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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.

Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 9/Α’) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α’) «Διάσπαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α)
Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης…»,
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ 148/Α’) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4.

Το N. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α’/10-4-1997) «Προστασία του ατόμου από την
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α’/28-6-2006).

5.

Το άρθρο 6 του N. 3448/2006 (ΦEK 57/A’/15-3-2006) «Για την περαιτέρω χρήση
πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

6. Το άρθρο 71 παρ.3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
7. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις».
8.

Το Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α’/22-9-2010) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών
πληροφοριών- Εναρμόνιση με ση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ
141/Α΄)».

9.

Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1378/9-6-2011 γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
& Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.)

10. Δεν προκαλείται

δαπάνη στον κρατικό Προϋπολογισμό.

α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε:

Άρθρο 1
Γενικές αρχές
1. Κάθε Δήμος διαθέτει επίσημο διαδικτυακό τόπο, μέσω του οποίου παρέχονται

πληροφορίες και υπηρεσίες στον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Για το σκοπό αυτό:
α) συντάσσεται ενημερωτικό περιεχόμενο, που προάγει τη διαφάνεια της
διοικητικής δράσης και ενημερώνει τον πολίτη για το έργο, τις δραστηριότητες
και πρωτοβουλίες του Δήμου, τις κοινωνικές παροχές, τις παρεχόμενες
υπηρεσίες κ.λ.π. και
β) σχεδιάζονται και αναπτύσσονται κατάλληλες εφαρμογές λογισμικού, που
επιτρέπουν ιδίως την επικοινωνία με τις υπηρεσίες του Δήμου, την υποβολή
αναφορών, δηλώσεων και αιτήσεων από τα συναλλασσόμενα με το Δήμο
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τη συμμετοχή σε διαβουλεύσεις και διαγωνισμούς
καθώς και την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που
μειώνουν το διοικητικό βάρος των συναλλαγών και προάγουν την οικονομική
ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα.
2. Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια, την ορθότητα, την καταλληλότητα, την
πληρότητα, την αυθεντικότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριακών
δεδομένων που δημοσιεύονται μέσω του διαδικτυακού του τόπου. Παράλληλα
λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό και διοικητικό μέτρο για την αποτροπή μη
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και αλλοίωσης, τόσο του περιεχομένου, όσο και των
ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας και πρόσβασης στις παρεχόμενες από τον
διαδικτυακό του τόπο υπηρεσίες, όπως και για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, που τυχόν συγκεντρώνει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται
μέσω του διαδικτυακού του τόπου.
3. Κάθε πληροφορία η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο και σχετίζεται με
οποιαδήποτε κανονιστική πράξη (Νόμο, Προεδρικό Διάταγμα, Υπουργική
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Απόφαση, Απόφαση κλπ) θα πρέπει να συνοδεύεται είτε με ανάρτηση των
σχετικών κειμένων, είτε με συνδέσμους (links) προς αυτά. Ο Δήμος θα πρέπει
άμεσα να επικαιροποιεί τόσο τα αναρτώμενα ενημερωτικά κείμενα, όσο και τα
νομικά κείμενα τεκμηρίωσης, κάθε φορά που συντελούνται αλλαγές, ώστε αυτά να
αποτελούν όχι μόνο αξιόπιστο εργαλείο ενημέρωσης του πολίτη αλλά και
εσωτερικό εργαλείο υποστήριξης της λειτουργίας του Δήμου.
4. Ο σχεδιασμός των διαδικτυακών τόπων καθώς και των παρεχόμενων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών θα πρέπει να είναι φιλικός προς το χρήστη, να ενισχύει την ισότητα
στην πρόσβαση της πληροφορίας και να τηρεί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας
ατόμων με αναπηρίες του οργανισμού W3C.
5. Οι παρεχόμενες από τον διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρούν τις
προδιαγραφές του Ελληνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών
Ηλεκτρονικών Συναλλαγών. Τυχόν δημοσίευση και διάθεση γεωχωρικών
πληροφοριακών δεδομένων θα πρέπει να πληροί τις σχετικές προδιαγραφές
διαλειτουργικότητας, που δημοσιεύονται στο www.geodata.gov.gr καθώς και τις
προδιαγραφές του Ν. 3882/2010 και της Οδηγίας INSPIRE. Ειδικότερα τα
δημοσιευόμενα περιεχόμενα θα πρέπει να μπορούν να παρέχονται και μέσω
προγραμματιστικής διεπαφής – API, ως SOAP WEB Services και REST-ful Web
Services.
Άρθρο 2
Δομή και περιεχόμενο διαδικτυακού τόπου
1. Το πληροφοριακό περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου επιλέγεται με κριτήριο τη
διαφάνεια της διοικητικής δράσης του φορέα και την ενημέρωση του δημότη για τα
προγράμματα, τις δραστηριότητες, τις πρωτοβουλίας, τα έργα, τις συνεργασίες και
λοιπές δράσεις αναπτυξιακού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
Παράλληλα παρέχει έγκυρη ενημέρωση για τις αρμοδιότητες του Δήμου, τις
παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, τους
δικαιούχους των διοικητικών παροχών, τους όρους και προϋποθέσεις της παροχής
των υπηρεσιών, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο, βάσει του οποίου ασκούνται οι
αναφερόμενες αρμοδιότητες.
2. Η δομή ενός διαδικτυακού τόπου και ο τρόπος που οργανώνεται το δημοσιευόμενο
περιεχόμενο επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργικότητα και την ευχρηστία του. Ο
συνηθέστερος τύπος δομής είναι η ιεραρχική, δηλαδή σύστημα καταλόγων υποκαταλόγων με τη μορφή δέντρου, ο δε προτιμώμενος τρόπος ανάπτυξης του
περιεχομένου είναι κατά πλάτος. Ιδιαίτερα επιθυμητές για την ανάπτυξη του
περιεχομένου είναι οι τεχνικές τύπου “bread crumbing”, οι οποίες επιτρέπουν στον
επισκέπτη αφ' ενός μεν να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή σε ποιό σημείο της δομής του
διαδικτυακού τόπου βρίσκεται, αφ' ετέρου δε να μπορεί να μεταβεί άμεσα (με ένα
“κλικ”) σε οποιοδήποτε άλλο υπερκείμενο κατάλογο περιεχομένου.
3. Η δομή ενός τυπικού δημοτικού διαδικτυακού τόπου περιλαμβάνει τις κάτωθι
διακριτές ενότητες:
α) Την ενότητα που περιλαμβάνει ιστοσελίδες ενημέρωσης – πληροφόρησης
(ιστοσελίδες μονόδρομης επικοινωνίας - πρώτου επιπέδου), μέσω των οποίων ο
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επισκέπτης έχει πρόσβαση στα δημοσιευόμενα πληροφοριακά δεδομένα. Στην
ενότητα αυτή διακρίνονται ευκρινώς οι ιστοσελίδες που περιέχουν πληροφορίες
αρμοδιότητας του Δήμου, για την ακρίβεια και ορθότητα των οποίων
αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Δήμος, από τις ιστοσελίδες που περιέχουν
πληροφορίες που προέρχονται από τρίτους φορείς και οι οποίες δημοσιεύονται i)
με την άδεια του ιδιοκτήτη των πληροφοριών και ii) με κάθε επιφύλαξη του
Δήμου επί της ορθότητας, ακρίβειας και πληρότητας αυτών. Βασικές
πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή την ενότητα είναι:
•

το λογότυπο και η πλήρης επίσημη επωνυμία του φορέα

•

οργανόγραμμα των υπηρεσιών του φορέα

•

σύντομη παρουσίαση του φορέα

•

πληροφορίες για την ηγεσία/ διοίκηση του φορέα

•

νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του φορέα και την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του

•

πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχει ο φορέας και τον τρόπο
παροχής τους

•

νέα και ανακοινώσεις

•

όροι και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου

•

συχνές ερωτήσεις που υποβάλλονται σχετικά με τις υπηρεσίες του φορέα
και τις απαντήσεις τους (FAQs)

•

σύνδεσμοι (links) ανακατεύθυνσης σε δημόσιους διαδικτυακούς τόπους με
σχετικό περιεχόμενο

β) Την ενότητα που περιλαμβάνει ιστοσελίδες αμφίδρομης επικοινωνίας (δευτέρου
επιπέδου), μέσω των οποίων ο επισκέπτης μπορεί να αποστείλει πληροφορίες
στον φορέα, όπως π.χ. να υποβάλει αίτηση εγγραφής σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
να υποβάλει ερωτήσεις ή παράπονα, να συμμετάσχει σε δημόσιες διαβουλεύσεις,
να δηλώσει στον φορέα στοιχεία σχετικά με την αστική και δημοτική του
κατάσταση, να αναζητήσει πληροφορίες ή παρεχόμενες υπηρεσίες με τη βοήθεια
μηχανισμών αναζήτησης ή κατάλληλα σχεδιασμένων φορμών επικοινωνίας κ.λ.π.
Για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών αυτών, δηλαδή την παραλαβή του
πιστοποιητικού, της βεβαίωσης, της παροχής κλπ. απαιτείται μετάβαση του
ενδιαφερομένου στα γραφεία εξυπηρέτησης του φορέα.
Ειδικότερα, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαβούλευσης και συμμετοχής
συμπεριλαμβάνονται τα εξής:
•

Δυνατότητα υποβολής πρότασης του πολίτη για τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

•

Δυνατότητα ηλεκτρονικού σχολιασμού της ατζέντας της επόμενης
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών αποφασιστικών
οργάνων.

•

Φόρμες επικοινωνίας και εσωτερικής δρομολόγησης μηνυμάτων.

•

Υπηρεσία υλοποιημένη με φόρμα, στην οποία ο ενδιαφερόμενος πολίτης
μπορεί να υποβάλει ένα αίτημα παροχής υπηρεσίας και να παραλάβει την
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απάντηση σε εύλογο χρονικό διάστημα με επίσκεψή του στις Υπηρεσίες
του Δήμου.
•

γ)

Επιγραμμική (online) Υπηρεσία Υποβολής Παραπόνων, μέσω της οποίας
ο πολίτης μπορεί να αναφέρει προβλήματα που αντιμετωπίζει, ή
προβλήματα των οποίων η λύση θα συνδράμει στη βελτίωση της
ποιότητας διαβίωσης για όλους π.χ κακοτεχνίες δρόμων, ελλιπής
φωτισμός, ανεπαρκής αποκομιδή απορριμμάτων, απομάκρυνση
εγκαταλελειμμένων οχημάτων, παράνομη υπαίθρια διαφήμιση, οχλούσες
παράνομες δραστηριότητες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Δήμου
κ.ά. Παράλληλα θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη να
μπορεί να ενημερώνεται για την εξέλιξη υλοποίησης του αιτήματός του
καταχωρίζοντας κάποιον κωδικό αριθμό εγγραφής στην υπηρεσία και τον
αριθμό του αιτήματός του.

Την ενότητα που περιλαμβάνει ιστοσελίδες παροχής ολοκληρωμένων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών (τρίτου επιπέδου), μέσω των οποίων παρέχεται η
δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες που παρέχονται και ολοκληρώνονται με
ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση του ενδιαφερομένου στα
γραφεία εξυπηρέτησης του φορέα, όπως παροχή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων,
διοικητικών εγγράφων, κοινωνικών παροχών, υποβολή υποχρεωτικών για το
δημότη δηλώσεων και λήψη έγκυρης απόδειξης υποβολής κ.λ.π.

δ) Την ενότητα για ανάρτηση και παρουσίαση γεωχωρικών πληροφοριών. Στο
διαδικτυακό τόπο του Δήμου αναρτώνται γεωχωρικά δεδομένα που
αναπτύσσονται και παρέχονται ελεύθερα στο πλαίσιο της δράσης
«geodata.gov.gr», καθώς και οποιαδήποτε άλλα χωρικά δεδομένα έχει στη
διάθεση του ο Δήμος, σύμφωνα με τους ορισμούς του ν.3882/2010. Η ανάρτηση
επιθυμητής γεωγραφικής πληροφορίας που ήδη υπάρχει, π.χ. Γενικά
Πολεοδομικά Σχέδια κ.α., είναι βασικό συστατικό του δικτυακού τόπου ενός
Δήμου. Επίσης, μέσω της ίδιας πλατφόρμας (geodata.gov.gr) είναι δυνατή η
διόρθωση και επικαιροποίηση γεωχωρικών δεδομένων που αφορούν κάθε Δήμο.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανάρτηση όλων των νόμων και λοιπών
κανονιστικών κειμένων που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες πληροφορίες (πχ
αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων για χωροθέτηση Γενικών Πολεοδομικών
Σχεδίων, αποφάσεις καθορισμού ρυμοτομικών ζωνών κλπ). Ειδικότερα για την
ανάρτηση γεωχωρικών πληροφοριών προτείνονται τα εξής:
•

Ανάρτηση γεωχωρικών δεδομένων που διαθέτει ο Δήμος ευκρινώς στην
κεντρική ιστοσελίδα για μεταφόρτωση (π.χ. θέσεις δημοτικών κτιρίων,
γενικά πολεοδομικά σχέδια, σημεία ενδιαφέροντος κ.λ.π.). Τα γεωχωρικά
δεδομένα θα διατίθενται ελεύθερα προς κάθε πολίτη.

•

Αποστολή των γεωχωρικών δεδομένων και μεταδεδομένων που ο Δήμος
έχει προμηθευτεί μέσω έργου που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας" (Μέτρο 2.4) στον Οργανισμός
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε.) και τη δράση
geodata.gov.gr (info@geodata.gov.gr). Η διάθεση των εν λόγω δεδομένων
είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τους όρους χρηματοδότησης των
αντίστοιχων έργων.
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ε.

•

Ενσωμάτωση διαδικτυακών χαρτών του geodata.gov.gr σε ειδική θέση στο
διαδικτυακό τόπο του Δήμου, για την παροχή πληροφοριών προς τους
πολίτες σχετικά με τη θέση των δημοτικών κτιρίων.

•

Έλεγχος και διόρθωση της θέσης των σημείων ενδιαφέροντος (π.χ.
σχολεία, ΚΕΠ, δημοτικά κτίρια κ.λ.π.) που περιλαμβάνονται στο
geodata.gov.gr, και ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου, μέσω της
προβλεπόμενης στην πλατφόρμα geodata.gov.gr. διαδικασίας λήψης
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης

Στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου θα πρέπει να υπάρχει υπερσύνδεση προς
τη σελίδα ειδικού σκοπού του Δήμου στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (π.χ. για το
Δήμο Ορεστιάδας http://sites.diavgeia.gov.gr/dimosorestiadas), ή ενσωμάτωση
ενός RSS feed (π.χ. http://sites.diavgeia.gov.gr/dimosorestiadas/rss). Επίσης θα
πρέπει να υπάρχει σε εμφανές σημείο της πρώτης σελίδας εικονίδιο (banner),
που να εκτρέπει προς τον ως άνω αναφερόμενο ειδικό διαδικτυακό τόπο
ανάρτησης αποφάσεων. Στη σελίδα «diavgeia.gov.gr/tools» του προγράμματος
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αναφέρονται όλα τα χρήσιμα εργαλεία και ψηφιακές υπηρεσίες
που μπορούν να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό.
Ενδεικτική ανάπτυξη περιεχομένου ενός τυπικού δημοτικού διαδικτυακού τόπου
παρουσιάζεται στο Παράρτημα Α' της παρούσας.
Άρθρο 3
Ονοματοδοσία

1. Οι διαδικτυακοί τόποι των Δήμων φέρουν ονόματα χώρου (domain names) που

ακολουθούν τον «Κανονισμό Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου
(Domain Names) με κατάληξη .gr ή gov.gr» της ΕΕΤΤ, όπως ισχύει (Απόφαση
ΕΕΤΤ 351/76, ΦΕΚ 717/Β/27-5-2005) και είναι σύμφωνα με τις επίσημες
ονομασίες των Δήμων όπως αναφέρονται στο σχέδιο ‘Καλλικράτης’.
2. Τα Ονόματα Χώρου των Δήμων πρέπει να είναι σε ονομαστική πτώση και σε πεζή

άτονη μορφή με λατινικούς χαρακτήρες, σύμφωνα με τους κανόνες αντιστοίχησης
που ορίζονται στο Παράρτημα Λ του Κανονισμού της ΕΕΤΤ.
3. Κατά τη διαδικασία επιλογής ονομάτων χώρου, οι Δήμοι μπορούν να αποδώσουν
το όνομα του φορέα με τις κάτωθι επιλογές:
•

Απόδοση ονόματος φορέα με χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου
(transliteration) (π.χ. dimoselefsinas.gr).

•

Χρήση του συνθετικού “cityof” που φανερώνει τη φύση του φορέα (π.χ.
cityofelefsina.gr).

4. Εάν η επίσημη ονομασία ενός φορέα Δήμου περιλαμβάνει κάποιο συνθετικό όπως

‘νέο’, ‘παλαιό’, ‘μικρό’, ‘μεγάλο’, ‘άγιος’ σε οποιοδήποτε γένος, το συνθετικό
αυτό διατηρείται στο όνομα χώρου και δεν διαχωρίζεται από το υπόλοιπο όνομα
με κάποιον ειδικό χαρακτήρα (π.χ. ‘-’, ‘_’)

6

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4

5. Διαδικτυακοί τόποι Δήμων, οι οποίοι φέρουν ονόματα χώρου που αποκλίνουν από

τους παραπάνω κανόνες, θα πρέπει σταδιακά να μεταπέσουν σε ονόματα που
πληρούν τους κανόνες αυτούς. Η μετάπτωση των ονομάτων μπορεί να γίνεται
κατά την ανανέωση του ονόματος χώρου, πριν από τη λήξη ισχύος του, σε
συνεννόηση με τον καταχωρητή του ονόματος χώρου. Κατά τη μετάπτωση των
ονομάτων συνιστάται οι δήμοι να αιτούνται ονόματα χώρου 2ου επιπέδου
(.gov.gr).
Άρθρο 4
Συνένωση διαδικτυακών τόπων πρώην Καποδιστριακών Δήμων
1. Κάθε Δήμος μεριμνά για τη μεταφορά και ενοποίηση σε ένα, ενιαίο διαδικτυακό

τόπο, που φιλοξενείται σε ένα web server, όλων των διαδικτυακών τόπων των
Καποδιστριακών Δήμων και Κοινοτήτων που συνενώθηκαν με αυτόν και τυχόν
εξακολουθούν να λειτουργούν κάτω από ονομασία χώρου των πρώην
Καποδιστριακών ΟΤΑ Α' βαθμού. Η ενοποίηση αυτή γίνεται μετά από κατάλληλη
επεξεργασία όλων των πληροφοριακών δεδομένων και υπηρεσιών που ήσαν ή
εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα από τους διαδικτυακούς τόπους των
Καποδιστριακών ΟΤΑ Α' βαθμού και ενσωμάτωση αυτών στην ενιαία δομή του
διαδικτυακού τόπου του Δήμου. Η ως άνω επεξεργασία αφορά κυρίως:


στην ενοποίηση των πληροφοριακών δεδομένων σε επίπεδο Δήμου
integration),

(data



στην απαλοιφή της πλεονάζουσας πληροφορίας (data redundancy),



στην επαλήθευση, επιβεβαίωση και κατά περίπτωση διόρθωση, συμπλήρωση
και επικαιροποίηση των πληροφοριακών δεδομένων, ώστε να καταστούν
ακριβή και συνεπή (data consistency),



στη διασφάλιση της ομοιογένειας ως προς το εικαστικό ύφος, τη γλώσσα, το
περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα των λοιπών ιστοσελίδων του
διαδικτυακού τόπου.

2. Κάθε Δήμος, μετά την ως άνω ενοποίηση των διαδικτυακών τόπων των ΟΤΑ Α'
βαθμού που συνενώθηκαν με αυτόν με το σχέδιο “Καλλικράτης”, μεριμνά για την
κατάργηση και αποδέσμευση των ονομάτων χώρου των διαδικτυακών τόπων των
καταργηθέντων ΟΤΑ Α' βαθμού.
3.

Σε περίπτωση που διαδικτυακός τόπος ΟΤΑ Α' βαθμού έχει αναπτυχθεί στο
πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και πρέπει να διατηρηθεί για ορισμένο
χρονικό διάστημα, τότε δεν καταργείται, αλλά παραμένει σε λειτουργία για
χρονικό διάστημα ίσο προς το συμβατικά επιβαλλόμενο, αφού υποστεί τις
αναγκαίες παρεμβάσεις προσαρμογής στη νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
που καθορίστηκε με το σχέδιο ‘‘Καλλικράτης”. Τέτοιες προσαρμογές αφορούν
κυρίως στη μετονομασία του φορέα (από Δήμο σε Δημοτική Ενότητα), στα νέα
συλλογικά όργανα και τις ασκούμενες αρμοδιότητες της αυτοδιοίκησης, τις
παρεχόμενες υπηρεσίες κ.λ.π. Οι κατά τα ανωτέρω διατηρούμενοι διαδικτυακοί
τόποι διασυνδέονται υποχρεωτικά με τον κεντρικό διαδικτυακό τόπο της έδρας
του Δήμου μέσω κατάλληλων διασυνδέσεων (links) που δημιουργούνται στο
διαδικτυακό τόπο του τελευταίου.
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Άρθρο 5
Διαχείριση περιεχομένου
1.

Η παραγωγή, επεξεργασία και διαχείριση του περιεχομένου ενός δημοτικού
διαδικτυακού τόπου, είτε πρόκειται για πληροφοριακά δεδομένα σε μορφή απλού
κειμένου ή υπερ-κειμένου, είτε πρόκειται για παρεχόμενες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του φορέα. Η ευθύνη αυτή δεν
διαχέεται απρόσωπα στο φορέα, αλλά ανατίθεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, που
κατέχουν συγκεκριμένους ρόλους και αρμοδιότητες στο φορέα, βάσει γραπτώς
καθορισμένης διαδικασίας.

2. Βασικοί ρόλοι στην παραγωγή και διαχείριση περιεχομένου είναι:
α) Ο Ιδιοκτήτης Περιεχομένου (συγγραφέας) του περιεχομένου, ο οποίος
προετοιμάζει ή τροποποιεί το πληροφοριακό υλικό που δημοσιεύεται σε
συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Ο Ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την ορθότητα,
την ακρίβεια, την πληρότητα και τη συνέπεια του περιεχομένου, καθώς και για
την επικαιροποίησή του, κάθε φορά που κάποιο πληροφοριακό δεδομένο που
περιλαμβάνεται σ' αυτό διαφοροποιείται με την πάροδο του χρόνου. Ο ρόλος
του Ιδιοκτήτη Περιεχομένου μπορεί να ασκείται από οργανικές μονάδες ή
από καθορισμένα στελέχη του φορέα.
β) Ο Υπεύθυνος Περιεχομένου, ο οποίος παραλαμβάνει από τον Ιδιοκτήτη το
προς δημοσίευση περιεχόμενο, το ελέγχει ως προς τη συμβατότητά του με τις
γενικές αρχές δημοσίευσης περιεχομένου του άρθρου 1 της παρούσας, τα
γενικά εκδοτικά πρότυπα του διαδικτυακού χώρου, που ο ίδιος έχει καθορίσει,
καθώς και τους ειδικότερους στόχους και πολιτικές δημοσιότητας,
ενημέρωσης, πληροφόρησης και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών του φορέα
και το παραδίδει προς δημοσίευση στον Τεχνικό Υπεύθυνο, μαζί με τις
σχετικές οδηγίες για τη θέση, την εμφάνιση και τη λειτουργικότητά του στον
διαδικτυακό τόπο. Επίσης είναι υπεύθυνος για την απόκτηση όλων
των απαραίτητων δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής) και βιομηχανικής
ιδιοκτησίας καθώς και για τη διασφάλιση της τήρησης των ορισμών του
νόμου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επί του
περιεχομένου και των δεδομένων που αποθηκεύονται και διατίθενται από το
Διαδικτυακό τόπο του Δήμου. Ο Υπεύθυνος Περιεχομένου είναι επίσης
υπεύθυνος για την τήρηση μητρώου αδειών για όλο το περιεχόμενο, δεδομένα
και λογισμικό που τηρείται από το Δήμο. Ο ρόλος αυτός μπορεί να ανατίθεται
σε προϊστάμενο τεχνικής ή διοικητικής οργανικής μονάδας του φορέα. Για
διακριτές ενότητες του διαδικτυακού τόπου είναι δυνατό να ορίζονται
αντίστοιχοι ρόλοι.
γ)

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος, ο οποίος παραλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή το
προς δημοσίευση περιεχόμενο, καθώς και τις σχετικές οδηγίες για τη θέση και
τη λειτουργικότητά του στο διαδικτυακό τόπο και μεριμνά για την ανάρτησή
του σε συγκεκριμένη θέση και ιστοσελίδα. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος τηρεί
ηλεκτρονικό αρχείο καταχωρήσεων (log file) στο διαδικτυακό τόπο, καθώς
και ηλεκτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης και λήψης αντιγράφων εφεδρείας,
ικανό να επαναφέρει το πλήρες και ακριβές περιεχόμενο του διαδικτυακού
τόπου σε οποιαδήποτε προγενέστερη χρονική στιγμή. Ο ρόλος του Τεχνικού
Υπευθύνου μπορεί να ανατίθεται σε στέλεχος της μονάδας Πληροφορικής του
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φορέα, ή σε εξωτερικό τεχνικό σύμβουλο ή εταιρεία πληροφορικής, επί τη
βάσει Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Καθορισμένου Επιπέδου (Service Level
Agreement - SLA).
Οι ως άνω ρόλοι και διαδικασία είναι ενδεικτικοί και μπορεί να διαφοροποιούνται
ανάλογα με την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του φορέα, καθώς και τις
δυνατότητες της τεχνολογικής υποδομής του φορέα.
Άρθρο 6
Μεταδεδομένα
Το σύνολο των πληροφοριακών δεδομένων και παρεχόμενων υπηρεσιών από κάθε
δημοτικό διαδικτυακό τόπο θα πρέπει να συνοδεύεται από μεταδεδομένα, που
καθιστούν τα δημοσιευόμενα πληροφοριακά δεδομένα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες
επαναχρησιμοποιήσιμα και αξιοποιήσιμα κατά τρόπο που δεν είχε αρχικά
προβλεφθεί, όχι μόνο από τον ίδιο το φορέα – ιδιοκτήτη, αλλά και από άλλους
φορείς, του δημόσιου ή του ιδιωτικού Τομέα, που έχουν έννομο συμφέρον ή
ενδιαφέρον να το πράξουν, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος επί πνευματικής
ιδιοκτησίας ή άλλου όρου χρήσης, ρητά αναφερόμενου στον διαδικτυακό τόπο, υπέρ
του ιδιοκτήτη. Ο Δήμος οφείλει να αποκτά όλα τα δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας επί των μεταδεδομένων που διατίθενται από το
διαδικτυακό τόπο. Τα μεταδεδομένα θα διατίθενται με την Ελληνική έκδοση
των αδειών Creative Commons, Αναφορά 3.0. Τα μεταδεδομένα αυτά θα πρέπει να
είναι σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αντίστοιχες προδιαγραφές του Πλαισίου
Διαλειτουργικότητας και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών, καθώς και να
μπορούν να εξαχθούν σε μορφή Extensible Markup Language (XML).
Άρθρο 7
Προσβασιμότητα και διάθεση περιεχομένου και δεδομένων
1 Κάθε δημοτικός διαδικτυακός τόπος πρέπει να απευθύνεται στο ευρύτερο δυνατό

κοινό και να υιοθετεί τεχνικές προβολής που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε
άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ).
2

Η πρόσβαση στους δημοτικούς διαδικτυακούς τόπους πρέπει να είναι κατά το
δυνατόν ανεξάρτητη της υποδομής που διαθέτει ο χρήστης. Το περιεχόμενο των
δημοτικών διαδικτυακών τόπων αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην
απαιτείται η χρήση συγκεκριμένου φυλλομετρητή Ιστού και είναι προσβάσιμο
τουλάχιστον με Internet Explorer (έκδοση 6 ή νεότερη) και Mozilla Firefox
(έκδοση 1.5 ή νεότερη). Επίσης προτείνεται να αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο
ώστε να είναι προσβάσιμο από εναλλακτικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα
και PDAs.

3 Για το σύνολο των πληροφοριών και των δεδομένων που περιέχονται στο

διαδικτυακό τόπο του Δήμου θα πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί οι
απαραίτητες άδειες χρήσης και περαιτέρω διάθεσης ή το σύνολο των
δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Με την
επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού
9

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4

χαρακτήρα διατίθενται σε αυτόματα επεξεργάσιμη μορφή, χωρίς τεχνικούς
περιορισμούς και συνοδεύονται από τα απαραίτητα μεταδεδομένα με την
Ελληνική άδεια Creative Commons, Aναφορά Παρόμοια Διανομή 3.0.
4

Για τους παραπάνω σκοπούς οι δημοτικοί διαδικτυακοί τόποι πρέπει να
συμμορφώνονται με το πρότυπο “Web Content Accessibility Guidelines
(WCAG)”, έκδοση 1.0 ή νεότερη, του οργανισμού W3C, τουλάχιστον στο
επίπεδο «Α».
Άρθρο 8
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

1

Βασικός στόχος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο είναι η
βέλτιστη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
από τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, για την παροχή στον πολίτη και τις
επιχειρήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και χαμηλού κόστους.
Το Διαδίκτυο αποτελεί σημαντικό μέσο για τη γρήγορη, αποτελεσματική και
υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση του πολίτη και η αξιοποίησή του από τις
δημοτικές Αρχές συμβάλλει σημαντικά στην καταξίωσή του φορέα στο κοινωνικό
και οικονομικό του περιβάλλον ως σύγχρονου, αποδοτικού και προηγμένου
διοικητικά και τεχνολογικά οργανωτικού συστήματος, κατά τα αντίστοιχα
ευρωπαϊκά πρότυπα.

2

Για τους ως άνω λόγους κάθε Δήμος πρέπει να αναπτύσσει και να παρέχει μέσω
του διαδικτυακού του τόπου ηλεκτρονικές υπηρεσίες τουλάχιστον πρώτου
επιπέδου, κατά το άρθρο 2, παρ. 3α της παρούσας, για το σύνολο των
παρεχόμενων υπηρεσιών και συναλλαγών του με τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις. Επίσης σχεδιάζει και αναπτύσσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο
αριθμό ηλεκτρονικών συναλλαγών και υπηρεσιών δεύτερου
ή/και τρίτου
επιπέδου κατά το άρθρο 2, παρ. 3β και 3γ της παρούσας, ανάλογα με την
τεχνολογική του υποδομή και την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του
στελεχιακού του δυναμικού.

3

Για κάθε μια από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρώτου επιπέδου θα πρέπει να
αναφέρονται: η ονομασία της παρεχόμενης υπηρεσίας, η αρμόδια διοικητική
μονάδα, τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτήν, η διαδικασία εξυπηρέτησης, τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο εκτιμώμενος χρόνος εξυπηρέτησης και το κόστος
της συναλλαγής (εφ' όσον υφίσταται).

4

Για κάθε μια από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές δεύτερου επιπέδου
θα πρέπει επιπλέον των ως άνω αναφερομένων στοιχείων να διατίθενται
κατάλληλα σχεδιασμένες φόρμες επικοινωνίας και υποβολής στοιχείων, οδηγίες
για τη συμπλήρωσή τους, οι όροι χρήσης της υπηρεσίας και ο τρόπος
ολοκλήρωσης της διαδικασίας και παραλαβής του αποτελέσματός της.

5

Για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές τρίτου επιπέδου θα πρέπει
επιπλέον των ως άνω αναφερομένων στοιχείων να υποστηρίζεται κατάλληλα
σχεδιασμένο σύστημα εγγραφής, ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης του
χρήστη, το οποίο θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές
του Ελληνικού Πλαισίου Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης, καθώς και του Πλαισίου
Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Συναλλαγών.

10

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4

6

Ο Δήμος λαμβάνει κάθε αναγκαίο τεχνικό και διοικητικό μέτρο για την ασφάλεια
και την προστασία προσωπικών δεδομένων, των χρηστών ηλεκτρονικών
υπηρεσιών τρίτου επιπέδου, που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού του τόπου.
Άρθρο 9
Πιστοποίηση δημοτικών διαδικτυακών τόπων

1. Η αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπτύσσει

και λειτουργεί σύστημα πιστοποίησης των δημοτικών διαδικτυακών τόπων, οι
οποίοι πληρούν τους όρους και προδιαγραφές της παρούσας. Μέσω του
συστήματος αυτού επιδιώκεται:
α)

η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας, η ομοιομορφία
διαλειτουργικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,

και

η

β) η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, όσον αφορά στην ανάπτυξη και
υποστήριξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών και υπηρεσιών και
γ) η υποβοήθηση των τεχνολογικά ασθενέστερων Δήμων να εμπλουτίσουν
το περιεχόμενο του διαδικτυακού τους τόπου, να βελτιώσουν τη
λειτουργικότητά του και να αναπτύξουν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
2.

Στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, (ypes.gr) αναρτάται
κατάλογος των πιστοποιημένων δημοτικών διαδικτυακών τόπων και προστίθεται
σύνδεσμος διασύνδεσης με κάθε ένα εξ αυτών.
Άρθρο 10

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χαράλαμπος Καστανίδης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
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3. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Αναπτ Προγρ/των
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΗΜΟΥ
(ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ)
0: Ο Δήμος με μια ματιά (Ενότητα που αφορά τους Ιστορικά – Γεωγραφικά –
Πολιτιστικά – Τουριστικό περιεχόμενο)
0.1: Ιστορικά στοιχεία
0.1.1: Μετασχηματισμός Διοικητικής Δομής της γεωγραφικής έκτασης που
περικλείει ο Δήμος
0.1.2 Ιστορικά στοιχεία ιδιαίτερων Δημοτικών Ενοτήτων
0.2: Πληροφοριακά στοιχεία (Προτεινόμενες κατηγορίες περιεχομένου για την
ταξινόμηση υπηρεσιών)
0.2.1: Γεωγραφικά χαρακτηριστικά
0.2.2: Αξιοθέατα
0.2.3: Χώροι Λατρείας
0.2.4: Κοινωφελείς υπηρεσίες
0.2.7: Υπηρεσίες Υγείας - Φαρμακεία
0.2.8: Ασφάλεια
0.2.9: Λαϊκές
0.2.10: Κυκλοφορία - Στάθμευση - Μεταφορές
0.2.11: Αθλητισμός
0.2.12: Πολιτισμός
0.2.13: Χρήμα – Τράπεζες
0.2.14: Χρήσιμες Διευθύνσεις & Τηλέφωνα
0.3: Εκδηλώσεις - Φεστιβάλ
0.4: Αξιοθέατα
0.5: Συγκοινωνίες
0.5.1: Άφιξη Αναχώρηση
0.5.2: Δημόσια Συγκοινωνία
0.5.3: Ταξί
0.5.4: Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων
0.5.5: Οδικά δίκτυα
0.5.6: Λιμάνια
0.6: Διαμονή
0.7: Ενημέρωση
Ενότητα στην οποία μπορεί να παρέχεται Ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του
Δήμου, ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου
0.8: Διαφάνεια - Έργα
0.8.1 Όλες οι Αποφάσεις και Πράξεις που αναρτώνται υποχρεωτικά μέσω
του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
0.8.2.Διασύνδεση με τον δικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
για τον Δήμο.
0.8.3 Κατάλογος ολοκληρωμένων και υπό εξέλιξη έργων.
1: Επιχειρήσεις (Ενότητα που αφορά τις Επιχειρήσεις)
1.1: Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις
1.2: Πληροφορίες για επιχειρήσεις
1.3: Χρήμα - Τράπεζες
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1.4: Ενημέρωση
1.5: Διαγωνισμοί (* Σχετικοί σύνδεσμοι αναρτήσεων από τον δικτυακό τόπο του
Δήμου για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ )
2: Διοικητικές Δομές
2.1: Ο Δήμαρχος
2.2: Δημοτικό Συμβούλιο
2.2.1: Σύνθεση Δημοτικών Συμβουλίου
2.2.1.1: Ιστορικό σύνθεσης παλαιών ΔΣ
2.2.2: Προσκλήσεις ΔΣ
2.2.3: Αποφάσεις ΔΣ
2.3: Τοπικά Συμβούλια
2.3.1Τοπικό Συμβούλιο Α
2.3.1.1: Αποφάσεις
2.3.1.2: Νέα κλπ
2.3.1.3: Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Τοπικού Συμβουλίου
2.3.1.4: Αρμοδιότητες
2.4: Οικονομική Επιτροπή
2.5: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
2.6: Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (άνω των 10.000)
Παραδείγματα :
2.6.1: Δυνατότητα διαβούλευσης σχεδίου εισήγησης δημάρχου στο επόμενο δημοτικό
συμβούλιο .
2.6.2: Δυνατότητα σχολιασμού πρακτικών που έχουν αναρτηθεί.
2.6.3: Δυνατότητα υποβολής πρότασης του Δημότη για την βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών των Δήμων
2.7: Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης (για άνω των 20.000)
2.8: Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
2.9: Σχολικές Επιτροπές
2.9.1: Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2.9.2: Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
3: Οργανισμός εσωτερικής Υπηρεσίας (να διαρθρωθεί με βάση τον
επικαιροποιημένο ΟΕΥ με τις αρμοδιότητες και τη σύσταση του κάθε τμήματος. Να
υπάρχουν τα σχετικά κανονιστικά κείμενα)
3.1: Δομή - Διάρθρωση
3.1.1: Δήμαρχος
3.1.1.1: Γραφείο Δημάρχου
3.1.1.2: Γραφείο Τύπου
3.1.1.3: Γραφείο Ε.Ε. & Κοινοτικών Προγραμμάτων
3.1.1.4: Γραφείο Ειδικών συμβούλων συνεργατών
3.1.1.5: Νομική Υπηρεσία Δημάρχου
3.1.2: Αντιδήμαρχοι
3.1.2.1: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
3.1.2.2: Αντιδήμαρχος Β’
κλπ
3.1.3: Γενικός Γραμματέας
………………………………………
* Συμπλήρωση με βάση το Οργανόγραμμα του “Καλλικράτη”
………………………………………
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3.1.4: Φορείς (π.χ Δημοτική Βιβλιοθήκη)
3.2: Επικοινωνία - Τύπος
3.2.1: Επικοινωνία
3.2.2: Ευρετήριο
3.2.3: Ενημέρωση
3.3: Σύνδεσμοι - Αναφορές
3.3.1: Σύνδεσμοι δήμου
……………………………………..
4: Αρμοδιότητες – Υπηρεσίες προς τους Πολίτες (συντάσσεται με βάση τον
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων N. 3463/2006 ΦΕΚ Α 114/30.6.2006 και τον Ν.
3852/2010 ΦΕΚ Α 87/7.6.2010 Πρόγραμμα “Καλλικράτης”)
Εδώ αναφέρονται οι βασικές κατηγορίες. Αναλυτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων
παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’. Η ύπαρξη αναλυτικής περιγραφής είναι
υποχρεωτική ακόμα και αν ο δήμος δεν έχει μεριμνήσει για την εκτέλεση της
κάποιας αρμοδιότητας. Στην περίπτωση αυτή στο πεδίο “Υπάρχουσα κατάσταση” θα
πρέπει να υπάρχει η ένδειξη “υπό κατασκευή-ενημέρωση” Σε κάθε αρμοδιότητα της
αναλυτικής περιγραφής θα πρέπει να αναφέρονται τα ακόλουθα :
• Υπάρχουσα κατάσταση : Στην οποία θα αναφέρεται πως αντιμετωπίζει ο
Δήμος της συγκεκριμένη αρμοδιότητα και τι σχετικές αποφάσεις έχει πάρει.
• Υπεύθυνο Πρόσωπο ή υπεύθυνο Τμήμα : Στοιχεία του φορέα ή ατόμου που
είναι υπεύθυνο για την διεκπεραίωση της αρμοδιότητας. Τηλέφωνο, e-mail,
στοιχεία φυσικής παρουσίας.
• Σχετικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί
• Σχετική νομοθεσία.
• Υπερσύνδεσμος (link) στην αντίστοιχη υπηρεσία στο οργανόγραμμα.
• Υπερσύνδεσμος
(link) προς αντίστοιχη ηλεκτρονική υπηρεσία
(Προαιρετικά)
Οι βασικές κατηγορίες :
4.1: Ανάπτυξη
4.2: Περιβάλλον
4.3: Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών
4.4: Απασχόληση
4.5: Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
4.6: Παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
4.7: Πολιτική Προστασία
4.8: Λοιπές αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα, σε τοπικό επίπεδο
4.9: Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία
5: Διαδημοτικές Συνεργασίες (αν υπάρχουν)
6: Προγραμματικές Συμβάσεις (αν υπάρχουν)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ
1
Ανάπτυξη
1.1 Η προστασία, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων
και περιοχών, των ιαματικών πηγών και των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών
ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των σχετικών
έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
1.2 Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση των δικτύων
φυσικού αερίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
1.3 Ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων
ενέργειας, εντός των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς
και για την τόνωση της ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
1.4 Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις
ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του
πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού.
1.5 Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου
δυναμικού της περιοχής τους.
1.6 Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την
ανάπτυξη της περιοχής τους.
1.7 Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη
στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης,
αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
1.8 Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική
ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών
τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων
αναψυχής και διακοπών.
1.9 Η διοίκηση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας τους,
καθώς και η κατασκευή και συντήρηση των αναγκαίων λιμενικών έργων.
1.10 Η ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών
αγορών.
1.11 Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών
καυσίμων.
1.12 Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής
περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και
κοινοτικών κτιρίων.
1.13 Η εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών δασών.
1.14 Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών
εκτάσεων και βοσκοτόπων, καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών
εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το Δημόσιο.
2
Περιβάλλον
2.1 Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του
φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των
εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
2.2 Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και
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των εσωτερικών υδάτων από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία,
ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
2.3 Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων.
2.4 Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας,
η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή,
συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού
και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των
κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από
εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
2.5 Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο
μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που
έχουν δασικό χαρακτήρα.
2.6 Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
2.7 Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής
ανάπτυξης.
2.8 Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της
περιφέρειάς τους, κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση
ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων.
2.9 Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση των περιοχών της
περιφέρειάς τους, κυρίως σε περιοχές όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση
ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων.
2.10 Ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και η παροχή γνώμης
για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
2.11 Η έκδοση οικοδομικών αδειών, ο προέλεγχος για την έκδοσή τους, ο έλεγχος
μελετών για οικοδομικές άδειες, συναφούς χαρακτήρα πολεοδομικές
αρμοδιότητες, καθώς και ο έλεγχος και η επιβολή προστίμων για την κατασκευή
αυθαιρέτων κτισμάτων, νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης 45 του
άρθρου 280 του παρόντος.
2.12 Ο έλεγχος των αρχιτεκτονικών, των στατικών, των υδραυλικών και των
ηλεκτρομηχανολογικών μελετών, της μελέτης θερμομόνωσης, της μελέτης
παθητικής πυροπροστασίας και των σχετικών φορολογικών στοιχείων για την
έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις
ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 5 του π.δ. 78/2006 (ΦΕΚ 80
Α΄).
2.13 Ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των
πινακίδων εφαρμογής.
2.14 Η σύνταξη διαγραμμάτων εφαρμογής και διαγραμμάτων διαμορφωμένης
κατάστασης.
2.15 Ο έλεγχος τοπογραφικών διαγραμμάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων
τακτοποιήσεως και αναλογισμού ή πράξεων εφαρμογής.
2.16 Επίβλεψη τοπογραφικών μελετών και μελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π..
2.17 Η σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
2.18 Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2.19 Η έκδοση απόφασης για τον καθορισμό μεμονωμένων κτιρίων ή των περιοχών,
εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σε έξι
(6) έτη από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης,
σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 6 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α΄).
2.20 Η προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισμένης περιοχής, σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄).
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2.21 Η γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης κατασκευής κτιρίων
που
προορίζονται
για
γεωκτηνοτροφικές,
γεωπτηνοτροφικές
ή
υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης
λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων,
γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαμενών
από οποιοδήποτε υλικό.
2.22 Η εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν
έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
2.23 Ο έλεγχος εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος, κατ’ άρθρο 115
Κ.Β.Π.Ν..
2.24 Η εφαρμογή εγκεκριμένων σχεδίων επί του εδάφους, κατά την πρόβλεψη της
παρ. 1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν..
2.25 Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης,
μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης,
λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και
αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης
(Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον αντίστοιχο
σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση
του άρθρου 186 παρ. ΣΤ΄ αριθμ. 29 του παρόντος νόμου.
2.26 Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση
των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές,
των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων,
κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους,
καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν
συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό
μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου,
βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς
καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του
Ποινικού Κώδικα.
2.27 Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η
ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος.
2.28 Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων, προκειμένου να διαπιστωθεί η
ποιότητα των προϊόντων τσιμέντου.
2.29 Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων,
πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.
Ποιότητα Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών
3.1 Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών
στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση
συστημάτων ύδρευσης, αφαλάτωσης, τηλεθέρμανσης, έργων ηλεκτροφωτισμού
των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής,
πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.
3.2 Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς
για τη μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την
εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη
σχετική νομοθεσία.
3.3 Ο καθορισμός, η κατασκευή, συντήρηση και εκμετάλλευση υπόγειων και
υπέργειων χώρων στάθμευσης, καθώς και ο έλεγχος της στάθμευσης των
3
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αυτοκινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3.4 Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και
κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων
και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην
ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3.5 Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των
εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που
διενεργούνται στην περιφέρειά τους, κατά τη σχετική νομοθεσία, καθώς και των
χώρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
3.6 Ο καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας
διαφήμισης, καθώς και ο προσδιορισμός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής
και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, σύμφωνα με τις
τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
3.7 Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του
καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα
των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία
και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
3.8 Ο προσδιορισμός ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων της ίδρυσης και
εγκατάστασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
της δικαιοδοσίας τους που επηρεάζουν το φυσικό, πολιτιστικό και αρχιτεκτονικό
περιβάλλον, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες
της πόλης.
3.9 Ο προσδιορισμός των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε
καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην πόλη, στο πλαίσιο των υγειονομικών
και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης.
3.10 Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ο
υγειονομικός έλεγχος των δημοτικών και κοινοτικών δεξαμενών νερού, ο
υγειονομικός έλεγχος των καταστημάτων και επιχειρήσεων που λειτουργούν
στην περιφέρειά τους, ο έλεγχος της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της
εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από
τροχοφόρα, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η
δημιουργία καταφυγίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3.11 Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας
των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις
οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και
εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου,
η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από
έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και
γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την
περιουσία των κατοίκων.
3.12 Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της
αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
3.13 Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους
κοινόχρηστους χώρους.
3.14 Η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η
αρίθμηση κτισμάτων.
3.15 Η μελέτη των έργων συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου
αρμοδιότητας δήμου.
3.16 Η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, καθώς και η μελέτη, εκτέλεση και
επίβλεψη των εργασιών σήμανσης, σηματοδότησης και ηλεκτροφωτισμού του
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οδικού δικτύου του δήμου.
3.17 Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της
διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και
ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής
επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.
3.18 Ο καθορισμός κομίστρων αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
3.19 Η ρύθμιση κάθε θέματος, το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη
συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και η χορήγηση των σχετικών τεχνικών
επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του π.δ.
78/2006 (ΦΕΚ 80 Α΄) και των σχετικών Κ.Υ.Α.
3.20 Η χορήγηση άδειας δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας
σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/ 1992 (ΦΕΚ 129
Α΄), όπως ισχύει, και η επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
3.21 Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας φωτοβόλων,
σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων,
καθώς και ο έλεγχος της λειτουργίας αυτών.
3.22 Η σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των
διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις
καταναλωτών, η τήρηση αρχείων των πορισμάτων της οικείας επιτροπής καθώς
και η τήρηση μητρώου καταναλωτών.
3.23 Ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής
επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.
3.24 Η απαγόρευση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους.
3.25 Η παραλαβή των αποσυρόμενων δικύκλων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων,
όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ.
3.26 Ο καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ΤΑΞΙ.
3.27 Η ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας,
εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους κατ’ άρθρο 31 του ν. 2963/2001.
3.28 Η περισυλλογή αδέσποτων σκύλων, καθώς και η ίδρυση ή βελτίωση
εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων σκύλων.
3.29 Ο καθορισμός των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και
των αρτεργατώv.
3.30 Η χορήγηση βιβλιαρίων υγείας στους εκδοροσφαγείς.
3.31 Η χορήγηση των αδειών παραγωγών και η θεώρησή τους από τον οικείο δήμο,
όπου ο παραγωγός κατοικεί. Η αρμοδιότητα αυτή δεν αφορά την έκδοση αδειών
στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
3.32 Η συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και η διενέργεια ελέγχων ή άλλων πράξεων,
που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα με τις οδηγίες
τους.
3.33 Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης
αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
3.34 Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα επιβατών και
εμπορευμάτων.
3.35 Η χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εκγυμναστών, καθώς
και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και
μοτοσικλετών.
3.36 Η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και
συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών
συναφών εγκαταστάσεων, καθώς και η διενέργεια επιθεωρήσεων και
ηλεκτρολογικών ελέγχων.
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3.37 Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής
αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), καθώς και η
παρακολούθηση και ο έλεγχος των Κέντρων Ελέγχου Καυσαερίων.
3.38 Η χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής
αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού ταχυτήτων.
3.39 Η θεώρηση των Καρτών Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων
οχημάτων.
4
Απασχόληση
4.1 Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα
δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών
ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
4.2 Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών
επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης
προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των
πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του
εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού.
4.3 Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την
ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους
ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση
απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην
αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων
Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους
φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.
5

5.1

5.2

5.3

5.4

Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη
Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της
τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων και ιδρυμάτων
όπως παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, βρεφοκομείων, ορφανοτροφείων,
κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και
αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων κ.λπ. και τη μελέτη και εφαρμογή
σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που
στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων
με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως
δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας,
υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας,
συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά
συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων δημοτών, με την
παραχώρηση δημοτικών και κοινοτικών οικοπέδων σε αυτούς ή με την παροχή
χρηματικών βοηθημάτων, ειδών διαβίωσης και περίθαλψης σε κατοίκους που
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαβίωσης κατά τις προβλέψεις αυτού του
Κώδικα.
Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή προγραμμάτων και
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πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρειά τους, με
τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
5.5 Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και
δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και
προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής
κοινωνίας.
5.6 Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης
με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών
οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την
επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας
και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
5.7 Η εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και η διενέργειά τους.
5.8 Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.
5.9 Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε
ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς
σκοπούς.
5.10 Η άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού
δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών
εξοχών.
5.11 Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, καθώς και η
έγκριση του προϋπολογισμού τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των
επιχορηγήσεων, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με
κοινωφελείς σκοπούς.
5.12 Η οικονομική ενίσχυση αυτοστεγαζόμενων, η μίσθωση ακινήτων, η ρύθμιση
διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και η επιβολή κυρώσεων για
παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.
5.13 Ο διορισμός μελών διοικητικών συμβουλίων, η εποπτεία και η ρύθμιση θεμάτων
λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως
Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών,
παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
5.14 Ο ορισμός ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και εργαζομένων σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς
βιβλιαρίων υγείας.
5.15 Η χορήγηση της Κάρτας Αναπηρίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της
αρμόδιας Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.
5.16 Η έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.
5.17 Η καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους
παραπληγικούς,
τετραπληγικούς
και
ακρωτηριασμένους,
διανοητικά
καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική
παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από
αιμολυτική αναιμία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα
δικαιούμενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ.
57/1973 (ΦΕΚ 149 Α΄), της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και των οικείων
κανονιστικών ρυθμίσεων.
5.18 Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων λόγω απορίας ή για άλλους
σοβαρούς λόγους.
5.19 Η αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
5.20 Η υλοποίηση: α) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το
κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου
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Υπουργείου, β) εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται
με έκτακτη χρηματοδότηση, γ) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που
χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5.21 Η έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
5.22 Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών
ή βρεφονηπιακών σταθμών.
5.23 Η χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και
φιλανθρωπικών αγορών.
5.24 Η έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και η λήψη μέτρων σε θέματα
δημόσιας υγιεινής.
5.25 Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
5.26 Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης
ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
5.27 Η επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς
και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγμάτων
φαρμάκων.
5.28 Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές
υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, κατά τις ρυθμίσεις της παρ. 7
του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α΄).
5.29 Η εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών
νοσημάτων ζώων.
5.30 Η επιβολή ή άρση υγειονομικών μέτρων, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για
την έκδοση πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων.
5.31 Ο ορισμός ελεγκτή γιατρού Ο.Γ.Α. για τα Ν.Π.Δ.Δ. του νομού.
5.32 Ο ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και
Προστασίας Πολυτέκνων, από το δήμο όπου εδρεύουν τα ταμεία.
5.33 Η εφαρμογή, οργάνωση και εποπτεία της τεχνητής σπερματέγχυσης και του
συγχρονισμού του οίστρου των ζώων.
5.34 Η παροχή γνωμάτευσης από τον αρμόδιο κτηνίατρο για υγειονομική
καταλληλότητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων
6
Παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός
6.1 Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του
εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και
ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων.
6.2 Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
6.3 Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
6.4 Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
6.5 Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού,
η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων
που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, με τη δημιουργία πολιτιστικών και
πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων,
φιλαρμονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής,
γλυπτικής κ.λπ., καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων.
6.6 Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και
ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
6.7 Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών
κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
6.8 Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών
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εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
6.9 Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
6.10 Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
6.11 Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως
δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών
και κοινοτικών χώρων άθλησης.
6.12 Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και
διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
6.13 Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου
εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
6.14 Η συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας
οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά
κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
6.15 Η απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και η
ανέγερση σχολικών κτιρίων.
6.16 Η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών μονάδων, η στέγαση
και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης ο καθορισμός της
αποκλειστικής χρήσης ορισμένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική
μονάδα, καθώς και της κοινής χρήσης των υπολοίπων χώρων και των ωρών
λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
6.17 Η διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την
πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με τη
Σχολική Επιτροπή.
6.18 Η μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης,
περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής,
καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών και
λυκείων.
6.19 Η εποπτεία και ο έλεγχος των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.
6.20 Η έγκριση της εγκατάστασης, μεταφοράς ή επισκευής τηλεφωνικών συνδέσεων
(κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
6.21 Η οργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές,
κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
6.22 Ο διορισμός και η αντικατάσταση διοικητών των ιδρυμάτων, που χορηγούν
υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.
6.23 Η έγκριση οποιασδήποτε μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για
μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
6.24 Ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της
λειτουργίας τους.
6.25 Η κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και
συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
6.26 H επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες
που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική
φοίτησή τους.
6.27 Η διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, εντός
των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.
6.28 Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων
(ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και
συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 16/1966
(ΦΕΚ 7 Α΄).
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6.29 Η συμμετοχή εκπροσώπου του οικείου δήμου στην οργανωτική επιτροπή
φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.
6.30 Η επιχορήγηση φορέων που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα
δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του δήμου, καθώς και όσων
συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, ύστερα από απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
των μελών του.
6.31 Η άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται με
απόφαση των Υπουργών, Εσωτερικών, Πολιτισμού και Τουρισμού. Με την
απόφαση αυτή, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας, εντός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, προσδιορίζονται
ειδικότερα τα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα, κατ’ αντιστοιχία προς τους οικείους
δήμους, εξειδικεύονται τα θέματα που αναφέρονται στην εποπτεία, καθώς και
κάθε σχετικό τεχνικό, λεπτομερειακό και διαδικαστικό ζήτημα.
Πολιτική Προστασία
7.1 Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την
πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που
συμβαίνουν στα διοικητικά τους όρια.
7.2 Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής
τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των
προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο
του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
7.3 Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για
την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών
της περιφέρειάς τους.
7

8
Λοιπές αρμοδιότητες κρατικού χαρακτήρα, σε τοπικό επίπεδο
8.1 Η τήρηση του δημοτολογίου και του μητρώου αρρένων, η έκδοση των σχετικών
πιστοποιητικών που απορρέουν από αυτό, καθώς και η τήρηση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη δημιουργία και
τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.
8.2 Η τήρηση των ληξιαρχικών βιβλίων, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά
γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρειά τους και η έκδοση αποσπασμάτων
των ληξιαρχικών πράξεων.
8.3 Η τήρηση αρχείων επίσημων εγγράφων και η έκδοση αντιγράφων.
8.4 Η περιοδική ενημέρωση των δημοσίων υπηρεσιών για τις μεταβολές
προσωπικής κατάστασης, που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
8.5 Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική
νομοθεσία.
8.6 Η τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί
ιθαγένειας και αλλοδαπών και μετανάστευσης.
8.7 Η χορήγηση άδειας πολιτικού γάμου και η τέλεση των γάμων αυτών.
8.8 Η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων
αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και η χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης
νεκρών.
8.9 Η χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.
8.10 Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τους χώρους προσωρινής
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εγκατάστασης μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
8.11 Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς.
8.12 Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων που αφορούν το Γενικό Οικοδομικό
Κανονισμό και τις οικοδομές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες.
8.13 Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση των αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και
εγκατάστασης των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας και
εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τους
αντίστοιχους υγειονομικούς κανονισμούς και διατάξεις, καθώς και ο έλεγχος της
τήρησης αυτών.
8.14 Η τήρηση των διατάξεων που αφορούν το ωράριο λειτουργίας των
καταστημάτων.
8.15 Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας
κινηματογράφων, θεάτρων και παρεμφερών επιχειρήσεων και η διενέργεια των
προβλεπόμενων επιθεωρήσεων
8.16 Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας
παιδοτόπων και διάφορων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως λούνα πάρκ,
τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και ο
έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεών της.
8.17 Η χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων
και παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και ο έλεγχος τήρησης των σχετικών
διατάξεων.
8.18 Η χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, καθώς και ο
έλεγχος τήρησης των σχετικών διατάξεων.
8.19 Η χορήγηση και ανάκληση αδειών για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου, η χορήγηση αδειών εμποροπανηγύρεων και υπαίθριων
χριστουγεννιάτικων αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3377/2005 (ΦΕΚ
202 Α΄), καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το
υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές.
8.20 Η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος στην περιφέρειά τους.
8.21 Η αφαίρεση της άδειας από τις οικοδομές για μη εξόφληση ασφαλιστικών
εισφορών στο Ι.Κ.Α..
8.22 Η χορήγηση και ανάκληση άδειας εγκατάστασης και χρήσης του οικήματος για
την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα, καθώς και ο έλεγχος
τήρησης των σχετικών διατάξεων.
8.23 Ο έλεγχος τήρησης της τουριστικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις
τουριστικού ενδιαφέροντος, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.
8.24 Η χορήγηση αδειών διενέργειας διαφήμισης, τοποθέτησης πλαισίων υπαίθριας
διαφήμισης, τοποθέτησης επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής
δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και η παραχώρηση
χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν
κοινωφελείς σκοπούς, όπως επίσης ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων περί
υπαίθριας διαφήμισης των προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και
επιγραφών, η αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών
και η επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και τους
όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
8.25 Η χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.
8.26 Η πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και η πρόσληψη πατρωνύμου και
μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι
αγνώστων γονέων.
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8.27 Ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του εξωτερικού, ομογενών
αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων
ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
8.28 Ο καθορισμός των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και
επιχειρήσεων.
8.29 Η χορήγηση (από το δημοτικό συμβούλιο) αδειών ίδρυσης υπεραγορών λιανικού
εμπορίου.
8.30 Η χορήγηση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) άδειας άσκησης υπαίθριου
πλανόδιου εμπορίου και ο καθορισμός του ανώτατου αριθμού των αδειών αυτών
στο δήμο, καθώς και η συγκρότηση (με απόφαση δημάρχου) της Επιτροπής
Υπαίθριου Πλανόδιου Εμπορίου.
8.31 Η έγκριση (με απόφαση δημοτικού συμβουλίου) της λειτουργίας Κυριακάτικων
Αγορών, καθώς και η χορήγηση άδειας συμμετοχής στις αγορές αυτές.
8.32 Η έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη μετακίνηση, τη διάλυση και τον
καθορισμό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών και
παραγωγικών αδειών, καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου, εκτός από
την απόφαση τοποθέτησης των πωλητών στις Λαϊκές Αγορές, η οποία εκδίδεται
από το περιφερειακό συμβούλιο, ανά περιφερειακή ενότητα. Οι ανωτέρω
αρμοδιότητες δεν αφορούν τους δήμους των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
8.33 Η συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και
επαγγελματιών των Λαϊκών Αγορών.
8.34 Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης
περιπτέρων.
8.35 Η λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος,
μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών,
καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού των φαρμακείων που
διημερεύουν και διανυκτερεύουν.
8.36 Η παροχή άδειας σε πρόσωπο που διατηρεί κατάστημα πώλησης σκύλων ή
γατών (μετά από έκθεση Κτηνιατρικής Αρχής), καθώς και σχετικής άδειας
λειτουργίας του καταστήματος.
8.37 Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη
περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και η συγκρότηση σχετικής εξεταστικής
επιτροπής και πειθαρχικού συμβουλίου.
8.38 Η χορήγηση άδειας λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου κατ’ άρθρο 17 του ν.
3377/2005, καθώς και ο σχετικός έλεγχος και η επιβολή κυρώσεων.
8.39 Η χορήγηση αδειών για την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των διεθνών), η ρύθμιση
θεμάτων λειτουργίας τους και η εποπτεία αυτών.
8.40 Η χορήγηση αδειών καταλληλότητας εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή
προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.
8.41 Η δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα μίσθωσης
ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
8.42 Η δυνατότητα παραχώρησης χρήσης δημοτικών ακινήτων ή η καταβολή του
μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
9
Αγροτική Ανάπτυξη – Κτηνοτροφία – Αλιεία
9.1 Η σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.)
9.2 Η μελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που
αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία και ιδίως αυτών που
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σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα
βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
9.3 Η άσκηση εποπτείας από τους δήμους, όπου εδρεύουν, των Τοπικών
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών
Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδρευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν.δ. 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει και τις κατ’
εξουσιοδότησή του εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και η αξιοποίηση
εγγειοβελτιωτικών έργων με εφαρμογή σωστής άρδευσης και στράγγισης.
9.4 Η διαχείριση βοσκοτόπων.
9.5 Η παροχή γνώμης για τον καθορισμό Βιομηχανικών και Επιχειρησιακών
Περιοχών (Β.Ε.ΠΕ.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’
άρθρο 5 του ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α΄).
9.6 Η έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας,
κτηνοτροφίας, και αλιείας, καθώς και τη διατήρηση του αγροτικού,
κτηνοτροφικού και αλιευτικού πληθυσμού στις εστίες τους.
9.7 Η ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής
παραγωγής.
9.8 Η σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης.
9.9 Η προώθηση προγραμμάτων εγκατάστασης νέων αγροτών.
9.10 Η εκτίμηση και παρακολούθηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής
ως και των απολαμβανομένων υπό των παραγωγών τιμών γεωργικών προϊόντων.
9.11 Η παρακολούθηση της πορείας των αγορών των γεωργικών προϊόντων και η
λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών.
9.12 Η ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους
παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των
τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των
προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
9.13 Η συνεργασία με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής, κτηνοτροφικής και
αλιευτικής παραγωγής.
9.14 Η ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων καλλιέργειας.
9.15 Η καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων
βελτίωσης.
9.16 Η χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά
ζώα, καθώς και ειδικής άδειας για αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων.
9.17 Η εφαρμογή και ο έλεγχος του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του
ζωικού κεφαλαίου του δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων,
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων).
9.18 Η χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και
διακίνησης ζώων.
9.19 Η παροχή γνωμάτευσης για υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν
πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
9.20 Η χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α΄).
9.21 Η χορήγηση αδειών, ανανέωσης, ανάκλησης και μεταβίβασης λειτουργίας
καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών και αγροτικών φαρμακευτικών
προϊόντων.
9.22 Η χορήγηση των σχετικών αδειών για την καταλληλότητα των αυτοκινήτων που
μεταφέρουν ζώα.
9.23 Η χορήγηση αδειών λειτουργίας και η εποπτεία των ιδιωτικών κτηνιατρείων,
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κλινικών ιατρείων.
9.24 Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η σύσταση των
γνωμοδοτικών επιτροπών του π.δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α΄), η διενέργεια
επιθεωρήσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ.
98/2004.
9.25 Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου στον τομέα της αλιείας στην περιοχή
δικαιοδοσίας του δήμου.
9.26 Η εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς
σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για
μονάδες στους τομείς αλιείας.
9.27 Οι αποφάσεις καταστροφής, εκποίησης και έγκρισης του αποτελέσματος της
σχετικής δημοπρασίας ή διάθεσης των δημευθέντων υλικών και μέσων αλιείας
(άρθρο 7 παρ. 3 και 4 του ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α΄).
9.28 Η απόφαση εφαρμογής του προγράμματος ανάπτυξης των ιχθυοκαλλιεργειών με
την έγκαιρη και επαρκή παραγωγή του αναγκαιούντος (γόνου) ιχθυδίων για τον
εφοδιασμό με αυτόν των ενδιαφερόμενων ιδιωτών πεστροφοκαλλιεργητών
(άρθρο 110 παρ. α΄ του π.δ. 433/1977).
9.29 Η συγκέντρωση και η τήρηση στοιχείων των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας
στα εσωτερικά ύδατα.
9.30 Η κατάρτιση μελετών και η σύνταξη εκλαϊκευμένων εντύπων που αφορούν
δραστηριότητες θαλάσσιας αλιείας, υδατοκαλλιεργειών και προστασίας των
υδάτινων οικοσυστημάτων.
9.31 Η διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με αλιείς, υδατοκαλλιεργητές και
γενικά εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του αλιευτικού τομέα.
9.32 Η έγκριση για τη διενέργεια εμπλουτισμού λιμνών και ποταμών και ο
καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο στις
λίμνες.
9.33 Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας.
9.34 Η απόφαση καθορισμού των όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών αλιείας και
η απόφαση για περιορισμό της αλιείας στη λίμνη Ταυρωπού (άρθρο 18
παράγραφοι 1 και 2 του ν.δ. 420/1970).
9.35 Η έγκριση της χορήγησης από τις αρμόδιες αρχές, αδειών απόπλου στα
αλιευτικά σκάφη για τη διενέργεια αλιείας στα διεθνή ύδατα και η ανάκληση της
έγκρισης αυτής (άρθρο 8 παρ. β΄ εδάφ. γγ΄ του π.δ. 915/1981, άρθρο 14 του β.δ.
666/1966, ΦΕΚ 160 Α΄ και άρθρο 1 παρ. 2 του β.δ. 152/1969 (ΦΕΚ 56 Α΄).
9.36 Η απόφαση διάθεσης σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε ερευνητικά ιδρύματα ή σε
νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα των πλωτών μέσων, εργαλείων και λοιπού
εξοπλισμού που δημεύτηκε, εφόσον δεν έχει πλειστηριασθεί (άρθρο 2 παρ. 3 του
ν.1740/1987, ΦΕΚ 221 Α΄, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 8
του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α΄).
9.37 Η τήρηση στοιχείων των πάσης φύσεως αλιευτικών εκμεταλλεύσεων.
9.38 Η αντιμετώπιση θεμάτων και η εισήγηση μέτρων που αφορούν τη διακίνηση,
μεταποίηση, τυποποίηση, συντήρηση και εμπορία των αλιευτικών προϊόντων σε
συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
9.39 Η επιβολή ειδικών ή πρόσθετων περιοριστικών μέτρων της αλιείας για
ποτάμιους, λιμναίους, λιμνοθαλάσσιους και άλλους υδάτινους χώρους (άρθρο 10
του ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.1740/1987 και το
άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 2040/1992).
9.40 Η έγκριση για διενέργεια αθλητικής αλιείας (π.δ. 373/1985 άρθρο 5 παρ. 2 ΦΕΚ
131 Α΄).
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9.41 Η χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966 άρθρα 1, 2, 3 (ΦΕΚ
160 Α΄) και π.δ. 373/1985).
9.42 Η άδεια χρήσης καταδυτικών συσκευών σε περιπτώσεις διεξαγωγής ερευνών
(π.δ. 373/1985 άρθρο 3 παρ. 2).
9.43 Η έγκριση αντικατάστασης αλιευτικού σκάφους (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991
άρθρο 1 παρ. 1α, 1β, 1γ και άρθρα 3 και 4, ΦΕΚ 98 Α΄).
9.44 Η χορήγηση επαγγελματικής άδειας αλιείας (β.δ. 666/1966, π.δ. 261/1991,
άρθρο 1 παρ.1δ).
9.45 Η άδεια μεταβίβασης κυριότητας επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους (π.δ.
261/1991 άρθρο 2).
9.46 Η άδεια αντικατάστασης μηχανής αλιευτικού σκάφους (π.δ. 261/1991 άρθρο 4).
9.47 Η επιβολή κυρώσεων σε όσους δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
παραγωγή και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (π.δ.
333/1990 άρθρο 2, ΦΕΚ 143 Α΄).
9.48 Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών (π.δ.
54/1978, ΦΕΚ 10 Α΄, π.δ. 398/1990 άρθρο 5 παρ. 2β, ΦΕΚ 159 Α΄).
9.49 Η σύμφωνη γνώμη για την εισαγωγή από το εξωτερικό ζώντων υδροβίων ζώων
και φυτών ή φυκιών ή των αυγών τους για τεχνητή εκτροφή ή εμπλουτισμό
υδάτων.
9.50 Η έγκριση της χορήγησης, από τις αρμόδιες αρχές, αδειών αλιείας στα
επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά σκάφη αλιείας ή σπογγαλιείας (π.δ. 915/1981
άρθρο 8 παρ. β΄, γγ΄, β.δ. 666/1966 άρθρα 2, 3, 4 παρ. 2 και 11, β.δ. 152/1969
άρθρο 1 παρ. 2, ΦΕΚ 43 Α΄).
9.51 Ο καθορισμός της διάρκειας, έναρξης και λήξης της απαγορευτικής περιόδου
αλιείας στους ποταμούς χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (π.δ. 235/1979
άρθρο 2 παρ.1 ΦΕΚ 65 Α΄).
9.52 Ο καθορισμός του αριθμού, των με μηχανικό αλιευτικό συγκρότημα (γρι-γρι)
αλιευόντων συγκροτημάτων στο ελληνικό τμήμα της Λίμνης Μεγάλη Πρέσπα
και των προϋποθέσεων με τις οποίες θα διενεργείται η αλιεία (β.δ. 142/1971
άρθρο 2 παρ. Β1, ΦΕΚ 49 Α΄).
9.53 Ο καθορισμός της απαγορευτικής περιόδου αλιείας με κάθε μέσο και εργαλείο
στις λίμνες χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου (β.δ. 142/1971 άρθρο 2
παρ. Β2).
9.54 Ο καθορισμός περιορισμών κατά τη διενέργεια αλιείας εντός των τεχνικών
λιμνών για την προστασία των έργων που υπάρχουν σε αυτές (β.δ. 142/1971
άρθρο 2 περ. Γ3).
9.55 Η απαγόρευση ή έγκριση χρησιμοποίησης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων στις
λίμνες Μεγάλη Πρέσπα και Δοϊράνη (β.δ. 249/1972 άρθρο 1 παρ. 2).
9.56 Η έκτακτη αναστολή των αδειών αλιείας και σπογγαλιείας για ορισμένη περίοδο
σε περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του οικείου δήμου, όταν το επιβάλλει η
προστασία της ιχθυοπαραγωγής και η ρύθμιση της αλιείας και σπογγαλιείας (β.δ.
666/1966 άρθρο 7, β.δ.152/1969 άρθρο 1 παρ. 2).
9.57 Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για απόδοση εσόδων από την εκμετάλλευση
ιχθυοτροφείων λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού (άρθρο 65 παρ. 2 του
ν.δ. 420/1970).
9.58 Η έγκριση για μετατροπή ή αντικατάσταση εργαλείων στη λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου - Αιτωλικού (β.δ. 435/1970, ΦΕΚ 142 Α΄).
9.59 Η πρόταση για εγγραφή πιστώσεων για απαλλοτρίωση υδάτινων και χερσαίων
εκτάσεων (άρθρο 3 του ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3
παρ. 1 εδάφ. 3 του ν.1740/1987).
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9.60 Η απόφαση για τον καθορισμό όρων χορήγησης ερασιτεχνικών αδειών σε
κατοίκους άλλων περιοχών στις τεχνητές λίμνες Πολυφύτου και Μόρνου (άρθρο
5 παρ. 5 του ν. 972/1979, ΦΕΚ 224 Α΄).
9.61 Η απόφαση αξιοποίησης, ιχθυοτροφικά, των μη εκμεταλλεύσιμων τελμάτων ή
άγονων εκτάσεων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες (π.δ. 402/1988, άρθρο 18 παρ.
Βii) άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970)
9.62 Η απόφαση εξαιρέσεων υποχρέωσης προσκόμισης αλιευμάτων στις ιχθυόσκαλες
(άρθρο 24 παρ. 1α του ν.δ. 420/1970).
9.63 Η σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών (άρθρο 9
παρ. 4 του ν. 2040/1992)
9.64 Η έγκριση και τροποποίηση καταστατικών αλιευτικών συνεταιρισμών και η
παροχή σε αυτούς τεχνικών οδηγιών.
9.65 Η έγκριση για την τροποποίηση ή συμπλήρωση του είδους των εργαλείων με τα
οποία και μόνο επιτρέπεται η αλιεία στις λίμνες (άρθρο 1 του β.δ. 249/1972,
ΦΕΚ 58 Α΄).
9.66 Η χορήγηση ειδικής άδειας για αλιεία αθερίνας στη λίμνη Τριχωνίδα (άρθρο 1
του π.δ. 99/2003, ΦΕΚ 94 Α΄), καθώς και η έκδοση απόφασης για την κοπή των
καλάμων στις λίμνες (άρθρο 2 παρ. 2 του β.δ. 249/1972, ΦΕΚ 58 Α΄).
9.67 Η κατασκευή και λειτουργία αλιευτικών καταφυγίων, υποδομών και εξοπλισμών
σε λιμένες αλιευτικούς ή λιμένες που εξυπηρετούν αλιευτικά σκάφη.
9.68 Η παροχή γνώμης για κάθε τεχνική τροποποίηση ή διαρρύθμιση που αφορά ή
θίγει τα κρηπιδώματα και τη χερσαία ζώνη των ιχθυοσκαλών (ν.δ. 420/1970,
άρθρο 22 παρ. 3, π.δ. 422/1991 άρθρο 1 παρ. 3, ΦΕΚ 154 Α΄).
9.69 Η γνωμοδότηση για την παραχώρηση, μίσθωση και αναμίσθωση υδάτινων
εκτάσεων για την ίδρυση, επέκταση και μετεγκατάσταση μονάδων
υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής των ιχθυοτρόφων υδάτων,
καθώς και για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.
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