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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Ομάδα καθηγητών 
 
 
 

Η ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Ο θεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανήκει στο σύστημα της αυτοδιοίκησης, ως μορφής 

διοικητικής οργάνωσης του κράτους. Η βασική διαφορά ανάμεσα στο σύστημα της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης είναι ότι η αυτοδιοίκηση δεν υπάγεται στην ιεραρχική 

εξάρτηση της κεντρικής διοίκησης αλλά στην διοικητική της εποπτεία. Η διοικητική εποπτεία 

πραγματοποιείται με την άσκηση μόνο ελέγχου νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας των ΟΤΑ, ο οποίος 

έχει αποκλειστικά κατασταλτικό χαρακτήρα. 'Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 102 § 4 Σ, ο έλεγχος 

νομιμότητας που ασκείται από το κράτος στους ΟΤΑ, δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζει την 

πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Με τον τρόπο αυτό, αναγνωρίζεται η διοικητική 

αυτοτέλεια, τόσο των υποθέσεων, όσο και των οργάνων των ΟΤΑ έναντι της κρατικής κεντρικής 

διοίκησης, προϋπόθεση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία και την πραγμάτωση των σκοπών της 

αυτοδιοίκησης.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των σκοπών της αυτοδιοίκησης αποτελεί και η 

δημοσιονομική της αυτοτέλεια τους, η οποία κατοχυρώνεται στο άρθρο 102 § 5 Σ, όπου και ορίζεται 

ότι το κράτος λαμβάνει τα απαραίτητα δημοσιονομικά, νομοθετικά και κανονιστικά μέτρα για την 

εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ. Πρόκειται για την αρχή της αναλογίας μεταξύ μεταβιβαζόμενων 

αρμοδιοτήτων και μεταφερόμενων πόρων. 'Έτσι, κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το κράτος προς 

τους ΟΤΑ θα πρέπει να συνοδεύεται από την αντίστοιχη μεταφορά πόρων, ενώ σύμφωνα με πρόβλεψη 

που προστέθηκε με την συνταγματική αναθεώρηση του 2001, η είσπραξη των τοπικών εσόδων θα 

καθίσταται πλέον δυνατή βάσει νόμου, απευθείας από τους ΟΤΑ.  
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Τα στοιχεία της διοικητικής και δημοσιονομικής αυτοτέλειας απορρέουν από την νομική 

προσωπικότητα των ΟΤΑ τα οποία αποτελούν αυτοδιοικούμενα κατά τόπο ΝΠΔΔ.  

Περαιτέρω, από το Σύνταγμα και ειδικότερα από το άρθρο 102 § 1 Σ, ορίζεται ότι στους ΟΤΑ 

ανήκει η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Αναγνωρίζεται επομένως το τεκμήριο αρμοδιότητας υπέρ 

των ΟΤΑ επί των τοπικών υποθέσεων , οι οποίες αποτελούν και τις κύριες αρμοδιότητές τους. Εκτός 

από τις αρμοδιότητες αυτές, οι ΟΤΑ απολαμβάνουν και δοτές αρμοδιότητες, οι οποίες συνιστούν 

αποστολή του κράτους, το οποίο και τους τις παραχωρεί.  

Σύμφωνα τέλος με το άρθρο 102 § 2, εδ. β Σ, οι αρχές των ΟΤΑ εκλέγονται με καθολική και 

μυστική ψηφοφορία. Δεν κατοχυρώνεται συνταγματικά η αμεσότητα της ψηφοφορίας, η οποία όμως 

ισχύει νομοθετικά και επιπλέον μας δεσμεύει στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών μας υποχρεώσεων , αφού 

κατοχυρώνεται από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΧΤΑ) Οι εκλογές των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελούν μια από τις θεμελιώδεις αρμοδιότητες του εκλογικού 

σώματος, συνιστούν θεσμό άμεσης δημοκρατίας και διενεργούνται κάθε τέσσερα χρόνια, ενώ ενισχύουν 

την δημοκρατική νομιμοποίηση των ΟΤΑ και διασφαλίζουν την αυτοτέλεια και την ανεξαρτησία των 

οργάνων τους.  

 

 

Α) Οι ΟΤΑ α' βαθμού: οι Δήμοι και οι Κοινότητες  

 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού είναι οι Δήμοι και οι Κοινότητες. Σήμερα στην 

ελληνική επικράτεια υφίστανται 1033 αυτοδιοικούμενα ΝΠΔΔ, και ειδικότερα εννιακόσιοι (900) 

δήμοι και εκατόν τριάντα τρεις (133) κοινότητες. Την οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΑ α' βαθμού, 

διέπει ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας (Ν. 3463/2006). Οι Δήμοι διαθέτουν ως μονομελή όργανα 

τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους, ενώ ως συλλογικά το Δημοτικό Συμβούλιο και την Δημαρχιακή 

Επιτροπή, ενώ αντίστοιχα οι Κοινότητες, τα μονομελή όργανα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της 

Κοινότητας, ενώ συλλογικό όργανο τους αποτελεί το Κοινοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

μετά την συνένωση των μικτών Κοινοτήτων σε Δήμους με τον νόμο 'Καποδίστρια' (Ν. 2539/1997), οι 

νέοι Δήμοι υποδιαιρέθηκαν σε δημοτικά διαμερίσματα, στο πλαίσιο των οποίων λειτουργεί ένα ακόμη 

όργανο το Τοπικό Συμβούλιο, το οποίο και εκπροσωπείται από τον κοινοτικό Πάρεδρο. Οι Πάρεδροι 

των δημοτικών αυτών διαμερισμάτων συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, του 

Δήμου στον οποίο και υπάγονται. Δήμοι με πληθυσμό μεγαλύτερο από 150.000 κατοίκους μπορούν να 

διαιρεθούν σε διαμερίσματα. 'Όργανα των διαμερισμάτων είναι το Συμβούλιο του διαμερίσματος και ο 

Πρόεδρός του" Προβλέπεται εξάλλου η δυνατότητα διαίρεσης μιας περιοχής του Δήμου ή της 

Κοινότητας σε συνοικίες, οπότε συγκροτούνται και τα συνοικιακά συμβούλια.  

Δήμαρχος και Πρόεδρος Κοινότητας εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε το 42% του 

συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά τις δημοτικές εκλογές, ενώ αν δε κανείς υποψήφιος δεν 
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συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσοστό, διεξάγεται επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δυο 

υποψηφίων που συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστό κατά την πρώτη ψηφοφορία και τελικά 

Δήμαρχος και Πρόεδρος Κοινότητας εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία.  

Ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος της Κοινότητας είναι τα αρμόδια όργανα για την εκτέλεση των 

αποφάσεων του Δημοτικού και αντίστοιχα του Κοινοτικού Συμβουλίου, προΐστανται των υπηρεσιών 

του Δήμου και της Κοινότητας και εκπροσωπούν τον Δήμο ή την Κοινότητα στα δικαστήρια και σε 

κάθε αρμόδια δημόσια αρχή. Περαιτέρω ο Δήμαρχος είναι ο προϊστάμενος όλου του προσωπικού του 

Δήμου, αποφασίζει για τον διορισμό των υπαλλήλων του και εκδίδει τις σχετικές πράξεις διορισμού, οι 

οποίες προβλέπονται από τον νόμο, ενώ είναι αρμόδιος για τις κάθε είδους υπηρεσιακές μεταβολές και 

για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου. Διατάζει την είσπραξη των δημοτικών εσόδων και εκδίδει, 

δηλαδή υπογράφει τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί 

στον προϋπολογισμό ή έχουν εγγραφεί σε αυτόν ύστερα από μεταβολή και έχουν διατεθεί, δηλαδή 

επιψηφιστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο 

Δήμος, εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών του και ασκεί 

τις αρμοδιότητες οι οποίες του ανατίθενται από ειδικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

αλλά και της γενικότερης νομοθεσίας.  

'Όσον αφορά στην ευθύνη τόσο του Δημάρχου, όσο και του Προέδρου της Κοινότητας, αυτή 

διακρίνεται σε πειθαρχική, για παράβαση καθήκοντος ή υπέρβαση αρμοδιότητας, και σε ποινική και 

αστική, για κάθε θετική ζημία την οποία προκάλεσαν με τις πράξεις ή παραλείψεις τους στην περιουσία 

του Δήμου ή της Κοινότητας από δόλο ή από βαριά αμέλεια. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από 

τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας με την .σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται από 

τακτικούς δικαστές ( άρθρο 102 § 4 Σ).  

Τα Δημοτικά Συμβούλια, αποτελούνται ανάλογα με τον πληθυσμό του Δήμου από έντεκα (11) έως 

σαράντα ένα (41) μέλη. Αντίστοιχα το Κοινοτικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) έως έντεκα μέλη 

(11). Το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και το Κοινοτικό αντίστοιχα, διαθέτει την γενική αρμοδιότητα, 

αποφασίζει δηλαδή για όλα τα θέματα του Δήμου, εκτός από εκείνα τα οποία ανήκουν στην 

αρμοδιότητα του Δημάρχου. Οι αποφάσεις των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων είναι από την 

έκδοσή τους εκτελεστές, δημοσιεύονται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 

και αποστέλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για να ασκηθεί ο κατασταλτικός 

έλεγχος της νομιμότητας, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 102 § 4 Σ. Ο έλεγχος αυτός είναι 

έλεγχος εποπτείας και ασκείται με τον ακόλουθο τρόπο: Όλες οι πράξεις των συλλογικών οργάνων των 

ΟΤΑ και των νομικών της προσώπων (για παράδειγμα επιχειρήσεις ή ιδρύματα που ιδρύει), 

αποστέλλονται στον Περιφερειάρχη μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την συνεδρίαση του 

οργάνου που τις εξέδωσε. Οι πράξεις που θεωρούνται αιτιολογημένα ως μη νόμιμες παραπέμπονται 

περαιτέρω, μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες στην τριμελή επιτροπή εποπτείας, η οποία συνίσταται στην 

έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η επιτροπή αυτή, η οποία και λειτουργεί σύμφωνα με την 
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κείμενη νομοθεσία ως «Ανεξάρτητη Δημόσια Αρχή», η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, 

αποφασίζει αιτιολογημένα μέσα σε αποκλειστική εικοσαήμερη (20) προθεσμία από την παραλαβή του 

παραπεμπτικού εγγράφου, είτε ακυρώνοντας την πράξη, είτε επιβεβαιώνοντας την νομιμότητά της. Στην 

περίπτωση που η επιτροπή δεν αποφασίσει εντός της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμία, τότε η 

πράξη θεωρείται ως νόμιμη. 

'Έλεγχο νομιμότητας των πράξεων αυτών μπορεί να ασκήσει και οποιοσδήποτε δημότης, ή όποιος 

έχει έννομο συμφέρον, με προσφυγή. Η προσφυγή αυτή είναι ειδική διοικητική προσφυγή 

νομιμότητας, ασκείται εντός προθεσμίας δέκα ημερών (10), ενώπιον της προαναφερόμενης τριμελούς 

επιτροπής. Οι αποφάσεις της τριμελούς επιτροπής μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του αρμόδιου 

υπουργού.  

Συλλογικό όργανο των Δήμων αποτελεί και η Δημαρχιακή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από 

τον Δήμαρχο, η τον Αντιδήμαρχο ο οποίος ορίζεται στην θέση αυτή, ως Πρόεδρος και από δύο έως έξι 

μέλη ανάλογα με το συνολικό αριθμό μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία εκλέγονται από τον 

Δήμαρχο. Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής είναι η σύνταξη και ο έλεγχος του 

δημοτικού προϋπολογισμού καθώς και η διεξαγωγή όλων των δημοπρασιών του Δήμου.  

Η δημοσιονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ αποτελεί ίσως την βασικότερη προϋπόθεση για την 

εκπλήρωση της αποστολής τους. Τα τακτικά και έκτακτα έσοδα των ΟΤΑ προέρχονται όσον αφορά τα 

τακτικά: α) από θεσμοθετημένους υπέρ των οργανισμών πόρους, β) από εισοδήματα της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας τους, γ) από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, δ) από φόρους, τέλη, δικαιώματα 

και εισφορές, ε) από τοπικά δυνητικά τέλη και εισφορές, και όσον αφορά τα έκτακτα, από δάνεια, 

δωρεές, κληρονομιές, από εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και από κάθε άλλη πηγή.  

Παράλληλα η νομοθεσία (Ν. Ι828/Ι989) προσδιορίζει μια κατηγορία εσόδων για τους ΟΤΑ, τα 

οποία ονομάζονται «κεντρικοί αυτοτελείς πόροι» και προέρχονται: α) από ποσοστό επί του φόρου 

εισοδήματος, β) από ποσοστό από τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και γ) από ποσοστό επί του 

φόρου μεταβίβασης ακινήτων.  

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες συντάσσουν κάθε χρόνο τον προϋπολογισμό τους. Η ταμειακή τους 

διαχείριση γίνεται από τις ΔΟΥ και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από δική τους ταμειακή 

υπηρεσία, εφόσον την διαθέτουν .Ο οικονομικός έλεγχος των προϋπολογισμών τους γίνεται με την 

τακτική διαδικασία με την οποία ελέγχονται όλες οι πράξεις των ΟΤΑ. Περαιτέρω, οι απολογισμοί τους 

ελέγχονται κατασταλτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τέλος, οι δαπάνες των Δήμων με πληθυσμό πάνω 

από πέντε χιλιάδες (5000) κατοίκους, ελέγχονται προληπτικά από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

Β) Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης β' βαθμού: οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 

 

Δεύτερη βαθμίδα τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελούν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις οι οποίες 

αποτελούν ΝΠΔΔ. Αυτές διακρίνονται σε απλές, η διοικητική περιφέρεια των οποίων ταυτίζεται με την 
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κρατική διοικητική περιφέρεια του νομού και σε ενιαίες περιφέρειες. Οι πρώτες είναι συνολικά σαράντα 

επτά (47) και τρεις (3) είναι οι ενιαίες :η περιφέρεια των οποίων εκτείνεται σε κρατικές διοικητικές 

περιφέρειες περισσότερων νομών .Οι ενιαίες οι οποίες ονομάζονται και «Υπερνομαρχίες» είναι 

ειδικότερα οι: α) Αθηνών -Πειραιώς, β) 'Έβρου -Ροδόπης και γ) Καβάλας -Ξάνθης -Δράμας. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις δεν ασκούν εποπτεία στους ΟΤΑ α' βαθμού, 

στους δήμους και τις κοινότητες, αφού ο α' και ο β' βαθμός αυτοδιοίκησης είναι ανεξάρτητοι 

μεταξύ τους.  

Όργανα των απλών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι ο Νομάρχης και οι Αντινομάρχες, το 

Νομαρχιακό Συμβούλιο και η Νομαρχιακή Επιτροπή, ενώ λειτουργεί στο πλαίσιο της, ως γνωμοδοτικό 

όργανο η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ο Νομάρχης και το Νομαρχιακό Συμβούλιο εκλέγονται 

με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία παράλληλα με την εκλογή των αρχών των ΟΤΑ α' βαθμού.  

Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Νομάρχη συνίστανται στην δικαστική και εξωδικαστική 

εκπροσώπηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ο Νομάρχης αποτελεί τον προϊστάμενο όλων των 

υπηρεσιών της Νομαρχίας και του προσωπικού της και αποφασίζει για το σύνολο των υπηρεσιακών 

μεταβολών τους, εκτελεί τις αποφάσεις της νομαρχιακής Επιτροπής και του Νομαρχιακού Συμβουλίου, 

διατάσσει την είσπραξη των εσόδων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και αποφασίζει για τη διάθεση 

των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Τον Νομάρχη επικουρούν οι Αντινομάρχες (πρώην βοηθοί 

Νομάρχες) οι οποίοι είναι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι και ορίζονται από τον Νομάρχη, ενώ ασκούν όσες 

αρμοδιότητες τους αναθέτει ο ίδιος. 'Όσον αφορά στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, αυτό απαρτίζεται από 

είκοσι ένα (21 ) έως τριάντα επτά (37) μέλη ανάλογα με τον πληθυσμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

( στην περίπτωση της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων ο αριθμός αυτός φτάνει τους σαράντα ένα (41). 

Οι κυριότερες αρμοδιότητές του Νομαρχιακού Συμβουλίου αφορούν τον προϋπολογισμό και 

απολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των νομικών της προσώπων , την απαλλοτρίωση 

ακινήτων , την επιβολή φόρων , τελών , εισφορών και δικαιωμάτων , την μελέτη κατασκευή και 

συντήρηση έργων καθώς και την σύνταξη και τον έλεγχο των προγραμμάτων προμηθειών και έργων 

υπό εκτέλεση.  

Οι Νομαρχιακές Επιτροπές αποτελούνται από τον Πρόεδρο τους, έναν Αντινομάρχη, ο οποίος 

ορίζεται με απόφαση του Νομάρχη και έως έξι μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, με βασικές 

αρμοδιότητες την κατάρτιση του προϋπολογισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, την επεξεργασία 

και έλεγχο του απολογισμού της Νομαρχίας και της υποβολής της σχετικής έκθεσης στο Νομαρχιακό 

Συμβούλιο, ενώ διαθέτουν αρμοδιότητα επί των δημοπρασιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, και 

προετοιμάζουν τις υποθέσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Νομαρχιακών Συμβουλίων.  

'Όσον αφορά στις τρεις ενιαίες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, υφίστανται και εκεί τα όργανα που 

διαθέτουν οι απλές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και λειτουργούν στο πλαίσιο των διαμερισμάτων της 

υπερνομαρχίας. Οι τελευταίες όμως διαθέτουν επιπλέον έναν Πρόεδρο, τον «υπερνομάρχη» και ένα 

Συμβούλιο που αποτελείται από όλους τους συμβούλους των διαμερισμάτων. Ο Πρόεδρος του εν λόγω 
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Συμβουλίου, ο Αντιπρόεδρος Και ο γραμματέας συγκροτούν και «τριμελή επιτροπή» που λειτουργεί 

ως όργανο αντίστοιχο προς την Νομαρχιακή Επιτροπή. Ο Πρόεδρος της Ενιαίας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης εκλέγεται απευθείας από τους δημότες με αντίστοιχο ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει 

και τους αντίστοιχους Νομάρχες για τα Νομαρχιακά διαμερίσματα και για τα Νομαρχιακά τους 

Συμβούλια. Κατά τα άλλα το κάθε Νομαρχιακό διαμέρισμα λειτουργεί αυτοτελώς, αφού τα όργανά τους 

διαθέτουν τις ίδιες σχεδόν αρμοδιότητες με τις επιμέρους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.  

'Όλες οι πράξεις των Νομαρχιακών Επιτροπών και του Νομαρχιακού Συμβουλίου είναι εκτελεστές 

από την έκδοσή τους. Αποστέλλονται δε στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μέσα σε προθεσμία 

πέντε (5) ημερών για την άσκηση κατασταλτικού ελέγχου νομιμότητας. Κατά των πράξεων αυτών, 

μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, προσφυγή ενώπιον Ειδικής Επιτροπής για 

λόγους νομιμότητας. Οι διοικητικές πράξεις οι οποίες ανήκουν στην αρμοδιότητα του Νομάρχη 

ελέγχονται μόνον μετά από την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής και όχι από τον Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας. Τέλος, η εποπτεία επί των μονομελών οργάνων της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης συνίσταται στην επιβολή πειθαρχικών ποινών από τον Γενικό Γραμματέα της 

Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που αποτελείται από τακτικούς δικαστές.  

Τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν. 2672/1988) διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα. 

Τα τακτικά είναι, φόροι, δικαιώματα και εισφορές, εισοδήματα από την εκμετάλλευση κινητής και 

ακίνητης περιουσίας, ειδική ετήσια επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, κεντρικοί αυτοτελείς 

πόροι (Κ.Α.Π.), πιστώσεις του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, τέλη δικαιώματα και εισφορές 

ανταποδοτικού χαρακτήρα. Παράλληλα υπάρχουν και έκτακτα έσοδα τα οποία συνίστανται, σε τέλη για 

χρήση έργων που χρηματοδοτούνται με δανεισμό, σε δάνεια, δωρεές και κληρονομιές, σε κρατικές 

επιχορηγήσεις και σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και τέλος σε χρηματοδότηση από κονδύλια ή 

προγράμματα της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης. Οι Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις έχουν και δικό τους 

προϋπολογισμό. Η ταμιακή τους διαχείριση γίνεται αποκλειστικά από τις ταμιακές τους υπηρεσίες, Οι 

δαπάνες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που αφορούν τις κρατικές αρμοδιότητες ελέγχονται 

προληπτικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας, ενώ οι 

απολογισμοί από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Αρκετά προβληματική φαίνεται ακόμη και μέχρι σήμερα, η οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων των 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων , διότι αυτές βρίσκονται ανάμεσα στις αρμοδιότητες της κρατικής 

διοίκησης από την μια πλευρά, και στις αρμοδιότητες των Δήμων και των Κοινοτήτων από την άλλη. 

Στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ανήκει πάντως η γενική αρμοδιότητα τοπικών υποθέσεων σε 

νομαρχιακό επίπεδο καθώς και όλες οι αρμοδιότητες των κρατικών υπηρεσιών, εκτός από εκείνες που 

αφορούν την Περιφέρεια. Είναι περαιτέρω δυνατόν να μεταβιβαστούν και άλλες αρμοδιότητες στις 

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, εφόσον όμως αυτές εναρμονίζονται με τον χαρακτήρα, την φύση και την 

αποστολή τους. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση υπάγεται στην 

αρμοδιότητα του εκάστοτε καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού.  
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικές μορφές τις δραστηριότητας των ΟΤΑ και των δύο βαθμών, 

αποτελούν η ίδρυση ΝΠΔΔ ή και ΝΠΙΔ που συνιστώνται από αυτούς με συγκεκριμένο αντικείμενο, 

όπως για παράδειγμα, δημοτικές βιβλιοθήκες, νοσοκομεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και ιδρύματα.  

Επίσης για την καλύτερη συνεργασία τους έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε πανελλαδικό επίπεδο, 

και με την μορφή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, η 

Κεντρική 'Ένωση της Ελλάδας καθώς και η 'Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος.  

 

 


