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1.    Οι αρμοδιότητες των Δήμων και των
Κοινοτήτων

Το αναθεωρημένο 102 άρθρο του Συντάγ-
ματος, αναγνωρίζει, ότι  υπέρ  των Οργανι-
σμών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη διοίκηση
των τοπικών υποθέσεων, συντρέχει τεκμήριο
αρμοδιότητας , ενώ, προβλέπει ότι το εύρος και
οι κατηγορίες αυτών καθώς και η κατανομή
τους ανάμεσα στους δύο βαθμούς θα καθορι-
σθούν με νόμο.
Παράλληλα ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής
Αυτονομίας, τον οποίο η χώρα μας έχει κυρώ-
σει με νόμο, θέτει ως βασική αρχή για την ανά-
θεση άσκησης μιας λειτουργίας, την αρχή της
επικουρικότητας και της εγγύτητας. Σύμφωνα
με τις αρχές αυτές, όσες λειτουργίες μπορούν

να ασκηθούν στο πλησιέστερο στον πολίτη επί-
πεδο, πρέπει να ανατίθεται στους αντίστοιχους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Όταν η ά-
σκηση αυτή υπερβαίνει τις δυνατότητες της κα-
τώτερης και πλησιέστερης στον πολίτη διοικη-
τικής μονάδας, λόγω της ευρύτητας ή του αντι-
κειμένου, τότε ανατίθεται στο αμέσως επόμενο
ανώτερο επίπεδο.
Οι διατάξεις λοιπόν του σχεδίου  του νέου
Δ.Κ.Κ, που αναφέρονται στις αρμοδιότητες, ε-
ναρμονίζονται σε μέγιστο βαθμό με το πνεύμα
των επιταγών του Συντάγματος και των αρχών
του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.
Έτσι για πρώτη φορά καθορίζεται κατά τομείς,
το εύρος των τοπικών υποθέσεων, για τη διεύ-
θυνση και τη ρύθμιση των οποίων, είναι αρμό-

διοι οι δήμοι και οι Κοινότητες.
Συγκεκριμένα, καθορίσθηκαν δύο κατηγορίες
αρμοδιοτήτων:
Α .H κατηγορία των αρμοδιοτήτων που απο-
τελούν καθαρά τοπικές υποθέσεις , το εύρος
των οποίων προσδιορίζεται σε  επτά τομείς,
στους οποίους  κατά τεκμήριο οι δήμοι και οι
κοινότητες, σύμφωνα με την αρχή της εγγύτη-
τας ,έχουν αρμοδιότητα να αναπτύξουν δρα-
στηριότητα και να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες
της τοπικής κοινωνίας.
Οι τομείς αυτοί είναι: της ανάπτυξης, του πε-
ριβάλλοντος, της ποιότητας ζωής και εύρυθ-
μης λειτουργίας των πόλεων και των οικι-
σμών, της απασχόλησης, της κοινωνικής
προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας,

Ïé êáéíïôïìßåò ôïõ íÝïõ
Äçìïôéêïý êáé Êïéíïôéêïý Êþäéêá

ικοσιπέντε  χρόνια
από τον πρώτο ουσια-
στικά Δημοτικό και
Κοινοτικό  Κώδικα
και ύστερα από τρεις
κωδικοποιήσεις  και

μια πληθώρα νομοθε-
τημάτων, φθάσαμε αισίως

στο σχέδιο του νέου Κώδικα, που
διαμόρφωσε η ειδική για το σκοπό
αυτό Επιτροπή, ύστερα από ένα και
πλέον χρόνο εργασιών της. Είναι
γεγονός ότι η Επιτροπή που συ-
γκροτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτε-
ρικών Δημ. Δ/σης και Αποκ/σης,
για τη σύνταξη του νέου Δ.Κ.Κ, ερ-
γάσθηκε με γνώμονα, να παρουσιά-
σει έναν Κώδικα, που ν' ανταποκρί-
νεται πραγματικά στις σύγχρονες α-
νάγκες και απαιτήσεις της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, πράγμα, που κατά
γενική ομολογία, σε γενικές γραμ-
μές, το πέτυχε, κάτω βέβαια από τις
σημερινές πολιτικοκοινωνικές συν-
θήκες, που επικρατούν στην ελληνι-
κή τοπική αυτοδιοίκηση.

Å
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πολιτισμού και αθλητισμού και της πολιτι-
κής προστασίας.
Β . Η κατηγορία των αρμοδιοτήτων, οι οποί-
ες έχουν κρατικό χαρακτήρα και η άσκησή
τους έχει ανατεθεί από το κράτος στους δήμους
και τις κοινότητες για την καλύτερη εξυπηρέτη-
ση των πολιτών ,όπως: η τήρηση του δημοτο-
λογίου και του μητρώου αρρένων και η έκδοση
των σχετικών πιστοποιητικών, η χορήγηση α-
δειών για διάφορες λειτουργίες που καθορίζει η
νομοθεσία, ο έλεγχος της τήρησης διατάξεων
σε περιπτώσεις, που ορίζονται συγκεκριμένα
κλπ.
Στην πρώτη κατηγορία  και ειδικότερα σε κάθε
τομέα, γίνεται προσπάθεια να περιληφθούν με
όσο το δυνατόν αναλυτικό τρόπο, οι αρμοδιό-
τητες που καλούνται να ασκήσουν οι δημοτικές
και κοινοτικές αρχές , ώστε να είναι σε θέση να
ανταποκριθούν στο νέο αναβαθμισμένο ρόλο
που καλούνται να διαδραματίσουν στις τοπικές
κοινωνίες.
Η απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων  ναι μεν μπο-
ρεί να ισχυρισθεί κανείς ότι είναι σχεδόν εξα-
ντλητική, παραμένει όμως και σε αυτό το σχέ-
διο του νέου Κώδικα, όπως και στον ισχύοντα,
ενδεικτική  και όχι οριστική, αφού το περιεχό-
μενο του όρου τοπική υπόθεση είναι εξαιρετικά
ρευστό. Η ρευστότητα αυτή είναι αποτέλεσμα
της συνεχούς μεταβολής που συντελείται στον
κοινωνικό χώρο στον οποίο αναφέρεται και ως
εκ τούτου η έννοια τοπική υπόθεση είναι έν-
νοια δυναμική και μεταβλητή. Γι’ αυτό ο τρό-
πος, με τον οποίο διατυπώνονται οι αρμοδιότη-
τες ,αφ ενός προδιαγράφει ένα γενικότερο
πλαίσιο μέσα στο οποίο, οι δημοτικές και κοι-
νοτικές αρχές μπορούν να αναπτύξουν την
πρωτοβουλία και τη δράση τους, αφ ετέρου δί-
νει μια δυναμική ανάλογα με τις ανάγκες όπως
προκύπτουν κάθε φορά και τα μέσα που διαθέ-
τουν να αναπτύξουν αυτή τη δράση.
Έτσι  π.χ. στον τομέα της Ανάπτυξης αναφέρε-
ται: « Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή
σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη
των περιοχών τους και την προώθηση εναλλα-
κτικών μορφών τουρισμού καθώς και η δη-
μιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων
αναψυχής και διακοπών» δείχνοντας έτσι τις
δυνατότητες που έχει η αυτοδιοίκηση να ανα-
πτύξει τη δράση της στον τομέα αυτόν αντί να
τεθεί, όπως στον προηγούμενο Κώδικα περιο-
ριστικά : « ……η δημιουργία θερέτρων».Το ί-
διο παρατηρείται και σε πολλές των περιπτώσε-
ων και στους άλλους τομείς.
Επί πλέον συμπεριελήφθησαν  αρμοδιότητες
για την αντιμετώπιση προβλημάτων της σύγ-

χρονης κοινωνίας, που  η αυτοδιοίκηση πρέπει
να παίξει καθοριστικό ρόλο όπως στον τομέα
της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
Συμπεριελήφθη π.χ ως αρμοδιότητα των δημο-
τικών και κοινοτικών αρχών,  «ο σχεδιασμός
και η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή
σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη α-
θίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μετανα-
στών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονο-
μική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνί-
ας».
Τέλος για πρώτη φορά συμπεριελήφθησαν αρ-
μοδιότητες, που αναδεικνύουν και κατοχυρώ-
νουν τον ρυθμιστικό ρόλο που πρέπει να έχει η
αυτοδιοίκηση στην αντιμετώπιση προβλημά-
των, σχετικών με τη λειτουργία των πόλεων και
των οικισμών. Έτσι π.χ. δίνεται η δυνατότητα
να θέτουν, με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις στην ί-
δρυση και λειτουργία ορισμένων καταστημά-
των και επιχειρήσεων, που από τη φύση τους ε-
πηρεάζουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων
και τη λειτουργία της πόλης, όπως μπαρ, κέ-
ντρα διασκέδασης, μεγάλες εμπορικές εγκατα-
στάσεις, κλπ..
Με αυτόν τον τρόπο καλούνται οι δημοτικές
και κοινοτικές αρχές, εφόσον το κρίνουν σκόπι-
μο και αναγκαίο να θέτουν εκ των προτέρων
τους κανόνες αυτής της επιχειρηματικής δρά-
σης στην περιοχή τους, ώστε να μη δημιουρ-
γούνται προβλήματα και διενέξεις.
Για πρώτη φορά  σε ξεχωριστό άρθρο τίθενται
γενικές αρχές, που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
τους οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές κατά
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Οι ρυθμί-
σεις αυτές ναι μεν δεν συνιστούν υποχρεωτικό-
τητα, με την έννοια ότι  η μη τήρησή τους δεν
έχει συνέπειες, λειτουργούν όμως με τρόπο κα-
τευθυντήριο προς τις τοπικές αρχές και ως εκ
τούτου κρίνονται τουλάχιστον χρήσιμες.
Ειδικότερα:
α Αναφέρεται η ανάγκη εναρμόνισης της πολι-
τικής τους, όχι μόνο με την ισχύουσα νομοθε-
σία, αλλά και με τις πολιτικές που εφαρμόζο-
νται σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο..
β Τονίζεται η ανάγκη συνεργασίας και συντονι-
σμού με άλλες τοπικές ή δημόσιες αρχές και
οργανισμούς,
η διασφάλιση της πλέον επωφελούς και αποτε-
λεσματικής χρήσης των πόρων που διαθέτουν
και της ισόρροπης κατανομής τους,
η ανάγκη διασφάλισης υψηλής ποιότητας και
επάρκειας παροχής υπηρεσιών και
η ανάγκη περιβαλλοντικής προστασίας, προ-

στασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και προ-
ώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης.
Αξιοσημείωτες τέλος είναι οι ρυθμίσεις, που
αφορούν στη δυνατότητα των δημοτικών και
κοινοτικών αρχών, να θέτουν κανόνες και να
καθορίζουν όρους και προϋποθέσεις, για μια
σειρά ζητήματα της αρμοδιότητάς τους, ανάλο-
γα με τις τοπικές συνθήκες και ανάγκες, εκδί-
δοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις.
Τη δυνατότητα αυτή βέβαια την είχαν και με
τον ισχύοντα Κώδικα. Με τις σχετικές διατά-
ξεις όμως του σχεδίου του νέου Κώδικα, όχι
μόνο διευρύνεται η δυνατότητα αυτή σε τομείς
καθοριστικούς για τη λειτουργία των πόλεων,
όπως η λειτουργία μουσικής στα δημόσια κέ-
ντρα ή η λειτουργία ορισμένων καταστημάτων,
αλλά όπως αναφέρουμε και πιο πάνω για πρώ-
τη φορά  κατοχυρώνεται ο ρυθμιστικός ρόλος
της αυτοδιοίκησης δηλαδή να «κανονίζει τα
του οίκου της». Ο ρόλος όμως αυτός της αυτο-
διοίκησης, δεν μπορεί να λειτουργεί έξω και
προ πάντων σε αντίθεση με την τοπική κοινω-
νία αλλά θα πρέπει να ικανοποιεί το κοινό αί-
σθημα δικαίου. Προς τούτο προβλέπεται ότι οι
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, θα πρέπει να
εκδίδονται το συντομότερο δυνατό διάστημα,
από την έναρξη της δημοτικής περιόδου, ώστε
από την αρχή να αποτυπώνεται η πολιτική των
νέων δημοτικών και κοινοτικών αρχών για μια
σειρά ζητήματα και προπάντων της πλειοψη-
φούσας παράταξης και επί πλέον, θα πρέπει
πριν την ψήφισή τους να έρχονται σε διαβού-
λευση  με τους ενδιαφερόμενους κοινωνικούς
και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολι-
τών , προκειμένου να εξασφαλίζεται η μεγαλύ-
τερη δυνατή κοινωνική συναίνεση.

2. Θεσμοί λαϊκής συμμετοχής και ανάπτυ-
ξης της τοπικής δημοκρατίας.
Είναι γεγονός ότι η συμμετοχή των πολιτών ως
σημαντική επιλογή πολιτικής δράσης , ανα-
πτύσσει και διευρύνει τη δημοκρατία. Σημαντι-
κός παράγοντας που επηρεάζει τη συμμετοχή
και την ενεργοποίηση του πολίτη, στο πλαίσιο
των τοπικών κοινωνιών, για την ανάπτυξη της
τοπικής δημοκρατίας, είναι η δημιουργία πλαι-
σίου και ευκαιριών για συμμετοχή. Έτσι το
σχέδιο του νέου Κώδικα, ενισχύοντας  τις αρ-
χές της δημοκρατίας και εναρμονιζόμενο με τις
συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη
δημοκρατική συμμετοχή σε τοπικό επίπεδο, ει-
σάγει καινοτόμες ρυθμίσεις προς ενίσχυση των
συμμετοχικών διαδικασιών, οι οποίες αποτε-
λούν και ξεχωριστό κεφάλαιο.
Σημαντική καινοτομία αποτελεί, ο θεσμός του
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τοπικού δημοψηφίσματος, το οποίο μπορεί να
διενεργηθεί είτε με πρωτοβουλία του δημοτι-
κού ή κοινοτικού συμβουλίου,  είτε με λαϊκή
πρωτοβουλία.
Με τις σχετικές διατάξεις, δεν προσδιορίζονται
συγκεκριμένα  θέματα που μπορούν να τεθούν
στη διαδικασία δημοψηφίσματος με πρωτοβου-
λία των δημοτικών και κοινοτικών αρχών, σε
αντίθεση με αυτά που μπορούν να τεθούν με
λαϊκό αίτημα, τα οποία ορίζονται ρητά. Αναφέ-
ρεται όμως ότι πρόκειται για σοβαρά θέματα
που εμπίπτουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων
τους, κάνοντας ρητή μνεία ποια θέματα δεν
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο τοπικού
δημοψηφίσματος. Έτσι τοπικό δημοψήφισμα
δεν μπορεί να διενεργηθεί, για θέματα εθνικής
πολιτικής, όπως π.χ θέματα που άπτονται της
μεταναστευτικής πολιτικής, θέματα που ανή-
κουν στην αρμοδιότητα είτε της Περιφερειακής
Διοίκησης είτε της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης. Επίσης δεν μπορεί να τεθεί σε δημοψήφι-
σμα, θέμα που αφορά τον προϋπολογισμό του
δήμου ή της κοινότητας και την επιβολή τελών.
Τέλος δημοψήφισμα με λαϊκή πρωτοβουλία,
μπορεί να γίνει μόνο για ένωση δήμων ή κοινο-
τήτων και για προσάρτηση τοπικού διαμερί-
σματος σε άλλο δήμο. Βέβαια τα θέματα αυτά
μπορούν να τεθούν σε δημοψήφισμα και με
πρωτοβουλία του δημοτικού ή κοινοτικού συμ-
βουλίου.
Δικαίωμα συμμετοχής στο τοπικό δημοψήφι-
σμα ,έχουν μόνο οι δημότες του οικείου δήμου
ή της κοινότητας καθώς και οι πολίτες των χω-
ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι κάτοι-
κοι και εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογι-
κούς καταλόγους. Δηλαδή οι κάτοικοι που δεν
είναι όμως και δημότες του συγκεκριμένου δή-
μου ή της κοινότητας, δεν μπορούν να λάβουν
μέρος. Επί πλέον έγκυρο θεωρείται το αποτέλε-
σμα του δημοψηφίσματος, εφόσον συμμετείχε
το 50% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς
καταλόγους.
Βέβαια το τοπικό δημοψήφισμα δεν αποτελεί
πανάκεια για την επίλυση σοβαρών θεμάτων
για τα οποία, καλούνται οι τοπικές αρχές να
λάβουν αποφάσεις, αλλά εργαλείο για να απο-
τυπωθεί η βούληση της τοπικής κοινωνίας για
ένα σοβαρό θέμα που τη διχάζει. Γιαυτό δεν θα
πρέπει να λειτουργήσει καταχρηστικά για να
εκφρασθούν αθέμιτοι τοπικισμοί ούτε προκει-
μένου να ενισχυθούν οι τοπικές ηγεσίες σε μια
πιθανή αντιπαράθεση με την πολιτεία. Η πράξη
βέβαια θα δείξει προς ποια κατεύθυνση θα λει-
τουργήσει ο θεσμός αυτός και πόσο υπεύθυνα
οι τοπικές αρχές θα τον αξιοποιήσουν.

Σημαντικές επίσης είναι οι ρυθμίσεις ,που εισά-
γουν αφ ενός πρακτικές δημόσιας ηθικής, που
θα πρέπει να ακολουθούν οι τοπικές αρχές προς
ενίσχυση της διαφάνειας της δράσης τους και
της κοινωνικής συνοχής, αφ ετέρου, διαμορφώ-
νουν περιβάλλον κοινωνικού ελέγχου της τοπι-
κής εξουσίας.
Έτσι στις ρυθμίσεις αυτές εντάσσεται η απαί-
τηση οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές να δια-
σφαλίζουν το δικαίωμα πρόσβασης όλων των
κατοίκων, χωρίς διάκριση ,στη χρήση των υπη-
ρεσιών που παρέχουν, ανεξαρτήτως εθνικότη-
τας, θρησκείας, φύλου, γλώσσας, φυλετικής ή
κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκουν και η
απαίτηση να διαβουλεύονται με συλλογικούς
φορείς και ενδιαφερόμενες ομάδες του πληθυ-
σμού, ιδίως όταν πρόκειται να λάβουν αποφά-
σεις κανονιστικού περιεχομένου.
Επίσης καθιερώνεται η υποχρέωση για αξιοποί-
ηση της «κοινωνίας της πληροφορίας» των αρ-
χών του εθελοντισμού και του θεσμού της Κοι-
νωνικής Εργασίας, ενώ καθιερώνονται η Χάρ-
τα Δικαιωμάτων του Δημότη και ο Οδηγός του
Δημότη, ώστε να είναι ενημερωμένοι οι δημό-
τες και οι κάτοικοι για τα δικαιώματα και τις υ-
ποχρεώσεις που έχουν.
Τέλος προς ενίσχυση του κοινωνικού ελέγχου
στη δράση των τοπικών αρχών, εισάγεται το δι-
καίωμα των πολιτών να υποβάλλουν αναφορές
και ερωτήσεις στα αρμόδια όργανα, δηλαδή
στο Δήμαρχο ή στον Πρόεδρο της Κοινότητας,
στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και τη δη-
μαρχιακή επιτροπή καθώς και στα συμβούλια
των διαμερισμάτων και των νομικών προσώ-
πων για αποφάσεις που τους αφορούν και η
υποχρέωση των οργάνων αυτών να απαντούν
εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Παράλληλα
καθιερώνεται η υποχρέωση της δημοτικής και
κοινοτικής αρχής να προβαίνει σε ετήσιο Απο-
λογισμό Πεπραγμένων σε δημόσια συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου αντί της λογοδοσί-
ας του Δημάρχου, όπως γίνεται σήμερα, στην
οποία τούτο, εκθέτει την οικονομική κατάστα-
ση, τη διοίκηση του δήμου και την εφαρμογή
του προγράμματος της δημοτικής δράσης. Σε
αυτή τη διαδικασία άξιο λόγου είναι ότι τοπο-
θετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις ενώ
φορείς και κάτοικοι έχουν δικαίωμα να διατυ-
πώσουν παρατηρήσεις. 
Βέβαια  είναι γεγονός ότι από μόνο του το θε-
σμικό πλαίσιο, δεν εξασφαλίζει την υιοθέτηση
του συστήματος λαϊκής συμμετοχής που εισά-
γει το σχέδιο του νέου Δ.Κ.Κ
Είναι σίγουρο ότι πρέπει να συνυπάρχουν και
άλλες προϋποθέσεις, όπως, η επιθυμία για συμ-

μετοχή, η κινητοποίηση των πολιτών για συμ-
μετοχή ή η προσδοκία των πολιτών για ανταπό-
κριση στη συμμετοχή τους. Επομένως  εναπό-
κειται κυρίως στις δημοτικές και  κοινοτικές
αρχές, η επιτυχής αξιοποίηση των θεσμών αυ-
τών, οι οποίες, χωρίς φοβίες για περιορισμό
των εξουσιών τους, που απορρέουν από το
αντιπροσωπευτικό σύστημα ανάδειξής τους, θα
πρέπει να επιδιώκουν την ενεργή συμμετοχή
των πολιτών στα τοπικά δρώμενα, γιατί έτσι
διασφαλίζεται η κοινωνική συναίνεση και η
αποτελεσματικότητα στη δράση τους.

3. Σύστημα διακυβέρνησης - 
Δημοτική Αποκέντρωση
Είναι γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία, η θέ-
ση της αυτοδιοίκησης στο  πολιτικό σύστημα
όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο, έχει μεταβληθεί. Για να μπορέσει η
αυτοδιοίκηση να ανταποκριθεί στις ανάγκες
που δημιουργεί η σύγχρονη κοινωνία, πρέπει
να αλλάξει και το σύστημα διακυβέρνησης που
τη διέπει, ώστε να λειτουργεί με τρόπο περισ-
σότερο δημοκρατικό, ορθολογικό και αποτελε-
σματικό.
Την ανάγκη αυτή έρχεται να καλύψει το σχέδιο
του νέου Δ.Κ.Κ, αναγνωρίζοντας ότι το δημοτι-
κό και κοινοτικό συμβούλιο, ως το αντιπροσω-
πευτικό σώμα της τοπικής κοινωνίας, πρέπει να
αποτελέσει  όργανο πολιτικό, που θα καθορίζει
τις γενικές κατευθύνσεις, όργανο προγραμματι-
κό, που θα εκπονεί και θα εφαρμόζει προγράμ-
ματα δράσης, όργανο ελεγκτικό, που θα ασκεί
έλεγχο στα εκτελεστικά όργανα και τη διοίκη-
ση του δήμου για την εφαρμογή των προγραμ-
μάτων.
Έτσι με μια σειρά ρυθμίσεων:
•  Καθιερώνεται τεκμήριο αρμοδιότητας του
δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου, ανα-
γνωρίζοντας ότι αυτό είναι το κυρίαρχο αποφα-
σιστικό όργανο για τη διοίκηση των τοπικών υ-
ποθέσεων και να αποφεύγεται έτσι οποιαδήπο-
τε σύγχυση αρμοδιοτήτων με το δήμαρχο ή τον
πρόεδρο ενώ γίνεται προσπάθεια αποσυμφόρη-
σης τους από μια σειρά εκτελεστικές αρμοδιό-
τητες π.χ. η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών, η
οποία περνά στη δημαρχιακή επιτροπή και στο
δήμαρχο, αφού το δημοτικό συμβούλιο έχει
πλέον τη δυνατότητα, πλέον της ισχύουσας νο-
μοθεσίας, να θεσπίζει ειδικότερους όρους και
προϋποθέσεις για τη χορήγηση αυτών των α-
δειών, τους οποίους είναι υποχρεωμένα τα όρ-
γανα αυτά να τηρούν.
•  Θεσμοθετούνται για πρώτη φορά οι  «δημο-
τικές παρατάξεις», ώστε να υπάρχει διαφάνεια
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και να μην ευνοούνται οι, συχνά, ευκαιριακές
διαπροσωπικές σχέσεις. Έτσι εκπρόσωποι των
παρατάξεων, συμμετέχουν στις επιτροπές του
δήμου ενώ ασκούν και έλεγχο στις ενέργειες
του δημάρχου και της δημαρχιακής επιτροπής,
αφού μπορούν να ζητούν πληροφορίες και
στοιχεία για κάθε θέμα που διαχειρίζονται αυ-
τοί. Συγχρόνως αναγνωρίζεται το δικαίωμα του
δημοτικού συμβούλου, ανεξαρτοποίησής του
από τη δημοτική παράταξη, με την οποία έχει
εκλεγεί.
•  Αυξάνεται ο αριθμός των δημοτικών και κοι-
νοτικών συμβούλων και των αντιδημάρχων, α-
νάλογα με τον πληθυσμό του κάθε δήμου, ώστε
να διευκολυνθούν οι δήμοι στη διαχείριση των
υποθέσεων που αναλαμβάνουν, ενώ εξορθολο-
γίζονται οι ευθύνες του δημάρχου
•  Αναβαθμίζεται ο ρόλος της μειοψηφίας α-
φού:
-    Αντιπρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ε-
κλέγεται ο υποψήφιος, τον οποίο προτείνει κα-
τόπιν εκλογής κυριαρχικά μόνο η μειοψηφία.
- Η μειοψηφία έχει διευρυμένη συμμετοχή στη
δημαρχιακή επιτροπή, ένα όργανο με σημαντι-
κές αρμοδιότητες στη διαχείριση των υποθέσε-
ων του δήμου.
- Συμμετέχει στη διοίκηση των επιχειρήσεων,
των ιδρυμάτων και των νομικών προσώπων του
δήμου.
•  Διασφαλίζεται ο ελεγκτικός ρόλος των δημο-
τικών συμβούλων με την υποχρέωση του δη-
μάρχου να απαντά σε ερωτήματα, που του υπο-
βάλλουν για θέματα, που διαχειρίζεται, ενώ έ-
χει υποχρέωση όπως και η δημαρχιακή επιτρο-
πή, να παρέχει πληροφορίες και στοιχεία στο
δημοτικό συμβούλιο για να μπορεί να ασκεί υ-
πεύθυνα  τα καθήκοντά του.
Πέρα όμως από το σύστημα διακυβέρνησης, α-
πό το οποίο διέπεται ένας δήμος, στοιχεία δη-
μοκρατικής και αποτελεσματικής λειτουργίας
αποτελούν αναμφισβήτητα και οι θεσμοί  δη-
μοτικής αποκέντρωσης. Δηλαδή αποκεντρωμέ-
να αιρετά όργανα του δήμου αναλαμβάνουν
την ευθύνη για μια σειρά υποθέσεων, που ρητά
προσδιορίζονται, σε συγκεκριμένο διαμέρισμα,
στο οποίο διαιρείται ο δήμος.
Τέτοιοι θεσμοί εφαρμόσθηκαν τόσο στους με-
γάλους δήμους της χώρας με τα διαμερισματι-
κά συμβούλια, όσο και στους «καποδιστρια-
κούς δήμους» με τα τοπικά συμβούλια .Ωστόσο
με τις ρυθμίσεις του σχεδίου του νέου Κώδικα,
ενισχύεται και αναβαθμίζεται η αποκέντρωση
των δήμων .
Έτσι στο επίπεδο των μεγάλων δήμων,  προ-
βλέπεται  η υποδιαίρεση όλων των δήμων,  με

πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων, σε δημοτι-
κά διαμερίσματα, επεκτείνοντας έτσι το θεσμό
αυτό σε περισσότερους δήμους ενώ στους «κα-
ποδιστριακούς δήμους» παρέχονται στα τοπικά
συμβούλια μια σειρά αποφασιστικές αρμοδιό-
τητες, ώστε να αποφευχθεί η περιθωριοποίηση
των οικιστικών ενοτήτων, που τις αποτελούσαν
οι πρώην κοινότητες, που καταργήθηκαν.
Σημαντικό όμως στοιχείο, αποτελεί, η διασφά-
λιση της άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών,
που εντοπίζονται κυρίως, στην εκτέλεση απο-
κλειστικά τοπικού χαρακτήρα έργων και στη
δυνατότητα άμεσης αποκατάστασης βλαβών
στα δίκτυα ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού κλπ,
με την πρόβλεψη διάθεσης στο τεχνικό πρό-
γραμμα κάθε δήμου του 30% των πιστώσεων
αυτού αποκλειστικά για έργα στα τοπικά διαμε-
ρίσματα. Παράλληλα προβλέπεται ότι ο πρόε-
δρος του τοπικού συμβουλίου διαχειρίζεται ένα
ικανό ποσό, το οποίο δίδεται ως πάγια προκα-
ταβολή, προκειμένου να μπορεί να αντιμετωπί-
σει άμεσες ανάγκες ενώ συμμετέχει στις συνε-
δριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, όταν συ-
ζητούνται θέματα που αφορούν το τοπικό του
διαμέρισμα και έχει δικαίωμα ψήφου στις απο-
φάσεις που λαμβάνονται.

4. Εποπτεία - Έλεγχος νομιμότητας των
αποφάσεων
Το Σύνταγμα προβλέπει ότι το κράτος ασκεί ε-
ποπτεία στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί-
κησης ,που συνίσταται  αποκλειστικά  σε έλεγ-
χο νομιμότητας, χωρίς να εμποδίζει την πρωτο-
βουλία και την ελεύθερη δράση τους. Επί πλέ-
ον οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν
διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
Προκειμένου να γίνει πράξη  η συνταγματική
επιταγή, με το σχέδιο του νέου Δ.Κ.Κ, επιδιώ-
κεται, ο υποχρεωτικός έλεγχος που ασκείται
στις αποφάσεις των οργάνων των δήμων και
των κοινοτήτων από την πολιτεία, μέσω του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, να περιο-
ρισθεί σε συγκεκριμένες αποφάσεις ,που από
τη φύση τους θεωρούνται σημαντικές και χρή-
ζουν ιδιαίτερης προσοχής, ενώ αλλάζει και το
σύστημα του ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό κα-
τοχυρώνεται το δικαίωμα των ΟΤΑ να αποφα-
σίζουν με τα όργανά τους για τις υποθέσεις που
διαχειρίζονται, στο πλαίσιο βέβαια των κανό-
νων, που ρυθμίζουν τη λειτουργία τους και τον
τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.
Ειδικότερα:
•  Αναφέρονται ρητά ποιες αποφάσεις των ορ-
γάνων των δήμων, των κοινοτήτων και των νο-
μικών προσώπων αυτών , αποστέλλονται στον

Γενικό Γραμματέα για έλεγχο, ο οποίος παρα-
μένει έλεγχος κατασταλτικός.
•  Ο Γενικός Γραμματέας πλέον ασκεί σε πρώ-
το βαθμό έλεγχο νομιμότητας και ακυρώνει κά-
θε παράνομη πράξη των οργάνων των δήμων
και των κοινοτήτων είτε αυτεπάγγελτα είτε κα-
τόπιν προσφυγής οποιουδήποτε έχει έννομο
συμφέρον.
•  Επί πλέον για πρώτη φορά  θεσμοθετείται
προσφυγή όχι μόνο κατά των εκτελεστών πρά-
ξεων των οργάνων των ΟΤΑ, αλλά και κατά
παράλειψης οφειλόμενης  νόμιμης ενέργειας
των οργάνων αυτών.
Επαναφέρεται το δεύτερο στάδιο κρίσης , που
είχε καταργηθεί , με την οργάνωση και λει-
τουργία μιας Ειδικής Επιτροπής, ως όργανο ε-
λέγχου νομιμότητας, αποτελούμενη από ένα
Δικαστικό λειτουργό διοικητικών ή πολιτικών
Εφετείων, ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους και έναν εκπρόσωπο της Αυτο-
διοίκησης ( η ΤΕΔΚ του πολυπληθέστερου νο-
μού της Περιφέρειας). Στην Επιτροπή αυτή δεν
συμμετέχει πλέον εκπρόσωπος της Διοίκησης
(Περιφέρειας) ως εχέγγυο αμερόληπτης κρίσης.
Η Επιτροπή αυτή θα εξετάζει προσφυγές κατά
των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας, ο οποίος σε πρώτο βαθμό έχει
ελέγξει τη νομιμότητα αποφάσεων των ΟΤΑ.
Επαναφέρεται δηλαδή η λεγόμενη «λαϊκή προ-
σφυγή» αφού με το ισχύον σήμερα σύστημα, ο
πολίτης  έπρεπε σε δεύτερο βαθμό να καταφύ-
γει στα διοικητικά δικαστήρια.
Βέβαια παραμένει ζητούμενο, πως η πολιτεία
θα οργανώσει ένα  ορθολογικό και αποτελε-
σματικό σύστημα ελέγχου και εποπτείας στους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν
θα καταστέλλει μόνο, αλλά θα προλαμβάνει
την παράνομη ενέργεια.

5. Διεθνείς Συνεργασίες
Με τις ρυθμίσεις του σχεδίου του νέου Δ.Κ.Κ
αντιμετωπίζονται σε νέα βάση οι σχέσεις, που
αναπτύσσουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες με α-
ντίστοιχους οργανισμούς σε διεθνές και ευρω-
παϊκό επίπεδο.
Οι σχέσεις αυτές διευρύνονται και αποσκοπούν
στην προαγωγή των οικονομικών, πολιτιστι-
κών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων για
θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.
Πιο συγκεκριμένα, σε διεθνές επίπεδο συνερ-
γάζονται για την προαγωγή της διαπεριφερεια-
κής και συνοριακής συνεργασίας και συμμετέ-
χουν σε δίκτυα πόλεων και ενώσεων, ενώ σε
ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετέχουν σε δίκτυα,
προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊ-
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κής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης.
Έτσι με το δικαίωμα συμμετοχής σε δίκτυα
πόλεων και σε ενώσεις, αίρεται ουσιαστικά η
επιφύλαξη, που είχε τηρήσει η χώρα μας για
μη εφαρμογή αντίστοιχης διάταξης, που προ-
βλέπει ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτο-
νομίας.
Συγχρόνως καθορίζεται και το πλαίσιο του θε-
σμού των αδελφοποιήσεων, ο οποίος λειτουρ-
γεί ως επιστέγασμα και δικαίωση μιας μακράς
συνεργασίας ενός ημεδαπού με έναν αλλοδα-
πό ΟΤΑ.
Τέλος η δράση αυτή των ΟΤΑ πρέπει να είναι
συμβατή με τις εθνικές πολιτικές και τις διε-
θνείς υποχρεώσεις της χώρας μας , τη συμβα-
τότητα δε αυτή, θα εξετάζει ειδική επιτροπή
που θα λειτουργεί στο Υπουργείο ΕΣ.Δ.Δ.Α

6. Δημοτικές Επιχειρήσεις
Ύστερα από είκοσι και πλέον χρόνια λειτουρ-
γίας του θεσμού των δημοτικών επιχειρήσεων,
ήταν κοινά αποδεκτό ότι υπήρχε πλέον επιτα-
κτική ανάγκη εξυγίανσης του θεσμού αυτού.
Είναι γεγονός ότι ενώ η ανάπτυξη της επιχει-
ρηματικής δράσης των ΟΤΑ, συνέβαλε στην
αξιοποίηση τοπικών πλουτοπαραγωγικών πη-
γών και στην προώθηση της τοπικής ανάπτυ-
ξης, ιδίως εκεί που ο ιδιωτικός τομέας δεν πα-
ρουσίαζε ενδιαφέρον και στήριξε πολλές λει-
τουργίες των δήμων κυρίως σε προγράμματα
κοινωνικής πολιτικής, χρησιμοποιήθηκε όμως
σε πολλές  περιπτώσεις ,με την ανοχή της πο-
λιτείας, με τρόπο τέτοιο, ώστε ο θεσμός να α-
παξιωθεί πολιτικά και κοινωνικά.(υπέρμετρη
πρόσληψη προσωπικού, καταχρηστική ανάθε-
ση άσκησης αρμοδιοτήτων από τον οικείο δή-
μο κλπ.)
Με τις ρυθμίσεις του σχεδίου του νέου Δημο-
τικού και Κοινοτικού Κώδικα γίνεται μια σο-
βαρή προσπάθεια  κατά κοινή ομολογία εξυγί-
ανσης του θεσμού αυτού. Γνώμονας υπήρξε, η
διασφάλιση της οικονομικής τους  βιωσιμότη-
τας και η θέσπιση κανόνων λειτουργίας τους.
Ειδικότερα  διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
•  στις Δημοτικές ή Κοινοτικές Κοινωφελείς
Επιχειρήσεις και

•  στις Ανώνυμες Εταιρείες.
Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις, συνιστώνται από
ένα δήμο ή κοινότητα και έχουν ως σκοπό την
οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και
την παροχή υπηρεσιών που είναι συναφείς ή

συνδέονται με τους τομείς της κοινωνικής
προστασίας και αλληλεγγύης, της παιδείας,
του πολιτισμού και του αθλητισμού και του
περιβάλλοντος, καθώς και την οργάνωση δη-
μοτικής συγκοινωνίας και την εκπόνηση και ε-
φαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολο-
γίας, ενώ δεν μπορούν να έχουν ως αντικείμε-
νο αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα, που η
άσκησή τους έχει ανατεθεί στους πρωτοβάθ-
μιους ΟΤΑ. και την καθαριότητα των κοινο-
χρήστων χώρων και την αποκομιδή των απορ-
ριμμάτων, τη δημιουργία και συντήρηση πρα-
σίνου και τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέ-
ντρων αποτέφρωσης νεκρών.
Νέο στοιχείο για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις,
αποτελεί η δυνατότητα χρηματοδότησής τους
από τον οικείο δήμο ή κοινότητα, η οποία γί-
νεται ,εφόσον καταρτίσει η επιχείρηση διετές
πρόγραμμα δράσης.
Οι Ανώνυμες Εταιρείες διακρίνονται:
•  σε  κοινές ανώνυμες εταιρείες  ,οι οποίες συ-
νιστώνται μόνο από δήμους και κοινότητες ή
και με Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλ-
λους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης ή τρί-
τους. Ο σκοπός των εταιρειών αυτής της μορ-
φής δεν προσδιορίζεται πλην όμως ορίζεται
ρητά ότι οι δήμοι και οι κοινότητες καθώς και
οι εταιρείες αυτής της μορφής, δεν μπορούν
να συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικές, τραπεζικές
και ασφαλιστικές, ανώνυμες εταιρείες.
•  σε  αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ,στο ε-
ταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν
μόνον ΟΤΑ α και β βαθμού ή και άλλοι φορείς
της τοπικής αυτοδιοίκησης . Αποκλειστικός
σκοπός των εταιρειών αυτών είναι, η επιστη-
μονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ, των
Ενώσεών τους ή και της Περιφέρειας και η
προώθηση της επιχειρηματικής ,οικονομικής
και βιώσιμης ανάπτυξης του δήμου ή της κοι-
νότητας με τη συμμετοχή τους σε  αντίστοιχα
προγράμματα ή με την εφαρμογή σχετικών
πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεω-
γραφικό χώρο.
•  σε δημοτικές ή κοινοτικές ανώνυμες εται-
ρείες, οι οποίες συνιστώνται μόνο από ένα δή-
μο ή μια κοινότητα και έχουν ως σκοπό την α-
ξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους ή την
εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων.
Παράλληλα μπαίνουν ορισμένοι κανόνες τόσο
ως προς τη σύστασή τους, όπως τα  αναγκαία
στοιχεία που πρέπει να έχει η οικονομοτεχνική
μελέτη βιωσιμότητας, τα οποία θα καθορι-

σθούν με υπουργική απόφαση, όσο και ως
προς τη λειτουργία τους ,όπως ,ο τρόπος πρό-
σληψης του προσωπικού τους και ο τρόπος
σύναψης συμβάσεων  ανάθεσης έργων υπηρε-
σιών και προμηθειών.
Ειδικότερα το προσωπικό των κοινωφελών ε-
πιχειρήσεων ακολουθεί ως προς την πρόσλη-
ψη το καθεστώς που ισχύει για το προσωπικό
των δήμων ενώ για το προσωπικό των ανωνύ-
μων εταιρειών το καθεστώς θα καθορισθεί με
προεδρικό διάταγμα, λαμβάνοντας υπόψη τις
συνθήκες του ελεύθερου ανταγωνισμού, στις
οποίες είναι αναγκασμένες να λειτουργούν.
Τέλος με μια σειρά διατάξεων,  καθορίζεται το
πλαίσιο βάσει του οποίου υποχρεώνονται οι
λειτουργούσες επιχειρήσεις των ΟΤΑ να προ-
σαρμοστούν στο νέο καθεστώς.
Έτσι δίνεται η δυνατότητα μέσα σε χρονικό
διάστημα που θα αρχίζει από τη δημοσίευση
του νέου Κώδικα και μέχρι 31-12-2007 να
προσαρμόσουν τις συστατικές τους πράξεις,
διαφορετικά λύονται και τίθενται υπό εκκαθά-
ριση.
Συγχρόνως αμιγείς επιχειρήσεις  ενός δήμου ή
κοινότητας που λειτουργούν με το ισχύον κα-
θεστώς και έχουν κοινωφελείς σκοπούς , μπο-
ρούν να συγχωνευθούν και το πλεονάζον προ-
σωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας αορί-
στου χρόνου, να μεταφερθεί είτε στον οικείο
ΟΤΑ είτε σε νομικό του πρόσωπο.
Σε γενικές γραμμές , οι ρυθμίσεις που εισάγο-
νται με το σχέδιο του νέου Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα ,εκσυγχρονίζουν  και α-
ξορθολογίζουν το σύστημα οργάνωσης και
λειτουργίας των πρωτοβάθμιων οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης σε ικανοποιητικό βαθ-
μό, ενώ εξοπλίζουν τις νέες δημοτικές και κοι-
νοτικές αρχές με αρμοδιότητες και εργαλεία
ώστε να είναι σε θέση να  ανταποκριθούν στις
ανάγκες και τα προβλήματα των τοπικών κοι-
νωνιών. Μένει όμως στην πολιτεία να συστη-
ματοποιήσει την εφαρμογή του, υιοθετώντας
συγκεκριμένα  μέτρα και πολιτικές  και στην
αυτοδιοίκηση να αποδείξει ότι είναι σε θέση
να αξιοποιήσει το νέο θεσμικό πλαίσιο  λει-
τουργώντας  με νομιμότητα και διαφάνεια.

Αγγελική Βλάχου
Τμηματάρχης ΥΠΕΣΔΔΑ

Ειδική εισηγήτρια στην Επιτροπή σύνταξης του
Σχεδίου του Δ.Κ.Κ.
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ÓÕÓÔÁÓÇ ÄÇÌÙÍ-ÊÏÉÍÏÔÇÔÙÍ
Αναγνώριση και διαίρεση Δήμων

Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων

Αναγνώριση Τοπικών Διαμερισμάτων

Προσάρτηση Τοπικών Διαμερισμάτων-
Οικισμών

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ
Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές

ΕΚΛΟΓΕΣ-ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ
Διάρκεια Δημοτικής και Κοινοτικής
περιόδου

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών 

Κωλύματα και Ασυμβίβαστα

ÐÁËÉÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏÓ 
ÊÁÉ ÊÏÉÍÏÔÉÊÏÓ ÊÙÄÉÊÁÓ

• Ως Δήμοι αναγνωρίζονται όσοι προέρχονται από συνένωση κοινοτήτων ή
δήμων και κοινοτήτων, εφόσον ο πληθυσμός τους υπερβαίνει τους 7.000 κατοί-
κους.

• Δήμοι ή Κοινότητες μπορούν να ενωθούν σε έναν ΟΤΑ μετά από απόφαση
του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή μετά από αίτημα των εκλογέων κα-
τοίκων τους.

• Προσάρτηση συνοικισμών

• Η εκλογή γίνεται την πρώτη Κυριακή μετά τις 10 Οκτωβρίου.

• Κώλυμα εκλογιμότητας υφίσταται για αιρετούς οι οποίοι συνδέονται με Δή-
μο ή Κοινότητα με σύμβαση της οποίας το οικονομικό αντικείμενο είναι ετή-
σιας αξίας άνω των 500.000 δρχ. για Δήμο ή Κοινότητα με πληθυσμό έως 2000
κατοίκους και άνω του 1.000.000 δρχ  για Δήμο ή Κοινότητα με πληθυσμό άνω
των 2000 κατοίκων.

• Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειριστών, μετό-
χων και εταίρων προσωπικών εταιρειών

• Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινοτήτων, Δη-
μοτικοί ή Κοινοτικοί Σύμβουλοι και Πάρεδροι:
- Δικαστικοί λειτουργοί
- Αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας
- Θρησκευτικοί λειτουργοί των γνωστών θρησκειών
- Υπάλληλοι των ΟΤΑ στους ΟΤΑ όπου υπηρετούν

ÍÅÏÓ ÄÇÌÏÔÉÊÏÓ 
ÊÁÉ ÊÏÉÍÏÔÉÊÏÓ ÊÙÄÉÊÁÓ

• Ως Δήμοι αναγνωρίζονται, πλέον, όσοι προέρχονται από ένωση δήμων ή δή-
μων και κοινοτήτων ή κοινοτήτων, χωρίς πληθυσμιακό κριτήριο και όσες Κοινό-
τητες έχουν πληθυσμό άνω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) κατοίκων κατά την
τελευταία απογραφή

• Οι ενώσεις μεταξύ ΟΤΑ γίνονται είτε με απόφαση του οικείου συμβουλίου εί-
τε κατόπιν τοπικού δημοψηφίσματος και χρηματοδοτούνται από ειδικό πρόγραμ-
μα ενώσεων (ΕΠΕ).

• Πρώην Δήμοι και Κοινότητες που καταργήθηκαν μετά από εθελούσιες συνε-
νώσεις με τις διατάξεις των ν. 1416/1984 και 1622/1986 αναγνωρίζονται ρητά ως
τοπικά διαμερίσματα.

• Είναι δυνατή η προσάρτηση τοπικού διαμερίσματος σε άλλο Δήμο ή Κοινότη-
τα με τους οποίους συνορεύει κατόπιν τοπικού δημοψηφίσματος και συναίνεσης
του Δήμου ή της Κοινότητας στους οποίους θα προσαρτηθεί.

• Αυξάνεται ο αριθμός των μελών του Δημοτικού και Κοινοτικού Συμβουλίου
κατά 2 μέλη

• Η εκλογή γίνεται τη δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου (με εξαίρεση τις προσε-
χείς εκλογές).

• Ενσωματώνονται οι διατάξεις του ν.3202/2003 που αφορούν τους κανόνες διε-
ξαγωγής των βουλευτικών εκλογών (οριοθέτηση εκλογικών δαπανών, δημοσιό-
τητα, απαγορεύσεις κατά τη διάρκεια του εκλογικού αγώνα, διενέργεια δημοσκο-
πήσεων κλπ.).

• Συγκεκριμενοποιείται το είδος της σύμβασης (προμήθειας, εκτέλεσης έργου,
παροχή υπηρεσιών, παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης έργου ή υπηρεσί-
ας) και το ύψος του οικονομικού της αντικειμένου (άνω των 5000€) σε ετήσια
βάση που συνεπάγεται κώλυμα εκλογιμότητας για όποιο αιρετό όργανο της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης συνάψει τέτοια με οποιοδήποτε δήμο ή κοινότητα ή με τα
Νομικά τους Πρόσωπα, ανεξαρτήτως πληθυσμιακού μεγέθους.
• Το ίδιο κώλυμα υφίσταται και για τα μέλη διοικητικών συμβουλίων, διαχειρι-
στών, μετόχων και εταίρων κεφαλαιουχικών εταιρειών που έχουν συμβληθεί με
οποιοδήποτε δήμο ή κοινότητα εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους στις εται-
ρείες υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού κεφαλαίου της εταιρί-
ας, καθώς και εταίροι προσωπικών εταιριών και κοινοπρακτούντα πρόσωπα.
• Στις κατηγορίες των αιρετών και των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι
οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις που διέπουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα,
προστίθενται οι παρακάτω:
- οι γενικοί γραμματείς δήμων
- οι υπάλληλοι των δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ ή ιδρυμάτων που έχουν συ-
σταθεί ή στα οποία συμμετέχουν οι ίδιοι ΟΤΑ, όπου υπηρετούν με οποιαδήποτε
σχέση
- οι διευθυντές των δημοτικών επιχειρήσεων κοινωφελούς χαρακτήρα
- όσοι εκπέσουν από το αιρετό αξίωμα εξαιτίας αμετάκλητης καταδίκης
- οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι του δημόσιου τομέα στα διοικητικά ό-
ρια του δήμου ή της κοινότητας που υπηρέτησαν ως προϊστάμενοι επιπέδου διεύ-
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Υποψηφιότητες

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ-ΦΑΚΕΛΟΙ-
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Άκυρα Ψηφοδέλτια

Εφαρμογή των διατάξεων της
νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Επιτυχών Συνδυασμός

Κατανομή Εδρών

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΣΚΗΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Αρμοδιότητες

Άσκηση Αρμοδιοτήτων-Γενικές Αρχές

Κανονιστικές Αποφάσεις

• Ο αριθμός των υποψηφίων συμβούλων από κάθε φύλο πρέπει να ανέρχεται
σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού των υποψηφίων
κάθε συνδυασμού.

• Μεταξύ άλλων περιπτώσεων, άκυρο ψηφοδέλτιο θεωρείται αν βρεθεί μαζί
με ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια.

• Ο Νομάρχης είναι αρμόδιος για τη διενέργεια των εκλογών

• Στις εκλογές των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων επιτυχών συν-
δυασμός θεωρείται αυτός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία ολόκλη-
ρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων.

• Στρογγυλοποιείται το κλάσμα για την κατανομή των εδρών των δημοτικών
και κοινοτικών συμβούλων προς τα πάνω για την πλειοψηφία, ενώ για την
μειοψηφία δεν υπολογίζεται.

• Οι αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων απαριθμούνται

• Το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις για:
- τον καθορισμό των όρων για τη χρήση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτι-
κών αγορών,εμποροπανηγύρεων, συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέ-
τευσης, αλσών και κήπων, κοιμητηρίων κ.α.
- την ρύθμιση θεμάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων, ειδικών όρων
δόμησης, καθαριότητας, προστασίας κατοίκων από ηχορύπανση κτλ.
- τον προσδιορισμό των όρων λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδιών θεάτρων,
κιν/φων, νυχτερινών κέντρων, μπαρ και συναφών επιχειρήσεων

θυνσης ή γενικής διεύθυνσης, ένα χρόνο πριν από την διενέργεια των δημοτικών
ή κοινοτικών εκλογών (το κώλυμα αυτό δεν ισχύει για τις προσεχείς εκλογές, αλ-
λά ισχύει ως ασυμβίβαστο)

• Εισάγεται η δυνατότητα σε κάθε  συνδυασμό υποψηφίων δημοτικών συμβού-
λων να περιλαμβάνονται μέχρι δύο υποψήφιοι, οι οποίοι διετέλεσαν αιρετοί για
τρεις  περιόδους ως δήμαρχοι ή τρεις ως πρόεδροι Κοινότητας και μία ως δήμαρ-
χοι, σε οποιοδήποτε Δήμο ή Κοινότητα του ίδιου νομού. Ο υποψήφιος αυτός δεν
σταυροδοτείται και καταλαμβάνει κατά προτεραιότητα θέση συμβούλου από
τους λοιπούς συμβούλους του συνδυασμού.
• Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της ποσόστωσης των υποψηφίων συμβούλων
από κάθε φύλο. Ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο προκύπτει
από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με βάση τον αριθμό των συμβούλων που
εκλέγονται και από τα τοπικά συμβούλια με βάση τον αριθμό των υποψηφίων
που δηλώνει ο συνδυασμός και επιμερίζεται  μεταξύ των ανωτέρω οργάνων με
τον τρόπο που επιθυμεί ο κάθε συνδυασμός.

• Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα. Επομένως, άκυρο θεω-
ρείται πλέον το ψηφοδέλτιο εκείνο το οποίο βρίσκεται στο φάκελο  με ένα ή πε-
ρισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή διαφορετικού συνδυα-
σμού ή ακόμη και με λευκά

• Ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας είναι αρμόδιος για τη διενέρ-
γεια των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών (με εξαίρεση τις προσεχείς εκλογές
στις οποίες αρμόδιος θα είναι ο Νομάρχης)

• Στις εκλογές επιτυχών συνδυασμός θεωρείται αυτός που συγκέντρωσε ποσο-
στό τουλάχιστον σαράντα δύο τοις εκατό (42%) του συνόλου των έγκυρων ψη-
φοδελτίων.

• Στρογγυλοποιείται προς τα πάνω και για τη μειοψηφία το κλάσμα για την κα-
τανομή των εδρών των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων.

• Προσδιορίζεται το εύρος των αρμοδιοτήτων, οι οποίες κατανέμονται σε επτά
τομείς:
- ανάπτυξης
- περιβάλλοντος
- ποιότητας ζωής και εύρυθμης λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών
- απασχόλησης
- κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
- παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού
- πολιτικής προστασίας
• Επίσης σε ειδική κατηγορία αναφέρονται για πρώτη φορά οι κρατικού χαρα-
κτήρα αρμοδιότητες που ασκούν οι δήμοι και οι κοινότητες για την καλύτερη ε-
ξυπηρέτηση των κατοίκων.

• Προσδιορίζονται γενικές αρχές κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων:
-εναρμόνιση με εθνικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές πολιτικές
-διασφάλιση αποτελεσματικής χρήσης και ισόρροπης κατανομής πόρων 
- προστασία περιβάλλοντος, πολιτισμικής κληρονομιάς και προώθηση βιώσιμης
ανάπτυξης

• Διεύρυνση θεμάτων για τα οποία οι ΟΤΑ εκδίδουν τοπικές κανονιστικές απο-
φάσεις μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως: 
- για την προστασία του περιβάλλοντος
- για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες ι-
διαίτερα στις τουριστικές περιοχές.
- για την τήρηση της καθαριότητας των κοινόχρηστων και ιδιωτικών υπαίθριων
χώρων και την αναβάθμιση γενικότερα της αισθητικής των πόλεων.
- προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής, λαμβάνοντας υ-
πόψη τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες
- μπορούν να καθορίζουν ειδικότερες προδιαγραφές και προϋποθέσεις κατασκευ-
ής και τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών σε επαγγελματικούς
χώρους, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες
- να θέτουν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυ-
σης και εγκατάστασης καταστημάτων επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων σε πε-
ριοχές που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό περιβάλλον,
την αισθητική φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες των πόλεων, πέραν αυ-
τών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, εκτός των περιοχών για τις οποίες
έχουν προσδιορισθεί ειδικότεροι όροι χρήσεων γης
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Καταστήματα Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος

Δημοτική Συγκοινωνία

Συμβούλια πρόληψης
Παραβατικότητας

Δημοτικά και Κοινοτικά Γραφεία
Ενημέρωσης για την Απασχόληση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ
Αρμοδιότητες Δημάρχου

Υποχρεώσεις Δημάρχου και
Αντιδημάρχου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εκλογή Προεδρείου

Δημοτικές Παρατάξεις

Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου

Τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων
δημοτικού και κοινοτικού συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
Αρμοδιότητες του Τοπικού
Συμβουλίου και του Προέδρου του

Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου

• Υποβολή αίτησης με όλα τα δικαιολογητικά στο Δήμο ή στην Κοινότητα
• Απόφαση δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή δημαρχιακής επιτροπής
κατ' ανάθεση αρμοδιότητας από το δημοτικό συμβούλιο
• Χρονοβόρα διαδικασία

• Οι ΟΤΑ διενεργούν τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, κέντρων απα-
σχόλησης ηλικιωμένων, εργαζομένων στον οικείο ΟΤΑ, κατοίκων δημοτικών
διαμερισμάτων από και προς το κέντρο του δήμου, εφόσον δεν εξυπηρετούνται
από υφιστάμενη γραμμή, με ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία ιδιοκτησίας ΟΤΑ

• Ο Δήμαρχος είναι υποχρεωμένος να κατοικεί και να διαμένει στο Δήμο και
κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να διαμένει έξω από το Δήμο και σε απόσταση έως
εκατό χιλιόμετρα

• Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγει ανάμεσα στα μέλη του, δηλαδή και της
πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Α-
ντιπρόεδρο και το Γραμματέα

• Τα πρακτικά που τηρούνται, είτε γράφονται από τον Γραμματέα σε ειδικό βι-
βλίο, είτε καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής.

• Οι αρμοδιότητες του τοπικού συμβουλίου είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα

• Καταβολή στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου εξόδων κίνησης.

• Καθιερώνεται στάδιο προέγκρισης ίδρυσης, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ό-
λων των δικαιολογητικών, με σκοπό ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει εκ των προτέ-
ρων εάν μπορεί να ιδρύσει και να λειτουργήσει την επιχείρησή του
• Προσδιορίζονται σαφώς οι προθεσμίες εντός των οποίων ο Δήμος οφείλει να
προχωρήσει στη διαδικασία χορήγησης της άδειας
• Δεν απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σε περίπτωση μεταβίβασης
του καταστήματος σε άλλο πρόσωπο.
• Απλοποιείται η διαδικασία, αφού, ταυτόχρονα, με την άδεια ίδρυσης και λει-
τουργίας του καταστήματος, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει άδεια λει-
τουργίας μουσικής και ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων

• Διευρύνονται οι κατηγορίες των προσώπων που μπορούν να μετακινούνται με
μεταφορικά μέσα των Δήμων και των Κοινοτήτων:
- ατόμων με αναπηρία, 
- ηλικιωμένων και 
- παιδιών στους οποίους παρέχουν υπηρεσίες
• Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιείται και εκτός των διοικητικών τους ορί-
ων.

• Ενσωματώνονται πλέον διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας για τα συμβουλευ-
τικά γνωμοδοτικά όργανα για ειδικά θέματα που σχετίζονται με την καταγραφή
και μελέτη της παραβατικής συμπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, που ήδη υπάρχουν
στη σχετική νομοθεσία (Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας)

• Θεσπίζονται γνωμοδοτικά όργανα για την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων
που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους με στόχο την υποστήριξη και την εν-
θάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης (Δημοτικά και Κοινοτικά Γραφεί-
α Ενημέρωσης για την Απασχόληση).

• Στις αρμοδιότητες δημάρχου προστίθεται η υποχρέωσή του προς τα μέλη του
δημοτικού συμβουλίου να απαντά εγγράφως ή προφορικώς στα ερωτήματα που
του υποβάλλουν μέσα σε ένα μήνα.

• Δήμαρχος και αντιδήμαρχος είναι υποχρεωμένοι πλέον να κατοικούν στο δή-
μο, με εξαίρεση τους δημάρχους των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

• Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας προέρχονται από την πλειοψηφία.
• Ο Αντιπρόεδρος προέρχεται από τη μειοψηφία
• Η εκλογή του Προεδρείου γίνεται με φανερή ψηφοφορία
• Οι υποψήφιοι αναδεικνύονται από ειδική ψηφοφορία που γίνεται ανάμεσα στα
μέλη της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας χωριστά και εκλέγονται στη συνέχεια
από το σύνολο των μελών του δημοτικού συμβουλίου.

• Αναγνωρίζονται για πρώτη φορά οι Δημοτικές Παρατάξεις 
• Παρέχεται η δυνατότητα ανεξαρτητοποίησης μέλους του δημοτικού συμβουλί-
ου από τη δημοτική παράταξή του
• Παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής συμβούλου-μέλους δημοτικής παράταξης,
ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των 2/3 των  μελών της

• Οι δημοτικές παρατάξεις συμμετέχουν στις επιτροπές που συστήνονται με τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

• Τα πρακτικά καταρτίζονται μόνο με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή
βίντεο ή κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. 

• Απονέμονται πλέον και αποφασιστικές αρμοδιότητες στα τοπικά συμβούλια
ως ακολούθως:
i. Η αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα βλαβών των εσωτερικών δικτύων ύ-
δρευσης, των αντλιοστασίων, των υδρομαστεύσεων και του συστήματος αποχέ-
τευσης
ii. Η συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών 
iii. Η συντήρηση και λειτουργία των κοιμητηρίων και των κέντρων αποτέφρω-
σης νεκρών.
iv. Η αποκατάσταση επείγοντος χαρακτήρα ζημιών στις δημοτικές οδούς,  γέφυ-
ρες, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, καθώς και στις αγροτικές οδούς.
v. Η συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων.
vi. Η εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και
τη συντήρηση και λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων

• Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου δεν είναι μέλος του δημοτικού συμβου-
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