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Άρθρο 94 - Πρόσθετες Αρµοδιότητες δήµων (…«Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης»…) 

 
 
Β. Στο άρθρο 75 ̟αρ. Ι του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων υ̟ό τον τοµέα ε’ 
(«Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης») ̟ροστίθενται οι ακόλουθες 
αρµοδιότητες: 
«7. Η εφαρµογή ̟ρογραµµάτων εµβολιασµών και η διενέργεια τους. 
 8. Η τήρηση κανόνων υγιεινής των δηµόσιων και ιδιωτικών σχολείων. 
 9. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων ̟αιδικής 
̟ρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωµατεία, ̟ου ε̟ιδιώκουν 
φιλανθρω̟ικούς σκο̟ούς. 
10. Η άσκηση ελέγχου και ε̟ο̟τείας στα Ιδρύµατα ̟αιδικής ̟ροστασίας 
ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί ̟αιδικοί σταθµοί) και η ευθύνη λειτουργίας των 
̟αιδικών εξοχών.1 
11. Η ε̟ο̟τεία ε̟ί των φιλανθρω̟ικών σωµατείων και ιδρυµάτων, καθώς και 
η έγκριση του ̟ροϋ̟ολογισµού τους, η ̟αρακολούθηση και ο έλεγχος των 
ε̟ιχορηγήσεων, ̟ου δίδονται σε νοµικά ̟ρόσω̟α ιδιωτικού δικαίου µε 
κοινωφελείς σκο̟ούς. 
12. Η οικονοµική ενίσχυση αυτοστεγαζόµενων, η µίσθωση ακινήτων, η 
ρύθµιση διαφόρων θεµάτων κοινωνικής κατοικίας και η ε̟ιβολή κυρώσεων 
για ̟αραβάσεις της οικείας νοµοθεσίας. 
13. Ο διορισµός µελών διοικητικών συµβουλίων, η ε̟ο̟τεία και η ρύθµιση 
θεµάτων λειτουργίας ιδρυµάτων ̟ροστασίας και αγωγής οικογένειας του 
̟αιδιού (ό̟ως Κέντρων Παιδικής Μέριµνας, Παιδικών Σταθµών, Παιδικών 
Εξοχών, ̟αραρτηµάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ). 
14. Ο ορισµός ιατρών ̟ρος εξέταση ε̟αγγελµατιών και εργαζοµένων σε 
καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς 
βιβλιαρίων υγείας. 
15. Η χορήγηση της Κάρτας Ανα̟ηρίας, µετά α̟ό σχετική γνωµοδότηση της 
αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής Πιστο̟οίησης Ανα̟ηρίας. 
16. Η έκδοση ̟ιστο̟οιητικών οικονοµικής αδυναµίας. 

                                                 
1 Κατά τη ̟αρ. 3α άρθρου 51 του ν. 3905/2010:  
«Οι αρµοδιότητες υ̟` αριθµ. 10, 22 και 24 της ̟αρ. 3Β, οι υ̟’ αριθµ. 5 και 7 της ̟αρ. 5 και υ̟` αριθµ. 37 της ̟αρ. 6 

του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 ασκούνται α̟ό 1.7.2011. Μέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία εξακολουθούν να 

ασκούνται α̟ό τις αρµόδιες ̟ηρεσίες των οικείων ̟εριφερειών» 



17. Η καταβολή ε̟ιδοµάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους 
̟αρα̟ληγικούς, τετρα̟ληγικούς και ακρωτηριασµένους, διανοητικά 
καθυστερηµένους, ανίκανους ̟ρος εργασία, υ̟οφέροντες α̟ό εγκεφαλική 
̟αράλυση (σ̟αστικούς), α̟ροστάτευτους ανήλικους, υ̟οφέροντες α̟ό 
αιµολυτική αναιµία και βαριά ανά̟ηρους, καθώς και σε λοι̟ά άτοµα 
δικαιούµενα ̟αροχής κοινωνικής ̟ροστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
ν.δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 Α’), της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και των οικείων 
κανονιστικών ρυθµίσεων. 
18. Η δωρεάν ̟αραχώρηση της χρήσης οικηµάτων λόγω α̟ορίας ή για 
άλλους σοβαρούς λόγους. 
19. Η αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδροµής 
20. Η υλο̟οίηση: 
α) ̟ρογραµµάτων δηµόσιας υγιεινής ̟ου οργανώνονται α̟ό το Υ̟ουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή α̟ό άλλα Υ̟ουργεία, το κόστος των 
ο̟οίων βαρύνει α̟ευθείας τον ̟ροϋ̟ολογισµό του αντίστοιχου Υ̟ουργείου, 
β) εκτάκτων ̟ρογραµµάτων δηµόσιας υγείας, τα ο̟οία εκτελούνται µε 
έκτακτη χρηµατοδότηση, 
γ) ̟ρογραµµάτων δηµόσιας υγείας ̟ου χρηµατοδοτούνται α̟ό ̟όρους της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης. 
21. Η έκδοση α̟οφάσεων ̟αροχής κοινωνικής ̟ροστασίας. 
22. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και ιδιωτικών 
̟αιδικών ή βρεφονη̟ιακών σταθµών.2 
23. Η χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και 
φιλανθρω̟ικών αγορών. 
24. Η έκδοση το̟ικών υγειονοµικών διατάξεων και η λήψη µέτρων σε θέµατα 
δηµόσιας υγιεινής.3 
25. Η ̟ληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας υγείας. 
26. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών ε̟ιχειρήσεων ̟ερίθαλψης 
ηλικιωµένων ή ατόµων, ̟ου ̟άσχουν ανίατα α̟ό κινητική ανα̟ηρία. 
27. Η ε̟ιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι ο̟οίοι ̟ωλούν φάρµακα χωρίς άδεια, 
καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρµακο̟οιών για κατοχή ή ̟ώληση 
δειγµάτων φαρµάκων. 
28. Η οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες ̟εριφερειακές 
υ̟ηρεσίες ειδικών ̟ρογραµµάτων για την ̟ροστασία και ̟ροαγωγή της 
∆ηµόσιας Υγείας στην ̟εριοχή αρµοδιότητας τους, κατά τις ρυθµίσεις της 
̟αρ. 7 του άρθρου 14 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α’). 

                                                 
2 Κατά τη ̟αρ.3α άρθρου 51 του ν. 3905/2010:  
«Οι αρµοδιότητες υ̟` αριθµ. 10, 22 και 24 της ̟αρ. 3Β, οι υ̟` αριθµ. 5 και 7 της ̟αρ. 5 και υ̟` αριθµ. 37 της ̟αρ. 6 

του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 ασκούνται ̟ό 1.7.2011. Μέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία εξακολουθούν να 

ασκούνται α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες των οικείων ̟εριφερειών» 

3 Κατά τη ̟αρ.3α άρθρου 51 του ν. 3905/2010: 
 «Οι αρµοδιότητες υ̟’ αριθµ. 10, 22 και 24 της ̟αρ. 3Β, οι υ̟` αριθµ. 5 και 7 της ̟αρ. 5 και υ̟’ αριθµ. 37 της ̟αρ. 6 

του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 ασκούνται α̟ό 1.7.2011. Μέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία εξακολουθούν να 

ασκούνται α̟ό τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες των οικείων ̟εριφερειών» 



29. Η εφαρµογή ̟ρογραµµάτων για την κατα̟ολέµηση λοιµωδών και 
̟αρασιτικών νοσηµάτων ζώων. 
30. Η ε̟ιβολή ή άρση υγειονοµικών µέτρων, λόγω εµφάνισης βαριάς 
ε̟ιζωοτίας για την έκδοση ̟ιστο̟οιητικών ̟ρος µεταφορά ζώων. 
31. Ο ορισµός ελεγκτή γιατρού Ο.Γ.Α. για τα Ν.Π.∆.∆. του νοµού. 
32. Ο ορισµός µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Ταµείων Πρόνοιας και 
Προστασίας Πολυτέκνων, α̟ό το δήµο ό̟ου εδρεύουν τα ταµεία. 
33. Η εφαρµογή, οργάνωση και ε̟ο̟τεία της τεχνητής σ̟ερµατέγχυσης και 
του συγχρονισµού του οίστρου των ζώων. 
34. Η ̟αροχή γνωµάτευσης α̟ό τον αρµόδιο κτηνίατρο για υγειονοµική 
καταλληλότητα των ζώων όταν ̟ρόκειται για ̟λανόδια έκθεση ζώων.» 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Άρθρο 186 Αρµοδιότητες Περιφερειών  

 
 

Ζ. Υγείας: 

Ι.α Οι ̟εριφέρειες ασκούν τις Αρµοδιότητες των Υγειονοµικών Περιφερειών 
(∆.Υ.Π.Ε.) της χώρας, οι ο̟οίες τους µεταβιβάζονται σύµφωνα µε τα ε̟όµενα 
εδάφια. 
β. Με ̟ροεδρικό διάταγµα, το ο̟οίο εκδίδεται µε ̟ρόταση των Υ̟ουργών 
Εσωτερικών, Α̟οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ύστερα α̟ό γνώµη της Ένωσης 
Περιφερειών, καθορίζονται οι σχετικές ρυθµίσεις και η µεταβατική ̟ερίοδος 
για την έναρξη άσκησης τους, η ο̟οία δεν µ̟ορεί να υ̟ερβεί τη διετία α̟ό τη  
δηµοσίευση του ̟αρόντος. 
γ. Στο ίδιο διάταγµα µ̟ορεί να ̟ροβλεφθεί η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων 
το̟ικού χαρακτήρα ̟ρος τις ̟εριφέρειες ̟ου ασκούνται α̟ό το Υ̟ουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
δ. Με το ανωτέρω διάταγµα ρυθµίζεται η α̟όδοση στις ̟εριφέρειες των 
ανάλογων οικονοµικών ̟όρων, για την άσκηση των µεταβιβαζόµενων 
αρµοδιοτήτων, η κατάργηση υ̟ηρεσιακών µονάδων των ∆.Υ.Π.Ε. και των 
αντίστοιχων οργανικών τους θέσεων, καθώς και οι ουσιαστικές και 
διαδικαστικές ̟ροϋ̟οθέσεις µετάταξης του ̟ροσω̟ικού, ̟ου κατείχε, µε 
ο̟οιαδή̟οτε σχέση εργασίας, τις καταργηθείσες οργανικές θέσεις, 
̟εριλαµβανοµένων και των δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής, κατ` 
ανάλογη εφαρµογή της διαδικασίας ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο άρθρο 256 του 
̟αρόντος. 
ε. Οικονοµικές υ̟οχρεώσεις σε σχέση µε τις µεταβιβαζόµενες Αρµοδιότητες 
των ∆.Υ.Π.Ε., οι ο̟οίες έχουν αναληφθεί σε χρόνο ̟ρογενέστερο της έκδοσης 



του ̟ροεδρικού διατάγµατος των ̟ροηγούµενων εδαφίων, δεν µ̟ορούν να 
βαρύνουν τους ̟ροϋ̟ολογισµούς των ̟εριφερειών4 
 
II. Στον ανωτέρω τοµέα ̟εριλαµβάνονται ιδίως: 
1. Η χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης ε̟αγγελµάτων υγείας, καθώς 
και αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών 
̟ρονοιακών ε̟ιχειρήσεων, ιατρείων, οδοντιατρείων, εργαστηρίων και ̟άσης 
φύσεως χώρων άσκησης ιδιωτικού ε̟αγγέλµατος υγείας και ̟ρόνοιας. 
2. Η άσκηση αρµοδιοτήτων ̟ου αφορούν θέµατα διακρατικών υιοθεσιών. 
3. Η έκδοση άδειας εισαγωγής εγκατάστασης και λειτουργίας µηχανηµάτων 
̟αραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών για ιατρικούς σκο̟ούς, γενικά, ό̟ως 
και εγκατάστασης και λειτουργίας εργαστηρίων ραδιοϊσοτό̟ων για ιατρικές 
εφαρµογές. 
4. Η ε̟ιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντίατρους, κατά τις ̟ροβλέψεις της  
κείµενης νοµοθεσίας. 
5. Η ε̟ιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους, οι ο̟οίοι αναγράφουν 
ναρκωτικά σε α̟λές συνταγές και όχι στις ειδικές για το σκο̟ό αυτόν, καθώς 
και στους φαρµακο̟οιούς, ̟ου ̟ωλούν ναρκωτικά µε α̟λές και όχι µε ειδικές  
συνταγές. 
6. Η υλο̟οίηση ̟ρογραµµάτων δηµόσιας υγείας, κατά τις ρυθµίσεις του 
άρθρου 12 του ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 Α’). 
7. Ο καθορισµός των όρων και της διαδικασίας ̟αραχώρησης ακινήτων σε 
δικαιούχους, η έκδοση και ανάκληση ̟αραχωρητηρίων, η ρύθµιση των 
δόσεων και η βεβαίωση των χρεών ̟αλαιών και νέων ̟ροσφύγων, η 
νοµιµο̟οίηση ανωµάλων αγορα̟ωλησιών και τα σχετικά µε την ανταλλαγή 
και µεταβίβαση ̟αραχωρηθέντων ακινήτων. 
8. Η ε̟ιχορήγηση αστικών εταιρειών µη κερδοσκο̟ικού χαρακτήρα, τις 
ο̟οίες είχε ιδρύσει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή µετείχε σε αυτές, εφόσον ο 
σκο̟ός τους αναφέρεται στην αντιµετώ̟ιση ̟ροβληµάτων, ̟ου α̟ορρέουν 
α̟ό τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και εφόσον η ̟ραγµατο̟οίηση του 
σκο̟ού τους ασκείται, κατά διαδοχή, α̟ό την ̟εριφέρεια. 
8α.  Η ε̟ιχορήγηση φιλανθρω̟ικών σωµατείων και ιδρυµάτων Ν.Π.Ι.∆., των 
ο̟οίων ο σκο̟ός τους αναφέρεται στην ̟ροστασία ανηλίκων ̟ου 
αντιµετω̟ίζουν ̟ροβλήµατα εγκατάλειψης, ενδοοικογενειακής βίας, 
κακο̟οίησης και γενικά αδυναµία αντιµετώ̟ισης της φροντίδας τους α̟ό τις 
οικογένειες τους λόγω ένδειας, ̟αραβατικότητας, ή ψυχοκοινωνικών 
̟ροβληµάτων.5 
9. Η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών Μονάδων Ψυχικής  
Υγείας. 
10. Η έκδοση αδειών εµ̟ορίας κτηνιατρικών φαρµάκων. 

                                                 
4 Όλα τα εδάφια ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ  µε το άρθρο 137 του  ν. 4052/2012 (Α’ 41) 

5 Προστέθηκε µε το άρθρο 23 του ν. 4257/2014 



11. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων για την ηλεκτρονική συµβατότητα 
σύµφωνα µε την κ.υ.α. 50268/ 5137/3.9.2007 (ΦΕΚ 1853 Β) και ο καθορισµός 
των οργάνων τήρησης αυτών.6 
12. Η ε̟ο̟τεία Ιατρικών, Οδοντιατρικών και Φαρµακευτικών Συλλόγων των 
νοµών της ̟εριφέρειας. 
13. Η ανάληψη χορηγούµενων οικονοµικών ενισχύσεων σε φορείς 
κοινωνικής αντίληψης ̟ου ε̟ο̟τεύονται α̟ό τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας ̟ου α̟οτελούν ̟ροϊόν των Ειδικών Κρατικών Λαχείων. 
14. Η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και 
φιλανθρω̟ικών αγορών σε υ̟ερτο̟ικό ε̟ί̟εδο. 
15. Η διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την εφαρµογή των ̟ρογραµµάτων 
̟ρόνοιας, καθώς και θέµατα άσκησης κοινωνικής εργασίας. 
16. Ο καθορισµός των ̟ροϋ̟οθέσεων και τρό̟ου άσκησης του αντικειµένου 
της κοινωνικής εργασίας σε όλους τους τοµείς εφαρµογής, καθώς και η 
εκ̟αίδευση σ̟ουδαστών κοινωνικής εργασίας κατά τη διάρκεια της 
̟ρακτικής τους άσκησης. 
17. Η χορήγηση και η ανάκληση της άδειας άσκησης ε̟αγγέλµατος 
κοινωνικού λειτουργού και της άδειας άσκησης ελεύθερου ε̟αγγέλµατος του 
κοινωνικού λειτουργού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και η τήρηση 
σχετικού µητρώου µε διαρκή ενηµέρωση. 
18. Η άσκηση αρµοδιοτήτων σχετικών µε τον Κοινωνικό Σύµβουλο, κατ` 
εφαρµογή της ̟αρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995, καθώς και 
αρµοδιοτήτων ελέγχου του ιδρύµατος ή της Μονάδας Φροντίδας 
Ηλικιωµένων (Μ.Φ.Η.) και των Φορέων ̟αιδικής ̟ροστασίας, 
̟εριλαµβανοµένης της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και διατύ̟ωσης 
αντίστοιχων ̟ροτάσεων. 
19. Η εφαρµογή ̟ρογραµµάτων ̟ροστασίας της µητέρας και των ̟αιδιών 
̟ροσχολικής ηλικίας. 
20. Η χορήγηση άδειας λειτουργίας Μονάδων Αδυνατίσµατος µετά α̟ό 
εισήγηση της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής ̟ου συγκροτείται στην έδρα της οικείας 
̟εριφέρειας. 
21. Ο υγειονοµικός έλεγχος καταστηµάτων, βιοτεχνιών και βιοµηχανιών 
̟αρασκευής και ε̟εξεργασίας τροφίµων ζωικής ̟ροέλευσης, καθώς και οι 
λοι̟οί υγειονοµικοί έλεγχοι, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την κείµενη νοµοθεσία 
σε ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο. 
22. Η χορήγηση αδειών για την καταλληλότητα ζωικών τροφίµων. 
23. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των κάθε είδους δηµόσιων 
και ιδιωτικών εργαστηρίων, τα ο̟οία ̟ραγµατο̟οιούν µικροβιολογικές 
εξετάσεις ελέγχου νερού, τροφίµων ή ̟οτών, µε εξαίρεση τα εργαστήρια του 
Γενικού Χηµείου του Κράτους, το κλείσιµο όσων λειτουργούν χωρίς τη νόµιµη 
άδεια και η ε̟ιβολή ̟ροστίµου σε βάρος αυτών. 
 
 

                                                 
6 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ  µε την ̟αράγραφο 2 ιβ΄ άρθρου 80 του ν. 4070/2012 (Α’  82) 


