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Θέμα  : Διοικητική υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των 
δήμων σύμφωνα με το άρθρο 95 του ν. 3852/2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 95 παρ. 2-5 και 7 του Ν.3852/1997 (Α΄107)

 β)Του  άρθρου  90  του  Κώδικα  Νομοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα 
κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 
(Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθ. 383/18-1-2010 (ΦΕΚ 29Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  περί 
«Καθορισμού  αρμοδιοτήτων  των  Υφυπουργών  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».

3.  Το  γεγονός  ότι  από  την  παρούσα  απόφαση  δεν  προκαλείται  δαπάνη  στον 
κρατικό προϋπολογισμό. 

Αποφασίζουμε
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Άρθρο 1 

Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται από τις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις  στους  δήμους,  παρέχεται  διοικητική  υποστήριξη  σε  όσους  δεν 
διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό, σύμφωνα με  τις 
ρυθμίσεις των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 95 παρ. 2 του Ν.3852/2010.

                                                 Άρθρο 2

1. Ο δήμος της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΝΑ), στον οποίο έχει 
μεταταγεί  το  προσωπικό  των  υπηρεσιών  της,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  257  του 
ν.3852/2010,  παρέχει  υποχρεωτικά  διοικητική  υποστήριξη  σε  δήμους  και  σε 
δημοτικές  ενότητες  που  δεν  διαθέτουν  τις  αντίστοιχες  υπηρεσίες  με  επάρκεια 
υλικοτεχνικής  υποδομής  και  προσωπικού,  κατά  τις  ειδικότερες  ρυθμίσεις  των 
επόμενων άρθρων. 

2.  Διοικητική  υποστήριξη  παρέχεται  και  από  τις  καταργούμενες 
αποκεντρωμένες  υπηρεσίες  των  ΝΑ  σε  δήμους  που  υπάγονταν  στην  χωρική 
αρμοδιότητά  τους  την  31-12-2010,  είτε  αυτοί  έχουν  συνενωθεί  στο  πλαίσιο  του 
άρθρου 1 του ν. 3852/2010, και αποτελούν δημοτικές ενότητες δήμων, είτε δεν έχουν 
συνενωθεί.

3.  Υπηρεσίες  της  προηγούμενης  παραγράφου,  εάν  για  την  άσκηση 
συγκεκριμένης  αρμοδιότητας  δεν  διαθέτουν  υπαλλήλους  του  οικείου  κλάδου  ή 
ειδικότητας,  σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία,  μπορούν να ζητήσουν διοικητική 
υποστήριξη από το δήμο της έδρας του νομού, η οποία συνίσταται στην ανάθεση 
άσκησης της ανωτέρω αρμοδιότητας σε υπαλλήλους του. 

4.  Ο  δήμος  της  έδρας  του  νομού  παρέχει  διοικητική  υποστήριξη,  για  την 
άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 του ν.3852/2010, σε δήμους οι 
οποίοι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό του οικείου κλάδου ή ειδικότητας 
προς  συγκρότηση  συλλογικών  οργάνων,  που  προβλέπονται  από  τη  σχετική 
νομοθεσία.  Η  ανωτέρω  υποστήριξη  συνίσταται  στον  ορισμό  υπαλλήλων  που 
μετέχουν στα ανωτέρω συλλογικά όργανα.

5.  Δήμοι  που  ασκούσαν  την  αρμοδιότητα  έκδοσης  οικοδομικών  αδειών, 
σύμφωνα με το εδ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 95 του ν.3852/2010, εξακολουθούν να 
την ασκούν εντός των ίδιων διοικητικών ορίων. Προκειμένου για δήμους που έχουν 
συνενωθεί  κατά  το  άρθρο  1  του  ν.  3852/2010,  με  απόφαση  του  δημοτικού 
συμβουλίου,  με  την  οποία  διαπιστώνεται  ότι  συντρέχει  επάρκεια  υλικοτεχνικής 
υποδομής και προσωπικού, η άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητας μπορεί να καλύψει 
τις  ανάγκες και των λοιπών δημοτικών ενοτήτων.  Με την ίδια απόφαση, η οποία 
δημοσιοποιείται  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο,  καθορίζεται  η  ημερομηνία  έναρξης 
άσκησης των αρμοδιοτήτων αυτών. 
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Άρθρο 3

1. Οι  αιτήσεις  των  πολιτών  για  αρμοδιότητες  για  τις  οποίες  παρέχεται 
διοικητική  υποστήριξη,  σύμφωνα με τις  παραγράφους  1 και  2  του προηγούμενου 
άρθρου,  κατατίθενται  στους  δήμους  όπου  λειτουργούσαν  μέχρι  31-12-2010 
αντίστοιχες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

2. Η υπηρεσία του δήμου που παρέχει διοικητική υποστήριξη καταχωρεί με 
ιδιαίτερη  επισημείωση  στο  βιβλίο  πρωτοκόλλου  τις  αιτήσεις  της  προηγούμενης 
παραγράφου με αναφορά του εξυπηρετούμενου διοικητικά δήμου. 

Οι  αιτήσεις  εξετάζονται  με  βάση  τον  χρόνο  υποβολής  τους,  χωρίς 
οποιασδήποτε  διαφοροποίηση  μεταξύ  εκείνων  που  αφορούν  κατοίκους  του 
διοικητικά υποστηριζόμενου δήμου  και κατοίκους της χωρικής του αρμοδιότητας. 

Ο  διοικητικά  υποστηριζόμενος  δήμος  μπορεί  να  ζητά  ενημέρωση  για  την 
πορεία των υποθέσεων που αφορούν κατοίκους του.

3.  Ο  δήμος  της  έδρας  του  νομού  για  τη  διοικητική  υποστήριξη  των 
παραγράφων 3 και 4 του προηγούμενου άρθρου ορίζει, μετά από αίτημα του οικείου 
δήμου, συγκεκριμένους υπαλλήλους προς άσκηση των οικείων αρμοδιοτήτων.  

4.  Ο  διοικητικά  υποστηριζόμενος  δήμος  ασκεί  τις  αποφασιστικές  ή 
γνωμοδοτικές  αρμοδιότητες, όπως προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία,  δια των 
αρμοδίων  οργάνων  του.  Σε  όσες  περιπτώσεις  η  σχετική  νομοθεσία  προβλέπει  τη 
διατύπωση  γνώμης,  ο  δήμος  που  παρέχει  διοικητική  υποστήριξη  απευθύνει 
αντίστοιχο αίτημα προς έκδοση γνωμοδότησης από τον υποστηριζόμενο δήμο. 

5. Εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στις υπηρεσίες των νομαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων, οι οποίες αφορούν αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται από 1-1-2011 
στους  δήμους,  εξετάζονται  από  τους  οικείους  δήμους,  ή  από  τους  δήμους  που 
παρέχουν   διοικητική  υποστήριξη,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2  παρ.  1  και  2  της 
παρούσας, αντιστοίχως. Οι σχετικοί φάκελοι παραδίδονται στις ανωτέρω υπηρεσίες 
των  δήμων  για  δε  την  παράδοση  συντάσσεται  σχετικό  πρωτόκολλο  το  οποίο 
συνυπογράφεται  από  τους  οριζόμενους  για  την  παράδοση  και  παραλαβή 
υπάλληλους.  

Άρθρο 4

Ο τεχνικός,  μηχανολογικός  και  λοιπός  εξοπλισμός  της  Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης,  περιλαμβανομένων  και  των  οικείων  αρχείων,  περιέρχεται, 
αντίστοιχα, στους δήμους που ασκούν από 1-1-2011 τις αρμοδιότητές των υπηρεσιών 
στις  οποίες  ανήκε.  Για  την  παράδοση  και  παραλαβή  του  ανωτέρω  εξοπλισμού 
συντάσσεται  σχετικό  πρωτόκολλο  από  μικτή  επιτροπή  υπαλλήλων  της  οικείας 
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Περιφέρειας  και  του οικείου  Δήμου,  η  οποία  συγκροτείται,  εντός  μηνός  από την 
ανάληψη των καθηκόντων τους, με κοινή απόφαση Περιφερειάρχη και Δημάρχου. 

Οι υπηρεσίες των δήμων που ασκούν πρόσθετες αρμοδιότητες, στο πλαίσιο 
διοικητικής υποστήριξης, εξακολουθούν να στεγάζονται στους ίδιους χώρους όπου 
ήσαν εγκατεστημένες  οι  αντίστοιχες  υπηρεσίες της ΝΑ και  των ΤΥΔΚ μέχρι  την 
εξασφάλιση άλλης κτιριακής υποδομής, εφόσον τούτο καταστεί αναγκαίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
 ΚΕΔΚΕ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ   :  
1. Γραφείο Υφυπουργού 
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Γενικού Δ/ντη Τοπικής Αυτ/σης 
4. Δ/νση Μηχ/σης & ΗΕΣ
(με την παράκληση να την αναρτήσει στο 
δικτυακό τόπο του Υπουργείου)
5. Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ
6. Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ
7. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
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