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Παρουσίαση Χωρών 

 
Αλβανία  

H Αλβανία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκησή της αποτελείται από 308 κοινότητες (KOMUNA) και 65 
δήμους (BASHKIA). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το σώμα διαβούλευσης της τοπικής 
αρχής. Τα μέλη του εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, για 
περίοδο τεσσάρων ετών. 

Ο Δήμαρχος αποτελεί το εκτελεστικό όργανο του δήμου ή της κοινότητας 
και εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για περίοδο τεσσάρων 
ετών. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Αλβανικής πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 

 Ύδρευση και αποχέτευση. 
 Τοπικοί δρόμοι, πεζοδρόμια και πλατείες. 
 Δημόσια φωτισμός. 
 Δημόσιες συγκοινωνίες. 
 Διαχείριση αποβλήτων. 
 Χωρική και αστική ανάπτυξη. 
 Κοινωνικές υπηρεσίες. 
 Πολιτισμός. 
 Τοπική οικονομική ανάπτυξη. 
 Ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων. 
 Κτηνιατρικές υπηρεσίες. 
 Δημόσια τάξη και ασφάλεια των πολιτών. 
 Νεκροταφεία 

Συντρέχουσες αρμοδιότητες με την εθνική κυβέρνηση: 

 Προσχολική Αγωγή και προ-πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 
 Δημόσια υγεία. 
 Κοινωνικές Υποθέσεις. 
 Προστασία του περιβάλλοντος 

 
 



2  

 

Αυστρία 

H Αυστρία έχει ομοσπονδιακή συνταγματική οργάνωση. Υπάρχουν 2 
επίπεδα Αυτοδιοίκησης: 9 ομόσπονδα κρατίδια και 2.357 δήμοι, που 
αποτελούν την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Η Βιέννη έχει ειδικό καθεστώς 
δήμου και ομόσπονδου κρατιδίου, ταυτόχρονα. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το όργανο διαβούλευσης του δήμου. Τα 
μέλη του εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, με βάση το 
αναλογικό σύστημα, για περίοδο πέντε ή έξι ετών, ανάλογα με την περιοχή. 
Διορίζει το ίδιο τα μέλη του τοπικού διοικητικού συμβουλίου. 

Το Τοπικό Διοικητικό Συμβούλιο είναι το εκτελεστικό όργανο του δήμου. 
Αποτελείται από το δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και εκπροσώπους από 
τα διάφορα πολιτικά κόμματα, αναλογικά με τα εκλογικά αποτελέσματα του 
κάθε κόμματος, ως μέλη του. 

Ο Δήμαρχος εκλέγεται είτε από το δημοτικό συμβούλιο ή με άμεση και 
καθολική ψηφοφορία, ανάλογα με την περιοχή. 

 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Αυστριακής πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 

 Κοινωνικές υπηρεσίες. 

 Δημόσια τάξη. 

 Πολεοδομικός σχεδιασμός και ανάπτυξη γης. 

 Ύδρευση. 

 Αποχέτευση. 

 Δρόμοι και αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων. 

 Αστικές μεταφορές. 

 Ασφάλεια. 

 Πολιτισμός. 

 Υγεία. 
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Βέλγιο 

Το Βέλγιο έχει ομοσπονδιακή συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση του αποτελείται από 589 δήμους. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για 
περίοδο έξι ετών. Αποτελεί το νομοθετικό όργανο του Δήμου και 
αποφασίζει σχετικά με την τοπική πολιτική. 

Το Συλλογικό Όργανο Δημάρχου και Αντιδημάρχου αποτελείται από 
τον δήμαρχο, τους δημοτικούς συμβούλους του και τον πρόεδρο του 
δημόσιου κέντρου για την κοινωνική πρόνοια. Ο δήμαρχος και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. Το συλλογικό αυτό 
όργανο είναι εκτελεστικό όργανο του δήμου. Υλοποιεί τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν από το δημοτικό συμβούλιο και είναι υπεύθυνο για  
τη διαχείριση του δήμου σε καθημερινή βάση. 

Ο Δήμαρχος είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση του δήμου και επικεφαλής 
της δημοτικής αστυνομίας. Στην Φλάνδρα και στις Βρυξέλλες, ο δήμαρχος 
ορίζεται από την περιφερειακή κυβέρνηση, μετά από εισήγηση του 
δημοτικού συμβουλίου, για θητεία έξι ετών. Στην Βαλονία, ο δήμαρχος 
εκλέγεται άμεσα και η εκλογή του επικυρώνεται, στη συνέχεια, από την 
περιφερειακή κυβέρνηση. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Βέλγικης πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 

 Δημόσια τάξη. 
 Ληξιαρχείο. 
 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός. 
 Στέγαση. 
 Ύδρευση και αποχέτευση. 
 Περιβάλλον. 
 Διαχείριση αποβλήτων. 
 Διαχείριση οδικού δικτύου και της κινητικότητας. 
 Πολιτισμός, αθλητισμός και νεολαία. 
 Κοινωνική πολιτική. 
 Τοπική οικονομία. 
 Απασχόληση. 
 Εκπαίδευση. 
 Τοπική χρηματοδότηση και φορολογία. 
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Βοσνία Ερζεγοβίνη 

Η Βοσνία Ερζεγοβίνη έχει ομοσπονδιακή συνταγματική οργάνωση και η 
πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 137 δήμους. 

 Η Δημοτική Συνέλευση είναι το σώμα χάραξης πολιτικής της τοπικής 
αρχής. Τα μέλη της εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για 
περίοδο τεσσάρων ετών. 

Ο Δήμαρχος είναι το εκτελεστικό όργανο της τοπικής αρχής. Εκλέγεται με 
άμεση και καθολική ψηφοφορία για περίοδο τεσσάρων ετών. Μπορεί να 
υποβάλει σχέδια νομοθετικών προτάσεων στη δημοτική συνέλευση, 
υλοποιεί την τοπική πολιτική, εκτελεί τον προϋπολογισμό του δήμου και 
προωθεί τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, που θα 
εφαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο 

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στην Βοσνία Ερζεγοβίνη 
είναι: 

 Οικονομική ανάπτυξη. 

 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός. 

 Κοινωνική φροντίδα. 

 Πολιτική προστασία και άμυνα. 

 Περιβάλλον. 

 Θέρμανση. 

 Τοπικοί δρόμοι. 

 Λύματα και διάθεση στερεών αποβλήτων. 

 Ύδρευση. 

 Πολιτισμός και τουρισμός. 

 Στέγαση. 

 Προσχολική εκπαίδευση. 

 Αθλητισμός. 

 Σχολεία, συντήρηση και επισκευές. 

 Μεταφορά μαθητών. 

 Ασθενοφόρα. 

 Προμήθειες υγειονομικής περίθαλψης 
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Βουλγαρία 

H Βουλγαρία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκησή της αποτελείται από 264 δήμους. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί το διαβουλευτικό όργανο του δήμου. Τα 
μέλη του εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για περίοδο 
τεσσάρων ετών. 

Ο Δήμαρχος είναι το εκτελεστικό όργανο του δήμου. Εκλέγεται με άμεση 
και καθολική ψηφοφορία, με βάση το πλειοψηφικό σύστημα, και έχει 
τετραετή θητεία. Διαχειρίζεται, συντονίζει και εφαρμόζει τις πολιτικές που 
υιοθετούνται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Βουλγάρικης πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 

 Εκπαίδευση. 

 Υγεία (ιατρική και κοινωνική περίθαλψη, αποχέτευση, υγιεινή, κλπ). 

 Κοινωνικές υπηρεσίες. 

 Πολιτισμός. 

 Δημόσιες υπηρεσίες. 

 Αθλητισμός και αναψυχή. 

 Ύδρευση και Αποχέτευση. 

 Τουρισμός. 

 Οικιακά απορρίμματα. 

 Οδικό δίκτυο, πάρκα και συντήρηση φωτισμού. 

 Χωρική ανάπτυξη. 

 Μεταφορές. 

 Κατασκευή και συντήρηση δημόσιων κτιρίων. 

 Περιβάλλον 
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Κροατία 

H Κροατία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκησή της αποτελείται από 429 δήμους, με πληθυσμό μικρότερο 
των 10.000 κατοίκων, 106 πόλεις με πληθυσμό μεταξύ 10.000 και 35.000 
κατοίκων και μεγάλες πόλεις με πληθυσμό που υπερβαίνει τις 35.000 
κατοίκους. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το αντιπροσωπευτικό όργανο του δήμου. 
Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου εκλέγονται με άμεση και καθολική 
ψηφοφορία για περίοδο τεσσάρων ετών. 

Ο Δήμαρχος είναι το εκτελεστικό όργανο του δήμου. Διευθύνει τις 
δραστηριότητες των διοικητικών οργάνων και εξασφαλίζει την υλοποίηση 
της υφιστάμενης νομοθεσίας. 

 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Κροατικής πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 

 Στέγαση. 

 Περιφερειακή και πολεοδομική ανάπτυξη. 

 Φύλαξη παιδιών. 

 Κοινωνική πρόνοια. 

 Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 

 Εκπαίδευση. 

 Πολιτισμός. 

 Αθλητισμός. 

 Προστασία των καταναλωτών. 

 Περιβάλλον. 

 Πρόληψη των πυρκαγιών. 

 Πολιτική προστασία. 

 Περιφερειακή διαχείριση της κυκλοφορίας 
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Κύπρος 

H Κύπρος έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκησή της αποτελείται από 350 κοινότητες και 30 δήμους. 

Κοινότητες 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο αποτελείται από μέλη που εκλέγονται με άμεση 
και καθολική ψηφοφορία για πενταετή θητεία. Το συμβούλιο αποτελείται 
επίσης από έναν πρόεδρο και έναν αντιπρόεδρο.  

Ο Πρόεδρος της κοινότητας εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία 
για περίοδο πέντε ετών και προεδρεύει του Κοινοτικού Συμβουλίου. 

Δήμοι 

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το διαβουλευτικό όργανο του δήμου και τα 
μέλη του εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, για περίοδο πέντε 
ετών. Είναι αρμόδιο για την παροχή βοήθειας και συμβουλών προς τον 
δήμαρχο, όσον αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Ο Δήμαρχος είναι η εκτελεστική εξουσία του δήμου και εκλέγεται με άμεση 
και καθολική ψηφοφορία για μια πενταετή θητεία. Εκπροσωπεί το δήμο σε 
δικαστικές υποθέσεις, αλλά και σε οποιαδήποτε κρατική αρχή. Ο δήμαρχος 
εποπτεύει επίσης τη διοίκηση του δήμου και είναι πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου. 

 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Κυπριακής πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 

 Πολεοδομία. 

 Προστασία του περιβάλλοντος. 

 Ύδρευση. 

 Ανάπτυξης γης. 

 Οικιακά απορρίμματα. 
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Τσεχία 

H Τσεχία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 

Αυτοδιοίκησή της αποτελείται από 6.250 δήμους. Η Πράγα, έχει ταυτόχρονα 

το καθεστώς της περιφέρειας και του δήμου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το όργανο διαβούλευσης του δήμου και 
αποτελείται από μέλη που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, 
για περίοδο τεσσάρων ετών. Διορίζει επίσης, τα μέλη της δημαρχιακής 
επιτροπής. 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο του δήμου και τα 
μέλη της εκλέγονται από και μέσα από το δημοτικό συμβούλιο, για τετραετή 
θητεία. Ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι είναι επίσης μέλη της επιτροπής. 
Η επιτροπή μπορεί να σχηματίσει ειδικές επιτροπές, όπως είναι η 
οικονομική επιτροπή, η πολιτιστική επιτροπή και η επιτροπή των 
μειονοτήτων. 
Ο Δήμαρχος εκλέγεται από και μέσα από το δημοτικό συμβούλιο για 
τετραετή θητεία. Είναι ο επικεφαλής της δημοτικής επιτροπής και της 
διοίκησης και εκπροσωπεί το δήμο. Σε δήμους με λιγότερα από δεκαπέντε 
μέλη στο δημοτικό συμβούλιο, η εκτελεστική εξουσία αποτελεί αρμοδιότητα 
του δημάρχου. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Τσέχικης πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 

 Δημοτικός προϋπολογισμός. 

 Τοπική ανάπτυξη. 

 Γεωργία και διαχείριση των δασών. 

 Δημοτική αστυνομία. 

 Ύδρευση και Αποχέτευση. 

 Οικιακά απορρίμματα. 

 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Στέγαση. 

 Κοινωνικές υπηρεσίες. 

 Χωροταξικός σχεδιασμός. 

 Συνεργασία με άλλους δήμους και περιφέρειες. 

 Δημόσιες συγκοινωνίες 
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Δανία 

H Δανία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 98 δήμους. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από μέλη που εκλέγονται με άμεση 
και καθολική ψηφοφορία, για τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με το σύστημα 
αναλογικής εκπροσώπησης. Είναι υπεύθυνο για τον προϋπολογισμό του 
δήμου, τη λειτουργία των τοπικών θεσμών και την υιοθέτηση και 
υλοποίηση των τοπικών πολιτικών. 

Οι Εκτελεστικές Επιτροπές είναι υπεύθυνες για την τοπική αυτοδιοίκηση. 
Τα μέλη τους ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο για περίοδο τεσσάρων 
ετών. Μόνιμες επιτροπές επικουρούν το δημοτικό συμβούλιο στην 
προετοιμασία των αποφάσεών του. Το δημοτικό συμβούλιο είναι 
υποχρεωμένο να δημιουργήσει οικονομική επιτροπή, αλλά μπορεί επίσης 
να συστήσει ειδικές επιτροπές, όπως η επιτροπή Παιδείας, η Επιτροπή 
Απασχόλησης και η Επιτροπή για την Υγεία και τις Κοινωνικές Υποθέσεις. 

Ο Δήμαρχος εκλέγεται για τέσσερα χρόνια από το δημοτικό συμβούλιο και 
είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση του δήμου. Είναι επίσης και επικεφαλής 
του δημοτικού συμβουλίου. 

 

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στη Δανία είναι: 

 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Φύλαξη παιδιών. 

 Φροντίδα για τους ηλικιωμένους. 

 Ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών. 

 Προστασία του περιβάλλοντος και διαχείριση των αποβλήτων. 

 Βοήθεια στους ανέργους. 

 Οικονομική ανάπτυξη. 

 Πολιτισμός και αθλητισμός 
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Εσθονία 

H Εσθονία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 193 αγροτικούς και 33 αστικούς δήμους. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το νομοθετικό όργανο του δήμου και ο 
αριθμός των μελών του ποικίλλει ανάλογα με το δημογραφικό μέγεθος της 
τοπικής αρχής. Τα μέλη εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, για 
περίοδο τεσσάρων ετών. Επικουρείται στο έργο του από τομεακές 
επιτροπές. 

Η Τοπική Κυβέρνηση είναι το εκτελεστικό όργανο του δήμου. Η 
κυβέρνηση αποτελείται από το δήμαρχο και τα μέλη, που διορίζονται από 
τον δήμαρχο, μετά από έγκριση του Συμβουλίου. Τα μέλη της τοπικής 
κυβέρνησης δεν μπορούν να είναι και μέλη του δημοτικού συμβουλίου. 

Ο Δήμαρχος διορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο για τετραετή θητεία. 
Αν και αποτελεί τον εκπρόσωπο του δήμου δεν μπορεί να είναι ο 
πρόεδρος του συμβουλίου. 

 

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στην Εσθονία είναι: 

 Εκπαίδευση. 

 Κοινωνική πρόνοια. 

 Υπηρεσίες Υγείας. 

 Πολιτισμός, αναψυχή και αθλητισμός. 

 Κοινωνική στέγη. 

 Αστική και Αγροτική Χωροταξία. 

 Τουρισμός. 

 Δημόσιες συγκοινωνίες. 

 Ύδρευση, αποχέτευση, δημόσιος φωτισμός και κεντρική θέρμανση. 

 Περιβάλλον. 

 Συλλογή και διάθεση αποβλήτων. 

 Οδοί και συντήρηση νεκροταφείων. 

 Τοπικοί φόροι 
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Φιλανδία 

H Φιλανδία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 336 δήμους. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από μέλη που εκλέγονται με 
αναλογικό σύστημα αντιπροσώπευσης, για μια περίοδο τεσσάρων ετών 
και είναι το διαβουλευτικό όργανο, που διορίζει την εκτελεστική επιτροπή 
και εκλέγει τον δήμαρχο. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από μέλη που διορίζονται από το 
δημοτικό συμβούλιο. Είναι υπεύθυνη για τη δημοτική διοίκηση και 
τα οικονομικά του δήμου. Επικουρείται στο έργο του από τομεακές 
επιτροπές. 
Ο Δήμαρχος εκλέγεται από το δημοτικό συμβούλιο, για διάστημα που 
αποφασίζεται από το δημοτικό συμβούλιο. Είναι επικεφαλής της 
διοίκησης του δήμου και προετοιμάζει τις αποφάσεις που πρέπει να 
ληφθούν από το διοικητικό συμβούλιο. 

 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Φιλανδικής πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 

 Υγειονομική περίθαλψη (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, και 
οδοντιατρικές υπηρεσίες). 

 Κοινωνικές υπηρεσίες (ημερήσιας φροντίδας παιδιών, υπηρεσίες για 
τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία) 

 Εκπαίδευση (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, 
επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων και βιβλιοθήκες). 

 Πολιτισμός και αναψυχή 

 Αθλητισμός. 

 Χωροταξικός σχεδιασμός. 

 Κατασκευή και συντήρηση των τεχνικών υποδομών και περιβάλλον 
(δρόμοι, ενέργεια, ύδρευσης και αποχέτευσης, απόβλητα, λιμάνια 
και δημόσιες μεταφορών). 

 Επιχειρηματικότητα και απασχόληση. 

 Φορολογική ελευθερία  
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FYROM 

H FYROM έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 84 δήμους και την πόλη των Σκοπίων. 

Το Τοπικό Συμβούλιο εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, για 
περίοδο τεσσάρων ετών. Ο αριθμός των συμβούλων καθορίζεται από το 
νόμο και εξαρτάται από το δημογραφικό μέγεθος του δήμου. 

Ο Δήμαρχος είναι το εκτελεστικό όργανο του δήμου και εκλέγεται με 
άμεση και καθολική ψηφοφορία για τετραετή θητεία. Εκτελεί τις αποφάσεις 
του τοπικού συμβουλίου και καταθέτει σχέδια δημοτικών πράξεων στο 
τοπικό συμβούλιο. Ο δήμαρχος αντιπροσωπεύει το δήμο, ενεργεί για 
λογαριασμό του και είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και την ποιότητα 
των υπηρεσιών του δήμου. Δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα τοπικός 
σύμβουλος και δήμαρχος. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στη FYROM είναι: 
 

 Αστικός και χωροταξικός σχεδιασμός. 

 Περιβάλλον. 

 Τοπική οικονομική ανάπτυξη. 

 Ύδρευση. 

 Οδοποιία. 

 Πολιτισμός. 

 Αθλητισμός και αναψυχή. 

 Τουρισμός. 

 Κοινωνικές υπηρεσίες. 

 Υγειονομική περίθαλψη. 

 Φύλαξη παιδιών. 

 Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Πυροσβεστικές υπηρεσίες. 
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Γαλλία 

H Γαλλία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 36.700 δήμους. Μεταξύ των 
περιφερειών, ιδιαίτερο καθεστώς έχει η Κορσική, όπως επίσης και το 
Παρίσι, το οποίο προσιδιάζει άλλοτε σε δήμο και άλλοτε σε νομό. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από συμβούλους που εκλέγονται με 
άμεση και καθολική ψηφοφορία για περίοδο έξι ετών. Στο διαβουλευτικό 
αυτό όργανο επικεφαλής είναι ο δήμαρχος.  

Ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι αντιπροσωπεύουν την εκτελεστική 
εξουσία του δήμου. Ο δήμαρχος εκλέγεται από και μέσα από το δημοτικό 
συμβούλιο για θητεία έξι ετών. Είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση του δήμου 
και επικουρείται από αναπληρωτές του. 

 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Γαλλικής πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 
 

 Ληξιαρχείο. 

 Εκλογική λειτουργία. 

 Συντήρηση δημοτικών δρόμων. 

 Ανάπτυξη γης και σχεδιασμός. 

 Τοπική δημόσια τάξη 

 Πολεοδομία. 

 Εκπαίδευση. 

 Οικονομική ανάπτυξη. 

 Στέγαση. 

 Υγεία. 

 Κοινωνική εργασία. 

 Πολιτισμός 
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Γεωργία 

H Γεωργία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 64 δήμους και 5 αυτοδιοικούμενες 
πόλεις. 

Η Δημοτική Συνέλευση είναι το νομοθετικό όργανο της τοπικής αρχής και 
αποτελείται από μέλη που εκλέγονται για τετραετή θητεία, μέσω ενός 
συστήματος λίστας. Εξετάζει και εγκρίνει τον τοπικό προϋπολογισμό, 
εγκρίνει τα τοπικά σχέδια κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και εισάγει 
φόρους και τέλη, καθώς και οποιαδήποτε άλλα μέτρα που ορίζονται από το 
νόμο. 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Συνέλευσης, που ονομάζεται επίσης και 
Δήμαρχος, είναι ο ανώτατος αξιωματούχος της τοπικής αρχής. Εκλέγεται 
από και μέσα από τη δημοτική συνέλευση για χρονικό διάστημα τεσσάρων 
ετών και είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στη Γεωργία είναι: 
 

 Δημοτική ακίνητη περιουσία. 

 Τοπικοί φόροι. 

 Διαχείριση αποβλήτων. 

 Χωροταξικός σχεδιασμός. 

 Προσχολική εκπαίδευση. 

 Δημόσιες συγκοινωνίες. 

 Πυρασφάλεια. 
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Γερμανία 

Η Γερμανία έχει ομοσπονδιακή συνταγματική οργάνωση και η 
πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 11.481 δήμους. Οι δήμοι 
του Βερολίνου, της Βρέμης και του Ανόβερου, έχουν καθεστώς 
ομόσπονδου κρατιδίου. 

Το Τοπικό Συμβούλιο είναι το κεντρικό όργανο του δήμου. Εκλέγεται με 
άμεση και καθολική ψηφοφορία, για περίοδο που μπορεί να κυμαίνεται 
από τέσσερα έως έξι έτη. Το τοπικό συμβούλιο είναι το νομοθετικό όργανο 
του δήμου και υπεύθυνο για τη λήψη των περισσότερων αποφάσεων, 
αρμόδιο παράλληλα για τον έλεγχο της λειτουργίας του δήμου. 

Ο Δήμαρχος εκλέγεται επίσης με άμεση και καθολική ψηφοφορία, για 
θητεία που μπορεί να ποικίλλει ανάμεσα στα τέσσερα έως και εννιά χρόνια. 
Είναι επικεφαλής της δημοτικής διοίκησης.  

 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Γερμανικής πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 

 Πολεοδομία. 

 Δημοτική φορολογία. 

 Δημόσια ασφάλεια και τάξη. 

 Δημοτικοί δρόμοι. 

 Δημόσιες συγκοινωνίες. 

 Ύδρευση και διαχείριση υγρών αποβλήτων. 

 Έλεγχος και διαχείριση πλημμυρών. 

 Πυρόσβεση. 

 Κοινωνική βοήθεια και νεολαία. 

 Φύλαξη παιδιών. 

 Στέγαση. 

 Σχολικά Κτίρια και συντήρηση. 

 Νεκροταφεία 
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Ελλάδα 

H Ελλάδα έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 325 δήμους 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από μέλη που εκλέγονται με άμεση 
και καθολική ψηφοφορία για περίοδο τεσσάρων ετών. Είναι το κεντρικό 
όργανο λήψης αποφάσεων του δήμου, με επικεφαλής τον δήμαρχο. Το 
δημοτικό συμβούλιο αποτελείται και συνεπικουρείται από έναν αριθμό 
επιτροπών, όπως είναι η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας 
ζωής. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο του δήμου. 
Αποτελείται από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους και παρακολουθεί 
την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής, όπως αυτή εγκρίνεται από το 
δημοτικό συμβούλιο. 

Ο Δήμαρχος εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για περίοδο 
τεσσάρων ετών. Προασπίζεται τα τοπικά συμφέροντα, είναι επικεφαλής 
όλων των ενεργειών της τοπικής ανάπτυξης και εκπροσωπεί το δήμο. Είναι 
επίσης πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής και συντονίζει την υλοποίηση 
των αποφάσεών της. 

 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Ελληνικής πρωτοβάθμιας ΤΑ, όπως 
παρουσιάζονται στη συγκριτική μελέτη του CEMR, είναι: 

 Οικοδομικές άδειες και εφαρμογές πολεοδομίας. 

 Κοινωνική πρόνοια. 

 Έκδοση επαγγελματικών αδειών. 

 Γεωργία, κτηνοτροφία και την αλιεία. 

 Υποδομές μεταφορών. 

 Υγειονομική περίθαλψη. 

 Εκπαίδευση. 
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Ουγγαρία 

H Ουγγαρία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 3.177 δήμους που περιλαμβάνουν 
πέντε διαφορετικές κατηγορίες ΟΤΑ. Η Βουδαπέστη χαρακτηρίζεται από 
ειδικό καθεστώς. 

Το Σώμα των Εκπροσώπων είναι το νομοθετικό όργανο του δήμου. Τα 
μέλη του εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, για τέσσερα χρόνια 
και είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον έλεγχο του δήμου. Οι 
αποφάσεις του παρουσιάζονται με τη μορφή ψηφισμάτων και διαταγμάτων. 

Ο Δήμαρχος είναι το εκτελεστικό όργανο του Δήμου και προΐσταται του 
σώματος των αντιπροσώπων. Εκλέγεται με άμεση και καθολική 
ψηφοφορία για τετραετή θητεία. Μετά από πρόταση του δημάρχου, το 
σώμα των εκπροσώπων μπορεί να επιλέξει τους αντιδημάρχους, μέσα 
από τις τάξεις του, μέσω μυστικής ψηφοφορίας. Δήμοι άνω των 3 000 
κατοίκων έχουν δήμαρχο πλήρους απασχόλησης, ενώ σε δήμους κάτω 
των 3 000 κατοίκων, το σώμα των εκπροσώπων μπορεί να καθορίσει κατά 
πόσον ο δήμαρχος κατέχει μερική ή πλήρης απασχόληση. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στην Ουγγαρία είναι: 
 

 Τοπική ανάπτυξη. 

 Πολεοδομία. 

 Προστασία του περιβάλλοντος. 

 Στέγαση. 

 Δημόσιες συγκοινωνίες. 

 Κοινωνικές υπηρεσίες. 

 Δημοτικά Σχολεία. 

 Συντήρηση δρόμων, κοινόχρηστων χώρων, νεκροταφεία και 
αποχέτευση. 

 Υδατικών πόρων. 

 Πυροσβεστικές υπηρεσίες. 

 Πολιτισμός 
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Ισλανδία 

H Ισλανδία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 76 δήμους.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από συμβούλους που εκλέγονται με 
άμεση και καθολική ψηφοφορία, συνήθως για μια τετραετή θητεία. Αυτοί 
είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του δήμου, καθώς και για το διορισμό 
διαρκών επιτροπών, που βοηθούν το συμβούλιο στο έργο του. Οι 
επιτροπές εργάζονται σε θέματα που σχετίζονται με την τοπική κοινωνία 
και κάνουν συστάσεις προς το συμβούλιο. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο του δήμου και 
αποτελείται από μέλη του δημοτικού συμβουλίου, που ορίζονται από αυτό. 
Είναι υπεύθυνη για την οικονομική και διοικητική διαχείριση του δήμου. 

Ο Δήμαρχος εκλέγεται για ένα έτος από την πλειοψηφία του δημοτικού 
συμβουλίου. Μετά τις εκλογές, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να 
αποφασίσει να ορίσει ένα από τα μέλη του ως δήμαρχο, ή μπορεί να ορίσει 
έναν μη πολιτικό πρόσωπο για να αναλάβει αυτό το ρόλο 

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στην Ισλανδία είναι: 

 Κοινωνικές υπηρεσίες. 

 Υπηρεσίες για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Πολιτισμός, αθλητισμός και αναψυχή. 

 Υπηρεσίες κοινής ωφελείας (αποχέτευση, ύδρευση και 
ηλεκτροδότηση). 

 Χωροταξικός σχεδιασμός και επιθεώρησης κτιρίων 
Δημόσια πάρκα και ανοιχτοί χώροι. 

 Παρακολούθηση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 

 Πυροσβεστικές υπηρεσίες. 

 Μεταφορές. 

 Διαχείριση αποβλήτων και αποκομιδή. 

 Λιμάνια 
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Ιρλανδία 

H Ιρλανδία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 80 ΟΤΑ (5 δήμους και 75 πόλεις) σε 
ειδικό καθεστώς υπάρχουν επίσης πέντε πόλεις και 29 περιοχές. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο της Κομητείας εκλέγεται με 
άμεση και καθολική ψηφοφορία, για περίοδο πέντε ετών, με το σύστημα 
της αναλογικής εκπροσώπησης. Ο αριθμός των συμβούλων ποικίλλει και 
καθορίζεται από την εθνική νομοθεσία. Το δημοτικό συμβούλιο ή το 
συμβούλιο της κομητείας επικουρείται από επιτροπές τοπικής πολιτικής, 
που αποτελούνται από δύο αιρετών μελών του συμβουλίου και 
εκπροσώπους των ομάδων τοπικών συμφερόντων, όπως οι 
επιχειρηματικές και περιβαλλοντικές και οι εθελοντικές ομάδες. 

 

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στην Ιρλανδία είναι: 

 Έργα οδοποιίας. 

 Στέγαση. 

 Εγκαταστάσεις αναψυχής. 

 Πολεοδομία. 

 Πόλεις και Επαρχίες. 

 Πολεοδομία. 

 Οδικές υποδομές. 

 Ύδρευση. 

 Διαχείριση αποβλήτων και περιβάλλον. 

 Στέγαση. 

 Πυροσβεστικές υπηρεσίες και πολιτικής άμυνας. 

 Βιβλιοθήκες. 

 Τεχνών, πολιτισμού και αναψυχής. 

 Συντονισμός των δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ των διαφόρων 
οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. 
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Ιταλία 

H Ιταλία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 

Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 8.094 δήμους. Υπάρχουν επίσης δύο (2) 

ανεξάρτητα κρατίδια, το Βατικανό και ο Άγιος Μαρίνος. 

Το Τοπικό Συμβούλιο εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για 
περίοδο πέντε ετών. Αποτελεί το κύριο νομοθετικό σώμα και το κεντρικό 
όργανο λήψης αποφάσεων του δήμου. Το συμβούλιο ψηφίζει το δημοτικό 
προϋπολογισμό. 

Η Τοπική Εκτελεστική Επιτροπή είναι η εκτελεστική εξουσία του δήμου. 
Υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται από το τοπικό συμβούλιο και τα 
μέλη της ορίζονται από τον δήμαρχο. 

Ο Δήμαρχος εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για διάστημα 
πέντε ετών. Είναι επικεφαλής της τοπικής δημόσιας διοίκησης. 

  

Οι βασικές αρμοδιότητες της Ιταλικής πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 

 Κοινωνικές υπηρεσίες. 

 Πολεοδομία. 

 Οικονομική ανάπτυξη. 

 Δημόσιες υπηρεσίες. 

 Ανάπτυξη γης. 

 Περιβάλλον. 

 Πολιτισμός. 
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Λετονία 

H Λετονία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 110 δήμους και 9 πόλεις. 

Το Τοπικό Συμβούλιο είναι το νομοθετικό όργανο της τοπικής αρχής. Τα 
μέλη του είναι σύμβουλοι που εκλέγονται με άμεση και καθολική 
ψηφοφορία, για περίοδο τεσσάρων ετών. Το συμβούλιο εκλέγει τον 
πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου και τα μέλη των μόνιμων επιτροπών, 
μεταξύ των συμβούλων του. Τόσο η επιτροπή οικονομικών, όσο και η 
επιτροπή κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και πολιτισμού είναι 
υποχρεωτικές. Ωστόσο, οι τοπικές αρχές είναι ελεύθερες να θεσπίσουν και 
άλλες μόνιμες επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από πολιτικούς και 
τοπικούς εμπειρογνώμονες. Μόνιμες επιτροπές προετοιμάζουν τα σχέδια 
αποφάσεων για το τοπικό συμβούλιο. 

Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου εκλέγεται από και μέσα από το 
τοπικό συμβούλιο και έχει τετραετή θητεία. Προεδρεύει στο τοπικό 
συμβούλιο και την οικονομική επιτροπή. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στη Λετονία είναι: 

 Παροχή νερού και φυσικού αερίου, θέρμανσης. 

 Διαχείριση αποβλήτων. 

 Δημόσια διαχείριση δασών και υδάτων. 

 Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Πολιτισμός. 

 Δημόσια υγεία. 

 Κοινωνικές υπηρεσίες. 

 Κοινωνική στέγη. 

 Άδειες εμπορικών δραστηριοτήτων. 

 Δημόσια τάξη και πολιτική προστασία. 

 Αστική ανάπτυξη. 

 Συλλογή στατιστικών πληροφοριών. 

 Δημόσιες συγκοινωνίες. 

 Κατάρτιση για τους καθηγητές 
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Λιθουανία 

H Λιθουανία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 60 δήμους.  

Το Τοπικό Συμβούλιο είναι το όργανο λήψης αποφάσεων του Δήμου και 
αποτελείται από μέλη που εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, 
για περίοδο τεσσάρων ετών. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και ψηφίζει την 
τοπική νομοθεσία. Το τοπικό συμβούλιο εκλέγει επίσης τον δήμαρχο και 
τους αντιδημάρχους. 

Ο Δήμαρχος εκλέγεται από και μέσα από το τοπικό συμβούλιο για 
περίοδο τεσσάρων ετών. Είναι ο επικεφαλής του δήμου και της τοπικής 
δημόσιας διοίκησης και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του συμβουλίου. Ο 
δήμαρχος μπορεί να απορριφθεί με απόφαση του συμβουλίου και 
παραιτείται όταν το νέο συμβούλιο συνεδριάζει για πρώτη φορά. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στη Λιθουανία είναι: 
 

 Προϋπολογισμός. 

 Προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Πολιτική προστασία. 

 Πολιτισμός. 

 Περιβάλλον. 

 Υγιεινή. 

 Στέγαση. 

 Μεταφορές. 

 Αγορά εργασίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας. 

 Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 

 Διαχείριση δημοτικής περιουσίας. 

 Χωροταξικός σχεδιασμός. 

 Τοπική ανάπτυξη. 

 Αθλητισμός. 

 Τουρισμός. 
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Λουξεμβούργο 

Το Λουξεμβούργο έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 106 δήμους.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το νομοθετικό όργανο του δήμου και 
αποτελείται από συμβούλους που εκλέγονται για μια περίοδο έξι ετών, 
χρησιμοποιώντας αναλογικό σύστημα, ανάλογα με το δημογραφικό 
μέγεθος του δήμου. Το συμβούλιο εκπροσωπεί το δήμο, με επικεφαλής τον 
δήμαρχο. 

Το Συλλογικό Όργανο Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων είναι το 
εκτελεστικό και διοικητικό όργανο του δήμου. Αποτελείται από το δήμαρχο 
και τους δημοτικούς συμβούλους, ο αριθμός των οποίων ποικίλλει ανάλογα 
με το δημογραφικό μέγεθος του δήμου, και οι οποίοι ορίζονται από την 
εθνική κυβέρνηση μεταξύ των μελών του δημοτικού συμβουλίου. 

Ο Δήμαρχος ορίζεται από την εθνική κυβέρνηση, μεταξύ των μελών του 
δημοτικού συμβουλίου, για θητεία έξι ετών. Προεδρεύει στο συλλογικό 
όργανο δημάρχου και δημοτικών συμβούλων, καθώς και στο δημοτικό 
συμβούλιο. Ο δήμαρχος μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως δημοτική αρχή 
και ως κρατικός οργανισμός. Είναι κυρίως υπεύθυνος για την εφαρμογή 
της νομοθεσίας και των κανονισμών της αστυνομίας. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στο Λουξεμβούργο είναι: 
 

 Τοπική ανάπτυξη γης. 

 Κοινωνική βοήθεια. 

 Πολιτισμός και αθλητισμός. 

 Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Περιβάλλον. 

 Διαχείριση νερού. 

 Διαχείριση αποβλήτων. 

 Αστυνομία. 

 Υπηρεσίες Πυρόσβεσης και διάσωσης. 

 Οδοποιία και διαχείριση της κυκλοφορίας. 
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Μάλτα 

H Μάλτα έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 68 δήμους.  

Το Τοπικό Συμβούλιο είναι το διαβουλευτικό όργανο της τοπικής αρχής. 
Τα μέλη του εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, μέσω του 
συστήματος αναλογικής εκπροσώπησης, για περίοδο τεσσάρων ετών. Ο 
αριθμός των συμβούλων ποικίλλει ανάλογα με το δημογραφικό μέγεθος 
του δήμου. 

Ο Δήμαρχος είναι ο πολιτικός εκπρόσωπος του τοπικού συμβουλίου. 
Κατέχει τριετή θητεία και προεδρεύει στις συνεδριάσεις των τοπικών 
συμβουλίων. 
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας ορίζεται από το τοπικό συμβούλιο για τρία 
χρόνια. Αποτελεί την εκτελεστική, διοικητική και οικονομική αρχή του 
τοπικού συμβουλίου. 

 

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στη Μάλτα είναι: 

 Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων (πάρκα, αθλητικά κέντρα, κέντρα 
αναψυχής, κλπ). 

 Συντήρηση των οδικών υποδομών. 

 Δημόσιες βιβλιοθήκες. 

 Συλλογής αποβλήτων. 

 Φωτισμός οδών. 
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Μαυροβούνιο 

Το Μαυροβούνιο έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 21 δήμους.  

Η Δημοτική Συνέλευση είναι το νομοθετικό όργανο του δήμου. Τα μέλη 
της εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, για περίοδο τεσσάρων 
ετών. Κάθε συνέλευση αποτελείται από 30 συμβούλους, συν ένα πρόσθετο 
σύμβουλο ανά 5.000 ψηφοφόρους. Η δημοτική συνέλευση εγκρίνει τους 
κανονισμούς και τον προϋπολογισμό και καθορίζει επίσης, το επίπεδο των 
τοπικών φόρων.  

Ο Δήμαρχος εκλέγεται από τη δημοτική συνέλευση για θητεία τεσσάρων 
ετών. Είναι το εκτελεστικό όργανο του δήμου. Ο δήμαρχος προτείνει τους 
κανονισμούς που θα εγκριθούν από τη συνέλευση και είναι υπεύθυνος για 
την εφαρμογή τους. Επιπλέον εποπτεύει το έργο της διοίκησης και μπορεί 
να διορίζει ή να παύει τους αντιδημάρχους. 

 

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στο Μαυροβούνιο είναι: 

 Τοπική ανάπτυξη. 

 Αστικός και χωροταξικός σχεδιασμός. 

 Προστασία του περιβάλλοντος. 

 Κοινωνική πρόνοια. 

 Δημόσιες συγκοινωνίες. 

 Πολιτισμός και αθλητισμός. 
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Ολλανδία 

H Ολλανδία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 418 δήμους.  

Το Τοπικό Συμβούλιο αποτελεί το διαβουλευτικό όργανο του δήμου. Τα 
μέλη του εκλέγονται έχουν θητεία τεσσάρων ετών. Το τοπικό συμβούλιο 
είναι υπεύθυνο για το Συλλογικό Όργανο Δημάρχου και Δημοτικών 
Συμβούλων, λαμβάνει όλες τις κύριες αποφάσεις του δήμου και έχει 
επιπλέον, νομοθετική εξουσία. Προεδρεύει ο δήμαρχος, ο οποίος όμως δεν 
έχει δικαίωμα ψήφου. 

Το Συλλογικό Όργανο Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων είναι το 
εκτελεστικό όργανο του δήμου. Προετοιμάζει και υλοποιεί τις αποφάσεις 
του τοπικού συμβουλίου και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των εθνικών 
πολιτικών σε τοπικό επίπεδο. 

Ο Δήμαρχος προεδρεύει στο τοπικό συμβούλιο και στο Συλλογικό Όργανο 
Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων. Ορίζεται επίσημα από την εθνική 
κυβέρνηση, ύστερα από πρόταση του Τοπικού Συμβουλίου, για θητεία έξι 
ετών. Ο δήμαρχος έχει δικαίωμα ψήφου μόνο στο Συλλογικό Όργανο 
Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων και η ψήφος του μπορεί να είναι 
αποφασιστική.  

Οι βασικές αρμοδιότητες της Ολλανδικής πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 
 

 Πολεοδομία. 

 Στέγαση. 

 Τουρισμός. 

 Μεταφορές. 

 Υγεία. 

 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Απασχόληση. 

 Παιδική φροντίδα. 

 Κοινωνικές υπηρεσίες. 

 Νόμος και τάξη. 

 Πολιτισμός και αθλητισμός. 
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Νορβηγία 

H Νορβηγία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 430 δήμους. 

Το Τοπικό Συμβούλιο είναι το διαβουλευτική όργανο του δήμου και 
αποτελείται από συμβούλους, που εκλέγονται για τέσσερα έτη, από λίστες 
των κομμάτων μέσω ενός συστήματος αναλογικής 
εκπροσώπησης. Το τοπικό συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο λήψης 
αποφάσεων του δήμου και είναι υπεύθυνο για την οικονομική πολιτική και 
το σχεδιασμό των τοπικών θεμάτων. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή προετοιμάζει τις αποφάσεις σχετικά με το 
τοπικό προϋπολογισμό, καθώς και για τους τοπικούς φόρους και τις 
υποβάλει στο τοπικό συμβούλιο. Παρακολουθεί επίσης την εφαρμογή των 
πολιτικών αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. 

Ο Δήμαρχος εκλέγεται για μια περίοδο τεσσάρων ετών και προέρχεται 
από το τοπικό συμβούλιο. Είναι ο επικεφαλής του συμβουλίου, προεδρεύει 
στις συνεδριάσεις του και αντιπροσωπεύει το δήμο σε όλες τις υποθέσεις 
του.  

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στη Νορβηγία είναι: 

 Καλή διαβίωση των παιδιών. 

 Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Υγειονομική περίθαλψη. 

 Κοινωνικές υπηρεσίες. 

 Πολιτισμός και αναψυχή. 

 Τεχνική υποδομή. 

 Τοπικός προγραμματισμός. 
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Πολωνία 

H Πολωνία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 2.479 δήμους. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από συμβούλους που εκλέγονται με 
άμεση και καθολική ψηφοφορία, για περίοδο τεσσάρων ετών. Εκτός από 
τις νομοθετικές εξουσίες του, το συμβούλιο ψηφίζει τον προϋπολογισμό 
του δήμου και καθορίζει τους τοπικούς φόρους. Υποδιαιρείται σε επιτροπές 
προμηθειών, αρμόδιες για την κατάρτιση και εκτέλεση των αποφάσεων 
που λαμβάνονται από το δημοτικό συμβούλιο. Τα μέλη των επιτροπών 
εκλέγονται από και μεταξύ των δημοτικών συμβούλων. 

Ο Δήμαρχος αποτελεί το εκτελεστικό όργανο της τοπικής αρχής. Εκλέγεται 
με άμεση και καθολική ψηφοφορία, για περίοδο τεσσάρων ετών και 
αντιπροσωπεύει επίσημα το δήμο. 

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Διοίκησης διορίζεται από τον δήμαρχο. 
Μπορεί να ενεργεί για λογαριασμό του δημάρχου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται 
για την οργάνωση των εργασιών του δημαρχείου και τη διαχείριση των 
ανθρώπινων πόρων.  

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στην Πολωνία είναι: 

 Δημόσιες συγκοινωνίες. 

 Κοινωνικές υπηρεσίες. 

 Στέγαση. 

 Περιβάλλον. 

 Πολιτισμός. 

 Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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Πορτογαλία 

H Πορτογαλία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 4.259 ενορίες και 308 δήμους. 

 Ενορίες: 

Η Συνέλευση της Ενορίας αποτελεί το διαβουλευτική σώμα της και 
απαρτίζεται από συμβούλους, που εκλέγονται με άμεση και καθολική 
ψηφοφορία, για περίοδο τεσσάρων ετών, μέσω ενός συστήματος 
αναλογικής εκπροσώπησης. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της ενορίας και τα 
μέλη της εκλέγονται για τέσσερα χρόνια από και μέσα από την συνέλευση 
της ενορίας. Είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και την εφαρμογή των 
αποφάσεων της συνέλευσης της ενορίας. 

Ο Πρόεδρος εκλέγεται για τετραετή θητεία και προεδρεύει της εκτελεστικής 
επιτροπής. 

Δήμοι: 

Η Δημοτική Συνέλευση αποτελείται από τους προέδρους των ενοριών, 
που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του κάθε δήμου και τα μέλη της εκλέγονται 
με άμεση και καθολική ψηφοφορία, για περίοδο τεσσάρων ετών. Είναι το 
διαβουλευτικό όργανο του δήμου και παρακολουθεί τις δραστηριότητες του 
εκτελεστικού συμβουλίου. 

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο αποτελεί την εκτελεστική εξουσία του δήμου 
και τα μέλη του εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για περίοδο 
τεσσάρων ετών. Το εκτελεστικό συμβούλιο οργανώνει και υλοποιεί τις 
δημοτικές υπηρεσίες, ειδικότερα τους τομείς της χωροταξίας και δημοσίων 
έργων. 
Ο Δήμαρχος εκλέγεται για τετραετή θητεία και προεδρεύει στο εκτελεστικό 
συμβούλιο. 

 

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στην Πορτογαλία είναι: 

Αρμοδιότητες των ενοριών: 

 Εκπαίδευση. 

 Συντήρηση οδών και πάρκων. 

 Κοινωνικές εγκαταστάσεις για παιδιά και τους ηλικιωμένους. 
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 Πολιτισμός. 

 Περιβάλλον. 

 Υγεία. 

 Άδειες παραμονής. 

 Άδειες κατοικίδιων. 

Αρμοδιότητες των δήμων: 

 Υγεία 

 Περιβάλλον. 

 Πολιτισμός. 

 Διαχείριση των δημοτικών περιουσιακών στοιχείων. 

 Δημόσια έργα. 

 Πολεοδομία. 
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Ρουμανία 

H Ρουμανία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 2.861 κοινότητες (COMUNE), 217 
κωμοπόλεις (ORASE) και 103 πόλεις (MUNICIPII). 

Το Τοπικό Συμβούλιο είναι η διαβουλευτική συνέλευση της τοπικής 
αρχής. Αποτελείται από συμβούλους που εκλέγονται με άμεση και 
καθολική ψηφοφορία, για περίοδο τεσσάρων ετών, ο αριθμός των οποίων 
καθορίζεται με απόφαση του Νομάρχη, με βάση το δημογραφικό μέγεθος 
της τοπικής αρχής. Το έργο του τοπικού συμβουλίου αφορά στην 
οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, στη δημόσια και 
ιδιωτική περιουσία και τη διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών. 

Ο Δήμαρχος είναι το εκτελεστικό όργανο της τοπικής αρχής και εκλέγεται 
με άμεση και καθολική ψηφοφορία για περίοδο τεσσάρων ετών. Είναι 
υπεύθυνος για τον τοπικό προϋπολογισμό και τις δημόσιες υπηρεσίες. 
Επίσης, εκπροσωπεί το δήμο και συνεργάζεται με τις αποκεντρωμένες 
υπηρεσίες των υπουργείων.  

Οι βασικές αρμοδιότητες της Ρουμάνικης πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 
 

 Στέγαση. 

 Τοπική αστυνομία. 

 Πολεοδομία. 

 Διαχείριση αποβλήτων. 

 Δημόσια υγεία. 

 Υποδομές μεταφορών και αστικών συγκοινωνιών. 

 Ύδρευση και αποχέτευση. 

 Τηλεθέρμανση. 

 Προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, επαγγελματική και 
τεχνική εκπαίδευση. 

 Διοίκηση της τοπικής κληρονομιάς. 

 Διοίκηση πάρκων και ανοικτών πράσινων δημόσιων περιοχών. 
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Σερβία 

H Σερβία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 174 δήμους και πόλεις. 

 Η Δημοτική Συνέλευση αποτελείται από συμβούλους που εκλέγονται με 
άμεση και καθολική ψηφοφορία, για περίοδο τεσσάρων ετών. Η συνέλευση 
θεσπίζει το καταστατικό του δήμου, είναι αρμόδια για τα αναπτυξιακά 
προγράμματα, το προϋπολογισμό και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελείται από μέλη που εκλέγονται από τη 
δημοτική συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία, για περίοδο τεσσάρων ετών. 
Καταρτίζει το σχέδιο του τοπικού προϋπολογισμού, ελέγχει το έργο του 
δήμου και επικουρεί τον δήμαρχο στο έργο του. 

Ο Δήμαρχος είναι το εκτελεστικό όργανο του δήμου και εκλέγεται με 
άμεση και καθολική ψηφοφορία για περίοδο τεσσάρων ετών. Ο δήμαρχος 
εκπροσωπεί το δήμο, προεδρεύει του δημοτικού συμβουλίου, υλοποιεί τις 
αποφάσεις της συνέλευσης και υπαγορεύει το έργο της τοπικής αρχής.  

Οι βασικές αρμοδιότητες της Σέρβικης πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 
 

 Τουρισμός. 

 Δημόσιες συγκοινωνίες. 

 Πολεοδομία. 

 Εκπαίδευση. 

 Παροχή νερού και ρεύματος. 

 Κοινωνικές υπηρεσίες 
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Σλοβακία 

H Σλοβακία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 2.792 δήμους και 138 πόλεις. 

Το Τοπικό Συμβούλιο είναι το διαβουλευτικό όργανο της τοπικής αρχής 
και τα μέλη του εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, για περίοδο 
τεσσάρων ετών. 

Η Τοπική Επιτροπή είναι το συμβουλευτικό όργανο του δημάρχου και το 
εκτελεστικό όργανο του τοπικού συμβουλίου. Έχει προαιρετικό χαρακτήρα 
και τα μέλη του εκλέγονται από και μέσα από το τοπικό συμβούλιο. 

Ο Δήμαρχος είναι ανώτατο εκτελεστικό όργανο του δήμου και νόμιμος 
εκπρόσωπός του. Εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία για μια 
τετραετή θητεία και προεδρεύει τόσο στο τοπικό συμβούλιο όσο και στην 
τοπική επιτροπή. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στη Σλοβακία είναι: 
 

 Οδοποιία. 

 Δημόσιες συγκοινωνίες. 

 Περιβάλλον. 

 Ύδρευση. 

 Λύματα και αστικά απόβλητα. 

 Τοπική ανάπτυξη. 

 Στέγαση. 

 Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Κοινωνική βοήθεια. 

 Υγεία. 

 Πολιτισμός και αθλητισμός. 

 Συμμετοχή στην περιφερειακή ανάπτυξη. 
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Σλοβενία 

H Σλοβενία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 211 δήμους. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το διαβουλευτικό όργανο του δήμου και τα 
μέλη του εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, για τετραετή 
θητεία. Οι αντιδήμαρχοι διορίζονται από κ αι μέσα από τα μέλ η του 
συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του δημάρχου. Το συμβούλιο είναι 
υπεύθυνο για το σχεδιασμό της πολιτικής του δήμου, όπως η τοπική 
ανάπτυξης γης, η κατάρτιση του δημοτικού προϋπολογισμού και η λήψη 
αποφάσεων σχετικά με την απόκτηση ή την πώληση της δημοτικής 
περιουσίας. 

Ο Δήμαρχος είναι το εκτελεστικό όργανο του δήμου και εκλέγεται με 
άμεση και καθολική ψηφοφορία, για τετραετή θητεία. Είναι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος του δήμου και ο επικεφαλής της τοπικής διοίκησης. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στη Σλοβενία είναι: 
 

 Δημόσια ασφάλεια και προστασία. 

 Στέγαση. 

 Ανάπτυξης γης. 

 Πολεοδομία. 

 Εμπόριο και η βιομηχανία. 

 Περιβάλλον. 

 Οδικά δίκτυα. 

 Μεταφορές. 

 Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

 Κοινωνική ασφάλιση. 

 Επεξεργασία υδάτων και αποκομιδή απορριμμάτων. 
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Ισπανία 

H Ισπανία έχει (τυπικά) ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 8.117 δήμους. 

Το Τοπικό Συμβούλιο είναι το διαβουλευτικό όργανο της τοπικής αρχής 
και αποτελείται από συμβούλους, που εκλέγονται με άμεση και καθολική 
ψηφοφορία, για περίοδο τεσσάρων ετών. Εγκρίνει τον τοπικό 
προϋπολογισμό, τον αστικό σχεδιασμό, τους εσωτερικούς κανονισμούς και 
τις δημοτικές κανόνες. 

Η Τοπική Συνέλευση είναι το εκτελεστικό όργανο της τοπικής αρχής. 
Αποτελείται από τοπικούς συμβούλους που διορίζονται από τον δήμαρχο 
για να τον επικουρούν στο έργο του και ασκεί μια σειρά από εκτελεστικές 
λειτουργίες. 

Ο Δήμαρχος είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο. Διορίζεται από και μέσα 
από το τοπικό συμβούλιο και επικουρείται από έναν αριθμό συμβούλων 
που ο ίδιος διορίζει. Ο δήμαρχος προεδρεύει επίσης και στο τοπικό 
συμβούλιο. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Ισπανικής πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 
 

Σε κάθε τοπική αρχή 

 Ύδρευση. 

 Φωτισμός οδών. 

 Αστική κυκλοφορία. 

 Επισιτιστική ασφάλεια. 

 Οδοποιία. 

 Λύματα και διαχείριση αποβλήτων. 

Στις τοπικές αρχές άνω των 5 000 κατοίκων 
(εκτός από τις προαναφερθείσες) 

 Δημόσιες βιβλιοθήκες. 

 Χώροι πρασίνου. 

 Τοπική αστυνομία. 

Στις τοπικές αρχές άνω των 20 000 κατοίκων 
(εκτός από τις προαναφερθείσες) 
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 Κοινωνικές υπηρεσίες. 

 Πρόληψη των πυρκαγιών 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Στις τοπικές αρχές άνω των 50 000 κατοίκων 
(εκτός από τις προαναφερθείσες) 

 Δημόσιες συγκοινωνίες. 

 Προστασία του περιβάλλοντος. 
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Σουηδία 

H Σουηδία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 290 δήμους.  

Η Δημοτική Συνέλευση αποτελείται από μέλη που εκλέγονται με άμεση 
και καθολική ψηφοφορία, για περίοδο τεσσάρων ετών. Είναι το κεντρικό 
όργανο λήψης αποφάσεων του δήμου. Επίσης, εισπράττει φόρους και 
εγκρίνει τον προϋπολογισμό του δήμου. 

Η Δημοτική Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από μέλη που 
διορίζονται για περίοδο τεσσάρων ετών, από τη δημοτική συνέλευση, βάσει 
του ποσοστού των εδρών που λαμβάνονται από κάθε παράταξη. 
Συντονίζει τη δημοτική αρχή, εποπτεύει τις δραστηριότητες των 
εξειδικευμένων επιτροπών, συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου και 
προετοιμάζει και υλοποιεί τις αποφάσεις της δημοτικής συνέλευσης.  

Οι Ειδικές Επιτροπές απαρτίζονται από μέλη που διορίζονται για τετραετή 
θητεία, από τη δημοτική συνέλευση. Οι επιτροπές είναι υπεύθυνες για την 
υποβοήθηση της δημοτικής εκτελεστικής επιτροπής κατά την προετοιμασία 
και την υλοποίηση των αποφάσεων, που λαμβάνονται από τη δημοτική 
συνέλευση. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Σουηδικής πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 
 

Υποχρεωτικές αρμοδιότητες. 

 Κοινωνικές υπηρεσίες. 

 Παιδική φροντίδα και προσχολική εκπαίδευση. 

 Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Φροντίδα για τους ηλικιωμένους. 

 Υποστήριξη για τη σωματική και διανοητική αναπηρία. 

 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

 Προστασία του περιβάλλοντος. 

 Χωροταξικός σχεδιασμός. 

 Αποκομιδή απορριμμάτων και διαχείριση αποβλήτων 

 Υπηρεσίες διάσωσης και έκτακτης ανάγκης. 

 Ύδρευση και Αποχέτευση. 
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 Οδοποιία. 

Προαιρετικές αρμοδιότητες. 

 Πολιτισμός. 

 Στέγαση. 

 Ενέργειας. 

 Απασχόληση. 

 Βιομηχανικές και εμπορικές υπηρεσίες 
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Ελβετία 

Η Ελβετία έχει ομοσπονδιακή συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 2.551 δήμους. 

Δεν υπάρχει ενιαίο δημοτικό σύστημα στην Ελβετία. Υπάρχουν δύο 
διαφορετικά όργανα: η Δημοτική Συνέλευση και το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Επιπλέον, ανάλογα με το καντόνι, δήμοι έως και 1.000 κατοίκους μπορούν 
να έχουν είτε μια δημοτική συνέλευση, είτε δημοτικό συμβούλιο. Πέρα και 
πάνω από αυτόν τον αριθμό των κατοίκων, πρέπει να υπάρχει ένα 
δημοτικό συμβούλιο, ένα διαβουλευτικό όργανο δηλαδή, που αποτελείται 
από εκλεγμένους αξιωματούχους που εκπροσωπούν τους πολίτες. 

Οι βασικές αρμοδιότητες της Ελβετικής πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 
 

 Δημοτική κληρονομιά. 

 Τοπική φορολογία. 

 Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 Τοπική αστυνομία. 

 Πολιτική προστασία. 

 Τοπική ανάπτυξη. 

 Οδικά δίκτυα. 

 Ύδρευση και αποχέτευση. 

 Προστασία περιβάλλοντος. 

 Αθλητισμός. 

 Πολιτισμός. 

 Ενέργεια. 

 Κοινωνική πρόνοια. 

 Δημόσια Εκπαίδευση 
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Ουκρανία 

H Ουκρανία έχει ενιαία συνταγματική οργάνωση και η πρωτοβάθμια 
Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 10.278 χωριά - κοινότητες (SELA), 782 
κωμοπόλεις (SELYSHCHA) και 457 πόλεις (MISTA). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το διαβουλευτικό όργανο της τοπικής αρχής 
και αποτελείται από μέλη που εκλέγονται με άμεση και καθολική 
ψηφοφορία, για περίοδο τεσσάρων ετών. Τα μέλη του συμβουλίου ασκούν 
την εξουσία τους μέσω των μονίμων επιτροπών. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή εκτελεί τις αποφάσεις του συμβουλίου και είναι 
υπεύθυνη για τα αναπτυξιακά προγράμματα, το δημοτικό προϋπολογισμό 
και το συντονισμό των τμημάτων και υπηρεσιών εντός του δήμου. 

Ο Δήμαρχος είναι το κύριο εκτελεστικό όργανο του δήμου και εκλέγεται με 
άμεση και καθολική ψηφοφορία, για περίοδο πέντε ετών. Προεδρεύει στις 
δημοτικές συνεδριάσεις του συμβουλίου και αποτελεί το νόμιμο 
εκπρόσωπο του δήμου.  

Οι βασικές αρμοδιότητες της Ουκρανικής πρωτοβάθμιας ΤΑ είναι: 

 Συντήρηση τεχνικής υποδομής. 
 Πολεοδομία. 
 Ενέργεια. 
 Μεταφορές. 
 Ύδρευση, θέρμανση και αποχέτευση. 
 Διαχείριση αποβλήτων. 
 Τουρισμός. 
 Περιβάλλον. 
 Προώθηση τοπικού εμπορίου και απασχόλησης. 
 Αναπτυξιακά προγράμματα. 
 Τοπικός προϋπολογισμός. 
 Αστική ανάπτυξη. 
 Εκπαίδευση. 
 Κοινωνική πρόνοια. 
 Υγειονομική περίθαλψη. 
 Πολιτισμός. 
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Ηνωμένο Βασίλειο 

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει (τυπικά) ενιαία συνταγματική οργάνωση και η 
πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση της αποτελείται από 433 ΟΤΑ. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελείται από τέσσερις (4) συνταγματικά 
κατοχυρωμένες «χώρες», την Αγγλία, την Ουαλία και την Σκοτία. Στην 
Αγγλία, σε ορισμένες περιοχές, (πολεοδομικά συγκροτήματα και αγροτικές 
περιοχές), υπάρχει ένας μόνο βαθμός αυτοδιοίκησης, οι Μητροπολιτικές 
Περιοχές και οι ενοποιημένοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.). Σε άλλες περιοχές, ωστόσο, μπορούμε να εντοπίσουμε δύο (2) 
βαθμούς Τ.Α., το Συμβούλιο της Κομητείας και το Συμβούλιο της 
Περιοχής, σε αγ ροτικές περιοχές. Επιπλέον, υπάρχει ακόμη ένας θεσμός 
μικρότερος του Ο.Τ.Α., αυτός της Ενορίας. Το Λονδίνο απολαμβάνει 
ιδιαίτερο καθεστώς. Η αρχή του μείζονος Λονδίνου συγκεντρώνει το σύνολο 
της περιφέρειας του πολεοδομικού συγκροτήματος, ενώ το ίδιο το Λονδίνο 
είναι διαιρεμένο σε 33 διαμερίσματα.  

Οι βασικές αρμοδιότητες της πρωτοβάθμιας ΤΑ στο ΗΒ είναι: 
 

Αρμοδιότητες κομητειών: 

 Εκπαίδευση. 
 Κοινωνικές υπηρεσίες. 
 Αυτοκινητόδρομοι και μεταφορές. 
 Στρατηγικός σχεδιασμός. 
 Πυρόσβεση. 
 Απορρίμματα. 
 Βιβλιοθήκες 

Αρμοδιότητες διαμερισμάτων: 

 Τοπικός προγραμματισμός. 
 Στέγαση. 
 Αδειοδότηση. 
 Έλεγχος Κτιρίων. 
 Περιβαλλοντική υγεία. 
 Συλλογή αποβλήτων. 
 Πάρκα και υπηρεσίες αναψυχής  
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Οι Δήμοι σε αριθμούς 

2012-2013  
(έτος αναφοράς) 

Μ.Ο. κατοίκων 
ανά δήμο 

Μ.Ο. δήμων 
ανά 100.000 
κατοίκους 

Μέση Έκταση 
δήμων 

(σε km2) 
Ομόσπονδες & ημί-ομόσπονδες χώρες 

Αυστραλία 40.085 2,5 13.614 

Αυστρία 3.590 27,8 36 

Βέλγιο 18.855 5,3 52 

Γερμανία 7.170 13,9 32 

Ελβετία 3.305 30,3 17 

Η.Π.Α. 8.815 11,3 274 

Ισπανία 5.690 17,6 62 

Καναδάς 8.240 12,1 2.408 

Μεξικό 44.780 2,2 798 

Ενιαίες χώρες 

Γαλλία 1.735 57,6 17 

Δανία 56.180 1,8 440 

Ελλάδα 34.885 2,9 406 

Εσθονία 5.905 16,9 200 

Η.Β. 155.775 0,6 601 

Ιαπωνία 74.170 1,3 220 

Ιρλανδία 38.960 2,6 612 

Ισλανδία 4.320 23,2 1.392 

Ισραήλ 31.050 3,2 87 

Ιταλία 7.305 13,7 37 
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Κορέα 220.285 0,5 440 

Λουξεμβούργο 4.605 21,7 24 

Νέα Ζηλανδία 64.550 1,5 4.025 

Νορβηγία 11.725 8,5 900 

Ολλανδία 41.125 2,4 102 

Ουγγαρία 3.140 31,8 29 

Πολωνία 15.545 6,4 126 

Πορτογαλία 34.050 2,9 299 

Σλοβακία 1.850 54,1 17 

Σλοβενία 9.665 10,3 96 

Σουηδία 32.935 3,0 1.552 

Τουρκία 25.180 4,0 266 

Τσεχία 1.680 59,5 13 

Φιλανδία 16.915 5,9 1.057 

Χιλή 50.440 2,0 2.192 

    

Ο.Ο.Σ.Α.-34 9.115 11,0 266 

Ε.Ε.-27 5.670 17,6 50 
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Δαπάνες Υποεθνικών Κυβερνήσεων 

2012 

(έτος αναφοράς) 
δις $ κατά κεφαλήν $ % ΑΕΠ 

% 

δημοσίων δαπανών 

Ομόσπονδες & ημί-ομόσπονδες χώρες 

Αυστραλία 166,1 7.442 16,8% 46,4% 

Μόνο ΤΑ - - - - 

Αυστρία 63,0 7.456 17,1% 33,0% 

Μόνο ΤΑ 28,9 3.420 7,8% 15,1% 

Βέλγιο 100,1 9.009 22,6% 41,1% 

Μόνο ΤΑ 32,1 2.890 7,2% 13,2% 

Γερμανία 689,2 8.486 20,6% 45,7% 

Μόνο ΤΑ 256,4 3.158 7,7% 17,0% 

Ελβετία 84,5 10.676 20,9% 61,7% 

Μόνο ΤΑ 30,1 3.810 7,5% 22,0% 

Η.Π.Α. 2.876,6 9.232 19,2% 46,0% 

Μόνο ΤΑ - - - - 

Ισπανία 360,4 7.809 23,9% 50,7% 

Μόνο ΤΑ 92,0 1.994 6,1% 13,0% 

Καναδάς 437,0 12.805 32,8% 74,3% 

Μόνο ΤΑ 116,3 3.408 8,7% 19,8% 

Μεξικό 221,4 2.012 11,6% 51,0% 

Μόνο ΤΑ 35,8 326 1,9% 8,3% 

Ενιαίες χώρες 

Γαλλία 283,0 4.441 11,9% 21,1% 

Δανία 88,5 16.069 37,5% 63,2% 

Ελλάδα 9,0 790 3,1% 5,7% 

Εσθονία 3,1 2.355 10,2% 25,1% 
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Η.Β. 320,1 5.149 13,7% 28,3% 

Ιαπωνία 723,8 5.663 16,7% 39,8% 

Ιρλανδία 10,6 2.378 5,3% 12,6% 

Ισλανδία 1,6 5.139 13,6% 29,2% 

Ισραήλ 13,7 1.769 6,1% 13,7% 

Ιταλία 304,3 5.150 15,1% 29,8% 

Κορέα 194,1 3.899 13,1% 43,3% 

Λουξεμβούργο 2,6 5.283 5,3% 12,4% 

Νέα Ζηλανδία 6,3 1.431 4,8% 9,7% 

Νορβηγία 48,8 9.727 14,8% 34,2% 

Ολλανδία 118,0 7.031 16,3% 32,4% 

Ουγγαρία 19,9 1.991 9,0% 18,6% 

Πολωνία 114,5 2.970 13,4% 31,7% 

Πορτογαλία 16,1 1.504 6,0% 12,7% 

Σλοβακία 8,6 1.596 6,3% 16,8% 

Σλοβενία 5,4 2.637 9,6% 19,5% 

Σουηδία 105,3 11.021 25,6% 49,3% 

Τουρκία 50,2 679 4,0% 10,7% 

Τσεχία 28,6 2.722 10,2% 22,9% 

Φιλανδία 48,2 8.906 23,3% 41,1% 

Χιλή - - - - 

     

Ο.Ο.Σ.Α.-34 7.522,4 6.173 17,2% 39,9% 

Μόνο ΤΑ - - - - 

Ε.Ε.-27 2.821,8 5.597 16,6% 33,6% 

Μόνο ΤΑ 2.013,6 3.994 11,8% 24,0% 

 

(πηγή: Dexia-CEMR)  
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Δαπάνες Υποεθνικών Κυβερνήσεων ανά οικονομική λειτουργία 

2011 

(έτος αναφοράς  

ως % δαπανών  

Εκπαίδευση 
Κοινωνική 
Προστασία 

  Γενικές 

Υπηρεσίες 
Υγεία 

Οικονομικές 
Υποθέσεις 

Άλλο 

Ομόσπονδες & ημί-ομόσπονδες χώρες 

Αυστραλία - - - - - - 

Αυστρία 19,0% 20,5% 15,0% 21,9% 13,6% 10,0% 

Μόνο ΤΑ 18,0% 20,1% 16,5% 18,7% 11,9% 14,9% 

Βέλγιο 31,8% 19,3% 16,7% 1,0% 16,6% 14,6% 

Μόνο ΤΑ 19,2% 21,5% 18,0% 0,6% 10,9% 29,7% 

Γερμανία 21,6% 24,3% 23,0% 2,4% 12,6% 16,0% 

Μόνο ΤΑ 14,6% 32,9% 17,7% 1,8% 13,9% 19,1% 

Ελβετία 27,8% 19,2% 12,4% 9,8% 15,3% 15,5% 

Μόνο ΤΑ 25,6% 18,4% 16,7% 3,5% 14,5% 21,3% 

Η.Π.Α. 31,3% 5,8% 11,5% 23,0% 15,1% 13,4% 

Μόνο ΤΑ - - - - - - 

Ισπανία 18,6% 7,2% 23,4% 24,2% 11,8% 14,8% 

Μόνο ΤΑ 3,4% 9,0% 36,5% 1,3% 16,9% 32,9% 

Καναδάς - - - - - - 

Μεξικό - - - - - - 

Ενιαίες χώρες 

Γαλλία 15,3% 17,6% 17,1% 0,7% 13,3% 36,0% 

Δανία 10,1% 56,1% 4,1% 22,1% 4,0% 3,6% 

Ελλάδα 2,0% 17,3% 40,3% 0,0% 15,4% 24,9% 

Εσθονία 37,1% 8,0% 7,2% 17,4% 11,2% 19,2% 

Η.Β. 32,6% 31,4% 5,7% 0,0% 7,5% 22,9% 

Ιαπωνία - - - - - - 
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Ιρλανδία 26,9% 13,5% 4,3% 0,0% 22,9% 32,4% 

Ισλανδία 36,1% 23,3% 11,9% 0,6% 7,0% 21,1% 

Ισραήλ 33,2% 16,6% 16,9% 0,4% 6,7% 26,2% 

Ιταλία 7,6% 5,2% 12,7% 47,4% 14,0% 13,1% 

Κορέα 29,8% 12,7% 16,8% 4,4% 18,7% 17,6% 

Λουξεμβούργο 16,8% 7,2% 25,2% 0,2% 14,4% 36,2% 

Νέα Ζηλανδία - - - - - - 

Νορβηγία 24,9% 27,4% 9,9% 13,6% 9,5% 14,6% 

Ολλανδία 29,0% 15,5% 8,0% 1,7% 17,0% 28,9% 

Ουγγαρία 27,8% 13,4% 16,9% 16,5% 9,0% 16,3% 

Πολωνία 27,0% 12,2% 10,2% 14,9% 17,7% 18,0% 

Πορτογαλία 11,1% 6,3% 28,2% 8,7% 20,1% 25,6% 

Σλοβακία 38,1% 7,3% 14,8% 0,3% 15,1% 24,5% 

Σλοβενία 37,0% 10,9% 10,2% 10,6% 11,6% 19,8% 

Σουηδία 20,7% 26,5% 11,8% 27,2% 6,0% 7,9% 

Τουρκία - - - - - - 

Τσεχία 30,7% 11,2% 12,1% 2,4% 21,1% 22,4% 

Φιλανδία 18,1% 24,8% 14,6% 29,2% 6,7% 6,6% 

Χιλή - - - - - - 

       

Ο.Ο.Σ.Α.-34 26,4% 12,4% 13,8% 17,7% 13,9% 15,8% 

Μόνο ΤΑ - - - - - - 

Ε.Ε.-27 20,5% 19,9% 16,1% 13,2% 12,1% 17,9% 

Μόνο ΤΑ 18,2% 21,9% 13,6% 13,3% 12,1% 21,0% 

 

(πηγή: Eurostat)  
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