
Επίλογος 

 

Έχοντας αναλύσει στην εισαγωγή της παρούσας μελέτης την ανάγκη άρσης της πολυνομίας 

ή και κακονομίας που χαρακτηρίζει το θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμό, 

επιχειρήθηκε από τους γράφοντες με την παρούσα η διοικητική και η νομοθετική 

κωδικοποίηση των εν ισχύ σχετικών διατάξεων.  

Συγκεκριμένα, με το παραδοτέο της διοικητικής κωδικοποίησης καταγράφησαν οι ως άνω 

ρυθμίσεις ως εξής: 

Αρχείο Α : 1. Διατάξεις για την συγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού 

                    2. Εκλογές στους ΟΤΑ Α και Β Βαθμού- δημοψήφισμα 

                    3.Διατάξεις που αφορούν τον Α βαθμό αυτοδιοίκησης 

                    4. Διατάξεις που αφορούν τον Β βαθμό αυτοδιοίκησης 

Αρχείο Β : 1. Έσοδα Δήμων και περιφερειών (κινητή και ακίνητη περιουσία, φόροι,  

ανταποδοτικά τέλη, κληρονομιές κτλ.) 

                       2. Προϋπολογισμός-λογιστικό-ταμειακή υπηρεσία 

                       3.Διαχείριση περιουσίας 

Αρχείο Γ: Νομοθεσία περί της καταστάσεως υπαλλήλων ΟΤΑ Α και Β βαθμού (διαδικασίες 

πρόσληψης, διορισμός, προαγωγές, μεταφορά προσωπικού, πειθαρχικό δίκαιο, άδειες, 

υπηρεσιακά συμβούλια, ασφαλιστικά θέματα)/ Προσοντολόγιο - κλαδολόγιο προσωπικού 

Αρχείο Δ: Νομοθεσία περί αστικής και δημοτικής κατάστασης (Δημοτολόγιο, Ληξιαρχείο, 

Μητρώα Αρρένων). 

Ακολούθως, υπό το παραδοτέο της νομοθετικής κωδικοποίησης το σχετικό θεσμικό πλαίσιο 

των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, αναδιαρθρώθηκε με μια συστηματικότερη κατανομή ως εξής: 

Αρχείο Α: 1ο βιβλίο, Γενικές οργανωτικές διατάξεις ΟΤΑ Α και Β βαθμού 

                   2ο βιβλίο, Ειδικές οργανωτικές διατάξεις ΟΤΑ Α βαθμού 

                   3ο βιβλίο,  Ειδικές οργανωτικές διατάξεις ΟΤΑ Β βαθμού 



                   4ο βιβλίο,  Συνεργασία οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

Αρχείο Β:  5ο βιβλίο, Έσοδα δήμων και περιφερειών 

Αρχείο Γ: 6ο βιβλίο, Κατάσταση υπαλλήλων ΟΤΑ Α και Β βαθμού/ Προσοντολόγιο- 

κλαδολόγιο 

Αρχείο Δ: 7ο βιβλίο Αστική και Δημοτική κατάσταση 

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη τις αρχές της καλής νομοθέτησης σύμφωνα με το ν. 

4622/2019 (Α’ 133) για το «Επιτελικό Κράτος», καθώς και τους ειδικότερους νομοτεχνικούς 

κανόνες, όπως αποτυπώνονται από τη Γενική Γραμματεία Νομικών και Κοινοβουλευτικών 

Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης στο «Εγχειρίδιο Νομοπαρασκευαστικής 

Μεθοδολογίας» του 2020, αναδιαρθρώθηκε και επανακατανεμήθηκε το θεσμικό πλαίσιο 

των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, ώστε να προκύψει από τη διεργασία αυτή ένα νέο, ενοποιημένο 

και κωδικοποιημένο νομοθέτημα, το οποίο μπορεί να επιτελέσει με πληρότητα και 

αρτιότητα τον ρόλο ενός σύγχρονου «Κώδικα ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού».  

 

 


