε ποσοστό 2% 
επί της 
διαφηµιστικής 
δαπάνης  
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Κατηγορία Περιεχόµενο Τιµή 
διαφήµισης συνιστούν οι εξής ενέργειες : ενοικίαση 
χώρων, τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες, 
ράφια ή περίπτερα, διανοµή δοκιµαστικών 
προϊόντων, εκδηλώσεις, "happenings" στους χώρους 
του καταστήµατος. 

 
∆ιαδικασίες τέλους διαφήµισης 
Απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για το τον καθορισµό κοινόχρηστων χώρων και 
για το ύψος του τέλους ανά κατηγορία 
Αίτηση του ενδιαφεροµένου, συνοδευόµενη από σχέδιο της διαφήµισης 
Έλεγχος από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου, σε σχέση µε τις προϋποθέσεις του 
νόµου και τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου 
Καταβολή του τέλους, άδεια από τον δήµαρχο για την διαφήµιση και για την τυχόν 
τοποθέτηση των πλαισίων 
∆ιενέργεια της διαφήµισης, 
Αυτοψίες από τον δήµο για παράνοµες διαφηµίσεις. 
Παράνοµη είναι κάθε διαφήµιση που διενεργείται χωρίς άδεια του δήµου, κατά 
παράβαση των όρων της αδείας, σε χώρο ή µε τρόπο που απαγορεύεται από τον νόµο 
και τις αποφάσεις του ∆.Σ., χωρίς να τηρούνται οι προδιαγραφές που ορίζει ο νόµος 
και όταν δεν έχει καταβληθεί στο δήµο το ανάλογο τέλος. 
Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται έκθεση ελέγχου από υπάλληλο του δήµου και 
ακολουθεί απόφαση δηµάρχου για επιβολή κυρώσεων (η απόφαση µε αντίγραφο της 
έκθεσης κοινοποιείται στον υπόχρεο που δύναται να ασκήσει τα προβλεπόµενα 
ένδικα µέσα) 
Σε περίπτωση διαφήµισης για την οποία δεν υποβλήθηκε αίτηση για την χορήγηση 
αδείας γίνεται αφαίρεση της, επιβάλλεται το σχετικό τέλος και πρόστιµο ίσο µε το 
οφειλόµενο τέλος σε βάρος του διαφηµιστή ή του διαφηµιζόµενου ή του κυρίου του 
χώρου που γίνεται η διαφήµιση. Επίσης όταν παραβιάζεται ο χρόνος της διαφήµισης 
για τον οποίο έγινε η δήλωση, το τέλος και το πρόστιµο που αναλογεί στο χρονικό 
αυτό διάστηµα, επιβάλλεται σε βάρος του διαφηµιστικού φορέα στον οποίο ανήκει το 
διαφηµιστικό πλαίσιο. 
Το τέλος διαφήµισης, για τις τρεις πρώτες κατηγορίες αποτελεί µίσθωµα για 
επαγγελµατική χρήση, ενώ για την τέταρτη αποτελεί έµµεσο φόρο επαγγελµατικής 
δαπάνης. 
6. Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων 
Το τέλος επιβάλλουν υποχρεωτικά οι Ο.Τ.Α. µε ιαµατικές πηγές και συγκεκριµένοι 
δήµοι της Αττικής και της Θεσσαλονίκης (άρθρο 2 του Ν. 339/76). Οι Ο.Τ.Α. που 
χαρακτηρίζονται ως λουτροπόλεις, οργανωµένοι αρχαιολογικοί ή τουριστικοί τόποι, 
περιοχές θερινής διαµονής (Π.∆. 896/76), αλλά και όλοι οι υπόλοιποι Ο.Τ.Α. µπορούν 
να το επιβάλλουν µε απόφαση του συµβουλίου τους, εφόσον τεκµηριώνουν ότι λόγω 
της τουριστικής κίνησης προκαλούνται αυξηµένες δαπάνες. 
Στο τέλος υπόκεινται τα ξενοδοχεία όλων των τύπων, οι χώροι κατασκήνωσης, οι 
ξενώνες, τα ενοικιαζόµενα δωµάτια και διαµερίσµατα κλπ και υπολογίζεται ως 
ποσοστό 2% επί του καταβαλλόµενου µισθώµατος κλίνης, δωµατίου ή θέσης (δεν 
υπολογίζονται οι πρόσθετες επιβαρύνσεις για διατροφή, τηλέφωνα κλπ). Το τέλος 
βαρύνει τον πελάτη και εισπράττεται από τον εκµισθωτή. 
Το τέλος αποδίδεται µέσα στις προθεσµίες απόδοσης του ΦΠΑ, στο δηµοτικό ταµείο 
ή στη ∆ΟΥ, η οποία στη συνέχεια το αποδίδει στους Ο.Τ.Α. Αν οι υπόχρεοι δεν 
υπόκεινται σε ΦΠΑ, καταβάλλουν το τέλος µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του επόµενου 
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από την είσπραξη µήνα. Οι υπόχρεοι υποβάλλουν επίσης δήλωση στους Ο.Τ.Α. µε τα 
στοιχεία τους, το χρονικό διάστηµα που αφορά το τέλος, το ποσό επί του οποίου 
υπολογίζεται και αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του ΦΠΑ. 
α) ∆ιαδικασίες επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης 
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την επιβολή του τέλους (όπου δεν το 
επιβάλλει ο νόµος) 
∆ήλωση των υπόχρεων στον δήµο 
Απόδοση του τέλους στο δήµο ή στη ∆ΟΥ, στις προθεσµίες απόδοσης του ΦΠΑ. 
Έλεγχος των επιχειρήσεων από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου 
Αναζήτηση στοιχείων στις οικονοµικές εφορίες - διασταυρώσεις µε δηλωθέντα. 
Εντοπισµός επιχειρήσεων που δεν υπέβαλλαν δήλωση ή υπέβαλαν ανακριβή. Έκθεση 
ελέγχου του αρµοδίου υπαλλήλου του δήµου 
Απόφαση δηµάρχου για επιβολή προστίµου. 
Σε περίπτωση µη υποβολής του τέλους ή υποβολής εκπρόθεσµης ή ανακριβούς 
δήλωσης επιβάλλεται πρόστιµο σε βάρος του υπόχρεου ίσο µε 10% του τέλους για 
κάθε µήνα καθυστέρησης µε ανώτατο όριο το 100% του τέλους. Εκείνος που 
εισπράττει το τέλος και δεν το αποδίδει εµπρόθεσµα στον δήµο, διαπράττει το 
αδίκηµα της υπεξαίρεσης κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα. 
7. Τέλος κέντρων εστίασης και διασκέδασης 
Από το 1998 σε όλους τους Ο.Τ.Α., στην περιφέρεια των οποίων εφαρµόζεται το 
σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, επιβάλλεται 
υποχρεωτικά τέλος 2% στα ακαθάριστα έσοδα των καταστηµάτων, στα οποία 
πωλούνται για κατανάλωση φαγητά, ποτά καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά και 
γλυκίσµατα, εφόσον στην άδεια λειτουργίας τους διαθέτουν πάγκους ή 
τραπεζοκαθίσµατα, στα ζυθοπωλεία, µπαρ, καντίνες, στα αντίστοιχα καταστήµατα 
που λειτουργούν σε ξενοδοχεία και στα SUPER MARKETS στα οποία πωλούνται 
έτοιµα φαγητά. Στα νυκτερινά, χορευτικά κέντρα, στα κέντρα διασκέδασης, 
καφωδεία κ.α. επιβάλλεται τέλος 5% στα ακαθάριστα έσοδα. 
Στους Ο.Τ.Α. στην περιοχή των οποίων δεν ισχύει το αντικειµενικό σύστηµα 
προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, το τέλος µπορεί να επιβληθεί µε απόφαση 
του δηµοτικού συµβουλίου. Επίσης µε απόφαση του συµβουλίου, το τέλος αυτό 
µπορεί να επιβάλλεται σε άλλες κατηγορίες καταστηµάτων που έχουν σχέση µε τον 
τουρισµό. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αιτιολογείται η επιβολή του. Σε όσες 
περιπτώσεις το τέλος επιβάλλεται προαιρετικά, η απόφαση πρέπει να εκδίδεται πριν 
από την έναρξη του οικονοµικού έτους. 
Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και εισπράττεται από τον επιτηδευµατία, ο οποίος στην 
συνέχεια το αποδίδει στον δήµο. Οι υπαγόµενες επιχειρήσεις πρέπει να αποδίδουν το 
τέλος, ανεξάρτητα αν το έχουν εισπράξει από τους πελάτες. 
Το τέλος υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων δηλαδή επί 
της αξίας των πωλουµένων αγαθών ή της αµοιβής των παρεχοµένων υπηρεσιών, 
χωρίς να υπολογίζονται φόροι, τέλη και λοιπά δικαιώµατα υπέρ δηµοσίου ή τρίτων 
(ΦΠΑ κλπ) 
Το τέλος, µέσα στις προθεσµίες απόδοσης του ΦΠΑ, αποδίδεται στο δηµοτικό ταµείο 
ή στη ∆ΟΥ, η οποία στη συνέχεια το αποδίδει στους Ο.Τ.Α. Αν οι υπόχρεοι δεν 
υπόκεινται σε ΦΠΑ, καταβάλλουν το τέλος µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του επόµενου 
από την είσπραξη µήνα. Οι υπόχρεοι υποβάλλουν επίσης δήλωση στους Ο.Τ.Α. µε τα 
στοιχεία τους, το χρονικό διάστηµα που αφορά το τέλος, το ποσό επί του οποίου 
υπολογίζεται και αντίγραφο εκκαθαριστικού σηµειώµατος του ΦΠΑ. 
Οι Ο.Τ.Α. έχουν το δικαίωµα να διενεργούν ελέγχους στους χώρους των 
επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος. Οι ∆ΟΥ και λοιποί φορείς του δηµόσιου 
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τοµέα υποχρεούνται µέσα σε 15 ηµέρες να χορηγούν τα αναγκαία στοιχεία που τους 
ζητούν οι Ο.Τ.Α. 
ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (χωρίς απόφαση ∆.Σ.) 
Είδος καταστήµατος Τέλος Προϋποθέσεις 
Κάθε είδους και µορφής καταστήµατα, στα οποία 
πωλούνται για κατανάλωση φαγητά, ποτά καφές, 
αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά, γλυκίσµατα 

2% 
Τραπεζοκαθίσµατα 
στην άδεια 

Ζυθοπωλεία, µπαρ ανεξαρτήτως ονοµασίας και 
κατηγορίας 

2% 

Υπαγωγή του ∆ήµου 
στο σύστηµα 
αντικειµενικού 
προσδιορισµού αξίας 
ακινήτων 

Καντίνες 2% 
Κέντρα διασκέδασης και καταστήµατα των 
παραπάνω περιπτώσεων που λειτουργούν µέσα σε 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε µορφής 

2% 

Οργανωµένα τµήµατα SUPER MARKETS µε 
έτοιµα φαγητά 

2% 

Καταστήµατα µε ποτά και θέαµα, κέντρα 
διασκέδασης, καφωδεία, χορευτικά κέντρα µε 
µουσική 

5% 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ∆.Σ. 
Είδος καταστήµατος Τέλος Προϋποθέσεις 
Όλες οι ανωτέρω περιπτώσεις 2% - 5% Απόφαση ∆.Σ. 
Καταστήµατα τουριστικών ειδών, λαϊκής τέχνης, 
ενθυµίων και δώρων, ενοικίασης σκαφών, 
αυτοκινήτων, ειδών σπορ, σχολές θαλάσσιων σπορ 

2% Απόφαση ∆.Σ. 

 
α) ∆ιαδικασίες επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης 
Απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για την επιβολή του τέλους (όπου δεν υπάρχει 
αντικειµενικός προσδιορισµός της αξίας των ακινήτων ή στις περιπτώσεις που 
προβλέπεται από το νόµο) 
∆ήλωση των υπόχρεων στο δήµο 
Απόδοση του τέλους στο δήµο ή στη ∆ΟΥ, στις προθεσµίες απόδοσης του ΦΠΑ. 
Έλεγχος των επιχειρήσεων από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου 
Αναζήτηση στοιχείων στις οικονοµικές εφορίες - διασταυρώσεις µε δηλωθέντα 
Εντοπισµός επιχειρήσεων που δεν υπέβαλλαν δήλωση ή υπέβαλαν ανακριβή 
Έκθεση ελέγχου του αρµοδίου υπαλλήλου του δήµου 
Απόφαση δηµάρχου για επιβολή προστίµου 
Σε περίπτωση µη υποβολής του τέλους ή υποβολής εκπρόθεσµης ή ανακριβούς 
δήλωσης επιβάλλεται πρόστιµο σε βάρος του υπόχρεου ίσο µε το 10% του τέλους για 
κάθε µήνα καθυστέρησης, µε ανώτατο όριο το 100% του τέλους. 
Εκείνος που εισπράττει το τέλος και δεν το αποδίδει εµπρόθεσµα στον δήµο, 
διαπράττει το αδίκηµα της υπεξαίρεσης κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του Ποινικού 
Κώδικα. 
Το τέλος παρεπιδηµούντων και το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα των κέντρων 
εστίασης και διασκέδασης αποτελούν ουσιαστικά έµµεσους δηµοτικούς φόρους, 
χωρίς το στοιχείο της ανταποδοτικότητας και ανήκουν στην κατηγορία των γενικών 
εσόδων. 
8. Τέλη ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης 
Στη νοµοθεσία για τους Ο.Τ.Α. προβλέπεται η δυνατότητα των δηµοτικών 
συµβουλίων να επιβάλλουν τέλη και δικαιώµατα σε όσους κάνουν χρήση δηµοτικών 
κτηµάτων, έργων ή υπηρεσιών. Αυτή η ευρεία δυνατότητα εφαρµόζεται σε κάθε 
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περίπτωση, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδική νοµοθετική ρύθµιση π.χ. τα 
νοµοθετηµένα τέλη και δικαιώµατα που αναλύονται στο κεφάλαιο αυτό. 
Η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία υδρευτικών, αποχετευτικών και αρδευτικών 
συστηµάτων καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των σχετικών διατάξεων αποτελούν 
µία από τις πιο σηµαντικές αρµοδιότητες των Ο.Τ.Α. 
Οι όροι για τη χρήση και λειτουργία των συστηµάτων αυτών καθορίζονται µε 
κανονιστικές αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων, στις οποίες προβλέπεται η 
καταβολή τελών και δικαιωµάτων π.χ. δικαιώµατα σύνδεσης, τέλη κατανάλωσης, κ.α. 
Σε όσους δήµους έχουν συσταθεί δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης 
(∆.Ε.Υ.Α.) τόσο η άσκηση της αρµοδιότητας όσο και η επιβολή των σχετικών τελών 
ανήκουν στην αντίστοιχη επιχείρηση. 
9. Τέλος στάθµευσης 
Ο προσδιορισµός και η λειτουργία των χώρων στάθµευσης ανήκουν στην 
αρµοδιότητα των Ο.Τ.Α. Το δηµοτικό συµβούλιο, αφού προηγηθεί η σχετική µελέτη, 
µε τοπική κανονιστική απόφαση καθορίζει τους χώρους, τον αριθµό των θέσεων 
στάθµευσης, το ύψος των τελών και τους λοιπούς όρους λειτουργίας των χώρων 
αυτών. Η απόφαση κοινοποιείται στην τοπική τροχαία και στην αρµόδια υπηρεσία 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
Η τοποθέτηση και η λειτουργία µετρητών ή εγκαταστάσεων για τη ρύθµιση της 
στάθµευσης ασκείται ύστερα από γνώµη της αρµόδιας αστυνοµικής υπηρεσίας, που 
παρέχεται µέσα σε ένα µήνα αφότου έλαβε το σχετικό ερώτηµα από τον δήµο. 
Το τέλος στάθµευσης έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και διατίθεται αποκλειστικά για 
την βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών του δήµου. Το τέλος πρέπει να ορίζεται 
σε τέτοιο ύψος ώστε να µην αίρεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των χώρων όπου 
ελέγχεται η στάθµευση, µε τον αποκλεισµό όσων αδυνατούν οικονοµικά να το 
καταβάλλουν. 
10. Έσοδα από παράβολα 
Τα παράβολα έχουν το χαρακτήρα της εισφοράς, έναντι παροχής ορισµένων 
υπηρεσιών από πλευράς Ο.Τ.Α., για να καλυφθεί τµήµα του κόστους που προκαλούν 
οι σχετικές ενέργειες. Τα σηµαντικότερα είναι : 
α) Παράβολα για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος. Η χορήγηση τους αποτελεί µία από τις πιο σηµαντικές αρµοδιότητες 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, επειδή αφορά την αδειοδότηση επιχειρήσεων πώλησης 
τροφίµων και ποτών, κινηµατογράφων, θεάτρων και κέντρων διασκέδασης. 
β) Παράβολα που συνοδεύουν τις αιτήσεις για τη χορήγηση αδειών παραµονής και 
εργασίας των αλλοδαπών. Το 30% των εισπραττοµένων εσόδων κατανέµεται στους 
Ο.Τ.Α. µε απόφαση του ΥΠΕΣ∆∆Α. 
11. Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων 
Οι επιχειρήσεις που εκµεταλλεύονται λατοµεία αδρανών υλικών ή βιοµηχανικών 
ορυκτών, τα οποία ανήκουν στο δηµόσιο, σε ΝΠ∆∆ ή σε ιδιώτες, είναι υποχρεωµένες 
να καταβάλουν ειδικό τέλος στους Ο.Τ.Α. στην περιφέρεια των οποίων λειτουργεί το 
λατοµείο. Το τέλος υπολογίζεται για τα αδρανή υλικά σε ποσοστό 5% στην τιµή 
πώλησής τους και στα βιοµηχανικά ορυκτά σε ποσοστό 2%. Η τιµή διαµορφώνεται 
µετά την φόρτωση τους σε αυτοκίνητο, αλλά µέσα στο χώρο του λατοµείου. Τα 
λατοµεία των Ο.Τ.Α. δεν υπόκεινται στο τέλος αυτό. 
Το έσοδο αυτό αποτελεί ουσιαστικά έµµεσο δηµοτικό φόρο. 
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12. Τέλος οικοδοµικών αδειών 
Κάθε άδεια ανέγερσης, συµπλήρωσης, επέκτασης, προσθήκης οικοδοµών 
συνεπάγεται την καταβολή ειδικού τέλους στους Ο.Τ.Α., εφόσον υπάρχει σχέδιο 
πόλης. Το τέλος υπολογίζεται ως ποσοστό 0,5% στην αξία των οικοδοµικών 
εργασιών µε βάση τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό. Η οικοδοµική άδεια δεν 
χορηγείται, αν δεν προσκοµισθεί διπλότυπο είσπραξης από την ∆ΟΥ, µε το οποίο 
αποδεικνύεται η καταβολή του. Η ∆ΟΥ αποδίδει στον Ο.Τ.Α. το σχετικό ποσό µέσα 
σε ένα µήνα από την είσπραξη του. 
Τα έσοδα από το τέλος αυτό διατίθενται αποκλειστικά για έργα και απαλλοτριώσεις 
(ειδικευµένο έσοδο) και αποτελεί ουσιαστικά έµµεσο δηµοτικό φόρο. 
13. Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, συµπεριλαµβανοµένης της 
∆ΕΗ, επιβαρύνονται µε ειδικό ανταποδοτικό τέλος ύψους 2% επί της προ ΦΠΑ τιµής 
πώλησης της ενέργειας, υπέρ των Ο.Τ.Α. στα όρια των οποίων λειτουργούν οι 
σχετικές µονάδες. Όταν πληρώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία της 
αγοραζόµενης ηλεκτρικής ενέργειας ο ∆ιαχειριστής του Συστήµατος ή η ∆ΕΗ 
αφαιρεί το τέλος από το πληρωτέο ποσό και το αποδίδει στην ταµειακή υπηρεσία του 
Ο.Τ.Α. ή στην αρµόδια ∆ΟΥ. 
Το προϊόν του ανταποδοτικού τέλους εγγράφεται σε χωριστό κωδικό του 
προϋπολογισµού του δικαιούχου Ο.Τ.Α. και διατίθεται αποκλειστικά για έργα 
τοπικής ανάπτυξης, για τα οποία ο Ο.Τ.Α. υποβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
στον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας ετήσια απολογιστικά στοιχεία µέσα 
στο πρώτο τρίµηνο του επόµενου έτους. 
Τα έσοδα από το τέλος αυτό διατίθενται αποκλειστικά για έργα (ειδικευµένο έσοδο) 
και αποτελούν ουσιαστικά έµµεσο δηµοτικό φόρο. 
Ανάλογα έσοδα έχουν θεσπιστεί για Ο.Τ.Α. που φιλοξενούν δραστηριότητες, οι 
οποίες συνδέονται µε την παραγωγή ενέργειας και επιβαρύνουν το περιβάλλον : 
Οι δήµοι στην περιοχή των οποίων λειτουργεί διυλιστήριο, επιχορηγούνται µε το 15% 
του εσόδων του Ειδικού Λογαριασµού Πετρελαιοειδών (Ν. 3054/2002). Πρόκειται 
για τους δήµους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας Αττικής, Αγίων Θεοδώρων 
Κορινθίας, Εχεδώρου και Ελευθερίου Κορδελιού Θεσσαλονίκης. 
Οι Ο.Τ.Α. του νοµού Κοζάνης (16 δήµοι και τρεις κοινότητες) και τέσσερις δήµοι του 
Ν. Αρκαδίας (Μεγαλόπολης, Φαλαισίας, Τρικολώνων και Γόρτυνος) επιχορηγούνται 
από τη ∆.Ε.Η. µε το 0,4% της αξίας της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας 
(Ν.2446/96). Το έσοδο αυτό ονοµάζεται τοπικός αναπτυξιακός πόρος. 
Τα έσοδα από τα τέλη αυτά διατίθενται αποκλειστικά για έργα (ειδικευµένα έσοδα), 
λειτουργούν ως αντισταθµιστικά οφέλη και αποτελούν ουσιαστικά έµµεσο δηµοτικό 
φόρο το πρώτο και ειδικές επιχορηγήσεις τα άλλα δύο. 
14. ∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 
Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για 
υπηρεσίες ή τοπικά έργα, που συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην 
ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη ή οι 
εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ύψος τους, οι υπόχρεοι και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ορίζονται µε την ίδια απόφαση του ∆.Σ.. 
Όταν το ύψος των τελών ή εισφορών κλιµακώνεται µε βάση τα τ.µ. έκτασης ή 
κτίσµατος ή µε άλλη µονάδα υπολογισµού, η διαφορά του συντελεστή µεταξύ της 
πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο. 
Η θέσπιση των δυνητικών ανταποδοτικών εσόδων αποτελεί µία νέα δυνατότητα 
χρηµατοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης µε µεγάλη διακριτική ευχέρεια, αρκεί 
βέβαια να τεκµηριώνεται ο ανταποδοτικός τους χαρακτήρας, να συνδέονται άµεσα µε 
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τις αρµοδιότητες των Ο.Τ.Α. και να χρηµατοδοτούν έργα ή υπηρεσίες µε εξαιρετικό 
χαρακτήρα. 
15. ∆ηµοτικός φόρος ∆ωδεκανήσου 
Αποτελεί άµεσο φόρο στην οικονοµική δραστηριότητα που επιβλήθηκε το 1994 και 
αντικατέστησε παλιότερη φορολογία που ίσχυε από το 1938. Επιβάλλεται σε όλους 
τους επιτηδευµατίες του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, κάθε µορφής και 
χαρακτήρα, που ασκούν οικονοµική δραστηριότητα στο νοµό ∆ωδεκανήσου, 
ανεξάρτητα από το που έχουν την έδρα τους. 
Ο υπολογισµός του ∆Η.ΦΟ.∆Ω. είναι συνάρτηση : 
των ακαθαρίστων εσόδων από την οικονοµική δραστηριότητα των επιτηδευµατιών 
στο νοµό. 
των µοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους, όπως αυτοί ορίζονται κάθε φορά. 
του κλιµακούµενου συντελεστή του φόρου αυτού, µε βάση τους µοναδικούς 
συντελεστές. 
Συντελεστής καθαρού κέρδους Συντελεστής ∆Η.ΦΟ.∆Ω. 
Μέχρι 5% 0,2% 
πάνω από 5% και µέχρι 10% 0,4% 
πάνω από 10% και µέχρι 15% 0,6% 
πάνω από 15% και µέχρι 20% 0,8% 
πάνω από 20% 1,0% 
Εξαιρούνται τα νοµικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ή 
επιδιώκουν αποκλειστικά µη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Επίσης εξαιρούνται τα 
ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται από συγκοινωνιακούς φορείς, πώληση 
εφηµερίδων, περιοδικών και γενικά έντυπων και ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης 
και τέλος η πώληση αυτοκινήτων. 
Ο φόρος καταβάλλεται ανά τρίµηνο από τον υπόχρεο στην ταµειακή υπηρεσία του 
δήµου που έχει οριστεί ως διαχειριστής του φόρου (δήµοι – πρωτεύουσες νησιών ή 
µοναδικοί δήµοι). Ο δήµος αυτός παρακρατεί το 55% και κατανέµει το υπόλοιπο 45% 
στους άλλους Ο.Τ.Α. µε πληθυσµιακά κριτήρια. 
 
16. ∆ικαίωµα χρήσης σφαγείων 
Η ίδρυση σφαγείων από τους Ο.Τ.Α. γίνεται κάτω από τις προϋποθέσεις και 
διαδικασίες που καθορίζει η νοµοθεσία - άδειες σκοπιµότητας και λειτουργίας, 
φορολογικές υποχρεώσεις - για αυτού του είδους τις δραστηριότητες. 
Η λειτουργία τους ρυθµίζεται µε εσωτερικό κανονισµό που εγκρίνεται από το 
νοµάρχη (αρµοδιότητες προσωπικού, οργάνωση του σφαγείου, ώρες διεξαγωγής 
σφαγής, ηµερήσια δυναµικότητα, υγειονοµικές υποχρεώσεις κ.α.). 
Έσοδα του σφαγείου αποτελούν τα δικαιώµατα που επιβάλλει το δηµοτικό συµβούλιο 
και αποτελούν ουσιαστικά εκµίσθωση χώρων και µηχανηµάτων για συγκεκριµένη 
επαγγελµατική δραστηριότητα. 
17. Έσοδα νεκροταφείων 
Η ίδρυση και λειτουργία νεκροταφείων αποτελεί αρµοδιότητα των Ο.Τ.Α., εκτός 
αυτών που λειτουργούν σε µοναστήρια ή αν πρόκειται για µεµονωµένους τάφους. Τα 
δηµοτικά συµβούλια ψηφίζουν κανονισµούς στους οποίους καθορίζονται όλα τα 
θέµατα που έχουν σχέση µε τη διοίκηση και διαχείριση των νεκροταφείων, την 
καταβολή τελών και δικαιωµάτων κ.α. 
Τα έσοδα από τα νεκροταφεία είναι συνήθως τα ακόλουθα : 
∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 
∆ικαίωµα ενταφιασµού και παράτασης ταφής 
∆ικαίωµα ανακοµιδής και τέλος φύλαξης οστών 
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∆ικαιώµατα ιεροπραξιών κ.α. 
Αξιοποίηση τοπικών πόρων 
Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τα έσοδα των Ο.Τ.Α. από την αξιοποίηση της 
ακίνητης περιουσίας και των φυσικών πόρων της περιοχής τους, των οποίων έχουν 
την κυριότητά ή την χρήση. Τα έσοδα αυτά προέρχονται από την άµεση 
εκµετάλλευση των πόρων αυτών ή µε τη δηµιουργία δηµοτικών επιχειρήσεων ή µέσω 
της συνεργασίας µε τον ιδιωτικό τοµέα. Η επιλογή µεταξύ των παραπάνω λύσεων 
ορισµένες φορές προκύπτει από νοµικές ρυθµίσεις και άλλες ως αποτέλεσµα 
οικονοµικών αποφάσεων. 
1. ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας δήµων 
Η ακίνητη περιουσία των Ο.Τ.Α. προστατεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
νοµοθεσίας για την προστασία της ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου, όπως ισχύουν 
κάθε φορά. Οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να τηρούν κτηµατολόγιο των ακινήτων τους µε τα 
εξής στοιχεία : το είδος, την τοποθεσία, την έκταση και τα όρια των ακινήτων µε τα 
σχετικά σχεδιαγράµµατα, τους τίτλους ιδιοκτησίας, την κατά προσέγγιση αξία κ.α. 
1.1. Εκµίσθωση ακινήτων και γης 
α) Η εκµίσθωση ακινήτων των δήµων γίνεται µε δηµοπρασία. Αν η δηµοπρασία δεν 
φέρει αποτέλεσµα, επαναλαµβάνεται. Αν και η δεύτερη δηµοπρασία δεν φέρει 
αποτέλεσµα, η εκµίσθωση µπορεί να γίνει µε απευθείας συµφωνία, τους όρους της 
οποίας καθορίζει το δηµοτικό συµβούλιο. Το ύψος του µισθώµατος καθορίζεται, 
αφού προηγηθεί εκτίµηση από το Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.). 
Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του, να εκµισθώνει, χωρίς δηµοπρασία, 
για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες, θέατρα και 
κινηµατογράφους ή άλλους χώρους, για επιστηµονικούς και καλλιτεχνικούς σκοπούς, 
αφού εκτιµήσει τη στάθµη και την ποιότητα της εκδήλωσης. 
Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς 
δηµοπρασία εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων στο δηµόσιο, σε άλλους Ο.Τ.Α., σε 
επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε Ν.Π.∆.∆., σε οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 
καθώς και σε συνεταιρισµούς για την ικανοποίηση των αναγκών τους. 
Οι δήµοι µπορούν να ανεγείρουν κατοικίες και να παραχωρούν τη χρήση τους, χωρίς 
δηµοπρασία, σε άστεγους και οικονοµικά αδύνατους δηµότες. Με απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων και το ύψος του 
µισθώµατος (τουλάχιστον το 25% της τρέχουσας µισθωτικής αξίας). 
Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου επιτρέπεται η εκµίσθωση µε δηµοπρασία 
δηµοτικών ακινήτων µε µειωµένο µίσθωµα για χρονικό διάστηµα µέχρι είκοσι πέντε 
(25) έτη, υπό τον όρο ότι ο µισθωτής θα αναλάβει το σύνολο ή µέρος της δαπάνης 
ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου. 
β) Στην αρµοδιότητα των δήµων ανήκει η κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία 
δηµοτικών και λαϊκών αγορών, καθώς και η λειτουργία των εµποροπανηγύρεων. Αν 
ο δήµος διαθέτει δηµοτική αγορά τότε εκµισθώνει τα καταστήµατα µε δηµοπρασία 
Αν το δηµοτικό συµβούλιο µε κανονιστική του απόφαση έχει καθιερώσει 
εµποροπανήγυρη, τότε ο δήµος µπορεί να προχωρήσει στην εκµίσθωση των χώρων ή 
να επιβάλει τέλος που καθορίζεται στην σχετική απόφαση. Ανάλογη διαδικασία 
ακολουθείται στην περίπτωση των «παζαριών». Όσον αφορά τις λαϊκές αγορές 
επιβάλλεται ειδικό τέλος καθαριότητας µε Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΕΣ∆∆Α και 
Ανάπτυξης. 
Το έσοδα αυτά, αν και διαχωρίζονται νοµικά, αποτελούν ουσιαστικά µισθώµατα 
χώρων επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, τα οποία σχετίζονται άµεσα µε την ακίνητη 
περιουσία των δήµων, είτε είναι δηµόσια (κοινόχρηστα πράγµατα) είτε ιδιωτική. 
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γ) Η καλλιεργήσιµη γη του δήµου εκµισθώνεται ολόκληρη ή σε τµήµατα, µε 
δηµοπρασία, που γίνεται ύστερα από απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, σε 
δηµότες κατοίκους. Σε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ορίζεται το κατώτατο 
όριο του µισθώµατος και οι λοιποί όροι της δηµοπρασίας. 
Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου επιτρέπεται να παραχωρούνται, χωρίς 
δηµοπρασία, σε γεωργούς, δηµότες κατοίκους, για αυτοκαλλιέργεια ή χρήση οι 
καλλιεργήσιµες εκτάσεις που αποκαλύπτονται ύστερα από αποστράγγιση ή 
αποξήρανση που έγινε µε δαπάνες του δήµου ή του δηµοσίου και έχουν παραχωρηθεί 
στον δήµο. Το ετήσιο δικαίωµα χρήσης δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το ένα 
δέκατο της τρέχουσας µισθωτικής αξίας, ανάλογα µε τις κατηγορίες των εκτάσεων. 
δ) Η διαχείριση, η καλλιέργεια και η εκµετάλλευση των δηµοτικών δασών γίνεται 
σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. Η εκµίσθωση γίνεται µε δηµοπρασία. Το 
δηµοτικό συµβούλιο, µε απόφαση του, µπορεί να εκµισθώνει χωρίς δηµοπρασία την 
εκµετάλλευση δηµοτικού δάσους σε συνεταιρισµούς κατοίκων του δήµου για χρονικό 
διάστηµα έως τριών ετών. Επίσης είναι δυνατή η εκµίσθωση, µε δηµοπρασία, 
εκτάσεων για να δηµιουργηθούν δασικές φυτείες µε αντικείµενο την δασοπονική τους 
εκµετάλλευση. Στην περίπτωση αυτή η διάρκεια της µίσθωσης µπορεί να φθάσει τα 
πενήντα χρόνια και το µίσθωµα προκύπτει ως ποσοστό των προϊόντων. Επιπλέον οι 
δήµοι έχουν δικαίωµα εκµετάλλευσης των εκτάσεων τους, που έχουν αναδασωθεί 
από το δηµόσιο. 
ε) Η εκµίσθωση των δηµοτικών ή παραχωρηµένων ιχθυοτροφείων γίνεται µε 
δηµοπρασία. Το δηµοτικό συµβούλιο, µε απόφαση του, µπορεί να τα εκµισθώνει 
χωρίς δηµοπρασία σε αλιευτικούς συνεταιρισµούς κατοίκων του δήµου για ένα έτος. 
στ) Η εκµίσθωση των δηµοτικών λατοµείων αδρανών υλικών και µαρµάρων γίνεται 
µε δηµοπρασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας. Με απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου επιτρέπεται η απευθείας εκµίσθωση των λατοµείων σε 
συνεταιρισµούς λατόµων που είναι κάτοικοι του δήµου. Τα µισθώµατα διακρίνονται 
σε πάγια (ευρώ ανά στρέµµα µισθωµένου χώρου) και αναλογικά ως ποσοστό επί της 
τιµής πωλήσεως των σχετικών προϊόντων. 
1.2. Εκποίηση ακινήτων και γης (έκτακτα έσοδα) 
α) Η εκποίηση δηµοτικών ακινήτων επιτρέπεται µόνο για προφανή ωφέλεια του 
δήµου, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη 
πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του. Η εκποίηση αφορά την ιδιωτική 
ακίνητη περιουσία των Ο.Τ.Α. και όχι τα κοινόχρηστα ή εκτός συναλλαγής 
πράγµατα. ενώ γίνεται πάντοτε µε δηµοπρασία. Ο δήµος διαθέτει το προϊόν της 
εκποίησης αποκλειστικά και µόνο για την εκπλήρωση του σκοπού της. Αν τυχόν 
αποµένει υπόλοιπο διατίθεται για την εκτέλεση έργων, ενώ αποκλείεται η διάθεση 
του για την κάλυψη υποχρεωτικών αναγκών. 
Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την πλειοψηφία των 
παρόντων, επιτρέπεται η απευθείας και χωρίς δηµοπρασία εκποίηση ακινήτων στο 
δηµόσιο, σε άλλους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου και σε οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας για την εκτέλεση 
έργων του προγράµµατός τους. Το τίµηµα των ακινήτων καθορίζεται, αφού 
προηγηθεί εκτίµηση από το Σ.Ο.Ε. 
Οι δήµοι µπορούν µε απόφαση του συµβουλίου τους να εκποιούν, χωρίς δηµοπρασία, 
οικόπεδα τους σε άστεγους και οικονοµικά αδύνατους δηµότες, Στην απόφαση 
καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων, το ύψος του ετήσιου εισοδήµατος, ο 
αριθµός των ανηλίκων τέκνων, η κατάσταση της υγείας, καταστροφές από θεοµηνίες 
κ.λπ. Το τίµηµα των οικοπέδων, που εκποιούνται µ’ αυτόν τον τρόπο, καθορίζεται 
στο 25% τουλάχιστον της τρέχουσας αξίας τους, καταβάλλεται σε 5 ετήσιες δόσεις 
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και διατίθεται για να εκτελεστούν έργα υποδοµής, κατά προτίµηση, στην αντίστοιχη 
περιοχή. 
β) Είναι δυνατή η µεταβίβαση οικοπέδων µε σύµβαση πώλησης, ανταλλαγής ή 
δωρεάς, στον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας για την ανέγερση εργατικών 
κατοικιών. Ως αντιπαροχή ο οργανισµός αναλαµβάνει την κατασκευή κτιρίων για 
λογαριασµό του Ο.Τ.Α. 
γ) Αν τροποποιηθεί το σχέδιο πόλεως και µειωθεί το πλάτος των οδών, τότε ο δήµος 
έχει τη δυνατότητα να µεταβιβάσει τι εκτάσεις αυτές (προσκυρωτέες) στους 
διπλανούς ιδιοκτήτες. Το τίµηµα της µεταβίβασης καθορίζεται αφού προηγηθεί 
εκτίµηση από το Σ.Ο.Ε., ενώ το δηµοτικό συµβούλιο έχει τη δυνατότητα να το 
µειώσει µέχρι 50% 
γ) Είναι δυνατή η εκποίηση δηµοτικών εκτάσεων, απευθείας και χωρίς δηµοπρασία, 
σε κτηνοτρόφους για την ανέγερση στάβλων. Επίσης επιτρέπεται η εκποίηση 
δηµοτικών εκτάσεων, σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, για την ίδρυση ή επέκταση 
βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Η εκποίηση γίνεται στην τρέχουσα αξία 
των ακινήτων. 
δ) Ο πλειοδότης σε δηµοπρασία που διενεργήθηκε για την εκποίηση δηµοτικού ή 
κοινοτικού ακινήτου µπορεί ως την κατάρτιση της σχετικής σύµβασης να υποδείξει 
εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης ως αγοράστρια. 
1.3. ∆ωρεές ακινήτων 
α) ∆ωρεές δηµοτικών ακινήτων επιτρέπονται, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού 
των µελών του, για την κατασκευή σχολείων, την κάλυψη αναγκών αναδασµού ή την 
εκπλήρωση άλλου κοινωφελούς σκοπού, που συνδέεται αποκλειστικά και µόνο µε 
την προαγωγή των τοπικών συµφερόντων και την άµεση εξυπηρέτηση των κατοίκων 
της περιοχής. 
β) Επίσης µε απόφαση του συµβουλίου επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση 
ακινήτων στο δηµόσιο ή σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου για την αντιµετώπιση 
έκτακτης και επείγουσας ανάγκης. Με την ίδια διαδικασία, επιτρέπεται να 
παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα, που ασκούν 
αποκλειστικά κοινωφελή δραστηριότητα ή προάγει τα τοπικά συµφέροντα. 
1.4. ∆ικαίωµα αµµοληψίας 
Η αµµοληψία, η εξόρυξη λίθων, αµµοχάλικων και άλλων παρεµφερών υλικών σε 
δηµοτικές εκτάσεις ή χώρους που έχουν παραχωρηθεί στους Ο.Τ.Α. από το δηµόσιο, 
γίνεται χωρίς δηµοπρασία µε την καταβολή δικαιώµατος που έχει καθοριστεί από το 
δηµοτικό συµβούλιο. Το έσοδο αυτό αποτελεί ουσιαστικά πώληση πρώτων υλών. 
1.5. ∆ικαίωµα εµπορίας πόσιµων υδάτων 
Το έσοδα αυτό δεν έχει καµία σχέση µε το τέλος ύδρευσης που επιβάλλεται στην 
οικιακή ή επαγγελµατική κατανάλωση. Αφορά τις επιχειρήσεις που εµπορεύονται 
πόσιµο νερό, ιαµατικό ή όχι, οι οποίες ανάλογα µε τις ποσότητες που χρησιµοποιούν, 
καταβάλουν δικαίωµα στον Ο.Τ.Α. στην περιοχή του οποίου βρίσκονται οι σχετικές 
πηγές. 
Όταν το νερό ανήκει στην κυριότητα του δήµου, το ύψος του δικαιώµατος 
καθορίζεται ελεύθερα από το δηµοτικό συµβούλιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση το 
δικαίωµα καθορίζεται από τη νοµοθεσία (παραγωγή πόσιµου νερού ή πρόσµιξη µε 
χυµούς). 
2. Παραχώρηση εσόδων δηµόσιας περιουσίας 
α) Το 50% των µισθωµάτων των δηµόσιων λατοµείων, µαρµάρων και βιοµηχανικών 
ορυκτών καταβάλλεται στους Ο.Τ.Α. των αντίστοιχων περιοχών. 
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β) Τα µισθώµατα των θαλασσίων εκτάσεων από υδατοκαλλιέργειες που εισπράττει το 
δηµόσιο, αποδίδονται στους Ο.Τ.Α. των αντίστοιχων περιοχών. 
γ) Το 5% της τιµής διάθεσης των δασικών προϊόντων που παράγονται στα δηµόσια 
δάση, αποδίδεται στους Ο.Τ.Α. των αντίστοιχων περιοχών. 
δ) Τα πλοία που παροπλίζονται σε θαλάσσιες περιοχές, εκτός δικαιοδοσίας 
Λιµενικών Ταµείων, καταβάλλουν τέλη παροπλισµού. Το 50% των τελών αυτών 
αποδίδεται στους Ο.Τ.Α. για την αντιµετώπιση δαπανών καθαριότητας (ειδικευµένο 
έσοδο). 
Τα παραπάνω έσοδα αποτελούν ουσιαστικά επιχορηγήσεις προς τους Ο.Τ.Α., οι 
οποίες έχουν το χαρακτήρα αποζηµίωσης ή αντισταθµιστικών οφελών για 
δραστηριότητες που επιβαρύνουν το περιβάλλον και συνεπάγονται αυξηµένες 
δαπάνες. 
3. Εκµετάλλευση βοσκοτόπων 
Οι βοσκότοποι που ανήκουν στους δήµους διατίθενται στους δηµότες για τα ζώα τους 
και εφόσον υπάρχει περίσσευµα γης ακολουθεί δηµοπρασία. Οι δήµοι 
εκµεταλλεύονται όχι µόνο τους δικούς τους βοσκότοπους, αλλά και τους δηµόσιους 
που τους έχουν παραχωρηθεί για εκµετάλλευση. 
Οι δηµότες δικαιούνται να βόσκουν δωρεάν συγκεκριµένο αριθµό ζώων, πέραν του 
οποίου καταβάλουν δικαίωµα βοσκής. Εφόσον ο δήµος έχει προχωρήσει σε έργα 
βελτίωσης των βοσκοτόπων καταβάλλεται αυξηµένο δικαίωµα. 
Τα έσοδα από τους βοσκότοπους αποτελούν ειδικευµένο έσοδο, επειδή πρέπει να 
διατίθενται για τη βελτίωσή τους. Ενώ νοµικά διαχωρίζονται (µίσθωµα - δικαίωµα), 
ουσιαστικά αποτελούν ενιαίο έσοδο από εκµετάλλευση ακίνητης περιουσίας. 
Επιχορηγήσεις 
Οι επιχορηγήσεις διακρίνονται σε : 
τακτικές ή έκτακτες, µε βάση την περιοδικότητα και την θεσµική τους κατοχύρωση 
γενικές ή ειδικές, ανάλογα µε τον προορισµό των σχετικών εσόδων (δαπάνες κάθε 
είδους ή συγκεκριµένες δαπάνες) 
Οι τακτικές επιχορηγήσεις διευκολύνουν τον οικονοµικό προγραµµατισµό των 
Ο.Τ.Α. και οι γενικές δεν θίγουν την οικονοµική και διοικητική τους αυτοτέλεια. 
Αποτελούν το κυριότερο µέσο που έχει στην διάθεση της η κεντρική διοίκηση για να 
χρηµατοδοτεί γενικά τους Ο.Τ.Α., να ενισχύει τους οικονοµικά αδύναµους Ο.Τ.Α. και 
να προωθεί την οικονοµική της πολιτική. 
Οι έκτακτες επιχορηγήσεις θα έπρεπε να καλύπτουν µόνο απρόβλεπτες, επείγουσες 
κλπ ανάγκες. Η χρησιµοποίηση τους σε µόνιµη βάση εντείνει την εξάρτηση των 
Ο.Τ.Α. από το κράτος και τις περισσότερες φορές είτε δεν επιτυγχάνουν τους στόχους 
τους είτε ή αποτελεσµατικότητά τους είναι περιορισµένη. 
Οι ειδικές επιχορηγήσεις χρησιµοποιούνται για να προωθηθούν κρατικές πολιτικές 
στην τοπική αυτοδιοίκηση ή για να ενισχυθεί η παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών 
από τους Ο.Τ.Α.. Ο συνδυασµός εκτάκτων και ειδικών επιχορηγήσεων και η ευρεία 
χρησιµοποίησή τους αποτελούν κλασσικό παράδειγµα συγκεντρωτικής 
δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) 
Με το Νόµο 1828/1989 το σύστηµα των κρατικών επιχορηγήσεων προς την 
πρωτοβάθµια τοπική αυτοδιοίκηση συνδέθηκε άµεσα µε την απόδοση συγκεκριµένων 
φόρων και τελών : φόρος εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων, φόρος 
µεταβίβασης ακινήτων, τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, φόρος επί των τόκων των 
τραπεζικών καταθέσεων (µεταγενέστερα). Η µεταρρύθµιση αυτή είχε ως αποτέλεσµα 
αφενός µεν τον ετήσιο προσδιορισµό του ύψους της κρατικής επιχορήγησης µε 
αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια (αποδόσεις φόρων), αφετέρου δε τη σύνδεση 
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της τελευταίας µε τις δηµοσιονοµικές - φορολογικές πολιτικές και µέτρα που 
προωθούσε η κεντρική διοίκηση είτε αυτόνοµα στα πλαίσια των αναπτυξιακών της 
επιλογών είτε µε βάση τις προτεραιότητες του Συµφώνου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης και της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (φορολογική 
εναρµόνιση). 
Με το σύστηµα αυτό οι κρατικοί πόροι που κατανέµονται στους δήµους και τις 
κοινότητες παραµένουν στην ευθύνη της κεντρικής διοίκησης (κεντρικοί), ενώ το 
ύψος τους δεν εξαρτάται πλέον από συγκυριακές πολιτικές αποφάσεις κυβερνητικών 
οργάνων αλλά από τη δυναµικότητα των συγκεκριµένων φόρων και τελών 
(αυτοτελείς). 
Οι Κ.Α.Π. προέρχονται από τις παρακάτω πηγές φορολογικών εσόδων : 
Ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων καθαρών εισπράξεων από το φόρο 
εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) 
Ποσοστό 50% από τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που εισπράττονται κάθε 
χρόνο. Από το 2009 αυξήθηκε σε 90% 
Ποσοστό 3% από τις συνολικές εισπράξεις του φόρου µεταβίβασης ακινήτων και 
πλοίων. 
Ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων καθαρών εισπράξεων από το φόρο στους 
τόκους των τραπεζικών καταθέσεων. 
Κατανοµή των Κ.Α.Π. 
Το προϊόν των κεντρικών αυτοτελών πόρων κατανέµεται κάθε χρόνο σε τρεις 
κατηγορίες, µε βάση τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις : 
Το ένα τρίτο (1/3) των εσόδων που προέρχονται από το 20% του Φ.Ε.Φ.Ν.Π. 
εγγράφεται στον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων (Π.∆.Ε.) και διατίθεται για 
την χρηµατοδότηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των Ο.Τ.Α. Το ποσό αυτό, µε 
βάση την κωδικοποίηση του Π.∆.Ε., έχει πάρει την ονοµασία Συλλογική Απόφαση 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.). 
Το υπόλοιπο ποσό των Κ.Α.Π. (2/3 του Φ.Ε.Φ.Ν.Π., 50% των τελών κυκλοφορίας, 
3% του φόρου µεταβίβασης ακινήτων) εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισµό και 
αποτελεί γενικό έσοδο των Ο.Τ.Α., το οποίο µπορεί να διατεθεί για την κάλυψη 
οποιασδήποτε δαπάνης. 
Από το 2005, µε βάση τα ποσά των δύο προηγούµενων περιπτώσεων, παρακρατείται 
ένα µέρος τους για την χρηµατοδότηση του νέου αναπτυξιακού προγράµµατος της 
τοπικής αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ», που διαδέχθηκε το Ειδικό Πρόγραµµα Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ 1998 - 2004). Συγκεκριµένα αποδίδονται στο πρόγραµµα 
αυτό το 25% της Σ.Α.Τ.Α., το 10% των Κ.Α.Π., το 80% επί του 20% του φόρου 
στους τόκους των τραπεζικών καταθέσεων (το υπόλοιπο εντάσσεται στους Κ.Α.Π.). 
Το υπόλοιπο 80% της Σ.Α.Τ.Α. και το υπόλοιπο των Κ.Α.Π., όπως διαµορφώνονται 
τελικά, κατανέµονται στους Ο.Τ.Α. µε δύο ξεχωριστές κοινές υπουργικές αποφάσεις 
(Κ.Υ.Α.) των Υπουργών ΟΙΚ.Ο. και ΕΣ.∆.∆.Α., που εκδίδονται ύστερα από πρόταση 
της ΚΕ∆ΚΕ και δηµοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ. Στη συνέχεια οι Κ.Α.Π. κατανέµονται 
στους Ο.Τ.Α. κάθε µήνα (τακτική επιχορήγηση), ενώ η Σ.Α.Τ.Α. κάθε τετράµηνο, 
µέσω του Τ.Π.∆. 
Οι δύο αποφάσεις κατανοµής περιλαµβάνουν γενικές και ειδικές επιχορηγήσεις που 
κατανέµονται µε ξεχωριστές διαδικασίες και κριτήρια κατανοµής στους Ο.Τ.Α.. Οι 
γενικές και ορισµένες ειδικές έχουν θεσµοθετηθεί µέσω διαφόρων νόµων, ενώ πολλές 
ειδικές επιχορηγήσεις αποτελούν προϊόν κάλυψης αναγκών και προβληµάτων Ο.Τ.Α., 
χωρίς επαρκή αξιολόγηση. Επίσης κάποιες θεσµοθετηµένες ειδικές επιχορηγήσεις 
αφορούν αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί στους Ο.Τ.Α. και το κόστος άσκησης 
τους πρέπει, µε βάση την επιταγή του Συντάγµατος, να καλύπτεται από το κράτος. 
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Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατανοµές των Κ.Α.Π. 
και της Σ.Α.Τ.Α. που πραγµατοποιήθηκαν το 2007. 
 
 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΑΤΑ 2007 
Επιχορήγηση Κατηγορία Ποσό % 
Επενδυτικές δραστηριότητες 
Ο.Τ.Α. 

Γενική θεσµοθετηµένη 459.520.000 55,4% 

Αναπτυξιακοί και απλοί σύνδεσµοι 
νησιών, αντισταθµιστικά οφέλη 

Ειδικές µερικά 
θεσµοθετηµένες 

13.380.000 1,6% 

ΘΗΣΕΑΣ Ειδική θεσµοθετηµένη 207.500.000 25% 
Πολιτική προστασία (µεταφορά 
αρµοδιότητας) 

Ειδική θεσµοθετηµένη 60.000.000 7,23% 

Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών 
κτιρίων (µεταφορά αρµοδιότητας) 

Ειδική θεσµοθετηµένη 40.000.000 4,8% 

Σχολές ∆ηµοτικής Αστυνοµίας Ειδική έκτακτη 1.500.000 0,18% 
Ταµείο Αλληλοβοηθείας 
ΥΠΕΣ∆∆Α 

Ειδική θεσµοθετηµένη 1.660.000 0,2% 

Τ.Υ.∆.Κ. Ειδική θεσµοθετηµένη 2.500.000 0,3% 
Μεταγενέστερη κατανοµή - 43.940.000 5,3% 
Σύνολο 830.000.000 100% 

 
Το 2004 εκπονήθηκε από την ΕΕΤΑΑ, για λογαριασµό του ΥΠΕΣ∆∆Α και της 
ΚΕ∆ΚΕ, το σύστηµα κατανοµής της ΣΑΤΑ µε τα ακόλουθα κριτήρια : κατανοµή ανά 
περιφέρεια (πληθυσµός, ΑΕΠ, ανεργία, έκταση) και στη συνέχεια κατανοµή ανά 
Ο.Τ.Α. (πληθυσµός, έκταση, νοµαρχιακό ΑΕΠ, ειδικά κριτήρια για Αττική και 
Θεσσαλονίκη). Ο αριθµός των δηµοτικών διαµερισµάτων ανά Ο.Τ.Α. και ο ορεινός 
και νησιωτικός χαρακτήρας απετέλεσαν τα συµπληρωµατικά κριτήρια 
προβληµατικότητας. 
Το 2001 εκπονήθηκε επίσης από την ΕΕΤΑΑ, το σύστηµα κατανοµής των Κ.Α.Π. µε 
τέσσερα βασικά κριτήρια : ελάχιστο κόστος λειτουργίας, αριθµός δηµοτικών 
διαµερισµάτων, έκταση και πληθυσµός. 
Οι δύο βασικές κρατικές επιχορηγήσεις προς την Τ.Α. κατανέµονται πλέον µε 
συγκεκριµένα κριτήρια κατανοµής, επιστηµονικά τεκµηριωµένα. Το πρόβληµα 
παραµένει στα συστήµατα κατανοµής πολλών ειδικών επιχορηγήσεων, αλλά και στον 
µεγάλο τους αριθµό που προβληµατίζει για την αποτελεσµατικότητα τους. Επίσης σε 
σχέση µε τις αρµοδιότητες που µεταφέρθηκαν στους Ο.Τ.Α. π.χ. κοινωνικές 
υπηρεσίες, σχολικά κτίρια, δεν έχει υπολογιστεί µε ακρίβεια το κόστος εκκίνησης 
ούτε η αναπροσαρµογή του. 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ Κ.Α.Π. 2007 
Επιχορήγηση Κατηγορία Ποσό % 
Τακτική επιχορήγηση Γενική θεσµοθετηµένη 1.531.200.000 66,7% 
ΘΗΣΕΑΣ Ειδική θεσµοθετηµένη 192.000.000 8,4% 
Λειτουργικές δαπάνες σχολείων και 
σχολικοί τροχονόµοι 

Μεταφορά αρµοδιότητας 200.000.000 8,8% 

Παιδικοί-βρεφονηπιακοί σταθµοί Μεταφορά αρµοδιότητας 
282.100.000 12,3% ΠΙΚΠΑ -Ε.Ο.Π.-ΜΗΤΕΡΑ -Ι.Β.Σ Μεταφορά αρµοδιότητας 

Αθλητικά κέντρα Μεταφορά αρµοδιότητας 
Συνεργασία µε τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. Ειδική 5.000.000 0,22% 
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Παραπληγικό επίδοµα Ειδική 600.000 0,03% 
Επισκέψεις αποδήµων Ειδική θεσµοθετηµένη 2.000.000 0,09% 
Εργοστάσια αφαλάτωσης Ειδική θεσµοθετηµένη 4.000.000 0,17% 
Αναπτυξιακοί Σύνδεσµοι Ειδική θεσµοθετηµένη 2.000.000 0,1% 
∆ηµοτική Αστυνοµία Μεταφορά αρµοδιότητας 7.200.000 0,3% 
Οριζόντιες δράσεις (∆.Λ.Σ.) Ειδική έκτακτη 26.298.000 1,15% 
Ταµείο Αλληλοβοηθείας 
ΥΠΕΣ∆∆Α 

Ειδική θεσµοθετηµένη 4.600.000 0,2% 

ΕΕΤΑΑ Ειδική θεσµοθετηµένη 4.200.000 0,18% 
ΚΕ∆ΚΕ - ΤΕ∆Κ Ειδική θεσµοθετηµένη 34.000.000 1,48% 
Σύνολο 2.295.198.000 100% 
 
Σύνολο επιχορηγήσεων Ποσό % 
Επιχορηγήσεις 2.034.660.000 65% 
Μεταφορές αρµοδιοτήτων 590.800.000 19% 
ΘΗΣΕΑΣ 399.500.000 12,8% 
ΚΕ∆ΚΕ - ΕΕΤΑΑ 38.200.000 1,2% 
Οριζόντιες δράσεις 26.298.000 0,8% 
∆ιάφορα 26.980.000 0,9% 
Ταµείο Αλληλοβοηθείας ΥΠΕΣ∆∆Α - 
ΤΥ∆Κ 

8.760.000 0,3% 

Σύνολο 3.125.198.000 100% 
 
Φόρος Ζύθου 
Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στην αξία του ζύθου, µε συντελεστή 3%, που πωλείται 
στο εσωτερικό από τον παραγωγό ή τον αντιπρόσωπό του και βαρύνει τον αγοραστή. 
Το προϊόν του φόρου κατανέµεται στους Ο.Τ.Α. από το ΥΠΕΣ∆∆Α µε βάση τον 
πληθυσµό της τελευταίας απογραφής (το 2007 κατανεµήθηκαν 14.015.268 €). 
Αποτελεί ουσιαστικά τακτική - γενική επιχορήγηση, παρά την ονοµασία του. 
Αναπτυξιακό πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» 
Με το Ν.3274/04 θεσπίστηκε το Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Τ.Α. «ΘΗΣΕΑΣ», 
µε σηµαντικές καινοτοµίες στη χρηµατοδότηση, τις επιλέξιµες ενέργειες και τις 
διαδικασίες υλοποίησης. Αντικείµενο του προγράµµατος είναι η υποστήριξη των 
Ο.Τ.Α. για να υλοποιήσουν επενδύσεις τοπικής ανάπτυξης και να βελτιώσουν την 
ποιότητα των υφιστάµενων υποδοµών και υπηρεσιών µε κριτήριο την ισόρροπη και 
βιώσιµη ανάπτυξη. Το πρόγραµµα έχει πενταετή διάρκεια, 2005-2009, µε δυνατότητα 
διετούς παράτασης και συγχρηµατοδοτείται από πόρους της Τ.Α. (65%) και της 
κεντρικής διοίκησης (35%). 
Το πρόγραµµα έχει τρεις στόχους και αποτελείται από τα ακόλουθα υποπρογράµµατα 
:: 
το συντονισµό των πολιτικών που προωθούν τα διάφορα Υπουργεία και αφορούν 
τους Ο.Τ.Α. 
την ορθολογική αξιοποίηση των χρηµατοδοτήσεων προς τους Ο.Τ.Α. και τη βελτίωση 
της αποδοτικότητάς τους 
την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των δήµων και κοινοτήτων 
Υποπρόγραµµα 1 «οργάνωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.» 
Υποπρόγραµµα 2 «τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» 
Υποπρόγραµµα 3 «κοινωνικές και πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες» 
Υποπρόγραµµα 4 «τεχνική στήριξη» 
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Για την κατάρτιση, παρακολούθηση, υποστήριξη και διοίκηση της εφαρµογής του 
«ΘΗΣΕΑ» συγκροτούνται κεντρική και περιφερειακές επιτροπές παρακολούθησης, 
καθώς τεχνικές επιτροπές νοµού. Το ΥΠΕΣ∆∆Α συντονίζει και υποστηρίζει τους 
κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς που εµπλέκονται στις διαδικασίες του 
προγράµµατος, ενώ τα κριτήρια ένταξης έργων, µελετών η ενεργειών στο πρόγραµµα 
έχουν ως εξής : 
Εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία των Ο.Τ.Α. 
Ανάδειξη της ενότητας των Ο.Τ.Α. 
Λειτουργική ολοκλήρωση των έργων που συγχρηµατοδοτούνται από την Ε.Ε. 
Εξασφάλιση ενός ελαχίστου επιπέδου κοινωνικών και τεχνικών υποδοµών 
∆υνατότητα ωρίµανσης έργων 
Προώθηση της διαδηµοτικής συνεργασίας 
Προώθηση της απασχόλησης και καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού 
Εξοικονόµηση δηµόσιων πόρων µέσω των συµπράξεων µε τον ιδιωτικό τοµέα 
Συνοπτικός απολογισµός εσόδων α΄ βάθµιων ΟΤΑ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (II) 
 ΕΣΟ∆Α (I) 
0 Τακτικά έσοδα 
1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 
2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 
3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 
4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 
5 Φόροι και εισφορές 
6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 
7 Λοιπά τακτικά έσοδα 
1 Έκτακτα έσοδα 
11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 
12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 
13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 
14 ∆ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 
15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 
16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 
2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 
21 Τακτικά έσοδα 
22 Έκτακτα έσοδα 
3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 
31 Εισπράξεις από δάνεια  
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών  
4 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου και τρίτων 
41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 
42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 
5 Χρηµατικό υπόλοιπο 
511 Χρηµατικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα 
512 Χρηµατικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα 

 
ΕΣΟ∆Α (II) 
 ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 
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1 Καθαρά κέρδη δηµοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων. 
2 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%). 
3 Τέλη στάθµευσης. 
4 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων. 
5 Τέλος αδειών οικοδοµών. 
6 Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
7 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 
8 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων. 
9 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος. 
10 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέµενα για επενδύσεις. 
 Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 
1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 
2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς 
3 ∆άνεια για επενδυτικούς σκοπούς 
4 Πρόστιµα για παράνοµη εκµετάλλευση λατοµείων. 
5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 
6 Τέλη ρύπανσης. 
7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δηµιουργία κοινόχρήστων χώρων. 
8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέµενα ή προοριζόµενα για επενδύσεις. 

 
∆άνεια 
Οι δήµοι µπορούν να συνοµολογούν δάνεια µε το κράτος και µε πιστωτικά ιδρύµατα 
ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για την 
πραγµατοποίηση, αποκλειστικά, σκοπών που ανήκουν στην αρµοδιότητά τους. 
Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζονται ο σκοπός του δανείου, οι όροι 
και η τοκοχρεολυτική δόση. Ανάλογα µε τον πληθυσµό του δήµου και το ύψος του 
δανείου, η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία των 2/3 των µελών 
του συµβουλίου. Απαραίτητο στοιχείο για την υπογραφή της δανειακής σύµβασης 
αποτελεί η πράξη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας από την οποία προκύπτει 
η νοµιµότητα της απόφασης του συµβουλίου. 
Εγγυήσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου παρέχονται µόνο για δάνεια των Ο.Τ.Α., που 
συνοµολογούνται µε πιστωτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, σύµφωνα µε τις ειδικές 
ρυθµίσεις του Ν.2322/95 (έγκριση από τριµελή ∆ιυπουργική Επιτροπή). Οι ∆ήµοι 
µπορούν επίσης να εκδίδουν οµολογιακά δάνεια, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 
Οι πρωτοβάθµιοι Ο.Τ.Α., για να καλύπτουν βραχυπρόθεσµες ανάγκες ρευστότητας 
που αφορούν µόνο λειτουργικές δαπάνες, µπορούν να συνοµολογούν µε πιστωτικά 
ιδρύµατα της Ελλάδας ή του εξωτερικού : 
α) Βραχυπρόθεσµες πιστώσεις ανοιχτών αλληλόχρεων λογαριασµών µε όριο το 4% 
του κυκλοφορούντος ενεργητικού του τελευταίου ισολογισµού τους ή το 50% των 
µέσων ταµειακών και τραπεζικών καταθετικών υπολοίπων του προηγούµενου 
τριµήνου, αν δεν εφαρµόζουν το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα. 
β) Συµβάσεις δηµιουργίας χρεωστικού υπολοίπου σε λογαριασµούς καταθέσεων. Το 
υπόλοιπο αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του µέσου ετήσιου πιστωτικού 
υπολοίπου των καταθετικών τους λογαριασµών. 
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Το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων αποτελεί το κυριότερο, αν όχι το 
αποκλειστικό, πιστωτικό ίδρυµα που χορηγεί δάνεια στους Ο.Τ.Α. για ποικίλους 
σκοπούς που έχουν σχέση µε τις αρµοδιότητες τους, µε βασική εγγύηση την 
εκχώρηση ανάλογων εσόδων. Επίσης διακινεί τις κρατικές επιχορηγήσεις και διεξάγει 
την ταµειακή υπηρεσία των Ο.Τ.Α. µε πληθυσµό κάτω των 5.000 κατοίκων. 
Επιτόκια & διάρκεια δανείων του Τ.Π.∆. σε Ο.Τ.Α. 
Για εκτέλεση έργων και επένδυση σε πάγιες εγκαταστάσεις : επιτόκιο 5,9% - 
διάρκεια µέχρι 20 χρόνια. 
Για προµήθεια µηχανηµάτων, µηχανολογικού & λοιπού εξοπλισµού : επιτόκιο 5,9% - 
διάρκεια µέχρι 8 χρόνια. 
Για αγορά ακίνητων : επιτόκιο 5,9% - διάρκεια µέχρι 20 χρόνια 
Για απαλλοτριώσεις ακίνητων : επιτόκιο 5,9% - διάρκεια µέχρι 20 χρόνια 
Αµοιβές για τη σύνταξη µελετών : επιτόκιο 5,9% - διάρκεια µέχρι 20 χρόνια 
Για αρχικό κεφαλαίο ή αύξηση κεφαλαίου σε αµιγή δηµοτική επιχείρηση : επιτόκιο 
5,9% - διάρκεια µέχρι 15 χρόνια 
Για εξαγορά τουλάχιστον του 51% λειτουργούσας επιχείρησης : επιτόκιο 5,9 % - 
διάρκεια µέχρι 15 χρόνια 
Ορισµένοι µεγάλοι δήµοι έχουν συνάψει δάνεια µε άλλες τράπεζες του εσωτερικού, 
ελάχιστοι µε τράπεζες του εξωτερικού και αρκετοί έχουν συµµετάσχει στα δάνεια που 
πήρε για λογαριασµό τους το ΥΠΕΣ∆∆Α από την Ευρωπαϊκή Τράπεζες Επενδύσεων. 
Χρηµατοδοτική µίσθωση 
Οι δήµοι δεν έχουν αξιοποιήσει το εργαλείο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), 
εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις δηµοτικών επιχειρήσεων. Με το νόµο (Ν. 3146/03) 
τυποποιήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες και δίνεται η δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. και 
στα Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. της Τ.Α. να συνάπτουν συµβάσεις χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης µε αντικείµενο κινητά ή ακίνητα πράγµατα, σύµφωνα µε την υπάρχουσα 
νοµοθεσία. 
Όταν αντικείµενο της χρηµατοδοτικής µίσθωσης είναι κινητά πράγµατα, τότε 
εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προµήθειας αγαθών από τους Ο.Τ.Α. Όταν 
αντικείµενο είναι ακίνητο, τότε η επιλογή του γίνεται µε ανάλογη εφαρµογή των 
διατάξεων περί αγοράς ακινήτων από τους Ο.Τ.Α. και η σύµβαση γίνεται µε ανάλογη 
εφαρµογή των διατάξεων περί δανείων. 
Με τις διατάξεις αυτές, επιλύθηκαν πολλά νοµικά και διοικητικά προβλήµατα που 
είχαν ανακύψει, καθώς τυπικά επιτρεπόταν µεν η σύναψη χρηµατοδοτικής µίσθωσης 
από τους Ο.Τ.Α., αλλά στη πράξη είχαν παρατηρηθεί πολλά τυπικά και 
γραφειοκρατικά προσκόµµατα. 
Το κεφάλαιο αυτό ισχύει και για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
 

 
 
 
 
 
 
 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
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 ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 
Οι δήµοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθµό τοπικής 
αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν θεµελιώδη θεσµό 
του δηµόσιου βίου των Ελλήνων, όπως αυτός κατοχυρώνεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 102 του Συντάγµατος και του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας που 
κυρώθηκε µε το ν. 1850/1989 (ΦΕΚ 144 Α )́.        
Οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις, συγκροτούνται ως ενιαίες µονάδες για τις 
αποκεντρωµένες υπηρεσίες του κράτους και ασκούν γενική αποφασιστική 
αρµοδιότητα στις κρατικές υποθέσεις της περιφέρειάς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 
101 του Συντάγµατος.    

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΗΜΩΝ 

 

Άρθρο 1 

Σύσταση  ∆ήµων 

 
1. Οι δήµοι είναι αυτοδιοικούµενα κατά τόπο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και 

αποτελούν τον πρώτο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 
2. Οι πρωτοβάθµιοι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης συνιστώνται ανά νοµό ως 

εξής για τον Νοµό Μαγνησίας 

 

. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι: 
1. ∆ήµος Βόλου µε έδρα το Βόλο αποτελούµενος από τους δήµους α. Αγριάς β. 
Αισωνίας γ. Βόλου δ. Ιωλκού ε. Νέας Αγχιάλου στ. Νέας Ιωνίας ζ. Πορταριάς η. 
Αρτέµιδας και την κοινότητα Μακρινίτσης, οι οποίοι καταργούνται. 
2. ∆ήµος Ρήγα Φεραίου µε έδρα το Βελεστίνο αποτελούµενος από τους δήµους α. 
Κάρλας β. Φερών και την κοινότητα Κεραµιδίου, οι οποίοι καταργούνται. 
3. ∆ήµος Ζαγοράς - Μουρεσίου µε έδρα τη Ζαγορά αποτελούµενος από τους δήµους 
α. Ζαγοράς και β. Μουρεσίου, οι οποίοι καταργούνται. 
4. ∆ήµος Αλµυρού µε έδρα τον Αλµυρό αποτελούµενος από τους δήµους α. Αλµυρού 
β. Πτελεού γ. Σούρπης και την κοινότητα Ανάβρας, οι οποίοι καταργούνται. 
5. ∆ήµος Νοτίου Πηλίου µε έδρα την Αργαλαστή αποτελούµενος από τους δήµους α. 
Αργαλαστής β. Αφετών γ. Μηλεών δ. Σηπιάδος και την κοινότητα Τρικερίου, οι 
οποίοι καταργούνται. 
Β. Στους δήµους Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου  δεν επέρχεται καµία µεταβολή 
Γ. Ο δήµος Ζαγοράς - Μουρεσίου χαρακτηρίζεται ως ορεινός. 
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Άρθρο 2 

Συγκρότηση ∆ήµων 

 
1. Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήµου που συνιστάται µε τον παρόντα νόµο, 

αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούµενων Οργανισµών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δηµοτικές 

ενότητες του νέου δήµου και φέρουν το όνοµα του πρώην δήµου ή της κοινότητας. 

 
2. Τα τοπικά διαµερίσµατα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.3463/2006 (Κ∆Κ)  (ΦΕΚ 114 

Α), µετονοµάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσµό έως και 2.000 

κατοίκους και σε δηµοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσµό µεγαλύτερο από 

2.000 κατοίκους. Τοπικές ή δηµοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήµοι ή οι 

κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α) ή συνενώνονται µε τον παρόντα νόµο και 

δεν αποτελούνται από τοπικά διαµερίσµατα.  

 
3. ∆ηµοτική κοινότητα συγκροτούν τα τοπικά διαµερίσµατα νησιών που έχουν 

πληθυσµό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων. Επίσης, συγκροτούν δηµοτική 

κοινότητα ανεξαρτήτως πληθυσµού πρώην κοινότητες που εκτείνονται σε όλη την 

περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήµο σύµφωνα µε το άρθρο 1. 

 
4. Τα δηµοτικά διαµερίσµατα στα οποία διαιρούνται οι δήµοι άνω των 100.000 

κατοίκων µετονοµάζονται σε δηµοτικές κοινότητες.   
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 

 
 

Άρθρο 3 

Σύσταση και Συγκρότηση Περιφερειών 

 
1. Οι περιφέρειες είναι αυτοδιοικούµενα κατά τόπο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 

δικαίου και αποτελούν το δεύτερο βαθµό τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 
2. Οι περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραµµατίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε 
περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής  της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη 
και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. 
 
Η περιφέρεια Θεσσαλίας η οποία περιλαµβάνει τους Νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, 
Μαγνησίας και Τρικάλων. Έδρα της περιφέρειας Θεσσαλίας είναι η Λάρισα. Κάθε 
νοµός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νοµού είναι έδρα της 
αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας. 
 

Άρθρο 4 

Σχέσεις δήµων και περιφερειών  

 
Μεταξύ των δύο βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν υφίστανται σχέσεις ελέγχου και 
ιεραρχίας, αλλά συνεργασίας και συναλληλίας, οι οποίες αναπτύσσονται βάσει του 
νόµου, κοινών συµφωνιών, καθώς και µε το συντονισµό κοινών δράσεων.  
 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 
 

Άρθρο 6 

Σύσταση  

1. Συνιστώνται ως ενιαίες αποκεντρωµένες µονάδες διοίκησης του κράτους οι εξής 

Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις: 

i. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, η οποία εκτείνεται στα όρια της 

περιφέρειας Αττικής µε έδρα την Αθήνα. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:15 EEST - 52.53.217.230



 

 78 

ii. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας , η οποία 

εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας µε 

έδρα την Λάρισα. 

iii. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας, η οποία 

εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Ηπείρου και ∆υτικής Μακεδονίας µε 

έδρα τα Ιωάννινα. 

iv. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, η 

οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Πελοποννήσου, ∆υτικής 

Ελλάδας και Ιονίου µε έδρα την Πάτρα. 

v. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των 

περιφερειώνv Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου µε έδρα τον Πειραιά. 

vi. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, η οποία εκτείνεται στα όρια της 

περιφέρειας Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο. 

vii. Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, η οποία εκτείνεται στα 

όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής 

Μακεδονίας µε έδρα την Θεσσαλονίκη. 

 

Σε κάθε Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση προΐσταται Γενικός Γραµµατέας. Για τα θέµατα 

που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση και τα καθήκοντά του 

εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α )́. 

 ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 ∆ΗΜΟΙ 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

 

Άρθρο 7 

∆ηµοτικές αρχές 

 
1. Ο δήµος διοικείται από το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική επιτροπή, την 

επιτροπή ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και το δήµαρχο. 
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2. Το δηµοτικό συµβούλιο αποτελείται από δεκατρία (13) µέλη σε δήµους µε 

πληθυσµό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, δεκαεπτά (17) σε δήµους µε πληθυσµό 

από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 – 5.000) κατοίκους, είκοσι ένα (21) 

σε δήµους µε πληθυσµό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001-10.000) 

κατοίκους, είκοσι επτά (27) σε δήµους µε πληθυσµό από δέκα χιλιάδες έναν έως 

τριάντα χιλιάδες (10.001- 30.000) κατοίκους,  τριάντα τρία (33) σε δήµους µε 

πληθυσµό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες (30.001-60.000) κατοίκους, 

σαράντα ένα (41) σε δήµους µε πληθυσµό από εξήντα χιλιάδες έναν έως εκατό 

χιλιάδες (60.001-100.000) κατοίκους, σαράντα πέντε (45) σε δήµους µε πληθυσµό 

από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001-150.000) κατοίκους, 

σαράντα εννέα (49) σε δήµους µε πληθυσµό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν και 

άνω κατοίκους.  

 
3. Σε δήµους που συνιστώνται µε τη διάταξη του άρθρου 2 του παρόντος στους 
οποίους οι συνενούµενοι δήµοι και κοινότητες υπερβαίνουν τους έξι (6), ο αριθµός 
των µελών του δηµοτικού τους συµβουλίου είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην 
επόµενη πληθυσµιακή κλίµακα, σε σχέση µε το συνολικό τους πληθυσµό. 
 

Άρθρο 8 

∆ηµοτικές Κοινότητες - Τοπικές Κοινότητες - Όργανα 

 

1. Τα Όργανα της δηµοτικής κοινότητας  είναι: 

α) Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας. 

β) Ο πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας. 

 

2. Όργανα της τοπικής κοινότητας είναι: 

α) το συµβούλιο της τοπικής κοινότητας,  
β) ο πρόεδρος του συµβουλίου της τοπικής κοινότητας  
γ) ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, προκειµένου για τοπικές κοινότητες µέχρι 
τριακοσίους (300) κατοίκους.  
 

 

3. Σε δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το 

συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) µέλη. Σε δηµοτικές 

κοινότητες µε πληθυσµό από δέκα χιλιάδες ένα (10.001) έως πενήντα χιλιάδες 

(50.000) κατοίκους το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας αποτελείται από έντεκα 
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(11) µέλη. Σε δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) 

και άνω κατοίκους το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας αποτελείται από 

δεκαπέντε (15) µέλη.  

 
4. Σε τοπικές κοινότητες µε πληθυσµό έως τριακοσίους (300) κατοίκους εκλέγεται 
ένας (1) εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας. 
Σε τοπικές κοινότητες  µε πληθυσµό από τριακοσίους έναν (301) έως δύο χιλιάδες 
(2.000) κατοίκους, το συµβούλιο τοπικής κοινότητας αποτελείται από τρία (3) µέλη. 

 

Άρθρο 65 

Αρµοδιότητες του δηµοτικού συµβουλίου 

 
1. Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, 
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή 
άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή 
του. 
 
2. Το δηµοτικό συµβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος 
και γνωµοδοτεί όποτε δηµόσιες αρχές ή αρµόδια όργανα ζητούν τη γνώµη του. 
 
3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώµατα και τις εισφορές. 
 
4. Καταρτίζει µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του τον κανονισµό 
λειτουργίας του, µε βάση τον πρότυπο κανονισµό  του άρθρου 67 του παρόντος. Αν 
δεν έχει θεσπισθεί κανονισµός λειτουργίας από το δηµοτικό συµβούλιο, τότε ισχύει ο 
εν λόγω πρότυπος κανονισµός.  
 
5.  Ένα (1) µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την εγκατάσταση των 
νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που 
αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης. 
 
6. Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί µε απόφασή του να µεταβιβάζει στην επιτροπή 
ποιότητας ζωής, αρµοδιότητές του σχετικές µε το αντικείµενό της.   

 

Άρθρο 86 

Προϋπολογισµός της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας - Συµµετοχή του συµβουλίου 
στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος  του δήµου 

 
1. Κάθε έτος το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του καθορίζει το ανώτατο ύψος του 
προϋπολογισµού εξόδων του επόµενου έτους της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας. Η 
απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο συµβούλιο της έως το τέλος Ιουνίου. 
 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:15 EEST - 52.53.217.230



 

 81 

2. Το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας καταρτίζει σχέδιο του 
προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας για το επόµενο οικονοµικό έτος. Ο 
προϋπολογισµός δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ανώτατο ποσό που καθορίστηκε 
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. Το σχέδιο συνοδεύεται από αιτιολογική 
έκθεση η οποία περιέχει αιτιολόγηση κάθε εγγραφής και αποστέλλεται έγκαιρα στην 
οικονοµική επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου. 
 
3. Η οικονοµική επιτροπή εξετάζει: i) αν οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται στο 
σχέδιο του προϋπολογισµού εξόδων της κοινότητας υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό 
που έχει καθοριστεί από το δηµοτικό συµβούλιο για κάθε δηµοτική ή τοπική 
κοινότητα ii) αν οι δαπάνες αφορούν τις αρµοδιότητες που έχουν µεταβιβαστεί από το 
δηµοτικό συµβούλιο στο συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας και iii) αν  οι δαπάνες 
είναι νόµιµες. Η οικονοµική επιτροπή διαγράφει κάθε δαπάνη που δεν συγκεντρώνει 
τις πιο πάνω υπό στοιχεία ii) και iii) προϋποθέσεις  και, σε περίπτωση υπέρβασης του 
πιο πάνω ανώτατου ποσού, περικόπτει τα επί µέρους κονδύλια. 
Το σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων των δηµοτικών κοινοτήτων, όπως τελικά 
διαµορφώνεται από την οικονοµική επιτροπή, εντάσσεται στο σχέδιο 
προϋπολογισµού του δήµου. Στον προϋπολογισµό του δήµου περιλαµβάνονται 
ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε τοπική και δηµοτική κοινότητα. 
Το πιο πάνω σχέδιο προϋπολογισµού εξόδων τοπικής και δηµοτικής κοινότητας, αν 
δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, 
καταρτίζεται από αυτήν. 
 
4. Το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας µε απόφαση που λαµβάνεται 
ένα µήνα τουλάχιστον πριν την κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού 
προγράµµατος του δήµου, εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή µε σειρά 
προτεραιότητας, ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα των αναγκών των κατοίκων 
της περιφέρειάς του και τις προτεραιότητες για την τοπική ανάπτυξη, τις δράσεις που 
πρέπει να περιλαµβάνει το επιχειρησιακό πρόγραµµα του δήµου και τα έργα που 
πρέπει να εκτελεστούν. 
 
5. Στη συνεδρίαση του συµβουλίου της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη λήψη 
των αποφάσεων της προηγούµενης παραγράφου, καλούνται οι κοινωνικοί φορείς της 
περιφέρειάς της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας, προκειµένου να υποβάλλουν τις 
προτάσεις τους. Εάν το συµβούλιο της δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας δεν 
υποβάλλει εισήγηση εµπρόθεσµα στην εκτελεστική επιτροπή, το σχέδιο του 
επιχειρησιακού και τεχνικού προγράµµατος του δήµου καταρτίζεται χωρίς αυτήν. 
 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ 

 
 

Άρθρο 94 

Πρόσθετες αρµοδιότητες ∆ήµων 

 
1. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και υπό τον τοµέα β΄ 
(«Περιβάλλον») προστίθενται οι ακόλουθες αρµοδιότητες:   
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«11. Η έκδοση οικοδοµικών αδειών, ο προέλεγχος για την έκδοσή τους, ο έλεγχος 
µελετών για οικοδοµικές άδειες, συναφούς χαρακτήρα πολεοδοµικές αρµοδιότητες, 
καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίµων για την κατασκευή αυθαιρέτων 
κτισµάτων, κατά την κείµενη νοµοθεσία, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης 45 του 
άρθρου 280 του παρόντος. 
12. Ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των 

ηλεκτροµηχανολογικών µελετών, της µελέτης θερµοµόνωσης, της µελέτης παθητικής 

πυροπροστασίας και των σχετικών φορολογικών στοιχείων για την έκδοση ή 

αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών βιοµηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθµίσεις των 

παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 5 του π.δ/τος 78/2006 (Φ.Ε.Κ. 80, Α). 

13. Ο έλεγχος εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων  στο έδαφος πριν την έγκριση των 

πινακίδων εφαρµογής. 

14. Η σύνταξη διαγραµµάτων εφαρµογής και διαγραµµάτων διαµορφωµένης 

κατάστασης. 

15. Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραµµάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων 

τακτοποιήσεως και αναλογισµού ή πράξεων εφαρµογής.  

16. Επίβλεψη τοπογραφικών µελετών και µελετών Πράξεων Εφαρµογής Σ.Π. 

17. Η σύνταξη Πράξεων Εφαρµογής. 

18. Η παρακολούθηση του Προγράµµατος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

19. Η έκδοση απόφασης για τον καθορισµό µεµονωµένων κτιρίων ή των περιοχών, 

εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται µέσα σ’ έξι έτη 

από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης, σύµφωνα µε το 

άρθρο 22 παρ. 6 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α )́. 

20. Η προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισµένης περιοχής, σύµφωνα µε τις 

ρυθµίσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α )́. 

21. Η γνωµοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόµησης κατασκευής κτιρίων 

που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές 

εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασµάτων, φαρµάκων, 

ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών 

προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαµενών από οποιοδήποτε υλικό. 

22. Η εφαρµογή πολεοδοµικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν 

έχουν γενικότερο χαρακτήρα. 

23. Ο έλεγχος εφαρµογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος, κατ’ άρθρο 115 

Κ.Β.Π.Ν.  
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24. Η εφαρµογή εγκεκριµένων σχεδίων επί του εδάφους, κατά την πρόβλεψη της 

παρ. 1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν. 

25. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, 

µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, 

λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής µονάδων επεξεργασίας και 

αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάµενων χώρων εναπόθεσης 

(Χ.Α.∆.Α.). Η διαχείριση πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό, 

που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθµιση του άρθρου 186 

παρ. ΣΤ  ́αριθµ. 29 του παρόντος νόµου.   

26. Η µέριµνα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις, για τη τήρηση 

των υποχρεώσεων καθαρισµού, από τους ιδιοκτήτες, νοµείς, και επικαρπωτές, των 

οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, 

κωµοπόλεων και οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους, 

καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισµού από τους δήµους, σε περίπτωση 

µη συµµόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συµµορφώνονται, 

επιβάλλεται πρόστιµο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό µέτρο του οικείου 

χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήµου, βεβαιούται εις βάρος τους η 

ισόποση σχετική δαπάνη του δήµου προς καθαρισµό και υποβάλλεται µήνυση για το 

αδίκηµα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.                                                                                                                                       

27. Η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων, προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα 

των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος.  

28. Η διενέργεια δειγµατοληπτικών ελέγχων, προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα 

των προϊόντων τσιµέντου. 

29. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, 

πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων. 

 
2. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα γ΄ 
(«Ποιότητα Ζωής και Εύρυθµης Λειτουργίας των Πόλεων»), προστίθενται οι 
ακόλουθες αρµοδιότητες:  
«15.Η µελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου 
αρµοδιότητας δήµου. 
16. Η εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών, καθώς και η µελέτη, εκτέλεση και 

επίβλεψη των εργασιών σήµανσης, σηµατοδότησης και ηλεκτροφωτισµού του οδικού 

δικτύου του δήµου.  

17. Ο καθορισµός των αστικών γραµµών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδροµής, 

των στάσεων και του τέρµατος των αντίστοιχων γραµµών, καθώς και ο καθορισµός 
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των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών αστικών 

και υπεραστικών γραµµών.       

18. Ο καθορισµός κοµίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου. 

19. Η ρύθµιση κάθε θέµατος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη 

συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών 

επαγγελµατικών αδειών, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 4 του π.δ/τος 78/2006 

(Φ.Ε.Κ. 80, Α) και των σχετικών Κ.Υ.Α. 

20. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης κεραίας σταθµού στην ξηρά, σύµφωνα µε το 

άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και η επιβολή κυρώσεων 

στους παραβάτες. 

21. Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων, σωλήνων, 
φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών µηχανηµάτων καθώς και ο 
έλεγχος της λειτουργίας αυτών. 
22. Η σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισµού για την εξώδικη επίλυση των 

διαφορών ανάµεσα σε προµηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, η 

τήρηση αρχείων των πορισµάτων της οικείας επιτροπής καθώς και η τήρηση 

µητρώου καταναλωτών. 

23. Ο καθορισµός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής 

επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραµµών. 

24. Η απαγόρευση της δηµιουργίας θέσεων στάθµευσης σε συγκεκριµένους χώρους. 

25. Η παραλαβή των αποσυροµένων δικύκλων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, 

όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήµατα του Ο.∆.∆.Υ. 

26. Ο καθορισµός του εξωτερικού χρωµατισµού των ΤΑΞΙ. 

27. Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, 

εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους κατ΄ άρθρο 31 του ν.2963/2001 . 

28. Η περισυλλογή αδέσποτων σκύλων, καθώς και η ίδρυση ή βελτίωση 
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων σκύλων. 
29. Ο καθορισµός των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και 
των αρτεργατώv. 
30. Η χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς. 
31. Η χορήγηση των αδειών παραγωγών και η θεώρησή τους από τον οικείο δήµο, 
όπου ο παραγωγός πρόκειται να διαθέσει τα προϊόντα του (ξηροί καρποί, λάδι, 
οπωροκηπευτικά, και λοιπά αγροτικά προϊόντα) σε λαϊκές αγορές. Η αρµοδιότητα 
αυτή δεν αφορά την έκδοση αδειών στους νοµούς Αθηνών - Πειραιώς και 
Θεσσαλονίκης. 
32. Η συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων,  
που ζητούν τα εντεταλµένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύµφωνα µε τις οδηγίες τους. 
33. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης 
αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων. 
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34. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών και 
εµπορευµάτων. 
35. Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εκγυµναστών, καθώς 
και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και 
µοτοσικλετών. 
36. Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης 

αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών 

εγκαταστάσεων, καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων και ηλεκτρολογικών 

ελέγχων».  

37. Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων 
για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), καθώς και η παρακολούθηση και ο 
έλεγχος  
των Κέντρων Ελέγχου Καυσαερίων.  
38. Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων 
για τοποθέτηση συστηµάτων περιορισµού ταχυτήτων. 
39. Η θεώρηση των Καρτών Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόµενων οχηµάτων. 
 
3 Α. α.  Με π.δ/µα το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,  
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας 
µεταβιβάζονται στους δήµους αρµοδιότητες που ασκούνται από τις ∆.Υ.Π.Ε. 
περιλαµβανοµένων και αρµοδιοτήτων των Μονάδων Πρωτοβάθµιας Υγείας 
(Μ.Π.Υ.), καθώς και αρµοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης   
β. Στο ίδιο διάταγµα καθορίζονται οι σχετικές ρυθµίσεις και η µεταβατική περίοδος 
για την έναρξη άσκησης των αρµοδιοτήτων που µεταβιβάζονται, η οποία δεν µπορεί 
να υπερβεί τη διετία από τη δηµοσίευση του παρόντος.  
γ.  Με το ανωτέρω διάταγµα ρυθµίζεται η απόδοση στους δήµους των ανάλογων 
οικονοµικών πόρων, για την άσκηση των µεταβιβαζόµενων αρµοδιοτήτων, η 
κατάργηση υπηρεσιακών µονάδων των ∆.Υ.Π.Ε και των αντίστοιχων οργανικών τους 
θέσεων, καθώς και οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις µετάταξης του 
προσωπικού, που κατείχε, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, τις καταργηθείσες 
οργανικές θέσεις, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο 
άρθρο 257 του παρόντος.  
δ. Οικονοµικές υποχρεώσεις σε σχέση µε τις µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες των 
∆.Υ.Π.Ε, οι οποίες έχουν  αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο της έκδοσης του 
προεδρικού διατάγµατος των προηγούµενων εδαφίων, δεν µπορούν να βαρύνουν τους 
προϋπολογισµούς των δήµων.     
 
B. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων υπό τον τοµέα ε΄ 
(«Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης») προστίθενται οι ακόλουθες 
αρµοδιότητες: 
«7. Η εφαρµογή προγραµµάτων εµβολιασµών και η διενέργειά τους. 
8.  Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων. 
9. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας σε 
ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωµατεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς 
σκοπούς. 
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10. Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας ιδιωτικού 
δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί) και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών. 
11. Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωµατείων και ιδρυµάτων, καθώς και η 
έγκριση του προϋπολογισµού τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των 
επιχορηγήσεων, που δίδονται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε κοινωφελείς 
σκοπούς. 
12. Η οικονοµική ενίσχυση αυτοστεγαζόµενων, η µίσθωση ακινήτων, η ρύθµιση 
διαφόρων θεµάτων κοινωνικής κατοικίας και η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις 
της οικείας νοµοθεσίας. 
13. Ο διορισµός µελών διοικητικών συµβουλίων, η εποπτεία και η ρύθµιση θεµάτων 
λειτουργίας ιδρυµάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως 
Κέντρων Παιδικής Μέριµνας, Παιδικών Σταθµών, Παιδικών Εξοχών, παραρτηµάτων 
ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ). 
14. Ο ορισµός ιατρών προς εξέταση επαγγελµατιών και εργαζοµένων σε 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων 
υγείας. 
15. Η χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας, µετά από σχετική γνωµοδότηση της 
αρµόδιας Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας. 
16. Η έκδοση πιστοποιητικών οικονοµικής αδυναµίας. 
17. Η καταβολή επιδοµάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους 
παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασµένους, διανοητικά 
καθυστερηµένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση 
(σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιµολυτική αναιµία και 
βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτοµα δικαιούµενα παροχής κοινωνικής 
προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 57/1973 (Φ.Ε.Κ. 149 Α )́, της 
σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθµίσεων. 
18. Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικηµάτων λόγω απορίας ή για άλλους 
σοβαρούς λόγους.  
19. Η αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδροµής.  
20. Η υλοποίηση : 
α) προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει 
απευθείας τον προϋπολογισµό του αντίστοιχου Υπουργείου. 
β) εκτάκτων προγραµµάτων δηµόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται µε έκτακτη 
χρηµατοδότηση 
γ) προγραµµάτων δηµόσιας υγείας που χρηµατοδοτούνται από πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης  
21.Η έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας. 
22. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή 
βρεφονηπιακών σταθµών. 
23. Η χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και 
φιλανθρωπικών αγορών».  
24. Η έκδοση τοπικών υγειονοµικών διατάξεων και η λήψη µέτρων σε θέµατα 
δηµόσιας υγιεινής. 
25. Η πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας υγείας. 
26. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωµένων 
ή ατόµων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία. 
27. Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρµακα χωρίς άδεια, καθώς 
και σε βάρος ιατρών και φαρµακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγµάτων φαρµάκων. 
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28. Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες περιφερειακές 
υπηρεσίες ειδικών προγραµµάτων για την προστασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας 
Υγείας στην περιοχή αρµοδιότητάς τους, κατά τις ρυθµίσεις της παρ. 7 του άρθρου 14 
του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197, Α). 
29.Η εφαρµογή προγραµµάτων για την καταπολέµηση λοιµωδών και παρασιτικών 
νοσηµάτων ζώων. 
30. Η επιβολή ή άρση υγειονοµικών µέτρων, λόγω εµφάνισης βαριάς επιζωοτίας για 
την έκδοση πιστοποιητικών προς µεταφορά ζώων. 
31. Ο ορισµός ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. του νοµού. 
32. Ο ορισµός µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Ταµείων Πρόνοιας και 
Προστασίας Πολυτέκνων, από το ∆ήµο, όπου εδρεύουν τα Ταµεία.  
33. Η εφαρµογή, οργάνωση και εποπτεία της τεχνητής σπερµατέγχυσης και του 
συγχρονισµού του οίστρου των ζώων.  
34. Η παροχή γνωµάτευσης από τον αρµόδιο κτηνίατρο για υγειονοµική 
καταλληλότητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων». 
 
4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ΄ 
(«Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού»), προστίθενται οι ακόλουθες αρµοδιότητες:  
«13. Η εκτέλεση προγραµµάτων διά βίου µάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου 
εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
14. Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίµησης της αξίας 
οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου µετά 
κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο. 
15. Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η 
ανέγερση σχολικών κτιρίων. 
16. Η µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων σχολικών µονάδων, η στέγαση 
και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισµός της αποκλειστικής 
χρήσης ορισµένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική µονάδα, καθώς και της 
κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών λειτουργίας της κάθε 
συστεγαζόµενης σχολικής µονάδας. 
17. Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την 
πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε τη Σχολική 
Επιτροπή. 
18. Η µεταφορά µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο φοίτησης, 
περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και 
της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών γυµνασίων και λυκείων. 
19. Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεµόνων. 
20. Η έγκριση της εγκατάστασης, µεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων 
(κυρίων, δευτερεουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.  
21. Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους µαθητές, 
κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής. 
22. Ο διορισµός και η αντικατάσταση διοικητών των ιδρυµάτων, που χορηγούν 
υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σηµασία. 
23. Η έγκριση οποιασδήποτε µίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης για 
µεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών 
24. Ο καθορισµός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της 
λειτουργίας τους.    
25. Η κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση 
των σχολικών κτιρίων. 
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26. H επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεµόνες 
που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αµελούν για την τακτική φοίτησή 
τους. 
27. Η διακοπή µαθηµάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδηµικής νόσου, εντός 
των διοικητικών ορίων του οικείου δήµου. 
28. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών  µουσικών ιδρυµάτων 
(Ωδείων, µουσικών σχολών, χορωδιών, συµφωνικών ορχηστρών και συγκροτηµάτων 
µουσικής δωµατίου),  σύµφωνα µε τις διατάξεις  του β.δ/τος  16/1966 (ΦΕΚ 7, Α). 
29. Η συµµετοχή εκπροσώπου  του οικείου δήµου στην οργανωτική επιτροπή 
φεστιβάλ, τοπικής εµβέλειας.  
30. Η επιχορήγηση ν.π.ι.δ. τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα 
δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του δήµου, ύστερα από απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 των µελών του.  
31. Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται µε 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και Πολιτισµού και Τουρισµού. Με την απόφαση αυτή, η οποία 
εκδίδεται κατόπιν  γνώµης της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, εντός έτους από 
τη δηµοσίευση του παρόντος, προσδιορίζονται ειδικότερα τα Εθνικά Αθλητικά 
Κέντρα, κατ  ́αντιστοιχία προς τους οικείους δήµους, εξειδικεύονται τα θέµατα που 
αναφέρονται στην εποπτεία, καθώς και κάθε σχετικό τεχνικό, λεπτοµερειακό και 
διαδικαστικό ζήτηµα».  
 

 
 

5. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων προστίθεται τοµέας υπό 
στοιχείο η΄ και υπό τον τίτλο «Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία», στον 
οποίο περιλαµβάνονται οι ακόλουθες αρµοδιότητες:  
 1. Η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.). 
 2. Η µελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδοµής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν 
στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την 
αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων 
και τα εγγειοβελτιωτικά έργα. 
 3. Η άσκηση εποπτείας από τους δήµους, όπου εδρεύουν, των Τοπικών Οργανισµών 
Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών ∆ιοικουσών Επιτροπών (Π.∆.Ε.) 
και των Τοπικών Επιτροπών Άρδρευσης (Τ.Ε.Α.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 
3881/1958 (Φ.Ε.Κ. 181, Α), όπως ισχύει και τις κατ’ εξουσιοδότησή του εκδοθείσες 
κανονιστικές πράξεις καθώς και η αξιοποίηση εγγειοβελτιωτικών έργων µε 
εφαρµογή σωστής άρδευσης και στράγγισης. 
4. Η διαχείριση βοσκοτόπων. 
5. Η παροχή γνώµης για τον καθορισµό βιοµηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών 
(Β.Ε.Π.Ε.) και για τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν. 
2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α )́. 
 6. Η έρευνα και µελέτη κάθε θέµατος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, 
και αλιείας καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού, κτηνοτροφικού και αλιευτικού 
πληθυσµού στις εστίες τους.  
 7. Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής 
παραγωγής. 
8. Η σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης. 
9. Η προώθηση προγραµµάτων εγκατάστασης νέων αγροτών. 
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10. Η εκτίµηση και παρακολούθηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής ως 
και των απολαµβανοµένων υπό των παραγωγών τιµών γεωργικών προϊόντων.  
11. Η παρακολούθηση της πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων και η 
λήψη αντιπροσωπευτικών τιµών. 
12. Η ενηµέρωση του αγροτικού πληθυσµού για τις βελτιωµένες µεθόδους 
παραγωγής και οργάνωσης των εκµεταλλεύσεων για την αντιµετώπιση των τεχνικών, 
οικονοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων στο πλαίσιο των προγραµµάτων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 
13. Η συνεργασία µε Ιδρύµατα έρευνας της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής 
παραγωγής. 
14. Η ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων, 
γνώσεων για την εφαρµογή βελτιωµένων µεθόδων καλλιέργειας. 
15. Η καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων 
βελτίωσης. 
16. Η χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά 
ζώα, καθώς και ειδικής άδειας για αποθήκευση φαρµακευτικών προϊόντων.  
17. Η εφαρµογή και ο έλεγχος του συστήµατος αναγνώρισης και καταγραφής του 
ζωικού κεφαλαίου του δήµου, (ενώτια για την ατοµική αναγνώριση των ζώων, 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατοµικών µητρώων). 
18. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστηµάτων διατήρησης, εµπορίας και 
διακίνησης ζώων. 
19. Η παροχή γνωµάτευσης για υγειονοµική καταλληλότητα των ζώων, όταν 
πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων. 
20. Η χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών  
εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α). 
21. Η χορήγηση αδειών, ανανέωσης, ανάκλησης και µεταβίβασης λειτουργίας 
καταστηµάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών και αγροτικών φαρµακευτικών 
προϊόντων.  
22. Η χορήγηση των σχετικών αδειών για την καταλληλότητα των αυτοκινήτων που 
µεταφέρουν ζώα. 
23. Η χορήγηση αδειών λειτουργίας και η εποπτεία των ιδιωτικών κτηνιατρείων, 
κλινικών ιατρείων. 
24. Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η σύσταση των 
γνωµοδοτικών επιτροπών του Π.∆. 98/04 (ΦΕΚ Α’ 69), η διενέργεια επιθεωρήσεων 
και ο έλεγχος εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 4, του πδ. 98/04.   
25. Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τοµέα της αλιείας στην περιοχή 
δικαιοδοσίας του δήµου. 
26. Η εκµίσθωση δηµοτικών εκτάσεων γης για βιοµηχανικούς ή βιοτεχνικούς 
σκοπούς, κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερµοκηπίων και για 
µονάδες στους τοµείς Αλιείας. 
27. Οι αποφάσεις καταστροφής, εκποίησης και έγκρισης του αποτελέσµατος της 
σχετικής δηµοπρασίας ή διάθεσης των δηµευθέντων υλικών και µέσων αλιείας 
(άρθρο 7 παρ. 3 και 4 του Ν.∆.420/1970, ΦΕΚ Α’ 27/1970). 
28. Η απόφαση εφαρµογής του προγράµµατος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών µε 
την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος (γόνου) ιχθυδίων για τον 
εφοδιασµό µε αυτόν των ενδιαφεροµένων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών (άρθρο 
110 παρ. α  ́Π.∆. 433/1977). 
29. Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας 
στα εσωτερικά ύδατα. 
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30. Η κατάρτιση µελετών και η σύνταξη εκλαϊκευµένων εντύπων που αφορούν 
δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των υδάτινων 
οικοσυστηµάτων. 
31. Η διοργάνωση ενηµερωτικών συναντήσεων µε αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και 
γενικά εργαζόµενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τοµέα. 
32. Η έγκριση για τη διενέργεια εµπλουτισµού λιµνών και ποταµών και ο 
καθορισµός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας µε κάθε µέσο και εργαλείο στις 
λίµνες. 
33. Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιµαστικής αλιείας. 
34. Η απόφαση καθορισµού των όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών αλιείας και 
η απόφαση για περιορισµό της αλιείας στη λίµνη Ταυρωπού (άρθρο 18 παρ.1 και 2 
του Ν.∆. 420/1970). 
35. Η έγκριση της χορήγησης από τις αρµόδιες αρχές, αδειών απόπλου στα αλιευτικά 
σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα και η ανάκληση της έγκρισης 
αυτής (άρθρο 8 παρ. β  ́εδαφ. γγ  ́Π.∆. 915/1981, άρθρο 14 Β.∆. 666/1966 ΦΕΚ 160 
Α και άρθρο 1 παρ.2 Β.∆. 152/1969, ΦΕΚ 56 Α’). 
36. Η απόφαση διάθεσης σε δηµόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύµατα ή σε 
νοµικά πρόσωπα του δηµόσιου τοµέα των πλωτών µέσων, εργαλείων και λοιπού 
εξοπλισµού που δηµεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί (άρθρο 2 παρ. 3 του 
ν.1740/1987 ΦΕΚ 221 Α ,́ όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 8 
ν.2040/1992 ΦΕΚ 70Α).  
37. Η τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκµεταλλεύσεων. 
38. Η αντιµετώπιση θεµάτων και η εισήγηση µέτρων που αφορούν τη διακίνηση, 
µεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εµπορία των αλιευτικών προϊόντων σε 
συνεργασία µε αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς.  
39. Η επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών µέτρων της αλιείας για ποτάµιους, 
λιµναίους, λιµνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους (άρθρο 10 Ν.∆.420/1970, 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 ν.1740/1987 και το άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν.2040/1992). 
40. Η έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας (Π.∆.373/1985 άρθρο 5 παρ.2 ΦΕΚ 
131 Α). 
41. Η χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (Β.∆.666/1966, άρθρο 1,2,3 ΦΕΚ 160 
Α και Π.∆. 373/1985). 
42. Η άδεια χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών 
(Π.∆.373/1985 άρθρο 3 παρ. 2).  
43. Η έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους (Β.∆. 666/1966, Π.∆. 261/1991 
άρθρο 1 παρ. 1α, 1β, 1γ και άρθρο 3 και 4 ΦΕΚ 98 Α). 
44. Η χορήγηση επαγγελµατικής άδειας αλιείας (Β.∆.666/1966, Π.∆. 261/1991, 
άρθρο 1 παρ.1δ). 
45. Η άδεια µεταβίβασης κυριότητας επαγγελµατικής άδειας αλιείας σκάφους (Π.∆. 
261/1991 άρθρο 2). 
46. Η άδεια αντικατάστασης µηχανής αλιευτικού σκάφους (Π.∆. 261/1991 άρθρο 4). 
47. Η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την 
παραγωγή και αξία αλιευµάτων των επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών 
(Π.∆.333/1990 άρθρο 2 ΦΕΚ 143 Α). 
48. Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισµών (Π.∆. 
54/1978 ΦΕΚ 10Α Π.∆. 398/1990 άρθρο 5 παρ. 2β ΦΕΚ 159 Α). 
49. Η σύµφωνη γνώµη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων 
και φυτών ή φυκών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εµπλουτισµό υδάτων. 
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50. Η έγκριση της χορήγησης, από τις αρµόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα 
επαγγελµατικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας (Π.∆. 915/1981 άρθρο 
8 παρ. β (γγ , Β.∆. 666/1966 άρθρο 2,3,4 παρ. 2 και 11 Β.∆. 152/1969 άρθρο 1 παρ.2 
ΦΕΚ 43/Α, Ν.1341/1983 άρθρο 12 ΦΕΚ 38/Α). 
51. Ο καθορισµός της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου 
αλιείας στους ποταµούς χωρικής αρµοδιότητας του οικείου δήµου (Π.∆.235/1979 
άρθρο 2 παρ.1 ΦΕΚ 65/Α, ν.1341/1983 άρθρο 12). 
52. Ο καθορισµός του αριθµού των µε µηχανικό αλιευτικό συγκρότηµα (γρί-γρί) 
αλιευόντων συγκροτηµάτων στο ελληνικό τµήµα της Λίµνης Μεγάλη Πρέσπα και 
των προϋποθέσεων µε τις οποίες θα διενεργείται η αλιεία (Β.∆. 142/1971 άρθρο 2 
παρ. Β1 ΦΕΚ 49/Α Ν.1341/1983 άρθρο 12).  
53. Ο καθορισµός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας µε κάθε µέσο και εργαλείο 
στις λίµνες χωρικής αρµοδιότητας του οικείου δήµου (Β.∆. 142/1971 άρθρο 2 παρ. 
Β2, Ν.1341/1983 άρθρο 12). 
54. Ο καθορισµός περιορισµών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών 
λιµνών για τη προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές (Β.∆. 142/1971 άρθρο 2 
περ. Γ3,Ν.1341/1983 άρθρο 12). 
55. Η απαγόρευση η έγκριση χρησιµοποίησης ορισµένων αλιευτικών εργαλείων στις 
λίµνες Μεγάλη Πρέσπα και ∆οϊράνη (Β.∆. 249/1972 άρθρο 1 παρ. 2, Ν.1341/1983 
άρθρο 12). 
56. Η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισµένη περίοδο 
σε περιοχή χωρικής αρµοδιότητας του οικείου δήµου, όταν το επιβάλλει η προστασία 
της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθµιση της αλιείας και σπογγαλιείας (Β.∆. 666/1966 
άρθρο 7, Β.∆.152/1969 άρθρο 1 παρ.2, Ν.1341/1983 άρθρο 12). 
57. Η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων για απόδοση εσόδων από την εκµετάλλευση 
ιχθυοτροφείων λιµνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού (άρθρο 65 παρ. 2 
Ν.∆.420/1970). 
58. Η έγκριση για µετατροπή ή αντικατάσταση εργαλείων στη λιµνοθάλασσα 
Μεσολογγίου - Αιτωλικού (Β.∆. 435/1970, ΦΕΚ 142Α). 
59. Η πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων 
εκτάσεων (άρθρο 3 Ν.∆. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 παρ. 1 
εδάφ. 3 το ν.1740/1987). 
60. Η απόφαση για τον καθορισµό όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών σε 
κατοίκους άλλων περιοχών στις τεχνητές λίµνες Πολυφύτου και Μόρνου (άρθρο 5 
παρ. 5 Ν. 972/1979 ΦΕΚ 224Α). 
61. Η απόφαση αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των µη εκµεταλλεύσιµων τελµάτων ή 
άγονων εκτάσεων σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες (Π.∆. 402/1988, άρθρο 18 παρ. 
Βιι) άρθρο 1 του Ν.∆. 420/1970). 
62. Η απόφαση εξαιρέσεων υποχρέωσης προσκόµισης αλιευµάτων στις ιχθυόσκαλες 
(άρθρο 24 παρ. 1α του Ν.∆.420/1970). 
63. Η σύσταση τριµελών συµβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών (άρθρο 9 
παρ. 4 του ν.2040/1992). 
64. Η έγκριση και τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισµών και η 
παροχή σ’αυτούς τεχνικών οδηγιών.  
65. Η έγκριση για την τροποποίηση ή συµπλήρωση του είδους των εργαλείων µε τα 
οποία και µόνον επιτρέπεται η αλιεία στις λίµνες (άρθρο 1 β.δ. 249/1972 – Φ.Ε.Κ. 
58, Α).  
66. Η χορήγηση ειδικής άδειας για αλιεία αθερίνας στη λίµνη Τριχωνίδα (άρθρο 1 
π.δ. 99/2003 – Φ.Ε.Κ. 94, Α), καθώς και η έκδοση απόφασης για την κοπή των 
καλάµων στις λίµνες (άρθρο 2 παρ. 2 Β.∆. 249/1972, ΦΕΚ Α’ 58/1972). 
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67. Η κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδοµών και εξοπλισµών 
σε λιµένες αλιευτικούς ή λιµένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη. 
68. Η παροχή γνώµης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθµιση που αφορά ή 
θίγει τα κρηπιδώµατα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών (Ν.∆. 420/1970, άρθρο 
22 παρ.3, Π.∆.422/1991 άρθρο 1 παρ. 3 ΦΕΚ 154 Α). 
69. Η γνωµοδότηση για την παραχώρηση, µίσθωση και αναµίσθωση υδάτινων 
εκτάσεων για την ίδρυση επέκταση και µετεγκατάσταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας 
εντατικής ή ηµιεντατικής µορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και για τη 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους». 
 
6. Στο άρθρο 75 παρ. ΙΙ του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων προστίθενται οι 
ακόλουθες αρµοδιότητες :  
«26. Η πρόσληψη και αλλαγή επωνύµου, καθώς και η πρόσληψη πατρωνύµου και 
µητρωνύµου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους ή είναι 
αγνώστων γονέων. 
27.Ο εξελληνισµός του ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του εξωτερικού, οµογενών 
αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων οµογενών, 
που έχουν την ελληνική ιθαγένεια. 
28. Ο καθορισµός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστηµάτων και επιχειρήσεων. 
29. Η χορήγηση (από το δηµοτικό συµβούλιο) αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού 
εµπορίου. 
30. Η χορήγηση (µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου 
πλανόδιου εµπορίου και ο καθορισµός του ανώτατου αριθµού των αδειών αυτών στο 
δήµο καθώς και η συγκρότηση (µε απόφαση δηµάρχου) της Επιτροπής Υπαίθριου 
Πλανόδιου Εµπορίου. 
31. Η έγκριση (µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου) της λειτουργίας Κυριακάτικων 
Αγορών καθώς και η χορήγηση άδειας συµµετοχής στις αγορές αυτές. 
32. Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισµό του τρόπου 
της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία 
περιλαµβανοµένης της χορήγησης επαγγελµατικών και παραγωγικών αδειών καθώς 
και κάθε άλλου συναφούς αντικειµένου. Οι ανωτέρω αρµοδιότητες δεν αφορούν τους 
δήµους των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης. 
33. Η συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και 
επαγγελµατιών των λαϊκών αγορών. 
34. Η εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης 
περιπτέρων. 
35. Η λήψη απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό των ωρών ανοίγµατος, µεσηµβρινής 
διακοπής και κλεισίµατος των φαρµακείων και φαρµακαποθηκών, καθώς και τον 
καθορισµό για κάθε έτος του αριθµού των φαρµακείων που διηµερεύουν και 
διανυκτερεύουν. 
36. Η παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστηµα πώλησης σκύλων ή γατών 
(µετά από έκθεση Κτηνιατρικής Αρχής) καθώς και σχετικής άδειας λειτουργίας του 
καταστήµατος». 
37. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος κουρέα, κοµµωτή, τεχνίτη 
περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και η συγκρότηση σχετικής εξεταστικής 
επιτροπής και πειθαρχικού συµβουλίου. 
38.  Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ’ άρθρο 17 του ν. 
3377/2005, καθώς και ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων. 
39. Η χορήγηση αδειών για την Οργάνωση Εκθέσεων (εκτός των ∆ιεθνών), η 
ρύθµιση θεµάτων λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών. 
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40. Η χορήγηση αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασµένων µόνιµα ή 
προσωρινά ή υπαίθριων ή µικτών. 
41. Η δηµιουργία χώρων στάθµευσης τροχοφόρων και µε δυνατότητα µίσθωσης 
ακινήτων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.  
42. Η παραχώρηση χρήσης δηµοτικών ακινήτων προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών 
της πυροσβεστικής υπηρεσίας.  

Άρθρο 96 

Συµµετοχή ∆ήµων σε Προγράµµατα 

 
Οι δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, ύστερα από 
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία 
των µελών του ή του οικείου οργάνου διοίκησης του νοµικού προσώπου, µπορούν να 
συµµετέχουν και να συγχρηµατοδοτούν την κατάρτιση και εκτέλεση οποιασδήποτε 
κατηγορίας προγραµµάτων και µέτρων, εφόσον οι δράσεις τους, ανεξαρτήτως εάν 
συνάπτονται µε αρµοδιότητες των δήµων, συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη, 
την κοινωνική πρόνοια και συνοχή, την περιβαλλοντική προστασία και την εν γένει 
βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 
 

∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

 

Άρθρο 99 

Συµβάσεις διαδηµοτικής ή διαβαθµιδικής συνεργασίας 

 

1. ∆ήµοι της ίδιας περιφέρειας ή όµοροι δήµοι µπορούν να συνάπτουν µεταξύ τους 

συµβάσεις, µε τις οποίες αναλαµβάνουν την άσκηση αρµοδιότητας για λογαριασµό 

τους ή την υποστήριξη της άσκησής της. Στις συµβάσεις αυτές µπορεί να 

συµµετέχει και νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου του δήµου που αναλαµβάνει την 

αρµοδιότητα ή σύνδεσµος στον οποίον µετέχει ο δήµος που αναλαµβάνει την 

αρµοδιότητα. Οι συµβάσεις αυτές καλούνται "συµβάσεις διαδηµοτικής 

συνεργασίας". 

Άρθρο 100 

Προγραµµατικές Συµβάσεις 

 

α. Για τη µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων ανάπτυξης µιας περιοχής, 

καθώς και για την παροχή υπηρεσιών κάθε είδους, οι δήµοι, οι περιφέρειες, οι 

σύνδεσµοι δήµων, οι Περιφερειακές Ενώσεις ∆ήµων, η Κεντρική Ένωση ∆ήµων 
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Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα 

οποία συνιστούν ή στα οποία συµµετέχουν οι προαναφερόµενοι φορείς, καθώς και 

Ν.Π.Ι.∆. στα οποία συµµετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση ∆ήµων Ελλάδας 

και η Ένωση Περιφερειών, οι δηµοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, τα 

δηµοτικά ιδρύµατα, καθώς και τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, στα οποία 

περιλαµβάνονται και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα  µπορούν να 

συνάπτουν προγραµµατικές συµβάσεις µε το δηµόσιο, µεταξύ τους ή και µε φορείς 

του δηµόσιου τοµέα της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, µεµονωµένα ή από 

κοινού. 

Άρθρο 101 

∆ίκτυα  ∆ήµων και Περιφερειών 

 

 ∆ύο ή περισσότεροι δήµοι ή δήµοι και περιφέρειες, µε κοινά χαρακτηριστικά, 

µπορούν να συνιστούν δίκτυα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 219 και 220 

του Κ∆Κ, µε την µορφή αστικής εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του 

άρθρου 741 του ΑΚ. 

Άρθρο 102 

Ιδρύµατα- Νοµικά Πρόσωπα δήµων και κοινοτήτων που συνενώνονται 

 

Τα ιδρύµατα και τα δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που 

έχουν συσταθεί από δήµο ή κοινότητα που συνενώνεται, περιέρχονται αυτοδικαίως 

στο νέο δήµο από την έναρξη λειτουργίας του.  

Άρθρο 103 

Σύσταση - Συγχώνευση νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου 

 

1. Κάθε δήµος  µπορεί να συνιστά ή να έχει:  

α) έως δύο (2) νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ένα για τους τοµείς αρµοδιοτήτων 

κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας και ένα για τους τοµείς 

πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος, όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 75 

του ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Εάν ο δήµος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση τότε 

µπορεί να έχει έως ένα (1) νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου.  
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Στους δήµους µε πληθυσµό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, 

µπορεί να λειτουργούν έως δύο (2) νοµικά πρόσωπα για καθένα από τους τοµείς  

αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο.  

β) ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης 

λιµένα, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

2. Τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου που περιέρχονται στο νέο δήµο σύµφωνα µε 

το ανωτέρω άρθρο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σ’ ένα νοµικό πρόσωπο για καθένα 

από τους τοµείς αρµοδιότητας που προβλέπονται στην περ. α΄ της προηγούµενης 

παραγράφου.  

Άρθρο 104 

Σύνδεσµοι Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονται 

 

 Ο σύνδεσµος στον οποίο συµµετέχουν δήµοι ή κοινότητες που συνενώνονται σε νέο 
δήµο, καταργείται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας του νέου δήµου, αν η 
περιοχή της αρµοδιότητας του δήµου αυτού είναι η ίδια ή µεγαλύτερη από την 
εδαφική περιφέρεια του συνδέσµου. Την εκπλήρωση του σκοπού, για τον οποίο, είχε 
συσταθεί ο σύνδεσµος, αναλαµβάνει και συνεχίζει ο νέος δήµος, ο οποίος καθίσταται 
καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία και υπεισέρχεται 
αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του συνδέσµου, 
συµπεριλαµαβοµένων και τυχόν συµβάσεων µίσθωσης έργου ή ορισµένου χρόνου 
µέχρι η λήξη τους. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από το νέο δήµο χωρίς καµία 
ειδικότερη διατύπωση.  
 

Άρθρο 105 

Σύσταση  ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου ∆ήµων και Περιφερειών 

 

Ένας ή περισσότεροι δήµοι και η περιφέρεια στην οποία έχουν την έδρα τους οι 

δήµοι αυτοί,  µπορούν, µε απόφαση των δηµοτικών τους συµβουλίων και του 

περιφερειακού συµβουλίου, να συστήσουν σύνδεσµο µε ειδικό σκοπό την εκτέλεση 

έργων ή την παροχή συγκεκριµένων υπηρεσιών ή την άσκηση αρµοδιοτήτων τους, 

καθώς και για το σχεδιασµό και την κατάρτιση προγραµµάτων και µεθόδων για την 

ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου τους. Οι σύνδεσµοι αυτοί αποτελούν νοµικά 

πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 
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Άρθρο 107 

Επιχειρήσεις ∆ήµων  

 
1.Οι δήµοι µπορεί να έχουν µόνον: 
α) µία κοινωφελή επιχείρηση, 
β) µία δηµοτική επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης (∆ΕΥΑ), 
γ) µία επιχείρηση µε ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού 
σταθµού εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες στους συνενούµενους δήµους και  
δ) µία δηµοτική ανώνυµη εταιρία του άρθρου 266 του Κ.∆.Κ. εφόσον είχαν συσταθεί 
τέτοιες εταιρίες στους συνενούµενους δήµους.  
 
2. Οι δήµοι µπορούν να συνιστούν ή να συµµετέχουν σε ανώνυµες εταιρείες, 
σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 265 του Κ.∆.Κ.      
 
3. Υφιστάµενες αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συνεχίζουν να 
λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 267 του Κ.∆.Κ. και µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 111 του παρόντος. 

 
 

Άρθρο 108 

Επιχειρήσεις των ΟΤΑ α’ βαθµού  που συνενώνονται 

 
1. Οι δήµοι που προκύπτουν από συνένωση υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την 

έναρξη λειτουργίας τους, στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις των συνενούµενων 

δήµων και κοινοτήτων, ως προς τις επιχειρήσεις αυτών, καθώς και στα δικαιώµατα 

και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από συµβάσεις που έχουν υπογράψει, στις 

οποίες περιλαµβάνονται και οι συµβάσεις εργασίας ή έργου µέχρι τη λήξη τους. 

 
2. Οι ανώνυµες εταιρίες των συνενούµενων ΟΤΑ, πρώτου βαθµού, στις οποίες 

συµµετέχουν δύο (2) ή περισσότεροι νέοι δήµοι, περιέρχονται αυτοδικαίως σε 

αυτούς, κατά το ποσοστό συµµετοχής τους στις ανωτέρω εταιρίες.  

 

Άρθρο 109 

Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήµων 

 Κοινωφελείς επιχειρήσεις των ΟΤΑ, πρώτου βαθµού, που συνενώνονται σε ένα νέο 

δήµο, συγχωνεύονται υποχρεωτικά σε µία κοινωφελή επιχείρηση. Με απόφαση του 

οικείου δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µέσα σε προθεσµία δύο (2) 

µηνών από την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, ορίζεται η επωνυµία, ο σκοπός, 

η διοίκηση, το κεφάλαιο, οι πόροι, η διάρκεια, η έδρα της κοινωφελούς επιχείρησης 
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και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο κατά την κρίση του δηµοτικού συµβουλίου, η 

οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας ελέγχου νοµιµότητας. Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των 

συγχωνευόµενων επιχειρήσεων περιέρχονται αυτοδικαίως στην επιχείρηση που 

προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώµατα και 

τις υποχρεώσεις των συγχωνευόµενων επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων και 

των συµβάσεων µίσθωσης έργου και εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι τη λήξη 

τους.  

Άρθρο 110 

Συγχώνευση ανωνύµων εταιριών των νέων δήµων 

 
Σε περίπτωση όπου σε ένα νέο δήµο λειτουργούν περισσότερες από µία ανώνυµες 
εταιρίες της ίδιας κατηγορίας που το σύνολο των µετοχών ανήκει στο νέο δήµο που 
προκύπτει από τη συνένωση και τα νοµικά του πρόσωπα, συγχωνεύονται 
υποχρεωτικά, σε µία ανώνυµη εταιρία. Το δηµοτικό συµβούλιο λαµβάνει σχετική 
απόφαση µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, σε προθεσµία δύο 
(2) µηνών από την εγκατάσταση της νέας δηµοτικής αρχής. Κατά τα λοιπά 
εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο ν.δ. 1297/1972, στο ν.2166/1993 και 
συµπληρωµατικά στο κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας παρατείνεται η θητεία των διοικήσεων των επιχειρήσεων που 
συγχωνεύονται. 
 

Άρθρο 111 

Προσαρµογή λοιπών επιχειρήσεων 

 
1. α. Οι δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα των αστικών εταιριών µη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα του άρθρου 267 του ν. 3463/2006, στις οποίες συµµετέχει ένας δήµος και 
νοµικά του πρόσωπα, περιέρχονται στην κοινωφελή επιχείρηση του νέου δήµου, σε 
προθεσµία δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών. Το 
προσωπικό που απασχολείται στις δράσεις αυτές µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου µεταφέρεται µε την ίδια σχέση εργασίας στην κοινωφελή 
επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις της επιχείρησης µε απόφαση του 
οικείου  διοικητικού συµβουλίου. Συµβάσεις µίσθωσης έργου και εργασίας 
ορισµένου χρόνου που τυχόν έχουν συναφθεί για τις δράσεις που περιέρχονται στην 
κοινωφελή επιχείρηση του νέου δήµου, συνεχίζονται από αυτή µέχρι τη λήξη τους.    
 
β. Οι αστικές εταιρίες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 267 του Κ.∆.Κ, στις 
οποίες συµµετέχουν περισσότεροι δήµοι ή και άλλοι φορείς, συνεχίζουν να 
λειτουργούν ως έχουν, µέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική 
τους πράξη. Κατ’ εξαίρεση, η διάρκεια των αστικών εταιριών ΟΤΑ µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου αυτής, οι οποίες διαχειρίζονται 
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Ευρωπαϊκά Προγράµµατα, παρατείνεται σε κάθε περίπτωση µέχρι τη λήξη των 
προγραµµάτων αυτών. 
 
2. Υφιστάµενες διαδηµοτικές ή αµιγείς επιχειρήσεις του π.δ. 410/1995 στις οποίες 
είχε ανατεθεί σύµφωνα µε το καταστατικό τους η παροχή υπηρεσιών για την 
καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων και η αποκοµιδή των απορριµµάτων, λύονται 
υποχρεωτικά σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την εγκατάσταση των νέων δηµοτικών 
αρχών και τίθενται υπό εκκαθάριση. Οι δραστηριότητες που ασκούσαν, περιέρχονται 
στον οικείο δήµο. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου των ανωτέρω επιχειρήσεων µεταφέρεται στον οικείο δήµο µε την ίδια σχέση 
εργασίας και κατατάσσεται σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής 
βαθµίδας και αντίστοιχης ή παρεµφερούς ειδικότητας. Από την κατάταξή του το 
µεταφερόµενο προσωπικό υπάγεται στο υπηρεσιακό και µισθολογικό καθεστώς που 
ισχύει για το αντίστοιχο προσωπικό του δήµου. Η πράξη κατάταξης του προσωπικού 
εκδίδεται από το αρµόδιο για το διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού αυτού λαµβάνεται υπόψη 
για όλες τις µισθολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές συνέπειες. Συµβάσεις 
µίσθωσης έργου και εργασίας ορισµένου χρόνου που έχουν συναφθεί από τις 
ανωτέρω επιχειρήσεις συνεχίζονται από τον οικείο δήµο µέχρι τη λήξη τους.    
 
3. Τυχόν υφιστάµενες αµιγείς επιχειρήσεις τηλεθέρµανσης του άρθρου 277 του πδ. 
410/1995 δύνανται είτε να συγχωνευθούν µε υφιστάµενες ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α) είτε να συνεχίσουν να λειτουργούν µε ειδικό 
σκοπό την τηλεθέρµανση, διεπόµενες από τις διατάξεις του ν.1069/1980. Η 
προσαρµογή του καταστατικού τους γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, 
η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, 
εφαρµοζόµενων αναλογικά των διατάξεων του άρθρου 109 του παρόντος. 
 
4. Με απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου µπορεί  υπάλληλοι του δήµου 
να αποσπώνται σε δηµοτική ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 266 του Κ∆Κ του οικείου 
δήµου, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών, για ένα έτος, µε δυνατότητα ετήσιας 
παράτασης.  

 

Άρθρο 112 

Ειδικές ρυθµίσεις 

 
1. Συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράµµατα, που 

υλοποιούνται από τα συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συνεχίζουν 

να υλοποιούνται από το νέο νοµικό πρόσωπο ή την επιχείρηση που προκύπτει από τη 

συγχώνευση, τα οποία θεωρούνται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και 

δικαιώµατα που απορρέουν από τα προγράµµατα αυτά. Στις υποχρεώσεις και στα 

δικαιώµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται όσες απορρέουν από συµβάσεις έργου µέχρι 

τη λήξη τους. Οι συµβάσεις του προσωπικού ορισµένου χρόνου που απασχολείται 

στο πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών, ανανεώνονται από το νοµικό πρόσωπο ή την 
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επιχείρηση που προκύπτει, ως διάδοχο σχήµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 

του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 

 
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η σύσταση επιχείρησης µε 

ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού καθώς και 

µονοµετοχικών ανωνύµων εταιριών του άρθρου 266 του Κ.∆.Κ. 

 

 ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  

 

ΑΡΧΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ 

 
 

Άρθρο 113 

Περιφερειακές αρχές 

 
1. Όργανα της περιφέρειας είναι ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, το 
περιφερειακό συµβούλιο, η οικονοµική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή.   
 

2. Σε κάθε περιφέρεια τον περιφερειάρχη επικουρούν αντιπεριφερειάρχες που 

εκλέγονται άµεσα κατ’ αντιστοιχία προς τον αριθµό των περιφερειακών ενοτήτων 

και οι οποίοι δεν  καταλαµβάνουν θέση περιφερειακού συµβούλου. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

Άρθρο 159 

Αρµοδιότητες του Περιφερειάρχη 

 
1. Ο περιφερειάρχης  προασπίζει το  δηµόσιο συµφέρον, κατευθύνει την υλοποίηση 
του σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης και ασκεί τα καθήκοντά του µε γνώµονα  τις 
αρχές  της διαφάνειας και της αποτελεσµατικότητας. 
 Ο  περιφερειάρχης έχει επίσης τις κατωτέρω αρµοδιότητες : 
α) εκδίδει όλες τις πράξεις µη κανονιστικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, 
β) εκτελεί τις αποφάσεις του περιφερειακού συµβουλίου, της εκτελεστικής επιτροπής 
και της οικονοµικής επιτροπής, 
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γ) συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση 
των αποφάσεών της, 
δ) εκπροσωπεί την περιφέρεια δικαστικώς και εξωδίκως,  
ε) είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών της περιφέρειας. Ως  προϊστάµενος όλου του 
προσωπικού της περιφέρειας εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές 
διατάξεις για το διορισµό, τις κάθε είδους υπηρεσιακές µεταβολές και την άσκηση 
του πειθαρχικού ελέγχου,  
στ) διατάσσει την είσπραξη των εσόδων της περιφέρειας και αποφασίζει για τη 
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, 
ι) υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει η περιφέρεια,  
ια) συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου από µέλη του 
περιφερειακού συµβουλίου, υπαλλήλους της περιφέρειας, υπάλληλους του δηµοσίου 
τοµέα ή ιδιώτες για τη µελέτη και επεξεργασία θεµάτων της περιφέρειας, 
καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους.  
ιβ) συγκροτεί συλλογικά όργανα, εφόσον η συγκρότησή τους δεν ανατίθεται από το 
νόµο σε άλλα όργανα και 
ιγ) µπορεί να µεταβιβάζει την άσκηση αρµοδιοτήτων του σε µέλη του περιφερειακού 
συµβουλίου, καθώς και να παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής µε εντολή του σε 
προϊσταµένους υπηρεσιών της περιφέρειας, µε εξαίρεση χρηµατικά εντάλµατα 
πληρωµών. 
 
2. Ο περιφερειάρχης µπορεί, κατ' εξαίρεση, να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν 
στην αρµοδιότητα της οικονοµικής επιτροπής όταν δηµιουργείται άµεσος κίνδυνος 
βλάβης των συµφερόντων της περιφέρειας από την αναβολή λήψης απόφασης. Στην 
περίπτωση αυτή ο περιφερειάρχης οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική 
απόφασή του κατά την επόµενη συνεδρίαση της οικονοµικής επιτροπής. 
 
3. Σε περίπτωση όπου τα ιδιωτικά συµφέροντα του περιφερειάρχη ή συγγενή του έως 
το δεύτερο βαθµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας συγκρούονται µε τα συµφέροντα της 
περιφέρειας, ο περιφερειάρχης υποχρεούται να απέχει και τα αντίστοιχα καθήκοντα 
ασκεί αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από το περιφερειακό συµβούλιο. Η µη 
τήρηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρή πειθαρχική παράβαση καθήκοντος. 
 
4. Ο περιφερειάρχης προσέρχεται µια φορά κατ’ έτος  στην Επιτροπή Θεσµών και 
∆ιαφάνειας της Βουλής σύµφωνα µε το Κανονισµό αυτής, όπου παρουσιάζει τον 
ετήσιο απολογισµό πεπραγµένων του περιφερειάρχη και της εκτελεστικής επιτροπής 
σύµφωνα µε το άρθρο 185 συνοδευόµενο µε τα πρακτικά της συνεδρίασης του 
περιφερειακού συµβουλίου, την ετήσια έκθεση του περιφερειακού συµπαραστάτη, 
καθώς και την ετήσια έκθεση του οικείου ελεγκτή νοµιµότητας για την περιφέρειά 
του.  
Ο ανωτέρω ετήσιος απολογισµός κοινοποιείται και στον Υπουργό Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.   
 
5. Ο περιφερειάρχης παρουσιάζει το προϋπολογισµό της περιφέρειας στην αρµόδια 
επιτροπή της Βουλής σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε σχετικές διατάξεις του 
Κανονισµού της.  
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Άρθρο 160 

Αντιπεριφερειάρχες 

 
1. Τον περιφερειάρχη επικουρούν οι αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται άµεσα 
καθώς και τρεις (3) επιπλέον αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του 
περιφερειάρχη που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.   
 

Άρθρο 163 

Αρµοδιότητες του Περιφερειακού Συµβουλίου 

 
Το περιφερειακό συµβούλιο ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που ανήκουν στην 
περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί µε ρητή διάταξη σε άλλο όργανο 
της περιφέρειας ή έχουν µεταβιβαστεί από το ίδιο το συµβούλιο σε επιτροπή του. 
 
To περιφερειακό συµβούλιο είναι αρµόδιο ιδίως για : 
α) την έγκριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράµµατος της 
περιφέρειας, 
β) την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραµµάτων κατά την κείµενη 
νοµοθεσία,  
γ) την έγκριση του προϋπολογισµού και του απολογισµού της περιφέρειας  
δ) την επιβολή τελών, εισφορών και δικαιωµάτων,  
ε) την απαλλοτρίωση ακινήτων,  
στ) την εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, καθώς και τη σύσταση 
εµπράγµατων δικαιωµάτων,  
ζ) την αγορά, παραχώρηση χρήσης, µίσθωση και εκµίσθωση κινητών και ακινήτων,  
η) τη σύναψη δανείων, 
θ) την έγκριση του κανονισµού των εργασιών του, τού κανονισµού των εργασιών της 
οικονοµικής επιτροπής και των επιτροπών του άρθρου 164 καθώς και του 
οργανισµού των υπηρεσιών της περιφέρειας, 
ι) την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της περιφέρειας,  
ια) το πρόγραµµα των εκτελεστέων έργων και προµηθειών, 
ιβ) τη σύσταση επιτροπών στις οποίες µεταβιβάζει αρµοδιότητές του κατά τις 
διατάξεις του επόµενου άρθρου.  
 

ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Άρθρο 186 

Αρµοδιότητες Περιφερειών 

 
Ι.α. Τα όργανα των περιφερειών ασκούν τις αρµοδιότητές τους σύµφωνα µε τις αρχές 
της διαφάνειας, της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας. 
Η άσκηση των αρµοδιοτήτων τους οριοθετείται από τις σχετικές διατάξεις των νόµων 
και των κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης. 
β. Κατά την άσκησή τους, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:  
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 Ι. Οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές τους. 
ΙΙ. Η ανάγκη συνεργασίας και συντονισµού µε άλλες τοπικές ή δηµόσιες αρχές και 
οργανισµούς. 
ΙΙΙ. Οι διαθέσιµοι πόροι για την κάλυψη των αρµοδιοτήτων και η ανάγκη να 
διασφαλισθεί η επωφελής και αποτελεσµατική χρήση τους, καθώς και η ισόρροπη 
κατανοµή τους. 
ΙV. Η ανάγκη οργάνωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών, κατά τρόπο, ώστε να 
διασφαλίζεται η επάρκεια και η ποιότητά τους, η διαφάνεια και η ισονοµία, µε στόχο 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 
και V. Η ανάγκη αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

Άρθρο 190 

Σύσταση - Σκοπός - Αρµοδιότητες 

 
1. Το Περιφερειακό Ταµεία Ανάπτυξης που συστήθηκε στην έδρα κάθε κρατικής 
περιφέρειας σύµφωνα µε το άρθρο 53 του Νόµου 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 90 Α) υπάγεται 
στην περιφέρεια του παρόντος νόµου µε την επωνυµία «Περιφερειακό Ταµείο 
Ανάπτυξης .....................», το οποίο φέρει το όνοµα της περιφέρειας και εποπτεύεται 
από τον Υπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
2.  Σκοπός και αρµοδιότητες του Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης είναι:  
α) Η διαχείριση, σύµφωνα µε τις αποφάσεις του περιφερειακού συµβουλίου 
πιστώσεων του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, χρηµατοδοτήσεων φορέων του 
δηµοσίου τοµέα και άλλων νοµικών προσώπων, χρηµατοδοτήσεων προερχοµένων 
από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών και 
λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά 
αναπτυξιακά προγράµµατα της περιοχής της Περιφέρειας. 
Κατ΄ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί ∆ηµοσίων Επενδύσεων το 
Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος ∆ιαχειριστής για πληρωµές 
έργων σε βάρος του προϋπολογισµού ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 
β) Η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής και της οικείας ∆ιεύθυνσης. 
γ) Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασµού ευρύτερων της περιφέρειας  χωρικών 
αναπτυξιακών ενοτήτων, µε την παροχή αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες 
υπηρεσίες. 
Η υποστήριξη των δικαιούχων κατά την διαδικασία ιεράρχησης  των έργων προς 
υλοποίηση, προετοιµασία και ένταξη τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά 
προγράµµατα, καθώς και η υποστήριξη κατά την εκτέλεση έως και την ολοκλήρωση 
τους.  
δ) Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τοµέα της εκπόνησης µελετών 
και ερευνών και εφαρµογής προγραµµάτων που αναθέτει στο Ταµείο η περιφέρεια 
για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων. 
ε) Η άσκηση της ταµειακής του διαχείρισης. 
στ) Η επιβολή, βεβαίωση και η είσπραξη τελών, δικαιωµάτων και εισφορών υπέρ του 
Ταµείου, µετά από απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου και έγκριση του 
Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
ζ) Η συµµετοχή σε προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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η) Η σύναψη δανείων µε χρηµατοδοτικούς φορείς του εσωτερικού και του 
εξωτερικού για την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών και την εφαρµογή 
προγραµµάτων. 
θ) Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών, 
τεχνικοοικονοµικών, οργανωτικών µελετών, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση 
προγραµµάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταµείο, από τα Υπουργεία, 
από την Περιφέρεια, από τη Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, από  ∆ήµους και από 
Ν.Π.∆.∆.  Στην πράξη της ανάθεσης προβλέπονται οι όροι διενέργειας και η αµοιβή 
του Ταµείου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, που εκδίδεται µετά από γνώµη της Κ.Ε.∆.Κ.Ε., 
καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η 
καταβολή της αµοιβής του Ταµείου από τους πόρους του άρθρου 25 του Ν. 
1828/1989 ( ΦΕΚ 2Α ) όπως ισχύει, όταν η ανάθεση προς το Ταµείο έχει γίνει από 
∆ήµο. 
 

Άρθρο 202 

∆ίκτυα  Περιφερειών 

 
 1. ∆ύο ή περισσότερες περιφέρειες µε κοινά χαρακτηριστικά µπορούν να συνιστούν 

δίκτυα κατά τις διατάξεις του άρθρου 203 του παρόντος µε τη µορφή αστικής 

εταιρείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθ.741 του ΑΚ, για τη συµµετοχή 

τους σε ευρωπαϊκά προγράµµατα και τη συνεργασία µε αντίστοιχα δίκτυα του 

εξωτερικού ή και για άλλες δράσεις. 

Άρθρο 203 

∆ιεθνείς συνεργασίες περιφερειών 

 Οι περιφέρειες µπορούν να συνεργάζονται µε αντίστοιχους Οργανισµούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, καθώς και µε λοιπούς φορείς της αλλοδαπής, στο πλαίσιο πάντοτε 
των αρµοδιοτήτων τους και µε την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας:  
α) Σε διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή και διευκόλυνση της διακρατικής, 
διαπεριφερειακής, διασυνοριακής και εδαφικής συνεργασίας µε τη συµµετοχή τους 
σε δίκτυα κρατικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και σε λοιπούς διεθνείς και 
περιφερειακούς οργανισµούς.  
β) Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε τη συµµετοχή τους σε δίκτυα, προγράµµατα, δράσεις 
και πρωτοβουλίες των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συµβουλίου της 
Ευρώπης και σε λοιπούς ευρωπαϊκούς οργανισµούς. 

 

 

Άρθρο 204 

Αρµοδιότητες νησιωτικών δήµων  
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Στους δήµους των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου 
µεταφέρονται, πλέον των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 94, οι  
αρµοδιότητες των καταργούµενων οικείων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων. 
 

Άρθρο 205 

Αρµοδιότητες νησιωτικών περιφερειών 

  
1. Οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου είναι αρµόδιες και 

για τον σχεδιασµό, την έγκριση και την παρακολούθηση των σχεδίων των 

ενδοπεριφερειακών συγκοινωνιών.  

2. Οι αρµοδιότητες της προηγούµενης παραγράφου ασκούνται από τις περιφέρειες 

από την 1-7-2011.  

3. Με προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών 

ρυθµίζεται η απόδοση των ανάλογων οικονοµικών πόρων για την άσκηση των 

αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στη παράγραφο 1. 

4. Ειδικά η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι 

αρµόδια για την εκτέλεση έργων και µελετών για τους δήµους της περιφέρειας µε 

πληθυσµό µέχρι 3.000 κατοίκους. 

 

Άρθρο 208 

Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής  

 
1. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από πρόταση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων συνιστάται Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
∆ικαίου µε την επωνυµία Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής και 
καθορίζονται οι πόροι, η διοίκηση και η έδρα του. Το νοµικό αυτό πρόσωπο υπάγεται 
στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης.  
Το Ινστιτούτο ενεργεί ως σύµβουλος του κράτους και της αυτοδιοίκησης για τα 
θέµατα χάραξης και άσκησης πολιτικών ως προς τις νησιωτικές περιοχές και 
συνεργάζεται µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, 
καθώς και µε οµοειδούς αντικειµένου Ινστιτούτα της αλλοδαπής. Για το σκοπό αυτό 
συντάσσει και υποβάλλει ετήσια έκθεση απολογισµού της δράσης του στο Πρόεδρο 
της Βουλής των Ελλήνων.  
 
2. Ειδικότεροι σκοποί του Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής είναι η έρευνα και η 
εκπόνηση µελετών για τη κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη των νησιωτικών 
περιοχών.  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:48:15 EEST - 52.53.217.230



 

 105 

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

 
 

Άρθρο 210 

Μητροπολιτικές Λειτουργίες 

 

I. Η µητροπολιτική περιφέρεια Αττικής και η µητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης 

της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ασκούν πλέον των αρµοδιοτήτων του 

άρθρου 186, και αρµοδιότητες µητροπολιτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του 

επιχειρησιακού προγράµµατος και του προϋπολογισµού που καταρτίζονται από το 

περιφερειακό συµβούλιο. Οι λειτουργίες µητροπολιτικού χαρακτήρα αφορούν τους 

τοµείς περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, χωρικού σχεδιασµού και αστικών 

αναπλάσεων, µεταφορών και συγκοινωνιών, πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, 

που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια δήµου. 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  

 
 

Άρθρο 259 

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι ∆ήµων 

1. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των δήµων προέρχονται από τις 
παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού: 

α) το Φόρο Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε 
ποσοστό 20% των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού, 

β) το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 12% των συνολικών ετήσιων 
εισπράξεων του φόρου αυτού, 

γ) το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας σε ποσοστό 50% των συνολικών ετήσιων 
εισπράξεων του φόρου αυτού. 

Άρθρο 260 

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών 

1. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των Περιφερειών προέρχονται από τις 

παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού: 
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 α) το Φόρο Εισοδήµατος Φυσικών και Νοµικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε 
ποσοστό 2,40% επί των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού 

β) το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) σε ποσοστό 4% επί των συνολικών 
ετήσιων εισπράξεων του φόρου αυτού.  

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΕΛΛ.Α.∆.Α.» 

 

Άρθρο 281 

Πρόγραµµα Ελληνική Αρχιτεκτονική ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.∆.Α.» 

1. Για την υποστήριξη των νέων δήµων και των περιφερειών που συνιστώνται µε τον 

παρόντα νόµο, την ενίσχυση της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης και την 

άµβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων καθώς και την προώθηση της 

διαπεριφερειακής, διαβαθµηδικής και διαδηµοτικής συνεργασίας, καταρτίζεται το 

πρόγραµµα Ελληνική Αρχιτεκτονική ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.∆.Α».  

2. Το πρόγραµµα Ελληνική Αρχιτεκτονική ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, 

«ΕΛΛ.Α.∆.Α», διαρθρώνεται σε τρεις άξονες: 

(α) ο άξονας µε κορµό επιχειρησιακά προγράµµατα όπως «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» 

και «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Ε.Σ.Π.Α. 2007 – 2013, στο µέρος που αφορούν στους 

δήµους και τις περιφέρειες.  

(β) ο άξονας του Εθνικού Αναπτυξιακού Προγράµµατος Αυτοδιοίκησης που 

λειτουργεί συµπληρωµατικά µε το Ε.Σ.Π.Α. και χρηµατοδοτεί ιδίως µη επιλέξιµα από 

το Ε.Σ.Π.Α. έργα και δράσεις.  

(γ) ο άξονας για την αξιοποίηση και αναδιάταξη των ανθρωπίνων πόρων, µε 

αντικείµενο την ανάδειξη και αξιοποίηση των ικανοτήτων του υπηρετούντος 

προσωπικού, το σχεδιασµό της στελέχωσης µε επιστηµονικό προσωπικό µε βάση την 

αποτύπωση των αναγκών των νέων δήµων και περιφερειών 
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