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Σήμερα … 

• Ποιό είναι το πολίτευμα της χώρας ? 

• Πώς είναι οργανωμένη και λειτουργεί η πολιτεία? 

• Ποια είναι η δομή των οργάνων της δημόσιας 

διοίκησης μετά την εφαρμογή του 

“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ” ? 



ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ ? 



ΜΟΡΦΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ 

o Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία 

o Θεμέλιο του Πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία 

o Όλες οι πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν υπερ αυτού 

και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζονται              

από το Σύνταγμα. 



Οργάνωση  

& 

Λειτουργίες  

της Πολιτείας 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Νομοθετική 

• Ασκείται από 

τη Βουλή και 

τον Πρόεδρο 

της 

Δημοκρατίας 

Εκτελεστική 

• Ασκείται από 

τον Πρόεδρο 

της 

Δημοκρατίας 

και την 

Κυβέρνηση 

Δικαστική  

• Ασκείται 

από τα 

Δικαστήρια 



ΟΡΓΑΝΩΣΗ  

Πρόεδρος 
Δημοκρατίας 

Πρωθυπουργός 

Κυβέρνηση Υπουργεία 

Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις 

Περιφέρειες Δήμοι 

Δημόσιοι 
Υπάλληλοι 



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας : 

o Αποτελεί τον ρυθμιστή του πολιτεύματος 

o Οι ουσιαστικές αρμοδιότητες του είναι περιορισμένες 

σε σχέση με αυτές του Πρωθυπουργού και των 

Υπουργών 

o Οι αρμοδιότητες του Προέδρου διακρίνονται σε : 

 Συμβολικές 

 Ρυθμιστικές 

 Νομοθετικές 

 Διοικητικές  

 Δικαστικές  

         και όλες είναι συγκεκριμένες 

o Καμία πράξη του Προέδρου δεν ισχύει και                     

δεν εκτελείται χωρίς την προσυπογραφή                           

του αρμόδιου υπουργού 



Αρμοδιότητες Προέδρου Δημοκρατίας : 

 

 

 

 

www.presidency.gr 



Ο Πρωθυπουργός 



Ο Πρωθυπουργός 

Ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας είναι  

  ο επικεφαλής της κυβέρνησης της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και  

 προΐσταται του Υπουργικού Συμβουλίου. 

 Πρωθυπουργός γίνεται είτε ο αρχηγός του κόμματος 

με την πλειοψηφία στη Βουλή των Ελλήνων, είτε 

αυτός που ορίζεται από συμμαχία των 

κοινοβουλευτικών κομμάτων με                 

διαμορφωμένη πλειοψηφία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CF%89%CE%BD


ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 



Δημόσια Διοίκηση : 

Η διεύθυνση ή η διαχείριση των 
δημόσιων υποθέσεων με βάση 
το νόμο 

 

 

Λειτουργεί με γνώμονα την 
προστασία του γενικού 
συμφέροντος 

 



Η Δημόσια Διοίκηση ασκείται: 

- Από τα κρατικά Όργανα 

- Από τα περιφερειακά Όργανα όταν 
η κεντρική εξουσία αναθέτει σ’αυτά 
σημαντικές αρμοδιότητες : 

     π.χ.  Διεύθυνση Συγκοινωνιών 

          Διεύθυνση Υγιεινής 

          Διεύθυνση Πρόνοιας 

 



Η Κυβέρνηση 



Κρατικά Όργανα 

Κυβέρνηση 

• Ονομάζεται το ανώτατο "συλλογικό" όργανο το 

οποίο ασκεί Δημόσια διοίκηση σ΄ ένα κράτος 

• Έχει ως αποστολή τον καθορισμό και την 

κατεύθυνση της γενικής πολιτικής της χώρας, 

σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους Νόμους 

• Είναι το ανώτατο, μετά τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, όργανο εκτελεστικής           

εξουσίας – κύριο όργανο              

διακυβέρνησης του κράτους. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82


Η Κυβέρνηση απαρτίζεται : 

Κυβέρνηση 

Υπουργικό 
Συμβούλιο  

Υπουργούς 

Κυβερνητικό Συμβούλιο 
Εξωτερικών και 

Άμυνας 

Κυβερνητική 
Επιτροπή 

Πρωθυπουργός 



Τα Υπουργεία 



Κρατικά Όργανα 

Υπουργεία 

• Κάθε Υπουργός ασκεί τις 
αρμοδιότητες που προβλέπονται 
από το Νόμο. 

• Οι Υπουργοί χωρίς χαρτοφυλάκιο 
ασκούν αρμοδιότητες που τους 
αναθέτει ο Πρωθυπουργός με 
απόφασή του. 

• Κυρίαρχη αρμοδιότητα είναι η 
εποπτεία των αποκεντρωμένων 
διοικήσεων, των περιφερειακών 
υπηρεσιών τους και των 
οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης 



Τα Υπουργεία (2012) 
1. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

2. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

3. Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

4. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

5. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

6. Εθνικής Άμυνας 

7. Εξωτερικών 

8. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

9. Εσωτερικών 

10. Οικονομικών 

11. Μακεδονίας και Θράκης 

12. Ναυτιλίας και Αιγαίου 

13. Παιδείας και Θρησκευμάτων 

14. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

15. Πολιτισμού και Αθλητισμού 

16. Τουρισμού 

17. Υγείας 

18. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%80%CF%84%CF%85%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CF%8C%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%A4%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82,_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%B8%CF%81%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%86%CE%BC%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82,_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82,_%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_(%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD,_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%89%CE%BD


Για Παράδειγμα : 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων 
 

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  

η γεωργική και κτηνοτροφική πολιτική,  

η φυτική και ζωική παραγωγή και  

η κτηνιατρική δημόσια υγεία (υγειονομική πολιτική). 

 



Οι Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις 



Θεσσαλίας –  
Στερεάς Ελλάδας, 

Λάρισα 

Ηπείρου –  
Δυτικής 

Μακεδονίας, 
Ιωάννινα 

Αττικής -
Αθήνα 

Αιγαίου, Πειραιά 

Μακεδονίας – Θράκης, 
Θεσσαλονίκη 

Κρήτης, Ηράκλειο 

Πελοποννήσου,  
Δυτικής 

Ελλάδας & 
Ιονίου,  
Πάτρα. 



Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
 

Συνολικά συστάθηκαν επτά Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 

με χώρο ευθύνης που περιλαμβάνει από μία έως τρεις 

περιφέρειες και καθήκον την εφαρμογή των 

κυβερνητικών πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο.  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B7


• Επικεφαλής τους είναι ο Γενικός Γραμματέας, ο 

οποίος διορίζεται από την Κυβέρνηση και λειτουργεί 

βάσει των οδηγιών της. Στη λειτουργία τους 

υπάρχουν υπηρεσίες που εκτελούν τις υπουργικές 

αποφάσεις βάσει του Νόμου και τις μεταβιβάζουν στις 

δύο μορφές Αυτοδιοίκησης προκειμένου να τις       

εφαρμόσουν. 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (2) 



• Η σύσταση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έγινε 

για να αναλάβουν βασικές αρμοδιότητες των 

Περιφερειών, μετά την καθιέρωση των τελευταίων ως 

αυτοδιοικούμενων οργανισμών. Πρόκειται για 

αρμοδιότητες που, είτε λόγω των διατάξεων του 

Συντάγματος είτε λόγω του χαρακτήρα τους, 

αποφασίστηκε να μην περάσουν στην τοπική 

αυτοδιοίκηση, αλλά να παραμείνουν στην             

ευθύνη του κράτους. 

 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (3) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A4%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82


Συντονισμός αποκεντρωμένων υπηρεσιών 

των υπουργείων 

Ενότητα διοικητικής λειτουργίας του κράτους  

Συντονιστής μεταξύ κρατικής διοίκησης               

και βαθμίδων αυτοδιοίκησης. 

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (4) 



Συμπέρασμα 

Τα κεντρικά όργανα του κράτους εκτός από 

ειδικές αρμοδιότητες έχουν τη γενική 

κατεύθυνση, τον συντονισμό και τον έλεγχο 

νομιμότητας των πράξεων των           

περιφερειακών οργάνων,                           

όπως ο νόμος ορίζει. 



Οι Περιφέρειες 
(Β’ Βαθμός Αυτοδιοίκησης) 



Οι Περιφέρειες της Χώρας 

1. Αττική 

2. Κεντρική Μακεδονία 

3. Δυτική Μακεδονία 

4. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 

5. Ήπειρος 

6. Θεσσαλία 

7. Στερεά Ελλάδα 

8. Δυτική Ελλάδα 

9. Πελοπόννησος 

10. Ιόνια νησιά 

11. Βόρειο Αιγαίο 

12. Νότιο Αιγαίο 

13. Κρήτη 

  

 



 

Περιφέρειες  
(Β’ Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 

Σχεδιασμός, Προγραμματισμός και Υλοποίηση 

πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο 

Αντιμετώπιση υπερτοπικών προβλημάτων 

 



Όργανα των Περιφερειών 

Περιφερειάρχης,  

Αντιπεριφερειάρχης,  

Περιφερειακό Συμβούλιο, 

 Οικονομική Επιτροπή, 

 Εκτελεστική Επιτροπή,  

Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης,  

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη 



Οι Δήμοι 
(Α’ Βαθμός Αυτοδιοίκησης) 



 

Δήμοι 
(Α’ Βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) 

Σχεδιασμός, Προγραμματισμός και Υλοποίηση 

πολιτικών σε τοπικό επίπεδο 

Αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων 

 



Όργανα των Δήμων 

Δήμαρχος,  

Αντιδήμαρχος,  

Δημοτικό Συμβούλιο 

Δημαρχιακή / Οικονομική Επιτροπή, 

Εκτελεστική Επιτροπή,  

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης 

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών 



• Πολιτικός & Διοικητικός Προϊστάμενος του Δήμου 
 

• Νόμιμος εκφραστής της λαϊκής εντολής 
Δήμαρχος 

• Αρμοδιότητες κατά τομείς και κατά τόπους 

• Κύρια ευθύνη η λειτουργία των  ΔΥ 

• Δίαυλος εισροής πληροφοριών & αιτημάτων  

από την τοπική κοινωνία στον Δήμαρχο 

Αντιδήμαρχοι 

• Ανώτερο βουλευόμενο όργανο που αποφασίζει 

για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται σε 

άλλο όργανο του Δήμου 

• Εγκρίνει κάθε είδους προγράμματα του Δήμου 

και ελέγχει την υλοποίησή τους 

Δημοτικό 
Συμβούλιο 



Εκτελεστική Επιτροπή 

• Επιτελικό όργανο που 
αποτελείται από το Δήμαρχο 
και τους Αντιδημάρχους 

 

•  Παρακολουθεί την εκτέλεση 
των αποφάσεων του ΔΣ & 
την εφαρμογή του 
επιχειρησιακού προγράμματος 

 

• Εισηγείται στο ΔΣ τον 
Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας, τον κανονισμό 
μέτρησης και αξιολόγησης της 
απόδοσης των δημοτικών 
υπηρεσιών, κλπ. 

Οικονομική Επιτροπή 

• Διαδέχεται τη «Δημαρχιακή  
Επιτροπή» 
 
• Παρακολουθεί και ελέγχει την 
οικονομική λειτουργία του Δήμου 
 
• Συντάσσει τον προϋπολογισμό, 
ελέγχει την υλοποίησή του και 
ενημερώνει το ΔΣ ανά τρίμηνο 
 
• Αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών, για την αποδοχή 
κληρονομιών, δανείων, ζητήματα 
διαφάνειας και ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και υποβολή 
προσφυγών στις δημοτικές αρχές  
 
•Εισηγείται την επιβολή τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών, κλπ. 



Αρμοδιότητες Οργάνων των Δήμων 

Επιτροπή 
Ποιότητας 

Ζωής 

Δημοτική 
Επιτροπή  

Διαβούλευσης 

Συμβούλιο 
Ένταξης 

Μεταναστών 

Συμπαραστάτης  
του Δημότη & 

του 
Επιχειρηματία 

Αποφασιστικό, εισηγητικό 
όργανο για θέματα 
ποιότητας ζωής, 

χωροταξίας, πολεοδομίας 
και προστασίας 
περιβάλλοντος 

Πρόσωπο εγνωσμένου 
κύρους και εμπειρίας (όχι 

αιρετός δήμου, 
περιφέρειας ή βουλευτής)  
Δέχεται καταγγελίες για 

κακοδιοίκηση δήμου   

Αποτελείται από 
εκπροσώπους: τοπικών 

εμπορικών, 
επιστημονικών, 
επαγγελματικών 

φορέων, εργαζομένων 
στο δήμο, δημότες 

Συμβουλευτικό όργανο για 
ένταξη των μεταναστών 
Καταγράφει και διερευνά  

προβλήματα των 
μεταναστών και εισηγείται 
τοπικές δράσεις στο ΔΣ 



Οργανόγραμμα Υπηρεσιών  



Τρία αυτοτελή συστήματα 

αυτοδιοίκησης με ξεχωριστές 

αρμοδιότητες και λειτουργίες 

αλλά και συμπληρωματικότητα 

και συνοχή λειτουργιών 



 

 

 

Δημόσιοι Υπάλληλοι 



Δημόσιοι Υπάλληλοι 

• Στελεχώνουν τη Δημόσια Διοίκηση 

• Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της 

θέλησης του Κράτους και υπηρετούν το Λαό· 

Οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση 

στην Πατρίδα (άρ. 103 Σ.) 

• Οφείλουν να σέβονται το δημόσιο           

συμφέρον 

 


