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Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοί-
κησης. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Επιθε-
ωρητών. Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έρ-
γων. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλ-
λοντος. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοί-
κησης.
Όλοι οι παραπάνω ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν
την ειδική ή γενική αρμοδιότητα ελέγχου των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Παρά ταύτα, οι ΟΤΑ εξακολουθούν να κατα-
γράφουν «πρωτιές» σε φαινόμενα κακοδιοίκη-
σης και ευλόγως ανακύπτει το ερώτημα τι φταίει
γι' αυτόν τον... πρωταθλητισμό που επαναλαμ-
βάνεται κάθε χρόνο στις ετήσιες εκθέσεις πε-
πραγμένων των ελεγκτικών Σωμάτων και στιγ-
ματίζει τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
καθώς, πέρα από τις όποιες γενικεύσεις που εν-
δεχομένως να την αδικούν, εδράζεται σε πραγ-
ματικά γεγονότα.
Η πολλαπλότητα των ελεγκτικών μηχανισμών
φαίνεται πως αποτελεί βασικό παράγοντα, αφού
τελικά καθιστά αναποτελεσματικούς τους ελέγ-
χους. Σε πολλές περιπτώσεις οι έλεγχοι αλληλε-
πικαλύπτονται με αποτέλεσμα να δημιουργείται
καθεστώς αβεβαιότητας και να δυσχεραίνεται η
εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης.

Ενοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών -
Ανεξάρτητη αρχή ελέγχου
Το πρόβλημα αποτέλεσε αντικείμενο ειδικής
Έκθεσης του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, επιστημονική Επιτροπή του οποίου αναζή-
τησε λύσεις για την αντιμετώπισή του. 
Ο εξορθολογισμός του συστήματος ελέγχων ή-
ταν από τα πρώτα θέματα που εξετάστηκαν. 
Ειδικότερα, εξετάστηκε η δυνατότητα ενοποίη-
σης των ελεγκτικών Σωμάτων σε ένα πολυεπί-
πεδο Σώμα, με προσωπικό διυπουργικής προέ-
λευσης, υπό τον κεντρικό συντονισμό του Γενι-

κού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, κρίνο-
ντας ότι ένα τέτοιο σχήμα μπορεί να εξασφαλί-
σει βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου, μείω-
ση του ελεγκτικού χρόνου και ανθρώπινους πό-
ρους. Για την παρακολούθηση της δράσης των
Σωμάτων προτείνεται η συγκρότηση ενός εί-
δους συμβουλίου, γνωμοδοτικού χαρακτήρα, α-
πό το υπουργείο Εσωτερικών, το Ελεγκτικό Συ-
νέδριο, τον Συνήγορο του Πολίτη και την Κε-
ντρική Ένωση Δήμων  και Κοινοτήτων Ελλά-
δος (ΚΕΔΚΕ).
Η λύση της θεσμοθέτησης ανεξάρτητης αρχής
για τον έλεγχο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εξε-
τάζεται επίσης στο πλαίσιο της Έκθεσης. Αξίζει
δε να σημειωθεί ότι η σχετική πρόταση συναντά
την αποδοχή των πολιτών. Σύμφωνα με έρευνα
της MRB, σε 45,4% ανέρχεται το ποσοστό των
ερωτηθέντων που θεωρούν πως ενδεδειγμένος
φορέας για την αντιμετώπιση φαινομένων δια-
φθοράς είναι μία ανεξάρτητη από το κράτος ελε-
γκτική υπηρεσία. 
Σε 16,4% ανέρχεται το ποσοστό εκείνων που θε-
ωρούν καταλληλότερη μία υπηρεσία εποπτευό-
μενη από το υπουργείο Δικαιοσύνης και σε
15,6% το ποσοστό αυτών που τάσσονται υπέρ
της άσκησης ελέγχων από υπηρεσία εποπτευό-

μενη από το υπουργείο Οικονομίας. Μικρότερο,
10,1%, είναι το ποσοστό που θεωρεί ως καταλ-
ληλότερη μία ελεγκτική υπηρεσία εποπτευόμε-
νη από το υπουργείο Εσωτερικών. «Ίση απόστα-
ση» τόσο από το κράτος όσο και από τους ΟΤΑ
χαρακτηρίζεται το επιχείρημα υπέρ της ανεξάρ-
τητης αρχής στο κείμενο της Έκθεσης. 
Καταγράφεται ωστόσο και ο αντίλογος που «λέ-
ει» ότι η ανάθεση του ελέγχου νομιμότητας των
πράξεων των ΟΤΑ σε ανεξάρτητη αρχή δεν εί-
ναι συμβατή με το Σύνταγμα, που θέλει η επο-
πτεία να ασκείται από το κράτος. Επιπλέον, επι-
σημαίνεται ότι ο πληθωρισμός των ανεξάρτητων
αρχών εγείρει πολλά ζητήματα για τη δημοκρα-
τική λειτουργία του πολιτεύματος.

Εσωτερικός έλεγχος στους ΟΤΑ
Προτάσεις και μέτρα προτείνονται και για την
άσκηση εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ. Έπ'
αυτού, η ίδια η ΚΕΔΚΕ έχει ήδη εξετάσει τη δυ-
νατότητα θέσπισης Σώματος Επιθεωρητών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης που να απαρτίζεται από
πρώην δημάρχους και στελέχη της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης που θα εντέλλονται από την ΚΕΔ-
ΚΕ και θα παρέχουν επί τόπου συμβουλευτικές
υπηρεσίες διευκολύνοντας την εφαρμογή νέων

Ειδική Έκθεση του Ινστιτούτου
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
καταγράφει την αναγκαιότητα

εξορθολογιμού του συστήματος ελέγχου και
εποπτείας των ΟΤΑ, είτε με την ενοποίηση
των ελεγκτικών μηχανισμών, είτε με τη
δημιουργία ανεξάρτητης αρχής.
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μέτρων και πολιτικών από τους ΟΤΑ.
Η ιδέα προέρχεται από το αγγλικό πρότυπο.
Στην Αγγλία συγκεκριμένα, υπάρχει ένα σώμα
για τους δημοσιονομικούς ελέγχους, το οποίο
συγκροτείται από τον υπουργό Εσωτερικών και
έχει τρεις λειτουργίες: 
α) τον διορισμό ελεγκτών για τις τοπικές αρχές
στην Αγγλία και την Ουαλία, 
β) την προετοιμασία ενός ελέγχου πρακτικής
που διέπει όλους τους ελέγχους που διεξάγονται
στις τοπικές αρχές  
γ) τη σύνταξη μελετών για την προαγωγή της οι-
κονομίας, της ικανότητας και της αποτελεσματι-
κότητας των υπηρεσιών των τοπικών αρχών. Ε-
δώ η έκθεση επισημαίνει ότι στην Ελλάδα έχει
ήδη υπάρξει τέτοιος θεσμός, το 1962, οι Επιθε-
ωρητές Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ανήκαν στο
προσωπικό της νομαρχίας και είχαν ευρείες αρ-
μοδιότητες ελέγχου αλλά και κυρώσεων. 

Το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Καλών 
Πρακτικών
Οδηγίες ωστόσο για τον τρόπο ελέγχου της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης δίνει και το «Εγχειρίδιο
Καλών Πρακτικών» που υιοθετήθηκε το 2004
στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και
αποτελεί το πρώτο μέρος του φακέλου «Δημό-
σια ηθική σε τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για ένα
κείμενο που δεν έχει μεν νομική δεσμευτικότη-
τα, αποτελεί όμως ένα σύνολο πρωτοβουλιών
και προτύπων που προετοίμασαν εμπειρογνώμο-
νες για την αναβάθμιση της δημόσιας ηθικής και
την καταπολέμηση της διαφθοράς σε τοπικό επί-

πεδο.
Το Εγχειρίδιο, εκτενή αναφορά στο οποίο γίνε-
ται στην έκθεση του Ινστιτούτου, προτείνει με-
ταξύ άλλων τη θέσπιση κωδίκων συμπεριφοράς,
την προστασία της εργασίας και της σταδιοδρο-
μίας των αιρετών, προγράμματα επιμόρφωσης
των αιρετών, έλεγχο της χρηματοδότησης των
πολιτικών κομμάτων και των προεκλογικών εκ-
στρατειών, εποπτεία και έλεγχο των αιρετών α-
πό τα αντιπροσωπευτικά συμβούλια, δημοκρατι-
κό έλεγχο με τη μορφή δημόσιας πρόσβασης
στην πληροφόρηση, ιδιαίτερα σε διοικητικά έγ-
γραφα και σε στοιχεία του προϋπολογισμού.
Προτείνει επίσης ανεξάρτητο εξωτερικό έλεγχο
και αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο, προσαρ-
μογή του ελέγχου στο μέγεθος και στα καθήκο-
ντα του δήμου και τέλος, τοπικό ή περιφερειακό
Συνήγορο του Πολίτη.
Για τον εξωτερικό έλεγχο διευκρινίζεται ότι α-
φορά τη διαχείριση του ΟΤΑ και την τήρηση
των κανόνων για τα λογιστικά και τον προϋπο-
λογισμό και γενικότερα τις αναγνωρισμένες αρ-
χές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας. Ο εξωτερικός έλεγχος εί-
ναι προληπτικός.
Ο εσωτερικός έλεγχος αφορά τις γραπτές διαδι-
κασίες που διέπουν τις πρακτικές που χρησιμο-
ποιούνται στη δράση των τοπικών αρχών, όπως
η σύνταξη και η εκτέλεση του προϋπολογισμού,
οι αγορές, οι συμβάσεις,  η πρόσληψη και δια-
χείριση του προσωπικού. Η άσκησή του προτεί-
νεται να ανατεθεί σε εξειδικευμένη υπηρεσία
που παρέχει συμβουλές σε επίπεδο σχεδιασμού

και παράλληλα ελέγχει εάν υπάρχει συμμόρφω-
ση στις διαδικασίες που ακολουθούνται. Εάν δεν
υπάρχει, αναζητεί τα αίτια και προτείνει λύσεις.
Από το «Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών» προ-
βλέπεται και ο έλεγχος της αποδοτικότητας, τον
οποίο μάλιστα εφαρμόζουν τα Ελεγκτικά Συνέ-
δρια των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε-
κτός από το έλεγχο νομιμότητας και κανονικό-
τητας των δαπανών.
Τι ακριβώς καλύπτει ο έλεγχος αυτός;
Οικονομικότητα σημαίνει εάν οι πόροι διατίθε-
νται την κατάλληλη στιγμή, εάν είναι επαρκείς
σε ποσότητα και ικανοποιητικοί σε ποιότητα και
εάν αποκτώνται στο κατώτερο δυνατό κόστος.
Αποδοτικότητα σημαίνει αν οι πόροι που απαι-
τούνται για συγκεκριμένη δράση παρέχουν τη
βέλτιστη αναλογία μεταξύ εισροών και εκροών.
Αποτελεσματικότητα σημαίνει τον βαθμό στον
οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι που τίθενται και
τη σχέση μεταξύ προσδοκώμενου και πραγματι-
κού αντίκτυπου.
Το Ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο υπεισέρχεται
σε τέτοιον έλεγχο υπό τη μορφή του ελέγχου
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Δεί-
κτες αξιολόγησης της οικονομικής διαχείρισης
των ΟΤΑ, των Νομικών τους Προσώπων και
των κάθε είδους επιχειρήσεων αυτών προβλέ-
πει και ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτή-
των. Οι δείκτες προβλέπεται μάλιστα να συνο-
δεύουν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό ή
τον ισολογισμό τους. Ο καθορισμός τους ω-
στόσο, παραπέμπεται σε απόφαση του υπουρ-
γού Εσωτερικών.
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Παράλληλα επαναφέρεται σε ισχύ το δεύτερο
στάδιο κρίσης, με την συγκρότηση μίας του-
λάχιστον Ειδικής τριμελούς Επιτροπής ανά
Περιφέρεια, στην οποία συμμετέχουν δικαστι-
κός λειτουργός, εκπρόσωπος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους και εκπροσώπου της
ΤΕΔΚ. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει προσφυ-
γές κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραμ-
ματέα της Περιφέρειας.
Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του νέου Δη-
μοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, αλλά και τη
σχετική εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ.
Προκόπη Παυλόπουλου με θέμα: «Εποπτεία
των πράξεων των συλλογικών και μονομελών
οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ», οι αλλα-
γές που επέρχονται σε σχέση με τον προϊσχύον
καθεστώς είναι οι εξής:

Έλεγχος νομιμότητας από τον γενικό
γραμματέα της Περιφέρειας
Την εποπτεία  στους Δήμους και τις Κοινότη-
τες ασκεί ο γενικός γραμματέας της Περιφέ-
ρειας και συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο
νομιμότητας.

Οι αποφάσεις των Δημοτικών και Κοινοτικών
Συμβουλίων, της Δημαρχιακής Επιτροπής, του
Συμβουλίου των Τοπικών Διαμερισμάτων και
των Τοπικών Συμβουλίων, των ΝΠΔΔ ισχύουν
από την έκδοσή τους, χωρίς δηλαδή να απαι-
τείται έγκριση από άλλο όργανο.
Ωστόσο όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο:
«Προκειμένου, όμως, να αποφεύγονται αναπό-
τρεπτες καταστάσεις, σκόπιμο είναι οι αποφά-
σεις των συλλογικών οργάνων της πρωτοβάθ-
μιας Αυτοδιοίκησης, που υποχρεωτικά απο-
στέλλονται για έλεγχο νομιμότητας στον Γενι-
κό Γραμματέα της Περιφέρειας κατά το άρθρο
149 ΔΚΚ, να μην εκτελούνται πριν την έκδο-
ση της αντίστοιχης απόφασης του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας».

Ποιες αποφάσεις ελέγχονται 
υποχρεωτικά
Οι αποφάσεις που αποστέλλονται υποχρεωτι-
κά στον γενικό γραμματέα της Περιφέρειας
για έλεγχο νομιμότητας και εντός δέκα ημε-
ρών από την έκδοσή τους  αφορούν : 
α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β) α-
νάθεση έργων, υπηρεσιών μελετών και προμη-

θειών, γ) αγορά και εκποίηση ακινήτων, δ) κή-
ρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, ε) επιβο-
λή φόρων, τελών και δικαιωμάτων, στ) σύνα-
ψη κάθε μορφής συμβάσεων, περιλαμβανομέ-
νων και των προγραμματικών, η) σύναψη δα-
νείων,  θ) διενέργεια δημοψηφίσματος.
Ο γενικός γραμματέας ελέγχει τη νομιμότητά
τους εντός είκοσι ημερών. 
Σημειώνεται  ότι ο γενικός γραμματέας στο
πλαίσιο του ελέγχου  μπορεί να ασκήσει παρε-
μπιπτόντως έλεγχο και σε κάθε άλλη πράξη
(διακηρύξεις, δημοπρασίες, πρακτικά επιτρο-
πών κ.λπ.), στην οποία στηρίχθηκε η έκδοση
της κατακυρωτικής πράξης. 
Η κατακυρωτική πράξη ακυρώνεται, εάν από
τον παρεμπίπτοντα έλεγχο προκύψει ότι η
κατακυρωτική απόφαση στηρίχτηκε σε πρά-
ξη μη νόμιμη.

Ποιες αποφάσεις δεν αποστέλλονται 
προς έλεγχο
Οι Δήμοι και οι Κοινότητες δεν αποστέλλουν
στην οικεία Περιφέρεια για έλεγχο νομιμότη-
τας  αποφάσεις:

των συλλογικών οργάνων, όπως π.χ. οι α-
ποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής για
την άσκηση όλων των ένδικων μέσων και
βοηθημάτων και για την υποβολή προσφυ-
γών στις διοικητικές αρχές, η προέγκριση
για την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος, η χορήγηση άδειας λειτουρ-
γίας μουσικών οργάνων, η απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για
τον ορισμό των μελών του διοικητικού
συμβουλίου δημοτικού ή κοινοτικού νομι-
κού προσώπου κ.λπ. 
των μονομελών οργάνων των δήμων και
κοινοτήτων (Δημάρχου, Αντιδημάρχου,
Προέδρου Κοινότητας, Προέδρου Τοπικού
Συμβουλίου και Παρέδρου, Προέδρου Δη-
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O υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας από τον γενικό γραμματέα της Περιφέρειας επί συγκεκριμένων  αποφάσεων των δημοτικών και
κοινοτικών συμβουλίων καθώς και των συλλογικών οργάνων των δήμων, αλλά και ο αυτεπάγγελτος έλεγχός του επί του συνόλου των
πράξεών τους, είναι οι δύο νέες ρυθμίσεις που  εισάγει ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας σε αυτοτελές κεφάλαιο (Κεφ. Θ΄

άρθρα από 148 έως και 154), στο οποίο καθορίζονται τα του ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ.
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μοτικού Διαμερίσματος, Προέδρου δημοτι-
κού ή κοινοτικού ΝΠΔΔ, Προέδρου ιδρύμα-
τος, Προέδρου Συνδέσμου), όπως π.χ. ο ορι-
σμός αντιδημάρχου, χορήγηση αδειών κ.λπ.   

Επισημαίνεται ότι στον έλεγχο νομιμότητας
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας δεν
υπάγονται οι αποφάσεις των οργάνων διοίκη-
σης των δημοτικών επιχειρήσεων, υπό οποιαν-
δήποτε μορφή και εάν δρουν, αφού οι τελευ-
ταίες χαρακτηρίζονται ρητά από το άρθρο 252
παρ. 5 ΔΚΚ ως ΝΠΙΔ (βλ. και Γνωμοδότηση
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 508/ 2003).

Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας
από τον Περιφερειάρχη
Όπως ορίζεται στο άρθρο 149, παρ.2 του νέου
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, και περι-
γράφεται στην εγκύκλιο, εγκαθιδρύεται ο αυ-
τεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας του γενικού
γραμματέα της Περιφέρειας επί όλων των
πράξεων των οργάνων, συλλογικών και μονο-
μελών, των Δήμων, Κοινοτήτων, τοπικών δια-
μερισμάτων, των δημοτικών διαμερισμάτων,
των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των
δήμων και κοινοτήτων, και των Συνδέσμων
αυτών.
Ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας ασκεί
τον αυτεπάγγελτο έλεγχο μετά από οποιονδή-
ποτε τρόπο περιέλθει σε γνώση του η πράξη
αυτή. Δηλαδή ή  κατόπιν αναφοράς πολίτη, ή
δημοσιεύματος στον Τύπο ή εφόσον η πράξη
αυτή περιήλθε στην υπηρεσία της Περιφέρειας
από τον ίδιο τον ΟΤΑ α΄ βαθμού κ.λπ.  Επομέ-
νως, ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας
μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε πράξη, μο-
νομελών ή συλλογικών οργάνων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, πέρα από αυτές που
υποχρεωτικά στέλνονται κατά τα ανωτέρω
Οι πράξεις αυτές μπορούν να ελεγχθούν μέσα
σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός, α-
φότου η απόφαση αυτή έχει δημοσιευτεί ή εκ-
δοθεί. Μέσα σ΄ αυτήν την προθεσμία ο γενι-
κός γραμματέας  θα πρέπει να συλλέξει όλα ε-
κείνα τα έγγραφα που είναι αναγκαία για την
ακύρωση της απόφασης, καθώς και να εκδώ-
σει την ακυρωτική απόφαση. 
Σημειώνεται ότι το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμ-
βούλιο δεν μπορεί να επανέλθει στο ζήτημα της
απόφασης που ακυρώθηκε από το γενικό γραμ-
ματέα, παρά μόνο σε περίπτωση αλλαγής των
πραγματικών δεδομένων ή ύπαρξης διαφορετι-
κών στοιχείων. Αντίθετα μπορεί να εκδώσει α-
πόφαση, το περιεχόμενο της οποίας θα συμμορ-
φώνεται με την ακυρωτική απόφαση. 

Προσφυγή πολιτών κατά των
αποφάσεων και παραλείψεων 
των τοπικών αρχών
Για πρώτη φορά θεσμοθετείται διοικητική
προσφυγή όχι μόνο κατά των εκτελεστών πρά-
ξεων των ΟΤΑ, αλλά και κατά της παράλειψης
οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας της διοίκησης.
Στην πρώτη περίπτωση, οποιοσδήποτε έχει έν-
νομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει στον γε-
νικό γραμματέα της Περιφέρειας και να προ-
σβάλει αποφάσεις των Δήμων και Κοινοτήτων
εντός δέκα ημερών από τη δημοσιοποίηση ή
κοινοποίηση της απόφασης, χωρίς όμως να α-
ναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης
απόφασης. 
Ο γενικός γραμματέας εξετάζει καταρχήν το
παραδεκτό της προσφυγής και στη συνέχεια
το βάσιμο αυτής. Επίσης εξετάζει μόνο τους
λόγους που προβάλλονται στην προσφυγή, δεν
ερευνά και άλλους λόγους ακυρότητας της
πράξης.
Στη δεύτερη περίπτωση η προσφυγή πρέπει να
γίνει εντός δέκα ημερών από την παρέλευση
άπρακτης της προθεσμίας που βάσει του νό-
μου έπρεπε να εκδοθεί απόφαση. Ο γενικός
γραμματέας  υποχρεούται να αποφανθεί μέσα
σε ένα μήνα από την υποβολή της προσφυγής.

Προσφυγή κατά της απόφασης του 
γενικού γραμματέα της Περιφέρειας 
σε Ειδική Επιτροπή
Οι αποφάσεις του γενικού γραμματέα της Πε-
ριφέρειας, είτε αφορούν έλεγχο νομιμότητας,
είτε ειδική διοικητική προσφυγή  προσβάλλο-
νται ενώπιον Ειδικής Επιτροπής, η οποία συ-
γκροτείται και λειτουργεί σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων 152 και 153 του Δημοτι-
κού και Κοινοτικού Κώδικα.  Η άσκηση της
προσφυγής ορίζεται σε ένα μήνα από την έκ-

δοση της απόφασης του γενικού γραμματέα
της Περιφέρειας ή από την κοινοποίησή της ή
αφότου έλαβε γνώση ο προσφεύγων. 
Η πράξη της Ειδικής Επιτροπής που ακυρώνει
την πράξη του γενικού γραμματέα είναι υπο-
χρεωτική για τον γενικό γραμματέα, αλλά και
τον ΟΤΑ, οι οποίοι δεν μπορούν, επανεξετάζο-
ντας την υπόθεση, να αποστούν από όσα έκρι-
νε η Επιτροπή με την ακυρωτική πράξη της. 

Συγκρότηση και λειτουργία 
Ειδικής Επιτροπής
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Πε-
ριφέρειας συνιστάται μία τουλάχιστον τριμε-
λής Ειδική Επιτροπή ανά Περιφέρεια με μέλη:

ένα δικαστικό λειτουργό των διοικητικών ή
πολιτικών εφετείων, ως πρόεδρο
έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους
έναν αιρετό εκπρόσωπο της Τοπικής Ένω-
σης Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) του
πολυπληθέστερου νομού, με αναπληρωτή,
που προέρχεται από την Τ.Ε.Δ.Κ. του επό-
μενου σε πληθυσμό νομού, οι οποίοι ορίζο-
νται με απόφαση των οικείων διοικητικών
συμβουλίων. 

Σημειώνεται ότι η Ειδική Επιτροπή δεν έχει
αρμοδιότητα να ασκήσει αυτεπάγγελτα έρευ-
να για τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας. Ενεργεί μόνο μετά από
προσφυγή είτε του Δήμου ή Κοινότητας, είτε
τρίτου. 
Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται εντός α-
ποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημε-
ρών από την υποβολή της προσφυγής. Μετά
την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, η
τυχόν εκδοθείσα απόφαση δεν παράγει έννο-
μα αποτελέσματα, ως, αναρμοδίως, κατά
χρόνο εκδοθείσα. 

Υποχρέωση συμμόρφωσης στις 
αποφάσεις και πειθαρχικές ευθύνες
Σύμφωνα με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώ-
δικα, αποτελεί υποχρέωση όλων των αιρετών
οργάνων των Δήμων και Κοινοτήτων να συμ-
μορφώνονται προς τις αποφάσεις του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας και της Ειδικής
Επιτροπής. 
Στην αντίθετη περίπτωση εγκαθιδρύεται αυτο-
τελής πειθαρχική ευθύνη. Σημειώνεται ότι η
πειθαρχική αυτή ευθύνη δεν αναφέρεται στα
μέλη των διοικήσεων των ΝΠΔΔ και Ιδρυμά-
των των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που δεν έχουν
την ιδιότητα του αιρετού. 
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Παράλληλα όμως, οι έλεγχοι αυτοί δη-
μιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στη λει-
τουργία των ΟΤΑ. Πολύπλοκες γραφειο-
κρατικές διαδικασίες, καθυστερήσεις και
διαφορετική αντιμετώπιση, είναι ορισμένα
μόνο από τα προβλήματα, που ως κοινό πα-
ρανομαστή έχουν τον περιορισμό της απο-
δοτικότητας των δήμων και των κοινοτή-
των και την πλημμελή εξυπηρέτηση των
δημοτών.
Το μέγιστο όμως πρόβλημα που προκύπτει
από το σημερινό σύστημα ελέγχου της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης είναι πολιτικό. Έχει
σχέση με τη διαφάνεια στη λειτουργία, τη
λήψη των αποφάσεων και την υλοποίηση
των τοπικών πολιτικών από τις τοπικές αρ-
χές. Το ζητούμενο της διαφάνειας το σημε-
ρινό αντιπαραγωγικό σύστημα, δεν το επι-
λύει.
Για αυτούς τους λόγους, με πρωτοβουλία
της ΚΕΔΚΕ, έχει ανοίξει η σχετική συζήτη-
ση. Διατυπώθηκε και ειδική επεξεργασμένη
πρόταση της Τοπικής ΑΥτοδιοίκησης για
την Επικείμενη Συνταγματική Αναθεώρη-
ση.
Το άρθρο αυτό φιλοδοξεί να συμβάλλει στο
σχετικό διάλογο, παρουσιάζοντας την Ευ-

ρωπαϊκή Εμπειρία, σχετικά με τους ελέγ-
χους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα βασι-
κά ερωτήματα που προσπαθεί να καλύψει
είναι η σχέση της με τους ελέγχους, οι διά-
φορες μορφές εποπτείας, το αντικείμενο
τους, οι εποπτικές αρχές, ο χρόνος και η έ-
ναρξη της εποπτικής διαδικασίας και οι εν-
στάσεις των τοπικών αρχών.

1. Τοπική Αυτοδιοίκηση και Εποπτεία
Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βα-
σίζεται σε τρεις κεντρικές ιδέες: οι τοπικές
αρχές πρέπει να υιοθετήσουν τη δική τους
διοικητική δομή, να περιβάλλονται από τη
δική τους εξουσία και να διαχειρίζονται ε-
λεύθερα τις δικές τους υποθέσεις, γεγονός
που αποκλείει την υπαγωγή τους σε άλλα
όργανα.
Σε κάθε Σύνταγμα  των Κρατών - Μελών
της Ε.Ε. αναγνωρίζεται η σημασία της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση των
τοπικών συμφερόντων, χωρίς να ορίζονται
τα συμφέροντα αυτά ή να εξηγούνται οι
μορφές  τους. Αυτό το τελευταίο είναι συ-
νήθως υποχρέωση της νομοθετικής εξουσί-
ας, που σε κάθε περίπτωση, οφείλει να σέ-

βεται το δικαίωμα των τοπικών αρχών να
συμμετέχουν ουσιαστικά σε υποθέσεις που
επηρεάζουν άμεσα τα συμφέροντά τους.
Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της
νομοθετικής εξουσίας να ορίσει τα τοπικά
συμφέροντα σε συμφωνία με το Σύνταγμα
και να εδραιώσει τα όρια τους, παραχωρώ-
ντας στις τοπικές αρχές την απαραίτητη ε-
ξουσία για να τα διαχειριστούν.
Σε τελική ανάλυση, η καταστατική και / ή η
νομοθετική αναγνώριση της Τοπικής Αυτο-
διοίκήσης πρέπει να λειτουργήσει ως βάση
για την οργάνωση σχέσεων μεταξύ των
διοικητικών αρχών με τέτοιο τρόπο, ώστε ο
ρόλος που παραχωρείται στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση να αντικατοπτρίζει το γεγονός
ότι αυτή βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση
για να εκπληρώσει συγκεκριμένες δημόσιες
λειτουργίες.
Με αυτή την προοπτική πρέπει να προσεγ-
γίσουμε το θέμα της εποπτείας της διαχεί-
ρισης των υποθέσεων των τοπικών αρχών.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση υποστηρίζει την ι-
δέα ότι η εξουσία πρέπει να είναι περιορι-
σμένη και όχι απόλυτη. Τα συστήματα ε-
λέγχου υπάρχουν για να αποφεύγεται η υ-
πέρβαση των ορίων και για να εγγυώνται
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τη διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στο
δημόσιο και κοινοτικό συμφέρον, αλλά και
τα ατομικά δικαιώματα που έχουν οριστεί
από τους νομοθέτες και το Σύνταγμα.
Αυτό δικαιολογεί από τη μια την ύπαρξη
της εποπτείας, και την ίδια στιγμή παρέχει
ένα μέτρο σύγκρισης για τον καθορισμό
των ορίων της, μιας και κάθε εποπτεία, που
δεν είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της
προαναφερθείσας ισορροπίας, πρέπει να
καταργείται, όπως επίσης και κάθε εποπτι-
κό μέσο που δε στοχεύει στην επίτευξη αυ-
τού του σκοπού χρειάζεται αναθεώρηση.
Το Άρθρο 8.3 της Ευρωπαϊκής Χάρτας της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΧΤΑ), (στο εξής
Χάρτα) επαναδιακηρύσσει αυτήν την αρχή
αναφορικά με μια συγκεκριμένη μορφή ε-
ποπτείας, αυτή της διοικητικής:
«Η διοικητική εποπτεία των τοπικών αρχών
πρέπει να ασκείται με τέτοιον τρόπο, ώστε
η παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών να
βρίσκεται σε αναλογία με τη σημασία των
συμφερόντων που είναι προορισμένη να
προασπίζει».
Σε σχέση με την αρχή αυτή αξιολογούνται
στο παρόν κείμενο διάφορα εποπτικά συ-
στήματα και προσδιορίζονται η φύση και ο
βαθμός της εποπτείας των πράξεων των το-
πικών αρχών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται
οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ασκείται η
εποπτεία, αλλά και τα αποτελέσματα / συ-
νέπειες της.

2. Οι διάφορες μορφές εποπτείας των
δράσεων των τοπικών αρχών 
α) Νομική Εποπτεία
Η ιδέα της νομικής εποπτείας περικλείει έ-
ναν αριθμό μορφών εποπτείας, που πρέπει
να διευκρινιστούν.
Αρχικά υπάρχει η εποπτεία που ασκείται α-
πό την κεντρική ή, όπου είναι πιο κατάλλη-
λο, από την περιφερειακή κυβέρνηση και η
οποία μπορεί να οριστεί ως «διοικητική ε-
ποπτεία» από μια «εποπτική αρχή».
Υπάρχει επίσης και η εποπτεία που ασκεί-
ται από τα εγχώρια δικαστήρια (διοικητικά
και / ή πολιτικά), τα οποία προβαίνουν σε
δικαστικές διώξεις ενάντια στις τοπικές αρ-
χές.
Τα διαφορετικά είδη νομικής εποπτείας δε
σταματούν εδώ, καθώς σημαντικό ρόλο

μπορεί να έχουν και τα μη νομικά όργανα,
τα οποία λειτουργούν προφανώς ανεξάρτη-
τα από την κεντρική (ή περιφερειακή) κυ-
βέρνηση.
Ορισμένα κράτη, για παράδειγμα, έχουν
οργανώσει γραφεία με επιτρόπους διοίκη-
σης, μεσολαβητές ή ανεξάρτητες αρχές, με
αποκλειστική αρμοδιότητα τη διεξαγωγή ε-
ρευνών ή την εξέταση παραπόνων, που
προκαλεί η κακοδιαχείριση από τη μεριά
των τοπικών αρχών, στα εδαφικά όρια της
δικαιοδοσίας τους.

β) Οικονομική εποπτεία και λογιστικός έ-
λεγχος
Διάκριση μπορεί να γίνει μεταξύ του οικο-
νομικού και του λογιστικού ελέγχου, όσον
αφορά στο ποιος είναι υπεύθυνος για κά-
ποια λειτουργία. Ένας λογιστικός έλεγχος
μπορεί να ανατεθεί σε κάποιον ανεξάρτητο
ειδικό, υπεύθυνο για την απογραφή της οι-
κονομικής κατάστασης μιας τοπικής αρχής,
ο οποίος θα λειτουργήσει συμβουλευτικά
για τις μελλοντικές της οικονομικές δρα-
στηριότητες. Στην περίπτωση αυτή ο λογι-
στικός έλεγχος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως
μορφή οικονομικής εποπτείας ή έγκρισης
των ισολογισμών, αλλά περισσότερο ως
βοήθεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι σε ορισμένες χώ-
ρες η ουσιαστική οικονομική εποπτεία μπο-
ρεί να ασκηθεί και από οικονομικά ινστι-
τούτα, κάποια από τα οποία τελούν υπό τον
άμεσο έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης,
ειδικά σε περιπτώσεις όπου μια αρχή δανεί-
ζεται χρήματα. 

3. Αντικείμενο Εποπτείας
Πρέπει να σημειωθεί ότι το γενικό αντικεί-
μενο της εποπτείας είναι η δράση της τοπι-
κής αρχής: στις περισσότερες περιπτώσεις
η κύρωση που επιβάλλεται σε μια παράνο-
μη πράξη επηρεάζει μόνο την απόφαση που
ενσωματώνει την πράξη αυτή, αν και σε
κάποιες πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να
επιβληθεί ποινή σε όργανα / υπηρεσίες ή ά-
τομα που θεωρούνται υπεύθυνα για τις συ-
γκεκριμένες αποφάσεις.

4. Αρχές που ασκούν εποπτεία
α) Εποπτικές διοικητικές αρχές
Το Άρθρο 8 της Χάρτας, μιλώντας για τη
«διοικητική εποπτεία των δράσεων των το-
πικών αρχών», ορίζει ότι η διοικητική επο-
πτεία της νομιμότητας των δράσεων των
τοπικών αρχών είναι επιτρεπτή, κάτω από
προϋποθέσεις που έχουν οριστεί σε κατα-
στατικούς χάρτες και σύνταγμα. Το Άρθρο
προβλέπει ότι:
κάθε διοικητική εποπτεία των τοπικών
αρχών μπορεί να ασκηθεί μόνο σύμφωνα
με συγκεκριμένες διαδικασίες και σε ο-
ρισμένες περιπτώσεις, όπως αυτές προ-
βλέπονται από το σύνταγμα ή τον κατα-
στατικό χάρτη.
κάθε διοικητική εποπτεία των δράσεων
των τοπικών αρχών στοχεύει λογικά μό-
νο στη σύμφωνη πορεία τους με το νόμο
και τις συνταγματικές αρχές. Ωστόσο η
διοικητική εποπτεία μπορεί επίσης να α-
σκηθεί σε σχέση με τη σκοπιμότητα των
ανώτερων αρχών, όσον αφορά σε καθή-
κοντα, η άσκηση των οποίων έχει μετα-
βιβασθεί στις τοπικές αρχές.
η διοικητική εποπτεία ασκείται με τέ-
τοιον τρόπο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η
επέμβαση των ελεγκτικών αρχών διατη-
ρείται σε αναλογία με τη σημασία των
συμφερόντων, τα οποία στοχεύει να δια-
φυλάξει.

Παρόλο την ανομοιότητα αυτή, μπορούν να
διακριθούν δύο μοντέλα  περιφερειακής ε-
πιρροής πάνω στις τοπικές αρχές. Το πρώτο
αντιστοιχεί σε χώρες, όπου η αποκεντρωτι-
κή μεταρρύθμιση εφαρμόστηκε μόλις πρό-
σφατα, αλλά η κεντρική κυβέρνηση διατη-
ρεί ακόμη κυρίαρχο ρόλο και στην εποπτεί-
α. Το δεύτερο αντιστοιχεί σε ομόσπονδα
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κράτη, όπου το πιο σημαντικό ρόλο φαίνε-
ται να έχει όχι το κράτος αλλά η περιφέ-
ρεια.

β) Τα δικαστήρια
Στα παραδοσιακά συγκεντρωτικά κράτη το
νέο εποπτικό πλαίσιο, που έγινε αναγκαίο
ύστερα από την αναγνώριση της αρχής της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είχε ως αποτέλε-
σμα αλλαγές στη σχέση ανάμεσα στην κε-
ντρική κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές, σε
τέτοια κλίμακα ώστε η εφαρμογή αυτής της
μεταρρύθμισης να αποτελέσει μια πραγμα-
τική πρόκληση, τόσο για τις κυβερνητικές
αρχές, όσο και για τα δικαστήρια, στα οποί-

α ανατέθηκε ο ρόλος του ρυθμιστή της νέας
αποκεντρωτικής πολιτικής.
Για να εκπληρώσουν το νέο αυτό ρόλο τα
δικαστήρια συνήθως διεξάγουν μια αυστη-
ρή επανεξέταση της νομιμότητας μιας από-
φασης, χωρίς να έχουν την εξουσιοδότηση
να αλλάζουν, εφαρμόζοντας κριτήρια σκο-
πιμότητας, μια απόφαση που έχει παρθεί ε-
λεύθερα από την τοπική αρχή, σε ένα πεδίο
όπου η αρχή απολαμβάνει ένα περιθώριο ε-
λεύθερης βούλησης. 

γ) Εθνικά ή περιφερειακά κοινοβούλια
Γενικά, ο ρόλος ενός κοινοβουλίου, περιο-
ρίζεται στη θέσπιση νομοθεσίας που καθο-

ρίζει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες
ασκείται η διοικητική εποπτεία των τοπι-
κών αρχών. Στην πράξη το κοινοβούλιο ε-
πεμβαίνει στις εποπτικές διαδικασίες μόνο
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ωστόσο υπάρ-
χουν και εξαιρέσεις στον κανόνα.

5. Χρόνος της εποπτείας
α) Η εκ των προτέρων (a priori) εποπτεία  
Όταν η απόφαση σχετίζεται με οικονομική
δέσμευση είναι απαραίτητη η προγενέστε-
ρη άδεια. Ως παραδείγματα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν η έκδοση ομολόγων, η α-
γορά ή η μεταφορά κεφαλαίου και η από-
κτηση μεριδίου στο κεφάλαιο μιας επιχεί-
ρησης, που δεν παρέχει δημόσιες υπηρεσίες
ή έχει δράσεις που άπτονται του δημοσίου
συμφέροντος.
Το εθνικό κοινοβούλιο έχει το ρόλο να κα-
θορίσει ποιες μορφές των τοπικών υποθέ-
σεων χρειάζονται προληπτική εποπτεία, εάν
ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η συγκεκρι-
μένη μεταχείριση σε δεδομένους τομείς
(για παράδειγμα η φορολογία) και να εγγυ-
ηθεί ένα συμφέρον, το οποίο δεν έχει μόνο
τοπικό ενδιαφέρον (για παράδειγμα ισορ-
ροπία προϋπολογισμού, η οποία θα μπο-
ρούσε να τεθεί σε κίνδυνο αν δεν υπήρχαν
όρια στο δανεισμό). 

β) Η εκ των υστέρων 
(a posteriori) εποπτεία
Η εκ των υστέρων (a posteriori) εποπτεία διε-
ξάγεται είτε συμπληρωματικά με την εκ των
προτέρων (a priori) εποπτεία ή ανεξάρτητα.

Οι Οικονομικοί Έλεγχοι σε Ευρωπαϊκούς ΟΤΑ
Χώρα Μορφή Ελέγχου Ελεγκτές Ελέγχουσα Δυνατότητες 

Αρχή Ελεγκτών

Δανία Ανώτατα όρια Διαδημοτικό Κεντρική
Επενδύσεων, όργανο της κυβέρνηση 
Φορολογίας, αντίστοιχης 
Δανεισμού, ΚΕΔΚΕ
Προσωπικού

Φιλανδία Έλεγχος Εκλέγονται Επαρχιακή Αίτημα
νομιμότητας από το Αυτοδιοίκηση παραίτησης

Δημοτικό αιρετού ή
Συμβούλιο υπαλλήλου

Ιταλία Έλεγχος Εμπειρογνώμο- Περιφέρεια
νομιμότητας νες-Λογιστές

Λουξεμβούργο Έλεγχος σε Υπηρεσία Κεντρική
επίπεδο ελέγχου του κυβέρνηση
έγκρισης και ΟΤΑ
εκτέλεσης

Πορτογαλία Έλεγχος Εσωτερική Κεντρική
νομιμότητας υπηρεσία κυβέρνηση,

ελέγχου του Ελεγκτικό
δήμου συνέδριο

Σουηδία Απουσία
εξειδικευμένων
ελέγχων.
Περιορισμός σε
γενικές
διατάξεις.

Ολλανδία Διαχειριστικός Ορκωτοί Περιφερειακή Μειώσεις
έλεγχος λογιστές διοίκηση επιχορηγήσεων

Μ. Βρετανία Ανώτατα όρια Ορκωτοί Εθνικό Περιορισμός
δαπανών, λογιστές κοινοβούλιο επιχορηγήσεων ή
πρότυπο κόστος (Αγγλία, Σκοτία) πρόστιμο για

Ουαλία κ.λπ.) κακοδιαχείριση
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Η εποπτεία ασκείται μόλις η απόφαση τεθεί
σε εφαρμογή. Η διοικητική εποπτεία έχει
την αποκλειστική δικαιοδοσία να παραπέ-
μπει μια απόφαση στο αντίστοιχο δικαστή-
ριο, ώστε να την ακυρώσει. Από την άλλη
η ίδια η αρχή είναι εξουσιοδοτημένη να α-
ναστείλει ή να ακυρώσει την υπό συζήτηση
ερώτηση, χωρίς την προσφυγή στα δικα-
στήρια. 

6.Έναρξη της εποπτικής διαδικασίας
α) Αυτόματη εποπτεία
Η αυτόματη εποπτεία μπορεί να είναι υπο-
χρεωτική (σε περιπτώσεις όπου ο νόμος ο-
ρίζει ότι η νομιμότητα μιας απόφασης ή
μορφών αποφάσεων μπορεί να υιοθετηθεί)

ή προαιρετική (σε περιπτώσεις όπου η επο-
πτική αρχή έχει την ελευθερία να αποφασί-
σει αν μια απόφαση πρέπει να υιοθετηθεί).
Πιο συχνά τέτοιου είδους εποπτεία μπορεί
να ασκηθεί από μια εποπτική διοικητική
αρχή, είτε αποτελεί μέρος της κεντρικής
κυβέρνησης, είτε όχι. 
Όπου η εποπτεία είναι υποχρεωτική είναι
επίσης υποχρεωτικό για τις τοπικές αρχές
να κοινοποιήσουν την όποια απόφαση στο
σχετικό εποπτικό σώμα. Ωστόσο το εποπτι-
κό σύστημα ενός αριθμού κρατών, κινείται
πλέον προς μια μείωση των υποχρεωτικών
διοικητικών ελέγχων. Μια τέτοια απλοποί-
ηση της διοικητικής εποπτείας, που πιθανό-
τατα αντικατοπτρίζει και μια αλλαγή στις

σχέσεις μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και
ένα μεγαλύτερο σεβασμό προς την αυτονο-
μία της τελευταίας, δικαιολογείται επίσης
και λόγω της αποτελεσματικότητας.
Έχοντας υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό
των διοικητικών αποφάσεων που λαμβά-
νουν οι τοπικές αρχές και την πολυπλοκό-
τητα των αποφάσεων αυτών, η συνολική ε-
ποπτεία δεν είναι πλέον εφικτή και είναι α-
παραίτητο να γίνεται επιλογή των αποφά-
σεων μεγάλης σημασίας με βάση το εύρος
ή τα χαρακτηριστικά τους. Εάν αυτό απο-
τύχει το εποπτικό σύστημα θα υπερφορτω-
θεί, κάνοντας πρακτικά αδύνατη τη διεξα-
γωγή όλων των απαραίτητων ελέγχων με το
σωστό τρόπο και μέσα σε ένα λογικό χρο-
νικό πλαίσιο.
Η περικοπή των αποφάσεων που υπόκει-
νται στην υποχρεωτική διοικητική εποπτεία
μπορεί να αντισταθμιστεί ως κάποιο βαθμό
όχι μόνο επιτρέποντας τρίτα μέρη και τις ί-
διες τις τοπικές αρχές, να ζητούν διοικητι-
κή ή δικαστική εποπτεία των αποφάσεων
που δεν υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο,
αλλά αναπτύσσοντας επιπλέον οικονομική
εποπτεία των δημοτικών λογαριασμών και
του τρόπου με τον οποίον οι δήμοι χειρίζο-
νται τις αποφάσεις τους.
Η τάση αυτή δεν είναι όμως ευρέως απο-
δεκτή. Σε ορισμένες χώρες αποτελεί γενι-
κή πρακτική ότι η νομιμότητα των αποφά-
σεων των τοπικών αρχών πρέπει να επα-
νεξεταστεί από μια εποπτική διοικητική
αρχή. Στις περιπτώσεις που οι υποχρεωτι-
κοί έλεγχοι δε διεξάγονται μόνο με μεγά-

Διοικητικοί Έλεγχοι σε Ευρωπαϊκούς ΟΤΑ
Χώρα Στόχος Ελέγχουσα Δυνατότητες Επίλυση

Αρχή Διαφορών
Δανία Νομιμότητα Η ανώτερη Ακύρωση Δικαιοσύνη

Σε κάποιες διοικητικά αποφάσεων
περιπτώσεις & βαθμίδα
σκοπιμότητα

Φιλανδία Νομιμότητα Η ανώτερη Απαίτηση
διοικητικά τήρησης των
βαθμίδα νόμων και

συμμόρφωσης
Ιταλία Νομιμότητα Η ανώτερη Πρόαση

διοικητικά διάλυσης
βαθμίδα Δημοτικού

Συμβουλίου
Λουξεμβούργο Νομιμότητα Μέγας Δούκας, Ακύρωση Συμβούλιο

Κεντρική αποφάσεων Επικρατείας
κυβέρνηση

Πορτογαλία Νομιμότητα Κεντρική Πρόταση Δικαιοσύνη
κυβέρνηση διάλυσης

Δημοτικού
Συμβουλίου

Σουηδία Νομιμότητα Κρατικές αρχές, Ακύρωση Δικαιοσύνη
Δικαστήρια αποφάσεων,

απαίτηση
συμμόρφωσης
με νομοθεσία

Ολλανδία Νομιμότητα Επαρχίες, Ακύρωση Δικαιοσύνη
Κεντρική αποφάσεων
διοίκηση

Μ. Βρετανία Οι ΟΤΑ 
στον έλεγχο των
δικαστηρίων.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

λη συχνότητα, αλλά και εκ των προτέρων,
παραμονεύει πάντα ο κίνδυνος αδικαιολό-
γητων εμποδίων στις δράσεις των τοπικών
αρχών.

β) Όταν η εποπτεία ζητείται 
από την εποπτική αρχή 
Η εποπτεία ύστερα από ζήτηση της αρχής
που την αφορά λειτουργεί ως πλεονέκτημα
από τη μεριά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
γιατί τέτοιου είδους εποπτεία εξασφαλίζει
τον απόλυτο σεβασμό προς την τοπική αυ-
τονομία, ενώ την ίδια ώρα διευκολύνει την
αποφυγή επιπλέον ρίσκων όσον αφορά
στην υιοθέτηση παράνομων αποφάσεων.
Τέτοια εποπτεία γίνεται εκ των προτέρων (a
priori), μιας και διεξάγεται είτε πριν τη λή-
ψη μιας απόφασης, είτε μετά τη λήψη αλλά
πριν την εφαρμογή της.

γ) Όταν η εποπτεία ζητείται 
από τρίτα μέρη. 
Το προοίμιο της Ευρωπαϊκής Χάρτας για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση αναγνωρίζει «το
δικαίωμα των πολιτών να μετέχουν στη διε-

ξαγωγή των δημοσίων υποθέσεων». Συνε-
πάγεται λογικά ότι κάθε μέλος του κοινού
μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία οργάνω-
σης μιας διοικητικής ή οικονομικής εποπτι-
κής διαδικασίας.
Διάκριση ωστόσο πρέπει να γίνει ανάμεσα
σε ενέργειες των μελών του κοινού στα
πλαίσια μιας εποπτικής διαδικασίας που
προηγείται της δικαστικής επανεξέτασης
και του δικαιώματος τους να προσφεύγουν
στα δικαστήρια σχετικά με αποφάσεις των
τοπικών αρχών που επηρεάζουν τους ί-
διους.

7. Οι ενστάσεις 
των τοπικών αρχών έναντι 
σε αποφάσεις των εποπτικών αρχών  
Το Άρθρο 11 της Χάρτας ορίζει: 
«Οι τοπικές αρχές έχουν το δικαίωμα να
προσφύγουν σε δικαστική ένσταση, ώστε
να διασφαλίσουν την ανεμπόδιστη άσκηση
των εξουσιών τους, αλλά και το σεβασμό
για τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
όπως αυτές διαφυλάσσονται από το Σύ-
νταγμα ή την εγχώρια νομοθεσία».

Το δικαίωμα της προσφυγής έχει ιδιαίτερη
σημασία όταν η τοπική αρχή πρέπει να λά-
βει μέτρα ενάντια σε αυτό που νοείται ως
παράνομη διοικητική εποπτεία, ιδιαίτερα
μιας και το Άρθρο 8.1 ορίζει ότι: «Κάθε
διοικητική εποπτεία των τοπικών αρχών
μπορεί να ασκηθεί μόνο σύμφωνα με ανά-
λογες διαδικασίες και σε περιπτώσεις όπως
αυτές προβλέπονται από το Σύνταγμα ή το
καταστατικό διάταγμα». Αυτό το δικαίωμα
γίνεται ουσιαστικό όταν η εποπτική διοικη-
τική αρχή είναι εξουσιοδοτημένη να ακυ-
ρώνει ή να επιβάλλει κυρώσεις σε όργανα
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι  για να εί-
ναι μια δικαστική ένσταση αποτελεσματική
το δικαστήριο πρέπει να έχει την εξουσιο-
δότηση να ακυρώσει την αμφισβητούμενη
απόφαση, ή τουλάχιστον να είναι υποχρεω-
τικό για τις αρχές να ακυρώνουν τις δικές
τους αποφάσεις, όταν το δικαστήριο τις
κρίνει παράνομες, αλλά και να υπάρχει η
πιθανότητα λήψης μέτρων που θα στοχεύ-
ουν στη συμφωνία τους με την παραπάνω
υποχρέωση.
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