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Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οργάνωση και η λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ενός κράτους
είναι το αποτέλεσµα µιας ιστορικής διαδροµής που διαµορφώνεται από
πολλούς παράγοντες,στους οποίους περιλαµβάνονται το πολιτειακό
σύστηµα,η πολιτική παράδοση και ωριµότητα,το δηµόσιο αίσθηµα,η
παιδεία,η οικονοµική ανάπτυξη,η τεχνολογία ακόµη και η διεθνής θέση ενός
κράτους και η ένταξη του κράτους σε διεθνείς ή υπερκρατικές οργανώσεις.
Κατά τη διάρκεια της ιστορικής διαδροµής,αν δεν συµβούν ριζικές
µεταβολές,η κατάσταση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης είναι µια συνεχής εξέλιξη
αντίστοιχη µε την εξέλιξη των παραγόντων αυτών.Στην περίπτωση όµως
των ριζικών πολιτειακών ή πολιτικών µεταβολών αρχίζει νέα ιστορική
διαδροµή που µπορεί να είναι άσχετη ή σε χαλαρή σχέση µε την
προηγούµενη περίοδο.
Η σύγχρονη Ελληνική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση άρχισε να διαµορφώνεται
κατά τη διάρκεια του πολέµου της ανεξαρτησίας(1821-1829),κυρίως όµως
από το 1833,όπου έχουµε την άφιξη στην Ελλάδα του ανήλικου ακόµη
βασιλέα Όθωνα και της τριµελούς Επιτροπής Αντιβασιλείας(καθιερώνεται η
απόλυτη µοναρχία ως µορφή του πολιτεύµατος του νέου κράτους).Κατά την
περίοδο της Αντιβασιλείας τέθηκαν οι βάσεις της οργάνωσης της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης της οποίας η σύγχρονη µορφή είναι το αποτέλεσµα µιας
συνεχούς εξέλιξης που ακολουθεί,σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και µε
καθυστέρηση,την εξέλιξη των παραγόντων που τη διαµορφώνουν.Το
διοικητικό σύστηµα,που περιλάµβανε το κλασικό για το ενιαίο κράτος
σχήµα,είχε την εξής µορφή:κεντρική διοίκηση(υπουργικό συµβούλιουπουργεία),αποκεντρωµένη διοίκηση(νοµοί-επαρχίες),τοπική
αυτοδιοίκηση(δήµοι).
Ας δούµε λοιπόν την εξέλιξη του συστήµατος της αποκέντρωσης και
του θεσµού της τοπικής αυτοδιοίκησης,το ρόλο που διαδραµάτισαν στις
διάφορες ιστορικές περιόδους καθώς επίσης και το ρόλο που
διαδραµατίζουν στη σύγχρονη εποχή,τις αρµοδιότητες των οργάνων τους
και τέλος µε ποιους τρόπους µπορούν να αναδειχθούν σε µοχλούς και όπλα
ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού.
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Το ελληνικό κράτος διακρίνεται σε διοικητικοπολιτικές περιφέρειες
κατά το αποκεντρωτικό σύστηµα,όπως ορίζεται στο άρθρο 101 του
Συντάγµατος: «Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύµφωνα µε το
αποκεντρωτικό σύστηµα.Η διοικητική διαίρεση της Χώρας διαµορφώνεται
µε βάση τις γεωοικονοµικές,κοινωνικές και συγκοινωνιακές συνθήκες.Τα
περιφερειακά όργανα του Κράτους έχουν αποφασιστική αρµοδιότητα για τις
υποθέσεις της περιφέρειας 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.»
Ο όρος αποκέντρωση συνιστά µετάφραση του γαλλικού όρου
«deconcentration» διότι ο όρος «decentralisation» τελικά αποδόθηκε κατά
µετάφραση του γερµανικού «Selbstverwaltung»,αυτοδιοίκηση1.Στη σχετική
επιστηµονική βιβλιογραφία,πάντως,δεν έλειψαν οι απόπειρες για
διαφορετική προσέγγιση της έννοιας αποκεντρώσεως.Με τον όρο αυτό
εννοούµε τη σύσταση περιφερειακών κρατικών οργάνων και την ανάθεση
σ’αυτά αποφασιστικών αρµοδιοτήτων.Τα όργανα είναι κρατικά,δεν
αποσπώνται από τον κρατικό µηχανισµό ούτε αποκτούν δική τους νοµική
προσωπικότητα.

A.Ίδρυση του αποκεντρωτικού συστήµατος-Ιστορική
εξέλιξη
Το αποκεντρωµένο ελληνικό κράτος αναπτύχθηκε γύρω από τη
µορφή του Νοµάρχη και τη διαίρεση της χώρας σε νοµούς.Εξίσου
σηµαντική ήταν και η διαίρεση σε επαρχίες.Η διαίρεση της χώρας σε
νοµούς και επαρχίες θα αναπτυχθούν παράλληλα λόγω της αλληλεξάρτησής
τους:η λειτουργία των επαρχιακών συµβουλίων συνέπεσε χρονικά µε την
ολιγωρία του νοµοθέτη να αναπτύξει το θεσµό των νοµαρχιακών
συµβουλίων,η κατάργησή τους δε συµπίπτει µε τη νοµοθέτηση
νοµαρχιακών συµβουλίων2 .

1.Νοµοί και επαρχίες
1.1.Η περίοδος της Αντιβασιλείας
Από τα πρώτα επαναστατικά χρόνια ξεκίνησε µία πορεία σαφώς
προσανατολισµένη σε συγκεντρωτικά οργανωτικά και διοικητικά πρότυπα
που είχε ως στόχο την εθνική και κοινωνική ενοποίηση και
οµογενοποίηση.Τον Απρίλιο του 1822 εκδίδεται ο νόµος ο «Οργανισµός
των Ελληνικών Επαρχιών» που διαιρούσε την επικράτεια σε 58 συνολικά
επαρχίες και κατόπιν σε «υπο-επαρχίες» πρώτης και δεύτερης τάξης οι
1.Βλ.Φλογαίτη Σπ., «Το ελληνικό διοικητικό σύστηµα»,εκδόσεις Αντ.Ν.Σάκκουλα,ΑθήναΚοµοτηνή,1987,σελ.116. και του ιδίου «Θεµελιώδεις έννοιες διοικητικής οργανώσεως»,εκδόσεις
Αθήνα-Κοµοτηνή,1982,σελ.49,51επ.
2.Βλ. Φλογαίτη Σπ., «Το ελληνικό διοικητικό σύστηµα»,εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα,ΑθήναΚοµοτηνή,1987,σελ.118.
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οποίες µε τη σειρά τους υποδιαιρούνταν σε Κοινότητες.Ο Έπαρχος
διοριζόταν από την κεντρική διοίκηση(Υπουργό Εσωτερικών Υποθέσεων)
και αποτελούσε τοπικό εκπρόσωπό της,ο Αντέπαρχος ενεργούσε κατ’εντολή
του Επάρχου ενώ ο πρόεδρος του κοινοτικού συµβουλίου διοριζόταν επίσης
από το κέντρο αλλά ήταν πρόσωπο µεταξύ των αιρετών από τους εκλογείς
µελών του και αποτελούσε διφυές όργανο.Ακολουθείται το διοικητικό
αρχέτυπο της επαναστατικής Γαλλίας.
Στη συνέχεια ακολουθείται το δυτικοευρωπαϊκό πρότυπο και η χώρα
διαιρείται σε «θέµατα», «τµήµατα» και «νοµούς».Από το 1822
καταβάλλεται προσπάθεια για την ανάπτυξη της περιφερειακής
διοίκησης.Επί κυβερνήσεως Ι.Καποδίστρια(1828),επικεφαλής των
Τµηµάτων τοποθετήθηκαν έκτακτοι επίτροποι ως εκπρόσωποι της κεντρικής
διοίκησης3.
Κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τους Βαυαρούς
εκδόθηκε ο νόµος (Β.∆.) της 3/15 Απριλίου 1833 «περί της διαιρέσεως του
Βασιλείου και της διοικήσεώς του»:η Επικράτεια διαιρείται σε 10 νοµούς
και 47 επαρχίες.Στη συνέχεια µε το διάταγµα της 26ης Απριλίου/8ης Μαίου
1833 «περί της αρµοδιότητας νοµαρχιών και τας κατά νοµαρχίας
υπηρεσίας» ορίστηκε ότι ο Νοµάρχης ως περιφερειακό κρατικό όργανο θα
ασκούσε τις αρµοδιότητες όλων των Γραµµατειών(Υπουργείων),µε
εξαίρεση αυτά της ∆ικαιοσύνης,των Στρατιωτικών και των Ναυτικών και
όφειλε να εκτελεί τις εντολές τους4.Ο Νοµάρχης υπαγόταν υπηρεσιακά στην
Γραµµατεία των Εσωτερικών.Από το κέντρο διοριζόταν τα υπηρεσιακά
στελέχη των νοµαρχιών.Οι Έπαρχοι ,που διοριζόταν µόνο στις εκτός της
έδρας του Νοµάρχη επαρχίες,υπαγόταν στις διαταγές του
Νοµάρχη.Ορισµένοι από τους υπόλοιπους ανώτερους αξιωµατικούς στο
νοµό που τυπικά υπαγόταν στο Νοµάρχη επικοινωνούσαν άµεσα και
έπαιρναν ρητές οδηγίες από τις κεντρικές υπηρεσίες τους.Με αυτόν τον
τρόπο αναπτύσσονταν σχέσεις που συγκροτούσαν ένα πλέγµα ελέγχων και
αλληλοεξισορρόπησης .Οι αρµοδιότητες του Νοµάρχη ήταν
περιορισµένες,αποτελούσε απλά ένα εκτελεστικό όργανο ενώ παράλληλα
µαταιωνόταν η υπερβολική συγκέντρωση εξουσίας στα χέρια του.
Ειδικότερα,όσον αφορά τις αρµοδιότητες του Νοµάρχη,η άσκηση
εποπτείας επί των ∆ήµων τελούσε υπό την αίρεση της µη ακύρωσης των
σχετικών πράξεών του από το αρµόδιο κεντρικό όργανο.Ωστόσο οι έπαρχοι
ασκούσαν έλεγχο νοµιµότητας παράλληλα µε το Νοµάρχη ο οποίος
ασκούσε αποκλειστικά έλεγχο σκοπιµότητας(προβλεπόταν σε 16
συγκεκριµένες περιπτώσεις).
3.Βλ. Χλέπα Ν.-Κ., «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα.Ο διαλεκτικός ανταγωνισµός της
αποκέντρωσης µε την αυτοδιοίκηση»,εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα,1999,σελ.91
4.Βλ.Ακαδηµία Αθηνών,Κέντρον ερεύνης της ελληνικής κοινωνίας, «Αποκέντρωση και
Αυτοδιοίκηση»,∆ιαπιστώσεις-Προτάσεις,Αθήνα 2000,σελ.59επ.
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Τελικά οι συχνές παρεµβάσεις διαφόρων κεντρικών οργάνων και
υπηρεσιών δεν άφηναν πολλά περιθώρια στους έλληνες Νοµάρχες για τη
διατήρηση της συνοχής των κρατικών δραστηριοτήτων εντός της
περιφέρειάς τους5.
Το ισχύον σύστηµα καταργήθηκε µε το διάταγµα της 20ης
Ιουνίου/2αςΙουλίου 1836 «περί διοικητικού οργανισµού»:η χώρα διαιρέθηκε
πλέον σε 30 ∆ιοικήσεις και σε 19 Υποδιοικήσεις µε προϊστάµενη αρχή το
∆ιοικητή(η πρωτοβουλία ανήκε στην κυβέρνηση Ι.Κωλέττη).Με το νόµο
22.6/4.7 1838 οι ∆ιοικήσεις και οι Υποδιοικήσεις περιορίσθηκαν σε 24 και 7
αντίστοιχα.
Με το νόµο ΚΕ της 5ης/17ης ∆εκεµβρίου 1845 εισήχθη το σύστηµα
των νοµών και των νοµαρχιών ενώ επανεισήχθη ταυτόχρονα και ο θεσµός
των επαρχιών και των Επάρχων.Σύµφωνα µε αυτόν σε κάθε νοµό ορίσθηκε
ο Νοµάρχης ως ανώτατη διοικητική αρχή ενώ πλαισιωνόταν από το
νοµαρχιακό συµβούλιο.Ωστόσο η ραγδαία ανάπτυξη του πελατειακού
συστήµατος είχε ως αποτέλεσµα την πολιτικοποίηση της περιφερειακής
κρατικής διοίκησης:µετατράπηκε σε σηµαντικό πεδίο ικανοποίησης
διαφόρων κοµµατικών και προσωπικών επιδιώξεων.Τα σχετικά µε το
νοµαρχιακό συµβούλιο ρυθµίστηκαν από το νόµο ΑΦΝΣΤ,της 27ηςΜαίου
1887.Τα νοµαρχιακά συµβούλια ασκούν ουσιαστικά εποπτεία στους ∆ήµους
,η δε εκλογή των µελών γίνεται από τους εγγεγραµµένους εκλογείς στους
εκλογικούς καταλόγους των ∆ήµων της περιφέρειας του
νοµού.Σηµειώνεται,λοιπόν, µία σαφής προσπάθεια ενίσχυσης του Νοµάρχη
και του ρόλου της νοµαρχίας ως διοικητικής µονάδας.
Ο νόµος ΑΦΞΑ΄της 27ης Μαίου 1887 κατήργησε τη διαίρεση σε
επαρχίες,επανήλθε όµως σε ισχύ µε σχετικό νόµο της 1ης Μαίου 1891 και
καταργήθηκε εκ νέου µε το νόµο ΒΚΖ΄(14 Ιουλίου 1892).
Με το νόµο ΑΩΟΖ΄(31 ∆εκεµβρίου 1890) καταργήθηκε ο θεσµός
των νοµαρχιακών συµβουλίων και µε το νόµο της 3ης Απριλίου 1891
επανασυστήθηκαν οι επαρχίες και τα επαρχεία που κατήργησε και πάλι ο
Χαρίλαος Τρικούπης(νόµος ΒΚΖ΄/21 Απριλίου 1892).Με το νόµο
ΒΨΜΗ΄/8 Απριλίου 1900 καταργήθηκαν τα επαρχιακά συµβούλια.
Ο νόµος ΒΧ∆΄/6 Ιουλίου 1899 «περί διοικητικής διαιρέσεως του
κράτους» διαιρούσε τη χώρα σε 26 νοµούς οι οποίοι µειώθηκαν σε 16 µε το
νόµο ΓΥΛ∆΄/16 Νοεµβρίου 1909.Με το νόµο αυτό προβλεπόταν και πάλι η
συγκρότηση νοµαρχιακών συµβουλίων ενώ για πρώτη φορά ο νοµός
αναγόταν σε ιδιαίτερο νοµικό πρόσωπο.Ο νόµος ΒΧΕ΄/6 Ιουλίου 1899 ήρθε
να τον συµπληρώσει,τελικά όµως δεν ετέθη σε ισχύ.Όργανα της
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης οριζόταν το νοµαρχιακό συµβούλιο,η
νοµαρχιακή επιτροπή και ο Νοµάρχης,όπως ακριβώς και µε το νόµο
ΑΦΝΣΤ΄/1887.
5.Βλ. Χλέπα Ν.-Κ.,όπ.π.(υποσηµ.3),σελ.96,98.
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Οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες του Τρικούπη αποσκοπούσαν στη
διάρρηξη των πελατειακών κυκλωµάτων,την εξυγίανση και ενίσχυση των
τοπικών διοικητικών µηχανισµών και την καλύτερη αξιοποίηση της
φοροδοτικής ικανότητας.Στην πράξη,πάντως,η ενίσχυση του µηχανισµού
της νοµαρχίας έµεινε ανολοκλήρωτη εξαιτίας των οικονοµικών δυσχερειών
ενώ τα «τρικουπικά»νοµαρχιακά συµβούλια δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα6
.

1.2.Η διακυβέρνηση του Ελ.Βενιζέλου,η περίοδος των
Βαλκανικών πολέµων και της Β΄Ελληνικής ∆ηµοκρατίας.
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε ως στόχο την εξυγίανση του
κοινοβουλευτικού συστήµατος και την ενδυνάµωση του κρατικού
συγκεντρωτισµού µέσω της αντίστοιχης περιστολής της ισχύος και επιρροής
των ∆ηµάρχων-Τοπαρχών.
Ο διπλασιασµός της επικράτειας και του πληθυσµιακού δυναµικού
της χώρας µετά τις νίκες των Βαλκανικών πολέµων (1912-1913) επέτασσε
την αναδιάρθρωση της ελληνικής περιφερειακής διοίκησης.Οι περιοχές που
απελευθερώθηκαν χαρακτηρίσθηκαν ως «Νέες Χώρες».Σ’αυτές
τοποθετήθηκαν αρχικά «Γενικοί ∆ιοικητές»,εκπρόσωποι της κυβέρνησης µε
ευρύτατες αρµοδιότητες(ακόµη και νοµοθετικές).Ο χώρος ευθύνης ήταν
ευρύτερος από αυτόν του παραδοσιακού νοµού.Χωρίς να προηγηθεί κάποια
διεργασία ο Έλληνας νοµοθέτης προχώρησε στην περαιτέρω υποδιαίρεση
των «Νέων Χωρών» σε 14 νοµούς µε 27 υποδιαιρέσεις.
Η κατάσταση παρέµενε ρευστή στην περιφερειακή διοίκηση για
πολλά χρόνια:αυτό αντανακλάται στο γεγονός ότι σηµειώνονται
αλλεπάλληλες ιδρύσεις και καταργήσεις «Γενικών ∆ιοικήσεων».Αυτό
οφείλεται στις περιπέτειες που αντιµετώπισε ο τόπος αλλά και επειδή
διατηρήθηκε επί µακρόν µία αβεβαιότητα ως προς τις οργανωτικές
επιλογές7.
Με το νόµο 964/1917 συστάθηκε «Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή
προς σύνταξιν σχεδίων ∆ιοικητικών Κωδίκων» µε σκοπό τη σύνταξη
νοµοσχεδίων για την αποκέντρωση(και την αυτοδιοίκηση).Παράλληλα η
κυβέρνηση Βενιζέλου προώθησε το νόµο 1149/1918 «περί γενικών
διοικήσεων εν ταις νέαις χώραις».Με τη νέα αυτή ρύθµιση προβλεπόταν δύο
βαθµοί γενικών διοικητών:αυτόν µε βαθµό και µισθό Υπουργού(διοριζόταν
µε πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου) και εκείνον µε βαθµό γενικού
διοικητή και µισθό Υπουργού(διοριζόταν µε πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών).Με διάταγµα της 27ης Ιανουαρίου 1923 περιορίσθηκε ο ρόλος
των γενικών διοικητών ενώ τελικά οι αρµοδιότητές τους θα ασκούνταν από
τους κατά
6.Βλ.Φλογαίτη Σπ.,όπ.π.(υποσηµ.2),σελ.117,118,119.
7.Βλ. Ακαδηµία Αθηνών,όπ.π.(υποσηµ.4).σελ.65.
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τόπο Νοµάρχες.
Στη συνέχεια µε το διάταγµα της 9ης Μαίου 1923 «περί διοικήσεως
των νοµών» ο νοµός καθίσταται νοµικό πρόσωπο αυτοδιοικούµενο,µε
όργανα αυτοδιοίκησης το νοµαρχιακό συµβούλιο,τη νοµαρχιακή επιτροπή
και το Νοµάρχη(άρθρα 1,2).Κεντρικό αποφασιστικό όργανο θα ήταν το
νοµαρχιακό συµβούλιο,η εκλογή του οποίου θα γινόταν κάθε τέσσερα
χρόνια,ταυτοχρόνως σε όλη την επικράτεια.Η επαρχία ορίσθηκε ως
εκλογική περιφέρεια στις παλαιές περιοχές της χώρας και η υποδιοίκηση
στις νέες.Οι νοµαρχιακοί σύµβουλοι αντιπροσώπευαν ολόκληρο το νοµό και
όχι µόνο την εκλογική περιφέρεια.Η νοµαρχιακή επιτροπή θα εκλεγόταν
από το νοµαρχιακό συµβούλιο µεταξύ των µελών του.Οι διατάξεις του Β.∆.
της 29ης Μαίου 1923 διακρινόταν για την προοδευτικότητα και την
τολµηρότητά τους.Ο λόγος ήταν ότι οι νέες νοµαρχίες αναλάµβαναν
εκτεταµένες αρµοδιότητες και αφορούσαν την παιδεία,τη δηµόσια υγεία,τις
τοπικές συγκοινωνίες,τη δηµόσια αντίληψη,τη γεωργία,την κτηνοτροφία,τη
δηµιουργία πόρων,τη διοίκηση της περιουσίας του νοµού,την εποπτεία σε
δήµους και κοινότητες.Σε κάθε περίπτωση,πάντως,η πολιτική αναταραχή
και η κυβερνητική αστάθεια που επικράτησε εµπόδισαν την ενεργοποίησή
του.Η πρωθυπουργεία του Αλέξανδρου Παπαναστασίου δηµιούργησε
ισχυρές προσδοκίες:3 µόλις µήνες µετά το δηµοψήφισµα υπέρ της
Αβασίλευτης ∆ηµοκρατίας (13 Απριλίου 1924),η κυβέρνηση
Παπαναστασίου φρόντισε να ολοκληρωθεί η ρύθµιση του 1923 για τις
νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις.Με το νόµο 3154/31 Ιουλίου
1924,συστήνονταν ∆ικαστήρια Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεως στην έδρα
κάθε Εφετείου.Τα ∆ικαστήρια αυτά ήταν αρµόδια να εκδικάζουν αιτήσεις
ακυρώσεως κατά των εκτελεστών πράξεων των οργάνων της νοµαρχιακής
αυτοδιοίκησης.Σε δεύτερο βαθµό θα εκδίκαζε το Ανώτατο ∆ικαστήριο
Νοµαρχιακής Αυτοδιοικήσεως µε έδρα την Αθήνα.Η ρύθµιση αυτή ήταν
απαραίτητη αφού ούτε ο Νοµάρχης είχε δικαίωµα ελέγχου σκοπιµότητας ή
νοµιµότητας των πράξεων των υπολοίπων οργάνων του νοµαρχιακού
Ο.Τ.Α.,ούτε τα υπόλοιπα κρατικά όργανα µπορούσαν να ελέγξουν τη
νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση.Η πλήρης αυτή νοµοθετική ρύθµιση ουδέποτε
εφαρµόσθηκε8.
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφέρουµε ότι στο Σύνταγµα του
1925,γίνεται για πρώτη φορά αναφορά του όρου αποκέντρωση9.(Κεφάλαιο
Θ΄,άρθρο 105).Ωστόσο,αυτό δεν εφαρµόσθηκε ποτέ9.
8.Βλ.Ακαδηµία Αθηνών,όπ.π.(υποσηµ.4),σελ.66 και Φλογαίτη Σπ.,όπ.π.(υποσηµ.2),σελ.120,121.
9.Βλ.Χλέπα Ν.-Κ.,όπ.π.(υποσηµ.3),σελ.37.

-6-

Το Σύνταγµα του 1927(δηµοσιεύθηκε στις 3 Ιουνίου),κατοχύρωνε τη
διοικητική αποκέντρωση στο άρθρο 108.Η κυβέρνηση του Βενιζέλου που
σχηµατίστηκε στις 4 Ιουλίου 1928,τήρησε επιφυλακτική στάση απέναντι
στο νέο θεσµό.Προχώρησε απλά σε κάποιες τροποποιήσεις µε το
ν.4249/1929.Οι νέες περιπέτειες που ακολούθησαν και η οικονοµική
αστάθεια δεν άφησαν κανένα περιθώριο για περαιτέρω µεταρρυθµίσεις.Ο
νοµάρχης διοικούσε τη νοµαρχία:αυτός αποτελεί τη σταθερή αναφορά
αποκεντρώσεως.
Η έλλειψη της νοµικής προσωπικότητας των νοµών αντιµετωπίστηκε
µε τη σύσταση Νοµαρχιακών Οικονοµικών Επιτροπών αρχικά,που όµως
υιοθετήθηκαν µόνιµα στη συνέχεια:δηµιουργήθηκαν πολυάριθµα ∆ηµόσια
Νοµικά Πρόσωπα «καθ’ύλην» αυτοδιοικήσεως µε χώρο αναφοράς την
περιφέρεια του νοµού.Οδηγηθήκαµε µε αυτόν τον τρόπο,σε
κατακερµατισµό της οργάνωσης και δραστηριότητας σε νοµαρχιακό
επίπεδο.

1.3.Η δικτατορία του Ι.Μεταξά,η περίοδος του Μεσοπολέµου
και η δικτατορία των Συνταγµαταρχών.
Αξιόλογη ήταν η µεταρρυθµιστική προσπάθεια κατά τη διάρκεια της
δικτατορίας του Ι.Μεταξά,όσον αφορά την αποκέντρωση.Με τον
Α.Ν.179/1938,καθορίστηκαν αριθµητικά οι αρµοδιότητες του
νοµάρχη.Πολλές αρµοδιότητες µεταφέρθηκαν στο νοµάρχη από
Υπουργεία:ο νοµάρχης ήταν αποκλειστικά υπεύθυνος πλέον.Με τον τρόπο
αυτό ενισχύθηκε σηµαντικά η θέση των νοµαρχών ως αποκεντρωµένων
οργάνων της κρατικής διοίκησης.Παράλληλα, σηµειώθηκε κακή πορεία του
θεσµού των «γενικών διοικητών».Ίσως να οφειλόταν στο γεγονός ότι οι
Υπουργοί αισθανόντουσαν ανταγωνιστικά προς αυτούς.
Η µεταπολεµική περίοδος έχει ως βασικό χαρακτηριστικό της τη
στασιµότητα:ελάχιστες µεταρρυθµιστικές ενέργειες υλοποιήθηκαν.Η
περιφερειακή κρατική διοίκηση δεν κατόρθωσε να εµποδίσει την ερήµωση
της υπαίθρου και την παρακµή του συνόλου,σχεδόν,των επαρχιακών
αστικών κέντρων.Νοµαρχίες,γενικές διοικήσεις ή δηµόσια νοµικά πρόσωπα
ειδικών σκοπών-που εξαρτώντουσαν από την κεντρική διοίκηση του
κράτους-ανέλαβαν την εκπλήρωση του παρεµβατικού ρόλου του κράτους σε
τοπικό επίπεδο.
Η πρώτη σηµαντική µεταπολεµική εξέλιξη σηµειώθηκε µε την
απορρόφηση των «Νέων Χωρών» στο παραδοσιακό νοµαρχιακό σύστηµα ή
την επέκτασή τους σε αυτές:συντελέσθηκε µε την κατάργηση όλων των
γενικών διοικήσεων µε εξαίρεση την «εθνικά και πολιτικά ευαίσθητη»
περιοχή της Βορείου Ελλάδος,η οποία εφοδιάσθηκε µε χωρικά αρµόδιο
Υπουργείο.Με τον ίδιο νόµο(είναι ο νόµος 3200/1955 «περί διοικητικής
αποκεντρώσεως»),ο νοµός καθιερωνόταν ως κύρια
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διοικητική διαίρεση της χώρα και αυξήθηκαν οι αποφασιστικές
αρµοδιότητες του Νοµάρχη:αυτός πλαισιωνόταν από το νοµαρχιακό
συµβούλιο το οποίο είχε µόνο γνωµοδοτικές αρµοδιότητες και συνεδρίαζε
τακτικά µόνο δύο φορές το έτος.Ο νοµός, που όπως αναφέρθηκε,παρέµενε
διοικητική υποδιαίρεση και µορφή αποκέντρωσης της κρατικής διοίκησης
δεν απέκτησε ξεχωριστή νοµική προσωπικότητα και αυτοδιοίκηση,παρά τη
µερική του χειραφέτηση.Λόγω της ανάγκης ανοικοδόµησης,ιδρύθηκαν και
πάλι τα τοπικά ταµεία.Σηµαντικότερο ήταν το «νοµαρχιακό
ταµείο».Ουσιαστικά,αποτελούσαν τοπικά νοµικά πρόσωπα ειδικών σκοπών
που είχαν ως στόχο την εκτέλεση δηµοσίων έργων στο νοµό.Η
διοίκηση,πάντως,του νοµαρχιακού ταµείου είχε ανατεθεί σε συλλογικό
όργανο τεχνοκρατικής σύνθεσης10.
Όσον αφορά την εικόνα της χώρας,είχαµε 50 νοµαρχίες(49 βάσει του
Β.∆. της 5/8 Οκτωβρίου 1949 ενώ προστέθηκε η νοµαρχία ∆ωδεκανήσου µε
το νόµο 3200/1955),οι οποίες έγιναν 52 µε τις νοµαρχίες Πειραιώς και
Γρεβενών από το Ν.∆. 4398/1964.Ωστόσο σηµειώθηκε κατακερµατισµός
των διοικητικών δυνάµεων στο νοµό που έφερε ακυβερνησία καθώς και τη
µαταίωση της εκτέλεσης αρκετών αναπτυξιακών προγραµµάτων.
Οι Υπουργοί ήταν ιεραρχικά προϊστάµενοι του Νοµάρχη και
µπορούσαν να ασκούν προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο νοµιµότητας
επί των αποφάσεών του.Έδιναν γενικές οδηγίες και ειδικές εντολές στους
Νοµάρχες και σε κάθε περίπτωση διατηρούσαν την πρωτοβουλία των
κινήσεων.Έτσι,ο πραγµατικός βαθµός αποσυγκέντρωσης των αποφάσεων
διαµορφωνόταν ανάλογα µε την προσωπικότητα του Νοµάρχη
και,κυρίως,µε τις διαθέσεις του καθ’ύλην αρµόδιου Υπουργείου.
Κατά τη διάρκεια της επτάχρονης δικτατορίας ο θεσµός του επί
θητεία Νοµάρχη δεν καταργήθηκε αλλά ακολουθήθηκε η πρακτική της
αποµάκρυνσης κοµµατικών και πολιτικών αντιπάλων.Επίσης οδηγηθήκαµε
στην ενίσχυση της θέσης του διοικητή του νοµού και στην µετατόπιση
αρµοδιοτήτων προς τις νοµαρχίες.Με το Ν.∆.532/1970 οριζόταν η
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων από τους Υπουργούς στο Νοµάρχη ενώ η
αφαίρεση αρµοδιοτήτων από το Νοµάρχη θα ήταν δυνατή µόνο µε διάταξη
νόµου.Επιπλέον,ο νόµος προχώρησε στην οργανωτική ενοποίηση των
κρατικών υπηρεσιών στο νοµό(οι αρµοδιότητες των περιφερειακών
οργάνων µεταβιβάζονται στο Νοµάρχη και η νοµαρχία ως ενιαία διοικητική
µονάδα σε επίπεδο νοµού περιέλαβε το σύνολο των οργανωτικά
διάσπαρτων υπηρεσιών των διαφόρων Υπουργείων).
10.Βλ Φλογαίτη Σπ.όπ.π.(υποσηµ.2),σελ.123,124 και Ακαδηµία Αθηνών,όπ.π.(υποσηµ.4
),σελ.70,73.
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Ωστόσο η οργανωτική δοµή της νοµαρχίας ήταν δέσµια των
συγκεντρωτικών παραδόσεων,οι Υπουργοί συνέχιζαν σε αρκετές
περιπτώσεις να κατευθύνουν τους Νοµάρχες ενώ οι τελευταίοι περιοριζόταν
σε απλή προσυπογραφή των σχετικών εισηγήσεων των κλαδικών
υπηρεσιών.Τέλος,ο διορισµένος Νοµάρχης στερούταν της δυνατότητας να
ελέγχει σε βάθος και να συντονίζει αποτελεσµατικά τις νοµαρχιακές
υπηρεσίες λόγω του εύρους εποπτείας αλλά και της έλλειψης επιτελικών
µονάδων11.

1.4.Η περίοδος της Μεταπολίτευσης και οι εκσυγχρονιστικές
προσπάθειες των εποµένων ετών.
Μετά την πτώση της δικτατορίας καταργήθηκε η ενιαία διαίρεση της
Επικράτειας σε περιφέρειες διανοµαρχιακών υπηρεσιών επανιδρύθηκαν τα
επαρχεία και επανήλθε ο θεσµός του «επί θητεία» Νοµάρχη.Με το νόµο
108/1975 επανιδρύθηκαν επαρχεία(θα ακολουθήσουν µεταρρυθµίσεις στη
δεκαετία του 1980). Σε γενικές γραµµές πάντως, υπάρχει διστακτικότητα ως
προς τον εκσυγχρονισµό της διοίκησης12.
Η ένταξη της χώρας ως πλήρους µέλους της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Ένωσης το 1981,η βαρύτητα των πολιτικών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας άσκησε αποφασιστική επιρροή τόσο για την καθιέρωση και
διαµόρφωση νέων θεσµών όσο και για την εισαγωγή νέων κανόνων που
µεταβάλλουν το παραδοσιακό πλαίσιο λειτουργίας της διοίκησης.Κατά
συνέπεια,οποιαδήποτε µελέτη για επιµέρους προβλήµατα συγκρότησης και
λειτουργίας της ελληνικής διοίκησης πρέπει να λαµβάνει σοβαρά υπ’όψη τις
διαφαινόµενες τάσεις και τις προοπτικές στο πλαίσιο της Ε.Ο.Κ.Η επιρροή
των θεσµών της Ε.Ο.Κ. οδήγησε έµµεσα σε µεταρρυθµίσεις.
Έτσι,στη δεκαετία του 1980 θεσπίστηκαν νέοι θεσµοί για την
αποκέντρωση.Η σηµαντικότερη ρύθµιση ήταν αυτή του ν.1235/1982 που θα
προετοίµαζε την πραγµατοποίηση ,σε δεύτερη φάση ,της δευτεροβάθµιας
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης.Βασική καινοτοµία του νόµου ήταν η
επαναφορά του νοµαρχιακού συµβουλίου(ενός σχεδόν «ξεχασµένου»
θεσµού),µε την απονοµή σηµαντικών αποφασιστικών αρµοδιοτήτων σε
αυτό σε συνδυασµό µε την ανασύνθεσή του σε όργανο συµµετοχής των
εκπροσώπων των ΟΤΑ και ορισµένων επαγγελµατικών τάξεων.
Πάντως,ενισχύθηκε,µε τις νέες ρυθµίσεις, αποφασιστικά ο ρόλος του
κόµµατος στη νοµαρχία.Παρά ταύτα,αναπτύχθηκε η τοπική νοµαρχιακή
ζωή:τα νοµαρχιακά συµβούλια απέκτησαν σηµαντικές αποφασιστικές
αρµοδιότητες για τα νοµαρχιακά προγράµµατα δηµοσίων επενδύσεων,για
την έγκριση των προϋπολογισµών και των
11.Βλ. Χλέπα Ν.-Κ.,όπ.π.(υποσηµ.3),σελ.131,132,133.
12.Βλ.Ακαδηµία Αθηνών,όπ.π.(υποσηµ.4),σελ.75.
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προγραµµάτων των διαφόρων ταµείων και άλλων ΝΠ∆∆ που εδρεύουν στο
νοµό ενώ ο νόµος φρόντισε και για τη συµµετοχή µελών του νοµαρχιακού
συµβουλίου στο συµβούλιο του Νοµαρχιακού Ταµείου,έτσι ώστε να
λειτουργούν συνεκτικοί δεσµοί ανάµεσα σε αυτά τα όργανα που είναι
στρατηγικής σηµασίας.
Στη συνέχεια,µε το ν.1416/1984,προβλέφθηκε η σύσταση επαρχείων
στη νησιωτική Ελλάδα µε επικεφαλής µετακλητό έπαρχο ο οποίος
πλαισιωνόταν από το επαρχιακό συµβούλιο.Η σύνθεση του επαρχιακού
συµβουλίου ήταν ανάλογη του νοµαρχιακού αλλά είχε µόνο γνωµοδοτικές
«εκ του νόµου» αρµοδιότητες.Άρα, έχουµε αποκεντρωτική οργάνωση της
χώρας βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών(κάτι που άλλωστε προβλεπόταν
ρητά στο άρθρο 101 του Συντάγµατος)13.
Με το νόµο 1622/1986 κατόπιν,καταβλήθηκε προσπάθεια για
οριστική αναδιάρθρωση του αποκεντρωτικού συστήµατος.Ωστόσο οι
διατάξεις σχετικά µε τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις δεν ενεργοποιήθηκαν.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 πραγµατοποιήθηκε η µεταφορά
ορισµένων αρµοδιοτήτων στις νοµαρχίες,ενώ εξαγγέλθηκε η συγχώνευση
πολλών ΝΠ∆∆ και η µεταφορά εκτός Αθηνών της έδρας αρκετών από
αυτά.Mε τους νόµους 2218 και 2240 του 1994 όλες οι αρµοδιότητες των
υφιστάµενων νοµαρχιών µεταφέρονται στην νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση και
στα αιρετά όργανά της. Mε το άρθρο 19 παράγραφος 1 του ν.2539/1997
καταργήθηκαν όλες οι επαρχίες.
Σήµερα οι νοµοί αποτελούν µονάδες αποκεντρωµένης διοικήσεως
και έδρα ορισµένων κρατικών οργάνων αλλάδεν έχουν νοµική
προσωπικότητα(σε αντίθεση µε τις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις που
αποτελούν ΟΤΑ δευτέρου βαθµού και είναι ΝΠ∆∆).

2.Περιφέρειες
2.1.Περιφερειακές ∆ιοικήσεις
Με το Ν.∆. 532/1970 και τις εκτελεστικές του κοινές υπουργικές
αποφάσεις η χώρα κατανεµήθηκε σε 7 διανοµαρχιακές περιοχές:Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Μακεδονίας, Ηπείρου,
Θεσσαλίας,Πελοποννήσου,Αττικής και Νήσων,Κρήτης στις οποίες
οργανώθηκαν διανοµαρχιακές υπηρεσίες των διαφόρων
Υπουργείων.Επικεφαλής των διανοµαρχιακών αυτών περιοχών
προβλέφθηκαν «Συντονιστές» µε τον τίτλο του Υπουργού,Υφυπουργού ή
Γενικού Γραµµατέα που θα εξακολουθούσαν να ασκούν παράλληλα τα
13.Βλ.Ακαδηµία Αθηνών,όπ.π.(υποσηµ.4),σελ.79,80.
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λοιπά τους καθήκοντα.Με βασιλικά διατάγµατα που εκδόθηκαν στη
συνέχεια,καθορίσθηκαν οι αρµοδιότητες των οργάνων ενώ µε το Ν.∆.
957/1971 οι 7 διανοµαρχιακές περιοχές µετατράπηκαν σε «Περιφερειακές
∆ιοικήσεις».Επικεφαλής ήταν ο Περιφερειακός ∆ιοικητής που είχε τον τίτλο
του Υφυπουργού του Υπουργείου Εσωτερικών και µε τις αρµοδιότητες του
Συντονιστή καθώς επίσης και όσες άλλες ήταν δυνατόν να ανατεθούν
σύµφωνα µε όσα νοµοθετικά ίσχυαν.Το Ν.∆. 206/1973 επαναλάµβανε τα
όσα ίσχυαν µε ελάχιστες διαφοροποιήσεις.Σε κάθε Περιφερειακή ∆ιοίκηση
δηµιουργήθηκε και µια θέση Γενικού Γραµµατέα.Τελικά,το Ν.∆.241/1971
καταργήθηκαν οι Περιφερειακές ∆ιοικήσεις14.

2.2.Οι Περιφέρειες
Με το νόµο 1622/1986-άρθρα 61-69(«Τοπική Αυτοδιοίκησηπεριφερειακή ανάπτυξη και δηµοκρατικός προγραµµατισµός»), η
Περιφέρεια κατέστη διοικητική µονάδα για το σχεδιασµό,προγραµµατισµό
και συντονισµό της περιφερειακής ανάπτυξης.Η ενεργοποίηση του νόµου
έγινε µε το Π.∆. 51/1986,σύµφωνα µε το οποίο συνεστήθησαν 13
Περιφέρειες στην Επικράτεια.Περιφερειακά όργανα ήταν ο Γενικός
Γραµµατέας της Περιφέρειας και το Περιφερειακό Συµβούλιο ένα δηλαδή
εκτελεστικό όργανο πολιτικής σηµασίας και ένα βουλευόµενο όργανο.Στις
αρχές της δεκαετίας του 1990,οι κυβερνήσεις δεν επέδειξαν αξιόλογο
ενδιαφέρον για την ενίσχυση του θεσµού των Περιφερειών.Ο νόµος
2130/1993(άρθρα 1-3) ήρθε να συµπληρώσει τον προηγούµενο15.
Με το νόµο 2507/1997 οι Περιφέρειες ιδρύθηκαν ως ενιαίες
αποκεντρωµένες µονάδες διοίκησης του κράτους οι οποίες συνιστούν πλέον
τον µοναδικό βαθµό αποκέντρωσης(αναδιοργανώθηκε, έτσι, πλήρως το
σύστηµα διοικητικής αποκέντρωσης του κράτους).Ο όρος «περιφέρεια» έχει
διπλή σηµασία:σηµαίνει,πρώτον,διοικητική µονάδα του κράτους και
δεύτερον τµήµα της επικράτειας στα όρια του οποίου κρατικά όργανα και
υπηρεσίες ασκούν τις αρµοδιότητές τους.
Οι περιφέρειες του κράτους(ως τµήµατα της επικράτειας) είναι
δυνατό να περιλαµβάνουν περισσότερους νοµούς(από δύο ως επτά) και
είναι οι εξής:Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης µε έδρα την Κοµοτηνή,
Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα τη Θεσσαλονίκη, ∆υτικής Μακεδονίας µε
έδρα την Κοζάνη, Ηπείρου µε έδρα τα Ιωάννινα, Θεσσαλίας, µε έδρα τη
Λάρισα, Ιονίων Νήσων µε έδρα την Κέρκυρα, ∆υτικής Ελλάδας µε έδρα την
Πάτρα, Στερεάς Ελλάδας µε έδρα τη Λαµία, Αττικής µε έδρα την Αθήνα,
Πελοποννήσου µε έδρα την Τρίπολη, Βορείου Αιγαίου µε έδρα τη
Μυτιλήνη, Νοτίου Αιγαίου µε έδρα την Ερµούπολη και Κρήτης µε έδρα το
Ηράκλειο.
14.Βλ. Φλογαίτη Σπ.,όπ.π.(υποσηµ.2),σελ.159,160.
15.Βλ.Ακαδηµία Αθηνών,όπ.π.(υποσηµ.4),σελ.83
.
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Σε κάθε περιφέρεια,λοιπόν,θεσµοθετείται µία ενιαία αποκεντρωµένη
µονάδα διοίκησης του κράτους η οποία ονοµάζεται Περιφέρεια µε όργανα
τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και το Περιφερειακό Συµβούλιο(θα
αναφερθούµε εκτενέστερα πιο κάτω).Στόχος είναι να αποφεύγονται οι
κάθετες εξαρτήσεις από τις κεντρικές υπηρεσίες και να δηµιουργούνται οι
προϋποθέσεις οριζόντιας λειτουργίας της διοικητικής περιφέρειας µε άξονα
τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.Η περιφέρεια αναλαµβάνει το
σχεδιασµό,τον προγραµµατισµό,το συντονισµό και την εφαρµογή των
πολιτικών για την οικονοµική,κοινωνική και πολιτιστική αναπτυξιακή
πορεία του χώρου της ευθύνης της16.

2.3.Υπουργεία χωρικής αρµοδιότητας
Μορφή αποκεντρωµένης διοίκησης ουσιαστικά αποτελούν τα
Υπουργεία χωρικής αρµοδιότητας:αυτά είναι τα Υπουργεία ΜακεδονίαςΘράκης και Αιγαίου.
Με το Ν.∆.192/1974 συστήθηκε πάλι το Υπουργείου Βορείου
Ελλάδος που έχει µετονοµασθεί σε Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.Ο
Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης είναι µέλος του υπουργικού συµβουλίου και
ο ανώτατος εκπρόσωπος της κυβέρνησης στις διοικητικές περιφέρειες των
περιφερειών Μακεδονίας και Θράκης.Είναι το πρόσωπο που ενεργοποιεί
την κυβερνητική πολιτική,συντονίζει και παρακολουθεί τη δράση των
γενικών γραµµατέων των περιφερειών αυτών και εισηγείται στην
κυβέρνηση για θέµατα της διοικητικής περιφέρειάς τους.∆εν προίσταται
ιεραρχικά των γενικών γραµµατέων των περιφερειών(είναι υφιστάµενοι του
Υπουργού Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης).
Με το Ν.∆. 1558/1985 συστήθηκε το Υπουργείο Αιγαίου.Ο
Υπουργός Αιγαίου καθίσταται βάσει των διαταγµάτων περιφερειακό όργανο
βαθµού ανώτερου από τον βαθµό των γενικών γραµµατειών των
περιφερειών των οποίων όµως δεν είναι ιεραρχικός προϊστάµενος.Και ο
Υπουργός Αιγαίου είναι µέλος του υπουργικού συµβουλίου17.

Β.Αρµοδιότητες των περιφερειακών οργάνων
Κύρια όργανα της περιφέρειας,ως υπηρεσιακής µονάδας,είναι ο
Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας και το Περιφερειακό Συµβούλιο.Υπάρχει
ακόµη σε κάθε περιφέρεια η Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας,η οποία
συγκροτείται από ορισµένο αριθµό ∆ιευθύνσεων και αυτοτελών τµηµάτων ή
γραφείων,ενώ υπηρεσίες της περιφέρειας λειτουργούν και σε επίπεδο
νοµού,όπως συµβαίνει µε τα τµήµατα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή τα
τµήµατα ∆ασών.Στη Γενική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας υπάγονται και οι
Επιθεωρήσεις δασών.Ας δούµε τώρα
16.Βλ. «Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην Ελλάδα»,Ελληνικό Ινστιτούτο ∆ιοικητικών
Επιστηµών,εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα,2001,σελ.52,53.
17.Βλ.Σπηλιωτόπουλου Επ., «Εγχειρίδιο ∆ιοικητικού ∆ικαίου»,ενδέκατη
έκδοση,εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα Αθήνα-Κοµοτηνή,2001,σελ.309.
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αναλυτικά τις αρµοδιότητες των περιφερειακών οργάνων
σήµερα,αφού,όµως, αναφερθούµε πρώτα σε δύο περιφερειακά όργανα της
αποκεντρωµένης διοίκησης που δεν υφίστανται πλέον.Αυτά είναι ο
Νοµάρχης και ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής.

1.Ο Νοµάρχης ως περιφερειακό όργανο
Ο Νοµάρχης ήταν επικεφαλής του νοµού ,διοριζόταν µε διάταγµα
χωρίς να απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα και απολυόταν
οποτεδήποτε.Απολύσεις και µεταθέσεις γινόταν επίσης µε
διάταγµα.Αποτελούσαν πρόσωπα εµπιστοσύνης της εκάστοτε
κυβέρνησης.Πλαισιωνόταν από το νοµαρχιακό συµβούλιο ενώ υπήρχε ως
θεσµός που είχε µάλιστα νοµική προσωπικότητα το νοµαρχιακό ταµείο.
Ο Νοµάρχης ήταν δηµόσιος διοικητικός υπάλληλος άλλοτε µε
καθεστώς θητείας και άλλοτε ως µετακλητός δηµόσιος
υπάλληλος.Αποτελούσε εκπρόσωπο της κυβέρνησης στο νοµό:ήταν
υπεύθυνος για την άσκηση και εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής,
προίσταντο όλων των πολιτικών,αστυνοµικών και λιµενικών αρχών του
νοµού πλην των δικαστικών και στρατιωτικών αρχών και επιτρόπων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ασκούσε τις αρµοδιότητες όλων των Υπουργών µε εξαίρεση αυτές
των Υπουργών Προεδρίας της κυβερνήσεως,Εθνικής Οικονοµίας,Εθνικής
Άµυνας,Εξωτερικών,∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής Ναυτιλίας.Απαραίτητη
προϋπόθεση ήταν φυσικά οι αρµοδιότητες να µην είχαν διατηρηθεί υπέρ
των Υπουργών ή άλλων κεντρικών οργάνων,να µην αφορούσαν ολόκληρη
την επικράτεια και να µην απαιτούνταν συναπόφαση περισσοτέρων
Υπουργών.Ασκούσε διοικητική εποπτεία στους ΟΤΑ,στα νπ που υπαγόταν
σε αυτούς και στα υπόλοιπα ΝΠ∆∆ του νοµού.
Ο Νοµάρχης ήταν ιεραρχικός υφιστάµενος του Υπουργού
Εσωτερικών και των Υπουργών των οποίων ασκούσε τις αρµοδιότητες και
υφίστατο προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο.Σύµφωνα δε µε το άρθρο 8
του νόµου 3200/1955,κατά των πράξεών του προβλεπόταν ειδική διοικητική
προσφυγή.

2.Ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής
Με τους νόµους 2218 και 2240 του 1994 που ίδρυσαν το θεσµό της
δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης καταργήθηκε ο Νοµάρχης ως
περιφερειακό όργανο και στη θέση του ιδρύθηκε ο θεσµός του
Περιφερειακού ∆ιευθυντή.
∆ιοριζόταν σε κάθε νοµό µε το σύστηµα της απευθείας επιλογής από
τον Υπουργό Εσωτερικών εφ’όσον πληρούσε ορισµένα κριτήρια που
απαιτούσε ο νόµος.Με ίδια απόφαση ήταν δυνατή η µετάθεση ή η απόλυσή
τους.
Ασκούσε αρµοδιότητες που ανήκαν ή είχαν µεταβιβασθεί στους παλαιούς
νοµάρχες και δεν είχαν µεταφερθεί στις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις.Ως προς
την ιεραρχία και την άσκηση εποπτείας σε αυτόν
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ισχύει ό,τι προαναφέρθηκε για το Νοµάρχη(βλ.Β 1).
Ο θεσµός του Περιφερειακού ∆ιευθυντή καταργήθηκε µε το
ν.2399/1996 και οι αρµοδιότητές τους περιήλθαν στους γενικούς
Γραµµατείς Περιφερειών.

3.Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας
Ο ΓΓΠ είναι επικεφαλής της περιφέρειας.∆ιορίζεται,παύεται και
µετακινείται από περιφέρεια σε περιφέρεια µε πράξη του υπουργικού
Συµβουλίου,κατόπιν εισηγήσεως του ΥπΕ∆∆Αστον οποίο υπάγεται για
θέµατα που αφορούν την υπηρεσιακή του κατάσταση.Κατέχει θέση
µετακλητού υπαλλήλου µε βαθµό 1ο των ειδικών θέσεων.
Έχει πολιτικό και διοικητικό ρόλο:είναι ο εκπρόσωπος της
κυβέρνησης στην περιφέρεια και είναι υπεύθυνος για την άσκηση
κυβερνητικής πολιτικής σε αυτήν.Προίσταται όλων των υπηρεσιών της
περιφέρειας ,κατευθύνει,ελέγχει,συντονίζει και ελέγχει τη δράση των
υπηρεσιών και των υπαλλήλων της,ενώ ταυτόχρονα προίσταται των
αστυνοµικών,πυροσβεστικών και λιµενικών υπηρεσιών.Ασκεί εποπτεία
στους ΟΤΑ που περιέχονται στην εδαφική έκταση της περιφέρειας και είναι
ο κύριος συντάκτης του προϋπολογισµού της περιφέρειας.Ασκεί κάθε
αρµοδιότητα που έχει ανατεθεί ή µεταβιβασθεί στις υπηρεσίες της
περιφέρειας καθώς και κάθε άλλη που παρέχει ο νόµος ή ανατίθεται σ’αυτόν
βάσει νόµου.Κατά των αποφάσεών του ασκείται ειδική διοικητική
προσφυγή του άρθρου 8,ν.3200/1955,ενώπιον του κατά περίπτωση
αρµόδιου υπουργού.

4.Το Περιφερειακό Συµβούλιο
Το περιφερειακό συµβούλιο αποτελείται από τον ΓΓΠ ως
πρόεδρο,τους Νοµάρχες και τους προέδρους των Ενιαίων Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων της περιφέρειας,έναν εκπρόσωπο από κάθε τοπική ένωση
δήµων και κοινοτήτων και έναν εκπρόσωπο των κοινωνικών φορέων
δηλαδή των Επιµελητηρίων των παραγωγικών τάξεων,του Τεχνικού και του
Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας,της Α∆Ε∆Υ,της ΠΑΣΕΓΕΣ της
ΓΣΕΕ(άρθρο 1 παρ.3 του ν.2503/1997).Ειδική συγκρότηση έχουν τα
Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών Αττικής,Κεντρικής
Μακεδονίας,∆υτικής Ελλάδας,Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Το Περιφερειακό Συµβούλιο έχει συµβουλευτικές αρµοδιότητες
καθώς επίσης και αποφασιστικές:αυτές είναι σχετικές µε τον δηµοκρατικό
προγραµµατισµό της περιφερειακής ανάπτυξης και άλλα θέµατα που του
ανατίθενται µε διάφορες διατάξεις.Σηµαντική είναι η διάταξη του άρθρου
63 παρ.1 του ν.1622/1986,σύµφωνα µε την οποία το Περιφερειακό
Συµβούλιο διατυπώνει προτάσεις προς τους κεντρικούς φορείς του
δηµοσίου τοµέα για έργα και µέτρα πολιτικής,εθνικής σηµασίας που
αφορούν την Περιφέρεια αλλά εντάσσονται στο µεσοχρόνιο εθνικό
αναπτυξιακό πρόγραµµα.Επίσης, καταρτίζει ύστερα από σχετικές προτάσεις
των Νοµαρχιακών Συµβουλίων µεσοχρόνιο
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περιφερειακό αναπτυξιακό πρόγραµµα,εγκρίνει τα µεσοχρόνια νοµαρχιακά
αναπτυξιακά προγράµµατα και κατανέµει τις πιστώσεις του προγράµµατος
δηµοσίων επενδύσεων για έργα νοµαρχιακής και τοπικής σηµασίας(βλ. και
άρθρο 73 παρ.2,74 παρ.6).

5.Η διοικητική οργάνωση της Περιφέρειας ειδικότερα
Όπως προαναφέραµε(βλ.σελίδα 12) σε κάθε Περιφέρεια συνιστάται
µία Γενική ∆ιεύθυνση στην οποία προίσταται ο Γενικός ∆ιευθυντής
Περιφέρειας και η οποία συγκροτείται από όλες τις ∆ιευθύνσεις και τα
αυτοτελή τµήµατα και γραφεία της Περιφέρειας.
Οι ∆ιευθύνσεις είναι δέκα:∆ιεύθυνση Σχεδιασµού και
Ανάπτυξης,Υγείας και Πρόνοιας,∆ηµοσίων Έργων,Ελέγχου Κατασκευής
Έργων,Συντήρησης Έργων,Περιβάλλοντος και Χωροταξίας,∆ασών ,
Γεωργικής Ανάπτυξης και Εγγείων Βελτιώσεων,Αυτοδιοίκησης και
∆ιοίκησης.Λειτουργούν επίσης δύο τµήµατα αυτοτελή:αυτά είναι τα
τµήµατα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης πολιτών και Πολιτικής Σχεδίασης
Έκτακτης Ανάπτυξης.Τέλος λειτουργεί και το γραφείο Πολιτικής
Προστασίας.
Ο Γ∆Π είναι µόνιµος δηµόσιος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ,µε βαθµό
Α και δεκαπενταετή πραγµατική υπηρεσία µε τα προσόντα της κατηγορίας
ΠΕ.Επιλέγεται από τον ΓΓΠ κατόπιν υποβολής υποψηφιότητας,για τρία
χρόνια.
Οι δαπάνες λειτουργίας της Περιφέρειας καταβάλλονται από
πιστώσεις οι οποίες εγγράφονται σε ξεχωριστώ τµήµα του Γενικού
Κρατικού Προϋπολογισµού κατά Περιφέρεια,νοµό ή νοµαρχία και ειδικό
φορέα δραστηριότητας.
Για την καλύτερη λειτουργία και στήριξη των Περιφερειών έχει
συσταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών,∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης,υπό την προεδρία του Υπουργού ,Συµβούλιο Περιφερειών
το οποίο αποτελείται από τους ΓΓΠ18.

Γ.Το ζήτηµα της κατανοµής των αρµοδιοτήτων-η έννοια της
υπόθεσης και οι διακρίσεις της
1.Περί αρµοδιοτήτων:εισαγωγή στον προβληµατισµό
Στο άρθρο 101 του Συντάγµατος καθιερώνεται η αποκέντρωση ως το
διοικητικό οργανωτικό σύστηµα της χώρας.Τα περιφερειακά όργανα (τα
οποία είναι κρατικά),έχουν τη γενική αποφασιστική αρµοδιότητα για τις
υποθέσεις της περιφέρειάς τους ενώ από την άλλη πλευρά τα κεντρικά
όργανα(εν στενή εννοία) είναι επιφορτισµένα µε ειδικές αµοδιότητες και τη
γενική κατεύθυνση,το συντονισµό και τον έλεγχο των περιφερειακών
οργάνων.
Ακόµη στο άρθρο 102 του Συντάγµατος καθιερώνονται δύο βαθµοί
τοπικής αυτοδιοίκησης:οι δήµοι και οι κοινότητες (πρώτος
18.Βλ. «∆ιοικητικό ∆ίκαιο»,Γέροντα Απ.,Λύτρα Σ.,Παυλόπουλου Πρ.,Σιούτη Γλ.,Φλογαίτη
Σπ.,εκδ.Αντ.Ν.Σάκκουλα,Αθήνα-Κοµοτηνή,2004,σελ.172,173 και «η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην
Ελλάδα»,όπ.π.(υποσηµ.16),σελ.53-55.
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βαθµός)έχουν τεκµήριο αρµοδιότητας για τις τοπικές υποθέσεις ενώ οι
νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις (που η κυριαρχία τους εκτείνεται στον εδαφικό
χώρο όλων των ΟΤΑ ενός νοµού)έχουν ως γενική αρµοδιότητα τη διοίκηση
των τοπικών υποθέσεων νοµαρχιακού επιπέδου.
Το ζήτηµα,λοιπόν, που ανακύπτει συνίσταται στην εξεύρεση
κριτηρίου για τον χαρακτηρισµό µιας υπόθεσης ως τοπικής,τοπικής
νοµαρχιακού επιπέδου,περιφερειακής και εν στενή εννοία κρατικής.Είναι
σαφώς δεδοµένο ότι αυτό το κριτήριο δε µπορεί να είναι απόλυτο,να έχουµε
δηλαδή µια εξαντλητική απαρίθµηση αρµοδιοτήτων και υποθέσεων για
κάθε είδος οργάνων λόγω της ποικιλίας και του αριθµού των αναγκών που
πρέπει να αντιµετωπιστούν σε κάθε επίπεδο.

2.Η αντιµετώπιση του προβλήµατος από τη νοµολογία
Η νοµολογία του Ε΄τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ
263/1997) πρότεινε τη λύση της απαρίθµησης των κατηγοριών των
υποθέσεων και της διάκρισής τους σε τοπικές και κρατικές.Αυτό θα είχε ως
αφετηρία τη διάκριση των δηµοσίων υποθέσεων σε γενικές κρατικές και
τοπικές και στη συνέχεια τις διαχώριζαν είτε µε την καταγραφή τους στο
κείµενο του νόµου είτε µε την παροχή εξουσιοδότησης για την έκδοση
Προεδρικού ∆ιατάγµατος.Ωστόσο µια τέτοια λύση δε θα έφερε στην πράξη
αποτελέσµατα.
Η Ολοµέλεια του ΣτΕ επέλεξε µια άλλη λύση περισσότερο σύµφωνη
µε το Σύνταγµα και µε µια σειρά αποφάσεων κατέληξε στο ότι η φύση της
υπόθεσης δε µπορεί να οδηγήσει στο χαρακτηρισµό µιας υπόθεσης µε
ασφάλεια τελικά(βλ. και ΣτΕ3443/1998Ολ.).Ο νοµοθέτης µπορεί να
µεταβάλει άποψη συνεπώς και πολιτική.Με αυτόν τον τρόπο έχουµε
ενίσχυση του ρόλου του ακυρωτικού δικαστή.

3.Κατανοµή των αρµοδιοτήτων:η από το Σύνταγµα
αντιµετώπιση
Οι γενικές ή κρατικές υποθέσεις ανήκουν στην αρµοδιότητα των
κεντρικών ή περιφερειακών οργάνων.Ο λόγος είναι ότι πρέπει να
διαφυλάσσεται η κρατική εξουσία που ασκείται από τα ιεραρχηµένα και
ελεγχόµενα ιεραρχικώς όργανά του στο πλαίσιο του ενιαίου νοµικού
προσώπου του κράτους.
Όσον αφορά την κατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ κεντρικών και
περιφερεικών αρµοδιοτήτων ειδικότερα,η λύση βρίσκεται από τη
συνδυασµένη εφαρµογή των άρθρων 101 παρ.3 και 118 παρ.3.Αρµοδιότητες
που από το Σύνταγµα του 1975 µεταβιβάσθηκαν στα περιφερειακά όργανα ή
µετά την εφαρµογή του Συντάγµατος µεταβιβάσθηκαν µε νόµο ή κατά
εξουσιοδότη,δεν επιτρέπεται να επαναφέρονται σε κεντρικά όργανα(αν
καταργηθούν τα υπάρχοντα µεταφέρονται σε
άλλα,υφιστάµενα,περιφερειακά όργανα).Άρα,διαπιστώνουµε ότι υπάρχει
χρονικό και όχι γεωγραφικό κριτήριο.
Στα όργανα του ΟΤΑ ανήκουν οι τοπικές υποθέσεις.Όριο είναι η
στενότατη εδαφική αρµοδιότητα των ΟΤΑ(πρώτος βαθµός) ή
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ευρύτερη(δεύτερος βαθµός)19.
Τέλος,όσον αφορά τη διαδικασία της µεταφοράς αρµοδιοτήτων από
τις παλαιές νοµαρχίες στα περιφερειακά όργανα δεν είναι αντισυνταγµατική
κατ’αρχήν(ΣτΕ3443/1998),ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα κρίσης για κάθε
περίπτωση από τον ακυρωτικό δικαστή.Ο έλεγχος είναι ακυρωτικός20.

∆.∆ιαπιστώσεις-συµπεράσµατα
Ολοκληρώνοντας την αναφορά µας στην αποκέντρωση,
διαπιστώνουµε ότι µία από τις προφανείς αδυναµίες του υφιστάµενου
συστήµατος είναι η επικάλυψη αρµοδιοτήτων και η ασάφεια όσον αφορά το
εύρος άσκησής τους από το κάθε διοικητικό επίπεδο.Επιπλέον σηµειώνεται
περιορισµός ανάπτυξης πρωτοβουλίας και ελευθερίας δράσεως σε όργανα
κατώτερου επιπέδου,εξαιτίας του πλήθους των λεπτοµερών εντολών από τα
ανώτερα επίπεδα σε βαθµό που οδηγεί σε µηχανική και άβουλη
δραστηριότητά τους.
Ο σαφής καθορισµός των αρµοδιοτήτων που ασκεί κάθε όργανο θα
έχει ως αποτέλεσµα την αποφυγή παρεµβάσεων µεταξύ των οργάνων που σε
συνδυασµό µε την καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία τους θα οδηγήσει
στην ορθή προγραµµατική λειτουργία του διοικητικού συστήµατος και την
επιτυχή δόµησή του.Η διοίκηση θα βρίσκεται κοντά στους ανθρώπους και
τα προβλήµατά τους,µε γρήγορες λύσεις που θα ανταποκρίνονται καλύτερα
στα πράγµατα.Θα είναι µία αποδοτική διοίκηση που θα κρατά ζωντανή τη
δηµοκρατία.

ΙΙ.ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ:ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Α.Εισαγωγικά
Στο άρθρο 102 του ισχύοντος Συντάγµατος κατοχυρώνονται δύο
βαθµοί τοπικής αυτοδιοίκησης: «η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει
στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου
βαθµού.Υπέρ των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκµήριο
αρµοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.Νόµος καθορίζει το
εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων,καθώς και την κατανοµή
τους στους επί µέρους βαθµούς.Με νόµο µπορεί να ανατίθεται στους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρµοδιοτήτων που
συνιστούν αποστολή του κράτους».Επιπλέον ορίζεται ότι οι ΟΤΑ έχουν
οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια,τα όργανά τους είναι αιρετά και
µπορούν να συνιστούν αναγκαστικούς ή εκούσιους
19.Βλ. «Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην Ελλάδα»,όπ.π.(υποσηµ.16),σελ.56-61.
20.ΣτΕ2317/1999,ΣτΕ2318/1999,ΣτΕ2319/1999.
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συνδέσµους για την εκτέλεση έργων ή παροχή υπηρεσιών ή την άσκηση
αρµοδιοτήτων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.Ας δούµε στη
συνέχεια αναλυτικά την ιστορική εξέλιξη των θεσµών τοπικής
αυτοδιοίκησης,τις αρµοδιότητές τους και τις συνθήκες λειτουργίας τους.

Β.Ιστορική εξέλιξη του θεσµού της τοπικής αυτοδιοίκησης
1.∆ήµοι και κοινότητες
1.1. Η περίοδος της Αντιβασιλείας
Οι ελληνορθόδοξες συσσωµατώσεις της τουρκοκρατίας αποτελούν
«προγόνους» του ελληνικού κράτους.Η οργανωτική τους αναδιάρθρωση
αλλά και η αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη των διοικητικών µηχανισµών
της νεοπαγούς ελληνικής πολιτείας που κινδύνευσε από τους έντονους
τοπικισµούς,αποτελούσαν τις βασικές επιδιώξεις των επαναστατικών
χρόνων.
Η Βαυαρική Αντιβασιλεία µε το Β.∆. της 27ης ∆εκεµβρίου 1833
«περί συστάσεως των ∆ήµων» κατάργησε τις Κοινότητες που υπήρχαν επί
Τουρκοκρατίας,οι οικισµοί τους ενώθηκαν διοικητικά και ολόκληρη η
επικράτεια διαιρέθηκε σε ∆ήµους,που αποτελούσαν ενιαίο και µοναδικό
τύπο οργάνωσης για την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση.
Είναι σαφές ότι το νοµοθέτηµα εξέφραζε τη δικαιοδοτική αντίληψη
του Georg Ludwig von Maurer και ακολουθήθηκε το πρότυπο του
αντίστοιχου γαλλικού νόµου (του 1831).Σε γενικές γραµµές ήταν ένα
νοµοθέτηµα σύγχρονο για την εποχή του21.
Προηγήθηκε η αποτύπωση της γεωγραφίας και του πληθυσµού
ολόκληρου του βασιλείου:κατόπιν δηµιουργήθηκαν ∆ήµοι τριών
τάξεων(∆ήµοι µε πληθυσµό άνω των 10000 κατοίκων ,∆ήµοι µε πληθυσµό
από 2000 ως 10000 κατοίκους και τέλος ∆ήµοι µε πληθυσµό ως 2000
κατοίκους-κοινωνικός σχηµατισµός µε λιγότερους των 300 κατοίκων δε
µπορούσε να ανακυρηχθεί σε ∆ήµο).Οι ∆ήµοι στις περισσότερες
περιπτώσεις έφεραν αρχαιοελληνικά ονόµατα και στα εµβλήµατα των
σφραγίδων τους προτιµήθηκαν παραστάσεις και σύµβολα από το ένδοξο
παρελθόν της χώρας.Υπήρχε ένα µονοπρόσωπο εκτελεστικό όργανο που
ήταν ο ∆ήµαρχος και ένα πολυπρόσωπο συλλογικό βουλευόµενο,το
δηµοτικό συµβούλιο.Ο ∆ήµαρχος αποτελούσε σηµαντική καινοτοµία σε
σχέση µε ό,τι ίσχυε επί Τουρκοκρατίας.Από το βασιλιά διοριζόταν
Πάρεδροι για να επικουρούν το ∆ήµαρχο κατά την άσκηση των καθηκόντων
του22.
Οι ∆ήµοι αναγνωρίζονταν ως υποκείµενα ιδιαίτερων δικαιωµάτων
και υποχρεώσεων και οι πόροι τους προερχόταν από τη δηµοτική
περιουσία,αστυνοµικά πρόστιµα,έµµεσους δηµοτικούς φόρους,εράνους και
την εργασία των δηµοτών.Πάντως οι σχετικά ολιγάριθµοι ∆ήµοι έφεραν
ενόψει και της αδυναµίας των περιφερειακών υπηρεσιών του κράτους το
κύριο βάρος για την αντιµετώπιση των τοπικών προβληµάτων ενώ διέθεταν
αιρετούς
21.Βλ.Φλογαίτη Σπ.,όπ.π.(υποσηµ.2),σελ.167.
22.Βλ. Χλέπα Ν.-Κ.,όπ.π.(υποσηµ.3),σελ.273,274.

-18-

λειτουργούς µε ισχυρή επιρροή που έφθανε-µέσω των βουλευτών-ακόµη και
στο εθνικό κέντρο.
Είναι γεγονός ότι ο σύγχρονος παρατηρητής εντυπωσιάζεται από τις
αρµοδιότητες των ∆ήµων ,κάτι που όπως προαναφέραµε οφειλόταν στις
αδυναµίες του κεντρικού κράτους και των περιφερειακών δοµών.Ενδεικτικά
κάποιες από τις αρµοδιότητες ήταν η παροχή στέγης και περίθαλψης,η
ίδρυση,κατασκευή και συντήρηση «προκαταρκτικών σχολείων»,οι
αποφάσεις περί οικοδοµών και εκτάκτων επισκευών,η µισθοδοσία,η
επιβολή έµµεσων δηµοτικών φόρων,άµεσων εράνων,τοπικών φόρων και
αγγαρειών.Μπορούσαν να καταρτίζουν συµβάσεις µε ιδιώτες
παραχωρησιούχους ενώ σηµαντική ήταν η προσφορά τους στον κοινωνικό
τοµέα( «αγαθοεργά καταστήµατα» δηλαδή
νοσοκοµεία,ορφανοτροφεία,γηροκοµεία,βρεφοκοµεία) αλλά και σε θέµατα
ρυµοτοµίας και πολεοδοµίας.Κάποιες από τις αποφάσεις των ∆ηµάρχων
τελούσαν υπό την έγκριση του Νοµάρχη ενώ ο πρώτος σε διάφορες
αρµοδιότητες (π.χ. στρατολογικές ή αστυνοµικές) δρούσε κατ’εντολή των
οργάνων του κεντρικού κράτους23.
Ο νόµος της 27ης ∆εκεµβρίου 1833 συµπληρώθηκε και
τροποποιήθηκε πολλές φορές σε όλη τη διάρκεια της ισχύος του,αξίζει δε να
αναφερθεί ότι η ισχύς του ήταν περίπου 80 χρόνια.Μερικές τροποποιήσεις
έγιναν µε το Β.∆. της 5ης ∆εκεµβρίου 1845,το ν.ΞΗ΄/22 ∆εκεµβρίου 1847,το
νόµο της 8ης Μαρτίου 1891.Τέλος η πρακτική της συνένωσης ∆ήµων
ενίσχυσε το πνεύµα του βαυαρικού νοµοθετήµατος.
Πριν ολοκληρώσουµε την αναφορά µας σε αυτή την ιστορική
περίοδο θα πρέπει να αναφερθούµε και στις παλαιές κοινότητες(θεσµός που
είχε την αφετηρία του στην περίοδο της Τουρκοκρατίας).Οι παλαιές
κοινότητες διατήρησαν την αυτοδιοίκηση των οικονοµικών τους
συµφερόντων στους κόλπους των νέων ∆ήµων,κάτι που είχε ιδιαίτερη
σηµασία για την τοπική οικονοµική ζωή.Ωστόσο τα χρέη που είχαν
κληρονοµήσει από το παρελθόν,οδήγουσε πολλούς από τους προεστούς που
είχαν αναλάβει σχετικές υποχρεώσεις συχνά στα δικαστήρια.Σε άλλες
περιπτώσεις πάλι οι καταχρήσεις αποτελούσαν συχνό φαινόµενο.Μετά την
προσάρτηση της Θεσσαλίας και µε το νόµο ΑΡΠ΄ της 18ης Απριλίου 1884 η
κοινότητα αναγνωριζόταν ως ιδιαίτερο νοµικό πρόσωπο που εντασσόταν
όµως σε ∆ήµο,αν και διέθετε δικό της κοινοτικό συµβούλιο το οποίο
εκλεγόταν για τετραετή θητεία από τους κατοίκους της.Με εξαίρεση λοιπόν
ορισµένες κοινότητες της Θεσσαλίας µετά το 1887,το δηµοτικό καθεστώς
που εγκαθιδρύθηκε κατά το 1833,ανέχτηκε µόνο ήπιες µορφές δηµοτικής
αποκέντρωσης,αν και πολλές από τις παλαιές κοινότητες καλλιεργούσαν την
ιδιαίτερη ταυτότητα και τις κοινωνικοοικονοµικές τους λειτουργίες24.
23.Βλ.Φλογαίτη Σπ.,όπ.π.(υποσηµ.2),σελ.168,169.
24.Βλ.Χλέπα Ν.-Κ,όπ.π.(υποσηµ.3),σελ.281,282.
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1.2. Η µεταρρύθµιση του 1912,η αναγέννηση και ο µαρασµός
της τοπικής αυτοδιοίκησης
Το δυναµικό κίνηµα του αστικού εκσυγχρονισµού µε ηγέτη τον
Ελευθέριο Βενιζέλο είχε ως στόχο να πλήξει το δηµοτικό κατεστηµένο των
Βαυαρών.Σκοπός ήταν ο δραστικός περιορισµός της επιρροής των
τοπαρχών έτσι ώστε να απελευθερωθούν οι βουλευτές από τον ασφυκτικό
εναγκαλισµό τους,να εξυγιανθεί ο κοινοβουλευτισµός και να διευκολυνθεί η
επικράτηση νέων πολιτικών δυνάµεων σε όλα τα επίπεδα συγκρότησης του
αντιπροσωπευτικού συστήµατος ,δηλαδή και στην αυτοδιοίκηση.
Ο νόµος ∆ΝΖ΄/1912 «περί συστάσεως ∆ήµων και Κοινοτήτων»
αποτελούσε καθαρά νόµο απελευθέρωσης της ελληνικής τοπικής
αυτοδιοίκησης.Καθιέρωνε ένα νέο δυαδικό σχήµα που περιελάµβανε
χιλιάδες ∆ήµους και Κοινότητες µε διαφοροποιηµένο αντίστοιχα
καθεστώς.Ο χαρακτηρισµός του ∆ήµου περιορίστηκε σε ελάχιστες
περιπτώσεις κοινωνικών σχηµατισµών ενώ ο όρος κοινότητα επιφυλάχθηκε
για όλες τις άλλες περιπτώσεις.Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του νόµου
∆ΝΖ΄/1912 ως ∆ήµοι ορίζονταν απευθείας οι πρωτεύουσες των νοµών ή οι
πόλεις µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 10000 κατοίκων.Με το άρθρο 2 του
ίδιου νόµου οριζόταν ως κοινότητες οι µόνιµοι συνοικισµοί µε τουλάχιστον
300 κατοίκους και σχολείο στοιχειώδους εκπαίδευσης ή αποτελούσαν τις
έδρες παλαιών ∆ήµων ή µε λιγότερους από 300 κατοίκους εάν είχε σχολείο
ή πρόσοδο άνω των 2000 δραχµών από « ιδίαν κοινοτικήν περιουσίαν» και
ζητούσαν την ανακήρυξη σε κοινότητα το ήµισυ των εκλογέων κατοίκων.
Με τη µεταβατική διάταξη του ν.614/1915 παραχωρήθηκε εξάµηνη
προθεσµία σε όσους συνοικισµούς δεν είχαν σχολείο ούτε κοινοτική
περιουσία αλλά διέθεταν περισσότερους από 400 κατοίκους,εφόσον
υπέβαλαν σχετικό αίτηµα το ήµισυ των εκλογέων.Η ρύθµιση αυτή
αφορούσε χωριά που είχαν ολιγωρήσει αλλά και εκείνα που δεν πληρούσαν
τις προϋποθέσεις του ν.∆ΝΖ΄,όµως υπερέβαιναν το πληθυσµιακό κριτήριο
και εξακολουθούσαν να βρίσκονται σε µειονεκτική θέση λόγω του
ανεπαρκέστατου οδικού δικτύου.Σε όλες τις περιπτώσεις που
προαναφέρθηκαν ήταν υποχρεωτική η έκδοση βασιλικού
διατάγµατος,εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις που όριζε ο νόµος;η
διοίκηση δηλαδή σε καµία περίπτωση δε µπορούσε να αρνηθεί να δράσει
επικαλούµενη λόγους σκοπιµότητας.
Στους λίγους ∆ήµους που διατηρήθηκαν ήταν δυνατή η άµεση
εκλογή δηµάρχου(άρθρ.146,ν.∆ΝΖ),για τέσσερα χρόνια,ενώ στις κοινότητες
ο πρόεδρος εκλεγόταν έµµεσα από το κοινοτικό συµβούλιο και για θητεία
ενός έτους(άρθρ.30 επ.).Στους ∆ήµους καθιερώθηκε ένα νέο όργανο,η
δηµαρχιακή επιτροπή,η οποία θα εκλεγόταν από το δηµοτικό συµβούλιο
µεταξύ των µελών του και θα αναλάµβανε σηµαντικά καθήκοντα ως προς
την οικονοµική διαχείριση,τις δηµοπρασίες,την εποπτεία των
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υπηρεσιών και τον διορισµό των δηµοτικών υπαλλήλων(άρθρ.108).
Οι αποφάσεις των δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων αναγόταν
στη διοίκηση τοπικών υποθέσεων και χαρακτηρίσθηκαν αµέσως ως
εκτελεστές.∆ιαχωρίστηκαν µε αυτό τον τρόπο από τις υπόλοιπες.Μία
καινοτοµία ήταν η κατάργηση του προληπτικού ελέγχου των πράξεων των
ΟΤΑ(λόγω της αδυναµίας του περιφερειακού οργάνου,του Νοµάρχη,να
ασκήσει έλεγχο).
Η ταµειακή υπηρεσία των περισσοτέρων ∆ήµων και όλων των
Κοινοτήτων ασκούνταν από τα επαρχιακά ταµεία ή υποταµεία της
περιφέρειας.Η ευθύνη για την είσπραξη των εσόδων από τη δηµοτική και
κοινοτική φορολογία µετατέθηκε σε κρατικούς µηχανισµούς.
Όλα αυτά αποτελούσαν µια συνειδητή προσπάθεια για την ενίσχυση
του κεντρικού κράτους ενώ τέθηκαν οι βάσεις για την ενοποίηση του
φορολογικού και δηµοσιονοµικού συστήµατος της χώρας.Στην πράξη η
κεντρική εξουσία χρησιµοποίησε τις επιχορηγήσεις είτε για να ευνοήσει
κάποιους ∆ήµους είτε για να περιορίσει άλλους χωρίς να ακολουθήσει
ορθολογικά κριτήρια ή να επιδιώκει την ανακατανοµή του πλούτου υπέρ
των φτωχότερων ∆ήµων ή Κοινοτήτων της χώρας.Η δηµιουργία χιλιάδων
µικρών και θνησιγενών Κοινοτήτων αποτέλεσε προϋπόθεση για την µόνιµη
εξάρτηση από τις κρατικές επιχορηγήσεις.Παράλληλα σηµειώθηκαν και
απώλειες αρµοδιοτήτων όπως αυτή της στοιχειώδους εκπαίδευσης,που
πέρασαν στα «χέρια» της κρατικής εξουσίας.
Κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου χάθηκαν προς όφελος των
περιφερειακών κρατικών οργάνων αλλά και διαφόρων ΝΠ∆∆ µε ειδικά
καθήκοντα τα οποία ελέγχονταν από το κράτος το οποίο περνούσε σε
θεαµατική επέκταση των δραστηριοτήτών του.Ματαιώθηκε η δηµιουργία
ΟΤΑ δευτέρου βαθµού και έσβησαν οι ελπίδες για την ανάκαµψη του
θεσµού.
Η πολιτική ηγεσία των ∆ήµων και Κοινοτήτων παρασύρθηκε από τη
δίνη του εθνικού διχασµού και αργότερα της εµφύλιας
διαµάχης.Οδηγηθήκαµε σε καταχρήσεις εις βάρος του θεσµού της κρατικής
εποπτείας που τραυµάτισε τη σχέση κράτους και αυτοδιοίκησης.
Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου επέτασσε την αναγκαστική
συγχώνευση κοινοτήτων,τελικά όµως δεν προχώρησε σε µεταρρύθµιση
ευρείας κλίµακας που θα έδινε ουσιαστικές λύσεις σε υφιστάµενα
προβλήµατα.
Κατά τη δεκαετία του 1940 σηµειώθηκαν πληθυσµιακές, κοινωνικές
και οικονοµικές ανακατατάξεις που προέβαλαν ως επιτακτική ανάγκη την
αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Γενικά όλα τα νοµοθετήµατα που εκδόθηκαν στην ουσία επανέλαβαν
τις επιλογές του ν.∆ΝΖ΄/1912.
Τελικά το 1954 απέδωσαν οι προσπάθειες για τη σύνταξη
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∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.Σε αυτόν περιελαµβανόταν
εξουσιοδότηση για την αναγκαστική κατάργηση ή προσάρτηση Κοινότητας
µε Βασιλικό ∆ιάταγµα,µετά από γνωµοδότηση ειδικού συµβουλίου στη
νοµαρχία και εφόσον ο υπό κατάργηση ΟΤΑ δεν συγκέντρωνε τις
προϋποθέσεις του νόµου για την αναγνώριση Κοινότητας.Λόγω των
τοπικιστικών παθών τα προαναφερόµενα εφαρµόστηκαν µε δυσκολία στην
πράξη.Οι κοινότητες αναλάµβαναν στην πράξη καθήκοντα της κρατικής
διοίκησης και λειτουργούσαν ως παραρτήµατά της.Τα αιρετά όργανα
προσανατολίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στη διαµεσολάβηση των τοπικών
συµφερόντων ενώπιον της κρατικής εξουσίας.Η τελευταία κινούσε τα
νήµατα της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης25.

1.3.Η Γ΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία και οι µεταρρυθµιστικές
προσπάθειες που ακολούθησαν
Η επτάχρονη δικτατορία δεν προχώρησε σε σηµαντικές παρεµβάσεις
στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Η νεοπαγής Γ΄ Ελληνική ∆ηµοκρατία εφάρµοσε το προδικτατορικό
πλαίσιο λίγους µήνες µετά την αποκατάσταση (από το οποίο διέφερε
ελάχιστα από το δικτατορικό).Η κυβέρνηση από τις εκλογές της 17ης
Νοεµβρίου 1974 προχώρησε σε ρυθµίσεις όσον αφορούσε τις εκλογές
ενόψει των πρώτων ελεύθερων δηµοκρατικών και κοινοτικών εκλογών που
έγιναν στις 30/3/1975(αν και δεν είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες για την
ψήφιση του Συντάγµατος). Καθιερώθηκε η άµεση εκλογή και του προέδρου
της κοινότητας µε δύο διαφορετικά εκλογικά συστήµατα για τις κοινότητες
µε πληθυσµό ως 5000 κατοίκους αφενός και µε µεγαλύτερο πληθυσµό
αφετέρου.Στην πρώτη περίπτωση ο συνδυασµός ο οποίος συγκέντρωνε την
σχετική πλειοψηφία ήταν και ο επιτυχών:αυτός καταλάµβανε τα δύο τρίτα
των εδρών του κοινοτικού συµβουλίου ενώ ο δεύτερος κατά σειρά
συνδυασµός αποκτούσε το υπόλοιπο ένα τρίτο.Στην περίπτωση των
κοινοτήτων µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 5000 κατοίκων,ως επιτυχών
συνδυασµός χαρακτηριζόταν αυτός που συγκέντρωνε την απόλυτη
πλειοψηφία του αριθµού των ψήφων.Εάν δεν εκλεγόταν κάποιος
συνδυασµός,οι εκλογές επαναλαµβανόταν την επόµενη Κυριακή:επιτυχών
συνδυασµός θεωρούνταν αυτός που θα συγκέντρωνε τα δύο τρίτα των
εδρών.Το εκλογικό σύστηµα φάνηκε να ευνοεί στην αρχή την
κυβέρνηση,τελικά οδήγησε γρήγορα στη συσπείρωση των δυνάµεων της
αντιπολίτευσης.
Τα επόµενα χρόνια κυριάρχησε αµηχανία στο χώρο της τοπικής
αυτοδιοίκησης:ελάχιστες µεταρρυθµίσεις πραγµατοποιήθηκαν.Στις αρχές
της δεκαετίας του 1980 το σκηνικό άλλαξε ριζικά µε την προώθηση
25.Βλ. Χλέπα Ν.-Κ.,όπ.π.(υποσηµ.3),σελ.291,296 και 298 και Φλογαίτη Σπ.,όπ.π.
(υποσηµ.2),σελ170επ.
26.Βλ.άρθρα 40 και 44 του ν.8/1975.
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τριών εκσυγχρονιστικών νόµων.Ο ν1080/1980 «περί προσόδων»
επεχείρησε να κάνει περισσότερο ορθολογικό το σύστηµα προσόδων. Ο
ν.1069/1980 κατοχύρωνε τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Υδρεύσεως και
Αποχετεύσεως:αποτελούσε την πρώτη εκτεταµένη οργανωτική
ιδιωτικοποίηση δηµοτικών υπηρεσιών και έγινε ενόψει της λήψης σχετικού
δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων.Ο θεσµός ενθαρρύνθηκε
στα χρόνια που ακολούθησαν ενώ αυξήθηκαν και οι αρµοδιότητες των
επιχειρήσεων(συγκέντρωση,µεταφορά και διάθεση των
απορριµάτων,κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας
λυµάτων).Τέλος ο νόµος 1065/1980 αφορούσε το ∆ηµοτικό και Κοινοτικό
Κώδικα.Έτσι µε το άρθρο 22 καθιερώθηκε τεκµήριο αρµοδιότητας για τις
τοπικές υποθέσεις,µε το άρθρο 23 προστέθηκαν νέες αποκλειστικές
αρµοδιότητες(27) ενώ το άρθρο 24 προχώρησε σε ενδεικτική απαρίθµηση
συντρεχουσών αρµοδιοτήτων.Οι τελευταίες αφορούσαν παιδικούς
σταθµούς,βρεφικούς και υγειονοµικούς,,τα κέντρα κοινωνικών και
πολιτιστικών υπηρεσιών,την τουριστική ανάπτυξη,τις λαϊκές κατοικίες και
την προστασία του περιβάλλοντος.Επιπλέον ιδιαίτερες διατάξεις του νέου
∆ΚΚ προέβλεπαν τη δηµιουργία δηµοτικών και κοινοτικών
επιχειρήσεων:απέβλεπαν σε έναν νέο,αναπτυξιακό ρόλο των ΟΤΑ και
επέτρεπαν ρητά πλέον τη δηµιουργία κερδοσκοπικών εταιριών από τους
ΟΤΑ.
Η εισαγωγή βέβαια όλων των νέων θεσµών και κανόνων θα πρέπει
να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της ένταξης της χώρας στην ΕΟΚ.Οι θεσµοί
της ΕΟΚ άσκησαν επιρροή στον ελλαδικό χώρο και δροµολόγησαν τις
όποιες αλλαγές έλαβαν χώρα.Ένα µεγάλο ποσοστό των χρηµατοδοτικών
εισροών από την ΕΟΚ κατευθύνθηκε προς τους ΟΤΑ,στην πράξη όµως
µόνο οι µεγάλοι ∆ήµοι επωφελήθηκαν οικονοµικά.
Με το νόµο 1270/1982 εισήχθη ο ιταλικής προέλευσης όρος
«δηµοτική αποκέντρωση».Ο θεσµός προωθήθηκε στις µεγάλες πόλεις από
τα Συµβούλια των ∆ιαµερισµάτων,στους υπόλοιπους ΟΤΑ από τα
συνοικιακά συµβούλια και από τους παρέδρους στους συνοικισµούς που
είχαν ορισθεί ως αυτοτελείς και διέθεταν τουλάχιστον 75 κατοίκους.
Στις νέες εκλογικές ρυθµίσεις πρυτάνευσε το κοµµατικό
συµφέρον:έτσι διατηρήθηκε σε γενικές γραµµές το παλαιό
σύστηµα,περιορίσθηκε ο αριθµός των εδρών που ελάµβανε ο επιτυχών
συνδυασµός στα τρία πέµπτα και µε αυτόν τον τρόπο οι επιλαχόντες
µπορούσαν να εκπροσωπούνται στο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο.
Με το νόµο 1416/1984 διευκολύνθηκε η συνεργασία της
αυτοδιοίκησης µε άλλους δηµόσιους φορείς και κυρίως µε την επιτόπια
27.Οι αρµοδιότητες αφορούσαν τις αστικές συγκοινωνίες,τα κέντρα νεότητας,τις
δηµοτικές/κοινοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις,την τοποθέτηση και λειτουργία εγκαταστάσεων
για τη ρύθµιση της στάθµευσης σε κοινόχρηστους χώρους και τέλος την κατασκευή κτιρίων των
ΟΤΑ-βλ .Χλέπα Ν.-Κ.όπ.π.(υποσηµ.3),σελ.323.
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παροχή υπηρεσιών και η εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος µε
χρηµατοδότηση που δεν εξασφαλίζονταν µόνο από τους προϋπολογισµούς
των ενδιαφεροµένων αλλά και από το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων ή
τον τακτικό προϋπολογισµό.Επιπλέον η δυνατότητα απασχόλησης
προσωπικού του ενός φορέα στον άλλο ήταν ιδιαίτερα χρήσιµο για τους
ΟΤΑ που δε µπορούσαν να προσλάβουν εξειδικευµένο προσωπικό.
Εξαιρετικής σηµασίας ήταν η συµµετοχή των φορέων της
αυτοδιοίκησης στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραµµα της τοπικής
αυτοδιοίκησης(Ε.Α.Π.Τ.Α.) που αποτέλεσε υποπρόγραµµα των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων.Επίσης υπάρχει συµµετοχή
και σε άλλα προγράµµατα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.Με το νόµο
1828/1989 προστέθηκαν και άλλοι εθνικοί πόροι δηλαδή οι λεγόµενοι
κεντρικοί αυτοτελείς πόροι οι οποίοι προέρχονταν από ποσοστά επί φόρων
που εισπράττονταν από το κράτος και στη συνέχεια αποδίδονταν στους
ΟΤΑ.Σηµαντικό ρόλο άρχισε να διαδραµατίζει σταδιακά και ο µεγάλος
αριθµός δηµοτικών επιχειρήσεων28.

1.4.Το ισχύον σύστηµα στους πρωτοβάθµιους οργανισµούς
τοπικής αυτοδιοίκησης
Μετά από προσπάθειες πολλών δεκαετιών αποφασίστηκε η
αναγκαστική συνένωση µεγάλου αριθµού ΟΤΑ.Αυτό πραγµατοποιήθηκε µε
το νόµο 2539/1997 µε το πρόγραµµα «Ιωάννης Καποδίστριας».Ο νοµοθέτης
παρακάµπτει το πληθυσµιακό κριτήριο και αναγνωρίζει ως δήµους όλους
τους βιώσιµους πρωτοβάθµιους οργανισµούς ενώ επιφυλάσσει τον
οργανωτικό τύπο της κοινότητας σε ελάχιστες περιπτώσεις.
Ως δηµοτικές αρχές,σύµφωνα µε τον ισχύοντα ∆ΚΚ, αναφέρονται το
δηµοτικό συµβούλιο,η δηµαρχιακή επιτροπή και ο δήµαρχος.Οι δήµοι µε
πληθυσµό πάνω από 2000 κατοίκους διαθέτουν από 1 ως 9
αντιδηµάρχους.Το δηµοτικό συµβούλιο έχει γενική αρµοδιότητα και
αποφασίζει για όλα τα θέµατα εκτός από εκείνα τα οποία ανήκουν κατά
ρητή διάταξη νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή της δηµαρχιακής
επιτροπής.Ωστόσο µε ειδική διαδικασία που προβλέπεται στον ∆ΚΚ(άρθρο
106 παρ.2)είναι δυνατή η µεταφορά αρµοδιοτήτων στο ∆µΣ.Τα ∆µΣ
αποτελούνται από 11-41 µέλη στα οποία προστίθενται όταν πρόκειται για
«καποδιστριακούς» δήµους και οι πρόεδροι ορισµένων τοπικών
συµβουλίων(βλ. αναλυτικότερα 1.4.2.).Συνεδριάσεις γίνονται µία φορά το
µήνα,δηµόσια,καθώς επίσης και όταν το ζητήσει ο δήµαρχος,η δηµαρχιακή
επιτροπή ή το ένα τρίτο του συνολικού αριθµού των µελών του.Όλες οι
πράξεις των ∆µΣ είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν,δηµοσιεύονται στον
πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος και αποστέλλονται
στον ΓΓΠ,ο οποίος ασκεί σε πρώτο στάδιο έλεγχο νοµιµότητας.
28.Βλ. Χλέπα Ν.-Κ.,όπ.π.(υποσηµ.3),σελ.318,321,322,324,327επ.
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Η δηµαρχιακή επιτροπή αποτελείται από το δήµαρχο ή τον
αντιδήµαρχο που ορίζεται από τον πρώτο ως πρόεδρος και ανάλογα µε το
µέγεθος του δήµου από 2 ως 6 µέλη.Αυτά εκλέγονται µε µυστική
ψηφοφορία από το ∆µΣ για διετή θητεία(αρ.112∆ΚΚ).είναι κατά κύριο λόγο
υπεύθυνη για τη σύνταξη του προϋπολογισµού και τις δηµοπρασίες.Το ∆µΣ
µπορεί να αποφασίσει ότι θα ασκήσει το ίδιο τις αρµοδιότητες σε
περιπτώσεις µεγάλης σηµασίας(αρ.111παρ.3 ∆ΚΚ).
Ο δήµαρχος ,σύµφωνα µε τα άρθρα 114,296,115 και 108 του ∆ΚΚ,
εκτελεί τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων,είναι προϊστάµενος του
προσωπικού και των υπηρεσιών του δήµου τις οποίες και διευθύνει.Ο
δήµαρχος δεν είναι µέλος του ∆µΣ αλλά καλείται στις συνεδριάσεις του και
συµµετέχει υποχρεωτικά σε αυτές.Έχει την εξουσία να ζητήσει την εγγραφή
συγκεκριµένων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη.Ακόµη λειτουργεί και ως
όργανο του κράτους στις περιπτώσεις που χορηγεί πιστοποιητικά,εκτελεί
καθήκοντα ληξιάρχου,επιδίδει έγγραφα βάσει του κώδικα πολιτικής
δικονοµίας ή διαχειρίζεται θέµατα στρατολογίας,εκλογών κ.ά.Όπως
προαναφέραµε,ο δήµαρχος επικουρείται από αντιδηµάρχους οι οποίοι
ορίζονται για διετή συνήθως θητεία από το δήµαρχο.Σε αυτούς
µεταβιβάζεται από το δήµαρχο συγκεκριµένο πεδίο δραστηριότητας.
Ο δήµαρχος και τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου εκλέγονται
άµεσα από τους δηµότες.Ο δήµαρχος είναι επικεφαλής αντίστοιχου
συνδυασµού που περιλαµβάνει υποψηφίους δηµοτικούς συµβούλους για
όλες τις έδρες του ∆µΣ.Συνήθως τα πολιτικά κόµµατα ανακοινώνουν
επίσηµα τους υποψηφίους που υποστηρίζουν,αν και ο νόµος απαγορεύει τη
χρήση κοµµατικών,θρησκευτικών ή εθνικών συµβόλων στα εµβλήµατα των
δηµοτικών συνδυασµών(54,55 παρ.5∆ΚΚ).
Με το ισχύον εκλογικό σύστηµα εξασφαλίζεται σταθερή
διακυβέρνηση των ΟΤΑ.Ο επιτυχών συνδυασµός θα πρέπει να
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των έγκυρων ψηφοδελτίων
ακόµη και σε δεύτερη επαναληπτική αναµέτρηση µεταξύ των συνδυασµών
που έλαβαν τις περισσότερους ψήφους την πρώτη φορά(76∆ΚΚ).Ο
επιτυχών συνδυασµός καταλαµβάνει τα 3/5 των εδρών του ∆µΣ και οι
επιλαχόντες περιορίζονται στα υπόλοιπα 2/5.

1.4.1.Οι δήµοι των µεγαλουπόλεων
Οι δήµοι που έχουν περισσότερους από 150000 κατοίκους
διαιρούνται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου σε διαµερίσµατα όπου
λειτουργεί και ιδιαίτερο δηµοτικό κατάστηµα(άρθρο 120 ∆ΚΚ).Κάθε
διαµέρισµα διαθέτει δικό του συµβούλιο που εκλέγεται άµεσα από τους
δηµότες του µε το ψηφοδέλτιο του συνδυασµού του υποψηφίου
δηµάρχου.Υποψηφιότητες εκτός δηµοτικών συνδυασµών ή παράλληλα για
δηµοτικό συµβούλιο και συµβούλιο διαµερίσµατος(Σ∆µ)
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δε µπορούν να υπάρξουν(άρθρο 137∆ΚΚ).Τα Σ∆µ αποτελούνται από 15
µέλη ,η κατανοµή των εδρών γίνεται βάσει του εκλογικού αποτελέσµατος
σε ολόκληρο το δήµο και ακολουθεί το ίδιο εκλογικό σύστηµα(3/5 για τον
επιτυχόντα συνδυασµό). Το Σ∆µ εκλέγει για διετή θητεία τον πρόεδρό του
στον οποίο δήµαρχος µπορεί να αναθέσει την υπογραφή εγγράφων και
πιστοποιητικών (116∆ΚΚ).Το Σ∆µ εκφράζει γνώµες και διατυπώνει
προτάσεις για τοπικά θέµατα ενώ είναι δυνατή και η µεταβίβαση
αποφασιστικών αρµοδιοτήτων από το ∆µΣ(144∆ΚΚ).Στην πράξη πάντως
αποφεύγεται.

1.4.2.Οι «καποδιστριακοί» δήµοι
Οι δήµοι που συγκροτήθηκαν µε το νόµο 2539/1997 υποδιαιρούνται
σύµφωνα µε τα εδαφικά όρια των ΟΤΑ που καταργήθηκαν σε δηµοτικά
διαµερίσµατα όπου συνιστώνται τοπικά συµβούλια µε 3-7 µέλη ανάλογα µε
τον πληθυσµό του διαµερίσµατος.Τα τοπικά συµβούλια(ΤπΣ) εκλέγονται
άµεσα από τους δηµότες µε το ψηφοδέλτιο του υποψηφίου δηµάρχου.Η
κατανοµή των εδρών στο ΤπΣ γίνεται µε το αναλογικό σύστηµα και
βασίζεται στο εκλογικό αποτέλεσµα του συγκεκριµένου
διαµερίσµατος.Πρόεδρος του ΤπΣ είναι ο υποψήφιος σύµβουλος του
πλειοψηφίσαντος στο διαµέρισµα συνδυασµού που έλαβε τις περισσότερες
ψήφους προτίµησης(άρθρο 5,ν.2539/1997).Οι πρόεδροι των 7µελών και των
5µελών ΤπΣ είναι και µέλη του ∆µΣ ενώ οι πρόεδροι των 3µελών είναι και
δηµαρχιακοί πάρεδροι.Οι τελευταίοι καλούνται υποχρεωτικά στις
συνεδριάσεις του ∆µΣ όπου έχουν σε ορισµένες περιπτώσεις και δικαίωµα
ψήφου.Τα ΤπΣ έχουν την αρµοδιότητα να εκφέρουν γνώµη και να
διατυπώνουν προτάσεις προς το ∆µΣ για όλα τα ζητήµατα που ενδιαφέρουν
το δηµοτικό διαµέρισµα καθώς και ορισµένες ειδικές αρµοδιότητες ως προς
την περιουσία του αντίστοιχου ΟΤΑ που καταργήθηκε.Ο νόµος προσφέρει
εξάλλου στα ∆µΣ και τη δυνατότητα ανάθεσης συγκεκριµένων
αποφασιστικών αρµοδιοτήτων τους στα ΤπΣ ή τους προέδρους τους.

1.4.3.Οι κοινότητες
Με το πρόγραµµα «Ιωάννης Καποδίστριας»επεβίωσε µικρός αριθµός
κοινοτήτων,κυρίως στην περιοχή της Αττικής.
Το κοινοτικό συµβούλιο αποτελείται από 7-11 µέλη ανάλογα µε τον
πληθυσµό.Ο πρόεδρος της κοινότητας συµπεριλαµβάνεται στα µέλη του
κοινοτικού συµβουλίου.Το κοινοτικό συµβούλιο έχει γενική αρµοδιότητα
(93 ∆ΚΚ) και συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά το µήνα από τον πρόεδρο
της κοινότητας ο οποίος και εκτελεί τις αποφάσεις του ενώ εκπροσωπεί την
κοινότητα και είναι προϊστάµενος του προσωπικού και των υπηρεσιών
της.Ως προς την ισχύ και τον έλεγχο των πράξεων που εκδίδουν τα όργανα
των κοινοτήτων καθώς και την εκλογή των
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τελευταίων εφαρµόζονται ,κατ’αρχήν,οι ίδιες ή ταυτόσηµες ρυθµίσεις µε
εκείνες για τους δήµους.Πρέπει πάντως να σηµειωθεί ότι αρκεί η σχετική
πλειοψηφία για τη νίκη ενός συνδυασµού στις εκλογές και την κατάληψη
των 3/5 των εδρών.Στις «καποδιστριακές» κοινότητες που σχηµατίστηκαν
µε το νόµο 2539/1997 δηµιουργήθηκαν κοινοτικά διαµερίσµατα όπου
εκλέγονται πάρεδροι για τους οποίους ισχύουν όσα
αναφέρθηκαν για τους δηµαρχιακούς παρέδρους(βλ.1.4.2.).

2.Οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις
Στο Σύνταγµα του 1975 προβλεπόταν ο σύγχρονος θεσµός της
νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης:αυτό προέβλεπε τη δια νόµου δυνατότητα
δηµιουργίας και άλλων βαθµών τοπικής αυτοδιοίκησης πλην του τότε
υφιστάµενου πρώτου βαθµού.Έγιναν επανειληµµένες προσπάθειες έκτοτε,
προκειµένου ο νοµός να αποτελέσει το δεύτερο βαθµό τοπικής
αυτοδιοίκησης(π.χ. ο νόµος 1622/1986,οι προσπάθειες που κατέβαλε η
«οικουµενική» κυβέρνηση κ.ά.).Τελικά ο θεσµός ενεργοποιήθηκε µε το
νόµο 2218/1994 ο οποίος τροποποιήθηκε µε τους νόµους 2240/1994 και
2303/1995.Ακολούθησε το κωδικοποιητικό Προεδρικό ∆ιάταγµα 30/1996«Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης»-που τροποποιήθηκε και πάλι µε το
νόµο 2503/1997.Ο νοµός πάντως εξακολουθεί να αποτελεί µονάδα
αποκεντρωµένης διοικήσεως του κράτους,χωρίς νοµική προσωπικότητα.
Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση δηµιουργήθηκε µε βάση την κατανοµή
της χώρας σε νοµούς.Μέχρι εκείνο το χρονικό σηµείο υπήρχαν οι παλαιές
κρατικές νοµαρχίες οι οποίες αποτελούσαν από το 1833 τον κορµό του
αποκεντρωτικού συστήµατος στη χώρα.Όλοι οι διοικητικοί µηχανισµοί των
παλαιών νοµαρχιών και τα τοπικά ταµεία µεταφέρθηκαν µαζί µε το
προσωπικό τους και όλες τους τις αρµοδιότητες στους νέους ΟΤΑ.Το
ηγετικό όργανο της διοίκησης στο νοµό,ο κρατικός νοµάρχης
καταργήθηκε.Ο νέος αιρετός νοµάρχης θα εκλεγόταν άµεσα ως επικεφαλής
συνδυασµού που θα διέθετε ισχυρότατη πλειοψηφία τριών πέµπτων στο
νοµαρχιακό συµβούλιο.Ο νοµάρχης θα αποτελεί στο εξής
δεσπόζουσα,εκτελεστική µορφή.Οι πρώτες νοµαρχιακές εκλογές έγιναν το
1995 µαζί µε τις δηµοτικές.
Ωστόσο τα όρια των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων δεν συµπίπτουν
πάντα µε τα όρια των νοµών.Έτσι έχουν δηµιουργηθεί ΝΑ(απλές) των
οποίων τα όρια συµπίπτουν µε τα όρια των νοµών και τρεις ΝΑ των οποίων
τα όρια δε συµπίπτουν µε τα όρια των νοµών αλλά
το έδαφός τους καλύπτει την έκταση περισσοτέρων νοµών(ενιαίες).Οι
τελευταίες είναι:η ΝΑ της Αθηνών –Πειραιώς µε έδρα την Αθήνα,η
Ροδόπης-Έβρου µε έδρα την Κοµοτηνή και η Καβάλας-∆ράµας-Ξάνθης µε
έδρα την Ξάνθη(επίσης υπάρχει η δυνατότητα δηµιουργίας Ενιαίας ΝΑ στη
Θεσσαλονίκη,βάσει προεδρικού διατάγµατος, που θα συµπεριλαµβάνει και
γειτονικούς νοµούς).Σε κάθε ΝΑ αναπτύσσονται Νοµαρχιακά ∆ιαµερίσµατα
ίσα προς τους νοµούς που τη
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συναποτελούν.Ειδικό καθεστώς αποτελεί το Άγιο Όρος το οποίο διατηρεί το
αρχαίο προνοµιακό καθεστώς του:αποτελεί αυτοδιοίκητο τµήµα του
Ελληνικού Κράτους,η κυριαρχία πάνω σ’αυτό παραµένει άθικτη(άρθρο 105
του Συντάγµατος).
Η ΝΑ αποτελεί χωρικό νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου,
αντίστοιχο προς τους δήµους και τις κοινότητες,µε τους οποίους όµως
βρίσκεται απλά σε παράλληλη σχέση,χωρίς να έχει καµία σχέση εξουσίας
µαζί τους.
Το νοµαρχιακό συµβούλιο,η νοµαρχιακή επιτροπή και ο νοµάρχης
καθώς επίσης και ο βοηθός νοµάρχη είναι τα όργανα των νοµαρχιακών
αυτοδιοικήσεων.Ακόµη προβλέπεται και η σύσταση οικονοµικής και
κοινωνικής επιτροπής ως συµβουλευτικού οργάνου.Το νοµαρχιακό
συµβούλιο έχει γενική αρµοδιότητα και αποτελείται από 21-37 µέλη
ανάλογα µε τον πληθυσµό(διαθέτει τριµελές προεδρείο που εκλέγεται
µεταξύ των µελών του για διετή θητεία).
Η νοµαρχιακή επιτροπή αποτελείται από το νοµάρχη ή το βοηθό
νοµάρχη που ορίζεται από τον πρώτο ως πρόεδρος και ανάλογα και από 4-6
µέλη ανάλογα µε το µέγεθος του νοµαρχιακού συµβουλίου.Στις
αρµοδιότητές της ανήκει η σύνταξη προϋπολογισµού της ΝΑ,οι διαγωνισµοί
και οι δηµοπρασίες ενώ µπορεί να αποκτήσει και άλλες αρµοδιότητες
κατόπιν σχετικής παραχωρήσεως από το νοµαρχιακό συµβούλιο(άρθρο 58
ΚΝΑ).
Ο νοµάρχης εκτελεί τις αποφάσεις του νοµαρχιακού συµβουλίου
εκπροσωπεί τη ΝΑ και είναι προϊστάµενος του προσωπικού και των
υπηρεσιών(άρ.62 ΚΝΑ).Ο νοµάρχης επικουρείται από βοηθούς νοµάρχες:ο
αριθµός τους κυµαίνεται από 1-4,ορίζονται για διετή θητεία από τον
νοµάρχη και είναι επιφορτισµένοι µε αρµοδιότητες που τους µεταβιβάζονται
από τον τελευταίο.
Η οικονοµική και κοινωνική επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους
της ΤΕ∆Κ,οργανώσεων εργοδοτών και
εργαζοµένων,επιµελητηρίων,επιστηµονικών και συνεταιριστικών
οργανώσεων ,καθώς και των εργαζοµένων στην ΝΑ.Λόγω της δράσης των
περιφερειών το συµβουλευτικό αυτό όργανο δεν εµφανίζει ιδιαίτερα
αναπτυγµένη δράση.
Οι εκλογικές ρυθµίσεις είναι σε γενικές γραµµές ίδιες µε αυτές των
πρωτοβάθµιων ΟΤΑ.Επιτρέπονται οι υποψηφιότητες µόνο σε συνδυασµούς
και η εκλογική νίκη επιτυγχάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία έστω και σε
δύο γύρους(άρ.36ΚΝΑ).Ο επιτυχών συνδυασµός καταλαµβάνει τα 3/5 των
εδρών.Οι ειδικότερες ρυθµίσεις για τα όργανα,την ανάδειξη και τη
λειτουργία τους είναι ανάλογες µε αυτές των πρωτοβάθµιων οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης.
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2.1.Οι ενιαίες νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις
Στα διαµερίσµατα των ενιαίων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων
λειτουργούν τα όργανα που λειτουργούν και στις απλές ΝΑ.Όµως διαθέτουν
επιπλέον έναν πρόεδρο,τον υπερνοµάρχη, και ένα συµβούλιο που
αποτελείται από όλους τους συµβούλους των διαµερισµάτων.Ο
υπερνοµάρχης,ο αντιπρόεδρος και ο γραµµατέας συγκροτούν και τριµελή
επιτροπή που αποτελεί ιδιαίτερο όργανο και ασκεί αρµοδιότητες ανάλογες
προς αυτές των νοµαρχιακών επιτροπών.
Ο υπερνοµάρχης εκλέγεται απευθείας από τους δηµότες µε
αντίστοιχο ψηφοδέλτιο που περιλαµβάνει και υποψηφίους νοµάρχες για τα
νοµαρχιακά διαµερίσµατα αλλά και τους υποψηφίους για τα νοµαρχιακά
συµβούλια των διαµερισµάτων.
Τα νοµαρχιακά όργανα των ενιαίων ΝΑ ασκούν ανάλογες
αρµοδιότητες µε αυτές των απλών:έτσι τα νοµαρχιακά διαµερίσµατα
λειτουργούν αυτοτελώς.

2.2.Τα επαρχεία στα πλαίσια των νοµαρχιακών
αυτοδιοικήσεων
Στα πλαίσια των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων ενδέχεται να
λειτουργούν επαρχεία τα οποία αποτελούν εξέλιξη των παλαιών
επαρχείων.Έχουν ως βουλευόµενο όργανο το επαρχιακό συµβούλιο και
µονοπρόσωπο όργανο τον έπαρχο.Το επαρχιακό συµβούλιο συγκεντρώνει
όλους τους νοµαρχιακούς συµβούλους της περιοχής του επαρχείου ενώ
έπαρχος ορίζεται εκείνος που πλειοψήφησε σε επίπεδο ΝΑ από τους
υποψηφίους της πλειοψηφίας στην περιοχή του επαρχείου29.

Γ.Αρµοδιότητες των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης
Με τον όρο αυτοδιοίκηση εννοούµε την άσκηση διοικητικών
αρµοδιοτήτων από διοικητική µονάδα που βρίσκεται εκτός του σώµατος
των άµεσων κρατικών υπηρεσιών και είναι οργανωµένη ως ξεχωριστό
νοµικό πρόσωπο µε δικούς του φορείς.Τα όργανα λοιπόν της αυτοδιοίκησης
διεκπεραιώνουν στην περιφέρειά τους και πολλές αλλότριες
υποθέσεις.Όπως προαναφέραµε, κάποιες φορές,τα όργανα της
αυτοδιοίκησης ασκούν κρατικές αρµοδιότητες και λειτουργούν ως κρατικά
και συνακόλουθα υπάγονται σε ιεραρχικό έλεγχο(π.χ.για τους δηµάρχους
και τους εναποµείναντες κοινοτάρχες η χορήγηση πιστοποιητικών,τα
καθήκοντα ληξιάρχου,επίδοση εγγράφων σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ΚΠολ∆ και για τους νοµάρχες η εκδόση διαβατηρίων,διαπιστωτικών
πράξεων για την ιθαγένεια κ.ά.).Οι υπόλοιπες οικείες αρµοδιότητες
ασκούνται αυτοτελώς και αφορούν τις τοπικές υποθέσεις(άρθρο 102παρ.1
και 2 Σ).Ας δούµε αναλυτικά τις
29.Βλ. «Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην Ελλάδα»,όπ.π.(υποσηµ.16),σελ.65επ.και «∆ιοικητικό
∆ίκαιο»,όπ.π.(υποσηµ.18),σελ.176 επ..
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αρµοδιότητες των οργάνων που προαναφέρθηκαν.

1.Οι δηµοτικές και κοινοτικές αρµοδιότητες
Βασικό έργο των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ είναι η προαγωγή των
κοινωνικών και οικονοµικών συµφερόντων καθώς και των πολιτιστικών και
πνευµατικών ενδιαφερόντων των κατοίκων τους,σύµφωνα µε το άρθρο 24
∆ΚΚ ενώ έχουν αρµοδιότητα για τις τοπικές υποθέσεις(για διάκριση
υποθέσεων βλ. ΙΙ,Γ).Στη συνέχεια το άρθρο προχωρά σε ενδεικτική
απαρίθµηση των αρµοδιοτήτων των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ.Έτσι έχουµε στα
άρθρα 24,25,37,38 του ∆ΚΚ:
Στον τοµέα της υλικοτεχνικής υποδοµής οι ΟΤΑ είναι υπεύθυνοι για
την κατασκευή,συντήρηση και λειτουργία των συστηµάτων λυδρευσης και
αποχέτευσης,των έργων ηλεκτροφωτισµού και κοινόχρηστων
χώρων,δηµοτικής οδοποιίας,των αντιπληµµυρικών και εγγειοβελτιωτικών
έργων,πλατειών και γεφυρών,των χ.ωρων πρασίνου,υπαίθριων
κοινόχρηστων χώρων και,δηµοτικών χώρων αναψυχής και των παιδικών
χαρών.
Όσον αφορά τον τοµέα της εκπαίδευσης,του πολιτισµού και του
αθλητισµού οι ΟΤΑ είναι υπεύθυνοι για την κατασκευή,επισκεύη και
συντήρηση σχολικών κτιρίων,για τις δηµοτικές/κοινοτικές βιβλιοθήκες,τα
µουσεία,τις πινακοθήκες,τις φιλαρµονικές,τα θέατρα,τα δηµοτικά στάδια
και γυµναστήρια,τους δηµοτικούς χώρους άθλησης εν γένει και τα κέντρα
νεότητας καθώς και την ρύθµιση των όρων χρήσης και λειτουργίας τους.
Για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν αρµοδιότητες για την
καθαριότητα και τη διαχείριση των απορριµάτων,την αξιοποίηση ήπιων
µορφών ενέργειας,τη γνωµοδότηση για οποιαδήποτε διοικητική κανονιστική
πράξη των κρατικών αρχών που αφορά την προστασία του
περιβάλλοντος,τη ρύθµιση της καταπολέµησης της ηχορύπανσης,της
προστασίας των θαλασσών από πηγές ξηράς,καθώς και των υπόγειων και
επίγειων υδάτινων αποθεµάτων από τη ρύπανση.
Στον τοµέα της δηµόσιας υγείας οι ΟΤΑ είναι υπεύθυνοι για την
κατασκευή,συντήρηση και λειτουργία κοιµητηρίων,δηµοτικών λουτρών και
αποχωρητηρίων καθώς και για την έκδοση σχετικών κανονισµών και για τον
έλεγχο των αδέσποτων ζώων και την ρύθµιση θεµάτων δηµόσιας
καθαριότητας.
Επίσης για τον τοµέα των συγκοινωνιών,τη στάθµευση και την οδική
κυκλοφορία οι ΟΤΑ έχουν την ευθύνη για τον προσδιορισµό και τη
λειτουργία των χώρων στάθµευσης οχηµάτων και τον έλεγχο τήρησης των
σχετικών διατάξεων,τη διοίκηση της αστικής συγκοινωνίας(όχι πάντα
όµως,όπως π.χ. για την περιοχή της Αθήνας),τον καθορισµό
πεζοδρόµων,κατευθύνσεων της κυκλοφορίας,ρύθµισης της κυκλοφορίας,
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τη σήµανση των δηµοτικών και κοινοτικών οδών,την ονοµασία τους,την
τοποθέτηση πινακίδων και αριθµήσεων.
Τελειώνοντας την αναφορά µας στις αρµοδιότητες των
πρωτοβάθµιων ΟΤΑ θα πρέπει να σηµειώσουµε και αυτές που αφορούν την
τοπική οικονοµία.Έτσι οι ΟΤΑ χορηγούν άδειες σε
µικροπωλητές,διαφήµισης,λειτουργίας κυλικείων σε κοινόχρηστους
χώρους,χρήσης κοινόχρηστου χώρου,δηµιουργούν δηµοτικές/κοινοτικές
επιχειρήσεις µε σκοπό την δηµιουργία εσόδων ή την οικονοµική
εκµετάλλευση έργων που εξυπηρετούν το κοινό και καθορίζουν τους όρους
λειτουργίας των δηµοτικών και κοινοτικών αγορών και των τόπων
αγορών,των εµποροπανηγύρεων,των νυκτερινών κέντρων,των µπαρ και των
συναφών καταστηµάτων.

2.Οι νοµαρχιακές αρµοδιότητες
Με το νόµο 2240/1994 προβλεπόταν ότι οι αρµοδιότητες που θα
µεταφερόταν από τις παλαιές νοµαρχίες στις νέες ΝΑ θα αφορούσαν µόνο
τις τοπικές υποθέσεις νοµαρχιακού,βέβαια επιπέδου.Προορισµός των ΝΑ θα
είναι η οικονοµική,κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειάς
τους(άρθρο 1 παρ.3 ΚΝΑ).
Στην περίπτωση των δευτεροβάθµιων ΟΤΑ δεν ακολουθήθηκε η
ενδεικτική απαρίθµηση αρµοδιοτήτων όπως στους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ. Οι
νεότερες διατάξεις για τις νοµαρχιακές αρµοδιότητες είναι διάσπαρτες σε
διάφορα νοµοθετήµατα και µόνο ένας µικρός αριθµός(αρµοδιοτήτων)
συγκεντρώθηκε σε ένα συγκεκριµένο νοµοθέτηµα.Στο νόµο 2647/1999,στο
άρθρο 2,καταγράφονται αρµοδιότητες που αφορούν τοµείς όπως
γεωργία,υγεία.µεταφορές κ.ά.
Σηµαντικές αρµοδιότητες της ΝΑ είναι:η
µελέτη,εκτέλεση,αστυνόµευση και συντήρηση των δηµοσίων έργων
νοµαρχιακού επιπέδου,τον έλεγχο των ιδιωτικών κλινικών και των
διαιτολογικών µονάδων,την επιχορήγηση και τον έλεγχο κοινωφελών
ιδρυµάτων,την οικονοµική ενίσχυση ή την επείγουσα περίθαλψη ενδεών,την
εφαρµογή προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής,τον έλεγχο και τον καθορισµό
δροµολογίων ΚΤΕΛ,τη συµµετοχή στις διαδικασίες του πολεοδοµικού
σχεδιασµού,τη χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου και τη
χορήγηση αδειών σε µεγάλο αριθµό επαγγελµάτων όπως είναι για
παράδειγµα φαρµακοποιοί,οδοντίατροι,αισθητικοί.κοµµωτές κ.ά.

∆.Έσοδα και οικονοµική διαχείριση στους ΟΤΑ
Όπως συµπεραίνουµε από όσα εκθέσαµε πιο πάνω, οι ΟΤΑ έχουν
επιφορτιστεί µε πολυάριθµες αρµοδιότητες,η αποτελεσµατική άσκηση των
οποίων προϋποθέτει τον εξοπλισµό των ΟΤΑ µε ανάλογους πόρους.Το
Σύνταγµα επιβάλλει στο κράτος να εξασφαλίζει τους
αναγκαίους πόρους για τους ΟΤΑ(άρθρο 102 παρ.6):οι τελευταίοι
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εξάλλου δεν διαθέτουν οικονοµική αυτοτέλεια(άρθρο 78 Σ).Οι
«ανθρώπινοι πόροι» ,δηλαδή το προσωπικό των ΟΤΑ επιλέγονται από µία
ανεξάρτητη διοικητική αρχή που είναι το ΑΣΕΠ.
Οι ΟΤΑ διαθέτουν έσοδα τα οποία διακρίνονται σε τακτικά και
έκτακτα.Τα έκτακτα προέρχονται από φόρους,τέλη,δικαιώµατα και
εισφορές,εκµετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας
τους,θεσµοθετηµένους πόρους και τακτικές επιχορηγήσεις από τον κρατικό
προϋπολογισµό.Από την άλλη πλευρά τα έκτακτα συνίστανται σε
δάνεια,δωρεές,κληροδοσίες και κληρονοµίες,εκποίηση περιουσιακών
στοιχείων,έκτακτες επιχορηγήσεις από δηµόσιους φορείς, χρηµατοδοτήσεις
της ΕΕ ή άλλων διεθνών οργανισµών και έσοδα από οποιαδήποτε άλλη
πηγή.Από τα εν λόγω έσοδα σηµαντικά είναι αυτά που προέρχονται από
τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους(ΚΑΠ).Πρόκειται για τη συµµετοχή της
τοπικής αυτοδιοίκησης σε έσοδα του κρατικού προϋπολογισµού τα οποί
εισπράττονται από κρατικές υπηρεσίες.
Οι ΟΤΑ είναι ΝΠ∆∆,διαθέτουν ως τέτοια ιδιωτική και δηµόσια
υπηρεσία,καταρτίζουν προϋπολογισµό και απολογισµό,υφίστανται
περιορισµούς ως προς τις δαπάνες τους και την διαχείριση,υπάγονται σε
ειδικές διατάξεις ως προς το λογιστικό τους σύστηµα και ελέγχονται
δηµοσιονοµικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο(άρθρο 98),ενώ ορισµένοι
συγκροτού δική τους ταµιακοί υπηρεσία.

Ε.Η άσκηση κρατικής εποπτείας στους ΟΤΑ
Η τοπική αυτοδιοίκηση υπόκειται στα συστήµατα ελέγχου της
δηµόσιας διοίκησης.Ως προς αυτήν εφαρµόζεται ο δικαστικός και
δηµοσιονοµικός έλεγχος της διοίκησης καθώς και διάφοροι νεότεροι
θεσµοί.Η κρατική εποπτεία που είναι και συνταγµατικά κατοχυρωµένη στο
άρθρο 102 παρ.5 αποβλέπει στη διασφάλιση της ενότητας της δηµόσιας
διοίκησης,την περιφρούρηση της νοµιµότητας και την αποτελεσµατική
προστασία των δικαιωµάτων των διοικουµένων και φυσικά βρίσκει
εφαρµογή και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Οι πράξεις όλων των οργάνων των ΟΤΑ και των νοµικών τους
προσώπων δηµοσίου δικαίου αποστέλλονται υποχρεωτικά στο ΓΓΠ.Αυτός
τις ελέγχει σε πρώτο στάδιο και όσες από αυτές θεωρεί µη νόµιµες τις
παραπέµπει αιτιολογηµένα σε ειδική επιτροπή εποπτείας που συγκροτείται
σε κάθε περιφέρεια.Το όργανο αυτό που αποτελείται από ένα µέλος του
Νοµικού Συµβουλίου του κράτους,ως πρόεδρο,και δύο ανώτερους
υπαλλήλους της περιφέρειας έχει το δικαίωµα να ακυρώνει τις πράξεις που
έχουν παραπεµφθεί και τις κρίνει ως παράνοµες.Κάθε δηµότης ή πολίτης
που έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να προσφύγει απευθείας στην επιτροπή
κατά πράξεως συλλογικού ή µονοµελούς οργάνου πρωτοβάθµιου
ΟΤΑ.Όσον αφορά τις πράξεις των δευτεροβάθµιων ΟΤΑ είναι δυνατό να
ασκηθεί αντίστοιχη προσφυγή µόνο κατά πράξεων συλλογικών οργάνων και
από όσους έχουν έννοµο
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συµφέρον.Επίσης ο ΓΓΠ µπορεί να ακυρώσει ο ίδιος πράξη µονοµελούς
οργάνου δευτεροβάθµιου ΟΤΑ κατόπιν προσφυγής από οποιονδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον.
Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι κρατική εποπτεία
ασκείται και στα πρόσωπα που συγκροτούν τα όργανα των ΟΤΑ.Ο ΓΓΠ
µπορεί να τους επιβάλλει µε αιτιολογηµένη απόφασή του και µε τη
σύµφωνη γνώµη ειδικού πενταµελούς συµβουλίου ορισµένες
ποινές.Συγκεκριµένα:για σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή
υπέρβαση της αρµοδιότητας τους από δόλο ή βαριά αµέλεια επιβάλλει την
ποινή της αργίας έως τριών µηνών ενώ για ειδικότερες περιπτώσεις που
προβλέπονται στο νόµο επιβάλλει τις ποινές της αργίας ή της έκπτωσης.Για
σοβαρούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλεται η ποινή της απόλυσης
µε σύµφωνη γνώµη ειδικού συµβουλίου,µε απόφαση Υπουργού για
πρωτοβάθµιους ΟΤΑ ή µε προεδρικό διάταγµα όταν πρόκειται για
δευτεροβάθµιους.Κατά των αποφάσεων του ΓΓΠ που επιβάλλουν ποινή
αργίας ή έκπτωσης είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του
Υπουργού Εσωτερικών ενώ κατά της απόφασης του τελευταίου είναι
δυνατή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας30.

Στ.∆ιαπιστώσεις –συµπεράσµατα
Από την ενότητα σχετικά µε την τοπική αυτοδιοίκηση που µόλις
αναπτύξαµε, γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες τόσο στους
πρωτοβάθµιους όσο και στους δευτεροβάθµιους ΟΤΑ. Όσον αφορά τους
πρωτοβάθµιους παρατηρούµε ότι οι ΟΤΑ σε αρκετές περιπτώσεις έχουν
ουσιαστικά αποδυναµωθεί και η αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη
εξυπηρέτηση του πολίτη δεν είναι πάντα εφικτή.Σε επίπεδο ΝΑ οι
σηµαντικές διαφορές που παρατηρούνται ως προς το µέγεθος των διαφόρων
ΝΑ αλλά και η σύγχυση ως προς το εύρος των αρµοδιοτήτων τους επίσης
δηµιουργούν προβλήµατα.
Η ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης σε πόρους, µέσα,
αρµοδιότητες,ανθρώπινο δυναµικό και στην υποδοµή αλλά και η βελτίωση
της οργάνωσης των µεθόδων και των διαδικασιών της λειτουργίας της θα
έχει ως αποτέλεσµα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη.Η
διοίκηση θα προάγει και θα εξυπηρετεί το τοπικό δηµόσιο συµφέρον σε
συνθήκες δηµοκρατικής νοµιµοποίησης και ελέγχου.

IV:ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η διοικητική διαίρεση της χώρας αποτελεί τη βασική µορφή
διαίρεσης µιας χώρας γιατί σε αυτή στηρίζονται όλες οι άλλες εσωτερικές
διαµορφώσεις των θεσµών του κράτους.Αν η διαίρεση δεν είναι η
κατάλληλη και η πλέον πρόσφορη για την οικονοµική,την
30.Βλ. «Η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην Ελλάδα»,όπ.π.(υποσηµ.16),σελ.80,81,82 και 83.
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κοινωνική,την πολιτική και την πολιτισµική ανάπτυξη και τον
εκσυγχρονισµό,αν δεν διευκολύνει και δεν εξυπηρετεί την πολύπλευρη
ανάπτυξη τότε µοιραία η τελευταία θα υποφέρει.
Έτσι,όσον αφορά τα ελληνικά δεδοµένα, πρωταρχικός στόχος της
πολιτείας θα πρέπει πάντα να είναι η αποτελεσµατική και πλήρης λειτουργία
της αποκέντρωσης και της τοπικής αυτοδιοίκησης µε ένα σύστηµα
κατανοµής αρµοδιοτήτων,λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεων που να
είναι ορθολογικό,διαυγές,φιλικό προς τον πολίτη,αξιόπιστο και συνεπές,µε
τη λήψη αποφάσεων στο κατάλληλο επίπεδο-πάντα µε τον απαραίτητο
έλεγχο.Η διοίκηση και οι διαιρέσεις της, κατά αυτόν τον τρόπο, δε θα
αποτελούν εµπόδια και µέσα καθυστέρησης και οπισθοδρόµησης αλλά
µοχλούς και όπλα ανάπτυξης και εκσυγχρονισµού.Θα διασφαλίζεται η
αποδοτικότητά της διοίκησης και κατ’επέκταση θα διατηρείται ζωντανή η
δηµοκρατία.

V:ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1.Νοµολογία
• ΣτΕ,3440/1998(Ολ),(275179)#
∆∆ΙΚΗ/1999(60),Ε∆ΚΑ/2000(113),ΝοΒ/1999(1010).Νοµαρχιακή
αυτοδιοίκηση.Οι κατά τόπους νοµαρχίες δεν έχουν δική τους νοµική
προσωπικότητα,έχουν όµως δικά τους όργανα και αρµοδιότητες και
νοµιµοποιούνται να ασκήσουν ένδικα βοηθήµατα και µέσα κατά
πράξεων που αναφέρονται στις αρµοδιότητές τους.Αντίθετη
µειοψηφία.Νοµιµοποίηση πληρεξουσίου δικηγόρου.Αρκεί η απόφαση
νοµάρχη και δεν απαιτείται απόφαση της νοµαρχιακής
επιτροπής.Μεταφορά αρµοδιοτήτων από το κράτος στους ΟΤΑ και
αντιστρόφως.Προστασία των µειονεκτούντων ατόµων µε το
ν.1648/1986.Συνταγµατικά επιτρεπτή η ανάληψη της σχετικής
αρµοδιότητας από το κράτος,ανεξάρτητα της ανάθεσης αυτής στο
παρελθόν στη νοµαρχιακή αυτοδιοόκηση.Συνταγµατικότητα του
ν.2218/1994.

• ΣτΕ ,3194/1990,(9313)#
ΑΡΜ/1991(78),ΤΟΣ/1991(643).Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.Συνένωση περισσοτέρων κοινοτήτων σε
δήµο.∆ιαδικασία.Συνταγµατικότητα του προεδρικού διατάγµατος που
ρυθµίζει τη συνένωση ΟΤΑ.∆ιοικητική δικονοµία.Έννοµο συµφέρον
συνενούµενης κοινότητας για άσκηση αίτησης ακύρωσης του Π∆. που
προβλέπει τη συνένωση.
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• ΣτΕ,2318/1999(278374)#
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 1999.Σχέδια πόλεων.Χωροταξία και
πολεοδοµία.Ανάθεση των αρµοδιοτήτων αυτών στην κρατική διοίκηση
από το ίδιο το Σ.∆ιάκριση µεταξύ κράτους και ΟΤΑ.Τροποποίηση
σχεδίου πόλεως και έγκριση της τροποποίησης από το νοµάρχη κατά το
Π∆ 183/1986.Ο νοµάρχης αποτελεί πλέον όργανο της τοπικής
αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθµού και οι σχετικές διατάξεις για την εν
λόγω αρµοδιότητά του είναι αντισυνταγµατικές.Ακύρωση της πράξεως
εγκρίσεως τροποποιήσεως σχεδίου πόλεως.
• ΣτΕ,888/1997
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ/1997(1),ΑΡΜ/1997(721).Νοµαρχιακή
αυτοδιοίκηση.Στις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις,οι οποίες αποτελούν
ΟΤΑ δεύτερης βαθµίδας,παρέχεται από το Σ µόνο αυτοδιοίκηση,δηλαδή
εξουσία να αποφασίζουν επί τοπικών υποθέσεων νοµαρχιακού επιπέδου
και όχι επί γενικών –κρατικών υποθέσεων,οι οποίες ανήκουν
αποκλειστικά και µόνο στο κράτος,η άσκηση ορισµένων από τις οποίες
µπορεί να ανατεθεί από τον κοινό νοµοθέτη στους ΟΤΑ και δεν
καθιερώνεται τεκµήριο αρµοδιότητας τπέρ των ΝΑ.Η αρµοδιότητα προς
συγκρότηση των συλλογικών οργάνων διοικήσεως των ΝΠ∆∆
παρεκρατήθη υπέρ του Περιφερειακού διευθυντή,ο οποίος είναι όργανο
του κράτους.Στην αρµοδιότητα του τελευταίου ανήκει ο διορισµός και η
αντικατάσταση των µελών των Επιτροπών ∆ιοικήσεως των Εθνικών
Γυµναστηρίων.Η διάταξη του άρθρου 4 παρ. 6 του νόµου 2240/1995 δεν
αντίκειται στο άρθρο 102 του Συντάγµατος.
• ΣτΕ,10/2004(342170)#
Νοµαρχιακές εκλογές.Η αίτηση αναίρεσης που στρέφεται κατά
απόφασης του διοικητικού εφετείου που εκδόθηκε επί διαφοράς σχετικής
µε το κύρος των νοµαρχιακών εκλογών υπογράφεται από τον ίδιο τον
αναιρεσείοντα ,ο οποίος δεν έχει την ιδιότητα του δικηγόρου και είναι
απαράδεκτη.
ΣτΕ,251/2003(322870)#
Ακύρωση απόφασης δηµοτικού συµβουλίου για παραχώρηση δηµοτικού
ακινήτου σε σύλλογο.∆ιαφορά που δε συνδέεται άµεσα µε την οργάνωση
και λειτουργία των ΟΤΑ.
•

ΣτΕ,5062/1997(Ολ.),(252690)
Αναστολή της λειτουργίας της χωµατερής Άνω Λιοσίων µε απόφαση του
δήµου.Ακύρωση της αποφάσεως λόγω ελλείψεως αρµοδιότητας του
ανωτέρου οργάνου προς έκδοση της απόφασης αυτής.
•
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• ΣτΕ,135/1999(272235)#
Απαλλοτρίωση ακινήτων.Ως αρχή κατά της παράλειψης οφειλόµενης
ενέργειας της οποίας ασκείται αίτηση ακύρωσης,νοείται όχι µόνο ο
Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε αλλά και ο νοµάρχης,ο έπαρχος ή ο οικείος
δήµος.Υποχρέωση της διοίκησης να άρει ρυµοτοµική
απαλλοτρίωση,εφόσον η δέσµευση του ακινήτου υπερβαίνει τα εύλογα
χρονικά όρια.Μερικά δεκτή η αίτηση ακύρωσης.
• ΣτΕ,951/2002(3110889)
Τροποποίηση ρυµοτοµικού σχεδίου µε πράξη νοµάρχη.Συνιστά
πολεοδοµική ρύθµιση η οποία ασκείται µόνο από το κράτος και δεν
δύναται να µεταβιβασθεί σε όργανα της τοπικής
αυτοδιοίκησης.Ακυρωτέα η πράξη ως εκδοθείσα από αναρµόδιο
όργανο.Η ύπαρξη σχετικής αρµοδιότητας ερευνάται αυτεπάγγελτα από
το δικαστήριο.
• ΣτΕ,288/2002(320934)#
Ο ΓΓΠ µπορεί να παραπέµπει στην επιτροπή του άρθρου 7 του νόµου
2839/2000,τις πράξεις των δηµοτικών και κοινοτικών συµβουλίων που
θεωρεί αιτιολογηµένα µη νόµιµες,προκειµένου να ασκηθεί επί αυτών
έλεγχος νοµιµότητας.Καθορισµός µε απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου το τέλος καθαριότητας και φωτισµού.Η σχετική πράξη έχει
κανονιστικό χαρακτήρα και για να λάβει νόµιµη υπόσταση απαιτείται
τοιχοκόλληση ολόκληρου του κειµένου στο δηµοτικό κατάστηµα.Η
πράξη παραποµπής στην επιτροπή αναρµοδίως υπογράφεται από την
προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης της
περιφέρειας Αττικής αφού δεν εκχώρησε µεταβίβαση της σχετικής
αρµοδιότητας.Οι κανονιστικές πράξεις δεν χρήζουν αιτιολογίας.Μη
νόµιµη η προσβαλλόµενη απόφαση της επιτροπής.Αντίθετη
µειοψηφία.∆εκτή η αίτηση ακύρωσης.
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∆ιατάσσει την απόδοση παραβόλου και
Επιβάλλει στο δήµο Αθηναίων την δικαστική δαπάνη της αιτούσης
εταιρείας η οποία ανέρχεται στο ποσό των 28000 δραχµών.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου και η απόφαση
δηµοσιεύθηκε σε δηµόσια συνεδρίαση της 8ης Μαίου του ίδιου έτους.

2. «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ»
Περίληψη
Η διοικητική αποκέντρωση και η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελούν
βασικούς θεσµούς και όργανα του διοικητικού συστήµατος της Ελλάδας
αλλά και γενικότερα της πολιτικής και της κοινωνικής ζωής όσο και της
παράδοσης του τόπου,όπως άλλωστε φάνηκε και από την ιστορική
αναδροµή που επιχειρήσαµε.Η σηµασία τους αντανακλάται στο γεγονός ότι
το ίδιο το Σύνταγµα προβλέπει την ύπαρξη και τη λειτουργία τους στις
διατάξεις των άρθρων 101 και 102 ταντιστοίχως.Γι’αυτό το λόγο λοιπόν θα
πρέπει να επιδεικνύεται διαρκές ενδιαφέρον από την πλευρά της πολιτείας
για την αποτελεσµατική λειτουργία της αποκέντρωσης και της τοπικής
αυτοδιοίκησης µε την εκχώρηση ουσιαστικών αρµοδιοτήτων στα όργανά
τους και την προσαρµογή των θεσµών στα εκάστοτε δεδοµένα.Με αυτόν
τον τρόπο θα λειτουργεί καλύτερα και αποτελεσµατικότερα η διοίκηση και
κατ’επέκταση το κοινωνικό κράτος.
«DECENTRALIZATION AND LOCAL AUTHORITY»

Summary
Administrative decentralization and local autority compose some of
the most important basic institutions and organs of the administrative system
in Greece.They also play a significant part in the political,social life and the
tradition of the country, as we have showed in the hystorical
tetrospection.Their meaning is reflected on the fact that the Constitution
includes their existence and function in the articles 101 and 102.For this
reason, the state has to demonstrate continual interest in the efficient
function of the administrative decentralization and local authority.This can
successfully happen by the concession of substantial responsibilities in their
organs and the adaptation of the institution of the institutions to the
facts.Finally,the administration as well as the social state will work better
and more effective.
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3.ΛΗΜΜΑΤΑ
Αντιβασιλεία,αποκέντρωση,αρµοδιότητες,Βενιζέλος,∆ήµαρχος,∆ήµοι,
δηµοτικό συµβούλιο,διαµέρισµα,διοίκηση,επαρχιακό συµβούλιο, έπαρχος,
«Ιωάννης Καποδίστριας»,κοινοτάρχης,κοινότητες,κρατική
εποπτεία,Μάουερ,µεταπολίτευση,νοµάρχης,νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση,
νοµαρχιακό συµβούλιο,νοµοί,πάρεδρος,περιφέρεια,πόροι,τοπικές
υποθέσεις, τοπική αυτοδιοίκηση.

ENTRIES
Regency,decentralization,responsibilities,Venizelos,mayor,municipality,mun
icipal council,region,administration,sub-prefectorial council,sub-prefect,
«Ioannis Kapodistrias»,head of a village,community,state
inspection,Maurer,political changeover,prefect,prefectional
authorities,prefectional council, prefectures, deputy, district, resources, local
assumptions,local authority.
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