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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των ορίων της διοικητικής εποπτείας επί των 

Αποφάσεων των Συλλογικών και Μονομελών Οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην 

εργασία  θα  επιχειρηθεί μια θεωρητική προσέγγιση  τόσο της έννοιας των διοικητικών 

πράξεων,  όσο και της έννοιας της εποπτείας γενικότερα, αλλά και ειδικότερα της 

διοικητικής εποπτείας επί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στο θεωρητικό 

μέρος της εργασίας θα γίνει, επίσης, μια αναφορά στις επιλογές του νομοθέτη, 

διαχρονικά, ως προς τα όργανα της διοικητικής εποπτείας και στους προβληματισμούς 

που έχουν διατυπωθεί ως προς τη σύνθεση και συγκρότησή τους. Στην τελευταία ενότητα 

του θεωρητικού μέρους θα επιχειρηθεί μια συγκριτική παρουσίαση, όπως προκύπτει από 

την υφιστάμενη βιβλιογραφία, αρθρογραφία και Νομολογία, των συνταγματικών 

διατάξεων περί της διοικητικής εποπτείας και των επιλογών του κοινού νομοθέτη. 

Στο εμπειρικό μέρος της εργασίας  θα πραγματοποιηθεί πρωτογενής έρευνα, κατά την 

οποία θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εποπτείας που ασκείται επί των 

Αποφάσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της γεωγραφικής ενότητας της 

Αρκαδίας, όπως συγκεντρώθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα   βάση απολογιστικών  ετήσιων 

ενημερωτικών  σημειωμάτων προς  τη Δ/νση Διοίκησης της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.  για την 

περίοδο 2013-σήμερα, καθώς και από μελέτη αντιπροσωπευτικού δείγματος 

ακυρωθεισών Αποφάσεων, όπως τηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας, για το ίδιο 

χρονικό διάστημα. Στόχος της συγκεκριμένης  έρευνας είναι να διερευνηθεί όχι μόνο το 

ποσοστό των ακυρωθεισών αποφάσεων σε σύνολο εισερχομένων την περίοδο 2013-

σήμερα, αλλά  κυρίως να αξιολογήσουμε  τους λόγους   ακύρωσης, προσεγγίζοντας  τις 

αιτίες  πιθανών  δυσλειτουργιών και εσφαλμένων ενεργειών επί της διαδικασίας. Τέλος 

θα επιχειρηθεί η διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων, που θα προκύψουν από το 

συνδυασμό της θεωρητικής προσέγγισης και της έρευνας. 

Για την εκπόνηση της εργασίας θα ληφθεί υπόψη η υφιστάμενη βιβλιογραφία και 

αρθρογραφία, καθώς και αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ, ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΙ  ΕΝΟΤΗΤΑ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΥΤ/ΤΗΣ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ 

ΙΟΝΙΟΥ, ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΤΑ 
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ABSTRACT 

The purpose of the study is to investigate the limits of the administrative supervision 

over the Decisions of the Collective and Single-member organs of Local Government. In 

this paper   there will be an   attempt of a theoretical approach of the concept of 

administrative action and the concept of surveillance in general and in particular of the 

administrative supervision of local authorities. In the theoretical part of the work   there 

will not only be a reference to the legislature's choices, over time, for the institutions of 

administrative supervision but the concerns that have been expressed for   the composition 

and constitution of   them as well. The final section of the theoretical part will attempt a 

comparative presentation, as is clear from the existing bibliography, articles and 

jurisprudence of constitutional provisions relating to administrative supervision and the 

choices   of   the common legislator.  

In the empirical part of the work a   primary research will be carried out, through  

which there will be a presentation of the results of  the supervision over the decisions of 

the local authorities of the geographical unity of Arcadia, as compiled by the competent 

Department based on prior year's annual briefing notes to the Department of 

Administration of Decentralized Administration  of Peloponnesus, West Greece & Ionian 

islands   for the period 2013-present, and by a representative  sample of canceled 

Decisions study, as observed in the Office file for the same period. The aim of this 

research is to investigate not only the percentage of canceled decisions on all entrants in 

the period 2013-present but to evaluate their pleas, approaching the causes of possible 

malfunctions and erroneous actions of order. Finally we will attempt to formulate 

conclusions and recommendations that will result from the combination of theoretical 

approaches and research. 

  For the preparation of the work   we will take into account the existing bibliography, 

articles   and   the decisions of the Greek courts. 

KEY WORDS: ADMINISTRATIVE SUPERVISISION– ADMINISTRATIVE  & 

FINANCIAL INDEPEDENCE, STATE CONTINUITY & UNITY, LOCAL 

AUTHORITIES, DECENTRALIZED ADMINISTRATION  OF PELOPONNESUS, 

WEST GREECE & IONIAN ISLANDS,   INDEPENDENT SERVICE OF 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Από τις αρχές του 1980, η οργάνωση  και η λειτουργία της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

βρίσκεται  σε συνεχή πορεία Νομοθετικών μεταρρυθμίσεων, που στην ουσία στοχεύουν, 

αφενός μεν στην ενίσχυση του ρόλου της στη διαδικασία άσκησης δημόσιας διοίκησης, 

αφετέρου στην αντιμετώπιση των φαινομένων της έντονης γραφειοκρατίας και 

οικονομικής δυσχέρειας  στην προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων   των αρμοδιοτήτων 

της, κάτι που δεν κατάφεραν να  επιλύσουν Νομοθετήματα προηγούμενων ετών. 

 Η Ελληνική Νομοθεσία, όπως ψηφίσθηκε και εφαρμόστηκε  στα τέλη του 20ου και  

στις αρχές του 21ου αιώνα σχετικά με τον τρόπο  διακυβέρνησης και την άσκηση   της 

δημόσιας διοίκησης στη Χώρα, στόχο  είχε να οδηγήσει σε νέους θεσμούς και πολιτικές  

που θα συντελούσαν στην αναγέννηση του θεσμού της διοικητικής αποκέντρωσης και 

στην τόνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέτοια εγχειρήματα  αποτέλεσαν  ο Ν. 

3463/2006,  ο Ν.2539/1997   (Πρόγραμμα «Καποδίστριας») και στις μέρες μας, ο Ν. 

3852/2010 (Πρόγραμμα« Καλλικράτης»). 

Το ενδιαφέρον της πολιτείας  για τη βελτίωση της  Περιφερειακής Οργάνωσης της 

διοίκησης αλλά και την  ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαφαίνεται και μέσω της 

κατοχύρωσης του θεσμού της διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ  με το άρθρο 102 του 

Συντάγματος, απόλυτα σύμφωνα και με το  υπόδειγμα της Διακυβέρνησης  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Κύριο μέλημα των  Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης   είναι η 

άμεση επαφή με τον πολίτη, η επίλυση των τοπικών προβλημάτων και η άμεση  και 

ταχύτατη εξυπηρέτηση των τοπικών συμφερόντων, πέρα και έξω από την απρόσωπη 

επαφή  με το Κεντρικό Κράτος. Στο πνεύμα αυτής της αμεσότητας, σημαντικός είναι και 

ο ρόλος  του ελέγχου της δημόσιας δράσης, αφού έτσι τονώνεται ο δημοκρατικός 

χαρακτήρας, η διαφάνεια, η προστασία του διοικούμενου  και η συνέχεια της δράσης της 

δημόσιας διοίκησης. Η ανάγκη αυτού του ελέγχου γίνεται πιο επιτακτική, καθόσον  οι 

Οργανισμοί  Τοπικής Αυτοδιοίκησης διοικούνται από αιρετά όργανα που  στην 

πλειοψηφία τους διακατέχονται από τη νοοτροπία της  αποκλειστικής  νομιμοποίησης 

των ενεργειών τους μέσω της  άμεσης εκλογής τους από το τοπικό εκλογικό σώμα. Οι 

ενέργειες αυτές των Οργάνων, όμως, έχουν νόημα  μόνο μέσω του σεβασμού των 

κανόνων δικαίου που αφορούν τόσο στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσο  και στη 

διαδικασία ελέγχου τους. 
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Σκοπός της παρούσας εργασίας  είναι η πρακτική αποτύπωση  της σχέσης ανάμεσα  

στη διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ και στην άσκηση εποπτείας σε αυτούς και ιδιαίτερα 

στους  πιθανούς περιορισμούς της  δράσης τους μέσω της διαδικασίας ακύρωσης 

Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων τους σχετικών με την ανάληψη δραστηριότητας για  

την επίτευξη τιθέμενων στόχων τους. 

 Επιμέρους στόχοι αποτελούν α) η εξακρίβωση της αναγκαιότητας του ελέγχου καθώς 

και η κρισιμότητα της έκτασης και έντασης του ρόλου των Οργάνων που λειτουργούν ως 

ελεγκτικοί μηχανισμοί σε συνδυασμό με την συνταγματικά κατοχυρωμένη  αυτοτέλεια 

των ΟΤΑ και β)η διαπίστωση  της αποτελεσματικότητας ή μη  της άσκησης της 

εποπτείας, μέσω της μελέτης στοιχείων επί ακυρωθεισών Αποφάσεων  ΟΤΑ  Α βαθμού  

Π.Ε. Αρκαδίας, όπως  ελέγχθηκαν και κρίθηκαν  από το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού 

Ν. Αρκαδίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής   Ελλάδας και 

Ιονίου. Μέσω της ανάλυσης αυτής  θα  επιχειρηθεί να αναδειχθεί η σχέση της Κεντρικής 

Διοίκησης με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, καταλήγοντας σε συμπεράσματα σχετικά  τόσο 

με την αναγκαιότητα της κρατικής εποπτείας γενικότερα, όσο  και την ορθή λειτουργία 

και σπουδαιότητα του μεταβατικού σταδίου άσκησής της  από το θεσμό της  

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Οι πηγές συγγραφής της συγκεκριμένης εργασίας  είναι τόσο πρωτογενείς(Σύνταγμα, 

Νόμοι) όσο και δευτερογενείς  (βιβλιογραφία, άρθρα, Εκθέσεις αρμόδιων Οργάνων, 

Αποφάσεις δικαστηρίων κλπ). 

Η μεθοδολογία της έρευνας   όπως  παρουσιάζεται   στο β μέρος της εργασίας 

στηρίχτηκε  σε αξιοποίηση πρωτογενών στοιχείων που συλλέχτηκαν μέσω συγκέντρωσης 

δεδομένων σχετικά με τον αριθμό των εισερχομένων για έλεγχο Νομιμότητας  

Αποφάσεων  Συλλογικών Οργάνων των Δήμων  Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, 

Νότιας και Βόρειας Κυνουρίας και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων τους  στο 

Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας, όσο και στο ποσοστό των ακυρωτικών. 

Από αυτές  επιλέγηκε  τυχαίο δείγμα  για την εξακρίβωση της αιτιολόγησης  ακύρωσης, 

από το οποίο  προέκυψε  ότι   ο κυριότερος λόγος ακύρωσης Αποφάσεων ΟΤΑ  Α 

Βαθμού ΠΕ Αρκαδίας αποτέλεσε η παραβίαση διατάξεων Νόμου, πράγμα που 

αποδεικνύει αφενός μεν την ελλιπή ενημέρωση  των Δημοτικών Αρχών σε θέματα 

Νομολογίας, αφετέρου δε  την  απροθυμία συμμόρφωσης  στους Νόμους  και στις  

υποδείξεις τους Ελεγκτικού Μηχανισμού. Πέραν τούτου, από την έρευνά μας, όπως θα 

δούμε  αναλυτικά στο β μέρος της εργασίας,  καταλήξαμε  στο να αξιολογήσουμε ως  
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παραγωγική και αμφιλεγόμενα αποτελεσματική τη λειτουργία του Τμήματος Διοικητικού 

Οικονομικού Νομού Αρκαδίας, που ασκεί  επί του παρόντος τις αρμοδιότητες του 

Εποπτικού μηχανισμού, αλλά και σε  ανακάλυψη προβλημάτων  σχετιζόμενων  με τη  

λειτουργία  του ίδιου του  εποπτικού οργάνου και με  αντιδράσεις αιρετών για 

περιορισμούς  της διοικητικής αυτοτέλειάς τους, μέσω ακυρώσεων συγκεκριμένων 

Αποφάσεων τους. 

Αυτό που πρέπει να γίνει  κατανοητό  είναι ότι οι ΟΤΑ είναι κομμάτι της Δημόσιας 

διοίκησης, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνέχεια, ενότητα και διαφάνεια.  Η 

ελευθερία δράσης των ΟΤΑ δε σημαίνει και αυτονομία, αλλά σημαίνει διάθεση  πόρων 

και σύνταξη προγραμμάτων κατά το δοκούν, μέσα όμως στα  πλαίσια που ορίζει η 

Νομοθεσία, με επίκεντρο τον πολίτη και το συμφέρον του. Ο εποπτικός  διοικητικός 

μηχανισμός με τη λειτουργία του,  στοχεύει, ή πρέπει να στοχεύει στην εξασφάλιση 

αυτού του σκοπού, στο πνεύμα όμως  της Κρατικής ενότητας και της διασφάλισης του 

δημοσίου συμφέροντος, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ύπαρξή του  για τη εύρυθμη 

λειτουργία της Δημόσιας διοίκησης. 

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η παρούσα εργασία δομείται  σε  δύο μέρη. Το πρώτο, το θεωρητικό, αποτελείται από 

τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο, θα αναφερθούμε σε βασικές έννοιες  του διοικητικού 

δικαίου, δίνοντας  ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια  της εποπτείας γενικά και  στις μορφές  

άσκησής της.  Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλύσουμε την έννοια της   συνταγματικά 

κατοχυρωμένης  αυτοτέλειας των ΟΤΑ και την σχέση της με την διαδικασία της  

διοικητικής εποπτείας, με ιδιαίτερη αναφορά  στον  ασκούμενο έλεγχο επί των  πράξεων 

και των οργάνων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και των ορίων 

άσκησής του. Στο τρίτο κεφάλαιο θα επιχειρηθεί  μια ιστορική αναδρομή και ανάλυση   

πρόσφατων  Νομοθετικών  μεταρρυθμίσεων  του θεσμού της Κρατικής Εποπτείας. 

Ειδικότερα  θα  αναφερθούμε  σε ρυθμίσεις εποπτείας, όπως περιγράφονται στο Ν. 

2218/1994, στα ΠΔ 410/95 και  30/1996(Κώδικας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων) στο Ν. 

3463/2006 (Κώδικας Δήμων  και Κοινοτήτων) και στον ισχύοντα με κάποιες 

τροποποιήσεις μέχρι σήμερα Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), όπως 

αντικατέστησε τα προηγούμενα Νομοθετήματα, με στόχο-μεταξύ άλλων- να 

λειτουργήσει αποτελεσματικότερα  στην πράξη  η διοικητική εποπτεία, μετά και από 

αναφορά σε Ετήσιες  Εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη, του Γενικού Επιθεωρητή 
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Δημόσιας Διοίκησης και της Επιτροπής του Ι.Τ.Α σχετικά με τις αστοχίες  στη ρύθμιση 

της διοικητικής εποπτείας από προηγούμενα  Νομοθετήματα. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα 

αναλύσουμε το θεσμό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, όπως διαμορφώθηκαν  με το 

πρόγραμμα «Καλλικράτης», καθώς  και  την οργάνωση και  λειτουργία της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και ειδικότερα του 

Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Νομού Αρκαδίας, που αποτελεί το όργανο που ασκεί 

μέχρι σήμερα  την εποπτεία επί των  ΟΤΑ  Α βαθμού  Περιφερειακής Ενότητας  

Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελ/σου και των Νομικών Προσώπων τους. 

Στο δεύτερο μέρος  θα διεξαχθεί πρωτογενής έρευνα που θα στηρίζεται σε δεδομένα 

ελέγχου Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων των 5 Δήμων του Νομού Αρκαδίας  και των 

εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων τους, όπως διενεργήθηκε  από το  Τμήμα 

Διοικητικού Οικονομικού Νομού Αρκαδίας   την τελευταία 4ετία,  με επίκεντρο το 

ποσοστό και τις αιτίες ακύρωσης κάποιων από αυτές, προσπαθώντας να αξιολογήσουμε 

την όλη διαδικασία. Στόχος μας είναι να δούμε όχι μόνο το ποσοστό των αποφάσεων που 

ακυρώθηκαν  σε σύνολο εισερχόμενων, ετησίως και συνολικά, την περίοδο 2013-2016, 

αλλά κυρίως να αξιολογήσουμε την ορθότητα ή μη των λόγων ακύρωσης καθώς και να 

προσεγγίσουμε τις αιτίες πιθανόν δυσλειτουργιών και εσφαλμένων ενεργειών επί της 

διαδικασίας,  στα πλαίσια ορθολογικότερης  και όσο το δυνατόν νομιμότερης λειτουργίας 

της Κρατικής  εποπτείας, με στόχο πάντα την εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Η εργασία μας θα κλείσει με διατύπωση συμπερασμάτων  επί της λειτουργίας του 

Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας ως Ελεγκτικού Μηχανισμού, καθώς 

και με προτάσεις  για την αντιμετώπιση προβλημάτων  που εμφανίζονται μέσω της 

ακύρωσης Αποφάσεων  στη διαδικασία  ελέγχου και  λειτουργίας των ΟΤΑ, έτσι ώστε  

να δημιουργηθεί μια νέα ορθολογική  λειτουργία του Τμήματος, που θα αποτελέσει 

«προπομπό» και «δείγμα γραφής» για την ορθολογικότερη και  νομιμότερη λειτουργία 

της  Αυτοτελούς  Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ,  στο πνεύμα πάντα της απρόσκοπτης,  

αυτοτελούς και νόμιμης λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και της επίτευξης του 

σκοπού της, που είναι η άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη  και η στροφή στην τοπική 

ανάπτυξη  και εξέλιξη, ως κινητήριος  μοχλός της γενικότερης διοικητικής και 

οικονομικής ανάτασης της Χώρας.  
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                                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο
 

                                                ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

1.1. Η έννοια της Δημόσιας Διοίκησης  

 Το Κράτος, σήμερα, αναπτύσσει πλούσια δράση σε όλους τους τομείς  και τα πεδία 

της οικονομικο-κοινωνικής ζωής, με τη Δημόσια Διοίκηση να έχει αναλάβει μεγάλο 

μέρος της δράσης αυτής.1 Με τον όρο «Δημόσια Διοίκηση», τόσο σε τοπικό όσο και σε 

περιφερειακό, κρατικό επίπεδο διάρθρωσης και οργάνωσής της,  αναφερόμαστε σε  

εκείνο το διαφοροποιημένο μέρος  του πολιτικού συστήματος, που  είναι επιφορτισμένο 

με τη διαδικασία  προετοιμασίας  και εφαρμογής κανόνων  και προγραμμάτων Δημόσιας 

πολιτικής, όπως αυτά προσδιορίζονται από τα αρμόδια όργανα του πολιτικού 

συστήματος, δηλαδή την Κυβέρνηση, τη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα.  Πρόκειται 

στην ουσία για τη διαδικασία διαμόρφωσης και επιβολής κανόνων  και προγραμμάτων 

που αφορούν  ουσιαστικές Αποφάσεις  που ρυθμίζουν επιμέρους  τομείς κοινωνίας και 

οικονομίας, εμπλέκοντας τη σχέση Κράτους- Κοινωνίας.2 

Διακρίνουμε  δύο όψεις της: Την οργανική όψη της δημόσιας διοίκησης  που αφορά τη 

διάρθρωση και τις δομές  του διοικητικού μηχανισμού του Κράτους και τη λειτουργική, 

με την έννοια των αναπτυσσόμενων δραστηριοτήτων από τις δομές αυτές  για την 

ικανοποίηση αναγκών γενικού ενδιαφέροντος. Στα πλαίσια άσκησης αυτών των 

δραστηριοτήτων  θεσπίζεται και ο Δημόσιος Τομέας στο οποίο  εντάσσονται το Κράτος 

υπό στενή έννοια, οι ΟΤΑ α και β βαθμού  και τα ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που ιδρύονται από το 

Κράτος.3 

Η Δημόσια Διοίκηση, ως διακριτός  μηχανισμός του Κράτους, γίνεται κατανοητή μόνο  

μέσω του Συνταγματικού  πλαισίου  του πολιτικού συστήματος στο οποίο ανήκει, ενώ η 

οργάνωση και διάρθρωσή της στα διάφορα επίπεδά της, καθορίζεται από το ρυθμιστικό-

κανονιστικό περιβάλλον που το ίδιο το Σύνταγμα  ορίζει. Σύμφωνα  με αυτή την επιταγή 

                                                           
1 Πικραμένος Μ.,(χ.χ.), Το οργανικό κριτήριο υπό το άρθρο 95 του Συντάγματος και οι Νέοι 

προσανατολισμοί της νομολογίας. Προς αναζήτηση μιας δύσκολης ισορροπίας, 28 σελ., σ.σ. 13-16, διαθέσιμο 

στην ιστοσελίδα  www.users.auth.gr/mpikr,  προσπέλαση 11/10/2016 

2 Μανιάτης Α.,(2010), Δημόσια Διοίκηση και ΟΤΑ, 39 σελ., σ.σ. 4-5  διαθέσιμο στην ιστοσελίδα  

www.teipat.gr, προσπέλαση 18.10.2016 

3 Πικραμένος Μ.,(χ.χ), ο.π. 

http://www.users.auth.gr/mpikr
http://www.teipat.gr/
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η Δημόσια Διοίκηση  δεν είναι απελευθερωμένη από τους Νόμους. Κάθε διοικητικό 

όργανο  λειτουργεί με βάση την αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, δηλαδή 

πρέπει να λειτουργεί  σύμφωνα με ότι ρητά προβλέπεται από το Νόμο. Η δράση της 

Δημόσιας Διοίκησης, η εκτελεστική εξουσία του Κράτους, ελέγχεται ως προς τη 

νομιμότητά των ενεργειών της  από  διοικητικά ή δικαστικά όργανα και στο βαθμό που η 

πραγματική συμπεριφορά και λειτουργία  της αποκλίνει  ή αντιφάσκει  του Νόμου, 

κρίνεται ως αντιδεοντολογική,  παράνομη και αντικανονική.4 

Η Δημόσια Διοίκηση, σαν δραστηριότητα που αναλαμβάνει το Κράτος για την 

πραγματοποίηση των σκοπών του στο πλαίσιο της έννομης τάξης, με την εξαίρεση της 

νομοθεσίας και της δικαιοσύνης, ασκείται από τα διοικητικά όργανα, δηλαδή τα δημόσια  

εκείνα πρόσωπα  που θεσπίζουν μονομερώς κανόνες δικαίου, χωρίς να ανήκουν στη 

νομοθετική και δικαστική εξουσία.5  Τα όργανα αυτά, αποτελούμενα από φυσικά 

πρόσωπα που συνδέονται με το δημόσιο νομικό πρόσωπο με μια ειδική νομική σχέση, 

διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

Τα  υπό στενή(δηλώνουν τη βούληση του Νομικού Προσώπου) και ευρεία έννοια 

διοικητικά όργανα(προπαρασκευάζουν ή εκτελούν τη βούληση), τα κεντρικά και 

περιφερειακά, τα μονομερή(μονοπρόσωπα) και συλλογικά, τα αποφασιστικά και 

γνωμοδοτικά, τα άμεσα και έμμεσα κρατικά, ΟΤΑ και ΝΠ, τα πρωτεύοντα και 

δευτερεύοντα, τα αιρετά και διορισμένα  και τα διφυή (ασκούν νομοθετική και 

εκτελεστική εξουσία).6 

Το σύνολο των ενεργειών των διοικητικών οργάνων συνιστά την διοικητική δράση. Η 

δημόσια διοικητική δράση διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: α) την αρχή  της  

νομιμότητας, που σημαίνει  ότι οι δράσεις των διοικητικών οργάνων δεν πρέπει να 

αποβαίνουν αντίθετες  από τους ισχύοντες κανόνες του Κράτους δικαίου β) τη  συμφωνία  

της με το δημόσιο συμφέρον,   το οποίο κατά κανόνα συμπίπτει με την ωφέλεια όλων των 

μελών της κοινωνίας, ταυτιζόμενο με την ικανοποίηση βασικών αναγκών όλων των 

ατόμων  ή μεγάλων κοινωνικών ομάδων γ)την αρχή της χρηστής διοίκησης και της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης στο διοικούμενο, με την έννοια του σεβασμού των 

δικαιωμάτων του διοικούμενου, της αποτροπής δημιουργίας συνθηκών πλάνης, απάτης ή 

                                                           
4  Πικραμένος Μ.,(χ.χ) Το οργανικό κριτήριο υπό το άρθρο 95 του Συντάγματος και οι Νέοι προσανατολισμοί 

της νομολογίας. Προς αναζήτηση μιας δύσκολης ισορροπίας, ό.π. 

5 Πρεβεδούρου Ευγ.,(2005),  Η έννοια της δημόσιας διοίκησης, από την ιστοσελίδα www.prevedourou.gr, 

προσπέλαση 15.9.2016  

6 Παπαδοπούλου Λ., (2013), Διοικητικό Δίκαιο, Αρχή Δικαίου και Διοίκηση, ΕΑΠ,  73 σελ., σ. 34 

http://www.prevedourou.gr/
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απειλής του και της επιεικούς λειτουργίας απέναντί του, δ) την αρχή της αναλογικότητας,  

που απορρέει από την αρχή του Κράτους δικαίου και ορίζει ότι μεταξύ του 

επιβαλλόμενου διοικητικού μέτρου και του επιδιωκόμενου με αυτό σκοπού πρέπει να 

υπάρχει αναλογική σχέση ε) την αρχή της ισότητας, απόλυτα σύμφωνη με το άρθρο 4 

παρ. 1 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο «όλοι οι Έλληνες είναι  ίσοι απέναντι στο 

Νόμο» και η οποία επιβάλλει την ίση μεταχείριση όμοιων  περιστάσεων  στ) την αρχή της 

αμεροληψίας των οργάνων της διοίκησης, σύμφωνα με την οποία,  τα όργανα αυτά κατά 

την ενάσκηση των καθηκόντων τους πρέπει να χαρακτηρίζονται από δράσεις ανεξάρτητες 

από επιρροές άσχετες με το δημόσιο συμφέρον και ζ) την αρχή της διαφάνειας και 

αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Η αρχή της φανερής δράσης της δημόσιας 

διοίκησης, απόλυτα σύμφωνη με το δημοκρατικό χαρακτήρα της, συμβάλλει στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς, επιτρέποντας τον έλεγχο της δράσης των κρατικών 

οργάνων και αρχών, ενώ η αρχή της αποτελεσματικότητας συνίσταται στην 

εξοικονόμηση χρόνου και μέσων, στην ευελιξία και ταχύτητα της άσκησης δημόσιων 

πολιτικών, με επίκεντρο τον πολίτη και την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.  Η 

άσκηση της δημόσιας δράσης  με βάση όλες τις αρχές αυτές πρέπει να αποσκοπεί και να 

καταλήγει  στην καθολική προστασία του διοικούμενου,  με την έννοια ότι τα διοικητικά 

όργανα δε μπορούν να βλάπτουν τα δικαιώματα  των ανθρώπων, παρά μόνο υπό τις 

προϋποθέσεις που ορίζει ο Νόμος(αρχή Νομιμότητας) και στο βαθμό που  τούτο κρίνεται  

αναγκαίο  για τη θεραπεία του δημοσίου συμφέροντος.7   

Η δραστηριότητα των διοικητικών οργάνων εκδηλώνεται είτε με την έκδοση 

διοικητικής  πράξης, είτε με υλικές ενέργειες.8 

1.2. Η έννοια της Διοικητικής πράξης 

Η  διοικητική πράξη, γέννημα της έννοιας του Κράτους δικαίου,9 συνιστά  κομβικό 

στοιχείο του διοικητικού δικαίου, αφού αποτελεί  μέσο άσκησης  της δράσης της 

δημόσιας διοίκησης,  με το οποίο θεσπίζονται δικαιώματα και επιβάλλονται υποχρεώσεις 

για τους πολίτες. Πρόκειται   για την εκδήλωση της δράσης της εκτελεστικής εξουσίας, 

                                                           
7 Ακριβοπούλου Χ.,  Ανθόπουλος Χ.,(2015), Εισαγωγή στο διοικητικό  Δίκαιο, ΣΕΑΒ, 376 σελ. σ.σ.23-26 

8Δημητρόπουλος Αν.,(2009), Οργάνωση και Λειτουργία Κράτους, Τόμος β, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-

Κομοτηνή, 810 σελ., σ.σ. 665-670 

9 Πριν την επικράτηση του Κράτους δικαίου, τα όργανα ενεργούσαν αυθαιρέτως κατά βούληση, χωρίς οι 

ενέργειές τους να υπάγονται στο Νόμο. Από Στασινόπουλος Μ.,(1975), Μαθήματα Διοικητικού Δικαίου, 

Αθήναι, 318 σελ., σ. 215 
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τη δήλωση βούλησης  του διοικητικού οργάνου, που πραγματοποιείται με ορισμένη 

διαδικασία και οδηγεί  μονομερώς   στη θέσπιση ενός κανόνα δικαίου, κατ’ ενάσκηση  

δημόσιας εξουσίας για την εξυπηρέτηση  δημοσίου συμφέροντος. Με άλλα λόγια, το 

διοικητικό όργανο με τη βούλησή του, θεσπίζει έναν  κανόνα δικαίου, μέσω της έκδοσης 

μιας διοικητικής πράξης. Ακόμα και αν η έκδοση αυτή  απαιτεί ως προϋπόθεση  αίτηση ή 

αναφορά από  τον διοικούμενο, ο τελευταίος, μη συμμετέχοντας στην έκδοσή της, δεν 

αποτελεί συστατικό στοιχείο της.10 

Διακρίνουμε διάφορα είδη διοικητικών πράξεων. Οι μονομερείς διοικητικές πράξεις 

διακρίνονται, από την σκοπιά της κρατικής λειτουργίας στην οποία αναφέρεται το 

περιεχόμενό τους, σε πράξεις κατά περιεχόμενο  διοικητικές, νομοθετικές και 

δικαστικές.11 Οι πρώτες, που αποτελούν και τον κύριο όγκο των μονομερών διοικητικών 

πράξεων, έχουν περιεχόμενο που ανάγεται στη διοικητική λειτουργία. Με βάση το 

επιμέρους περιεχόμενό τους και    ανάλογα  του χαρακτήρα  του θεσπιζόμενου κανόνα  

χωρίζονται  σε κανονιστικές(θεσπίζουν απρόσωπους κανόνες δικαίου) ή 

ατομικές(αφορούν συγκεκριμένα πρόσωπα). Οι ατομικές διοικητικές πράξεις  εκδίδονται 

κατά δέσμια αρμοδιότητα(η διοίκηση, εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις υποχρεούται σε έκδοση της πράξης) ή κατά διακριτική ευχέρεια και  

διακρίνονται περαιτέρω σε συστατικές (διαμορφώνουν απευθείας  κανόνες δικαίου 

μεταβάλλοντας την κατάσταση του ατόμου στον οποίο απευθύνονται), 

διαπιστωτικές(διαπιστώνουν την υπαγωγή ενός ατόμου σε έναν ή περισσότερους κανόνες 

δικαίου), βεβαιωτικές(δηλώνουν την εμμονή σε έναν προϋπάρχοντα κανόνα δικαίου), 

επαχθείς (επιβάλλουν υποχρεώσεις για πράξεις/παραλείψεις διοικούμενου), 

θετικές(συστατικές ή διαπιστωτικές πράξεις  που δημιουργούν δικαιώματα ή αποδέχονται   

αιτήσεις  διοικούμενων ή εγκριτικές πράξεων), αρνητικές (απορριπτικές  ή μη εγκριτικές  

αιτήματος για έκδοση θετικής πράξης).12 

Η διαδικασία έκδοσης μιας διοικητικής πράξης περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες των 

διοικητικών οργάνων και των διοικούμενων που είναι απαραίτητες για τη γέννησή της. 

Πολλές  φορές, πριν την τελική ενέργεια του αποφασιστικού οργάνου για την έκδοσή της,  

παρεμβάλλεται εκ του Νόμου  ένα στάδιο γνωμοδοτικής διαδικασίας ή συμμετοχής του 

                                                           
10Πρεβεδούρου Ευγ.,(2006), Οι διοικητικές πράξεις(έννοια- διακρίσεις), από την ιστοσελίδα 

www.prevedourou.gr, προσπέλαση 27/9/2016 

11 Σπηλιωτόπουλος Ε.,(2011),  Εγχειρίδιο διοικητικού Δικαίου, Τόμος 1, Σάκκουλας,  416 σελ., σ.119 

12  Πρεβεδούρου Ευγ.,(2006), ο.π. σημ. 10 και Σπηλιωτόπουλος Ε.,(2011),ο.π. σημ. 11  σ.σ. 269-272 

http://www.prevedourou.gr/
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ενδιαφερόμενου  διοικούμενου. Η συμμετοχή αυτή μπορεί  να εκδηλωθεί είτε έμμεσα-

μέσω εκπροσώπων, είτε άμεσα .13 

Η εκδιδόμενη διοικητική πράξη έχει συγκεκριμένη μορφή ως προς την έκφραση της 

βούλησης του διοικητικού οργάνου, έχει δηλαδή συγκεκριμένο τύπο, αναφέρει την 

εκδίδουσα αρχή, φέρει συγκεκριμένη χρονολογία-ημερομηνία έκδοσης και υπογραφή του 

αρμόδιου  οργάνου, ενώ  είναι έγγραφη για την εξασφάλιση της σταθερότητας  και 

σαφήνειας της βούλησης του εκδότη της.  Στην ατομική διοικητική πράξη πρέπει να 

αναγράφεται η δυνατότητα τυχόν άσκησης προσφυγής14, η προθεσμία και το αρμόδιο 

όργανο ενώπιον του οποίου πρέπει να ασκηθεί,  καθώς και οι συνέπειες  παράλειψης 

άσκησής της.  Η κανονιστική διοικητική πράξη πρέπει να δημοσιεύεται για να 

εξασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η γνωστοποίησή της στο ευρύ κοινό, ενώ η ατομική 

διοικητική πράξη  δημοσιεύεται μόνο όταν τούτο είναι αναγκαίο  βάση σχετικών 

διατάξεων Νόμου. Όταν η δημοσίευση επιβάλλεται,  αποτελεί αναγκαίο συστατικό  

στοιχείο της πράξης, η απουσία του οποίου συνιστά λόγο ακυρότητάς της.15 

 Τέλος, η διοικητική πράξη πρέπει να αιτιολογείται πλήρως, βάση συγκεκριμένων 

κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν την έκδοσή της. Η  αιτιολογία  αυτή πρέπει  να είναι 

ειδική,  σαφής, επαρκής και να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, εκτός αν 

προβλέπεται ρητά  στο Νόμο ότι πρέπει να περιέχεται  αναλυτικά στο σώμα της πράξης. 

Τέλος, ως προς το χαρακτήρα της αιτιολόγησης μπορεί να  αφορά  είτε στη νομιμότητα, ή 

στη σκοπιμότητα της πράξης, όταν αυτή εκδίδεται στηριζόμενη στη διακριτική ευχέρεια 

της διοίκησης.16 

1.3.Τα χαρακτηριστικά της Διοικητικής πράξης 

Η διοικητική πράξη  χαρακτηρίζεται από ορισμένες ιδιότητες που της προσδίδουν τον 

ιδιαίτερο χαρακτήρα της. Συγκεκριμένα, κάθε διοικητική πράξη χαρακτηρίζεται  από: 

                                                           
13 Ν. 2690/1999,ΦΕΚ Α45,«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας & άλλα διατάγματα» -Κεφάλαιο Γ: 

Διοικητική πράξη, άρθρο 20 

14 Προσφυγή  δύναται να ασκηθεί μόνο κατά των εκτελεστών διοικητικών πράξεων, ενώ αν η Διοίκηση 

παραλείψει να ενημερώσει τον διοικούμενο για τη δυνατότητα αυτή  παύει να ισχύει το απαράδεκτο 

αίτησης ακύρωσης μιας πράξης λόγω  μη άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής. (ΣΤΕ 2892/1993).Βλ. 

Πικραμένος Μ.,( χχ), Το οργανικό κριτήριο  υπό το άρθρο 95 του συντάγματος  και οι Νέοι Προσανατολισμοί  

της Νομολογίας, 28 Σελ., διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www. users.auth.gr/mpikr,    προσπέλαση 14/10/2016.    

15 Ν. 2690/1999 ο.π, άρθρα 16,17 και 18 

16 Καλλία-Αντωνίου Αγγ., (2011), Η Νομιμότητα της Διοικητικής Πράξης, ΠΙΝΕΠ, Θεσ/κη,  223 σελ., σ.102 
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Α) Τεκμήριο νομιμότητας: Σύμφωνα με το διοικητικό δίκαιο, κάθε διοικητική πράξη 

από την έκδοσή της και  μέχρι την πιθανή ανάκληση  από το όργανο που την εξέδωσε ή 

ακύρωσή της με δικαστική  απόφαση ή άλλη διοικητική πράξη, παράγει όλα τα έννομα 

αποτελέσματά της, άσχετα από το εάν είναι νομικά πλημμελής ή όχι. 

Το τεκμήριο νομιμότητας στην ουσία σημαίνει ότι, ο κανόνας δικαίου από την έκδοσή 

του παράγει όλα τα νόμιμα αποτελέσματά του, δεσμεύει τόσο τη διοίκηση όσο και το 

διοικούμενο  και δεν ακυρώνεται πριν την έκδοση άλλης σχετικής πράξης, ακόμα και αν 

ασκηθεί εναντίον του ένδικο βοήθημα. Το συγκεκριμένο τεκμήριο συνοδεύει  μια 

διοικητική πράξη από τη γέννησή της και  εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο στις ατομικές 

διοικητικές πράξεις. Μετά το πέρας της προθεσμίας προσβολής  μιας ατομικής 

διοικητικής πράξης, δεν μπορεί να ελεγχθεί  παρεμπιπτόντως το κύρος της, εάν έχει 

προκύψει ουσιαστική ή ακυρωτική δίκη άλλης συναφούς πράξης.  Η παρεμπίπτουσα 

έρευνα, όμως, έχει ισχύ στις κανονιστικές διοικητικές πράξεις, ακόμα και μετά το πέρας 

της προθεσμίας  προσβολής τους, με αποτέλεσμα να τυγχάνουν ακυρωτέες και οι 

ατομικές πράξεις που στηρίζονται στην παράνομη κανονιστική.17 

Β)Εκτελεστότητα: οι διοικητικές πράξεις, ως εκδιδόμενες από διοικητικές Αρχές18, 

είναι εκτελεστές από την έκδοσή τους, χωρίς υποχρεωτικά να απαιτείται  κάποια 

περαιτέρω διαδικασία. Συνέπεια της εκτελεστότητας είναι η άμεση ισχύς και  ο 

συνεπαγόμενος διοικητικός καταναγκασμός, δηλαδή η πάγια αρμοδιότητα και το 

δικαίωμα των διοικητικών οργάνων  να παρεμβαίνουν, προβαίνοντας με  μονομερείς  

ενέργειες  στην αναγκαστική εφαρμογή των πράξεων, αν ο διοικούμενος, αρνείται να 

συμμορφωθεί με τη ρύθμιση της πράξης. Οι διοικητικές πράξεις που έχουν  γνωμοδοτικό-

συμβουλευτικό χαρακτήρα, είναι μη εκτελεστές.19 

                                                           
17 Πρεβεδούρου Ευγ.,(2006), Οι διοικητικές πράξεις(έννοια- διακρίσεις), ο.π. 

18Η διοικητική αρχή, σύμφωνα με το διοικητικό δίκαιο  εντάσσεται  στη διοικητική  οργάνωση της 

πολιτείας που περιλαμβάνει τον Πρόεδρο της δημοκρατίας, την Κυβέρνηση και τη Δημόσια Διοίκηση και 

έχει διατακτική εξουσία με τη δυνατότητα άσκησης πράξεων  με άμεσες συνέπειες στο νομικό κόσμο  μέσω 

θέσπισης ατομικών ή κανονιστικών πράξεων. βλ. Σπηλιωτόπουλος  Ε., (2007), Εγχειρίδιο Διοικητικού 

Δικαίου  Ι, εκδ. Σάκκουλας, 405 σελ., σ.σ. 132-133 και Τάχος Α., (2005), Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 8η 

έκδοση, Σάκκουλας, Αθήνα- Θεσ/κη, 1001 σελ., σ. 232 

19 Κόρσος Δ.,(2013), Διοικητικό Δίκαιο(Γενικό μέρος),  Σάκκουλας, 4η εκδ., 567 σελ., σ.σ.338 και 343 
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1.4.Έλεγχος Διοικητικής Δράσης 20 

 Η αρχή της νομιμότητας που απορρέει από  τη λαϊκή κυριαρχία  και το 

αντιπροσωπευτικό σύστημα σημαίνει, ότι  η Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να προβαίνει 

σε νομικές πράξεις ή υλικές ενέργειες, παρά μόνο βάσει αρμοδιότητας που της παρέχεται 

από τους κανόνες δικαίου που θεσπίζονται από το νομοθετικό όργανο ή άλλα όργανα 

(π.χ. διεθνείς οργανισμούς). Η Διοίκηση, δηλαδή, μπορεί να πράττει μόνο ότι της 

επιτάσσει(δέσμια αρμοδιότητα) ή της επιτρέπει(διακριτική ευχέρεια) ο κανόνας δικαίου, 

σε αντίθεση με το ιδιωτικό δίκαιο, όπου οι ιδιώτες μπορούν να πράξουν ότι δεν τους 

απαγορεύεται από τον κανόνα δικαίου ή δεν αντίκειται σ’ αυτόν. Η παράβαση της αρχής 

αυτής  έχει ως συνέπειες την ακύρωση, την ανάκληση ή τη μεταρρύθμιση μιας 

διοικητικής πράξης.21 

Ο Έλεγχος της διοικητικής δράσης  είναι απόλυτα συνυφασμένος με το δημοκρατικό 

χαρακτήρα  διοίκησης, αφού  εξασφαλίζει την τήρηση της νομιμότητας και τη διαφάνεια 

της δημόσιας δράσης. Η ανάγκη εφαρμογής  του ελέγχου αυτού γίνεται πιο επιτακτική  

στους ΟΤΑ, μιας και διοικούνται από αιρετούς  που, κάποιοι εξ αυτών,  θεωρούν ότι  οι 

ενέργειές τους νομιμοποιούνται μέσω της άμεσης εκλογής τους, κατά συνέπεια η άσκηση 

εποπτείας επί του έργου τους από άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης  θεωρείται 

ανούσια. 

 Διακρίνουμε  τις εξής μορφές ελέγχου δραστηριότητας της Δημόσιας Διοίκησης:22 

Κοινοβουλευτικός έλεγχος: Πρόκειται για έλεγχο  που ασκείται στην Κυβέρνηση και 

σε κάθε μέλος  του Υπουργικού Συμβουλίου  από την ολομέλεια της Βουλής, το Τμήμα 

διακοπών ή την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή μέσω γραπτών αναφορών, 

ερωτήσεων, αιτήσεων κατάθεσης  εγγράφων, επερωτήσεων, εξεταστικών επιτροπών για 

την εξέταση  ειδικών ζητημάτων δημόσιου ενδιαφέροντος, πρότασης εμπιστοσύνης ή 

δυσπιστίας. 

Διοικητικός έλεγχος: ασκείται από όργανα του Κράτους  ή άλλα Δημόσια Νομικά 

Πρόσωπα. Σε αυτή τη μορφή ελέγχου περιλαμβάνονται ο ιεραρχικός έλεγχος που 

τεκμαίρεται από την ιεραρχική οργάνωση των διοικητικών οργάνων και στην ουσία είναι 

έλεγχος που ασκείται από τα ανώτερα ιεραρχικά όργανα στα κατώτερα, μέσα στο ίδιο 

                                                           
20 Σπηλιωτόπουλος Ε., (2015),  Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, Τόμος ΙΙ, εκδ.  Νομική βιβλιοθήκη, 15η εκ., 

Αθήνα-Κομοτηνή, 297 σελ., σ.σ. 1-10  

21Τάχος Αν.,(2008), Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, Σάκκουλας, Αθήνα, 1116 σελ., σ.σ. 323-327 

22Σπηλιωτόπουλος Επ.,(2015), ο.π. υποσ. 20 
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Νομικό Πρόσωπο και  η διοικητική εποπτεία, που  είναι έλεγχος που ασκείται από το 

Κράτος σε διακριτό Νομικό πρόσωπο. Ο διοικητικός έλεγχος ασκείται είτε αυτεπάγγελτα, 

είτε κατόπιν ασκήσεως προσφυγής ή αναφοράς ή καταγγελίας από φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που θίγεται από τη συγκεκριμένη ενέργεια ή πράξη του διοικητικού οργάνου, 

με την έννοια ότι  έχουν υποστεί βλάβη τα έννομα συμφέροντά του  από παράλειψη ή 

έκδοση διοικητικής πράξης ή ενέργεια διοικητικής αρχής, στην οποία ο πολίτης 

αναφέρεται για επανόρθωση ή ανατροπή της βλάβης.  

Σχετικά με την άσκηση διοικητικών προσφυγών, διακρίνουμε 3 είδη τους: 23  

Α) Απλή  διοικητική προσφυγή: Πρόκειται για απρόθεσμη  προσφυγή που οδηγεί σε 

επανεξέταση  της υπόθεσης του πολίτη  όχι μόνο από άποψη νομιμότητας αλλά και 

ουσίας. Διακρίνεται σε αίτηση θεραπείας, όταν ασκείται εναντίον της Αρχής που εξέδωσε 

την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και οδηγεί σε ανάκληση ή τροποποίησή της και σε 

ιεραρχική προσφυγή,  όταν ασκείται στην προϊσταμένη Αρχή αυτής που εξέδωσε την 

πράξη, με σκοπό την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης. 

Β) Ειδική διοικητική προσφυγή: ασκείται στην περίπτωση που ο πολίτης θεωρεί ότι 

έχουν υποστεί βλάβη τα έννομα συμφέροντά του  από την έκδοση της  ατομικής ή 

κανονιστικής  διοικητικής πράξης. Ελέγχεται από άποψη  νομιμότητας και στοχεύει στη 

μερική ή ολική ακύρωση της  προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης. 

Γ) Ενδικοφανής προσφυγή: Διαφέρει από την ειδική, κυρίως, επειδή οδηγεί  σε 

επανεξέταση της υπόθεσης ακόμα και στην ουσία της και δύναται  να τροποποιήσει τη 

διοικητική  πράξη ή να οδηγήσει σε μερική ή  ολική ακύρωσή της. 

 Δικαστικός έλεγχος: Επειδή πολλές φορές αυτές οι  μορφές ελέγχου  δεν 

προστατεύουν πλήρως τους διοικούμενους, αφού για παράδειγμα, ο Κοινοβουλευτικός, 

λόγω του ευρύτατου περιεχομένου του, εμμένει στα πιο σημαντικά και ενδιαφέροντα 

θέματα, ενώ πολλές φορές και σε περίπτωση ισχυρής Κυβερνητικής πλειοψηφίας στη 

Βουλή μπορεί να είναι και αναποτελεσματικός και ο διοικητικός  είναι περιορισμένης 

αποτελεσματικότητας, λόγω της εμμονής της διοίκησης  να μην καταλήγει  σε ευνοϊκό 

για το διοικούμενο αποτέλεσμα, απαιτείται  και  η παροχή δυνατότητας άσκησης 

δικαστικού διοικητικού ελέγχου.  Ο δικαστικός διοικητικός έλεγχος, στην ουσία είναι 

έλεγχος που ασκείται από αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, με ανώτερα το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως 

                                                           
23 Μανιάτης Α.,(2010), Δημόσια Διοίκηση και ΟΤΑ, ο.π., σ.σ. 23-24 
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ορίζονται από το Σύνταγμα, 24 με στόχο την  καθολική  προστασία των διοικούμενων  από 

παραβάσεις νομιμότητας των  οργάνων του Κράτους   και των λοιπών Νομικών 

Προσώπων. Ο δικαστικός έλεγχος πέραν των ανωτέρω περιλαμβάνει  και έλεγχο για  

ενέργειες ή παραλείψεις  του Κράτους και των λοιπών Νομικών προσώπων στις μεταξύ 

τους σχέσεις.  

Ενδιάμεσος έλεγχος: πρόκειται για έλεγχο που ασκείται από την Ανεξάρτητη 

Διοικητική Αρχή «Συνήγορος του πολίτη», με στόχο την έρευνα ατομικών διοικητικών 

πράξεων ή παραλείψεων Δημόσιων Υπηρεσιών που προσβάλλουν τα συμφέροντα 

νομικών ή φυσικών προσώπων, μετά από καταγγελία τους. 

Έλεγχος από άλλα Ελεγκτικά Σώματα.25 Σήμερα υφίστανται και άλλα ελεγκτικά 

σώματα που ασκούν έλεγχο στους ΟΤΑ και μπορούν, εάν διαπιστώσουν ότι συντρέχουν 

λόγοι, να κινήσουν πειθαρχική ή ποινική διαδικασία, υπό το συντονισμό, την 

καθοδήγηση και τον έλεγχο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε το Σώμα Επιθεωρητών  Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το Σώμα 

Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων και τη Γενική  Δ/νση Οικονομικών Επιθεωρητών. 

1.5.Διοικητικός έλεγχος 

1.5.1.Διοικητικός ιεραρχικός έλεγχος 

Οι κανόνες δικαίου που καθορίζουν την οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων 

νομικών προσώπων, προβλέπουν την ένταξη των οργάνων τους σε περισσότερες 

οργανωτικές ενότητες που περιλαμβάνουν περισσότερες μονάδες (π.χ. Υπουργείο, Γενική 

Διεύθυνση, Διεύθυνση, Τμήμα) και τη διαβάθμισή τους. Τα όργανα που είναι έτσι 

ενταγμένα στην ίδια ενότητα βρίσκονται μεταξύ τους σε ιεραρχική σχέση, που 

συνεπάγεται και τον ιεραρχικό έλεγχο, ο οποίος σύμφωνα και με την 1678/55 Απόφαση 

ΣΤΕ, τεκμαίρεται από την οργάνωση της διοίκησης και δεν υπάρχει ανάγκη  ιδιαίτερης 

θέσπισής του μέσω της ύπαρξης σχετικής διάταξης Νόμου.26 

Ο έλεγχος αυτός συνίσταται στη δυνατότητα του ιεραρχικά ανωτέρου οργάνου, 

αφενός να δίνει εντολές και οδηγίες στο κατώτερο και στην υποχρέωση του κατωτέρου 

                                                           
24 Άρθρο 98 για το Ελεγκτικό και άρθρο  95 παρ. 1 για το Συμβούλιο της  Επικρατείας  

25 Φυτράκης Ευτ.,(2010), Τα ελεγκτικά Σώματα της Δημόσιας Διοίκησης, Νομική Βιβλιοθήκη, 768 σελ., σ.σ. 

233-234, 289,393 

26Λύτρας Σ.,(1993), Η οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, Σάκκουλας, 236 σελ., σ. 43 
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να υπακούει, αφετέρου να ασκεί έλεγχο στις πράξεις του κατωτέρου. Με τον τρόπο αυτό 

επιτυγχάνεται η εσωτερική ενότητα της δράσης των οργάνων του Δημοσίου. 

Ο ιεραρχικός έλεγχος διακρίνεται σε: 

α) Έλεγχο νομιμότητας, που αποβλέπει στην ορθή ερμηνεία και εφαρμογή της 

Νομοθεσίας που διέπει την οργάνωση και δραστηριότητα του δημόσιου νομικού 

προσώπου. 

β) Έλεγχο σκοπιμότητας, που εξετάζει το σκόπιμο ή όχι της ρύθμισης που θεσπίζεται 

με τις πράξεις του οργάνου, μπαίνει, δηλαδή, στην εξέταση της ουσίας της υπόθεσης. 

γ) Προληπτικό έλεγχο, που ασκείται πριν από την έκδοση της πράξης και 

περιλαμβάνει  γενικές οδηγίες  και κατευθύνσεις δράσεων  και  

δ) κατασταλτικό έλεγχο, που ασκείται μετά την έκδοση της πράξης και είναι είτε 

έλεγχος νομιμότητας (συνήθως) είτε έλεγχος σκοπιμότητας (όταν αυτό προβλέπεται ή 

προκύπτει από τις διατάξεις του Νόμου).27 

Ιδιαίτερη μορφή ιεραρχικού  ελέγχου, αποτελεί  και η ιεραρχική υποκατάσταση, με 

την έννοια ότι το ιεραρχικό ανώτερο  όργανο έχει την εξουσία όχι απλά να ακυρώσει ή να 

τροποποιήσει πράξεις του κατώτερου ιεραρχικά οργάνου, αλλά μπορεί και να εκδώσει 

πράξεις αντί αυτού, όταν εμφανίζεται αδυναμία ή αδράνεια δράσης του.28 

1.5.2.Διοικητική εποπτεία 

 Με τον όρο διοικητική εποπτεία εννοούμε  τη δυνατότητα επέμβασης  ενός ανώτερου 

ιεραρχικά διοικητικού οργάνου στη λειτουργία ενός κατώτερου, διακεκριμένου του 

εποπτεύοντος, με σκοπό την εξασφάλιση της συνοχής της έννομης τάξης και της 

κρατικής ενότητας, την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής, την παρακολούθηση 

πραγματοποίησης των σκοπών που έχουν ανατεθεί στους εποπτευόμενους, την τήρηση 

των ισχυουσών διατάξεων, την προάσπιση των διοικούμενων  και την πρόληψη και 

καταστολή καταστάσεων αντιθέτων προς το δημόσιο συμφέρον.29 

Η άσκηση της διοικητικής εποπτείας δεν τεκμαίρεται όπως ο ιεραρχικός έλεγχος, 

πρέπει να προβλέπεται μέσω ειδικών διατάξεων, οι οποίες ρυθμίζουν τα μέσα και τα όρια 

άσκησής της. Ασκείται με την  έκδοση ειδικών διοικητικών πράξεων  και  μπορεί να 

                                                           
27 Σπηλιωτόπουλος Ε.,(2011), Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου Ι ,  εκδ. Σάκκουλα, 416 σελ., σ.σ. 254-257 

28Λύτρας  κ.α., (2015), Διοικητικό Δίκαιο, Γ έκδοση, εκδ. Σάκκουλα,  Αθήνα- Κομοτηνή,468 σελ., σ.σ. 49-

51 

29 Σπηλιωτόπουλος Ε., (2011), ο.π. σημ 27,  σ. 262 
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περιλαμβάνει επεμβάσεις σχετικές είτε με τα όργανα του εποπτευομένου δημόσιου 

νομικού προσώπου, είτε με τις πράξεις των οργάνων αυτών. 30 

Στην ουσία, η έννοια της διοικητικής εποπτείας  αφορά την άσκηση ελέγχου  μεταξύ 

διαφορετικών Νομικών προσώπων, όπου το Νομικό πρόσωπο του Κράτους  μέσω των 

Αποκεντρωμένων Οργάνων του, ως εποπτεύων  Οργανισμός, ασκεί έλεγχο επί των 

πράξεων  και των φορέων των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων τους. Πρόκειται στην 

ουσία για μια σχέση επαλληλίας, όπου  δύο κατηγορίες Νομικών Προσώπων λειτουργούν 

στο πλαίσιο  άσκησης καθοριζόμενων εκ του Νόμου αρμοδιοτήτων  για την πραγμάτωση 

συγκεκριμένων σκοπών, όπως έχουν καθοριστεί στην αποστολή τους, αλλά επιπλέον το 

Κράτος ασκεί και την ελεγκτική διαδικασία. 

 Ειδικότερα, η εποπτεία του Κράτους επί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  είναι ο ρητά εκ  

του Νόμου  έλεγχος των πράξεων και οργάνων  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ασκείται 

από το Κράτος με  σκοπό τη διασφάλιση της κρατικής ενότητας και συνέχειας, χωρίς 

όμως  να παρεμποδίζεται  η πρωτοβουλία και η ελεύθερη δράση  των τοπικών 

Οργανισμών.31   Σύμφωνα με Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, η κρατική 

εποπτεία  δε μπορεί να οδηγήσει στη γενική  εκμηδένιση ή αδράνεια ή στη μερική,  σε 

ένα τομέα διοικητικής δράσης, κατάλυση της αρμοδιότητας και  ενέργειας  της  Τοπικής 

Αυτ/σης, γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε ευθεία παράβαση Συντάγματος και του 

καθοριζόμενου εξ αυτού σκοπού της.32 

Οι μορφές που μπορεί να πάρει  η εποπτεία  του Κράτους επί των ΟΤΑ μπορεί να 

είναι:33 

 Α) Οδηγίες, συμβουλές, υποδείξεις  του Κράτους προς τους ΟΤΑ 

 Β) Απαιτήσεις   του Κράτους  να γνωρίσει  στοιχεία από  τη δράση των 

ΟΤΑ και 

 Γ) Προληπτικός έλεγχος, με την έννοια της έγκρισης ή μη της πράξης πριν 

την εκτέλεσή της  ή κατασταλτικός, που ασκείται  μετά  την έκδοση της 

                                                           
30 Κυριακόπουλος Η., (1962), Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλας, Σελ. 95 

31 Τσούντας Κων.,(1994), «Το Νέο Ελληνικό Σύστημα Εποπτείας  επί των ΟΤΑ», στο Περιοδικό Τοπική 

Αυτ/ση, Τεύχος 4-5, σελ 70 

32 ΣΤΕ 3611/1976,2070,3180,3181/1978, 3982/1981. Από Πικραμένος Μ.,(2012), Όψεις της διοικητικής 

οργάνωσης  του Κράτους μετά τον Καλλικράτη, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα,365 σελ., σ. 37  

33 Τάχος Α., (2000),Ελληνικό διοικητικό δίκαιο, εκδ 5η, 839 σελ, σ.268 
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πράξης, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε μετά την άσκηση διοικητικής 

προσφυγής από έχοντες έννομο συμφέρον. 

 Αυτό που στην ουσία ελέγχει ο εποπτεύων Οργανισμός(Κράτος) είναι κατά πόσο  οι 

ενέργειες των εποπτευόμενων οργάνων (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης)  αφορούν 

νόμιμες αρμοδιότητές τους και ασκούνται σύμφωνα με τις κείμενες, κατά περίπτωση, 

διατάξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 4  του Συντάγματος του 75/86/2001/2008, σε 

απόλυτη αρμονία με την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, η διοικητική εποπτεία  αφορά  μόνο τον έλεγχο Νομιμότητας των 

Πράξεων των ΟΤΑ σχετικά με την ορθή  εφαρμογή  της Νομοθεσίας στις δράσεις και 

στην εν γένει λειτουργία  των Οργάνων των ΟΤΑ και όχι πλέον  έλεγχο σκοπιμότητας  

των συγκεκριμένων δράσεων, δηλαδή έλεγχο του κατά πόσο η  εκτελούμενη πράξη είναι 

πρόσφορη ή όχι να πετύχει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για την οποία το εκδίδον όργανο 

την προορίζει. Ένας έλεγχος Νομιμότητας που σύμφωνα με το διοικητικό δίκαιο, ελέγχει 

κατά πόσο οι ΟΤΑ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους  πραγματώνουν την 

υποχρέωση της τήρησης  των κανόνων δικαίου, όπως αυτοί καθορίζονται από το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο κάθε φορά, ορίζοντας  την εγκυρότητα ή μη της  εκδιδόμενης πράξης. 

Με αυτό τον τρόπο και μέσα από την εξέταση της τήρησης αυτής της υποχρέωσης, 

προκύπτουν διοικητικές πράξεις εκδιδόμενες από το εποπτεύον όργανο που  αφορούν    

άλλοτε νόμιμες Αποφάσεις και άλλοτε ακυρωτικές, όταν διαπιστωθεί  ότι δεν  έχει  

τηρηθεί η κείμενη νομοθεσία. 34   

Βασικές αρχές της Διοικητικής Εποπτείας είναι:35 

 Α)Υπόκειται  στην αρχή της Νομιμότητας, αφού ασκείται σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο Σύνταγμα και στους Νόμους 

 Β) Σύμφωνα με το  άρθρο 102 παρ. 4  του Αναθεωρημένου Συντάγματος 

περιορίζεται σε έλεγχο Νομιμότητας των εκδιδόμενων Αποφάσεων ΟΤΑ, 

κατά συνέπεια έχει μόνο  κατασταλτικό και όχι  προληπτικό χαρακτήρα 

                                                           
34 Σπηλιωτόπουλος Ε., (2000),  Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 396 

σελ., σ.σ. 91,259-261. 

35 Γεραπετρίτης Γ.,(1999), «Η  μεταρρύθμιση της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» , στο περιοδικό Ελληνική 

Δικαιοσύνη, σελ 1690, και. Μπέσιλα Βήκα Ε., (1995), Το συνταγματικό πλαίσιο του θεσμού της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, 672 σελ., σ. 196  επ. εκδ. 
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 Γ)Διέπεται από την αρχή της αναλογικότητας, με την έννοια ότι η 

εποπτεύουσα Αρχή οφείλει να επεμβαίνει αναλογικά με τα συμφέροντα 

που καλείται να διαφυλάξει, ως ελεγκτικός μηχανισμός  

 Δ) Δεν μπορεί να μεταρρυθμίζει τις πράξεις των ΟΤΑ, ούτε να οδηγεί σε 

υποκατάσταση των Οργάνων τους, παρά μόνο σε  κάποιες εξαιρετικές 

περιπτώσεις. Η αδυναμία του Κράτους να υποκαταστήσει τους ΟΤΑ, 

διαφαίνεται και  μέσω του συνταγματικά κατοχυρωμένης αυτοδιοικητικής 

φύσης τους (άρθρο 101 του  Συντάγματος) 

 Ε) Αφορά μόνο στις πράξεις  για τις οποίες προβλέπεται εκ του Νόμου 

υποχρεωτική υπαγωγή σε έλεγχο, ενώ  για όσες  δεν προβλέπεται κάτι  

τέτοιο, υπάρχει μόνο ο δικαστικός  έλεγχος που  διασφαλίζει  την 

εξυπηρέτηση του δημοσίου  συμφέροντος. 

O έλεγχος εποπτείας των ΟΤΑ μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ακόμα περαιτέρω σε 

λειτουργικό και προσωπικό. Ο λειτουργικός έλεγχος  είναι έλεγχος επί των πράξεων που 

εκδίδουν τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ ο προσωπικός συνίσταται στον 

έλεγχο των ίδιων των προσώπων. Μέσα από την ανάλυσή τους διαφαίνονται στην ουσία 

και τα όρια της διοικητικής εποπτείας, η ένταση και η έκταση της άσκησής της, όπως 

καθορίζεται  με συγκεκριμένες διατάξεις  του Συντάγματος.36 

 

                                                           
36 Πικραμένος Μ., (2012), Όψεις της διοικητικής Οργάνωσης  του Κράτους  μετά τον Καλλικράτη, Νομική 

βιβλιοθήκη, Αθήνα, 365 σελ., σ.σ. 32-44 και Αλεξίου Ντ., Κούτσουρη Δημ., (2010), Οδηγός Νέων 

Δημοτικών Αρχών, Εποπτεία –Έλεγχος  στις πράξεις και τα όργανα  των φορέων της α/θμιας Τοπικής 

Αυτ/σης, Υπουργείο Εσωτερικών, ΚΕΔΕ, 32 σελ., σ.5  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ. Η ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ 

ΟΡΙΑ ΤΗΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

2.1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου 

 Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης  αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 

Δικαίου, διακεκριμένα  από το Νομικό Πρόσωπο του Κράτους  υπό τη στενή έννοια, 

αφού έχουν συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα χειρισμού των τοπικών υποθέσεων 

–κατά τεκμήριο αρμοδιότητας- έχουν όμως και υποχρεώσεις, δικό τους προσωπικό, 

προϋπολογισμό και περιουσία.  Το Κράτος  ασκεί  πρωτογενή  ή εξ ιδίου δημόσια 

εξουσία,  ενώ οι ΟΤΑ ασκούν δευτερογενή, δοτή εξουσία από το Κράτος, για την  

πραγμάτωση της αποστολής τους  και την αντιμετώπιση των τοπικών υποθέσεών τους. 37 

Οι Οργανισμοί Τοπικής  Αυτοδιοίκησης, ως  κομμάτι της Κρατικής πρωτογενούς 

εξουσίας  αλλά και ως διακριτά  εδαφικά Νομικά Πρόσωπα, χαρακτηρίζονται από τρία 

στοιχεία: το εδαφικό,  το λαϊκό έρεισμα και αυτό της  δυνατότητας  άσκησης εξουσίας.  

Έτσι, κάθε Δήμος, Κοινότητα, Νομαρχία, ή Περιφέρεια, που κατά καιρούς αποτελέσαν ή 

αποτελούν φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν τη δική τους εδαφική  περιφέρεια  

εντός   και υπέρ της οποίας ασκούν τα καθήκοντά τους, στηρίζονται στη λαϊκή εντολή, 

αφού εκλέγονται  από το  τοπικό εκλογικό σώμα, ενώ  έχουν το δικαίωμα και την 

αρμοδιότητα  άσκησης  δημόσιας  διοίκησης, έξω και πέρα από την κρατική παρέμβαση, 

ενεργώντας μέσα στα όρια της διοικητικής αυτοτέλειάς τους, κάτι όμως που δεν 

συνεπάγεται και αυτόνομη κανονιστική αρμοδιότητα.38 

 Πριν συνεχίσουμε και προ της ανάλυσης  της έννοιας της αυτοτέλειας των ΟΤΑ, των 

ορίων της και της διασφάλισης της  προστασίας του πολίτη από ασυδοσίες και 

                                                           
37 Μπέσιλα-Βήκα Ε.,(2010), Τοπική Αυτ/ση, Τόμος Ι, Γ έκδοση, Σάκκουλας, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 365 

σελ., σ.σ.  7-10 

38  Μπέσιλα-Βήκα Ε.,(2010), Τοπική Αυτ/ση, ο.π. σ.σ. 293-300.  Οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  έχουν 

διοικητική αυτοτέλεια ως προς τον τρόπο άσκησης  των αρμοδιοτήτων τους, η οποία όμως δεν τους δίνει τη 

δυνατότητα να ορίζουν και να επιβάλλουν αυτόνομους κανόνες δικαίου, με την εξαίρεση του άρθρου 43 

παρ. 2 του Συντάγματος, σχετικά με την δυνατότητα,  μέσω ειδικής εξουσιοδότησης του αρμόδιου 

Υπουργού, έκδοσης   διαταγμάτων για ρύθμιση θεμάτων ειδικού ενδιαφέροντος. 
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κακοδιοικητικές  πολιτικές που μπορεί  να υποκρύπτονται  κάτω  από το μανδύα  αυτού 

του δικαιώματος της διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, θα επιχειρηθεί να 

διατυπωθεί η  έννοια της τοπικής υπόθεσης και των προβληματισμών που  εμφανίζονται 

στην προσπάθεια οριοθέτησής της.   

2.2. Η έννοια της τοπικής υπόθεσης  

Οι Οργανισμοί  Τοπικής Αυτοδιοίκησης θεωρούνται και είναι ο πιο κοντινός στον 

πολίτη θεσμός, βασικός φορέας έκφρασης και διαμόρφωσης της τοπικής κοινής γνώμης, 

υπεύθυνος για την προάσπιση του τοπικού συμφέροντος. Στο πνεύμα αυτό   καθορίζεται  

και ως  βασική αρμοδιότητά τους  η διεκπεραίωση «τοπικών υποθέσεων». 

Η  έννοια «τοπική υπόθεση» δεν προσδιορίζεται  συνταγματικά, παρά το ότι το 

Σύνταγμα καθορίζει  τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ ως προς τη 

διαχείριση των τοπικών υποθέσεων. Αντίθετα, η επιστήμη, η Νομολογία και πολλές 

Αποφάσεις  Διοικητικών Δικαστηρίων, στη προσπάθεια χειρισμού  διαφόρων υποθέσεων 

και επίλυσης ποικίλων διαφορών, προσπάθησαν να αποσαφηνίσουν  την  έννοια αυτή.39 

Η   δυσκολία στην οριοθέτηση της έννοιας αυτής  έχει να κάνει με το γεγονός ότι 

πολλές λειτουργικές αρμοδιότητες   είναι δύσκολα να περιοριστούν   σε τοπικά όρια, ενώ 

υπάρχουν  και πολλές υποθέσεις που αν και εμφανίζονται  με  ενιαίο και  ομοιόμορφο 

χαρακτήρα, δεν μπορούν να εφαρμοστούν πανομοιότυπα στις κατά τόπους περιοχές  της 

Επικράτειας, αφού επηρεάζουν και επηρεάζονται από το τοπικό γίγνεσθαι. Επιπλέον των 

ανωτέρω,  τα τελευταία χρόνια και εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, των 

τεχνολογικών εξελίξεων που επιτρέπουν την εξ’ αποστάσεως επικοινωνία και επίλυση 

διαφόρων ζητημάτων, αλλά και της επικράτησης και καθιέρωσης υπερεθνικών θεσμών, 

υπάρχει ιδιαίτερη σύγχυση σχετικά με το τι  τελικά ορίζεται ως τοπικό, εθνικό ή διεθνές. 

Πολλές δημόσιες υποθέσεις  δεν μπορούν να χαρακτηριστούν αποκλειστικά  τοπικές ή 

γενικές.40 

 Ουσιαστικά αυτό που  καθορίζει ότι μια υπόθεση είναι τοπική είναι το όριο 

περιορισμού της σε μια  συγκεκριμένη περιοχή και η συναγόμενη εξυπηρέτηση του 

                                                           
39 Μπαμπαλιούτας Λ.,(2007), Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης, Τεύχος 1, 

Σάκκουλας, 668 σελ., σ.σ. 23-31 

40 Μακρυδημήτρης Α., Πραβίτα Μ.- Η.,(2012), Δημόσια Διοίκηση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη,  

711 σελ., σ. σ. 335 και 368 
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τοπικού συμφέροντος  ως τμήμα του δημοσίου,41ενώ σαφώς και δεν μπορούν να 

συμπεριληφθούν στην έννοια αυτή αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με το «σκληρό 

πυρήνα» της  κυριαρχικής  θέσης του Κράτους,  όπως ζητήματα  εξωτερικής πολιτικής ή 

άμυνας.42 Συναφής  με το θέμα αυτό είναι και η  γενική αρχή της  επικουρικότητας, 

σύμφωνα με την οποία  μια υπόθεση  πρέπει να διεκπεραιώνεται  από εκείνους τους 

φορείς  που βρίσκονται  πιο κοντά στους πολίτες,  γνωρίζουν  τις υποθέσεις τους εξ ιδίων 

και συνεπώς  μπορούν να δώσουν μια πιο ικανοποιητική λύση, αλλά και η αρχή της 

εγγύτητας, σύμφωνα με την οποία μια δραστηριότητα πρέπει να ασκείται από τον 

πλησιέστερο  σε αυτήν οργανισμό.43  Στην περίπτωση  που μια υπόθεση δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί  αν έχει τοπική ή γενική αρμοδιότητα, ισχύει το τεκμήριο αρμοδιότητας 

υπέρ του Κράτους. Αντίθετα το τεκμήριο αρμοδιότητας για τους ΟΤΑ, ισχύει μόνο  για 

τις περιπτώσεις, όπου  δεν χωράει αμφισβήτηση  για το χαρακτηρισμό μιας δημόσιας 

υπόθεσης ως τοπικής. Για τα καθήκοντα αυτά, οι ΟΤΑ, έχουν δια Νόμου  οικείες 

αρμοδιότητες,  οι   οποίες  ασκούνται αυτοτελώς και υπόκεινται  στον έλεγχο  του 

Κράτους.44 

Με  Νόμο μπορεί να ανατίθεται στους ΟΤΑ και η άσκηση δοτών αρμοδιοτήτων που 

συνιστούν αποστολή του Κράτους.45 Σε αυτήν την περίπτωση,   η Τοπική Αυτοδιοίκηση  

στην περιφέρειά της  ασκεί για λογαριασμό του Κράτους  αρμοδιότητες  του,  κάτι που 

προϋποθέτει και τη μεταβίβαση κατάλληλων πόρων.46 

Συμπερασματικά,  και σε σχέση με όσα αναφέρθησαν καθώς και με το γεγονός ότι 

υπάρχουν  για τους ΟΤΑ αρμοδιότητες υποχρεωτικές  σχετικές με την κάλυψη ζωτικών 

αναγκών των δημοτών τους, αλλά και προαιρετικές, που ακολουθούν τις πρώτες ως προς 

το χρόνο άσκησής τους, έχουμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

                                                           
41 Από Ψυχάρης Ι., Σιμάτου Ε.,(2003),« Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης  σε περιφερειακό και τοπικό 

επίπεδο». Σειρά ερευνητικών εργασιών 9(29) σ.σ. 645-654 από την ιστοσελίδα 

www.prd.uth.gr/uploads/discussion_papers/2003/uth-prd-dp-2003-29_gr, προσπέλαση 2.9.2016  και  

Σπηλιωτόπουλος Επ., (2011), Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος 1, Νομική Βιβλιοθήκη,  σ.σ.253-258. 

42  Μπαμπαλιούτας Λ.,(2007), Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης ο.π. 

43 Μπέσιλα-Βήκα Ε.,(2010), Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ι, εκδ. Σαββάλας, 365 σελ. 

44 αρ. 4 παρ. 3 Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (Ν. 1850/1989)]. 

45 αρ. 102 παρ. 1 εδ. δ΄ Συντ. Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 652/2010,  389/2009,  1022/2003, 3415/2001 καθώς και 

Ευστρατίου Π.-Μ.,(2003), «Η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του κράτους από τους 

Οργανισμούς τοπικής Αυτοδιοίκησης»  ΠερΔικ, σελ. 23. 

46 Χλέπας, Ν.,(1998), Σειρά Διοίκηση και Πολιτεία: Μελέτες 19-προοπτικές της ΤΑ. ‘Ένας Ελληνο- 

γερμανικός διάλογος  για την Τ.Α., εκδ  Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 311 σελ. 

http://www.prd.uth.gr/uploads/discussion_papers/2003/uth-prd-dp-2003-29_gr
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Μετά τη σταδιακή διεύρυνση  των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ Α και Β βαθμού 

μεταπολιτευτικά στην Ελλάδα και τη διαμόρφωση ενός νέου περιφερειακού διοικητικού 

τοπίου, αναδείχτηκε ένα πολυεπίπεδο σύστημα άσκησης δημόσιων πολιτικών, χωρίς να 

υπάρχει  ένας σαφής,  πολλές φορές,  διαχωρισμός και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση, τόσο στους 

μηχανισμούς άσκησης της δημόσιας εξουσίας, όσο και στους πολίτες, σχετικά με τις 

αρχές στις οποίες πρέπει να απευθύνονται για την  επίλυση των όποιων υποθέσεων τους. 

Το μόνο σίγουρο είναι ότι  σύμφωνα με το άρθρο 102 παρ. 1 του Συντάγματος ισχύει το 

τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ των   ΟΤΑ Α και Β βαθμού για τη διοίκηση των τοπικών 

υποθέσεων τους. Ο χαρακτηρισμός μιας υπόθεσης  ως τοπικής ή κρατικής επαφίεται στο 

κοινό Νομοθέτη, με δυνατότητα ενδεικτικής και όχι  εξαντλητικής  απαρίθμησης τοπικών 

υποθέσεων, ενώ ο ίδιος μπορεί να  μεταβάλει άποψη και πολιτική, κρίνοντας   ότι 

υποθέσεις που στο παρελθόν θεωρούσε ότι  αποτελούσαν αρμοδιότητα ΟΤΑ ορισμένης 

βαθμίδας, εφεξής να θεωρούνται υποθέσεις κρατικού ενδιαφέροντος ή όχι.47 Οι επιλογές 

αυτές του Νομοθέτη υπόκεινται στον οριακό ακυρωτικό έλεγχο  του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, σύμφωνα με τις Αποφάσεις ολομ. ΣτΕ 3440-43/1998, 1169/2006 και 

199/200948.   

Εν κατακλείδι οτιδήποτε  άπτεται του τοπικού συμφέροντος  είναι τοπική υπόθεση, 

ενώ κάθε φορά ο Νομοθέτης, με την εξαίρεση του Συμβουλίου της Επικρατείας,  ορίζει 

τις κατηγορίες υποθέσεων  για τις οποίες  οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  έχουν το 

συνταγματικό κατοχυρωμένο τεκμήριο αρμοδιότητας.49 

2.3. Η έννοια της αυτοτέλειας των ΟΤΑ   και η συνταγματική κατοχύρωση της 

Το Κράτος,  ως  νομικό πρόσωπο με συνταγματικά  καθορισμένες και κατοχυρωμένες 

αρμοδιότητες, οργανώνεται  και διαρθρώνεται στο πλαίσιο συγκέντρωσης-

αποκέντρωσης.  Στη βάση αυτή, διακρίνουμε τα  Κεντρικά όργανα του Κράτους, οι 

αρμοδιότητες των οποίων αφορούν όλη την Επικράτεια και τα Αποκεντρωμένα 

                                                           
47 Απόφαση Ολομ. ΣΤΕ 3440-43/1998 και 1488/2010. Από Πρεβεδούρου Ε., (2005), Η έννοια της τοπικής 

υπόθεσης , από την ιστοσελίδα www.prevedourou.gr,  προσπέλαση 28/12/2016 

48 Ο.π. σημ. 47 

49 Σωτηρέλης Γ., κ.α., (2008), Ενδιάμεση Έκθεση:  Μελέτη για τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτ/σης, ΙΤΑ,  

Αθήνα, 42 σελ., σ. 5 

http://www.prevedourou.gr/
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(περιφερειακά) κρατικά όργανα  που ασκούν την αρμοδιότητά τους σε τμήματα της 

επικράτειας της χώρας, όπως διαιρούνται από το Νομοθέτη, με βάση κάποια κριτήρια.  

Το  ισχύον Σύνταγμα του 75/86/2001/2008,  στο άρθρο 101 παρ. 1, λαμβάνοντας 

υπόψη τις σύγχρονες τάσεις της διοικητικής οργάνωσης του Κράτους, αναφέρει ότι το 

τελευταίο οργανώνεται πλέον στη βάση του αποκεντρωτικού συστήματος. Τούτο 

σημαίνει ότι  τα Αποκεντρωμένα όργανα ασκούν το σύνολο των εκτελεστικών ενεργειών 

της χωρικής αρμοδιότητάς τους, εφόσον είναι εγγύτερα στον πολίτη και αφουγκράζονται 

καλύτερα τις ανάγκες του και τα προβλήματά του, ενώ  το Κράτος ασκεί,  μέσω των 

οργάνων του, τις βασικές  συνταγματικά καθορισμένες αρμοδιότητές του, έχει όμως και 

συντονιστικές-  επιτελικές αρμοδιότητες προς διασφάλιση της ενότητας των δημοσίων 

πολιτικών σε όλη την Επικράτεια, ασκώντας κατ’ εξαίρεση  εκτελεστικές αρμοδιότητες 

επί  σημαντικών για την ενότητα του Κράτους τομέων.  Σε αυτόν τον συντονιστικό και 

επιτελικό ρόλο που ασκεί το Κράτος επί  των ενεργειών  των αποκεντρωμένων, 

περιλαμβάνεται και η  άσκηση εποπτείας  επί των πράξεων τους.50 

Η εποπτεία ως βασικός θεσμός στο πλαίσιο  της Αυτοδιοίκησης  προϋποθέτει την 

ύπαρξη δύο νομικών προσώπων: του εποπτεύοντος  (Κράτος) και του εποπτευόμενου 

(οποιουδήποτε  νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου  ανάλογα  με το είδος 

της αυτοδιοίκησης  που έχει ορίσει το Σύνταγμα), ενώ έχει το χαρακτήρα της διοικητικής 

διαδικασίας, αφού  η άσκησή  της προϋποθέτει την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα 

αρμόδια  όργανα.51 

Ειδικότερα, το άρθρο 102 παρ. 1 του Συντάγματος κατοχυρώνει το θεσμό  των δύο 

βαθμίδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες απολαμβάνουν ως προς τις τοπικές 

υποθέσεις που χειρίζονται  το τεκμήριο της αρμοδιότητας, οριοθετώντας  με αυτόν τον 

τρόπο  το περιεχόμενο της δημόσιας εξουσίας  που τους αναλογεί και συνεπώς το πεδίο 

άσκησης της διοικητικής  αυτοτέλειάς τους. Πολύ δε πριν από την αναθεώρηση του 

Συντάγματος  και σύμφωνα με τις 3180/78  και 3181/78 Αποφάσεις  του ΣΤΕ,  

καθορίζεται ότι η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, η ικανοποίηση των τοπικών 

συμφερόντων, η ικανοποίηση των αναγκών των οικείων τους διοικητικών περιφερειών, 

                                                           
50 Πικραμένος Μ.,(2012), Όψεις της Διοικητικής Οργάνωσης του Κράτους μετά τον Καλλικράτη, ο.π. σ.σ. 2-

10 

51 Πικραμένος Μ.,(2012),ο.π.  υποσημ. 50, σ.σ.29-31 
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αποτελεί αρμοδιότητα των Δήμων και Κοινοτήτων, δράσεις οι οποίες είναι ανεξάρτητες 

από την Κεντρική Διοίκηση.52 

Με τις παρ. 2 και 5 του ίδιου άρθρου του Συντάγματος, κατοχυρώνεται αυτή  η 

διοικητική  αλλά  και η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, με την έννοια της παροχής 

ελευθερίας στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων και των πόρων για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της αποκέντρωσης, ενώ στην παρ. 4 αναφέρεται ρητά ότι 

το Κράτος ασκεί εποπτεία στους ΟΤΑ  που περιορίζεται αποκλειστικά σε έλεγχο 

νομιμότητας, χωρίς να εμποδίζεται η πρωτοβουλία και η ελεύθερη  δράση  τους. Με αυτό 

τον τρόπο, ο  συνταγματικός Νομοθέτης καθορίζει την  ενισχυμένη και  αυτοτελή, 

διοικητικά και οικονομικά,  δράση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ  σχετικά με  το 

θεσμό της διοικητικής εποπτείας  δεν περιορίζεται   απλά στο να τον καθιερώσει, αλλά 

ορίζει την έκταση και  τον τρόπο άσκησής του επί των ΟΤΑ.53 

Η κατοχύρωση της διοικητικής αυτοτέλειας  δίνει ουσιαστικά το δικαίωμα στους ΟΤΑ  

να  παίρνουν με δική τους ευθύνη πολιτικές αποφάσεις για τη ρύθμιση των  τοπικών 

υποθέσεων τους, χρησιμοποιώντας δικά τους μέσα και προσωπικό, να εκδίδουν 

διοικητικές πράξεις, ίσης ισχύος με  τις αντίστοιχες διοικητικές Αποφάσεις του Κράτους, 

οι οποίες είναι άμεσα εκτελεστές, κατά συνέπεια δεν υπόκεινται σε έλεγχο 

σκοπιμότητας.54 Η διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ  περιλαμβάνει τη θεσμική, που 

συνεπάγεται την ύπαρξη  ιδιαίτερων οργάνων, υπεύθυνων για την έκδοση των ανωτέρω 

διοικητικών πράξεων, την οργανωτική, που περιλαμβάνει την παροχή δικαιώματος 

ελεύθερης οργάνωσης  των  υπηρεσιών τους και  καθορισμού του τρόπου λειτουργίας 

τους στη διαχείριση των υποθέσεων της κατά τόπο και ύλη αρμοδιότητάς τους55 και την 

Υπηρεσιακή, με την έννοια ότι εναπόκειται –πάντα μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο 

Νόμος- στη διακριτική ευχέρεια των ΟΤΑ, ο τρόπος χειρισμού υποθέσεων σχετικά με το 

προσωπικό τους. 

                                                           
52 Παυλόπουλος Π., (1984), «Τοπικές υποθέσεις και Τοπική Αυτοδιοίκηση, η νομική παραμόρφωση  του 

περιεχομένου ενός όρου και οι συνέπειές της», Επιθεώρηση Πολιτικής Επιστήμης, τ. 5, σ.σ. 49-64 

53  Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί  ότι στις 15.10.1985 υπογράφεται στο Στρασβούργο ο Ευρωπαϊκός  

Χάρτης  Τοπικής Αυτονομίας, όπου στο άρθρο του 8 παρ. 1 θεσπίζεται ο έλεγχος Νομιμότητας του 

Κράτους  επί των πράξεων των ΟΤΑ, άρθρο που κατοχυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 1850/89, κάτι που 

δεν έγινε  και με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου  του Χάρτη που προέβλεπε και έλεγχο σκοπιμότητας  των εν 

λόγω πράξεων. Από  Έκθεση της Επιτροπής  του ΙΤΑ,(2006), Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ: Προτάσεις για την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος, Έκθεση της Επιτροπής του ΙΤΑ, Αθήνα 2006, 144 σελ., σ.26 

54 Δαγτόγλου Π., (2012), Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, έκδοση στ,  959 σελ., σ.576 

55  Στο πλαίσιο  αυτής της οργανωτικής ελευθερίας   στον τρόπο χειρισμού των τοπικών υποθέσεων, τους 

δίδεται το δικαίωμα διάρθρωσης  και ψήφισης των κανονισμών λειτουργίας τους. Από Σπηλιωτόπουλος 

Ε.,(2011), Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, Τόμος 1, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 251  



Το Εύρος της Διοικητικής Εποπτείας.  Θεοφιλοπούλου Γεωργία 

- 24 - 
 

Συνεπώς οι ΟΤΑ έχουν δικαίωμα  ελεύθερης δράσης σε θέματα χωρικής αρμοδιότητάς 

τους, αρκεί  να εξασφαλίζεται η νομιμότητα των ενεργειών τους και  η υπεράσπιση του  

δημοσίου συμφέροντος. Η εξασφάλιση της νομιμότητας τεκμαίρεται  μέσα από τον 

έλεγχο που ασκείται από τα αρμόδια όργανα του Κράτους στα πλαίσια της διοικητικής 

εποπτείας, ενώ η υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος προκύπτει τόσο από το  

συλλογικό αντιπροσωπευτικό συλλογικό σώμα του Δημοτικού/Νομαρχιακού/ 

Περιφερειακού  Συμβουλίου που αποφαίνεται επί σημαντικών  θεμάτων τοπικού 

ενδιαφέροντος, όσο και από την κατοχύρωση του δικαιώματος άσκησης προσφυγής ή 

λοιπών  ένδικων μέσων  ενώπιον των αρμοδίων οργάνων από οποιονδήποτε έχει έννομο 

συμφέρον, όταν αμφισβητείται αυτή η υπεράσπιση.56 

Πέραν της διοικητικής αυτοτέλειας, οι ΟΤΑ, όπως ήδη αναφέρθηκε, χαίρουν και 

συνταγματικά κατοχυρωμένης οικονομικής  αυτοτέλειας, με την έννοια ότι τους δίδεται η 

δυνατότητα κατοχής δικής τους περιουσίας και εσόδων, που τα διαχειρίζονται και 

διαθέτουν αυτοβούλως, συντάσσοντας ετήσιους  προϋπολογισμούς και απολογισμούς. 

 Ειδικότερα και σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ευρωπαϊκού Χάρτη  Τοπικής Αυτονομίας  

του  Συμβουλίου της Ευρώπης, οι ΟΤΑ για να ασκήσουν τις διοικητικά αυτοτελείς 

αρμοδιότητές τους, έχουν δικαίωμα διασφάλισης επαρκών πόρων, κατά συνέπεια πρέπει  

να εξασφαλίζεται η πρόσβασή τους  στην εθνική αγορά κεφαλαίων  και η προστασία των 

ασθενέστερων οικονομικά ΟΤΑ, μέσω της  εφαρμογής μέτρων ίσης  κατανομής  

δυνητικών πόρων χρηματοδότησης ή ισοδύναμων μέτρων.57 

 Η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, απαιτεί μεταβίβαση οικονομικών πόρων μέσω 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων και λοιπών κρατικών επιχορηγήσεων ή χρηματοδοτήσεων, 

με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται  η βιώσιμη διοίκηση και λειτουργία τους, η 

ισοδύναμη ανάπτυξή τους και κυρίως, η εξασφάλιση  ότι η διαχείριση των πόρων αυτών 

γίνεται με διαφανείς διαδικασίες  και πάντα στο πνεύμα  της εξυπηρέτησης του δημοσίου 

συμφέροντος  και των ευρύτερων δημοσιονομικών αναγκών της χώρας.  Για το λόγο αυτό  

εφαρμόζεται και ο απαραίτητος διοικητικός έλεγχος από το Κράτος, όπως κατοχυρώνεται 

από το Σύνταγμα,  στο πνεύμα του ελέγχου της τήρησης των γενικών αρχών της 

δημοσιονομικής διαχείρισης  και ευθύνης, ήτοι της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, 

                                                           
56 Δαγτόγλου Π., (1997), Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Γ έκδοση, Αθήνα-Κομοτηνή,   986 σελ., σ. 576επ 

57Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο Νόμου,(2015), «Αυτοτελής Υπηρεσία ελέγχου Νομιμότητας ΟΤΑ –

οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις 

θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», Υπουργείο Εσωτερικών  και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιούνιος 2015, 28 Σελ., σ.2 
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η οποία εξειδικεύεται στις αρχές της οικονομικότητας, αποδοτικότητας, 

αποτελεσματικότητας, υπευθυνότητας και λογοδοσίας, στην αρχή της διαφάνειας και της 

ειλικρίνειας στη διαχείριση των πόρων, όπως μεταβιβάζονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 

για την πραγμάτωση του έργου της και των πολιτικά τιθέμενων στόχων της, με γνώμονα 

πάντα το τοπικό συμφέρον ως κομμάτι του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος.58 

Από τα ανωτέρω  συνάγεται ότι η διοικητική εποπτεία είναι αποτέλεσμα της  εκ του 

Συντάγματος κατάτμησης της κρατικής εξουσίας και παραχώρησης μέρους αυτής στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η παραχώρηση αυτή συνίσταται  σε εκχώρηση  μέρους   της 

κρατικής δράσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με ταυτόχρονη διασφάλιση της 

ανεξαρτησίας δράσης της και οικονομικής αυτοτέλειας και επάρκειάς της, αλλά και της 

συνολικής κρατικής ενότητας, σε ένα πνεύμα  συνεργασίας, μέσω του αυτοπεριορισμού 

του Κράτους και της ενίσχυσης της Αποκέντρωσης  προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με απαραίτητη όμως προϋπόθεση την εξασφάλιση 

της τήρησης της νομιμότητας, όπως καθορίζεται από τους ισχύοντες κανόνες δικαίου 

κάθε φορά.59 Η  διαφύλαξη των αρχών   της  απρόσκοπτης, ελεύθερης, αλλά και  νόμιμης  

λειτουργίας των ΟΤΑ, της επίτευξης και διαφύλαξης   του τοπικού συμφέροντος, ως 

τμήμα του δημοσίου συμφέροντος, αλλά και της κρατικής ενότητας,  εξασφαλίζεται μόνο 

μέσω του κατοχυρωμένου από το Σύνταγμα Ελέγχου Νομιμότητας, όπως ασκείται από τα 

εποπτεύοντα Όργανα  που  καθορίζονται διαχρονικά εκ του Νόμου. 

2.4.Τα όρια του λειτουργικού έλεγχου επί των πράξεων των Οργάνων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εξυπηρετώντας με τη λειτουργία τους   τους 

σκοπούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελούν διοικητικά Όργανα και ασκώντας  

διοικητική εξουσία στην προσπάθεια τους να διοικήσουν τοπικές  υποθέσεις, αποτελούν 

μέρος  της εκτελεστικής λειτουργίας του Κράτους.  Για την πραγμάτωση των στόχων 

τους,  έχουν τη δυνατότητα της σύστασης αναγκαστικών ή εκούσιων συνδέσμων, 

Νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου  για την εξυπηρέτηση κοινωφελών 

σκοπών σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, δημιουργίας 

                                                           
58 Ο.π. Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο Νόμου,(2015), «Αυτοτελής Υπηρεσία ελέγχου Νομιμότητας ΟΤΑ –

οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις 

θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», Υπουργείο Εσωτερικών  και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιούνιος 2015, 28 Σελ 

59 Τσάτσος Δ.,( 1994), Συνταγματικό Δίκαιο, Σάκκουλας, Αθήνα,  436 σελ., σ.104 
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εταιρειών  διαφόρων μορφών με σκοπό την επίτευξη οικονομικά εύρωστων οργανισμών 

με απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, για την προώθηση της  οικονομικής ανάπτυξης 

των ΟΤΑ. Όλα αυτά τα Νομικά πρόσωπα εντασσόμενα είτε στην οργανική εκδοχή της 

δημόσιας διοίκησης, είτε στη λειτουργική της, εκδίδουν πληθώρα Αποφάσεων και 

προβαίνουν σε ποικίλες  ενέργειες, προς εκπλήρωση των στόχων και της αποστολής 

δημιουργίας τους.60 

Οι ΟΤΑ  και τα συνιστώμενα εξ αυτών  Νομικά Πρόσωπα στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων τους εκδίδουν   διοικητικές πράξεις,  που είτε αφορούν ρύθμιση ατομικών 

υποθέσεων,  είτε  θεσπίζουν κανόνες δικαίου που αφορούν αόριστο αριθμό ατόμων. Οι 

πράξεις  αυτές, σύμφωνα και με τα χαρακτηριστικά των διοικητικών πράξεων όπως 

αναλύθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο, χαρακτηρίζονται, όπως προείπαμε, από 

εκτελεστότητα, πρόκειται   δηλαδή  για πράξεις που έχουν χαρακτήρα δημοσίου δικαίου, 

παράγουν τα έννομα αποτελέσματά τους από την έκδοσή τους  και επιβάλλονται  με τα 

προβλεπόμενα μέσα του διοικητικού καταναγκασμού.61 

Επί των πράξεων αυτών ασκείται  λειτουργικός έλεγχος  του εποπτεύοντος οργάνου με 

τον οποίο στην ουσία ελέγχεται  κατά πόσο,  μέσω των πράξεων  που τα Όργανα Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  εκδίδουν κατά  την εκτέλεση των καθηκόντων τους, επιτυγχάνονται 

συγκεκριμένοι σκοποί  των Οργανισμών, όπως καθορίζονται από το Νόμο. 

Το περιεχόμενο  του εν λόγω ελέγχου, όπως προαναφέρθηκε,  περιορίζεται αυστηρά  

σε έλεγχο Νομιμότητας  και δεν μπορεί οποιαδήποτε ελεγκτική πράξη να  υπεισέλθει 

στην ουσία χειρισμού των τοπικών υποθέσεων, καταστρατηγώντας με τον τρόπο αυτό  τη 

συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  

τη συνεπαγόμενη ελευθερία  τους  ως προς  τον τρόπο χειρισμού των θεματικών 

αρμοδιοτήτων τους.62  

Η ελευθερία δράσης των ΟΤΑ  συνάγεται ευθέως και εμφατικά από το  άρθρο 102 

παρ. 4 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο  ο λειτουργικός  έλεγχος  δεν μπορεί να 

παρεμποδίζει  την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση των ΟΤΑ,  αποδεικνύοντας, με 

αυτόν τον τρόπο, τη βούληση του Συνταγματικού  Νομοθέτη για ελεύθερη  δράση των 

ΟΤΑ στη διοίκηση  των τοπικών υποθέσεων, μέσα από ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών   

                                                           
60Πικραμένος Μ.,(2012), Όψεις της διοικητικής οργάνωσης του Κράτους μετά τον Καλλικράτη, Νομική 

Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 174 σελ., σ.σ.32-39 

61 Πικραμένος Μ. (2012) , ο.π. υποσ. 60 

62 Τσούντας Κ., (1993), Συστήματα εποπτείας επί των ΟΤΑ, Αθήνα-Κομοτηνή, 197σελ., σ.88 
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στον τρόπο διαχείρισής τους, χωρίς   να απαιτείται  μια εκ των προτέρων « άδεια» από το 

εποπτεύον όργανο.63Έτσι, οι ΟΤΑ  μπορούν να προχωρούν ελεύθερα σε εκείνες τις 

δράσεις  που, κατά την άποψή τους, εξυπηρετούν  τα τοπικά συμφέροντα, 

αναλαμβάνοντας την ευθύνη  των πράξεων τους. 

Ο λειτουργικός έλεγχος  είναι επομένως ένας οριακός έλεγχος που λειτουργεί μόνο 

κατασταλτικά, είτε νομιμοποιώντας  τις εν λόγω διοικητικές πράξεις, ρητά ή σιωπηρά 

είτε, εάν οδηγήσει σε ανακάλυψη  παραβίασης των εκ του Νόμου οριζόμενων όρων, 

προϋποθέσεων και διαδικασιών έκδοσης της πράξης αλλά και μη εφαρμογής του  

σχετικού με την υπόθεση θεσμικού  πλαισίου, ακυρώνοντας  στο σύνολο ή εν μέρει τις 

σχετικές διοικητικές πράξεις, οδηγώντας  με αυτό τον τρόπο και στην ex tanc ανατροπή 

των εκδιδόμενων εξ αυτών  αποτελεσμάτων.64 

Στα πλαίσια της άσκησης  του λειτουργικού ελέγχου Νομιμότητας  έχουμε να κάνουμε 

τις εξής παρατηρήσεις: 

Α) Το καθοριζόμενο εκ του Νόμου εποπτεύον όργανο μπορεί  μεν να ακυρώσει  

παράνομες διοικητικές πράξεις των ΟΤΑ, δεν μπορεί όμως να τις τροποποιήσει, 

οδηγώντας σε ουσιαστική   παρέμβαση στη διοικητική αυτοτέλεια τους, αλλά ούτε και με 

οποιονδήποτε τρόπο  να οδηγήσει σε υποκατάσταση  των φορέων Τοπικής  

Αυτοδιοίκησης, καθώς  το ελεγκτικό έργο δε σημαίνει και επηρεασμός με οποιαδήποτε 

παρέμβαση    των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ.65  Εξάλλου, βασική αρχή της κρατικής 

εποπτείας  επί των πράξεων των Οργάνων ΟΤΑ, όπως προείπαμε, είναι ότι η εποπτική 

κρατική αρχή  δεν μπορεί να μεταρρυθμίζει τις πράξεις των Οργάνων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  και δεν μπορεί μέσω του ελέγχου που ασκεί να υποκαταστήσει τα 

εποπτευόμενα όργανα, οδηγώντας με αυτό  τον τρόπο στην αναίρεση του ίδιου του 

θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η υποκατάσταση αυτή  είναι επιτρεπτή σε 

ορισμένες  εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν τα όργανα αυτά αρνούνται ή αδυνατούν να 

εκπληρώσουν νόμιμες υποχρεώσεις τους, απαραίτητες για τη λειτουργία των οργανισμών 

που εκπροσωπούν. Έτσι για παράδειγμα  και  δεδομένου του γεγονότος ότι η 

αυτοδιοίκηση  δεν περιλαμβάνει  και τη δυνατότητα των ΟΤΑ  να θέτουν αυτοτελείς  

                                                           
63 Πικραμένος Μ.,(2012),Όψεις της διοικητικής Οργάνωσης του Κράτους μετά τον Καλλικράτη, ο.π, σ.σ.37-

38 

64  Πικραμένος Μ. (2012),  ο.π. σ. 37 

65 Ράικος  Αθ.,( 2002), Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμος Ι , 2η έκδοση, Εκδ. Σάκκουλα,, 973 σελ. 
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κανόνες δικαίου, ο Νομοθέτης  μπορεί να θεσπίζει κανόνες ανάθεσης  σε όργανα εκτός 

ΟΤΑ αρμοδιοτήτων σχετικών με την Οργάνωση και τη λειτουργία τους. 66 

Β) Η κατοχυρωμένη οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ δε σημαίνει και 

διοικητική αυτονομία. Η διοικητική εποπτεία επί των πράξεων των ΟΤΑ είναι 

αποτέλεσμα της κατάτμησης  του Κρατικής εξουσίας  και της παραχώρησης μέρους της, 

καθ΄ ύλη ή κατά τόπον, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι επομένως αποτέλεσμα της 

κυριαρχικής θέσης του Κράτους ως φορέα εξουσίας, μια θέση που επιβάλλει τον  

σεβασμό των Νόμων, όταν αυτή ασκείται από άλλα Νομικά Πρόσωπα και τον έλεγχο από 

τον Κρατικό μηχανισμό της τήρησης αυτής της υποχρέωσης. Οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης μπορεί να έχουν εκ του Νόμου ελευθερία  στον τρόπο χειρισμού των 

τοπικών υποθέσεων της   κατά  τόπο και ύλη αρμοδιότητάς τους, όχι όμως και  τη 

δυνατότητα να θέτουν αυτόνομους  κανόνες δικαίου. Εφόσον, η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

αποτελεί κομμάτι της Κεντρικής εξουσίας, η νομικά κατοχυρωμένη παραχώρηση 

ελευθερίας στους ΟΤΑ δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη, πολλώ δε μάλλον, όταν το 

Κράτος τους παρέχει ηθικά και υλικά μέσα προκειμένου να καταστούν ικανοί προς 

άσκηση αυτοδιοίκησης.  Οι ΟΤΑ είναι κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, της συνέχειας 

και ενότητας που πρέπει να τη διακατέχει, όμως στο πνεύμα αυτών των αρχών, 

υποχρεούνται  να ακολουθούν τους κανόνες και τα όρια του Νομοθέτη  σχετικά με την 

οργάνωση, τη λειτουργία  τους και την εν γένει διαχείριση των  υποθέσεων που 

αναλαμβάνουν να επιλύσουν. Σκοπός της διοικητικής εποπτείας  είναι ο έλεγχος της 

τήρησης αυτής της υποχρέωσης σε συνδυασμό με τη διασφάλιση της ενότητας  και 

ομαλής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση του 

δημοσίου συμφέροντος.67 Μέσω της επιδίωξης αυτού του σκοπού, η Κρατική εποπτεία 

στοχεύει στην επίτευξη  συμπόρευσης και εναρμόνισης της  δράσης της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  με το «κοινό καλό» και της συνεπαγόμενης ισόνομης  εξυπηρέτησης των 

συμφερόντων του συνόλου των πολιτών. 

                                                           
66 Μπέσιλα-Βήκα Ευ.,(1995), Το συνταγματικό πλαίσιο του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  Σάκκουλας, 

Αθήνα, 196 σελ. και Πικραμένος Μ.,(2012), Όψεις της διοικητικής Οργάνωσης του Κράτους μετά τον 

Καλλικράτη ο.π.,  σ. 38 

67 Τσάτσος Δ.,(1994), Συνταγματικό Δίκαιο ο.π. σελ.404 
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2.5. Τα όρια του προσωπικού ελέγχου   των Οργάνων Τοπικής Αυτ/σης 

Ο Έλεγχος εποπτείας ΟΤΑ, πέρα από τον έλεγχο πράξεων, περιλαμβάνει και τον 

έλεγχο  των ίδιων των  οργάνων  της  Τ.Α. που ασκούν  κομμάτι της εκτελεστικής 

εξουσίας, εκδίδοντας συγκεκριμένες πράξεις. 

Πρόκειται στην ουσία για τον έλεγχο  των Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο 

των αιρετών, όσο και των συλλογικών οργάνων τους,  ως προς την εκπλήρωση  των 

καθηκόντων τους, τα οποία πρέπει να ενεργούν  πάντοτε μέσα στα όρια  που διαγράφουν 

το Σύνταγμα  και οι ισχύοντες Νόμοι και αφορά την τυχόν  επιβολή πειθαρχικών ποινών. 

Στο πλαίσιο αυτό ελέγχονται τα Όργανα ως προς τις εκδιδόμενες πράξεις τους, κατά πόσο 

είναι νόμιμες  ή όχι, αλλά και για τυχόν κατάχρηση εξουσίας  και αυθαίρετες ενέργειες, 

κάτι που προστατεύει  απόλυτα τα συμφέροντα των πολιτών  και την απρόσκοπτη 

λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως κομμάτι της δημόσιας διοίκησης.68  

O Συνταγματικός Νομοθέτης προβλέπει πειθαρχική ευθύνη των αιρετών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και στην περίπτωση εξακρίβωσης υπαιτιότητας οποιασδήποτε μορφής, 

επιβολή πειθαρχικών ποινών εξαιρετικού χαρακτήρα, λόγω της λαϊκής νομιμοποίησης και 

του ερείσματος   του άρθρου 102 παρ. 2 του Συντάγματος.  Οι πειθαρχικές ποινές δεν 

ορίζονται από το Σύνταγμα, όμως σύμφωνα με τις αρχές του Κράτους δικαίου και της 

αναλογικότητας, ο κοινός Νομοθέτης πρέπει να προβλέπει κλίμακα ποινών σταθμισμένες 

ανάλογα με τη βαρύτητα του πειθαρχικού παραπτώματος.69  

Στα πλαίσια της ορθής κρίσης  αλλά και διαφύλαξης  από τον κίνδυνο 

καταστρατήγησης  εξουσίας και πολιτικής σκοπιμότητας από τα εποπτεύοντα όργανα, το 

Σύνταγμα και συγκεκριμένα  με το αρ. 102 παρ. 4,70 θέτει όρια στην άσκηση του 

προσωπικού ελέγχου, προβλέποντας ότι η επιβολή των πειθαρχικών ποινών –πέραν της 

αυτοδίκαιης έκπτωσης ή αργίας-απαιτεί  την έγκριση  -σύμφωνη γνώμη  ειδικού 

Συμβουλίου  που συγκροτείται από δικαστές. Η πρόβλεψη  της συγκρότησης αυτού  του 

Σώματος  πρέπει να παρέχει εχέγγυα για την εξασφάλιση αντικειμενικής  κρίσης, πέρα 

από πολιτικές πεποιθήσεις και  κομματικές αντεκδικήσεις, δεδομένου ότι  οι ελεγχόμενοι 

είναι άτομα που έχουν εκλεγεί άμεσα από το τοπικό εκλογικό σώμα και συμμετέχοντας 

                                                           
68  Μπέσιλα Βήκα Ευ.,(1995), Το συνταγματικό πλαίσιο του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  ο.π., σελ 

374 

69 Πικραμένος Μ.,(2012), Όψεις της διοικητικής Οργάνωσης του Κράτους μετά τον Καλλικράτη, ο.π.,  

σ.σ.40-44 

70 Μετά την αναθεώρηση του 2001. 
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ενεργά  στην πολιτική ζωή της Χώρας σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, αναπτύσσουν σχέσεις 

πολιτικής φιλίας ή αντιπαλότητας με την εκάστοτε κυβέρνηση. Σημαντικό στο σημείο 

αυτό είναι να τονίσουμε  ότι η γνώμη του Συμβουλίου αυτή είναι  γνωμοδοτική, ενώ για 

την εκτέλεσή της και την επιβολή της ποινής απαιτείται σύμφωνη γνώμη του τελικού 

αποφασιστικού οργάνου, που είναι  το εκ του Νόμου καθοριζόμενο κρατικό όργανο, 

Κεντρικής ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης,  που έχει την ευθύνη της γενικής εποπτείας των 

ΟΤΑ. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα, όμως, του συγκεκριμένου Σώματος των δικαστών  

είναι μεγίστης σημασίας, αφού  το τελικό αποφασιστικό  όργανο μπορεί  μεν να 

αποφασίσει διαφορετικά και να μην επιβληθούν τυχόν ποινές που έχει ορίσει το 

πειθαρχικό Συμβούλιο, όμως  η Απόφαση αυτή  θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως, 

ειδάλλως το αποφασίζον κρατικό όργανο, αγνοώντας της κρίση του γνωμοδοτικού, θα 

λειτουργούσε ενάντια στο δημόσιο συμφέρον και θα εκτίθετο ηθικά και πολιτικά, αφού 

θα προστάτευε ένα αιρετό που αποδεδειγμένα  είχε  προβεί σε παράβαση καθήκοντος.71 

Σχετικά τώρα με τις εξαιρεθείσες  από την πιο πάνω πειθαρχική διαδικασία ποινές της 

αργίας ή έκπτωσης έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι: οι λόγοι για τους οποίους 

επιβάλλονται  τα διοικητικά μέτρα της αργίας ή έκπτωσης αναφέρονται αναλυτικά στο 

Νόμο και αφορούν κυρίως ποινικές ευθύνες  των αιρετών. Η πειθαρχική ποινή της αργίας 

επιβάλλεται  όταν εκκρεμεί  ποινική δίωξη για συγκεκριμένα αδικήματα  και όταν και εάν  

υπάρξει αθωωτική Απόφαση, αυτοδικαίως αποσύρεται το επιβληθέν μέτρο. Αντίθετα  η 

περίπτωση της οριστικής έκπτωσης από το αξίωμα, επιβάλλεται όταν υπάρξει 

καταδικαστική Απόφαση ποινικού δικαστηρίου, στη βάση της λογικής ότι δεν μπορεί να 

ηγείται της Τοπικής Αυτ/σης  άτομο που έχει  καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα, άρα 

άτομο αφερέγγυας και μεμπτής  προσωπικότητας.72 

Συμπερασματικά και μέσα από την ανάλυση τόσο του  προσωπικού όσο και του  

λειτουργικού  ελέγχου, έγινε κατανοητό ότι η διοικητική εποπτεία  επί των ΟΤΑ  είναι 

απολύτως αναγκαία, αφού οι τελευταίοι  λειτουργώντας μέσα στη συνταγματικά 

κατοχυρωμένη διοικητική  και οικονομική αυτοτέλεια, μπορούν  να αποφασίζουν για τις 

υποθέσεις τους με δική τους ευθύνη, θεσπίζοντας κανόνες δικαίου  με γενικό 

περιεχόμενο, ασκώντας κομμάτι της κρατικής  εκτελεστικής εξουσίας, χωρίς όμως αυτή η 

ελευθερία να συνεπάγεται και διοικητική αυτονομία. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση  είναι ένα 

                                                           
71 Πικραμένος Μ., (2012),  Όψεις της διοικητικής Οργάνωσης του Κράτους μετά τον Καλλικράτη, ο.π. σελ.41 

72 Πικραμένος Μ.,(2012), ο.π., σ.σ. 43-44 και σ.σ. 68-71 
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κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, που εξυπηρετώντας τα τοπικά συμφέροντα δεν μπορεί 

να υπερβαίνει  ούτε νομικά κατοχυρωμένες διατάξεις, ούτε το γενικό συμφέρον.73 

Η διοικητική εποπτεία εξασφαλίζει αυτή την τήρηση της αρχής νομιμότητας   στη 

βάση της εξυπηρέτησης του πολίτη  και του συμφέροντος του και ελέγχοντας τους φορείς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως προς την αποτελεσματική  και νόμιμη εφαρμογή της 

κυβερνητικής πολιτικής, συντελεί στη διατήρηση της ενότητας της δημόσιας  διοίκησης 

και στη διασφάλιση της  αποτελεσματικής λειτουργίας της.74  

 

 

                                                           
73 Μπέσιλα-Βήκα Ευ.,(1995), Το συνταγματικό πλαίσιο του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο.π. ,σελ 372 

74 Σπηλιωτόπουλος Ε., (2000), Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή, 396 

σελ , σ.267 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

TO ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 

 Στο πέρασμα των χρόνων  γεννιούνται πλήθος Νομοθετήματα, που ουσιαστικά 

καθορίζουν το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και δράσης της   Ελληνικής Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, αλλά  επιπλέον κατοχυρώνουν και καθορίζουν  το είδος και τον τρόπο 

άσκησης ελέγχου στη λειτουργία της. Καθένα από αυτά  γεννά  νέους ελεγκτικούς 

μηχανισμούς που έμμεσα αποδεικνύουν  την αναποτελεσματικότητα των προηγουμένων, 

ενώ συχνά διακατέχονται από  επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες.  Οι φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης διαμαρτύρονται ότι με τους ελεγκτικούς αυτούς μηχανισμούς    που κατά 

καιρούς επιβάλλονται στους ΟΤΑ, δημιουργούνται  πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα, 

διαφορετική αντιμετώπιση  και καθυστερήσεις στη λειτουργία τους που οδηγούν  σε 

προβλήματα  στη  διοικητική αυτοτέλειά τους, προκαλώντας  περιορισμούς στην 

αποδοτικότητα τους και  συμβάλλοντας  τελικά στην πλημμελή εξυπηρέτηση του 

δημότη.75 

Ο αντίλογος σε αυτά είναι ότι  η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να λειτουργεί 

ανεξέλεγκτα. Ο έλεγχος υπάρχει  για να αποφεύγεται η υπέρβαση  των ορίων, να 

διατηρούνται οι Νόμοι και το Σύνταγμα και η ισορροπία  ανάμεσα στην προστασία των 

ατομικών  δικαιωμάτων του πολίτη  και στην εφαρμογή του δημόσιου και τοπικού 

συμφέροντος. Πέραν αυτών, η εποπτεία μπορεί και πρέπει να στοχεύει στην 

αντιμετώπιση τυχόν  ανακολουθιών και κακών κείμενων  στη λειτουργία των ΟΤΑ,  

βοηθώντας  με αυτόν τον τρόπο στην εύρυθμη  και αποδοτική λειτουργία τους. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα επιχειρήσουμε μια ιστορική αναδρομή στη διαδικασία 

θεσμοθέτησης της  εποπτείας, ενώ θα αναφερθούμε στα κυριότερα Νομοθετήματα 

σχετικά με την  διοικητική εποπτεία των   ΟΤΑ την τελευταία εικοσαετία και στα  

προβλήματα που οδήγησαν τελικά  στην ανάγκη γέννησης μιας Ανεξάρτητης Αρχής 

Ελέγχου, της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ,  όπως ψηφίστηκε  με  το 

Ν.3852/2010. 

                                                           
75Καπετάνη Μ.,(2007), «Πολλαπλοί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αναποτελεσματικοί οι έλεγχοι», Περιοδικό 

Επιθεώρηση, σ.σ. 51-59 
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3.1. Ιστορική αναδρομή της νομοθέτησης της  διοικητικής εποπτείας 

Ακόμα και  στις απαρχές της λειτουργίας της Ελλάδας ως ανεξάρτητου Κράτους, η 

έννοια της διοικητικής εποπτείας ήταν ιδιαίτερα σημαντική. Τούτο φαίνεται και  από το 

γεγονός ότι  σε όλα τα Νομοθετήματα που αφορούσαν τον τρόπο διακυβέρνησης και  τη 

συνεπαγόμενη  διοικητική  διάρθρωση της  Ελληνικής Επικράτειας  και στο πνεύμα της 

εξασφάλισης της νομιμότητας και της  διαφύλαξης του πολίτη, αλλά και της διατήρησης  

της κρατικής ενότητας  και συνέχειας, προβλέπονταν διατάξεις σχετικά με τον τρόπο 

άσκησης και τα όρια της διοικητικής εποπτείας. 

 Συγκεκριμένα από πολύ νωρίς  στη λειτουργία του Ανεξάρτητου Ελληνικού Κράτους 

και με το Νομοθέτημα  «Περί Συστάσεως  Δήμων» το 1833, καθιερώνεται ο πρώτος  

βαθμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με αυτό,  η διοικητική διαίρεση του   

Ελληνικού Κράτους περιελάμβανε 10 Νομαρχίες και 42 επαρχίες, οι οποίες με τη σειρά 

τους διαιρέθηκαν σε Δήμους. Στο ίδιο Νομοθέτημα, πέρα από  τη συγκεκριμένη 

διοικητική διάρθρωση, γινόταν και  ιδιαίτερη αναφορά  στην διοικητική εποπτεία επί  των 

πράξεων  των φορέων της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης.76 Συγκεκριμένα, με το άρθρο 118, 

καθοριζόταν ότι οι πράξεις των Δημάρχων αποκτούσαν ισχύ και εκτελούνταν  μετά την 

άπρακτη 15/νθήμερη προθεσμία ελέγχου τους από  τον Νομάρχη, στον οποίο 

υποβάλλονταν για έλεγχο, όχι μόνο νομιμότητας αλλά και ουσίας, ενώ στο άρθρο 117 

αναφέρεται ότι οι Δήμοι υπάγονταν μεν στις Επαρχίες, αλλά οι Έπαρχοι δε είχαν 

δικαίωμα  να παρεμβαίνουν στις ενέργειες των Δημοτικών αρχών, ούτε και να 

παρεμποδίζουν την ελεύθερη και νόμιμη διαχείριση των υποθέσεων τους.   Σημαντικός 

θεωρείται και ο Ν. ΔΝΖ του 1912 επί Βενιζέλου, όπου στο άρθρο του 43,  οριζόταν ότι οι 

πράξεις των Δημάρχων ήταν άμεσα εκτελεστές,77 μετά την πάροδο 30 ημερών από την 

έκδοσή τους και εάν ο Νομάρχης,  εντωμεταξύ,  δεν είχε εκδώσει ακυρωτική Απόφαση,78 

αυτεπάγγελτα ή μετά από άσκηση προσφυγής. Πέραν των ανωτέρω και επί προσωπικού 

ελέγχου, με το  Ν. ΔΝΖ  του 1912,   ενώ δεν προβλέπονταν ειδικές διατάξεις για 

πειθαρχικό έλεγχο εκπροσώπων δημοτικών και κοινοτικών Αρχών, ψηφίστηκαν, όμως,  

                                                           
76 Ραπτάρχης Π.,(χχ), Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας, Νομοθεσία Δήμων και Κοινοτήτων, τόμος 3, 

Υπουργείο Εσωτερικών, Τμήμα εκδόσεων  και Γραμματειακής λογιστικής εξυπηρέτησης, 1136 σελ. 

77 Καταργείται ο προληπτικός  έλεγχος  

78 Αν η Απόφαση είχε παρθεί για θέματα που δεν ήταν στις αρμοδιότητες  του κοινοτικού Συμβουλίου, ή 

κατά παράβαση συγκεκριμένης διάταξης  Νόμου 
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διάφορες διατάξεις που καθόριζαν  πειθαρχική ευθύνη τους για διάφορα αντικείμενα 

αρμοδιότητάς τους.79  

Ενδιάμεσα των Νομοθετημάτων του 1833 και του 1912, το 1887 με το Ν. ΑΦΝC,  

αναθέτονται  στο θεσμό των Νομαρχιακών Συμβουλίων  μια σειρά εποπτικών και 

ελεγκτικών αρμοδιοτήτων.80 

Στη συνέχεια και με το Σύνταγμα του 1927 εμφανίζεται για πρώτη φορά το 

Αποκεντρωτικό σύστημα διακυβέρνησης στη Χώρα και ειδικότερα    με το άρθρο 107 

του Συντάγματος, περιγραφόταν η διαίρεση του Κράτους  σε  Περιφέρειες, με πρώτη 

βαθμίδα Τοπικής Αυτ/σης τις Κοινότητες, ενώ το Κράτος, σύμφωνα και με την  Απόφαση 

35/1931 της Ολομέλειας ΣΤΕ ασκούσε  ανώτατη εποπτεία στα όργανα αυτά, που δεν 

εμπόδιζε την πρωτοβουλία τους, αλλά συμπεριλάμβανε το δικαίωμα γνώσης των 

πράξεων ΟΤΑ, την ακύρωση των μη σύννομων και την έγκριση των νόμιμων, τόσο από 

άποψη νομιμότητας, όσο και σκοπιμότητας.81  

Στο Β.Δ. 17.4/31.7.1936, περί «Κωδικοποίησης  εις ενιαίον κείμενον  της Νομοθεσίας 

περί Δήμων  και Κοινοτήτων»  οριζόταν  η άσκηση  προληπτικού  και κατασταλτικού 

ελέγχου  επί των πράξεων  των ΟΤΑ από το Νομάρχη, με την έννοια ότι απαιτείτο η 

έγκρισή του ως απαραίτητη προϋπόθεση  για την εκτελεστότητά τους. Στο ίδιο διάταγμα 

καθοριζόταν επιπλέον  ότι  ο Νομάρχης  ήταν υπεύθυνος και για την άσκηση πειθαρχικού 

ελέγχου και επιβολής ποινών στους αιρετούς Δήμων και Κοινοτήτων.  

Ο έλεγχος επί των πράξεων των συλλογικών οργάνων των  ΟΤΑ παρέμεινε σε ισχύ  με 

την κύρωση του δημοτικού και κοινοτικού Κώδικα, με το Ν.Δ. 2888 του 1954, όπου 

πλέον οι πράξεις ακυρώνονταν από το  Νομάρχη και δεν εκτελούνταν, αν  εντός 10 

ημερών από τη λήψη τους, απαγγελλόταν ότι αντίκεινται στο Νόμο, ενώ σύμφωνα και με 

την Απόφαση της Ολομ. ΣΤΕ 1135/1959, η έννοια της  εποπτείας της κρατικής διοίκησης 

επί των ΟΤΑ περιελάμβανε   αφενός την άσκηση του ελέγχου νομιμότητας σε κάθε 

πράξη των οργάνων τους  και   αφετέρου  την  ουσιαστική έγκριση  σε περιπτώσεις 

πράξεων  που  απαριθμούσε περιοριστικά η Νομοθεσία.82  

                                                           
79Μπέσιλα-Βήκα Ε.,(2004), Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τόμος Ι, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα-Θεσ/κη, 558 σελ., 

σ.σ.196-207. 

80 Μπέσιλα-Βήκα Ε., (2004),  Τοπική Αυτοδιοίκηση,  ο.π  

81 Ο.π. σημ. 79,80 

82 Πικραμένος Μ.,(2012), Όψεις της διοικητικής Οργάνωσης του Κράτους μετά τον Καλλικράτη  ο.π, σελ. 46 
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Τη δεκαετία του 80 και μετά την ψήφιση του Συντάγματος του 1975, με το άρθρο 102 

του οποίου  ψηφίζονται εκτενείς  διατάξεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, με ειδικότερη αναφορά ως προς την άσκηση της εποπτείας σε 

αυτήν  από το Κράτος,    όλα τα  εκδιδόμενα σχετικά με το θέμα προεδρικά διατάγματα, 

διατηρούσαν τον Νομάρχη σε θέση  διοικητικού ελεγκτή.  Σύμφωνα με αυτά, ο 

Νομάρχης ήταν το Κρατικό εκείνο  Όργανο που ασκούσε  έλεγχο νομιμότητας σε πράξεις 

των οργάνων των  ΟΤΑ, αλλά διατηρούσε για ορισμένες εξ αυτών το δικαίωμα του 

ουσιαστικού ελέγχου δια του ουσιώδους τύπου της έγκρισης,  με τέτοιο  τρόπο, ώστε να 

διασφαλίζεται  η συνεργασία του Κράτους με τους Δήμους και τις Κοινότητες, χωρίς να 

παρεμποδίζεται η  πρωτοβουλία και η ελεύθερη δράση τους. Ιδιαίτερη αναφορά  πρέπει 

να γίνει στο Ν.1416/1984, σύμφωνα με τον οποίο καταργήθηκε το σύστημα αναστολής 

της εκτελεστότητας των πράξεων πριν την επικύρωσής του από το Νομάρχη, που ίσχυε 

από τη δεκαετία του ’50 και  πλέον οι πράξεις  των ΟΤΑ χαρακτηρίζονταν εκτελεστές  

από την ημερομηνία έκδοσης τους, διάταξη η οποία ισχύει μέχρι σήμερα. 

Με την καθιέρωση του β βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το Ν. 2218/1994, ο 

Νομάρχης παύει να είναι  κρατικό όργανο αποκεντρωμένης διοίκησης, «μετατρέπεται» σε  

επικεφαλής των δευτεροβάθμιων  ΟΤΑ, ενώ η  αποκεντρωμένη διοίκηση ασκείται από τις 

Περιφέρειες και η συνεπαγόμενη διοικητική εποπτεία αποτελούσε  πλέον αρμοδιότητα 

του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.83 

3.2. Ο Ν. 2218/1994: Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση 

διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες 

διατάξεις- Ο έλεγχος των ΟΤΑ β βαθμού 

Σταθμός  στον τρόπο διακυβέρνησης  και στη  Δημόσια Διοίκηση της Χώρας  

αποτέλεσε ο Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), ο οποίος επέφερε αλλαγές, αφενός  μεν, 

στη δευτεροβάθμια  Τοπική Αυτοδιοίκηση,  καθιερώνοντας  το θεσμό των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, όπου οι Νομάρχες από Περιφερειακά κρατικά όργανα μετατράπηκαν σε 

όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και αφετέρου  στο σύστημα κρατικής εποπτείας επί 

των ΟΤΑ. Ειδικότερα  οι αλλαγές στη διοικητική εποπτεία  συνίσταντο στα εξής:  

                                                           
83 Πικραμένος Μ.,(2012), Όψεις της διοικητικής Οργάνωσης του Κράτους μετά τον Καλλικράτη, ο,π. σ.σ. 47-

48 
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 Μέχρι και την έναρξη ισχύος του συγκεκριμένου Νόμου,  η διοικητική εποπτεία, 

όπως είδαμε, είτε αυτεπάγγελτα, είτε  κατόπιν άσκησης διοικητικής προσφυγής, ανήκε 

στις αρμοδιότητες του μετακλητού Νομάρχη, ενός προσώπου  τοποθετημένου στη 

συγκεκριμένη θέση από την  εκάστοτε Κυβέρνηση, χωρίς καμία   διασφάλιση κατοχής 

των απαραιτήτων προσόντων  για τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα.84 Ο Νομάρχης ήταν 

υπεύθυνος για τη νομιμοποίηση αλλά και την ακύρωση Αποφάσεων των Δήμων και 

Κοινοτήτων, αν αιτιολογημένα θεωρούσε ότι παραβίαζαν διατάξεις Νόμου. 

Με το Ν. 2218/1994, η αρμοδιότητα της διοικητικής εποπτείας περνά στο Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας85, ο οποίος αποφαινόταν  μόνο επί νομίμων πράξεων των 

Νομαρχιακών Συμβουλίων, των Νομαρχιακών Επιτροπών, των Επαρχιακών και 

Διοικητικών Συμβουλίων και των Εκτελεστικών Επιτροπών των Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδρυμάτων 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ενώ αν θεωρούσε ότι κάποιες εξ αυτών ήταν μη 

νόμιμες, τις παρέπεμπε σε ένα νέο συλλογικό διοικητικό όργανο, μια τριμελή Επιτροπή,  

που συστηνόταν  στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,  το οποίο λόγω του 

χαρακτήρα του και της σύνθεσής του, ξεπερνούσε  το εμπόδιο της επίδρασης 

υποκειμενικών κρίσεων, επηρεασμένων και από πολιτικές και ιδεολογικές πεποιθήσεις   

του Νομάρχη  στη  λήψη αποφάσεων  επί της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ. 

Πέραν τούτου αλλά και επειδή ένα εκ των τριών μελών της Επιτροπής υποχρεωτικά 

έπρεπε να είναι δικαστικός λειτουργός, παρείχε και εγγυήσεις ως προς την όσο το δυνατό 

αρτιότερη άσκηση του συγκεκριμένου έργου που επιτελούσε. Επιπλέον, ο νέος Νόμος 

έδινε δικαίωμα σε όποιον είχε  έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή κατά Αποφάσεων  

συλλογικών οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εντός 15 ημερών από τη 

δημοσίευσή τους ενώπιον του συλλογικού αυτού οργάνου και για Αποφάσεις του 

                                                           
84 Ο θεσμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης  καθιερώθηκε  το 1833 και παρήκμασε συν το χρόνο(ειδικά 

μετά το 1936) ενώ ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες της Γενικής Διοίκησης. Το 1950 με το Ν. 3200/55, οι 

Νομαρχίες ξαναέρχονται στο προσκήνιο,  αναβαθμίζονται με το θεσμό των Νομαρχιακών Συμβουλίων(Ν. 

1235/82), όπου διορίζονται και μετακλητοί Νομάρχες, ενώ με το Π.Δ.51/1986 η Επικράτεια μοιράστηκε σε  

13 Περιφέρειες. Ουσιαστικά με το Ν. 2218/94, το σύνολο των αρμοδιοτήτων  της παλιάς Νομαρχίας  

μεταβιβάζονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση  και τα όργανα της, ενώ ο ρόλος του ασκούντα τη 

διοικητική εποπτεία περνά στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας. Από Παπανάκη Πόπη,(2010), «Άγονη  

γραμμή: Νομαρχίες και κρατικές Περιφέρειες 1833-2010»,  από την Εφημερίδα: Ρεθυμνιώτικα Νέα, 

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://agonigrammi.wordpress.com, προσπέλαση 12/9/2016 

85 Με το Ν. 2218/1994, η Χώρα χωρίζεται σε 13 Περιφέρειες, στις οποίες προΐσταται  μετακλητός 

υπάλληλος, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, διορισμένος απευθείας από το Υπουργικό Συμβούλιο, 

με ευθύνη για την άσκηση της δημόσιας πολιτικής στην Περιφέρειά του, άρα και για την άσκηση εποπτείας 

στους ΟΤΑ α και β βαθμού. Από Πικραμένος Μ.,( 2012), Όψεις της διοικητικής Οργάνωσης του Κράτους 

μετά τον Καλλικράτη,  ο.π.  σελ. 16.  

https://agonigrammi.wordpress.com/


Το Εύρος της Διοικητικής Εποπτείας.  Θεοφιλοπούλου Γεωργία 

- 37 - 
 

Νομάρχη, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εντός 30 ημερών από τη 

δημοσίευσή τους. 

Ο τρόπος που εμφανιζόταν  και λειτουργούσε   το συλλογικό αυτό όργανο του έδινε το 

χαρακτήρα «Ανεξάρτητης  Αρχής»,86 όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο 18 παρ. 6 του 

Νόμου, υπαγόμενη απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών,  συντελώντας με τη λειτουργία 

του  σε μια πιο  αποτελεσματική άσκηση της εποπτείας, αφού οι κρίσεις επί των 

Αποφάσεων  των ΟΤΑ στηρίζονταν  στην ελεύθερη βούληση των μελών της επιτροπής 

σε συνδυασμό με τις εξειδικευμένες γνώσεις  του δικαστικού λειτουργού  και όχι στις 

οδηγίες-εντολές της διοικητικής ιεραρχίας.   

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ήταν υπεύθυνος και για τον πειθαρχικό έλεγχο 

των προσώπων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου απόλυτα σύμφωνα και με το 

Σύνταγμα, μετά από σύμφωνη γνώμη  Συμβουλίου  που αποτελούνταν κυρίως από 

δικαστές, μπορούσε να επιβάλλει και ποινές(άρθρο 20 Ν. 2218/1994). Σύμφωνα με το 

άρθρο 19 του συγκεκριμένου Νόμου,  τα όργανα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων  

κρίνονταν και για αστικές ευθύνες για ζημιές που προκαλούσαν λόγω βαριάς  αμέλειας ή 

δόλου, με ποινές που τους καταλογίζονταν  από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείτο στην 

έδρα κάθε Περιφέρειας από το Γενικό Γραμματέα της, με μέλη  των Πρόεδρο 

Πρωτοδικών της έδρας αυτής, ένα ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου  και ένα 

μέλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου.  Το συλλογικό αυτό όργανο με την παρουσία 

εκπροσώπων του  δικαστικού κλάδου εξασφάλιζε,  αφενός μεν την  κατάθεση και 

ανταλλαγή απόψεων,  περισσότερων του ενός ατόμου,  σε θέματα συναφή της 

αρμοδιότητάς τους, αλλά και την αμεροληψία στη λήψη  των Αποφάσεων και την 

αντικειμενικότητα που παρείχε η ιδιότητά τους, πέρα και έξω από τη  κεντρική διοίκηση. 

Βασική συνεισφορά του Νόμου στη λειτουργία της δημόσιας εποπτείας, και 

ειδικότερα με το  άρθρο του  18, παρ. 8 και 9,  αποτέλεσε και η κατάργηση του 

προληπτικού ελέγχου  επί των πράξεων ΟΤΑ, γεγονός που ισοδυναμούσε με κατάργηση 

του δικαιώματος άσκησης ελέγχου σκοπιμότητας από τον εποπτικό μηχανισμό, 

                                                           
86Η Επιτροπή εμφανιζόταν ως ανεξάρτητη  Διοικητική Αρχή, χωρίς όμως να έχει πλήρως τα 

χαρακτηριστικά της ΑΔΑ, αφού  συγκροτείτο με Απόφαση του ΓΓ, δεν εξασφαλιζόταν η λειτουργική 

ανεξαρτησία της(δε διέθετε  αυτόνομες Υπηρεσίες, ούτε Προϋπολογισμό), δεν έχει κανονιστικές και 

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες  κλπ. Βλ. Αντωνόπουλος Μαν.,(1995), Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, εκδ. 

Σάκκουλα, Αθήνα, 148 σελ, σ. 57 
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ενισχύοντας ακόμα περισσότερο  την αυτοτέλεια και ελεύθερη  δράση  των ΟΤΑ  σε 

θέματα  τοπικού ενδιαφέροντος.87  

3.3. Τα Προεδρικά Διατάγματα 410/95 και 30/96 

Στα πλαίσια κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο Νόμου των ισχυουσών διατάξεων του 

δημοτικού και κοινοτικού κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, εκδίδεται 

το Π.Δ.410/1995, με την επωνυμία «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», που  

περιελάμβανε ρυθμίσεις ανάλογες με αυτές του Κώδικα  Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 

Βάση αυτού του Προεδρικού διατάγματος, η Κρατική εποπτεία ασκείται από 

μονοπρόσωπο  όργανο, τον Περιφερειακό Διευθυντή. Το μετακλητό αυτό όργανο ήταν 

υπεύθυνο, αφενός μεν για τον προσωπικό  έλεγχο  των φορέων των πράξεων των ΟΤΑ,  

αφετέρου για  την κρίση της Νομιμότητας  των  Αποφάσεων των ΟΤΑ, ενώ  όσες 

θεωρούσε ότι δύνανται να μην είναι νόμιμες τις προωθούσε για περαιτέρω έλεγχο στην 

οριζόμενη εκ του Ν. 2218/1994 τριμελή Επιτροπή, η οποία ήταν αρμόδια  και για τον 

έλεγχο των διοικητικών προσφυγών  επί Αποφάσεων ΟΤΑ. Οι  έχοντες νόμιμο συμφέρον  

μπορούσαν να προσφύγουν κατά Αποφάσεων  του Περιφερειακού Δ/ντη ενώπιον του 

Υπουργού Εσωτερικών. 

Με το Ν.2399/1996, η Εποπτική αρμοδιότητα παρέμεινε   σε επίπεδο ενιαίας 

Περιφέρειας και συγκεκριμένα στον   Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και μέχρι την 

δημοσίευση του Οργανισμού της Περιφέρειας ως ενιαίας  οργανικής μονάδας, στον  

ορισθέντα Προϊστάμενο, ως αναπληρωτή του Περιφερειακού Δ/ντη, πριν την κατάργηση 

της θέσης88. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ήταν και αυτός εκπρόσωπος  της  

Κυβέρνησης  ήδη με το Ν. 1622/1986,  όταν ακόμη ο Β βαθμός  διοικητικής 

Αποκέντρωσης παρέμενε σε επίπεδο Νομαρχίας, ενώ ο Β βαθμός  Αποκέντρωσης περνά 

σε επίπεδο Περιφέρειας με το Ν. 2503/1997. 

Σημαντικό  σταθμό  σε θέματα  εποπτείας   ΟΤΑ Β βαθμού αποτελεί το ΠΔ 30/1996 

(«Κώδικας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων»), το οποίο κωδικοποιεί  σε ένα ενιαίο 

κείμενο τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με το θεσμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Σύμφωνα με αυτό,  το εποπτικό Όργανο επί των Αποφάσεων  των ΟΤΑ  Β Βαθμού  και 

                                                           
87 Ν. 2218/1994(ΦΕΚ 90/1994). Μέχρι το Νόμο 2218/1994, ο Νομάρχης ή η εκάστοτε εποπτική αρχή 

έκρινε τις προς έγκριση Αποφάσεις  και ως σκόπιμες ή μη  με βάση το δημόσιο συμφέρον. 

88 Άρθρο 14 παρ. 2 του Ν.2399/1996(ΦΕΚ Α 90)  



Το Εύρος της Διοικητικής Εποπτείας.  Θεοφιλοπούλου Γεωργία 

- 39 - 
 

των προσώπων που τις εξέδιδαν,  παρέμεινε  ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, 

αρμοδιότητα που εξαντλείτο σε επίπεδο προσωπικού ελέγχου ή επικύρωσης νόμιμων 

Αποφάσεων. Αντίθετα όσες Αποφάσεις θεωρούσε ότι πρέπει να ακυρωθούν, τις 

παρέπεμπε αιτιολογημένα στην  καθοριζόμενη με το άρθρο 68 του Π.Δ/τος Τριμελή 

Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν Πρωτοδίκη ως πρόεδρο, έναν Δημόσιο Υπάλληλο 

Υπουργείου Εσωτερικών, κλάδου  ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού κι έναν εκπρόσωπο του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία είχε και την αποκλειστική αρμοδιότητα  

νομιμοποίησης ή μη των εν λόγω Αποφάσεων.  

Συγκρίνοντας  αυτά   το Συστήματα   Εποπτείας με  αυτά που καθορίζονταν πριν το 

Ν.2218/1994, θα  τα χαρακτηρίζαμε περισσότερα αμερόληπτα,  αφού ναι μεν ο Γενικός 

Γραμματέας της Περιφέρειας, ως Ελεγκτής Νομιμότητας, ήταν πρόσωπο διορισμένο   

από την  εκάστοτε Κυβέρνηση όπως και ο Νομάρχης, άρα και φορέας των Κυβερνητικών 

επιλογών και επιταγών, όμως  επικουρείτο στις ελεγκτικές αρμοδιότητές του από μέλη 

Επιτροπών, απαρτιζόμενα και από εκπροσώπους του δικαστικού κλάδου, αποδίδοντας 

μεγαλύτερο κύρος  και εχέγγυα αποτελεσματικότητας στις Αποφάσεις τους, 

διασφαλίζοντας  ακόμη περισσότερο τον πολίτη από αυθαιρεσίες της  διοίκησης.  

3.4. Ο Ν. 3463/2006(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) 

Mε την κατάργηση του προληπτικού  ελέγχου, όπως καθορίστηκε βάση  των 

προαναφερθέντων Νομοθετημάτων, οι ΟΤΑ  χειραφετήθηκαν  και απέκτησαν 

ανεξαρτησία και αυτοτέλεια  ως προς τον τρόπο διαχείρισης  των τοπικών υποθέσεων  

και επίλυσης  των προβλημάτων χωρικής αρμοδιότητάς τους. Η κατάργηση του 

προληπτικού ελέγχου, η οποία  στην ουσία σήμανε το τέλος του ελέγχου σκοπιμότητας, 

που αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα  ελεύθερης δράσης  των  φορέων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  και περιοριστικό στοιχείο σε πιθανές  τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές, 

οδήγησε ουσιαστικά στην πρακτική εφαρμογή  της συνταγματικής επιταγής του άρθρου 

102 του αναθεωρημένου Συντάγματος. Πολλές φορές, όμως, αυτή η  συνταγματικά 

κατοχυρωμένη  διοικητική αυτοτέλεια και η άμεση εκτελεστότητα  των διοικητικών 

πράξεων των ΟΤΑ, που συνιστούσε και τεκμήριο νομιμότητας, γέννησε πολλά 

προβλήματα στους απλούς πολίτες, οι οποίοι στην πράξη επωμίζονταν  τα τρωτά των 

παράνομων-αυθαίρετων πράξεων  των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και της 

κακοδιοίκησης. Πολλοί αιρετοί χρησιμοποιώντας ως πρόφαση την  «παντοδυναμία» της  

άμεσης εκλογής τους  και θέλοντας να παρατείνουν την παραμονή τους στην εξουσία με 
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κάθε μέσο, απαλλαγμένοι από τη σκιά της διαδικασίας του προληπτικού ελέγχου  των 

διοικητικών πράξεων που αναλάμβαναν να αποφασίσουν να θέσουν σε εφαρμογή, 

προέβαιναν σε αυθαίρετες  ενέργειες, πολλές φορές υπεραπλουστεύοντας  τις 

διαδικασίες, παραβιάζοντας βασικές διατάξεις Νόμων. Από την άλλη μεριά, πολλοί εξ 

αυτών, όχι μόνο αυθαιρετούσαν σε επίπεδο λήψης Αποφάσεων  και ανάληψης πολιτικής 

δράσης, αλλά  χαρακτηρίζονταν  και από μια εν γένει υπεροπτική συμπεριφορά που δεν 

τους επέτρεπε να αποδεχτούν  και τον από οποιοδήποτε  διοικητικό  όργανο  ασκηθέντα  

εποπτικό έλεγχο, ακολουθώντας τις υποδείξεις του.89 Όλα αυτά αν τα δούμε  

συνδυαστικά με την έλλειψη  πρόβλεψης προϋποθέσεων  για την αποτελεσματική 

άσκηση της διαδικασίας της εποπτείας  από το Γενικό Γραμματέα  της  Περιφέρειας, 

κατέστησαν  αναγκαία τη γέννηση  ενός νέου Νομοθετικού κώδικα, όπως εκφράστηκε 

μέσα από το Ν. 3463/2006, τον επονομαζόμενο «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

O Ν. 3463/2006, ως   νέος   «Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων»  και συγκεκριμένα   

με τα άρθρα του 148-154, προσπάθησε να επιλύσει κάποιες από τις δυσλειτουργίες 

ελέγχου, όπως αναλύονταν και εφαρμόζονταν βάση  των προηγούμενων Νομοθετημάτων. 

Ο νέος αυτός κώδικας αφορούσε τόσο τον έλεγχο  των πράξεων  όσο και των  

παραλείψεων  των οργάνων ΟΤΑ Α βαθμού, ενώ στα επιμέρους άρθρα του  αναλυόταν  η 

ευθύνη  των αιρετών, αστική και πειθαρχική και ο καταλογισμός ευθυνών σε περιπτώσεις 

παραβάσεων καθηκόντων. 

 Το άρθρο 148 του Ν.3463/2006 αποτελούσε έμπρακτη εφαρμογή της συνταγματικής 

επιταγής της διοικητικής αυτοτέλειας  των ΟΤΑ, με τη διευκρίνιση  ότι ο ρόλος του 

Γενικού Γραμματέα,  ως  εκπροσώπου του ελεγκτικού μηχανισμού, παρέμενε  εποπτικός  

και σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε  να περιορίζει   τις διοικητικές πράξεις των 

οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου 

άρθρου, έχουν εκτελεστό χαρακτήρα από την έκδοσή τους. Στο άρθρο 149 περιγραφόταν  

αναλυτικά  το περιεχόμενο  συγκεκριμένων  κανονιστικών πράξεων των ΟΤΑ που εντός 

10 ημερών από την  έκδοσή τους έπρεπε να αποστέλλονται στο Γενικό Γραμματέα  για 

έλεγχο Νομιμότητας, ο οποίος, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο,  αποφαινόταν  επί αυτών  με 

την έκδοση σχετικής  ελεγκτικής  διοικητικής πράξης, εντός είκοσι ημερών.  Μέσα στην 

προθεσμία αυτή, το εποπτικό  όργανο  μπορούσε να ακυρώσει αιτιολογημένα πράξεις, 

εάν έκρινε ότι οι Αποφάσεις  για αυτές παίρνονταν κατά παράβαση της κείμενης 

                                                           
89 Ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του πολίτη (κύκλος Σχέσεων Κράτους –Πολίτη),( 2004), 314 σελ., σ. 7 
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Νομοθεσίας, ενώ μπορούσε  εντός ενός μηνός από την έκδοση των Αποφάσεων  ΟΤΑ, 

αυτεπάγγελτα, να νομιμοποιήσει   ή ακυρώσει πράξεις,  αν τις  έκρινε  παράνομες. Αν 

περνούσαν  άπρακτες αυτές οι προθεσμίες, οι πράξεις κρίνονταν εκτελεστές, κάτι που 

πλασματικά τις καθιστούσε νόμιμες, αφού ο Γενικός Γραμματέας  δεν μπορούσε  πλέον 

να ασκήσει έλεγχο επί αυτών.90 

  Στο άρθρο 150, ο Κ. Δ. Κ έδινε  δικαίωμα  στους έχοντες   έννομο συμφέρον  να 

προσφύγουν ενώπιον  του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, για πράξεις των ΟΤΑ 

που θεωρούσαν  ότι δεν είναι νόμιμες, εντός 10 ημερών  από τη έκδοσή ή κοινοποίησή 

τους, ενώ ο Γενικός Γραμματέας  εντός  ενός μηνός από την υποβολή των προσφυγών,  

αποφαινόταν  επί της αποδοχής/ απόρριψής τους και σε περίπτωση που περνούσε  

άπρακτη η εκ του Νόμου καθοριζόμενη  προθεσμία  για τον έλεγχό τους, οι  προσφυγές  

χαρακτηρίζονταν σιωπηρώς  απορριφθείσες και συνεπώς  οι προσβαλλόμενες με αυτές 

πράξεις νομιμοποιούνταν. 

  Η καινοτομία του Νόμου  συνίστατο στο γεγονός ότι έδινε  στο Γενικό  Γραμματέα 

της Περιφέρειας το δικαίωμα ακύρωσης πράξεων των ΟΤΑ,  ο οποίος μπορούσε  και 

αυτεπάγγελτα και όχι μόνο μετά από άσκηση προσφυγής να προβεί σε αυτή  την 

ενέργεια, όταν διαπίστωνε ότι συντρέχουν προϋποθέσεις ακύρωσης.   

 Πέραν αυτής της καινοτομίας, όμως,  και ο  «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»  

προέβλεπε  μια δεύτερη βαθμίδα ελέγχου, αυτή της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152, 

αποτελούμενης  από έναν δικαστικό  λειτουργό, ένα μέλος  του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους κι έναν αιρετό εκπρόσωπο της Τ.Ε.Δ.Κ του πολυπληθέστερου Νομού. Το  

όργανο αυτό, «προφύλασσε» τους πολίτες από τυχόν αυθαιρεσίες στην άσκηση του 

εποπτικού ελέγχου από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας,  αφού  εξέταζε  εντός  30 

ημερών από την υποβολή τους, προσφυγές κατά Αποφάσεων Νομιμότητας του Γενικού 

Γραμματέα της Περιφέρειας, ενώ η σύνθεσή  του  από  άτομα  με   ουσιαστικές γνώσεις  

επί της άσκησης της Νομικής  λειτουργίας, παρείχε  εχέγγυα ανεξαρτησίας και 

αποτελεσματικότητας.  Σημαντικό στοιχείο για την εξασφάλιση της  αμερόληπτης κρίσης 

της Επιτροπής αποτέλεσε και η απουσία από τη  σύνθεση της ενός εκπροσώπου της 

κρατικής διοίκησης, που πιθανόν να λειτουργούσε μεροληπτικά σύμφωνα με τις 

Κυβερνητικές επιταγές. 

 Πέραν των ανωτέρω, σημαντικές καινοτομίες του Κ.Δ. Κ., αποτέλεσαν: 

                                                           
90 Τάχος Α.,(2008), Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, 9η έκδοση,  Σάκκουλας ,  1116 σελ., σ. 329 
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Α)Το γεγονός ότι καθορίζονταν συγκεκριμένες κατηγορίες  Αποφάσεων, ιδιαίτερης 

βαρύτητας, που έπρεπε να αποστέλλονται για έλεγχο Νομιμότητας στον Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας, κάτι που αποφόρτιζε την Περιφέρεια από τον όγκο 

εξεταζόμενων υποθέσεων, ενώ  δινόταν  και για τις υπόλοιπες η δυνατότητα του 

αυτεπάγγελτου ελέγχου τους.91 

Β)Για πρώτη φορά, με το άρθρο 154, καθοριζόταν   ως βασικό πειθαρχικό παράπτωμα 

παράβασης καθήκοντος η μη τήρηση από τα όργανα  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  των 

Αποφάσεων  του Γενικού Γραμματέα και της Ειδικής Επιτροπής  του άρθρου 152 επί της 

Νομιμότητας, γεγονός που στην πράξη στόχευε στην ουσιαστική αντιμετώπιση τυχόν 

αυθαιρεσιών των ΟΤΑ αλλά και της μέχρι τότε άρνησης ορισμένων αιρετών να 

συμμορφωθούν   στους ελέγχους Νομιμότητας. 

Γ)Σημαντικός σταθμός του νέου Νόμου αποτέλεσε η δυνατότητα προσφυγής  κατά 

των Αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής, όχι ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών όπως 

γινόταν μέχρι τότε, αλλά ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων, οργάνων 

σαφώς πιο ειδικών και αποτελούμενων  από άτομα με ειδικότερες γνώσεις επί των 

θεμάτων εφαρμογής των Νόμων. 

Τέλος, ο Ν. 3463/2006, όπως αναλύεται στα άρθρα  141-147, καθόριζε και τη 

διαδικασία προσωπικού ελέγχου των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα 

παράβασης καθήκοντος ή υπέρβασης αρμοδιοτήτων  από δόλο ή αμέλεια. Σύμφωνα με το 

άρθρο  141, τα αιρετά όργανα των ΟΤΑ α βαθμού  είχαν και αστική ευθύνη έναντι  του 

Δήμου ή της Κοινότητας, αν κρίνονταν ότι προκάλεσαν ζημιά σε βάρος της περιουσίας 

του/της  και όφειλαν αποζημίωση, η οποία καθοριζόταν  από Ειδική Επιτροπή, ενώ   οι 

αιρετοί είχαν το δικαίωμα να προσφύγουν  ενώπιον του  Τριμελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου, αν  θεωρούσαν ότι αδίκως  τους επιβλήθηκε συγκεκριμένη ποινή. Στα 

άρθρα  142-147 περιγράφεται  η πειθαρχική ευθύνη των αιρετών  και η επιβολή της 

αντίστοιχης ποινής της αργίας ή  έκπτωσης. Στα ίδια άρθρα καταγράφεται  και το 

δικαίωμα  άσκησης προσφυγής  από το  αιρετό όργανο, ενώπιον  του Υπουργού 

Εσωτερικών σε περίπτωση επιβολής ποινής  και ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας  σε περίπτωση διαφορετικής γνώμης  του αιρετού από την Απόφαση του 

Υπουργού, το οποίο Συμβούλιο εξέταζε την υπόθεση στη  ουσία της. 

                                                           
91 Έκθεση της Επιτροπής του ΙΤΑ,(2006), Οι έλεγχοι στους ΟΤΑ. Προτάσεις για τον εξορθολογισμό   και την 

Αποτελεσματικότητα του Συστήματος, Αθήνα, 22/6/2006,144  σελ., σ. 37 
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Συμπερασματικά, από τη μέχρι τώρα ανάλυση της  νομοθετικής ρύθμισης  της 

διοικητικής  εποπτείας  θα λέγαμε ότι η διαδικασία αυτή  είναι απόλυτα συνυφασμένη με 

την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ, αφού  διατάξεις που την προβλέπουν και την 

αφορούν, αναλύονται σε όλα τα Νομοθετήματα σχετικά με τη διάρθρωση και οργάνωση 

της Δημόσιας Διοίκησης, ως απαραίτητης διαδικασίας για την εξασφάλιση της νόμιμης 

λειτουργίας  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  Μέσα από αυτά τα Νομοθετήματα  και την 

εξέλιξη του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκύπτει ότι  η εποπτεία  ασκείτο 

αρχικά αποκλειστικά από μονοπρόσωπα, αργότερα και από συλλογικά όργανα, 

διασφαλίζοντας ακόμη περισσότερο το συμφέρον του πολίτη. Έτσι, η διοικητική 

εποπτεία, ασκείτο από την περιφερειακή κρατική διοίκηση, από  κρατικούς  μετακλητούς 

υπαλλήλους –αρχικά το Νομάρχη στη συνέχεια το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας-, 

φορείς των Κυβερνητικών επιταγών   και μόνο  προς   στο τέλος του 20ου αιώνα, 

γεννήθηκαν νομοθετικά Επιτροπές ελέγχου, αποτελούμενες και από δικαστές, 

εξασφαλίζοντας τουλάχιστον μια πιο επαρκή  γνώση   και αντικειμενική  κρίση επί των 

νομοθετικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονταν κάθε φορά. 

 Τέλος, διαφοροποιήσεις είχαμε και στον τρόπο άσκησης του ελέγχου, ο οποίος 

περιορίστηκε  τελικά σε έλεγχο Νομιμότητας, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο  την 

ελευθερία και πρωτοβουλία δράσης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ αρχικά απαιτείτο, 

για συγκεκριμένες κατηγορίες πράξεων, η αρχική έγκρισή τους από το αρμόδιο κρατικό 

όργανο πριν την εκτέλεσή τους(έλεγχος σκοπιμότητας).  Στο σημείο αυτό σημαντικό 

είναι να τονιστεί ότι ακόμα και πριν την νομοθετική ρύθμιση  για  την αποκλειστικότητα 

της διοικητικής εποπτείας σε έλεγχο Νομιμότητας, ο Νομοθέτης, έθετε όρια  και στον 

αποδεκτό έλεγχο σκοπιμότητας, αφού  εφαρμοζόταν μόνο επί συγκεκριμένων  

Αποφάσεων των ΟΤΑ, ενισχύοντας το δικαίωμά τους στην αυτοτελή διαχείριση των 

τοπικών υποθέσεων τους.92 

3.5. Προβλήματα στα ζητήματα της εποπτείας λίγο πριν τον «Καλλικράτη» 

 Σύμφωνα με την Ετήσια  έκθεση  του Συνηγόρου του πολίτη το 2004,93 η οποία 

διαμορφώθηκε  μετά από συγκέντρωση  πληθώρας αιτημάτων  πολιτών που 

απευθύνθηκαν  στην εν λόγω Αρχή, εξαιτίας των προβλημάτων που συνάντησαν  στην 

                                                           
92 Πικραμένος Μ.,(2012), Όψεις της διοικητικής Οργάνωσης του Κράτους μετά τον Καλλικράτη, ο.π. ,  

σ.σ.50-51. 

93 Ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του πολίτη,(2004),ο.π., 314 σελ. σ.σ.. 161-164 
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προσπάθεια να επιλύσουν πολλές υποθέσεις  που τους αφορούσαν σε επίπεδο 

αυτοδιοίκησης  και  της κακοδιοίκησης που συνάντησαν στην όλη διαδικασία, καθώς και 

από Έκθεση της Επιτροπής του Ινστιτούτου της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης(2006),94 που 

μεταξύ άλλων, παρείχε προτάσεις    για την ορθή λειτουργία της  εποπτικής διαδικασίας, 

τα προβλήματα που χαρακτήριζαν  την  εφαρμογή των διατάξεων  επί της εποπτείας 

ΟΤΑ, ήταν τόσο  έντονα, που όχι μόνο έκαναν τον έλεγχο Νομιμότητας ελλιπή, αλλά  

τελικά οδηγούσαν και στην ακύρωσή του. 

Χαρακτηριστικό   των προβλημάτων που εμφανίζονταν  τόσο στη λειτουργία της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και στην άσκηση της διοικητικής εποπτείας   είναι και το 

Συμπέρασμα  του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, όπως  αναφερόταν  στην 

Ετήσια Έκθεσή του  τον Ιούλιο του 2010,95 σύμφωνα με το οποίο: 

«Η άσκηση της εξουσίας  εκ μέρους των αιρετών αρχόντων στα όρια της  νομιμότητας 

ή και πέραν αυτής, η απότομη και χωρίς προηγούμενη οργάνωση της  απαιτούμενης 

υποδομής μεταβίβαση  σε αυτούς αρμοδιοτήτων  από την Κεντρική Διοίκηση, οι 

ανεπαρκείς έλεγχοι της Κεντρικής Διοίκησης, οι ανεπαρκείς μελέτες για την εκτέλεση 

των έργων, που πολλές φορές γίνονται σκόπιμα για να δικαιολογηθούν  πρόσθετες 

εργασίες, ακόμα και η έγκριση αποφάσεων των ΟΤΑ εκ μέρους της εποπτευούσης αρχής 

μόνο δια της  παρόδου της προθεσμίας προς αναπομπή και κυρίως η έλλειψη 

δυνατότητας  ελέγχου εκ μέρους  της Διοίκησης των Δημοτικών  επιχειρήσεων,  είναι  

μερικοί  από τους παράγοντες  που ευνοούν την κακοδιοίκηση  και διαφθορά  στο χώρο 

της Τοπικής  Αυτ/σης,  καθημερινά  δε εμφανίζονται υπεξαιρέσεις σε βάρος των ταμείων 

των Δήμων, αποτέλεσμα μη επαρκούς ελέγχου εκ μέρους των δημάρχων» . 

Ειδικότερα, όπως  αναλυτικά  αναφέρονται στις πιο πάνω Εκθέσεις,   τα προβλήματα 

εποπτείας  συνοψίζονται στα εξής:  

Αρχικά παρατηρείται μια απροθυμία  ή εσκεμμένη παράλειψη ή καθυστέρηση 

αποστολής  των Αποφάσεων προς έλεγχο στο αρμόδιο όργανο. Αυτή η δυσλειτουργία  

οφειλόταν και στην έλλειψη καθορισμού  κυρώσεων που θα συνεπαγόταν  η μη 

εφαρμογή της Νομοθεσίας σχετικά με τον έλεγχο, που εν μέρει αντιμετωπίστηκε με το Ν. 

3463/2006, όπως είδαμε. 

                                                           
94 Μελέτη ΙΤΑ, (2006), ο.π, σ.σ. 36-37 

95  Ετήσια Έκθεση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Ιούλιος 2010, 247 σελ., σ. 11 
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Πρόβλημα αποτέλεσε  και η σύγχυση που δημιουργήθηκε  ως προς την εναρκτήρια 

ημερομηνία της προθεσμίας  ελέγχου της Απόφασης,  αν τελικά ήταν η ημερομηνία 

έκδοσης ή κοινοποίησης της. Αυτό δημιούργησε πρόβλημα ως προς τις εκ του Νόμου 

καθοριζόμενες ημερομηνίες ελέγχου αλλά και εμπροθέσμων υποβολών προσφυγών, με 

αποτέλεσμα πολλές  Αποφάσεις  να ελέγχονται πέραν των νομίμων  προθεσμιών ή και 

καθόλου. Σε αυτό συνέβαλε και η ελλιπής  στελέχωση των ελεγκτικών μηχανισμών  τόσο 

ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, αλλά και η περιορισμένη έως ανεπαρκής 

ενημέρωση/πληροφόρηση τους σε νομικά ζητήματα, καθιστώντας ακόμα  πιο 

αναποτελεσματική την διαδικασία της διοικητικής εποπτείας. 

Σχετικό με τις προθεσμίες  ήταν και το πρόβλημα του σύντομου χρονικού διαστήματος 

εντός του οποίου οι Αυτοδιοικήσεις έπρεπε να υποβάλλουν τις Αποφάσεις των οργάνων 

τους  προς έλεγχο, όσο και της ολοκλήρωσης της  διαδικασίας  ελέγχου τους. Οι μικρού 

χρονικού διαστήματος προθεσμίες που δίνονταν στη διαδικασία αξιολόγησης των 

πράξεων  ΟΤΑ ως προς τη νομιμότητά τους,  διαμορφώθηκαν στη βάση της ανάγκης  

επίσπευσης των διαδικασιών και της άμεσης εφαρμογής τους, εξυπηρετώντας το δημόσιο 

συμφέρον χωρίς χρονοτριβές.96Στην πράξη, όμως, και σε συνδυασμό  με την έλλειψη 

προσωπικού στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, είχε  σαν αποτέλεσμα να περνά άπρακτη η 

προθεσμία ελέγχου των Αποφάσεων ή εξέτασης των προσφυγών  και με αυτό τον τρόπο 

να δημιουργείται μια πλασματική νομιμοποίησή τους, μέσα από την  νομιμοποίηση της 

εκτελεστότητας των πράξεων από την ημερομηνία  έκδοσής τους και τη μη έκδοση 

αποφάσεων επί της Νομιμότητάς τους, ή την νομιμοποίησή τους μέσω των σιωπηρώς 

απορριφθεισών προσφυγών προσώπων που είχαν έννομο συμφέρον επί αυτών.  Ο 

έλεγχος  Νομιμότητας, όμως, πρέπει να είναι πραγματικός και όχι πλασματικός, η τήρηση 

της  νομιμότητας πρέπει να ελέγχεται  και όχι να τεκμαίρεται μέσα από τη πάροδο  

άπρακτης προθεσμίας εξέτασής της, κάτι που μπορεί να θεωρηθεί και ως υπεκφυγή 

εξέτασής της από το εποπτεύον όργανο.97 

Βασικό πρόβλημα της  διοικητικής εποπτείας δεν αποτελούσε μόνο η μη έγκαιρη 

αποστολή των Αποφάσεων στον ελεγκτικό μηχανισμό,  αλλά και η μη συμμόρφωση  των 

ελεγχόμενων  ΟΤΑ  στις αποφάσεις που ο τελευταίος εκδίδει. Αυτή η άρνηση  είναι 

απόλυτα σύμφωνη  με την πεποίθηση ορισμένων  αιρετών  ότι τα ελεγκτικά  όργανα  δεν 

                                                           
96 Δανόπουλος Γ.,(2000),«Η Διοικητική Εποπτεία  επί των πράξεων συλλογικών Οργάνων Ν.Α», 

Διοικητική Δίκη, τόμος ΙΒ, τεύχος 3,σελ 53 

97  Μελέτη ΙΤΑ ,(2006), ο.π., σ.33 
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έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις,  ούτε και την απαραίτητη  νομιμοποίηση  για την 

άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας,  κάτι που κατά την άποψή τους δεν ισχύει για 

τους ίδιους,  μιας και η άμεση εκλογή τους από τον λαό  τους δίνει παντοδυναμία  και  

τους εξασφαλίζει νομιμότητα, συνεπώς δεν υφίστανται καμία υποχρέωση  συμμόρφωσης  

σε κανένα εποπτικό οργανισμό. Στην   Ετήσια Έκθεση του Γ.Ε.Δ.Δ. (2010)98 αναφέρεται 

ότι   η κατάσταση αυτή δε βελτιώθηκε  ακόμα και μετά τη ψήφιση και εφαρμογή της 

διάταξης του άρθρου 154 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με την οποία  η μη εκτέλεση των 

επιταγών  των εποπτικών αρχών αποτελούσε σοβαρή παράβαση καθήκοντος και επίσειε 

κυρώσεις.  

Σημαντική δυσλειτουργία προκαλούσε  και  ο μεγάλος αριθμός  των ελεγχόμενων 

ΟΤΑ  Α και Β βαθμού,  γεγονός που συνεπαγόταν την έκδοση  και αποστολή  πολλών 

Αποφάσεων  προς έλεγχο,  κάτι που δυσχέραινε ακόμα περισσότερο την εποπτική 

διαδικασία. Ακόμα και ο καθορισμός Αποφάσεων  συγκεκριμένης θεματολογίας  που 

έπρεπε υποχρεωτικά να αποστέλλονται προς έλεγχο, όπως αποφασίστηκε με τον Ν. 

3463/2006, δημιουργούσε προβλήματα, αφού  οι ΟΤΑ δεν απόστελλαν προς έλεγχο 

σημαντικές Αποφάσεις για την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την αιτιολογία 

ότι δεν περιλαμβάνονταν σε αυτές που  υποχρεώνονταν  να αποστείλουν βάση Νόμου  

και ο έλεγχος τους  περιοριζόταν στον αυτεπάγγελτο  από  τον  Γ.Γ.  Όμως  συγκεκριμένα  

για αυτή τη μορφή ελέγχου των Αποφάσεων, δεν διασφαλιζόταν με κάποια δικλείδα   η 

γνώση  της ύπαρξής τους από το Γενικό Γραμματέα, έτσι ώστε να επέμβει εκδίδοντας 

Αποφάσεις νομιμοποίησης ή ακύρωσης.   

Προβλήματα φαίνεται να χαρακτηρίζουν και τις συσταθείσες Επιτροπές ελέγχου  του 

Ν. 2218/1994 και του Ν. 3463/2006. Πολλές Αποφάσεις τους, σύμφωνα  με τις ως άνω 

Εκθέσεις, στερούνταν αναλυτικής αιτιολογίας, η ύπαρξη της οποίας  θα στήριζε ακόμα 

περισσότερο  το συλλογιστικό  κομμάτι και θα  σήμαινε μεγαλύτερη πειστικότητα και 

αξιοπιστία  ως προς το διατακτικό μέρος τους. Όλα αυτά συνδυαστικά  με την 

επαγγελματική ανομοιογένεια των μελών των Επιτροπών  αυτών, συνεπαγόταν  

προβλήματα διαφορετικών ερμηνειών, ασυμφωνίες και ασυνέχειες στη δράση τους.  Η 

ύπαρξη των συλλογικών αυτών οργάνων εξουσίας δε φαίνεται να απέδωσε,  καθ΄ ότι 

                                                           
98  Ετήσια έκθεση Γ.Ε.Δ.Δ,(2010),ο.π. σελ. 11 
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επιπλέον των ανωτέρω λόγων,  τα μέλη τους δεν είχαν ως αποκλειστική ενασχόληση την 

εποπτεία, αλλά απασχολούνταν σε αυτήν παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους.99  

 Δυσλειτουργίες προκαλούσε και η άσκηση της εποπτείας από πρόσωπα διορισμένα 

από την εκάστοτε Κυβέρνηση και συνεπώς αποδεχόμενα της εμπιστοσύνης της, το 

Νομάρχη  από το 1975-1994 και τον Γ.Γ.Π.  από το 1994-2010, αποτελώντας μάλιστα  

μια από τις πολλές αρμοδιότητές τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη 

συνεπικουρία στο έργο τους από υπαλλήλους, χωρίς  να τίθενται εκ του Νόμου ως 

απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή κάποιων ειδικών προσόντων για την άσκηση του 

συγκεκριμένου έργου,  δυσχέραναν ακόμα περισσότερο την άσκηση αποτελεσματικής και 

ουσιαστικής  διοικητικής εποπτείας.100  

 Αν σε όλα αυτά προστεθούν η μη τήρηση των αρχών  δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, 

της διαφάνειας, της ισότητας και αμεροληψίας,101 καθώς  και  οι παρατηρήσεις  της 

Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του πολίτη το 2010,102 σύμφωνα με τις οποίες  

επισημαίνεται η αντιφατικότητα  στην ερμηνεία των Νόμων, που πολλές φορές έφερνε 

διχογνωμίες στα διάφορα επίπεδα των Ελεγκτικών μηχανισμών για την ίδια υπόθεση, οι  

νομιμοφανείς αυθαιρεσίες  στις οποίες προέβαιναν  φορείς και πολίτες, οι  αδυναμίες της 

Τ.Α. στην έγκαιρη διεκπεραίωση υποθέσεων και  οι ελλείψεις σε προσωπικό  

συνδυαστικά με την ανεπάρκεια των μέσων, καταλαβαίνουμε  πόσο δύσκολο είναι  να 

μιλάμε για μια ορθολογική  και αποτελεσματική εφαρμογή της  εποπτικής διαδικασίας,  

που θα συνεπαγόταν  μια νόμιμη, συνεχή  και αποτελεσματική δράση της δημόσιας 

διοίκησης. 

Η διοικητική εποπτεία ασκείται κατά  επιταγή του  συνταγματικού  Νομοθέτη,  

αποτελώντας ασφαλιστική δικλείδα της  ενιαίας Κρατικής λειτουργίας. Δεν θα μπορούσε 

ποτέ να εκλείψει, αποδεικνύοντας  με αυτόν τον τρόπο ότι το Κράτος αδιαφορεί  για την 

ενδεχόμενη  παραβίαση Νόμων από την πλευρά των ΟΤΑ, παραβιάζοντας  στην ουσία το 

ίδιο το Σύνταγμα.103  

                                                           
99 Πικραμένος Μ.,(2012), Όψεις της Διοικητικής Οργάνωσης του Κράτους μετά τον Καλλικράτη, ο.π., σ.σ. 

71-72 

100 Πικραμένος Μ, (2012), Όψεις της Διοικητικής Οργάνωσης του Κράτους μετά τον Καλλικράτη,  ο.π. 

101  Μελέτη ΙΤΑ (2006),ο.π, σ.σ.17- 18 

102 Ετήσια Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη,(2010), Εθνικό Τυπογραφείο, 176 σελ., σ.σ. 91-92 

103 Ζυγούλης Φ.,(2013), «Ελεγκτής Νομιμότητας. Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε.» Άρθρο στο 5ο Συνέδριο 

Διοικητικών Επιστημόνων, Κομοτηνή, 20 σελ, σ.σ. 13-14,  
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 Καθίσταται, λοιπόν,  αναγκαία μια νομοθετική  μεταρρύθμιση που θα διαμόρφωνε   

μια αποτελεσματικότερη λειτουργία αλλά και έναν αποδοτικότερο έλεγχο δράσης  των 

ΟΤΑ  οι οποίοι,  παρά το γεγονός ότι διαθέτουν το συνταγματικά  κατοχυρωμένο 

δικαίωμα της διοικητικής  αυτοτέλειας, δεν επιτρέπεται  η ελευθερία δράσης τους να είναι 

πέραν της αρχής της νομιμότητας και να χαρακτηρίζεται  από αυθαιρεσίες και 

κακοδιοικητικές  πολιτικές  που υπονομεύουν το Δημόσιο συμφέρον.  

 Αρχικά θα αναφέρουμε το πρόγραμμα  «Ι. Καποδίστριας» (Ν. 2539/97) που οδήγησε 

σε ένα σημαντικό  περιορισμό των ΟΤΑ   σε 1034, μέσω της συνένωσης Δήμων και 

Κοινοτήτων και  τη  συρρίκνωση του θεσμού των δεύτερων,104 παρέχοντας ενιαία ισχυρά 

πολιτικά όργανα για την αποτελεσματική άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που αφορούν 

τοπικές υποθέσεις, αναδεικνύοντας ενεργό ενδιαφέρον  του Κεντρικού Κράτους  για  την 

ενίσχυση και αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας  και των Δήμων κατά το 

Ευρωπαϊκό πρότυπο105. Σύμφωνα με αυτό  καθορίζεται ότι οι υφιστάμενες Υπηρεσίες 

Περιφερειακής Διοίκησης ενσωματώνονται στο ενιαίο Οργανισμό της Περιφέρειας, ενώ 

στην έδρα κάθε Περιφέρειας  συστήνεται  συγκεκριμένη Διεύθυνση με την επωνυμία 

«Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης», ως υπεύθυνη  μεταξύ άλλων και για την 

άσκηση  διοικητικής εποπτείας επί των ΟΤΑ των Νομών της Περιφέρειας, χωρίς όμως 

στην ουσία   το Πρόγραμμα αυτό να προσφέρει και μια  σημαντική  αλλαγή στο σύστημα 

εποπτείας, τέτοια, που θα οδηγούσε σε λήψη μέτρων αφενός μεν προληπτικά  ως προς 

την εμφάνιση  φαινομένων διαφθοράς και της ασύδοτης πολλές φορές  συμπεριφοράς 

των αιρετών της Τ.Α., αφετέρου δε κατασταλτικά  στην περίπτωση εξακρίβωσής τους. 

Για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων «γεννήθηκε»   η Νέα Αρχιτεκτονική  των 

ΟΤΑ, όπως ψηφίστηκε  με το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010) που ισχύει 

μέχρι και σήμερα με τις όποιες τροποποιήσεις του, το οποίο προσπάθησε –μεταξύ άλλων- 

να εξυγιάνει  το σύστημα  της εποπτείας των ΟΤΑ, μέσω της πρόβλεψης  δημιουργίας 

μιας ανεξάρτητης  εποπτικής αρχής, της Αυτοτελούς  Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ.106 

                                                           
104 Με το Πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας», όπως ψηφίστηκε με το Ν. 2539/97,  ο Α βαθμός Τοπικής Αυτ/σης 

περιελάμβανε 910 Δήμους και μόλις 124 Κοινότητες. 

105 Χρυσανθακάκης Χαρ.,(1998), Η θεσμική μεταρρύθμιση της Α/θμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ιωάννης 

Καποδίστριας , Σάκκουλας, Αθήνα,436 σελ., σ.σ. 218-220 

106 Πρόταση που είχε γίνει  και από την Επιτροπή ΙΤΑ σε Έκθεση για τον έλεγχο στους ΟΤΑ (2006), 

σύμφωνα με την οποία το σύστημα ελέγχου Νομιμότητας, θα πρέπει να περάσει σε μια ανεξάρτητη Αρχή, 

με Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ανά Περιφέρεια, για την τήρηση ίσων Αποστάσεων μεταξύ Κράτους –

ΟΤΑ, αλλά και τη διασφάλιση της αμερόληπτης κρίσης των ελέγχων πέρα και πάνω από Κομματικές 

συμμαχίες Περιφέρειας Κράτους, ο.π.,  σελ 40 
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3.6. Ο Ν. 3852/2010 και η κρατική εποπτεία  επί των ΟΤΑ 

To πρόγραμμα «Καλλικράτης», όπως ψηφίστηκε και εφαρμόζεται με το Ν. 3852/2010, 

πλήρως εναρμονισμένο  με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 

1/12/2009, περιόρισε τις διοικητικές δομές  σε δύο βαθμίδες Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

τους Δήμους και τις Περιφέρειες με τον άμεσα πλέον εκλεγμένο από το λαό 

Περιφερειάρχη και σε 7  Κρατικές Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις, ενώ προέβαλε, απόλυτα 

σύμφωνα με την ως άνω Συνθήκη, τις βασικές αρχές της εγγύτητας και της διαφάνειας σε 

όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, το σεβασμό  στον άνθρωπο και τα δικαιώματά του  και τη 

συμμετοχική διαδικασία.107 

Ο Νόμος 3852/2010 εισήγαγε καινοτομίες και στο θεσμό της εποπτείας ΟΤΑ, μέσα 

από την καθιέρωση ενός  νέου συστήματος νομιμότητας  και προάσπισης του Δημοσίου 

συμφέροντος που περιλαμβάνει  ένα νέο σύστημα εποπτείας, τον πλήρη έλεγχο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου  και την υποχρέωση ανάρτησης των Αποφάσεων ΟΤΑ  στο 

διαδίκτυο, έτσι ώστε  ο κάθε ενδιαφερόμενος, άμεσα  και ταχύτατα  να μπορεί να λάβει 

γνώση των δράσεων που πρόκειται να αναλάβουν οι ΟΤΑ και να πράξει κατά το 

συμφέρον του.108 

 Το νέο σύστημα εποπτείας ΟΤΑ, προβλέπει   τη δημιουργία  μιας Αυτόνομης Αρχής, 

ανεξάρτητης από οποιαδήποτε  κρατική παρέμβαση, υπαγόμενη απευθείας  στο 

Υπουργείο Εσωτερικών, της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας  ΟΤΑ, στην έδρα κάθε 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα τον έλεγχο 

Νομιμότητας των πράξεων ΟΤΑ  και την άσκηση προσωπικού ελέγχου  επί των αιρετών 

και των συλλογικών Οργάνων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επικεφαλής κάθε Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας  ΟΤΑ  αναλαμβάνει ο Ελεγκτής  

Νομιμότητας  με πενταετή θητεία, ρόλος που προβλέπεται να ασκήσει ανώτατος  

υπάλληλος, μετά από προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών  μέσω ΑΣΕΠ. Υποψήφιοι 

μπορεί  να είναι  μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή  ιδιώτες με τουλάχιστον 3ετή θητεία σε 

συναφή καθήκοντα. Τα προσόντα  που πρέπει να χαρακτηρίζουν τους υποψήφιους είναι  

υψηλά, περιλαμβάνουν  κατοχή πτυχίου νομικών σπουδών  και μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό  δίπλωμα σε αντίστοιχα αντικείμενα, 5ετή δικηγορική εμπειρία ή 

προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο, άριστη ή τουλάχιστον πολύ καλή γνώση μιας 

                                                           
107 Αιτιολογική Έκθεση  για το Πρόγραμμα Καλλικράτης, (2010), Υπουργείο Εσωτερικών, 166 σελ, σ.11 

108 ο.π, σελ  40 
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ξένης γλώσσας, ενώ οι υπηρετούντες  μόνιμοι υπάλληλοι  υποψήφιοι  πρέπει να έχουν 

θητεύσει ως  Προϊστάμενοι Γενικής  Δ/νσης ή Δ/νσης. Τα υψηλού αυτά επίπεδου και 

εξειδικευμένα στο νομικό κλάδο   προσόντα, στόχο έχουν να εξασφαλίσουν την εκλογή 

του Ελεγκτή με αξιοκρατικά κριτήρια, πέρα και έξω από κυβερνητικές επιταγές και  

κομματικές ή ιδεολογικές αγκυλώσεις, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο, τις απαραίτητες- 

ελλιπείς σε προηγούμενα Νομοθετήματα – προϋποθέσεις  και τα εχέγγυα για την 

αποτελεσματική και διαφανή άσκηση της διοικητικής εποπτείας. 

Η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, όπως περιγράφεται στο  άρθρο 218 του Ν. 

3852/2010,  οργανώνεται σε  τρεις Δ/νσεις: Γενικών Υποθέσεων, Οικονομικών  και 

Τεχνικών Υποθέσεων. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας  ελέγχεται πειθαρχικά από τον Υπουργό 

Εσωτερικών  μαζί με το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συστήνεται σε κάθε Υπηρεσία  και 

είναι υπεύθυνο για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού. Σύμφωνα με το 

άρθρο 223 του Καλλικράτη, σημαντικός θεσμός είναι  και το Συμβούλιο Ελεγκτών 

Νομιμότητας, αποτελούμενο από  τους 7 Ελεγκτές  με κύρια αρμοδιότητα το συντονισμό 

του έργου  και των οργάνωση των 7 Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας ΟΤΑ. 

 Στα άρθρα 224-227 του Καλλικράτη, περιγράφονται ο τρόπος που θα  ασκείται ο 

έλεγχος Νομιμότητας από την Α.Υ.Ε,  το είδος των Αποφάσεων που πρέπει να 

αποστέλλονται για έλεγχο, καθώς και οι προθεσμίες εντός των οποίων  αυτός  πρέπει να 

ολοκληρωθεί.   

Στις αρμοδιότητες της Α.Υ.Ε.  περιλαμβάνεται και ο επιτόπιος έλεγχος μετά από 

ρυθμιστική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που πρέπει να ολοκληρώνεται  εντός 

συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, ενώ καθορίζεται και η υποχρέωση της Υπηρεσίας να 

συντάσσει ετήσια συνολική έκθεση ελέγχου προς τον Υπουργό Εσωτερικών  επί των 

ελέγχων και  προσφυγών, τόσο σε ποσοτικό, όσο και σε ποιοτικό επίπεδο (άρθρο 229). 

Και με το συγκεκριμένο Νομοθέτημα και συγκεκριμένα  με το άρθρο 231 του Νόμου, 

παρέχεται μια  δικλείδα εξασφάλισης της  αποτελεσματικότητας της διαδικασίας της 

εποπτείας,  με την υποχρέωση των ΟΤΑ να συμμορφώνονται με τις Αποφάσεις του 

Ελεγκτή, ενώ σε αντίθετη περίπτωση διώκονται  πειθαρχικά για παράβαση καθήκοντος 

και τους επιβάλλονται ποινές.  

Όσον αφορά τον προσωπικό  έλεγχο επί των αιρετών, η Α.Υ.Ε  είναι υπεύθυνη για τον 

πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών των ΟΤΑ, με δυνατότητα επιβολής  των ποινών της 

αργίας ή έκπτωσης, μετά όμως από σύμφωνη γνώμη  του Πειθαρχικού Συμβουλίου, που 
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συγκροτείται με 2ετή θητεία και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Εφετείου της έδρας 

της  Υπηρεσίας Ελέγχου, δύο εφέτες  με τους αναπληρωτές τους, τον Προϊστάμενο 

Δ/νσης της Α.Υ.Ε με τον αναπληρωτή του και έναν αιρετό  της Περιφερειακής Ένωσης  

Δήμων. Προσφυγή  τόσο κατά Αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όσο   και του 

Ελεγκτή  μπορεί να ασκηθεί  εντός 30 ημερών ενώπιον του ΣΤΕ (άρθρα 232-234 ), ενώ  

στο άρθρο 236  του Νόμου καθορίζονται και οι προϋποθέσεις της αυτοδίκαιης  έκπτωσης 

των αιρετών από το αξίωμά τους  που πραγματώνεται με την έκδοση  διαπιστωτικής 

πράξης από τον Ελεγκτή Νομιμότητας. Πέρα των ανωτέρω, ο Ελεγκτής Νομιμότητας  

αποτελεί και μέλος τριμελούς  Ελεγκτικής Επιτροπής  που αποφαίνεται  και επί της 

αστικής ευθύνης των αιρετών  μετά από αίτηση του θιγόμενου ή οποιουδήποτε πολίτη και 

που κατά των πράξεων της επιτρέπεται η  άσκηση προσφυγής  στο Διοικητικό Εφετείο  

της έδρας, εντός 60 ημερών   από την κοινοποίησή τους.(άρθρο 232).  

3.7.Τρόποι ελέγχου Νομιμότητας  σύμφωνα  με τον  «Καλλικράτη»109 

 Στο  άρθρο 225 του Ν. 3852/2010, περιγράφονται  συγκεκριμένες κατηγορίες 

Αποφάσεων που  υποχρεωτικά αποστέλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας  για έλεγχο. Ο 

περιορισμός των Αποφάσεων που υποχρεωτικά αποστέλλονται για έλεγχο σε κάποιες 

σημαντικές κατηγορίες, όπως είχε γίνει και με το Ν. 3463/2006, είναι απόλυτα σύμφωνη 

με την ανάγκη  άμεσης, γρήγορης αλλά ταυτόχρονα ενδελεχούς εξέτασης των  

σημαντικότερων  Αποφάσεων για την απρόσκοπτη  λειτουργία της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης αλλά και για την διαφύλαξη της νόμιμης λειτουργίας τους, με στόχο 

πάντα την προστασία του πολίτη. Έτσι, υποχρεωτικά αποστέλλονται για έλεγχο 

Νομιμότητας,  εντός 15 ημερών από τη λήψη τους,  Αποφάσεις  που αφορούν ρυθμίσεις 

κανονιστικού περιεχομένου, ανάθεση έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, αγορά 

ή εκποίηση ακινήτων, κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, επιβολή φόρων, τελών και 

δικαιωμάτων, σύναψη συμβάσεων και δανείων, διενέργεια δημοψηφίσματος και 

κατάρτιση επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας αποφαίνεται εντός 

40 ημερών (σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 12 του Ν. 4071/2012, που εκδόθηκε 

τροποποιητικά του Ν. 3852/2010, η προθεσμία καθορίστηκε στις 30 ημέρες) επί της 

νομιμότητας  των Αποφάσεων αυτών  από την ημερομηνία υποβολής τους.  

Πέραν  του υποχρεωτικού ελέγχου, ο Ελεγκτής Νομιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 

226 του Ν. 3852/2010 και στο πνεύμα της χρηστής διοίκησης και της πλήρους 

                                                           
109  Χρυσάφης Γ., Σιδηρόπουλος Κ.,(χ.χ), Σύστημα Εποπτείας  ΟΤΑ-εκπαιδευτικό υλικό, ΕΚΔΔΑ, 32 σελ., 

σ.σ. 10-14 



Το Εύρος της Διοικητικής Εποπτείας.  Θεοφιλοπούλου Γεωργία 

- 52 - 
 

προστασίας του διοικούμενου, μπορεί να επέμβει αυτεπάγγελτα και να ελέγξει εντός 2 

μηνών από την έκδοση/ δημοσίευσή τους όλες τις πράξεις των Οργάνων, συλλογικών και 

μονομελών, των  ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων τους, αποτρέποντας  τη 

νομιμοποίηση παράνομων καταστάσεων, κυρίως  για περιπτώσεις   που δεν υπάγονται 

στην υποχρεωτική  εκ του  Νόμου αποστολή τους  προς έλεγχο. Η υποχρεωτική 

ανάρτηση των Αποφάσεων των ΟΤΑ στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», όπως ψηφίστηκε με το 

Ν. 3861/2010, σκοπό έχει  να βοηθήσει και στη προηγούμενη δυσχέρεια γνωστοποίησης 

στον Ελεγκτικό μηχανισμό της ύπαρξης  μη απεσταλμένων Αποφάσεων.    

Τέλος,  στο πλαίσιο του κατασταλτικού ελέγχου Νομιμότητας, οποιασδήποτε έχει 

έννομο συμφέρον, μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Ελεγκτή,  ασκώντας  ειδική 

διοικητική προσφυγή κατά Αποφάσεων συλλογικών ή μονομελών Οργάνων  ΟΤΑ και 

των Νομικών Προσώπων τους. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας στην περίπτωση αυτή, εξετάζει  

μόνο τους λόγους που αναφέρονται στην προσφυγή και δεν ερευνά άλλες αιτίες 

ακυρότητας της πράξης. Ο έλεγχος αυτός,   αρχικά, αφορά το παραδεκτό της προσφυγής, 

δηλαδή το προσωπικό, άμεσο, ενεστώς  συμφέρον του προσφεύγοντα, εάν η  άσκησή της 

έγινε μέσα στη νόμιμη προθεσμία και εάν   η πράξη που προσβάλλεται   έχει εκτελεστή 

φύση.  Εάν η προσφυγή έχει ασκηθεί παραδεκτώς, ελέγχεται και η βασιμότητά της, που 

στηρίζεται στους λόγους άσκησής της, όπως αναγράφονται σε αυτήν. Σύμφωνα με το 

άρθρο 227 του Ν. 3852/2010,  ο Ελεγκτής Νομιμότητας,  αποφαίνεται επί της προσφυγής 

εντός (2) μηνών από την υποβολή της. 

3.8.Το μεταβατικό στάδιο εφαρμογής  της διοικητικής εποπτείας βάση του 

Καλλικράτη 

Όπως  σε κάθε νέο Νομοθέτημα, έτσι και με το Ν. 3852/2010 και για να μην υπάρξει 

νομικό διάκενο μεταξύ της  ψήφισης του Νόμου και της έναρξης   λειτουργίας της 

Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, έχουν προβλεφθεί μεταβατικές διατάξεις  τόσο  

με διάταξη του Νόμου, όσο  και με μια σειρά Εγκυκλίων που τον ακολούθησαν και 

καθορίζουν μια σειρά λεπτομερειών σχετικά με τη λειτουργία της εποπτικής διαδικασίας. 

Έτσι στο  άρθρο 238 του Καλλικράτη, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Α.Υ.Ε. ΟΤΑ  αναλαμβάνει  τις αρμοδιότητες 

του Ελεγκτή Νομιμότητας,110 ενώ ορίζεται και η ανασυγκρότηση των  Επιτροπών  του 

                                                           
110 Εκτός των αναγραφόμενων αρμοδιοτήτων στα άρθρο 228 σχετικά με την αναστολή εκτέλεσης πράξης 

και 229 σχετικά με επιτόπιους ελέγχους- Αιτιολογική  έκθεση  του Ν. 3852/2010., ο.π. 
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άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 68 του Π. Δ/τος 30/96, που διατηρούν τους 

ρόλους τους.  Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι  ο ορισμός των Γενικών Γραμματέων ως 

μετακλητών υπαλλήλων δεν παρείχε-όπως και με τα προηγούμενα Νομοθετήματα- 

εχέγγυα  για τις ειδικές γνώσεις και την εμπειρία που απαιτεί η άσκηση της εποπτείας, 

αφού  οι επιλογές τους  γίνονταν με πολιτικά- κομματικά κριτήρια, γεγονός που δεν 

εξασφάλιζε  την αποτελεσματική και ορθολογική εφαρμογή της.111Το πρόβλημα 

προβλέπεται να ξεπεραστεί με την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 

Εποπτείας  ΟΤΑ, που θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με το  

άρθρο 238 παρ. 2, ενώ στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι αν εκκρεμεί  

έλεγχος πράξεων ΟΤΑ και τυχόν προσφυγές, οι φάκελοι μεταβιβάζονται στον Ελεγκτή 

και η προθεσμία εξέτασής τους  ξεκινά από την ημέρα που περιέρχονται σε αυτόν. 

 Πέραν, όμως, του ίδιου του Νόμου ακολούθησαν και ερμηνευτικές Εγκύκλιοι που 

παρείχαν διευκρινίσεις  και οδηγίες επί της εφαρμογής του. Ενδεικτικά αναφέρουμε  τις 

Εγκυκλίους  60/30.12.2010 και 15/2.2.2011, εκδιδόμενες από τη Γενική Δ/νση της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Στην  πρώτη  επαναλαμβάνεται 

ότι ο    Γενικός Γραμματέας  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  αναλαμβάνει χρέη Ελεγκτή 

Νομιμότητας, ενώ ορίζει την παράταση  ισχύος της λειτουργίας  των Επιτροπών  του 

άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 και  του άρθρου 68 του ΚΝΑ, διασφαλίζοντας  ακόμα  

περισσότερο τον πολίτη, με την καταγραφή  του δικαιώματος  προσφυγής του ενώπιον 

τους επί Αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα  επί της Νομιμότητας.   

Η 15/2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών  ορίζει ειδικότερα ότι ο Γενικός 

Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι  υπεύθυνος  για τον έλεγχο 

Νομιμότητας  των Αποφάσεων μόνο των  μονομελών οργάνων των Περιφερειών και 

επισημαίνεται ότι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των συλλογικών οργάνων των 

Περιφερειών διενεργείται, σύμφωνα με τα άρθρα 225 και 226 του «Καλλικράτη», από τις 

Επιτροπές Ελέγχου των Πράξεων του άρθρου 68 του Κ.Ν.Α, μετά από παραπομπή των 

θεωρούμενων μη νόμιμων αποφάσεων από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, ενώ αναφέρεται και  η δυνατότητα πειθαρχικής δίωξης  των αιρετών οργάνων 

                                                           
111Το πρόβλημα παραμένει και με το άρθρο  56 του  Ν. 4257/2014, με το οποίο  ορίζεται  ότι χρέη Γ.Γ. θα 

ασκεί ο αρχαιότερος Προϊστάμενος σε Δ/νση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , που ναι μεν είναι έμπειρος, 

όμως δε σημαίνει ότι κατέχει και την εξειδικευμένη γνώση που απαιτεί  η άσκηση της διοικητικής 

εποπτείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο ασκών χρέη ΓΓ ΑΔΠΔΕ&Ι, είναι ο Δ/ντης Χωρικής και 

Περιβαλλοντικής  Πολιτικής της Αποκεντρωμένης και όχι κάποιος υπάλληλος/δ/ντης  που έχει πτυχίο και 

γνώσεις στο Νομικό αντικείμενο. 
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Δήμων και Περιφερειών που επανεκλέγηκαν,  για παραπτώματα  στα οποία υπέπεσαν 

κατά την εκτέλεση των  καθηκόντων τους στη προηγούμενη θητεία τους. 

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα (Σεπτέμβριος 2016) δεν έχει 

λειτουργήσει η Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, τις αρμοδιότητες της τις ασκούν 

ακόμα οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και συγκεκριμένα τα αντίστοιχα Τμήματα 

Διοικητικού-Οικονομικού των Νομών, ενώ έχει προωθηθεί  σε διαβούλευση   Σχέδιο 

Νόμου σχετικά με τη  σύσταση και λειτουργία της Α.Υ.Ε   στην  έδρα  κάθε Περιφέρειας 

και όχι Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως προέβλεπε ο Νόμος 3852/2010. Στο πλαίσιο 

αυτό και μέσα από την Εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το σχέδιο Νόμου  για την  

«Α.Υ.Ε.  Νομιμότητας ΟΤΑ –Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ-Κανόνες 

Δημόσιας  Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και 

Διοικητικής ανασυγκρότησης» τον Ιούνιο του 2015, φαίνεται ότι στόχος της 

μεταρρύθμισης είναι να αντιμετωπιστούν τα τρωτά  του παρόντος συστήματος 

διοικητικής εποπτείας ΟΤΑ, όπως  εφαρμόζεται από τις Αποκεντρωμένες διοικήσεις και 

ειδικότερα η αντιμετώπιση  της  διαστρέβλωσης της ουσίας του ελέγχου Νομιμότητας  

που πολλές φορές μετετράπη  σε έλεγχο σκοπιμότητας και  όργανο ποδηγέτησης της Τ.Α. 

από την Κεντρική Διοίκηση. Αυτό προβλέπεται να  επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας  

μιας ανεξάρτητης αρχής ελέγχου Νομιμότητας, έξω από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

και τη στελέχωση  της με έμπειρο και εξειδικευμένο σε θέματα νομιμότητας προσωπικό.  

Το όργανο ελέγχου αυτό, στόχος είναι να λειτουργήσει πέρα και έξω από τοπικές 

μεροληψίες  αλλά  και  αποδοτικότερα, κάτι που θα εξασφαλίσει και  η επίλυση του 

προβλήματος της  υπερφόρτωσης του Ελεγκτή με υποθέσεις,  μέσω  του περιορισμού 

αποστολής ενός περασμένου αριθμού  Αποφάσεων στο μέτρο του δυνατού,  καθώς και η 

προβλεπόμενη αύξηση του αριθμού των  Υπηρεσιών Ελέγχου από 7 σε 13.112 Τούτο 

άλλωστε προκύπτει και από το άρθρο 1 της Αιτιολογικής Έκθεσης που συνοδεύει τη  

διαβούλευση  νέου σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2016, σχετικά με την 

«Αυτοτελή Υπηρεσία ΟΤΑ, ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις», όπου στο 

άρθρο 1 αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι: 

                                                           
112 Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο Νόμου, (2015), «Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου Νομιμότητας ΟΤΑ –

Οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις 

θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης» Υπουργείο Εσωτερικών  και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιούνιος 2015, 28 σελ. , σ.1 
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«Η Α.Υ.Ε. ιδρύεται στην έδρα κάθε Περιφέρειας, ώστε να παρακολουθείται η 

αυτοδιοικητική δομή της χώρας. Άλλωστε, η άσκηση ουσιαστικού ελέγχου νομιμότητας 

απαιτεί την περιέλευση στον Ελεγκτή ενός πεπερασμένου αριθμού Αποφάσεων, ο οποίος 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του ανθρωπίνως δυνατού. Με τη δημιουργία 13 Α.Υ.Ε- 

Ο.Τ.Α., σε κάθε έδρα Περιφέρειας, αντί για επτά σε κάθε έδρα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης εξυπηρετείται και αυτή η ανάγκη».113 

3.9. Ο Ελεγκτής Νομιμότητας και η διαδικασία ακυρώσεων των αποφάσεων 

ΟΤΑ114 

Ο Έλεγχος Νομιμότητας  στο πλαίσιο της Κρατικής εποπτείας στοχεύει  στον 

περιορισμό της άσκησης των τοπικών αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, σε όσα ο Νόμος τους 

αναγνωρίζει και τους επιτρέπει να ασκούν. 

Όπως ρητά ορίζει η Νομολογία, ο έλεγχος Νομιμότητας δεν συνίσταται σε μια απλή 

καταγραφή της εκτίμησης του Κράτους για το αν συντρέχουν λόγοι για την έκδοση μιας 

Απόφασης Νομιμοποιητικής μιας  συγκεκριμένης ενέργειας των ΟΤΑ, αλλά 

περιλαμβάνει ουσιαστικό έλεγχο της στέρησης ή όχι των λόγων ακυρότητάς 

της.115Συγκεκριμένα: 

 Ο Ελεγκτής Νομιμότητας  είναι υπεύθυνος  για τον έλεγχο  Νομιμότητας των 

αποστελλόμενων Αποφάσεων  των ΟΤΑ μέσα στην εκ του Νόμου καθοριζόμενη 

αποκλειστική προθεσμία  από την περιέλευσή τους  σε αυτόν, εκδίδοντας σχετική 

Απόφαση  νομιμοποίησης ή ακύρωσής της. Σύμφωνα με  διατάξεις του Ν. 3463/2006, 

του Ν.3852/2010, τις πράξεις 189/2009 και 227/2009 του Ελεγκτικού Συνεδρίου και  

δεδομένου του γεγονότος ότι  οι εποπτευόμενες πράξεις είναι εκτελεστές  εκ του Νόμου 

από την έκδοσή τους, η παράλειψη αποστολής τους  στον Ελεγκτή δεν τις καθιστά 

πλημμελείς, όμως γεννά  ευθύνες πειθαρχικές, ή ακόμα και ποινικές,  των αρμοδίων 

Οργάνων ΟΤΑ  για παράβαση καθήκοντος  ως προς την υποχρέωση  αποστολής τους  

στο αρμόδιο όργανο για άσκηση της αρμοδιότητας της εποπτείας τους. 

Στην  περίπτωση  αποστολής τους  και αν διαπιστωθεί από τον Ελεγκτή  η μη 

πληρότητα του φακέλου της υπόθεσης ή η πλημμέλεια των απεσταλμένων στοιχείων,  

είναι δυνατόν να ζητηθεί αποστολή επιπλέον δικαιολογητικών και σύμφωνα με τις 

                                                           
113 Αιτιολογική έκθεση- Σχέδιο Νόμου, (2016),«Αυτοτελής Υπηρεσία ΟΤΑ-ρυθμίσεις θεμάτων ΟΤΑ και 

άλλες διατάξεις», Υπουργείο Εσωτερικών  και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αύγουστος 2016, 56 σελ., σ. 

1 

114 Ζυγούρης Π., (2014), Η Καταστατική θέση των αιρετών: Εποπτεία και Έλεγχος επί των ΟΤΑ, Η ευθύνη 

των αιρετών(Αστική, Πειθαρχική και Ποινική) και η Νομική τους προστασία , ΚΕΔΕ, 150 σελ., σ.σ. 31-36 

115 Έκθεση της Επιτροπής ΙΤΑ, (2006), ο.π. σ.  32 
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Αποφάσεις 2242/2008 και 2115/2009 του ΣΤΕ, η αποκλειστική εκ του Νόμου προθεσμία  

για έλεγχο Νομιμότητας άρχεται  από την περιέλευση  του πλήρους φακέλου  της 

υπόθεσης στον Ελεγκτή, προκειμένου  να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη κρίση επί της 

Νομιμότητας  της  ελεγχόμενης διοικητικής πράξης ΟΤΑ.  

Μετά την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας, ο Ελεγκτής  καθίσταται 

αναρμόδιος για την έκδοση της πράξης, κατά συνέπεια δεν δύναται να εκδώσει  

Ακυρωτική Απόφαση, αν διαπιστώσει ότι η διοικητική πράξη Οργάνου ΟΤΑ δεν είναι 

σύμφωνη με την κείμενη Νομοθεσία. Συνεπώς, στο πνεύμα  επίτευξης βεβαιότητας 

διοικητικών πράξεων  και εξασφάλισης δικαίου, ο Ελεγκτής Νομιμότητας πρέπει να 

επεμβαίνει σε σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα  και να ακυρώνει αποφάσεις ΟΤΑ, σε 

περίπτωση που τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης συνηγορούν σε αυτό. 

Σε κάθε περίπτωση, είτε αν κριθεί νόμιμη, είτε ακυρωθεί  μια πράξη οργάνου ΟΤΑ, η 

εποπτεύουσα Αρχή υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 225 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, 

στην έκδοση  αντίστοιχου περιεχομένου Απόφασης, ενώ αν παρέλθει άπρακτη η 

προθεσμία ελέγχου, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη  που τεκμαίρει τη Νομιμότητα  των 

πράξεων ΟΤΑ, στο πνεύμα της χρηστής διοίκησης.(Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, 

τμήμα Γ, 34/2008 και Ε.Σ. 227/2009).  Επιπρόσθετα,  στην περίπτωση της  ακύρωσης  

μιας παράνομης  διοικητικής πράξης ανατρέπονται και τα τυχόν αποτελέσματα που  έχει 

επιφέρει η εκτέλεσή της, αφού η ακύρωση μπορεί να επέλθει μετά την εφαρμογή της 

πράξης, η οποία είναι  εκτελεστή εκ του Νόμου  από την έκδοσή της. 

Η διαδικασία του ελέγχου Νομιμότητας  περιλαμβάνει εξέταση από την εποπτεύουσα 

Αρχή κατά πόσο οι πράξεις είναι νόμιμες, όχι μόνο ως  προς τα τυπικά στοιχεία  της 

έκδοσης  τους αλλά και ως προς το περιεχόμενό τους. Λόγοι  που  δύνανται να 

καταστήσουν άκυρη  μια διοικητική πράξη ΟΤΑ είναι : 

Α) Αναρμοδιότητα του Οργάνου που την εκδίδει: αυτή η περίπτωση συντρέχει όταν 

είτε  το όργανο που εξέδωσε την πράξη δεν ήταν το αρμόδιο εκ του Νόμου  καθ’ ύλη   

και κατά τόπο  να την εκδώσει ή  όταν δεν καθορίζεται από το Νόμο αρμόδιο όργανο για 

την έκδοση της συγκεκριμένης πράξης.116 

Β) Παράβαση του τυπικού μέρους της διαδικασίας: Όταν  κατά τον έλεγχο 

διαπιστωθεί ότι μια πράξη δεν έχει τα τυπικά γνωρίσματα έκδοσή της, όπως ορίζονται εκ 

του Νόμου, προκειμένου να παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, αυτή πρέπει να 

                                                           
116 Στη δεύτερη περίπτωση  χρησιμοποιείται και ο όρος υπέρβαση εξουσίας.  Από Σπηλιωτόπουλος 

Επ,(2015), Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, τόμος ΙΙ,  15η έκδοση, Νομική βιβλιοθήκη,  Αθήνα, 297 σελ., σ. 

130 
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ακυρώνεται. Τέτοια γνωρίσματα για την ακύρωση μιας Απόφασης ΟΤΑ  είναι η μη 

ύπαρξη νόμιμης απαρτίας κατά τη συζήτηση και λήψη της, η μη νόμιμη πρόσκληση των 

απόντων μελών του Συμβουλίου στη συνεδρίαση του Συμβουλίου ή της Επιτροπής, η μη 

αναγραφή του θέματος της πράξης στα θέματα ημερήσιας διάταξης, η μη  τήρηση της 

νόμιμης διαδικασίας  συζήτησής του ως κατεπείγοντος, η μη λήψη της Απόφασης  

σχετικής με την πράξη  με την απαιτούμενη πλειοψηφία, ή έλλειψη γνώμης αρμόδιου 

οργάνου όταν απαιτείται εκ του Νόμου, η  συμμετοχή στη διαδικασία  λήψης  της 

Απόφασης Συμβούλου που  έχει νομικό κώλυμα  συμμετοχής, η μη δημοσίευση της 

Απόφασης όταν συνιστά εκ του Νόμου λόγο ακυρότητας  κλπ. 

Γ)Παραβίαση διατάξεων Νόμου: Σύμφωνα με γενική αρχή του δικαίου, μια πράξη 

κρίνεται Νόμιμη ή μη, βάση του  Νομικού καθεστώτος που ισχύει κατά την έκδοσή της. 

Η  παράβαση ουσιώδους διάταξης Νόμου είναι ο ευρύτερος λόγος ακύρωσης και  

αναφέρεται στην εσωτερική νομιμότητα της πράξης και στο κατά πόσο είναι σύμφωνη  

με τα νομικά και πραγματικά δεδομένα που οδήγησαν στη θέσπιση του νομικού 

κανόνα.117 

  Ο Ελεγκτής  Νομιμότητας  ελέγχει και ακυρώνει Απόφαση, εάν διαπιστώσει ότι η 

συγκεκριμένη  αφορά παράβαση  σχετικού με αυτήν κανόνα δικαίου σε ισχύ, από 

οποιαδήποτε Αρχή και  εάν εκπορεύεται. Εδώ περιλαμβάνονται οι  περιπτώσεις: 

α)Ευθείας παράβασης Νόμου.  Πρόκειται στην ουσία  για σύγκρουση της 

εκπορευόμενης πράξης από την Απόφαση του Οργάνου ΟΤΑ με βασικές διατάξεις  

Διεθνούς Συνθήκης, Ευρωπαϊκού Δικαίου,  Συντάγματος, Τυπικού Νόμου, Προεδρικού 

Διατάγματος, Κανονιστικής Πράξης ή Γενικής Αρχής Δικαίου.  

β)Πλάνη περί τα πράγματα: Αφορά την παραπλάνηση του οργάνου που εκδίδει τη 

σχετική πράξη, ότι ακολούθησε την νόμιμη διαδικασία έκδοσής της.  Για να οδηγεί σε 

ακύρωση πράξης, η πλάνη περί  τα πράγματα πρέπει να είναι ουσιώδης και να 

αποδεικνύεται από τα στοιχεία του φακέλου.118 

γ)Παράβαση δεδικασμένου δικαστικής απόφασης: Η δημόσια διοίκηση πρέπει να 

συμμορφώνεται με   Αποφάσεις που έχουν εκδικαστεί τελεσίδικα  από αρμόδια 

δικαστήρια και δεν δικαιούται να λειτουργεί ενάντια αυτών. 

                                                           
117 Σπηλιωτόπουλος Επ, (2015), Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου,  ο.π. σ. 137 

118 Σπηλιωτόπουλος Επ,(2015), Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, ο.π., σ. 147.  Εδώ ο σχετικός λόγος 

ακυρώσεως   πρέπει να προβληθεί από αιτούντα και να αποδεικνύεται βάση των προσκομιζόμενων από 

αυτόν στοιχείων ή των στοιχείων του φακέλου  
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δ)Υπέρβαση ορίων διακριτικής ευχέρειας. Σε αυτήν την περίπτωση εξετάζεται κατά 

πόσο η εκδιδόμενη πράξη ΟΤΑ αφορά λογική υπέρβαση  τυχόν αόριστης αναφερόμενης 

έννοιας  στην εφαρμοζόμενη διάταξη Νόμου ή αν   ελήφθη  κατά παράβαση της αρχής 

της ισότητας και αναλογικότητας  που πρέπει να χαρακτηρίζει τις  εκδιδόμενες πράξεις 

των Οργάνων ΟΤΑ απέναντι στους πολίτες.  

ε)Ανάκληση πράξεων κατά παράβαση  σχετικών διατάξεων Νόμου για την 

ακολουθούμενη διαδικασία σε περίπτωση ανάγκης ανάκλησης. 

στ)Έλλειψη ή πλημμελής αιτιολογία πράξεων. Η έλλειψη αιτιολογίας  συνίσταται στην  

μη αναφορά  των κανόνων δικαίου στην οποίες στηρίχτηκε η έκδοση της πράξης ή  στη 

λαθεμένη ερμηνεία  του Νόμου, ενώ η πλημμέλεια τεκμαίρεται  από την έλλειψη 

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, όπως να είναι γενική και αόριστη και όχι ειδική, 

πλήρης, σαφής και επαρκής, να μην είναι σύμφωνη με τα  στοιχεία του φακέλου ή να μην 

στηρίζεται στις αναφερόμενες  διατάξεις κανόνων δικαίου. 

Σύμφωνα με πάγια Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας οι κανονιστικές 

πράξεις δεν χρήζουν αιτιολογίας αλλά ελέγχονται μόνο από την άποψη της συνδρομής 

των όρων της εξουσιοδοτικής διάταξης, επί τη βάσει της οποίας εκδίδονται, καθώς και 

για τις τυχόν υπερβάσεις των ορίων της εξουσιοδοτήσεως (ΣτΕ 3869/2000). Επομένως, οι 

κανονιστικές Αποφάσεις προσβάλλονται μόνο για υπέρβαση της εξουσιοδότησης και όχι 

για κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας (ΣτΕ 276/2002). Έτσι δεν μπορεί να ακυρωθεί 

κανονιστική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την αιτιολογία ότι αυτή υπερβαίνει τα 

άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης, (ΣτΕ 276/2002).119 

ζ)Επιπροσθέτως,  αν διαπιστωθεί ότι  με την έκδοση   ατομικής διοικητικής πράξης 

επιδιώκεται άλλος σκοπός  από αυτός που  επιτάσσει ο σχετικός  με την υπόθεση κανόνας 

δικαίου, η Απόφαση πρέπει να ακυρωθεί  ως καταχρηστική εξουσίας. Η κατάχρηση 

εξουσίας  προϋποθέτει  έκδοση νόμιμης πράξης από άποψη αρμοδιότητας  τύπου και 

εφαρμογής κανόνα δικαίου, ενώ  πρέπει να προταθεί η ακύρωσή της από πολίτη που 

«βλάπτεται» από τη συγκεκριμένη ενέργεια του Οργάνου ΟΤΑ, πρόταση που πρέπει να   

αποδειχτεί πλήρως  από τα στοιχεία του φακέλου ως προς το αλλότριο,  βλαπτικό, για το 

συγκεκριμένο άτομο, σκοπό της. 

Τέλος  σημαντικό είναι να τονιστούν τα εξής: 

                                                           
119 Ζυγούρης Π.,(2014),Η Καταστατική θέση των αιρετών: Εποπτεία και Έλεγχος επί των ΟΤΑ, Η ευθύνη 

των αιρετών(Αστική, Πειθαρχική και Ποινική) και η Νομική τους προστασία,  ο.π., σ. 35 
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Α)Πέρα από τις πιο πάνω λόγους ακύρωσης  και πάντα σύμφωνα με τις αρχές της 

νομιμότητας και της αμεροληψίας, ως εκδήλωση των χρηστών διοικητικών ηθών και της 

προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικούμενου στις ενέργειες   της διοίκησης, 

προκύπτει  ότι οι διοικητικές πράξεις τόσο των ΟΤΑ, όσο και των ελεγκτικών 

μηχανισμών τους, θα πρέπει να εκδίδονται με τρόπο που να μην δημιουργούνται έστω 

υπόνοιες μεροληψίας εις βάρος του διοικουμένου.120  

Β)Η ακύρωση μη νομίμων Αποφάσεων δεν είναι απλά μια αρμοδιότητα του 

εποπτεύοντος Οργάνου, αλλά κυρίως ένα καθήκον απόλυτα συναφές  με το χαρακτήρα 

της λειτουργίας του.  Από αυτή την ενάσκηση του δικαιώματος της ακύρωσης δεν θα 

πρέπει να απέχει  γιατί,  πέραν της παραβίασης καθήκοντος, ο εποπτικός μηχανισμός δεν 

θα  επιτελεί και το βασικό σκοπό της ύπαρξής του, που είναι η προάσπιση του Δημοσίου 

συμφέροντος, αφού  η υποχρέωση ελέγχου δεν θεσπίστηκε απλά για  τυπική επικύρωση 

νομίμων πράξεων, αλλά κυρίως για την προστασία του πολίτη  από την εκτέλεση 

παράνομων Αποφάσεων  εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

 

 

                                                           
120 Τάχος Αν.,(2008), Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο, εκδ. 9η,  Σάκκουλας, Αθήνα, 1116 σελ., σ. 77 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ  ΩΣ ΝΕΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

4.1.Γενικά 

Οι  Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ως μια  από τις βαθμίδες της Δημόσιας Διοίκησης, 

συστάθηκαν το 2010(ουσιαστικά λειτούργησαν το 2011), όταν τέθηκε σε ισχύ  η νέα  

διοικητική διαίρεση της  Χώρας, όπως διαμορφώθηκε με το Ν.3852/2010. 

Πρόκειται στην ουσία για Δ/νσεις που ανήκουν στην ευθύνη του Κράτους, με σκοπό 

να αναλάβουν  τις βασικές αρμοδιότητες των προηγούμενων Περιφερειών, οι οποίες 

μετατράπηκαν  σε αυτοδιοικούμενες μονάδες  β βαθμού.121 Η ίδρυση των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σημαίνει  μεγαλύτερο  βαθμό αποκέντρωσης των 

αρμοδιοτήτων της εκάστοτε Κυβέρνησης, ενώ επιτρέπει και στοχεύει  στο συντονισμό 

και στη συνεργασία  με Περιφέρειες και  Δήμους, με στόχο  την αμεσότερη  και έγκαιρη 

επίλυση προβλημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά  και τον αποτελεσματικότερο 

έλεγχό της. 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, η Διοίκηση του Κράτους οργανώνεται στην βάση : 

(α) της Διοικητικής Αποκέντρωσης, άρθρο 101  « Η Διοίκηση του Κράτους οργανώνεται 

σύμφωνα με το Αποκεντρωτικό Σύστημα» και (β) της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άρθρο 

102 «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού» Επομένως, η σύσταση και λειτουργία των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκύπτει ως Συνταγματική Επιταγή.122 

Οι αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αφορούν στις κρατικές υποθέσεις  

που ασκούνται  από τις Διοικητικές Περιφέρειες που είτε λόγω της φύσης τους, ή  για 

συνταγματικούς λόγους  δεν μπορούν  να μεταφερθούν στις Περιφερειακές 

                                                           
121 Υπάγονται   απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών 

122 Από την ιστοσελίδα www.apd-depin.gov.gr, προσπέλαση 2/11/2016 

http://www.apd-depin.gov.gr/
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Αυτοδιοικήσεις.123 Τέτοιες μεταξύ άλλων είναι  χωροταξικές και πολεοδομικές 

αρμοδιότητες, ρυθμίσεις  δασικής πολιτικής, περιβαλλοντικής  πολιτικής και θέματα 

μεταναστευτικού χαρακτήρα. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  αναλαμβάνουν όσες 

κρατικές  αρμοδιότητες αποκεντρώνονται σταδιακά, διευκολύνοντας  με αυτό τον τρόπο  

την  αποτελεσματική άσκηση  του επιτελικού, συντονιστικού και  ελεγκτικού ρόλου 

τους.124 Τέλος βασική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέχρι την έναρξη 

λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ   αποτελεί και ο έλεγχος 

Νομιμότητας των Πράξεων των ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 238 του Ν.3852/2010. 

 Επικεφαλής κάθε  Αποκεντρωμένης  τίθεται ο Γενικός Γραμματέας της, μετακλητός 

υπάλληλος, που είναι υπεύθυνος για την άσκηση της Κυβερνητικής πολιτικής  για τα 

θέματα της Αποκεντρωμένης, προΐσταται όλων των Υπηρεσιών της, κατευθύνει, 

συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων της, ο 

οποίος  σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, διορίζεται από την εκάστοτε Κυβέρνηση  ενώ με 

το μεταγενέστερο και ισχύοντα έως σήμερα  Ν. 4257/2014, Γενικός Γραμματέας κάθε 

Αποκεντρωμένης τίθεται υπάλληλος που είναι ο  αρχαιότερος  Δ/ντης σε Υπηρεσία της 

Αποκεντρωμένης.  

Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, συστήνονται 7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις  με βάση 

την ανάλυση  και αξιολόγηση των οικονομικών, κοινωνικών, χωροταξικών και 

γεωγραφικών  δεδομένων των Περιφερειών. Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις είναι οι 

εξής: 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής  με έδρα την Αθήνα 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λάρισα 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τα Ιωάννινα 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έδρα την Πάτρα 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με έδρα τον Πειραιά 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο 

                                                           
123 Στις Περιφέρειες μεταφέρονται αρμοδιότητες που αφορούν το β βαθμό αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα 

αυτές που σχετίζονται  με τον αναπτυξιακό ρόλο της εν όψει και της μεγάλης χωρικής επέκτασής της. βλ. 

Πικραμένος Μ., (2012),Όψεις της διοικητικής Οργάνωσης του Κράτους μετά τον Καλλικράτη ό.π. σελ 20  

124 Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Προγράμματος «Καλλικράτης» ,ο.π., σ. 18 
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Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Μακεδονίας-Θράκης  με έδρα τη Θεσσαλονίκη125 

Ο Νομοθέτης με την πιο πάνω διάρθρωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, επιλέγει  

σε κάθε αποκεντρωμένη μονάδα  να εντάσσονται περισσότερες Περιφέρειες και 

περισσότεροι   διευρυμένοι χωροταξικά πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, κάτι που συνεπάγεται 

μεγαλύτερο  όγκο  και ευρύτερο φάσμα διοικητικών πράξεων και ενεργειών προς έλεγχο.  

Το πρόβλημα που δημιουργείται με την υπερφόρτωση της Υπηρεσίας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης  με υποθέσεις, θα μπορούσε να ξεπεραστεί, εάν ο    

Νομοθέτης προέβλεπε 13-αντίστοιχες των αιρετών Περιφερειών-  αντί για 7 

Αποκεντρωμένες, όμως κάτι τέτοιο δεν επελέγη αρχικά, για να αποφευχθούν ενδεχόμενες 

τριβές  των επικεφαλής των δύο μονάδων ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους 

στην ίδια εδαφική Περιφέρεια.126 

Με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015,  καταργείται η διάταξη της  παρ. 2 του άρθρου 6 

του  Ν. 3852/2010 και σε κάθε Αποκεντρωμένη  συνιστάται θέση  Προϊσταμένου που 

φέρει τον τίτλο «Συντονιστής  Αποκεντρωμένης Διοίκησης». Στόχος του νέου θεσμού 

είναι η αντικειμενική και αμερόληπτη διαδικασία επιλογής των Προϊσταμένων των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, πέρα και έξω από ασφυκτικά κομματικούς 

εναγκαλισμούς, που θα στηρίζεται σε αξιολογικά κριτήρια επιλογής, βάση προσόντων 

μεταξύ των στελεχών της δημόσιας διοίκησης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη 

συγκεκριμένη θέση.  Έτσι,  στη παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου περιγράφονται τα 

ειδικά προσόντα που πρέπει να χαρακτηρίζουν τους ενδιαφερομένους, ενώ προβλέπεται  

η  επιλογή των Συντονιστών  να γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης  για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μια 

ακόμα φορά. Στην  παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου αναφέρονται ειδικά προσόντα  που 

λειτουργούν ως κριτήρια για τον τελικό  διορισμό  των ενδιαφερομένων στις θέσεις των 

Συντονιστών.  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 και μέχρι την επιλογή 

και τον διορισμό των Συντονιστών, ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του αυτά. Να τονιστεί ότι στο 

ΦΕΚ Β 2364/4/11/2015  δημοσιεύτηκε η 27524/18.10.2015  Υπουργική  Απόφαση  

                                                           
125«Αποκεντρωμένες Διοικήσεις», από την ιστοσελίδα  Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr, 

προσπέλαση 19.10.2016  

126 Πικραμένος Μ.,(2012), Όψεις της διοικητικής Οργάνωσης  του Κράτους  μετά τον Καλλικράτη,  ο.π., σελ 

19 

http://www.ypes.gr/
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σχετική με την επιλογή των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων, όπου την ακολούθησε η 

με αρ. 1ΣΑΔ/2015(ΑΔΑ: 6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ) Απόφαση-προκήρυξη   σχετικά με την 

υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων, που ενώ η διαδικασία υποβολής τους έχει 

ολοκληρωθεί  από τον Ιανουάριο του 2016, μέχρι σήμερα δεν έχει  ολοκληρωθεί η  

διαδικασία  αξιολόγησής τους, συνεπώς ο θεσμός του Συντονιστή παραμένει ανενεργός  

και τις αρμοδιότητές του συνεχίζει να τις ασκεί ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως έχει οριστεί με το Ν. 4257/2014.127 

4.2.  Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 

  Με το Προεδρικό διάταγμα 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.α./2010) ορίζεται και 

διαρθρώνεται ο Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου, όπου σύμφωνα με το άρθρο 1 του πιο πάνω Προεδρικού  

διατάγματος, έχει έδρα την Πάτρα και είναι αρμόδια χωροταξικά για τη διοικητική 

εποπτεία και ρύθμιση αρμοδιοτήτων όπως ορίζονται στο άρθρο 280 του Ν. 3852/2010 

στα όρια των  πρώην Περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. 

Σύμφωνα   με το ίδιο άρθρο   καθορίζεται η οργάνωση και διάρθρωσή  της, σύμφωνα με 

την οποία απαρτίζεται από τις εξής οργανικές μονάδες: Γραφείο Γενικού Γραμματέα, 

Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Γενική Δ/νση  Χωροταξικής και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Γενική Δ/νση   Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων, Δ/νση  

Πολιτικής Προστασίας, Αυτοτελές  Τμήμα  ΠΑΜ-ΠΣΕΑ, Αυτοτελές Τμήμα 

Εκπαίδευσης και Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου. Η Γενική Δ/νση Εσωτερικής 

λειτουργίας αποτελείται   από 6 οργανικές  μονάδες, τη Δ/νση Διοίκησης, τη Δ/νση 

Οικονομικού, τη Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων, τη Δ/νση Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, τη Δ/νση  Αστικής κατάστασης και Κοινωνικών υποθέσεων  και τη Δ/νση 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.  Στη Δ/νση Διοίκησης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής 

Λειτουργίας   υπάγονται- μεταξύ άλλων- και τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού όλων 

των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων,  με 

έδρα την πρωτεύουσα του εκάστοτε Νομού –πλην της έδρας.128 

Σύμφωνα με το άρθρο  8Α4β.α.α του Π. Δ/τος 139/2010, τα Τμήματα Διοικητικού-

Οικονομικού, είναι υπεύθυνα για την τήρηση  των στοιχείων των υπηρετούντων 

                                                           
127Ν. 4325/2015,«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 

Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α /47 , άρθρο 28 

128 Βλ. Οργανόγραμμα της Υπηρεσίας στο παράρτημα (ΙΙ), Πίνακας 1 
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υπαλλήλων στον αντίστοιχο Νομό, για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών 

μεταβολών τους, τη χορήγηση αδειών, πλην εκείνων   για τις οποίες  απαιτείται σύμφωνη 

γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης 

Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας   και γενικά δευτερεύουσας σημασίας 

θέματα. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου, η οργανική αυτή  μονάδα  υπάγεται 

στη Δ/νση Οικονομικού, ενώ στο άρθρο 23 του πιο πάνω διατάγματος  αναφέρεται ότι 

μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς  Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, η εποπτεία 

του Κράτους  επί των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων τους χωρικής αρμοδιότητάς της, 

όπως αυτή ορίζεται  στο άρθρο 214 του Ν. 3852/2010,  ασκείται  στη μεν έδρα από τη 

Δ/νση Προσωπικού, στα άλλα διαμερίσματα, από τα Τμήματα Διοικητικού Οικονομικού 

των Νομών. 

4.3. Το Τμήμα Διοικητικού –Οικονομικού Ν. Αρκαδίας 

Το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού  Ν. Αρκαδίας, ως βασικό Τμήμα  της Δ/νσης 

Διοίκησης της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,  εδρεύει στην Τρίπολη.  Τα κύρια 

αντικείμενα του  θα μπορούσαν να χωριστούν σε 3 κατηγορίες, σύμφωνα και με το πιο 

πάνω  Προεδρικό διάταγμα:   θέματα  που άπτονται του προσωπικού όλων των 

απασχολούμενων  σε Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε επίπεδο Νομού, 

οικονομικές ρυθμίσεις προμηθειών των αντίστοιχων Υπηρεσιών και θέματα εποπτείας 

ΟΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των 

εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων τους. 

 Το Τμήμα  απασχολεί  συνολικά 14 υπαλλήλους, από τους οποίους  οι πέντε είναι 

κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης  Διοικητικού Οικονομικού (οι 3 εξ αυτών 

έχουν αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και  ο ένας είναι απόφοιτος της 

Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης), ο ένας είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

Διοικητικού Οικονομικού (με μεταπτυχιακό τίτλο), οι 7 είναι Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  και ένας οδηγός.  Από αυτούς τους υπαλλήλους,  τέσσερις, πέραν των 

αρμοδιοτήτων τους στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού, απασχολούνται  ως 

γραμματειακή υποστήριξη στις Επιτροπές του αρ. 152 του Ν. 3463/2006 και αρ. 68 του 

Κ.Ν.Α, αντίστοιχα. Προϊστάμενος του Τμήματος έχει οριστεί υπάλληλος κλάδου ΠΕ 

Διοικητικού Οικονομικού, απόφοιτος Πολιτικού Τμήματος της Νομικής  Σχολής, με  
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25ετή πείρα στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και σε θέματα ηγεσίας, μιας και 

άσκησε  και χρέη Δ/ντη Διοίκησης στην πρώην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 

Ετησίως, το συγκεκριμένο τμήμα διαχειρίζεται  πολλές υποθέσεις  σχετικές με τις 

αρμοδιότητές του, από τις οποίες  αρκετές  αφορούν ελέγχους Νομιμότητας Αποφάσεων 

ΟΤΑ των πέντε Δήμων της Αρκαδίας (Τρίπολης, Γορτυνίας, Βόρειας Κυνουρίας, Νότιας 

Κυνουρίας και Μεγαλόπολης), της αιρετής Περιφέρειας Πελοποννήσου  και των  

εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων τους. Με το  συγκεκριμένο αντικείμενο 

απασχολούνται τρεις υπάλληλοι (2 κλάδου ΠΕ και 1  ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού με 

μεταπτυχιακή ειδίκευση σε θέματα Διοίκησης και Οικονομικής ανάλυσης) ως εισηγητές, 

ενώ  η γραμματειακή υποστήριξη  έχει ανατεθεί σε ένα άτομο κλάδου ΔΕ Διοικητικού-

Οικονομικού,  που  ασχολείται με τη διεκπεραίωση  όλων των υποθέσεων του τμήματος, 

πλην των υποθέσεων του προσωπικού.  Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι από 

τους υπαλλήλους που χειρίζονται θέματα σχετικά με την άσκηση διοικητικής εποπτείας, 

οι δύο ασκούν παράλληλα καθήκοντα  σχετικά με άλλες, ανεξάρτητες  του ελέγχου, 

αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου, ενώ και οι τρεις,  έχουν αναλάβει και το έργο της ανάρτησης στο διαδίκτυο των 

Αποφάσεων Νομιμότητας που συντάσσουν, σύμφωνα με το Ν.3861/2010. 

Ο μεγάλος όγκος των προς έλεγχο Αποφάσεων και προσφυγών που  περιέρχονται στο 

Τμήμα καθημερινά, από τα μέσα του 2011 έως σήμερα, σε συνδυασμό με την έλλειψη 

προσωπικού και κυρίως  τη μη στελέχωσή του από απόφοιτους  Νομικής Σχολής με 

εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, αλλά και η έλλειψη ενός Νομικού Συμβούλου στο εν 

λόγο Τμήμα, δυσχεραίνουν πολύ  το έργο και την αποδοτικότητά του και ιδιαίτερα την  

προσπάθεια ερμηνείας των Νόμων κατά τη διαδικασία του ελέγχου και του 

συνεπαγόμενου χαρακτηρισμού  μιας Απόφασης  συλλογικού οργάνου  ΟΤΑ ως νόμιμη ή 

όχι. Σημαντικό μειονέκτημα στη  λειτουργία του Τμήματος  ως  προσωρινό Ελεγκτή 

Νομιμότητας  αποτελεί και η γραφειοκρατική καθυστέρηση που  παρατηρείται στη 

διαδικασία ολοκλήρωσης και διεκπεραίωσης των ελέγχων, αφού ο έλεγχος,  η εισήγηση 

και η σύνταξη των Αποφάσεων Νομιμότητας των πράξεων ΟΤΑ Νομού Αρκαδίας γίνεται 

στην Τρίπολη, η τελική υπογραφή όμως σε πολλές Αποφάσεις (και σε όλες τις 

ακυρωτικές) γίνεται από τον Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. στην Πάτρα. Το γεγονός αυτό 

συνεπάγεται  κόστος αλλά και απώλεια χρόνου –αποστολή όλου του φακέλου  

ταχυδρομικά στην Πάτρα,  γραφειοκρατική εξέτασή του από όλη την ιεραρχία μέχρι τον 
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τελικό υπογράφοντα και επιστροφή του στην Τρίπολη- με όποιες αρνητικές συνέπειες 

επιφέρει αυτό  στην τήρηση των νόμιμων προθεσμιών ελέγχου. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας, θα δούμε  αναλυτικά πόσες Αποφάσεις  

συλλογικών οργάνων ΟΤΑ Α βαθμού και των  εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων τους 

έχουν περιέλθει στο Τμήμα  για έλεγχο  την περίοδο 2013-2016, πόσες εξ αυτών 

νομιμοποιήθηκαν και πόσες ακυρώθηκαν. Ιδιαίτερη αναφορά θα  γίνει στις αιτίες  

ακύρωσης  τέτοιων Αποφάσεων, με απώτερο στόχο να βγάλουμε αξιόλογα 

συμπεράσματα τόσο ως προς τις πολιτικές  που ακολουθούν οι ΟΤΑ στην προσπάθειά 

τους να πετύχουν τους όποιους στόχους τους, όσο  και ως προς την ορθότητα  και τις 

τυχόν δυσκολίες της κρίσης τους ως άκυρων  με βάση  την ερμηνεία  τους  από τους 

απασχολούμενους στο Τμήμα αυτό. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΤΩΝ 

ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΡΚΑΔΙΑΣ  ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2016 

5.1.Σκοπός και  επιμέρους στόχοι  έρευνας 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας θα  διεξάγουμε έρευνα  σχετική με δεδομένα 

ελέγχου Αποφάσεων  των Συλλογικών Οργάνων ΟΤΑ Α βαθμού και των  

Εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων Π.Ε. Αρκαδίας, βασισμένα  τόσο  σε στοιχεία 

όπως συγκεντρώθηκαν από το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας,  στην 

προσπάθεια σύνταξης  ετήσιων ενημερωτικών απολογιστικών σημειωμάτων για τη δράση 

του την περίοδο 2013-2016,  μετά από αίτημα της Δ/νσης  Διοίκησης  της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι.  

στην Πάτρα, όσο και  μέσω των αρχειοθετημένων  ελεγμένων Αποφάσεων ΟΤΑ Α 

βαθμού Π.Ε.   Αρκαδίας και των Νομικών προσώπων τους, Νομιμοποιητικών και 

Ακυρωτικών, όπως αξιολογήθηκαν από το Τμήμα, ως ελεγκτικό μηχανισμό   της 

διοικητικής δράσης των αντίστοιχων ΟΤΑ. Το επίκεντρο των αναλύσεων μας  θα 

αποτελέσει  το ποσοστό των  ακυρωτικών  Αποφάσεων σε σύνολο εισερχόμενων  την 

περίοδο 2013 έως σήμερα,  η εξακρίβωση  και ερμηνεία της αιτιολόγησης ακύρωσης. 

Σκοπός της δεδομένης έρευνας είναι η εξακρίβωση  στην πράξη  της σχέσης που 

υπάρχει μεταξύ της διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, όπως τελικά  αυτή έχει 

νομιμοποιηθεί με το αναθεωρημένο Σύνταγμα και στη διαδικασία της  Εποπτείας  επί των 

Αποφάσεών τους  και ειδικότερα στους τυχόν  περιορισμούς που τίθενται  στην ελευθερία 

δράσης τους  μέσω της ακυρωτικής διαδικασίας. Μέσα από την ανάλυση αυτή 

στοχεύουμε να διαπιστώσουμε  κατά πόσο  είναι αναγκαίος ο έλεγχος, όπως τουλάχιστον 

διεξάγεται από το συγκεκριμένο Τμήμα, αλλά κυρίως εάν είναι αποτελεσματικός, με την 

έννοια ότι δε στηρίζεται σε απλή επιφανειακή ανάγνωση και συνεπώς καθολική 

νομιμοποίηση Αποφάσεων ΟΤΑ, ούτε στην αναιτιολόγητη ή πλημμελή αιτιολόγηση των 
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ακυρωθεισών Αποφάσεων. Στόχος είναι να δούμε  κατά πόσο ο διενεργηθείς έλεγχος 

είναι ουσιαστικός και συμβάλει στην ορθολογική, νόμιμη  και συνεχή άσκηση της 

δημόσιας διοίκησης με επίκεντρο τον πολίτη και εάν δε συμβαίνει αυτό, να  

εξακριβώσουμε πιθανά προβλήματα και δυσλειτουργίες του, που θα μπορούσαν να 

ξεπεραστούν στο μέλλον  για να διασφαλιστεί η  όσο το δυνατόν  δικαιότερη  και 

τελεσφόρα    λειτουργία του. 

Ο καθορισμός  αυτών των σκοπών και στόχων της συγκεκριμένης  έρευνας  είναι 

καίριας σημασίας, γιατί βάση αυτών προσδιορίζεται το είδος, η μεθοδολογία και το 

περιεχόμενο της ακολουθούμενης έρευνας, αφού στην ουσία  μας οδηγούν στον ορισμό  

του είδους  των πληροφοριών που καλούμαστε να συγκεντρώσουμε. 

5.2.Μεθοδολογία 

5.2.1.Συλλογή  υλικού 

 Αρχικά και μετά τη συλλογή και μελέτη του υλικού απαραίτητου για τη συγγραφή  

του πρώτου μέρους της εργασίας μας,  που βασίστηκε τόσο σε πρωτογενείς πηγές, 

δηλαδή  στο Σύνταγμα, στους Νόμους και στα  Προεδρικά Διατάγματα, όσο και σε  

δευτερογενείς  από μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας, αρθρογραφίας, δικαστικών 

Αποφάσεων  και διαδικτυακών τόπων σχετικών με το θέμα, έγινε  συλλογή υλικού για τη 

διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας επί της λειτουργίας του Τμήματος Διοικητικού 

Οικονομικού Ν. Αρκαδίας, ως ελεγκτικού μηχανισμού των Δήμων της Περιφερειακής 

Ενότητας     Αρκαδίας και των Νομικών προσώπων τους. Το υλικό αυτό προέκυψε τόσο 

από απολογιστικά σημειώματα  που συνέταξε το Τμήμα  στα πλαίσια ενημέρωσης της 

Δ/νσης Διοίκησης  της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. για τη λειτουργία του την περίοδο 2013-2015,  

όσο  και από μελέτη όλου του πληθυσμού των Ακυρωτικών Αποφάσεων την περίοδο 

2013- Σεπτέμβρη 2016, όπως προέκυψε από το Αρχείο της Υπηρεσίας,  μιας και ο 

αριθμός τους  είναι περιορισμένος και δεν ωφελεί  να επιλέξουμε δείγμα  για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων  σχετικά με τις αιτίες ακύρωσης. Αντίθετα  επιλέχθηκε τυχαίο δείγμα 

Αποφάσεων, βασισμένο στην  κρίση του ερευνητή για την επιλογή, που στηρίζεται στη 

συχνότητα εμφάνισης  συγκεκριμένης αιτιολογίας, για την περιγραφή ορισμένων 

αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων ακύρωσης, που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε 

καλύτερα τη διαδικασία  και να βγάλουμε πιο αξιόλογα συμπεράσματα. 
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 Η επεξεργασία του υλικού αυτού, όπως προέκυψε από τις πιο πάνω πηγές, έγινε με τη 

χρήση του  Προγράμματος Excel.  

5.2.2. Χαρακτηρισμός έρευνας βάσει  μεθοδολογίας 

  Η έρευνα που θα διεξάγουμε είναι πρωτογενής και εμπειρική αφού στηρίζεται  σε 

μελέτη αρχειακού υλικού της Υπηρεσίας  του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. 

Αρκαδίας σχετικού με Αποφάσεις Νομιμότητας, αλλά και στην προσωπική παρατήρηση 

του ερευνητή,   μέσω της απασχόλησής του στο συγκεκριμένο Τμήμα  και της 

ενασχόλησής του με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Πρόκειται για μια  ad hoc ποσοτική 

έρευνα, αφού στηρίζεται σε ποσοτικά  δεδομένα, όπως  προκύπτουν  από πηγές που 

αναλύθηκαν προηγουμένως,  αλλά συνάμα  και ποιοτική, αφού θα γίνει προσπάθεια να 

διερευνηθούν και να αξιολογηθούν  οι αιτίες ακύρωσης  Αποφάσεων ΟΤΑ, μέσω της  

ανάλυσης αντιπροσωπευτικού δείγματος αυτών, σε συνδυασμό με την εμπειρία  του 

ερευνητή. 

5.2.3. Ερευνητικά ερωτήματα 

Η  διενεργηθείσα  έρευνα καλείται να απαντήσει στα εξής ερωτήματα,  απόλυτα 

σύμφωνα και με τους τιθέμενους στόχους: 

Α)Πόσος είναι –ετησίως και συνολικά-ο αριθμός των εισερχομένων Αποφάσεων προς 

έλεγχο  από τους ΟΤΑ α βαθμού και  τα Νομικά πρόσωπά τους στο Τμήμα Διοικητικού 

Οικονομικού Ν. Αρκαδίας την περίοδο 2013-σήμερα και ποιο το ποσοστό των 

ακυρωθεισών 

Β)Τι δηλώνει αυτό το ποσοστό των ακυρωθεισών Αποφάσεων   σχετικά με τη 

διαδικασία ακύρωσης 

Γ)Ποιές είναι οι κυριότερες αιτίες ακύρωσης Αποφάσεων ΟΤΑ 

Δ)Πόσο αποτελεσματικός θεωρείται ο έλεγχος με την έννοια της ύπαρξης σαφούς, 

νόμιμης και επαρκούς αιτιολόγησης, αλλά και βάση τυχόν  αποτελεσμάτων που αποφέρει 

η εφαρμογή του τόσο στην εύρυθμη  λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσο και 

στην εν γένει εξυπηρέτηση του πολίτη 

Ε)Πώς αξιολογούνται οι ακυρώσεις  Αποφάσεων ως προς τη λειτουργικότητα τους  

σχετικά με την προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος, αλλά και συνδυαστικά με τη 

κατοχυρωμένη διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ 
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ΣΤ)Ποιά τα πιθανά προβλήματα που προέκυψαν  κατά τη  διαδικασία ακύρωσης 

Ζ)Τι μπορούμε να κάνουμε για την αποφυγή παρόμοιων προβληματικών καταστάσεων 

στη διαδικασία του Ελέγχου Νομιμότητας . 

5.2.4. Ερευνητικοί  περιορισμοί 

Στην προσπάθειά μας  να πραγματώσουμε την έρευνα αυτή, συνοδοιπόροι στάθηκαν 

τόσο οι εργαζόμενοι στο Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας,  όσο και ο 

Προϊστάμενος του Τμήματος. Δυστυχώς, συναντήσαμε προβλήματα, καθότι το Αρχείο 

της Υπηρεσίας για την περίοδο 2013-2014, δεν αποθηκεύεται εντός του κτιρίου που 

στεγάζεται το Τμήμα, μιας και τα τετραγωνικά είναι περιορισμένα, αλλά σε 

αποθηκευτικό χώρο άλλου κτιρίου, χωρίς στην ουσία να είναι αρχειοθετημένο, αλλά   

στοιβαγμένο σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο, κάτι που δυσκόλεψε παρά πολύ τη 

διαδικασία συγκέντρωσης  υλικού και είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχει απώλεια χρόνου 

αλλά και καταβολή επιπλέον κόπου. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε εν μέρει με τη 

συνδρομή του Προϊσταμένου του Τμήματος, που  ζήτησε τη βοήθεια υπαλλήλου που 

ήταν παρών στην μεταφορά του Αρχείου και στην τοποθέτησή του στο συγκεκριμένο 

χώρο, άρα είχε και μια μεγαλύτερη και καλύτερη αντίληψη για το που μπορεί να 

βρίσκονται  οι Αποφάσεις  της Υπηρεσίας σχετικά με ελέγχους Νομιμότητας,  αλλά και 

με τη χρήση της τεχνολογίας και ειδικότερα του Αρχείου των Αποφάσεων, όπως είχε 

αποθηκευτεί στους ηλεκτρονικούς Υπολογιστές των εισηγητών-υπαλλήλων με 

αρμοδιότητες σχετικές  με  τον  έλεγχο Νομιμότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΟΤΑ A ΒΑΘΜΟΥ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΩΝ-ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΟΠΩΣ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ  ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013- 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

Αρχικά και πριν  την καταγραφή  και ανάλυση των δεδομένων σχετικά με  τις 

Αποφάσεις  Συλλογικών Οργάνων των 5 Δήμων Περιφερειακής Ενότητας  Αρκαδίας  και 

των εποπτευόμενων τους Νομικών Προσώπων  που απεστάλησαν  στο Τμήμα προς 

έλεγχο, την περίοδο 2013 –Σεπτέμβριο του 2016, όσο  και τις τελικά ελεγχθείσες 

Αποφάσεις και την κατηγοριοποίηση τους, πρέπει να τονιστεί ότι  κατά την έρευνα που 

διεξήχθη τόσο βάση των ενημερωτικών ετήσιων σημειωμάτων απολογισμού του 

Τμήματος  όσο και  των δεδομένων του Αρχείου της Υπηρεσίας, παρατηρούμε ότι  το 

Τμήμα προέβη  σε έκδοση διοικητικών πράξεων που αφορούν τόσο σε Νόμιμες  όσο και 

σε Άκυρες  Αποφάσεις, σύμφωνα και με το άρθρο 225 του Ν.3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 12 του Ν. 4071/2012, αλλά και το  άρθρο 226 του 

Ν.3852/2010, με όλα τα χαρακτηριστικά των διοικητικών πράξεων, όπως αναλύθηκαν   

στο θεωρητικό μέρος της εργασίας μας. Έτσι, είναι όλες έντυπες, υπογεγραμμένες από 

τον εισηγητή και την ιεραρχία, αναφέρουν την εκδίδουσα  Αρχή και την ημερομηνία 

έκδοσης, απόλυτα χρήσιμη για τον έλεγχο της τήρησης  των προθεσμιών ελέγχου αλλά 

και  σε περιπτώσεις άσκησης  πιθανών  προσφυγών ενώπιον της Αρχής που αναγράφεται 

στο τέλος κάθε Απόφασης. Επιπλέον, αναρτώνται όλες129 στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», 

σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, για να γνωστοποιηθεί το περιεχόμενό τους  σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους, ενώ  στις ακυρωτικές Αποφάσεις υπάρχει πάντα εδάφιο με 

συγκεκριμένη αιτιολογία ακύρωσης. 

                                                           
129 Εκτός από τις Αποφάσεις που περιείχαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 
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 Σημαντικό στο σημείο αυτό είναι να τονιστεί ότι  για πολλές από τις Αποφάσεις που 

υπήρχε αμφιβολία  για τυχόν ακύρωσή τους, στο πνεύμα της χρηστής διοίκησης αλλά και 

της καλής συνεργασίας  με τους ΟΤΑ, το Τμήμα αιτήθηκε,  εγγράφως, επιπλέον στοιχεία 

από τους ΟΤΑ  για την τελική ετυμηγορία του, ενώ ακόμα και για το σύνολο των 

Αποφάσεων  ΟΤΑ που δεν εκδόθηκε τελικά Νομιμοποιητική ή μη  Απόφαση, αλλά η 

Νομιμότητα τεκμαίρετο   με την πάροδο της αποκλειστικής προθεσμίας ελέγχου, το 

Τμήμα εξέδιδε, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της έρευνας, διαπιστωτική πράξη 

εκτελεστότητας, απόλυτα σύμφωνα με  Αποφάσεις του  Νομικού  Συμβούλιου  του 

Κράτους (Τμήμα Γ,  Αρ. Απ. 34/2008) και  του Ελεγκτικού  Συνεδρίου ( Αρ. Απ. 

227/2009).  

Ειδικότερα, το Τμήμα  Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας στα πλαίσια 

ενημέρωσης της Κεντρικής Διεύθυνσης Διοίκησης  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου στην οποία υπάγεται,  συντάσσει από το 

2013 έως σήμερα, μετά από εντολή του Προϊσταμένου της ως άνω Διεύθυνσης, 

ενημερωτικά ετήσια σημειώματα απολογισμού, στα οποία, μεταξύ άλλων, φαίνεται και η 

δράση του στα πλαίσια του Ελέγχου Νομιμότητας των Πράξεων Συλλογικών Οργάνων  

ΟΤΑ  Α βαθμού  Π.Ε. Αρκαδίας, της   Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Νομικών 

Προσώπων τους. Με βάση τα στοιχεία αυτά αλλά και  αυτά που προέκυψαν από το 

Αρχείο της Υπηρεσίας, έχουμε να παρατηρήσουμε ανά έτος τα κάτωθι: 

6.1. Διαδικασία εποπτείας ΟΤΑ όπως ασκήθηκε από το Τμήμα το έτος 2013 

 Για  το έτος 2013 και σύμφωνα με το με αρ. 2746/466οικ/15.1.2014  ενημερωτικό 

σημείωμα απολογισμού έτους 2013,130  σχετικό με την ετήσια  δράση του Τμήματος 

Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας, ελέγχθηκαν συνολικά και εκδόθηκαν  10.397 

διαπιστωτικές πράξεις ελέγχου επί Αποφάσεων  Συλλογικών Οργάνων ΟΤΑ Α βαθμού 

χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Νομικών 

Προσώπων τους. Από αυτές  οι 3.445  αφορούσαν Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων 

Περιφέρειας, όπου σύμφωνα με την Εγκύκλιο 15/2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, το 

Τμήμα δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε ακύρωσή τους, αλλά αρμόδιο όργανο  για αυτό το 

σκοπό  είναι η Επιτροπή  του άρθρου 68 του Κ.Ν.Α.  Επομένως για  τις υπολειπόμενες  

6.952 Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων ΟΤΑ Α βαθμού  και των Νομικών Προσώπων 

                                                           

130 Παράρτημα ΙΙ 



Το Εύρος της Διοικητικής Εποπτείας.  Θεοφιλοπούλου Γεωργία 

- 73 - 
 

τους, το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Αρκαδίας είχε  τη δικαιοδοσία είτε να 

τις νομιμοποιήσει ή να τις ακυρώσει, αν διαπίστωνε  ότι συντρέχει λόγος.   

Από  το σύνολο αυτών των Αποφάσεων  και μετά από έρευνα που έγινε στο αρχείο της 

Υπηρεσίας, ως προς τη Νομιμότητά τους ελέγχθηκαν οι 6.150 (ποσοστό 88,5%). 802 

Αποφάσεις δεν εξετάστηκαν  για  τη Νομιμότητα τους, είτε γιατί δεν απεστάλησαν  από 

τους ΟΤΑ  για έλεγχο μέσα στην αποκλειστική προθεσμία  που ορίζει το άρθρο 225  του 

Ν. 3852/2010, είτε γιατί δεν εξετάστηκαν ως προς τη Νομιμότητά τους  εντός της  

αποκλειστικής προθεσμίας ελέγχου σύμφωνα με  το εν λόγω άρθρο. Για όλες αυτές τις 

Αποφάσεις, όπως προείπαμε, εκδόθηκε διαπιστωτική πράξη  με την οποία  διαπιστωνόταν 

ότι δεν εξετάστηκαν ως προς τη Νομιμότητά τους, ενώ χαρακτηρίζονταν εκτελεστές από 

την έκδοσή τους.  

Από τις 6150 Αποφάσεις  Συλλογικών  Οργάνων ΟΤΑ Α βαθμού και των Νομικών 

Προσώπων τους που εξετάστηκαν, ακυρώθηκαν μόλις 32, δηλαδή ποσοστό 0,52%.131 

Από αυτές τις 32, οι 27(ποσοστό 84,4%) ακυρώθηκαν με την αιτιολογία  ότι  οι  

συγκεκριμένες ελήφθησαν κατά  παράβαση  συγκεκριμένου Νομικού πλαισίου. Οι 

26(ποσοστό 96,3%)  από τις 27, ακυρώθηκαν γιατί το περιεχόμενό τους αφορούσε  

ευθεία παράβαση Νόμου και μια γιατί στερείτο αιτιολογίας. Συγκεκριμένα, για τις 26 

ακυρωθείσες, οι 14 ακυρώθηκαν γιατί εκδόθηκαν κατά παράβαση διατάξεων  Νόμου 

σχετικών με διεξαγωγή  διαγωνισμών και ειδικότερα   του σε ισχύ τότε άρθρου 26 του Ν. 

4024/2011   σχετικά με συγκρότηση  επιτροπών διαγωνισμών, αφού στο συγκεκριμένο 

άρθρο  αναφερόταν ρητά ότι απαιτείται κλήρωση, όμως με τις  συγκεκριμένες  

Αποφάσεις που ακυρώθηκαν,  η συγκρότηση επιτροπών έγινε με ορισμό μελών απευθείας 

από το Δημοτικό Συμβούλιο  και όχι κατόπιν κλήρωσης.  Ακυρώθηκαν 5  γιατί 

εκδόθηκαν κατά παράβαση του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν. 3852/10 σύμφωνα με το οποίο: 

«Προκειμένου για μισθολογικές απαιτήσεις κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένων και των 

επιδομάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ένδικων μέσων, ο δικαστικός 

ή εξώδικος συμβιβασμός και η κατάργηση δίκης εκτός από τις περιπτώσεις που το νομικό 

ζήτημα έχει κριθεί με απόφαση ανώτατου δικαστηρίου», ενώ απαραίτητη είναι η 

γνωμοδότηση  δικηγόρου. Με τις  Αποφάσεις που τελικά ακυρώθηκαν, αποφασίστηκε 

λογιστική τακτοποίηση  μισθολογικής απαίτησης χωρίς  να έχει  ασκηθεί  έφεση σε 

πρωτόδικη Απόφαση Δικαστηρίου και χωρίς να αποφαίνεται δικηγόρος επί της υπόθεσης.  

Άλλες 4 Αποφάσεις ακυρώθηκαν  γιατί οι έκδοσή τους στηρίχτηκε σε διάταξη Νόμου που 

                                                           

 



Το Εύρος της Διοικητικής Εποπτείας.  Θεοφιλοπούλου Γεωργία 

- 74 - 
 

δεν ήταν πλέον σε ισχύ, αλλά είχε αντικατασταθεί και  3  ακόμα γιατί   η έκδοσή τους 

ήταν ενάντια στους Κανονισμούς Λειτουργίας των αντίστοιχων Οργάνων που τις 

εξέδωσαν.  Η μια που στερείτο αιτιολογίας  ακυρώθηκε γιατί  το τελικό αποφασιστικό 

όργανο  αποφάσισε διαφορετικά από την εκ του Νόμου υποχρεωτική εισήγηση 

Γνωμοδοτικού Οργάνου, χωρίς αιτιολόγηση της διαφορετικής θέσης του. 

 Από τις υπόλοιπες 5 ακυρωτικές Αποφάσεις(ποσοστό επί συνόλου ακυρωτικών 

15,6%), οι 2 ακυρώθηκαν γιατί εκδόθηκαν από αναρμόδιο, βάση Νόμου, Όργανο και οι 

άλλες 3 για τυπικούς λόγους(συζήτηση θέματος που δεν ήταν καταγεγραμμένο στην 

ημερήσια διάταξη, δεν υπήρχε στην πρόσκληση και δεν συζητήθηκε με τη διαδικασία της 

εξαίρεσης του κατεπείγοντος, ή Απόφαση  που πάρθηκε  κατά παράβαση  της Αρχής της 

απόλυτης πλειοψηφίας). 

 Τα δεδομένα της έρευνας μας για το έτος 2013 φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες και 

στα πιο κάτω διαγράμματα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ  6. 1. 1  

  ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ  ΚΑΙ ΝΠ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ  ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2013 

Ετος 2013 

 

Αριθμός αποφάσεων  

Νόμιμες Αποφάσεις  6.118 

Άκυρες Αποφάσεις  32 

Εκτελεστές κατόπιν παρόδου 

προθεσμίας 

802 

Σύνολο 6.952 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1. 2 

ΑΙΤΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Αιτίες  ακύρωσης  Αριθμός Αποφάσεων  

Παράβαση Νόμου 27 

Παράβαση τυπικής διαδικασίας 3 

Αναρμόδιο όργανο  2 

Σύνολο  32 
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6.2. Διαδικασία εποπτείας ΟΤΑ όπως ασκήθηκε από το Τμήμα το έτος 2014 

To έτος 2014,  σύμφωνα με το οικ.8922/1394/4.2.2015 ενημερωτικό σημείωμα  

απολογισμού έτους 2014 του Τμήματος,132 ελέγχθηκαν συλλογικά 9.603 Αποφάσεις  

Συλλογικών Οργάνων ΟΤΑ Α βαθμού  και  της Περιφέρειας Πελοποννήσου, περίπου 

1.000 λιγότερες σε σχέση με το 2013,  μια μείωση που ήταν φυσιολογική, αφού  το  έτος 

2014 ήταν  η χρονιά διενέργειας  Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών και είχαμε 

αλλαγές στην ηγεσία των ΟΤΑ. Από αυτές, οι 3.060 Αποφάσεις πάρθηκαν από συλλογικά 

                                                           
132 Παράρτημα ΙΙ 



Το Εύρος της Διοικητικής Εποπτείας.  Θεοφιλοπούλου Γεωργία 

- 76 - 
 

όργανα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενώ Αποφάσεις συλλογικών Οργάνων ΟΤΑ Α 

βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων  αποτελούσαν  6.543  Αποφάσεις. Από αυτές 

το Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού δεν εξέτασε 920 Αποφάσεις133 και από τις 5.623 που 

τελικά εξετάστηκαν ως προς τη νομιμότητά τους, προέβηκε  σε  ακύρωση  87 

Αποφάσεων, δηλαδή ποσοστό 1,55% των συνολικά ελεγμένων. Από αυτές, οι 83, ήτοι 

ποσοστό 95,4%, αφορούσαν  ευθεία παράβαση Νόμου, 3 (ποσοστό 3,45%) αφορούσαν 

αναρμοδιότητα οργάνου (για εξωδικαστικό συμβιβασμό άνω των 30.000,00€ αποφασίζει 

το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και όχι η 

Οικονομική Επιτροπή, όπως συνέβηκε στις  συγκεκριμένες  περιπτώσεις ) και μια 

(ποσοστό 1,15%) ακυρώθηκε λόγω  παραβίασης του τυπικού μέρους έκδοσης της 

απόφασης(ελήφθη χωρίς την  κάλυψη της απόλυτης πλειοψηφίας των συμμετεχόντων). 

Ειδικότερα, από τις 83 Αποφάσεις που ακυρώθηκαν λόγο ευθείας παράβασης Νόμου, 

οι 28 (ποσοστό 34%) ακυρώθηκαν γιατί παραβίαζαν διατάξεις των παρ. 1 & 2 του 

άρθρου 161 & των παρ. 6 & 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006, αφού προέβαιναν σε 

αναμορφώσεις Προϋπολογισμού κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο  του έτους,  

αντλώντας απευθείας  χρηματικά ποσά από το αποθεματικό, μια έννοια με πλασματικό 

χαρακτήρα που εγγράφεται στον προϋπολογισμό προς πρόληψη ενδεχόμενης ανεπάρκειας 

πιστώσεων για απρόοπτες, έκτακτες και επείγουσες ανάγκες που δεν μπορούν να 

προβλεφθούν στον προϋπολογισμό, χωρίς να αιτιολογείται  η έκτακτη και επείγουσα 

ανάγκη που  θα επέβαλε κάτι τέτοιο. 20 Αποφάσεις( ποσοστό 24%) ακυρώθηκαν  λόγω 

παραβίασης  του άρθρου 65 παρ. 5  του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο «ένα  μήνα 

πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων Δημοτικών 

Αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε 

έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης» και της με  

αριθμ. πρωτ. 15641/17.4.2014 (αριθμός  14) Εγκύκλιου Υπουργείου Εσωτερικών για τη 

διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014, σύμφωνα με την οποία «τα Συλλογικά 

Όργανα των ΟΤΑ από 17.4.2014 έως 31.8.2014 επιτρέπεται να συνεδριάζουν  μόνο για 

έκτακτα και απρόοπτα  γεγονότα και για υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων». Με 

τις συγκεκριμένες Αποφάσεις, αντίθετα, τα  Συλλογικά Όργανα  των ΟΤΑ συνέρχονταν  

και αποφάσιζαν, την περίοδο αυτή,   χωρίς να υπάρχει ή να αιτιολογείται στο σώμα της 

Απόφασης έκτακτο ή  γεγονός  απρόβλεπτης ανάγκης, ούτε οι εν λόγω Αποφάσεις  

αφορούσαν υλοποιήσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

                                                           
133 Εκδόθηκαν απλά διαπιστωτικές πράξεις επί της εκτελεστότητάς τους 
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 Μια Απόφαση ακυρώθηκε γιατί  αφορούσε λειτουργία  εμποροπανήγυρης, χωρίς να 

έχουν εφαρμοστεί τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό λειτουργίας  της, περί 

παραχώρησης χώρων ιδιοκτητών  και καθορισμού τελών και 11 ακυρώθηκαν συνεπεία 

της προηγούμενης ακυρωτικής, αφού αφορούσαν παραχώρηση άδειας λειτουργίας 

καταστημάτων στη συγκεκριμένη εμποροπανήγυρη.  Συνολικά, λοιπόν, ακυρώθηκαν   12  

Αποφάσεις σχετικά με τη συγκεκριμένη  εμποροπανήγυρη, (ποσοστό 14%).  10 

Αποφάσεις ακυρώθηκαν λόγω παραβάσεων  αρχών σύναψης Προγραμματικών 

Συμβάσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε  ακυρωτική  Απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου  

σχετικά με σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με  Κοινωφελές Ίδρυμα,  όπου από τα 

στοιχεία του φακέλου προέκυπτε  ότι  η Προγραμματική Σύμβαση αναφερόταν στη 

φιλοξενία και περίθαλψη βρεφών & νηπίων, τέκνων εργαζομένων μητέρων 

εγγεγραμμένων στα Μητρώα του αντίστοιχου Δήμου, ενώ με την  Απόφαση  του 

Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε τελικά  Σύμβαση με την οποία προβλεπόταν η  

κάλυψη λειτουργικών δαπανών παρελθόντων ετών του Ιδρύματος (π.χ. πληρωμή 

εργαζομένων και ασφαλιστικών εισφορών τους), χωρίς να παρατίθενται διατάξεις με τις 

οποίες προβλέπεται η σύναψη τέτοιου είδους Προγραμματικής Σύμβασης. Επιπλέον δεν 

αιτιολογείτο, με βάση το Νομοθετικό πλαίσιο, γιατί ήταν  αναγκαία η συγκεκριμένη 

δράση, εφόσον   ο συγκεκριμένος Δήμος  διαθέτει  και ΝΠΔΔ και  Κοινωνική Επιχείρηση 

που με βάση τη λειτουργία τους και το καταστατικό τους έχουν σκοπούς ανάλογους με 

αυτούς που επιδιώκονται με τη συγκεκριμένη σύμβαση. Τέλος,  βασική έλλειψη της  

Απόφασης αυτής  και καθότι ο Δήμος θα χρηματοδοτούσε το Κοινωφελές Ίδρυμα βάση 

της σύμβασης, αφορούσε  η μη ύπαρξη   εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικού του 

Δήμου,  που είναι αρμόδια Υπηρεσία   της σύνταξης του  προϋπολογισμού και η οποία θα 

έπρεπε να εισηγηθεί το θέμα, ώστε να γίνει γνωστό αν το ποσό που θα συνέφερε  ο Δήμος  

ήταν διαθέσιμο στον ανάλογο ΚΑΕ ή χρειαζόταν  αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

 Συνεπεία των  πιο πάνω ακυρωτικών  Αποφάσεων  ήταν να ακυρωθούν 7  Αποφάσεις 

γιατί αφορούσαν εγκρίσεις δαπανών σχετικά με την εκτέλεση των Προγραμματικών 

Συμβάσεων, που ακυρώθηκαν με Αποφάσεις του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού 

Αρκαδίας. Τέλος,  5 Αποφάσεις (ποσοστό 6%) ακυρώθηκαν  γιατί προέβαιναν σε  

λογιστική τακτοποίηση μισθολογικής απαίτησης χωρίς  να έχει  ασκηθεί  έφεση σε 

πρωτόδικη Απόφαση Δικαστηρίου και χωρίς να αποφαίνεται δικηγόρος επί της υπόθεσης, 

κατά παράβαση του άρθ. 72 του Ν. 3852/2010  και μια γιατί αφορούσε τροποποίηση  του 

καταστατικού λειτουργίας Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης και  

συγκεκριμένα,   τροποποίηση που προέβλεπε αφαίρεση  από την αρμοδιότητα της 
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Επιχείρησης   του αντικείμενου  της διαχείρισης  των όμβριων  υδάτων και ανάληψή του 

από το Δήμο, γεγονός  που αντίκειται στο άρθρο 1 του Ν. 1069/1980, από όπου σαφώς 

προκύπτει ότι τα όμβρια  είναι αντικείμενο της κατηγορίας  ύδρευσης- αποχέτευσης  και 

ως  εκ τούτου  δεν μπορεί να θεωρηθεί ως  χωριστή αρμοδιότητα  η οποία  θα μπορούσε 

να συμπεριληφθεί στις εκ  του Νόμου  αντίστοιχες   καθορισμένες αρμοδιότητες του 

Δήμου. 

Συγκεντρωτικά και για το έτος 2014, η εποπτεία που άσκησε το Τμήμα στους ΟΤΑ α 

βαθμού  Π.Ε. Αρκαδίας και στα Νομικά Πρόσωπά  τους, φαίνεται στους  πιο κάτω 

πίνακες και στα πιο κάτω διαγράμματα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ  6. 2. 1 

ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ  ΚΑΙ ΝΠ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ  ΤΟ ΕΤΟΣ 

2014 

Ετος 2014 

 

Αριθμός αποφάσεων  

Νόμιμες Αποφάσεις  5536 

Άκυρες Αποφάσεις  87 

Εκτελεστές κατόπιν παρόδου 

προθεσμίας 

920 

Σύνολο 6.543 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2. 2 

ΑΙΤΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ  2014 

Αιτίες  ακύρωσης  Αριθμός Αποφάσεων  

Παράβαση Νόμου 83 

Παράβαση τυπικής διαδικασίας 1 

Αναρμόδιο όργανο  3 

Σύνολο  87 
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6.3. Διαδικασία εποπτείας ΟΤΑ όπως ασκήθηκε από το Τμήμα τα έτη 2015  και 2016 

Το  έτος 2015 και σύμφωνα με το οικ. 13627/1823/16.2.2016 ενημερωτικό σημείωμα 

απολογισμού του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας134, ελέγχθηκαν ως 

προς τη Νομιμότητά τους 9.913 Αποφάσεις  Συλλογικών Οργάνων ΟΤΑ Α βαθμού, 

Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Νομικών Προσώπων τους. Από αυτές, οι   5.632 

αφορούσαν Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων των Δήμων της Περιφερειακής ενότητας 

Αρκαδίας  και των Νομικών Προσώπων τους. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στο 

Αρχείο του έτους, οι Ακυρωτικές Αποφάσεις που εξέδωσε το Τμήμα για την περίοδο 

αυτή υπολογίζονται σε  71 από τις 5.021 που τελικά εξετάστηκαν, που αντιστοιχούν σε 

ποσοστό 1,41%, δηλαδή περίπου ίδιο με αυτό του προηγούμενου έτους. Από αυτές οι 

66(ποσοστό 93%) αφορούσαν παραβίαση διατάξεων Νόμου, οι 3(ποσοστό 4,2%) 

ακυρώθηκαν λόγω αναρμοδιότητας  οργάνου(για εξωδικαστικό συμβιβασμό άνω των 

30.000,00€ αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά 

παράβαση του  αρθ.72 παρ. 2 του «Καλλικράτη»), ενώ 2(ποσοστό2,8%)  ακυρώθηκαν 

λόγω παραβίασης του τυπικού μέρους της διαδικασίας(δεν είχε γίνει νόμιμα η πρόσκληση 

στη συνεδρίαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου, μέσα στην καθοριζόμενη εκ του Νόμου 

προθεσμία ). 

Ειδικότερα  από τις  66 Αποφάσεις, οι 35(ποσοστό 53%) ακυρώθηκαν  γιατί 

εκδόθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των παρ. 1 & 2 του άρθρου 161 & των παρ. 6 

& 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006, αφού προέβαιναν σε αναμορφώσεις 

Προϋπολογισμών κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο  του έτους  αντλώντας απευθείας  

χρηματικά ποσά από το αποθεματικό, χωρίς να αιτιολογείται  η έκτακτη και επείγουσα 

ανάγκη που  θα επέβαλε κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις. 13 Αποφάσεις 

από τις 66 (ποσοστό 20%) ακυρώθηκαν, γιατί  με αυτές αποφασίστηκε λογιστική 

τακτοποίηση  μισθολογικής απαίτησης χωρίς να έχει τελεσιδικίσει η υπόθεση με 

Απόφαση ανώτατου δικαστηρίου και χωρίς την απαραίτητη εκ του Νόμου γνωμοδότηση  

δικηγόρου, κατά παράβαση του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 7 Αποφάσεις ΟΤΑ Α  

βαθμού(ποσοστό 10%) ακυρώθηκαν γιατί παραβίαζαν την με αρ. 

πρωτ.35379/2013/17/3/2014 Εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την 

οποία «οι  έχοντες  στο παρόν ή παρελθόν  την ιδιότητα του αιρετού   α και β βαθμού 

στερούνται της νομικής κάλυψης του αρθ. 51 του Ν. 3979/2011, όταν η  δίωξη  αποτελεί  

συνέπεια  καταγγελίας  εκ μέρους Οργάνων του Δήμου  και της Περιφέρειας και κατόπιν 

                                                           
134 Παράρτημα ΙΙ 
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έκθεσης  από αρμόδιες Αρχές (Γενικό  Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώμα 

Επιθεωρητών, Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης  κλπ)».  Χαρακτηριστικά αναφέρουμε 

Απόφαση του Τμήματος με την οποία ακυρώθηκε Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμου που παρείχε Νομική Υποστήριξη σε τέως Δήμαρχο, κατά παράβαση της πιο πάνω 

Εγκυκλίου,   καθότι  όπως προέκυπτε από  βούλευμα του  Πρωτοδικείου Ναυπλίου,  

συντάχθηκε έκθεση αυτοψίας  από κλιμάκιο ελέγχου  ποιότητας Περ/ντος του ΥΠΕΚΑ 

και εκδόθηκε  και διαπίστωση των Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ (άρα έκθεση από αρμόδιο 

όργανο), σύμφωνα με τα οποία  ο χώρος  δεματοποίησης και προσωρινής αποθήκευσης 

απορριμμάτων λειτουργούσε ως ΧΑΔΑ, με συνέπεια την υποβάθμιση του περ/ντος και 

την ύπαρξη κινδύνου για  τη δημόσια υγεία. Ανάλογου  περιεχομένου ήταν  και οι 

υπόλοιπες 6 ακυρωτικές Αποφάσεις.  

Ο υπόλοιπες 11  Αποφάσεις  ακυρώθηκαν για  διάφορες παραβάσεις Νόμου. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε τρεις από αυτές, η μια εκ των οποίων είναι ανακλητική 

προηγούμενης εγκριτικής Απόφασης του Τμήματος, η  έκδοση της οποίας στηρίχτηκε στη 

διαδικασία «πλάνη περί τα πράγματα»: 

Α)Απόφαση του Τμήματος με την οποία ακυρώθηκε  Απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής Δήμου, γιατί διαπιστώθηκαν παραβάσεις  διαγωνισμού, τέτοιες που  έρχονταν 

σε ευθεία  παράβαση της αρχής της ισότητας και αναλογικότητας απέναντι στους 

διαγωνιζόμενους, αφού η Οικονομική επιτροπή του Δήμου παραβίασε  άρθρο  

διακήρυξης του Διαγωνισμού  για την Υπηρεσία: Αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης  

Δήμου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων,  σύμφωνα με το οποίο «στην 

οικονομική προσφορά  αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως, επί ποινής 

αποκλεισμού, η προσφερόμενη  τιμή συμπεριλαμβανομένου  του αναλογούντος ΦΠΑ», 

κατακυρώνοντας, με την ακυρωθείσα τελικά  Απόφαση, το Διαγωνισμό σε  εταιρεία, 

στην οικονομική προσφορά της  οποίας δεν υπήρχε   συμφωνία στην αποτύπωση του 

γενικού συνόλου της προσφοράς, όπως αυτό αναγραφόταν ολογράφως, σε σχέση με το 

αριθμητικό σύνολο. 

Β) Ακυρωτική Απόφαση  Δημοτικής Επιχείρησης με την οποία ορίστηκε  εξωτερικός 

συνεργάτης  συγκεκριμένος υπάλληλος του εποπτεύοντος Δήμου, χωρίς η συγκεκριμένη 

Απόφαση να ορίζει το θεσμικό πλαίσιο βάση του οποίου καθορίζεται  ο κλάδος, η 

ειδικότητα και τα ειδικά προσόντα διορισμού του συγκεκριμένου ατόμου-άρα στην ουσία 

πρόκειται για μια πράξη που χαρακτηριζόταν  από ασάφεια, δηλαδή για μια πράξη  

πλημμελούς αιτιολογίας. Πέραν  τούτου, με τη συγκεκριμένη Απόφαση η Δημοτική αυτή 

Επιχείρηση  προέβηκε και σε  ευθεία παράβαση  Νόμου και συγκεκριμένα των  
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διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 3854/2007,  που απαγορεύει σε υπάλληλο δημοσίου την 

άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή, χωρίς την κατοχή  ειδικής άδειας  που 

χορηγείται  από την Υπηρεσία του για το συγκεκριμένο έργο, άδεια  που  δεν αναφερόταν 

η κατοχή της  στο σώμα της Απόφασης και ούτε προσκομίστηκε συνοδευτικά της 

Απόφασης, μετά από αλληλογραφία –και πριν την έκδοση ακυρωτικής Απόφασης  – που 

συνέταξε το Τμήμα και απέστειλε  στην  Δημοτική Επιχείρηση,  με την οποία αναζητείτο 

τόσο ο καθορισμός του ως άνω αναφερόμενου θεσμικού πλαισίου, όσο και η  αποστολή 

της συγκεκριμένης άδειας. 

Γ) Τέλος, το Τμήμα προέβη σε ανάκληση  προηγούμενης  εγκριτικής του   Απόφασης 

και σε τελική  ακύρωση Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για επιχορήγηση   Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος επιχειρήσεων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης α΄ & β΄ βαθμού για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών. 

Σύμφωνα με το πιο πάνω πρόγραμμα,  η επιχορήγηση  δινόταν για συγκεκριμένο 

διάστημα που είχε καλυφθεί με προηγούμενες Αποφάσεις της δεδομένης Επιχείρησης- οι 

οποίες είχαν ήδη νομιμοποιηθεί χωρίς να αναφέρεται τίποτα σχετικό στην τελευταία 

Απόφαση-. Μετά  από άσκηση  εμπρόθεσμης διοικητικής προσφυγής  από μέλος του 

Δημοτικού Συμβουλίου που είχε διαφωνήσει  και στη λήψη της Απόφασης και μετά από 

αλληλογραφία του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας  με το Δήμο, 

γνωστοποιήθηκε η ύπαρξη των προηγούμενων Αποφάσεων και άρα η κάλυψη του 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος επιχορήγησης με αυτές, συνεπώς  το Τμήμα, με 

βάση τις αρχές του Διοικητικού Δικαίου και ειδικότερα  της «πλάνης περί τα πράγματα», 

οδηγήθηκε σε ανάκληση της προηγούμενης εγκριτικής του Απόφασης και  στην ακύρωση 

της συγκεκριμένης πράξης. 

 Συγκεντρωτικά  τα δεδομένα για την εποπτεία στους ΟΤΑ Α βαθμού Π.Ε. Αρκαδίας  

και στα Νομικά πρόσωπα τους, όπως πραγματοποιήθηκε το έτος  2015 από το Τμήμα 

Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας, φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες και στα πιο 

κάτω διαγράμματα:  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  6.3. 1 

 ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ  ΚΑΙ ΝΠ ΠΕ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ  ΤΟ ΕΤΟΣ 

2015 

Ετος 2015 

 

Αριθμός αποφάσεων  

Νόμιμες Αποφάσεις  5021 

Άκυρες Αποφάσεις  71 

Εκτελεστές κατόπιν παρόδου 

προθεσμίας 

540 

Σύνολο 5.632 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3. 2 

 ΑΙΤΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ  2015 

Αιτίες  ακύρωσης  Αριθμός Αποφάσεων  

Παράβαση Νόμου 66 

Παράβαση τυπικής διαδικασίας 2 

Αναρμόδιο όργανο  3 

Σύνολο  71 
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Τέλος  και με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία από το Αρχείο του Τμήματος για την  

ασκούμενη από αυτό εποπτική διαδικασία  για το έτος 2016 και μέχρι σήμερα –

Σεπτέμβριος 2016, 135 έχουν  πρωτοκολληθεί προς έλεγχο 7.687 Αποφάσεις Συλλογικών 

Οργάνων ΟΤΑ α βαθμού Π.Ε. Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου και των Νομικών 

Προσώπων τους. Από αυτές   οι 4.590 αφορούν Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων ΟΤΑ Α 

Βαθμού και Νομικών Προσώπων τους και από τις οποίες μέχρι σήμερα έχουν  εξεταστεί 

4220 και έχουν ακυρωθεί  μόλις 46 Αποφάσεις (ποσοστό περίπου 1,1%).  Από αυτές, οι   

41(ποσοστό 89,13%) ακυρώθηκαν για διάφορες παραβάσεις Νομοθεσίας και οι 

5(10,86%) για τυπικούς λόγους. Συγκεκριμένα και για αυτές τις τελευταίες,  3 ελήφθησαν    

χωρίς την  απαιτούμενη πλειοψηφία, αφού    σε 19 συνολικά μέλη Δημοτικού 

Συμβουλίου  συγκεκριμένου Δήμου που κλήθηκαν νόμιμα, εμφανίστηκαν 10, 

σχηματίζοντας απαρτία. Για τις τρεις αυτές συγκεκριμένες Αποφάσεις, όμως, 

αποχώρησαν 6 Δημοτικοί Σύμβουλοι, και πάρθηκαν με ομόφωνη απόφαση των 4  

εναπομεινάντων, οι  οποίοι δε συνιστούν  την απόλυτη πλειοψηφία επί του συνιστούντος 

την απαρτία του αριθμού μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 2 ακυρώθηκαν   γιατί 

αφορούσαν Αποφάσεις  Οικονομικής Επιτροπής για μη άσκηση περαιτέρω ένδικων 

μέσων  σε Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου εις βάρος του Δήμου,  χωρίς  την 

                                                           
135 Δεν έχει συνταχθεί ακόμα απολογιστικό ενημερωτικό σημείωμα για τη λειτουργία του Τμήματος  για το 

έτος 2016 
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απαραίτητη εκ του Νόμου γνωμοδότηση δικηγόρου, κάτι που αποτελεί αιτία ακύρωσης  

σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010.   

 Από τις 41 που ακυρώθηκαν για παράβαση Νόμου, οι 12(ποσοστό  29%) αφορούσαν 

αναμόρφωση προϋπολογισμού κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά παράβαση των 

παρ. 1 & 2 του άρθρου 161 & των παρ. 6 & 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006,όπως 

αναλυτικά έχει παρουσιαστεί   και για  τα προηγούμενα έτη. 6(ποσοστό 15%) 

ακυρώθηκαν γιατί  παραβίασαν βασικές διατάξεις τέλεσης  διαγωνισμών δημοσίου. 

Συγκεκριμένα,  με τις συγκεκριμένες Αποφάσεις η Οικονομική Επιτροπή   Δήμου 

κατακύρωνε αποτέλεσμα διαγωνισμών, ως τελικό Αποφασιστικό όργανο,  τελείως  

διαφορετικά από την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, χωρίς να υπάρχει 

αιτιολογία της διαφορετικής αυτής θέσης. Σημαντικό στο σημείο αυτό είναι να τονίσουμε 

την ακύρωση Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ίδιου Δήμου  για την ίδια 

επαναλαμβανόμενη κάθε έτος  εμποροπανήγυρη, η οποία ακυρώθηκε για την ίδια 

ακριβώς αιτία, όπως και το  έτος 2014( έλλειψη εισήγησης  Δ/νση Οικονομικών του εν 

λόγω Δήμου  για τον καθορισμό τελών, όπως ορίζεται σε συγκεκριμένο άρθρο του 

Κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης).1364 Αποφάσεις(ποσοστό 10%) 

ακυρώθηκαν γιατί παρουσίαζαν   παραβάσεις της εγκυκλίου 35379/2013/17/3/2014  του 

Υπουργείου Εσωτερικών, αφού παρείχαν Νομική κάλυψη αιρετών, παρά το γεγονός ότι 

υπήρχε πόρισμα από Αρμόδια Αρχή που καταλόγιζε σε αυτούς ευθύνη. 

 Οι υπόλοιπες 18 Αποφάσεις ακυρώθηκαν για διάφορες παραβιάσεις διατάξεων 

Νόμου. 

 Χαρακτηριστικά αναφέρουμε: 

Α)Ακυρωτική Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,   με την οποία παρατηρήθηκε  μετά 

από άσκηση προσφυγής του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη καφετέριας, υπέρβαση  των ορίων 

της διακριτικής ευχέρειας της διοίκησης του Δήμου. Συγκεκριμένα το Δημοτικό 

Συμβούλιο με τη συγκεκριμένη Απόφαση   δεν ενέκρινε  το αίτημα  του ιδιοκτήτη της 

καφετέριας για παραχώρηση  κοινοχρήστου χώρου  με σκοπό την  τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων, με το αιτιολογικό ότι ο συγκεκριμένος χώρος  βρίσκεται απέναντι 

από το Δικαστικό μέγαρο, κτήριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο-χωρίς όμως  κάτι 

τέτοιο να αποδεικνύεται με  συγκεκριμένες διατάξεις και έγγραφα- ενώ  στην άλλη γωνία 

                                                           
136 Σημειωτέον, υπάρχουν Αποφάσεις  σχετικές με την ακυρωτική Απόφαση   για την εμποροπανήγυρη, οι 

οποίες θα ακυρωθούν συνεπεία της, αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί στο δείγμα των ακυρωτικών, γιατί 

ακόμα το Τμήμα δεν έχει προβεί στη σύνταξη των αντίστοιχων ακυρωτικών διοικητικών πράξεων. 
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του δικαστικού μεγάρου είχε δοθεί σχετική άδεια  τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων σε  

ιδιοκτήτη ψησταριάς, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας απέναντι στους πολίτες. 

Β)Ακυρωτικές Αποφάσεις   Δημοτικών Συμβουλίων σχετικές με διαγραφές προστίμων 

σε πολίτες, π.χ, διαγραφή προστίμου για παράβαση ΚΟΚ, χωρίς κάτι τέτοιο να εμπίπτει  

σε καμιά διάταξη  της κείμενης νομοθεσίας περί απαλλαγής  χρεών(άρθρο 174 του 

Ν.3463/2006) και  χωρίς οι  ενδιαφερόμενοι πολίτες  να έχουν υποβάλει ένσταση μετά 

τριών ημερών  ως όφειλαν βάση νόμου, αλλά μετά από  πάροδο μεγαλύτερου  χρονικού 

διαστήματος 137 από την επιβολή των προστίμων. 

Γ)Ακυρωτικές Αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, ως  τελικά Αποφασιστικά Όργανα 

επί Αναμορφώσεων προϋπολογισμού, που αποφαίνονται διαφορετικά από την 

Οικονομική Επιτροπή των Δήμων, χωρίς να αιτιολογείται η διαφορετική αυτή θέση   

Δ) Τέλος ενδεικτικά αναφέρουμε δύο  ακόμα περιπτώσεις: α)  Ακύρωση Απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία  ο Δήμος  αναπροσάρμοσε το σύστημα 

αντικειμενικού προσδιορισμού της  αξίας  των μεταβιβαζόμενων  ακινήτων  που 

βρίσκονται σε περιοχές  εντός σχεδίου  πόλης, χωρίς όμως  να έχουν ληφθεί στοιχεία  για 

την αναπροσαρμογή  τηρούμενα στο Αρχείο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, κατά παράβαση του 

αρ. 24 παρ. 6 του Ν. 2130/1993  και  χωρίς να προκύπτει από το σώμα της Απόφασης η 

ύπαρξη  εισήγησης της  Οικονομικής Επιτροπής  για την αναπροσαρμογή του Τ.Α.Π., 

κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και  

Β) η δεύτερη περίπτωση αφορά ακυρωτική απόφαση  Διοικητικού Συμβουλίου  

Δ.Ε.Υ.Α, αναφορικά με αιτήσεις  ιδιώτη για νέα παροχή ύδρευσης σε ακίνητο, για το 

οποίο υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΥΑ και  για τις οποίες το Διοικητικό  

Συμβούλιο  της Επιχείρησης αποφάσισε να μην επιβαρύνουν το νέο ιδιοκτήτη, 

αναιτιολόγητα διαφορετικά από γνωμοδότηση δικηγόρου. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 

αυτή, ο δικηγόρος  στηριζόμενος  στο άρθρο 2 παρ. 4 του Κανονισμού λειτουργίας της 

ΔΕΥΑ138, απεφάνθη ότι ο νέος ιδιοκτήτης, αφού είχε ενημερωθεί  για τα χρέη ύδρευσης  

και εφόσον  αυτά δεν καλύφτηκαν πριν την αγορά του ακινήτου, είναι υπεύθυνος για την 

καταβολή τους. 

                                                           
137 Ακόμα και μετά από 12 έτη 

138  Το συγκεκριμένο άρθρο αναφέρει « Ο νέος ιδιοκτήτης κάθε ακινήτου οφείλει να ενημερωθεί πριν την 

ολοκλήρωση της αγοράς του ακινήτου για πιθανά χρέη που έχουν σε λογαριασμούς ύδρευσης  και να 

παραλάβει το ακίνητο  αφού εξοφληθούν οι οφειλές αυτές.  Σε περίπτωση παραλαβής του ακινήτου χωρίς 

προηγούμενη εκκαθάριση χρεών ύδρευσης ή αποχέτευσης  ο νέος ιδιοκτήτης  ευθύνεται και για τα προ της 

μεταβίβασης χρέη  και η  ΔΕΥΑ μπορεί  να διεκδικήσει από αυτόν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο την 

καταβολή των χρεών» 
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 Συγκεντρωτικά, μπορούμε να δούμε τα δεδομένα  της έρευνας  για την ασκούμενη 

διοικητική εποπτεία από το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας και για το  

έτος 2016 στους πιο κάτω πίνακες και στα πιο κάτω διαγράμματα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  6.3. 3 

 ΕΛΕΓΧΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΤΑ  Α ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  ΤΟ ΕΤΟΣ 

2016 

Ετος 2016 Αριθμός αποφάσεων  

Νόμιμες Αποφάσεις  4.174 

Άκυρες Αποφάσεις  46 

Εκτελεστές κατόπιν παρόδου 

προθεσμίας 

370 

Σύνολο 4.590 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3. 4 

ΑΙΤΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΕΤΟΣ   2016 

Αιτίες  ακύρωσης  Αριθμός Αποφάσεων  

Παράβαση Νόμου 41 

Παράβαση τυπικής διαδικασίας 5 

Αναρμόδιο όργανο  0 

Σύνολο  46 
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6.4. Συνολική αποτίμηση της Διοικητικής Εποπτείας όπως ασκήθηκε από το Τμήμα 

Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας 

Από την έρευνα που διεξήχθη τόσο στο Αρχείο Αποφάσεων  του Τμήματος 

Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας για τα έτη 2013-Σεπτέμβριο 2016, αλλά και με 

βάση τα απολογιστικά ενημερωτικά σημειώματα που κατέγραψαν τη συνολική 
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λειτουργία του Τμήματος, ως εποπτικού μηχανισμού επί των Αποφάσεων των ΟΤΑ Π.Ε.  

Αρκαδίας και των εποπτευόμενων  Νομικών Προσώπων τους,  την περίοδο 2013- 

Σεπτέμβριο 2016, παρατηρούνται  τα εξής: 

Πρωτοκολλήθηκαν  συνολικά 23.717 Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων  ΟΤΑ Α 

βαθμού Π.Ε. Αρκαδίας και των αντίστοιχων Νομικών Προσώπων τους προς έλεγχο, 

σύμφωνα με το άρθρο 225  και 226 του Ν. 3852/2010. Από αυτές, τελικά εξετάστηκαν 

και εκδόθηκε Απόφαση από το Τμήμα για τη νομιμότητά τους ή μη, 21.085 

Αποφάσεις(ποσοστό 89%), ενώ για τις υπόλοιπες  2.632 Αποφάσεις πέρασε άπρακτη η 

προθεσμία ελέγχου της  Νομιμότητάς τους και απλά εκδόθηκε  διαπιστωτική πράξη  

σχετικά με τον  εκτελεστό χαρακτήρα τους, που αποτέλεσε   πιστοποίηση της  

πλασματικής νομιμότητάς τους. 

Από τις 21.085 τελικά ελεγχθείσες Αποφάσεις ακυρώθηκαν μόλις 236, δηλαδή 

ποσοστό 1,13% του συνόλου των Αποφάσεων. 

Από αυτές τις 236, οι 217 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 92%,  ακυρώθηκαν εξαιτίας  

παράβασης συγκεκριμένων διατάξεων Νόμου, οι 11 λόγω παραβιάσεων της τυπικής 

διαδικασίας λήψης τους (ποσοστό 4,6%) και οι 8 (ποσοστό 3,4%) γιατί εκδόθηκαν από 

αναρμόδιο όργανο. 

Σημαντικό στο σημείο αυτό είναι να τονίσουμε ότι: 

Α) Από αυτές τις 236 αποφάσεις, οι 200 (ποσοστό 84,7%) ακυρώθηκαν  στα πλαίσια 

της υποχρεωτικής αποστολής τους  και του συνεπαγόμενου ελέγχου Νομιμότητας από το 

Τμήμα Διοικητικού Νομού Αρκαδίας, βάση του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010.  

Β)  28 από τις 236 Αποφάσεις  (ποσοστό 11,8%) ακυρώθηκαν, μετά από διοικητική 

προσφυγή που άσκησαν  νομικά  ή φυσικά  πρόσωπα που είχαν έννομο συμφέρον 

ενώπιον του Γενικού  Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 

227 του Ν. 3852/2010. Προσφυγές κατατέθηκαν στο Τμήμα και για άλλες Αποφάσεις 

Συλλογικών Οργάνων ΟΤΑ Α βαθμού ή και Νομικών προσώπων τους, που αφού 

εξετάστηκαν και οι απόψεις των ΟΤΑ επί των αναγραφομένων στην προσφυγή, αλλά και 

οι συνολικοί φάκελοι των υποθέσεων, απερρίφθησαν ως αβάσιμες και συνεπώς 

νομιμοποιήθηκαν οι προσβαλλόμενες  με αυτές Αποφάσεις. 

Γ) 8 Αποφάσεις  (ποσοστό 3,4%) ακυρώθηκαν βάσει του Αυτεπάγγελτου Ελέγχου 

Νομιμότητας, όπως  θεσπίστηκε με το άρθρο 226 του Ν. 3852/2010.  6 από τις 

συγκεκριμένες Αποφάσεις ακυρώθηκαν μετά από καταγγελίες  ιδιωτών ή  και εταιρειών   

που θίγονταν από την έκδοσή τους. Οι συγκεκριμένες Αποφάσεις  δεν είχαν αποσταλεί 

μέσα στη νόμιμη προθεσμία  στον Ελεγκτή Νομιμότητας, παρά το γεγονός  ότι ενέπιπταν 
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στις διατάξεις του υποχρεωτικού ελέγχου του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010.  Μετά τις 

καταγγελίες το Τμήμα ζήτησε την αποστολή τους μαζί με τις απόψεις του φορέα έκδοσής 

τους επί των αναγραφόμενων στην καταγγελία.139 Η μη αποστολή τους   για έλεγχο, παρά 

το γεγονός ότι πλέον και μετά το Ν. 3463/2006 αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, δεν 

οδήγησε στην εκκίνηση πειθαρχικής διαδικασίας από το Τμήμα Διοικητικού 

Οικονομικού. Οι υπόλοιπες 2,  μαζί  με άλλες που τελικά  νομιμοποιήθηκαν, 

απεστάλησαν προς έλεγχο από τους ΟΤΑ  Νομού Αρκαδίας ή  τα  εποπτευόμενα  Νομικά  

Πρόσωπα, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνονταν  σε αυτές που υποχρεωτικά έπρεπε να 

αποστέλλονται  για έλεγχο Νομιμότητας, βάσει του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010. 

Γενικά το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας  προέβη σε έλεγχο Νομιμότητας 

Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων των 5 εποπτευόμενων Δήμων  και των  Νομικών 

Προσώπων τους, εντός διμήνου από την ημερομηνία  πρωτοκόλλησης τους στην 

Υπηρεσία, κάνοντας χρήση  του  δικαιώματος του  αυτεπάγγελτου ελέγχου,  όπως 

ορίζεται στο άρθρο 226 του Ν.3852/2010, είτε γιατί χρειαζόταν επιπλέον  χρόνο για 

συλλογή στοιχείων  που συνηγορούσαν υπέρ της νομιμότητας ή όχι αυτών,  ή γιατί 

θεώρησε  φρόνιμο και διοικητικά αποτελεσματικό να ελέγξει το πλήθος των Αποφάσεων  

που τα αρμόδια εποπτευόμενα  διοικητικά όργανα   του  έστελναν  προς έλεγχο, από το να 

τις θέσει απλά στο αρχείο, με την αιτιολογία  ότι δεν εμπίπτουν  στη διάταξη του 

υποχρεωτικού ελέγχου  Νομιμότητας, βάση του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010.  

Τέλος, σύμφωνα με ερώτημα που έγινε στη Γραμματέα της Επιτροπής του άρθρου 152 

του Ν. 3463/2006, υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας, η 

οποία είναι υπεύθυνη και για την πρωτοκόλληση και  αρχειοθέτηση των υποθέσεων της 

Επιτροπής, από τις 236 Ακυρωτικές Αποφάσεις προσβλήθηκαν ενώπιον της Επιτροπής οι 

218 (ποσοστό 92,4%) και μόλις 16 εξ’ αυτών των προσφυγών (ποσοστό 7,33%) έγιναν 

αποδεκτές. Η πλειοψηφία των Αποφάσεων αυτών αφορούσε αποδοχή προσφυγών 

Δήμων, αλλά και  νομικών και φυσικών προσώπων που είχαν έννομο συμφέρον κατά 

Αποφάσεων Ελέγχου Νομιμότητας, με τις οποίες το Τμήμα  προέβαινε σε ακύρωση  

Αποφάσεων Οικονομικών Επιτροπών Δήμων. Η Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 

3852/2010 προέβη σε αποδοχή των προσφυγών και ακύρωση των 16 ακυρωτικών  

Αποφάσεων του Τμήματος, στηριζόμενη στη βάση της λογικής  ότι η τεκμηρίωση της 

ακύρωσης, όπως αναλυτικά αναγραφόταν  από το Τμήμα στις συγκεκριμένες Αποφάσεις, 

στηριζόταν σε παρερμηνεία του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  περί εξώδικου  

                                                           
139 Αφορούσαν παραβιάσεις διαδικασίας τέλεσης διαγωνισμών 
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συμβιβασμού και  μη άσκησης περαιτέρω ένδικων μέσων για μισθολογικές απαιτήσεις  

μέχρι 30.000,00€. Συγκεκριμένα, η  Επιτροπή απεφάνθη ότι οι   συγκεκριμένες 

Ακυρωτικές Αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών αφορούσαν εξοφλήσεις τιμολογίων 

για παροχή υπηρεσιών   συμβουλευτικού χαρακτήρα  από εταιρεία και όχι μισθολογικές 

απαιτήσεις, παρά το ότι στο συλλογιστικό και αιτιολογικό τμήμα  των περισσοτέρων από 

αυτές τις Ακυρωτικές Αποφάσεις, όπως εκδόθηκαν από το Τμήμα, υπήρχαν και άλλοι 

λόγοι ακύρωσης, όπως ύπαρξη  γνωμοδοτήσεων   Ελεγκτικού Συνεδρίου  περί μη 

νόμιμης χρηματοδότησης, αφού οι περισσότερες, ως εντασσόμενες  στις  συμβάσεις 

παροχής υπηρεσιών  του άρθ. 1 παρ. β του Ν. 3316/2005, δεν ακολούθησαν τη 

διαδικασία που περιγράφεται στο συγκεκριμένο  άρθρο.  

Με βάση την τελευταία παρατήρηση, αλλά και από τα στατιστικά δεδομένα όπως 

προέκυψαν από την έρευνα,140 συμπεραίνουμε ότι η Επιτροπή του άρθρου  152  

επικύρωσε την απόλυτη πλειοψηφία  των Ακυρωτικών Αποφάσεων, όπως κρίθηκαν από 

το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας, στα πλαίσια του ελέγχου Νομιμότητας 

Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων ΟΤΑ Α  βαθμού και των ΝΠ τους ΠΕ Αρκαδίας, 

πράγμα που σημαίνει ότι και άτομα που έχουν ειδικότερες γνώσεις  επί των Νομικών και 

που απαρτίζουν την Επιτροπή του αρ. 152 του Ν. 3463/2006, έκριναν  το ίδιο με  τους 

απασχολούμενους υπαλλήλους -εισηγητές νομιμότητας   του Τμήματος  Διοικητικού Ν. 

Αρκαδίας, επί των θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αποφασίστηκαν από τα 

Συλλογικά όργανά τους. 

Συγκεντρωτικά, τα στοιχεία της έρευνας έχουν ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ  6.4.1.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ  ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΤΟΥΣ 

  Ετος 2013- Σεπτέμβριος 2016 Αποφάσεις 

Νόμιμες Αποφάσεις 20.849(ποσοστό επί συνόλου  87,9%) 

Άκυρες Αποφάσεις 236(ποσοστό επί συνόλου 1 %) 

Μη ελεγχθείσες Αποφάσεις 2.632(ποσοστό επί συνόλου 11,1%) 

Σύνολο  23.717 

 

 

 

                                                           
140 Διάγραμμα 16 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4.2.  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΒΑΣΗ ΑΙΤΙΑΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

Αιτίες ακύρωσης  Αποφάσεις 

Παράβαση Νόμου 217(92%) 

Παράβαση τυπικής διαδικασίας 11(4,6%) 
Αναρμόδιο όργανο  8(3,4%) 

Σύνολο  236 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4.3. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΒΑΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 

Τρόπος ελέγχου  Αποφάσεις 

Υποχρεωτικός έλεγχος Νομιμότητας 

(άρθρο 225  Καλλικράτη) 

200(84,7%) 

Κατόπιν άσκησης Διοικητικής 

προσφυγής  (άρθρο 227  Καλλικράτη) 

28 (11,9%) 

Αυτεπάγγελτος έλεγχος 

Νομιμότητας(άρθρο 226  Καλλικράτη) 

8 (3,4%) 

Σύνολο  236 
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6.5. Έρευνα επί του   έλεγχου  των προϋπολογισμών  των ΟΤΑ α βαθμού και των 

Νομικών προσώπων  τους ΠΕ Αρκαδίας  την περίοδο  2013-2016 

Ιδιαίτερη μνεία  πρέπει  να γίνει στη διαδικασία ελέγχου των Προϋπολογισμών ΟΤΑ 

και των Νομικών Προσώπων τους, όπως ψηφίστηκαν  τελικά με  Αποφάσεις   των 

Δημοτικών Συμβουλίων των ΟΤΑ Α  βαθμού Π.Ε. Αρκαδίας   και των  Διοικητικών 

Συμβουλίων  των Νομικών Προσώπων  τους και απεστάλησαν προς έλεγχο στο Τμήμα 

Διοικητικού Νομού Αρκαδίας.  Όπως γνωρίζουμε,  στον Προϋπολογισμό  κάθε έτους  

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναγράφονται  οι προβλεπόμενες δαπάνες  και 

ο τρόπος κατανομής τους  στους διάφορους τομείς της οικονομίας, καθώς  και τα έσοδα 
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με τις προβλεπόμενες πηγές  άντλησής τους για ένα έτος. Μέσω αυτής της  καταγραφής 

επιτυγχάνεται  η απεικόνιση  και ανάδειξη της οικονομικής πολιτικής  που θα 

ακολουθηθεί από το συγκεκριμένο Οργανισμό, στην προσπάθειά του  να πραγματώσει 

τους πολιτικούς και κοινωνικοοικονομικούς στόχους του, όπως  τους έχει 

προγραμματίσει για κάθε έτος. Η σημασία σύνταξης του είναι πολύ μεγάλη, αφού 

πρόκειται για τον οικονομικό σχεδιασμό της διοικητικής δράσης του ΟΤΑ για το επόμενο 

έτος.  Καμία δαπάνη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ΟΤΑ –κατά συνέπεια καμία 

διοικητική δράση δεν μπορεί να αναληφθεί- αν δεν είναι  καταχωρημένη σε 

συγκεκριμένο  κωδικό δαπανών του Προϋπολογισμού και εάν δεν αναγράφεται η 

συγκεκριμένη  πηγή εσόδων της, που θα εξασφαλίσει τα χρήματα για της συγκεκριμένη 

δαπάνη.141 

Η μεγάλη σημασία στη σύνταξη και  έγκριση των Προϋπολογισμών ΟΤΑ, φαίνεται  

από τα άρθρα  266 και 267 του Καλλικράτη, αλλά και από τις ΚΥΑ Υπουργείων 

Εσωτερικών και Οικονομικών που εκδίδονται ετησίως  παρέχοντας οδηγίες και  

κατευθύνσεις σχετικά με τη σύνταξη  των Προϋπολογισμών, συμπληρώνοντας  την  με 

αρ. 7028/2004  Κοινή Υπουργική Απόφαση  των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημόσιας 

Διοίκησης, Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ  253 Β)  και στις οποίες  στηρίχτηκε το 

Τμήμα  Διοικητικού Οικονομικού Νομού Αρκαδίας  για τον έλεγχο της Νομιμότητας των 

Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων ΟΤΑ  Α Βαθμού και Νομικών Προσώπων αυτών,  

σχετικών με εγκρίσεις Προϋπολογισμού.142 Σύμφωνα με αυτές, υπάρχουν συγκεκριμένες 

προθεσμίες και δικαιολογητικά που πρέπει να «συνοδεύουν»  τις Αποφάσεις των 

Συμβουλίων για ψήφιση των προϋπολογισμών, όπως αποστέλλονται στον Ελεγκτή 

Νομιμότητας για έγκριση, ενώ  ιδιαίτερη αναφορά, λόγω και της δύσκολης οικονομικής 

κατάστασης της Χώρας μας τα τελευταία χρόνια και την ανάγκη εξυγίανσης, πρέπει να 

γίνει  στην  αναγκαία  ύπαρξη εισήγησης του Παρατηρητηρίου  Οικονομικής Αυτοτέλειας  

των  ΟΤΑ,  που καθορίζει συγκεκριμένα όρια μέσα στα όποια πρέπει να κινούνται  

                                                           
141 Garrison R & Noreen E, (2005), Διοικητική Λογιστική, Κλειδάριθμος, Αθήνα, 896 σελ.,  σ. 376 αλλά και  

Παυλοπούλου Γ.,(2009), Η χρηματοοικονομική  Διαχείριση των  Δήμων, μέσω των Προϋπολογισμών, 

Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Παν. Πατρών, Πάτρα  

142 Πρόκειται  για τις με αρ. 47490/18/12/2012, 30842/31.7.2013, 29530/31.7.2015 και 26945/31/7/2015( 

ορθή επανάληψη)  ΚΥΑ Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών. Καραγιώργου Ι.,(2015), 

Προϋπολογισμός-οικονομική διαχείριση ΟΤΑ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, από την ιστοσελίδα 

www.abdattikis.gr,  προσπέλαση 9.9.2016 
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συγκεκριμένες δαπάνες ΟΤΑ, σύμφωνα με τις αρχές της  δημοσιονομικής διαχείρισης και 

της ανάγκης σύνταξης ρεαλιστικών προϋπολογισμών. 143 

 Το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας, στο πνεύμα  των αρχών της  

χρηστής Διοίκησης, της καλής πίστης και εμπιστοσύνης αλλά και στο πλαίσιο 

συνεργασίας με τους ΟΤΑ και τα Νομικά τους πρόσωπα και μη θέλοντας να 

δημιουργήσει πρόβλημα στην ορθή λειτουργία τους, όταν διαπίστωσε ελλείψεις ή 

ανακρίβειες στους Προϋπολογισμούς τους  την περίοδο 2013-2016, δεν προέβηκε ούτε 

καν στο εκ του Νόμου καθοριζόμενο δικαίωμα  αναπομπής τους, αλλά μετά από 

αλληλογραφία με τους ΟΤΑ ή τα ΝΠ  τους, των οποίων ο Προϋπολογισμός παρουσίαζε 

πρόβλημα και μετά τη διαβεβαίωση από τους τελευταίους ότι θα συμμορφωθούν με τις 

υποδείξεις σε επόμενες αναμορφώσεις προϋπολογισμών, εξέδιδε εγκριτικές Αποφάσεις, 

με συγκεκριμένες παρατηρήσεις που περιελάμβαναν τις υποδείξεις αυτές.  Οι  μόνες 

περιπτώσεις που οδήγησαν σε έγγραφα γνωστοποίησης σε συγκεκριμένα  Νομικά 

Πρόσωπα  Δήμου ότι το Τμήμα αδυνατεί να νομιμοποιήσει προϋπολογισμούς-και όχι σε 

ακυρωτικές Αποφάσεις-ήταν δύο. Συγκεκριμένα και στις δύο περιπτώσεις απεστάλησαν 

Αποφάσεις  συγκεκριμένου  Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου με τις οποίες εγκρίνονταν 

Αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων   δύο  εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων 

του, σχετικές με εγκρίσεις Προϋπολογισμών του Οικονομικού έτους 2016, τον 

Σεπτέμβριο του έτους(ενώ η όλη διαδικασία  συμπεριλαμβανομένης της  ολοκλήρωσης 

του ελέγχου Νομιμότητας επί των Προϋπολογισμών έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στο 

τέλος του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τις ανωτέρω  ΚΥΑ). Πέραν της μη τήρησης  

των προθεσμιών  για τη σύνταξη  και έγκριση του Προϋπολογισμού, οι Αποφάσεις  

απεστάλησαν και ελλιπείς (χωρίς αποστολή Αποφάσεων απολογισμού προηγούμενου 

έτους, χωρίς εισηγήσεις της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου στον οποίο ανήκουν, η 

οποία είναι απαραίτητη αφού τα δύο Νομικά Πρόσωπα έχουν περάσει στην εποπτεία και 

έλεγχο του συγκεκριμένου Δήμου, όπου μέσω συγκεκριμένων Προγραμματικών 

Συμβάσεων  επιχορηγούνται από τον Προϋπολογισμό του). Πέραν των ανωτέρω,    το 

Τμήμα ήταν αδύνατον να προβεί σε έλεγχο Νομιμότητας και σε  έκδοση εγκριτικών 

Αποφάσεων των   συγκεκριμένων Προϋπολογισμών, αφού  για το μεν  ένα Νομικό 

Πρόσωπο εκκρεμεί σύνταξη πορίσματος επί  των οικονομικών του από Ορκωτούς 

Λογιστές και Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, για το δε άλλο εκδόθηκε   πόρισμα 

                                                           
143 Το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί σχέδιο για την κατάργηση του   θεσμού του Παρατηρητηρίου  

Οικονομικής Αυτοτέλειας  ΟΤΑ, μετά από πρόταση της ΚΕΔΕ 
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Ορκωτών Λογιστών με επισημάνσεις  για σοβαρές ελλείψεις του Ιδρύματος  κατά τη 

λειτουργία του, οι οποίες δεν ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη του Προϋπολογισμού.  

Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν αντιδράσεις από το συγκεκριμένο  Δήμο και δημοσιεύματα 

στον Τύπο,144 περί  υπέρβασης των αρμοδιοτήτων ελέγχου όπως ασκήθηκε  από το 

Τμήμα  στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχουμε να κάνουμε τις εξής επισημάνσεις:  

Το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας, όπως και κάθε ελεγκτικός 

μηχανισμός των ΟΤΑ, πρέπει να  διατηρεί καλές σχέσεις με τους ΟΤΑ και τα Νομικά 

τους πρόσωπα, φροντίζοντας για την ομαλή λειτουργία τους  και τη διασφάλιση της 

κρατικής ενότητας και συνέχειας-  κάτι που φαίνεται με την έγκριση  των 

Προϋπολογισμών με παρατηρήσεις όπως προείπαμε-. Όμως, είναι υπεύθυνο ως 

εποπτεύων  οργανισμός και για τη διασφάλιση ότι η σύσταση των Προϋπολογισμών   

είναι σύμφωνη με τους Νόμους και τις  σχετικές Εγκυκλίους,  εξασφαλίζοντας  ότι 

τηρούνται οι αρχές της Νομιμότητας και συνεπώς ότι προστατεύεται ο πολίτης από 

αυθαιρεσίες αιρετών. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, πέραν των ελλείψεων, 

παρατηρήθηκε και σοβαρή παραβίαση  των προθεσμιών  έγκρισης προϋπολογισμών και 

εάν ο ελεγκτικός μηχανισμός ενέκρινε με Απόφασή του αυτούς τους Προϋπολογισμούς, 

πέρα και έξω από τα καθοριζόμενα στις Εγκυκλίους επί των Προϋπολογισμών  αποδεκτά 

όρια χρόνου και διαδικασίας, τότε ο ίδιος θα παραβίαζε τα εκ του Νόμου καθοριζόμενα 

καθήκοντά του και θα καθίστατο υπόλογος για τις ενέργειές του αυτές απέναντι στο 

Κράτος και κυρίως απέναντι στο δημότη, τον οποίον καλείται να προστατεύσει από 

κακοδιοικητικές πολιτικές των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης .  

 Τέλος, να αναφέρουμε ότι μέχρι σήμερα (Σεπτέμβριος του 2016), δεν έχει υποβληθεί 

για έλεγχο κανένας Προϋπολογισμός ΟΤΑ και Νομικού Προσώπου  Π.Ε. Αρκαδίας  για 

το έτος 2017, μια διαδικασία που σύμφωνα με την ΚΥΑ 23976/22.7.2016 πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί  με εγκριτικές Αποφάσεις  εκδιδόμενες από το Τμήμα, μέχρι  31/12/2016.  

6.6. Ανάλυση δεδομένων έρευνας  

Με βάση τα στοιχεία  που προέκυψαν από την πιο πάνω έρευνα έχουμε να κάνουμε τις 

ακόλουθες παρατηρήσεις : 

Α)  H πλειοψηφία των Αποφάσεων ΟΤΑ Α βαθμού Περιφερειακής Ενότητας 

Αρκαδίας και των Νομικών Προσώπων τους, για την περίοδο 2013-2016, εξετάστηκε ως 

                                                           
144 Βλ. παράρτημα Ι, Απόσπασμα 8 
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προς  τη Νομιμότητά τους από τους υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού 

Νομού Αρκαδίας, αφού για  το 89%  εξ’ αυτών  εκδόθηκε Εγκριτική ή Ακυρωτική 

Απόφαση του Ελεγκτή μέσα στην εκ του Νόμου  καθοριζόμενη προθεσμία, σύμφωνα με 

το άρθρο 225  και 226 του Ν. 3852/2010.  Επιπλέον και  για το υπόλοιπο 11%   των 

Αποφάσεων που δεν ελέχθησαν, εκδόθηκε διαπιστωτική πράξη για τον εκτελεστό 

χαρακτήρα τους, λόγω παρόδου της εκ του Νόμου καθοριζόμενης  30ήμερης προθεσμίας  

ελέγχου τους ή λόγω της αποστολής τους για έλεγχο πέραν της 15νθ/ημερης  προθεσμίας 

που ορίζει το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010. (Διάγραμμα 13 σελ 92) 

Β)Οι περισσότερες  των Αποφάσεων  που εξετάστηκαν   κρίθηκαν νόμιμες, ενώ  

περίπου μόλις  1% εξ’ αυτών ακυρώθηκαν. Το ποσοστό μάλιστα των ακυρωτικών 

Αποφάσεων στην τετραετία, ενώ από το 2013 έως το 2014 διπλασιάστηκε σχεδόν, στη 

συνέχεια και για τα επόμενα 3 χρόνια παρουσιάζει  μια σταθερότητα της τάξης του 1% 

και αυτό παρά  το  γεγονός  ότι διαφοροποιείται ο αριθμός  και το περιεχόμενο των 

Αποφάσεων που πρωτοκολλούνται  στο Τμήμα για έλεγχο από έτος σε έτος. 

Γ) Οι περισσότερες ακυρωτικές Αποφάσεις ακυρώθηκαν λόγω παράβασης Νόμου, σε 

ποσοστό  92%, ακολουθούμενες από αυτές που ακυρώθηκαν λόγω  μη τήρησης της 

τυπικής διαδικασίας έκδοσής τους από τα αρμόδια  όργανα  σε ποσοστό 4,6%, ενώ 

τελευταία  στην  κατηγορία αιτιών  ακύρωσης εμφανίζεται η  αναρμοδιότητα οργάνου 

έκδοσής της. Οι περισσότερες  που εμφανίζουν παραβιάσεις Νόμου σαν αιτιολογία 

ακύρωσής τους, ακυρώνονται λόγω ευθείας παράβασης Νόμου, ελάχιστες  για μη επαρκή 

αιτιολογία λήψης τους και μόλις δυο  λόγω υπέρβασης των ορίων της διακριτικής 

ευχέρειας της εξουσίας της Τοπικής  αυτοδιοίκησης  και ειδικότερα λόγω παράβασης της 

αρχής της ισότητας απέναντι στους πολίτες.  Σημαντικό στο σημείο αυτό είναι να 

αναφερθεί  ότι  στην τετραετία 2013-2016 δεν ακυρώθηκε καμιά Απόφαση ΟΤΑ Α 

βαθμού  Π.Ε. Αρκαδίας και των Νομικών Προσώπων τους ως καταχρηστική εξουσίας, 

λόγω παράβασης διαδικασιών ανακλητικής διαδικασίας σε περίπτωση ανάκλησης,  ούτε 

λόγω παράβασης δεδικασμένου δικαστικής Απόφασης.(διάγραμμα 14 σελ. 93) 

Δ)Σχετικά με την αιτιολογία της παραβίασης Νόμου, παρατηρείται μια επανάληψη  

στις αιτίες ακύρωσης από έτος σε έτος.145 Συγκεκριμένα παρατηρούμε μια  ομοιομορφία 

στις αιτίες  ακύρωσης και μάλιστα τα ποσοστά ορισμένων εξ’ αυτών παρουσιάζουν  

αυξητική  τάση από έτος σε έτος. Έτσι, η παραβίαση του άρθρου 72 παρ. 2 του Ν. 

                                                           
145 Βλ. διάγραμμα 3 σελ 75,διάγραμμα  6 σελ. 79 , διάγραμμα  9 σελ. 84  και διάγραμμα  12 σελ 88 
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3852/2010, σχετικά με λογιστικές τακτοποιήσεις μισθολογικών απαιτήσεων, που έγιναν 

χωρίς να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, παρουσιάζεται  ως αιτία ακύρωσης  το έτος 

2013 σε ποσοστό 18%,  σε ποσοστό 6% το 2014 και σε αυξημένο  ποσοστό 20% το έτος 

2015.   Σημαντική άνοδο  στην αιτιολόγηση ακύρωσης παρουσιάζει τα έτη  2014-2015  

και η παράβαση των άρθρων 158  και 161 του Ν. 3463/2006, σχετικά με αναμορφώσεις 

Προϋπολογισμού μέσω της πλασματικής έννοιας του  αποθεματικού, ως αιτιολογία 

ακύρωσης.  Έτσι το ποσοστό 34 % των Αποφάσεων που ακυρώθηκαν για το 

συγκεκριμένο λόγο το  2014, φθάνει στο εκπληκτικό 53% το έτος 2015 (ίσως και λόγω 

άγνοιας  των  ακυρωτικών Αποφάσεων του προηγούμενου έτους, εξαιτίας των νέων 

Δημοτικών αρχών, μετά τις Αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014). Μέχρι το Σεπτέμβριο 

του 2016, το ποσοστό των Αποφάσεων  που ακυρώθηκαν  για  αυτό το λόγο μπορεί να 

μειώθηκε  στο 29%, παραμένει όμως στους βασικούς λόγους  αιτιολόγησης ακύρωσης 

Αποφάσεων  λόγω παράβασης διατάξεων Νόμου. Σταθερό ποσοστό  ακυρωτικών 

Αποφάσεων λόγω παραβίασης της Εγκ. 35379/2013/17.3.2014 του ΥΠΕΣΔΑ για νομική 

κάλυψη  αιρετών, παρουσιάζεται τα έτη  2015 και 2016 (10%), ενώ  ξεχωριστή αναφορά 

πρέπει να γίνει σε Αποφάσεις  Δημοτικού Συμβουλίου  ίδιας Δημοτικής Αρχής 

συγκεκριμένου Δήμου, σχετικά με διεξαγωγή συγκεκριμένης εμποροπανήγυρης,  που 

ακυρώνονται τα έτη 2014 και 2016  με την ίδια ακριβώς αιτιολογία. Τέλος,  πρέπει να 

αναφερθούμε στη διασπορά των παραβάσεων ποικίλων  διατάξεων διαφόρων Νόμων  

που  αποτελούν αιτίες ακύρωσης πολλών Αποφάσεων συλλογικών Οργάνων ΟΤΑ α 

βαθμού και ΝΠ  Π.Ε. Αρκαδίας τα έτη  2015 και 2016, αποτελώντας μάλιστα μεγάλο 

ποσοστό αιτιολόγησης διαφόρων  περιπτώσεων ακύρωσης, ενώ σημαντικό είναι να 

τονιστεί ότι εμφανίζεται και μια επανάληψη ως προς τους  Δήμους και τα οικεία Νομικά  

Πρόσωπά τους, των οποίων οι Αποφάσεις ακυρώνονται από έτος σε έτος για τους ίδιους 

περίπου λόγους.  

Ε)Η  πλειοψηφία των Αποφάσεων συλλογικών Οργάνων ΟΤΑ Α βαθμού Π.Ε.  

Αρκαδίας ακυρώθηκαν  στα πλαίσια του υποχρεωτικού κατασταλτικού ελέγχου 

Νομιμότητας  σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 (ποσοστό 84.7% των 

ακυρωτικών Αποφάσεων). Ακολούθησαν Αποφάσεις που ακυρώθηκαν μετά από άσκηση  

διοικητικής Προσφυγής (ποσοστό 11,8% των Αποφάσεων), ενώ ο αυτεπάγγελτος 
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έλεγχος, όπως ορίζεται στο άρθρο 226 του Ν. 3852/2010, δεν φαίνεται να απέδωσε, βάση 

του μικρού  ποσοστού των Αποφάσεων που  ακυρώθηκαν  με αυτόν τον τρόπο (3,4%).146  

ΣΤ)Τέλος, το Τμήμα  Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας,  στο πνεύμα της 

χρηστής διοίκησης και βάση των αρχών της  αμοιβαίας  εμπιστοσύνης  και συνεργασίας 

του με τους ΟΤΑ του Νομού και τα εποπτευόμενά τους Νομικά Πρόσωπα, πολλές φορές 

και πριν ακυρώσει μια Απόφαση, προέβαινε-όπως προείπαμε- σε αλληλογραφία με τους 

ενδιαφερόμενους αυτοδιοικητικούς φορείς,  με την οποία  ζητούσε διευκρινίσεις ή 

επιπλέον στοιχεία, βάση των οποίων, θα γινόταν κατανοητή  η συγκεκριμένη δράση  των 

φορέων και θα εξασφαλιζόταν η νομιμότητά της,  με τελική κατάληξη την αποτροπή της 

αιτίας ακύρωσης.  Η  καλή πίστη και διάθεση του Τμήματος   για συνεργασία, φαίνεται 

άλλωστε και από την μη αναπομπή  ή ακύρωση Αποφάσεων  σχετικών με ψήφιση 

προϋπολογισμών ΟΤΑ, παρά το γεγονός ότι εμφάνιζαν ελλείψεις και  από την τελική 

έγκρισή τους με επισημάνσεις, αλλά και από τη σύνταξη εγγράφου περί μη δυνατότητας 

έγκρισης  προϋπολογισμών δύο Νομικών προσώπων του ιδίου Δήμου το 2016 και όχι   

έκδοση  ακυρωτικών  Αποφάσεων, παρά το ότι, όπως προαναφέρθηκε, παρουσίαζαν 

σημαντικές και ουσιώδεις ελλείψεις που δεν μπορούσαν να καλυφθούν ούτε με Εγκριτική 

απόφαση Προϋπολογισμών από το Τμήμα  με προϋποθέσεις. 

 6.7. Αξιολόγηση των ευρημάτων της έρευνας-Συμπεράσματα 

 Μελετώντας τα δεδομένα της διεξαχθείσας έρευνας οδηγούμαστε αρχικά στο 

συμπέρασμα   ότι το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Νομού Αρκαδίας ως ελεγκτικός 

μηχανισμός Αποφάσεων ΟΤΑ  Α βαθμού Περιφερειακής Ενότητας  Αρκαδίας και των 

εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων  τους λειτούργησε παραγωγικά, με την έννοια ότι 

εξέτασε ως προς τη Νομιμότητα την πλειοψηφία των Αποφάσεων που απεστάλησαν προς 

έλεγχο.  Οι τρεις μόλις υπάλληλοι του Τμήματος- ο ένας μάλιστα  προστέθηκε στο 

δυναμικό του το Φεβρουάριο του 2015-  που απασχολούνται στην διερεύνηση της 

Νομιμότητας ή μη των Αποφάσεων ΟΤΑ,  φαίνεται να υπερέβαλλαν εαυτό, αφού 

κατάφεραν και έλεγξαν το 89% των εισερχομένων στη Υπηρεσία Αποφάσεων 

Συλλογικών Οργάνων  5 Δήμων και  των  εποπτευόμενων Νομικών προσώπων τους, ενώ 

ήταν επιφορτισμένοι και με την έκδοση Αποφάσεων επί των θεωρούμενων Νομίμων 

Αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων της  Περιφέρειας Πελ/σου, καθώς και με άλλα 

                                                           
146 Βλ. διάγραμμα 15 σελ. 93 
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αντικείμενα της Αποκεντρωμένης. Το γεγονός της μεγάλης προσπάθειας που κατέβαλαν  

ενισχύεται και από το γεγονός ότι  για το πλήθος των   2.632 Αποφάσεων   που τελικά  

δεν εξετάστηκαν ως προς τη Νομιμότητά τους  συνολικά και τα 4 χρόνια, είτε γιατί 

παρήλθε άπρακτη  η προθεσμία ελέγχου τους,  είτε γιατί δεν απεστάλησαν  εντός της 

νόμιμης προθεσμίας προς έλεγχο,  εκδόθηκαν διαπιστωτικές πράξεις  ως  προς την 

εκτελεστότητά τους, όπως ορίζεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τμήμα Γ, 

Απόφαση  34/2008 και Ε.Σ. Απόφαση  227/2009. Βέβαια, η ύπαρξη ενός  ποσοστού  

ύψους 11% του συνόλου   Αποφάσεων που δεν εξετάστηκαν ως προς τη νομιμότητά τους, 

καταδεικνύει την υπερφόρτωση των ελαχίστων απασχολούμενων στο Τμήμα με όγκο 

Αποφάσεων, καθώς επίσης και τη χρονοκαθυστέρηση που  συνεπάγεται η ολοκλήρωση 

του ελέγχου σε κάποιες εξ’ αυτών,  με την ανάγκη  μεταβίβασης μέσω ταχυδρομείου  του 

φακέλου της υπόθεσης στην έδρα της Αποκεντρωμένης στην Πάτρα για τη συνυπογραφή  

της ιεραρχίας  και την τελική υπογραφή από το Γενικό Γραμματέα.  Η καθυστέρηση  

επιστροφής από την έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδας και Ιονίου   στο Τμήμα  Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας  πολλών 

Αποφάσεων που είχαν ελεγχθεί από τους εισηγητές του Τμήματος ως προς τη 

Νομιμότητά τους, είχε ως αποτέλεσμα να περάσει άπρακτη η νόμιμη προθεσμία έκδοσης 

Απόφασης ως προς τη νομιμότητά τους, γεγονός που  «ακύρωσε» τον όποιο έλεγχο και 

τελικά  οδήγησε  στην έκδοση απλών διαπιστωτικών πράξεων   ως προς την 

εκτελεστότητά τους.  

Σχετικά με την αποτελεσματικότητα του ελέγχου Νομιμότητας όπως ασκήθηκε από το 

Τμήμα και δεδομένου της παραδοχής ότι ο έλεγχος αυτός  : 

α) διενεργείται βάση της  αρχής νομιμότητας, σύμφωνα με την οποία η  διοικητική  

δράση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες δικαίου και να μην αντίκειται σε αυτούς 

και 

β) δεν πρέπει να είναι επιφανειακός, αλλά θα πρέπει να γίνεται  βάση αναλυτικής 

μελέτης της εκδοθείσας πράξης και του δεδομένου θεσμικού πλαισίου που ισχύει κάθε 

φορά, 

 έχουμε να  κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: 

Α)Η πλειοψηφία των ελεγχθεισών Αποφάσεων κρίθηκαν συνολικά και για τα 4  έτη 

2013-2016, ως νόμιμες, σε ποσοστό 88% περίπου του συνόλου των εισερχομένων 

Αποφάσεων. Τούτο  μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως. Θα μπορούσαμε να 
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ισχυριστούμε ότι, όντως  τα Συλλογικά Όργανα και οι αιρετοί στους ΟΤΑ Α βαθμού  ΠΕ 

Αρκαδίας καθώς και στα Νομικά πρόσωπά τους και  μετά τους  Ν. 3463/2006 και Ν. 

3852/2010, σύμφωνα  με τους οποίους   η μη αποστολή των καθορισμένων Αποφάσεων 

για έλεγχο συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, συμμορφώνονται με τον διενεργηθέντα 

έλεγχο  και ξέροντας ότι   δεν μπορούν να μη στείλουν Αποφάσεις για έλεγχο, 

προσπαθούν να ακολουθήσουν  τη νόμιμη διαδικασία τόσο στο τυπικό μέρος λήψης 

Απόφασης, όσο και στο ουσιαστικό Νομικό πλαίσιο που ακολουθείται  κάθε φορά. 

Μια άλλη εκδοχή  και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η άμεση εκλογή των αιρετών  

από το λαό  τους δίνει έρεισμα παντοδυναμίας  το οποίο  τους οδηγεί στη μη αποδοχή  

του ελέγχου των πράξεων που εκδίδουν από άλλη βαθμίδα της διοίκησης,  είναι ότι   το 

μεγάλο ποσοστό των Νόμιμων  Αποφάσεων  μπορεί  να εκδηλώνει μια απροθυμία ή 

παράλειψη αποστολής «επικίνδυνων» προς ακύρωση Αποφάσεων, όπως άλλωστε είχαν 

διαπιστώσει και  προαναφερθείσες Εκθέσεις  του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτ/σης, του 

Επιθεωρητή Δημόσιας  Διοίκησης και του Συνηγόρου του πολίτη, για την τακτική των 

αιρετών  πριν το 2010.   Με άλλα λόγια,  η καθολική νομιμοποίηση των Αποφάσεων  

Συλλογικών Οργάνων ΟΤΑ και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων τους, πιθανόν 

να οφείλεται στην εσκεμμένη αποστολή επιλεγμένων Αποφάσεων για έλεγχο από τους 

ΟΤΑ και  τα Νομικά πρόσωπά τους, για τις οποίες υπάρχει μια  βεβαιότητα  σχετικά με 

την νομιμότητα τόσο της διαδικασίας, όσο και τη ουσίας τους. Με αυτό τον τρόπο 

«αποκρύπτονται» από τον Ελεγκτή Αποφάσεις,  για τις οποίες  υπάρχουν αμφιβολίες 

σχετικά με τη  νομιμότητά τους, παρά το γεγονός ότι κάτι τέτοιο, όπως είπαμε και στο 

θεωρητικό κομμάτι της εργασίας μας, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, βάση του Ν. 

3463/2006, του  Ν. 3852/2010 και  των πράξεων  189/2009 και 227/2009 του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. Τούτο βέβαια θα μπορούσε να καταρριφθεί στη βάση  της λογικής ότι πολλές 

φορές ακολουθούν και άλλοι Ελεγκτικοί μηχανισμοί για διάφορες κατηγορίες 

Αποφάσεων,147 οι οποίοι  αναζητούν την Απόφαση του Ελεγκτή Νομιμότητας 

προκειμένου να ολοκληρώσουν τον έλεγχό τους,  οπότε  η εσκεμμένη μη αποστολή τους 

για έλεγχο Νομιμότητας στο αρμόδιο Όργανο θα δημιουργούσε επιπλέον προβλήματα 

στην εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ ή των  ΝΠ τους. Και εδώ υπάρχει ο αντίλογος, ότι  

πολλές Αποφάσεις  ΟΤΑ Π.Ε. Αρκαδίας που έπρεπε  να  έχουν αποσταλεί για έλεγχο 

Νομιμότητας, βάση του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010, στάλθηκαν μετά από προσφυγές 

ενδιαφερομένων και μετά από την  συνεπαγόμενη της κατατεθείσας προσφυγής 

                                                           
147 Π.χ. έλεγχοι διενεργούμενοι  από το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με διάφορες πληρωμές  
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αναζήτησή τους από το Τμήμα Διοικητικού –Οικονομικού Νομού Αρκαδίας. Άλλες εξ 

αυτών νομιμοποιήθηκαν, άλλες ακυρώθηκαν, βάση του αυτεπάγγελτου ελέγχου 

Νομιμότητας του άρθρου 226 του Ν. 3852/2010. Βέβαια, η μη  έγκαιρη αποστολή 

Αποφάσεων ΟΤΑ και   των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, μπορεί  να μην είναι 

απόλυτα εσκεμμένη, αλλά να οφείλεται  και  στην σύγχυση που έχει διαπιστωθεί  σχετικά 

με την εναρκτήρια ημερομηνία αποστολής τους, που πολλές φορές συνεπάγεται την 

πάροδο της καθοριζόμενης προθεσμίας, κατά συνέπεια το μη έλεγχο και την πλασματική 

Νομιμοποίηση τους.148 

Η έγκριση του μεγάλου αριθμού Αποφάσεων ΟΤΑ Α βαθμού Ν. Αρκαδίας και των 

Νομικών Προσώπων τους, μπορεί να οφείλεται και στην έλλειψη εμπειρίας, 

συγκεκριμένης κατάρτισης, γνώσης,  ενημέρωσης  ή εκπαίδευσης/επιμόρφωσης  σε 

Νομικά ζητήματα  και  στη νέα Νομολογία, των απασχολούμενων στο Τμήμα  

Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας με αρμοδιότητα  τον Έλεγχο Νομιμότητας 

Αποφάσεων. Η δυσχέρεια αυτή, σε συνδυασμό με την ελλιπή στελέχωση του Τμήματος  

σε  προσωπικό και το μεγάλο αριθμό των εισερχομένων Αποφάσεων προς έλεγχο, καθώς 

και το ποικίλο περιεχόμενό τους, αλλά και σε σχέση με το γεγονός ότι στο  

Οργανόγραμμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  και ιδιαίτερα στα Τμήματα Διοικητικού 

Οικονομικού που έχουν επωμιστεί το έργο του ελέγχου Νομιμότητας των Αποφάσεων 

ΟΤΑ μέχρι τη λειτουργία της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, δεν έχει 

προβλεφθεί η δημιουργία Νομικής Υπηρεσίας, ή οποιασδήποτε Νομικής στήριξης  μέσω 

πρόσληψης Νομικών Συμβούλων, μπορεί να οδηγεί τελικά σε επιφανειακή πολλές φορές 

«ανάγνωση» των Αποφάσεων   και   κατά συνέπεια σε καθολική νομιμοποίησή τους. Σε 

αυτό  μπορεί να συνηγορεί και το γεγονός ότι δυο εκ των τριών υπαλλήλων που 

ασχολούνται με τον έλεγχο Νομιμότητας, έχουν επωμιστεί και το βάρος χειρισμού και 

άλλων  υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου, στο πλαίσιο άσκησης παράλληλων καθηκόντων,  γεγονός που οδηγεί  σε έλλειψη 

χρόνου για ουσιαστικό και ενδελεχή έλεγχο των απεσταλμένων Αποφάσεων, πόσο 

μάλλον στην αναζήτηση και έλεγχο αυτών που δεν αποστέλλονται υποχρεωτικά για 

έλεγχο, βάση του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010. 

                                                           
148 Πολλά ερωτήματα  φθάνουν καθημερινά στο Τμήμα σχετικά με την 15/μερη προθεσμία που δίνει ο 

Νόμος  στους ΟΤΑ για αποστολή των Αποφάσεων. Το βασικό ερώτημα είναι αν άρχεται από την 

ημερομηνία λήψης της μέχρι την είσοδο και συνεπαγόμενη  πρωτοκόλλησή της στο Τμήμα για έλεγχο ή 

από την ημερομηνία λήψης της μέχρι την ημερομηνία αποστολής της από τον ΟΤΑ ή το ΝΠ(ημερομηνία 

δηλαδή που εκφέρει το διαβιβαστικό της Απόφασης έγγραφό τους) 
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 Συνδυαστικά της τελευταίας παρατήρησης, σχετικά με την καθολική νομιμοποίηση 

Αποφάσεων συνδυαστικά με τον   μικρό  αριθμό των απασχολούμενων στο Τμήμα 

Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας, των ελλείψεων  γνώσης/ενημέρωσης σε θέματα 

Νομολογίας, των παράλληλων καθηκόντων των εισηγητών  και του μεγάλου αριθμού και 

ποικιλίας περιεχομένου εισερχομένων Αποφάσεων προς έλεγχο, θα μπορούσε να 

προστεθεί και η  δυσχέρεια που προκύπτει από την καθοριζόμενη προθεσμία 

ολοκλήρωσης της διοικητικής εποπτείας, εντός του χρονικού διαστήματος των 30 

ημερών. Η δυσκολία που συνάντησαν οι εργαζόμενοι  στο Τμήμα Διοικητικού 

Οικονομικού Ν. Αρκαδίας στη διεξαγωγή ουσιαστικού και ενδελεχούς  ελέγχου των 

πολυάριθμων Αποφάσεων εντός της προθεσμίας, φαίνεται τόσο από το ποσοστό 11% του 

συνόλου που δεν εξετάστηκαν τελικά ως προς τη νομιμότητά τους  όσο και από τη χρήση 

της 2μηνης προθεσμίας  του αυτεπάγγελτου ελέγχου  Νομιμότητας, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 226 του Ν. 3852/2010, για την ολοκλήρωση του ελέγχου σε κάποιες εξ αυτών. 

 Πέραν των ανωτέρω, υπάρχει  όντως μια τάση της διοίκησης να  εκδίδει Αποφάσεις 

υπέρ των διαφόρων βαθμίδων της και όχι ευνοϊκά για το διοικούμενο, όπως αναφέρθηκε 

και στο θεωρητικό κομμάτι. Αυτό έχει ως συνέπεια, να παραβλέπονται κάποιες μικρές  

«ατασθαλίες»  των Οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τελικά να εγκρίνονται 

Αποφάσεις  με επισημάνσεις από την Αποκεντρωμένη, όπως είδαμε να συμβαίνει στις 

περιπτώσεις ελεγχόμενων Προϋπολογισμών   των ΟΤΑ Α βαθμού, που αυτή εποπτεύει. Η 

τάση αυτή καταδεικνύεται και από την επιεική στάση του Τμήματος και τη συνεπαγόμενη 

μη εκκίνηση  πειθαρχικής διαδικασίας, όταν παρατηρήθηκε μη αποστολή  Αποφάσεων 

που ενέπιπταν στον υποχρεωτικό έλεγχο, αλλά και μια επανάληψη των αιτιών ακύρωσης 

από έτος σε έτος, καταστάσεις που αποδείκνυαν τη μη τήρηση  των άρθρων 154 του Ν. 

3463/2006 και 231 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τα οποία η μη συμμόρφωση των ΟΤΑ 

με τις υποδείξεις του Ελεγκτή Νομιμότητας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. 

Β) Συνέπεια του μεγάλου ποσοστού των εγκριτικών Αποφάσεων είναι  ο αριθμός των 

ακυρωτικών Αποφάσεων να είναι πολύ μικρός  σε σχέση με τις συνολικά εισερχόμενες  

Αποφάσεις ( μόλις 1% του συνόλου για όλη την τριετία).  

Το 2013, μάλιστα, το ποσοστό ακύρωσης είναι πολύ μικρό(0,52%του συνόλου των 

εξεταζόμενων Αποφάσεων ΟΤΑ), γεγονός που μπορεί να αποδοθεί και στην  ως άνω 

αναφερόμενη έλλειψη εμπειρίας του προσωπικού στο Έλεγχο Νομιμότητας  στο Τμήμα 

Διοικητικού Οικονομικού Νομού Αρκαδίας που, σαφώς, ήταν πολύ μεγαλύτερη στα  

πρώτα χρόνια  της λειτουργίας του ως ελεγκτικού  μηχανισμού. Η διαδικασία της 
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διοικητικής Εποπτείας ήταν καινούρια και για το Τμήμα και για τους συγκεκριμένους 

υπαλλήλους. Μόλις τους  τελευταίους μήνες του 2011 άρχισε ουσιαστικά να λειτουργεί  

η άσκηση της διοικητικής εποπτείας από το εν λόγω Τμήμα, οπότε και διαβιβάστηκαν  σε 

αυτό πληθώρα υποθέσεων και φακέλων,  χωρίς να έχουν ελεγχθεί,  από το Τμήμα 

Τοπικής Αυτ/σης και Αποκέντρωσης  της  πρώην Περιφέρειας Πελ/σου που διενεργούσε,  

βάση του  προηγούμενου  νομοθετικού  καθεστώτος, τον έλεγχο Νομιμότητας.  Η 

υπερφόρτωση του Τμήματος με Αποφάσεις, χωρίς προηγούμενη  ενημέρωση επί της 

διαδικασίας ελέγχου, είναι λογικό  να μην οδηγεί –τουλάχιστον  την αρχική περίοδο 

δραστηριοποίησής του ως ελεγκτικού  μηχανισμού - σε αποδοτική και αποτελεσματική 

λειτουργία του. 

Το έτος 2014 παρουσιάζεται μια άνοδο στις ακυρωτικές Αποφάσεις σε ένα ποσοστό 

που παραμένει περίπου το ίδιο και τα επόμενα 2 έτη. Η άνοδος αυτή μπορεί να 

αιτιολογηθεί  αφενός μεν, από το γεγονός της ανάληψης καθηκόντων  νέων  

αυτοδιοικητικών Αρχών μετά τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του 2014  και τη 

συνεπαγόμενη απειρία τους σε θέματα που άπτονταν των αρμοδιοτήτων τους, αφετέρου   

στη σχετική εξοικείωση των εργαζομένων στο Τμήμα με τη διαδικασία, και την ενίσχυσή  

του  με ένα ακόμη εργαζόμενο. Πέραν της μικρής ανόδου, το ποσοστό περίπου  του 1% 

των ακυρωτικών Αποφάσεων  στις συνολικές, καθ’ όλη την τριετία 2014-2016 παραμένει 

μικρό. 

Γ) Σε όλες τις ακυρωτικές Αποφάσεις, όπως προείπαμε, υπάρχει ξεχωριστό εδάφιο που 

καταδεικνύει αναλυτικά τις αιτίες ακύρωσης.  Το γεγονός ότι το  μεγαλύτερο ποσοστό 

των  ακυρωτικών Αποφάσεων  και στα 4 έτη οφείλεται  σε παραβιάσεις Νομικών 

διατάξεων, μπορεί να σημαίνει  ότι οι Δημοτικές Αρχές δεν είναι ενημερωμένες ή 

τουλάχιστον επαρκώς ενημερωμένες σε  θέματα Νομολογίας σχετικά με τις υποθέσεις με 

τις οποίες απασχολούνται και για τις οποίες αποφασίζουν. Η έλλειψη ενημέρωσης  στο 

συγκεκριμένο κλάδο τόσο των  Δημοτικών Αρχών, όσο και των απασχολούμενων στο 

Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας, μπορεί να συνεπάγεται και την 

αντιφατικότητα στην ερμηνεία του Νόμου σχετικά με το τι είναι νόμιμο ή μη από τις 

διάφορες βαθμίδες της Διοίκησης.   Ή, σε συνδυασμό  και με τις παρατηρήσεις στις  

αναφερόμενες στο θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας, Εκθέσεις του Συνηγόρου 

του Πολίτη και του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης,  να αποδεικνύει  ότι  οι αιρετοί δεν 

ενδιαφέρονται  τόσο να εφαρμόσουν τη νόμιμη διαδικασία, όσο να  λειτουργήσουν όπως 

επιθυμούν  για να πραγματώσουν  το έργο που θέλουν,  στηριζόμενοι στο λαϊκό έρεισμα, 
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αδιαφορώντας και  παρεκκλίνοντας λίγο ή πολύ  από τα αναφερόμενα στη σχετική της  

υπόθεσης Νομοθεσίας.  Αυτό θα μπορούσε να υποστηριχτεί και από το γεγονός ότι 

υπάρχει μια επανάληψη στις αιτίες ακύρωσης από έτος σε έτος. Βέβαια η επανάληψη 

αυτή,  πέρα από τη μη διάθεση συμμόρφωσης των Δημοτικών Αρχών  στα όσα 

υποδεικνύει μια   άλλη βαθμίδα διοίκησης στις «ισχυροποιημένες» μέσω της εκλογής 

τους από το λαό Δημοτικές Αρχές, μπορεί να οφείλεται και στην αποκτηθείσα με τον 

πέρασμα των χρόνων εμπειρία των απασχολούμενων στο Τμήμα Διοικητικού 

Οικονομικού Ν. Αρκαδίας, που τους διασφαλίζει την ετοιμότητά τους σε εντοπισμό 

παρόμοιων  αιτιών ακύρωσης αποφάσεων ΟΤΑ από έτος σε έτος. Η  αποκτηθείσα  

εμπειρία στον εντοπισμό λόγων ακύρωσης Αποφάσεων ΟΤΑ, φαίνεται και από το 

γεγονός ότι  τόσο  το έτος 2015 όσο  και το έτος 2016, ένα μεγάλο ποσοστό των 

ακυρωτικών Αποφάσεων  στηρίζεται σε ποικιλία  παραβιάσεων διαφόρων διατάξεων 

Νόμου. Το γεγονός ότι τα τελευταία 2 χρόνια πέρα από τις επαναλαμβανόμενες 

αιτιολογήσεις ακύρωσης, εμφανίζεται και μια ποικιλία, ελλιπής στα δύο πρώτα χρόνια 

της διεξαχθείσας έρευνας, στις παραβιάσεις  διαφόρων  διατάξεων Νόμων ως αιτία 

ακύρωσης, αποδεικνύει ότι οι απασχολούμενοι στο Τμήμα, απέκτησαν ικανότητα 

εντοπισμού παραβιάσεων και άλλων διατάξεων Νόμων, πέραν των επαναλαμβανόμενων, 

η οποία  και καθώς δεν αυξήθηκε  σημαντικά ούτε ο αριθμός των απασχολούμενων στον 

έλεγχο Νομιμότητας, ούτε υπήρξε κάποια  ιδιαίτερη επιμόρφωση/ενημέρωση επί της 

Νομολογίας,  καταδεικνύει  την εξοικείωσή τους με το αντικείμενο της εργασίας τους. 

Δ) Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος δεν φαίνεται να απέδωσε. Και  αυτό  αφού  μικρό 

ποσοστό των συνολικά ακυρωτικών Αποφάσεων στηρίχτηκε  σε αυτόν. Αυτό αποδεικνύει 

τη  μειωμένη δυνατότητα εντοπισμού Αποφάσεων Οργάνων  των Δημοτικών Αρχών και 

των Ν.Π. τους από τον Ελεγκτή Νομιμότητας, παρά το γεγονός ότι  ο «Καλλικράτης» 

νομοθέτησε  και την υποχρεωτική ανάρτηση Αποφάσεων στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». Η 

αναζήτηση Αποφάσεων, όμως, πέραν των απεσταλμένων  για έλεγχο από τους ΟΤΑ και 

τα Νομικά πρόσωπά τους, προϋποθέτει επαρκές εργατικό  δυναμικό   και επιπλέον χρόνο 

και κόπο στο καθημερινό ωράριο εργασίας των υπηρετούντων στο Τμήμα Διοικητικού 

Οικονομικού Ν. Αρκαδίας.  Όμως, τούτο καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο, αν όχι αδύνατο, 

αν συνδυαστεί   με τη   «φτωχή» στελέχωση  του  Ελεγκτικού  μηχανισμού, σε 

συνδυασμό με την υπερφόρτωση εργασίας τόσο  του υποχρεωτικού ελέγχου Νομιμότητας 

όσο και των λοιπών υποχρεώσεων των απασχολούμενων με τον έλεγχο και   σε άλλα 
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αντικείμενα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 

Ιονίου. 

Ε)Πέραν των ανωτέρω και βάση του γεγονότος ότι η Επιτροπή του αρ. 152 Ν. 

3463/2006 κατακύρωσε την πλειοψηφία των ακυρωτικών Αποφάσεων, όπως εκδόθηκαν 

από το Τμήμα, μετά την απόρριψη της πλειοψηφίας των  προσφυγών κατά αυτών, 

αποδεικνύει και από ένα ακόμα Ελεγκτικό Σώμα, αποτελούμενο μάλιστα και από 

δικαστές, ότι τουλάχιστον όσες ακυρωτικές Αποφάσεις εκδόθηκαν,  στηρίχτηκαν σε 

διατάξεις Νόμου ορθά ερμηνευμένες, άρα και δίκαια εκδιδόμενες  με αυτόν τον τρόπο, 

εξασφαλίζοντας την τήρηση της νομιμότητας   κατά συνέπεια την  αποτελεσματική 

προστασία του πολίτη. 

ΣΤ)Τέλος, σχετικά με το βασικό ερώτημα «κατά πόσο ο έλεγχος νομιμότητας   και 

ειδικότερα η ακυρωτική διαδικασία περιορίζει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια 

των ΟΤΑ» βάση των στοιχείων της έρευνας έχουμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι:  

 Ο έλεγχος που ασκήθηκε σε όλες τις Αποφάσεις συλλογικών Οργάνων ΟΤΑ και Ν.Π. 

τους ήταν κατασταλτικός. Συνεπεία του γεγονότος αυτού, δεν μπορεί να υποστηριχτεί ότι 

παρεμπόδιζε πρωτοβουλίες και  ελεύθερες δράσεις των ΟΤΑ. Τη στιγμή που  η 

πλειοψηφία των απεσταλμένων Αποφάσεων ελέγχθηκε  και όσες ακυρώθηκαν είχαν 

πλήρη αιτιολογία ακύρωσης και ανέφεραν τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής σε αυτές 

από το όργανο που της εξέδωσε ή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο είχε 

έννομο συμφέρον ενώπιον της αναφερόμενης στις ακυρωτικές Αποφάσεις  Αρχής, 

μπορούμε να πούμε ότι περισσότερο διασφάλιζαν παρά παρεμπόδιζαν τις Δημοτικές 

Αρχές στο έργο τους, το οποίο   πρέπει να έχει επίκεντρο  τον πολίτη και την  

εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Ας μη ξεχνάμε ότι οι  ΟΤΑ δημιουργούνται για 

την  άμεση εξυπηρέτηση του δημότη και την εξασφάλιση του τοπικού συμφέροντος, 

πάντα μέσα στα όρια που ορίζει ο Νόμος και ο εκάστοτε αιρετός αυτόν τον σκοπό 

καλείται να υπηρετήσει. 

Ακόμα και για τις περιπτώσεις για τις οποίες   κατηγορήθηκε το Τμήμα ότι έκανε 

έλεγχο εισχωρώντας στην ουσία των υποθέσεων, όπως στην περίπτωση ακύρωσης 

Αποφάσεων σχετικά με λειτουργία  συγκεκριμένης εμποροπανήγυρης ή τη μη έκδοση 
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Εγκριτικών  Αποφάσεων επί προϋπολογισμών Νομικών Προσώπων  συγκεκριμένου 

Δήμου, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 149 

 Στην πρώτη περίπτωση, δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή Απόφαση καθορισμού 

τελών συγκεκριμένης εμποροπανήγυρης «αγνοώντας» τους όρους του Κανονισμού 

λειτουργίας της, όπως είχε ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του ίδιου Δήμου. Αν το 

Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας εθελοτυφλούσε στη συγκεκριμένη 

περίπτωση και αποδεχόταν  τη διαδικασία καθορισμού των τελών, όπως ψηφίστηκε με 

την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην ουσία θα αναιρούσε την προηγούμενη  

Απόφαση του ίδιου Συμβουλίου περί του κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, 

αλλά και την εγκριτική Απόφαση που εξέδωσε επ’ αυτής. Η ακυρωτική Απόφαση 

σχετικά με τη λειτουργία της εμποροπανήγυρης δεν στόχευε στο να μην πραγματοποιηθεί  

αυτή, σε αντίθεση με την επιθυμία της Δημοτικής Αρχής, αλλά να ακολουθηθεί η νόμιμη 

διαδικασία πραγματοποίησής της, όπως άλλωστε ο ίδιος ο Δήμος είχε ψηφίσει βάση του 

Κανονισμού λειτουργίας της. Εάν ο Δήμος επιθυμούσε να ακολουθήσει διαφορετική 

πορεία, όπως έκανε, θα μπορούσε να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο, να τροποποιήσει 

τον Κανονισμό λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης, και να επανέλθει με την Απόφαση 

καθορισμού των τελών, χωρίς να δημιουργηθούν  θέματα  στην εύρυθμη λειτουργία της.  

 Στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήξουμε και για την έλλειψη εγκριτικών Αποφάσεων 

επί των Προϋπολογισμών των δύο  ΝΠ συγκεκριμένου Δήμου. Αναφερόμενοι σε 

προηγούμενη ενότητα στη σημασία του προϋπολογισμού για την λειτουργία των ΟΤΑ 

και των Ν.Π. τους και τη στιγμή που υπάρχουν Νόμοι και Εγκύκλιοι που καθορίζουν μια 

συγκεκριμένη διαδικασία, το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας, ως 

Ελεγκτικός μηχανισμός, δεν θα μπορούσε να διαπιστώσει μη τήρησή της και να προβεί 

σε έγκριση Απόφασης. Όπως τονίστηκε, οι παραβιάσεις ήταν ισχυρές και καθολικές  και 

το κυριότερο μια Εγκριτική Απόφαση  Προϋπολογισμού έτους ακόμα και με επισημάνεις  

σε χρονική περίοδο κοντά στη λήξη του, θα σήμαινε ότι το Τμήμα  θα εθελοτυφλούσε 

στην «παράνομη» λειτουργία του συγκεκριμένου Νομικού Προσώπου, χωρίς την ύπαρξη 

εγκεκριμένου Προϋπολογισμού για τους 8 μήνες του έτους που προηγήθηκαν.   Άλλωστε 

βασικός λόγος δημιουργίας του Ελεγκτικού μηχανισμού  είναι η εξακρίβωση της 

Νομιμότητας ή μη των Αποφάσεων των Δημοτικών Αρχών και σε περίπτωση που 

                                                           
149 Βλ. σχετικά δημοσιεύματα τύπου στο Παράρτημα Ι, αποσπάσματα 7 & 8 
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διαπιστωθεί η παραβίαση της,  η επέμβαση  του με σκοπό τη διασφάλιση του δημοσίου 

συμφέροντος. 

 Εν  κατακλείδι,  και βάση της διεξαχθείσας έρευνας, καταλήγουμε στα εξής 

συμπεράσματα: 

  Α) Ο έλεγχος Νομιμότητας των Αποφάσεων ΟΤΑ Α βαθμού και των ΝΠ τους,  όπως 

διενεργήθηκε  από το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας, ήταν σίγουρα 

παραγωγικός, με την έννοια ότι  εξετάστηκε η Νομιμότητα στην πλειοψηφία των 

απεσταλμένων Αποφάσεων ΟΤΑ, μέσα στην καθοριζόμενη  εκ του Νόμου προθεσμία, 

περιορίζοντας το τεκμήριο της  πλασματικής νομιμότητας τους  μέσω της παρόδου της 

αποκλειστικής εκ του Νόμου  προθεσμίας Ελέγχου. 

Β)Για το χαρακτηρισμό του ως αποτελεσματικό, δεν υπάρχουν  επαρκή στοιχεία, 

καθότι, δεν γνωρίζουμε αν  στο μεγάλο ποσοστό Αποφάσεων  που εγκρίθηκαν, υπήρχαν 

περιπτώσεις που έπρεπε να ακυρωθούν, αλλά κάτι τέτοιο δεν  κατέστη δυνατό, είτε γιατί  

οι Δημοτικές Αρχές κατάφεραν και «κάλυψαν» επιμελώς κάποια στοιχεία, ή απλά οι 

υπηρετούντες υπάλληλοι στον έλεγχο-εισηγητές επί της νομιμότητας ή μη των 

Αποφάσεων, αλλά και η  συνυπογράφουσα  ιεραρχία- δεν είχαν την γνώση και εμπειρία  

αλλά και το χρόνο σε συνδυασμό με τον περιορισμένο αριθμό τους και την περιορισμένη 

εκ του Νόμου  προθεσμία  ολοκλήρωσης του ελέγχου, για να  καταφέρουν να διακρίνουν 

τις περιπτώσεις αυτές. 

 Άλλωστε, η αποτελεσματικότητα ενός ελέγχου φαίνεται και από την τελική εφαρμογή 

του με στόχο την  εξυπηρέτηση του πολίτη και του δημόσιου συμφέροντος, για την οποία 

στη συγκεκριμένη περίπτωση το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας δεν έχει 

στοιχεία. Ο ρόλος του Ελεγκτικού μηχανισμού είναι να ελέγξει  κατά πόσο μια εκδοθείσα 

πράξη οργάνου  ΟΤΑ ή ΝΠ είναι νόμιμη ή όχι, εκδίδοντας σχετική  Απόφαση επί 

νομιμότητας ή ακυρότητάς της. Η εφαρμογή  στην πράξη της  Απόφασης του Ελεγκτικού 

μηχανισμού και ιδιαίτερα της αντίδρασης των ΟΤΑ σε Ακυρωτικές Αποφάσεις, δεν  

ελέγχεται παρά μόνο και εφόσον υπάρξει καταγγελία, οπότε και δύναται να κινηθεί 

πειθαρχική διαδικασία, περί μη συμμόρφωσης με τις υποδείξεις του ελέγχου. Από τα 

δεδομένα της έρευνας, δεν αποδεικνύεται κάποια σχετική καταγγελία απόδειξης μη 

συμμόρφωσης.  Το μόνο στοιχείο που αποδεικνύει την έλλειψη συμμόρφωσης των ΟΤΑ 

στις υποδείξεις –Αποφάσεις επί της Νομιμότητας του Ελεγκτή, είναι, όπως αναφέρθηκε, 

η τάση επανάληψης στις αιτίες ακύρωσης παραβίασης συγκεκριμένων διατάξεων Νόμου 

από έτος σε έτος. Αυτή η επανάληψη και εφόσον οφείλεται όχι σε άγνοια προηγούμενων 
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ακυρωτικών Αποφάσεων αλλά σε εσκεμμένη παράλειψη εφαρμογής των αποτελεσμάτων 

ελέγχου, δηλώνει και την μερική αναποτελεσματικότητα του, αποδεικνύοντας ότι οι  

άρχουσες Δημοτικές Αρχές αρνούνται τη συμμόρφωση σε επιταγές μιας Ελεγκτικής 

Αρχής την οποία δεν αποδέχονται. 

Γ) Ο έλεγχος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αποτελεσματικός, ως προς το σύνολο 

των ακυρωτικών Αποφάσεων, αφού η πλειοψηφία τους εγκρίθηκε  με  την απόρριψη 

προσφυγών  επί αυτών από τη  Επιτροπή του  αρ. 152  του  Ν. 3463/2006. Σημαντικό στο 

σημείο αυτό είναι να τονίσουμε την σαφήνεια και επάρκεια της  αιτιολόγησης της 

ακύρωσης σε όλες τις  Ακυρωτικές Αποφάσεις, που αποτέλεσε βασικό παράγοντα  για 

την τελική επικύρωσή τους από την ως άνω Επιτροπή. 

Δ) Ο έλεγχος Νομιμότητας σαφώς και είναι αναγκαίος. Τούτο προκύπτει από την 

πρόβλεψή του σε όλα τα Νομοθετήματα  σχετικά με τη διάρθρωση και οργάνωση της 

διακυβέρνησης της Χώρας, από τις αρχές ήδη του 19ου αιώνα, αλλά και από το γεγονός  

ότι οι αιρετοί  στους  Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης , πολλές φορές, θεωρούν   ότι 

μπορούν να  λειτουργούν αυτοβούλως, χωρίς κανέναν έλεγχο,  ως κυρίαρχοι των 

Δημοτικών Αρχών  των οποίων προΐστανται.  Ο πολίτης,  πρέπει να προασπίζεται από 

την αυθαίρετη κακοδιοικητική πολιτική κάποιων αιρετών και πρέπει  να του παρέχεται 

κάποια ασφαλιστική  δικλείδα για τη διασφάλιση του συμφέροντός του. Η ύπαρξη 236 

ακυρωτικών Αποφάσεων, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα έρευνα, αποδεικνύει 

άλλωστε την αναγκαιότητά του, γιατί εάν δεν υφίστατο ο συγκεκριμένος έλεγχος, οι 

Αποφάσεις αυτές θα εκτελούνταν ως νόμιμες, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στην 

εύρυθμη  και νόμιμη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην εξυπηρέτηση των 

συμφερόντων  του πολίτη. 

 Ε)  Τέλος και ως προς τον ισχυρισμό της παρεμπόδισης της ελεύθερης δράσης και 

πρωτοβουλίας της τοπικής αυτοδιοίκησης  από το θεσμό της διοικητικής εποπτείας θα 

λέγαμε ότι δεν ευσταθεί,  εφόσον ο ασκηθείς έλεγχος είναι κατασταλτικός και όχι 

προληπτικός. Κανένας μηχανισμός δε μπορεί να παρεμποδίζει τους ΟΤΑ και τα Νομικά 

Πρόσωπά τους από την ελεύθερη και αυτοτελή διαχείριση των υποθέσεων τους, 

ορίζοντας πώς θα κινηθούν και πώς θα διαθέσουν τους πόρους τους. Όμως  το Σύνταγμα, 

στο ίδιο άρθρο που προβλέπει την ελευθερία δράσης των ΟΤΑ προβλέπει και την  

άσκηση ελέγχου επί των πράξεων τους, με την έννοια της άσκησης αυτών μέσα στα όρια 

που ορίζει ο Νόμος.   Τα πιθανά προβλήματα που δημιουργούνται  στη δράση των ΟΤΑ 

μέσω της ακύρωσης διοικητικών  πράξεών τους  θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν   οι 
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ιθύνοντες σε αυτούς πραγμάτωναν τους στόχους και τα προγράμματά τους, 

ακολουθώντας  εξ αρχής τη νόμιμη διαδικασία, όπως προβλέπεται από σχετικές διατάξεις 

Νόμου. Εξάλλου, οι ΟΤΑ διασφαλίζονται και ως προς το θεσμό της διοικητικής 

εποπτείας, αφού πέραν του άμεσου Ελεγκτή τους, οι κατά περίοδοι διατάξεις Νόμων 

σχετικές  με τη διοικητική εποπτεία ορίζουν και άλλα Όργανα ενώπιον των οποίων  

μπορούν να καταφύγουν, εάν θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από τον Ελεγκτή.  

 Οι ΟΤΑ δημιουργούνται  για την εξυπηρέτηση  των  δημοτών τους και του τοπικού 

συμφέροντος, με στόχο την τοπική ανάπτυξη  και εξέλιξη, ως βάση όμως για το κοινό 

καλό και το γενικό συμφέρον. Για να το πετύχουν αυτό, ο Νομοθέτης κατοχυρώνει το 

δικαίωμα της ανεξάρτητης δράσης τους ως προς τον τρόπο χειρισμού των τοπικών 

υποθέσεων, αρκεί να είναι σύμφωνες με το πλαίσιο που αυτός ορίζει.   Αυτοτέλεια, όπως 

είπαμε δε σημαίνει  και αυτονομία, αφού οι ΟΤΑ είναι κομμάτι του Κράτους, εκλέγονται 

από το λαό και τα συμφέροντα του πρέπει να προασπίζουν.  Σε αυτή τη λογική προκύπτει  

και η αναγκαιότητα του Ελεγκτικού μηχανισμού, όχι ως τροχοπέδη στην λειτουργική 

δράση των ΟΤΑ, αλλά ως  εγγυητή   της διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος στη 

βάση της κρατικής ενότητας που πρέπει να χαρακτηρίζει τον τρόπο διακυβέρνησης  της 

Χώρας. 

 6.8.Προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προβλημάτων που 

δημιουργεί ο Έλεγχος Νομιμότητας 

 Από τα όσα αναλύθηκαν τόσο στο θεωρητικό κομμάτι της  παρούσας εργασίας αλλά 

και από τη διεξαχθείσα έρευνα   πάνω στη διοικητική εποπτεία στους ΟΤΑ Α Βαθμού  

Π.Ε. Αρκαδίας και στα Νομικά Πρόσωπά τους, όπως ασκήθηκε από το Τμήμα 

Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας, έγινε κατανοητό ότι παρά το γεγονός ότι η 

Διοικητική εποπτεία είναι ένας σημαντικός θεσμός που διασφαλίζει τη νομιμότητα  και 

την ενότητα της δράσης της δημόσιας διοίκησης, παρουσιάζει προβλήματα που έχουν να 

κάνουν τόσο με την αποτελεσματική άσκησή της, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης  μέσα στα πλαίσια της  διοικητικής αυτοτέλειάς της. Τούτο 

αποδεικνύεται από την  ύπαρξη πληθώρας  Νομοθετημάτων που προσπάθησαν να τη 

ρυθμίσουν, από τα προβλήματα που παρατηρηθήκαν κατά τη διαδικασία άσκησής της 

μέσα από  περιγραφή Εκθέσεων αρμόδιων Οργάνων, αλλά και από τη δυσκολία 

ερμηνείας της ορθολογικής και αποτελεσματικής άσκησής της  από το Τμήμα 

Διοικητικού Οικονομικού Νομού Αρκαδίας. 
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 Όσο ο έλεγχος Νομιμότητας ασκείται μεταβατικά από τις Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις, καλό θα ήταν και για να αποφευχθούν  προβλήματα κατά την άσκησή του 

στο μέλλον, και μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Α.Υ.Ε. ΟΤΑ, να στελεχωθεί αρχικά 

ποσοτικά και ποιοτικά από προσωπικό, με ειδικές γνώσεις και προσόντα στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο.  Η επαρκής στελέχωση θα πρέπει να συνδυαστεί με την 

κατανόηση της σημασίας άσκησης αποτελεσματικού  ελέγχου, κυρίως από τους ιθύνοντες 

της Αποκεντρωμένης, αλλά και από τους απασχολούμενους στο αντικείμενο αυτό, έτσι 

ώστε να υπάρχει αποκλειστικότητα   στην ενασχόληση με αυτό και κατάργηση της  

«διάθεσης» των υπαλλήλων και σε άλλα Τμήματα μέσω του θεσμού της άσκησης 

παράλληλων καθηκόντων. Επιπροσθέτως, οι απασχολούμενοι υπάλληλοι στο 

συγκεκριμένο αντικείμενο θα πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία του ρόλου που ασκούν 

στην  εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και στη διατήρηση της ενότητας της, 

έτσι ώστε να επιδείξουν μεγάλη υπευθυνότητα στην ενάσκηση του συγκεκριμένου 

καθήκοντος και να κρίνουν αντικειμενικά επί της τήρησης ή μη της νόμιμης διαδικασίας 

από τους εποπτευόμενους ΟΤΑ, με βάση τα όσα ορίζει ο Νόμος για την προάσπιση του 

δημοσίου συμφέροντος.  

Εφόσον  οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έχουν επιφορτιστεί με το έργο του Ελέγχου, 

το οποίο πρέπει να ασκείται εντός συγκεκριμένων προθεσμιών  και μέχρι την έναρξη 

λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, η ύπαρξη  Νομικής Υπηρεσίας 

ή τουλάχιστον η  πρόβλεψη  πρόσληψης εξωτερικού Νομικού συνεργάτη σε κάθε Νομό, 

θα βοηθούσε σημαντικά το έργο των ήδη απασχολούμενων στο Τμήμα Διοικητικού 

Οικονομικού Ν. Αρκαδίας, τουλάχιστον, ως προς την ερμηνεία των Νόμων και των 

σχετικών Εγκυκλίων από αυτούς. 

 Σημαντικό στα σημείο αυτό είναι να τονίσουμε την ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης και 

επιμόρφωσης  των απασχολούμενων με τον έλεγχο, αλλά και των εργαζόμενων και 

αιρετών  των ΟΤΑ  σε θέματα σχετικά με καινούριες Νομολογίες και τις ερμηνείες τους,  

καθώς και με τον ιδανικό και νόμιμο  τρόπο άσκησης της διοικητικής εποπτείας αυτής 

καθ’ αυτής,  μέσα από Οργανισμούς της Υπηρεσίας ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα 

στον οποίο αυτοί υπάγονται. Τέτοια σεμινάρια, κατά καιρούς διοργανώνονται  από 

ιδιωτικές επιχειρήσεις ενημέρωσης με καταβολή αντίστοιχου  χρηματικού αντίτιμου και 

περιορισμένο αριθμό  εκπαιδευόμενων. Οι  δύσκολοι καιροί που διανύουμε οικονομικά 

τόσο σε εθνικό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο, καθιστούν δύσκολη την παρακολούθησή 

τους, αφού τα περισσότερα εξ αυτών των σεμιναρίων διεξάγονται εκτός της περιοχής 
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μόνιμης κατοικίας των εργαζομένων, κάτι που σημαίνει  καταβολή μεγαλύτερου 

χρηματικού ποσού, που εκτός  της αμοιβής παρακολούθησης περιλαμβάνει και το κόστος 

διαμονής και διατροφής για τις μέρες που αυτά εκπονούνται. Κατανοούμε ότι αυτή  η 

κατάσταση λειτουργεί ανατρεπτικά  για  υπαλλήλους που ενδιαφέρονται να τα 

παρακολουθήσουν, ως απαραίτητη προϋπόθεση   για τη  σωστή εκτέλεση του έργου τους, 

ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. 

 Στα πλαίσια ορθολογικής άσκησης της διοικητικής εποπτείας από το Τμήμα, αλλά και 

ενάσκησης  χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης καλό θα είναι και στην περίπτωση 

που υπάρχει προβληματισμός ως προς των τρόπο χειρισμού μιας τοπικής υπόθεσης,  να 

διεξάγονται συναντήσεις μεταξύ της Προϊσταμένης Αρχής   του Τμήματος και των 

Υπαλλήλων-εισηγητών  του επί της Νομιμότητας με τους αιρετούς και τους χειριστές –

υπαλλήλους ΟΤΑ της υπόθεσης,  πριν την εκτέλεσή της, με σκοπό τις ανταλλαγές 

απόψεων   για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας  αλλά συνάμα και  νόμιμης λύσης- 

αντιμετώπισης της κατάστασης, πριν την  έκδοση της όποιας διαπιστωτικής πράξης 

σχετικά με την εκτέλεσή της και την αποφυγή με αυτό τον τρόπο  έκδοσης ακυρωτικών 

πράξεων από τον Ελεγκτή, με οποιεσδήποτε συνέπειες  έχει αυτό στην ομαλή λειτουργία 

των ΟΤΑ.  Με αυτό τον τρόπο θα αποφεύγεται και η συχνή αντιφατικότητα  που 

παρατηρείται στην ερμηνεία των Νόμων μεταξύ των ΟΤΑ και του Ελεγκτικού 

μηχανισμού, με συνέπεια τη συμπόρευση και την επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης και 

επικύρωσης Αποφάσεων, αποδεικτικά της κρατικής ενότητας, προς όφελος του πολίτη 

και του συμφέροντός του.  

Στην επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του ελέγχου θα μπορούσε να 

συμβάλλει και η ευρύτερη  χρήση της τεχνολογίας από το Τμήμα  Διοικητικού 

Οικονομικού Ν. Αρκαδίας,  με  ταυτόχρονη ενίσχυση των υπαρχόντων πόρων και των 

υπαρχουσών  υποδομών, αλλά και  σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, έτσι ώστε η διαβίβαση των υποθέσεων και Αποφάσεων 

στην ιεραρχία για συνυπογραφή  και τελική υπογραφή  και έγκρισή τους να γίνεται μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα να μην σπαταλείται πολύτιμος 

χρόνος ως προς την τελική υπογραφή πολλών Αποφάσεων, οδηγώντας τελικά στη 

τήρηση των νομίμων προθεσμιών έκδοσης τους και στην τελική και ουσιαστική  εξέταση 

των υποθέσεων ως προς τη Νομιμότητά τους και όχι στην πλασματική νομιμοποίησή 

τους μέσω της παρόδου της αποκλειστικής εκ του Νόμου προθεσμίας ελέγχου τους. Στο 

ίδιο αποτέλεσμα θα οδηγούσε και η εκχώρηση δικαιώματος τελικής  υπογραφής για 
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πολλές από αυτές  τις Αποφάσεις στον Προϊστάμενο του Τμήματος, που και εμπειρία 

διαθέτει και γνώση επί των Νομικών θεμάτων. Η δυνατότητα εξουσιοδότησης 

δικαιώματος  τελικής υπογραφής στον Προϊστάμενο του Τμήματος,    σε συνδυασμό με  

τον  διενεργηθέντα έλεγχο των εισηγητών, εξασφαλίζει και καλύτερη γνώση των 

υποθέσεων, λόγω της εγγύτητας των θεμάτων, άρα  τελικά μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα ελέγχου. 

Στα πλαίσια της μέτρησης της αποτελεσματικότητας του ελέγχου πρακτικά, θα πρέπει 

να τύχει εφαρμογής το άρθρο 229 του Καλλικράτη και ειδικότερα οι παρ. 1 και 2, σχετικά 

με τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων του Ελεγκτή, προκειμένου να διαμορφώνει ιδία 

άποψη, κάτι που θα συντελέσει και στην αντικειμενικότερη σύνταξη της Ετήσιας έκθεσης 

των Ελεγκτών, όπως προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, σχετικά με  την ορθή λειτουργία του 

Ελέγχου.  Η πρακτική  εφαρμογή, βέβαια, του άρθρου αυτού προϋποθέτει  επιπλέον 

στελέχωση  της Υπηρεσίας Ελέγχου με ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί  με την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας 

ΟΤΑ. 

 Γενικότερα, οριστική λύση στα όποια προβλήματα  δημιουργούνται κατά το 

μεταβατικό στάδιο άσκησης της διοικητικής εποπτείας από τις Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις και ειδικότερα  στην τάση που υπάρχει οι εκδιδόμενες Αποφάσεις του 

Ελεγκτή να είναι υπέρ της διοίκησης και όχι του διοικούμενου, θα δοθεί με την  

αποδέσμευση  της άσκησης εποπτείας  από  αποκεντρωμένο όργανο της δημόσιας 

διοίκησης και ειδικότερα  μέσω της απαρχής λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας 

Εποπτείας ΟΤΑ, όπως ψηφίστηκε με τον «Καλλικράτη», με όποιες τροποποιήσεις 

προτάθηκαν με το Σχέδιο Νόμου του 2016 που προωθείται προς ψήφιση.  Η νέα αυτή 

Υπηρεσία, στελεχωμένη από επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο  διακρίνεται 

από κατοχή ιδιαίτερων προσόντων και μη υπαγόμενη σε κάποια Προϊστάμενη Αρχή της  

Κρατικής Διοίκησης, αλλά λειτουργώντας αυτοτελώς ως ανεξάρτητη Αρχή, θα μπορέσει 

να δράσει  αποτελεσματικότερα  ως  Ελεγκτικός   μηχανισμός, πέρα και έξω από επιταγές 

της εκάστοτε Κυβερνητικής πολιτικής. Μια ανεξάρτητη  εποπτική Αρχή που  θα γίνει  

περισσότερο αποδεκτή από τους αιρετούς της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης  ως Ελεγκτικός 

μηχανισμός, αφού η δραστηριότητά της δεν θα είναι άσκηση ελέγχου  από μια άλλη 

βαθμίδα δημόσιας διοίκησης  στους «παντοδύναμους» εκπροσώπους της  Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, αλλά από ένα ανεξάρτητο φορέα στον οποίο πρέπει να αποστέλλουν τις  
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όποιες Αποφάσεις τους και στις υποδείξεις του οποίου θα πρέπει να συμμορφώνονται, 

ειδάλλως θα  έχουν κυρώσεις.  

Στην  αποτελεσματική άσκηση Εποπτείας  από την Ανεξάρτητη Αρχή  Εποπτείας 

ΟΤΑ, θα συντελέσει και η πρόβλεψη δημιουργίας 13  Υπηρεσιών, μια για κάθε αιρετή 

Περιφέρεια, σε σχέση με τις 7 που προέβλεπε ο Καλλικράτης. Η αύξηση του αριθμού των 

Αρχών, θα σημάνει επιμερισμό των υποθέσεων και με αυτόν τον τρόπο θα  έχουμε 

αποφόρτιση από τον υπερβολικά μεγάλο όγκο εργασίας, που σε συνδυασμό με την 

στελέχωση με περισσότερο και ποιοτικότερο από άποψη κατοχής  ειδικών προσόντων 

προσωπικό, θα οδηγήσει σε έναν λεπτομερέστερο και ουσιαστικότερο έλεγχο των 

πράξεων και των προσώπων της  δημόσιας διοίκησης,  κατά συνέπεια  σε μια 

ορθολογικότερη και ποιοτικότερη άσκηση της από όλες τις βαθμίδες της. 
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7.ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

  Η Δημόσια Διοίκηση με την επιβολή κανόνων και την εφαρμογή πολιτικών, στοχεύει  

ή πρέπει να στοχεύει στην εξυπηρέτηση του πολίτη  και στην αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας του απέναντι στο  Κράτος και στα διάφορα όργανα του, τα 

οποία αναλαμβάνουν να πραγματώσουν τις δημόσιες αυτές πολιτικές.  

 Στα πλαίσια άσκησης αυτών των πολιτικών θεσπίζεται ο Δημόσιος τομέας με τη 

μορφή του Κράτους υπό τη στενή έννοια, των ΟΤΑ Α και Β Βαθμού και των Νομικών 

προσώπων τους, που αναλαμβάνουν να θέσουν σε εφαρμογή τα προγράμματα της  

δημόσιας διοίκησης, εξυπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον και προάγοντας το κοινό καλό 

για όλους τους πολίτες. 

Τα τελευταία χρόνια,  τα διάφορα  Νομοθετήματα που θεσπίζονται, προβλέπουν την 

ενίσχυση των αποκεντρωτικών μηχανισμών δημόσιας διοίκησης, ενώ το Σύνταγμα στο 

άρθρο του 102, κατοχυρώνει τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Οργανισμών 

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης, με την έννοια της ελεύθερης διαχείρισης των τοπικών 

υποθέσεων και  διάθεσης  των οικονομικών πόρων τους, στην  προσπάθεια να  

πραγματώσουν τα προγράμματά τους, όπως οι ίδιοι τα έχουν ορίσει. 

Όμως, η αυτοτέλεια και ελευθερία των ΟΤΑ, δεν πρέπει να είναι πέρα και έξω  από το 

Νομοθετικό πλαίσιο που το ίδιο το Κράτος έχει θεσπίσει, στη βάση της  προάσπισης των 

συμφερόντων του πολίτη. Η Δημόσια Διοίκηση, εξαιτίας του δημοκρατικού χαρακτήρα 

της και της αρχής της νομιμότητας βάση της οποίας οφείλει να λειτουργεί,  πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, ενότητα και συνέχεια,   γι’ αυτό άλλωστε έχει θεσπιστεί 

και  ο θεσμός του  ελέγχου της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να πάρει διάφορες 

μορφές-κοινοβουλευτικός,  διοικητικός, ενδιάμεσος ή έλεγχος από διάφορα  άλλα 

ελεγκτικά όργανα. 

Ο διοικητικός έλεγχος, ειδικότερα, μπορεί να πάρει δύο μορφές: αυτή του ιεραρχικού 

ελέγχου, που ασκείται  μέσα στο ίδιο Νομικό πρόσωπο, από την ιεραρχικά ανώτερη 

διοικητική μονάδα στην κατώτερη, για την εξασφάλιση της ενότητας δράσης του 

προσώπου αυτού στην προσπάθεια επίτευξης  της αποστολής του και της διοικητικής 

εποπτείας, που στην ουσία πρόκειται για έλεγχο που ασκείται  από το κράτος, είτε από 
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μετακλητά μονοπρόσωπα όργανα, ή από συλλογικά, απαρτιζόμενα και από εκπροσώπους 

του δικαστικού κλάδου, σε άλλα εποπτευόμενα διακριτά Νομικά Πρόσωπα. 

Αυτή η διοικητική εποπτεία αποτελεί στην ουσία και το θεσμικό αντιστάθμισμα της 

διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, που μπορεί να οδηγήσει και σε 

μερική ή ολική ακύρωση πράξεων τους και σε επιβολή κυρώσεων στις Δημοτικές αρχές 

για συγκεκριμένες πράξεις, αν αποδειχτεί ότι οι  τελευταίες  δεν ήταν σύμφωνες  με το  

τυπικό ή θεσμικό πλαίσιο που το ίδιο το Κράτος έχει ορίσει. 

 Συνεπεία της παροχής στον Ελεγκτικό μηχανισμό της δυνατότητας  ακύρωσης των 

πράξεων των ΟΤΑ, είναι η γέννηση  διαμαρτυρίας κάποιων αιρετών αλλά και μια  γενική 

αντίληψη ότι ο έλεγχος αυτός περιορίζει την ελευθερία δράσης των ΟΤΑ και  τις  

πρωτοβουλίες των Δημοτικών αρχόντων, κάποιοι από τους οποίους πιστεύουν ότι η 

άμεση εκλογή τους από το εκλογικό  σώμα, νομιμοποιεί στην πράξη τις  όποιες ενέργειές 

τους και δεν χρειάζεται επιπλέον νομιμοποίηση από κάποια  άλλη διοικητική αρχή. Τούτο 

αποδεικνύεται τόσο από τις αναφερόμενες Εκθέσεις  αρμόδιων οργάνων  στο θεωρητικό 

τμήμα της εργασίας μας, αλλά και από την πραγματοποιηθείσα έρευνα, από όπου 

προέκυψε ότι ούτε  απεστάλησαν όλες οι Αποφάσεις   των Δημοτικών Αρχών για έλεγχο, 

ούτε συμμορφώθηκαν καθολικά με τις ακυρώσεις του Ελεγκτή, όπως έπρεπε βάση 

Νόμου,  αφού  από έτος σε έτος εμφανίζεται μια επανάληψη στις αιτίες ακύρωσης. Πέραν 

αυτών των στοιχείων, οι  διαμαρτυρίες  συγκεκριμένων Δημάρχων για υπέρβαση 

καθηκόντων του Ελεγκτή,  όπως  προέκυψαν μέσα από δημοσιεύματα τύπου150 για  

ακυρωτικές Αποφάσεις  που εκδόθηκαν από το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. 

Αρκαδίας, αποτελεί έμπρακτη  απόδειξη της απαξίωσης  του θεσμού της διοικητικής 

εποπτείας, όπως τουλάχιστον ασκείται μέχρι σήμερα, από τους «παντοδύναμους», λόγω 

της  άμεσης εκλογής τους, αιρετούς. 

 Όπως τονίστηκε πολλάκις στα προηγούμενα κεφάλαια, η διοικητική αυτοτέλεια δεν 

σημαίνει και διοικητική αυτονομία. Οι ΟΤΑ σαφώς και έχουν δικαίωμα ελεύθερης 

δράσης, η οποία περιορίζεται  από την υποχρέωση  τους να τηρούν τη νομιμότητα  προς 

όφελος του τοπικού και γενικού δημοσίου συμφέροντος. Το εκλογικό σώμα  δίνει στους 

αιρετούς της  Τ.Α. την πολιτική εντολή να λειτουργήσουν αυτοβούλως για τη διαχείριση 

των τοπικών υποθέσεων, όμως η ελευθερία αυτή περιορίζεται  από την αξιολόγηση του 

κατά πόσο οι δράσεις τους υπερασπίζουν το δημόσιο τοπικό συμφέρον. Για την 

                                                           
150 Παράρτημα Ι, αποσπάσματα 7,8,9 
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υπεράσπιση αυτή, το Κράτος έχει θεσπίσει πληθώρα Νόμων, τους οποίους καλούνται και 

οι αιρετοί των ΟΤΑ να τους εφαρμόσουν  και να μην υπερβούν  τα όρια τους στην 

προσπάθεια πραγμάτωσης των πολιτικών προγραμμάτων τους.  Η διασφάλιση της 

τήρησης του Νόμου  προβάλει την ανάγκη δημιουργίας Ελεγκτικών μηχανισμών της 

Δημόσιας δράσης, οι οποίοι σαφώς και δεν ορίζουν στους ΟΤΑ πώς θα λειτουργήσουν, 

ελέγχουν όμως και  κρίνουν κατά πόσο η δράση τους  είναι μέσα στα επιτρεπτά ή  όχι 

Νομικά πλαίσια, προβαίνοντας σε  έκδοση αντίστοιχου περιεχομένου διοικητικών 

πράξεων, διασφαλίζοντας  τη νομιμότητα και τη συνέχεια της δημόσιας διοικητικής  

δράσης. Το γεγονός ότι η κύρια αιτία ακύρωσης των διοικητικών πράξεων των ΟΤΑ είναι 

η  μη τήρηση συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων, όπως προέκυψε και  από την  

πρωτογενή μας έρευνα, καταδεικνύει  αφενός μεν την έλλειψη ενημέρωσης τους στην 

κωδικοποίηση Νόμων, αφετέρου δε την εσκεμμένη παραβίαση του Νόμου από τους 

αιρετούς και τη συνεπαγόμενη ανάγκη ύπαρξης  ενός ελεγκτικού μηχανισμού, που θα 

τους «υποδείξει» το λάθος και θα διασφαλίσει τη νομιμότητα της δράσης τους. 

Δυστυχώς, και η άσκηση της  διοικητικής εποπτείας παρά την αναγκαιότητά της  

χαρακτηρίζεται από πλήθος προβλημάτων που δημιουργούν τελικά μεγάλα εμπόδια στη 

διασφάλιση της εξυπηρέτησης του Δημοσίου συμφέροντος. Τα προβλήματα στους 

μηχανισμούς της διοικητικής εποπτείας συνοψίζονται σε θέματα  ποιοτικής και ποσοτικής 

στελέχωσης τους, στην έλλειψη ενημέρωσης σε  θέματα νέων Νομολογιών και 

συνεργασίας με τους ΟΤΑ, σε προβλήματα σχετικά με τις τιθέμενες προθεσμίες ελέγχου, 

σε γραφειοκρατικά θέματα, αλλά  και στην παθογενή νοοτροπία πολλών αιρετών που δεν 

δέχονται τον έλεγχο που ασκείται στη δράση τους από έναν άλλο διοικητικό οργανισμό 

και που συνεπώς τους οδηγεί είτε στη μη αποστολή για έλεγχο σημαντικών αποφάσεων 

τους, ή στη τελική μη  συμμόρφωσή τους  με τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού. Πέραν 

αυτών, υπάρχει μια τάση της διοίκησης να λειτουργεί υπέρ μιας οποιασδήποτε άλλης 

βαθμίδας της, παρά υπέρ του διοικούμενου, πράγμα που αποδείχτηκε και στην έρευνα 

που διεξήχθη, με την αποφυγή του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας να 

εκδώσει ακυρωτικές Αποφάσεις επί προϋπολογισμών ΟΤΑ, παρά το ότι εμφάνιζαν 

ελλείψεις ή να κινήσει πειθαρχική διαδικασία, όταν παραβιάστηκαν τα άρθρα 154 του Ν. 

3463/2006 και 231 του Ν. 3852/2010, περί υποχρεωτικής συμμόρφωσης των ΟΤΑ στα 

όσα υποδεικνύει ο Ελεγκτής Νομιμότητας.  Η σημασία αλλά και  τα προβλήματα που 

προκύπτουν στην προσπάθεια εφαρμογής της διοικητικής εποπτείας διαφαίνονται και 

μέσω της πληθώρας  των Νομοθετημάτων που την προβλέπουν, όπου στην ουσία και 
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μέχρι το Ν. 3852/2010, απλά εναλλάσσουν ως Ελεγκτές της Νομιμότητας ΟΤΑ 

μετακλητά  διορισμένα πρόσωπα, χωρίς διασφάλιση κατοχής συγκεκριμένων προσόντων 

γι’ αυτό το σκοπό, τοποθετημένα από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις, που καλούνται να 

ασκήσουν έλεγχο στα νομικά πρόσωπα που εποπτεύουν, συνεπικουρούμενοι  στο έργο 

τους, μετά το 1994, από Επιτροπές που αποτελούνται και από δικαστές. Η ανομοιογένεια 

στη σύνθεση, όμως, των Ελεγκτικών οργάνων καθώς και το γεγονός ότι η  άσκηση της 

διοικητικής εποπτείας είναι μια μόνο από τις πολλές αρμοδιότητες τους, που δεν 

επιτρέπει την αποκλειστικότητα και την άσκηση  της δέουσας προσοχή και προσήλωσης 

που θα έπρεπε να χαρακτηρίζει αυτό το αντικείμενο, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την 

αποτελεσματικότητα του έργου τους. Τούτο προβλέπεται να  αντιμετωπιστεί με τη  

δημιουργία μιας ανεξάρτητης Υπηρεσίας Ελέγχου, υπαγόμενης απευθείας στον Υπουργό 

Εσωτερικών, όπως ψηφίστηκε με το πρόγραμμα  «Καλλικράτης», της Αυτοτελούς 

Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, που θα διοικείται και θα στελεχώνεται από άτομα με 

ιδιαίτερα προσόντα  συναφή  με το δικαστικό κλάδο και το έργο που καλούνται να 

υπηρετήσουν, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τόσο την αποτελεσματική λειτουργία 

της, όσο και την ευκολότερη προσαρμογή των αιρετών στον έλεγχο που δεν θα 

προέρχεται απλά από μια άλλη βαθμίδα της δημόσιας διοίκησης. 

Η δημόσια διοίκηση πρέπει να ασκείται βάση των αρχών νομιμότητας, προστασίας 

του πολίτη και διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος που βασίζεται στις αρχές της 

ισότητας, αναλογικότητας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, χρηστής διοίκησης και της 

διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Όλες οι βαθμίδες άσκησης της, στο μέτρο και στο 

βαθμό που τους ορίζει το Σύνταγμα και ο Νόμος, πρέπει να ασκούν τις αρμοδιότητές τους 

ακολουθώντας και μη παρεκκλίνοντας των αρχών αυτών. Έτσι, οι ΟΤΑ, πρέπει να 

χειρίζονται τις τοπικές υποθέσεις που τους αναλογούν ελεύθερα, στη βάση  όμως που 

ορίζει ο Νόμος και με επίκεντρο το συμφέρον του πολίτη. Ο μηχανισμός άσκησης της 

διοικητικής εποπτείας από την άλλη, συνειδητοποιώντας τη σπουδαιότητα του ρόλου που 

καλείται να ασκήσει, πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ενέργειες αυτές κινούνται στα πλαίσια 

που ορίζει ο Νόμος, νομιμοποιώντας τις νόμιμες και ακυρώνοντας τις μη νόμιμες 

διοικητικές πράξεις των ΟΤΑ. Με αυτόν τον τρόπο μόνο θα ξεπεραστούν φαινόμενα 

κακοδιοίκησης και διαφθοράς, θα εξασφαλιστεί η κρατική  συνέχεια και ενότητα, με 

τελικό κερδισμένο  τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας,  μέσω της προαγωγής του 

δημόσιου συμφέροντος και της  δίκαιης και ισότιμης εξυπηρέτησης του πολίτη. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

   Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τις δυο  βαθμίδες τους, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 102  παρ. 2 του Συντάγματος, χαίρουν διοικητικής και οικονομικής 

αυτοτέλειας, ενώ το Κράτος, όπως ορίζεται στο άρθρο 102 παρ. 4 του Συντάγματος, 

ασκεί έλεγχο Νομιμότητας που δεν επιτρέπεται  να συγκρούεται με την ελευθερία 

δράσεων των ΟΤΑ. Από την άλλη η κατοχυρωμένη αυτοδίκαιη ελευθερία των Οργάνων 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης  δε σημαίνει σε καμία περίπτωση ελευθερία καταστρατήγησης  

των Νόμων.  

Στην πραγματικότητα  η αυτοτέλεια των ΟΤΑ  σημαίνει ότι μπορούν να αναλάβουν 

δράση  και να αποφασίζουν κατά το δοκούν, εξυπηρετώντας τους σκοπούς τους. Πολλές 

φορές  όμως στο πνεύμα αυτό και πίσω από την πρόφαση  της εξυπηρέτησης του τοπικού 

συμφέροντος και του πολίτη γενικότερα, εμφανίζονται πολλά ζητήματα κακοδιοίκησης, 

διαφθοράς και μη εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας  σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς 

τους. Αιτίες αυτών των φαινομένων σχετίζονται τόσο  με την ανεξέλεγκτη και χωρίς  

μελέτη και ανάλυση των πιθανών προβλημάτων της υφιστάμενης κατάστασης, μεταφορά 

αρμοδιοτήτων από την Κρατική Διοίκηση στην  Τοπική Αυτοδιοίκηση, χωρίς αντίστοιχη 

πρόσληψη ή μετακίνηση εργατικού δυναμικού  και ενίσχυση υποδομών, όσο  και στην 

παθογενή νοοτροπία  πολλών αιρετών κατά την οποία  η   άμεση εκλογή τους από το λαό,  

τους δίνει μια δυναμική να  «κινούνται» υπεράνω Νόμων, που θεωρούν ότι  τους 

περιορίζουν  και δεν τους δίνουν έναυσμα  για την πραγματοποίηση των στόχων τους. Το 

γεγονός αυτό  καθιστά αναγκαία  την ενεργοποίηση του μηχανισμού ελέγχου της 

νομιμότητας τόσο των πράξεων τους όσο και των ίδιων Οργάνων που τις ασκούν. Έτσι 

εξασφαλίζεται η συνέχεια και η ενότητα της κρατικής διοίκησης και κυρίως 

εξασφαλίζεται η νομιμότητα της διοικητικής δράσης, με επίκεντρο πάντα τον πολίτη και 

τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος. 

Η  Ελληνική Νομοθεσία,  στο πέρασμα των χρόνων,  με διάφορα Νομοθετήματα 

προσπάθησε  να ελέγξει, να εφαρμόσει και να διασφαλίσει  αυτή τη νομιμότητα των 

πράξεων των Δήμων, Κοινοτήτων, αρχικά των  Νομαρχιών  και μετέπειτα  των 

Περιφερειών, εξασφαλίζοντας την ορθολογική, αμερόληπτη και δίκαιη λειτουργία των 

Οργάνων τους.  Το μέχρι πριν τον Καλλικράτη Νομικό πλαίσιο  δεν κατάφερε να 

αντιμετωπίσει επιτυχώς  τα φαινόμενα κακοδιοίκησης και αυθαιρεσιών κάποιων αιρετών, 

οι οποίοι λειτουργούσαν  στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ως απόλυτα κυρίαρχοι, που δεν 
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επιτρέπεται να ελέγχονται από κανέναν μηχανισμό. Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης»  με 

την πρόβλεψη και Νομοθέτηση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας  Εποπτείας ΟΤΑ, θέλησε να 

αντιμετωπίσει τα φαινόμενα αυτά, δημιουργώντας  μια ανεξάρτητη αρχή ελέγχου και 

απαλλάσσοντας τους  κυβερνητικά τοποθετημένους  Γενικούς  Γραμματείς των 

Περιφερειών από το   ρόλο του Ελεγκτή, οι οποίοι πολλές φορές εμφάνιζαν  μια 

διακριτική απροθυμία  στον έλεγχο αυτό. 

   Με την παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να  εξετάσουμε τη διαδικασία  διοικητικής 

εποπτείας  όπως ασκείται από το Κεντρικό Κράτος στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτ/σης 

και τα Νομικά Πρόσωπα που οι τελευταίοι εποπτεύουν, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον 

μας  στις αιτίες ακυρότητας των Αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων των ΟΤΑ Α 

βαθμού και των Νομικών προσώπων τους της  Περιφερειακής Ενότητας  Αρκαδίας  από 

το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι., που αποτελεί 

μεταβατικά και μέχρι της έναρξη λειτουργίας της Α.Υ.Ε. ΟΤΑ, τον ελεγκτικό μηχανισμό 

των δράσεων   τους. Αρχικά επιχειρήθηκε   η θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της  

διοικητικής εποπτείας ΟΤΑ   με στόχο να υπογραμμιστεί  ο ρόλος, η σημασία και η 

αναγκαιότητά της  επί των ενεργειών και Αποφάσεων των ΟΤΑ και η ιστορική αναδρομή 

της νομοθετικής ρύθμισής της τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια, με βάση  δεδομένα 

δράσης  του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ως Ελεγκτικού μηχανισμού των 

Αποφάσεων των ΟΤΑ Α βαθμού ΠΕ  Αρκαδίας και των  Νομικών Προσώπων τους, 

μελετήσαμε το ποσοστό των ακυρωθεισών  Αποφάσεων σε σύνολο εισερχόμενων την 

τελευταία 4ετία, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ερμηνεία του σκεπτικού  και της 

αιτιολογίας  που στηρίζουν την διαδικασία  ακύρωσης.  Μέσα από την έρευνα αυτή και 

την ερμηνεία και αξιολόγηση της διαδικασίας ακύρωσης Αποφάσεων ΟΤΑ, καταλήξαμε 

ότι το Τμήμα ήταν παραγωγικό ως προς το σύνολο των ελεγχθεισών Αποφάσεων, ενώ ως 

προς την αποτελεσματικότητα του ως ελεγκτικό μηχανισμό, δεν καταλήξαμε σε 

συγκεκριμένα  συμπεράσματα, αφού  δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε  κατά πόσο το 

88% των τελικά εγκριτικών Αποφάσεων, όπως προέκυψε από την έρευνα,  είναι η  

πραγματική εικόνα περί της  Νόμιμης ή μη λειτουργίας των ΟΤΑ Π.Ε. Αρκαδίας ή 

υποκρύπτει άλλες καταστάσεις, οι οποίες οφείλονταν  τόσο σε ενέργειες της Τοπικής  

Αυτ/σης, που δεν επιθυμεί τον έλεγχο και εσκεμμένα αποστέλλει  σε αυτόν Αποφάσεις  

που υπήρχε βεβαιότητα για την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας,  όσο και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που είτε δε μπορούσε λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης και 
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ενημέρωσης σε αντίστοιχα θέματα σε συνδυασμό με τον περιορισμένο εκ του Νόμου 

χρόνο ελέγχου   να εντοπίσει τις περιπτώσεις αυτές,  είτε δεν ήθελε να λειτουργήσει 

ενάντια  μιας άλλης βαθμίδας δημόσιας διοίκησης.  

Το σίγουρο είναι ότι ο θεσμός της διοικητικής εποπτείας, όπως τουλάχιστον 

προβλέπεται και κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και τους Νόμους,  προστατεύει τον 

πολίτη από ατασθαλίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελώντας ταυτόχρονα εγγύηση 

της Κρατικής ενότητας  και συνέχειας.  Η διοικητική αυτοτέλεια των ΟΤΑ ως προς τον 

τρόπο χειρισμού των τοπικών υποθέσεων  είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και δεν 

μπορεί να αμφισβητηθεί από κανένα θεσμό, όμως δεν μπορεί να είναι ενάντια  στους 

ισχύοντες κανόνες δικαίου κάθε φορά. Οι   φορείς της Τοπικής Αυτ/σης λειτουργούν 

προς όφελος του πολίτη και η διοικητική εποπτεία  είναι αναγκαία,  αφού εξασφαλίζει 

την εξυπηρέτησή του μέσω  της διαβεβαίωσης ότι οι όποιες πράξεις  τους θα είναι 

σύμφωνες  με το Νόμο. 

Για το λόγο αυτό και κυρίως για την απρόσκοπτη και αμερόληπτη άσκηση της 

διοικητικής εποπτείας,  προβλέπεται η δημιουργία της Αυτοτελούς  Υπηρεσίας Εποπτείας 

ΟΤΑ, στελεχωμένη με προσωπικό με αυξημένα προσόντα  προκειμένου να ασκήσουν με 

υπευθυνότητα και γνώση το αντικείμενο  που τους ανατίθεται. Πρόβλεψη, η οποία πρέπει 

σύντομα πρέπει να  πραγματωθεί  προκειμένου να   αποδώσει καρπούς το εγχείρημα του 

Νομοθέτη  για ριζική αναδιοργάνωση του θεσμού της  διοικητικής  εποπτείας 151 στο 

πνεύμα της αντιμετώπισης των τρωτών στοιχείων που εμφανίστηκαν στη μέχρι τώρα 

εφαρμογή της  από φορείς της Κρατικής Διοίκησης, με επίκεντρο πάντα τον πολίτη, την 

εξασφάλιση της νομιμότητας στους τρόπους εξυπηρέτησης του από τους φορείς της 

Τοπικής  Αυτοδιοίκησης, το τέλος της κακοδιοίκησης και των φαινομένων διαφθοράς και 

τελικά την αποτελεσματική και τελεσφόρα λειτουργία της δημόσιας διοίκησης από όλες 

τις βαθμίδες της. - 

                                                    

 

 

 

                                                           
151 Πικραμένος Μ., (2012),Όψεις της διοικητικής Οργάνωσης του Κράτους μετά τον Καλλικράτη, ο.π., σελ. 

71 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   ΚΑΙ  

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ 

  Απόσπασμα 1 

 « Η πολλαπλότητα των ελεγκτικών σωμάτων. Αυτή τη στιγμή υφίστανται περισσότερα 

ελεγκτικά σώματα με γενική ή ειδική αρμοδιότητα ελέγχου των ΟΤΑ και συνακόλουθα 

κίνησης της πειθαρχικής ή της ποινικής διαδικασίας: Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών 

Δημόσιας Διοίκησης, Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Επιθεωρητών, Σώμα Επιθεωρητών 

Δημοσίων Έργων, Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Γενικός Επιθεωρητής 

Δημόσιας Διοίκησης, υπό τον συντονισμό, την αρμοδιότητα και τον έλεγχο του οποίου 

τίθενται τα παραπάνω σώματα. ( το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Σώμα Επιθεωρητών 

Υπουργείου Υγείας και Προνοίας, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Υπουργείου 

Μεταφορών, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, το Σώμα Εσωτερικών 

Υποθέσεων ΕΛ.ΑΣ  δεν έχουν κατ΄ αρχήν αρμοδιότητα που να αφορά ΟΤΑ ).  

   Είναι πολλές οι περιπτώσεις όπου οι έλεγχοι από τα σώματα αυτά 

αλληλεπικαλύπτονται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται καθεστώς αβεβαιότητας, να 

δυσχεραίνεται η εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης και, σε τελική ανάλυση, να 

παραβιάζεται και ή ίδια η αρχή της αναλογικότητας…» 

Μελέτη Ι.Τ.Α, (2006) σελ. 66,  βάση του οποίου φαίνεται το πρόβλημα που 

δημιουργείται από την ύπαρξη πολλαπλών  και ποικίλων Ελεγκτικών μηχανισμών. 

 

Απόσπασμα 2 

«….Το σύστημα αυτό αναδείχτηκε προβληματικό σε πολλές κατευθύνσεις: Άλλοτε οι 

ΟΤΑ δεν αποστέλλουν εγκαίρως ή αποστέλλουν συλλήβδην ή, ενδεχομένως, δεν 

αποστέλλουν καθόλου, τις πράξεις των συλλογικών τους οργάνων στον Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας. Άλλωστε, στο άρθρο 177,2 δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη 
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αποστολής στον ΓΓΠ των πράξεων των μονομελών οργάνων, που προσβάλλονται κατά 

συνέπεια μόνο από τους δημότες ενώπιον της Επιτροπής. 

 Άλλοτε πάλι  η Περιφέρεια αρκείται στον έλεγχο των τυπικών μόνο προϋποθέσεων 

για τη λήψη της απόφασης ή δεν ολοκληρώνει τον έλεγχο στις προβλεπόμενες 

προθεσμίες, με αποτέλεσμα ο έλεγχος Νομιμότητας να ασκείται δια της σιωπής. Η πράξη 

έχει αναδείξει πολλές περιπτώσεις όπου η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας έχει τόσο 

φόρτο ώστε δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε σε έναν κατ’ αρχήν έλεγχο, ή οι αρμόδιοι 

υπάλληλοι δεν έχουν καμία νομική κατάρτιση ώστε να μπορούν να ασκήσουν νομικό 

έλεγχο. Έχουν επίσης υπάρξει περιπτώσεις όπου ο εκπρόσωπος των αιρετών δεν πηγαίνει 

στην οικεία συνεδρίαση της Επιτροπής, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει απαρτία και η 

Επιτροπή να μην μπορεί να αποφανθεί εμπρόθεσμα. Όπως όμως παραπάνω τονίστηκε, η 

εποπτεία δεν μπορεί να ασκείται δια της σιωπής. Σύμφωνα με μία άποψη μάλιστα, η 

διάταξη του Νόμου που ορίζει ότι η προσβαλλόμενη πράξη  θεωρείται νόμιμη αν δεν 

αποφανθεί εμπρόθεσμα η Επιτροπή, πρέπει να θεωρηθεί αντισυνταγματική. Ο έλεγχος 

πρέπει να είναι πραγματικός και όχι πλασματικός. Η πάροδος της προθεσμίας άπρακτης 

δεν μπορεί να αποτελεί ή να είναι ύποπτη νομικό-πολιτικής υπεκφυγής…» 

Μελέτη ΙΤΑ,  (2006), σ. 35, σχετικά με την  διοικητική εποπτεία και  τα 

προβλήματα σχετικά με  τη στελέχωση των υπηρεσιών της, την άσκησή της  και 

την  πλασματική νομιμότητα Αποφάσεων μέχρι τη ψήφιση του Ν. 3463/2006 

 

 Απόσπασμα 3 

«….Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί από το κράτος (ενδεχομένως και σε 

συνεργασία με τους ΟΤΑ) για τη στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφέρειας. 

Καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λεπτομερέστερου καθορισμού των προσόντων του 

προσωπικού που θα στελεχώνουν τις υπηρεσίες αυτές. Υπάρχει π.χ. ο κίνδυνος να 

θεωρούνται από την Ειδική Επιτροπή ως αναιτιολόγητες ή έστω ανεπαρκώς 

αιτιολογηθείσες ακυρώσεις πράξεων που πάσχουν πράγματι από ακυρότητα, για 

τυπικούς λόγους ή λόγω ανεπαρκούς θεμελίωσης της ακυρότητας. Παράλληλα όμως, 

πρέπει να δοθεί βαρύτητα και στη διοικητική στελέχωση των ΟΤΑ, με εξειδικευμένο 

προσωπικό ΠΕ,  καθώς και σε μία στενότερη συνεργασία με την οικεία Υπηρεσία της 

Περιφέρειας. Η ίδρυση Υπηρεσίας Νομικών συμβούλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα 

ήταν χρήσιμη ….» 
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Μελέτη  ΙΤΑ (2006),  σ.σ. 39-40, σχετικά με τα προβλήματα που γεννά η 

στελέχωση των Υπηρεσιών που λειτουργούν ως ελεγκτικοί μηχανισμοί, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται ουσιώδη προβλήματα  στη θεμελίωση των 

ακυρωτικών Αποφάσεων, αλλά και η  ποιοτική στελέχωση των ΟΤΑ και η έλλειψη 

συνεργασίας τους με τον Ελεγκτικό μηχανισμό. 

 

Απόσπασμα 4 

«…..Μεταξύ άλλων παρατηρήσεων νομοτεχνικού χαρακτήρα ο ΓΕΔΔ πρότεινε να 

εξεταστεί το ενδεχόμενο ο χαρακτήρας της άμεσης εκτελεστότητας των εκδιδόμενων 

πράξεων, όπως αυτός προβλέπεται στο άρθρο 224 του Νομοσχεδίου, να μην συντρέχει 

και για τις πράξεις που αποστέλλονται προς έλεγχο στον Ελεγκτή Νομιμότητας κατά το 

επόμενο άρθρο ώστε να μην υπονομεύεται εκ των προτέρων και να μην ακυρώνεται 

στην πράξη ο έλεγχος που αυτός ασκεί, φαινόμενο που παρατηρείται σήμερα. Προς 

υποστήριξη της άποψης του ο ΓΕΔΔ επεσήμανε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων 

ο κανόνας της άμεσης εκτελεστότητας των πράξεων αυτών δεν τυγχάνει ευρείας 

εφαρμογής καθώς κατά κανόνα, οι ΟΤΑ περιμένουν την έγκριση νομιμότητας του 

Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 149 παρ. 2 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων πριν προχωρήσουν στην εκτέλεση οποιεσδήποτε 

από τις Αποφάσεις που του αποστέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 

ίδιου άρθρου. 

   Περαιτέρω ο ΓΕΔΔ εισηγήθηκε να προστεθεί στο άρθρο 225 του νομοσχεδίου 

τέταρτη παράγραφος με το εξής περιεχόμενο: «Στην περίπτωση της δεύτερης περιόδου 

της παραγράφου 2, η ανωτέρω προθεσμία αναστέλλεται μέχρι την υποβολή στην υπηρεσία 

του Ελεγκτή Νομιμότητας των αιτηθέντων συμπληρωματικών στοιχείων». Η συμπλήρωση 

αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο που 

παρατηρείται σήμερα, οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες των ΟΤΑ να αποστέλλουν τα 

συμπληρωματικά στοιχεία λίγο πριν την εκπνοή της προβλεπόμενης προθεσμίας των 

είκοσι ημερών ή και μετά από αυτή με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής ή στην 

δεύτερη περίπτωση αδύνατος ο έλεγχος των πράξεων. Για τους ίδιους λόγους 

προτάθηκε αντίστοιχη σχετική συμπλήρωση των άρθρων 226 και 227….» 

Ετήσια  Έκθεση του ΓΕΔΔ, (2010), σ. 95, σχετικά με την εκτελεστότητα  των 

πράξεων και τις προθεσμίες  ελέγχου τους καθώς και την ανάγκη διαφοροποίησης  
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των προθεσμιών  αυτών σε περιπτώσεις αναγκαίας αποστολής  συμπληρωματικών 

στοιχείων απαραιτήτων για τον έλεγχο τους. 

 

Αποσπάσματα 5& 6 

«….Σε ορισμένες περιπτώσεις ο κατασταλτικός έλεγχος  έχει μεν λειτουργήσει  

ορθώς, όχι όμως και αποτελεσματικά  καθώς οι ελεγχόμενοι ΟΤΑ δε συμμορφώνονται   

με τις αποφάσεις των Επιτροπών.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα  αυτής της 

δυσλειτουργίας  είναι οι Αποφάσεις 13/2003 και 102/2003 της Επιτροπής Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικές με την επιβολή  τελών β κατοικίας  από τη ΝΑ 

Χαλκιδικής. Ειδικότερα η επιβολή  του τέλους κρίθηκε  μη νόμιμη, επειδή εισάγει  

κριτήριο  διάκρισης  των πολιτών με βάση την κατοχή  ακίνητης περιουσίας, πράγμα 

που προσιδιάζει στην επιβολή τέλους αλλά και στην επιβολή της  φορολογίας, η οποία 

απαιτεί ύπαρξη τυπικού Νόμου. Ωστόσο οι αποφάσεις της Περιφέρειας αγνοήθηκαν από 

τη ΝΑ Χαλκιδικής….» 

«….Σε μια σειρά από υποθέσεις η έγκριση των πράξεων εγείρει ζητήματα 

νομιμότητας τα οποία αφορούν άλλοτε το περιεχόμενο των πράξεων άλλοτε δε στις 

διαδικαστικές  προϋποθέσεις του κατασταλτικού ελέγχου ….. Υπήρξαν περιπτώσεις  

στις οποίες δεν απεστάλη  για προληπτικό  έλεγχο στην επιτροπή της Περιφέρειας 

πράξη, η οποία εκδόθηκε  ύστερα από προσφυγή πολίτη που έγινε δεκτή….. Σε άλλη 

περίπτωση Αποφάσεις ΟΤΑ  οι  οποίες αφορούσαν  σε εκτέλεση  δημοσίου έργου δεν 

εστάλησαν  για έλεγχο Νομιμότητας, όταν δε έπειτα από  προσφυγή πολίτη 

ακυρώθηκαν  από τον Υπουργό Πε/ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ο 

ελεγχόμενος ΟΤΑ , δε συμμορφώθηκε …» 

 Ετήσια   Έκθεση του «Συνηγόρου του πολίτη», (2004), σ. 163, σχετικά με  το πόσο 

τυγχάνουν εφαρμογής οι   Ακυρωτικές Αποφάσεις  ελέγχου από τους ΟΤΑ, στο 

πλαίσιο άσκησης αποτελεσματικού ελέγχου, καθώς και κατά πόσο εφαρμόζονται από 

τους ΟΤΑ οι διατάξεις υποχρεωτικής αποστολής αποφάσεων τους  προς έλεγχο. 

    

Αποσπάσματα 7 και 8 

   «Μετά  από 2 μήνες από την λήξη του πανηγυριού της Τ… το θέμα πανηγύρι 

έρχεται ξανά στο Δημοτικό συμβούλιο Τρίπολης με τον κ. Τσ…. να ρωτά την Δημοτική 

αρχή για το τι γίνεται με την ακύρωση απόφασης των τελών κατάληψης δημόσιων 
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χώρων στην Εμποροπανήγυρη της Τεγέας. Όπως έχει αναφέρει το ArcadiaPortal.gr σε 

προηγούμενη δημοσίευση, όπως  φαίνεται από τον έλεγχο της Αποκεντρωμένης, δεν 

τηρήθηκαν από πλευράς του Δήμου Τρίπολης τα προβλεπόμενα, διότι παρακάμφθηκε η 

Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, ώστε να είναι σύμφωνες με τον Νόμο οι Αποφάσεις 

για τα τέλη κατάληψης δημόσιων χώρων στη μεγαλύτερη εμποροπανήγυρη της 

Αρκαδίας.  

    Ο κ. Τ…. έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

με απόφασή της ακύρωσε τις αποφάσεις του ΔΣ Τρίπολης για το ύψος του αντιτίμου για 

την άδεια κατάληψης δημόσιου χώρου, καθώς υπάρχει η πιθανότητα οι εμπλεκόμενοι 

να ζητήσουν ακόμα και αποζημίωση για την ακύρωση της απόφασης. 

    Ο αντιδήμαρχος κ. Βό… μίλησε για την ακύρωση της Απόφασης από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όσον αφορά στα τέλη για το πανηγύρι, αφήνοντας αιχμές για 

τα κριτήρια με τα οποία έγινε η ακύρωση και τονίζοντας ότι δεν ήταν κάτι τόσο 

σημαντικό, αναφέροντας ότι πιθανότητα δεν θα αφήσει έτσι το θέμα και πιθανότατα να 

προσφύγει για την ακύρωση. 

    «Δεν θέλω να πω τι ιδιαίτερο ρόλο μπορεί να είχε και ποια συγκεκριμένη ευθύνη 

μπορεί να έχει, έλεγχος νομιμότητας ή σκοπιμότητας », ανέφερε χαρακτηριστικά. 

   «Πέρασε ένας μήνας από τη λήξη του πανηγυριού και μετά ακύρωσε η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση την Απόφασή μας, μιλήσαμε με δικηγόρο γιατί εφόσον δεν 

ακυρώθηκε εντός του μήνα, τότε δεν τίθεται θέμα ακύρωσης, είπε ο Γενικός 

Γραμματέας  του Δήμου κ. Καπ… συνεχίζοντας, ότι το θέμα θα πάρει τον δρόμο της 

δικαιοσύνης.» 

«– Αιχμές κατά της Αποκεντρωμένης από τον Δήμαρχο ! 

   Η ΚΕΔΗΤ αποτέλεσε πάλι θέμα συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο.«Τι γίνεται με 

την ΚΕΔΗΤ; Ακυρώθηκαν τρεις αποφάσεις και αναδεικνύεται η ανευθυνότητα της 

Δημοτικής αρχής. Είμαστε 1η Σεπτεμβρίου και η Επιχείρηση δεν έχει προϋπολογισμό. 

Ακούγεται ότι δεν υπάρχει μεγάλη προσέλευση στους παιδικούς σταθμούς της ΚΕΔΗΤ. 

Δεν έχει γίνει Συμβούλιο. Αλλά τι να πείτε; Ο Δήμαρχος απάντησε ότι «η Επιχείρηση 

δεν είχε απολογισμό ούτε το 2013, ούτε το 2014. Γιατί τότε πέρασε τον προϋπολογισμό 

η Αποκεντρωμένη; Πως εγκρίνανε τον περσινό του 2015; Που είναι ο απολογισμός του 

2013; 
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Καλώς για εμένα το ακύρωσε διότι πρέπει να συνταχθούν οι απολογισμοί. Αλλά, για 

το κύριο σώμα του προϋπολογισμού, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τι σχέση έχουν οι 

ορκωτοί με τον προϋπολογισμό; Και για αυτό το θέμα θα προσφύγουμε στην Eπιτροπή 

του 152. Απολογισμοί έχουν να γίνουν 5-6 χρόνια. Βεβαίως να γίνουν απολογισμοί»…. 

Από το  www. Αrcadiaportal.gr, προσπέλαση 11/9/2016, σχετικά με δημοσιεύματα 

που αφορούν αντιδράσεις  συγκεκριμένης Δημοτικής Αρχής για ακυρώσεις 

Αποφάσεων από το Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Αρκαδίας σχετικά με  

λειτουργία  Εμποροπανήγυρης που κάθε χρόνο αναλαμβάνει η συγκεκριμένη Αρχή, 

καθώς και με μη έγκριση Προϋπολογισμού ΝΠ Δήμου το έτος 2016 

Απόσπασμα 9 

  «….Ιδιαιτέρως καυστικός ήταν o Δήμαρχος με τους υπαλλήλους της 

Αποκεντρωμένης, οι οποίοι, κατά τον ίδιο, υπερέβησαν τα καθήκοντά τους βάσει του 

Νόμου, ενώ άφησε αιχμές ότι η ακύρωση της Απόφασης εκ μέρους τους στηρίζεται σε 

συμφέροντα και σε πρακτικές άλλων Δημοτικών αρχών: «Εμένα προσωπικά δεν μου 

λέει κάτι ένας υπηρεσιακός υπάλληλος να βάζει την υπογραφή του και να ακυρώνει μια 

απόφαση ενός κυρίαρχου Δημοτικού Συμβουλίου που ο λαός επέλεξε …… 

Τη νομιμότητα ο υπάλληλος καλείται να την υπηρετήσει και πρέπει να ξέρει μέχρι 

πού φτάνουν τα πόδια του και εδώ έχουν υπερβεί τα εσκαμμένα. Πρέπει να ξέρουν ότι ή 

θα περιοριστούν ή θα αντιμετωπίσουν αυτό που ο Νόμος ορίζει. Τις προσωπικές τους 

απόψεις να τις πουν στη γυναίκα τους, εκεί που πίνουν ουισκάκια και καφεδάκια, όχι σε 

έγγραφα του Δήμου. Είναι πολύ μικροί για να αποφασίσουν αυτοί πώς θα διοικείται 

ένας τόπος και ποιος θα παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις», ανέφερε ο δήμαρχος με 

ιδιαίτερα δηκτικό τρόπο, ενώ, προχωρώντας ακόμα παραπέρα, είπε: 

   «Ας το καταλάβουν και να προσέξουν από εδώ και πέρα. Οι Αποφάσεις που έχουν 

ακυρωθεί, θα επανέλθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο με το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο. Αν 

τις ακυρώσουν για δεύτερη φορά, να ξέρουν τι τους περιμένει.» 

 Από www.arcadiaportal.gr (προσπέλαση 11.1.2016), δημοσίευμα  σχετικό με  

αντίδραση  συγκεκριμένης δημοτικής Αρχής σε ακύρωση Απόφασης Δημοτικού 

Συμβουλίου της από την Αποκεντρωμένη, που αποδεικνύει την αρνητική στάση των 

αιρετών απέναντι στον έλεγχο που ασκείται από μια άλλη βαθμίδα δημόσιας  

διοίκησης σε αυτούς,  που τους έχει εκλέξει ο λαός, κάτι που κατά την άποψή τους, 

τους δίνει έρεισμα παντοδυναμίας και νομιμοποίησης οποιασδήποτε  πολιτικής τους.  

http://www.arcadiaportal.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ 

ΕΓΓΡΑΦΑ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Α.Δ.Π.Δ.Ε.& Ι. ΒΑΣΗ Π/Δ/ΤΟΣ 139/2010 

 

(ΠΗΓΗ: www.apd-depin.gov.gr  προσπέλαση 2/11/2016) 

 

http://www.apd-depin.gov.gr/
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013 ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ  

 Οι δράσεις του Τμήματος Διοικητικού οικονομικού Ν. Αρκαδίας μπορούν να 

διακριθούν σε πέντε πεδία, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, το οποίο και 

αναλύουμε: 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

 

 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 Ελέγχθηκαν συνολικά 10.397 Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων, Νομικών 

Προσώπων, Σχολικών Επιτροπών και Επιχειρήσεων Δήμων χωρικής 

αρμοδιότητας Νομού Αρκαδίας καθώς επίσης και Αποφάσεις Συλλογικών 

Οργάνων Περιφέρειας Πελοποννήσου. Εκδόθηκαν βεβαιώσεις περί μη 

λύσης/τροποποίησης καταστατικών Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων 

Δήμων, εξετάστηκαν προσφυγές κατά αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων Δήμων, 

όπως εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ    5.903 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ 

999 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΤΑ  20 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 3.445 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 30 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (διαβίβαση εγκυκλίων, φακέλλων, 

αποφάσεων κλπ) 

327 

ΣΥΝΟΛΟ 10.724 

(ΠΗΓΗ: οικ. 2746/466οικ./2014 έγγραφο  Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. 

Αρκαδίας) 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 2014 ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ  

 Οι δράσεις του Τμήματος Διοικητικού οικονομικού Ν. Αρκαδίας μπορούν να 

διακριθούν σε πέντε πεδία, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, το οποίο και 

αναλύουμε: 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 Ελέγχθηκαν συνολικά 9.603 Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων , Νομικών 

Προσώπων, Σχολικών Επιτροπών και Επιχειρήσεων Δήμων χωρικής 

αρμοδιότητας Νομού Αρκαδίας καθώς επίσης και Αποφάσεις Συλλογικών 

Οργάνων Περιφέρειας Πελοποννήσου, Εκδόθηκαν βεβαιώσεις περί μη 

λύσης/τροποποίησης καταστατικών Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων 

Δήμων, εξετάστηκαν προσφυγές κατά αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων Δήμων , 

όπως εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

(ΠΗΓΗ: οικ. 8922/1394/4.2.2015  έγγραφο  Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού  Ν. 

Αρκαδίας) 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΔΗΜΩΝ   

 5.561 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ 

911 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΤΑ  20 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

3.060 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 51 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (διαβίβαση εγκυκλίων, 

φακέλλων, αποφάσεων κλπ) 

265 

ΣΥΝΟΛΟ 9.868  



Το Εύρος της Διοικητικής Εποπτείας.  Θεοφιλοπούλου Γεωργία 

- 138 - 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ 2015 ΤΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Α.Δ.Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ  

 

 Οι δράσεις του Τμήματος Διοικητικού οικονομικού Ν. Αρκαδίας μπορούν να 

διακριθούν σε πέντε πεδία, σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα, το οποίο και 

αναλύουμε: 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

 

 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ  

 Ελέγχθηκαν συνολικά 9.913 Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων, Νομικών 

Προσώπων, Σχολικών Επιτροπών και Επιχειρήσεων Δήμων χωρικής 

αρμοδιότητας Νομού Αρκαδίας καθώς επίσης και Αποφάσεις Συλλογικών 

Οργάνων Περιφέρειας Πελοποννήσου, Εκδόθηκαν βεβαιώσεις περί μη 

λύσης/τροποποίησης καταστατικών Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων 

Δήμων, εξετάστηκαν προσφυγές κατά αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων Δήμων , 

όπως εμφαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  ΟΤΑ Α’ & ΝΠ 

ΤΟΥΣ  

5504 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΤΑ Β  & ΝΠ 4281 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΟΤΑ  20 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 108 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (διαβίβαση εγκυκλίων, φακέλλων, 

αποφάσεων κλπ) 

213 

ΣΥΝΟΛΟ 10126 

 (ΠΗΓΗ: οικ. 13627/1823/2016 έγγραφο  Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. 

Αρκαδίας) 

 

 

 


