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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η κρατική εποπτεία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποσκοπεί σε έλεγχο 

νομιμότητας, χωρίς να εμποδίζει την ελεύθερη δράση τους, χωρίς να υπεισέρχεται σε 

κρίσεις για τη σκοπιμότητα της δράσης τους και χωρίς να θίγει τη διοικητική και 

οικονομική τους αυτοτέλεια. Η παρούσα εργασία μέσα από την αναλυτική διαχρονική 

παρουσίαση του ελέγχου νομιμότητας ευελπιστεί να παρουσιάσει όλες τις πτυχές του και 

τις διακυμάνσεις στο πέρασμα των χρόνων και να διαχωρίσει την κρατική εποπτεία από 

τον ιεραρχικό έλεγχο. Προσπαθεί να παρουσιάσει αναλυτικά τον τρόπο ελέγχου των 

πράξεων των ΟΤΑ και την εξέταση των προσφυγών κατά αυτών, δημιουργώντας στην 

ουσία ένα εγχειρίδιο χρήσιμο και λειτουργικό για όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί με το 

αντικείμενο αυτό. Η ύπαρξη ενός τέτοιου εγχειριδίου έρχεται να καλύψει ένα 

βιβλιογραφικό κενό που υπάρχει στο θέμα αυτό, παρουσιάζοντας πραγματικά γεγονότα και 

αποτελέσματα έρευνας των οκτώ τελευταίων ετών στους ΟΤΑ του Ν. Τρικάλων, ενώ η 

ποιοτική έρευνα έρχεται να διερευνήσει και εν τέλει να καταδείξει, μέσα από τις 

ημιδομημένες συνεντεύξεις με τους αιρετούς και τα στελέχη της Τ.Α., την αναγκαιότητα 

του ελέγχου νομιμότητας και τη συμβολή του στον τρόπο εκπλήρωσης της αποστολής και 

του ρόλου των ΟΤΑ, που δεν είναι άλλος από την τήρηση της νομιμότητας και τη 

βελτίωση των συνθηκών ζωής των δημοτών τους. 
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ABSTRACT 
 

The government owned monitoring in the Organisms of Local Selfgovernment consists 

control of legality, without it prevents their free action, without it enters into crises for the 

expediency of their action and without it offends their administrative and economic 

indipendance. The present work through the analytic diachronic presentation of control of 

legality hopes it presents all his aspects and the fluctuations in the passage of years and it 

separates the government owned monitoring from the hierarchical control. It tries it 

analytically presents the way of control of action of Local governmental bodies and the 

examination of resorts at these, creating in the substance a handbook important, even for 

most ignorant that wishes it deals with this object. The necessity of existence of such 

handbook comes to cover a bibliographic void that exists in this subject presenting real 

facts and results of research of eight last years in their Local governmental bodies of  

Trikala, while the qualitative research comes of showing indisputable, through the 

imidomimenes interviews with the elected and the executives of T.A., the necessity of 

control of legality and his contribution in the way of achievement of mission and role of 

Local governmental bodies, that is not other than the observation of legality and the 

improvement of conditions of life of their citizens 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν αποκλείει τη διοικητική 
εποπτεία, που συνίσταται όμως μόνο στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και τον 
πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων της. Ασκώντας τον έλεγχο νομιμότητας η 
εποπτεύουσα υπηρεσία έχει σκοπό να διαφυλάξει το δημόσιο συμφέρον κατά τη 
διαχείριση των υποθέσεων του οργανισμού και ταυτόχρονα να διαφυλάξει τους 
διοικούμενους από πιθανές υπερβάσεις των οργάνων της αυτοδιοίκησης. 
Αποτελώντας λοιπόν η εποπτεία και ο έλεγχος των πράξεων και των οργάνων των ΟΤΑ Α' 
βαθμού το θέμα της παρούσας μελέτης, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω της 
πλούσιας νομολογίας, ως προς τον έλεγχο των πράξεων και των οργάνων των ΟΤΑ Α' 
βαθμού, αλλά και λόγω της επικαιρότητάς του, καθώς αναμένεται η σύσταση της 
Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, μιας υπηρεσίας, με επικεφαλής τον Ελεγκτή 
Νομιμότητας(ή Επόπτη Νομιμότητας σύμφωνα με τον «Κλεισθένη»), η οποία θα αναλάβει 
αυξημένες αρμοδιότητες εποπτείας των πράξεων των ΟΤΑ, εξακριβώνοντας τη 
νομιμότητα αυτών και διερευνώντας τυχόν πειθαρχικές, αστικές, ή δημοσιονομικές 
ευθύνες. Επί της ουσίας, πρόκειται για μετάβαση της εποπτείας των ΟΤΑ από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, που θα έχει τη σχετική ευθύνη έως τη σύσταση της ως άνω 
Υπηρεσίας, σε ένα νέο, αυτοτελή, ανεξάρτητο φορέα εξωτερικού ελέγχου. 
Η εργασία μας διαρθρώνεται σε έξι (6) κεφάλαια, όπου στο πρώτο κεφάλαιο εισάγεται ο 
αναγνώστης στη διαχρονική εξέλιξη του ελέγχου νομιμότητας, ξεκινώντας κυρίως από τη 
σύσταση του Ελληνικού Κράτους το 1833 και φτάνοντας ως το πρόσφατο νομοθέτημα για 
τον «Κλεισθένη». Είναι μια ολοκληρωμένη παρουσίαση όλων των νομοθετικών 
ρυθμίσεων από την περίοδο της Αντιβασιλείας έως τις μέρες μας με βάση τα πρωτότυπα 
νομοθετικά κείμενα, που παρατίθενται στο παράρτημα, όπου διαπιστώνονται τόσο οι 
θεσμικές αλλαγές όσο και οι προσπάθειες των κυβερνήσεων για πολλά χρόνια να μην 
αφήσουν τους ΟΤΑ να δρουν ελεύθεροι, να εφαρμόζουν τον έλεγχο σκοπιμότητας για 
υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα και πάντα η κρατική εξουσία να έχει  τον κυρίαρχο 
ρόλο. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια να αναδειχθεί η συνταγματική κατοχύρωση 
της κρατικής εποπτείας, να φανούν οι διαφορές της διοικητικής εποπτείας και του 
ιεραρχικού ελέγχου, να κατανοηθεί ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας, που έχει 
μεγαλύτερη ισχύ από τον Δημοτικό Κώδικα και να παρουσιαστούν οι ευρωπαϊκές 
πρακτικές πάνω στον έλεγχο των ΟΤΑ, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού σε 
πολλά σημεία ταυτίζονται με τη δική μας πρακτική αλλά σε άλλα διαφέρουν αρκετά. 
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στη διαδικασία και στον τρόπο ελέγχου 
νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ, όπως αυτός γίνεται σήμερα από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που έχουν την αρμοδιότητα, μιας και ο Επόπτης Νομιμότητας δεν έχει ακόμη 
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ξεκινήσει τη λειτουργία του. Παρουσιάζονται τα είδη των αποφάσεων των ΟΤΑ που 
υπόκεινται στον υποχρεωτικό αλλά και στον αυτεπάγγελτο έλεγχο νομιμότητας, 
προκειμένου να φανεί ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη αλλά μάλλον 
πολυδαίδαλη και περίπλοκη, που απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία. 
Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του τρόπου ελέγχου των ειδικών 
διοικητικών προσφυγών, που προβλέπονται από το άρθρο 227 του Καλλικράτη, πως 
εξετάζεται αρχικά η βασιμότητα και στη συνέχεια  το παραδεκτό αυτών, ενώ γίνεται 
ιδιαίτερη αναφορά και στις προσφυγές που υποβάλλονται σε δεύτερο βαθμό στην Ειδική 
Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά των αποφάσεων που εκδίδονται από το 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην παρούσα χρονική στιγμή. 
Περνώντας στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζουμε τη μελέτη περίπτωσης, που είναι ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα και πρωτοποριακή, μιας και δεν έχει γίνει κάτι ανάλογο άλλη φορά. 
Παρουσιάζονται στοιχεία για τις αποφάσεις των ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 2013 και 2014 για 
να δούμε χρήσιμα στοιχεία κυρίως ποσοτικά για την κίνηση των Τμημάτων Διοικητικού- 
Οικονομικού, που ασκούν τον έλεγχο νομιμότητας τα τελευταία οκτώ χρόνια. Στη 
συνέχεια ο έλεγχος γίνεται πιο εξειδικευμένος και περνά στο Τμήμα Διοικητικού- 
Οικονομικού Ν. Τρικάλων, στο οποίο προΐσταμαι τα τελευταία οκτώ χρόνια, και 
παρουσιάζονται στοιχεία για τις ακυρωμένες αποφάσεις των χρόνων αυτών, των ΟΤΑ της 
χωρικής αρμοδιότητας, σε ποιες κατηγορίες αυτές ανήκουν, τον αριθμό των προσφυγών 
που υποβλήθηκαν αλλά και τις προσφυγές που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή του άρθρου 
152 και πόσες εξ αυτών δικαιώθηκαν. 
Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα  της ποιοτικής έρευνάς 
μας για τον έλεγχο νομιμότητας, όπου μέσα από 21 ημιδομημένες συνεντεύξεις με 
αιρετούς και στελέχη των ΟΤΑ, αναδεικνύονται πτυχές και αναλύονται καταστάσεις, που 
μπορούν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση της αποστολής και του ρόλου των ΟΤΑ. 
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στο παράρτημα υπάρχουν ενδιαφέροντα κείμενα του 
παρελθόντος που δείχνουν ανάγλυφα την πορεία του ελέγχου νομιμότητας και τις αλλαγές 
που υπήρξαν στο πέρασμα των χρόνων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 
1.1 Εισαγωγή 

 Η ιστορία της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης είναι γεμάτη από ανατρεπτικές μεταβολές 

που ξεκίνησαν αμέσως μετά την ίδρυση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και 

συνεχίζονται ως τις μέρες μας. Στη διαδρομή αυτή ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και συχνά το 

πεδίο δράσης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθορίζονται κατά κανόνα από 

την εκάστοτε κεντρική εξουσία, αφού η όποια αυτοτέλειά τους εξαρτώνταν από τη 

βούληση της κρατικής διοίκησης. Η έλλειψη ενός στρατηγικού σχεδίου για τη δημόσια 

διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση είναι εμφανής, με αποτέλεσμα να πορεύονται πάντα 

εξαρτώμενες και χωρίς πραγματική αυτοτέλεια. Από την αρχή λοιπόν η κρατική εξουσία 

ασκούσε εποπτεία στους ΟΤΑ, που ξεκίνησε ως έλεγχος σκοπιμότητας, προκειμένου να 

ελέγξει τη δράση τους και μετά από πολλά χρόνια, πολλές διεκδικήσεις και αγώνες 

περιορίστηκε στον έλεγχο νομιμότητας, ως βασική αρχή του διοικητικού δικαίου, που 

σκοπό έχει την προστασία του πολίτη και του διοικούμενου από τις αυθαίρετες αποφάσεις 

της διοίκησης. 

 Η πορεία από την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους έως και σήμερα ήταν μεγάλη, με 

πολλές αλλαγές, ανατροπές και μεταρρυθμίσεις, που οδήγησαν την εποπτεία των ΟΤΑ στο 

σημερινό της επίπεδο. Βήμα-βήμα θα δούμε και θα αναλύσουμε τη διαχρονική εξέλιξη του 

ελέγχου νομιμότητας καθώς και όλες τις αλλαγές του, που είναι  συνυφασμένες με τις 

γενικότερες αλλαγές των ΟΤΑ στο πέρασμα των χρόνων. 

Είναι αυτονόητο ότι στην αναδρομή αυτή δεν περιλαμβάνονται αναφορές σε περιόδους 

καταλύσεως της δημοκρατίας αλλά και στην περίοδο της γερμανικής κατοχής. 

 

1.2. Περίοδος Τουρκοκρατίας-Προεπαναστατικές Κοινότητες 
Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, ο μόνος θεσμός μέσω του οποίου οι υπόδουλοι 

Έλληνες μπορούσαν να εκφράζονται, ως ένα βαθμό, ελεύθερα και να διατηρούν μια 

στοιχειώδη δημοκρατική διακυβέρνηση, ήταν αυτός των κοινοτήτων, οι οποίες 

αποτελούσαν, κατά κάποιον τρόπο, ένα είδος τοπικής «αυτοδιοίκησης» των Ελλήνων της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (Κοντογιώργης 1985). Αναφέρονταν στο σύνολο των 

χριστιανών ενός χωριού, μιας πόλης με επικεφαλής τους κοινοτικούς άρχοντες, οι οποίοι 

ονομάζονται ως «πρωτόγεροι» ή «γέροντες» , ως «προεστοί» ή «προεστώντες», 

«δημογέροντες», «επίτροποι» ή «κοτζαμπάσηδες». Βασικό τους καθήκον ήταν η εκτίμηση 
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της φοροδοτικής δυνατότητας κάθε μέλους της Κοινότητας, προκειμένου να καθορίζεται 

το ύψος του φόρου που θα καταβάλλονταν συνολικά. ¨Ήταν οι φυσικοί προστάτες των 

κατοίκων και κάθε καταδιωκόμενου ή καταπιεζόμενου κατοίκου της κοινότητας. 

Συμμετείχαν άμεσα ή με τον αντιπρόσωπό τους στη διοίκηση όλης της επαρχίας σαν 

σύμβουλοι ή πάρεδροι του Τούρκου διοικητή, δηλαδή τον βοεβόδα  (Παπαρηγόπουλος Κ. 

1977). Στην ελληνική κοινότητα της τουρκοκρατίας, συναντά κανείς ιστορικά δείγματα 

πολιτικής αυτονομίας, γιατί λειτούργησε σε σημαντικό βαθμό ως θεσμός υποκατάστασης 

της κρατικής εξουσίας1. 

Αυτή η πρώτη φάση, κατά την οποία υπήρχαν μόνο κοινότητες και δεν υπήρχαν καθόλου 

δήμοι, εκτείνεται καθ’ όλη την προεπαναστατική περίοδο της Οθωμανικής κατοχής αλλά 

και πριν από αυτή. Επίσης, η φάση αυτή καλύπτει και τους επαναστατικούς χρόνους, την 

κρίσιμη δεκαετία του 1820. Κύριο μέλημα των πρώτων αρχών δεν ήταν άλλος από την 

αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων του αγώνα και έτσι δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

την ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδας, που 

ψηφίστηκε την 1η Ιανουαρίου 1822 δεν περιελάμβανε καθόλου διατάξεις για την Τ.Α. Τα 

πρώτα «ψήγματα» του ελέγχου νομιμότητας διακρίνονται την περίοδο αυτή και 

συγκεκριμένα στο νόμο περί «Οργανισμού των Ελληνικών Επαρχιών» της 30ης Απριλίου 

1822, της Α’ Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου, όπου προβλέφθηκε η περιφερειακή 

διοικητική διαίρεση του υπό σύσταση κράτους σε 58 συνολικά επαρχίες και κατόπιν σε 

«υπο-επαρχίες» πρώτης και δεύτερης τάξης, οι οποίες με τη σειρά τους υποδιαιρούνταν σε 

κοινότητες. Ο ν. 12/30-4-1822, που ψηφίστηκε για την καλύτερη οργάνωση της χώρας, 

προέβλεπε ότι «η ελληνική χώρα διαιρείται εις επαρχίας. Αι επαρχίαι υποδιαιρούνται εις 

αντεπαρχίας πρώτης και δευτέρας τάξεως και αύται εις κοινότητας». Ο Έπαρχος ήταν 

επικεφαλής της Επαρχίας και διοριζόταν από το Υπουργείο Εσωτερικών2. Ο ίδιος νόμος 

όριζε και τα υπόλοιπα όργανα της Επαρχίας, η οποία παρέμεινε η βασική διοικητική 

υποδιαίρεση. Οι Επαρχίες υποδιαιρέθηκαν σε Κωμοπόλεις και Χωριά. Σύμφωνα με τον 

Οργανισμό των Ελληνικών Επαρχιών (άρθρο κθ΄), «όλοι οι λειτουργοί […] διορίζονται 

από τη Διοίκηση και θέλουν αποδίδει το προσήκον σέβας προς τον έπαρχον ή αντέπαρχον 

και τελείαν υποταγή και όσας εν ονόματι της Διοικήσεως δίδουσι διαταγάς προς αυτού». 

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι την εξουσία στις επαρχίες και αντεπαρχίες την ασκούσαν όργανα, 

                                                             

1 Βλ. Βενετσανοπούλου Μ.(2003)Η θεσμική διαδρομή της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, σελ. 18 
2 Κατά τον πρώτο οργανισμό του υπουργείου, βασική και θεμελιώδης αρμοδιότητα του μινίστρου των 
Εσωτερικών ήταν, «η γενική διευθέτηση και ο  οργανισμός των κοινοτήτων», με άλλα λόγια λοιπόν η 
οργάνωση και εποπτεία της τοπικής αυτοδιοίκησης»(βλ. Βενετσανοπούλου Μ.(2003)οπ.π. σελ. 48) 
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που διορίζονταν από την εκτελεστική εξουσία, όφειλαν δηλαδή να συμμορφώνονται προς 

τις εντολές και προσταγές της. Ο Οργανισμός των Ελληνικών Επαρχιών, όριζε ότι τα 

όργανα της διοίκησης διορίζονταν από την Κυβέρνηση και δεν εκλέγονταν. Αντίστοιχα 

όριζε και τις Αντεπαρχίες, ενώ ακόμη και ο Πρόεδρος της τριμελούς αιρετής 

δημογεροντίας διοριζόταν από την Κυβέρνηση (Ανδρονόπουλος et al., 1988).Το γεγονός 

αυτό φανέρωνε την έντονη προσπάθεια της Κεντρικής Διοίκησης να εποπτεύει τις 

Κοινότητες και μάλιστα στην παράγραφο ΚΑ’ αναφέρεται ότι ο Πρόεδρος των 

δημογερόντων «φέρει το πρόσωπον της διοικήσεως εις τας Κοινότητας». Εκείνα τα χρόνια, 

εξαιτίας του Αγώνα, υπήρχε ανάγκη ενιαίων κατευθύνσεων στη διοίκηση και πολιτικής 

ενότητας, που μόνο η συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια της κεντρικής κυβέρνησης 

μπορούσε να εξασφαλίσει. Γι’ αυτό  οι δημογέροντες της εποχής εκείνης ήταν περισσότερο 

εκτελεστικά όργανα των Επάρχων που αντιστοιχούσαν με τους νομάρχες(Μπέσιλα- Βήκα 

Ε. 2007, Βενετσανοπούλου Μ. 2003). Στην Γ’ Συνέλευση της Τροιζήνας το 1827 

ψηφίστηκε η διάταξη περί διοικήσεως της ελληνικής επικρατείας, η οποία όμως δεν 

εφαρμόστηκε τελικά, όπου αναφέρονταν (παρ. 1α)ότι «ο διοικητής του θέματος επαγρυπνεί 

διά τις πράξεις των δημογερόντων3», δηλ. είχε την εποπτεία για τις πράξεις τους. 

Η πρώτη προσπάθεια διαμόρφωσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις 

σύγχρονες αντιλήψεις έγινε στην Ελλάδα στα χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από 

τον Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος εισήγαγε το θεσμό των επαρχιακών 

δημογεροντιών, που σκοπό είχαν τη συγκέντρωση της τοπικής εξουσίας στην κεντρική 

πόλη κάθε επαρχίας. Το σύστημα που εισήγαγε και εφάρμοσε ο Καποδίστριας, ήταν 

μάλλον ένα σύστημα τοπικής διοίκησης που ταυτιζόταν με την κεντρική διοίκηση και 

ελέγχονταν άμεσα απ’ αυτή, παρά ένα σύστημα παράλληλης, με την κεντρική διοίκηση, 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Από πλευράς διοίκησης, ο επίτροπος του τμήματος ήταν ο 

αντιπρόσωπος της κυβέρνησης και οι δημογεροντίες αποτελούσαν την τοπική διοίκηση 

των επαρχιών, των πόλεων, των κωμοπόλεων και των χωριών(Παπαρηγόπουλος Κ.1977). 

 Οι αλλαγές που επιχείρησε στην οργάνωση και στη λειτουργία της επαρχιακής διοίκησης 

ήταν η πρώτη συστηματική παρέμβαση στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός σύγχρονου 

κράτους. Πρωταρχική του μέριμνα υπήρξε η κατάργηση της επαρχιακής αυτονομίας, από 

την οποία αντλούσαν την οικονομική τους δύναμη και την κοινωνικοπολιτική τους ισχύ οι 

παραδοσιακές αλλά και οι νεοπαγείς εξουσιαστικές ομάδες της ελληνικής κοινωνίας4. Ο 

                                                             

3 Η Βενετσανοπολούλου Μ. (2003) οπ.π. σελ. 84 αναφέρει ότι η διάταξη αυτή ήταν αόριστη 
4Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Τα μέτωπα της Καποδιστριακής Πολιτικής 
http://www.ime.gr/chronos/12/gr/1821_1833/politiki/11.html 
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αριθμός των επαρχιών μειώθηκε, ενώ τα όργανα της επαρχιακής διοίκησης και τα 

πρόσωπα που τα στελέχωναν υπάχθηκαν στον έλεγχο της κεντρικής εξουσίας. Ωστόσο, η 

πραγματική εξουδετέρωση των πολιτικών παραγόντων δε θα πραγματοποιούνταν, αν δεν 

πλήττονταν οι αιτίες τις πολιτικής τους ενδυνάμωσης. Στην κατεύθυνση αυτή προχώρησε 

σε μια ευρεία διοικητική ανασυγκρότηση καταργώντας τα προνόμια και την αυτοδιοίκηση 

των επαρχιών και θέτοντας τα όργανα της επαρχιακής διοίκησης υπό τον έλεγχο της 

κεντρικής εξουσίας. Ο Κυβερνήτης στην προσπάθειά του για την αναδιοργάνωση του 

Ελληνικού Κράτους δημιούργησε το Υπουργικό Συμβούλιο και το Πανελλήνιο Συμβούλιο, 

που ήταν γνωμοδοτικό όργανο. Η Επικράτεια διαιρέθηκε σε Τμήματα, σε Επαρχίες και οι 

Επαρχίες σε Πόλεις, Κώμες και Χωριά. Ο Καποδίστριας ανέφερε ότι «η επικράτεια 

διηρέθη, κατά τας προτάσεις του Πανελληνίου, εις 13 Τμήματα, εις έκαστον των οποίων 

εστάλη εις έκτακτος επίτροπος, διορισμένος να οργανώση τας επαρχίας και μάλιστα να 

συστήση τας δημογεροντίας ή κοινότητας». Τα 13 Τμήματα, 7 στην Πελοπόννησο και 6 

στα νησιά, ήταν διοικητικές περιφέρειες και διοικούνταν από έναν έκτακτο επίτροπο της 

Κυβέρνησης. Οι επίτροποι είχαν την υποχρέωση να εκτελούν τις διαταγές του Κυβερνήτη 

και να τον πληροφορούν για όλα τα θέματα της περιφέρειάς τους. 

Ο πρώτος νόμος του Ελληνικού Συντάγματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ψηφίστηκε 

την 27η Δεκεμβρίου 1833 «περί συστάσεως των Δήμων5», με τον οποίο η χώρα διαιρέθηκε 

σε 10 Νομούς και 47 Επαρχίες, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ο θεσμός του Νομάρχη και 

καταργήθηκε ο ιστορικός θεσμός των Κοινοτήτων, οι οποίες αντικαταστάθηκαν από τους  

Δήμους στο πλαίσιο της συγκρότησης του νεοελληνικού Κράτους. Με το νόμο αυτό 

«δημιουργήθηκε ένα σύγχρονο για την εποχή πλέγμα τοπικής εξουσίας στη 

χώρα»(Μπέσιλα- Βήκα Ε. 2007 σελ. 201). Για πρώτη φορά το νεότερο κράτος απέκτησε 

τυπικές δομές τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού καθιερώθηκε ένα μόνο είδος οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης , οι Δήμοι. Οι συσταθέντες Δήμοι χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες 

ανάλογα με τον πληθυσμό τους δηλ. Δήμοι με 10.000 κατοίκους, με 2.000 κατοίκους και 

κάτω από 2.000 κατοίκους6.  

 

 

 

 
                                                             

5 ΦΕΚ 3/10-01-1834 
6 Βλ. άρθρο 7 
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1.3.  O έλεγχος νομιμότητας στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος 

Με το νόμο «περί συστάσεως των Δήμων» θεμελιώνεται η εποπτεία των ΟΤΑ από το 

κράτος όπως προκύπτει από το άρθρο 15, που ορίζει ότι «πας Δήμος έχει το δικαίωμα και 

την υποχρέωσιν υπό την επιτήρηση της Κυβερνήσεως». Το άρθρο 40 αναφέρει ότι «ο 

Δήμαρχος7 είναι η πρώτη εκτελεστική του δήμου αρχή, ενεργούσα και διεκπεραιούσα όλας 

τα δημοτικάς υποθέσεις», ενώ ανάμεσα στις αρμοδιότητές του ήταν και η εκτέλεση των 

νόμιμων αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Ο Δήμαρχος ήταν διφυές8 όργανο, δηλ. 

δημοτικός άρχοντας και συγχρόνως κυβερνητικός δημόσιος λειτουργός. Επειδή οι 

Δήμαρχοι δεν ήταν αιρετοί αλλά όργανα της κυβέρνησης ήταν υποχρεωμένοι να εκτελούν 

τις διαταγές των νομαρχών. Έλεγχο νομιμότητας επί των πράξεων και των αποφάσεων των 

Δήμων δεν ασκούσε ο Νομάρχης, αλλά ο Έπαρχος. Ο Νομάρχης ήταν ο επικεφαλής κάθε 

νομού, δηλαδή το κρατικό όργανο, στο οποίο ανήκε η ανώτατη διοικητική διεύθυνση και ο 

οποίος ασκούσε τις οδηγίες και τις εντολές της κεντρικής εξουσίας. Περιορίζονταν στον 

έλεγχο σκοπιμότητας που προβλεπόταν από τον νόμο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η  

επιφυλακτικότητα της Βαυαρικής Αντιβασιλείας έναντι των νομαρχών φάνηκε και με τη 

ρύθμιση, η οποία προέβλεπε ότι ο Νομάρχης διέθετε αντίστοιχη αρμοδιότητα διορισμού 

δημάρχου μόνο στους μικρούς δήμους της «γ’ τάξεως», και μάλιστα επί τη βάσει ειδικής 

«επί τούτω» πληρεξουσιότητας που του παρείχε ο βασιλιάς. Η παραπάνω τακτική, της 

μερικής αποψίλωσης των τοπικών εξουσιών του Νομάρχη και η απόδοσή τους, είτε σε 

άλλους τοπικούς αξιωματούχους, είτε σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες των κεντρικών 

Υπουργείων, αποτέλεσε πάγια τακτική, όχι μόνο του Όθωνα, αλλά και πολλών άλλων 

μετέπειτα κυβερνήσεων 9.  

 Για πρώτη φορά καθιερώνεται ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων (άρθρο 118) «Κάθε 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρέπει να υποβάλλεται, με απόδειξη παραλαβής, 

στον Έπαρχο και μέσω αυτού στο Νομάρχη. Αφού παρέλθουν δεκαπέντε ημέρες μετά την 
                                                             

7 «Η διαδικασία ανάδειξης των Δημάρχων και των παρέδρων επέτρεπε την πολιτική τους εξάρτηση από την 
κεντρική διοίκηση. Έτσι οι τοπικοί άρχοντες αντλώντας τη δύναμη τους από την εύνοια του θρόνου 
ασκούσαν τα καθήκοντά τους με αλαζονικό τρόπο και με πρακτικές που διαμόρφωναν ένα πλαίσιο 
κακοδιοίκησης», (βλ. σε Τετράδια αυτοδιοίκησης, Συνταγματική ιστορία της ελληνικής τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ΚΕΔΚΕ, τ. 1, 1998, σελ. 28 , υπ. 4). Επίσης ο Παπαγαρυφάλλου Π.(1994) σελ. 666 αναφέρει 
«Τα πάντα λειτουργούσαν ή μάλλον υπολειτουργούσαν κάτω από κάθε είδους και μορφής διοικητική- 
κυβερνητική αυθαιρεσία  
8 Βλ. Κλειώσης Χρ. (1977), Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σελ. 388 και Χλέπας Ν.Κ.(1999),Η Τοπική 
Διοίκηση στην Ελλάδα, σελ. 288 
9 Βλ. Βενετσανοπούλου Μ. (2003) οπ.π. σελ. 125 «Τόσο ο νομάρχης όσο και ο έπαρχος διορίζονταν 
απευθείας από το στέμμα και μπορούσαν να απολυθούν ή να μετατεθούν οποιαδήποτε στιγμή» 
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κοινοποίηση στον Έπαρχο, αν στο διάστημα αυτό δεν εκδοθεί απόφαση του Νομάρχη ή 

του Έπαρχου που να εμποδίζει την εκτέλεση της απόφασης, είτε ως παράνομη , είτε κατά 

συνέπεια αναφοράς των φορολογουμένων, η απόφαση αυτή θεωρείται «ως έχουσα κύρος 

και ενεργείται». Στο άρθρο 18 καθορίζονταν οι αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου 

ενώ στο άρθρο 57 αναφέρονταν ότι «κάθε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εκτός 

αρμοδιότητας του είναι άκυρη». Συγχρόνως με το άρθρο 119 εξειδικεύονταν οι 

αποφάσεις10 που απαιτούσαν ρητή έγκριση του Νομάρχη λόγω σπουδαιότητας όπως: 

έγκριση προϋπολογισμού, έκτακτες δαπάνες εκτός προϋπολογισμού, εκποίηση, πρόσκτηση 

ή ανταλλαγή ακινήτων κτημάτων, ενοικιάσεως κτημάτων πάνω από εννιά έτη, για τον 

τρόπο διαχείρισης των ακινήτων κτημάτων, για χρεολυτικά σχέδια, για λήψη δανείων, για 

τη διαχείριση των δασών, για ανέγερση δημοτικών κτιρίων, για αποδοχή κληροδοσίας κ.α. 

Τονίζεται μάλιστα ότι όλες αυτές οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είχαν 

κύρος «ει μη μετά την έγκρισιν του Νομάρχου». Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι 

καθιερώνει τον έλεγχο νομιμότητας και τον έλεγχο σκοπιμότητας των αποφάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου και τους αναθέτει στον Νομάρχη(Παπαχατζής Γ. 1983). Ο νόμος 

της Αντιβασιλείας όριζε ότι «οι Δήμοι και αι Διοικητικαί αυτών αρχαί υπάγονται εις τους 

Επάρχους» (άρθρ. 117), μέσω των οποίων και επικοινωνούσαν με τον επικεφαλής του 

νομού (άρθρ. 118). Οι Έπαρχοι ασκούσαν τον έλεγχο νομιμότητας παράλληλα με τον 

Νομάρχη. Η παραχώρηση πολλών και σημαντικών αρμοδιοτήτων σε αιρετά όργανα, 

συνοδευόταν και από σειρά ρυθμίσεων, που διασφάλιζαν τον στενό και εκτεταμένο έλεγχο 

από τα αρμόδια κρατικά όργανα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις εξέταζαν τόσο τη 

νομιμότητα όσο και τη σκοπιμότητα των σχετικών πράξεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

κάποιες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούσαν τους έμμεσους και 

άμεσους δημοτικούς φόρους απαιτούσαν την έγκριση του Βασιλιά(αρθ. 120), ενώ στο 

άρθρο  121 τονίζεται ότι οι Έπαρχοι και οι Νομάρχες οφείλουν να ενεργούν «άνευ 

αναβολής» τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου «που χρήζουσι εγκρίσεως», αφού σε 

διαφορετική περίπτωση είναι υπεύθυνοι για «κάθε προκύπτουσα ζημία από την εκ μέρους 

των αξιόποινον αργοπορία». Ο ρόλος των Επάρχων ήταν, συνεπώς, αρκετά σημαντικός για 

την άσκηση της κρατικής εποπτείας, αφού και μόνον ο μικρός αριθμός των νομών (μόλις 

δέκα) δεν επέτρεπε στους Νομάρχες να ελέγχουν λεπτομερώς όλες τις αποφάσεις των 30-

40, κατά μέσο όρο, Δημοτικών Συμβουλίων που ήταν συγκροτημένα και λειτουργούσαν 

στην περιοχή τους. 

                                                             

10 Συνολικά 16 περιπτώσεις αποφάσεων υπόκειντο στον έλεγχο σκοπιμότητας του Νομάρχη κυρίως για 
οικονομικά θέματα. 
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Μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο είχε τη δυνατότητα να απευθυνθεί, στον αρμόδιο 

Υπουργό, για κάθε απόφαση του Νομάρχη , η οποία τροποποιούσε ή απέρριπτε δική του 

απόφαση, θεσπίζοντας έτσι για πρώτη φορά την προσφυγή του Δήμου σε ανώτερο βαθμό 

από το Νομάρχη11.  

 Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων δεν ήταν 

άμεσα εκτελεστές και ότι αρκούσε η σιωπηρή έγκριση του Νομάρχη, με το πέρας της 

άπρακτης 15νθήμερης προθεσμίας που τασσόταν για την έγκριση των αποφάσεων από 

αυτόν, χωρίς να χρειάζονται τη ρητή του έγκριση. 

 Η νομοθετική ρύθμιση της 27-12-1833 άντεξε για περίπου 80 χρόνια (έως το 1912), αφού 

οι όποιες τροποποιήσεις έγιναν στο διάστημα αυτό12  δεν επέφεραν μεταβολές στις 

προαναφερόμενες διατάξεις για την εποπτεία των Δήμων. Την περίοδο αυτή δεν υπήρξε 

κάποια άλλη σημαντική μεταρρύθμιση στο χώρο της ΤΑ, πέραν μιας διαρκούς αυξητικής 

τάσης στον αριθμό των Δήμων. Οι τελευταίοι παρέμειναν ως η μοναδική βαθμίδα 

Αυτοδιοίκησης13, ενώ οι αρμοδιότητές τους δεν υπέστησαν ριζικές μεταβολές. Για την 

περίοδο αυτή αξίζει να αναφέρουμε μόνο το σχέδιο νόμου του Χαρίλαου Τρικούπη το 

1874, στο οποίο γινόταν κάποιες μεταβολές στο καθεστώς έγκρισης των αποφάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου από το Νομάρχη αλλά τελικά δεν έγινε νόμος και κάποιες άλλες 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες όπως αυτή του 1887, που δεν άντεξε για μεγάλο χρονικό 

διάστημα14. Ο Νομάρχης παρέμεινε, όπως και πριν, το ανώτατο όργανο της κρατικής 

διοίκησης, που ασκούσε την εποπτεία του κράτους στους Δήμους. 

 

                                                             

11 Άρθρο 122 όπου ορίζονταν ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είχε το δικαίωμα «να εκκαλή προς την προεστώσα 
Αρχή πάσαν απόφαση της Νομαρχίας τροπολογούσαν ή απορρίπτουσαν την απόφασίν του» Έτσι, και η 
άσκηση εποπτείας επί των Δήμων από τον Νομάρχη τελούσε υπό την αίρεση της μη ακύρωσης των σχετικών 
πράξεών του από τον αρμόδιο υπουργό.  
12 βλ. Β.Δ. της 5ης/12/1845 «περί καθηκόντων Νομαρχών» ή το ΝΞΗ/22-12-1847 «περί δημοτικών φόρων» 
13 Με το νόμο της 16/22ης Σεπτεμβρίου 1840 οι Δήμοι από 750 μειώθηκαν σε 250, πράγμα που σήμαινε πιο 
ισχυρούς Δήμους 

14 Με το Ν. ΑΦΝC του1887 ορίζονταν ότι «Το Νομαρχιακό συμβούλιο επέβλεπε τη διοίκηση των δήμων, 
ήλεγχε την οικονομική Διαχείριση των δήμων, των λιμενικών ταμείων, διόριζε τους δημοτικούς 
εισπράκτορες ενώ τα Νομαρχιακά συμβούλια είχαν ελεγκτικές αρμοδιότητες, αφού εγκρίναν τους 
δημοτικούς απολογισμούς και τις χαριστικές πράξεις των δημοτικών συμβουλίων ή των Νομαρχών 
(Μπέσιλα-Βήκα Ε. 2004 Α’). Ο συγκεκριμένος νόμος δεν μακροημέρευσε, αφού με το Ν. ΛΩΟΖ/1891 
καταργήθηκε. 
 Με το Ν. ΑΡΠ’ της 18ης Απριλίου 1884  έγινε η θεσμοθέτηση της Κοινότητας για συγκεκριμένες περιοχές 
(Λάρισα, Άρτα και επαρχίες Καλαμπάκας, Ξηροχωρίου) ενώ το 1908 με το νέο νόμο «περί Κοινοτήτων» 
βελτιώθηκε και επεκτάθηκε ο κοινοτικός θεσμός 
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1.4. Η διακυβέρνηση  Βενιζέλου και ο έλεγχος νομιμότητας στο πρώτο 

μισό του 20ου αι. 
Ο διπλασιασμός της επικράτειας και του πληθυσμιακού δυναμικού της χώρας μετά τις 

νίκες στους Βαλκανικούς πολέμους (1912-1913) καθιστούσε επιτακτική ανάγκη την 

αναδιάρθρωση της ελληνικής διοίκησης. Ο Ελ. Βενιζέλος είχε ως στόχο την εξυγίανση του 

κοινοβουλευτικού συστήματος και την ενδυνάμωση του κρατικού συγκεντρωτισμού μέσω 

της αντίστοιχης περιστολής της ισχύος των Δημάρχων. Ο Ν. ΔΝΖ/191215 «περί συστάσεως 

Δήμων και Κοινοτήτων», άρχισε να ισχύει από το 1914. Βασικό του επίτευγμα θεωρείται η 

διάκριση των Πρωτοβάθμιων αυτοδιοικούμενων Οργανισμών  από άποψη οργάνωσης και 

λειτουργίας, σε αστικούς και αγροτικούς, από τους οποίους οι πρώτοι αποτέλεσαν τους 

Δήμους και οι δεύτεροι τις Κοινότητες (Βελγερής Φ. 1963) ενώ κατήργησε το καθεστώς 

που εισήγαγαν στην ελληνική έννομη τάξη οι Βαυαροί Αντιβασιλείς και οδήγησε στην 

«απελευθέρωση των συνοικισμών» δηλ. στην πολυδιάσπαση των πρωτοβάθμιων 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με τη διάλυση των Δήμων και τη συγκρότηση των 

Κοινοτήτων. Δήμοι παρέμειναν οι οικισμοί με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων16. Ο 

σύγχρονος νομικός- ιστορικός όμως εύκολα αντιλαμβάνεται πως επρόκειτο για ενίσχυση 

της κεντρικής εξουσίας (Φλογαίτης Σπ. 1977), αφού πλέον αφαιρούνταν εξουσίες17 από 

τους Δημάρχους, ενώ αντίθετα ενισχύονταν οι βουλευτές, οι οποίοι απελευθερώνονταν από 

τον ασφυκτικό εναγκαλισμό τους(Χλέπας Ν.Κ. 1999) αφού μέχρι τότε ελέγχονταν από 

αυτούς. Οι Κοινότητες αυτές, περίπου 6.00018, ήταν μικρές, θνησιγενείς και χωρίς πόρους 

κατέληξαν να λειτουργούν σαν τοπικά παραρτήματα της κρατικής γραφειοκρατίας για την 

έκδοση πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων για πολλά χρόνια. «Ο αριθμός των 6000 

Κοινοτήτων ήταν υπερβολικά μεγάλος για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, αν λάβει 

κανείς υπόψη ότι τόσους οργανισμούς είχε η Ελλάδα μέχρι την εφαρμογή του Ν. 

2539/1997, που τόσο ο πληθυσμός της όσο και η έκταση διέφεραν σημαντικά»(Μπέσιλα- 

Βήκα Ε., 2007, σελ.208) 

                                                             

15 ΦΕΚ Α’/58/14-02-1912.  
 
16 Για να ιδρυθεί μία Κοινότητα έπρεπε να έχει πληθυσμό τουλάχιστον 300 κατοίκους αλλά σε ειδικές 
περιπτώσεις επιτρέπονταν η ίδρυσή της και με λιγότερους κατοίκους 
17 Ο Παπαγαρυφάλλου Π.(1994) σελ. 691 αναφέρει ότι «Με το νόμο ΔΝΖ’/1912, παρά τις διακηρύξεις και 
τις προθέσεις, η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση βάδισε κάτω από το τριπλό άγχος: ασφυκτικό διοικητικό 
έλεγχο, έλλειψη ουσιαστικών αποφασιστικών αρμοδιοτήτων και έλλειψη οικονομικών μέσων» 
18 Δηλ. 5558 περισσότερες από όσες υπήρχαν στην απογραφή που είχε γίνει το 1890, Πριν την προσάρτηση 
στην Ελλάδα των Θεσσαλικών και Ηπειρωτικών Επαρχιών οι Δήμοι ανέρχονταν σε 250 και το 1890 σε 442. 
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 Ως προς το σύστημα  διακυβέρνησης των ΟΤΑ εισάγεται για πρώτη φορά ένα νέο όργανο 

διοίκησης , η Δημαρχιακή Επιτροπή, η οποία διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του 2010, πριν 

αντικατασταθεί από τον όρο «Οικονομική Επιτροπή» με το Ν. 3852/2010. Κατά το νόμο οι 

αρχές ήταν για τις κοινότητες το κοινοτικό συμβούλιο (όχι ο πρόεδρος της Κοινότητας19) 

και για τους δήμους ο Δήμαρχος, οι πάρεδροι, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημαρχιακή 

επιτροπή. Στα άρθρα 43 και 123 του νόμου προβλέπονταν ο έλεγχος νομιμότητας20. 

Συγκεκριμένα στο άρθρο 43 αναφέρονταν ότι οι αποφάσεις των Δημοτικών και 

Κοινοτικών Συμβουλίων, εκτός από αυτές που ρητά εξαιρούσε ο νόμος, ήταν εκτελεστές 

30 ημέρες μετά την αποστολή τους στο Νομάρχη. Με τη διάταξη αυτή άλλαξε το 

προηγούμενο καθεστώς που ζητούσε «προηγούμενη έγκριση του Νομάρχη» και συνεπώς 

εξέλειπε ο προληπτικός έλεγχος της κρατικής διοίκησης, δηλ. δεν είχαν την ανάγκη 

σύμπραξης της διοίκησης προκειμένου να εκτελεστούν οι αποφάσεις των δημοτικών και 

κοινοτικών συμβουλίων. Επομένως οι αποφάσεις δεν καθίστατο άμεσα εκτελεστές αλλά 

«αφ’ εαυτών εκτελεστές» μετά το πέρας των 30 ημερών21 που είχαν αποσταλεί στο 

Νομάρχη (Κλειώσης Χρ. 1977, Βενετσανοπούλου Μ. 2003). 

Ωστόσο για πρώτη φορά με το άρθρο 44 θεσπίζεται ο ακυρωτικός έλεγχος των αποφάσεων 

των Κοινοτήτων «Αι αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου είνε άκυροι: 1)εάν 

αναφέρωνται ες αντικείμενα εκτός της αρμοδιότητας του Κοινοτικού Συμβουλίου και 

2)εάν ελήφθησαν κατά παράβασιν νόμου ή Β.Δ. προς εκτέλεσιν νόμου εκδοθέντος». Ο 

Νομάρχης, στον οποίο αποστέλλονταν οι αποφάσεις, είχε την αρμοδιότητα να κάνει 

                                                             

19 Ο Πρόεδρος της Κοινότητας για πρώτη φορά περιλήφθηκε στις αρχές της Κοινότητας κατ’ αντιστοιχία με 
το Δήμαρχο στο άρθρο 29 του Ν. 222/1973 
20 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της Επιτροπής της Βουλής για το Νόμο ΔΝΖ/1912 αναφέρεται 
«Σήμερον ερευνά η διοίκησις το σκόπιμον και το νόμιμον των κοινοτικών πράξεων, καθ’ ομοίαν διαδικασίαν 
και σχεδόν κατ’ αδέσμευτον κρίσιν….Της σκοπιμότητος την εξέτασιν αποκλείομεν κατ’ αρχήν. Αλλά και της 
νομιμότητος η έρευνα, η κατά κρίσιν δηλαδή δεσμευμένη απόφασις της αρχής, δέον να μη ανατίθεται εις την 
αρμοδιότητα των οργάνων της καθαράς διοικήσεως ως τοιούτων».  
Εξάλλου με την υπ’ αριθμ. 25213/10-6-1915 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρονταν τα εξής: 
«Κατά το προ του ΔΝΖ’ Νόμου κρατούν σύστημα, η Διοικητική Αρχή ερευνώσα αδεσμεύτως το νόμιμον και 
σκόπιμον πάσης αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ηδύνατο να εγκρίνη, ακυρώση ή τροποποιίση 
ταύτην. Ο ΔΝΖ όμως νόμος ανατρέπων την αρχήν ΄ταύτην, καθιερεί νέαν, καθ’ ην κατά κανόνα πάσα 
απόφασις δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι αφ’ εαυτής ισχυρά, μόνον δε περί νομιμότητος αυτής 
επιτρέπει έλεγχον, ουχί δε και περί της σκοπιμότητος του περιεχομένου αυτής» «(Κλειώσης Χρ., 1977, σελ. 
548-549) 
21 Σύμφωνα με τη Μπέσιλα- Βήκα Ε., 2007, σελ.210 «Η διάταξη αυτή είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι 
του προηγούμενου καθεστώτος, δηλ. περιόριζε τον έλεγχο σκοπιμότητας μόνο σε λίγες περιπτώσεις που 
αναφέρονταν ρητά στο νόμο. Ταυτόχρονα όμως είχε και ένα μεγάλο μειονέκτημα, δηλ. δεν έτασσε 
προθεσμία μέσα στην οποία ο νομάρχης έπρεπε να πραγματοποιήσει τον παραπάνω έλεγχο, πράγμα που 
αναιρούσε σημαντικά την αξία του μέτρου».  
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απαγγελία ακυρότητας22 με αιτιολογημένη απόφασή του εντός μηνός από την παραλαβή 

της απόφασης. Σημαντικό επίσης γεγονός είναι ότι για πρώτη φορά καθιερώνεται το 

δικαίωμα της προσφυγής, ενώπιον του Νομάρχη κατά απόφασης του Κοινοτικού 

Συμβουλίου εντός 15 ημερών από την τοιχοκόλλησή της. Συγκεκριμένα δικαίωμα 

προσφυγής είχε κάθε εκλογέας ή οποιοσδήποτε είχε έννομο συμφέρον.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφέρεται και το κώλυμα συμμετοχής κοινοτικού συμβούλου 

στη λήψη απόφασης, στην οποία ο ίδιος ή συγγενικό του πρόσωπο μέχρι δευτέρου βαθμού 

συγγένειας είχε χρηματικό συμφέρον. Και σ’ αυτή την περίπτωση δίνονταν η δυνατότητα 

σε κάθε εκλογέα ή οποιονδήποτε είχε έννομο συμφέρον να ασκήσει «προσφυγή επί 

ακυρώσει» ενώπιον του Νομάρχη23. Αξιοσημείωτη περίπτωση ελέγχου της κρατικής 

εξουσίας στις αποφάσεις των δήμων και των κοινοτήτων είναι η αναφορά του άρθρου 59 

σε αποφάσεις για τις οποίες απαιτούνταν υποχρεωτικά έλεγχος του Υπουργού 

Εσωτερικών, προκειμένου αυτές να εφαρμοστούν. Συγκεκριμένα αναφέρονταν ότι «Δι’ 

αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εγκρινόμενης ή μεταρρυθμιζόμενης 

υπό του Υπουργού Εσωτερικών». Τέτοιες αποφάσεις ήταν για άμεση φορολογία, για τα μη 

υποκείμενα σε άμεση δημόσια φορολογία αντικείμενα, το τέλος επί των μεταλλείων, 

ορυχείων ή λατομείων, το τέλος επί των εθνικών, μοναστηριακών ή ιδιωτικών δασών24.  

Σημαντικές και άξιες αναφοράς είναι οι διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 1 όπου αναφέρεται 

«Μη αναγραφομένων εν τω προυπολογισμω των κατά τις διατάξεις του άρθρου 66 

υποχρεωτικών δαπανών, ο Νομάρχης αυτεπαγγέλτως ή επί τη προσφυγή παντός εκλογέως 

ή παντός έχοντος έννομον συμφέρον, δι’ ητιολογημένης αποφάσεως εγγράφει ταύτας εν τω 

προυπολογισμω» ενώ στην παρ. 2 του ιδίου αναφέρεται ότι εφόσον τα κοινοτικά τακτικά 

έσοδα δεν επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεωτικών αναγκών «επιβάλλει αυτός δι’ 

ητιολογημένης αποφάσεως την κατά το άρθρον 58 του νόμου τούτου πρόσθετον 

φορολογία».Είναι η πρώτη φορά που ρητά υπάρχει εποπτεία υποκατάστασης από το 

Νομάρχη. 

                                                             

22 άρθρο 45 Ν. ΔΝΖ/1912 
23 Μάλιστα εάν ακυρωνόταν η απόφαση για την παράνομη συμμετοχή κοινοτικού συμβούλου στη λήψη 
απόφασης, «ο παρανόμως συμμετέχων» τιμωρούνταν με χρηματικό πρόστιμο, που επέβαλε ο Νομάρχης. 
24 Φαίνεται ξεκάθαρα ότι  για τα προαναφερόμενα σημαντικά θέματα φορολογίας, τον πρώτο λόγο είχε το 
Υπουργείο Εσωτερικών, που ρύθμιζε τον τρόπο φορολόγησης και ενέκρινε ή τροποποιούσε τις αποφάσεις 
των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, ασκώντας πολλές φορές εποπτεία υποκατάστασης. Και σ’ αυτή 
την περίπτωση όμως οι αποφάσεις αυτές ήταν εκτελεστές μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από την παραλαβή 
τους από τον Υπουργό Εσωτερικών. 
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 Όπως στον προηγούμενο έτσι και σ’ αυτό το νόμο φαίνεται ότι πέρα από τον έλεγχο 

νομιμότητας του Νομάρχη υπάρχει και ο έλεγχος σκοπιμότητας επί συγκεκριμένων 

αποφάσεων, που θεωρούνταν ιδιαίτερα σημαντικές25. Συγκεκριμένα στο άρθρο 127 

αναφέρονταν οι αποφάσεις που «χρήζουσι της εγκρίσεως του Νομάρχου όπως καταστώσιν 

εκτελεσταί».Ο προληπτικός έλεγχος καταργήθηκε σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς 

αλλά αυτό ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας άσκησης προληπτικού ελέγχου από τα ίδια τα 

περιφερειακά όργανα (Νομάρχες) σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ΟΤΑ, σε σύγκριση με το 

παρελθόν. Το σημαντικό στις αποφάσεις αυτές ήταν ότι απαιτούνταν η έγκριση του 

Νομάρχη προκειμένου αυτές να καταστούν εκτελεστές, χωρίς όμως να αναφέρεται κάποια 

συγκεκριμένη προθεσμία, εντός της οποίας ο Νομάρχης έπρεπε να ολοκληρώσει τον 

έλεγχο. Σαφώς και στην περίπτωση αυτή «ο έλεγχος σκοπιμότητας παρότι υπήρξε 

εξαίρεση ενώ ο έλεγχος νομιμότητας ο κανόνας, εν τούτοις αξιοποιήθηκε για τη 

χειραγώγηση της τοπικής αυτοδιοίκησης από το κεντρικό κράτος ιδιαίτερα στις 

συνταγματικά ανώμαλες περιόδους» (ΙΣΤΑΜΕ 2001,σελ. 147). Για πρώτη φορά όμως 

καθιερώνεται η άσκηση «εφέσεως» στον Υπουργό Εσωτερικών26 για τις συγκεκριμένες 

αποφάσεις εντός 15 ημερών από την επίδοσή τους στο δήμο ή την κοινότητα από «πάντα 

έχοντα έννομο συμφέρον», χωρίς όμως να αναφέρεται ο χρόνος απάντησης του Υπουργού 

Εσωτερικών, όπως στην προηγούμενη περίπτωση της εγκρίσεως των αποφάσεων 

φορολογίας. Και εδώ τονίζεται ότι μόνο όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει 

προσφυγή και φυσικά δεν αρκεί απλά το ενδιαφέρον κάποιου για την τήρηση ή μη της 

νομιμότητας, κάτι που φυσικά θα γίνει ξεκάθαρο αρκετά αργότερα και δια της νομολογίας. 

Η πρώτη όμως ειδική αναφορά στην αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία 

αποτελεί τομή στο Συνταγματικό Δίκαιο, επήλθε με το άρθρο 107 του Συντάγματος του 

1927, το δυναμικότερο Ελληνικό Σύνταγμα (Σβώλος Αλ.2008), οι διατάξεις του οποίου 

ήταν οι τελειότερες απ’ όσες είχαν διατυπωθεί μέχρι τότε σε ελληνικά συνταγματικά 

κείμενα. Για πρώτη φορά η διοικητική οργάνωση της χώρας ρυθμίζεται με εκτεταμένους 

και περιεκτικούς κανόνες, οι οποίοι κατοχυρώνουν την αποκέντρωση και την τοπική 

αυτοδιοίκηση. Βασίζει τις σχέσεις του κράτους με τους ΟΤΑ στην «ανώτατη εποπτεία», η 

οποία όμως δεν πρέπει να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Το 

                                                             

25 Αυτές ήταν για την ενοικίαση κτημάτων, ενοικίαση φόρων, το συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης, την 
αποδοχή ή άρνηση δωρεών, των εξόδων παράστασης του Δημάρχου, εάν υπερέβαινε ένα συγκεκριμένο 
ετήσιο ποσό. 
26 Στον προηγούμενο νόμο αναφερόταν ότι το Δ.Σ. είχε το δικαίωμα να εκκαλή προς την προεστώσα Αρχή 
πάσαν απόφαση της Νομαρχίας τροπολογούσαν ή απορρίπτουσαν την απόφασίν του. 
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δικαίωμα της ελευθερίας στη δράση και την πρωτοβουλία αποκτά περιεχόμενο σε 

συνδυασμό με την αναγνώριση του δικαιώματος των ΟΤΑ να αποφασίζουν για τα θέματα 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης με αιρετά όργανα. Ο 

νομοθέτης ρυθμίζει στο άρθρο 107 την τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στο εδ. δ’ 

αναφέρει ότι «Το κράτος ασκεί, καθώς ο νόμος θέλει ορίσει, μόνον ανωτάτην εποπτεία επί 

των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοικήσεως, μη εμποδίζουσαν την πρωτοβουλίαν και 

ελευθέραν δράσιν αυτών».Στοιχεία της διοικητικής εποπτείας27 ήταν: α)η ανάθεση στον 

κοινό νομοθέτη του καθορισμού της εποπτείας, β)η άσκηση μόνο ανώτατης εποπτείας και 

γ) η εποπτεία να μην παρεμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση των 

οργανισμών (Κλειώσης Χρ., 1977). Ανατίθεται στους ΟΤΑ η διαχείριση των τοπικών 

υποθέσεων(παρ. 1), η παρεχόμενη τοπική εξουσία ασκείται από ΟΤΑ που συγκροτούνται 

σε περισσότερα από ένα επίπεδα, ορίζοντας τουλάχιστον δύο βαθμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Συγχρόνως (παρ. 5) ορίζεται ότι «το κράτος δύναται να συντρέχει 

οικονομικώς τους ΟΤΑ» θεσπίζοντας  την κρατική  ενίσχυση. Η εποπτεύουσα αρχή όμως 

μπορούσε να διενεργήσει πράξεις της αρμοδιότητας των ΟΤΑ σε περίπτωση που αυτοί 

αδρανούσαν ή αμελούσαν28 όπως π.χ. στην περίπτωση του άρθρου 62 παρ. 2, όπου σε 

περίπτωση που «τα τακτικά έσοδα είναι ανεπαρκή δια την κάλυψιν των εκ του νόμου 

υποχρεωτικών δαπανών» και το κοινοτικό συμβούλιο δε επέβαλλε πρόσθετα μέτρα 

«επιβάλλει αυτός (δηλ. ο Νομάρχης) δι’ αιτιολογημένης αποφάσεώς του την κατά το 

άρθρο 58 πρόσθετον φορολογία» δηλ. είχε τη δυνατότητα για την καθ’ υποκατάσταση 

επιβολή της πρόσθετης φορολογίας, αποδεικνύοντας τη βαθιά εξάρτηση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης από την κρατική εποπτεία.  

Τελικά όμως το Σύνταγμα του 1927 καταλύθηκε με την παρ. 4 του Ψηφίσματος της 10ης 

Οκτωβρίου 1935 από την Ε’ Εθνοσυνέλευση, η οποία επανέφερε σε ισχύ το Σύνταγμα του 

1911 και επομένως και το άρθρο 107 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση καταργήθηκε. 

 Αξίζει επίσης να αναφερθούν οι διατάξεις του ΒΔ/τος 17.4/31-07-1936(ΦΕΚ Α’/320) 

«Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενο της νομοθεσίας περί Δήμων και Κοινοτήτων», 

οι οποίες αφενός όριζαν ότι οι αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων, εκτός από τις 

εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος, καθίστανται εκτελεστές δέκα πέντε ημέρες μετά την 
                                                             

27 Η τριμελής επιτροπή διατυπώσεως του περί τοπικής αυτοδιοικήσεως άρθρου του Συντάγματος έβλεπε την 
«ανωτάτην εποπτεία» ως εξής: «Του εν λόγω εδαφίου ορίζοντος ότι το κράτος ασκεί μόνον εποπτείαν 
απαγορεύεται α)η δι’ ιδίων του κράτους οργάνων διοίκησις τοπικών υποθέσεων, ήτις κατά την δάταξιν του γ’ 
εδαφίου, ανήκει στα αιρετά όργανα  του τοπικού οργανισμού και β) η υπαγωγή των οργάνων της τοπικής 
αυτοδιοικήσεως εις ιεραρχικής εξουσίαν του κράτους»(Κλειώσης Χρ., 1977, σελ. 570) 
28 Βλ. Μπέσιλα- Βήκα Ε.(2007) σελ. 217 
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αποστολή τους στο Νομάρχη29 ενώ ο Νομάρχης, ο οποίος πλέον και επίσημα ήταν ο 

εκπρόσωπος της κυβέρνησης στο νομό,  μπορούσε να τις ακυρώσει για παράβαση νόμου, 

ασκώντας παράλληλα  έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας στις πράξεις των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο άρθρο 37 αναφέρονταν οι αποφάσεις που «χρήζουσι της 

εγκρίσεως του Νομάρχου30 όπως καταστώσι εκτελεσταί31» Η εγκριτική απόφαση του 

Νομάρχη κοινοποιούνταν στην Κοινότητα και «ανακοινούται επί ποινή ακυρότητας και 

προς το Υπουργείον των Εσωτερικών». Κατά της απόφασης του Νομάρχη, το Κοινοτικό 

Συμβούλιο αλλά και όποιος είχε έννομο συμφέρον μπορούσε να ασκήσει « έφεσι» ενώπιον 

του Υπουργού Εσωτερικών εντός 15 ημερών. 

 Μάλιστα στο άρθρο 38 αναφέρονταν οι λόγοι που οι αποφάσεις ήταν άκυρες για πρώτη 

φορά μέχρι τότε. Συγκεκριμένα ήταν άκυρες α) εάν αναφέρονταν σε αντικείμενα εκτός της 

αρμοδιότητας του κοινοτικού συμβουλίου και β) εάν ελήφθησαν κατά παράβαση νόμου ή 

διατάγματος. Η ακυρότητα της απόφασης (άρθρο 39) απαγγέλλονταν από το Νομάρχη 

εντός 15 ημερών από την παραλαβή αυτής με απόφαση ειδικά αιτιολογημένη32 και εντός 

οκτώ (8) ημερών από την τοιχοκόλλησή της επιτρέπονταν προσφυγή κατά αυτής σε 

δεύτερο βαθμό πάλι στο Νομάρχη αλλά μόνο για λόγους νομιμότητας όπως όριζε το άρθρο 

38. Όποιος είχε έννομο συμφέρον μπορούσε να προσφύγει κατά της απόφασης του 

Νομάρχη στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτηση ακύρωσης. 

 

1.5. Πρώτος μεταπολεμικός Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
Το Σύνταγμα του 1952 περιελάμβανε μόνο ένα άρθρο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

συγκεκριμένα το άρθρο 99 το οποίο ανέφερε σχετικά « Η διοικητική οργάνωσις του 
                                                             

29 άρθρο 36 παρ. 2 του ΒΔ 17.4/31-07-1936 
30 «Οσάκις, ιδία , ο νομοθέτης, αναφερόμενος εις πράξιν τινά του οργανισμού, χρησιμοποιεί την έκφρασιν 
«χρήζει της εγκρίσεως» ή  «τελεί υπό την έγκρισιν» της εποπτικής αρχής, είναι φανερόν ότι έχει την 
βούλησιν όπως παράσχη είς την αρχήν ταύτην, εν τη συγκεκριμένη εκείνη κατηγορία περιπτώσεων, 
αρμοδιότητα ουσιαστικής προληπτικής εποπτείας. Ανευ σαφούς του νόμου διατάξεως δεν δύναται ο 
ερμηνευτής και ο εφαρμοστής του νόμου να συναγάγουν τη δυνατότητα ασκήσεως ουσιαστικής εποπτείας. 
Καθιερούται δ’ ως επί το πλείστον η ουσιαστική εποπτεία επί των πράξεων ιδιαζούσης σπουδαιότητος, 
αφορωσών εις ζητήματα διεξαγωγής ζωτικών οικονομικών ενεργειών του οργανισμού- φερ’ ειπείν εις 
σύναψις δανείου- ή εις άλλα αξιόλογα αντικείμενα» (Παπαχατζής Γ. (1965) Αθήναι, σελ. 474) 
31 Αυτές ήταν για την ενοικίαση κοινοτικών κτημάτων, την ενοικίαση φόρων, για συμβιβασμό και 
κατάργηση δίκης, για χορήγηση δωρεών της Κοινότητας αλλά και επί θεμάτων προϋπολογισμού. 
32 Σύμφωνα με παλιότερες αποφάσεις του ΣτΕ,(1248/1953, 1474/1965 κ.α.) που αναφέρονται στο βιβλίο του 
Χρ. Κλειώση , 1981,«Η Συνταγματική κατοχύρωσις της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως»(βλ. σελ.88) , απαιτείται 
αιτιολογία στις αποφάσεις του Νομάρχη όταν αυτές είναι ακυρωτικές και όχι σ’ αυτές που ο Νομάρχης 
θεωρεί ότι  έχουν ληφθεί νόμιμα. 
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Κράτους βασίζεται εις την Αποκέντρωσιν και την Τοπικήν Αυτοδιοίκησιν ως νόμος ορίζει. 

Η εκλογή των δημοτικών και κοινοτικών Αρχών γίνεται διά καθολικής ψηφοφορίας». Ο 

Μιχ. Στασινόπουλος στο βιβλίο του «Μαθήματα Διοικητικού Δικαίου»(1957) θεωρεί το 

άρθρο αυτό του Συντάγματος «φτωχότερο του αντίστοιχου άρθρου 107 του Συντάγματος 

του 1927», αφού δεν αναφέρεται ούτε στην ασκούμενη κρατική εποπτεία επί των ΟΤΑ 

ούτε στις αρμοδιότητες τους ούτε στη διάκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Στη μεταπολεμική περίοδο η δημοτική και κοινοτική νομοθεσία κυρώθηκε με το 

Νομοθετικό Διάταγμα 2888/30-06-195433 «περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικος». Βασικές επιδιώξεις του νέου Κώδικα ήταν, σύμφωνα και με την εισηγητική 

έκθεση του Υπουργού Εσωτερικών α) η εξασφάλιση μεγαλύτερης αυτοτέλειας για τους 

δήμους και τις κοινότητες, β) ο περιορισμός των παρεμβάσεων της κρατικής διοίκησης, γ) 

η δημιουργία εύρωστων οργανισμών. Παρόλα αυτά όμως ούτε μεγαλύτερη αυτοτέλεια 

εξασφαλίστηκε ούτε μειώθηκε ο αριθμός των παρεμβάσεων της Κεντρικής Διοίκησης 

(Κλειώσης Χρ. 1977). 

Σύμφωνα με τον Κώδικα34 «αι πράξεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων 

καθίστανται εκτελεσταί μετά δέκα ημέρας, αφ’ ης περιήλθον εις την νομαρχίαν». 

Επομένως δεν καθίστανται άμεσα εκτελεστές αλλά μετά την παρέλευση 10 ημερών, 

διάστημα στο οποίο ο Νομάρχης είχε τη δυνατότητα, όσες θεωρούσε άκυρες, να τις 

ακυρώσει35. Σκοπός της διάταξης αυτής ήταν η άσκηση προληπτικού ελέγχου σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, προκειμένου να μην εμποδίζονται οι δήμοι και οι κοινότητες στην 

άσκηση του έργου τους αλλά σίγουρα η δεκαήμερη προθεσμία ήταν μάλλον μικρή για την 

άσκηση ελέγχου στο σύνολο των αποφάσεων36. Ωστόσο οι αποφάσεις των δημοτικών και 

κοινοτικών συμβουλίων ήταν εκτελεστές χωρίς να χρειάζονται την έγκριση του Νομάρχη. 

Ορισμένες μάλιστα ήταν άμεσα εκτελεστές αλλά για λόγους ανωτέρας βίας37. Έτσι 

                                                             

33 ΦΕΚ Α’ 139/01-07-1954 
34 άρθρο 124 παρ. 1 του Ν. 2888/30-06-1954 
35 «Η διάταξις αυτή μπορεί να θεωρηθεί σαν καθιερώνουσα τον προληπτικόν έλεγχο επί των αποφάσεων» 
(Κλειώση Χρ., 1977, σελ.607) 
36 Σύμφωνα με τον Χρ. Κλειώση (1981) οπ.π., σελ. 66 «στην πράξη, λόγω φόρτου εργασίας των υπηρεσιών 
της Νομαρχίας αι πλείσται των αποφάσεων ελέγχονται μετά την πάροδον της προθεσμίας ελέγχου. Ούτω, ο 
κατ’ ουσίας προληπτικός έλεγχος, εκλαμβάνεται ως κατασταλτικός» 
37 Σύμφωνα με το εδ. 2 της παρ. 1 του άρθρου 124 ο.π., που αφορούσαν «πράξις ψηφίσεως πιστώσεως 
ελάσσονος των δέκα χιλιάδων δραχμών καθίσταται αμέσως εκτελεστή εφ’ όσον συντρέχει ανωτέρα βία 
βεβαιούμενη εν αυτή».Οι Παπακωνσταντίνου Δ. και Χίος Ν., 1958, Ερμηνεία Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικος σελ. 180 αναφέρουν ότι «Εν τη αποφάσι του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δεον να 
βεβαιούνται ρητώς και περιγράφοωνται λεπτομερώς τα συνιστώντα ρην ανωτέραν βίαν περιστατικά, άτινα 
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θεσπίζεται για πρώτη φορά η άμεση εκτέλεση αποφάσεων, μέχρι ενός χρηματικού ορίου, 

που μπορούσαν να ανατεθούν απευθείας , όταν συνέτρεχαν όμως λόγοι ανωτέρας βίας 

(σεισμοί, πλημμύρες κ.λ.π), που δεν μπορούσαν να προβλεφτούν και βεβαιώνονταν στην 

απόφαση του συμβουλίου. Συγχρόνως, άμεσα εκτελεστές ήταν και οι πράξεις που δεν 

επιβάρυναν οικονομικά τους δήμους ή τις κοινότητες ή τους δημότες ή  κατοίκους, δηλαδή 

αποφάσεις χωρίς οικονομικό περιεχόμενο38.  

Με το άρθρο 125 παρ. 1 καθιερώνονταν ο ακυρωτικός έλεγχος που όριζε « οι πράξεις του 

Δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι άκυροι, εάν αντίκειται στο νόμο», ενώ η 

ακυρότητα απαγγέλλονταν από το νομάρχη αυτεπάγγελτα με αιτιολογημένη απόφασή του 

εντός 10 ημερών39 από την παραλαβή της πράξεως (παρ. 2).¨Όμως εκτός από τον 

αυτεπάγγελτο ακυρωτικό έλεγχο40 του Νομάρχη, υπήρχε η δυνατότητα να ασκηθεί 

προσφυγή στο Νομάρχη κατά των αποφάσεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, 

από κάθε εκλογέα ή από κάθε πολίτη που είχε έννομο συμφέρον, εντός 5 ημερών από τη 

δημοσίευσή τους(παρ. 3). Επί της προσφυγής αποφαίνονταν ο Νομάρχης με αιτιολογημένη 

απόφασή του και είτε ακύρωνε την απόφαση είτε απέρριπτε την προσφυγή εντός 5 

                                                                                                                                                                                         

ήγαγον τούτο εις την λήψιν απόφάσεως. Κατά τας γενικάς του αστικού δικαίου αρχάς, έχουσας εφαρμογήν 
και επί του δικαίου των διοικητικών πράξεων(ΣΕ 80/1954), ανωτέρα βία είναι παν εκ της φυσικής ή 
ανθρώπινης δυνάμεως προερχόμενον γεγονός, εις ο δεν δύναται τις να αντιστή μη δυνάμενον να προβλεφθεή 
ή προληφθή υπό ανθρωπίνης σκέψεως ή πρόνοιας. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας είναι: εισβολή πολεμίων εις 
την επικράτειαν, εμπρησμός, επιδημία, σφοδρότατη θύελλα, ληστεία, σεισμός, πλημμύρα, πυρκαια, 
χιονοθύελλα κλπ. Η κατά το παρόν άρθρον πράξις του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ελεγχόμενη υπό 
του νομάρχου, δύναται να ακυρωθεή δια κατάχρησιν εξουσίας, εάν κατ’ αντικειμενικήν κρίσιν τα εν αύτη 
γεγονότα δεν συνιστούν ανωτέραν βίαν». 
38Ο Παπαχατζής Γ. στο βιβλίο του «Σύστημα του εν Ελλάδι ισχύοντος Διοικητικού Δικαίου (1965) Αθήναι, 
στη σελ. 472 αναφέρει : «Η πολιτεία δέον να ελέγχη αν γίνεται καλή χρήσις του χρήματος εν γένει των 
οργανισμών, το οποίον, αν δεν υπήρχον τα νομικά ταύτα πρόσωπα, θα ήτο χρήμα του κράτους. Δι’ ο και η 
κρατική εποπτεία επιβάλλεται να είναι εντονωτέρα προκειμένου ιδία περί πράξεων οικονομικής διαχειρίσεως 
των νομικών τούτων προσώπων. …η επί του οικονομικού πεδίου εποπτεία του κράτους είναι η προέχουσα, 
μονολότι φειδομένη του πνεύματος πρωτοβουλίας των οργανισμών, δεν έχει εξιχθή εις προληπτικόν 
ουσιαστικόν έλεγχον πάσης αυτών δαπάνης» 
39 Τελικά η προθεσμία των 10 ημερών ήταν ενδεικτική, αφού ο Νομάρχης και μετά την παρέλευση αυτής 
μπορούσε να απαγγείλει την ακυρότητα της πράξης, σύμφωνα με πλούσια νομολογία του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (βλ.ΣΕ. 210/1945,514/1947 κλπ), όπως αναφέρουν οι Παπακωνσταντίνου Δ.-Χίος Ν.(1958) 
Ερμηνεία Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος, σελ. 183 . 
40 Σύμφωνα με τους Παπακωνσταντίνου Δ. και Χίο Ν. ο.π. σελ. 182 «Κατά τον υπό του νομάρχου έλεγχον 
των πράξεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων δέον να κυριαρχή πρωτίστως πνεύμα 
προσηλώσεως προς την αρχήν της νομιμότητος. Και ή μάλλον εμφανιζόμενη ως προάγουσα το συμφέρον 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ενέργεια σκοπιμότητος του νομάρχου είναι ενδεδειγμένον όπως 
κινείται εντός των ορίων της νομιμότητος. Σκοπιμότης εκτός του νόμου δεν είναι επιτρεπτεή, τα δε άκρα 
όρια της σκοπιμότητος διαγράφονται πάντοτε υπό του νόμου». 
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ημερών41. Η απόφαση του Νομάρχη (απορριπτική ή μη) κοινοποιούνταν στον οικείο δήμο 

και στον προσφεύγοντα42.Για πρώτη φορά καθιερώνεται η δυνατότητα αίτησης ακύρωσης 

των αποφάσεων του Νομάρχη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Σ.τ.Ε.) εντός 30 

ημερών43 από την κοινοποίηση της πράξης στον ενδιαφερόμενο(άρθρο 126 παρ. 1) ενώ 

δίνεται η δυνατότητα σε κάθε εκλογέα ή σε όποιον έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει , 

εντός εξήντα ημερών από τη δημοσίευση της, κατά οποιασδήποτε πράξης του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου είτε αυτή δεν έχει προσβληθεί με προσφυγή είτε δεν έχει ακυρωθεί 

«οίκοθεν» από το Νομάρχη44. Η νέα αυτή διάταξη έδινε το δικαίωμα να ασκηθεί αίτηση 

ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. όχι κατά πράξεως του Νομάρχου αλλά κατά πράξεως του δημοτικού 

ή κοινοτικού συμβουλίου, «προς αντιμετώπισιν ιδία της περιπτώσεως της εκ μέρους του 

νομάρχου αμελήσεως του ελέγχου των πράξεων των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοικήσεως» (Παπακωνσταντίνου Δ. –Χίος Ν. 1958, σελ. 187) 

Στο άρθρο 127 παρ. 1 καθιερωνόταν τόσο ο έλεγχος σκοπιμότητας «επί πράξεων 

υποκειμένων εις την έγκρισιν του νομάρχου45 αποφαίνεται ούτος εντός τριάκοντα ημερών 

από της λήψεως αυτών εγκρίνων ή αρνούμενος την έγκρισιν παρελθούσης απράκτου της 

προθεσμίας ταύτης η απόφασις θεωρείται εγκριθείσα» όσο και η λεγόμενη «σιωπηρή 

έγκριση» μετά το πέρας της 30νθήμερης προθεσμίας. Δεν υπάρχει απαρίθμηση των 

περιπτώσεων ουσιαστικού ελέγχου παρά μόνο χρονικό όριο ασκήσεως του ουσιαστικού 

                                                             

41 Η ημερομηνία των 5 ημερών ήταν αποκλειστική και μετά την πάροδο της προθεσμίας ο Νομάρχης έχανε 
το κατά χρόνο δικαίωμα. Σχετική και η αριθμ. 2628/1986 απόφαση του ΣτΕ η οποία αναφέρει ότι: «Η επί της 
προσφυγής λαμβανόμενη απόφαση πρέπει να εκδοθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών από τη 
λήψη της προσφυγής, οπότε και έχει εκτελεστό χαρακτήρα, δυναμένη να προσβληθεί αυτοτελώς με αίτηση 
ακύρωσης, ενώ ταυτόχρονα υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Υπουργού κατά τους όρους του άρθρου 8, 
ν. 3200/ 1955. Αντίθετα, η μετά την πάροδο της εν λόγω πενθήμερης προθεσμίας εκδιδόμενη επί της 
προσφυγής απορριπτική απόφαση του νομάρχη, όπως και η αυτεπάγγελτα οποτεδήποτε εκδιδόμενη, με την 
οποία, μετά από άσκηση ελέγχου νομιμότητας «εγκρίνεται» η εν λόγω απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου, 
στερείται εκτελεστού χαρακτήρα, δεδομένου ότι ουδεμία μεταβολή επιφέρει καθ’ εαυτή στον νομικό κόσμο, 
ενώ η μετά την πάροδο της διαληφθείσας προθεσμίας εκδιδόμενη ακυρωτική απόφαση του νομάρχη είναι μη 
νόμιμη ως εκδιδόμενη καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων άσκησης της αρμοδιότητάς του». 
42 Σαφώς δίνονταν μικρό χρονικό διάστημα τόσο για τον προληπτικό έλεγχο των αποφάσεων όσο και για τη 
δυνατότητα άσκησης προσφυγής ή την εξέταση αυτής από το Νομάρχη, κινείται  προς την κατεύθυνση της 
επιτάχυνσης του έργου των ΟΤΑ και δίνει βαρύτητα στον έλεγχο νομιμότητας των οργάνων αυτών. 
43 Αποκλειστική προθεσμία γιατί ήταν δικαστική 

44 άρθρο 126 παρ. 1 και 2  
45 Σχετική με τη συγκεκριμένη διάταξη είναι και η αριθμ. 1135/1959  Απόφαση του ΣτΕ σύμφωνα με την 
οποία αναφέρεται ότι «κατά την έννοια των διατάξεων του Κώδικα στην εποπτεία της κρατικής διοίκησης επί 
των ο.τ.α. περιλαμβάνεται αφενός η άσκηση ελέγχου νομιμότητας αφενός σε κάθε πράξη των οργάνων τους 
και αφετέρου ουσιαστικής έγκρισης αυτών στις περιπτώσεις που απαριθμεί περιοριστικώς η νομοθεσία».  
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ελέγχου. Η απόφαση του Νομάρχη κοινοποιούνταν46 στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο 

είχε η δυνατότητα να απαντά και να χορηγεί εγκρίσεις ή να παρέχει γνώμη για αποφάσεις 

εντός διμήνου από την παραλαβή των απαιτούμενων στοιχείων47.  

 Με Βασιλικά Διατάγματα μπορούσαν να εξαιρούνται της εγκρίσεως του Νομάρχη οι 

πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων περί «ενοικιάσεως φόρων, 

εκμισθώσεων ακινήτων πέραν της τριετίας, εκμισθώσεων βοσκών και ο προϋπολογισμός» 

(παρ. 2)48.  

Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας υπήρξαν διατάξεις για την τοπική αυτοδιοίκηση, που 

όμως δεν ενεργοποιήθηκαν, εφόσον δεν υπήρχε το αιρετό των αρχών της και η άσκηση της 

εποπτείας ήταν καθαρά ελεγχόμενη. Στα άρθρα 91 έως 97 του Ν.Δ. 222/1973, που υπήρξε 

βραχύβιο, αναφέρονται οι διατάξεις για τον έλεγχο νομιμότητας(αρ. 92), την ακύρωση των 

πράξεων(αρθ.93) αλλά και τον έλεγχο σκοπιμότητας(αρθ. 94), που στην ουσία βασίζονταν 

στο Ν.Δ. 2888/1954.  

 

1.6. Πρώτος μεταπολιτευτικός Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 
 Στο Σύνταγμα του 1975 καθιερώνεται η διοικητική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α. χωρίς όμως να 

καταργείται η κρατική εποπτεία, η οποία δεν πρέπει να παρεμποδίζει την πρωτοβουλία και 

την ελεύθερη δράση τους (Τάχος Α. 1996). Συγκεκριμένα στο άρθρο 102 παρ. 5 

επαναλαμβάνεται αυτολεξεί η αντίστοιχη διάταξη του Συντάγματος του 1927 και ορίζεται 

ότι «το κράτος ασκεί εποπτείαν επί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, μη 

εμποδίζουσαν την πρωτοβουλίαν και την ελεύθερη δράσιν αυτών».  

 Έτσι ο Ν. 1065/198049 , ο πρώτος κώδικας της μεταπολίτευσης, στο άρθρο 113 όριζε ότι 

«οι πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων είναι εκτελεστές, αφ’ ότου 

                                                             

46 «Η διάταξις αυτή δεν ετέθη επί ποινή ακυρότητος αλλά αποσκοπεί εις την εκ μέρους του Υπουργείου 
εσωτερικών παρακολούθησιν των νομίμων ή μη αποφάσεων του νομάρχου, καθ’ ων δεν ησκήθη αίτησις 
θεραπείας ή η κατά το αρ. 8 Ν. 3200/1955 ενδικοφανής ιεραρχική προσφυγή»(Παπακωνσταντινου-Χίος ο.π. 
σελ. 189) 
47 Μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας η απόφαση των ΟΤΑ λαμβάνονταν ή εκτελούνταν χωρίς την 
πράξη του Υπουργού. 
48 Ενώ σε προηγούμενους νόμους αναφέρονταν για ποιες συγκεκριμένα αποφάσεις απαιτούνταν η έγκριση 
του Νομάρχη, στο Ν.Δ. 2888/1954 δεν απαριθμούνται αναλυτικά και αφέθηκε η πρόβλεψη των περιπτώσεων 
αυτών σε διάφορες ειδικές κανονιστικές διατάξεις. Σύμφωνα με πρακτικό της Ειδ. Επιτροπής 17-6-
1954(Πακωνσταντινου-Χίος, ο.π. σελ. 189) «Η διάταξις αποτελεί σοβαράν καινοτομίαν,  ετέθη ίνα υπάρξη 
μία δοκιμή κατά πόσον η αυτοδιοίκησις θα δύναται εις το μέλλον να έχη πλήρη δικαιώματα και κατά πόσον 
τα δικαιώματα ταύτα θα δύναται να τα ασκήση προσηκόντως»  
49 ΦΕΚ Α’ 168 



 30 

εκδοθούν, με την επιφύλαξη50 της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 177 του Κώδικα». Για 

πρώτη φορά θεσπίστηκε η άμεση εκτελεστότητα των πράξεων των οργάνων των ΟΤΑ 

μόλις εκδοθούν , εξαιρώντας όμως ορισμένες αποφάσεις συλλογικών οργάνων σχετικές με 

παραχωρήσεις ακίνητης περιουσίας, που για αυτές χρειαζόταν ο έλεγχος νομιμότητάς τους 

από το Νομάρχη, και «δεν εκτελούνται πριν περάσουν πέντε (5) ημέρες αφότου περιήλθαν 

στη Νομαρχία51. Οι αποφάσεις αυτές ήταν η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των 

δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ για την αντιμετώπιση 

έκτακτης και επείγουσας ανάγκης και η δωρεάν παραχώρηση για χρήση σε άλλα νομικά 

πρόσωπα που ασκούσαν δραστηριότητα που ήταν κοινωφελής ή προήγαγε τα τοπικά 

συμφέροντα.  

Τον έλεγχο νομιμότητας ασκούσε πάλι ο Νομάρχης52, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να 

ακυρώνει αυτεπαγγέλτως τις πράξεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που είναι 

αντίθετες προς το νόμο, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών53, αφότου έλαβε 

τις πράξεις αυτές μαζί με τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή 

τους54, δηλαδή η αντίθετη προς το νόμο πράξη δεν είναι άκυρη από την έκδοσή της αλλά 

από την απαγγελία της ακυρότητας του Νομάρχη. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται η 

λέξη «αποκλειστική» ενώ πλέον θεσπίζεται ο «ουσιαστικός έλεγχος» των πράξεων, με την 

απαίτηση η απόφαση να συμπληρώνεται με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου ο 

έλεγχος νομιμότητας να είναι ευχερής, αλλά και να μην παρεμποδίζει την πρωτοβουλία και 

                                                             

50 Η εξαίρεση αυτή(παραχώρηση για δωρεάν χρήση δημοτικών ακινήτων στο δημόσιο και άλλα ΝΠΔΔ) 
καταργήθηκε με το άρθ. 20 παρ. 3 του Ν. 1416/1984 και έκτοτε όλες οι πράξεις των ΟΤΑ ήταν άμεσα 
εκτελεστές αφότου εκδοθούν. 
51 άρθρο 177 παρ. 3 
52 Ο Τάχος Αν. (1975), Διοικητική Επιστήμη, σελ. 213 θέλοντας να καταδείξει ότι από την ίδρυση του 
ελληνικού κράτους μέχρι και την εποχή μετά τη μεταπολίτευση δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικό στον έλεγχο 
νομιμότητας των ΟΤΑ αναφέρει «Οι ΟΤΑ υποβάλλουν εις τους νομάρχας σωρείας αποφάσεων ποικίλου 
περιεχομένου όπερ κυμαίνεται από του επουσιώδους μέχρι του φαιδρού. Ούτω και η εποπτεύουσα διοικητική 
αρχή ευρίσκεται εις συνεχή άσκοπον απασχόλησιν, άνευ αντικειμένου, διότι θέτει εις το «Αρχείον» ή απλώς 
επικυροί («νομίμως ελήφθη») την πληθώραν των εν λόγω αποφάσεων. Η επεξεργασία ελέγχου όμως είναι 
αδύνατος, καθ’ όσον στερούνται, λογικώς, του ενδιαφέροντος της κρατικής εξουσίας. Παρ’ όλα ταύτα 
υποβάλλονται εις τον Νομάρχην εν έτει 1975 ως ακριβώς και εν έτει 1833»  

53 «Παρερχόμενης της ανατρεπτικής προθεσμίας άπρακτον, ο Νομάρχης στερείται πλέον της κατά χρόνο 
αρμοδιότητος προς άσκηση του κατά τα ανωτέρω ελέγχου, εκτός αν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας είναι 
εξαιρετέα, οπότε η απόφαση αυτού επιτρεπτώς εκδίδεται και την επομένη ταύτης. Η εις την μετά την εκπνοή 
της ως άνω προθεσμίας εκδιδομένη απόφαση αυτού βεβαιούται ότι παρέστη ανάγκη αναζήτησης από τον 
εκδόντα την ελεγχόμενη πράξη ΟΤΑ στοιχείων, προκειμένου να κριθεί η νομιμότητα της πράξης ταύτης, τα 
οποία και ανεζήτησαν εγγράφως εντός της ανωτέρω ανατρεπτικής προθεσμίας, ώστε να συντρέχει λόγος 
μετάθεσης της ημέρας έναρξης της προθεσμίας ταύτης από της περιέλευσης εις την νομαρχία των στοιχείων 
τούτων» (ΣτΕ 2085/ 1981) 
54 άρθρο 114 παρ. 1 
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την ελεύθερη δράση των ΟΤΑ. Υπάρχει και εδώ η «σιωπηρή έγκριση» μετά την 

παρέλευση των τριάντα (30)ημερών από την παραλαβή των αποφάσεων55.   

 Εκτός από το Νομάρχη που εξακολουθεί να ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας, κάθε εκλογέας 

του Δήμου ή της Κοινότητας αλλά και κάθε πολίτης που είχε έννομο συμφέρον μπορούσε 

«να προσφύγει στο Νομάρχη και να προσβάλει τις πράξεις των δημοτικών ή κοινοτικών 

συμβουλίων για παράβαση νόμου μέσα σε πέντε (5) ημέρες, αφότου οι πράξεις αυτές 

δημοσιεύτηκαν (άρθρο 114 παρ. 2). Στη συνέχεια ο Νομάρχης αποφάσιζε για την 

προσφυγή με αιτιολογημένη απόφασή του μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από τη στιγμή που λάμβανε την προσβαλλόμενη πράξη. Κατόπιν κοινοποιούσε 

την απόφασή του στο Δήμο ή την Κοινότητα και στον προσφεύγοντα (άρθρο 114 παρ. 3). 

Κατά συνέπεια ήταν διακριτό ότι τόσο ο έλεγχος νομιμότητας από το Νομάρχη όσο και η 

τυχούσα προσφυγή κάποιου πολίτη είχαν να κάνουν με το παράνομο της πράξης που 

εξέδιδαν τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ. 

Για πρώτη φορά καθιερώνεται και ο έλεγχος νομιμότητας πράξεων της Δημαρχιακής 

Επιτροπής, δηλ. και αυτές μπορούσαν να ακυρωθούν από το Νομάρχη εφόσον ήταν 

αντίθετες προς το νόμο και μπορούσαν επίσης να προσβληθούν ενώπιον του Νομάρχη 

όπως και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου56. Απαιτούνταν έγκριση του Νομάρχη 

για τις περιπτώσεις διάθεσης εξειδικευμένων πιστώσεων, την κατάρτιση των όρων όλων 

των δημοπρασιών και την κατακύρωσή τους καθώς και για την πρόσληψη πληρεξουσίου 

δικηγόρου (περ. γ’,δ’,η’ άρθρου 116), ενώ η σκοπιμότητα του ελέγχου φαίνεται από την 

παρ. 2 του άρθρου 116 όπου αναφέρεται ότι «οι πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις 

περιπτώσεις θ’57και ι’58 πρέπει να εγκρίνονται από το Νομάρχη». 

Όσον αφορά τις περιπτώσεις ουσιαστικού ελέγχου των πράξεων των δημοτικών και 

κοινοτικών συμβουλίων αναγράφονταν περιοριστικά στο νόμο. Ιδιαίτερη εντύπωση 

προκαλεί ο «παρεμβατικός έλεγχος» του Νομάρχη στον έλεγχο του προϋπολογισμού. 

Συγκεκριμένα εξέδιδε απόφαση για την έγκρισή του, τον ήλεγχε και εφόσον διαπίστωνε 

ότι δεν είχαν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες τις ενέγραφε ο ίδιος. Επρόκειτο δηλ. για 

                                                             

55 Μάλιστα σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 85, σε συνδυασμό με το άρθρο 100, ο Νομάρχης μπορεί να 
επιβάλει πρόστιμο στο Δήμαρχο ή στον Πρόεδρο ή σε κάθε άλλον υπεύθυνο, που καθυστέρησε 
αδικαιολόγητα να υποβάλει την απόφαση στη Νομαρχία εντός της προθεσμίας των δέκα (10)ημερών μετά τη 
λήψη της. 
56 Η Δημαρχιακή Επιτροπή ήταν όργανο μόνο των Δήμων και όχι των Κοινοτήτων 
57 συμβιβασμός και κατάργηση δίκης άνω του ποσού του 1.000.000δρχ 
58 αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών 
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«εποπτεία υποκατάστασης59», η οποία όμως μπορούσε να γίνει δεκτή όταν η αδράνεια των 

οργάνων των ΟΤΑ μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία τους60. Επίσης είχε τη 

δυνατότητα (άρθρο 151) αν τα έσοδα δεν επαρκούσαν και το συμβούλιο δεν αποφάσιζε για 

την επιβολή φόρων, ενέγραφε ο ίδιος στον προϋπολογισμό με αιτιολογημένη απόφασή του 

τους πόρους από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές ή αύξανε τους συντελεστές 

αυτούς για να καλυφθούν οι επιπλέον πόροι. Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 1 και 

2 στην περίπτωση που ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος αρνούνταν να εκδώσει ένταλμα για την 

πληρωμή εκκαθαρισμένης δαπάνης, «ο νομάρχης με αιτιολογημένη απόφαση διατάζει να 

εκδοθεί το ένταλμα μέσα σε ορισμένη προθεσμία» και με την παρέλευση αυτής της 

προθεσμίας επιβάλλει πρόστιμο στο Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο και τους υπαίτιους 

δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους. 

Άλλες αποφάσεις υποχρεωτικού ελέγχου από το Νομάρχη αναφέρονταν σε περιπτώσεις 

δωρεάν παραχώρησης χρήσης δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων (άρθρο 177), αγοράς, 

εκποίησης και εκμίσθωσης ακινήτων (άρθρα 178, 182, 183, 185), εξόφλησης χρεών από 

δήμους ή κοινότητες (άρθρο 160 παρ. 3), εκποίησης οικοπέδων σε άστεγους δημότες 

(άρθρο 179 παρ. 1), κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμετάλλευση δημοτικού ή 

κοινοτικού δάσους (άρθρο 187), κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και σύστασης 

δουλείας (άρθρο 201 παρ. 1). Εντύπωση φυσικά προκαλεί ο μη υποχρεωτικός έλεγχος 

σκοπιμότητας των αποφάσεων σύναψης δανείων, τη στιγμή μάλιστα που παρέχονταν 

εγγύηση του δημοσίου με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, 

ύστερα από πρόταση του Νομάρχη. 

Κατά των αποφάσεων του Νομάρχη61 υπήρχε η δυνατότητα προσφυγής ενώπιον του 

Υπουργού Εσωτερικών, για παράβαση νόμου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 

(30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προσφυγή αυτή στρεφόταν κατά 

διοικητικής αρχής και ασκούνταν ενώπιον άλλης υπερκείμενης διοικητικής αρχής. Κατά τα 

λοιπά εφαρμόζονταν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 όπως ίσχυε κάθε φορά, 

                                                             

59 Βλ. Γέροντας Απ. et al..(2015) σελ. 60 και Μπέσιλα – Βήκα Ε. (2007) σελ. 416 
60 Η «εποπτεία υποκατάστασης»συνίσταται στην εξουσία του εποπτεύοντος οργάνου να αποφασίσει στη 
θέση του εποπτευόμενους και να διενεργεί πράξεις, όταν αυτές επιβάλλονται σε περίπτωση ρητής ή 
σιωπηρής άρνησης ή αδράνειας του εποπτευόμενου οργάνου. Υποκατάσταση των ΟΤΑ από το κράτος 
ασφαλώς και δεν νοείται λόγω του συνταγματικά κατοχυρωμένου αυτοδιοίκητου χαρακτήρα τους 
(Χριστονάκης et al.2007) 

61 Από τη διάταξη δε αυτή, καθώς και από την ίδια, κατά βάση, ως άνω διάταξη του άρθρ. 155 του ΔΚΚ, 
προκύπτει ότι σε προσφυγή υπόκεινται μόνο οι πράξεις του Νομάρχη, όχι δε και οι παραλείψεις του ή 
σιωπηρές αρνήσεις, που θα μπορούσαν να συναχθούν από την πάροδο ορισμένου χρόνου. (ΣτΕ 3584/85, 
240/92) (ΣτΕ 5708/ 1995) 



 33 

δηλ. ο υπουργός όφειλε να αποφασίσει εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της 

προσφυγής σ’ αυτόν, είχε τη δυνατότητα χορήγησης αναστολής εκτέλεσης της πράξης για 

ένα μήνα62, ενώ μπορούσε να ακυρώσει αυτεπάγγελτα παράνομες πράξεις του Νομάρχη 

μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έκδοσή τους (παρ. 5), αποκλείοντας έτσι και την 

περίπτωση μη ελέγχου έκδηλα παράνομης πράξης του Νομάρχη για την οποία δεν είχε 

ασκηθεί προσφυγή. 

Αξίζει να αναφέρουμε επίσης την παρ. 3 του άρθρου 115 όπου αναφέρονταν ότι «Με 

προεδρικά Διατάγματα μπορούν να καταργούνται διατάξεις του κώδικα ή άλλων νόμων 

που προβλέπουν την έγκριση πράξεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων», η οποία 

μάλλον μπήκε ως μελλοντική προοπτική περιορισμού της κρατικής εποπτείας και 

ενίσχυσης της αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Πράγματι με το Π.Δ. 22/1982 (ΦΕΚ Α’ τ. 3), που 

εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού δε συνδυασμό με το άρθρο 215, 

καταργήθηκε ο ουσιαστικός έλεγχος σκοπιμότητας, που ασκούνταν από το Νομάρχη για 

μια σειρά πράξεων των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, που πλέον δεν αναφέρονταν 

«ως έγκριση» σε αντίθεση με σημαντικού περιεχομένου αποφάσεις, οι οποίες 

εξακολουθούν να υπόκεινται στον «ουσιαστικό έλεγχο» νομιμότητας και αφαιρέθηκε ο 

έλεγχος σκοπιμότητας του Νομάρχη63. Συνολικά 14 περιπτώσεις ελέγχου σκοπιμότητας 

από το Νομάρχη, 23 περιπτώσεις της νομοθεσίας των εσόδων των ΟΤΑ (Β.Δ. 24-9/20-10-

1958) και 4 περιπτώσεις της νομοθεσίας για το προσωπικό των ΟΤΑ64 έπαψαν να 

χρειάζονται την έγκριση του Νομάρχη, απελευθερώνοντας σημαντικά τους ΟΤΑ από τον 

έλεγχο σκοπιμότητας.  

Οι μεταγενέστεροι Δημοτικοί και Κοινοτικοί Κώδικες, που κατ’ ουσίαν ήταν 

κωδικοποιητικά διατάγματα (βλ. Π.Δ. 76/1985 (ΦΕΚ Α’ τ.27) και Π.Δ. 329/1989 (ΦΕΚ Α’ 

τ. 146), δεν επέφεραν αλλαγές στο προαναφερόμενο διοικητικό σύστημα εποπτείας επί των 

πράξεων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η μόνη ουσιαστική αλλαγή έγινε με το άρθρο 151 

του Π.Δ. 76/1985, που αναφέρονταν ότι «οι πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών 

συμβουλίων είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν» δίνοντας έτσι για πρώτη φορά 

περισσότερη δύναμη και ουσιαστικότερο ρόλο στα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, 

αφού πλέον δεν υπήρχαν εξαιρέσεις, όπως στο Ν. 1065/1980 (άρθρο 177 παρ. 3). 
                                                             

62 Τη δυνατότητα αυτή την είχε και ο Νομάρχης σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 8 του Ν. 3200/1955. 
63 Τονιζόταν χαρακτηριστικά ότι μετά την ισχύ του διατάγματος στις αποφάσεις αυτές θα ασκείται μόνο 
έλεγχος νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 1065/1980. 
64 Ανάμεσα σε άλλες ήταν η αποζημίωση των μελών του ΝΠΔΔ, η εξόφληση χρεών προς τους Δήμους, η 
εκποίηση, εκμίσθωση ακινήτων, η εκποίηση σε άστεγους δημότες, η εκμίσθωση δασών, επιχορηγήσεις, 
βοηθήματα, συμβιβασμός και κατάργηση δίκης κ.λ.π. 
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Αξίζει όμως να αναφερθεί ως ιδιαίτερα ξεχωριστή η περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 296 

του Π.Δ. 323/1989, σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών 

συμβουλίων, με τις οποίες καταργούνταν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου, εγκρίνονταν με διάταγμα που εκδίδονταν με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών 

και του τυχόν αρμόδιου καθ’ ύλην Υπουργού. Ήταν χαρακτηριστική περίπτωση 

προληπτικού ελέγχου σκοπιμότητας, όπου το εποπτεύον όργανο συμμετείχε στη λήψη της 

απόφασης του εποπτευομένου οργάνου. 

 

 

1.7. Κατάργηση του ελέγχου σκοπιμότητας 
 Ορόσημο για την ιστορική εξέλιξη του ελέγχου νομιμότητας των ΟΤΑ Α’ βαθμού 

αποτελεί ο Ν. 2218/1994, με τον οποίο για πρώτη φορά ρητά καταργείται ο μέχρι τότε 

ισχύων έλεγχος σκοπιμότητας65, πάγιο αίτημα των ΟΤΑ για πολλά χρόνια και συστήνεται η 

επιτροπή εποπτείας66. Σ’ αυτή μπορούσε να προσφύγει κάθε δημότης και ο οποιοσδήποτε 

είχε έννομο συμφέρον και να προσβάλει τις πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών 

συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευσή τους. Στην Επιτροπή 

προσβάλλονται και οι πράξεις των Δημάρχων, Προέδρων και των μονομελών οργάνων των 

ΝΠΔΔ των ΟΤΑ. Η Επιτροπή είχε τη δυνατότητα εντός είκοσι (20) ημερών να ακυρώσει ή 

όχι την πράξη ή να απορρίψει την ασκηθείσα προσφυγή. Κατά των αποφάσεων της 

Επιτροπής μπορούσε να ασκηθεί προσφυγή στον αρμόδιο Υπουργό67 μέσα σε προθεσμία 

τριάντα(30) ημερών και εφαρμόζονταν οι προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 

3200/1955. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 18 η Επιτροπή ελέγχου αποτελούσε 

ανεξάρτητη δημόσια αρχή που υπάγονταν στο Υπουργείο Εσωτερικών. 

 Έτσι για πρώτη φορά το τοπίο αλλάζει. Ο έλεγχος σκοπιμότητας καταργείται και υπάρχει 

πλέον η τριμελής επιτροπή του άρθρου 18 , η οποία σε δεύτερο βαθμό εξετάζει τη 

νομιμότητα των αποφάσεων των ΟΤΑ, λειτουργώντας πιο κοντά στον πολίτη, που δεν 

χρειάζεται να προσφύγει στο Υπουργείο Εσωτερικών για να προσβάλει, αρχικά 

τουλάχιστον, πράξη των ΟΤΑ. Άρα ο έλεγχος είναι πιο ευχερής και σίγουρα πιο σύντομος. 

Η ύπαρξη στη σύνθεση της Επιτροπής ενός Πρωτοδίκη ως Προέδρου και ενός ανώτερου 

                                                             

65 άρθρο 47 παρ. 1 
66 άρθρο 18 
67 Εσωτερικών 
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δημοσίου υπαλλήλου αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, δημιουργούσε 

προϋποθέσεις αμεροληψίας. 

Το ίδιο έτος με το Ν. 2240/1994 δημιουργείται ο θεσμός του Περιφερειακού Διευθυντή, με 

αρμοδιότητα τη διοίκηση των πολιτικών κρατικών υπηρεσιών του νομού, που ασκούσε 

προηγουμένως ο μετακλητός Νομάρχης. Ο Περιφερειακός Διευθυντής ήταν μετακλητός 

υπάλληλος του Κράτους με βαθμό 1ο και  Προϊστάμενος της Περιφερειακής Διοίκησης του 

Νομού68. Με το άρθρο 49 «οι περιφέρειες του άρθρου 61 του Ν. 1622/1986 είναι και 

διοικητικές περιφέρειες και αποτελούν μονάδα διοίκησης του κράτους». Συστάθηκε 

Υπηρεσία Περιφερειακής Διοίκησης σε κάθε Νομαρχία69, με χωρική αρμοδιότητα την 

περιφέρεια του οικείου νομού. Πλέον η εποπτεία επί των πράξεων των συλλογικών και 

μονομελών οργάνων των ΟΤΑ ασκούνταν από τον Περιφερειακό Διευθυντή, ο οποίος 

όμως δεν είχε τη δυνατότητα που είχε ο μετακλητός Νομάρχης να τις ακυρώσει, σε 

περίπτωση που αυτές δεν ήταν νόμιμες. Αυτός παρέπεμπε στην Επιτροπή του άρθρου 18 

του Ν. 2218/1994 όσες αποφάσεις αιτιολογημένα δεν θεωρούσε νόμιμες, εντός προθεσμίας 

πέντε (5) ημερών70 από τότε που τις έλαβε71.  

Στη συνέχεια με το Ν. 2307/1995 εναρμονίστηκαν οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των ΟΤΑ με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των 

Αποκεντρωμένων κρατικών υπηρεσιών ενώ τροποποιήθηκε η κρατική εποπτεία των ΟΤΑ 

α’  βαθμού72.  

 

1.8. Κωδικοποίηση διατάξεων το 1995 για τους ΟΤΑ 
Οι διάσπαρτες διατάξεις για τους ΟΤΑ καθιστούσαν ιδιαίτερα δύσκολο το έργο των ΟΤΑ 

και των Υπηρεσιών που ασκούσαν την κρατική εποπτεία σ’ αυτούς, οπότε ήταν 

επιβεβλημένη η κωδικοποίηση των διατάξεων. Η κωδικοποίηση των διάσπαρτων 

                                                             

68 ΥΠΕΣ 28518/22-06-1995 
69 άρθρο 4 παρ. 1 
70 Με το Ν. 2344/1995 άρ. 19 παρ. 6 εδ. Δ’ η προθεσμία αυτή έγινε δεκαπέντε(15) ημέρες 
71 Οι αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 18 παρ. 4 του Ν. 2218/1994 , μπορούσαν να προσβληθούν με 
προσφυγή στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών για παράβαση νόμου μέσα σε προθεσμία τριάντα(30) 
ημερών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονταν οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής 
αποκεντρώσεως» όπως ίσχυαν κάθε φορά. 
72 Συγκεκριμένα με το άρθρο 2 παρ. 4 καταργήθηκε πλέον ο «ουσιαστικός έλεγχος» νομιμότητας επί των 
πράξεων των ΟΤΑ ( όπως ίσχυε με το άρθρο 164 του Π.Δ. 323/1989) και πλέον ήταν απαραίτητη 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά η κωδικοποίηση του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 
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διατάξεων για τους ΟΤΑ έγινε με το Π.Δ. 410/1995, το οποίο διαμόρφωσε ένα αυτοτελές 

πλέγμα διατάξεων73 ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ α’ βαθμού. Λίγο μετά με 

το Ν. 2503/1997 και  τη σύσταση της Περιφέρειας ως αποκεντρωμένης μονάδας διοίκησης 

του κράτους καθώς και με το Ν. 2539/1997 για τις υποχρεωτικές συνενώσεις των δήμων 

και των κοινοτήτων, που άλλαξαν το συνολικό αριθμό των ΟΤΑ α’ βαθμού το τοπίο 

αλλάζει. Από 337 Δήμους και 5.398 Κοινότητες που υπήρχαν μειώνονται δραστικά σε 900 

Δήμους και 133 Κοινότητες. 

Πλέον ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ασκούσε την εποπτεία στους ΟΤΑ α’ 

βαθμού. Καθιερώθηκε ένας «οιονεί» προληπτικός έλεγχος με την υποχρεωτική αποστολή 

στο Γενικό Γραμματέα για έλεγχο νομιμότητας όλων74 των αποφάσεων των συλλογικών 

οργάνων των ΟΤΑ α’ βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών και την εξέταση προσφυγών, στις 

οποίες πλέον συμπεριλαμβάνονται και αυτές κατά των μονομελών οργάνων. Η διάταξη του 

άρθρου 176 ότι «οι πράξεις είναι εκτελεστές αφότου εκδοθούν» είχε την έννοια ότι είναι 

άμεσα εκτελεστές χωρίς, κατά κανόνα, προηγούμενη έγκριση (προληπτική) από άλλο 

δημόσιο φορέα. Ο έλεγχος αυτός από το Γ.Γ. της Περιφέρειας στις πράξεις των οργάνων 

των ΟΤΑ ήταν κατασταλτικός και αυτεπάγγελτος ή και μετά από προσφυγή πολίτη στην 

επιτροπή εποπτείας του άρθρου 177. Οι πράξεις όλες αποστέλλονταν στο Γ.Γ. της 

Περιφέρειας μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και με τα έγγραφα στοιχεία 

που ήταν αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή τους75, μέσα σε προθεσμία δέκα(10) ημερών από 

τη συνεδρίαση76.  Η επιτροπή, στην οποία ο Γ.Γ. της Περιφέρειας παρέπεμπε77 σε δεύτερο 

βαθμό όσες αποφάσεις αιτιολογημένα δεν θεωρούσε νόμιμες, αποφάσιζε αιτιολογημένα 

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από τη λήψη του παραπεμπτικού 

                                                             

73 Βλ. άρθρα 176-181 
74 Εντύπωση προκαλεί η φράση «όλες οι πράξεις αποστέλλονται για έλεγχο νομιμότητας», αφού έτσι 
δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα στις νεοσυσταθείσες τότε Περιφέρειες, που δεν είχαν αρκετό 
προσωπικό για να καλύψουν το σύνολο των Δήμων και των Κοινοτήτων μέχρι τη συγχώνευση των 
πρωτοβάθμιών ΟΤΑ με το ν. 2539/1997 (Σχέδιο Καποδίστριας). 
75 Με την αριθμ. 465/2006 γνωμοδότηση του ΝΣΚ αναφέρεται ότι «ο ΓΓ της Περιφέρειας δύναται στο 
πλαίσιο του ασκούμενου εκ μέρους του ελέγχου νομιμότητας και με βάση το άρθρο 5 παρ. 1,2 και 4 εδ.α’ και 
β’ του Ν. 2690/1999 να εξετάζει επιτοπίως δι’ ειδικώς εξουσιοδοτούμενου οργάνου του και κατόπιν 
υποβολής εγγράφου αιτήσεως και να λαμβάνει επίσημα αντίγραφα αυτών τα αναγκαία για την έκδοση των 
ελεγχόμενων πράξεων έγγραφα των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων». 
76 Η προθεσμία ήταν ενδεικτική γιατί δεν αναφέρεται ρητά και πολλές φορές παρατηρήθηκε ότι δεν 
τηρούνταν από τους ΟΤΑ. 
77 Η Επιτροπή, εν προκειμένω, υποβοηθούσε συμπληρωματικά την εποπτεία στους Ο.Τ.Α. που ασκούσε ο 
Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 



 37 

εγγράφου, για το αν θα ακυρώσει την παραπεμπόμενη απόφαση ή θα τη δεχτεί 

αποφαινόμενη ότι νομίμως εξεδόθη. 

 Κατά των πράξεων της Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας  δεν 

μπορούσε να ασκηθεί προσφυγή για παράβαση νόμου ενώπιον του καθ’ ύλην αρμόδιου 

Υπουργού78 αλλά μπορούσε να προσβληθεί με αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας (Σ.τ.Ε.).79 Ορίζεται ρητά πλέον (παρ. 1) για άλλη μια φορά ότι ο έλεγχος 

σκοπιμότητας καταργείται ενώ με την παρ. 2 του άρθρου 178 αναφέρονταν ότι «κάθε 

δημότης» και όχι κάθε εκλογέας80, και ο οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να 

προσφύγει στην Επιτροπή του άρθρου 177 παρ. 2 και να προσβάλει τις πράξεις των 

συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ και των μονομελών τους οργάνων, για 

παράβαση νόμου, μέσα σε δέκα(10)ημέρες αφότου οι πράξεις αυτές δημοσιεύθηκαν ή εάν 

δεν  δημοσιεύονται81 από την κοινοποίησή τους ή διαφορετικά αφότου έλαβε γνώση ο 

δημότης ή ο οποιοσδήποτε είχε έννομο συμφέρον. Η προσφυγή αυτή συνιστά «ειδική 

διοικητική προσφυγή82» και ασκείται μόνο κατά πράξεων που έχουν εκτελεστό χαρακτήρα. 

Με το Π.Δ. 410/1995 ορίζονταν για πρώτη φορά ότι ο Γενικός Γραμματέας της 

Περιφέρειας (άρθρο 230) μπορούσε να διατάξει το έλεγχο της διαχείρισης των ΟΤΑ , αν 

συντρέχει ειδική περίπτωση, ζητώντας τη διενέργεια ελέγχου από τους Επιθεωρητές που 

ανήκαν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 

1.9. Ο πρώτος «σύγχρονος» Κώδικας των ΟΤΑ 
Mε το N. 2539/1997 το τοπίο του αυτοδιοικητικού χάρτη άλλαξε άρδην. Πλέον οι ΟΤΑ 

έχουν συγχωνευθεί , με αποτέλεσμα και ο έλεγχος νομιμότητας να αλλάξει μορφή, αφού  

οι Δήμοι στελεχώθηκαν με ικανό προσωπικό, που μπορούσε να ανταποκριθεί καλύτερα 

στις νέες ανάγκες. Ο νέος κώδικας άργησε λίγο αλλά ήρθε να αλλάξει πολλά πράγματα και 

να διορθώσει τα «κακώς κείμενα» προηγούμενων διατάξεων. «Η αναθεώρηση του 

προηγούμενου Δ.Κ.Κ. ήταν πλέον επιβεβλημένη, εφόσον ο κώδικας αυτός αντανακλούσε 

τις ανάγκες του χρόνου που συντάχθηκε και του τότε ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
                                                             

78 Βλ. άρθρο 7 παρ. 2 στ. β’ του Ν. 2839/2000 
79Έτσι  καταργείται η διοικητική προσφυγή στον αρμόδιο Υπουργό σύμφωνα με το  άρθρο 8 του Ν. 
3200/1955 μετά από εφαρμογή 35 χρόνων. 
80 όπως προέβλεπε το καταργηθέν άρθρο 163 του Π.Δ. 323/1989 
81 π.χ. πράξεις Δημάρχου 
82 σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» 
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Αυτή, όμως, ως κατ' εξοχήν κοινωνικός θεσμός, εξελίχθηκε ραγδαία, επηρεάστηκε πολύ 

από τους νέους θεσμούς και ρόλους που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανάγκες της 

πλέον δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από τις διατάξεις του ΠΔ 410/1995. 

Διαμορφώθηκε τότε μια πληθώρα νομοθετημάτων, άλλα πιο συστηματικά και άλλα με 

περισσότερο αποσπασματικό χαρακτήρα, τα οποία βρίσκονταν διάσπαρτα και δεν 

μπορούσαν ως εκ τούτου να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια από τους τοπικούς 

οργανισμούς, δυσχεραίνοντας ταυτόχρονα το έργο κάθε εφαρμοστή του δικαίου.»         

(Μπέσιλα- Βήκα Ε. 2007, σελ. 253) 

Ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το Ν. 3463/200683 

συμπεριέλαβε για πρώτη φορά, συγκεντρωτικά και κωδικοποιημένα, όλες τις νέες 

μεταρρυθμίσεις που είχαν λάβει χώρα από το 1994 και αφορούσαν την πρωτοβάθμια Τ.Α. 

Επί της ουσίας, οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας διατηρήθηκαν, με 

παράλληλη λεπτομερέστατη ανάλυση του έργου του, του τρόπου στελέχωσης της 

υπηρεσίας και των ευθυνών των οργάνων, που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας. Επέφερε 

σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας, που είχαν να κάνουν με τον 

περιορισμό στις απολύτως αναγκαίες αποφάσεις και μόνο σ’ αυτές που ο νομοθέτης έκρινε 

ως τις πιο σημαντικές, προκειμένου έτσι να γίνει πράξη η συνταγματική επιταγή του 

άρθρου 102 παρ. 1 του Συντάγματος (1975/1986/2001) για τη διασφάλιση της διοικητικής 

και οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ. 

Για πρώτη φορά καθορίζονται επακριβώς ποιες από τις αποφάσεις των δημοτικών και 

κοινοτικών αρχών υπόκεινται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας, ενώ με την παρ. 2 του άρθρου 148 επαναλαμβάνεται η 

προηγούμενη διάταξη ότι όλες οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων είναι εκτελεστές 

αφότου εκδοθούν. 

Οι αποφάσεις που υπόκεινται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας εξειδικεύθηκαν στο 

άρθρο 149 και αφορούσαν κυρίως θέματα με οικονομικό περιεχόμενο ή είχαν κανονιστικό 

χαρακτήρα ή αφορούσαν συμβάσεις ή λαμβάνουν επαχθή μέτρα για τους πολίτες. 

Αναλυτικά αυτές είναι: α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β) ανάθεση έργων, 

υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, γ) αγορά και εκποίηση ακινήτων, δ) κήρυξη 

αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, ε) επιβολή φόρων, τελών δικαιωμάτων, στ) τη σύναψη 

κάθε μορφής συμβάσεων, περιλαμβανομένων και των προγραμματικών, ζ) τη σύναψη 

συμβάσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 222 και 223 (δηλ. συμβάσεις διαδημοτικής 

                                                             

83 ΦΕΚ 114 τ.Α’/8-6-2006 
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συνεργασίας και συμβάσεις συνεργασίας φορέως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης), η)τη 

σύναψη δανείων84 και θ) τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος.  

Οι προαναφερόμενες αποφάσεις μαζί με το αποδεικτικό δημοσίευσης και με τα έγγραφα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για την έκδοσή τους αποστέλλονται στο Γ.Γ. της 

Περιφέρειας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση. Ο ΓΓ ελέγχει τη 

νομιμότητά τους «εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών85 από την 

περιέλευσή τους και εκδίδει σχετική πράξη86. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι η 

απόφαση είναι παράνομη την ακυρώνει». Καταργείται έτσι η επιτροπή του άρθρου 18 του 

Ν. 2218/1994(ή του άρθρου 177 του Π.Δ. 410/1995), στην οποία παρέπεμπε ο Γενικός 

Γραμματέας της Περιφέρειας τις αποφάσεις, που θεωρούσε ότι δεν ήταν σύννομες. Εκτός 

από τις αποφάσεις αυτές ο  Γ.Γ. της Περιφέρειας ήλεγχε και τον προϋπολογισμό των ΟΤΑ, 

μόνο ως προς την εγγραφή σ’ αυτόν των υποχρεωτικών δαπανών ή εσόδων87 που 

επιβάλλονται υποχρεωτικά από το νόμο και αν διαπίστωνε ότι δεν είχαν εγγραφεί σωστά 

καλούσε το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε 

προθεσμία τριάντα(30) ημερών, ενώ τα αρμόδια όργανα που ενεργούσαν κατά παράβαση 

υπείχαν ποινική, πειθαρχική και αστική ευθύνη. 

                                                             

84 Ο Τάχος Αν.(2008) Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, σελ. 321 αναφέρει: «Ο ΓΓΠ ασκεί προληπτικό έλεγχο 
νομιμότητας στην απόφαση για τη σύναψη δανείου (εκτός ΤΠκΔ), αφού προαπαιτείται «πράξη» του από την 
οποία προκύπτει η νομιμότητα της απόφασης του Δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου(άρθρο 176 παρ. 6 
ΚΔΚ). Επίσης ασκεί προληπτικό έλεγχο νομιμότητας επί των αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν τον 
προϋπολογισμό»  
85 Ο Μακρυδημήτρης Αντ.(2008), Δημόσια Διοίκηση, σελ. 231 αναφέρει «Συνιστά, φυσικά, άλλης τάξεως 
ζήτημα, που αποτελεί εκδήλωση του φαινομένου της κακοδιοίκησης, το ενδεχόμενο να μην τηρούνται στην 
πράξη οι προθεσμίες αυτές, τόσο από την πλευρά του ελεγχόμενου όσο και από αυτήν του ελέγχοντος. Στη 
μεν πρώτη περίπτωση γιατί δεν αποστέλλονται έγκαιρα από τους οτα οι πράξεις προς έλεγχο, ενώ ήδη 
επιφέρουν αποτελέσματα, στη δε δεύτερη, διότι καθυστερεί ο έλεγχος από τα όργανα της Περιφέρειας, λόγω 
έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού ή άλλων οργανωτικών αδυναμιών» 
86 Με την αριθμ. 34/2008 γνωμοδότηση του ΝΣΚ αναφέρεται ότι «…σε κάθε περίπτωση είτε κρίνεται η 
ελεγχόμενη πράξη νόμιμη είτε παράνομη πρέπει να εκδίδεται αντίστοιχου περιεχομένου απόφαση του ΓΓΠ. 
Η μέχρι τώρα κρατούσα πρακτική σύμφωνα με την οποία, όταν η πράξη θεωρούνταν νόμιμη, δεν εξεδίδετο 
απόφαση, με την αντίληψη ότι δια της παρόδου απράκτου της σχετικής αποκλειστικής προθεσμίας 
παραπομπής στην επιτροπή από το ΓΓΠ, ετεκμαίρετο η νομιμότητά της, δεν φαίνεται πλέον να επιστηρίζεται 
στη διάταξη του άρθρου 149 ΚΔΚ, γιατί η διάταξη αυτή απαιτεί , αδιακρίτως την έκδοση σχετικής 
απόφασης». 
87 Είναι το μόνο σημείο του κώδικα, που παρεμβαίνει ο Γενικός Γραμματέας όχι για να ακυρώσει τον 
προϋπολογισμό αλλά για να εξασφαλίσει τη σωστή εγγραφή των υποχρεωτικών δαπανών του άρθρου 158 
του κώδικα. Γι’ αυτό  άλλωστε ζητά την αναμόρφωσή του σε περίπτωση λανθασμένων εγγραφών και δεν 
προβαίνει σε ακύρωση. Δεν υπάρχει δηλ. εποπτεία υποκατάστασης. 
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 Με το νέο κώδικα επανήλθε σε πρώτο στάδιο η διοικητική προσφυγή88 κατά πράξεων των 

συλλογικών οργάνων των Δήμων και των Κοινοτήτων ενώπιον του Γενικού Γραμματέα 

της Περιφέρειας (άρθρο 150) για λόγους νομιμότητας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών89 από τη δημοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε 

γνώση αυτής. Η προθεσμία για να αποφανθεί ο Γ.Γ.  επ’ αυτής ήταν ένας (1) μήνας και αν 

παρέρχονταν η προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση, θεωρούνταν ότι η προσφυγή είχε 

απορριφθεί90. 

Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η δυνατότητα των πολιτών να προσφεύγουν και κατά 

παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας της διοίκησης, γεγονός που μέχρι τότε δεν γινόταν 

αποδεκτό από το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο πλαίσιο του προισχύσαντος Κώδικα91. Η 

παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας του ΟΤΑ θεμελιώνεται όταν συντρέχουν οι εξής 

περιπτώσεις: α)το αρμόδιο όργανο του ΟΤΑ έχει υποχρέωση να εκδώσει τη διοικητική 

πράξη εντός συγκεκριμένης προθεσμίας που τάσσεται ρητά από κανόνα δικαίου, 

β)υποβλήθηκε η αίτηση από τον διοικούμενο στο αρμόδιο όργανο και γ)πέρασε άπρακτη η 

προθεσμία που καθορίζεται για την έκδοση της πράξης ή εάν δεν καθορίζεται τέτοια 

προθεσμία παρήλθε άπρακτο διάστημα τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης92. 

Επιπλέον επαναφέρεται το δεύτερο στάδιο κρίσης και συστήνεται στην έδρα κάθε 

Περιφέρειας τουλάχιστον από μία Ειδική Επιτροπή (άρθρο 152) , στην οποία προεδρεύει 

ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και αποτελείται από τον Πρόεδρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της Επιτροπής και ένα αιρετό εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ93. Ο 

αποφάσεις της Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια ενώ ειδικά 

θέματα, κυρίως λειτουργίας, ρυθμίστηκαν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών94. 

                                                             

88 Η προσφυγή του άρθρου 150 του Ν. 3463/2006, δεν έχει χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, δηλ. δεν 
αποτελεί προϋπόθεση για το παραδεκτό των ένδικών βοηθημάτων, διακόπτει όμως τη σχετική 
προθεσμία(άρθρο 46 παρ. 2 ΠΔ 18/1989, άρθρο 67 του ΚΔΔ, ΣτΕ 490/2002) 
89 Η προθεσμία είναι αποκλειστική(βλ. και ΣτΕ 2484/2001) 
90 Με την αριθμ. 34/2008  γνωμοδότηση του ΝΣΚ αναφέρεται ότι «Προκειμένης προσφυγής, κατ’ άρθρο 150 
παρ.2 του αυτού Κώδικα και σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της αντίστοιχης αποκλειστικής 
προθεσμίας, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας οφείλει, για λόγους που υπαγορεύονται, επίσης, από την 
τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης, να ενημερώσει τον προσφυγόντα για την τεκμαιρόμενη σιωπηρή 
απόρριψη της προσφυγής του». 
91 Βλ.Σ.τ.Ε. 490/2002. 
92 Βλ. την με Α.Π. 7666/8-6-2007 εγκ. 11/2007του ΥΠΕΣΔΔΑ 
93 Με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ.1 του Ν. 3812/2009 επανακαθορίστηκε η σύνθεση της εν λόγω 
επιτροπής και αντικαταστάθηκε ο δικαστικός λειτουργός, που προβλεπόταν αρχικά να προεδρεύει της 
επιτροπής, από ένα μέλος του ΝΣΚ, γιατί είχε κριθεί από το ΣτΕ ότι κάτι τέτοιο αντίκειται στο Σύνταγμα 
94 Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 31925/6-6-2007 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν καταλείπεται ευχέρεια στην Ειδική Επιτροπή άσκησης 

αυτεπάγγελτης έρευνας λόγων νομιμότητας σε αποφάσεις του Γ.Γ. της Περιφέρειας, κάτι 

που ήταν επιτρεπτό κατά τον προισχύσαντα κώδικα (Σ.τ.Ε. 2790/2003). Αυτό λόγω του ότι 

η κρίση της επιτροπής οριοθετείται από τα σφάλματα, που αποδίδει ο προσφεύγων στην 

απόφαση του Γ.Γ. και τα οποία συγκροτούν και τους αντίστοιχους λόγους της προσφυγής95. 

Σημαντική καινοτομία αποτέλεσε το άρθρο 154 στο οποίο ορίζεται ότι «τα αιρετά 

όργανα….έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης, χωρίς καθυστέρηση, προς τις αποφάσεις του 

Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας καθώς και της Ειδικής Επιτροπής, που αναφέρονται 

στον έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων» με 

σοβαρές πειθαρχικές επιπτώσεις σε αντίθετη περίπτωση, θέλοντας έτσι να δώσει ιδιαίτερο 

κύρος στις αποφάσεις των οργάνων αυτών. 

 

1.10. Από τον Καλλικράτη στον Κλεισθένη 
 Μετά την εφαρμογή για τρεις σχεδόν τετραετίες του Προγράμματος «Καποδίστριας» 

(1998-2010) είχαν αρχίσει να διαφαίνονται τα προβλήματα του και για το λόγο αυτό 

συντελέστηκε μια ευρείας έκταση μεταρρύθμιση στη διοικητική διαίρεση της χώρας, με 

την οποία επανακαθορίστηκαν μια σειρά παραμέτρων όπως τα όρια των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο τρόπος εκλογής των οργάνων τους, οι αρμοδιότητες τους αλλά 

και ο έλεγχος επ’ αυτών. Ο Ν. 3852/201096 ψηφίστηκε από τη Βουλή το Μάιο του 2010 για 

να γίνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές με τις νέες ρυθμίσεις, που εισήγαγε, και τέθηκε σε 

πλήρη ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011.Η φιλοσοφία του νόμου αυτού βασίστηκε στην 

υιοθέτηση μιας νέας αντίληψης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία στόχο είχε την 

αποκέντρωση των κρατικών αρμοδιοτήτων αλλά και με την απαραίτητη αποκέντρωση των 

απαιτούμενων πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Μόνο οι αυτοδιοικητικές μονάδες που 

διαθέτουν το κατάλληλο μέγεθος δύνανται να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και 

αποδοτικά τις τοπικές υποθέσεις97. 

                                                             

95 Βλ.την με Α.Π. 7666/8-6-2007 εγκ. 11/2007του ΥΠΕΣΔΔΑ σελ. 21 
96 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ’ Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης 
97 Στην εισηγητική του έκθεση αναφέρεται ότι «με τη δημιουργία μιας νέας επιχειρησιακά ικανής και 
δημοκρατικά υπεύθυνης αυτοδιοίκησης δύο βαθμίδων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αναδιάταξη 
της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης σε μεγαλύτερη κλίμακα, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο οργανωτικός 
της εξορθολογισμός αλλά και η αποσυμφόρησή της από αρμοδιότητες που μπορούν να ασκηθούν 
αποτελεσματικότερα σε τοπικό επίπεδο» 
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 Η κατάσταση που επικρατούσε στον χώρο της ελληνικής Τ.Α. στην προ Καλλικράτη 

εποχή, και κυρίως αυτή στους μικρότερους Δήμους και στις Κοινότητες, χαρακτηρίζονταν, 

λόγω των μικρών μεγεθών και της έλλειψης πόρων, από μειωμένη επιχειρησιακή 

ικανότητα. Με το νέο μοντέλο για την τοπική αυτοδιοίκηση δεν υφίσταται ιεραρχική προς 

τα πάνω σχέση των δήμων με τις περιφέρειες, αλλά πρόκειται για οριζόντια σχέση 

συνεργασίας, που σκοπό έχει να προάγει την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι Περιφέρειες, με τη 

μορφή που προσδιόριζε ο Ν. 2539/1997 παύουν να υφίστανται και ο αυτοδιοικητικός 

χάρτης της χώρας αλλάζει με τη συνένωση των δήμων98, τη συγκρότηση 13 αιρετών 

Περιφερειών και 7 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 

Στο πλαίσιο αυτής της νέας δομής εισάγεται για πρώτη φορά ο θεσμός της «Αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Εποπτείας99» με σκοπό ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ, που 

αποδεδειγμένα παρουσίαζε πολλά προβλήματα κατά το προηγούμενο καθεστώς ελέγχου 

από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας100, να περάσει σε ένα ανεξάρτητο όργανο, που 

θα έχει όλα τα εχέγγυα για σωστή και αμερόληπτη κρίση των πράξεων των ΟΤΑ. 
Για το λόγο αυτό θεσμοθετήθηκε η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α.(Α.Υ.Ε.),η 

οποία αρχικά υπάγονταν απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και στη συνέχεια 

εντάχθηκε στο δομή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης101, µε αποκλειστική αρμοδιότητα τον 

έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α102. Όμως παρά τη θεσμοθέτησή της δεν 

κατάφερε να λειτουργήσει μέχρι σήμερα παρά τις όποιες τροποποιήσεις έγιναν στον 
                                                             

98 Πλέον υπάρχουν μόνο 325 Δήμοι 
99 Στην αρχική διάταξη του Ν. 3852/2010 έγιναν με τους ν. 3870/2010, 4071/2012 και 4257/2014 
100 Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του Ν. 3852/2010 (σελ.56) «η άσκηση της εποπτείας μέχρι σήμερα 
στους δήμους, τις κοινότητες και τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις γινόταν από τον Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας, ο οποίος ήταν µμετακλητός υπάλληλος διορισμένος από την εκάστοτε κυβέρνηση, καθώς και 
από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων και την Επιτροπή Ελέγχου 
Πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα 
εποπτείας δεν εξασφάλιζε εγγυήσεις αξιόπιστου και αποτελεσματικού ελέγχου νομιμότητας των πράξεων 
των Ο.Τ.Α., διότι ο µεν Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ήταν κατά βάση πρόσωπο της εμπιστοσύνης 
της εκάστοτε κυβέρνησης και ως εκ τούτου δεν αποτελούσε κατά τεκμήριο αντικειμενικό και αμερόληπτο 
εγγυητή της νομιμότητας για όλες τις παρατάξεις που συµµετείχαν στα αιρετά όργανα των Ο.Τ.Α., οι δε 
επιτροπές αποτελούνταν από µέλη που δεν ασκούσαν αποκλειστικά καθήκοντα ελέγχου νομιμότητας. Η 
διάρθρωση αυτή του συστήματος δημιουργούσε σοβαρές δυσλειτουργίες, ελλείψεις και προβλήματα που 
οδηγούσαν σε ελλειµµατικό έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των Ο.Τ.Α.» 
101 Με τις διατάξεις του άρθ. 20 παρ. 1 του Ν. 4257/2014 η ΑΥΕ ΟΤΑ εντάσσονταν ως υπηρεσία  στη δομή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υπαγόμενη απευθείας στο Γενικό Γραμματέα. 
102 Η Υπηρεσία αυτή, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση «εμφανίζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν 
συναντώνται σε άλλες υπηρεσίες, διότι είναι µεν αποκεντρωμένη υπηρεσία του εν λόγω Υπουργείου, όμως 
διασφαλίζονται, για τον επικεφαλής και το προσωπικό της, εγγυήσεις ανεξαρτησίας, προκειμένου να επιτελεί 
το έργο της χωρίς κοµµατικούς επηρεασμούς και επεμβάσεις, ενόψει του ότι αναλαμβάνει την ιδιαίτερα 
σημαντική αποστολή του ελέγχου της νομιμότητας μεγάλων και ισχυρών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
τόσο στο πρωτοβάθμιο όσο και στο δευτεροβάθμιο επίπεδο»(σελ. 57). 
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αρχικό σχεδιασμό της. Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι 

«Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος 

νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον 

Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του 

άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν 

στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση»  

Στο μέρος στ’ με τίτλο «εποπτεία» του ν. 3852/2010 περιγράφεται η Αυτοτελής Υπηρεσία 

Εποπτείας ΟΤΑ, με την οποία θεσμοθετείται ένα νέο σύστημα εποπτείας των πράξεων των 

δήμων και των νομικών τους προσώπων αλλά και του πειθαρχικού ελέγχου των αιρετών. 

Συγκεκριμένα, ο νόμος αποτελεί εν πολλοίς μια επανάληψη των διατάξεων του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων. Στις αποφάσεις, που υπόκεινται στον υποχρεωτικό έλεγχο 

νομιμότητας και είχαν θεσπιστεί με το άρθρο 149 του ΚΔΚ, προστέθηκαν επιπλέον οι 

διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και η υποχρέωση για όλες τις 

επιχειρήσεις των Δήμων, να αποστέλλουν στις κατά τόπους ΑΥΕ, προς έλεγχο 

νομιμότητας, όλες τις αποφάσεις τους που αφορούν: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, 

εκποίηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων , λήψη δανείων103.Οι Δήμοι και οι δημοτικές 

επιχειρήσεις, όφειλαν  να αποστέλλουν στις κατά τόπους ΑΥΕ ΟΤΑ, όχι μόνο τις προς 

έλεγχο αποφάσεις τους, αλλά και όλα τα έγγραφα εκείνα που είναι αναγκαία για την 

έκδοσή τους, συμπεριλαμβανομένων και των αντιγράφων των αποδεικτικών δημοσίευσης. 

Έτσι και εδώ ορίζεται ότι οι πράξεις των συλλογικών και μονομελών οργάνων των δήμων 

καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, είναι εκτελεστές αφότου 

εκδοθούν, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί αναστολής εκτέλεσης (άρθρο 224). 

Παραμένει δηλ. η αρχή της εκτελεστότητας των πράξεων με την έκδοσή τους, χωρίς να 

απαιτείται έγκριση από άλλο όργανο.  

 Η προθεσμία που όριζε ο νόμος για την αποστολή όλων των παραπάνω ήταν 15 ημέρες 

από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. Επίσης, οι Δήμοι και οι επιχειρήσεις τους, 

όφειλαν να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας με τους ελεγκτές και να αποστέλλουν κάθε 

επιπλέον έγγραφο που μπορούσε να τους ζητηθεί, προκειμένου ο έλεγχος να είναι 

αποτελεσματικός. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας, αφού παραλάμβανε τα προς έλεγχο έγγραφα 
                                                             

103 Η παραπάνω υποχρέωση δεν αφορά τις ΑΕ εκείνες, στις οποίες οι ΟΤΑ δεν διαθέτουν την πλειοψηφία 
των μετοχών. Εξάλλου οι διατάξεις αυτές ήταν καινοτόμες γιατί για πρώτη φορά εντάσσονται στον έλεγχο 
και αποφάσεις των ΝΠΙΔ. «Οι νέες αυτές διατάξεις που εισάγονται με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», 
αποτελούν αναμφίβολα μία σημαντική καινοτομία της όλης μεταρρύθμισης και ένα νέο και ισχυρό εργαλείο 
στα χέρια των ΑΥΕ, δεδομένου ότι τα οικονομικά των εταιρειών των ΟΤΑ αποτελούσαν μέχρι σήμερα μία 
σημαντική εστία κακοδιαχείρισης, κατασπατάλησης των πόρων της ΤΑ και διαφθοράς (Μακρυδημήτρης 
2006, Κοντιάδης 2009). 
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από τους ΟΤΑ και τις επιχειρήσεις τους, είχε την υποχρέωση να τα εξετάσει ενδελεχώς και 

να αποφανθεί, εντός 30 ημερών104 από την παραλαβή τους, για τη νομιμότητα ή μη των 

ελεγχόμενων αποφάσεων. Η απόφασή του συνοδευόταν από την έκδοση ειδικής πράξης, 

ενώ σε περίπτωση που κρίνονταν παράνομες, οι πράξεις των ΟΤΑ και των επιχειρήσεών 

τους ακυρώνονταν105. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας όμως, πέραν των πράξεων που 

αποστέλλονταν σε αυτόν ή προσβάλλονταν ενώπιόν του, μπορούσε και αυτεπαγγέλτως να 

ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων, των 

ΝΠΔΔ αυτών και των επιχειρήσεών τους, καθώς και των συνδέσμων, για λόγους 

νομιμότητας, εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση ή τη δημοσίευση της απόφασης. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, πράξεις ή παραλείψεις των ΟΤΑ μπορούσαν να 

προσβληθούν ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας από οποιοσδήποτε είχε έννομο 

συμφέρον, για λόγους νομιμότητας, εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή 

την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή την κοινοποίησή της ή αφότου ελάμβανε γνώση αυτής. 

Προσφυγή επιτρεπόταν και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. Ο Ελεγκτής 

Νομιμότητας όφειλε να αποφανθεί επί της άνωθεν προσφυγής εντός δύο μηνών από την 

υποβολή της. Σε περίπτωση, που η προαναφερθείσα προθεσμία παρέρχονταν χωρίς να 

υπάρξει έκδοση απόφασης, τεκμαίρονταν η σιωπηρή της απόρριψη. Μόνο εάν σύμφωνα με 

το άρθρο 228 είχε υποβληθεί αίτημα μαζί με την ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 

227, μπορούσε ο Ελεγκτής Νομιμότητας να αναστείλει με απόφασή του την εκτέλεση της 

προσβαλλόμενης πράξης, με επίκληση πρόδηλης βασιμότητας της προσφυγής ή 

ανεπανόρθωτης βλάβης μέχρι την εξέταση της προσφυγής του106. Κατά της απόφασης του 

Ελεγκτή Νομιμότητας, απ’ τη στιγμή που θα συσταθεί, μπορεί να ασκηθούν τα ένδικα 

μέσα μόνο ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Μάλιστα η άσκηση της ειδικής 

διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων. 

                                                             

104 Η αρχική διάταξη προέβλεπε προθεσμία 40 ημερών αλλά με τις διατάξεις του άρθ. 6 παρ. 12 του Ν. 
4071/2012 μειώθηκε στις 30 ημέρες. 
105 Βλ. αρθ.225 παρ.3 ν.3852/2010 
106 Αξίζει να σημειωθεί ότι με το προηγούμενο καθεστώς του Ν. 3463/2006 δεν προέκυπτε η δυνατότητα 
χορήγησης από τον τότε Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας αναστολής εκτέλεσης πράξης συλλογικού ή 
μονομελούς οργάνου, αφού δεν προβλεπόταν η σχετική διαδικασία. Όμως με τη διάταξη του άρθρου 228 και 
την με αριθμ. πρωτ. 74529/29-12-2019(ΑΔΑ 411ΞΚ-8) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζεται πλέον 
ρητά ότι ο Ελεγκτής  Νομιμότητας(όταν συσταθεί) μπορεί να χορηγήσει αναστολή εκτέλεσης σε απόφαση 
των ΟΤΑ. 
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 Ο Ελεγκτής Νομιμότητας ήταν, επιπλέον, αρμόδιος να αποφαίνεται για αιτήσεις 

θεραπείας107, έργων ΟΤΑ με προϋπολογισμό έως και 5.000.000 ευρώ (προ ΦΠΑ), όπως 

επίσης μελετών και υπηρεσιών που αφορούν Δήμους108. Οι αποφάσεις των ΟΤΑ ήταν 

άμεσα εκτελεστές. Κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, οι ΑΥΕ μπορούσαν να 

πραγματοποιούν επιτόπιους ελέγχους στους ΟΤΑ109, προκειμένου να διαμορφώνουν ίδια 

αντίληψη της επικρατούσας σε αυτούς κατάστασης (αρ.229).  

Με τον πρόσφατο Ν. 4555/2018 θεσπίστηκε η απλή αναλογική στην εκλογή των οργάνων 

των ΟΤΑ και έγιναν κάποιες αλλαγές και στον έλεγχο νομιμότητας . Συγκεκριμένα ως 

προς την έκταση της εποπτείας (άρθρο 108), ρητά αναφέρεται ότι «Το κράτος ασκεί στους 

Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών εποπτεία, που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο 

νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση 

τους ούτε να υπεισέρχεται σε κρίσεις για τη σκοπιμότητα της δράσης τους ή να θίγει τη 

διοικητική και οικονομική τους αυτοτέλεια. Ειδικότερα η κρατική εποπτεία των Ο.Τ.Α. 

συνίσταται: (α) σε έλεγχο των πράξεων (έλεγχος νομιμότητας) και (β) σε έλεγχο των 

προσώπων (πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών)». Προβλέπεται ξανά ότι η κρατική εποπτεία 

των Ο.Τ.Α. θα ασκείται από τις κατά τόπο αρμόδιες Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας 

Ο.Τ.Α., οι οποίες υπάγονται απευθείας στον Υπουργό και είναι 7, (άρθρο 109) και 

ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη στελέχωση αυτών (άρθρο 111) και τη διάρθρωσή τους 

(άρθρο 112) ενώ αντικαταστάθηκε η έννοια του Ελεγκτή Νομιμότητας από τον Επόπτη 

ΟΤΑ (άρθρο 110) και ρυθμίστηκαν θέματα σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές και τον 

πειθαρχικό έλεγχο αυτού (άρθρο 113). Συστήνεται Συμβούλιο Εποπτών Ο.Τ.Α. με σκοπό 

το συντονισμό του έργου άσκησης της κρατικής εποπτείας το οποίο αποτελείται από τους 7 

Επόπτες ΟΤΑ (άρθρο 114) ενώ συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, Επιτροπή Συντονισμού και Ελέγχου Εποπτείας Ο.Τ.Α., με 
                                                             

107 Σύμφωνα με την αριθμ. 269/2017 γνωμοδότηση του ΝΣΚ «οι αποφάσεις του Συντονιστή, που ασκεί 
καθήκοντα Ελεγκτή Νομιμότητας, οι οποίες εκδίδονται επί αιτήσεων θεραπείας, σύμφωνα με το άρθρο 227 
παρ. 4 του Ν. 3852/2010, εμπίπτπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 231 του ιδίου νόμου και ως εκ 
τούτου είναι άμεσα εκτελεστές. Περαιτέρω, οι ως άνω αποφάσεις του Συντονιστή είναι άμεσα εκτελεστές και 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν μεν ασκηθεί από τον οικείο δήμο ενδικοφανείς προσφυγές κατά των 
εν λόγω αποφάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Π.Δ. 171/1987, πλην όμως, δεν έχουν εκδοθεί, 
κατ’ άρθρο 200 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου δικαστηρίου περί 
αναστολής εκτέλεσης αυτών». 
108 Η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 227 δεν φαίνεται να επηρεάστηκε από την ψήφιση του Ν. 4412/2016 
και εξακολουθεί να ισχύει 
109 Κατά το μεταβατικό στάδιο και μέχρι την έναρξη λειτουργίας των ΑΥΕ δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι 
διατάξεις των άρθρων 228  για την αναστολή εκτέλεσης και 229 για τους επιτόπιους ελέγχους και την ετήσια 
έκθεση. Αντίστοιχα δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το παραδεκτό της άσκησης των 
προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων η άσκηση διοικητικής προσφυγής.  
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αποστολή τον περιοδικό έλεγχο του επιπέδου συμμόρφωσης των Ο.Τ.Α., την αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού εποπτείας, την αμοιβαία ενημέρωση όλων των 

διοικητικών και δικαστικών φορέων για τα θέματα αρμοδιότητάς τους που αφορούν την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και την παρακολούθηση και μέριμνα για τη διαρκή 

αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας της κρατικής εποπτείας επί των Ο.Τ.Α.. (άρθρο 

115). 

Επίσης αναπροσδιορίστηκαν οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. που 

αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας 

Ο.Τ.Α. και ειδικότερα ορίζεται μεταξύ άλλων ότι αποστέλλονται οι αποφάσεις αναθέσεων 

προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, μελετών άνω των 60.000€ χωρίς ΦΠΑ, προστίθενται οι 

αποφάσεις για μίσθωση ακινήτων από τρίτους, για ίδρυση πάσης φύσεως νομικών 

προσώπων, συμμετοχή σε υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, καθώς και λύση ή θέση σε 

εκκαθάριση νομικών προσώπων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και για σύναψη 

προγραμματικών συμβάσεων, ενώ απαλείφονται οι περιπτώσεις αποστολής των 

αποφάσεων για την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων, τη σύναψη κάθε μορφής 

συμβάσεων, και τις διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ανάλογα 

αναπροσδιορίζονται και οι αποφάσεις που αποστέλλονται από κοινωφελείς επιχειρήσεις, 

ΔΕΥΑ και μονομετοχικές Α.Ε. ΟΤΑ (άρθρο 116) 

Αυξήθηκε ακόμα η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής κατά παράλειψης οφειλόμενης 

νόμιμης ενέργειας των οργάνων ΟΤΑ από τις 10 σε 15 ημέρες από την άπρακτη 

παρέλευση της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας 

πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης 

του ενδιαφερομένου. (άρθρο 118). 

Βέβαια ορίζεται και εδώ ότι μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 

Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων ασκείται από τον Συντονιστή της 

οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ, 

που βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση,  και όπου αναφέρεται ο Επόπτης Ο.Τ.Α., κατά το μεταβατικό διάστημα, νοείται 

ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (άρθρο 131) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

2.1. Εισαγωγή 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τη συνταγματική κατοχύρωση της εποπτείας του 

Κράτους επί των Ο.Τ.Α. , το σκοπό  ύπαρξής της και τους περιορισμούς εφαρμογής αυτής. 

Σημαντικό σημείο αναφοράς αποτελεί και η κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής 

Αυτονομίας, ο οποίος δεσμεύει τα κράτη μέρη που έχουν επικυρώσει την συνθήκη να  

εγγυώνται  την  πολιτική,  διοικητική  και  οικονομική  αυτονομία  των  τοπικών αρχών. Η 

αναφορά στις ευρωπαϊκές πρακτικές  και στις μεθόδους άσκησης εποπτείας των κρατών 

της Ε.Ε. συμβάλλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας. 

 

2.2.Συνταγματική κατοχύρωση της κρατικής εποπτείας στους ΟΤΑ 

Η δράση της διοίκησης διέπεται από την αρχή της νομιμότητας και ασκείται χάριν του 

δημοσίου συμφέροντος. Πρόκειται για αρχή συνταγματικού επιπέδου που διασφαλίζεται 

από τις διατάξεις των αρθ.1 παρ.3, 5παρ.3, 43παρ.1, 78παρ.1, 81παρ.2, 94 και 95 του 

Συντάγματος (Δαγτόγλου, 2012). Συνιστά απόρροια του κράτους δικαίου καθώς μέσω των 

κανόνων δικαίου επιδιώκεται ο καθορισμός αλλά και ο περιορισμός της δράσης των 

κρατικών οργάνων. Οι κανόνες δικαίου που τη συνθέτουν προέρχονται από τις πηγές του 

θετικού δικαίου και συγκεκριμένα από το Σύνταγμα, το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους τυπικούς νόμους, τις κανονιστικές πράξεις και τις γενικές αρχές 

του δικαίου (Πρεβεδούρου, 2014). 

Το διοικητικό σύστημα της αυτοδιοίκησης συνίσταται στη δημιουργία οργανισμών με δική 

τους νομική προσωπικότητα, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και δικαιοδοσία 

άσκησης αποφασιστικών αρμοδιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς διοικητικής δράσης. Οι 

αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί υπηρετούν την εν ευρεία έννοια αποκέντρωση υπό την 

έννοια ότι αναλαμβάνουν τομείς διοικητικού έργου, οι οποίοι αποσπώνται από τον 

κεντρικό θεσμό του Κράτους που ελέγχει τη δράση των εν λόγω οργανισμών διαμέσου της 

εποπτείας.(Πικραμένος Μ. 2011). 

Με το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 στο τμήμα που αφορά στην 

οργάνωση της διοίκησης του Κράτους, κατοχυρώνεται η εξουσία των ΟΤΑ να 

αποφασίζουν αποκλειστικά με δικά τους όργανα για τις δικές τους τοπικές υποθέσεις. Έτσι 
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καθιερώνεται το τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ των ΟΤΑ για τη διοίκηση των τοπικών 

υποθέσεων. Το άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει ότι οι ΟΤΑ έχουν διοικητική και 

οικονομική αυτοτέλεια. Ο συνταγματικός νομοθέτης ενισχύει την αυτοτέλεια με κάποιες 

διατάξεις, προκειμένου η τοπική αυτοδιοίκηση να ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα 

στα ιδιαίτερα αυξημένα καθήκοντα και αρμοδιότητες που τις ανατίθενται. Η συνταγματική 

διατύπωση δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας ότι ο συντακτικός νομοθέτης δεν 

επιτρέπει απλώς, αλλά επιτάσσει την κρατική εποπτεία110. Παράλληλα όμως θέτει και ένα 

όριο εντός του οποίου η εν λόγω εποπτεία θα ασκείται, ορίζοντας ότι δεν επιτρέπεται να 

εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους, δηλαδή δεν επιτρέπεται να θίγει 

τον ίδιο τον πυρήνα της τοπικής αυτοδιοίκησης ως θεσμού της δημοκρατίας ή να 

περιορίζει σε δυσανάλογο βαθμό την αυτονομία και τα περιθώρια δράσης των ΟΤΑ111. Η 

κατοχύρωση της διοικητικής αυτοτέλειας, συνεπάγεται ιδίως το δικαίωμα των ΟΤΑ να 

εκδίδουν ένα σύνολο διοικητικών αποφάσεων, οι οποίες εξισώνονται από άποψης ισχύος 

με τις αποφάσεις που εκδίδονται σε κεντρικό επίπεδο και ως εκ τούτου είναι διοικητικές 

πράξεις άμεσα εκτελεστές, δηλ. δεν υπόκεινται σε προηγούμενο έλεγχο και κυρίως δεν 

υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ή έλεγχο σκοπιμότητας.(Δαγτόγλου Π. 2012 ).  

 Όμως αυτή η διοικητική και οικονομική-δημοσιονομική αυτοτέλεια δεν αποκλείει την 

κρατική εποπτεία, αφού ο όρος «αυτοτέλεια», όπως έχει κριθεί από τη νομολογία του 

ΣτΕ112 για τους ΟΤΑ αντιδιαστέλλεται με τον όρο «αυτονομία», δηλ. δεν έχει καθιερωθεί 

υπέρ των ΟΤΑ αυτονομία και εξουσία να θέτουν αυτοτελείς κανόνες δικαίου, αλλά 

παρέχεται σ’ αυτούς μόνο η αυτοδιοίκηση, εντός όμως των γενικών κανόνων, που διέπουν 

την οργάνωση και τη λειτουργία τους113. Η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας επιβάλλει την 

άσκηση εποπτείας, εφόσον μέσω αυτής εξασφαλίζεται η συνοχή της έννομής τάξης, η 

εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, η παρακολούθηση της πραγματοποίησης των 

σκοπών που έχουν ανατεθεί στα εκάστοτε όργανα, η τήρηση των ισχυουσών διατάξεων, 

                                                             

110 Η διοίκηση, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, μπορεί να προβεί μόνο στις ενέργειες που 
προβλέπονται από τους ανωτέρω κανόνες δίκαιου και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αυτοί 
τάσσουν (Σπηλιωτόπουλος Ε. 2010) 
111 Βλ. Κοκκίδου Α (2008). Διοικητική Εποπτεία και Δημοσιονομικός Έλεγχος στους Πρωτοβάθμιους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 93 επ. 
   
112 Βλ. ΣτΕ 888/1997,1969/1999 κ.α. 
113 Έτσι η κρατική εποπτεία είναι απαραίτητη, ως αναπόσπαστο στοιχείο νομιμότητας, η οποία πρέπει να 
διέπει τη διοικητική δράση εν γένει και στην οποία εντάσσεται και η δράση των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ, 
«τα οποία με τις εκδιδόμενες πράξεις τους υλοποιούν τους υφιστάμενους σκοπούς της Αυτοδιοίκησης και 
κυρίως ασκούν μέρος της εκτελεστικής εξουσίας , η οποία τους έχει παραχωρηθεί».(Μπέσιλα-Βήκα Ευ. 
2004). 
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καθώς και η πρόληψη και καταστολή καταστάσεων αντίθετων προς το δημόσιο συμφέρον 

(Σπηλιωτόπουλος Επ. 2005). Παράλληλα όμως θέτει και ένα όριο εντός του οποίου η εν 

λόγω εποπτεία θα ασκείται, ορίζοντας ότι δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία 

και την ελεύθερη δράση τους, δηλ. δεν επιτρέπεται να θίγει τον πυρήνα της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ως θεσμού δημοκρατίας ή να περιορίζει σε δυσανάλογο βαθμό την 

αυτονομία και τα περιθώρια δράσης των ΟΤΑ.(Κοκκίδου Α. 2008)  

 Η διάταξη επομένως του άρθρου 102 παρ. 4 του Συντάγματος, με την οποία ορίζεται ότι 

«το κράτος ασκεί εποπτεία στους ΟΤΑ που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο 

νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση 

τους», αποτελεί τη βάση της συνταγματικής κατοχύρωσης της κρατικής εποπτείας επί των 

ΟΤΑ, μιας κρατικής όμως εποπτείας, η οποία οφείλει να περιορίζεται σε έλεγχο 

νομιμότητας επί των πράξεων των τελευταίων και δεν θα πρέπει να διολισθαίνει σε έλεγχο 

σκοπιμότητας αυτών. Η κρατική αυτή εποπτεία έχει χαρακτήρα «διοικητικής εποπτείας114», 

δηλ. εποπτεία από όργανα ανήκοντα στην εκτελεστική λειτουργία της Πολιτείας. Πράγμα 

που σημαίνει, εν ολίγοις, ότι η Κεντρική Διοίκηση δεν έχει το δικαίωμα να εξετάζει το εάν 

και κατά πόσον οι αποφάσεις και οι πράξεις των ΟΤΑ είναι ορθές, αλλά μόνο το εάν είναι 

σύννομες115. Εντούτοις, γίνεται αντιληπτό ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια «ελαττωμένη 

δυνατότητα ελέγχου» εφόσον το κράτος αναγνωρίζει την αυτοδιοίκηση των ΟΤΑ116. 

Επιπλέον στην ίδια διάταξη του Συντάγματος προβλέπεται και ο πειθαρχικός έλεγχος των 

αιρετών οργάνων των ΟΤΑ, όπου το κράτος έχει την πειθαρχική εξουσία να επιβάλει 

αυστηρές ποινές στους αιρετούς που παρανομούν όπως θέση σε αργία ή αυτοδίκαιη 

έκπτωση από τα αξιώματά τους. Παρ’ όλη τη φαινομενική ίσως αυστηρότητα, ο 

συνταγματικός νομοθέτης θέτει την παραπάνω εξουσία, τόσο τυπικά όσο και ουσιαστικά 

υπό εγγυήσεις. Επιτρέπει την επιβολή των ανωτέρω πειθαρχικών ποινών, μόνο κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης συμβουλίου, αποτελούμενου κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές. 

(Μπέσιλα-Βήκα Ευ. 2001). 

Εκτός όμως από τον έλεγχο νομιμότητας που ασκεί η κρατική διοίκηση στους ΟΤΑ και 

στις αποφάσεις τους, το ισχύον Σύνταγμα στο άρθρο 98 κάνει λόγο και για οικονομικό 

έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο είναι αρμόδιο να διενεργεί ελέγχους επί των 

δαπανών των ΟΤΑ και να ελέγχει τους λογαριασμούς των δημοσίων υπόλογων και των 

                                                             

114 Βλ. Πικραμένος Ν. Μιχ., 2012, σελ.32 
115 Βλ. Σπηλιωτόπουλος 1991, Τάχος 2000,  Δαγτόγλου 2004, Παυλόπουλος 1985 
116 Βλ. Δαγτόγλου, Π. 1997, σελ. 494 



 50 

ΟΤΑ. Και σ’ αυτή την περίπτωση όμως το κράτος δεσμεύεται από τις βασικές αρχές που 

διέπουν την τοπική αυτοδιοίκηση και ο έλεγχος πρέπει να είναι κατά βάση κατασταλτικός 

και μόνο εφόσον δεν περιορίζει την ελεύθερη δράση και πρωτοβουλία των ΟΤΑ, 

προληπτικός, που θα περιλαμβάνει όμως μόνο τη νομιμότητα και όχι τη σκοπιμότητα των 

πράξεων των ΟΤΑ. 

 

2.3. Περιεχόμενο της διοικητικής εποπτείας των ΟΤΑ 
Η διοικητική εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ, που είναι και το κύριο αντικείμενο της 

παρούσας εργασίας, συνίσταται στο διαρκή έλεγχο των πράξεων117 των οργάνων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και των οργάνων των ΟΤΑ και αφορά τις αστικές και πειθαρχικές 

ευθύνες τους. Αυτή η κρατική παρέμβαση έχει σκοπό απ’ τη μια να διαφυλάξει το δημόσιο 

συμφέρον κατά την προσπάθεια διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων των ΟΤΑ και απ’ την 

άλλη να διαφυλάξει τους πολίτες από πιθανές υπερβάσεις και ατασθαλίες των οργάνων της 

αυτοδιοίκησης. Η  παραχώρηση άσκησης της εξουσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία 

οδηγεί στην υπεύθυνη και ανεξάρτητη από το Κράτος διαχείριση των υποθέσεων, δεν 

μπορεί και δεν πρέπει να είναι απεριόριστη118. Και τούτο γιατί το κράτος δεν είναι δυνατόν 

να παραμένει αδιάφορο σε περίπτωση παραβίασης των νόμων από τα όργανα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, επειδή μια τέτοια θέση θα προσέκρουε στη θεμελιώδη αρχή της 

νομιμότητας. Συνεπώς, η άσκηση της διοικητικής εποπτείας από το εποπτεύον όργανο, 

οδηγεί στην προσπάθεια ενέργειας πράξεων από τον εποπτευόμενο οργανισμό που να είναι 

σύμφωνες με το νόμο. «Η διοικητική εποπτεία επί των αυτοδιοικούμενων οργανισμών δεν 

τεκμαίρεται αλλά πρέπει να προβλέπεται από το νόμο. Αν ο νόμος δεν περιέχει ειδικές 
                                                             

117 «Σε κάθε περίπτωση, όμως, η διοικητική και δημοσιονομική εποπτεία των ΟΤΑ δεν μπορεί να θίγει 
υπέρμετρα το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιεχόμενο του οποίου είναι η διοικητική και οικονομική 
αυτοτέλεια και δεν μπορεί να είναι τέτοιας έντασης, ποιοτικά και χρονικά, ώστε να παρεμποδίζεται η 
πρωτοβουλία και η ελεύθερη δράση της….Η κρατική, λοιπόν, διοικητική και δημοσιονομική εποπτεία δεν 
μπορεί να προβεί σε έλεγχο της ίδιας της πολιτικού τύπου ιεράρχησης προτεραιοτήτων , στην οποία 
προβαίνει το αιρετό όργανο του ΟΤΑ και σε υποκατάσταση ουσιαστικής εκτίμησης των πραγμάτων από την 
αρχή εποπτείας σε αυτή που σχημάτισε το όργανο του ΟΤΑ. Ούτε μπορεί βέβαια το όργανο που ασκεί την 
εποπτεία να εξετάσει , εκ των προτέρων, εάν οι επιλογές και προτεραιότητες που έθεσε ο ΟΤΑ συμβάλλουν 
ευστοχότερα στον τρόπο λειτουργίας του ή ικανοποιούν αποτελεσματικότερα τις τοπικές ανάγκες».(Χλέπας 
Νικ. Γνωμοδότηση, 2014 σελ.6). Είναι φανερό βέβαια ότι σ’ αυτή την περίπτωση καταλήγουμε στην 
εποπτεία σκοπιμότητας, στην οποία το εποπτεύων όργανο ερευνά όχι μόνο τη νομιμότητα της πράξης αλλά 
και το εάν η πράξη είναι κατά την κρίση του πρόσφορή ή όχι για να επιτύχει το αποτέλεσμα, για το οποίο την 
προορίζει το όργανο του ΟΤΑ που την εκδίδει. 
118 Η κρατική εποπτεία είναι απαραίτητη, ως αναπόσπαστο στοιχείο της νομιμότητας η οποία πρέπει να 
διέπει την διοικητική δράση εν γένει και στην οποία εντάσσεται και η δράση των αιρετών οργάνων των 
ΟΤΑ, τα οποία με τις εκδιδόμενες πράξεις τους υλοποιούν τους υφιστάμενους σκοπούς της Αυτοδιοίκησης, 
και κυρίως ασκούν μέρος της εκτελεστικής εξουσίας, η οποία τους έχει παραχωρηθεί. ( Μπέσιλα-Βήκα, Ε. 
(2004). Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αθήνα: Εκδ. Σάκκουλα.)   
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προβλέψεις για τη διοικητική εποπτεία, το εποπτεύον όργανο δικαιούται απλώς να 

ενημερώνεται για τη διοικητική δράση του εποπτευόμενου οργανισμού» (Σπυρόπουλος 

Φ.,2006, σελ. 358). Η οριοθέτηση του ελέγχου των πράξεων στο πεδίο της νομιμότητας 

σημαίνει ότι ο έλεγχος δεν μπορεί να διεισδύσει στην ουσία των επιλογών των ΟΤΑ αλλά 

επιτρέπει στην υπηρεσία που ασκεί την εποπτεία, να διερευνά τους όρους και τη 

διαδικασία που επιτάσσει ο νόμος για την έκδοση των πράξεων, συμβάλλοντας έτσι στην 

προστασία των πολιτών από περιπτώσεις κακοδιοίκησης και αποτελώντας εγγύηση 

εμπιστοσύνης για αυτούς. «Είναι δηλ. ένας οριακός έλεγχος, που αποβλέπει στον 

εντοπισμό της παράβασης κατά την έκδοση των πράξεων των ΟΤΑ, ο οποίος μπορεί να 

οδηγήσει σε ακύρωση τους από το εποπτεύον κρατικό όργανο που ανατρέχει στο παρελθόν 

και ανατρέπει ex tunc119 τα αποτελέσματα που έχουν επέλθει από την εκτέλεσή τους» 

(Πικραμένος Μ. 2012, σελ. 35). 

 Η κρατική εποπτεία είναι αποτέλεσμα της εκχώρησης μέρους της κρατικής εξουσίας στο 

θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης και απόρροια του γεγονότος ότι το κράτος παραμένει ο 

βασικός και αποκλειστικός φορέας της εξουσίας. Αυτό σημαίνει πως όταν το κράτος 

εκχωρεί μέρος της δημόσιας εξουσίας120, θα πρέπει το όργανο, στο οποίο αυτή η εξουσία 

παραχωρείται, να σέβεται την νομιμότητα και να ενεργεί στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης 

που του έχει παρασχεθεί κάθε φορά στο νόμο. Παράλληλα η ενότητα της δημόσιας 

διοίκησης επιτυγχάνεται με την επέμβαση των αρμόδιων οργάνων της κεντρικής διοίκησης 

στη λειτουργία των αυτοδιοικούμενων οργανισμών του δημοσίου, προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η συνοχή της έννομης τάξης, η εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, η 

ενότητα της δημόσιας διοίκησης, ως απόρροια της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας και της 

από το Σύνταγμα οριζόμενης οργανωτικής μορφής της εκτελεστικής εξουσίας121. 

 Δεν αποκλείεται πάντως η εποπτεία να εκτείνεται και στο πεδίο του ελέγχου της 

ουσιαστικής ορθότητας των επιλογών των οργάνων διοίκησης των αυτοδιοικούμενων 

νομικών προσώπων, να έχει δηλαδή ως σκοπό την ορθή εφαρμογή της κυβερνητικής 

                                                             

119 Δηλ. αναδρομικά 
120 Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣτΕ «δεν καθιερώνεται αυτονομία υπέρ των ΟΤΑ, δηλ. η εξουσία 
αυτοτελούς θέσπισης κανόνων δικαίου, αλλά διασφαλίζεται μόνον η αυτοδιοίκηση τους, δηλ. η εξουσία να 
αποφασίζουν με δικά τους όργανα για τις τοπικές υποθέσεις, καθώς και τις κρατικές υποθέσεις που τους 
έχουν ανατεθεί, μέσα στο πλαίσιο που έχει θεσπίσει ο νομοθέτης για την οργάνωση και τη λειτουργία 
τους(ΣτΕ 389/2009, 3787/2001)Βλ. Πικραμένος Μιχάλης, 2012, σελ. 33, υπ. 6)  
121 Βλ. Κοκκίδου Α.,(2008) ο.π. , σελ. 94. 
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πολιτικής122 σε επιμέρους τομείς άσκησης της δημόσιας πολιτικής. Όμως δεν μπορεί να 

οδηγεί σε υποκατάσταση των εποπτευόμενων οργάνων των ΟΤΑ, εφόσον στην περίπτωση 

αυτή οδηγεί στην κατάργηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αυτοτέλεια των ΟΤΑ έρχεται 

σε φανερή αντίθεση με την προσφυγή στη μέθοδο της υποκατάστασης. Η υποκατάσταση 

θα μπορούσε να είναι επιτρεπτή στην εξαιρετική περίπτωση που τα όργανα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης αρνούνται να εκπληρώσουν νόμιμες υποχρεώσεις άκρως απαραίτητες για 

τη λειτουργία τους και την ύπαρξη των οργανισμών τους. «Εντούτοις, η υποκατάσταση 

αποτελεί την πιο ισχυρή μορφή εποπτείας» (Κλειώσης Χρ.1987, σελ. 53). 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι όχι μόνο στην πράξη αλλά και στη θεωρία η διάκριση μεταξύ 

ελέγχου νομιμότητας και ελέγχου σκοπιμότητας δεν είναι πάντοτε απλή ενώ ιδιαίτερα 

εύθραυστη είναι η ίδια η διάκριση μεταξύ της νομιμότητας και της σκοπιμότητας. 

Ιδιαιτέρως δυσχερής γίνεται όταν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις περιέχουν, όπως 

συνήθως, αόριστες νομικές έννοιες. Όταν πρόκειται για αξιολογικές έννοιες ο καθορισμός 

τους αποτελεί άσκηση διακριτικής ευχέρειας και ο έλεγχος αποτελεί έλεγχο σκοπιμότητας 

(Δαγτόγλου Π. 2014). 

Παρ’ όλα τα βήματα προόδου που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια πολλά 

προβλήματα εξακολουθούν να παραμένουν και να εμποδίζουν την πλήρη οικονομική και 

διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ αλλά και την αρμοδιότητά τους για να αποφασίζουν με τα 

δικά τους όργανα για όλες τις τοπικές υποθέσεις. Το ελληνικό Σύνταγμα, ακόμη και 

σήμερα, δεν κατοχυρώνει όπως άλλα ευρωπαϊκά συντάγματα την πραγματική διοικητική 

και οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία εξακολουθεί να στερείται 

ορισμένα σημαντικά εργαλεία ασκήσεως της εξουσίας, που θα διεύρυναν αποφασιστικά τις 

δυνατότητες παρέμβασής της στο κοινωνικό-οικονομικό γίγνεσθαι και γενικότερα τα 

περιθώρια της για άσκηση τοπικής πολιτικής. (Χλέπας Ν. 1999 ) 

 

2.4. Διάκριση της εποπτείας από τον ιεραρχικό έλεγχο στους ΟΤΑ 
Η διοικητική εποπτεία, όπως προαναφέρθηκε, κατοχυρώνεται από την παρ. 4 του άρθρου 

102 του Συντάγματος, αλλά επειδή πρόκειται περί αιρετών τοπικών αρχών και υπό την 

                                                             

122 Ο Μιχ. Πικραμένος στο βιβλίο του «Όψεις της διοικητικής οργάνωσης του Κράτους μετά τον 
Καλλικράτη»(2012) σελ. 51 σημειώνει ότι «Σε όλη τη μακρά περίοδο η εποπτεία ασκούνταν από την 
περιφερειακή κρατική διοίκηση που είχε επικεφαλής το νομάρχη και στη συνέχεια το γενικό γραμματέα της 
περιφέρειας, δηλ. από κρατικούς υπαλλήλους, μετακλητούς ή επί θητεία, οι οποίοι διορίζονταν από την 
εκάστοτε κυβέρνηση και απολάμβαναν την εμπιστοσύνη της».  
Να σημειωθεί ότι η κατάσταση συνεχίζεται μέχρι και σήμερα, που πλέον η εποπτεία ασκείται από το 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος την ασκεί μέχρι τη σύσταση του Επόπτη Νομιμότητας. 
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πίεση των ευρωπαϊκών αρχών, είναι ήπιας μορφής προς δύο κατευθύνσεις, αφ’ ενός 

καθορίζονται όρια αυτής από το Κράτος και αφ’ ετέρου δεν προβλέπεται οιονεί δικαστικό 

συμβούλιο για την προστασία των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ περί επιβολής πειθαρχικών 

ποινών. Ο «ήπιος» αυτός έλεγχος έχει σκοπό όχι να ελέγχει πράγματι αλλά να εναρμονίζει 

τον αυτοδιοικούμενο οργανισμό προσδιορίζοντας και οριοθετώντας ως ένα σημείο το 

περιεχόμενο της αρμοδιότητας του οργανισμού αυτού (Κοντόγιωργα- Θεοχαροπούλου Δ. 

2002). Έτσι αυτή η ήπια μορφή διοικητικής εποπτείας καθορίζει πλαίσιο εντός του οποίου 

υλοποιούνται οι επιταγές του Συντάγματος.  Μεταξύ της διοικητικής εποπτείας και της 

ιεραρχικής εξουσίας υπάρχουν θεωρητικά δύο θεμελιώδεις διαφορές. Μία τυπική και μία 

ουσιαστική. Η πρώτη εδράζεται στο γεγονός ότι η διοικητική εποπτεία αποτελεί έλεγχο 

που ασκείται από τα όργανα του Κράτους, δηλ. ενός ανώτερου ΝΠΔΔ επί των οργάνων 

ενός άλλου κατώτερου, ενώ η ιεραρχική εξουσία αποτελεί έλεγχο που ασκείται από 

ανώτερα προς κατώτερα όργανα του ίδιου Νομικού Προσώπου, η δε ουσιαστική διαφορά 

συνίσταται στην έκταση του ασκούμενου ελέγχου. Ενώ η κρατική εποπτεία περιλαμβάνει 

μόνο έλεγχο νομιμότητας123, ο ιεραρχικός έλεγχος περιλαμβάνει και έλεγχο 

σκοπιμότητας124. Τα όργανα της κρατικής διοίκησης, της οποίας το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί ή άσκηση ιεραρχικού ελέγχου, συνδέονται μεταξύ 

τους με οργανική σχέση δημόσιας εξουσίας που επιτρέπει στα ιεραρχικώς προϊστάμενα 

όργανα να ασκούν διατακτική αρμοδιότητα στα υφιστάμενα όργανα, τα οποία με τη σειρά 

τους έχουν αντίστοιχη υπηρεσιακή υποχρέωση υπακοής125. 

Η διοικητική εποπτεία δεν τεκμαίρεται, όπως ο ιεραρχικός έλεγχος, που δεν έχει ανάγκη 

ειδικότερου νόμου, αλλά πρέπει να προβλέπεται ειδικά, και οι σχετικές διατάξεις πρέπει να 

καθορίζουν τα μέσα της άσκησης και τα όριά της, δεδομένου ότι η εποπτεία αποτελεί 

περιορισμό της αυτοδιοίκησης, που επιδιώκεται με την ίδρυση του δημόσιου νομικού 

προσώπου. Αντίθετα με τον ιεραρχικό έλεγχο, που ασκείται είτε προληπτικά είτε 

                                                             

123 Ο Δαγτόγλου Π.(2014) οπ.π. σελ.479 αναφέρει ότι «Η επιταγή του Συντάγματος ότι η κρατική εποπτεία 
επί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν πρέπει να εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη 
δράση τους, περιέχει ουσιαστικά μία αρχή που ανταποκρίνεται στη φύση και των σκοπό όλων των 
αυτοδιοικούμενων οργανισμών. Η αρχή αυτή δεν τηρείται συχνά από το νομοθέτη, ο οποίος τείνει στην 
εκτεταμένη και έντονη εποπτεία και τον αντίστοιχο περιορισμό της αυτοδιοίκησης». 
124 Ο Μακρυδημήτρης Αντ. 2008 οπ.π. σελ.230 υπ. 130 αναφέρει ότι «Πριν την αναθεώρηση του 2001 η 
διοικητική εποπτεία θα μπορούσε να συνίσταται και σε έλεγχο σκοπιμότητας, αφού στο κείμενο του 
Συντάγματος(1975/1986) δεν υπήρχε σχετική διευκρίνιση: «Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης εποπτεία που να μην εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους.»άρθ. 102 παρ. 
5 εδ. α) 
125 Κοκκίδου Αλ,(2008) ο.π., σελ. 101 επ.   
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κατασταλτικά και είναι έλεγχος ουσίας, νομιμότητας και σκοπιμότητας,  η Κρατική 

εποπτεία έχει ανάγκη ειδικής εκάστοτε νομοθετικής διατάξεως με την οποία να 

καθορίζεται το είδος και η έκταση της (προληπτική, κατασταλτική κ.λπ.). Μία ακόμη 

διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών μορφών ελέγχου αποτελεί και η δυνατότητα 

των ΟΤΑ να αμυνθούν, κατά της κεντρικής εξουσίας σε περίπτωση υπερβάσης της 

αρμοδιότητάς της και να προκαλέσουν δικαστικό έλεγχο των πράξεων εποπτείας. Αντίθετα 

τα ιεραρχικώς υφιστάμενα όργανα δε νομιμοποιούνται να προσβάλουν ενώπιον της 

διοικητικής δικαιοσύνης τις πράξεις των ιεραρχικώς προϊσταμένων τους που προέκυψαν 

από την άσκηση του ιεραρχικού ελέγχου, γιατί είναι όργανα της πολιτείας126. 

Η  διοικητική εποπτεία, σύμφωνα και με τη νομολογία του ΣτΕ127, δεν μπορεί να 

εισχωρήσει μέχρι σημείου, ώστε να παρεμποδίσει την πρωτοβουλία των τοπικών αρχών 

και να αναιρέσει το συνταγματικά κατοχυρωμένο περιεχόμενο της αρμοδιότητάς τους, 

αλλά ασκείται με διοικητικές πράξεις του εποπτεύοντος οργάνου και μπορεί να 

περιλαμβάνει επεμβάσεις σχετικές είτε με όργανα είτε με τις πράξεις των οργάνων του 

εποπτευομένου δημοσίου νομικού προσώπου. Δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγκρουση ούτε 

ακόμα και απλός ανταγωνισμός μεταξύ της εποπτείας και του ελέγχου από την πλευρά της 

διοίκησης και των τοπικών οργανισμών, διότι οι τελευταίοι θα αδυνατούν να αναπτύξουν 

επιτυχημένη τοπική δραστηριότητα και δε θα μπορούν να διαρρυθμίζουν με δικά τους 

κανονιστικά μέτρα τις κάθε είδους σχέσεις της περιοχής τους. Όμως «η διοικητική 

εποπτεία ανταποκρίνεται στο συμφέρον των ίδιων των αυτοδιοικούμενων οργανισμών, που 

μπορούν να υποστούν σοβαρές ζημιές από κακή διαχείριση και ανταποκρίνεται στο 

συμφέρον των ίδιων των διοικούμενων, που έχουν ανάγκη προστασίας και όταν – πέραν 

από το κράτος σε στενή έννοια- δημόσια εξουσία ασκούν αυτοδιοικούμενοι οργανισμοί» 

(Γέροντας Απ. et al, 2015, σελ. 56) 

 

2.5. Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας 
Πέρα όμως από το Σύνταγμα της Ελλάδος, η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατοχυρώνεται και με 

τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας. Ο Χάρτης υιοθετείται με την μορφή διεθνούς 

σύμβασης στο Στρασβούργο το 1985, τίθεται σε ισχύ την 1/9/1988, κυρώνεται από την 

Ελλάδα με το Νόμο 1850/1989 και αποκτά ως διεθνής σύμβαση την ισχύ που ορίζει το 

άρθρο 28§1 του Συντάγματος, υπερισχύοντας δηλαδή κάθε τυχόν αντίθετης ρύθμισης της 

                                                             

126 Κοκκίδου Αλ. (2008)ο.π. σελ. 107 
127 Βλ. ΣτΕ 3611/76, 3377,3378/79 κ.α. 
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ελληνικής νομοθεσίας128. Ο Ε.Χ.Τ.Α., αποτελώντας το πρώτο πολυμερές συμβατικό 

κείμενο που προσδιορίζει και διασφαλίζει τις αρχές της αυτοδιοίκησης, είναι ένα προϊόν 

συμβιβασμού διαφορετικών αντιλήψεων και πρακτικών. Αποτέλεσμα αυτής της 

προσπάθειας συμβιβασμού είναι οι πολλές γενικές και ασαφείς αναφορές129 , που αφήνουν 

περιθώρια για πολλές ερμηνείες . 

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και δεσμεύει τα κράτη130 που έχουν επικυρώσει τη συνθήκη να  εγγυώνται την 

πολιτική, διοικητική και οικονομική αυτονομία των τοπικών αρχών. Αναφέρει ότι η αρχή 

της τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει να αναγνωρίζεται στην εσωτερική νομοθεσία και εάν 

αυτό είναι δυνατό και στο Σύνταγμα του κάθε μέλους. Οι διατάξεις του Χάρτη διαθέτουν 

δυνάμει του άρθρου 28 παρ. 1 του Συντάγματος ισχύ υπέρτερη από τις διατάξεις των 

νόμων…η σημασία του Χάρτη είναι λοιπόν έκδηλη, αφού οι διατάξεις του υπερισχύουν 

των διατάξεων του Δημοτικού Κώδικα131. (Παπαδημητρίου Γ. 1999). 

Η παρ. 2 του άρθρου 8 του Χάρτη αναφέρει ότι: «Κάθε διοικητικός έλεγχος των πράξεων 

των ΟΤΑ πρέπει να αποσκοπεί κανονικά μόνο στη διασφάλιση της τήρησης της 

                                                             

128 «Η σημασία του Χάρτη είναι λοιπόν έκδηλη, αφού οι διατάξεις του υπερισχύουν των διατάξεων του 
Δημοτικού Κώδικα και προσφέρονται συχνά –σε μία ενδιάμεση περιοχή μεταξύ Συντάγματος και νόμου– να 
συγκεκριμενοποιήσουν και να εξειδικεύσουν τους ορισμούς του Συντάγματος για την τοπική αυτοδιοίκηση». 
Παπαδημητρίου Γ.(1999) , Η τοπική αυτοδιοίκηση στη σύγχρονη δημοκρατία, σελ. 44 – 47. 
129 Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι φράσεις: Άρθρο 2 - "Η αρχή της τοπικής αυτονομίας πρέπει 
να αναγνωρίζεται από την εσωτερική νομοθεσία και κατά το δυνατό από το Σύνταγμα". Παρόμοιες φράσεις 
όπως "όπου αυτό είναι κατάλληλο", "όσο αυτό είναι δυνατό", "στα πλαίσια της εθνικής οικονομικής 
πολιτικής", αδυνατίζουν το Χάρτη και προσφέρουν στις κυβερνήσεις ένα νόμιμο τρόπο να αποφύγουν τις 
δεσμεύσεις. 
130 Σύμφωνα με τον Μιχάλη Πικραμένο στην Εισήγηση του στη διημερίδα “Δημόσια Διοίκηση και Δημόσια 
Λειτουργήματα: Επισκόπηση της νομολογίας του Γ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας” . 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 7 και 8 Νοεμβρίου 2011 αναφέρει ότι «Μια γενικότερη τέλος παρατήρηση είναι ότι η 
νομολογία του Γ’ Τμήματος δείχνει να μην αξιοποιεί τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας που 
κυρώθηκε με το ν. 1850/1989, οι διατάξεις του οποίου θα μπορούσαν να συμπληρώσουν το νομοθετικό 
πλαίσιο της μείζονος πρότασης των δικαστικών αποφάσεων και να εμπνεύσουν για ακόμα πιο τεκμηριωμένες 
λύσεις. Παράδειγμα το άρθρο 5 του Χάρτη στο οποίο προβλέπεται απλή γνώμη ( και όχι σύμφωνη γνώμη) 
των ο.τ.α. για την μεταβολή των ορίων τους, το άρθρο 6 που ορίζει ότι οι ο.τ.α. πρέπει να δύνανται να 
καθορίζουν οι ίδιοι τις εσωτερικές διοικητικές δομές τις οποίες επιθυμούν να έχουν προκειμένου να τις 
προσαρμόζουν στις ειδικές ανάγκες τους και να επιτυγχάνεται αποτελεσματική διαχείριση, το άρθρο 9 του 
Χάρτη που προβλέπει την μεταφορά πόρων προς άσκηση των ανατιθέμενων στους ο.τ.α. αρμοδιοτήτων». 
131 Ο Τάχος Αν.(2008), οπ.π. σελ. 273 αναφέρει. «Ο ΕΧΤΑ, αφενός συμπληρώνει το ΚΔΚ και αφετέρου 
επιβάλλει την υπεροχή των ρυθμίσεων του επί των όμοιων του ΚΔΚ, εφόσον ο ΕΧΤΑ υπέρκειται ιεραρχικά 
σε σχέση με τον ΚΔΚ. Έτσι σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεων του ΚΔΚ με διατάξεις του ΕΧΤΑ, θα 
υπερισχύσουν, ενόψει του άρθρου 28 παρ. 1, εδ. α’ του Συντ., εκείνες του τελευταίου. Με άλλες λέξεις, ο 
ΕΧΤΑ επιβάλλει, όπου συντρέχει περίπτωση, την προσαρμογή του ΚΔΚ προς αυτόν». 
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νομιμότητας και των συνταγματικών αρχών132. Ο διοικητικός έλεγχος μπορεί ωστόσο να 

περιλαμβάνει έλεγχο σκοπιμότητας ασκούμενο από ανωτέρω επιπέδου αρχές, όσον αφορά 

τα καθήκοντα, η εκτέλεση των οποίων ανατίθεται στους ΟΤΑ». Στην παρ. 3 του ίδιου 

άρθρου133 αναφέρεται ξεκάθαρα η διοικητική εποπτεία, η οποία 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.(Γκέκας Ρ. 2018)  

 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης134 

«Ο έλεγχος πρέπει κανονικά να περιορίζεται στη νομιμότητα των πράξεων των ΟΤΑ και 

όχι στη σκοπιμότητά τους. Ιδιαίτερη εξαίρεση, η οποία δεν είναι η μόνη, προβλέπεται στην 

περίπτωση μεταβιβασθέντων καθηκόντων όπου η αρχή η οποία μεταβιβάζει την εξουσία 

μπορεί να θελήσει να ασκήσει κάποιον έλεγχο στον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται τα 

καθήκοντα. Ως αποτέλεσμα αυτού, πάντως, δεν θα πρέπει ο εν λόγω ΟΤΑ να 

παρακωλύεται στην άσκηση ευχέρειας προσαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 

5 «Σε περίπτωση μεταβίβασης εξουσιών από κεντρική ή περιφερειακή αρχή, οι ΟΤΑ 

πρέπει να διαθέτουν , κατά το δυνατόν, ελευθερία να προσαρμόζουν την άσκηση των εν 

λόγω εξουσιών στις τοπικές συνθήκες». 

Ο Χάρτης τέθηκε σε ισχύ για τη χώρα μας την 1η Ιανουαρίου 1990. Με βάση όμως το 

άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 1850/1989 η Ελλάδα δήλωσε ότι δε δεσμεύεται135 από το άρθρο 8 

                                                             

132 Σύμφωνα με την επεξηγηματική έκθεση του Χάρτη, το άρθρο αυτό αφορά τους ελέγχους που 
εντάσσονται παραδοσιακά στην έννοια της εποπτείας: αναφέρεται σε πρακτικές όπως η προηγούμενη 
έγκριση, η επιβεβαίωση προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η πράξη, η ακύρωση πράξης, ο έλεγχος των 
λογαριασμών κλπ. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ο διοικητικός έλεγχος στοχεύει καταρχήν στην τήρηση της 
νομιμότητας και των συνταγματικών αρχών. Το εδ.2 του άρθρου αυτού προβλέπει και τη δυνατότητα 
ελέγχου σκοπιμότητας επί των ΟΤΑ ως προς τις αρμοδιότητες η εκτέλεση των οποίων παραχωρείται στην 
ΤΑ. Το εδάφιο αυτό επιφυλάχτηκε πάντως να κυρώσει η Ελλάδα. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 8,3 του 
Χάρτη ο διοικητικός έλεγχος πρέπει να τηρεί την αρχή της αναλογικότητας, να τηρείται δηλαδή η 
ισορροπία μεταξύ του ελέγχου και των συμφερόντων στη διαφύλαξη των οποίων αποσκοπεί ο έλεγχος, 
δηλαδή – σύμφωνα με την επεξηγηματική έκθεση του Χάρτη - η ισορροπία μεταξύ ελέγχου και τοπικής 
αυτονομίας.(βλ. Έκθεση της Επιτροπής του ΙΤΑ (2006) Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ «Προτάσεις για τον 
εξορθολογισμό και την  αποτελεσματικότητα του συστήματος») 
133 Η αρχή της αναλογικότητας κατοχυρώνεται ρητά στο άρθρο 8 παρ. 3 του ΕΧΤΑ, όπου ορίζεται ότι ο 
διοικητικός έλεγχος πρέπει να ασκείται με την τήρηση της αναλογίας μεταξύ της εκτάσεως της επεμβάσεως 
της εποπτεύουσας αρχής και της σπουδαιότητας των συμφερόντων που η αρχή αυτή προτίθεται να 
διαφυλάξει. 
134 Κογκρέσο τοπικών και περιφερειακών αρχών Συμβουλίου της Ευρώπης-Στρασβούργο 15-10-1985, 
έκδοση Φεβρουάριος 2017, σελ.54 
135 Ο νόμος διατυπώνει επιφυλάξεις επίσης ως προς: το άρθρο 5 που αφορά την γνώμη των OTA επί 
μεταβολής ορίων, το άρθρο 7§2 που αφορά την οικονομική αποζημίωση των τοπικών αιρετών για τα έξοδα 
που προκύπτουν από την άσκηση της εντολής και ενδεχομένως για τα διαφεύγοντα κέρδη, το άρθρο 8§2 που 
αφορά τον περιορισμό του διοικητικού ελέγχου των OTA μόνο στο αν τηρούνται η νομιμότητα και οι 
συνταγματικές αρχές και τέλος το άρθρο 10§2 που δίνει το δικαίωμα στους OTA να προσχωρούν ελεύθερα 
σε ενώσεις αυτοδιοίκησης, διεθνείς ή εθνικές, για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους. Επίσης η Ελλάδα  
περιόρισε το πεδίου εφαρμογής του Χάρτη  μόνο στους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. 
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παρ. 2 του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλ. τον έλεγχο σκοπιμότητας σε 

μια χρονική περίοδο, που στην Ελλάδα ίσχυε και εφαρμοζόταν κανονικά και θα χρειαζόταν 

να περάσουν άλλα πέντε χρόνια για να καταργηθεί με το Ν. 2218/1994. 

Με την ισχύ του Ε.Χ.Τ.Α. στην εθνική έννομη τάξη δημιουργείται και ένα δεύτερο σώμα 

αρχών και κανόνων που τοποθετείται σε μια ενδιάμεση περιοχή μεταξύ του Συντάγματος 

και του εθνικού νόμου και συγκεκριμενοποιεί τους ορισμούς του Συντάγματος για την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η ενσωμάτωση του Ε.Χ.Τ.Α. στο ελληνικό δίκαιο136, δεν έφερε τη 

μεταλλαγή της δομής του δημοτικού δικαίου όμως εξαιτίας της αυξημένης τυπικής ισχύος 

του, ο Ε.Χ.Τ.Α. προσδιορίζει τις κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να στραφεί η 

μεταρρύθμιση και αποτελεί νέο «όπλο» διεκδικήσεων για τους ΟΤΑ. (Παπαδημητρίου Γ. 

1999). 

 

2.6.Ο διοικητικός έλεγχος σε ΟΤΑ της Ευρώπης 
Θεωρήσαμε σημαντικό να αναφερθούμε στις ευρωπαϊκές πρακτικές137 του ελέγχου στους 

ΟΤΑ, προκειμένου να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα και να μπορούν να γίνουν και οι 

απαραίτητες συγκρίσεις μεταξύ του ελληνικού τρόπου ελέγχου με τα ισχύοντα σε άλλες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν επικεντρωθήκαμε σε τρεις μεγάλες και 

αναπτυγμένες χώρες όπως είναι η Γερμανία , η Γαλλία και η Αγγλία ενώ για τις υπόλοιπες 

θα γίνουν κάποιες επιμέρους αναφορές. 

 Στη Γερμανία, οι νομικές προϋποθέσεις και συνθήκες για την οικονομική διαχείριση των 

δήμων και κοινοτήτων προκύπτουν από τους κώδικες τοπικής αυτοδιοίκησης των 

κρατιδίων. Εκεί προβλέπεται μια σειρά βασικών αρχών, οι οποίες φροντίζουν για την 

αειφόρα διαχείριση των περιορισμένων πόρων. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι αρχές 

διασφάλισης της απρόσκοπτης άσκησης των καθηκόντων, της άσκησης δημοσιονομικής 

διαχείρισης στο πλαίσιο διαχείρισης με γνώμονα την εξοικονόμηση πόρων. Η εποπτεία 

νομιμότητας των δήμων περιλαμβάνει το σημαντικό και δύσκολο καθήκον του ελέγχου 

τήρησης των αρχών αυτών. Την εποπτεία αυτή, για τους δήμους που ανήκουν σε επαρχία, 

                                                             

136 Με το άρθρο 1 του Ν. 4555/2018 «το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη καταλαμβάνει τους ΟΤΑ α’ και β’ 
βαθμού», ενώ πιο πριν από την ψήφιση του Ν. 1850/1989 αφορούσε μόνο τους ΟΤΑ α’ βαθμού. 
137 Σύμφωνα με το Χρ. Κλειώση (βλ. Η Συνταγματική κατοχύρωσις της Τοπικής Αυτοδιοίκησις, 
Αθήναι,1981 σελ, 43) μέχρι το 1981 «σαφείς αναφοράς εις την επί της τοπικής αυτοδιοικήσεως ασκούμενην 
εποπτείαν πραγματοποιούν μόνο τα Συντάγματα της Ελλάδος, της Δανίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου 
και της Ολλανδίας» 
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την ασκεί το γραφείο του επάρχου, ενώ για τις αστικές διοικητικές περιφέρειες, τις μεγάλες 

πόλεις και τις επαρχίες το προεδρείο της κυβέρνησης. Σε αντίθεση με τα θέματα 

χρηματοδότησης, οι δήμοι στη Γερμανία διαθέτουν από την πλευρά των αρμοδιοτήτων και 

εξουσιών σε επίπεδο (πρωτογενώς) μη προδιαγεγραμμένων καθηκόντων, πολύ μεγάλη 

ελευθερία οργάνωσης και πρωτοβουλιών, εφόσον κινούνται σε έννομα πλαίσια (χωρίς 

αυθαιρεσίες, διαφθορά...). Η εποπτεία συνίσταται, κατά κύριο λόγο, σε έλεγχο 

νομιμότητας, με κάποιες εξαιρέσεις, όπου επιτρέπεται στον Πρόεδρο της Περιφέρειας να 

ελέγχει και τη σκοπιμότητα πίσω από κάποιες πράξεις των ΟΤΑ. (Χλέπας 1994, 

Παπαδημητρίου 1998) 

 Στη Γαλλία η δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση είναι οργανωμένη σε επίπεδο Νομού. 

Το δευτεροβάθμιο σύστημα ΤΑ διαρθρώνεται σε 101 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (ΝΑ), 

οι οποίες διαθέτουν ευρύτατες αρμοδιότητες. Μια σημαντική διαφορά με τους ελληνικούς 

Δήμους είναι ότι εκεί οι πλούσιοι Δήμοι ενισχύουν οικονομικά τους ασθενέστερους 

Δήμους. Τη διοικητική εποπτεία επί των ΟΤΑ ασκεί ο Νομάρχης, ο οποίος αποτελεί 

διορισμένο εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης και προΐσταται των αποκεντρωμένων 

κρατικών υπηρεσιών στην περιοχή ευθύνης του, τα όρια της οποίας συμπίπτουν με αυτά 

της ΝΑ. Η ασκούμενη εποπτεία συνίσταται σχεδόν αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας, 

πλην κάποιων ελάχιστων και συγκεκριμένων περιπτώσεων όπου επιτρέπεται και ο έλεγχος 

σκοπιμότητας. Ο Νομάρχης, μια πράξη των ΟΤΑ την οποία θα κρίνει παράνομη, δεν την 

ακυρώνει, αλλά την παραπέμπει στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια. 

Στην Αγγλία η κρατική εποπτεία ασκείται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όχι 

από κρατικά περιφερειακά όργανα, αλλά απευθείας από τα διάφορα υπουργεία. Αυτή 

εκδηλώνεται με τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου νομιμότητας και σκοπιμότητας στις 

πράξεις των τοπικών οργανισμών. Ο έλεγχος νομιμότητας ανήκει στα δικαστήρια και 

ασκείται κατόπιν προσφυγής, ενώ ο έλεγχος σκοπιμότητας ασκείται από τα αρμόδια καθ’ 

ύλην υπουργεία. Η δικαιοδοσία του ελέγχου των υπουργείων δεν περιλαμβάνει το σύνολο 

της λειτουργίας των τοπικών οργανισμών αλλά μόνο ειδικές περιπτώσεις που ορίζονται 

ρητά στο νόμο. Σκοπός του ελέγχου είναι η τήρηση ορισμένων ελάχιστων κοινών όρων 

στην παροχή υπηρεσιών των τοπικών οργανισμών, η ρύθμιση των δαπανών τους μέσα στα 

πλαίσια της εθνικής οικονομίας και η δυνατότητα παρέμβασης της κρατικής διοίκησης, 

όταν το δημόσιο συμφέρον ή τα ιδιωτικά συμφέροντα βρίσκονται σε σύγκρουση με τα 

συμφέροντα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης138.   

                                                             

138 Παπαγιάννη Π-Κατσούλη Δ, (2001.)Οι Χάρτες και η Ευρώπη της Αυτοδιοίκησης, σ. 35 επ.   
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Σύμφωνα με τις πανεπιστημιακές σημειώσεις του Γκέκα Ράλλη (2018), σε όλες τις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο διοικητικός έλεγχος των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ αφορά στη 

νομιμότητα και όχι τη σκοπιμότητα των διοικητικών πράξεων. Σε ορισμένες μάλιστα ο 

περιορισμός του διοικητικού ελέγχου στη νομιμότητα των πράξεων και μόνο είναι και 

συνταγματικά κατοχυρωμένος (Πορτογαλία). Υπάρχουν χώρες όπως η Σουηδία, στις 

οποίες δεν προβλέπονται ειδικοί διοικητικοί έλεγχοι, αλλά αυτή την αρμοδιότητα την 

έχουν κυρίως τα δικαστήρια. Σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις, όπως η περίπτωση της 

διαδημοτικής συνεργασίας στην Δανία, επιβάλλεται έλεγχος σκοπιμότητας. Οι αρχές που 

ελέγχουν διοικητικά τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ είναι η αμέσως ανώτερη διοικητικά 

βαθμίδα, (Δανία, Φιλανδία, Ιταλία) ή το κεντρικό κράτος (Ολλανδία, Λουξεμβούργο, 

Πορτογαλία). Για τον καλύτερο και αποδοτικότερο έλεγχο δημιουργούνται εποπτικά 

όργανα και ελεγκτικές επιτροπές (Δανία, Ιταλία) ή ασκείται κατευθείαν από τις 

περιφερειακές ή κεντρικές αρχές. Σε ορισμένες χώρες και σε πολύ ειδικές περιπτώσεις ο 

διοικητικός έλεγχος μπορεί να οδηγήσει στη διάλυση του Δημοτικού Συμβουλίου, με 

απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας (Ιταλία), ή της Κεντρικής Κυβέρνησης 

(Πορτογαλία). Επίσης, σε χώρες όπως η Δανία, τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων δεν 

έχουν μόνο την πολιτική ευθύνη των αποφάσεων τους, αλλά και τη νομική, με 

αποτέλεσμα, στην περίπτωση «μη χρηστής» διαχείρισης, να υπάρχει καταλογισμός 

ευθυνών και σε προσωπικό επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο      

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 
3.1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο τελευταίος Δημοτικός Κώδικας (Ν. 3463/2006), ο  «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010)αλλά 

και ο Κλεισθένης(Ν. 4555/2018) επέφεραν μεγάλες αλλαγές στον έλεγχο νομιμότητας των 

ΟΤΑ. Βήμα - βήμα θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τη μεθοδολογία του ελέγχου 

νομιμότητας που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια επί των πράξεων τους, η οποία αποκτά 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον με την αρμοδιότητα της εποπτεύουσας αρχής να ακυρώνει τις 

παράνομες πράξεις των ΟΤΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν συμπεριληφθεί όλες οι 

αλλαγές που επέφερε ο πρόσφατος Ν. 4555/2018, προκειμένου να είναι επικαιροποιημένο 

το θεσμικό πλαίσιο, που διέπει την εποπτεία των ΟΤΑ. 

 

3.2. Ο έλεγχος Νομιμότητας 
Η αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης είναι η υποχρέωση της Δημόσιας 

Διοίκησης, δηλαδή όλων των οργάνων του Κράτους να τηρούν κατά την υπηρεσιακή τους 

δράση τους ισχύοντες κανόνες δικαίου. «Ενώ οι άνθρωποι ως ιδιώτες, ως πολίτες έχουν 

δικαίωμα να κάνουν ό,τι δεν απαγορεύεται από ισχύον νομικό πλαίσιο, η διοίκηση έχει 

αρμοδιότητα να πράττει μόνο ό,τι προβλέπεται από το δίκαιο. Αυτή είναι η ειδοποιός 

διαφορά μεταξύ ιδιωτικής και διοικητικής δράσης» (Τζέμος Β., 2013, σελ.29). Είναι 

αυτονόητο ότι η αρχή της νομιμότητας σημαίνει ότι οι κανόνες δικαίου ρυθμίζουν τη 

δράση των διοικητικών οργάνων, διέπει το έργο της διοίκησης με την τυπική των 

διοικητικών πράξεων σημασία, ρυθμίζει τις πράξεις των διοικητικών οργάνων 

ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους ως πράξεων κατ’ ουσία διοικητικών ή κατ’ ουσία 

νομοθετικών. Ουσιαστική νομιμότητα σημαίνει ότι κάθε συγκεκριμένη διοικητική 

απόφαση πρέπει να μην αντίκειται προς τους κατά την έκδοση της ισχύουσας πράξης 

κανόνες. 

Η αρχή της νομιμότητας (άρθ. 95παρ.1 του Σ.) απορρέει από την αρχή της διάκρισης των 

εξουσιών ενώ στη Διοίκηση το σημερινό νόημα της αρχής αυτής έχει διευρυνθεί και 

επιβάλλει σε όλα τα διοικητικά όργανα την υποχρέωση να δρουν με βάση προϋφιστάμενο 

κανόνα δικαίου, γενικό και αφηρημένο. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, τη δράση της 

διοίκησης διέπουν οι κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου, οι κανόνες των συνταγματικών 

διατάξεων, οι κανόνες των διεθνών συνθηκών που έχουν κυρωθεί με νόμο, οι κανόνες οι 
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οποίοι έχουν θεσπιστεί με νομοθετικές πράξεις και με διοικητικές κανονιστικές πράξεις 

που έχουν εκδοθεί βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης. Κατά έναν άλλον προσδιορισμό, η 

αρχή της νομιμότητας συνεπάγεται την συμμόρφωση της Διοίκησης γενικά στις επιταγές 

του Δικαίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται  και οι γενικώς παραδεδεγμένοι κανόνες του 

διεθνούς δικαίου, οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου και οι νομολογιακοί κανόνες. 

Συνεπώς οι διοικητικές ενέργειες, σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, πρέπει να είναι 

σύμφωνες προς τον κανόνα δικαίου που διέπει τη δράση της διοίκησης, όταν αυτός 

περιγράφει λεπτομερώς τις νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσης της πράξης. 

«Ως νομιμότητα ορίζεται η επιτακτική και αυστηρή εναρμόνιση της οποιασδήποτε πράξης 

των οργάνων του δημοσίου εντός του πλαισίου των διατάξεων και των κανόνων που 

διέπουν τη νομοθεσία». (Μακρυδημήτρης- Πραβίτα,2010, σελ. 156-157). Όχι μόνον 

επιβάλλεται οι δραστηριότητες των οργάνων να μην έρχονται σε αντίθεση με τους 

γραπτούς κανόνες της έννομης τάξης, τα διοικητικά έθιμα και τους νομολογιακούς κανόνες 

αλλά και να βρίσκονται και σε πλήρη εναρμόνιση με το πλαίσιο που ορίζουν αυτοί139. 

Ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται από τα ιεραρχικά ανώτερα όργανα στα ιεραρχικά 

κατώτερα, προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα της συμπεριφοράς τους δηλαδή αν 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ενεργούν σύμφωνα με το νόμο. Κατά την 

άσκηση του ελέγχου νομιμότητας το ιεραρχικά ανώτερο όργανο, όταν δρα προληπτικά και 

διαπιστώσει μη τήρηση του νόμου, αρνείται να εγκρίνει την έκδοση της πράξης, ενώ, όταν 

λειτουργεί κατασταλτικά και εντοπίσει παραβίαση της νομιμότητας ακυρώνει, είτε ολικά 

είτε μερικά την πράξη του ιεραρχικά υφισταμένου του οργάνου. 

Ο έλεγχος νομιμότητας αφορά όχι μόνο στην άσκηση δέσμιων αρμοδιοτήτων αλλά και 

στην τήρηση των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας, καθώς και στην πληρότητα της 

αιτιολογίας. Επιτρέπει στην εποπτεύουσα υπηρεσία να διερευνά αφενός τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τη διαδικασία που τάσσει ο νόμος για την έκδοση των πράξεων των 

ΟΤΑ και αφετέρου την συμφωνία των εν λόγω πράξεων προς τους κανόνες δικαίου. Στο 

πλαίσιο δε του ελέγχου που ασκεί το εποπτεύον όργανο μπορεί η πράξη να ακυρωθεί εν 

όλω ή εν μέρει. Η ακυρωτική αρμοδιότητα του εποπτεύοντος οργάνου διαφέρει 

θεμελιωδώς του ιεραρχικού ελέγχου διότι δεν υφίσταται σχέση εξάρτησης και υποταγής 

μεταξύ κράτους και ο.τ.α. αλλά σχέση εποπτείας που προβλέπεται ρητά από το Σύνταγμα 

και εξειδικεύεται από τον κοινό νομοθέτη. (Πικραμένος Π. 2012) 

                                                             

139 Βλ. και Σπηλιωτόπουλος Ε., (2010) Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τόμος 1ος, σελ. 87-88 
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 Η νομιμότητα συνίσταται στη σχέση της πράξεως προς το νόμο και γενικώς προς το 

σύνολο των κανόνων, μεταξύ των οποίων και το δημόσιο συμφέρον που θα πρέπει η 

Διοίκηση να σέβεται. Δηλαδή το δημόσιο συμφέρον, ως στοιχείο περιεχόμενο εις το 

τεκμήριο νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, αφενός αποτελεί το θετικό και 

τελολογικό στοιχείο της αρχής της νομιμότητας, αφετέρου είναι ρυθμιστικός παράγων της 

αρχής αυτής. (Δαγτόγλου Π. 2014) 

Θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι ο έλεγχος αυτός είναι αποκλειστικά και μόνο έλεγχος 

νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας140, αν και πολλές φορές τα όρια ανάμεσά τους είναι 

δυσδιάκριτα. Η οριοθέτηση του ελέγχου των πράξεων μόνο στο πεδίο της νομιμότητας 

αποτελεί όριο κομβικής σημασίας για το συντακτικό νομοθέτη, όσον αφορά στην 

ασκούμενη επί των ο.τ.α. διοικητική εποπτεία του κράτους. Έτσι η ουσιαστική εκτίμηση 

των οργάνων διοίκησης των ανωτέρω νομικών προσώπων κατά την έκδοση μιας πράξης 

παραμένει ανέλεγκτη από το διοικητικό όργανο που είναι επιφορτισμένο με την άσκηση 

της κρατικής εποπτείας (Πικραμένος Π. 2012). Δυσχέρειες παρουσιάζει επίσης όταν οι 

νομοθετικές διατάξεις περιέχουν αόριστες νομικές έννοιες, ήτοι αξιολογικές έννοιες. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις συνήθως έχουμε άσκηση διακριτικής ευχέρειας και ο έλεγχος 

συνίσταται σε έλεγχο σκοπιμότητας, ενώ όταν πρόκειται για εμπειρικές έννοιες έχουμε 

δέσμια αρμοδιότητα και έλεγχο νομιμότητας. (Μαρκαντωνάτου-Σκαλτσά Α.1999) 

 

3.3. Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας   
 Ο έλεγχος νομιμότητας αποβλέπει στην ορθή ερμηνεία και εφαρμογή της νομοθεσίας, 

τόσο ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την έκδοσή τους όσο και ως προς το 

περιεχόμενό τους και περιλαμβάνει κάθε περίπτωση παράβασης της νομιμότητας. Ο 

έλεγχος νομιμότητας είναι κατασταλτικός έλεγχος, ακυρωτικός, με όριο την πρωτοβουλία 

και την ελεύθερη δράση των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, την οποία δεν 

επιτρέπεται να παρεμποδίζει. Αναφορικά με τις πράξεις των ΟΤΑ και των νομικών τους 

προσώπων, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι εκδίδονται με πρωτοβουλία των ιδίων, υπό την 

έννοια ότι η διαδικασία κινείται από τα όργανά τους, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως 

οποιασδήποτε μορφής άδεια από κρατικό όργανο προς άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας. 

                                                             

140 Βλ. γνωμ. ΝΣΚ 2/1996 όπου αναφέρεται ότι: Ο έλεγχος επί των πράξεων των ΟΤΑ είναι κατασταλτικός 
και ασκείται αυτεπάγγελτα ή μετά από προσφυγή στον Ελεγκτή Νομιμότητας. Οι διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας, που προβλέπουν την «έγκριση» ορισμένων πράξεων των ΟΤΑ και την έκδοση σχετικών 
εγκριτικών αποφάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν, η «έγκριση» όμως στις περιπτώσεις αυτές περιορίζεται 
αποκλειστικά στον έλεγχο νομιμότητας των εγκρινόμενων πράξεων και δεν επεκτείνεται στη σκοπιμότητά 
τους. 
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Επίσης, οι πράξεις τους είναι αμέσως εκτελεστές από την έκδοσή τους, χωρίς να απαιτείται 

η παρεμβολή οποιασδήποτε μορφής από τα κρατικά όργανα. 

Στο άρθρο 116 του Ν. 4555/2018 προσδιορίζονται , με βάση τη σπουδαιότητά τους οι 

αποφάσεις εκείνες των συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αποστέλλονται υποχρεωτικά 

για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας. Η αρχή είχε γίνει με τον 

Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Ν. 3463/2006), στη συνέχεια με τον Καλλικράτη 

προστέθηκαν κι άλλες αποφάσεις ((π.χ. οι διαδικασίες κατάρτισης των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων) όπως επίσης οι αποφάσεις των επιχειρήσεων των δήμων, πλην των 

ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι ΟΤΑ έχουν την πλειοψηφία141. Σύμφωνα με την 

εισηγητική έκθεση του νόμου (σελ. 58) «σκοπός της πρόβλεψης αυτής είναι να ενισχυθούν 

οι αρχές διαφάνειας και νομιμότητας στα εν λόγω δημοτικά νομικά πρόσωπα που είναι 

ιδιωτικού δικαίου και ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα». Γίνεται συγχρόνως ειδική 

αναφορά και για τις αποφάσεις των ΔΕΥΑ, που είναι επιχειρήσεις ειδικού σκοπού των 

ΟΤΑ α’ βαθμού. 

Με το Ν. 4555/2018 επήλθαν ορισμένες αλλαγές στις πράξεις που υποχρεωτικά 

αποστέλλονται για έλεγχο νομιμότητας στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ(μέχρι τη 

σύστασή της στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση)σε σχέση με το προηγούμενο άρθρο (225) 

του Καλλικράτη, με πιο σημαντική τη μη αποστολή των αποφάσεων που αφορούν έργα, 

μελέτες, προμήθειες, υπηρεσίες και είναι κάτω από το ποσό των 60.000€. Αναλυτικά οι 

αποφάσεις(πράξεις) που αποστέλλονται υποχρεωτικά142 για έλεγχο νομιμότητας εντός 

δεκαπέντε(15) ημερών από τη συνεδρίαση, σύμφωνα  με το άρθρο 116 του Ν. 4555/2018 

όπως ισχύει είναι όσες αναφέρονται σε: 

                                                             

141 Πέρα από τις αποφάσεις που προαναφέραμε και εμπίπτουν στον έλεγχο νομιμότητας όλες οι υπόλοιπες 
αποφάσεις που λαμβάνουν το Δημοτικό Συμβούλιο, η Οικονομική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο 
των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. δεν υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας και δεν πρέπει να αποστέλλονται στην 
αρμόδια Υπηρεσία. Τέτοιες αποφάσεις ενδεικτικά είναι: Όσες δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα π.χ. γνώμες ή 
πράξεις που ενσωματώνονται σε άλλη διοικητική πράξη κ.λ.π., των μονομελών οργάνων δηλ. του Δημάρχου 
ή του Προέδρου ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Όσες δεν ορίζονται ρητά από το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010,όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4555/2018 και δεν ανήκουν σ’ αυτές που είναι εκτός άρθρου 
αλλά υπόκεινται σε έλεγχο. Οι πράξεις των μονομελών οργάνων διοίκησης π.χ. Δημάρχου, Προέδρου 
Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ρύθμιση και συνεπώς δεν 
υποβάλλονται για έγκριση στον Επόπτη Νομιμότητας. Εξαίρεση αποτελεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 15 παρ. 5 του Ν. 4257/2014 η περίπτωση μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου σε Νομικά Πρόσωπα ή 
Ιδρύματα του ίδιου Δήμου, όπου η απόφαση Δημάρχου υπόκειται στον έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 
του Ν. 3852/2010. 
142 «Καθίσταται σαφές ότι η πλειονότητα των κατηγοριών αυτών αφορά πράξεις οικονομικού περιεχομένου, 
γεγονός που καταδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία τους τόσο για τους πολίτες, κατά τη διαδικασία επιβολής σε 
αυτούς διοικητικών βαρών, όσο και για τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση κατά τη λειτουργία των 
ΟΤΑ»(Πικραμένος Μ., 2012, οπ.π. σελ. 59) 
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Α. Ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου 

   «Κανονιστική είναι η διοικητική πράξη που θεσπίζει απρόσωπους και αφηρημένους 

κανόνες δικαίου, είτε γενικούς είτε ειδικούς. Λόγω αυτού τους του χαρακτηριστικού, να 

θέτουν, δηλαδή, απρόσωπους κανόνες δικαίου, οι κανονιστικές πράξεις αποκαλούνται και 

ουσιαστικοί νόμοι, διακρινόμενοι από τους τυπικούς, που ψηφίζονται από τη Βουλή κατά 

την οριζόμενη στο Σύνταγμα νομοθετική διαδικασία. Κατά μία άποψη, οι κανονιστικές 

πράξεις δεν είναι κατ’ ακριβολογία διοικητικές αφού οι τελευταίες μπορούν να θεσπίσουν 

μόνον ατομική ρύθμιση (ατομικό κανόνα δικαίου) Αποτελούν, με βάση αυτή τη 

συλλογιστική, τυπικές διοικητικές πράξεις και όχι ουσιαστικές. Η έννοια του απρόσωπου 

κανόνα δικαίου αποτελεί το βασικό κριτήριο διάκρισης μεταξύ ατομικών και κανονιστικών 

διοικητικών πράξεων και μπορεί να αναλυθεί στον γενικό (που απευθύνεται σε ακαθόριστο 

αριθμό προσώπων) και αφηρημένο (που αφορά όλες τις κατά γένος οριζόμενες 

περιπτώσεις) χαρακτήρα της ρύθμισης. (Πρεβεδούρου Ευ.2016). Ενδεικτικά αναφέρουμε 

τις αποφάσεις που λαμβάνονται ως ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου: 

- Ψήφιση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων (αρθ. 79 ΔΚΚ). «Κατά την πρόθεση του 

νομοθέτη, με το ανωτέρω άρθρο εισάγεται μία αυτοτελής ρύθμιση, με την οποία 

προσδιορίζονται ρητώς και περιοριστικώς τα ζητήματα επί των οποίων τα δημοτικά και 

κοινοτικά συμβούλια εκδίδουν τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τη 

συγκεκριμένη διαδικασία που επιλαμβάνεται στο οικείο άρθρο»(ΥΠΕΣΔΔΑ 

εγκ.41/2007).Τέτοιες αποφάσεις είναι: 

- Για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, Για 

την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες, Για την τήρηση 

της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους της εδαφικής τους 

περιφέρειας, Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, των μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της 

κυκλοφορίας, τον προσδιορισμό και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, 

καθώς και για την τοποθέτηση και λειτουργία μετρητών ή εγκαταστάσεων ρύθμισης της 

στάθμευσης οχημάτων σε κοινόχρηστους χώρους. 

- Καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογής των αναγκαίων, κατά περίπτωση, μέτρων για την 

πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε κοινόχρηστους χώρους και ιδιαίτερα στους 

χώρους διάθεσης των απορριμμάτων, Προσδιορίζουν τους όρους και τις ώρες λειτουργίας 

μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν στην πόλη, Για τη χρήση και λειτουργία των 

δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη 

χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των 

υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των 
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πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων, Για τη χρήση και 

λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, Για τη λειτουργία των 

δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών, των θερέτρων, των κατασκηνώσεων και 

τουριστικών εγκαταστάσεων. 

-  Καθορίζουν τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τις θέσεις που επιτρέπεται 

η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τους κοινόχρηστους, δημοτικούς ή 

κοινοτικούς χώρους, που επιτρέπεται να τοποθετηθούν τα μέσα προβολής υπαίθριας 

διαφήμισης. Μπορούν επίσης να καθορίζουν ειδικότερες προδιαγραφές και προϋποθέσεις 

κατασκευής και τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών σε επαγγελματικούς 

χώρους,   - Προσδιορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και 

λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, για τη 

χορήγηση της άδειας των οποίων είναι αρμόδιοι. 

-  Καθορισμός κατηγοριών δικαιούχων για την εκποίηση σ’ αυτούς δημοτικών οικοπέδων 

(αρθ. 187 παρ. 1 ΔΚΚ) 

- Παραχώρηση χωρίς δημοπρασία σε γεωργούς δημότες κατοίκους ή χρήση δημοτικών 

εκτάσεων (αρθ. 189 παρ. 2 ΔΚΚ) κ.λ.π. 

Επίσης θα πρέπει να εξακολουθούν να αποστέλλονται για υποχρεωτικό έλεγχο 

νομιμότητας, μετά την εφαρμογή του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 και οι αποφάσεις 

επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων ως αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου. 

Συγκεκριμένα η επιβολή φόρων , τελών και δικαιωμάτων για τους ΟΤΑ έχει γίνει 

διαχρονικά με πολλούς νόμους, γι’ αυτό θα αναφερθούν οι πιο σημαντικές διατάξεις 

ενδεικτικά: 

- Επιβολή κομίστρου δημοτικής συγκοινωνίας (αρθ. 83 ΔΚΚ) 

- Μείωση ή απαλλαγή δημοτικών φόρων ή τελών (αρθ. 202 παρ. 3 ΔΚΚ) 

- Επιβολή «πολιτιστικού τέλους» (άρθ. 225 παρ. 5 ΔΚΚ) 

- Τέλος καθαριότητας-φωτισμού(άρθ. 21 και 22 του Β.Δ/ 24.9/20.10.1958), τέλος 

κοινοχρήστων χώρων(αρθ. 13 του Β.Δ.), τέλος ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης αρθ. 

19 και 66 του Β.Δ.), τέλη κοιμητηρίου (αρθ. 19 του Β.Δ.), τέλος επί των αδειών 

οικοδομής(αρθ. 23 του Β.Δ.), τέλη και δικαιώματα χρήσης κτημάτων, έργων και 

υπηρεσιών(αρθ. 19 παρ. 1 του Β.Δ) 

- Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ. 24 παρ. 2 Ν. 2130/1993) 

- Τέλος παρεπιδημούντων (αρθ. 27 παρ. 10 Ν. 2130/1993) 

- Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων 

(αρθ. 7 του Ν. 1080/1980 και άρθ. 26 παρ. 6 Ν. 1828/1989) 
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- Τέλος διαφήμισης (άρθ. 5 παρ. 1 του Ν. 1900/1990) 

- Ειδικό τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αρθ. 28 παρ. 1β του Ν. 3468/2006) 

- Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (αρθ. 15 του Ν. 2115/1993) 

- Τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης (αρθ. 4 του Ν. 1900/1990 και του αρθ. 45 του Ν. 

2218/1994) 

- Τέλος διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (άρθ. 10 παρ. 1 Ν. 

3037/2002) 

- Τοπικά δυνητικά ανταποδοτικά τέλη (αρθ. 25 παρ. 14 Ν. 1828/1989) 

- Δικαιώματα χρήσης δημοτικών σφαγείων (αρθ. 3 του Β.Δ/ 24.9/20.10.1958) 

- Δικαιώματα εμπορίας πόσιμων υδάτων (αρθ. 12 του Β.Δ/ 24.9/20.10.1958, αρθ. 26 Ν. 

1828/89 και αρθ. 57 παρ. 14 του Ν. 2218/1994) 

- Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ. 10 παρ. 1 του Ν. 1080/1980 

 Η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων για την επιβολή 

φόρων, τελών, δικαιωμάτων κ.λ.π. διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 66 

του Β/Δ/τος 24.9/20.10.1958 και για να αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση  απαιτείται η 

δημοσίευσή τους ολόκληρου του κειμένου τους στο δημοτικό κατάστημα, παρουσία δύο 

μαρτύρων, οι οποίοι και συνυπογράφουν το αποδεικτικό τοιχοκόλλησης. 

Β. Ανάθεση έργων, υπηρεσιών , μελετών και προμηθειών, αν το τίμημα υπερβαίνει το 
ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000)ευρώ χωρίς το ΦΠΑ 

Πριν την τροποποίηση του Ν. 4555/2018 και τη θέσπιση του ορίου των εξήντα (60.000) 

ευρώ, όλες οι αποφάσεις της κατηγορίας αυτής υπάγονταν στον υποχρεωτικό έλεγχο 

νομιμότητας. ¨Όμως για λόγους ταχύτερης εξυπηρέτησης δεν θα αποστέλλονται πλέον για 

έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις της απευθείας ανάθεσης (μέχρι του ποσού των 20.000€ 

και οι αποφάσεις των συνοπτικών διαγωνισμών μέχρι τις 60.000€. Επομένως μόνο οι 

διαδικασίες του ανοικτού διαγωνισμού, δηλαδή όσες ξεπερνούν τις 60.000€, υπάγονται 

πλέον στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας. Έτσι οι Δήμοι απ’ τη μια διευκολύνονται 

στην υλοποίηση του έργου τους, αφού δεν θα έχουν τον έλεγχο νομιμότητας για τις 

αποφάσεις αυτές αλλά από την άλλη «χάνουν» την ασφάλεια που τους παρείχε ο εν λόγω 

έλεγχος, ενώ υποκρύπτεται ο κίνδυνος, ειδικά σε μικρούς και μεσαίους Δήμους, της 

κατασκευής πολλών έργων με συνοπτικό διαγωνισμό(δηλ. μέχρι του ποσού των 60.000€) 

προκειμένου να αποφεύγεται ο έλεγχος από οποιαδήποτε Αρχή, δεδομένης της κατάργησης 

και του προληπτικού ελέγχου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου από 1-1-2019.  

Εδώ εντάσσονται οι κατακυρωτικές αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων, των 

ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ, δηλ. οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής , ως αρμόδια για την 
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κατακύρωση έργων, προμηθειών , υπηρεσιών143 και μελετών , σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016 και των Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων. Κατά τη 

διαδικασία ελέγχου της κατακυρωτικής απόφασης βέβαια ο Επόπτης ΟΤΑ (στην παρούσα 

φάση ο Συντονιστής),μπορεί να ασκήσει παρεμπίπτοντα έλεγχο και σε κάθε άλλη πράξη144, 

που στηρίχθηκε η έκδοση της κατακυρωτικής πράξης(καθορισμός όρων δημοπρασίας 

κ.λ.π). Εφόσον προκύψει ότι η τελική πράξη στηρίχθηκε σε μη νόμιμη πράξη έχει τη 

δυνατότητα να την ακυρώσει. Πολλές φορές οι ΟΤΑ για να αποφύγουν την περίπτωση 

αυτή εξακολουθούν να στέλνουν σταδιακά για έλεγχο νομιμότητας όλες τις ενδιάμεσες 

πράξεις πριν την κατακυρωτική απόφαση. Βέβαια ο Επόπτης ΟΤΑ είναι υποχρεωμένος 

στο πλαίσιο του αυτεπάγγελτου ελέγχου να ελέγξει και οποιαδήποτε απόφαση έρθει στην 

Υπηρεσία με πρωτοβουλία του Δήμου για έργα, προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες και είναι 

κάτω του ποσού των 60.000€. 

Γ)Αγορά και εκποίηση, λόγω πώλησης ή δωρεάς κατά κυριότητα, ακινήτων 

     Περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες αποφάσεων: 

-Δωρεά ακινήτων (αρθ. 184 ΔΚΚ) 

-Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών ακινήτων (αρθ. 185 ΔΚΚ)145 

-Εκποίηση δημοτικών ακινήτων (αρθ. 186 ΔΚΚ) 

-Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (αρθ. 187 ΔΚΚ) 
                                                             

143 Στην κατηγορία αυτή δεν εμπίπτουν οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την πρόσληψη 
πληρεξουσίου δικηγόρου(βλ. και το με αριθμ. Πρωτ. 31939/10-6-2008 έγγραφο του ΥΠΕΣ) 
144 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4555/2018 «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής 
υπηρεσίας. Για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών, 
απαιτείται προηγούμενη αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αν η εκτιμώμενη αξία αυτής 
υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον χρηματικό όριο απευθείας ανάθεσης από τον δήμαρχο. Για την προκήρυξη 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών με την απονομή βραβείων, καθώς και καλλιτεχνικών έργων απαιτείται 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται και οι όροι του διαγωνισμού. Δεν απαιτείται 
τέτοια απόφαση για τα καλλιτεχνικά έργα της παρ. 7 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006, εφόσον υπάρχει στον 
προϋπολογισμό εξειδικευμένη πίστωση. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 και της παρ. 1 του άρθρου 15 
του π.δ. 171/1987 (Α' 84) δεν θίγονται». 
145 Με το άρθρο 196 παρ.2 του Ν. 4555/2018 προστέθηκε παράγραφος στο άρθρο 185 του ΔΚΚ η οποία έχει 
ως εξής: «2Α. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων σε 
φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (Α' 205) που έχουν την έδρα τους ή 
ασκούν τη δραστηριότητά τους στον οικείο δήμο, για την ενίσχυση της τοπικής και κοινωνικής ωφέλειας, 
όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016. Η διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Μετά τη λήξη της πενταετίας, επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση του ιδίου 
ακινήτου στον παραχωρησιούχο φορέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομίας, κατόπιν αίτησής του, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 192. Σε περίπτωση παράβασης 
των όρων της παραχώρησης ή των διατάξεων του ν. 4430/2016, η παραχώρηση ανακαλείται με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.». 
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-Ανταλλαγή ακινήτων π.χ. δημοτικού ακινήτου με ιδιωτικό (άρθ. 190 ΔΚΚ) 

-Αγορά ακινήτων (αρθ. 191 ΔΚΚ) 

Δ)Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης 

- Απαλλοτρίωση ιδιωτικών γαιών (άρθ. 189 παρ. 4 ΔΚΚ) 

-Απαλλοτρίωση, δουλεία, εξαγορά επιχειρήσεων (αρθ. 211 ΔΚΚ) 

-Κήρυξη της απαλλοτρίωσης και σύστασης δουλείας (αρθ. 212 ΔΚΚ) 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι κι αν ακόμα στο άρθρο 225 ΔΚΚ η σύσταση δουλείας δεν 

αναφέρεται ρητά, οι αποφάσεις πρέπει να αποστέλλονται για έλεγχο, αφού η σύσταση 

δουλείας αποτελεί βάρος για το ακίνητο και περιορίζει το δικαίωμα της κυριότητας επ’ 

αυτού146. 

Ε)Μίσθωση ακινήτων από τρίτους 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 194 του ΔΚΚ και αφορά τα ακίνητα που μισθώνουν οι Δήμοι από 

τρίτους για την κάλυψη των αναγκών τους. 

Στ)Σύναψη πάσης φύσεως δανείων 

Απαραίτητο στοιχείο, με εξαίρεση τα δάνεια που συνομολογούνται με το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, αποτελεί η 

πράξη του Επόπτη ΟΤΑ (στην παρούσα φάση Συντονιστή), από την οποία προκύπτει η 

νομιμότητα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αρθ. 176 παρ. 6 ΔΚΚ). Η λήψη 

δανείου έχει σχέση και με την πιστοληπτική πολιτική διαδικασία και με τις προϋποθέσεις 

και τους όρους δανεισμού (αρθ. 264 και 265 Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες της 

παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 4111/2013) .Επίσης αποστέλλονται οι αποφάσεις  των δήμων 

που αφορούν τη σύναψη δανείων για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας147 σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4555/2018. 

                                                             

146 Βλ. εγκ. 11/2007 του ΥΠΕΣ σελ. 5 
147 Άρθρο 208 Ν. 4555/2018: «Αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 
264 του ν. 3852/2010 με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, παρέχεται η 
δυνατότητα συνομολόγησης δανείων από δήμους και περιφέρειες με πιστωτικά ιδρύματα ή 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για την υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων ή οχημάτων τους και εν γένει επενδυτικών σχεδίων, με την προϋπόθεση ότι, 
από τις ανωτέρω δράσεις και σχέδια, όπως προκύπτει από σχετική μελέτη, επέρχεται μείωση του κόστους 
λειτουργίας τους και από την εξοικονόμηση αυτή, καλύπτεται και το κόστος εξυπηρέτησης των σχετικών 
τοκοχρεολυσίων. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι του δανεισμού, οι προδιαγραφές της μελέτης, η 
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Ζ)Την ίδρυση πάσης φύσεως νομικών προσώπων, τη συμμετοχή σε υφιστάμενα 

νομικά πρόσωπα, καθώς και τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση νομικών προσώπων 

Οι αποφάσεις αυτής της περίπτωσης είναι οι εξής: 

- Η απόφαση για τη σύσταση, ή τη συγχώνευση, ή την κατάργηση δημοτικού νομικού 

προσώπου δημοσίου δικαίου(Άρθρα 239 και 241 ν. 3463/2006). 

- Η απόφαση για τη σύσταση ή τη λύση συνδέσμου ΟΤΑ και για την αναπροσαρμογή του 

ύψους της εισφοράς των μελών του(Άρθρα 245 και 250 ν. 3463/2006) καθώς και για την 

παρακράτηση των εισφορών τους από τους ΚΑΠ (Άρθρο 23 παρ. 6 ν. 3536/2007). 

- Η απόφαση για τη σύσταση, τη λύση ή τη συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων 

(Άρθρα 254 παρ. 4, 262 παρ. 1 και 263 παρ. 2 ν. 3463/2006). 

- Η απόφαση συμμετοχής περισσότερων Δήμων σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό 

σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού (άρθρο 19 Ν. 4483/2017) 

- Η απόφαση σύστασης και λύσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης 

(άρθρα 1 και 11 του Ν. 4483/2017) 

-Η απόφαση σύστασης αυτοτελώς ή συμμετοχής  από κοινού με άλλους Ο.Τ.Α., του ίδιου 

ή άλλου βαθμού, ή με νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατά την έννοια 

του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α' 101), σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες των 

άρθρων 252 παράγραφος 3 περίπτωση β' και 265 του ν. 3463/2006 ή του άρθρου 194 του 

ν. 3852/2010 με αντικείμενο μία (1) τουλάχιστον από τις δραστηριότητες που 

περιγράφονται στο άρθρο 182 του Ν. 4555/2018. 

- Η απόφαση σύστασης αυτοτελώς ή να συμμετέχουν από κοινού με άλλους Ο.Τ.Α., του 

ίδιου ή άλλου βαθμού σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες των άρθρων 252 παρ. 3 Β' και 

265 του ν. 3463/2006 ή του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 με ειδικό σκοπό α) Την 

απόκτηση πλειοψηφικού ή μειοψηφικού μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών κοινής ωφέλειας 

ή εταιρειών αξιοποίησης και διαχείρισης υποδομών ή εταιρειών εκτέλεσης μεταφορικού 

έργου και β) Την αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων ή περιοχών ή εγκαταστάσεων 

σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 

του Ν. 4555/2018 

                                                                                                                                                                                         

διαδικασία και οι φορείς αξιολόγησης αυτής, καθώς και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της 
παρούσας». 

 



 70 

- Η απόφαση σύστασης  δημοτικών μονομετοχικών Α.Ε. λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων 

των μικρών νησιωτικών δήμων, σύμφωνα με την περίπτωση στ' του άρθρου 2Α του ν. 

3852/2010,(σύσταση μονομετοχικών ανώνυμων εταιρειών του άρθρου 266 του ν. 

3463/2006) με μοναδικό αντικείμενο τη λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων εντός της 

χωρικής τους εμβέλειας, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4555/2018 

Η)Σύναψη προγραμματικών συμβάσεων 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι αποφάσεις προγραμματικών συμβάσεων, με την 

επιφύλαξη148 του τελευταίου εδαφίου της περ. α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του Ν. 

3852/2010 

Θ)Διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος 

Για τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος ισχύουν πλέον οι διατάξεις των άρθρων 

134-138 του Ν. 4555/2018. Μάλιστα το άρθρο 137 του νόμου149 αφορά τον υποχρεωτικό 

έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του δημοτικού δημοψηφίσματος. 

     

3.3.1. Αποφάσεις εκτός του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 που υπόκεινται 

σε έλεγχο νομιμότητας 
 Εκτός από τις προαναφερόμενες κατηγορίες αποφάσεων ο Ελεγκτής Νομιμότητας (πλέον 

Συντονιστής) ελέγχει ακόμα και άλλες αποφάσεις που δεν αναφέρονται στο άρθρο 116 του 

                                                             

148 Το τελευταίο εδάφιο(υπογραμμισμένο) της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, που 
αναφέρεται στις προγραμματικές συμβάσεις έχει ως εξής: «Στις προγραμματικές συμβάσεις που μετέχει το 
Δημόσιο, μπορεί να εκπροσωπείται και από το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία 
εκτελείται η προγραμματική σύμβαση. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο 
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Αν ένας εκ των συμβαλλομένων 
είναι το Δημόσιο ή εποπτευόμενος φορέας του, η προγραμματική σύμβαση δεν υπόκειται στον υποχρεωτικό 
έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225». 

149 Το άρθρο 137 του Ν. 4555/2018 έχει ως εξής: «1. Η απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού 
συμβουλίου για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 134 του παρόντος, συνοδευόμενη 
από τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη νόμιμη έκδοσή της, αποστέλλονται υποχρεωτικά για 
έλεγχο στον Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την επομένη της συνεδρίασης του αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου.2. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ελέγχει την νομιμότητα της απόφασης και εκδίδει υποχρεωτικά 
ειδική πράξη με την οποία επικυρώνεται ή ακυρώνεται η σχετική απόφαση, μέσα σε προθεσμία επτά (7) 
ημερών από την περιέλευσή της σε αυτόν.3. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει την 
απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. για λόγους νομιμότητας 
μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο.4. 
Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαίνεται υποχρεωτικά επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) 
ημερών από την υποβολή της. 5. Η απόφαση του Επόπτη Ο.Τ.Α προσβάλλεται μόνο στα αρμόδια 
δικαστήρια». 
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Ν. 4555/2018 αλλά προβλέπονται από άλλες διατάξεις και είναι υποχρεωτικό150 να 

αποστέλλονται για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας. Αυτές είναι: 

- Οι πράξεις εκλογής του Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής 

Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αρθ. 64 παρ. 5 και 74 παρ. 5 του Ν. 

3852/2010) 

- Το πρακτικό εκλογής νέου Δημάρχου (άρθρο 60) 

- Η εκλογή  μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου των ΟΤΑ (άρθρο 229 παρ. παρ. 1 ΔΚΚ)  

- Η εκλογή μελών Συνδέσμου (άρθρο 246 παρ. 3 και 4 ΔΚΚ) 

- Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίζεται ή τροποποιείται ο 

Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του οικείου ΟΤΑ. Η συγκεκριμένη απόφαση 

τελειούται και λαμβάνει νόμιμη υπόσταση με την έγκριση του Συντονιστή, η οποία και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως . 

- Επίσης υποβάλλονται στον Επόπτη Νομιμότητας για έλεγχο η απόφαση ψήφισης του 

προϋπολογισμού151 καθώς και οι αποφάσεις αναμόρφωσης αυτού (αρθ. 23 παρ.5 Ν. 

3536/2007), η απόφαση ψήφισης του Τεχνικού προγράμματος152, το ετήσιο πρόγραμμα 

δράσης, οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών(άρθρο 266 παρ. 7 

Ν. 3852/2010).Όμως ο έλεγχος αυτός αφορά αν έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες, 

                                                             

150 Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθ.132 του Ν. 4555/2018 από την έναρξη ισχύος του νόμου κάθε διάταξη 
που ρυθμίζει διαφορετικά τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας καταργείται. Συνεπώς, ειδικότερες διατάξεις 
νόμων που προβλέπουν την άσκηση υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας σε κατηγορίες αποφάσεων, πέραν 
αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 116 του Ν. 4555/2018 καταργούνται.(Βλ. και εγκ. 27/42203/13-8-2018 
του ΥΠΕΣ). 
151 Με την αριθμ. 1717/2014 Απόφαση του Σ.τ.Ε. θεωρήθηκε για πρώτη φορά ότι η πράξη του δημοτικού 
συμβουλίου περί εγκρίσεως του προϋπολογισμού είναι εκτελεστή πράξη, και ότι αυτός ελέγχεται, σύμφωνα 
με τις πάγιες διατάξεις περί εποπτείας των εκτελεστών πράξεων των δήμων ,  χωρίς όμως το δικαστήριο να 
λαμβάνει υπόψη του τις ειδικές διατάξεις περί ελέγχου του προϋπολογισμού των δήμων, σύμφωνα με τις 
οποίες ο ασκών καθήκοντα Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αναπέμπει τον προϋπολογισμό, εντός δέκα 
ημερών στο δήμο, εάν κρίνει ότι δεν είναι σύννομος(βλ. σχόλιο Σιδηρόπουλου Κίμωνα στο περιοδικό 
«πρΟΤΑση» της ιστοσελίδας Διάπλους στην  Αυτοδιοίκηση τ. 1 σελ. 22) 
152 «θεωρώ ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνεται το Τεχνικό Πρόγραμμα του 
Δήμου, δεν εμπίπτει, ως αυτοτελής πράξη, στον έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225 του ν. 3852/ 2010. 
Αποτελεί, μαζί με τις άλλες αποφάσεις που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 79 του ν. 4172/ 2013, ουσιώδη 
τύπο της διαδικασίας έκδοσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Ψήφισης του Προϋπολογισμού 
του. Αποτελεί, δηλαδή, μέρος αυτού (του Προϋπολογισμού), οπότε οι οποιεσδήποτε παρατυπίες του 
Τεχνικού Προγράμματος συμπαρασέρνουν και τη νομιμότητα του Προϋπολογισμού. Οπότε η διαδικασία 
ελέγχου (έμμεσα) του Τεχνικού Προγράμματος ακολουθεί, κατ’ αντιστοιχία, αυτή του Προϋπολογισμού. 
Ακολούθως, εφόσον ο νομοθέτης, ορίζει ρητώς τη διαδικασία ελέγχου (στην περίπτωσή μας της αναπομπής 
σε περίπτωση κάποιας παρατυπίας) της πρωτογενούς απόφασης (του Προϋπολογισμού), η ίδια διαδικασία 
ελέγχου θα ακολουθείται και στις περιπτώσεις τροποποίησής της ή αναμόρφωσής της»(Σιδηρόπουλος 
Κίμων, forum ιστοσελίδας www.diaplous-autodioikisi.gr). 
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αν έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα που δεν προβλέπονται από το νόμο ή έχουμε υπέρβαση 

εσόδων. Τότε ο Επόπτης Νομιμότητας (Συντονιστής) καλεί το Δ.Σ. να αναμορφώσει τον 

προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15 ημερών) και να τον υποβάλει εκ νέου. 

 

3.3.2. Αποφάσεις των Κοινωφελών Επιχειρήσεων και των Δ.Ε.Υ.Α. 
Ο έλεγχος νομιμότητας δεν αφορά μόνο τις πράξεις των ΟΤΑ αλλά υπεισέρχεται και στις 

πράξεις των συνιστώμενων από τους ΟΤΑ νομικών προσώπων καθώς και των συνδέσμων 

τους, προκειμένου το κράτος να έχει εποπτεία των δράσεων που εκτυλίσσονται σε όλο το 

δίκτυο των νομικών προσώπων που τελούν υπό την σκέπη της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Επίσης αποστέλλονται για έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 

4555/2018 οι αποφάσεις153 των Κοινωφελών Επιχειρήσεων, των ΔΕΥΑ και των 

μονομετοχικών εταιρειών των ΟΤΑ που αφορούν: α)αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, β) 

εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων, γ)αγορά και εκποίηση ακινήτων δ)σύναψη 

δανείων, ε)ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, εάν το τίμημα 

υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων(60.000) ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, στ)μίσθωση 

ακινήτων από τρίτους και ζ) τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, με την επιφύλαξη 

της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει154. Ειδικά για τις ΔΕΥΑ εκτός από τις παραπάνω αποστέλλονται επιπλέον προς 

έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις που αφορούν την  ψήφιση του προϋπολογισμού της 

επιχείρησης και του τεχνικού προγράμματος έργων καθώς και κάθε τροποποίησή τους, 

όπως επίσης και οι εκθέσεις τακτικού ή έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου από τους 

ορκωτούς ελεγκτές ή από υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στον 

Επόπτη ΟΤΑ για την παρακολούθηση και υλοποίηση των σχετικών συστάσεων ή 

πορισμάτων. Αντίθετα μετά το Ν. 4555/2018 παύει η υποχρέωση αποστολής αποφάσεων 

που αφορούν την επιβάρυνση των ακινήτων της επιχείρησης με εμπράγματα δικαιώματα. 

Επισημαίνεται ότι στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας εμπίπτουν και αποφάσεις των 

οργάνων των ΦΟΔΣΑ, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, σύμφωνα με το άρθρο 240 του 

ν.4555/2018 που αφορούν την : 

- αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
                                                             

153 Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται η άσκηση προσφυγής κατά πράξεως επιχείρησης ΟΤΑ 
154 Δηλ. Αν ένας εκ των συμβαλλομένων είναι το Δημόσιο ή εποπτευόμενος φορέας του, η προγραμματική 
σύμβαση δεν υπόκειται στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 225». 
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- εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 

- αγορά και εκποίηση ακινήτων 

- σύναψη δανείων 

- ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, εάν το τίμημα υπερβαίνει το ποσό 

των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α, 

- μίσθωση ακινήτων από τρίτους 

- σύναψη προγραμματικών συμβάσεων, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της περ. 

α’ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του 

ν. 4555/2018. 

«Αντίθετα, τα συνιστώμενα από τους ο.τ.α. νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δεν 

εκδίδουν εκτελεστές διοικητικές πράξεις αλλά πράξεις υπαγόμενες στο ιδιωτικό δίκαιο, οι 

οποίες επιφέρουν συνέπειες σύμφωνα με τους κανόνες του ιδιωτικού δικαίου. Ο εκ του 

Συντάγματος προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας αφορά τόσο τις εκτελεστές διοικητικές 

πράξεις, όσο και τις πράξεις του ιδιωτικού δικαίου, διότι και στις δύο περιπτώσεις 

πρόκειται για έλεγχο των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας που πρέπει τα 

αρμόδια όργανα των ο.τ.α. να τηρούν κατά τη δράση τους, υπό οποιαδήποτε μορφή και αν 

αυτή εκδηλώνεται, καθώς και τη συμφωνία του περιεχομένου των πράξεών τους προς το 

νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τη σχετική ύλη» (Πικραμένου Μ.,2012, σελ. 36) 

Στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 116 περιλαμβάνονται και οι αποφάσεις 

του Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εκτός των Σχολικών Επιτροπών, των ΟΤΑ α’ 

βαθμού. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι ως άνω ρυθμίσεις εισάγουν την εξαίρεση 

των πολυμετοχικών ανωνύμων εταιριών Ο.Τ.Α. από το διοικητικό έλεγχο νομιμότητας εκ 

μέρους του επόπτη νομιμότητας. Η νομιμότητα των αποφάσεων των εταιρειών αυτών, ως 

Ν.Π.Ι.Δ., που είναι και λειτουργούν ως Α.Ε., κρίνεται από τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια 

και δεν είναι σκόπιμο να υποβάλλονται σε διοικητικό έλεγχο, σα να είναι φορείς 

διοίκησης155. 

 Για όλες τις πράξεις, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 

επιβάλλεται η έκδοση ειδικής πράξης, δηλ. ο έλεγχος νομιμότητας ολοκληρώνεται με την 

έκδοση της σχετικής απόφασης του Επόπτη Νομιμότητας(Συντονιστή). Η τακτική αυτή 

ισχύει μετά το ΔΚΚ (Ν. 3463/2006) ενώ παλιότερα δεν εκδίδονταν πράξη (τίθονταν η 

                                                             

155 Βλ. Αιτιολογική έκθεση Νόμου 4257/2014, σελ. 3 
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πράξη στο ΑΡΧΕΙΟ με σχετική σφραγίδα) με την αντίληψη ότι τεκμαίρετο η νομιμότητα 

μετά την πάροδο της σχετικής προθεσμίας ελέγχου της156. 

 

3.4. Προθεσμίες ελέγχου νομιμότητας 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018 η απόφαση αποστέλλεται για 

έλεγχο νομιμότητας συνοδευόμενη από αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης και από 

τα έγγραφα στοιχεία που είναι αναγκαία για την έκδοσή της, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε 

(15) ημερών157(δεν είναι αποκλειστική) από τη συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου. 

Συγκεκριμένα η δημοσίευση (περίληψη) των πράξεων των ΟΤΑ πραγματοποιείται εντός 

τριών(3) ημερών από τη συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 παρ. 6 του 

ΔΚΚ, ενώ οι κανονιστικού περιεχομένου πράξεις δημοσιεύονται ολόκληρες στο δημοτικό 

κατάστημα και συντάσσεται και αποδεικτικό δημοσίευσης. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 4210/2013 απαιτείται ανάρτηση των αποφάσεων των ΟΤΑ στο 

διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». «Οι αναρτητέες πράξεις όχι απλώς δεν 

εκτελούνται αλλά δεν έχουν νομική ισχύ ούτε παράγουν έννομα αποτελέσματα εάν δεν 

είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο».(ΥΠ.ΔΙ.Μ.κ.Η.Δ.3404/2014). 

Ο Επόπτης Νομιμότητας, ελέγχει τη νομιμότητα της απόφασης μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή της στην Αυτοτελή Υπηρεσία 

Εποπτείας Ο.Τ.Α. Εντός της προθεσμίας αυτής οφείλει να εκδώσει απόφαση για τη 

νομιμότητα ή την ακύρωση  της ελεγχόμενης πράξης. Η μη έκδοση ειδικής πράξης συνιστά 

πειθαρχικό παράπτωμα για τον Επόπτη Νομιμότητας.  Η τριακονθήμερη προθεσμία αφορά 

στην έκδοση της απόφασης του Ελεγκτή Νομιμότητας και όχι στην κοινοποίηση ή στη 

δημοσίευσή της. Ακυρωτική απόφαση του, η οποία εκδίδεται μετά την πάροδο της 

αποκλειστικής προθεσμίας είναι μη νόμιμη.  

                                                             

156 Βλ. εγκ. 14/2008(Α.Π. 17237/13-3-2008) του ΥΠΕΣ και γνωμ. ΝΣΚ 34/2008 
157 Η προβλεπόμενη δεκαπενθήμερη προθεσμία είναι ενδεικτική αλλά η σημαντική καθυστέρηση ή η 
παράλειψη αποστολής των αποφάσεων στον ΓΓΠ μπορεί να επισύρει κατά του Δημάρχου τις προβλεπόμενες 
πειθαρχικές κυρώσεις (Εγκ. με Α.Π. 13220/22-6-1997 του ΥΠΕΣΔΔΑ) ενώ σε άλλη εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 
(εγκ. 11/7666/7-2-2007) αναφέρεται ότι το εύλογο χρονικό διάστημα εντός του οποίου αποστέλλονται οι 
αποφάσεις για έλεγχο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες από τη συνεδρίαση. Η παράλειψη αποστολής 
των αποφάσεων για έγκριση στο αρμόδιο όργανο δεν επηρεάζει τη νομιμότητα και την εκτελεστότητα 
αυτών(βλ. ΕΣ Τμ.VII 227/2009) 
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Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ως άνω προθεσμία που τίθεται στον 

Επόπτη Νομιμότητας για έκδοση απόφασης είναι αποκλειστική, σε αντίθεση με την 

προθεσμία των δέκα πέντε (15) ημερών που τίθεται στο όργανο που έλαβε την απόφαση, η 

οποία είναι ενδεικτική. «Η προθεσμία που τίθεται από το Νόμο στον Ελεγκτή 

Νομιμότητας είναι αποκλειστική, προκειμένου ο έλεγχος να ασκείται σε σύντομο χρονικό 

διάστημα από τη δημοσίευση και εκτέλεση της απόφασης, με σκοπό την ταχύτερη δυνατή 

επίλυση των τυχόν ζητημάτων νομιμότητας, ενόψει της βεβαιότητας και σταθερότητας των 

διοικητικών καταστάσεων και της ανάγκης για ασφάλεια δικαίου»( Πικραμένου Π. 2012, 

σελ. 59). Συνεπώς, οποιαδήποτε αμφιβολία για ακύρωση ή μη της πράξης πρέπει να 

επιλύεται από την αρμόδια υπηρεσία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρέπει να τονιστεί 

όμως ότι η έναρξη των τριάντα (30) ημερών, άρχεται από την περιέλευση σε αυτόν του 

πλήρους φακέλου της σχετικής προς έλεγχο πράξης. Σε περίπτωση έλλειψης στοιχείων 

ζητείται η αποστολή ή συμπλήρωσή τους, ενώ η αποκλειστική προθεσμία των τριάντα (30) 

ημερών άρχεται από την περιέλευση αυτών, εφόσον έκτοτε είναι δυνατόν να διαμορφωθεί 

ολοκληρωμένη κρίση για τη νομιμότητα ή μη της πράξης. Μετά την παρέλευση της 

αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, ο Επόπτης Νομιμότητας καθίσταται 

κατά χρόνο αναρμόδιος για την ακύρωση της πράξης. Αντίθετα σύννομη θεωρείται η 

έκδοση της διαπιστωτικού χαρακτήρα ειδικής πράξης νομιμότητας και μετά την 

παρέλευση της σχετικής προθεσμίας158. 

Στην περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των αποκλειστικών προθεσμιών προς ακύρωση 

πράξεων των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. από τον Επόπτη Νομιμότητας στο πλαίσιο του 

υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας, υφίσταται, βάσει της αρχής της χρηστής διοίκησης, 

υποχρέωση προς έκδοση διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφασης για τεκμαιρόμενη 

νομιμότητά τους159. «Στη δεδομένη περίπτωση πρόκειται για μια «οιονεί σιωπηρή έγκριση 

καθώς οι πράξεις είναι  ναι μεν εκτελεστές από την έκδοσή τους, στο μέτρο όμως που 

προβλέπεται αρμοδιότητα από τον Ελεγκτή Νομιμότητας, η αποχή του από τη λήψη 

μέτρων εποπτείας ενέχει σε ορισμένο βαθμό τη συναίνεσή του» (Γώγος Κ. 2004, σελ. 277). 

 Επίσης ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ α’ βαθμού, σύμφωνα με το 

άρθρο 225, ασκείται σε προθεσμία δύο(2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή 

αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» εφόσον εμπίπτει στο ρυθμιστικό πλαίσιο του 

προαναφερόμενου νόμου . 
                                                             

158 Βλ. την αριθμ. 34/2008 γνωμ. του ΝΣΚ 
159 Βλ. την αριθμ. Γνωμ.34/2008 του Ν.Σ.Κ και την αριθμ.17237/13-03-2008 εγκύκλιο Υπουργείου 
Εσωτερικών  
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3.5. Διαδικασία και τρόπος ελέγχου νομιμότητας 
Η αιτιολογία των ακυρωτικών αποφάσεων του εποπτικού οργάνου, διασφαλίζει την 

σύννομη άσκηση της εποπτικής αρμοδιότητας. Επιπλέον, το εποπτικό όργανο δεν 

ευθύνεται αστικώς μόνο για την παράνομη εποπτική πράξη του, αλλά είναι δυνατόν να 

ευθύνεται και για την παράνομη παράλειψη του να ασκήσει εποπτεία επί των πράξεων των 

ΟΤΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των 

πράξεων των ΟΤΑ ο Επόπτης Νομιμότητας(Συντονιστής) οφείλει να ερευνά όχι μόνο τα 

τυπικά160 στοιχεία αυτών αλλά και το περιεχόμενό τους. Η προθεσμία του ελέγχου είναι 

τριάντα (30) ημέρες και είναι αποκλειστική. Αρχίζει από την περιέλευση σ’ αυτόν όλων 

των στοιχείων, που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο, εφόσον μόνο τότε είναι δυνατόν να 

διαμορφωθεί ολοκληρωμένη κρίση για τη νομιμότητα ή μη της πράξης161 Οι λόγοι για τους 

οποίους μία απόφαση θα κριθεί μη νόμιμη και θα ακυρωθεί από τον Επόπτη Νομιμότητας 

(Συντονιστή) είναι οι εξής:  

Α)Αναρμοδιότητα οργάνου που εξέδωσε την πράξη. 

 Η έννοια της αρμοδιότητας αποτελεί απόρροια της αρχής της νομιμότητας δεδομένου ότι 

η Διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο στις ενέργειες που προβλέπονται ή 

επιτρέπονται από τους κανόνες δικαίου που τη διέπουν. Κατά την έννοια αυτή, τα 

διοικητικά όργανα μπορούν να εκδίδουν νομίμως διοικητικές πράξεις ή να συνάπτουν 

συμβάσεις ή να προβαίνουν σε υλικές ενέργειες μόνο εφόσον έχουν σχετική αρμοδιότητα. 

Στην περίπτωση αυτή η πράξη εκδίδεται από άλλο όργανο, που βάση νόμου έχει τη 

σχετική αρμοδιότητα162 π.χ. αγορά ακινήτων με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ενώ 

                                                             

160 Οι πράξεις των δημοτικών συμβουλίων πρέπει κατά τα νομολογηθέντα από το ΣτΕ και κατά την 
ακολουθούμενη πάγια τακτική, να αποτελούνται απο τα εξής τέσσερα μέρη: α) το τυπικό μέρος, είναι η αρχή 
της πράξης στην οποία αναφέρεται ο τόπος συνεδρίασης του συμβουλίου, η ημέρα και ώρα της πρόσκλησης 
για συνεδρίαση, τα παρόντα και απόντα μέλη του συμβουλίου κλπ. β) το ιστορικό μέρος, στο οποίο 
περιγράφεται λεπτομερούς πώς προήλθε το συζητούμενο θέμα, ποιές ενέργειες έγιναν γι αυτό απο τον 
δήμαρχο κλπ γ) το αιτιολογικό μέρος διότι οι πράξεις της διοικήσεως και γενικά όλων των συλλογικών 
οργάνων που θεωρούνται εκτελεστές και δημιουργούνται ή πλήττονται δικαιώματα τρίτων, πρέπει πάντοτε 
κατα κανόνα να δικαιολογούνται και δ) το διατακτικό μέρος της πράξεως. Είναι το σημείο στο οποίο 
διατυπώνεται η βούληση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, δηλαδή η γνώμη της πλειοψηφίας των 
παρόντων μελών του συμβουλίου υπέρ μιας λύσης.(Καραναστάσης, 2006) 
161 βλ. Σ.τ.Ε. 1530/2006 
162 «Αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου είναι η ικανότητά του, που προβλέπουν οι κανόνες της έννομης 
τάξης, είτε να θεσπίζει με πράξεις του κανόνα δικαίου μονομερώς (ατομικούς ή απρόσωπους) ή με 
συμβάσεις, είτε να συμβάλει στη θέσπιση τέτοιων κανόνων, είτε να προβαίνει σε υλικές ενέργειες. 
Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά την έκδοση διοικητικών πράξεων, αρμοδιότητα είναι η ικανότητα του διοικητικού 
οργάνου, που προβλέπεται από οποιαδήποτε πηγή του διοικητικού δικαίου, να εκδίδει διοικητικές πράξεις ή 
να συμβάλλει (με γνωμοδοτήσεις ή προτάσεις) στην έκδοσή τους. Η έννοια της αρμοδιότητας είναι άμεση 
απόρροια της αρχής της νομιμότητας, δεδομένου ότι η Διοίκηση οφείλει ή μπορεί να προβαίνει μόνο στις 
ενέργειες που προβλέπονται ή επιτρέπονται από τους κανόνες δικαίου που τη διέπουν και συνεπώς, τα 
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απαιτείται κατ’ άρθρο 191 ΔΚΚ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημαντική επίσης 

είναι και η χρονική αναρμοδιότητα για τις περιπτώσεις όπου το αποφασίζον όργανο έχει 

χάσει την αρμοδιότητα έκδοσης της πράξης. Βέβαια πολλές φορές συνηθίζεται π.χ. για 

θέματα αρμοδιότητας της Οικονομικής Επιτροπής, η αρμοδιότητα163 να μην ασκείται αλλά 

να παραπέμπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο με σαφή επίκληση όμως της παρ. 4 του άρθρου 

72 του Ν. 3852/2010 και με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.  

Β)Παράβαση τύπων της διαδικασίας 

Η διαδικασία και οι τύποι της έκδοσης των διοικητικών πράξεων αποτελούν απαραίτητες 

προϋποθέσεις για το κύρος τους, τη νομιμότητα την υπόστασή και την εγκυρότητά τους. Οι 

τύποι αυτοί, οι οποίοι παρακολουθούν την διαδικασία, διασφαλίζουν δικαιώματα του 

διοικούμενου και καθιστούν δυνατό τον έλεγχο των πράξεων της δημόσιας διοίκησης, 

τόσο από τα δικαστήρια όσο και από τους διοικούμενους (Κόρσος, 2013). Έτσι σε κάθε 

απόφαση των ΟΤΑ ελέγχεται αν  έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά, που απαιτούνται από τις 

κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα ελέγχονται τα εξής: 

- Αν έχει γίνει σωστά η επίδοση της πρόσκλησης για τη συνεδρίαση και αν μεσολαβούν 

τρεις (3) ολόκληρες ημέρες μεταξύ της πρόσκλησης και της συνεδρίασης(άρθ. 67 παρ. 4 Ν. 

3852/2010) 

- Αν έχουν προσκληθεί νόμιμα τα μέλη που απουσιάζουν (αρθ. 67) 

- Αν έχουν προσκληθεί οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, εφόσον 

υπάρχει θέμα στην ημερήσια διάταξη που τους αφορά (αρθ. 67 παρ. 8) 

- Αν έχει προσκληθεί ο Δήμαρχος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αρθ. 67 

παρ. 6) 

- Αν η απόφαση περιλαμβανόταν στην ημερήσια διάταξη, δηλ. την πρόσκληση που 

επιδόθηκε στους συμβούλους (αρθ. 67 παρ. 7) 

- Αν έχει παρασχεθεί η γνώμη άλλου οργάνου, όπου αυτή απαιτείται (αρθ. 79 παρ. 2 ΔΚΚ) 

- αν θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έχει εισαχθεί για συζήτηση σύμφωνα με το νόμο ως 

κατεπείγον (αρθ. 95 παρ. 6 ΔΚΚ) 

                                                                                                                                                                                         

διοικητικά όργανα μπορούν να εκδίδουν νομίμως διοικητικές πράξεις (ΣΕ 2006/1965, 1602/1987) ή να 
συνάπτουν συμβάσεις (ΣΕ 2123/1994, 4936/1995) ή να προβαίνουν σε υλικές ενέργειες, μόνον εφόσον έχουν 
σχετική αρμοδιότητα»  (Σπηλιωτόπουλος Ε., Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου Ι, δωδέκατη έκδοση, εκδόσεις 
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, 2007, σελ.151-152). 
163 «Η αρμοδιότητα διακρίνεται σε κατά τόπο, ως προς το χώρο έκτασης της εξουσίας των διοικητικών 
οργάνων, καθ’ ύλην, για το είδος των ανατεθειμένων στο διοικητικό όργανο εξουσιών, και κατά χρόνο, ως 
προς τη χρονική διάρκεια κατά την οποία μπορεί να ασκηθεί η αρμοδιότητα».(Μανιτάκης Αντ., 2010, 
Δημόσια Διοίκηση και ΟΤΑ, σελ. 10) 
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- Αν το συμβούλιο(Δημοτικό ή Διοικητικό) ή η Οικονομική Επιτροπή έχει απαρτία 

(αρθ.96 παρ. 2 ΔΚΚ) 

- Αν έχει δημοσιευθεί νόμιμα η πράξη του συμβουλίου και αν συνοδεύεται από το κατά το 

Νόμο αποδεικτικό δημοσίευσης164 (άρθ. 97 παρ. 6 ΔΚΚ και άρθρα 113 παρ. 6, 123 παρ. 10 

και 132 παρ. 5 ΔΚΚ) και εάν αυτή έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια165». 

- Αν η απόφαση έχει ληφθεί με την απαιτούμενη πλειοψηφία. Π.χ. η εκποίηση ακινήτων 

του άρθρου 186 ΔΚΚ απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου ενώ η απευθείας αγορά ακινήτου (αρθ. 191 ΔΚΚ) λαμβάνεται με 

πλειοψηφία των 2/3 των μελών του Δ.Σ. Άλλες αποφάσεις απαιτούν απλά την πλειοψηφία 

των παρόντων μελών. 

- Αν στη συζήτηση και στην κατάρτιση απόφασης συμμετείχε σύμβουλος με κώλυμα λόγω 

συμφέροντος του ίδιου ή συγγενικού του προσώπου έως δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ 

αγχιστείας (αρθ. 99 ΔΚΚ). 

- Αν δόθηκε στο διοικούμενο η  δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος της προηγούμενης  

ακρόασης (αρθ. 20.2 του Συντάγματος και αρθ. 6 του ΚΔΔ)166 

                                                             

164 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 284 του Δ.Κ.Κ. «Οι δημοσιεύσεις, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά, γίνονται με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που 
είναι προορισμένος γι’ αυτό το σκοπό. Για τις δημοσιεύσεις αυτές συντάσσεται αποδεικτικό ενώπιον δύο 
μαρτύρων.»  

 Με την αριθμ. 11/7666/7-2-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ «Η δημοσίευση των πράξεων των οργάνων των 
ΟΤΑ α΄ βαθμού πραγματοποιείται τρεις ημέρες μετά τη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 97, παρ. 6, 105, παρ. 5, 113, παρ. 6, 123, παρ. 10 και 132, παρ. 5 ΔΚΚ. Για τα 
ιδρύματα, τα νπδδ, και τους συνδέσμους εφαρμόζεται  ότι ορίζεται στις ειδικές διατάξεις. Για τη δημοσίευση  
συντάσσεται αποδεικτικό από δημοτικό ή κοινοτικό υπάλληλο ή άλλο δημόσιο όργανο. Εκτός  από τις 
γενικές αυτές διατάξεις για τη δημοσίευση των πράξεων των συλλογικών οργάνων ισχύουν και ειδικές 
διατάξεις για ορισμένες κατηγορίες αποφάσεων, όπως για τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις του άρθρου 
79, παρ. 4 ΔΚΚ ( Αυτές δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό τους, στο δημοτικό ή 
κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το 
άρθρο 284 ΔΚΚ και περίληψη αυτών σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές 
παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος ,  που είναι προσιτός 
στο κοινό.  
165 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 
166 Η προηγούμενη ακρόαση ρυθμίζεται ειδικότερα και επιβάλλεται και από τον Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (άρθρο 6).Υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις για την υποχρέωση της προηγούμενης ακρόασης: α)το 
διοικητικό μέτρο να επιφέρει θετική βλάβη στα δικαιώματα του διοικουμένου, β) η βλάβη αυτή να 
προέρχεται από το ίδιο διοικητικό μέτρο και όχι ως έννομη συνέπεια απευθείας από το νόμο και γ)το επίμαχο 
διοικητικό μέτρο να μην έχει εκδοθεί κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου. Το δικαίωμα αυτό ισχύει ακόμη 
κι αν δε προβλέπεται από σχετική διάταξη νόμου. Έτσι , η προηγούμενη κλήση προς ακρόαση του 
ενδιαφερομένου αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας.(ΣτΕ. 434/2010) 
Ο Μιχ. Ν. Πικραμένος, στο βιβλίο του «Η αιτιολογία των διοικητικών πράξεων και ο ακυρωτικός δικαστικός 
έλεγχος» (2012) εύστοχα σημειώνει: «Η διαδικασία της ακρόασης αποβλέπει στην ενημέρωση της Διοίκησης 
από τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει την ευκαιρία να διατυπώσει τις απόψεις του, να προβάλει τους 
ισχυρισμούς του, να συμβάλει στην καλύτερη διάγνωση του πραγματικού της υπόθεσης που τον αφορά, έτσι 
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Πέρα από το τυπικό μέρος της απόφασης εξετάζεται το ιστορικό,  δηλ. οι τυχόν ενέργειες 

που έγιναν για την προετοιμασία του θέματος, το αιτιολογικό δηλ. οι διατάξεις που 

εφαρμόζονται κάθε φορά, και το διατακτικό αυτής όπου διατυπώνεται η βούληση του 

οργάνου ενώ είναι απαραίτητο να αποτυπώνεται η γνώμη των μελών που μειοψηφήσαν επί 

ποινή ακυρότητας. 

Αναφορικά με την παράβαση των τύπων διαδικασίας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι το 

δημοτικό συμβούλιο, κατά την επικρατέστερη άποψη και τη συστηματική ερμηνεία των 

συνταγματικών διατάξεων είναι διοικητικό όργανο. Επομένως, οι διατάξεις του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας εφαρμόζονται αναλόγως και επ' αυτού. Ως προς το θέμα της 

εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2690/1999 (Κ.Δ.Δ/σίας) είναι σαφές ότι οι διατάξεις του 

Δ.Κ.Κ., ούσες νεότερες και ειδικότερες, κατισχύουν αυτών167.  

Γ)Παράβαση νόμου 

 Η τήρηση της αρχής της νομιμότητας είναι απαραίτητο στοιχείο του ελέγχου νομιμότητας, 

αφού εξετάζεται αν στην ελεγχόμενη απόφαση έχει παραβιαστεί κάποιος κανόνας δικαίου 

από οποιαδήποτε πηγή κι αν προέρχεται (Σύνταγμα, Νόμος, Διάταγμα, νομολογία κ.λ.π.) 

και ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδική περίπτωση 

παράβασης νόμου αποτελεί και η παράβαση του δεδικασμένου, που προέρχεται από αποφάσεις 

των διοικητικών δικαστηρίων, όπως προβλέπεται άλλωστε και από το Σύνταγμα (αρθ. 95 παρ. 

5). Κατά τον έλεγχο αυτό ερευνώνται, πέραν της παράβασης κανόνα δικαίου όπως 

προαναφέρθηκε και οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες λόγων για τους οποίους θα μπορούσε 

να ακυρωθεί μια απόφαση , που προέρχεται από όργανο των ΟΤΑ: 

 η πλάνη περί τα πράγματα. Η πλάνη «περί τα πράγματα» περιλαμβάνεται στον έλεγχο 

νομιμότητας, εφόσον αποδεικνύεται  με οποιοδήποτε τρόπο ότι ο ΟΤΑ πεπλανημένα εξέλαβε 

ότι υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση της πράξης. Πλάνη «περί τα 

πράγματα» αποτελούν εν γένει οι περιπτώσεις που η αρμόδια δημόσια αρχή δέχεται ως 

υπαρκτά πραγματικά στοιχεία, στοιχεία του πραγματικού υλικού της υπόθεσης, που είναι εξ 

αντικειμένου ανυπόστατα. Τέτοιες περιπτώσεις είναι π.χ. η προσκόμιση ψεύτικες ή πλαστών  

βεβαιώσεων κλπ.  

                                                                                                                                                                                         

ώστε το διοικητικό όργανο να προχωρήσει στη διαμόρφωση της συλλογιστικής του έχοντας σταθμίσει το 
σύνολο των δεδομένων. Η εν λόγω διαδικασία επιδρά αναμφιβόλως στο περιεχόμενο της διοικητικής πράξης, 
ιδίως στο σκεπτικό αλλά και στο διατακτικό της καθώς διαφωτίζει το αρμόδιο όργανο για πτυχές της 
υπόθεσης, τις οποίες δεν είχε συλλάβει και επεξεργαστεί στο στάδιο της αυτεπάγγελτης αναζήτησης 
στοιχείων».(σελ. 30-31) 
167 Συνεπώς, για όσα θέματα δε ρυθμίζονται ειδικώς από τον Δ.Κ.Κ., εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι 
γενικές διατάξεις του Ν. 2690/1999 ( Ζυγούρη Π., 2008, σελ. 504) 
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 η κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας ή υπέρβαση των άκρων ορίων της. Αυτό 

συμβαίνει στις ατομικές διοικητικές πράξεις, κάθε φορά η ρύθμιση που επιβάλλεται με αυτές 

δεν βρίσκεται σε αρμονία με τον κανόνα δικαίου που την προβλέπει. Η υπέρβαση των ακραίων 

ορίων ή η κακή χρήση της διακριτικής εξουσίας είναι η από μέρους της διοίκησης υπέρβαση 

του μέτρου ή του πλαισίου ή των ορίων της από το νόμο προβλεπόμενης διακριτικής 

εξουσίας168. Η διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, δεν νοείται απεριόριστη ή ελεύθερη 

νομικών φραγμών, αντιθέτως, ευρίσκεται εντός ορισμένου νομικού πλαισίου το οποίο 

εξαρτάται εκάστοτε από το νόμο.(Κόρσος Δ. 2010) 

 η έλλειψη αιτιολογίας. Η υποχρέωση αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων αποτελεί 

έκφανση της αρχής της φανερής δράσης της διοίκησης, ήτοι η διοίκηση όχι μόνο οφείλει να 

δημοσιοποιεί τις πράξεις της καθώς και τα στάδια που μεσολαβούν μέχρι την έκδοσή τους, 

αλλά και να τις εμπλουτίζει με σκέψεις, προκειμένου να καθίσταται γνωστός ο τρόπος με τον 

οποίο διαρθρώνεται ο συλλογισμός του διοικητικού οργάνου κατά την αντιμετώπιση των 

θεμάτων που τίθεται ενώπιον αυτού και πάντοτε εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων του. Η 

αιτιολογία169 είναι νόμιμη, δηλαδή σύμφωνη με την διάταξη ή την γενική αρχή του δικαίου 

                                                             

168 «Ο νόμος ορίζει την αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου και συνάμα το σκοπό που οφείλει το 
διοικητικό όργανο να υπηρετήσει, σκοπό προφανώς δημοσίου συμφέροντος. Αυτός ο σκοπός που θέτει ο 
νόμος, είναι το «κλειδί» στην έννοια της διακριτικής ευχέρειας, που την ορίζει και την περιορίζει 
ταυτόχρονα, τη διαπερνά με τρόπο που τυχόν απομάκρυνση από αυτόν να σημαίνει και υπέρβαση των 
ακραίων ορίων, δηλαδή παρανομία της διοίκησης, αποτέλεσμα της οποίας είναι η ακύρωση της διοικητικής 
πράξης ένεκα υπέρβασης των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης».( Στασινόπουλος 
Μ.Δ., (1951)Δίκαιον των Διοικητικών Πράξεων, σελ. 296)  
169 «Αιτιολογία είναι, γενικά, η αναφορά των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την έκδοση της διοικητικής 
πράξης και της ερμηνείας τους, της διαπίστωσης ότι συντρέχουν οι πραγματικές και νομικές καταστάσεις 
ενόψει των οποίων επιβάλλεται ή επιτρέπεται η έκδοση της πράξης κατ’ εφαρμογή των κανόνων αυτών, τη 
διαπίστωση της συνδρομής και την εκτίμηση των σχετικών πραγματικών περιστατικών, καθώς και των 
σκέψεων του διοικητικού οργάνου που οδήγησαν στην έκδοση ή την άρνηση της έκδοσης της διοικητικής 
πράξης. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, το οποίο συμπυκνώνει στη 
διατύπωσή του την προϋπάρχουσα, μακρά νομολογιακή παράδοση σχετικά με το ζήτημα, η αιτιολογία πρέπει 
να είναι σαφής, ειδική και επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου.  

Η αιτιολογία είναι σαφής όταν καταγράφονται με διαυγή τρόπο οι σκέψεις του διοικητικού οργάνου, με τη 
χρήση των κατάλληλων διατυπώσεων επί τη βάσει των κανόνων της νεοελληνικής γλώσσας σε επίπεδο 
γραμματικής και συντακτικού (λεκτική λειτουργία). Στη διοικητική πράξη πρέπει να γίνεται μνεία 
συγκεκριμένων στοιχείων που στηρίζουν το συμπέρασμά της (ορισμένος χαρακτήρα της αιτιολογίας, ΣτΕ 
3692/2001, 4223/2000). Δεν πρέπει να περιορίζεται στην επανάληψη στερεότυπων εκφράσεων που 
προέρχονται από τον νόμο που διέπει την υπόθεση (ΣτΕ 2584/2001) ούτε να στηρίζεται σε αντιφατικά 
στοιχεία (ΣτΕ 941/1989, Ολ 3158/1976). 

Η  αιτιολογία είναι ειδική όταν δεν είναι γενική και αόριστη, όταν, δηλαδή, όλα τα στοιχεία της αναφέρονται 
στη συγκεκριμένη περίπτωση που ρυθμίζεται με την πράξη. Πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά της 
ειδικότητας σε σχέση με τη σαφήνεια εντοπίζονται όταν ανακύπτει η ανάγκη να διατυπώσει το διοικητικό 
όργανο πρόσθετες σκέψεις είτε λόγω της φύσης της υπόθεσης που απαιτεί ενδελεχέστερη επεξεργασία 
δεδομένων  ή σε πράξεις με εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες για τους αποδέκτες τους, οπότε μέσω της 
αιτιολογίας ελέγχεται η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας, (ΣτΕ 1911/2009) 
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που την επιβάλει, όταν έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) Είναι ειδική και όχι γενική 

και αόριστη, δηλαδή σχετίζεται και συνδέεται με την προσβαλλόμενη πράξη, με την έννοια 

ότι όλα τα στοιχεία της αναφέρονται στη συγκεκριμένη περίπτωση ώστε να μην υπάρχει 

αμφιβολία για την ορθότητα  της απόφασης του ΟΤΑ.. β) Είναι σαφής, πλήρης και 

επαρκής και όχι ανεπαρκής και ελλιπής,  περιέχει τόσο τη νομική βάση, δηλαδή τους 

εφαρμοστέους στη συγκεκριμένη περίπτωση κανόνες δικαίου, όσο και την πραγματική 

βάση, δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίστηκε η έκδοσή της, καθώς 

επίσης και το σκοπό, δηλαδή το αποτέλεσμα που η πράξη επιδιώκει. Η αιτιολογία θα 

πρέπει να περιλαμβάνεται στο «σώμα» της πράξης ή να προκύπτει από τα στοιχεία της 

υπόθεσης .Σημαντικό επίσης είναι οι αποφάσεις να αναφέρονται πάντα στο μέλλον, γιατί 

δεν μπορεί να έχουν αναδρομική ισχύ, εκτός αν αυτό προβλέπεται από ρητή διάταξη 

νόμου. Η αιτιολογία θεωρείται ανεπαρκής εάν απλώς αναφέρει τις προϋποθέσεις που 

απαιτεί ο νόμος, αποτελώντας πιστή επανάληψη της διάταξής του, χωρίς να αναδεικνύεται 

ο αναγκαίος σύνδεσμος με τη συγκεκριμένη περίπτωση170.  

Δ) Κατάχρηση εξουσίας 

Διαπιστώνεται μόνο στις ατομικές πράξεις διακριτικής ευχέρειας. Έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά της νόμιμης πράξης, αλλά όμως με αυτή επιδιώκεται άλλος σκοπός171 και 

όχι ο σκοπός που τάσσεται με τον κανόνα δικαίου. Για τις κανονιστικές πράξεις δεν 

υπάρχει κατάχρηση εξουσίας, γιατί αυτή υπάρχει μόνο όταν εφαρμόζονται οι κανόνες 

δικαίου και όχι όταν τίθενται κανόνες δικαίου, όπως συμβαίνει με αυτές. Η κατάχρηση 

εξουσίας προϋποθέτει πράξη νόμιμη από κάθε άλλη άποψη, δηλ. αρμοδιότητας, τύπων και 

παράβαση νόμου κατ' ουσίαν, γιατί αν η πράξη πάσχει από ένα από τα δύο αυτά 

                                                                                                                                                                                         

Η αιτιολογία είναι επαρκής όταν περιέχει με σαφήνεια όλα τα στοιχεία της κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην 
καταλείπονται κενά ή αμφιβολίες για την ορθότητα της κρίσης του διοικητικού οργάνου (συνθετική 
λειτουργία της επάρκειας). Η επάρκεια προϋποθέτει ότι η αιτιολογία είναι σαφής και ότι εμπεριέχει το 
στοιχείο της ειδικότητας, αλλά επιβάλλει την ύπαρξη ενός ακόμη σταδίου στην πορεία του συλλογισμού του 
οργάνου. Η επάρκεια απαιτεί βαθύτερη ανάλυση έναντι των στοιχείων της σαφήνειας και της ειδικότητας και 
κρίνεται σε σχέση τόσο με νομικά ζητήματα όσο και με πραγματικά δεδομένα.» (Πρεβεδούρου Ε. Η 
αιτιολογία των διοικητικών πράξεων -Γενικό Διοικητικό Δίκαιο. Εμβάθυνση Δημοσίου Δικαίου. Διάγραμμα- 
Φροντιστήριο Σύνθεσης Δημοσίου Δικαίου (23-5-2018). 
170 Βλ. Πρεβεδούρου Ε. όπως παραπάνω 
171 Ο «άλλος» αυτός σκοπός μπορεί να είναι η εξυπηρέτηση ιδιωτικού συμφέροντος αλλά και δημόσιου 
συμφέροντος που όμως δεν είναι αυτό που επιδιώκει η εφαρμοζόμενη διάταξη. Η έννοια της κατάχρησης 
εξουσίας αναφέρεται δηλαδή ουσιαστικά στα ελατήρια, στα κίνητρα της διοικήσεως. Η αρμόδια αρχή π.χ 
που κηρύσσει ως απαλλοτριωτέο ένα ακίνητο δήθεν για διαπλάτυνση της πλατείας, ενώ στην 
πραγματικότητα έχει τον-ανομολόγητο βέβαια- σκοπό να κλείσει ένα κατάστημα,  μπορεί να μην παραβιάζει 
απευθείας καμία διάταξη νόμου αλλά διαπράττει κατάχρηση εξουσίας, γιατί προβαίνει σε μια διοικητική 
ενέργεια προς σκοπό διάφορο από τους σκοπούς που κατά τον νόμο μπορεί να επιδιώκει η ενέργεια αυτή. 
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ελαττώματα, ακυρώνεται γι' αυτό το ελάττωμα και δεν υπάρχει λόγος να εξετασθεί η 

περίπτωση της κατάχρησης εξουσίας. Η κατάχρηση εξουσίας πρέπει να προταθεί από τον 

βλαπτόμενο πολίτη, ο οποίος και οφείλει να αποδείξει πλήρως τον ξένο σκοπό στον οποίο 

απέβλεπε το όργανο που εφάρμοσε το νόμο. Στην πράξη πάντως σχεδόν ποτέ δεν 

αναφέρεται τέτοιος λόγος, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί. 
 
 
 
3.6. Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας 
Ο περιορισμός του υποχρεωτικού ελέγχου νομιμότητας σε ορισμένες μόνο αποφάσεις των 

συλλογικών οργάνων δεν αποκλείει τη δυνατότητα ελέγχου οποιασδήποτε πράξης αφού 

σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4555/2018, «ο Επόπτης ΟΤΑ μπορεί αυτεπαγγέλτως να 

ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και 

των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους για 

λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει 

δημοσιευθεί ή εκδοθεί172. «Όλες οι παράνομες πράξεις χρήζουν ακύρωσης173. Δεν 

εξαιρούνται ούτε οι απόλυτα άκυρες(δηλ. οι κατάφωρα παράνομες, λ.χ. εκείνες, με τις 

οποίες συντελείται ανάμειξη σε θέματα που δεν αφορούν αποκλειστικά στην προαγωγή 

των τοπικών συμφερόντων), διότι η ακυρωτική αρμοδιότητα αποβλέπει στο να προλάβει 

κυρίως την εκτέλεση της παράνομης απόφασης πριν να δημιουργηθούν νομικές και 

πραγματικές καταστάσεις, οι οποίες αργότερα θα πρέπει να ανατραπούν» (Τάχος Αν. 2008, 

σελ. 424). 

 Η θεσμική κατοχύρωση του αυτεπάγγελτου ελέγχου τόσο με τον ΚΔΚ όσο και με τον 

Καλλικράτη αλλά και τον πρόσφατο νόμο του Κλεισθένη καταδεικνύει την ανάγκη για 

έλεγχο νομιμότητας στο μεγαλύτερο δυνατό φάσμα που δύναται να υπάρξει κρατικός 

έλεγχος. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί κυρίως στην αποτροπή νομιμοποίησης παράνομων 

καταστάσεων, κυρίως για περιπτώσεις που είτε εμπίπτουν στον υποχρεωτικό έλεγχο και 

δεν αποστέλλονται κατά παράβαση των διατάξεων είτε δεν εμπίπτουν στον υποχρεωτικό 

                                                             

172 Σύμφωνα με το αριθμ. Πρωτ. 66015/19-11-2008 έγγραφο του ΥΠΕΣ αναφέρεται ότι μετά την πάροδο της 
προθεσμίας των δύο(2) μηνών ο ΓΓΠ  είναι αναρμόδιος να ελέγξει την πράξη. «Στο πλαίσιο όμως της καλής 
συνεργασίας των υπηρεσιών και του εποπτικού ρόλου που ασκεί ο ΓΓΠ επί των πράξεων των οργάνων των 
δήμων και των ΝΠ αυτών, μπορεί να επισημανθεί εγγράφως στο αρμόδιο όργανο που εξέδωσε την εν λόγω 
απόφαση ότι πάσχει η έκδοσή της και ότι θα πρέπει να εξετάσει την τυχόν ανάκληση της» 
173 «Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η απόφαση είναι παράνομη τότε αυτή ακυρώνεται, χωρίς όμως να 
κωλύεται η έκδοση νέας πράξης με το ίδιο ουσιαστικό περιεχόμενο, μετά τη θεραπεία του νομικού 
ελαττώματος που εντόπισε το εποπτεύον όργανο» Πικραμένου Μ., Όψεις της διοικητικής οργάνωσης του 
Κράτους, μετά τον Καλλικράτη, ό.π., σελ. 59. 
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έλεγχο νομιμότητας του άρθρου 116 του Ν. 4555/2018. Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος ασκείται 

με οποιονδήποτε τρόπο και αν περιέλθει σε γνώση του Επόπτη Νομιμότητας (Συντονιστή) 

η πράξη αυτή, δηλ. μπορεί είτε αν σταλεί από τον ίδιο των ΟΤΑ ή κατόπιν αναφοράς.  

Στην περίπτωση αυτή ο Επόπτης δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί στην αιτιολόγηση 

κάθε προβαλλόμενου λόγου, που περιλαμβάνεται στην αίτηση του πολίτη)  ή δημοσίευσης 

στον Τύπο κ.λ.π.. Τότε ο Επόπτης θα ζητήσει με έγγραφό του από τον ΟΤΑ την πράξη και 

θα ασκήσει τον έλεγχο νομιμότητας. Επισημαίνεται ότι το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο δεν μπορεί να επανέλθει στο ζήτημα της απόφασης που ακυρώθηκε από τον 

Επόπτη (στην παρούσα φάση Συντονιστή), παρά μόνο σε περίπτωση αλλαγής των 

πραγματικών δεδομένων ή ύπαρξης διαφορετικών στοιχείων. Θεωρείται δεδομένο ότι 

μπορεί να εκδώσει απόφαση, το περιεχόμενο της οποίας θα συμμορφώνεται με την 

ακυρωτική απόφαση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 

4.1. Εισαγωγή 
Ενώ ο υποχρεωτικός έλεγχος διενεργείται με πρωτοβουλία του ΟΤΑ που αποστέλλει τις 
σχετικές πράξεις στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, ο δε αυτεπάγγελτος ξεκινά με 
πρωτοβουλία της εν λόγω Υπηρεσίας, η τρίτη μορφή ελέγχου στηρίζεται στην 
πρωτοβουλία των φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν ειδική διοικητική 
προσφυγή, ενώπιον του Επόπτη Νομιμότητας, προς ακύρωση των αποφάσεων των 
συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των ΝΠΔΔ αυτών και των συνδέσμων 
τους. Η ειδική διοικητική προσφυγή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, οι οποίες 
καθορίζουν ρητά το όργανο στο οποίο ασκούνται καθώς και την προθεσμία, αντικείμενό 
τους είναι η ακύρωση ρητής ατομικής ή και κανονιστικής πράξης και επιτρέπουν μόνο 
έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας της πράξης. Οι Διοικητικές προσφυγές είναι οι 
έγγραφες αναφορές, που απευθύνει ο ιδιώτης ή ο δημοτικός σύμβουλος στη διοικητική 
αρχή που ασκεί την εποπτεία των ΟΤΑ και με τις οποίες αιτείται την ακύρωση μιας 
διοικητικής πράξης. Το δικαίωμα  αυτό των ιδιωτών κατοχυρώνεται από το ίδιο το 
Σύνταγμα, αφού στο άρθρο 10 ορίζει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να αναφέρεται 
εγγράφως στις αρχές, οι οποίες υποχρεούνται σε ταχεία ενέργεια και σε έγγραφη 
αιτιολογημένη απάντηση προς τον αναφερόμενο. Με την άσκηση αυτού του δικαιώματος 
«επιτυγχάνεται αφενός ο αυτοέλεγχος της διοίκησης με τη δυνατότητα της θεραπείας 
τυχόν παρανομιών της και αφετέρου η αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων 
και των έννομων συμφερόντων των πολιτών» ( Γέροντας Απ.2014, σελ. 283).  
 

 

4.2. Η ειδική διοικητική προσφυγή 

Στο άρθρο 25 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999- ΦΕΚ 45/Α'/9-3-1999), 

υπό τον τίτλο «Ειδική διοικητική προσφυγή- ενδικοφανής προσφυγή» ορίζεται ότι όπου 

προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, ο ενδιαφερόμενος μπορεί, για την αποκατάσταση της 

υλικής ή ηθικής βλάβης των εννόμων συμφερόντων του που προκαλείται από διοικητική 

πράξη, με προσφυγή του, να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της πράξης. «Ο 

θεσμός της ενδικοφανούς προσφυγής εντάσσεται στο πλαίσιο του διοικητικού 

αυτοελέγχου. Με τον όρο, δε, «ενδικοφανής προσφυγή», νοείται η διοικητική προσφυγή 

του άρθρου 25 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που παρέχει την εξουσία στη 

Διοίκηση να ελέγξει τις πράξεις της ως προς τη νομιμότητά τους, αλλά και στην ουσία της 
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υπόθεσης» (Κτιστάκης Σ. 2015). Όπως προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 25, 

υφίστανται τρεις (3) προϋποθέσεις για την άσκηση των τυπικών προσφυγών (ειδικής και 

ενδικοφανούς): α) έχουν ως αντικείμενο την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των 

έννομων συμφερόντων του προσφεύγοντα, β) η υλική ή ηθική βλάβη των έννομων 

συμφερόντων του προσφεύγοντα έχει συμβεί εξ αφορμής διοικητικής πράξεως. Η διάταξη 

χρησιμοποιεί τον γενικό χαρακτηρισμό «διοικητική πράξη» και όχι όπως το άρθρο 24§1 

που χρησιμοποιεί τον ειδικό όρο ατομική διοικητική πράξη», συνεπώς συνάγεται ότι η 

«διοικητική πράξη» μπορεί να είναι ατομική ή και κανονιστική, γ) η πράξη που 

προσβάλλεται πρέπει να είναι εκτελεστή, π.χ γνωμοδότηση, δεν υπόκειται σε προσφυγή 

(ΣτΕ 147/2002). 

Ωστόσο, στην περίπτωση των ΟΤΑ δεν είναι εκ του Συντάγματος δυνατή η άσκηση 
ενδικοφανούς προσφυγής, διότι αυτού του είδους η προσφυγή δεν οδηγεί μόνο σε έλεγχο 
νομιμότητας αλλά και σε εξέταση της ουσίας της υπόθεσης, η οποία δεν επιτρέπεται κατά 
το άρθρο 102 παρ. 4 του Συντάγματος. Επομένως, είναι δυνατή μόνον η άσκηση ειδικής 
διοικητικής προσφυγής, η οποία επικεντρώνεται στον έλεγχο νομιμότητας της 
προσβαλλόμενης πράξης.  
Από το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο προκύπτει ότι η άσκηση της ειδικής προσφυγής 
προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, οι οποίες καθορίζουν τη διοικητική αρχή στην οποία 
και θα υποβληθεί, την ύπαρξη ορισμένης προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει αυτή να 
ασκηθεί και ενδεχομένως τυχόν άλλες προϋποθέσεις που αφορούν το παραδεκτό της 
άσκησής της. Αντικείμενο της προσφυγής αποτελεί διοικητική πράξη είτε ατομική, είτε 
κανονιστική από την οποία και έχει προκληθεί βλάβη υλική ή ηθική στα έννομα 
συμφέροντα του προσφεύγοντος. Η διοικητική αρχή εξετάζοντας την προσφυγή διενεργεί 
έλεγχο νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης, ήτοι ελέγχει τυχόν νομικές πλημμέλειες 
που άπτονται της μη σωστής εφαρμογής των κείμενων νομοθετικών διατάξεων. Η εξουσία 
της διοίκησης εκτείνεται είτε στην αποδοχή της προσφυγής, είτε στην ακύρωση της 
προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης εν όλω ή εν μέρει, δε φτάνει, όμως, μέχρι 
τροποποίησης του περιεχομένου της πράξης. 
Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, η ειδική διοικητική προσφυγή προβλέπεται ρητά σε 
ειδική διάταξη νόμου. Ως εκ τούτου, πέραν της γενικής κατοχύρωσής της στον Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας, η άσκησή της προβλέπεται και σε ειδικές διατάξεις και 
συγκεκριμένα από αυτές του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018. Κατά την ορθή ερμηνεία των 
διατάξεων αυτών, η προσφυγή αυτή αφορά μόνον τις πράξεις των αιρετών οργάνων και 
όχι το σύνολο των πράξεων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες των ΟΤΑ. «Ως όργανα 
εννοεί ο νομοθέτης μόνον αυτά που διοικούν τους ο.τ.α. πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, 
δηλαδή, μεταξύ άλλων, δημάρχους και περιφερειάρχες, δημοτικό και περιφερειακό 
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συμβούλιο και όχι τις επιμέρους υπηρεσίες που στελεχώνονται και διευθύνονται από 
υπαλλήλους. Μια ερμηνεία που θα διεύρυνε την έννοια του οργάνου και θα περιελάμβανε 
όλες τις υπηρεσίες των ο.τ.α. θα είχε ως συνέπεια την υπερφόρτωση της Αυτοτελούς 
Υπηρεσίας από πλήθος προσφυγών κατά όλων των πράξεων των ο.τ.α., ακόμα και κατ' 
αυτών που έχουν δευτερεύουσα σημασία και κατ' ουσία θα ματαίωνε το σκοπό του 
νομοθέτη για σοβαρό έλεγχο εκείνων των πράξεων που εμφανίζουν ιδιαίτερη 
σπουδαιότητα και προέρχονται κατά τεκμήριο από αιρετά όργανα μονομελή ή συλλογικά» 
(Πικραμένος Μ. 2012, σελ.64). Η συγκεκριμένη προσφυγή ασκείται άπαξ αλλά δεν 
αποκλείεται η υποβολή συμπληρωματικών αποδεικτικών στοιχείων εντός ή εκτός της 
προθεσμίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι  δεν προβλέπεται η άσκηση ειδικής διοικητικής 
προσφυγής κατά πράξεων Ν.Π.Ι.Δ. διότι οι πράξεις των οργάνων αυτών εμπίπτουν στο 
χώρο του ιδιωτικού δικαίου. 
Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 6 του εν λόγω άρθρου ορίζεται ότι η άσκηση της 
ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ενδίκων 
βοηθημάτων στα αρμόδια δικαστήρια. Αυτό δικαιολογείται σύμφωνα με την αιτιολογική 
έκθεση του νόμου από το γεγονός ότι η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ παρέχει 
εγγυήσεις για σοβαρό και τεκμηριωμένο έλεγχο νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ και 
επομένως διευκολύνει το δικαστικό έλεγχο, όταν ο ενδιαφερόμενος επιλέγει αυτή τη λύση, 
διότι τα δικαστήρια έχουν ενώπιον τους πράξεις οι οποίες διαθέτουν νομική αρτιότητα, 
επομένως ο ενδιαφερόμενος ικανοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να 
απαιτηθεί μακρόχρονη δικαστική διαμάχη. 
 

 

4.3.Έλεγχος προϋποθέσεων παραδεκτού της προσφυγής 

    4.3.1.   Προθεσμία 
Η έναρξη της προθεσμίας για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής του άρθρου 

118 του Ν. 4555/2018 υπολογίζεται από το χρόνο: 

Α)δημοσίευσης της πράξης ή ανάρτησης στο διαδίκτυο(διαύγεια). Οι δημοσιεύσεις κατά 

την παρ. 2 του άρθρου 284 του ΚΔΚ γίνονται με τοιχοκόλληση σε ειδικό πίνακα του 

δημοτικού καταστήματος, που είναι προορισμένος για το σκοπό αυτόν και συντάσσεται 

αποδεικτικό ενώπιον δύο μαρτύρων, ενώ στην ειδική διάταξη του άρθρου 79 παρ. 4 του 

ιδίου γίνεται αναφορά για τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις. Για να ξεκινήσει η 

προθεσμία πρέπει η δημοσίευση να είναι πλήρης, ώστε να προκύπτει σαφώς το 

περιεχόμενο των πράξεων. 
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Β)Κοινοποίησης της πράξης. Αφορά την περίπτωση ατομικών πράξεων, στις οποίες η 

προθεσμία για την άσκηση προσφυγής αρχίζει από την κοινοποίηση της απόφασης του 

ΟΤΑ σε αυτόν που αφορά η πράξη ανεξάρτητα εάν αυτή έχει δημοσιευθεί. Εάν η 

κοινοποίηση γίνεται με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά, η ημερομηνία αρχίζει από την 

ημερομηνία παραλαβής που αναγράφεται στην απόδειξη του Ταχυδρομείου. Η 

κοινοποίηση γίνεται από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας ή της αρμόδιας δημοτικής 

υπηρεσίας με επίδοση, πρέπει να είναι πλήρης, δηλαδή να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 

της πράξης κατά το ουσιώδες μέρος, όπως την αιτιολογία και το διατακτικό. 

Γ)Γνώσης της πράξης. Ισοδυναμεί με την κοινοποίηση και επομένως στις ατομικές 

διοικητικές πράξεις η προθεσμία αρχίζει για εκείνον που τον αφορά από το χρονικό 

σημείο που η πράξη περιήλθε σε πλήρη γνώση του. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 7 του 

ΚΔΔιαδ., ο υπολογισμός των προθεσμιών, εάν δεν ορίζεται ειδικώς, γίνεται κατά τις 

διατάξεις των άρθρων 241-246 του Αστικού Κώδικα. 

Η ανωτέρω διαζευκτική αναφορά, δεν έχει την έννοια ότι οιοδήποτε από τα ανωτέρω 

περιστατικά συμβεί πρώτο θέτει σε κίνηση και την αντίστοιχη προθεσμία προσβολής της 

πράξης. Η έννοια της είναι ότι, ανάλογα με τη φύση της προσβαλλόμενης πράξης και τις 

ειδικότερες περιστάσεις που συναρτώνται με τη διαδικασία έκδοσής της, ένα ή 

περισσότερα(όχι ,όμως, κατ’ ανάγκην όλα) από τα ανωτέρω περιοριστικώς αναφερόμενα 

περιστατικά δύναται να κινήσει την προθεσμία προσβολής της. Το ποιο ή ποια από τα 

περιοριστικώς ως άνω αναφερόμενα περιστατικά κινεί την προθεσμία προβολής της 

πράξης εξετάζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και εξαρτάται από τη φύση της 

προσβαλλόμενης πράξης. 

 Η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών που τίθεται στο διοικούμενο για την άσκηση 

προσφυγής174 κατά απόφασης συλλογικού ή μονομελούς οργάνου των πρωτοβαθμίων 

Ο.Τ.Α. είναι αποκλειστική, δηλ. μετά την πάροδό της ο πολίτης χάνει το δικαίωμα για την 

άσκησή της, τυχόν δε ασκηθείσα προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν η 

                                                             

174 Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.1 του ΚΔΔσίας, το όργανο που εκδίδει διοικητική πράξη η οποία υπόκειται 
σε ειδική διοικητική προσφυγή, οφείλει να αναφέρει το εν λόγω δικαίωμα στην πράξη του, καθώς επίσης και 
το όργανο που είναι αρμόδιο για την εξέταση της, την προθεσμία άσκησης και τις συνέπειες που 
προβλέπονται για την παράλειψη άσκησης της. Η διοίκηση, ως κρατικό όργανο, οφείλει να γνωστοποιήσει 
την ύπαρξη δυνατότητας άσκησης της ειδικής προσφυγής, προκειμένου να μην απωλέσει ο διοικούμενος, το 
συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα άσκησης άτυπης προσφυγής. Η διοίκηση ως κρατικό όργανο, που 
μεριμνά κατά άρθρο 25 του Συντάγματος, για την ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, έχει 
υποχρέωση να διασφαλίζει την γνώση ύπαρξης της ειδικής διοικητικής προσφυγής, προκειμένου ο 
διοικούμενος να μην χάσει το δικαίωμα της αναφοράς. 
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προσφυγή αποστέλλεται στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, τότε ως 

ημερομηνία περιέλευσης στον Ελεγκτή Νομιμότητας θεωρείται αυτή που αναγράφεται 

στην απόδειξη του Ταχυδρομικού καταστήματος, όπου κατατέθηκε η προσφυγή ως 

συστημένη επιστολή (ΣτΕ 2569/2004). Η προθεσμία αυτή μπορεί να ανασταλεί μόνο για 

λόγους ανωτέρας βίας, που συντρέχουν κατά το χρόνο της εκπνοής της και διαρκούν μέχρι 

την άσκηση της προσφυγής. Ανωτέρα βία αποτελούν περιστατικά απρόβλεπτα και 

αναπότρεπτα με κανόνες άκρας επιμέλειας που εμποδίζουν την κατάθεση της προσφυγής. 

Τέτοια περιστατικά μπορεί να προκαλούν και πλήρη αδυναμία του προσφεύγοντος να 

επιμεληθεί των υποθέσεών του, έστω και δια πληρεξουσίου. π.χ περιστατικά ανωτέρας 

βίας συνιστούν η διακοπή της λειτουργίας της ΑΥΕ λόγω σεισμού, ή η βαριά ασθένεια 

του προσφεύγοντος, η οποία του απαγορεύει να ασκήσει έστω και με πληρεξούσιο την 

προσφυγή. 
Σε σχέση με τις προγενέστερες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 
3463/2006), η δεκαήμερη προθεσμία άσκησης της προσφυγής επιμηκύνθηκε πλέον για 
τους διοικούμενους, σε δεκαπενθήμερη(αρχικά με τον Καλλικράτη και διατηρήθηκε και 
στον Κλεισθένη) και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβαν γνώση αυτής οι ενδιαφερόμενοι. Η 
ανάρτηση στο διαδίκτυο αποκτά πλέον ιδιαίτερη σημασία καθώς πριν λάβει χώρα δεν 
αρχίζει η δεκαπενθήμερη προθεσμία προσβολής της πράξης. 
 «Αξίζει να σημειωθεί ότι η κοινοποίηση ή η γνώση της πράξης αποτελούν την αφετηρία 
της προθεσμίας σε περίπτωση που προσβάλλεται ατομική πράξη που αφορά τον ίδιο τον 
ενδιαφερόμενο, ενώ στις κανονιστικές πράξεις και στις λοιπές κατηγορίες πράξεων, η 
προθεσμία κινείται από τη δημοσίευση, ή την ανάρτηση της πράξης στο διαδίκτυο» 
(Πικραμένος Μ. 2012, σελ.62). 
 Ειδικότερα, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής κατά των πράξεων του δημοτικού 
συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής αρχίζει από την επομένη της ημέρας κατά την 
οποία αυτές δημοσιεύτηκαν με τον τρόπο που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση 
δημοσίευσης με πολλούς τρόπους ή μέσα, κατόπιν πρόβλεψης ειδικής ρύθμισης, η 
προθεσμία αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση. Προκειμένου να αρχίσει ο υπολογισμός 
της προθεσμίας, στις κανονιστικές αποφάσεις, θα πρέπει η δημοσίευσή τους να είναι 
πλήρης, κατά τρόπο ώστε να προκύπτει σαφώς το περιεχόμενό τους(άρθρο 79 παρ. 4 
ΚΔΚ). Ακόμη και η δημοσιευτέα περίληψη σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, 
σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 ΔΚΚ, πρέπει, έστω και κατά τρόπο συνοπτικό, να 
εμπεριέχει το ρυθμιστικό πεδίο της πράξης. 

Για τις πράξεις των ΟΤΑ, για τις οποίες προβλέπεται υποχρεωτική ανάρτηση στο 

διαδίκτυο, η δεκαπενθήμερη προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την εν λόγω ανάρτηση . 
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Μόνη, όμως η ανάρτηση δεν αρκεί για την έναρξη της προθεσμίας του άρθρου 118 του Ν. 

4555/2018, απαιτείται να έχει συντελεσθεί συγχρόνως η δημοσίευση, εφόσον πρόκειται 

για δημοσιευτέα πράξη, ή κοινοποίηση ή γνώση της πράξης. 

Για τις ατομικές πράξεις που προβλέπεται ρητώς η δημοσίευσή τους, η προθεσμία αρχίζει 

από τη δημοσίευση μόνο για τους τρίτους και όχι για εκείνους στους οποίους αφορούν. Για 

τον ενδιαφερόμενο, όμως, η προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίησή της σε αυτόν ή τη 

γνώση της175. 

 

 

    4.3.2. Έννομο συμφέρον 

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το έννομο συμφέρον 

πρέπει να είναι: 

 προσωπικό, δηλ. να υπάρχει ειδικός δεσμός του προσφεύγοντος με την προσβαλλόμενη 

πράξη, η οποία θίγει συγκεκριμένη νομική ή πραγματική κατάσταση που τον αφορά, είναι 

το συμφέρον που συνδέει τον προσφεύγοντα με έναν δεσμό ιδιαίτερο με την 

προσβαλλόμενη πράξη, που το ξεχωρίζει από το γενικό συμφέρον176. Το χαρακτηριστικό 

αυτό αποκλείει το χαρακτήρα της προσφυγής σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται γενικώς177 για 

την τήρηση178 της νομιμότητας. 

                                                             

175 «Στις ατομικές διοικητικές πράξεις, ανεξάρτητα από το εάν επιβάλλεται η κοινοποίησή τους από τις 
σχετικές διατάξεις, η προθεσμία για εκείνον που τον αφορά, αρχίζει, όταν η πράξη περιέλθει σε πλήρη 
γνώση του». Δαγτόγλου Π. , Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, Τρίτη έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
Αθήνα- Κομοτηνή, 2004, σελ. 546. 
176 «Για παραβάσεις όμως της νομοθεσίας για το περιβάλλον από τα κεντρικά ζητήματα που εξετάζονται για 
τη χορήγηση των αδειών καταστημάτων Υ.Ε., η νομολογία δέχεται μια διευρυμένη έννοια του έννομου 
συμφέροντος, με αποτέλεσμα να νομιμοποιείται ένας ευρύτερος κύκλος προσώπων στην άσκηση 
προσφυγής»(Οδηγός Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, ΥΠΕΣ, Οκτώβριος 2007, Αθήνα) 
177 Με την αριθμ. 582/2001 απόφαση του ΣτΕ αναφέρονται τα εξής: «για την ύπαρξη έννομου συμφέροντος 
δεν αρκεί το κοινό ενδιαφέρον του κάθε πολίτη για τα γενικότερα θέματα της χώρας και την τήρηση υπό της 
Διοικήσεως της αρχής της νομιμότητας, αλλά απαιτείται ύπαρξη ιδιαιτέρου δεσμού του αιτούντος προσώπου 
ή φορέως συλλογικής δραστηριότητας προς την προσβαλλόμενη πράξη και μάλιστα δεσμού εχόντος 
προσωπικό χαρακτήρα». 
178 Σύμφωνα με το αριθμ. 29518/7-8-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ αναφέρεται ότι: Με νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 
60/ 2010, 2081/ 2009) έχει κριθεί ότι ο δημοτικός σύμβουλος, εφόσον δεν έχει συμπράξει στην έκδοση της 
προσβαλλόμενης απόφασης, έχει έννομο συμφέρον ως εκ της ιδιότητάς του αυτής, για την άσκηση της 
ειδικής διοικητικής προσφυγής των άρθρων 227 του Ν. 3852/ 2010 και 151 ΚΔΚ. Τούτο διότι οι δημοτικοί 
σύμβουλοι είναι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και μεριμνούν στο πλαίσιο της άσκησης των 
καθηκόντων τους για τη τήρηση της νομιμότητας (άρθρο 135, περ. Α’ και γ’ του ΚΔΚ). Ακολούθως, θα 
πρέπει να θεωρηθεί, για τον ίδιο λόγο, ότι ο πρόεδρος και οι σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και 
ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας έχουν έννομο συμφέρον ως εκ της ιδιότητάς τους αυτής, για την 
άσκηση  της ειδικής διοικητικής προσφυγής των άρθρων 227 του Ν. 3852/ 2010 και 151 ΚΔΚ, κατά των 
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άμεσο, δηλ. την βλάβη να υφίσταται ο ίδιος ο προσφεύγων και όχι άλλο πρόσωπο, με το 

οποίο αυτός συνδέεται με ορισμένη σχέση (π.χ σύζυγος), με την έννοια ότι ανήκει 

απευθείας στον ασκούντα την προσφυγή και όχι σε τρίτο πρόσωπο και εμμέσως μόνο στον 

αιτούντα, 

ενεστώς, δηλ. να υφίσταται συγχρόνως κατά το χρόνο λήψης της απόφασης από τον 

Ο.Τ.Α., κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής και κατά το χρόνο εξέτασης της 

προσφυγής. Να υπάρχει στο πρόσωπο του αιτούντος σε τρία χρονικά σημεία, δηλαδή κατά 

την έκδοση της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης, κατά την άσκηση του ενδίκου μέσου 

και κατά τη συζήτηση της υπόθεσης. (Βλ. και ΣτΕ Ολ 1002/2007). Η προσφυγή είναι 

απαράδεκτη εάν το συμφέρον είναι γενικό, μελλοντικό και αβέβαιο ή παρωχημένο ή 

αόριστο, ή προσδοκώμενο ή αφηρημένο ή ανύπαρκτο. Στις διατάξεις του Κ.Δ.Διαδ. το 

έννομο συμφέρον179 προϋποθέτει «υλική ή ηθική βλάβη» που ήδη υπάρχει ώστε να αιτηθεί 

την αποκατάστασή της. Η βλάβη που αποδίδεται στην πράξη πρέπει να έχει επέλθει ή να 

είναι λογικά αναπόφευκτη. (Βλ. και ΣτΕ.4045/1996). 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 «Δικαίωμα για την άσκηση της 

ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί180 του οικείου δήμου , 

ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η 

προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου 

βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν 

σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει 

κοινωνικούς σκοπούς». 

 
 

  4.3.3. Φύση της προσβαλλόμενης  πράξης 
Για να είναι παραδεκτή η προσφυγή, πρέπει η προσβαλλόμενη πράξη να έχει εκτελεστό 

χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι η ρύθμιση που θεσπίζεται με αυτή είναι υποχρεωτική, εκτός 

αν ρητά προκύπτει ότι είναι δυνητική. Η διοίκηση στο πλαίσιο της εξαιρετικά εκτεταμένης 

δράσης της εκδίδει μεγάλο αριθμό πράξεων ή εγγράφων που μπορεί να μην διαθέτουν 
                                                                                                                                                                                         

αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν τις κοινότητές τους, εφόσον δεν έχουν συμπράξει στην 
έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης. 
179 Ο Τάχος Αν. 2008, οπ.π.  σελ. 910 αναφέρει ότι «Το συμφέρον είναι «έννομο», εξ ορισμού, όταν δεν 
αντίκειται σε κανόνα δικαίου» 
180 Η εν λόγω διάταξη συμπεριλήφθηκε σε συμμόρφωση στην αριθμ. 270/2017 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η 
οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών 



 91 

εκτελεστό χαρακτήρα. Δεν έχουν εκτελεστό χαρακτήρα, και άρα προσβάλλονται 

απαράδεκτα181, τα εσωτερικά διαβιβαστικά έγραφα, συστάσεις- υποδείξεις, εγκύκλιοι-

οδηγίες, πληροφορίες-ανακοινώσεις, πράξεις υποκείμενες σε έγκριση, πράξεις 

γνωμοδοτικού χαρακτήρα,  τα πρακτικά ορκωμοσίας,  κλπ.  Επίσης δεν μπορούν να 

προσβληθούν και οι ανυπόστατες182 διοικητικές πράξεις, οι οποίες δεν παράγουν έννομα 

αποτελέσματα ούτε δημιουργούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις και η διοίκηση δε δεσμεύεται 

από τους χρονικούς περιορισμούς οποτεδήποτε θελήσει και τυπικώς να τις άρει. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα προσφυγής κατά ανυπόστατης απόφασης είναι όταν η 

προσφυγή στρέφεται κατά απόφασης που δεν έχει δημοσιευθεί, σύμφωνα με το νόμο που 

επιβάλλει τη δημοσίευσή της , προκειμένου αυτή να αποκτήσει νόμιμη υπόσταση, διότι 

αυτή δεν έχει «τελειωθεί» δηλαδή δεν έχει στην ουσία εκδοθεί. Έτσι, είναι ανυπόστατη183 η 

κανονιστική πράξη αν αυτή δεν έχει δημοσιευθεί και η ατομική διοικητική πράξη αν δεν 

έχει χρονολογηθεί και υπογραφεί. 

 

4.4. Έλεγχος προϋποθέσεων βασιμότητας της προσφυγής 
Εφόσον εξεταστεί το παραδεκτό της προσφυγής και πληρούνται όλα τα κριτήρια που 

προαναφέρθηκαν τότε εξετάζεται και η βασιμότητα184 της δηλ. το αρμόδιο όργανο 

                                                             

181 ¨Όπως αναφέρει ο Τάχος Αν. 2008 οπ.π. σελ. 330 «Ενώπιον του εποπτικού οργάνου, που ελέγχει τη 
νομιμότητα των πράξεων των οργάνων των ΟΤΑ, προσβάλλονται μόνο οι εκτελεστές διοικητικές πράξεις. 
Έτσι , στερείται εκτελεστού χαρακτήρα η απόφαση του που αφορά άσκηση ελέγχου επί μη εκτελεστών 
πράξεων(ΣτΕ 4252/1996, 2665/1997, 1589/1998, 1506/2001, 147/2002) 
182 Σύμφωνα με τους Γέροντα et al , 2015 σελ. 206 «Ανυπόστατη πράξη είναι: α)η πράξη που εκδίδεται από 
ιδιώτη, κατά νόσφιση εξουσίας, από πρόσωπο δηλ. που ασκεί αυθαίρετα τη δημόσια εξουσία, χωρίς πράξη 
διορισμού ή εκλογής ή με διορισμό ανυπόστατο ή εκλογή ανυπόστατη, β)η πράξη που δεν φέρει τα 
εξωτερικά κατά νόμο γνωρίσματα διοικητικής πράξης και επομένως δεν έχει συμπληρωθεί η διαδικασία 
παραγωγής της, δηλ. η πράξη που δεν φέρει υπογραφή, χρονολογία, έγγραφο κατ’ αρχήν τύπο, καθώς και 
αυτή που, αν και δημοσιευτέα, δεν έχει δημοσιευθεί, γ)η πράξη που προέρχεται μεν από διοικητικό όργανο 
αλλά ως προϊόν είναι άμεσης ή απόλυτης δηλ. φυσικής βίας, είτε ψυχικής βίας, δηλ. απειλής, διότι στην 
περίπτωση αυτή ελλείπει εντελώς η βούληση του οργάνου που εκδίδει την πράξη. Η πράξη αυτή δεν είναι 
προϊόν της Διοίκησης αλλά αυτού ο οποίος ασκεί τη βία». 
183 «Νόμιμη υπόσταση έχει το διοικητικό όργανο όταν έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις με τις 
οποίες ένα φυσικό πρόσωπο καθίσταται διοικητικό όργανο. Το όργανο δεν έχει νόμιμη υπόσταση αν δεν 
υπάρχει η σχετική ειδική πράξη εκλογής ή διορισμού του οργάνου ή αν η πράξη είναι ανυπόστατη, διότι 
εκδόθηκε από αναρμόδιο όργανο ή έπρεπε να δημοσιευθεί και δεν δημοσιεύθηκε. Οι πράξεις διοικητικού 
οργάνου που δεν έχει νόμιμη υπόσταση δεν έχουν το χαρακτήρα διοικητικής πράξης, όντας 
ανυπόστατες»(Μανιτάκης Αντ., 2010, Δημόσια Διοίκηση και ΟΤΑ, σελ. 10). 
184 Πολλοί συγγραφείς διακρίνουν τους λόγους ακυρώσεως σε εκείνους που αφορούν την τυπική-εξωτερική 
νομιμότητα της πράξης (αναρμοδιότητα και παράβαση ουσιώδους τύπου) και σε εκείνους που αναφέρονται 
στην εσωτερική-ουσιαστική νομιμότητα ( παράβαση κατ' ουσίαν διάταξης νόμου και κατάχρηση εξουσίας). 
Βλ. Επ. Π. Σπηλιωτόπουλος "Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου ΙΙ" Αντ. Ν. Σάκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή 2002, 
σελ. 513 
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προβαίνει στον έλεγχο των προβαλλομένων λόγων για τους οποίους ζητείται η ακύρωση 

της εκτελεστής διοικητικής πράξης. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Επόπτης 

Νομιμότητας(στην παρούσα φάση Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης), στο 

πλαίσιο του κατασταλτικού ελέγχου νομιμότητας, εξετάζει μόνο τους λόγους που 

προβάλλονται με την προσφυγή185 και δεν ερευνά και άλλους λόγους ακυρότητας της 

πράξης, οι οποίοι δεν προβάλλονται από τον προσφεύγοντα . Ειδικότερα, ο έλεγχος στον 

οποίο προβαίνει ο Συντονιστής, είναι κατασταλτικός έλεγχος νομιμότητας, κατά τα όρια 

που τίθενται με τους συγκεκριμένους λόγους της προσφυγής, χωρίς δικαίωμα 

αυτεπάγγελτου ελέγχου. Οι λόγοι ακυρότητας που εξετάζονται κατά τον έλεγχο της 

προσφυγής και αναλύθηκαν λεπτομερώς στο κεφάλαιο 3 είναι:α) Αναρμοδιότητα, β) 

Παράβαση τύπων της διαδικασίας γ)  Παράβαση νόμου, δ) Κατάχρηση εξουσίας δηλ. είναι 

οι ίδιοι που εφαρμόζονται και στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των ΟΤΑ. 

Περαιτέρω, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αιτηθεί με την ειδική διοικητική προσφυγή την 

αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης σύμφωνα με το άρθρο 119  παρ. 1 του 

Ν.4555/2018. Η αναστολή χορηγείται από τον Επόπτη Νομιμότητας186 εφόσον η προσφυγή 

παρίσταται προδήλως βάσιμη ή κρίνεται ότι ο ασκών την ειδική διοικητική προσφυγή θα 

υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την εκτέλεση της πράξης. Η βλάβη νοείται ως 

ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, όταν είναι άμεση και συγκεκριμένη, δε 

στηρίζεται σε δικαίωμα τρίτου και αποδεικνύεται από τον αιτούντα ή προκύπτει από τα 

στοιχεία του φακέλου. Η πράξη αναστολής ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης του Επόπτη 

Νομιμότητας187 επί της ειδικής διοικητικής προσφυγής ή την άπρακτη πάροδο των δύο (2) 

μηνών εντός των οποίων οφείλει να αποφανθεί . «Επιτρέπεται ανάκληση της απόφασης 

που χορηγεί την αναστολή μόνο εφόσον γίνει επίκληση νεότερων κρίσιμων στοιχείων που 

δεν είχαν τεθεί υπόψη του Ελεγκτή Νομιμότητας κατά την έκδοση της απόφασής του ή 

                                                             

185 Βλ. Εγκ. 11/7666/7-2-2007 του ΥΠΕΣ σελ. 15 
186 Είχε εκδοθεί η αριθμ. 74529/2010 Υπουργική Απόφαση(ΦΕΚ 2029/2010), όπου αναφέρονταν οι 
ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση υποβολής αιτήματος 
αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης από τον Ελεγκτή Νομιμότητας, η οποία δεν είχε τεθεί σε 
εφαρμογή καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Καλλικράτη. Προφανώς θα εκδοθεί νέα απόφαση 
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Κλεισθένη. 
187 Επισημαίνεται ότι κατά τη μεταβατική περίοδο του Καλλικράτη τόσο ο Γενικός Γραμματέας όσο και ο 
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεν μπορούσαν να αναστείλουν την εκτέλεση 
προσβαλλόμενης πράξης των Δήμων και των Περιφερειών, αφού στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 238 του 
«Καλλικράτη» δεν εμπίπτουν οι διατάξεις του άρθρου 228 αυτού. Αυτό τελικά εξακολουθεί να ισχύει και 
μετά την εφαρμογή του Κλεισθένη και μέχρι την έναρξη λειτουργίας των ΑΥΕ ΟΤΑ, καθώς στο πεδίο 
εφαρμογής των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 238 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε, δεν 
εμπίπτουν οι διατάξεις του άρθρου 228 του ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 119 του 
ν.4555/2018.(Βλ. και την αριθμ.27/42203/13-8-2018 Εγκ. του ΥΠΕΣ) 
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μεταβλήθηκαν τα δεδομένα βάσει των οποίων χορηγήθηκε η αναστολή» ( Πικραμένου Μ., 

2012, σελ. 63). 

 
 
4.5.Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας 
Με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 2 του Ν. 4555/2018 ρητά πλέον προβλέπεται ως 
λόγος προσφυγής και η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας188 των συλλογικών ή 
μονομελών οργάνων των δήμων, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτών και 
των συνδέσμων τους. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε189 (15) 
ημερών από την άπρακτη παρέλευση της ειδικής προθεσμίας που, τυχόν, τάσσει ο νόμος 
για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την 
υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.  
«Η παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας συγκροτείται καταρχάς από τον νόμο και τη 
νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων ως μια πλασματική αρνητική πράξη, που 
υποκαθίσταται στην άρνηση έκδοσης της ευμενούς ρύθμισης, την οποία ζητά ο 
ενδιαφερόμενος προκειμένου να μην υπάρξει κενό δικαστικής προστασίας. Η παράλειψη 
οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας κατά την παραδοσιακή αντίληψη συνιστά έτσι απόρριψη 
του αιτήματος επί της ουσίας του, δηλαδή αρνητική ρύθμιση και όχι απλώς άρνηση 
ρύθμισης» (Γώγος Κ. 2005, σελ. 58). 
 Πρόκειται για ειδική περίπτωση σιωπηρής αρνητικής διοικητικής πράξης. Παράλειψη της 
διοίκησης σημαίνει ότι η διοίκηση δεν προβαίνει σε νομική ενέργεια που τάσσει κανόνας 
δικαίου190 αλλά και ότι απέχει από μία ενέργεια με αποτέλεσμα να ζημιώνεται ο 
διοικούμενος. Ειδικότερα, παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας κατά την έννοια του 
άρθρου 45 του π.δ. 18/89, συντελείται, όταν ειδική διάταξη νόμου επιβάλλει στη Διοίκηση 
την υποχρέωση να ενεργήσει με την έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης, μέσα σε 
ορισμένη προθεσμία που τάσσεται ρητά από κανόνα δικαίου, υποβλήθηκε η αίτηση από 
                                                             

188 Σύμφωνα με το άρθρο 63 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ορίζεται με σαφήνεια ότι η 
παράλειψη υφίσταται μόνο όταν η διοικητική αρχή δεν εκδίδει εκτελεστή διοικητική πράξη για να ρυθμίσει 
ορισμένη έννομη σχέση. 
189 Η προθεσμία έγινε δεκαπενθήμερη με το Ν. 4555/2018 ενώ πριν ήταν δεκαήμερη, προς εναρμόνιση με 
την  προθεσμία των άλλων προσφυγών κατά των πράξεων των ΟΤΑ. 
190 Σύμφωνα με τον Γώγο Κ. (2005) «Η δικαστική προσβολή παραλείψεων της διοίκησης» σελ. 59 
«..έγγραφα της διοίκησης ενημερωτικού απλώς περιεχομένου, σύμφωνα με την πάγια νομολογία των 
διοικητικών δικαστηρίων, δεν συνιστούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις, η απλή παράλειψη απάντησης δεν 
συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νόμιμής ενέργειας, εφόσον η μορφή διοικητικής δράσης που παραλείφθηκε 
δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα…Σε κάθε περίπτωση, η ουσιαστική κρίση της υπόθεσης είτε είναι ευμενής 
είτε όχι, συνδέεται άρρηκτα με την παραγωγή έννομων συνεπειών. Στις περιπτώσεις όπου το δίκαιο 
υποχρεώνει τη διοίκηση να αποφανθεί επί της ουσίας του αιτήματος για την έκδοση διοικητικής πράξης, η 
παραλειφθείσα ουσιαστική κρίση που ολοκληρώνει τη διοικητική διαδικασία θα έχει εκτελεστό χαρακτήρα. 
Συνεπώς η παράλειψη απόφανσης, ως μορφή παράλειψης έκδοσης εκτελεστής διοικητικής πράξης, κείται 
εντός της εμβέλειας της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμής ενέργειας.». 
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τον διοικούμενο στο αρμόδιο όργανο και παρήλθε άπρακτη η προθεσμία που καθορίζεται 
για την έκδοση της πράξης, ή εάν δεν καθορίζεται τέτοια προθεσμία, παρήλθε άπρακτο το 
διάστημα των τριών μηνών191 από την υποβολή της αίτησης. «Η υποχρέωση αυτή υπάρχει 
πάντοτε στην περίπτωση που η Διοίκηση έχει δέσμια αρμοδιότητα. Όταν η Διοίκηση έχει 
διακριτική ευχέρεια για την έκδοση της πράξης, παράλειψη υπάρχει μόνο στο μέτρο που 
συνάγεται κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας, δηλ. υπέρβαση των άκρων ορίων της. 
Παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας δεν θεμελιώνεται στις περιπτώσεις που από τις 
διατάξεις παρέχεται στη Διοίκηση ευρεία διακριτική ευχέρεια (ΣτΕ 4628/1983)» 
(Γέροντας et al 2015, σελ.185). 
 Η παράλειψη όμως της διοίκησης να προβεί σε ενέργεια συνιστά στην ουσία μορφή 
κακοδιοίκησης και αυτό γιατί εκ του νόμου έχει υποχρέωση να απαντήσει στον 
διοικούμενο μέσα στο ανώτατο χρονικό όριο που είναι οι τρεις μήνες, εφόσον δεν 
προβλέπεται άλλη προθεσμία οριζόμενη από το νόμο192. 
Πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση που ο Επόπτης ΟΤΑ κάνει δεκτή την προσφυγή 
ενδιαφερομένου κατά παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας της Διοίκησης στην ουσία απλά 
διαπιστώνει ότι αυτή έχει συντελεστεί, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να υποκαταστήσει το 
αρμόδιο όργανο , που είναι υπεύθυνο για την έκδοση της πράξης. 
Σύμφωνα με την παρ. 3 του προαναφερόμενου άρθρου σε περίπτωση υποβολής αίτησης 
θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες 
για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. 
προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση 
απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α' 45). 
 

4.6.Απόφαση του Επόπτη Νομιμότητας επί της προσφυγής  
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Οργανισμού κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, η εποπτεία του Κράτους 

                                                             

191 Εξ άλλου, για να υπάρξει υποχρέωση της Διοικήσεως να προβεί σε ορισμένη νόμιμη ενέργεια απαιτείται η 
υποβολή σχετικής αιτήσεως του διοικουμένου ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού οργάνου, συνοδευομένης 
από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Εάν, δε, τα δικαιολογητικά αυτά δεν υποβληθούν ταυτοχρόνως με την 
αίτηση ή εάν, κατά την αιτιολογημένη κρίση της Διοικήσεως, προς εξέταση του αιτήματος απαιτείται η 
υποβολή κρίσιμων συμπληρωματικών στοιχείων, αφετηρία του τριμήνου, μετά την άπρακτη παρέλευση του 
οποίου στοιχειοθετείται παράλειψη της Διοικήσεως να προβεί στην οφειλομένη νόμιμη ενέργεια, δεν είναι η 
ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως, αλλά η μεταγενέστερη ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ή 
των συμπληρωματικών στοιχείων του φακέλου (ΣτΕ 4531/2009, 3573/2003 επτ. κ.α.) (ΣτΕ 812/ 2013) 
192 Το τρίμηνο με την πάροδο του οποίου έχει συντελεστεί η παράλειψη, δεν μετατοπίζεται από την γενική 
υποχρέωση της διοίκησης να διεκπεραιώνει μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών τις υποθέσεις των 
διοικούμενων σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΚΔΔιαδ. 
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επί των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 του 
«Καλλικράτη», ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού και τα Τμήματα Διοικητικού- 
Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται193 επί της προσφυγής εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο 
(2) μηνών, αφότου αυτή υποβληθεί. Η προθεσμία αυτή αρχίζει καταρχήν από την 
ημερομηνία που πρωτοκολλήθηκε αυτή στην αρμόδια Υπηρεσία. 
 Εν τούτοις, η έναρξη της αποκλειστικής προθεσμίας για την εξέταση της προσφυγής 
προϋποθέτει τη λήψη της πράξεως και των στοιχείων που προβλέπονται από το νόμο για 
την έκδοσή της και είναι κρίσιμα για τη διάγνωση της υποθέσεως (Μαυρίκας Ν. 2008). 
Συναφώς, το ΣτΕ (βλ. 1530/2006, 637/2002) έχει κρίνει ότι: «Η προθεσμία που τάσσεται 
από το άρθρο 150 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για να εξετασθεί η προσφυγή, είναι 
μεν αποκλειστική, αρχίζει όμως από τη λήψη της πράξης και των στοιχείων που 
προβλέπονται από το νόμο για την έκδοσή της και είναι κρίσιμα για τη διάγνωση της 
υπόθεσης». Τέτοιο στοιχείο κρίσιμο για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας μπορεί να 
αποτελεί το έγγραφο με τις απόψεις της Υπηρεσίας194, εφόσον παρίσταται αναγκαίο να 
εκθέσει η Υπηρεσία αυτή δεδομένα ή να παράσχει διευκρινίσεις σε σχέση με το 
πραγματικό της υποθέσεως. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η προσφυγή 
θεωρείται απορριφθείσα, ως εξαντληθείσης, κατά χρόνο, της αρμοδιότητας του Επόπτη 
ΟΤΑ.  
Η απόφαση επί της προσφυγής του Επόπτη ΟΤΑ (στην παρούσα φάση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης), αναρτάται στο διαδίκτυο, δημοσιεύεται (Άρθρο 121 παρ. 1 
και 2 του Ν. 4555/2018) και κοινοποιείται εκτός από τον προσφεύγοντα και στον 
εμπλεκόμενο Ο.Τ.Α., ο οποίος οφείλει να συμμορφωθεί με αυτήν, αλλά και στον οικείο 
Δημοτικό Διαμεσολαβητή. Η συμμόρφωση επιβάλλει την άμεση εκτέλεση των 
αποφάσεων του Επόπτη ΟΤΑ, καθώς και την αποχή από κάθε ενέργεια που αντίκειται στο 
περιεχόμενο των αποφάσεων αυτών. Η παράβαση της υποχρέωσης συμμόρφωσης συνιστά 
σοβαρή παράβαση καθήκοντος , η οποία ελέγχεται πειθαρχικά  τόσο για τους  υπαίτιους 
αιρετούς σύμφωνα με τα άρθρα 125 και 126195 του Ν. 4555/2018, όσο και των υπαλλήλων, 

                                                             

193 Η διοίκηση υποχρεούται να απαντήσει, δηλ. απαγορεύεται η διοικητική αδράνεια(βλ. Τάχος Αν., 2008 
σελ. 900). Αν δεν απαντήσει εμπρόθεσμα, τότε ενδέχεται να θεμελιωθεί ως λόγος παρανομίας της η 
παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας(άρθρο 45 παρ. 5, α’ Π.Δ. 19/1989) 
194 Έχει κριθεί από τη νομολογία του ΣτΕ (βλ. ΣτΕ 757 και 758/2006) ότι «σε περίπτωση που οι ΟΤΑ δεν 
αποστείλουν έγκαιρα τα απαιτούμενα στοιχεία του φακέλου για την εξέταση της προσφυγής η 
προσβαλλόμενη πράξη μπορεί να ακυρωθεί και μάλιστα επιτρέποντας στον Ελεγκτή να συνάγει τεκμήριο 
βασιμότητας των ισχυρισμών του προσφεύγοντος»(βλ. σημειώσεις ΕΚΔΔΑ σελ. 13, εισηγήτρια Κιουρκτσή 
Ευφροσύνη, Θεσσαλονίκη 2013) 
195 Στην παρούσα χρονική στιγμή και μέχρι την έναρξη της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου, δηλ. μετά την 1η 
Σεπτεμβρίου 2019 ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 233 και 234 του Ν. 3852/2010. 
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σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 3584/2007. Τέλος, οι αποφάσεις του Επόπτη ΟΤΑ 
προσβάλλονται στα αρμόδια δικαστήρια με τα ένδικα βοηθήματα που προβλέπονται από 
την κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 121 παρ. 3 ν. 4555/2018.). 
 Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της 
αντίστοιχης αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) μηνών, που έχει ο Επόπτης ΟΤΑ, 
οφείλει, για λόγους που υπαγορεύονται από την τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης, 
να ενημερώσει τον προσφεύγοντα για την τεκμαιρόμενη σιωπηρή απόρριψη της 
προσφυγής του (Ν.Σ.Κ. 34/2008 ). Για τη συγκεκριμένη διάταξη , που καλό είναι να 
αποφεύγεται, έχουν διατυπωθεί και αντίθετες απόψεις. «Η συγκεκριμένη διάταξη είναι 
αντισυνταγματική. Διότι το Κράτος υποχρεούται να ασκεί επί των ΟΤΑ «αποκλειστικά 
έλεγχο νομιμότητας όπως νόμος ορίζει»(αρθ. 102 παρ. 4 α’-β’ του Συντ.), υπό την έννοια 
της έκδοσης πράξης κρατικού οργάνου που έχει ελέγξει ρητά τη δράση των ΟΤΑ. Το 
περιεχόμενο της εποπτικής πράξης, πρέπει να είναι ρητά θετικό(= επικυρώνει) ή ρητά 
αρνητικό(= ακυρώνει). Διότι με τη μέθοδο της παράλειψης έκδοσης ρητής πράξης, η οποία 
συνεπάγεται θετικό αποτέλεσμα(= επικυρωθεί), δεν ασκείται πραγματικός έλεγχος αλλά 
μόνο πλασματικός(= θεωρείται). Ο νόμος που προβλέπει το άρθ. 102 παρ. 4, α’-β’ του 
Συντ., δεν επιτρέπεται να «ορίζει» ως τρόπο άσκησης ελέγχου νομιμότητας την νομικο-
πολιτική υπεκφυγή» (Τάχος Αν. 2008, σελ. 329). 
Οι αποφάσεις του Επόπτη ΟΤΑ υποχρεωτικά κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους δηλ. 
στον εμπλεκόμενο ΟΤΑ, ο οποίος οφείλει να συμμορφωθεί σ’ αυτή, και σε αυτόν που έχει 
ασκήσει την προσφυγή, εντός 5 ημερών από την έκδοση τους αναρτώνται στο διαδίκτυο 
αμελλητί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» και δημοσιεύονται υποχρεωτικά, 
στην επίσημη ιστοσελίδα της οικείας Α.Υ.Ε. ΟΤΑ. Για την εξασφάλιση της συνταγματικής 
προστασίας απαιτείται να  καθίσταται γνωστό στον διοικούμενο, ότι κατά της 
συγκεκριμένης πράξης, που του κοινοποιείται, προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης της 
ειδικής προσφυγής στην επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, τουλάχιστον μέχρι 
την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου ΟΤΑ, η αποκλειστική 
προθεσμία άσκησης της καθώς και το αφετήριο για αυτήν γεγονός. 

 

4.7.Η προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 
3463/2006 . 
 Κατά των αποφάσεων του Επόπτη ΟΤΑ (Συντονιστή), οι οποίες εκδίδονται ύστερα από 
προσφυγή κατά το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018 καθώς και των ακυρωτικών αποφάσεων 
του ίδιου οργάνου, που εκδίδονται στο πλαίσιο του υποχρεωτικού ή αυτεπάγγελτου 
ελέγχου νομιμότητας των άρθρων 116 και 117, του προαναφερόμενου νόμου, μπορεί να 
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ασκήσει προσφυγή196 οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ενώπιον της Ειδικής 
Επιτροπής197 του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 . Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
131 του Ν. 4555/2018 «1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 
Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 
του παρόντος ασκείται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις 
Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ., οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των 
Περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση198». Ειδικότερα, στις 
διατάξεις του άρθρου 151 του Κ.Δ.Κ. αναφέρεται ότι «οποιοσδήποτε έχει έννομο 
συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα(πλέον Συντονιστή), 
που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 149 και 150, ενώπιον της Ειδικής 
Επιτροπής του άρθρου 151, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της 
απόφασης ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής199». Περαιτέρω, κατά τις 
διατάξεις των άρθρων 116, 117, 118 και 131 του Ν. 4555/2018, σε προσφυγή ενώπιον της 
επιτροπής200 του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ., υπόκεινται οι αποφάσεις του Συντονιστή, οι 

                                                             

196 Σύμφωνα με την αριθμ.79/2008 γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό 
Εσωτερικών (11725/20-3-2008/εγκ. 15) «η ασκηθείσα προσφυγή κατά της νομιμότητας απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα ή της σιωπηρής απόρριψης ή της παράλειψης οφειλόμενης ενέργειας, συνιστά για 
λόγους χρηστής Διοίκησης, λόγο αναστολής της διαδικασίας του διαγωνισμού επιλογής μελετητή.» 
197 Στην Επιτροπή συμμετέχει μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αντί για το δικαστικό 
λειτουργό, και το οποίο προεδρεύει της Ειδικής Επιτροπής. Πλην του Προέδρου, στην εν λόγω Επιτροπή 
συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της Ειδικής Επιτροπής, ο οποίος 
αναπληρούται από μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου, το οποίο ορίζεται από τον ίδιο και ένας αιρετός 
εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ) του πολυπληθέστερου νομού, με αναπληρωτή, που 
προέρχεται από την ΠΕΔ του επόμενου σε πληθυσμό Νομού, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση του οικείου 
διοικητικού συμβουλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη σύνθεση αυτής της Επιτροπής απουσιάζει 
εκπρόσωπος της Διοίκησης για λόγους αμερόληπτης κρίσης. 
198 Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης(πλέον Συντονιστή) και στην αριθ. 60/αριθ. πρωτ. 74895/30-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρεται ότι «οι Ειδικές Επιτροπές του 
άρθρου 152 ΚΔΚ συνεχίζουν να λειτουργούν με την ίδια συγκρότηση και χωρική αρμοδιότητα μέχρι την 
έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ. 
199 Σύμφωνα με την αριθμ. 534/2008 απόφαση του ΣτΕ (Επιτροπή Αναστολών) «Η εμπρόθεσμη άσκηση των 
προσφυγών, δηλ ενώπιον του ΓΓΠ και ενώπιον της Επιτροπής 152, οι οποίες δεν έχουν ενδικοφανή 
χαρακτήρα, διακόπτουν την προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως ακύρωσης. Μετά την πάροδο των προθεσμιών, 
δηλ. των δύο μηνών για την έκδοση απόφασης του ΓΓΠ και του ενός μηνός της Επιτροπής 152, οι οποίες 
είναι αποκλειστικές, ο ΓΓΠ και η Ειδική Επιτροπή  στερούνται πλέον της εξουσίας να αποφανθούν επί της 
ασκηθείσης ενώπιον τους προσφυγής, σε περίπτωση δε μη εμπρόθεσμης προσβολής με αίτηση ακυρώσεως 
της κατά τα ανωτέρω σιωπηρής απόρριψης της προσφυγής, η ακύρωση της επιγενόμενης αποφάσεως τους, 
με την οποία απορρίπτεται η προσφυγή, είναι αλυσιτελής (πρβλ. ΣτΕ 3684/2007 κλπ)» 
200 Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση προσφυγής Δήμου ή Νομικού προσώπου κατά πράξης του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 ΚΔΚ θεωρούμε ότι 
αποτελεί η προηγούμενη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ως αρμόδια για την άσκηση των 
ένδικων μέσων σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιβ’ του Καλλικράτη) για μεν το Δήμου ή του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τα λοιπά Ν.Π. Όμως αυτή η προϋπόθεση δεν φαίνεται να τηρείται ευλαβικά από 
τις αρμόδιες Επιτροπές. 
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οποίες εκδίδονται στα πλαίσια του διενεργούμενου ελέγχου νομιμότητας των πράξεων των 
συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, είτε κατόπιν προσφυγής, που ασκείται 
ενώπιον αυτού, κατά αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων.  
Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής 
για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας201 

(πλέον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης), για όσα θέματα δε ρυθμίζονται ειδικώς 
με την ως άνω απόφαση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999), ενώ η Ειδική Επιτροπή, αποφασίζει 
σε δημόσια συνεδρίαση και εκδίδει τις αποφάσεις της202 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της προσφυγής σε αυτήν. Μετά την παρέλευση της 
προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών προς έκδοση απόφασης, η Ειδική Επιτροπή είναι 
πλέον αναρμόδια κατά χρόνο να επιληφθεί της εξέτασης της προσφυγής (ΣτΕ 4146/2009, 
368/2009, 1190/2006), καθώς και ότι στην περίπτωση της έκδοσης της σχετικής απόφασης 
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτή απεκδύεται κάθε αρμοδιότητας επανόδου, είτε 
αυτεπάγγελτα, είτε μετά από αίτηση θεραπείας ή αίτηση ανάκλησης (ΣτΕ 1985/2010). 
Απόφαση της Επιτροπής, η οποία εκδίδεται μετά την παρέλευση της τριακονθήμερης 
προθεσμίας, είναι ακυρωτέα, ως κατά χρόνο αναρμοδίως εκδοθείσα, ωστόσο, μέχρι την 
ακύρωσή της, η απόφαση της Επιτροπής, έστω και αν εκδόθηκε εκπρόθεσμα, είναι 
εξοπλισμένη με το τεκμήριο της νομιμότητας και υποχρεώνει τους ΟΤΑ σε 
συμμόρφωση203 . Εάν παρέλθει η προθεσμία, χωρίς να εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής, 
θεωρείται ότι η προσφυγή έχει απορριφθεί. Στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή εκδίδει 
σχετική διαπιστωτική πράξη. 
Καταρχήν εξετάζεται εάν η προσφυγή204 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής έχει ασκηθεί 
παραδεκτά. Ως ημερομηνία  υποβολής της προσφυγής λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης 
στο πρωτόκολλο της Ειδικής Επιτροπής και στην περίπτωση που αυτή αποσταλεί με 
συστημένη επιστολή η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου, ενώ σε περίπτωση 
κατάθεσης σε άλλη αρχή, αυτή οφείλει να τη διαβιβάσει εντός πέντε (5) ημερών, οπότε η 

                                                             

201 Βλ. αριθ. Αποφ. 31925- ΦΕΚ 1020/Β'/22-06-2007 
202 Οι αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006  προσβάλλονται ή με αίτηση ακύρωσης 
ενώπιον του ΣτΕ ή αν ορίσει ο νόμος ότι είναι αρμόδια τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια με προσφυγή. 
203 Βλ. την αριθμ. 127/2011 απόφαση του ΕΣ Κλιμ. Ζ' 
204 «Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι η προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, παρόλο που δι' αυτής 
προσάπτεται σφάλμα στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, δεν έχει χαρακτήρα γνήσιου 
«ενδίκου μέσου», καθότι στο πλαίσιο αμιγώς διοικητικής διαδικασίας, μόνο ως στάδιο, οιονεί 
δευτεροβάθμιας κρίσης θα ήταν δυνατόν να νοηθεί» (Μαυρίκας Ν.,2008, Η εποπτεία του Κράτους επί των 
πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ,  σελ. 10). 



 99 

προθεσμία205 αρχίζει από την ημερομηνία που αυτή περιέρχεται στην Επιτροπή. Μετά τον 
έλεγχο του εμπροθέσμου και του παραδεκτού της προσφυγής, η Επιτροπή ασκεί έλεγχο 
νομιμότητας μόνο επί των λόγων206 που προβάλλονται με την προσφυγή κατά της πράξης 
του Συντονιστή, δηλαδή η κρίση της Επιτροπής οριοθετείται από τα σφάλματα που ο 
προσφεύγων αποδίδει στην απόφαση του Συντονιστή και τα οποία συγκροτούν και τους 
αντίστοιχους λόγους της προσφυγής. Επομένως, η επιτροπή δεν μπορεί να ερευνήσει 
άλλους λόγους ακυρότητας, οι οποίοι δεν προβάλλονται από τον προσφεύγοντα207. 
Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια με 
αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στις διατάξεις του άρθρου 
153 του ΚΔΚ προβλέπεται η κοινοποίηση των αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής στο 
Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας(πλέον Συντονιστή), στο Δήμο ή στο νομικό του 
πρόσωπο ή στο σύνδεσμο και στον προσφεύγοντα, καθώς και η υποχρεωτική δημοσίευσή 
τους με φροντίδα του Δήμου ή της Κοινότητας με ανάρτηση στο κατάστημα του οικείου 
οργανισμού. Αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής που δε δημοσιεύτηκαν θεωρούνται 
ανυπόστατες (βλ. ΣτΕ 402/2005, 2753/2003, 5745/96). 
Από τις διατάξεις του άρθρου 154 του Ν. 3463/2006 απορρέει η υποχρέωση 
συμμόρφωσης των αιρετών οργάνων των Δήμων και Κοινοτήτων και των διοικήσεων των 

                                                             

205 Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/ 1999, Α΄45), ο 
υπολογισμός των προθεσμιών, εάν δεν ορίζεται  ειδικώς, γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 241 – 246 
του Αστικού Κώδικα Άρθρο 241  «'Έναρξη» : Η προθεσμία αρχίζει την  επόμενη  της  ημέρας  όπου  έγινε  
το  γεγονός που αποτελεί την αφετηρία της.  Για  τη συμπλήρωση της ενηλικίωσης υπολογίζεται και η ημέρα 
της  γέννησης. 'Άρθρο 242 «Λήξη»: Η προθεσμία λήγει  όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και,   αν  
είναι  κατά  το  νόμο  εορτάσιμη,  όταν περάσει ολόκληρη η επόμενη  εργάσιμη. 'Άρθρο 243 «Εβδομάδα, 
μήνας, χρόνος»:  Προθεσμία   που  έχει  υπολογιστεί  σε  εβδομάδες  λήγει  μόλις περάσει η αντίστοιχη 
ομώνυμη ημέρα της τελευταίας εβδομάδας. Προθεσμία  που έχει προσδιοριστεί σε μήνες λήγει μόλις περάσει  
η ημέρα του τελευταίου μηνός που αντιστοιχεί σε αριθμό  με  την  ημέρα  που  άρχισε,  και,  αν  δεν  υπάρχει 
αντίστοιχη, η τελευταία ημέρα του μηνός.  Προθεσμία που έχει προσδιοριστεί σε χρόνια λήγει μόλις περάσει  
η αντίστοιχη ημερομηνία του τελευταίου χρόνου. 'Άρθρο 244 «Προθεσμία μισού χρόνου έχει την έννοια  
προθεσμίας έξι μηνών»: Προθεσμία μισού μηνός έχει την έννοια προθεσμίας δεκαπέντε  ημερών. Αν  η  
προθεσμία  που έχει προσδιοριστεί αποτελείται από μήνες  και ημέρες,  πρώτα  υπολογίζονται  οι  μήνες  και  
κατόπιν  γίνεται   η πρόσθεση των ημερών. 'Άρθρο 245:  Αν η προθεσμία παραταθεί, η νέα αρχίζει  αφότου 
περάσει η πρώτη. 'Άρθρο 246: Ως αρχή του μηνός νοείται η πρώτη,  ως μέση η δέκατη πέμπτη και  ως τέλος 
η τελευταία ημέρα του.» 
206 Διαφορετική άποψη εκφράζει ο Τάχος Ι., 2008 σελ. 330, όπου αναφέρει «Η Ειδική Επιτροπή, μπορεί να 
ερευνά και αυτεπάγγελτα λόγους νομιμότητας(ΣτΕ 2790/2003), δηλ. παρανομίας. Η αντίθετη άποψη (βλ. 
Υπουργείου Εσωτερικών εγκ. 11/2007)δεν είναι βάσιμη κατά τον νόμο». 
207 Βλ. την αριθμ. εγκ.11/2007 του  ΥΠΕΣΔΔΑ. «Με το δεδομένο ότι η κρίση της Ειδικής Επιτροπής 
οριοθετείται από τα σφάλματα που αποδίδει ο προσφεύγων στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας και τα οποία συγκροτούν και τους αντίστοιχους λόγους της προσφυγής, έχω τη γνώμη, ότι δεν 
καταλείπεται ευχέρεια αυτεπαγγέλτου έρευνας και άλλων λόγων νομιμότητας, πλην εκείνων των οποίων 
γίνεται ρητή επίκληση». (Νικ. Μαυρίκας: Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Α’βαθμιων ΟΤΑ- Επιμορφωτικές 
συναντήσεις αιρετών για την εφαρμογή του νέου Δ.Κ.Κ.) 
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νομικών προσώπων και των Συνδέσμων αλλά και του Συντονιστή,που δεν μπορούν να 
αποστούν από όσα έκρινε η Επιτροπή με την ακυρωτική της πράξη. Σε αντίθετη 
περίπτωση διαπράττουν σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά για 
τους ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 236 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει μετά την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4555/2018.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 
5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 Προκειμένου να διαμορφωθεί για τον αναγνώστη της παρούσας εργασίας μια 

ολοκληρωμένη εικόνα για την εφαρμογή των πολυδαίδαλου και απαιτητικού θεσμικού 

πλαισίου, παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό η εικόνα της συνολικής ελεγκτικής 

δραστηριότητας συγκεκριμένης χωρικής ενότητας (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας- Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Τρικάλων) σε συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα (2011-2018). 

  Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας είναι μία από τις επτά (7) 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που συστάθηκαν με το άρθρο 6 του Ν.3852/2010 και 

εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα. 

Η οργάνωση της έχει οριστεί με το Π.Δ. 138 (ΦΕΚ 231/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 28 του Ν.  4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47/11-05-2015) και από το άρθρο 92 του Ν. 

4446/2016 (ΦΕΚ Α΄240/22-12-2016). Σε κάθε νομό της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης(συνολικά 9) λειτουργούν Τμήματα Διοικητικού- Οικονομικού, (με εξαίρεση το 

νομό της έδρας, όπου ο έλεγχος γίνεται από το Τμήμα Προσωπικού), τα οποία, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 138/2010 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 

131 του Ν. 4555/2018, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 

Εποπτείας ΟΤΑ ασκούν την εποπτεία του Κράτους επί των ΟΤΑ και των Νομικών τους 

Προσώπων.  

Θεωρήσαμε χρήσιμο αρχικά να αποτυπωθούν σε πίνακες στοιχεία συνολικά όλων των 

νομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που αφορούν το συνολικό αριθμό των αποφάσεων 

των ΟΤΑ για τα έτη 2013 και 2014 και  ποιες κατηγορίες αφορούσαν ενώ στη συνέχεια ο 

έλεγχος επικεντρώνεται στο Τμήμα Διοικητικού –Οικονομικού Ν. Τρικάλων, όπου γίνεται 

μια αναλυτική επεξεργασία για τα έτη 2011 έως 2018 για τις ακυρώσεις των αποφάσεων 

και των κατηγοριών αυτών, τις υποβληθείσες προσφυγές (σε ποιες αποφάσεις, πόσες 

δικαιώθηκαν και πόσες όχι), ενώ συγκεντρώθηκαν στοιχεία και για τις αποφάσεις της 

Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 των ίδιων ετών για τους ΟΤΑ του Ν. 

Τρικάλων.  
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Σημειώνεται ότι για τα στοιχεία αυτά έγινε αναλυτική και εμπεριστατωμένη έρευνα στο 

φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των ετών 2011-2018 του Τμήματος Διοικητικού – 

Οικονομικού Ν. Τρικάλων, ενώ χρησιμοποιήθηκαν τα συνολικά στοιχεία της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης από προηγούμενη καταγραφή που είχε γίνει για τα έτη 2013 

και 2014. 

 

5.2.Αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τα έτη 2013 και 2014 
Στους πίνακες που ακολουθούν γίνεται καταγραφή των αποφάσεων που απεστάλησαν στα 

Τμήματα Διοικητικού- Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς 

Ελλάδας για τα έτη 2013 και 2014, καθώς και σε ποιες κατηγορίες αποφάσεων αυτές 

ανήκουν αλλά και πόσες από αυτές εγκρίθηκαν ή ακυρώθηκαν. Τα συγκεκριμένα στοιχεία 

των δύο αυτών χρόνων, που είναι περίπου στο μεσοδιάστημα της οκταετούς διάρκειας 

εφαρμογής του «Καλλικράτη» μέχρι σήμερα, μπορούν να μας βοηθήσουν να 

κατανοήσουμε καλύτερα τη δυναμική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 

Στερεάς Ελλάδας, αφού και τα επόμενα χρόνια λίγο ως πολύ δεν υπάρχουν σημαντικές 

αλλαγές ως προς τον όγκο των αποφάσεων, και συγχρόνως να δούμε τις διαφορές ανά 

νομό, που σίγουρα έχουν να κάνουν με τα αντίστοιχα Τμήματα, που παρά τις προσπάθειες 

της Διεύθυνσης Διοίκησης δεν ήταν δυνατό να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. 

 

Πίνακας 5.1. 

Κατηγορίες αποφάσεων ανά Νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έτη 2013 και 2014 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 

ΝΟΜΟΣ ΕΤΟΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝ
ΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑ-
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
- ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΡΑΞΕΙΣ 

2013 1703 802 182 154 565 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

2014 1794 827 200 119 648 

2013 1561 684 141 306 430 
TΡΙΚΑΛΩΝ 

2014 1505 655 131 331 388 

2013 1764 771 40 133 624 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

2014 1713 527 156 141 653 

2013 1050 355 192 108 395 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

2014 977 288 170 123 396 
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2013 798 137 49 23 414 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

2014 699 109 42 12 439 

2013 1826 1283 232 24 287 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

2014 1587 1016 249 40 281 

2013 836 368 213 36 219 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

2014 730 322 271 23 114 

2013 4050 612 109 58 283 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

2014 4054 651 137 42 191 

2013 1503 290 45 15 209 
ΦΩΚΙΔΑΣ 

2014 1693 250 51 20 298 

   

  

Από τα στοιχεία του πίνακα 5.1. εύκολα γίνεται κατανοητό ότι οι νομοί δεν έχουν μεγάλες 

διαφορές μεταξύ τους, παρά τη διαφορά που υπάρχει στο σύνολο των Δήμων ανά νομό. 

Ενώ θα περίμενε κάποιος να έχει περισσότερες αποφάσεις ο Ν. Λάρισας, λόγω μεγέθους, 

εντούτοις την έκπληξη κάνει ο Ν. Φθιώτιδας, που έχει σχεδόν διπλάσιο αριθμό 

αποφάσεων. Η μόνη εξήγηση για το φαινόμενο αυτό είναι ότι οι ΟΤΑ του συγκεκριμένου 

νομού εξακολουθούν να στέλνουν για έλεγχο νομιμότητας στην αρμόδια Υπηρεσία όλες 

τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων τους, παρά τις ρητές διατάξεις για περιορισμό 

αυτών τόσο στον ΚΔΚ όσο και στον Ν. 3852.2010. Επίσης ο Ν. Φωκίδας με μόνο δύο 

δήμους παρουσιάζει πολύ μεγάλο αριθμό αποφάσεων και αυτός και μάλλον εμπίπτει στην 

προαναφερόμενη κατηγορία. 

 Επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι αποφάσεις που αφορούν έργα, 

προμήθειες και υπηρεσίες είναι οι περισσότερες και αυτές που κατέχουν το μεγαλύτερο 

ποσοστό έναντι των υπολοίπων κατηγοριών. Σημαντικό στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί 

είναι ότι υπάρχουν πολλές αποφάσεις κυρίως αναμόρφωσης των προϋπολογισμών των 

Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών, γεγονός που σίγουρα καταδεικνύει πολλές φορές την 

έλλειψη σωστού αρχικού προγραμματισμού. Ειδικά ο Ν. Εύβοιας παρουσιάζει πάρα 

πολλές αποφάσεις αναμόρφωσης. 

Ο Ν. Τρικάλων καταγράφει σημαντικό αριθμό αποφάσεων στην κατηγορία εκμισθώσεις 

λόγω των πολλών ακινήτων που διαθέτουν οι ΟΤΑ του νομού προς εκμίσθωση και 

αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι των εσόδων τους, στο οποίο στηρίζουν σημαντικό 

μέρος του προϋπολογισμού τους. 

 



 104 

Πίνακας 5.2. 

Αποφάσεις που εγκρίθηκαν ή ακυρώθηκαν ανά νομό της Αποκεντρωμένης  2013- 

2014 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 225 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 226 

ΝΟΜΟΣ ΕΤΟΣ 

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΑΡΧΕΙΟ 

ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΕΝΩΠΙΟΝ 
Γ.Γ 

ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 227 

ΕΞΕΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 152 

2013 1539 45 0 119 108 22 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

2014 1617 52 0 125 69 19 

2013 1131 52 0 378 46 26 
TΡΙΚΑΛΩΝ 

2014 1117 83 0 305 30 14 

2013 1568 119 0 0 77 74 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

2014 1477 135 0 0 101 50 

2013 895 44 1 81 29 16 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

2014 819 37 0 90 31 9 

2013 570 48 1 177 7 10 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

2014 571 21 1 96 12 5 

2013 691 5 0 1130 28 35 
ΕΥΒΟΙΑΣ 

2014 496 66 1 1024 42 28 

2013 686 3 0 147 9 6 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

2014 714 2 0 14 19 9 

2013 1018 44 0 2988 112 6 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

2014 962 53 6 3033 97 22 

2013 553 6 0 944 12 4 
ΦΩΚΙΔΑΣ 

2014 611 8 0 1074 12 7 

 

Από τον πίνακα 5.2. φαίνονται οι αποφάσεις που εγκρίθηκαν ή ακυρώθηκαν αλλά και 

αυτές που ήλεγξαν οι Επιτροπές του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. Ο Ν. Μαγνησίας 

κατέχει τα πρωτεία στις ακυρώσεις αποφάσεων, ενώ ο μεγάλος αριθμός αποφάσεων του Ν. 

Φθιώτιδας που τέθηκαν στο Αρχείο της Υπηρεσίας επιβεβαιώνει την προηγούμενη 

διαπίστωσή μας για αποστολή στην υπηρεσία ελέγχου όλων σχεδόν των αποφάσεων, χωρίς 

καμία διάκριση. Η περίπτωση του αυτεπάγγελτου ελέγχου δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη 

απήχηση, αφού τα στοιχεία είναι σχεδόν μηδαμινά σε όλους τους νομούς της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Εκ των πραγμάτων διαφαίνεται ότι πολλές αποφάσεις 
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τέθηκαν στο Αρχείο των υπηρεσιών, αφού ελέγχθηκαν και διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε 

λόγος ακύρωσης, οι οποίες ανήκουν είτε σε πράξεις ενδιάμεσες σύνθετης διοικητικής 

ενέργειας είτε σε κατηγορίες αποφάσεων που δεν ήταν στον υποχρεωτικό έλεγχο του 

άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 αλλά ήταν νόμιμες. Ο Ν. Μαγνησίας κατέχει και τα πρωτεία 

των περισσότερων προσφυγών που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή του άρθρου 152 ενώ 

συγχρόνως είναι και ο μόνος νομός που δεν έθεσε καμία απόφαση στο ΑΡΧΕΙΟ της 

Υπηρεσίας αλλά για όλες εξέδωσε σχετική πράξη. 

 

5.3. Ακυρώσεις αποφάσεων ΟΤΑ Ν. Τρικάλων τα έτη 2011-2018 
Μετά τη γενική εικόνα ολόκληρης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς 

Ελλάδας για τα έτη 2013-2014, θα επικεντρωθούμε στα αναλυτικά στοιχεία του Τμήματος 

Διοικητικού- Οικονομικού Ν. Τρικάλων για τα έτη του Καλλικράτη δηλ. 2011- 2018(σημ. 

για το έτος 2018 τα στοιχεία είναι μέχρι και τον μήνα Αύγουστο).  

Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αφού για πρώτη φορά 

γίνεται μια τόσο λεπτομερής καταγραφή της έρευνας νομιμότητας σε επίπεδο ενός νομού 

και σε χρονική διάρκεια οκτώ χρόνων. Η παρουσίαση επικεντρώνεται κυρίως στις 

αποφάσεις που ακυρώθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να γίνει έρευνα των 

Δήμων απ’ όπου προέρχονται, των κατηγοριών που αυτές ανήκουν και τους λόγους 

ακυρότητας τους . Έτσι για τους ΟΤΑ του Ν. Τρικάλων τα έτη 2011-2018 έχουμε τα 

παρακάτω στοιχεία. 

Πίνακας 5.3. 

Οι ακυρώσεις αποφάσεων ανά Δήμο του Ν. Τρικάλων 
 

 
ΟΤΑ Ν. 
Τρικάλων 
 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
Σύνολο 

Δήμος 
Τρικκαίων 

   6 10 9 17 4 8 14 4 72 

Δήμος 
Καλαμπάκας 

14 19 6 6 8 3 4 1 61 

Δήμος  

Πύλης 

16 11 4 18 11 28 7 4 99 

Δήμος 
Φαρκαδόνας 

4 18 50 44 21 13 15 3 168 

Σύνολο 40 58 62 85 44 52 40 10 400 
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Στον πίνακα 5.3 φαίνονται οι ακυρώσεις των αποφάσεων ανά Δήμο208, με το Δήμο 

Φαρκαδόνας, αν και είναι ο μικρότερος όλων, να έχει τις περισσότερες , εξαιτίας κυρίως 

της πρώτης τετραετίας του «Καλλικράτη», κατά τη διάρκεια της οποίας αντιμετώπισε 

πολλά προβλήματα λόγω της ασυνεννοησίας των αιρετών του. Στη διάρκεια της πρώτης 

τετραετίας του Καλλικράτη υπήρχαν περισσότερες ακυρώσεις , λόγω της δυσκολίας 

μετάβασης από τους παλιούς Καποδιστριακούς Δήμους σε μεγαλύτερες οντότητες, αλλά 

και εξαιτίας της προηγούμενης νοοτροπίας των αιρετών ενώ τα τελευταία χρόνια φαίνεται 

μια πτωτική τάση και μια μεγαλύτερη συμμόρφωση των ΟΤΑ. Οι ΟΤΑ του Ν. Τρικάλων 

είναι πλέον μεγάλοι οργανισμοί, τόσο σε έκταση όσο και σε πληθυσμό, έχουν ως επί το 

πλείστον οργανωμένες υπηρεσίες, που μεριμνούν για τη λήψη αποφάσεων με όσο γίνεται 

μεγαλύτερη πληρότητα, αιρετούς που επιθυμούν τις νόμιμες διαδικασίες στην έκδοση των 

αποφάσεών τους γι’ αυτό και παρουσιάζουν μια πτωτική πορεία οι ακυρώσεις των 

αποφάσεων. 

 

Πίνακας 5.4. 

Κατηγορίες ακυρωμένων αποφάσεων 

Έργα 80 Εργαζόμενοι 2 

προμήθειες 12 Δάνεια-αύξηση Μ.Κ. 11 

Μελέτες-
υπηρεσίες 

47 Βοσκή ζώων 7 

Δικηγόροι κλπ 74 Εκλογή μελών 3 

Περιουσία ΟΤΑ 55 Διαγραφή χρεών 4 

Προϋπολογισμοί-
τροποποιήσεις- 

46 Αποζημιώσεις αιρετών  4 

Επιχορηγήσεις 17 Καταστήματα Υ.Ε. 3 

Κανονιστικές 
αποφάσεις 

18 Διάφορες 17 

  Συν. 400 

  

Στον πίνακα 5.4 γίνεται αναλυτική καταγραφή των κατηγοριών που ανήκουν οι 

ακυρωμένες αποφάσεις του προηγούμενου πίνακα. Οι περισσότερες όπως είναι λογικό 

                                                             

208 Με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 από 19-7-2018 ο Δήμος Καλαμπάκας μετονομάστηκε σε Δήμο 
Μετεώρων. Επειδή η έρευνά μας έγινε πριν από τη δημοσίευση του νόμου γι’ αυτό αναφέρεται ως Δήμος 
Καλαμπάκας. 
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ανήκουν στην κατηγορία των «έργων»(απευθείας αναθέσεις, δημοπρασίες κ.α.), αφού η 

κατηγορία αυτή προηγείται στο σύνολο των αποφάσεων  που αποστέλλονται για τον 

υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, όπως διαφάνηκε ξεκάθαρα και από τους πίνακες όλων 

των νομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην κατηγορία αυτή ξεχωρίζει η ακύρωση 

16 αποφάσεων ενός ΟΤΑ(με μια απόφαση), που επέμενε στην απευθείας ανάθεση 

εργασιών με τη διαδικασία των έργων. 

 Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει για την κατηγορία «δικηγόροι», που προτιμήθηκε να 

μπει ξεχωριστά και όχι στην κατηγορία «υπηρεσίες», επειδή είναι ιδιαίτερα αυξημένος ο 

αριθμός των ακυρώσεων. Αυτό συνέβη εξαιτίας του γεγονότος ότι οι ειδικοί συνεργάτες-

δικηγόροι των Δήμων(σε 3 από τους 4), γινόταν δέκτες αναθέσεων για υποθέσεις των 

Δήμων, όπου είχαν προσληφθεί με αποτέλεσμα αυτές να ακυρωθούν. Παρά το γεγονός ότι 

οι αναθέσεις σε δικηγόρους για την άσκηση των ένδικων μέσων δεν εμπίπτουν στον 

υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο του ΥΠΕΣ (παρά την 

αντίθετη περί τούτου γνωμοδότηση του ΝΣΚ209) , οι ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας του 

Ν. Τρικάλων εξακολουθούν να στέλνουν τις αποφάσεις αυτής της κατηγορίας για έλεγχο 

νομιμότητας. 

 Σημαντικός επίσης αριθμός ακυρωμένων αποφάσεων ανήκει και στην κατηγορία 

«περιουσία ΟΤΑ», όπου εντάχθηκαν όλες εκείνες που είχαν σχέση με εκμισθώσεις, 

εκποιήσεις, παραχωρήσεις, δωρεές κλπ, γιατί πολλές φορές διαπιστώθηκε ότι γινόταν 

παραβάσεις νόμου κατά τη διαδικασία των δημοπρασιών, γι’ αυτό και ακυρώθηκαν . Η 

κατηγορία με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι οι αναμορφώσεις των προϋπολογισμών , όπου 

έχουν ενταχθεί και οι περιπτώσεις μη ύπαρξης πιστώσεων, γιατί οι ΟΤΑ προσπαθούσαν να 

κάνουν μεταφορές χρημάτων από κωδικό σε κωδικό που δεν ήταν επιτρεπτό αλλά και 

άλλες  ενέργειες χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη πίστωσης ή επαρκούς πίστωσης στον 

προϋπολογισμό τους. 

Πίνακας 5.5. 

Λόγοι ακύρωσης των αποφάσεων των ΟΤΑ Ν. Τρικάλων 

Παράβαση νόμου Αναρμοδιότητα 
οργάνου 

Παράβαση τύπων 
της διαδικασίας 

Κατάχρηση 
εξουσίας 

 

358 

 

9 

 

33 

 

0 

        Συν.400 

                                                             

209 Βλ. υποσημείωση 150 της παρούσας 
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Στον πίνακα 5.5 αναφέρονται οι λόγοι ακύρωσης των αποφάσεων των ΟΤΑ Ν. Τρικάλων, 

σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε εκτεταμένα στο κεφάλαιο 3 της 

παρούσας εργασίας, όπου διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι οι περισσότερες εξ αυτών 

ακυρώθηκαν εξαιτίας κάποιας παράβασης νόμου. Στην κατηγορία αυτή δεκαέξι(16) 

αποφάσεις ακυρώθηκαν λόγω έλλειψης αιτιολογίας και άλλες τέσσερις (4) λόγω κακής 

χρήσης της διακριτικής ευχέρειας. Βέβαια υπήρξαν πολλές αποφάσεις που είχαν 

περισσότερους από έναν λόγο ακύρωσης αλλά αυτές στο σύνολό τους εντάχθηκαν στην 

κατηγορία της παράβασης Νόμου. Στην παράβαση τύπων της διαδικασίας κυρίως 

εντάχθηκαν αποφάσεις που ακυρώθηκαν εξαιτίας της έλλειψης πλειοψηφίας στην ψήφιση 

τους, της συμμετοχής συγγενικού προσώπου στην λήψη αποφάσεων κ.α. ενώ στην 

κατηγορία αναρμοδιότητα του οργάνου εντάχθηκαν αποφάσεις που ελήφθησαν κυρίως από 

την Οικονομική Επιτροπή ενώ η αρμοδιότητα ανήκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλλον 

δεν είναι παράξενο το γεγονός ότι καμία απόφαση δεν ακυρώθηκε για κατάχρηση 

εξουσίας, αφού η περίπτωση αυτή είναι δύσκολο να αποδειχθεί. 

 

5.4. Προσφυγές κατά αποφάσεων ΟΤΑ Ν. Τρικάλων τα έτη 2011-2018 
 Εκτός από τις ακυρώσεις των μη σύννομων αποφάσεων των ΟΤΑ, σημαντικό ρόλο στον 

έλεγχο νομιμότητας διαδραματίζει και η εξέταση των προσφυγών κατά των αποφάσεων 

των ΟΤΑ, από πολίτες ή από δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον 

και ζητούν την ακύρωσή τους. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε εξέταση όλων των 

προσφυγών που υποβλήθηκαν στο Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Τρικάλων, πόσες 

εξ αυτών δικαιώθηκαν και πόσες απορρίφθηκαν, στοιχεία ιδιαίτερα σημαντικά στη 

διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας. Έτσι για το Ν. Τρικάλων τα έτη 2011-2018 έχουμε 

τα παρακάτω στοιχεία. 

                                                  Πίνακας 5.6. 

Προσφυγές κατά πράξεων ΟΤΑ που κατατέθηκαν στο ΤΔΟ. Ν.   Τρικάλων 
ΟΤΑ Ν. 

Τρικάλων 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 σύνολο 

Δ.Τρικκαίων 8 5 9 5 12 7 6 9 61 

Δ.Καλαμπάκας 11 26 15 9 10 4 5 3 83 

Δ. Πύλης 1 5 6 7 1 7 2 1 30 

Δ. Φαρκαδόνας 8 10 15 11 5 2 4 4 59 

Σύνολο 28 46 45 32 28 20 17 16 233 
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Στον πίνακα 5.6. φαίνονται οι προσφυγές που κατατέθηκαν στο ΤΔΟ Ν. Τρικάλων και 

εξετάστηκαν για τους λόγους νομιμότητας των προσβαλλόμενων αποφάσεων που 

πρόβαλαν. Η διαδικασία ελέγχου των προσφυγών αναλύθηκε διεξοδικά στο κεφάλαιο 4 

και ακολουθήθηκε σε κάθε περίπτωση.  

Οι περισσότερες προσφυγές κατατέθηκαν κατά αποφάσεων του Δήμου Καλαμπάκας και οι 

λιγότερες για αποφάσεις του Δήμου Πύλης. Αυτό οφείλεται κυρίως γιατί στο Δ. 

Καλαμπάκας μέχρι το έτος 2014 (έκτοτε άλλαξε η νομοθεσία με το άρθρο 57 του Ν. 

4249/2014 και η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στα Αστυνομικά Τμήματα), υποβλήθηκαν 

αρκετές προσφυγές για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (τήρηση ωραρίου, 

μουσικής κ.λ.π.) και επιπλέον γιατί ένας μελετητής, που είχε λάβει μέρος σε διαγωνισμούς 

για δασικές μελέτες, κατέθεσε συνολικά 14 προσφυγές κατά των αντίστοιχων αποφάσεων 

του Δήμου. 

Πίνακας 5.7. 
Η εξέταση των προσφυγών για τα έτη 2011-2018 στο Ν. Τρικάλων 

 Απόρριψη 
προσφυγών 

Αποδοχή 
προσφυγών 

Απόρριψη 
προσφυγών & 

ακύρωση 
απόφασεων 

Σύνολο 

Δ. Τρικκαίων 50 8 4 62 

Δ. Καλαμπάκας 62 20 1 83 

Δ. Πύλης 23 6 1 29 

Δ. Φαρκαδόνας 26 24 8 59 

Σύνολο 160 58 14 232 

     

Στον πίνακα 5.7 φαίνεται που κατέληξε ο έλεγχος νομιμότητας των υποβληθεισών 

προσφυγών, δηλαδή πόσες εξ αυτών απορρίφθηκαν και πόσες έγιναν αποδεκτές από το 

Γενικό Γραμματέα ή το Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς 

Ελλάδας, αφού αυτός ήταν ο τελικός υπογράφων.  

Από τη μελέτη των προσφυγών εξάγονται ορισμένα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να 

αναφερθούν. Από το σύνολο των προσφυγών(232) απορρίφθηκαν οι 160  και έγιναν 

αποδεκτές οι 58 εξ αυτών, όπως αναλύονται σε κάθε Δήμο στο σχετικό πίνακα. Ιδιαίτερη 

αναφορά θα πρέπει να γίνει στις προσφυγές που απορρίφθηκαν, αλλά η υπηρεσία 

ενεργώντας έλεγχο νομιμότητας ακύρωσε τις εν λόγω αποφάσεις (συνολικά 14). Αυτό 

έγινε είτε γιατί οι προσφυγές αυτές στρεφόταν κατά αποφάσεων ΝΠΙΔ, όπου δεν μπορεί να 

ασκηθεί ειδική Διοικητική Προσφυγή κατά το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010(πλέον άρθρο 
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113 Ν. 4555/2018) είτε γιατί οι λόγοι της προσφυγής δεν συνιστούσαν λόγο ακύρωσης των 

αποφάσεων είτε γιατί οι προσφυγές ήταν εκπρόθεσμες. 

Επιπλέον,  οκτώ (8) προσφυγές απορρίφθηκαν σιωπηρά λόγω παρέλευσης της δίμηνης 

κατά νόμο προθεσμίας ελέγχου αυτών. Αξίζει να αναφερθεί το μοναδικό ίσως φαινόμενο 

προσφυγής του ίδιου του Δημάρχου κατά αποφάσεων του Δήμου του αλλά και κατά του 

κύρους ολόκληρων συνεδριάσεων210 (λόγω διαμάχης με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. δεν είχε 

κληθεί να παραστεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου). 

 

5.5. Οι προσφυγές στην Επιτροπή 152 του Ν. 3463/2006 

Μετά την ακύρωση αποφάσεων των ΟΤΑ ή μετά την απόρριψη προσφυγών κατά πράξεων 

των ΟΤΑ, οι ενδιαφερόμενοι , όπως αναλύθηκε έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην 

Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, για να διεκδικήσουν μια νέα εξέταση των 

προβαλλόμενων λόγων απόρριψης των αποφάσεων ή των προσφυγών αντίστοιχα. Στον 

παρακάτω πίνακα αναλύονται οι κατατεθείσες προσφυγές ΟΤΑ και ιδιωτών κατά των 

αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα ή του Συντονιστή κατά τα έτη 2011-2018. 

Πίνακας 5.8. 
Οι αποφάσεις της Επιτροπής 152 του Ν. 3463/2006 για το Ν. Τρικάλων 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Δήμος 
Τρικκαίων 

  

 

 

Ι,Ι,Ι,Ι,Ι, Ι,Ι,Δ, Δ,Ι,Ι, 

ΝΠ,Δ, 

Ι,Ι,ΝΠ, 

Δ,Ι,ΝΠ, 

ΝΠ,Ι,Ι, 

Ι,Ι,Ι,Ι, 

Ι,Ι,Ι, 

Ι,Δ, Ι 

Δήμος 
Καλαμπάκας 

 

 

Ι,Ι,Ι,Ι,Ι, 

Ι,Ι,Ι,Ι,Ι, 

Ι,Ι,Ι,Ι, 

Ι,Ι,Ι,Ι, 

Ι,Ι,Ι, Ι,Ι,Ι, Ι, Ι,Ι,Ι, Ι 

Δήμος Πύλης 

Δ,Δ,Δ, 

Δ,Ι 

 

Ι,Ι,Δ,Ι, 

Ι, 

Δ,Ι,ΤΚ, 

Δ 

Ι,ΝΠ,Ι, Ι,Ι,Ι,Ι, 

Ι,Ι, 

Ι, Δ,Ι, 

ΝΠ, 

 

Δήμος 
Φαρκαδόνας 

 

 

 

 ΝΠ,Ι,Δ, 

Ι,Δ,,ΝΠ, 

Δ, 

Ι,Δ,Ι, 

Ι,Ι, 

Ι,Ι,  Ι,Δ,  

                                                             

210 Βλ. και ενότητα 5.6 
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ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑ 5 

Δ: ΔΗΜΟΣ 

ΝΠ: ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ(ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ) 

ΤΚ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Ι: ΙΔΙΩΤΗΣ 

*ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 152 

 

Από τη μελέτη των προσφυγών που κατατέθηκαν στην Επιτροπή 152 του Ν. 3463/2006 Ν. 

Λάρισας τα έτη 2011-1018 και αφορούσαν τους ΟΤΑ της χωρικής μας αρμοδιότητας 

προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Συνολικά κατατέθηκαν 104 προσφυγές 

 Για αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ή Συντονιστή που αφορούσαν το Δήμο 

Τρικκαίων συνολικά 32 προσφυγές 

 Για αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ή Συντονιστή που αφορούσαν το Δήμο 

Καλαμπάκας συνολικά 29 προσφυγές 

 Για αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ή Συντονιστή που αφορούσαν το Δήμο Πύλης 

συνολικά 27 προσφυγές 

 Για αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα ή Συντονιστή που αφορούσαν το Δήμο 

Φαρκαδόνας συνολικά 16 προσφυγές 

 Από τις 104 προσφυγές που κατατέθηκαν δικαιώθηκαν από την Επιτροπή 152 

συνολικά 11 προσφυγές 

 Οι προσφυγές που κατατέθηκαν από Δήμους ήταν δεκαοκτώ(18) και δικαιώθηκαν 

εννιά (9) 

 Οι προσφυγές που κατατέθηκαν από Νομικά Πρόσωπα και Πρόεδρο Τοπικής 

Κοινότητας ήταν εννιά(9) και δεν δικαιώθηκε καμία 

 Οι προσφυγές των ιδιωτών ήταν εβδομήντα επτά(77) και δικαιώθηκαν δύο(2) 

 Οι προσφυγές που δικαιώθηκαν αφορούσαν: τέσσερις(4) επιχορήγηση αθλητικών 

συλλόγων, τρεις(3)προγραμματική σύμβαση με Πανεπιστήμιο για εκπόνηση ερευνητικής 

εργασίας, μία(1)ανάθεση μελέτης σε ιδιώτη για την εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης, 

μία(1) για διαγωνισμό εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, μία(1) για διαγωνισμό εκμίσθωσης 

δημοτικού ακινήτου και μία(1) ακύρωση της σιωπηρής απόρριψης του Γ.Γ. λόγω 

παρέλευσης της δίμηνης προθεσμίας. 

 Το γεγονός ότι δικαιώθηκαν μόνο έντεκα (11) προσφυγές στα οκτώ χρόνια (ποσοστό 

10,7%) δείχνει αν μη τι άλλο την επάρκεια των εκδιδόμενων αποφάσεων του Τμήματος 

Διοικητικού-Οικονομικού Ν. Τρικάλων. 
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 Σοβαρό πρόβλημα στην όλη διαδικασία αποτέλεσαν οι χρονικές καθυστερήσεις 

έκδοσης αποφάσεων της Επιτροπής  του άρθρου 152 . Ειδικά μέχρι το έτος 2016 

εκδίδονταν με μεγάλη χρονική καθυστέρηση, που σε πολλές των περιπτώσεων ξεπέρασε 

και τα δύο χρόνια. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η δικαίωση ενός ιδιώτη δύο 

χρόνια μετά την προσφυγή του, η οποία απόφαση όμως δεν μπορούσε να εκτελεστεί από 

το Δήμο, γιατί ήδη είχε δημιουργηθεί μια άλλη κατάσταση που ήταν δύσκολο να 

ανατραπεί. 

 

5.6. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ακύρωσης αποφάσεων και ελέγχου 
προσφυγών του Τμήματος Διοικητικού- Οικονομικού Ν. Τρικάλων 

 Αξίζει να αναφερθούν ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις ακύρωσης αποφάσεων των 

ΟΤΑ από το Τμήμα Διοικητικού- Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας αλλά και προσφυγών που υποβλήθηκαν, προκειμένου να 

αναλυθούν τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε η  Υπηρεσία ελέγχου . 

1.Ακύρωση αποφάσεων «περί ορισμού δικηγόρων για υποθέσεις των Δήμων», που 

όμως είχαν και την ιδιότητα του Ειδικού Συνεργάτη: 

 Οι εν λόγω αποφάσεις, συνολικά 14 ακυρώθηκαν με το εξής σκεπτικό: Οι Ειδικοί 

Συνεργάτες τριών Δήμων της χωρικής μας αρμοδιότητας διεκδικούσαν πέρα από το ρόλο 

για τον οποίο προσεληφθήκαν να έχουν στον ίδιο Δήμο τη δυνατότητα να λαμβάνουν και 

υποθέσεις που χρήζουν δικαστικής αντιμετώπισης και απαιτείται η ανάθεση σε εξωτερικό 

δικηγόρο για την παροχή υπηρεσιών. Η υπηρεσία  θεώρησε ως ασυμβίβαστο τις δύο αυτές 

ιδιότητες, απ’ τη στιγμή που είχαν προσληφθεί στους δήμους, αφού ήδη είχαν έμμισθη 

σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και κατά συνέπεια δεν μπορούσαν να 

αναλαμβάνουν επ’ αμοιβή νομικές υποθέσεις του Δήμου και των εξαρτώμενων από αυτόν 

Νομικών Προσώπων, παρά το γεγονός ότι τους είχε χορηγηθεί σχετική άδεια από το 

Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι εν λόγω αποφάσεις ακυρώθηκαν 

από την Υπηρεσία, οι Ειδικοί Συνεργάτες προσέφυγαν στην Επιτροπή του άρθρου 152 του 

Ν. 3463/2006 αλλά και η απόφαση της Επιτροπής ήταν αρνητική αναγνωρίζοντας την 

υπέρβαση του ρόλου τους. 

2.Περίπτωση επιχορήγησης αθλητικών συλλόγων για λειτουργικές δαπάνες:  

Δήμος επιθυμούσε διακαώς να επιχορηγήσει αθλητικά σωματεία της περιοχής του, 

προκειμένου αυτά να καλύψουν οικονομικές υποχρεώσεις που είχαν. Η Υπηρεσία 

ακύρωσε τις αποφάσεις αυτές με το σκεπτικό ότι για να είναι νόμιμη η επιχορήγηση πρέπει 

ο φορέας που αιτείται αυτή, να έχει την έδρα του εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
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και βεβαίως να υποβάλει αίτημα προς οικονομική ενίσχυση αυτού, στο οποίο να 

προσδιορίζονται οι συγκεκριμένες και μόνο κάθε φορά αθλητικές ή πολιτιστικές 

εκδηλώσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από την επιχορήγηση και, συγχρόνως, να 

αναγράφεται ο προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών. Η υποχρέωση αυτή δεν 

τηρήθηκε στην προκειμένη περίπτωση, και ως εκ τούτου, δεν ήταν δυνατό να παρασχεθεί 

η αιτούμενη επιχορήγηση και να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, κάτι που είχε 

γίνει σαφές με πάρα πολλές πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

3. Περίπτωση ακύρωσης προγραμματικής σύμβασης με Πανεπιστήμιο: 

Ακυρώθηκαν τέσσερις (4) αποφάσεις για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με 

Πανεπιστήμιο, για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας, καθώς η παροχή αυτών των 

υπηρεσιών υπέκρυπτε κατ’ ουσία ανάθεση μελέτης . Επειδή οι αναθέσεις μελετών 

μπορούν να γίνουν μόνο με το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016, και όχι μέσω προγραμματικής σύμβασης , η οποία υπέκρυπτε απευθείας 

ανάθεση, σύμφωνα και με τη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι εν λόγω αποφάσεις 

ακυρώθηκαν.   

4. Περίπτωση ορισμού Γενικού Διευθυντή ΔΕΥΑ χωρίς να κατέχει τα απαραίτητα 

προσόντα:  

Ακυρώθηκε απόφαση ΔΕΥΑ, που όριζε έναν εκ των υπαλλήλων της ως Γενικό Διευθυντή, 

χωρίς όμως αυτός να πληροί τα προσόντα που ορίζονται στις διατάξεις του Ο.Ε.Υ., όπου 

αναφέρονταν ότι απαιτείται τίτλος ΑΕΙ και όχι ΤΕΙ, που κατείχε ο συγκεκριμένος 

υπάλληλος. Μετά την απόφαση ακύρωσης η ΔΕΥΑ προσέφυγε στην Επιτροπή του 152, η 

οποία όμως είχε την ίδια άποψη. 

5. Ακύρωση αποφάσεων λόγω αναρμοδιότητας οργάνου:  

Ακυρώθηκαν αποφάσεις ΟΤΑ για αποδοχή δωρεών λόγω αναρμοδιότητας οργάνου. 

Συγκεκριμένα ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 (περ. η’) του Ν. 

3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για την αποδοχή 

κληρονομιών και δωρεών, εντούτοις οι Δήμοι επιμένουν να λαμβάνουν τις αποφάσεις 

αυτές με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων. 

6. Ακύρωση απευθείας αναθέσεων έργων που δεν είχαν ενταχθεί στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα:  

Πολλές φορές μέχρι το τέλος του 2017, που επιτρέπονταν οι απευθείας αναθέσεις μικρών 

έργων (δηλ. πριν την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016) οι Δήμοι ανέθεταν έργα 

με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης που ίσχυε χωρίς όμως αυτά να είναι 
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εγγεγραμμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα κατά παράβαση των διατάξεων και φυσικά 

ακυρώθηκαν. 

7.Προσφυγή μόνιμου υπαλλήλου για ορισμό Προϊσταμένου υπαλλήλου ΙΔΟΧ σε 

ΝΠΙΔ. 

Στην περίπτωση αυτή, το ΝΠΙΔ με απόφασή του όρισε ως Προϊστάμενο υπάλληλο ΙΔΟΧ 

αγνοώντας τους μόνιμους υπαλλήλους που υπήρχαν. Η Υπηρεσία  δέχτηκε την προσφυγή 

του μόνιμου υπαλλήλου, την οποία όμως απέρριψε επειδή δεν προβλέπονται από τη 

νομοθεσία προσφυγές κατά αποφάσεων ΝΠΙΔ και στη συνέχεια ακύρωσε αυτεπάγγελτα 

μια καταφανέστατη μη νόμιμη απόφαση, για την οποία είχε την ίδια άποψη και η Επιτροπή 

του άρθρου 152. 

8. Αποδοχή προσφυγής για επιβολή προστίμου αυθαίρετης βοσκής.  

Η εποπτεύουσα Υπηρεσία  αποδέχτηκε προσφυγή κτηνοτρόφων και ακύρωσε αποφάσεις 

Δήμου διότι: οι προσφεύγοντες δεν είχαν κληθεί να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά την 

πρόβλεψη των διατάξεων του άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 2690/1999(δικαίωμα της 

προηγούμενης ακρόασης), δεν υπήρχε επαρκής αιτιολογία, ενώ στην εξακρίβωση του 

επιτόπιου ελέγχου ήταν παρόντα μόνο τα δύο από τα τρία μέλη της αρμόδιας Επιτροπής. 

9. Αποδοχή προσφυγής Δημάρχου για μη πρόσκλησή του στο Συμβούλιο και ακύρωση 

της συνεδρίασης.  

Από τις πιο περίεργες και μοναδικές περιπτώσεις ήταν η προσφυγή Δημάρχου κατά του 

κύρους συνεδρίασης που είχαν συγκαλέσει οι δημοτικοί σύμβουλοι χωρίς να καλέσουν τον 

Δήμαρχο, που είχε χάσει τη δεδηλωμένη πλειοψηφία και αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα. 

Η υπηρεσία αφού ήλεγξε τη διαδικασία σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου 

αποδέχτηκε την προσφυγή και ακύρωσε τη συνεδρίαση λόγω μη τήρησης τύπων αυτής . 

10. Απόρριψη προσφυγής Δημάρχου κατά απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στον ίδιο Δήμο με την προηγούμενη περίπτωση, ο Δήμαρχος, ο οποίος ήταν παρών στη 

συνεδρίαση αυτή τη φορά, προσέφυγε κατά απόφασης του Δ.Σ. Όμως η προσφυγή 

απορρίφθηκε διότι σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «….έχει κριθεί 

νομολογιακά ότι ο Δήμαρχος ως όργανο του οικείου Δήμου, δεν νομιμοποιείται υπό την 

ιδιότητά του αυτή να προσβάλει πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, εν ελλείψει ρητής περί 

του αντιθέτου διάταξης (ΣτΕ 3393/1979)».  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
6.1. Μεθοδολογία έρευνας 

 Όπως αναφέρθηκε και στην Εισαγωγή της παρούσας εργασίας κεντρικό ερευνητικό 

ερώτημα είναι η διερεύνηση του ελέγχου νομιμότητας ως ελεγκτικού μηχανισμού και 

παράγοντα διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο των συνταγματικών 

προβλέψεων για την αποστολή και το ρόλο των ΟΤΑ. 
Για τη μελέτη περίπτωσης πραγματοποιήθηκαν είκοσι μία (21)  ημιδομημένες 

συνεντεύξεις, με αιρετούς και στελέχη των ΟΤΑ της χωρικής μας αρμοδιότητας. 

Επιλέχθηκε η συνέντευξη και όχι κάποια άλλη μέθοδος συλλογής του απαιτούμενου 

υλικού, π.χ. ερωτηματολόγιο ανοικτού τύπου, καθώς αυτή, ως μεθοδολογικό εργαλείο 

ποιοτικών ερευνών, δίνει τη δυνατότητα στον ερωτώμενο να εκφράσει τις απόψεις του και 

να διατυπώσει τις γνώσεις που κατέχει και επιτρέπει στον ερευνητή να αντλήσει 

πληροφορίες και δεδομένα, να ανακαλύψει δηλαδή μέσα από την ανάλυση του λόγου των 

προεπιλεγμένων προσώπων, τι σκέφτονται και τι αισθάνονται. Είναι ένα ερευνητικό 

εργαλείο το οποίο  χρησιμοποιείται   ως μέσο συλλογής πληροφοριών, ελέγχου και 

ερμηνείας των ερευνητικών ερωτημάτων μιας έρευνας. Οι  συνεντεύξεις  «φωτίζουν», 

δηλαδή επιτρέπουν  την  πρόσβαση  στον  τρόπο  που  βλέπουν  οι  άλλοι  τα  πράγματα, 

στις  σκέψεις  τους, στις  στάσεις  και  τις  απόψεις που  κρύβονται  πίσω  από  τη  

συμπεριφορά  τους. Μια  συνέντευξη μπορεί, ωστόσο, να είναι και το μέσο για τη 

βαθύτερη εξέταση των κινήτρων των ερωτώμενων για τους λόγους που απάντησαν με τον 

συγκεκριμένο τρόπο.  

Στην περίπτωσή μας, το περιεχόμενο και η διαδικασία ήταν αυστηρά καθορισμένα από 

πριν και τηρήθηκαν από τον συνεντευκτή. Η συνέντευξη αυτή στηρίχθηκε σε 

τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, όμοιο με αυτό που χρησιμοποιείται και στην περίπτωση 

των ποσοτικών μεθόδων και που συμπληρώνει ο ίδιος ο ερωτώμενος.  Οι ερωτήσεις και η 

σειρά τους στην περίπτωση αυτή είναι κλειστού τύπου και αυστηρά δομημένες πολύ 

αναλυτικές και συγκεκριμένες (Κυριαζή, 2001). Οι απαντήσεις περιορίστηκαν 

αποκλειστικά σ’ αυτά που ρώταγε ο συνεντευκτής, χωρίς δυνατότητα να παρεκκλίνει ο 

ερωτώμενος. Με τον τρόπο αυτό επιδιώξαμε να μειωθούν τις διαφορές στον τρόπο που 

τέθηκαν οι ερωτήσεις για να έχουμε παραπλήσιες και συγκρίσιμες απαντήσεις.  Εξάλλου 

κριτήριο εγκυρότητας στην ποιοτική έρευνα αποτελεί η ειδική θέση ή η οπτική γωνία του 
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ερευνητή, από την οποία βλέπει τα πράγματα, έτσι ώστε αυτό να αποτελεί ένα είδος 

επιστημολογικού προνομίου(Mason, 2003) 

Ειδικότερα ελήφθησαν συνεντεύξεις από τους Δημάρχους του Νομού(4), τους 

Αντιδημάρχους των Οικονομικών και Τεχνικών Έργων(8), τους Προέδρους των 

Δημοτικών Συμβουλίων(4) και τους Προϊσταμένους των Οικονομικών και Διοικητικών 

Υπηρεσιών των Δήμων(5). Οι συμμετέχοντες κρίθηκαν ως τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα 

για να δώσουν απαντήσεις στο πλέγμα των ερευνητικών ερωτημάτων με δεδομένο ότι τα 

ερωτήματα αφορούσαν θέματα της διοικητικής λειτουργίας των Δήμων και της 

αντιμετώπισης του ελέγχου νομιμότητας. Χρησιμοποιήθηκαν δεκατρείς (13) ερωτήσεις 

γνώμης(opinion questions), που στόχο είχαν τη διερεύνηση των στάσεων και των 

αντιλήψεων των ερωτώμενων σε θέματα ελέγχου νομιμότητας. Συγκεντρώθηκε το 

απαραίτητο, για τις ανάγκες της εργασίας, πληροφοριακό υλικό, το οποίο στη συνέχεια 

ταξινομήθηκε σε πίνακες με βάση τη δομή της συνέντευξης, προκειμένου να διακρίνονται 

εύκολα όλες οι απαντήσεις της έρευνας. 

 Ένα βασικό μέλημά μας ήταν να δημιουργήσουμε με τις ερωτήσεις τις κατάλληλες 

συνθήκες για να μπορέσουν οι ερωτώμενοι να μας διηγηθούν τις απόψεις τους για το θέμα 

της έρευνάς μας. Στην αρχή της συνέντευξης οι ερωτώμενοι ενημερώθηκαν για το σκοπό 

της συνέντευξης, καθώς και για το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται, δόθηκαν οι απαραίτητες 

διαβεβαιώσεις για τη διασφάλιση της δεοντολογίας και της ανωνυμίας και ενημερώθηκαν 

ότι θα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας, εφόσον το θελήσουν. Οι 

συνεντεύξεις έγιναν είτε στα γραφεία των αιρετών και στελεχών είτε τηλεφωνικώς κατά το 

διάστημα από 1η Μαΐου έως 31 Ιουνίου 2018.Κατά συνέπεια δεν έχει συμπεριληφθεί 

κάποια σχετική ερώτηση για τα δεδομένα και τις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4555/2018 

(τ.Α’/133/19-7-2018) στον έλεγχο νομιμότητας. Σημειώνεται ότι άλλοι ερωτώμενοι ήταν 

αναλυτικοί στις απαντήσεις τους και άλλοι πιο φειδωλοί σ’ αυτές. 

 

6.2.Καταγραφή- ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας 
Οι απαντήσεις των ερωτώμενων συμπεριλήφθηκαν περιληπτικά σε πίνακες προκειμένου 

να είναι πιο εύκολη και προσβάσιμη η αναζήτησή τους αλλά και για να μπορεί εύκολα ο 

αναγνώστης να εξακριβώσει και την ακρίβεια των συμπερασμάτων κάθε ερώτησης. Έτσι 

οι απαντήσεις των αιρετών και των στελεχών των ΟΤΑ βρίσκονται κάτω από κάθε 

ερώτηση ενώ τα συμπεράσματα που ακολουθούν ολοκληρώνουν την ποιοτική έρευνα μας 

για τη συμβολή του ελέγχου νομιμότητας στην αποστολή και στο ρόλο των ΟΤΑ. 



 117 

Συγκεκριμένα: 

1. Θεωρείτε ότι είναι ευδιάκριτα τα όρια μεταξύ ελέγχου νομιμότητας και ελέγχου 
σκοπιμότητας 

 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ 2 ΔΗΜΟΣ 3 ΔΗΜΟΣ 4 

Δήμαρχος Ναι είναι Ναι είναι Ναι με 
αμφιβολίες Ναι είναι 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών Ναι είναι Ναι είναι Ναι είναι Ναι είναι 

Αντιδήμαρχος 
έργων 

Ναι με 
αμφιβολίες Ναι είναι Ναι είναι Ναι είναι 

Πρόεδρος Δ.Σ. όχι Ναι είναι Ναι είναι Ναι είναι 

Προϊστάμενος 
Διοικ. & Οικ. 
Υπηρεσιών 

Ναι είναι Ναι είναι όχι Ναι είναι 

Προϊστάμενος 
Διοικ.Υπηρεσιών Ναι είναι    

 

Από την αναλυτική παράθεση των απαντήσεων στο συγκεκριμένο ερώτημα διαφαίνεται 

ότι η συντριπτική πλειονότητα αιρετών και υπαλλήλων συμφωνούν ότι είναι ευδιάκριτα τα 

όρια μεταξύ του ελέγχου νομιμότητας και του ελέγχου σκοπιμότητας. Μόνο ένας 

Δήμαρχος από τους τέσσερις(4) εξέφρασε τις αμφιβολίες του καθώς και ένας 

αντιδήμαρχος έργων ενώ χαρακτηριστική ήταν η ρητά αρνητική άποψη ενός Προέδρου 

Δημοτικού Συμβουλίου και ενός προϊσταμένου Διοικητικών Υπηρεσιών, με την 

αιτιολόγηση ότι υπάρχουν πολλοί έλεγχοι που περιορίζουν τη δράση των ΟΤΑ. 

 Συνάγεται επομένως με σχετική βεβαιότητα ότι για την πλειονότητα των αιρετών και 

υπαλλήλων με θέση ευθύνης τα όρια μεταξύ των δύο ελέγχων είναι διακριτά και η σωστή 

εφαρμογή του ελέγχου νομιμότητας επαφίεται στη γνώση και την εμπειρία του εκάστοτε 

Προϊσταμένου, ο οποίος κατά την εκτέλεση του έργου του θα πρέπει να μη συγχέει τις δύο 

αυτές έννοιες και να προχωρά χωρίς εμπόδια και αμφιβολίες στο δρόμου του ελέγχου 

νομιμότητας, χωρίς ν’ ασχολείται με τη σκοπιμότητα των ενεργειών των ΟΤΑ. 
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2. Ποιον θεωρείται πιο σημαντικό, τον έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης ή τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου; 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ 2 ΔΗΜΟΣ 3 ΔΗΜΟΣ 4 

Δήμαρχος 
Σημαντικοί 
και οι δύο 

έλεγχοι 

Σημαντικοί και 
οι δύο έλεγχοι 

Ο έλεγχος 
νομιμότητας 

Ο έλεγχος 
νομιμότητας 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 

Σημαντικοί 
και οι δύο 

έλεγχοι 

Σημαντικοί και 
οι δύο έλεγχοι 

Σημαντικοί και 
οι δύο έλεγχοι 

προληπτικός 
έλεγχος 

Αντιδήμαρχος 
έργων 

προληπτικός 
έλεγχος 

Σημαντικοί και 
οι δύο έλεγχοι 

Σημαντικοί και 
οι δύο έλεγχοι 

προληπτικός 
έλεγχος 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
Σημαντικοί 
και οι δύο 

έλεγχοι 

Σημαντικοί και 
οι δύο έλεγχοι 

Ο έλεγχος 
νομιμότητας 

προληπτικός 
έλεγχος 

Προϊστάμενος 
Διοικ. & Οικ. 
Υπηρεσιών 

Σημαντικοί 
και οι δύο 

έλεγχοι 

Σημαντικοί και 
οι δύο έλεγχοι 

Σημαντικοί και 
οι δύο έλεγχοι 

Σημαντικοί 
και οι δύο 

έλεγχοι 

Προϊστάμενος 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Σημαντικοί 
και οι δύο 

έλεγχοι 
   

 

 Οι ερωτώμενοι γενικά  συμφωνούν ότι τόσο ο έλεγχος νομιμότητας όσο και ο έλεγχος του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι εξ ίσου σημαντικοί. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι γνώμες των 

Δημάρχων, οι οποίες διίστανται με δύο Δημάρχους να προτάσσουν τον έλεγχο 

νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ως τον πιο σημαντικό, κινούμενοι 

πιθανότατα από την ανάγκη διασφάλισης της εκ των προτέρων νομιμότητας των 

αποφάσεων της διοίκησης, ενώ οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών συμφωνούν στη 

σημαντικότητα και των δύο ελέγχων. Σημαντική διαφοροποίηση παρουσιάζουν οι αιρετοί 

–πλην του Δημάρχου- ενός Δήμου, που θεωρούν πιο σημαντικό τον προληπτικό έλεγχο. 

Γενικότερα διαφαίνεται ότι η εννοιολογική διάκριση των δυο ελέγχων δεν είναι πάντοτε 

σαφής. Οι δύο αυτοί έλεγχοι είναι διαφορετικοί μεταξύ τους παρότι και οι δύο εξετάζουν 

τη νομιμότητα. Ο μεν πρώτος διενεργείται πριν την πραγματοποίηση της δαπάνης ενώ ο 

δεύτερος μετά την πραγματοποίηση της και καθώς συχνά υπεισέρχεται στη σκοπιμότητα 

αυτής, συντελεί σε ένα βαθμό στη δημιουργία ερωτημάτων και αμφισβητήσεων εκ μέρους 

κυρίως των αιρετών. Το σίγουρο πάντως είναι ότι και δύο έλεγχοι λειτουργούν 

προστατευτικά τόσο για τους αιρετούς όσο και για τους υπαλλήλους, αν και πολλές φορές 
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αυτό δεν γίνεται αντιληπτό ενώ το άκουσμα και μόνο της λέξης  «έλεγχος» δημιουργεί 

αρνητικά συναισθήματα κυρίως στους αιρετούς. 

3. Θεωρείτε ότι ο έλεγχος νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διευκολύνει ή 

δυσχεραίνει το έργο των ΟΤΑ; 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ 2 ΔΗΜΟΣ 3 ΔΗΜΟΣ 4 

Δήμαρχος Δυσχεραίνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Διευκολύνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Δυσχεραίνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Δυσχεραίνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 

Διευκολύνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Διευκολύνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Διευκολύνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Δυσχεραίνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Αντιδήμαρχος 
έργων 

Διευκολύνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Διευκολύνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Διευκολύνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Δυσχεραίνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Πρόεδρος Δ.Σ. Διευκολύνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Διευκολύνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Διευκολύνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Διευκολύνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Προϊστάμενος 
Διοικ. & Οικ. 
Υπηρεσιών 

Διευκολύνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Διευκολύνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Διευκολύνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Διευκολύνει το 
έργο των ΟΤΑ 

Προϊστάμενος 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Διευκολύνει το 
έργο των ΟΤΑ    

 

Οι απαντήσεις στην ερώτηση παρουσιάζουν ενδιαφέρον καθώς διαφαίνεται αφενός 

σχετική απόκλιση απόψεων ιδίως μεταξύ αιρετών και υπαλλήλων ενώ  ταυτόχρονα 

παρουσιάζεται και διαφοροποίηση απαντήσεων μεταξύ των αιρετών συναρτώμενη με την 

θέση τους στη διοίκηση των ΟΤΑ. Είναι μάλλον προφανές ότι ορισμένοι αιρετοί 

αντιλαμβάνονται τον έλεγχο ως περιοριστικό παράγοντα στην άσκηση πολιτικής, ίσως και 

ως περιττή γραφειοκρατική διαδικασία, η οποία επηρεάζει την ανεξαρτησία και περιορίζει 

την ελευθερία των συλλογικών οργάνων στην λήψη αποφάσεων. Οι τρεις από τους 

τέσσερις Δημάρχους θεωρούν και οι δύο Αντιδήμαρχοι του ίδιου δήμου , που θεωρούσαν 

πιο σημαντικό τον προληπτικό έλεγχο δείχνουν να συμφωνούν ότι ο έλεγχος νομιμότητας 

δυσχεραίνει την προσπάθειά τους στη διοίκηση των ΟΤΑ αλλά και πάλι αναλογικά με το 

συνολικό δείγμα δεν ξεπερνούν σε ποσοστό το 25%. Ιδιαίτερα θα πρέπει να σταθούμε στην 

άποψη των στελεχών των ΟΤΑ, που λόγω της θέσης τους έρχονται σε καθημερινή σχεδόν 

επαφή με τις υπηρεσίες ελέγχου, τα οποία όλα θεωρούν ότι ο έλεγχος νομιμότητας 

διευκολύνει το έργο τους, αφού ξέρουν ότι οποιαδήποτε απόφαση των αιρετών οργάνων 
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έχει ελεγχθεί από άποψη νομιμότητας και μπορούν να συνεχίσουν την πραγματοποίηση 

οποιαδήποτε σχετιζόμενης με αυτή δαπάνη. 

Ο περιορισμός των ελέγχων άλλωστε ή τουλάχιστον ο περιορισμός τους αποκλειστικά σε 

έλεγχο νομιμότητας αποτελεί πάγια διεκδίκηση των συλλογικών φορέων της Τ.Α.. 

Παράλληλα διατυπώνονται ενστάσεις για το περιεχόμενο και τον ενιαίο χαρακτήρα των 

ελέγχων ώστε να αποφεύγονται αποφάσεις που υπεισέρχονται σε έλεγχο σκοπιμότητας και 

αφήνουν περιθώρια για κρατική παρέμβαση στο έργο της αυτοδιοίκησης, κάτι που 

ουσιαστικά συμβαίνει σπάνια αλλά έτσι εκλαμβάνεται από τους αιρετούς.. 

4. Ο έλεγχος νομιμότητας θεωρείται ότι λειτουργεί προστατευτικά για υπαλλήλους 
και αιρετούς; 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ 2 ΔΗΜΟΣ 3 ΔΗΜΟΣ 4 

Δήμαρχος Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Αντιδήμαρχος 
έργων 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Προϊστάμενος 
Διοικ. & Οικ. 
Υπηρεσιών 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά 

Προϊστάμενος 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Ναι λειτουργεί 
προστατευτικά    

 

Είναι χαρακτηριστική η απόλυτη ταύτιση των απόψεων αιρετών και υπαλλήλων για τον 

προστατευτικό χαρακτήρα του ελέγχου. Σημειώνεται βέβαια ότι θετικά και χωρίς 

επιφυλάξεις απαντούν στο ερώτημα ακόμη και όσοι αμφισβητούν (στο προηγούμενο 

ερώτημα) την χρησιμότητα του ελέγχου, δείχνοντας ότι παρά τις γκρίνιες και πολλές φορές 

την αμφισβήτηση στο τέλος γίνεται απ’ όλους κατανοητή η χρησιμότητα του ελέγχου 

νομιμότητας. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τρόπος του ελέγχου νομιμότητας, ειδικά τα τελευταία χρόνια 

μετά την απομάκρυνση των διορισμένων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων, έχει βελτιωθεί αισθητά, αφού οι όποιες λίγες παρεμβάσεις υπήρχαν πλέον 
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έχουν εξαλειφθεί και τα υπηρεσιακά στελέχη  ανεμπόδιστα και χωρίς προβλήματα 

επιτελούν το έργο τους, δημιουργώντας αυτή την αίσθηση ασφάλειας σε αιρετούς και 

στελέχη των ΟΤΑ. 

5. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας τηρεί τις βασικές αρχές 

του ελέγχου νομιμότητας ή παρασύρεται και σε έλεγχο σκοπιμότητας; 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ 2 ΔΗΜΟΣ 3 ΔΗΜΟΣ 4 

Δήμαρχος 

Ναι αλλά 
μερικές 
φορές 

παρασύρεται 
σε έλεγχο 

σκοπιμότητα
ς 

Τηρεί τις 
βασικές αρχές 
του ελέγχου 
νομιμότητας 

Δεν 
παρασύρονται 
κατά κανόνα. 

Ίσως σε 
κρίσιμα 

θέματα ναι 

Τηρεί τις βασικές αρχές 
του ελέγχου 

νομιμότητας αλλά 
μερικές φορές 

παρασύρεται και σε 
έλεγχο σκοπιμότητας 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 

Αρκείται σε 
έλεγχο 

νομιμότητας 

Τηρεί τις 
βασικές αρχές 
του ελέγχου 
νομιμότητας 

Τηρεί τις 
βασικές αρχές 
του ελέγχου 
νομιμότητας 

Τηρεί τις βασικές αρχές 
του ελέγχου νομιμότητας 

και σε κάποιες 
περιπτώσεις ασκεί τον 

απαραίτητο (ουσιαστικό) 
έλεγχο σκοπιμότητας 

Αντιδήμαρχος 
έργων 

Τηρεί τις 
βασικές 
αρχές 

νομιμότητας 
εκτός 

ελάχιστων 
εξαιρέσεων 

Τηρεί τις 
βασικές αρχές 
του ελέγχου 
νομιμότητας 

Τηρεί τις 
βασικές αρχές 
του ελέγχου 
νομιμότητας 
με μερικές 
εξαιρέσεις 

Τηρεί τις βασικές αρχές 
του ελέγχου νομιμότητας 

και σε κάποιες 
περιπτώσεις ασκεί τον 

απαραίτητο (ουσιαστικό) 
έλεγχο σκοπιμότητας 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

Δεν 
υπάρχουν 

παραδείγμα
τα που να 

έχει 
παρασυρθεί 

Τηρεί τις 
βασικές αρχές 
του ελέγχου 
νομιμότητας 

Στη διάρκεια 
της θητείας μου 
δε διαπίστωσα 
ουδεμία πράξη 

για έλεγχο 
σκοπιμότητας 

Ναι σε κάποιες 
περιπτώσεις ασκεί και 
έλεγχο σκοπιμότητας 

Προϊστάμενος 
Διοικ. & Οικ. 
Υπηρεσιών 

Κατά κύριο 
λόγο τις 

τηρεί 

Τηρεί τις 
βασικές αρχές 
του ελέγχου 
νομιμότητας 

Τηρεί τις 
βασικές αρχές 
του ελέγχου 
νομιμότητας 

Τηρεί τις βασικές αρχές 
του ελέγχου νομιμότητας 

αλλά μερικές φορές 
παρασύρεται και σε 

έλεγχο σκοπιμότητας 

Προϊστάμενος 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Τηρεί τις 
βασικές 

αρχές του 
ελέγχου 

νομιμότητας 
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Η γενική εικόνα που σχηματίζεται από την αναλυτική παράθεση των απαντήσεων 

επιβεβαιώνει αφενός μεν την γενικότερη αποδοχή της αναγκαιότητας των ελέγχων ενώ 

παράλληλα τονίζεται η γνωστή και ευρέως διαδεδομένη άποψη ότι συχνά με άμεσο ή 

έμμεσο τρόπο η διοίκηση υπεισέρχεται σε ελέγχους σκοπιμότητας των αποφάσεων. Η 

έκφραση που χρησιμοποιείται σε αρκετές απαντήσεις «παρασύρεται σε έλεγχο 

σκοπιμότητας» είναι χαρακτηριστική και αποδίδει τον μη καταλογισμό προθέσεων 

περιορισμού της αυτονομίας της Τ.Α. αλλά μάλλον παραπέμπει σε υπερβάλλοντα ζήλο 

των ελεγκτικών οργάνων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπονοείται, σε πολύ 

περιορισμένο όμως βαθμό, ότι υπάρχει περιθώριο πολιτικών παρεμβάσεων του κράτους 

στο έργο της Τ.Α. Βέβαια  ακόμη και σε περιπτώσεις που αναφέρουν ότι ασκεί και έλεγχο 

σκοπιμότητας, δεν είναι σε θέση να αναφέρουν κάποια χαρακτηριστική περίπτωση αλλά 

μάλλον αυτό λέγεται τις περισσότερες φορές από άγνοια του τρόπου ελέγχου νομιμότητας 

και της διαδικασίας ελέγχου των προσφυγών. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη τόσο το 

μορφωτικό επίπεδο των αιρετών όσο και η εμπειρία τους σε θέματα τοπικής 

αυτοδιοίκησης, διαδικασιών και νομοθεσίας, που τους εμποδίζουν να διακρίνουν πότε ο 

έλεγχος «παρασύρεται» και στη σκοπιμότητα, κάτι που κατά κύριο λόγο δεν συμβαίνει.  

6. Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζεται κατά τον έλεγχο 

αποφάσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση; 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ 2 ΔΗΜΟΣ 3 ΔΗΜΟΣ 4 

Δήμαρχος 

Η έλλειψη 
προσέγγισης 

των διατάξεων 
του νόμου με 
μεθοδολογικά 

κριτήρια 
ερμηνείας(γραμ

ματική, 
τελολογική 

κλπ) 

Δεν υπάρχουν 
προβλήματα 

Καθυστέρηση 
στον έλεγχο 

Δεν 
αντιμετωπίζουμε 

προβλήματα 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 

Υπάρχει 
ασάφεια 

νομοθετική και 
δυσχεραίνει 
τον έλεγχο 

νομιμότητας 
της Α.Δ. 

Δεν έχουμε 
προβλήματα και 

όλες οι 
διαδικασίες 

ολοκληρώνονται 
σε επιτρεπτά 
χρονικά όρια 

ελλιπή 
δικαιολογητικά
(από πλευράς 
μας) και την 

παροχή 
επεξηγήσεων 

Χρησιμοποιεί μεγάλο 
αριθμό 

νομοθετημάτων και 
διατάξεων 

δημιουργώντας 
δυσνόητη την 
απάντησή της 

Αντιδήμαρχος 
έργων 

Δεν 
αντιμετωπίζου

με 

Δεν υπάρχουν 
προβλήματα 

Δεν υπάρχουν 
προβλήματα 

Άθελά της 
δημιουργεί ένα 

ασαφές και 
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προβλήματα 
με την Α.Δ. 
σχετικά με 
τον έλεγχο 

των 
αποφάσεων 

ομιχλώδες τοπίο 
που καθιστά την 

απάντηση της 
δυσνόητη, ίσως 
δικαιολογημένα 

αφού αυτό 
επιβάλλει ο νόμος 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

Υπάρχει μόνο 
το θέμα της 

χρονικής 
καθυστέρησης 

Δεν έχουμε 
προβλήματα 

κατά τον έλεγχο 
των αποφάσεων 

Χρονικές 
καθυστερήσει
ς χωρίς όμως 

να 
αντιλαμβανόμ
αστε τον όγκο 
δουλείας της 
Υπηρεσίας 

και τη σειρά 
προτεραιότητ

ας 

Ουσιαστικά 
προβλήματα δεν 
αντιμετωπίζουμε 

Προϊστάμενος 
Διοικ. & Οικ. 
Υπηρεσιών 

Δεν 
υφίστανται 

προβλήματα 

Δεν υπάρχουν 
προβλήματα, οι 
περισσότερες 

αποφάσεις 
εγκρίνονται 
άμεσα, μέσα 
στα χρονικά 

όρια που 
προβλέπει ο 

νόμος 

Το πιο συχνό 
πρόβλημα 

έγκειται στα 
ελλιπή 

δικαιολογητικ
ά(από 

πλευράς μας) 
και την 
παροχή 

επεξηγήσεων 

Δεν 
αντιμετωπίζουμε 

προβλήματα 

Προϊστάμενος 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Το πιο συχνό 
πρόβλημα 

είναι η 
εκτελεστότητ

α των 
αποφάσεων. 

Μια 
ειλημμένη 
απόφαση 

βρίσκεται εν 
αμφιβολία 

παρότι είναι 
άμεσα 

εκτελεστή 
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Η πολυνομία, πολυπλοκότητα, οι συνεχείς αλλαγές και η έλλειψη κωδικοποίησης του 

υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου επισημαίνονται ως κύριοι παράγοντες δημιουργίας 

προβλημάτων. Η καθυστέρηση στην  έκδοση των αποφάσεων δεν φαίνεται να είναι 

σημαντική, αν και επισημαίνεται σε ορισμένες από τις απαντήσεις. 

Σημαντικό σημείο που αναδεικνύεται σε σοβαρό πρόβλημα είναι η ασάφεια σχετικά με την 

εκτελεστότητα των αποφάσεων  καθώς η απόφαση της διοίκησης μπορεί να ανατρέπει ήδη 

τετελεσμένες ενέργειες και πράξεις διοικητικού ή και οικονομικού περιεχομένου που 

γεννούν συνέπειες και υποχρεώσεις για τον Δήμο αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις και 

ευθύνες για αιρετούς και υπαλλήλους. 

Πάλι είναι φανερές οι αντικρουόμενες απόψεις για την χρονική διεκπεραίωση των 

αποφάσεων, άλλοι θεωρούν ότι γίνεται με καθυστέρηση, χωρίς να είναι σίγουρο ότι 

γνωρίζουν το όριο των τριάντα(30) μερών για τον έλεγχο νομιμότητας ενώ οι περισσότεροι 

αναφέρουν ότι δεν υπάρχει χρονική καθυστέρηση. Μάλιστα ορισμένοι ρίχνουν τις ευθύνες 

της καθυστέρησης στις υπηρεσίες των δήμων, που αποστέλλουν τις αποφάσεις χωρίς να 

συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη 

ενός για σειρά προτεραιότητας και φόρτο εργασίας της υπηρεσίας ελέγχου, γεγονός που 

συμβαίνει στην καθημερινότητα. Το σίγουρο είναι ότι οι υπηρεσίες ελέγχου καταβάλλουν 

μεγάλη προσπάθεια και τις περισσότερες φορές διεκπεραιώνουν τάχιστα τις αποφάσεις των 

ΟΤΑ, αλλά όμως η προσπάθεια αυτή δεν γίνεται τις περισσότερες φορές κατανοητή, αφού 

πολλοί αιρετοί εξακολουθούν να θεωρούν ότι οι δικές τους αποφάσεις προηγούνται πάντα 

έναντι των άλλων. 

 

7. Έχετε «αμφισβητήσει» κάποια ακύρωση απόφασης συλλογικού ή μονομελούς 

οργάνου του Δήμου σας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και γιατί; 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ 2 ΔΗΜΟΣ 3 ΔΗΜΟΣ 4 

Δήμαρχος 

Ναι , καθώς η 
ακύρωση της 
απόφασης του 

συλλογικού 
οργάνου 

συνιστούσε 
contra legem 

ερμηνεία. 

Όχι δεν έχω 
αμφισβητήσει 

Όχι δεν έχω 
αμφισβητήσει 

Όχι δεν έχω 
αμφισβητήσει 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 

Όχι γιατί 
πάντα οι 

αποφάσεις της 

Όχι 
τουλάχιστον 

όσο είμαι 

Την περίοδο 
της θητείας 
όχι δεν έχει 

Αμφισβητήθηκαν 
αποφάσεις όχι ως 

προς την ορθότητα 
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Α.Δ. 
στηρίζονται 

σε σαφές 
νομοθετικό 
πλαίσιο και 
δεν αφήνει 
περιθώρια 

αμφισβήτηση
ς 

αιρετός στο 
Δήμο 

συμβεί τους αλλά κυρίως 
λόγω έλλειψης 

γνώσεων μας γύρω 
από το νομοθετικό 

πλαίσιο της 
απόφασης 

Αντιδήμαρχος 
έργων 

Όχι δεν έχω 
αμφισβητήσει 

Όχι δεν έχω 
αμφισβητήσει 

Δε γνωρίζω 
κάτι τέτοιο 

Αμφισβητήθηκαν 
αποφάσεις λόγω 

έλλειψης γνώσεων 
μας 

Πρόεδρος  Δ.Σ. Ναι έχουμε 
αμφισβητήσει 

Όχι δεν έχω 
αμφισβητήσει 

Όχι δεν έχω 
αμφισβητήσει 

Λίγες φορές όχι 
όμως ότι δεν 

σωστές αλλά ίσως 
επειδή ήταν 

διαφορετική η 
εξήγηση του Νόμου 

Προϊστάμενος 
Διοικ. & Οικ. 
Υπηρεσιών 

Ναι έχουμε 
αμφισβητήσει 

Απ’ ότι 
γνωρίζω όχι 

Τα τελευταία 
χρόνια η Τ.Α. 

έχει 
συμμορφωθεί 
με τον έλεγχο 

και οι 
ακυρώσεις 
του Δήμου 
μας είναι 
ελάχιστες 

Όχι δεν έχω 
αμφισβητήσει 

Προϊστάμενος 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Όχι διότι 
ακύρωση 
απόφασης 

από την Α.Δ. 
προκύπτει 
όταν δεν 

τηρούνται από 
τα όργανα της 
Διοίκησης οι 
όροι που οι 

νόμοι 
καθορίζουν 
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Η αμφισβήτηση των αποφάσεων δεν φαίνεται γενικά να είναι μια πρακτική που αποτελεί 

κανόνα για τους ΟΤΑ. Από τις απαντήσεις άλλωστε διαφαίνεται ότι αναγνωρίζεται ως 

βασική αιτία για την αμφισβήτηση αποφάσεων η ελλιπής γνώση του νομοθετικού πλαισίου 

ή σε ορισμένες περιπτώσεις η μη σαφής ερμηνεία διατάξεων νόμου. Είναι ξεκάθαρο από 

τις απαντήσεις, ότι παρά τις γκρίνιες και τις αμφιβολίες , κυρίως των αιρετών, μετά από 

κάποια ακύρωση απόφασης είτε στον έλεγχο νομιμότητας είτε κατόπιν προσφυγής, να 

δημιουργούνται αμφισβητήσεις, τις περισσότερες φορές όμως επειδή αυτές είναι πλήρως 

αιτιολογημένες, που να μην αφήνουν αμφιβολίες για την ορθότητα των ενεργειών, γίνονται 

αποδεκτές. Αυτό εξάλλου διαπιστώθηκε και στο κεφάλαιο 5 όπου αναφέρονται οι 

προσφυγές κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα ή του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. 

8. Έχετε προσφύγει κατά πράξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Επιτροπή του 

άρθρου 152 του Ν. 3463/2006; 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ 2 ΔΗΜΟΣ 3 ΔΗΜΟΣ 4 

Δήμαρχος Ναι έχουμε 
προσφύγει 

Όχι δεν έχουμε 
προσφύγει 

Ναι έχουμε 
προσφύγει 

Ναι έχουμε 
προσφύγει 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 

¨Όχι για τα 
θέματα που 
με αφορούν 

Όχι όσο 
διάστημα είμαι 

αιρετός στο 
Δήμο 

Στη θητεία μου ως 
σύμβουλος και ως 
Αντιδήμαρχος δεν 

έχει συμβεί 

Προσωπικά στη 
θητεία μου δεν 

έχουμε προσφύγει 

Αντιδήμαρχος 
έργων 

Απ’ ότι 
γνωρίζω όχι 

Όχι δεν έχουμε 
προσφύγει 

Γνωρίζω 
τουλάχιστον μία 
φορά που συνέβη 

Στη θητεία μου 
δεν έχουμε 
προσφύγει 

Πρόεδρος Δ.Σ. Ναι έχουμε 
προσφύγει 

Όχι δεν έχουμε 
προσφύγει 

Όχι δεν έχουμε 
προσφύγει Ελάχιστες φορές 

Προϊστάμενος 
Διοικ. & Οικ. 
Υπηρεσιών 

Ναι έχουμε 
προσφύγει 

Απ’ ότι 
γνωρίζω όχι 

Οι προσφυγές κατά 
πράξεων της 

Αποκεντρωμένης 
είναι ελάχιστες 

Ναι έχουμε 
προσφύγει 

Προϊστάμενος 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Όχι δεν 
έχουμε 

προσφύγει 
   

 

Γενικά διαπιστώνεται από τις απαντήσεις ότι η διαδικασία προσφυγών δεν αποτελεί 

συνήθη πρακτική για τους ΟΤΑ της έρευνας. Θα ήταν εύκολο να θεωρήσει κανείς ότι αυτό 

συμβαίνει αποκλειστικά λόγω της γενικότερης αποδοχής της ορθότητας και 
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αντικειμενικότητας των ελέγχων αλλά πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός της σημαντικής 

έλλειψης συστηματικής νομικής υποστήριξης των ΟΤΑ και της συνεπαγόμενης σχετικής 

δυσκολίας και κόστους τεκμηρίωσης απόψεων για την αναγκαιότητα ή μη της προσφυγής 

αλλά και την υποστήριξη κατά την διαδικασία εξέτασης. Άλλωστε αν δει κανείς και την 

έρευνα των συγκεκριμένων ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια, πραγματικά ήταν ελάχιστες οι 

φορές, που αμφισβητήθηκε δια προσφυγής κάποια ακυρωτική απόφαση.(Σημ. Συνολικά 18 

προσφυγές από ΟΤΑ τα τελευταία 8 χρόνια) 

9. Αντιμετώπισε ο φορέας σας περιπτώσεις συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις 

που προκλήθηκαν λόγω προσφυγών ενδιαφερομένων ως απόρροια απορριπτικών 

αποφάσεων ελεγκτικών οργάνων; 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ 2 ΔΗΜΟΣ 3 ΔΗΜΟΣ 4 

Δήμαρχος Όχι απ’ όσο 
γνωρίζω 

Όχι δεν 
αντιμετώπισε 

Αντιμετώπισε 
πολλές 

περιπτώσεις 
Ναι αντιμετώπισε 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 

Όχι δεν 
αντιμετώπισε 
ποτέ τέτοιο 
πρόβλημα 

Στη διάρκεια 
της θητείας μου 

δεν 
αντιμετώπισε 

Αντιμετώπισε 
περιπτώσεις 

συμμόρφωσης 
με δικαστικές 

αποφάσεις 

Ναι αντιμετώπισε αλλά 
σε μικρό αριθμό που 
ήταν αντιμετωπίσιμες 

Αντιδήμαρχος 
έργων 

Όχι απ’ όσο 
γνωρίζω 

Όχι δεν 
αντιμετώπισε 

Γνωρίζω 
τουλάχιστον 

μία 
περίπτωση 

Ναι αντιμετώπισε αλλά 
σε μικρό αριθμό 

Πρόεδρος  
Δ.Σ. 

Ναι 
αντιμετώπισε 

Δεν 
αντιμετωπίσαμ

ε τέτοιο 
πρόβλημα 

Όχι απ’ όσο 
γνωρίζω Δε νομίζω 

Προϊστάμενος 
Διοικ. & Οικ. 
Υπηρεσιών 

Πλήθος 
περιπτώσεων 

Όχι απ’ όσο 
γνωρίζω 

Αντιμετώπισε 
περιπτώσεις 

συμμόρφωσης 
με δικαστικές 

αποφάσεις 

 

Ναι αντιμετώπισε 

Προϊστάμενος 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Όχι δεν 
αντιμετώπισε    
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Σημειώνεται η απόκλιση των απαντήσεων στο ερώτημα μεταξύ αιρετών και υπαλλήλων με 

θέση ευθύνης αλλά και μεταξύ αιρετών του ίδιου Δήμου, που δεν δείχνουν ιδιαίτερα 

ενημερωμένοι για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός 

ότι υπάλληλοι έχουν πληρέστερη εικόνα  και με ιστορικό βάθος που περιλαμβάνει 

περισσότερες δημοτικές περιόδους και επομένως ενσωματώνουν στις απαντήσεις και την 

ιστορικότητα καθώς η αντιμετώπιση ανάλογων θεμάτων συνήθως εκτείνεται σε βάθος 

χρόνου. Το σίγουρο είναι ότι πολλοί αιρετοί δεν έρχονται αντιμέτωποι με τις δικαστικές 

υποθέσεις μιας και αυτές συνήθως επιβαρύνουν τα στελέχη των Οικονομικών κυρίως 

υπηρεσιών, που καλούνται για άμεσες λύσεις. Φυσικά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η 

σωστή ή όχι λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών, μιας και οι αποφάσεις που φτάνουν 

στη δικαστική επίλυση πολλές φορές άπτονται και της εν γένει  λειτουργίας του 

οργανισμού. 

 

10. Εκτιμάτε ότι το επίπεδο ενημέρωσης των υπηρεσιών σας είναι 

ικανοποιητικό/επαρκές σε θέματα εναρμόνισης των αποφάσεων με το θεσμικό και 

διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας του φορέα σας; 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ 2 ΔΗΜΟΣ 3 ΔΗΜΟΣ 4 

Δήμαρχος Είναι 
ικανοποιητικό 

Είναι σχετικά 
καλό εξαιτίας 
των συνεχών 
αλλαγών του 

θεσμικού 
πλαισίου 

Είναι 
ικανοποιητικό 

Σε ικανοποιητικό 
βαθμό, δεδομένου ότι 

υπάρχει άριστη και 
αρμονική συνεργασία 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 

Υπάρχουν 
κάποια κενά 

αλλά η 
πλειοψηφία 

των 
υπαλλήλων 

βρίσκεται σε 
υψηλό επίπεδο 

ενημέρωσης 

Δε νομίζω ότι η 
ενημέρωση 

είναι 
ικανοποιητική 

Το επίπεδο 
ενημέρωσης 

των υπηρεσιών 
του Δήμου σε 

θέματα 
εναρμόνισης 

των 
αποφάσεων με 
το θεσμικό και 

διοικητικό 
πλαίσιο 

λειτουργίας 
είναι 

ικανοποιητικό 

Βρίσκεται σε 
ικανοποιητικό 

επίπεδο και προέχει η 
τήρηση του 
νομοθετικού 

πλαισίου στη λήψη 
κάθε απόφασης 

Αντιδήμαρχος 
έργων 

Είναι 
ικανοποιητικό 

Πιστεύω ότι 
είναι 

Είναι 
ικανοποιητικό 

Ναι σε ικανοποιητικό 
βαθμό 
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χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι 

δεν απαιτείται 
επαρκής 

εκπαίδευση 
του 

προσωπικού 

ικανοποιητικό 
αν και το 

υπουργείο θα 
μπορούσε να 

μεριμνήσει για 
την ορθότερη 
ενημέρωση 

αφού οι 
υπάλληλοι 

μελετούν και 
γνωρίζουν το 

θεσμικό 
πλαίσιο 

Πρόεδρος Δ.Σ. Είναι 
ικανοποιητικό 

Οι υπηρεσίες 
είναι επαρκώς 
ενημερωμένες 

Είναι 
ικανοποιητικό 
εξαρτάται από 

τους 
υπαλλήλους, 

τους 
δυσκολεύουν οι 
πολλές αλλαγές 

Ναι σε ικανοποιητικό 
βαθμό 

Προϊστάμενος 
Διοικ. & Οικ. 
Υπηρεσιών 

Το επίπεδο 
ενημέρωσης 

των 
υπηρεσιών και 

των 
υπαλλήλων 

είναι επαρκές 

Το επίπεδο 
ενημέρωση των 

υπαλλήλων 
είναι 

ικανοποιητικό. 
Η ενημέρωση 
γίνεται με δική 

τους 
πρωτοβουλία 

Το επίπεδο 
ενημέρωσης 
των υπηρεσιών 
του Δήμου σε 
θέματα 
εναρμόνισης 
των 
αποφάσεων με 
το θεσμικό και 
διοικητικό 
πλαίσιο 
λειτουργίας 
είναι 
ικανοποιητικό 

Είναι ικανοποιητικό 

Προϊστάμενος 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Θεωρώ ότι 
είναι επαρκές    

Τόσο οι αιρετοί όσο και τα στελέχη συμφωνούν σχεδόν απόλυτα για το ικανοποιητικό 

επίπεδο των υπαλλήλων τους σε θέματα εναρμόνισης των αποφάσεων αλλά δείχνουν να 

κατανοούν τα προβλήματα που πολλές φορές αντιμετωπίζουν σχετικά με την 

πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, το δυσνόητο χαρακτήρα των διατάξεων και τις πολλές 

αλλαγές. Εντύπωση προκαλούν οι απαντήσεις των Αντιδημάρχων του ίδιου φορέα, που ο 

μεν ένας εστιάζει σε μη ικανοποιητική ενημέρωση ενώ ο άλλος στην επιμόρφωση που θα 

πρέπει να κάνει το Υπουργείο και όχι ο ίδιος ο φορέας για τους υπαλλήλους του.  

Το σίγουρο είναι ότι μετά την συνένωση των ΟΤΑ με τον Καλλικράτη, οι Δήμοι έχουν 

αρκετό προσωπικό υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, ενημερωμένο, που παρά 

τις δυσκολίες και το φόρτο εργασίας, προσπαθεί να ακολουθεί τις τρέχουσες αλλαγές της 

νομοθεσίας και να βοηθά έτσι αιρετούς και Προϊσταμένους υπηρεσιών στο έργο τους. 
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¨Όμως η έλλειψη κωδικοποίησης-τυποποίησης των διαδικασιών ελέγχου εξακολουθεί να 

παραμένει. 

 

11.Υπάρχει προκαταρκτικός νομικός έλεγχος των αποφάσεων πριν την εισαγωγή τους 

στα συλλογικά όργανα ή την εισήγηση τους στα μονοπρόσωπα όργανα του φορέα σας; 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ 2 ΔΗΜΟΣ 3 ΔΗΜΟΣ 4 

Δήμαρχος 

Σε όλες τις 
εισηγήσεις 

των 
υπηρεσιών 

που έρχονται 
στο δημοτικό 

συμβούλιο δεν 
είναι εφικτός 

ο 
προκαταρκτικ

ός νομικός 
έλεγχος, λόγω 
της απουσίας 
στελέχωσης 

των 
υπηρεσιών 

του Δήμου με 
νομικούς 

Είναι δύσκολο 
να γίνει αυτό 

στο Δήμο μας, 
αφού δεν 

διαθέτουμε 
οργανωμένη 

Νομική 
Υπηρεσία, 

αλλά μόνο ένα 
νομικό – 

συνεργάτη του 
Δημάρχου 

Δεν υπάρχει 
νομικός έλεγχος 

Σε ορισμένες 
περιπτώσεις ζητάμε 
τη συμβουλή νομικού 
συμβούλου 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 

Εξαρτάται 
από την 

περίπτωση. 
Στα θέματα 
που υπάρχει 

ασάφεια 
προηγείται 

νομικός 
έλεγχος 

Είναι δύσκολο 
να γίνει στο 

δήμο μας δεν 
διαθέτουμε 

νομική 
υπηρεσία 

Το επίπεδο των 
υπηρεσιών είναι 
ικανοποιητικό 
και σε λίγες 
περιπτώσεις 

είναι αναγκαίος 
ο 

προκαταρκτικός 
νομικός έλεγχος 

Γίνεται έλεγχος πριν 
ξεκινήσει 

οποιαδήποτε ενέργεια 

Αντιδήμαρχος 
έργων 

Υπάρχει 
νομική 

υπηρεσία , η 
οποία 

επιλαμβάνετ
αι 

Δεν υπάρχει 
νομικός 

έλεγχος , διότι 
δεν υφίσταται 

νομική 
υπηρεσία 

Υπάρχει μόνο ο 
έλεγχος των 

υπαλλήλων που 
εισάγουν το 

θέμα 

Όλες οι εισηγήσεις 
διέπονται από το 

αντίστοιχο 
νομοθετικό πλαίσιο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δ.Σ. 

Για όσα 
θέματα 

απαιτούν 
νομικό 

Είναι δύσκολο 
να γίνει γιατί 
δεν έχουμε 

νομικό Τμήμα 

Σε δύσκολες 
περιπτώσεις 

μόνο εισηγείται 
ο νομικός 

Ναι πάντα ζητάμε τη 
γνώμη νομικού για 

σοβαρά θέματα 
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έλεγχο ναι 
αυτός 

υπάρχει 

σύμβουλος του 
Δήμου 

Προϊστάμενος 
Διοικ. & Οικ. 
Υπηρεσιών 

Δυστυχώς 
όχι δεν 
υπάρχει 

Ο Δήμος δεν 
έχει 

στελεχωμένη 
Νομική 

Υπηρεσία, 
μόνο εξωτερικό 

συνεργάτη 

Το επίπεδο των 
υπηρεσιών είναι 
ικανοποιητικό 
και σε λίγες 
περιπτώσεις 

είναι αναγκαίος 
ο 

προκαταρκτικός 
νομικός έλεγχος 

Δεν υπάρχει νομικός 
έλεγχος αλλά πολλές 
φορές για θέματα που 

χρήζουν έλεγχο ναι 
συμβουλευόμαστε 

νομικό 

Προϊστάμενος 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Δεν υπάρχει 
προκαταρκτι
κός νομικός 
έλεγχος των 
αποφάσεων 

   

 

Με δεδομένο ότι μόνο ένας από τους τέσσερις δήμους έχει δικηγόρο με πάγια αντιμισθία, 

που φυσικά δεν επαρκεί, είναι φανερή η προσπάθεια που γίνεται από τους υπόλοιπους για 

να μπορέσουν να καλύψουν τα νομικά προβλήματα των  «δύσκολων» υποθέσεων, γι’ αυτό 

και καταφεύγουν στις νομικές συμβουλές των Ειδικών- Συνεργατών- δικηγόρων που έχουν 

προσλάβει όλοι οι Δήμοι, προκειμένου να διευκολυνθούν στο έργο τους. Η προσπάθεια 

γίνεται με τη μορφή εισηγήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών αλλά το σίγουρο είναι –όπως 

καταδεικνύεται από τις απαντήσεις- ότι δεν επαρκεί. Στα δεδομένα των Καλλικρατικών 

δήμων είναι απαραίτητη η σύσταση νομικής Υπηρεσίας στελεχωμένης, η οποία θα 

προασπίζει τα συμφέροντα του Δήμου στα Δικαστήρια αλλά και θα επιλύει τα όποια 

προβλήματα παρουσιάζονται για υπαλλήλους και αιρετούς.  

12. Εφαρμόζονται από το φορέα σας διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και αν όχι 

προβλέπεται η ενσωμάτωση στον Οργανισμό σας  τέτοιων διαδικασιών; 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ 2 ΔΗΜΟΣ 3 ΔΗΜΟΣ 4 

Δήμαρχος 

Όχι μέχρι 
σήμερα. Με το 

νέο ΟΕΥ 
προβλέπεται η 
ενσωμάτωση 

τέτοιων 
διαδικασιών 

Δεν 
εφαρμόζονται,  
αν και 
προβλέπονται 
από τον ΟΕΥ, 
δεν υπάρχει 
στελεχωμένη 

Δεν 
εφαρμόζονται 

Όχι δεν εφαρμόζονται 
διαδικασίες ελέγχου 

αλλά δεν προβλέπεται 
στον Οργανισμό του 

Δήμου μας. 
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υπηρεσία  

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 

Δεν 
εφαρμόζεται 
ο εσωτερικός 
έλεγχος και 

δεν 
προβλέπεται 
στον Ο.Ε.Υ. 

Απ ‘ ότι 
γνωρίζω δεν 

εφαρμόζονται 
τέτοιες 

διαδικασίες 

Δεν 
εφαρμόζονται 

παρ’ ότι 
υπάρχει 

πρόβλεψη 

Όχι και θεωρώ πως 
δύσκολα θα μπορούσε 

να συσταθεί και να 
λειτουργήσει τέτοιος 
φορέας σε ένα μικρό 
και υποστελεχωμένο 

Δήμο, παρά την 
μεγάλη προσφορά που 
θα είχε η ύπαρξή του 

για την καλή και 
ομαλή λειτουργία ενός 

ΟΤΑ 

Αντιδήμαρχος 
έργων 

Στην παρούσα 
φάση δεν 
υπάρχει 

σχετικό τμήμα 
εσωτερικού 

ελέγχου αλλά 
προβλέπεται 

μέσω του νέου 
ΟΕΥ 

Δυστυχώς δεν 
εφαρμόζονται 

διαδικασίες 
εσωτερικού 

ελέγχου 

Δεν γνωρίζω 

Όχι και θεωρώ πως 
δύσκολα θα μπορούσε 

να συσταθεί και να 
λειτουργήσει τέτοιος 
φορέας σε ένα μικρό 
και υποστελεχωμένο 

Δήμο, 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δ.Σ. 

Ναι 
εφαρμόζονται  όχι δεν 

εφαρμόζονται 

Όχι και θεωρώ πως 
δύσκολα θα 
μπορούσε να 

συσταθεί και να 
λειτουργήσει τέτοιος 

φορέας στο δήμο 
μας αλλά η 

προσφορά του θα 
ήταν μεγάλη 

Προϊστάμενος 
Διοικ. & Οικ. 
Υπηρεσιών 

εφαρμόζονται 
μερικώς 

Δεν 
εφαρμόζονται 

τέτοιες 
διαδικασίες 
αφού δεν 
υπάρχει 

στελεχωμένη 
υπηρεσία 

Οι διαδικασίες 
εσωτερικού 
ελέγχου δεν 

εφαρμόζονται 
από τον φορέα 
μας. Υπάρχει 
πρόβλεψη , 

ενσωμάτωσης 
τέτοιων 

διαδικασιών 
στο Δήμο μας. 

Όχι δεν 
εφαρμόζονται 

διαδικασίες ελέγχου 
ούτε προβλέπεται 

στον Οργανισμό του 
Δήμου μας 

Προϊστάμενος 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Όχι δεν 
εφαρμόζονται 
υπάρχει 
σχετική 
πρόβλεψη 

   



 133 

Η ερώτηση για τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου τέθηκε περισσότερο για 

προβληματισμό στους ερωτώμενους και λιγότερο για συλλογή πληροφοριών, μιας και τα 

δεδομένα ήταν γνωστά. Οι περισσότεροι ορθώς απάντησαν ότι δεν εφαρμόζονται εκτός 

από δύο αιρετούς του ίδιου δήμου που απάντησαν ότι εφαρμόζονται μάλλον από άγνοια ή 

μπερδεύοντας τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου με τη διαδικασία εισηγήσεων στις 

αποφάσεις. Το σίγουρο είναι ότι ο εσωτερικός έλεγχος θα πρέπει να είναι το επόμενο βήμα 

για τους ΟΤΑ στην προσπάθεια τους για μείωση των εξωτερικών ελέγχων, τον περιορισμό 

των κινδύνων αλλά και της γενικότερης αλλαγής φιλοσοφίας, που πρέπει να τους διέπει 

στην εκπλήρωση της αποστολής και του ρόλου τους. 

13. Θεωρείτε ότι η σύσταση του Ελεγκτή Νομιμότητας θα οδηγήσει στην επίλυση των 

προβλημάτων που υπάρχουν μέχρι τώρα στον έλεγχο νομιμότητας; 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ 1 ΔΗΜΟΣ 2 ΔΗΜΟΣ 3 ΔΗΜΟΣ 4 

Δήμαρχος 

Αν δεν 
αποτυπωθούν 

σαφώς οι 
αρμοδιότητες 
και το πλαίσιο 
ελέγχου των 
αποφάσεων, 

εντός του 
οποίου θα 
δύναται να 
κινηθεί, η 

σύσταση της εν 
λόγω θέσης δε 
θα προσφέρει 

λύσεις 

Σίγουρα θα 
βοηθήσει προς 

την κατεύθυνση 
αυτή, πρέπει 

όμως το 
προσωπικό των 

ΟΤΑ να 
επιμορφώνεται 
συνεχώς, ώστε 
να λαμβάνονται 
αποφάσεις στο 

πλαίσιο της 
νομιμότητας 

Μάλλον 
θετικός ο 
Ελεγκτής 

Νομιμότητας 

Όχι δε θα επιλύσει 
προβλήματα 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών 

Θεωρώ ότι το 
πλαίσιο 

ελέγχου που 
υφίσταται 

είναι ευέλικτο 
και δεν 

χρειάζεται 
οποιαδήποτε 

αλλαγή 

Ό Ε.Ν. θα 
βοηθήσει στην 
επίλυση των 

προβλημάτων 

Ο Ε.Ν. δε θα 
οδηγήσει στην 
επίλυση των 

όποιων 
προβλημάτων 
υπάρχουν και 

σε κάποιες 
περιπτώσεις τα 
προβλήματα θα 

γίνουν 
εντονότερα 

Και χωρίς τον Ε. Ν. 
εδώ και οκτώ χρόνια 
λειτουργούμε χωρίς 

κάποιο ιδιαίτερο 
πρόβλημα και ειδικά 

στο θέμα ελέγχου 
των ετήσιων 

προϋπολογισμών και 
των επί μέρους   

αναμορφώσεων. 

Αντιδήμαρχος 
έργων 

Η σύσταση θα 
επιλύσει 

προβλήματα 
κυρίως 

Σίγουρα θα 
βοηθήσει με 

την 
προϋπόθεση τη 

Θεωρώ ότι ο 
έλεγχος 

νομιμότητας 
είναι επαρκής 

Και χωρίς τον Ε. Ν. 
εδώ και χρόνια 

λειτουργούμε χωρίς 
κάποιο ιδιαίτερο 
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προσυμβατικο
ύ ελέγχου 

συνεχή 
επιμόρφωση 

των υπαλλήλων 
των ΟΤΑ 

και δεν 
απαιτείται 

άλλο όργανο 

πρόβλημα 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Δ.Σ. 

Νομίζω ναι 
καθότι θα 
υπάρχει η 

νομική 
επάρκεια 

Ό Ε.Ν. θα 
βοηθήσει στην 
επίλυση των 

προβλημάτων 

Θα 
δημιουργηθού
ν νέες θέσεις 

εργασίας 
αλλά θα 

υπάρχουν 
καθυστερήσει
ς και δεν θα 
αλλάξει κάτι 

Ναι θεωρώ ότι θα 
λύσει προβλήματα 

Προϊστάμενος 
Διοικ. & Οικ. 
Υπηρεσιών 

Όχι δε 
χρειάζεται 

Σίγουρα θα 
βοηθήσει αρκεί 

να 
δημιουργηθούν 
διαδικασίες ή 
δομές για την 

ενημέρωση του 
προσωπικού 

των ΟΤΑ 

Πιστεύω ότι ο 
Ε. Ν. δεν θα 

οδηγήσει 
στην επίλυση 
των όποιων 

προβλημάτων 
υπάρχουν 

μέχρι τώρα 
στον έλεγχο. 
Σε κάποιες 
περιπτώσεις 

τα 
προβλήματα 

θα γίνουν 
εντονότερα. 

Θεωρώ ότι δεν 
υπάρχουν σοβαρά 
προβλήματα στον 
μέχρι τώρα έλεγχο 
νομιμότητας. Αλλά 
η σύσταση του Ε. 
Ν. θα είναι για το 
καλό των ΟΤΑ 

αλλά και για την 
προστασία αιρετών 

και υπαλλήλων. 

Προϊστάμενος 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

Η σύσταση του 
Ε.Ν. θα 

οδηγήσει στην 
επίλυση 
κάποιων 

προβλημάτων 
που υπάρχουν 

καθώς θα 
ασκείται πιο 

ολοκληρωμένο 
και αποδοτικό 
ελεγκτικό έργο 

   

 

Εδώ οι απόψεις είναι φανερό ότι διίστανται, αφού οι απαντήσεις είναι σχεδόν μοιρασμένες. 

Οι μισοί σχεδόν ερωτώμενοι δείχνουν την προτίμησή τους στη δημιουργία του Επόπτη 

Νομιμότητας, θεωρώντας ότι θα επιλυθούν τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν τα 
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τελευταία χρόνια με το μεταβατικό καθεστώς, που εφαρμόστηκε μετά την ψήφιση του 

Καλλικράτη. Οι υπόλοιποι δεν δείχνουν διάθεση για αλλαγές και επιμένουν στο 

υφιστάμενο καθεστώς, θεωρώντας επαρκέστατο τον έλεγχο, φοβούμενοι ίσως και τα τυχόν 

νέα προβλήματα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν από κάποια νέα υπηρεσία που θα 

δημιουργηθεί και δεν γνωρίζουν. Η νομική επάρκεια είναι το ζητούμενο για τους 

περισσότερους ώστε να είναι αποδοτικό το ελεγκτικό έργο. 

 

6.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την ανάλυση των απαντήσεων των αιρετών και των στελεχών των ΟΤΑ είναι χρήσιμο 

να επικεντρωθούμε στα πιο σημαντικά σημεία, που θα μας βοηθήσουν στην ολοκλήρωση 

της έρευνάς μας. 

1.Οι απαντήσεις τους στις περισσότερες των ερωτήσεων οδηγούσαν σε ξεκάθαρο 

συμπέρασμα και μόνο σε μερικές περιπτώσεις, όπως π.χ. στην ερώτηση 13, οι απαντήσεις 

ήταν σχεδόν μοιρασμένες. 

2. Παρά τις αντιρρήσεις που διατυπώνουν για τον τρόπο ελέγχου νομιμότητας και τα όρια 

του, εντούτοις δεν δείχνουν τις περισσότερες φορές να αμφισβητούν με πράξεις τις 

αποφάσεις ακύρωσης. 

3. Σχεδόν όλοι θεωρούν απαραίτητο τον έλεγχο νομιμότητας, γιατί λειτουργεί 

προστατευτικά γι’ αυτούς αλλά ενώ δείχνουν να δυσανασχετούν ακόμη και από την 

ύπαρξή του, θεωρούν ότι η δημιουργία του Επόπτη Νομιμότητας , ο οποίος θα έχει την 

απαιτούμενη νομική επάρκεια, θα βοηθήσει το έργο τους. 

4.Θεωρούν ότι οι Δήμοι απαρτίζονται από επαρκέστατο προσωπικό, που κάνει μεγάλη 

προσπάθεια για επαρκείς εισηγήσεις αλλά σαφώς εστιάζουν και στην έλλειψη εσωτερικού 

ελέγχου και στελεχωμένων νομικών υπηρεσιών.  

Ήδη μετά την ψήφιση του Ν. 4555/2018, όλα δείχνουν ότι η λειτουργία των Αυτοτελών 

Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ και του Επόπτη Νομιμότητας είναι θέμα χρόνου. Το 

ζητούμενο είναι πλέον να φανεί στην πράξη αν ο θεσμός που εξαγγέλθηκε πριν οκτώ 

χρόνια, αλλά δεν λειτούργησε ακόμη, με την έναρξη λειτουργίας του θα επιλύσει όλα τα 

προβλήματα, που λεπτομερώς αναλύθηκαν και αναδείχθηκαν στην ιστορική αναδρομή του 

ελέγχου νομιμότητας. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

1. Θεωρείτε ότι είναι ευδιάκριτα τα όρια μεταξύ ελέγχου νομιμότητας και ελέγχου 
σκοπιμότητας 

2. Ποιον θεωρείται πιο σημαντικό, τον έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης ή τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου; 

3. Θεωρείτε ότι ο έλεγχος νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης διευκολύνει ή 

δυσχεραίνει το έργο των ΟΤΑ; 

4. Ο έλεγχος νομιμότητας θεωρείται ότι λειτουργεί προστατευτικά για υπαλλήλους 
και αιρετούς; 

5. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας τηρεί τις βασικές αρχές 

του ελέγχου νομιμότητας ή παρασύρεται και σε έλεγχο σκοπιμότητας; 

6. Ποια είναι τα πιο συχνά προβλήματα που αντιμετωπίζεται κατά τον έλεγχο 

αποφάσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση; 

7. Έχετε «αμφισβητήσει» κάποια ακύρωση απόφασης συλλογικού ή μονομελούς 

οργάνου του Δήμου σας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και γιατί; 

8. Έχετε προσφύγει κατά πράξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Επιτροπή του 

άρθρου 152 του Ν. 3463/2006; 

9. Αντιμετώπισε ο φορέας σας περιπτώσεις συμμόρφωσης με δικαστικές αποφάσεις 

που προκλήθηκαν λόγω προσφυγών ενδιαφερομένων ως απόρροια απορριπτικών 

αποφάσεων ελεγκτικών οργάνων; 

10. Εκτιμάτε ότι το επίπεδο ενημέρωσης των υπηρεσιών σας είναι 

ικανοποιητικό/επαρκές σε θέματα εναρμόνισης των αποφάσεων με το θεσμικό και 

διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας του φορέα σας; 

11.Υπάρχει προκαταρκτικός νομικός έλεγχος των αποφάσεων πριν την εισαγωγή τους 

στα συλλογικά όργανα ή την εισήγηση τους στα μονοπρόσωπα όργανα του φορέα σας; 

12. Εφαρμόζονται από το φορέα σας διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και αν όχι 

προβλέπεται η ενσωμάτωση στον Οργανισμό σας  τέτοιων διαδικασιών; 

13. Θεωρείτε ότι η σύσταση του Ελεγκτή Νομιμότητας θα οδηγήσει στην επίλυση των 

προβλημάτων που υπάρχουν μέχρι τώρα στον έλεγχο νομιμότητας; 
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