
 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ TΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 



ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ: η διοίκηση 
των τοπικών υποθέσεων ορισμένης 
εδαφικής περιοχής εκ μέρους 
οργάνων που εκλέγονται ελεύθερα 
από τους πολίτες της περιοχής 
αυτής.  



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 Η πρώτη διοικητική διαίρεση έγινε το 1828 από τον 

Καποδίστρια, ο  οποίος επιδίωκε τον απεγκλωβισμό 
των κοινοτήτων από τον έλεγχο των προεστών.  

 

 

 

 

 

 Τα θεμέλια της τοπικής αυτοδιοίκησης έθεσε η 
 Βαυαρική Αντιβασιλείας το 1833.Έτσι, η χώρα 
διαιρέθηκε σε δήμους με αιρετή διοίκηση, ενώ το 
πολίτευμα παρέμενε η απόλυτη μοναρχία. 

 



Πρώτη, συνταγματική καθιέρωση έγινε στο Σύνταγμα 
του 1864.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθησε ο νόμος ΔΝΖ/ 1912, που εισήγαγε και την 
κοινότητα, παράλληλα με τον δήμο, ως τύπο ΟΤΑ 
πρώτου βαθμού.  

 



  Σύμφωνα με την  διάταξη του άρθρου 102 του 
Συντάγματος  του 1975 κατοχυρώθηκε μεταξύ άλλων η 
αρμοδιότητα των δήμων και των κοινοτήτων σε όλες τις 
τοπικές υποθέσεις και ορίστηκαν ως πρώτη βαθμίδα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης οι δήμοι και οι κοινότητες. 

 

 

 

 

 

 



 Με τον νόμο 1235/1982 αναβαθμίστηκε ο θεσμός των 
νομαρχιακών συμβουλίων και με τον νόμο 1622/1986 
και το προεδρικό διάταγμα 51/1987 η επικράτεια 
χωρίστηκε σε 13 περιφέρειες. 

 





 Το 1997 ψηφίστηκε ο νόμος 2539/1997, 
γνωστότερος ως Πρόγραμμα «Ιωάννης 
Καποδίστριας», που επανακαθόρισε τους 
πρωτοβάθμιους  οργανισμούς  τοπικής 
αυτοδιοίκησης  με  πληθυσμιακά  και χωροταξικά 
κριτήρια .      

 

 

 

 

 Με το πρόγραμμα «Καποδίστρια» και τις 
μεταγενέστερες  τροποποιήσεις του συστάθηκαν 901 
δήμοι και 130 κοινότητες, από τους 369 δήμους. 

 





ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (2010) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Σχέδιο Καλλικράτης: ονομάζεται 
ο ελληνικός νόμος 3852/2010, με τον οποίο 
μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση Ελλάδας το 
2010 και επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών 
μονάδων, ο τρόπος εκλογής των οργάνων και οι 
αρμοδιότητές τους.  

  



 Το πρόγραμμα ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή 
το Μάιο του 2010. Μέρος των διατάξεών του 
ενεργοποιήθηκε άμεσα με τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 7 Ιουνίου 2010 (ΦΕΚ 
87/τ.Α'/2010), ώστε να διεξαχθούν βάσει αυτών 
οι αυτοδιοικητικές  εκλογές του ιδίου έτους. 

 



ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

  Η μείωση του αριθμού των δήμων και των 
νομικών τους προσώπων κατά περίπου 2/3 

 

 Η αντικατάσταση των 57 νομαρχιών ως 
δευτεροβάθμιων ΟΤΑ από τις 13 περιφέρεις 

 

  Η διαίρεση της χώρας σε επτά αποκεντρωμένες 
διοικήσεις  

 

 Η διαίρεση της χώρας σε 325 δήμους  

 



Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
 

1. Αττικής,  με έδρα την Αθήνα. 

2. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα 

3. Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα 

4. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με έδρα 
την Πάτρα 

5. Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά 

6. Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο 

7. Μακεδονίας – Θράκης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη   

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
 Οι 13 περιφέρειες σύμφωνα με τον Καλλικράτη είναι: 

 

  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 Κεντρικής Μακεδονίας 

 Δυτικής Μακεδονίας 

 Ηπείρου 

 Θεσσαλίας 

 Ιονίων Νήσων 

 Δυτικής Ελλάδας 

 Στερεάς Ελλάδας 

 Αττικής 

 Πελοποννήσου 

 Βορείου Αιγαίου 

 Νοτίου Αιγαίου 

 Κρήτης 

Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση προΐσταται Γενικός Γραμματέας 



ΕΚΛΟΓΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
 Εκλέγεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που 

πλειοψηφεί.(3/5 των εδρών των νέων δημοτικών και 
περιφερειακών συμβουλίων) 
 

 Η θητεία του νέου δημάρχου και περιφερειάρχη είναι 
πενταετής . 
 

 Οι εκλογές θα διεξάγονται μετά το 2014 κάθε 5 χρόνια μαζί 
με τις ευρωεκλογές. 

 
 Οι Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές εξαρτώνται από την 

ημερομηνία διεξαγωγής των επόμενων Ευρωεκλογών. 
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