
 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Αθήνα    26  Ιανουαρίου  2007 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ     

∆ΗΜΟΣΙΑΣ  ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ                                   Αριθ .Πρωτ .οικ .   
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ        

  ΓΕΝ .∆ /ΝΣΗ  ΤΟΠ .ΑΥΤ /ΣΗΣ    
  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓ.ΚΑΙ ΛΕΙΤ.ΟΤΑ          

          ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.ΠΡΟΣ. Ι∆ΡΥΜ.& ΕΠΙΧ.             Προς: Περιφέρειες του Κράτους     
  Ταχ .∆ /νση  :  Σταδίου  27                                 α)κ .κ .Γενικούς  Γραµµατείς  

  Ταχ .Κώδικας :101 83                                            β)∆ /νσεις  Αυτ /σης  
&Αποκέντρωσης   

  FAX: 210-3233027                                            έδρες   

  Πληροφορίες :  Γ .∆έδες ,  Β .Αντζού                                      γ)∆ /νσεις  
Τοπ .Αυτ /σης&∆ /σης                  

  Τηλέφωνο :  210-3236313,  210-3310167                             

 

 

 
Εγκύκλιος :  8  

 
ΘΕΜΑ:  Συγκρότηση  ∆ιοικητικών  Συµβουλίων  Ιδρυµάτων ,  Νοµ ικών  
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          Εισαγωγή   

 

Η  αρχή  της  νέας  δηµοτικής  και  κοινοτικής  περιόδου  συµπίπτει  µε  την  έναρξη  
ισχύος  των  περισσοτέρων  διατάξεων   του  νέου  ∆ηµοτικού  και  Κοινοτικού  
Κώδικα  (∆ΚΚ )  

(ν .3463/2006 ,ΦΕΚ  114 Α΄) .  Μεταξύ  αυτών  των  διατάξεων  είναι  και  εκείνες  
που  αναφέρονται   στα  δηµοτικά  και  κοινοτικά  Ιδρύµατα ,  τα  δηµοτικά  και  
κοινοτικά  νοµ ικά  πρόσωπα  δηµοσίου  δικαίου ,  και  ειδικότερα  τις  Σχολικές  
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Επιτροπές  ,τα  ∆ηµοτικά  Λιµενικά  Ταµεία  και  τους  Συνδέσµους  ∆ήµων  και  
Κοινοτήτων .  
 
Η   παρούσα  εγκύκλιος   διαρθρώνεται  ως  εξής :  

  

! 1 .∆ηµοτικά  ή  Κοινοτικά  Ιδρύµατα  

            Εκλογή  µελών  διοικητικού  συµβουλίου ,   συγκρότησή  του ,  
αναπλήρωση     

            µελών  του   και  εκλογή  µελών  εκτελεστικής  επιτροπής    

! 2.Νοµ ικά  Πρόσωπα  ∆ηµοσίου  ∆ικαίου  

            Ορισµός  µελών  διοικητικού  συµβουλίου  

                        Σχολικές  Επιτροπές ,  ∆ηµοτικά  Λιµενικά  Ταµεία   

                       Σύνθεση  και  συγκρότηση   διοικητικών  συµβουλίων  

! 3.Σύνδεσµοι  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων  

            Τρόπος  υπολογισµού  αριθµού  αντιπροσώπων  των  ΟΤΑ  για  το     

            διοικητικό  συµβούλιο  του  Συνδέσµου ,  εκλογή  αυτών ,  
συγκρότηση    

            διοικητικού  συµβουλίου  και  εκλογή  µελών  εκτελεστικής  
επιτροπής     

 

 

1 .  ∆ηµοτικό  ή  Κοινοτικό  Ίδρυµα  
 
 Τα δηµοτικά ή κοινοτικά ιδρύµατα διοικούνται από διοικητικό συµβούλιο1  που 

απαρτίζεται από: 

α) τον Πρόεδρο που είναι ο ∆ήµαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή άλλο µέλος 

αιρετό ή µη  που ορίζεται από αυτούς  και 

β) από έξι(6) έως δέκα (10) µέλη που εκλέγονται από το δηµοτικό ή κοινοτικό 

συµβούλιο.  

Ένα από  τα µέλη αυτά εκλέγεται από το διοικητικό συµβούλιο ως αντιπρόεδρός του. 

Εξυπακούεται ότι δεν είναι απαραίτητο  να προέρχεται  από τη µειοψηφία. 

 Μέσα σε  ένα (1) µήνα από την εγκατάσταση των  δηµοτικών και 

κοινοτικών αρχών γίνεται η εκλογή των µελών του διοικητικού συµβουλίου 

                                                      
1 Άρθρο 227 ∆ΚΚ 
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δηµοτικού ή κοινοτικού Ιδρύµατος  για την πρώτη διετία2 . Η εκλογή γίνεται σε 

συνεδρίαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου µε φανερή ψηφοφορία  και 

απόλυτη πλειοψηφία  του συνολικού αριθµού των µελών του.  

  Για  τη δεύτερη διετία η εκλογή πραγµατοποιείται µέσα σε ένα µήνα από τη 

λήξη της θητείας των µελών του διοικητικού συµβουλίου του Ιδρύµατος. 

 Κατά  τα  λοιπά   εφαρµόζονται  ανάλογα  οι  διατάξεις  του  άρθρου  92 του  

∆ΚΚ  για  την  εκλογή   Προεδρείου  ή  οι  όµοιες  των  άρθρων  90 και  109,  για  

την  εκλογή  νέου  ∆ηµάρχου  και  νέου  Προέδρου  Κοινότητας  αντίστοιχα .  

  

 Εκείνοι  που  εκλέγονται 3  ως   µέλη   του  διοικητικού  συµβουλίου  του  

Ιδρύµατος  οφείλουν  να  είναι   :  

 
• ∆ύο τουλάχιστον δηµοτικοί ή κοινοτικοί σύµβουλοι. Από αυτούς ο ένας 

ορίζεται από τη µειοψηφία του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου 

• Ένας   τουλάχιστον   σύµβουλος  τοπικού  διαµερίσµατος  στην  

περίπτωση  που  η  έδρα  του  Ιδρύµατος  βρίσκεται  στο  τοπικό  

διαµέρισµα  

• Ένας  εκπρόσωπος   των  εργαζοµένων  του  Ιδρύµατος  εάν  σε  αυτό  

απασχολούνται  περισσότεροι  από  δέκα  (10)   

• Πρόσωπα  που   έχουν  ανάλογη   επαγγελµατική   ή  κοινωνική  δράση   ή  

ειδικές  γνώσεις  ανάλογα  µε  το  σκοπό  του  Ιδρύµατος   ή   χρήστες  των  

υπηρεσιών  του  

 

Οι  δωρητές  του  Ιδρύµατος4  µπορούν  να  συµµετέχουν  αυτοπροσώπως  ή  µε  

αντιπρόσωπο   ως  µέλη  του  διοικητικού  συµβουλίου  αυτού  ή  να  παρίστανται  

στις  συνεδριάσεις  αυτού ,  σύµφωνα  µε  τις  ειδικότερα  οριζόµενα  στο  Π .∆ /µα  

σύστασης  του  Ιδρύµατος .   

  

                                                      
2 Άρθρο 229 ∆ΚΚ 
3 Άρθρο 227 ∆ΚΚ 
4 Άρθρο 228 ∆ΚΚ 
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Σηµειώνεται ότι:  

1.  Εάν  η  µειοψηφία  δεν  υποδείξει  σύµβουλο  ή  παραιτηθεί  εκείνος  που  

έχει  υποδειχθεί  χωρίς  να  αντικατασταθεί ,  τότε   στο  διοικητικό  συµβούλιο  

του  Ιδρύµατος  εκλέγεται  ένας  ακόµα  σύµβουλος  της  πλειοψηφίας 5.  

2 .  Ο  εκπρόσωπος  των  εργαζοµένων  προτείνεται   από  τη  Γενική  

Συνέλευση  των  τακτικών  υπαλλήλων   µέσα  σε  δεκαπέντε  (15)  ηµέρες  από   

τότε  που  θα  αποσταλεί  η  σχετική  πρόσκληση 6.  

3 .  Μόνο  ΄Ελληνες  πολίτες  ή   πολίτες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης    µπορούν  

να  έχουν  την  ιδιότητα  του  µέλους  διοικητικού  συµβουλίου  Ιδρύµατος7.  

 

Τα  µη  αιρετά  µέλη  διοικητικού  συµβουλίου  ιδρύµατος  δεν   επιτρέπεται 8  

να  εκλεγούν  ή  να  αποτελούν  µέλη  αυτού  εφόσον :    

! έχουν  στερηθεί  τη  διαχείριση  της  περιουσίας  τους  µε  τελεσίδικη   

δικαστική  απόφαση   

! έχουν  στερηθεί  τα  πολιτικά  τους  δικαιώµατα  µε  αµετάκλητη  

δικαστική  απόφαση   και  για  όσο  διάστηµα   διαρκεί  η  στέρηση  αυτή  

! έχουν  καταδικαστεί   µε  αµετάκλητη  δικαστική  απόφαση   ως  

αυτουργοί  ή  συµµέτοχοι   σε  κακούργηµα  ή  σε  κάποιο  από  τα  

πληµµελήµατα   που  αναφέρονται  στο  άρθρο  146 του  ∆ΚΚ .  

 

 

Πριν  την  εγκατάσταση  του  διοικητικού  συµβουλίου  τα  µη  αιρετά  µέλη  

ορκίζονται  ενώπιον  του  ∆ηµάρχου 9.  

 

Εάν  µείνουν  κενές  θέσεις  µελών10 του  διοικητικού  συµβουλίου  κατά  τη   

διάρκεια  της  δηµοτικής  περιόδου  αυτές  καλύπτονται   µε  µέλη  που  εκλέγει  

το  δηµοτικό  ή  κοινοτικό  συµβούλιο  µέσα  σε  οκτώ  (8)  ηµέρες ,  αφότου  η  

θέση  έµεινε  κενή .  

                                                      
5 Άρθρο 227 παρ. 3 ∆ΚΚ 
6 Άρθρο 227 παρ. 2 ∆ΚΚ 
7 Άρθρο 227 παρ. 4 ∆ΚΚ 
8 Άρθρο 227 παρ. 5 ∆ΚΚ 
9 Άρθρο 229 παρ.2 ∆ΚΚ  
10 Άρθρο 229 παρ. 3 ∆ΚΚ 
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Αντικατάσταση11  µελών   του  διοικητικού  συµβουλίου  κατά  τη  

διάρκεια   της  θητείας  τους  είναι  δυνατή ,  για  σπουδαίο  λόγο  σχετικό  µε  τη  

λειτουργία   του  Ιδρύµατος ,  µε  αιτιολογηµένη  απόφαση  της  πλειοψηφίας  

του  συνόλου  των  µελών  του  δηµοτικού  ή  κοινοτικού  συµβουλίου .  

 

Οι   διατάξεις  της  παρ .5  του  άρθρου  73 του  ∆ΚΚ ,  αναφορικά  µε  τη  

λειτουργία  των  διοικητικών  συµβουλίων  µε  ελλιπή  σύνθεση 12,    εφαρµόζονται  

ανάλογα    και  για  την  αναπλήρωση   των  µελών  τους .  

 

 

    Εκτελεστική  Επιτροπή   

 

 Σε  κάθε  Ίδρυµα   υπάρχει  τριµελής  Εκτελεστική  Επιτροπή13 που   

αποτελείται   από :  

α .   τον  Πρόεδρο  ή  τον  Αντιπρόεδρο  και   

β .    δύο  µέλη  του   διοικητικού  συµβουλίου  

Τα  µέλη  αυτά  και  δυο  αναπληρωµατικά  εκλέγονται   από  το  διοικητικό  

συµβούλιο  µε  σχετική  πλειοψηφία .   Η  εκλογή  γίνεται  αµέσως  µόλις  το  

διοικητικό  συµβούλιο  συγκροτηθεί  σε  σώµα .  

Η   θητεία  τους  είναι  διετής .  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Άρθρο 229 παρ. 4 ∆ΚΚ 
12 Άρθρο 229 παρ. 5 ∆ΚΚ 
13 Άρθρο 232 ∆ΚΚ 
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2.  Νοµ ικά  Πρόσωπα  ∆ηµοσίου  ∆ικαίου   

 

Τα   ∆ηµοτικά  ή  Κοινοτικά   Νοµ ικά  Πρόσωπα  ∆ηµοσίου  ∆ικαίου   

διοικούνται  από   διοικητικό  συµβούλιο 14,  που  αποτελείται  από  πέντε  (5)   

έως  δεκαπέντε(15)   µέλη ,  που  ορίζονται  από  το  δηµοτικό  ή  κοινοτικό  

συµβούλιο  µαζί  µε  τους  αναπληρωτές  τους .  

 

Μέλη  του  ∆ .Σ .  του  νοµ ικού  προσώπου  µπορεί  να  είναι  :  

 

 

• ο  δήµαρχος  ή  ο  πρόεδρος  της  κοινότητας   

• δηµοτικοί  ή  κοινοτικοί  σύµβουλοι  

• δηµότες  ή  κάτοικοι ,  χρήστες  των  υπηρεσιών  του  νοµ ικού  

προσώπου  ή  κάτοικοι  µε  ανάλογη  επαγγελµατική  ή  κοινωνική  

δράση  ή  ειδικές  γνώσεις  σχετικά  µε  τον  σκοπό  του  νοµ ικού  

προσώπου  

• ένας  εκπρόσωπος  των  εργαζοµένων  του  νοµ ικού  προσώπου ,  στην  

περίπτωση  που  το  νοµ ικό  πρόσωπο  απασχολεί  περισσότερους  από  

δέκα  (10)  εργαζοµένους  

• Ένας  τουλάχιστον  σύµβουλος  τοπικού  διαµερίσµατος  στην  

περίπτωση  που  το  νοµ ικό  πρόσωπο  λειτουργεί  στην  περιφέρεια  

τοπικού  διαµερίσµατος .  

 

 

Ένα  από  τα  αιρετά  µέλη ,   ορίζεται  από  τη  µειοψηφία  του  δηµοτικού  ή  

κοινοτικού    συµβουλίου ,  στην  περίπτωση  που  τα  µέλη  του  ∆ .Σ .  είναι  µέχρι  

πέντε  (5) .  

                                                      
14 Άρθρο 240 παρ. 1 ∆ΚΚ 
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      Εάν  τα  µέλη  του  ∆ .Σ .  είναι  περισσότερα  από  πέντε  (5) ,  τότε  τουλάχιστον  

δύο  (2)  από  τα  αιρετά   µέλη  του  ∆ .Σ .  ορίζονται  από  τη  µειοψηφία  του  

δηµοτικού  ή  κοινοτικού  συµβουλίου .  

       Υπογραµµ ίζουµε  ότι  ο  ορισµός  των  µελών  της  µειοψηφίας  γίνεται   από  

την  ίδια  την  µειοψηφία   και  ακολουθεί  ο  ορισµός  από  το  δηµοτικό  ή  

κοινοτικό   συµβούλιο .   

Εάν  η  µειοψηφία  δεν  ορίσει  συµβούλους  ή  εκείνοι  που  έχουν  οριστεί  

παραιτηθούν ,  χωρίς  να  αντικατασταθούν ,  µετέχουν  σύµβουλοι  της  

πλειοψηφίας .   

 

Παράλληλα  σηµειώνεται  ότι  ο  εκπρόσωπος  των  εργαζοµένων  προτείνεται  

από  τη  γενική  συνέλευση  των  τακτικών  υπαλλήλων  εντός  προθεσµ ίας  

δεκαπέντε  (15)  ηµερών  από  τότε  που  θα  αποσταλεί  η  σχετική  πρόσκληση .  

 

Μετά  τον  ορισµό  των  µελών  του  ∆ .Σ .  του  νοµ ικού  προσώπου ,  το  

δηµοτικό  συµβούλιο  εκλέγει  από  τα  µέλη  αυτά  τον  πρόεδρο  και  τον  

αντιπρόεδρο  του  διοικητικού  συµβουλίου .  

Ως  Πρόεδρος   και  Αντιπρόεδρος  µπορούν   να  εκλεγούν   και  µη  αιρετά  

µέλη  του  διοικητικού  συµβουλίου .  Στην   περίπτωση  όµως  που  ορισθεί  ως  

µέλος  του  ∆ .Σ .  ο  δήµαρχος  ή  ο  πρόεδρος  της  κοινότητας ,  τότε  αυτός  

αυτοδικαίως  καθίσταται  και  πρόεδρος  του  διοικητικού  συµβουλίου .  

 

 

Τα  µη  αιρετά  µέλη  του   διοικητικού  συµβουλίου  του  νοµ ικού  προσώπου  

δεν   επιτρέπεται   να  ορισθούν  ή  να  αποτελούν  µέλη  του  εφόσον  15:    

! έχουν  στερηθεί  τη  διαχείριση  της  περιουσίας  τους  µε  τελεσίδικη   

δικαστική  απόφαση   

! έχουν  στερηθεί  τα  πολιτικά  τους  δικαιώµατα  µε  αµετάκλητη  

δικαστική  απόφαση   και  για  όσο  διάστηµα   διαρκεί  η  στέρηση  αυτή  

! έχουν  καταδικαστεί   µε  αµετάκλητη  δικαστική  απόφαση   ως  

αυτουργοί  ή  συµµέτοχοι   σε  κακούργηµα  ή  σε  κάποιο  από  τα  

πληµµελήµατα   που  αναφέρονται  στο  άρθρο  146 του  ∆ΚΚ .  

                                                      
15 Άρθρο 240 παρ.2 ∆ΚΚ 
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∆ιευκρινίζεται   ότι  οι  διατάξεις  του  νέου  ∆ .Κ .Κ .  που  αφορούν  τη  

σύσταση  και  λειτουργία  των  Ν .Π .∆ .∆ .  είναι  νεότερες  και  ειδικότερες  και  

παράλληλα  έχουν  χαρακτήρα  αναγκαστικού  δικαίου ,  οπότε   κατισχύουν  των  

αντίστοιχων  διατάξεων   των  καταστατικών  των  νοµ ικών  προσώπων .  Η  

εκτίµηση  αυτή  ενισχύεται  ερµηνευτικά   από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  239 

του  ∆ .Κ .Κ . ,  όπως  ίσχυε   και  παλιότερα ,  από  το  οποίο  προκύπτει  ότι  η  

σύνθεση  του  διοικητικού  συµβουλίου  δεν  επαφίεται   στο  καταστατικό .  

Συνεπώς ,  τα  δηµοτικά  και  κοινοτικά  συµβούλια  µπορούν  να  ορίσουν  την  

διοίκηση  των   νοµ ικών  προσώπων  σύµφωνα  µε  τις  επιταγές   του  Κώδικα ,   

λαµβάνοντας  παράλληλα  στην  ίδια  συνεδρίαση  απόφαση  για   τροποποίηση  

του  καταστατικού ,  εφόσον  αυτό  δεν  ευρίσκεται  σε  συµφωνία  µε  τις  διατάξεις  

του  νέου  ∆ηµοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα .   

Βεβαίως  δεν  αποκλείεται  και  η  περίπτωση  να  προηγηθεί  προσαρµογή  του  

καταστατικού  και  κατόπιν  να  γίνει  ο  ορισµός   του  διοικητικού  συµβουλίου .  

 

Σε  ο ,τι  αφορά  τα  ΚΑΠΗ 16 επισηµαίνουµε  ότι  δεν  είναι  υποχρεωτικός  ο  

ορισµός  κοινωνικής  λειτουργού ,  ως  µέλος  διοικητικού  συµβουλίου  του  

νοµ ικού  προσώπου ,  που  προβλεπόταν  σε  προυφιστάµενες  διατάξεις  

κατ΄ακολουθίαν  όσων  ίσχυαν  κατά  το  χρόνο  που  τα  νοµ ικά  αυτά  πρόσωπα  

δεν  είχαν  περιέλθει  στους  ΟΤΑ .  

 

 

 

    2.1 .Σχολικές  Επιτροπές  

 

       Πέραν  των  απαιτούµενων  µελών  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  240 του  

∆ΚΚ ,  που  αναφέρονται  στη  διοίκηση  νοµ ικών  προσώπων  δηµοσίου  δικαίου ,  

στα   διοικητικά  συµβούλια 17 των  Σχολικών  Επιτροπών  µετέχουν  

υποχρεωτικά  :  

! οι  διευθυντές  των  αντίστοιχων  σχολικών  µονάδων  

                                                      
16 Άρθρο 240 ∆ΚΚ 
17 Άρθρο 243 παρ. 2 ∆ΚΚ 
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! ένας  εκπρόσωπος  των  οικείων  συλλόγων  γονέων ,  εφόσον  

λειτουργούν  αντίστοιχοι  σύλλογοι  

! ένας  εκπρόσωπος  των  µαθητικών  κοινοτήτων  για  τα  σχολεία  της  

∆ευτεροβάθµ ιας  Εκπαίδευσης  

 

Εάν  το  δηµοτικό  συµβούλιο  δεν   συγκροτεί  σε  εύλογο  χρονικό  διάστηµα  

τη  Σχολική  Επιτροπή   δηµόσιου  σχολείου  ,ο  Γενικός  Γραµµατέας  

Περιφέρειας  απευθύνει  έγγραφο  στο  ∆ήµο  ή  Κοινότητα ,  στο  διοικητικό  

συµβούλιο  Συλλόγου  Γονέων  και  στην  αντίστοιχη   µαθητική  κοινότητα  για  

την  υπόδειξη  των  εκπροσώπων  τους  µέσα  σε   συγκεκριµένη  προθεσµ ία .  Εάν  

περάσει  άπρακτη  κι  αυτή  η  προθεσµ ία ,  ο  Γενικός  Γραµµατέας  Περιφέρειας  

συγκροτεί  τη  Σχολική   Επιτροπή .  

 

 

    2.2 ∆ηµοτικά  Λιµενικά  Ταµεία  

 

Στα  διοικητικά  συµβούλια 18 αυτών   των  νοµ ικών  προσώπων   

περιλαµβάνεται  υποχρεωτικά  και  ο  προϊστάµενος   της  λιµενικής  αρχής   

της  έδρας  του  νοµ ικού  προσώπου .  Στην  περίπτωση  που  δεν  υπάρχει  τέτοια  

αρχή  τότε  περιλαµβάνεται  υποχρεωτικά  ο  προϊστάµενος  της  πλησιέστερης  

προς  την  έδρα  λιµενικής  αρχής .    

Σηµειώνεται  ότι 19 τα  δηµοτικά  αυτά  νοµ ικά  πρόσωπα  λειτουργούν ,  πέρα  

από  τις  ειδικότερες  προβλέψεις  του  άρθρου  244 του  ∆ΚΚ ,  σύµφωνα  και  µε  

τις  ρυθµ ίσεις  των  άρθρων  239 και  επόµενα  του  ∆ΚΚ .  

   

Εάν  η  γεωγραφική  περιοχή  ευθύνης  λιµενικού  ταµείου  εκτείνεται  στα  

όρια  περισσοτέρων  του  ενός   Ο .Τ .Α . ,  το  λιµενικό  ταµείο  αποκτά   

διαδηµοτικό  χαρακτήρα 20.   

 

 

                                                      
18 Άρθρο 244 παρ. 2 ∆ΚΚ 
19 Άρθρο 244 παρ. 1 ∆ΚΚ 
20 Άρθρο 244 παρ. 3 ∆ΚΚ 
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Ο  Πρόεδρος  και  τα  µη  αιρετά  µέλη  του   ∆ιοικητικού  Συµβουλίου  

ορίζονται   µε  απόφαση  του   δηµοτικού  συµβουλίου  της  έδρας  του  νοµ ικού  

προσώπου .   

Σηµειώνεται  ότι  ο  Αντιπρόεδρος  του  ∆ .Λ .Τ .  διαδηµοτικού  χαρακτήρα   

εκλέγεται ,   κατά  τα  προβλεπόµενα  στο  ένατο  εδάφιο  της  παρ .1  του  άρθρου  

240 του  ∆ΚΚ ,  από  το  δηµοτικό  συµβούλιο  της  έδρας   του  νοµ ικού  

προσώπου .  

Επίσης ,  σηµειώνεται  ότι  ένα  από  τα  µέλη  του  διοικητικού  συµβουλίου   

ορίζεται  από  τη  µειοψηφία  του  δηµοτικού  συµβουλίου  της  έδρας  του  

νοµ ικού  προσώπου .  Σε  περίπτωση  που  τα  µέλη  του  διοικητικού  

συµβουλίου  είναι  περισσότερα  από  πέντε  (5) ,  δύο  αιρετοί  (2)  ορίζονται  

από  τη  µειοψηφία  των  δηµοτικών  συµβουλίων   της  έδρας  καθώς  και  του  

αµέσως  µεγαλύτερου  σε  πληθυσµού  ΟΤΑ .  

 

Η  κατανοµή  των  µελών   του  διοικητικού  συµβουλίου  ανά  Ο .Τ .Α .  γίνεται  
ως  εξής21:  

 

 α .  ∆ .Λ .Τ .  µε   2  ΟΤΑ   

 

∆ιαιρούµε   τον  αριθµό  των  µελών  του  ∆ .Σ .  µε  τον  αριθµό  των  µετεχόντων  

∆ήµων ,  δηλαδή   9  /2 .  Έτσι  έχουµε   4  µέλη  από  κάθε  ΟΤΑ  +  

Λιµενάρχης+κάτοικος=10.  Στην  περίπτωση  αυτή  που  προκύπτει  αριθµός  

µεγαλύτερος  των  µελών  του  ∆ .Σ . (9)  αφαιρούµε   εκπρόσωπο  των  

πληθυσµ ιακά  µ ικρότερων  ΟΤΑ  και  σε  περίπτωση  νησιών  αφαιρούµε  

                                                      
21 Άρθρο 244 παρ.3 ∆ΚΚ 

Γεωγραφική  περιοχή  
ευθύνης          ∆ .Λ .Τ  

 Αριθµός  
µελών  ∆ .Σ .  

 2  ΟΤΑ  9  

 3  ΟΤΑ  11 

> 3 ΟΤΑ  µέχρι   15 
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εκπρόσωπο  των  πληθυσµ ιακά  µ ικρότερων  ΟΤΑ  του  νησιού ,  που  βρίσκεται  η  

έδρα  του  ∆ηµοτικού  Λιµενικού  Ταµείου .   

 ∆ηλαδή ,  ΟΤΑ  Α  4  µέλη  +Λιµενάρχης  +κάτοικος  +ΟΤΑ  Β  3  µέλη  

 

 

 

β .  ∆ .Λ .Τ .  µε  3  ΟΤΑ  

 

∆ιαιρούµε   τον  αριθµό  των  µελών  του  ∆ .Σ .  µε  τον  αριθµό  των  µετεχόντων  

∆ήµων ,  δηλαδή   11 /3 .    

Έτσι   έχουµε  3  µέλη  από  κάθε  ΟΤΑ  +  Λιµενάρχης+κάτοικος=11.   

∆ηλαδή ,  έχουµε  ΟΤΑ  Α  3µέλη  +Λιµενάρχης  + κάτοικος+ ΟΤΑ  Β  3  

µέλη+ ΟΤΑ  Γ  3  µέλη .   

 

γ .  ∆ .Λ .Τ .  µε  περισσότερους  ΟΤΑ  

 

∆ιαιρούµε  τον  αριθµό  των  µελών  του  ∆ .Σ .  µε  τον  αριθµό  των  µετεχόντων  

∆ήµων ,  δηλαδή   15 /4  ή  5  ή  6  κλπ .    

Στην  περίπτωση  ∆ .Λ .Τ .  µε  4  ΟΤΑ  έχουµε   3  µέλη  από  κάθε  ΟΤΑ  

+Λιµενάρχης  έδρας+κάτοικος=14.  ∆ηλαδή  προκύπτει  υπόλοιπο  προς  

συµπλήρωση  του  αριθµού  των  µελών  ,το  οποίο  κατανέµεται  στο  

συµµετέχοντα  ΟΤΑ  µε  το  µεγαλύτερο  πληθυσµό .  

Αν   ο  ΟΤΑ  Α  έχει  το  µεγαλύτερο  πληθυσµό  ,τότε  έχουµε  την  ακόλουθη  

σύνθεση  µελών  ∆ .Σ .  σε  ένα  ∆ .Λ .Τ .  στο  οποίο  συµµετέχουν  4  ΟΤΑ :  

 ΟΤΑ  Α  4  µέλη   + Λιµενάρχης  + κάτοικος+ ΟΤΑ  Β  3  µέλη  + ΟΤΑ   Γ  3  

µέλη  + ΟΤΑ  ∆  3  µέλη   

Εάν  όµως  στο   ∆ .Λ .Τ  απασχολούνται  περισσότεροι  από  δέκα  εργαζόµενοι  

τότε  η  σύνθεση  του  διοικητικού  συµβουλίου  προκύπτει  ως  εξής :  

ΟΤΑ  Α   3  µέλη  + Λιµενάρχης  + κάτοικος  + εκπρόσωπος  των  

εργαζοµένων  + ΟΤΑ  Β  3  µέλη  + ΟΤΑ  Γ  3  µέλη  + ΟΤΑ  ∆  3  µέλη  
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3.Σύνδεσµοι  ∆ήµων    και  Κοινοτήτων  

 

Ο  Σύνδεσµος  διοικείται 22  από  :  

■  Το   ∆ιοικητικό  Συµβούλιο   

■  Την  Εκτελεστική  Επιτροπή  και   

■  Τον  Πρόεδρό  του  

 

Το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  του  Συνδέσµου  συγκροτείται 23 από  αιρετούς  

αντιπροσώπους  του  κάθε  ∆ήµου  ή  της  κάθε  Κοινότητας ,  που  εκλέγονται  από  

τα  δηµοτικά  και  κοινοτικά  συµβούλιά  τους  µέσα  σε  ένα  (1)  µήνα   από  την  

εγκατάσταση  των  δηµοτικών  και  κοινοτικών  αρχών  και   για  όλη   τη  

διάρκεια   της  δηµοτικής  ή  κοινοτικής  περιόδου  .  

 

 α .  Εκλογή  αντιπροσώπων   για  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  Συνδέσµου  
 
α.α  Οι αιρετοί αντιπρόσωποι του κάθε Ο.Τ.Α. εκλέγονται24 από τα δηµοτικά ή 

κοινοτικά  συµβούλιά τους ,ανάλογα  µε τον πληθυσµό τους ,  µε βάση τον πληθυσµό 

του µικρότερου ΟΤΑ, που εκπροσωπείται µε έναν (1)αντιπρόσωπο. 

Ο αριθµός των αντιπροσώπων του καθενός από τους υπόλοιπους ∆ήµους  και 

Κοινότητες   βρίσκεται  µε   τη  διαίρεση  υπολογιζοµένων  των ΟΤΑ  που µετέχουν  

ως  κατωτέρω: 

 
           πληθυσµός  ΟΤΑ Α΄                 πληθυσµός ΟΤΑ Β΄ 
     _______________________         _____________________                ,κ.ο.κ 
    πληθυσµός µικρότερου Ο.Τ.Α       πληθυσµός  µικρότερου Ο.Τ.Α     
 
 
 

Εάν  από τον πιο πάνω υπολογισµό αποµένει κλάσµα µεγαλύτερο από µισή µονάδα, 

υπολογίζεται  ως µονάδα. 

 

Σηµειώνεται ότι ο υπολογισµός για την εκπροσώπηση ΟΤΑ που συνενώθηκαν 

µε τον ν.2539/1997, σε Συνδέσµους που υπήρχαν πριν την εφαρµογή του 

                                                      
22 Άρθρο 246 παρ. 1 ∆ΚΚ 
23 Άρθρο 246 παρ. 2 και 6 ∆ΚΚ 
24 Άρθρο 246 παρ. 2 ∆ΚΚ 
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προαναφερθέντος νόµου, γίνεται µε βάση τον πληθυσµό του δηµοτικού 

διαµερίσµατος που προέκυψε µε τη συνένωση του ΟΤΑ  µέλους.  

Σχετική είναι η αριθµ.361/1999 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου στο 

ΥΠΕΣ∆∆Α καθώς  και η αριθµ. 27/1999 εγκύκλιος  του Υπουργείου. 

 
Για παράδειγµα σε ένα Σύνδεσµο στον οποίο ήταν µέλη ο ∆ήµος α και οι 

Κοινότητες β, γ και δ  µετά  την εφαρµογή του  ν.2539/1997 έχουµε  ∆ήµο α και ∆ήµο 

β .  Ο υπολογισµός του αριθµού των εκπροσώπων γίνεται  ως εξής: 

 

Υποθέτουµε ότι η κοινότητα δ έχει το µικρότερο πληθυσµό. 

 
 
     πληθυσµός  ∆ήµου α                      πληθυσµός  κοινότητας β                           
------------------------------------              ----------------------------------     
    πληθυσµός   κοινότητας δ                  πληθυσµός  κοινότητας  δ 
 
 
πληθυσµός κοινότητας  γ 
-------------------------------- 
πληθυσµός  κοινότητας δ 
 
 
 
α.β.  Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τον υπολογισµό αυτό τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του Συνδέσµου είναι περισσότερα από είκοσι πέντε (25)25,   ακολουθείται  

ο εξής τρόπος για τον υπολογισµό  των αντιπροσώπων κάθε Ο.Τ.Α.: 

 
  Πληθυσµός Ο.Τ.Α  Αριθµός αντιπροσώπων για το ∆.Σ. Συνδέσµου 

1-10.000 1 
10.001-30.000 2 

30.001-100.000 3 
100.001-300.000 4 
≥ 300.001 5 

 
                           
α.γ.  Σε περίπτωση που ακολουθώντας τον πιο πάνω  υπολογισµό ο αριθµός των µελών 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου είναι περισσότερο από  εβδοµηνταπέντε 

(75)26,ακολουθείται  άλλος τρόπος υπολογισµού των αντιπροσώπων, που είναι ο εξής : 

                                                      
25 Άρθρο 246 παρ. 3 ∆ΚΚ 
26 Άρθρο 246 παρ. 4 ∆ΚΚ 
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Πληθυσµός    Ο.Τ.Α Αριθµός αντιπροσώπων για το ∆.Σ. Συνδέσµου 

έως  30.000 1 
30.001-80.000 2 

80.001-150.000 3 
150.001-300.000 4 
300.001-500.000 5 
≥500.001 6 

 
 
α.δ. Εάν υπάρχουν Σύνδεσµοι δύο (2) έως και τεσσάρων (4) ∆ήµων ή Κοινοτήτων, που 

ο αριθµός των  αντιπροσώπων, σύµφωνα µε τον υπολογισµό  της περίπτωσης  α.α. 

είναι µεγαλύτερος από εικοσιπέντε (25) ή µικρότερος από πέντε(5)27,το διοικητικό 

συµβούλιο συγκροτείται σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην περίπτωση α.β.  Εάν και 

τότε ο αριθµός των αντιπροσώπων είναι µικρότερος από πέντε (5) το διοικητικό 

συµβούλιο συγκροτείται πάλι από πέντε (5) αντιπροσώπους.  Οι κενές θέσεις 

συµπληρώνονται µε ορισµό, ανά ένα, αντιπροσώπων των ∆ήµων που έχουν το 

µεγαλύτερο πληθυσµό κατά σειρά. 

Εάν υπάρχουν Σύνδεσµοι δύο (2) ∆ήµων ή Κοινοτήτων ,στους οποίους δεν 

συµπληρώνεται ο αριθµός πέντε (5) αντιπροσώπων  ούτε  µε τον υπολογισµό αυτόν, το 

διοικητικό τους συµβούλιο  συγκροτείται από δύο (2) αντιπροσώπους του  ∆ήµου ή της 

Κοινότητας  που έχει το µικρότερο πληθυσµό  και από τρεις (3)  αντιπροσώπους του 

∆ήµου ή της Κοινότητας  που έχει το µεγαλύτερο πληθυσµό. 

 
Σηµειώνεται ότι28 εάν ένα δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο εκλέγει περισσότερους 

από δύο (2) εκπροσώπους, ο ένας (1) από   αυτούς εκλέγεται από τη µειοψηφία του 

δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου. 

 
Στην περίπτωση που Σύνδεσµος συστήνεται  µετά την  εγκατάσταση των 

δηµοτικών και κοινοτικών  αρχών, οι αντιπρόσωποι  των ΟΤΑ  εκλέγονται µέσα σε  

δύο (2) µήνες  από τη σύστασή του29. 

 
 β. Σύγκληση ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
  

                                                      
27 Άρθρο 246 παρ. 5 ∆ΚΚ 
28 Άρθρο 246 παρ. 6 ∆ΚΚ 
29 Άρθρο 246 παρ. 6 ∆ΚΚ 
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Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες  από την εκλογή των αντιπροσώπων, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του Συνδέσµου συγκαλείται30 στην έδρα του. Τη σχετική  πρόσκληση στους 

αντιπροσώπους των ΟΤΑ απευθύνει ο αντιπρόσωπος του ∆ήµου ή της Κοινότητας της 

έδρας του Συνδέσµου. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι αντιπρόσωποι του 

∆ήµου ή της Κοινότητας της έδρας του Συνδέσµου  το διοικητικό συµβούλιο  

συγκαλείται  µε πρόσκληση του ∆ηµάρχου, εφόσον  είναι αντιπρόσωπος. Εάν ο 

∆ήµαρχος της έδρας του Συνδέσµου δεν  είναι αντιπρόσωπος, τότε το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο συγκαλείται µε πρόσκληση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβούλου, που 

είναι αντιπρόσωπος και έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου συγκαλείται  από εκείνον που  είναι γραµµένος  

πρώτος, κατά σειρά,  στην απόφαση του δικαστηρίου για την ανακήρυξη των 

επιτυχόντων.  

Εάν  κανένας  από  τους  αντιπροσώπους  της   έδρας  του  Συνδέσµου  δεν  

συγκαλέσει  το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  µέσα  σε  δέκα  (10)   ηµέρες   από  την  

εκλογή  των  αντιπροσώπων ,  τότε   η  πρόσκληση   γίνεται  από  τον  αντιπρόσωπο  

του  ∆ήµου  ή   Κοινότητας   µέλους   του  Συνδέσµου   που  έχει  το  µεγαλύτερο   

πληθυσµό   µετά  από  αυτόν  της  έδρας .  

Στη  συνεδρίαση  προεδρεύει  αυτός  που  συγκάλεσε  το  διοικητικό  

συµβούλιο  και   εάν  δεν  παρίσταται ,  άλλος  αντιπρόσωπος  του  ίδιου  ∆ήµου  ή  

Κοινότητας   κατά  τη  σειρά  που  είναι   γραµµένοι   στην  απόφαση  του  

δικαστηρίου ,  ή  ο  αντιπρόσωπος   του  µεγαλύτερου  σε  πληθυσµό  ΟΤΑ  ,µετά  

τον  ΟΤΑ  της  έδρας  του  Συνδέσµου .   

Οι  διατάξεις  του  άρθρου  104 του  ∆ΚΚ   για  εκλογή  ∆ηµαρχιακής  

Επιτροπής  εφαρµόζονται  ανάλογα .  

Στην  συνεδρίαση  αυτή  το  συµβούλιο  εκλέγει  από  τα  µέλη  του ,  τον  

Πρόεδρο  τον  Αντιπρόεδρο   και  τα  µέλη  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  για  

διετή  θητεία .   

Για  την  ανωτέρω  εκλογή   το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο  έχει  νόµ ιµη  

συγκρότηση ,  εάν  έχει  ορισθεί  αριθµός  αντιπροσώπων  ίσος  µε  τα  τρία  

πέµπτα  (3/5)  του  συνολικού  αριθµού  των  µελών  του   και  έχουν  παρέλθει  οι  

ανωτέρω  προθεσµ ίες .   

                                                      
30 Άρθρο 246 παρ. 7 ∆ΚΚ 
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Σηµειώνουµε  ότι  η   απαρτία   υπολογίζεται   µε  βάση  το  συνολικό  αριθµό  

των  µελών   του  ∆ιοικητικού   Συµβουλίου .  

 
 

Γ .  Εκτελεστική  Επιτροπή  

 

 

Η  Εκτελεστική  Επιτροπή 31 αποτελείται  από  τον  Πρόεδρο  και  µέλη  

ανάλογα  µε  τον  αριθµό  των  µελών  του  διοικητικού  συµβουλίου  του  

Συνδέσµου ,  ως  ακολούθως :  

 

 

 

 

 

Επισηµαίνουµε  ότι  στον   αριθµό  των  µελών  που  προκύπτει   όπως  στο  

ανωτέρω  παράδειγµα  θα  πρέπει  να  προστεθεί  και  ο  Πρόεδρος .  

 

Από  τα  µέλη  αυτά  το  ένα  εκλέγεται  Αντιπρόεδρος   της  Εκτελεστικής  
Επιτροπής .  

 

Η  εκλογή  των  µελών  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  γίνεται  κάθε  δύο  
χρόνια .  

 

                                                      
31 Άρθρο 246 παρ. 8 ∆ΚΚ 

Αριθµός  µελών  ∆ .Σ .  Αριθµός  µελώνΕ .Ε  

(εκτός  του  
Προέδρου)  

Αναπληρωµατικά  
µέλη   

έως  25 2 1  

26-75 4 2 

≥76 6 3 
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Σηµειώνεται  ότι   υφιστάµενοι   Αναπτυξιακοί   Σύνδεσµοι 32 συνεχίζουν   

να  λειτουργούν  έως  τη  λήξη  του  χρόνου  που  προβλέπεται  στη  συστατική  

τους  πράξη ,  χωρίς  δυνατότητα  ανανέωσης ,  και  εξακολουθούν   να  

διέπονται  από  τις  διατάξεις ,  µε  τις  οποίες   ιδρύθηκαν ,  καθώς  και  από  τους  

όρους  του  καταστατικού  τους .  Συνεπώς  οι  διαδικασίες  ανάδειξης  των  

οργάνων  τους  θα  ακολουθήσουν  τις  προβλέψεις  του  καταστατικού  τους  και  

το  αντίστοιχο  νοµ ικό  πλαίσιο  που  διε ίπε  την  λειτουργία  τους  .  

 

Τέλος ,  σας   γνωρίζουµε  ότι  η  υπηρεσία  µας  βρίσκεται   στη  διάθεσή  σας  

για  κάθε  περαιτέρω   διευκρίνιση .  

 Παρακαλούµε  όπως  ενηµερώσετε  τους  δήµους   και  τις  κοινότητες  της  

περιφέρειάς  σας .  

Την  παρούσα  εγκύκλιο  µπορείτε  να  βρείτε  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  

του  Υπουργείου  www.ypes.gr .  

 

 

        

            Ο    ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  

Κοινοποίηση:  

1 .ΚΕ∆ΚΕ  

2 .ΕΕΤΑΑ  

                                     Αθανάσιος  Νάκος  

Εσωτερική  ∆ιανοµή:  

1 .Γραφείο  Υπουργού  

2 .Γραφείο  Υφυπουργού  

3 .Γραφείο  Γενικού  Γραµµατέα  

4 .Γραφείο  Γενικού  ∆ιευθυντή  

5 .∆ /νση  Οργ .& Λειτ .ΟΤΑ  

 

                                                      
32 Άρθρο 271, παρ. 6, ∆ΚΚ. 


