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ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΔΚΓΓΑ 

 
Αζήλα, 31/05/2022 

Αξ. πξση.: 3149 

 

Πξνο: Πίλαθαο Απνδεθηψλ 

                                                                          

 

ΘΔΜΑ: Γηνξγάλσζε Ηκεξίδαο κε ηίηιν: «σκβοιή ηες θφδηθοποίεζες ηες 

λοκοζεζίας ηφλ ΟΣΑ ζηελ ιεηηοσργηθή απόδοζε ηες Σοπηθής Ασηοδηοίθεζες 

θαη ηελ παροτή ποηοηηθώλ σπερεζηώλ» 

 

Σν Ιλζηηηνχην Σεθκεξίσζεο, Έξεπλαο θαη Καηλνηνκηψλ (ΙΣΔΚ) ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ), ζην πιαίζην ηεο απνζηνιήο ηνπ, 

δηεξεπλά ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ δπζιεηηνπξγίαο ζην Γεκφζην θαη 

εηζάγεη θαηλνηφκεο κεζφδνπο, δηαδηθαζίεο θαη πξνζεγγίζεηο ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

ην πιαίζην αλάδεημεο θαη ζηήξημεο λέσλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Ιλζηηηνχην Δπηκφξθσζεο (ΗΝ.ΔΠ.), δηνξγαλψλεη εκεξίδα κε ηίηιν: 

 

σκβοιή ηες θφδηθοποίεζες ηες λοκοζεζίας ηφλ ΟΣΑ ζηελ ιεηηοσργηθή 

απόδοζε ηες Σοπηθής Ασηοδηοίθεζες θαη ηελ παροτή ποηοηηθώλ σπερεζηώλ  

 

(Κωδικός:80270Δ22) 

 

Ζ εκερίδα ζα πραγκαηοποηεζεί αποκαθρσζκέλα κε ηελ τρήζε εργαιείφλ 

ηειεδηάζθευες ηελ Γεσηέρα 06 Ηοσλίοσ 2022 ζηης 11:00 π.κ. 

 

Η βαζηθή θαη ρξφληα παζνγέλεηα ηεο λνκνζεζίαο ησλ ΟΣΑ ά θαη β΄ βαζκνχ 

ζπλίζηαηαη ζηελ χπαξμε κηαο πιεζψξαο θαηάζπαξησλ, απνζπαζκαηηθψλ θαη ζπρλά 

αληηθαηηθψλ κεηαμχ ηνπο δηαηάμεσλ θαη, κνινλφηη δελ έρνπλ θαηαξγεζεί ηππηθά απφ 

ην λνκνζέηε, ξπζκίδνπλ ηα ίδηα δεηήκαηα κε ηνπο Ν. 3463/2006 θαη Ν. 3852/2010, 

δεκηνπξγψληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν αληηζέζεηο, αζάθεηεο θαη αιιειεπηθαιχςεηο. Η 

παζνγέλεηα απηή επηηείλεηαη θαη απφ ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζεί ν λνκνζέηεο, φπνπ 

ζε θάζε λνκνζεηηθή κεηαβνιή πνπ αθνξά ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε δελ πξνρσξεί 

ζηελ άκεζε θαη ξεηή θαηάξγεζε πξνυθηζηάκελσλ θαη ζπρλά αληίζεησλ δηαηάμεσλ, 
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αιιά πξνζπαζεί λα επηιχεη ην δήηεκα ησλ αλαθπφκελσλ ζπγθξνχζεσλ κέζσ γεληθψλ 

κεηαβαηηθψλ ξεηξψλ.  

Απνηέιεζκα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πνιπδαίδαινπ, ζχλζεηνπ 

θαη θαηά θχξην ιφγν αλνκνηνγελνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν δηαζέηεη πιεζψξα 

αληίζεησλ κεηαμχ ηνπο δηαηάμεσλ, ε ζρέζε κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα επηιπζεί 

κέζσ ηεο πξνζθπγήο ζηηο γεληθέο κεζνδνινγηθέο ξήηξεο «ο νεόηερος νόμος 

σπεριζτύει ηοσ προγενέζηεροσ» θαη «ο ειδικόηερος νόμος σπεριζτύει ηοσ γενικού», 

πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί πνηεο απφ απηέο έρνπλ θαηαξγεζεί ζησπεξψο θαη πνηεο 

παξακέλνπλ ζε ηζρχ. Δπηπξφζζεηα, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε δηαηάμεσλ κε 

αλαρξνληζηηθφ θαη παξσρεκέλν πεξηερφκελν, νη νπνίεο λαη κελ εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ, πιελ φκσο ρξήδνπλ αλακφξθσζεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ 

ζπζηεκαηηθά ζην θείκελν ηεο θσδηθνπνίεζεο.  

ην πξφβιεκα απηφ, έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη ην γεγνλφο, ηεο χπαξμεο πιεζψξαο 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, πνπ δελ αθνξνχλ κνλάρα ηνπο ΟΣΑ, αιιά ην ζχλνιν ηεο 

δηνίθεζεο, κε απνηέιεζκα, αθελφο λα δεκηνπξγνχληαη αληηζέζεηο θαη ζπγθξνχζεηο κε 

δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ εηδηθά ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, αθεηέξνπ λα δεκηνπξγείηαη 

ζχγρπζε αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ νη δηαηάμεηο απηέο κπνξνχλ θαηά ηξφπν 

δηαιεθηηθφ λα εληαρζνχλ ζην παξφλ εγρείξεκα.  

Η ποισλοκία, ε ρσζκηζηηθή πιεκκσρίδα θαη ε θαθολοκία απνηεινχλ πιένλ ηα 

κείδνλα πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

φηη σο ζήκεξα θαλέλα λνκνζέηεκα δελ επηρείξεζε ζπζηεκαηηθφ θαη πιήξε ζρεδηαζκφ 

ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη θαλέλα δελ επηρείξεζε ξηδηθή ηνκή ζην πθηζηάκελν 

λνκηθφ πιαίζην, θαηαξγψληαο ζπλνιηθά ηηο πξνγελέζηεξεο δηαηάμεηο. Αληίζεηα, 

απνζπαζκαηηθέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ζε έλαλ κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν ηνκέα ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνζηίζεληαη θάζε θνξά ζε έλα πνιπδαίδαιν, ζχλζεην αιιά 

θαη αλνκνηνγελέο λνκηθφ πιαίζην, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηλνκία, ξπζκηζηηθά 

θελά θαη δπζεξκήλεπηεο ή κε ιεηηνπξγηθέο δηαηάμεηο.  

 

H επηθαηξνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηεο θσδηθνπνίεζεο γηα ην ζχλνιν ηεο λνκνζεζίαο ησλ 

Ο.Σ.Α. α’ θαη β’ βαζκνχ δηαξζξψλεηαη εηδηθφηεξα ζηηο αθφινπζεο πέληε θαηεγνξίεο:  

 Οξγαληθέο δηαηάμεηο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Κψδηθαο) 

 Ννκνζεζία Δζφδσλ 

 Ννκνζεζία Πξνζσπηθνχ 

 Ννκνζεζία πξνζνληνινγίνπ – θιαδνινγίνπ 

 Ννκνζεζία πεξί αζηηθήο θαη δεκνηηθήο θαηάζηαζεο 
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θοπός ηεο εκεξίδαο, απνηειεί ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο πνπ 

πινπνηήζεθε απφ ΔΚΓΓΑ απφ ηνπο κειεηεηέο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ 

αιιαγψλ πνπ επήιζαλ κε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο γηα 

ηνπο ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ θαη ε ζπκβνιή ηεο επηθαηξνπνίεζεο ζηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Απφ πιεπξάο πεξηερνκέλνπ ε εκεξίδα δηαξζξψλεηαη σο αθνινχζσο:  

 

Υαηρεηηζκοί  

Υαηξεηηζκνί - ηνπνζεηήζεηο επίζεκσλ πξνζθεθιεκέλσλ γηα ηελ ζπκβνιή ηεο 

επηθαηξνπνίεζεο ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηνπο ΟΣΑ ά θαη β΄ βαζκνχ 

ζηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη εηδηθφηεξα 

ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε.  

Αλαθνξά ζηνπο θεληξηθνχο ζηφρνπο ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηεο θσδηθνπνίεζεο ζηελ 

λνκνζεζία γηα ηνπο ΟΣΑ. 

 

Α΄ ηρογγσιό Σραπέδη ζσδήηεζες  
Παξνπζίαζε Μειέηεο γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο ησλ ΟΣΑ. 

 

Β΄ ηρογγσιό Σραπέδη ζσδήηεζες 
πκβνιή ηεο θσδηθνπνίεζεο ηεο λνκνζεζίαο ησλ ΟΣΑ ζηελ ιεηηνπξγηθή απφδνζε 

ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ 

 

 

Οκάδα – ηότος: Η ζπκκεηνρή ζηελ εκεξίδα είλαη αλνηθηή γηα φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο πνπ κπνξεί λα είλαη αηξεηνί ηεο Σνπνηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη 

ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ησλ ΟΣΑ ά θαη β΄ βαζκνχ θαζψο θαη ησλ 

ΝΠΓΓ απηψλ θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

Σα ζηειέρε πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αλσηέξσ εκεξίδα ζα πξέπεη: 

 

1. λα εγγραθούλ προεγοσκέλφς ζηελ σπερεζία ειεθηροληθής σποβοιής 

αηηήζεφλ ηνπ ΔΚΓΓΑ, (εθφζνλ δελ είλαη ήδε εγγεγξακκέλνη/εο) ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε:  https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp  

2. Να επηιέμνπλ απφ ηνλ Θεκαηηθφ Κχθιν «Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη Γηαθπβέξλεζε» 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ εκεξίδα «σκβοιή ηες θφδηθοποίεζες ηες 

λοκοζεζίας ηφλ ΟΣΑ ζηελ ιεηηοσργηθή απόδοζε ηες Σοπηθής 

Ασηοδηοίθεζες θαη ηελ παροτή ποηοηηθώλ σπερεζηώλ» 

 

Προζεζκία σποβοιής ηφλ αηηήζεφλ ορίδεηαη ε 5
ε
 Ηοσλίοσ  

 

 

θαη κάζεηε ηα πάληα γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο εκεξίδαο. 

 

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp
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Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εκεξίδα νη ελδηαθεξφκελνη/-εο κπνξνχλ 

λα απεπζχλνληαη ζηνπο Δπηζηεκνληθά Τπεύζσλοσς: 

θ. ηδέρες Εήζες (ηει.: 213-1306439, e-mail: zsideris@ekdd.gr.) 

θα Νίθε Ματαίρα (ηει. 213-1306394, email: nmachaira@ekdd.gr)    

θαη ζηνλ Οξγαλσηηθά Τπεχζπλν ηεο εκεξίδαο:  

θ. Γεώργηος Μαθαληάζες, (ηει. 2131306250, e-mail: gmakantasis@ekdd.gr) 

 

ε πεξίπησζε επηινγήο, ε ζπκκεηνρή ησλ ζηειερψλ ζαο, εθφζνλ εγθξίλεηαη απφ ηελ 

ππεξεζία, είλαη ππνρξεσηηθή (Π.Γ. 57/2007, Αξ. 59) θαη ζπλεπάγεηαη ηελ 

απνδέζκεπζε ηνπο απφ ηα ππνρξεσηηθά ηνπο θαζήθνληα.  

 

Η δξάζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν 

 

 

 

 

Ζ Πρόεδρος ηοσ ΔΚΓΓΑ 

 

 

 

 

 

Παραζθεσή Γρακαιηώηε 
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Δζφηερηθή Γηαλοκή (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ): 

1. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Δ.Κ.Γ.Γ.Α  

2. ΓΡΑΦΔΙΟ ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ Δ.Κ.Γ.Γ.Α 

3. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

4. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΝ.ΔΠ.  

5. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Δ..Γ.Γ.Α. 

6. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟΤ ΣΔΚΜΗΡΙΩΗ, ΈΡΔΤΝΑ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

7. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΠΟΓΟΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ 

ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

8. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ  

9. ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

10. ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ 

ΥΔΔΩΝ  

11. ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΝ 

12. ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΈΡΓΟΤ ΙΝ.ΔΠ. 

13. ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟΤ ΈΡΓΟΤ ΙΝ.ΔΠ.  

14. ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΈΡΓΟΤ ΙΝ.ΔΠ. Κ. ΠΑΝΣΔΛΗ 

ΒΟΤΛΣΙΓΗ  

15. ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  ΙΝ.ΔΠ.  

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ (κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ): 

 

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ 

Α) ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΗΡΔΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΩΝ   

Β) ΓΡΑΦΔΙΑ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΩΝ ΓΔΝΙΚΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ– ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ 

 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΓΗΟΗΚΖΔΗ: 

ΑΣΣΙΚΗ 

ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΗΠΔΙΡΟΤ - ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΘΔΑΛΙΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΡΗΣΗ  

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ - ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ – ΙΟΝΙΟΤ 

 

ΔΝΩΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ 

 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΑ 

ΓΖΜΟΗ  
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