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Οδυσσέας Ιωαννίδης: Προϊσ/νος Τμήματος Εποπτείας Ο.Τ.Α. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος, ορίζεται ότι: 1. Η διοίκηση των 

τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και 

δεύτερου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο 

αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και 

τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επί 

μέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους. 2. Οι 

οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. 

Οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική και μυστική ψηφοφορία, όπως νόμος ορίζει. 3. 

Με νόμο μπορεί να προβλέπονται για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών ή 

την άσκηση αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης αναγκαστικοί ή 

εκούσιοι σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που διοικούνται από αιρετά 

όργανα. 4. Το Κράτος ασκεί στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης εποπτεία που 

συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να 

εμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. Ο έλεγχος 

νομιμότητας ασκείται, όπως νόμος ορίζει. Πειθαρχικές ποινές στα αιρετά όργανα 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνεπάγονται αυτοδικαίως 

έκπτωση ή αργία, επιβάλλονται μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη συμβουλίου που 

αποτελείται κατά πλειοψηφία από τακτικούς δικαστές, όπως νόμος ορίζει. 

Το Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής διέπεται 

από τις αρμοδιότητες της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ (του πρώην 

Ελεγκτή Νομιμότητας), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010, του πδ 135/2010 

(βλ. και τις σχετικές διατάξεις του ν. 2503/1997) και του άρθρου 12 του ν. 4915/2022. 

Οι αρμοδιότητες αυτές ορίζονται ρητά στις διατάξεις του Μέρους ΣΤ' (άρθρα από 214 

έως 238) του ν. 3852/2010. Ειδικότερα, στο άρθρο 214 του ανωτέρω νόμου ορίζεται: 

1. Το κράτος ασκεί στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα αυτών εποπτεία, που 

συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την 

πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους ούτε να υπεισέρχεται σε κρίσεις για 

τη σκοπιμότητα της δράσης τους ή να θίγει τη διοικητική και οικονομική τους 

αυτοτέλεια. Ειδικότερα η κρατική εποπτεία των Ο.Τ.Α. συνίσταται: (α) σε έλεγχο 

των πράξεων (έλεγχος νομιμότητας) και (β) σε έλεγχο των προσώπων 

(πειθαρχικός έλεγχος των αιρετών). [...] 7. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΥΕ 

Ο.Τ.Α. δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 124, 125 και 126 του παρόντος και εξακολουθούν 

να ισχύουν τα άρθρα 232, 233, 234 του ν. 3852/2010. Κατά το μεταβατικό αυτό 



διάστημα τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας ασκεί ο Συντονιστής της οικείας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Όπου στις διατάξεις αυτές προβλέπεται η συμμετοχή 

υπαλλήλου της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. ορίζεται, με απόφαση του οικείου Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην κατά το 

άρθρο 232 παρ. 2 του ν. 3852/2010 ελεγκτική επιτροπή μετέχει, αντί του Ελεγκτή 

Νομιμότητας, προϊστάμενος Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που ορίζεται 

μαζί με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης. 

Συμπληρωματικά, στην παρ. 1 του άρθρο 148 του ν. 3463/2016 αναφέρεται ότι 

ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας (νυν Γραμματέας της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης) ασκεί εποπτεία στους Δήμους και στις Κοινότητες ο οποίος συνίσταται, 

αποκλειστικώς, σε έλεγχο νομιμότητας και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την 

πρωτοβουλία και την ελεύθερη δράση τους. 

Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, το Τμήμα Εποπτείας Ο.Τ.Α. δεν 

υποκαθιστά τις ουσιαστικές ή τεχνικές κρίσεις που εξέφεραν τα διοικητικά 

όργανα και αρκείται στον έλεγχο εάν οι κρίσεις αυτές φέρουν επαρκή αιτιολογία 

και δεν υπερβαίνουν τα άκρα όρια της διακριτικής τους ευχέρειας. 

 


