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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Το σημερινό ελληνικό κράτος συγκροτήθηκε ύστερα από την κήρυξη και κατά την

διάρκεια της εθνικοαπελευθερωτικής επανάστασης του 1821.

Μετά την έναρξη του ξεσηκωμού στην κυρίως χώρα, κατά τον Μάρτιο 1821 και τις

πρώτες επιτυχίες των επαναστατών, συγκλήθηκαν τοπικές συνελεύσεις και  αναλήφθηκε

από αυτές η ευθύνη του αγώνα και η πολιτική έκφραση των εξεγερμένων. Κατά το μικρό

διάστημα Μαρτίου-Μαίου 1821 ιδρύθηκαν κατά τόπους 15 όργανα διοίκησης, με πρώτα

την  “Μεσσηνιακή  γερουσία”  (23  Μαρτίου  1821)  και  το  “Αχαϊκόν  Διευθυντήριον”  (26

Μαρτίου 1821). Τα έργα που ανέλαβαν να φέρουν σε πέρας αφορούσαν: 

α. Την στρατολογία πολεμιστών και τη συγκρότηση τοπικών στρατιωτικών ομάδων

β. Την πολεμική επιμελητεία



γ. Την διεύθυνση των επιχειρήσεων στην περιοχή τους

δ. Τον συντονισμό με άλλες τοπικές διοικήσεις

ε. Την αντικατάσταση της καταργημένης οθωμανικής εξουσίας σε μια σειρά καθημερινών

ζητημάτων. 

Στην συνέλευση των Καλτεζών (26 Μαίου 1821), των πελοποννησίων προεστών,

στην οποία συγκροτήθηκε η Πελοποννησιακή Γερουσία, ένα όργανο διοίκησης με χωρική

αναφορά σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και ευρείες εξουσίες, υιοθετήθηκε απόφαση που

όριζε  λιτά και περιεκτικά ότι  τα μέλη της συγκροτηθείσας Γερουσίας είχαν εξουσία “να

συσκέπτωνται, να προβλέπωσι και να διοικώσι...”. 

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας της, ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα, έλαβε

μείζονες  αποφάσεις  κανονιστικού  χαρακτήρα,  μεταξύ  άλλων  εξέδωσε  διαταγή  γενικής

επιστράτευσης  “...πάντων  των  δυναμένων  να  φέρουν  όπλα”  και  διάρθρωσης  της

Πελοποννήσου σε επαρχίες και κοινότητες (αναγνωρίζοντας ουσιαστικά το σύστημα που

υπήρχε...) συγκροτώντας όργανα διοίκησης επ αυτών (τις Γενικές Εφορείες και Εφορείες

αντίστοιχα), ενώ δρομολόγησε την καθιέρωση φορολογικού συστήματος.  

Με τις αποφάσεις της  Α' Εθνικής Συνέλευσης (Επίδαυρος 21 Δεκεμβρίου 1821- 1

Ιανουαρίου 1822), συγκροτήθηκε η “Προσωρινή Διοίκησις” των επαναστατημένων, χωρίς

όμως να καταργηθούν τα τοπικά όργανα... 

Σύμφωνα  με  τους  ορισμούς  του  υιοθετηθέντος  Συντάγματος  (“Προσωρινό

Πολίτευμα της  Ελλάδος”)  που υιοθέτησε  η  πρώτη εκείνη  εθνοσυνέλευση,  το  ελληνικό

κράτος  χαρακτηριζόταν  από  διάκριση  των  εξουσιών  (όπως  υιοθετούσαν  τότε  όλα  τα

συντάγματα των προηγμένων κρατών), με την εκτελεστική να ανατίθεται σε 8 υπουργούς

που τους διόριζε το Εκτελεστικό (5μελές κυβερνητικό όργανο που συνέπραττε όμως και

στην  νομοθετική  εξουσία).  Στο  τμήμα  Ζ  του  κειμένου,  υπό  τον  τίτλο  “περί  των

καθηκόντων  του  Εκτελεστικού  Σώματος”,  οριζόταν  ότι  αυτό  “διορίζει  τους  οκτώ

Υπουργούς των διαφόρων κλάδων της Διοικήσεως, και προσδιορίζει εις έκαστον αυτών τα

καθήκοντα του υπουργήματός του, μηδέποτ' επιτρέπον να επεκτείνηται εις τα του άλλου

καθήκοντα” (παρ. ξε Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδος). Παρότι δεν γινόταν καμία

περαιτέρω  αναφορά  σε  άλλα  διοικητικά  ή  αυτοδιοικητικά  όργανα,  η  διάρθρωση  της

Δημόσιας Διοίκησης δεν εξαντλείτο στα ελάχιστα ευθέως οριζόμενα στις προαναφερθείσες

παραγράφους αλλά συμπληρωνόταν με μερικές έμμεσες αναφορές. Ετσι, αφού κατά την

παρ ξδ έπρεπε να συσταθεί δικαστήριο (“κριτήριον”) στο “κέντρον εκάστης   επαρχίας” και

να διοριστεί “Κριτής Ειρηνοποιός εις εκάστην κοινότητα ή χωρίον”, συμπεραίνουμε ότι ο



συντακτικός νομοθέτης του 1822, αφενός γνώριζε την υφιστάμενη διαίρεση σε επαρχίες

και κοινότητες και αφετέρου την αποδεχόταν. Και  πράγματι,  παρότι  στο  Σύνταγμα  δεν

γινόταν  καμία  ρητή  αναφορά  ούτε  για  κάποια  μορφή  Περιφερειακής  Διοίκησης  ούτε

(προπάντων) για τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνιστούσε γνωστή παράδοση

των Ελλήνων, πολύ σύντομα, θεσπίστηκε ο  νόμος 12/30-4-1822 για τον Οργανισμό των

ελληνικών επαρχιών. Με αυτόν, η απελευθερωμένη χώρα διαιρέθηκε σε επαρχίες και κάθε

επαρχία σε αντεπαρχίες α' και β' τάξεως. Τη διοίκηση της επαρχίας ασκούσε ο διορισμένος

έπαρχος και της αντεπαρχίας ο αντέπαρχος, ο οποίος ήταν υφιστάμενος του πρώτου. Σε

κάθε  αντεπαρχία  λειτουργούσαν  οι  κοινότητες στις  οποίες  προίσταντο  οι  εκλεγμένοι

“μεταξύ των κρισιμωτέρων και φρονιμωτέρων κατοίκων” τρεις δημογέροντες, ο ένας των

οποίων διοριζόταν ως πρόεδρος και υπαγόταν διοικητικά στον τοπικό αντέπαρχο.

Σημειωτέον, ότι τα όρια των περιφερειακών οργάνων δεν καθορίστηκαν στον νόμο

αλλά αφέθηκαν να προσδιοριστούν αργότερα με άλλο νόμο, ο οποίος δεν εκδόθηκε ποτέ

και συνεπώς, εφαρμόζονταν τα υφιστάμενα πριν την επανάσταση όρια...

Με τις διατάξεις του νόμου αυτού πάντως που συμπλήρωσαν τις συνταγματικές,

καθορίστηκε πλήρως η διάρθρωση του κράτους που έτσι περιελάμβανε: 

Κεντρική Διοίκηση με 8 υπουργεία, 

Περιφερειακή Διοίκηση με επαρχίες, αντεπαρχίες α' και β' τάξης και κοινότητες,

ενώ  η  μερική  εκλογή  των  δημογερόντων  άφηνε  την  ελπίδα  κάποιας  μορφής

(περιορισμένης βέβαια) Τοπικής Αυτοδιοίκησης...     

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Συντάγματος ήταν και η πρόβλεψη για λήψη μέτρων

υπέρ των χήρων και ορφανών των πεσόντων αγωνιστών καθώς και για ανταμοιβή εκείνων

που  διέπραξαν  ανδραγαθήματα  υπέρ  της  (μαχόμενης  τότε...)  πατρίδας,(παραρτήματα

Συντάγματος, παρ. ρζ, ρη και ρθ), θεσπίζοντας ειδική κρατική υποχρέωση άρα και τομέα

ανάπτυξης κρατικής δράσης...  

 Το  αναθεωρημένο  Σύνταγμα που  θέσπισε  η  Β'  Εθνική  Συνέλευση (“Νόμος  της

Επιδαύρου”,  Αστρος,  Απρίλιος  1823)  δεν  μετέβαλε  την  κατάσταση  όσον  αφορά  τη

διοικητική συγκρότηση του κράτους. Τα υπουργεία παρέμειναν 8 ως όργανα της Κεντρικής

Διοίκησης και οι επαρχίες, οι οποίες στη συνέχεια, ορίστηκαν σε 60 (15 στα νησιά του

Αιγαίου, 25 στην Πελοπόννησο, 10 στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, 7 στη Δυτική Στερεά,

2  στην  Εύβοια  και  1  στη  Θεσσαλομαγνησία)  και  οι  κοινότητες,  τα  όργανα  της



Περιφερειακής Διοίκησης. Επιπλέον, με απόφαση της Συνέλευσης την 30η Μαρτίου, είχαν

καταργηθεί  οι  τοπικές  πολιτικές  αρχές,  ώστε  να  μην  υπάρχουν  προσκόμματα  στην

ανάπτυξη των κρατικών οργάνων που καθόριζε το Σύνταγμα. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι στο ίδιο το συνταγματικό κείμενο προσδιορίζονταν και πάλι

αλλά  αυτή  τη  φορά  εκτενέστερα,  σημαντικές  κρατικές  πολιτικές.  Μεταξύ  άλλων,  η

Διοίκηση έπρεπε “άνευ αναβολής” να φροντίσει ώστε να βρεθεί σταθερός πόρος ζωής για

τις χήρες και τα ορφανά “των εις τας μάχας πεσόντων στρατιωτών” (Κεφάλαιο Ι, παρ. πς)

και  ταυτόχρονα  να  αποτρέπει  “κάθε  προς  τούτο  κατάχρησιν”.  Ομοίως,  όφειλε  να

ανταμείψη τους προφανώς υπέρ αυτής δυστυχήσαντας” (Κεφάλαιο Ι, παρ.  ξ ) αλλά και να

οργανώσει  “συστηματικώς”  την  εκπαίδευση  της  νεολαίας  (Κεφάλαιο  Ι,  παρ.  πζ)

αξιοποιώντας την “Αλληλοδιδακτική” μέθοδο, ενώ, σε μία πρώτη εμφάνιση παρεμβατικής

λογικής, όφειλε να λάβει δραστήρια μέτρα “εις την δυνατήν εμψύχωσιν του εμπορίου και

της γεωργίας...” (Κεφάλαιο Ι, παρ.  πη).  

Με  την  Γ'  Εθνική  Συνέλευση (Τροιζήνα  1826-1827)  και  την  διεθνοποίηση  της

ελληνικής υπόθεσης, η κατάσταση πέρασε σε μια νέα, πιο σύνθετη αλλά και πιο θετική

φάση. Το  Σύνταγμα που υιοθετήθηκε τελικά τον Μάιο 1827, όριζε ότι “Η κυριαρχία του

Εθνους διαιρείται εις τρεις εξουσίας “Νομοθετικήν, Νομοτελεστικήν και Δικαστικήν...”, ενώ

περαιτέρω όριζε ότι “Η Νομοτελεστική ανήκει εις ένα μόνον, ονομαζόμενον Κυβερνήτην,

έχοντα διαφόρους υπ αυτών Γραμματείς της Επικρατείας...” (άρθρο 41).

Σε  δύο  διαδοχικά  κεφάλαια  (Ζ  και  Η)  ορίζονταν  αναλυτικότερα,  αφενός  η  θέση  του

Κυβερνήτη και  αφετέρου η θέση και  ο ρόλος των Γραμματέων.  Οι τελευταίοι  ήταν 6,

Εξωτερικών, Εσωτερικών και Αστυνομίας, Οικονομίας, Πολεμικών, Ναυτικών, Δικαίου και

Παιδείας (άρθρο 126). Επιπλέον, ο Κυβερνήτης είχε την εξουσία να “διορίζει και αλλάσει

τους Γραμματείς της Επικρατείας και όλα τα υπουργήματα και αξιώματα της Διοικήσεως,

και (να) προσδιορίζει τα καθήκοντα εκάστου αυτών (άρθρο 110).

Στο  Σύνταγμα  αυτό,  για  πρώτη  φορά  γινόταν  μνεία  για  την  Περιφερειακή  του

συγκρότηση. Στο κεφάλαιο Β “περί της Ελληνικής Επικρατείας”, οριζόταν ότι “η Ελληνική

Επικράτεια είναι μία και αδιαίρετος” και ότι “σύγκειται από Επαρχίας” τις οποίες μάλιστα

προσδιόριζε: “Επαρχίαι της Ελλάδος είναι όσαι έλαβον και θα λάβωσι τα όπλα κατά της

Οθωμανικής δυναστείας1”. 

Τέλος,  άλλη μια  φορά επαναλαμβάνονταν (στο Παράρτημα)  οι  υποχρεώσεις  του

Κράτους περί ανάπτυξης κοινωνικής πολιτικής για τα θύματα του αγώνα (άρθρα 147, 148).

1  Άρθρα 2,3 και 4 κεφαλαίου Β Συντάγματος 1827



Διακυβέρνηση Ιωάννη Καποδίστρια (1828-1831)

Όταν  ανέλαβε  τα  καθήκοντά  του  ως  πρώτος  Κυβερνήτης  της  χώρας,  ο  Ιωάννης

Καποδίστριας (Ιανουάριος 1828), με απόφασή του, την οποία αποδέχτηκε η Βουλή (με το

ΝΗ'  Ψήφισμα ή  Συντακτική  Πράξη ορθότερα,  της  18-1-1828)  ανέστειλε  την  ισχύ  του

Συντάγματος του 1827 και δημιούργησε ένα κυβερνητικό σχήμα δικής του εμπνεύσεως.

Συγκροτήθηκε  έτσι,  ένα  γνωμοδοτικό  όργανο,  το  «Πανελλήνιον»  με  27  μέλη  και  ένα

εκτελεστικό όργανο, το «Υπουργικόν Συμβούλιο» με 6 μέλη (τον Κυβερνήτη ως πρόεδρο,

τον Γραμματέα της Επικρατείας, τον Γραμματέα της Κυβέρνησης και 3 Προβούλους).

Με το Ψήφισμα Γ/23-1-1828, συστάθηκε «το πρώτο υπουργικό συμβούλιο του Ελληνικού

Κράτους», ενώ ελάχιστα αργότερα, με το Ψήφισμα Ι/12-4-1828  το Κράτος διαιρέθηκε σε

Τμήματα (κατά  ακριβή  προφανώς  μετάφραση  του  γαλλικού  όρου  departement που

προσδιόριζε  το  νομαρχιακό  σύστημα),  όπου  ορίστηκαν  προσωρινά  για  να  ασκήσουν

εξουσία, έκτακτοι επίτροποι. Τα Τμήματα ήταν αρχικά 13 (7 στην Πελοπόννησο και 6 στα

νησιά) για να γίνουν σύντομα 15 (με προσθήκη άλλων 2 στην Στερεά). Περαιτέρω, εντός

κάθε Τμήματος υπήρχαν επαρχίες, πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά (κοινότητες), τη διοίκηση

των οποίων αναλάμβαναν αιρετοί δημογέροντες  

Με  το  Ψήφισμα  ΛΔ/8-9-1829 «περί  διοργανισμού  του  Υπουργικού  Συστήματος»,

ορίστηκαν τα υπουργεία σε 6, τα εξής: 

1. Εσωτερικών

2. Εξωτερικών και Εμπορικού Ναυτικού 

3. Οικονομίας και Εμπορίου

4. Δικαιοσύνης

5. Δημόσιας Παιδείας και Εκκλησιαστικών Πραγμάτων 

6. Στρατιωτικών και πολεμικού Ναυτικού (Φροντιστήριο).

Οσον  αφορά  την  Περιφερειακή  Διοίκηση,  με  το  Ψήφισμα  της  1-1-1830,  παύθηκαν  οι

έκτακτοι επίτροποι και αντικαταστάθηκαν από διοικητές, ολοκληρώνοντας το βασικό σχήμα

της  Διοίκησης  (κυβερνήτης-υπουργεία  στο  κέντρο,  τμήματα/επαρχίες  στην  περιφέρεια,

πόλεις/κωμοπόλεις/χωριά ως Τοπική Αυτοδιοίκηση). Λίγο αργότερα, αναγνωρίστηκε και  η

ανεξαρτησία  του  ελληνικού  Κράτους  (Πρωτόκολλο  του  Λονδίνου,  22  Ιανουαρίου/3

Φεβρουαρίου  1830) και  αυτό  πλέον  καλούνταν  να  λάβει  τη  θέση  του,  ανάμεσα  στα

προηγμένα κράτη της εποχής...



Κατά  τα  χρόνια  που  ακολούθησαν,  οι  δραματικές  εξελίξεις  στα  εσωτερικά  πολιτικά

πράγματα,  που  κορυφώθηκαν  με  τη  δολοφονία  του  Κυβερνήτη  την  27η Σεπτεμβρίου

1831, δεν επέτρεψαν την ομαλή οργανωσιακή ανάπτυξη του κρατικού μηχανισμού.

Το θνησιγενές καθεστώς που επακολούθησε, συγκάλεσε την  Ε' Εθνοσυνέλευση (Αργος

1832),  η οποία στο Σύνταγμα που ψήφισε (Σύνταγμα της 15-3-1832, το επονομασθέν

«Ηγεμονικό»)  αλλά που δεν εφαρμόστηκε καθόλου, όριζε ότι  τα υπουργεία θα ήταν 7

(Εσωτερικών,  Εξωτερικών,  Οικονομικών,  Δικαιοσύνης,  Πολέμου,  Ναυτικών  και

Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως), ενώ λάμβανε πρόνοια και για την Τοπική

Αυτοδιοίκηση.                     

Βασιλεία 'Οθωνα  (1832-1862)

Η  εγκατάσταση  στην  Ελλάδα  του  βασιλέως  Οθωνος  Βίτελσμπαχ,  συνοδεύτηκε

αρχικά  με  την  προσωρινή  ανάληψη  της  εξουσίας  από  τριμερή  Αντιβασιλεία  (μέχρις

ενηλικιώσεως του νεαρού βασιλιά). Η παρουσία σε αυτήν του καθηγητή Γκέοργκ Λούντβιχ

φον  Μάουρερ  εξασφάλισε  την  παραγωγή  σημαντικού  οργανωτικού  έργου.  Με  τα

διατάγματα της Αντιβασιλείας διαμορφώθηκαν οι κύριες δομές του νεοπαγούς κράτους, το

οποίο εκτεινόταν σε 47.000 περίπου τ.χλμ και είχε πληθυσμό μόλις 800.000 κατοίκων.

Με το  διάταγμα της 3/15-4-1833  (ΦΕΚ  13/10-4-1833 περί του σχηματισμού των

Γραμματειών) ιδρύθηκαν τα 7 πρώτα υπουργεία ή «γραμματείες» όπως ονομάζονταν στο

άρθρο 1 αυτού:

1. Εξωτερικών και βασιλικού Οίκου

2. Δικαιοσύνης

3. Εσωτερικών

4. Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

5. Οικονομικών

6. Στρατιωτικών

7. Ναυτικών

Το νέο κυβερνητικό σχήμα, όμοιο με τα περισσότερα από όσα προηγήθηκαν κατά

τα χρόνια  της επαναστάσεως, εξέφραζε πλήρως τις επικρατούσες τότε αντιλήψεις για τον

(περιορισμένο) ρόλο του κράτους. Όλα τα υπουργεία ήταν θεσμικού χαρακτήρα, κανένα

δεν ήταν παραγωγικό πλην ίσως των  Ναυτικών.



Σε κάθε Γραμματεία προίστατο ένας Γραμματέας Επικρατείας, κατά το άρθρο 2 αλλά

στο άρθρο 5 του διατάγματος οριζόταν ότι “η ολομέλεια των Γραμματέων της Επικρατείας

σχηματίζει το υπουργικόν Συμβούλιο, του οποίου ο Πρόεδρος ονομάζεται ιδιαιτέρως από

τον Βασιλέα». 

Πέραν του βασικού αυτού διατάγματος που προσδιόριζε τις κεντρικές οργανωτικές

δομές του κράτους, το ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι ακολούθησε αμέσως μετά, στον ίδιο

ΦΕΚ, ένα άλλο διάταγμα «αφορών την υπηρεσίαν εις τας Γραμματείας της Επικρατείας».

Σε  αυτό,  καθοριζόταν  αφενός  ο  συστηματικός  τρόπος  λειτουργίας  της  υπηρεσίας

(εσωτερική διακίνηση των εγγράφων, πρωτόκολλο, εισηγήσεις, υπογραφές, καταχωρήσεις,

διεκπεραίωση κλπ) αλλά δίνονταν αφετέρου και μια σειρά οδηγιών για το πως  πρέπει να

πραγματοποιείται  η  διοικητική  λειτουργία,  μερικές  των  οποίων  εκπλήσσουν  ακόμα  και

σήμερα. Σημειώνουμε χαρακτηριστικά την αναγκαία μέριμνα των γραμματέων για «την

διατήρησιν της εις αυτάς αναγκαίας τάξεως» και προπάντων την μέριμνα για «..την ταχείαν

προόδευσιν των εις αυτό αναφερομένων εργασιών» (Διάταγμα 3/15 Απριλίου 1833, άρθρο

2).  Ομοίως,  η  ευθύνη  των  υπαλλήλων  για  την  ακρίβεια  της  εργασίας  τους  (άρθρο  7

διατάγματος), η ευθύνης τους στο να φυλάττουν «αυστηροτάτην μυστικότητα περί των …

αναφερομένων  υποθέσεων»  (άρθρο  16  διατάγματος)  και  προπάντων  η  σημασία  της

αποτελεσματικότητας και όχι των πληθωρικών λόγων ή ποσοτήτων εγγράφων (άρθρο 18

διατάγματος). Στο διάταγμα εμπεριέχονται και καθήκοντα, τόσο των γραμματέων όσο και

των απλών υπαλλήλων, παρότι δεν αναγράφονταν ως τέτοια2.  

Ακολούθησε, στο ίδιο ΦΕΚ, ακόμα ένα διάταγμα, «περί του σχηματισμού και της

αρμοδιότητος της  επί  του  Βασιλικού  Οίκου  και  των  εξωτερικών  Γραμματείας  της

Επικρατείας». Σε αυτό, οριζόταν με χρήση ενικού αριθμού, «η αρμοδιότητα της επί των

Εξωτερικών  Γραμματείας»  (άρθρο  3  διατάγματος),  στην  οποία  συμπεριλαβάνονταν  «η

διατήρησις των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Βασιλείου καθ όλας τας εξωτερικάς

σχέσεις αυτού…», «η διαφρόντισις των υποθέσεων των υπηκόων της Ελλάδος εις τα ξένας

επικρατείας…»  αλλά  και  «η  έκδοσις  και  επικύρωσις  των  δια  τας  ξένας  επικρατείας

διαβατηρίων…»,  «η  έκδοσις  των  αδειών..»,  «αι  μεταναστεύσεις  και  εξαγωγαί  της

περιουσίας», «αι περί πολιτογραφήσεως αιτήσεις», «τα περί των διασήμων..» αλλά και «η

επιστασία και ανώτατη διεύθυνσις των αρχείων του Βασιλικού Οίκου και της Επικρατείας». 

Στο επόμενο ΦΕΚ (14/13-4-1833)  δημοσιεύθηκαν τα αντίστοιχα διατάγματα «περί

2    Κατ άρθρο 7 «…Οι εισηγηταί θέλουν σχεδιάζει ευθύς τα αναγκαία έγγραφα…και θέλουν υποβάλλει τα 
σχέδιά των εις τον Γραμματέα…» και κατ άρθρο 3 «Εκαστος Γραμματεύς Επικρατείας θέλει διαθέσει τα 
της Γραμματείας του εις τρόπον ώστε…» κλπ 



του  σχηματισμού  και  της  αρμοδιότητος  της  επί  της  Δικαιοσύνης  Γραμματείας  της

Επικρατείας»,  «περί  του  σχηματισμού  και  της  αρμοδιότητος  της  επί  των  Εσωτερικών

Γραμματείας της Επικρατείας», «περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί των

Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμματείας της Επικρατείας» και «περί

του  σχηματισμού  και  της  αρμοδιότητος  της  επί  των  Οικονομικών  Γραμματείας  της

Επικρατείας».  Στο  επόμενο  ΦΕΚ  (15/19-4-1833)  δημοσιεύθηκαν  και  τα  εναπομένοντα

διατάγματα  «περί  του  σχηματισμού  και  της  αρμοδιότητος  της  επί  των  Στρατιωτικών

Γραμματείας της Επικρατείας» και «περί του σχηματισμού και της αρμοδιότητος της επί

των Ναυτικών Γραμματείας της Επικρατείας».

Σε  όλα  τα  παραπάνω  διατάγματα  γινόταν  ομοιόμορφα  χρήση  του  όρου

«αρμοδιότητα»  και  ακολουθούσε  κατάλογος  παραγράφων  στις  οποίες  καταγράφονταν

άλλοτε γενικολογίες (πχ επιστασία, διαφρόντισις, ο διοργανισμός, η φροντίς κλπ) άλλοτε

πολύ συγκεκριμένες ενέργειες (προτάσεις περί βελτιώσεως ποινικών κωδίκων, αιτήσεις για

πολιτογράφηση,  έκδοση  και  επικύρωση  διαβατηρίων  κλπ).  Ομοίως,  εξεταζόμενες  από

νομική σκοπιά, οι δραστηριότητες που καταγράφονταν, μπορούν να καταταχθούν και σε

νομικές πράξεις (έκδοση αποφάσεων, θέσπιση κανονισμών, έκδοση ατομικών αποφάσεων)

και  σε  υλικές  ενέργειες  (πυρασφαλιστικά  μέτρα,  καλλιέργεια  των  αλικών,  χρήση  και

ανακαίνιση των αμπελώνων, βελτίωση των λιμένων κλπ).      

Παραθέτοντας πάντως συνολικά τις καταγραφόμενες δραστηριότητες έχουμε την

εξής εικόνα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 11
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 09
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 24
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ 10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 19
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 16
ΝΑΥΤΙΚΩΝ 11

 Κατά σύμπτωση, το σύνολο των κρατικών δραστηριοτήτων έφτανε τον αριθμό των

100!

Ένα πρόσθετο ενδιαφέρον στοιχείο που οφείλουμε να επισημάνουμε βρίσκεται στο

ότι στο Υπουργείο Εσωτερικών, μεταξύ άλλων είχε ανατεθεί η ιδιαίτερα σημαντική για την

ανάπτυξη του κράτους, δομική αρμοδιότητα: «Η διαίρεσις του Κράτους και ο σχηματισμός

Δήμων, Επαρχιών και Νομών3».        

Ως  μορφή  αποκεντρωμένης-περιφερειακής  Διοίκησης  του  κράτους,  υιοθετώντας

3    Άρθρο  2 παρ γ, διατάγματος 3/15-4-1833  ΦΕΚ 14/13-4-1833



γαλλικά πρότυπα,  επιλέχθηκε  το νομαρχιακό σύστημα που είχε λίγο πριν υιοθετήσει  ο

Καποδίστριας αλλά η Αντιβασιλεία προτίμησε τον όρο «νομός» (εκ του νέμω, κατανέμω)

και  όχι  τον  χρησιμοποιούμενο  μέχρι  τότε  όρο  «τμήμα».  Ετσι,  στους  10  νομούς  που

διαιρείτο  η  ελεύθερη ελληνική  επικράτεια,  με  το  διάταγμα της 26 Απριλίου/4ης  Μαίου

18334 καθορίστηκε το εύρος της εξουσίας των νέων κρατικών περιφερειακών αρχών5 και ο

τρόπος  που  όφειλαν  να  λειτουργούν  (κατ'  αντιστοιχία  με  τις  γραμματείες),  ενώ

ταυτόχρονα με απόφαση της 23ης Απριλίου/5 Μαίου 1833 «περί διορισμού των νομαρχών

δια τους δέκα νομούς του βασιλείου της Ελλάδος» του Βασιλιά, διορίστηκαν οι πρώτοι 10

νομάρχες και λίγο αργότερα με νέα απόφαση (της  2/14 Μαίου 1833)  οι έπαρχοι και οι

γραμματείς.   

Λίγο αργότερα, η μείζων αυτή θεσμική ανάπτυξη συμπληρώθηκε με το διάταγμα της

27-12-1833/8-1-1834 (ΦΕΚ 3/10-1-1834 “περί συστάσεως των δήμων...”). Σύμφωνα με τις

διατάξεις του, ολόκληρη η επικράτεια υπαγόταν σε  750 νεοϊδρυόμενους δήμους ενώ οι

υφιστάμενες  κοινότητες  καταργούνταν.  Οι  νέοι  δήμοι  (ο  αριθμός  των  οποίων  πολύ

γρήγορα μειώθηκε  για  λόγους  οικονομίας  σε  250),  που  συνιστούσαν  αυτοτελή  νομικά

πρόσωπα (άρθρο 49), διακρίνονταν ανάλογα τον πληθυσμό τους σε α (με πληθυσμό άνω

των 10.000 κατοίκων), β (με πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων) και γ κατηγορίας. Τη

διοίκησή τους ασκούσε ο δήμαρχος που στους δήμους α και β κατηγορίας, επιλεγόταν από

τον  βασιλιά  ανάμεσα  σε  υποψηφίους  ενός  καταλόγου  που  κατάρτιζε  το  δημαιρεσιακό

συμβούλιο, ενώ σε δήμους γ κατηγορίας, ο νομάρχης. Αλλα όργανα ήταν οι βοηθοί του

δημάρχου,  ονομαζόμενοι  πάρεδροι  (άρθρο  39)  και  το  δημοτικό  συμβούλιο,

“αποτελούμενον, αναλόγως του μεγέθους του δήμου, από 6-18 μέλη, το οποίον υπό τινας

μεν επόψεις είναι συμβουλευτικόν του δημάρχου σώμα, υπό άλλας δε ίσταται παρά το

πλευρόν του ως συνεποπτεύουσα αρχή (άρθρα 39, 49-60)”. Το ιδιαίτερα σημαντικό αυτού

του νομοθετήματος ήταν ότι αναγνώριζε ρητά, για πρώτη φορά στην ελληνική διοικητική

ιστορία, την ιδιαίτερη κατηγορία των “δημοτικών” (τοπικών) υποθέσεων, τις οποίες “πας

Δήμος έχει το δικαίωμα και την υποχρέωσιν... να διοική ανεξαρτήτως...”. Η ρύθμιση αυτή

δεν  ήταν  τυχαία  αλλά  αντίθετα,  ήταν  το  προϊόν  συγκεκριμένων αντιλήψεων  περί  του

ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κυριαρχούσαν την εποχή εκείνη στη γερμανική-

ευρωπαϊκή σκέψη και τις οποίες εξέφρασε στην Ελλάδα, ο συντάκτης του νομοθετήματος,

καθηγητής Μάουρερ. Πέραν όμως των υποθέσεων αυτών που αναγνωρίζεται ότι ανήκουν

4    ΦΕΚ 17/4-5-1833  περί αρμοδιότητος των Νομαρχών και περί της κατά της Νομαρχίας υπηρεσίας
5   Άρθρο 6 “τα γενικά καθήκοντα των Νομαρχών...” και άρθρο 10 “εις την αρμοδιότητα των Νομαρχών 

ανήκουν προ πάντων...”



στους δήμους, το Κράτος μπορεί να τους αναθέτει και άλλες “υποχρεώσεις” και μάλιστα

“εάν ήθελε παρατηρήσει αμέλειαν κατά τούτο από μέρους των, οφείλει να τους παραινή εξ

επαγγέλματος  να εκπληρώσωσι  τα  καθήκοντά των6”.  Με  τις  διατάξεις  αυτές,  έγινε  για

πρώτη φορά, η θεσμική διάκριση μεταξύ των  τοπικών υποθέσεων που ανήκουν στους

δήμους  λόγω  σύνδεσής  τους  με  την  τοπική  κοινωνία  και  οι  κρατικές  υποθέσεις που

ανατίθενται  στους  δήμους,  προκειμένου  να  ασκούνται  τοπικά.  Μάλιστα,  ήταν

χαρακτηριστικό,  ότι  οι  μεν  πρώτες  που αναφέρονται  ως “δικαιώματα”  “ενεργούνται  εν

ονόματι  των ιδίων  αυτού  (σ.σ.  του δήμου)  δημοτικών αρχών”,  ενώ οι  δεύτερες  που

αναφέρονται  ως  “υποχρεώσεις  και  εξουσίαι”,  εκπληρώνονταν  “εν  ονόματι  και  κατά

διαταγήν της Κυβερνητικής Αρχής του Κράτους” (Αρθρο 15  τελευταία παράγραφος). 

Η  εντός  της  ενιαίας  κρατικής  δομής  αναγνώριση  των  οργανισμών  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,  ως αυτοτελών νομικών προσώπων με  ίδια  συγκρότηση και  έναν κύκλο

ίδιων  υποθέσεων  (τοπικών),  συνιστούσε  ένα  βήμα  ιδιαίτερα  σημαντικό  παρά  την

προβλεπόμενη ασφυκτική “επιτήρηση” της κεντρικής εξουσίας7. Αξίζει να επισημανθούν τα

σχόλια που έγραψε λίγο αργότερα ο ίδιος ο Μάουρερ σχετικά με το σύστημα των δήμων:

“Η Ελλάς επροικίσθη δια τούτου με ελεύθερον δημοτικόν οργανισμόν, ελευθεριώτερον από

οιουδήποτε  άλλου κράτους.  Διότι  εις  την δημοτικήν  ελευθερίαν ουδείς  άλλος  φραγμός

ετέθη, πλην του απαραιτήτως αναγκαιούντος προς πρόληψιν καταχρήσεων...”.

Συνέπεια της σημαντικής θεσμικής δραστηριότητας της Αντιβασιλείας ήταν ότι κατά την

πρώτη τετραετία από την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του ως κράτους (3 Φεβρουαρίου

1834), το ελληνικό κρατικό οικοδόμημα είχε πάρει το βασικό, πολύ συγκεντρωτικό σχήμα

του:       

-Κεντρική Διοίκηση με 7 γραμματείες και επικεφαλής γραμματείς επικρατείας  

-Περιφερειακή Διοίκηση, 

με 10 νομούς και επικεφαλής διορισμένους νομάρχες και υπό αυτών 47 επαρχίες

με επικεφαλής επάρχους, 

Τοπική Αυτοδιοίκηση με 750  δήμους-ΝΠΔΔ, με επικεφαλής διορισμένους (απο τον

βασιλιά ή το νομάρχη) δημάρχους και αιρετά δημοτικά συμβούλια

Μετά διετία μόλις, παρά την αναμφισβήτητα σοβαρή οργανωτική εργασία που είχε

γίνει,  αποφασίστηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή ορισμένες αλλαγές (αυταρχικής μάλλον

6   Αρθρο 17 και στη συνέχεια σε άρθρο 18 καταγράφονταν 11 τέτοιες υποχρεώσεις
7  Καταρχήν σε άρθρο 15 αλλά και σε άλλες διατάξεις, όπως άρ 87 για τον διορισμό των δημάρχων από τον

βασιλιά, αρ. 120 για την απαραίτητη έγκριση του βασιλέως κλπ



εμπνεύσεως) στην Περιφερειακή Διοίκηση.  

Με  το  διάταγμα  20ης  Ιουνίου/2  Ιουλίου  1836 “περί  διοικητικής  οργανώσεως”,

καταργήθηκε το νομαρχιακό σύστημα και  επιβλήθηκε καινούριο,  με χώρο ευθύνης την

διευρυμένη επαρχία (διοίκηση) και επικεφαλής διοικητές, έχοντες υπό αυτών υποδιοικητές.

Οι διοικήσεις προσδιορίστηκαν σε 30 με κατάλληλες συνενώσεις επαρχιών.  Ακολούθησε

στο διάταγμα 3ης Ιουλίου 18368 ο καθορισμός της εξουσίας τους, που έγινε όμως χωρίς

την  ακριβολογία  των  προηγούμενων  νομοθετημάτων  (προφανώς  λόγω  απουσίας  του

Μάουρερ, ο οποίος είχε ανακληθεί στη Βαυαρία τον Ιούλιο 1834…) με χρήση πλειάδος

συναφών λέξεων και φράσεων...  Σύμφωνα με αυτό,  «οι  διοικηταί  καθίστανται  δια να

διευθύνωσιν όλην την διοίκησιν των επαρχιών των ως ανώτατοι Αρχαί, καθόσον διοικητικά

τινά αντικείμενα δεν ήθελον δι ιδιατέρων ορισμών εξαιρεθή της αρμοδιότητός των, και

ανατεθή  εις  άλλας  αρχάς»  (άρθρο  1  διατάγματος  2-7-1836).  Σε  επόμενο  άρθρο  (2):

«Χρέος των διοικητών είναι  να διατηρώσιν και  προάγωσιν...»,  ενώ σε άλλο (άρθρο 5)

οριζόταν ότι «εις εκτέλεσιν των εμβριθών  καθηκόντων των θέλουν ακολουθή...». Πέραν

αυτών, στο άρθρο 14 οριζόταν ότι  «εκτός των σημειωθέντων  γενικών δικαιωμάτων και

καθηκόντων,  εις  την  αρμοδιότητα των διοικητών ανήκουν προσέτι  τα ακόλουθα ειδικά

καθήκοντα...». Με  τις προαναφερθείσες  διατάξεις  φαίνεται  πως  ταυτόχρονα  με  την

ανάπτυξη  της  θεσμικής  αρχιτεκτονικής  ξεκίνησε  και  η  παράδοση  ορολογικής

χαλαρότητας… Οπώς επισημάνθηκε, στο ίδιο νομοθέτημα για να προσδιοριστεί λίγο πολύ

το ίδιο  αντικείμενο,  δηλαδή το  περιεχόμενο της  εξουσίας  των διοικητών  (με  νομικούς

όρους,  η  αρμοδιότητά  τους)  χρησιμοποιούνται  6  διαφορετικές  λέξεις-φράσεις  (χρέος,

καθήκον,  γενικά  δικαιώματα,  γενικά  καθήκοντα,  αρμοδιότητα,  ειδικά  καθήκοντα)  και

μάλιστα, χωρίς καμία εμφανή λογική αλληλουχία… 

Το σύστημα των διοικήσεων επικρίθηκε έντονα και στην εποχή του (θεωρήθηκε ως

υλοποίηση των αυταρχικών-συγκεντρωτικών αντιλήψεων του πρωθυπουργεύοντος  τότε

κόμη  'Αρμανσμπεργκ)  και  αργότερα9.  “Ολοι  αναγνωρίζουν  ότι  αυτό  ήταν  πράγματι

σύστημα συγκεντρωτικό και σ' αυτό το λόγο οφειλόταν η εναντίον του αντίδραση...”. 

Το σύστημα των διοικήσεων, περιέργως συμπληρώθηκε με ένα δίκτυο επαρχιών,

στις οποίες λειτουργούσαν  εκλεγμένα από τους πολίτες επαρχιακά συμβούλια (διάταγμα

18ης/30ης  Δεκεμβρίου  1836).  Τα  συμβούλια  αυτά  ανέλαβαν  μια  σειρά  διοικητικών

8    ΦΕΚ 32/3-7-1836  περί αρμοδιότητος των διοικητών και υποδιοικητών, και περί της υπηρεσίας αυτών
9  Στην εισηγητική έκθεση του ακολουθήσαντος νόμου ΚΕ/1845 σημειωνόταν: “Η κοινή γνώμη δεν 

εβράδυνε να καταδικάση το διοικητικόν σύστημα, και να κηρυχθή υπέρ του νομαρχιακού. Ο τύπος καθ 
όλας τας περιστάσεις ύψωσε φωνήν υπέρ του νομαρχιακού συστήματος, καταδικάζον και ούτος το εν 
ισχύι διοικητικόν” πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής των Ελλήνων σύνοδος Α του 1844, τομ Β



ενεργειών10, που είχαν όμως όλες γνωμοδοτικό χαρακτήρα προς την κυβέρνηση ή τους

οικείους  διοικητές.  Παρότι  λοιπόν,  μερικοί  είδαν  σε  αυτά  μια  πρόωρη  προσπάθεια

εισαγωγής Αυτοδιοίκησης β βαθμού, η ασφυκτική εξάρτησή τους από την κυβερνητική

εξουσία,  δεν  επέτρεψε  καμία  τέτοια  προοπτική.  Υπό  αυτές  τις  συνθήκες,  “περιήλθαν

σχεδόν σε ανυπαρξία πολύ νωρίς..”, δεν αναπτύχθηκαν ποτέ σε αυτοτελή νομικά πρόσωπα

δημοσίου δικαίου και εν τέλει καταργήθηκαν ρητά το 1887 (ν. ΑΦΝΣ/87), χωρίς να έχουν

παίξει κάποιο αξιοσημείωτο ρόλο...    

ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1843

Οι εξελίξεις στο κεντρικό πολιτικό επίπεδο (εξέγερση του λαού της Αθήνας την 3η

Σεπτεμβρίου  1843,  σύγκληση  Συντακτικής  Συνέλευσης  και  θέσπιση  του  Συντάγματος

1844)  πλην  του  πολιτεύματος  (από  απόλυτη  Μοναρχία  σε  Συνταγματική  Μοναρχία)

μετέβαλαν και το σκηνικό στον χώρο της Δημόσιας Διοίκησης. 

Οι συνταγματικές διατάξεις πάντως ήταν ελάχιστες και προφανώς ανεπαρκείς... Η

μόνη  ευθεία  αναφορά  στη  Διοίκηση γινόταν  στο  άρθρο  20,  όπου  οριζόταν  ότι  “Η

εκτελεστική εξουσία ανήκει εις τον Βασιλέα, ενεργείται δε δια των παρ αυτού διοριζομένων

υπευθύνων Υπουργών” και από μία άλλη διάταξη, εμμέσως μπορούμε να συναγάγουμε την

ύπαρξη δήμων... Σύμφωνα με το άρθρο 11 για την εκπαίδευση, “Η ανωτέρα εκπαίδευσις

ενεργείται δαπάνη του Κράτους. Εις δε την δημοτικήν συντρέχει και το Κράτος κατά το

μέτρον της ανάγκης των δήμων”...  

Η θέσπιση όμως του Συντάγματος και η γενικότερη κινητικότητα που φαίνεται ότι

την ακολούθησε οδήγησε και σε δομικές αναδιατάξεις. Ετσι, με τον  ν. ΚΕ' /1845 (ΦΕΚ

32/8-12-1845   περί  διοικητικής  διαιρέσεως  του  Κράτους),  επανήλθε  το  νομαρχιακό

σύστημα…  Ολη  η  επικράτεια  διαιρέθηκε  πάλι  σε  10  νομούς  και  έκαστος  εξ  αυτών

υποδιαιρέθηκε σε επαρχίες, οι οποίες ήταν συνολικά 49. Κατά τους ορισμούς του νόμου,

“εκάστου  Νομού  η  υπερτάτη  Διοικητική  Διεύθυνσις  ανατίθεται  εις  ένα  Νομάρχην11..”,

“εκάστης επαρχίας προίσταται εις Επαρχος12”, ενώ “η διοίκησις εκάστου δήμου ανατίθεται

εις ένα δήμαρχον, διοριζόμενον κατά τον περί δήμων Νόμον13..”.

Σύμφωνα με σχετική εξουσιοδότηση του νόμου (άρθρο 22), “τα καθήκοντα των

νομαρχών” ορίστηκαν με διάταγμα που εκδόθηκε λίγες ημέρες αργότερα.

10 “Τα επαρχιακά συμβούλια ήταν αρμόδια να ψηφίζουν τον ετήσιο επαρχιακό προϋπολογισμό...να ελέγχουν
τις διαχειριστικές αρχές και να αναφέρουν στην κυβέρνηση τυχόν υπερβάσεις...”

11   Αρθρο  15 νόμου
12   Αρθρο 16 νόμου
13  Αρθρο 17, όπου στην επόμενη παράγραφο συμπληρωνόταν ότι, “παρά τω δημάρχω υφίσταται δημοτικόν

Συμβούλιον κατά των περί τούτων Νόμον”



Στο διάταγμα  της  29ης Δεκεμβρίου  1845 (ΦΕΚ  35/29-12-1845   περί  των

καθηκόντων των Νομαρχών και της υπηρεσίας αυτών),  επαναλαμβάνοντας τη λογική και

την  ορολογία  του  προϊσχύσαντος  δ/γτος  του  1833,  γινόταν  μια  εκτενής  όσο  και

εμπεριστατωμένη  περιγραφή  του  ρόλου  του  νομάρχη  μέσα  στο  συνολικό  διοικητικό

σύστημα. Ετσι, στα πρώτα άρθρα ο ρόλος αυτός προσδιοριζόταν τόσο θετικά,  «έκαστος

Νομάρχης έχει την ανωτάτην διεύθυνσιν της διοικήσεως του υπαγομένου εις αυτόν νομού,

εξαιρουμένων14...», όσο και αποθετικά, «Ο Νομάρχης δεν έχει την εξουσίαν να  διατάττη

περί στρατού ή στόλου15...» και προπάντων, “ο νομάρχης δεν έχει την εξουσίαν να εκδίδη

οίκοθεν διατάγματα, να φορολογή τους διοικουμένους...ενθυμούμενος πάντοτε, ότι αυτός

δεν έχει ειμή νομοτελεστικήν εξουσίαν”(άρθρο 11). 

Η εξουσία που ανατέθηκε στους νομάρχες, δηλαδή η καθ ύλην αρμοδιότητά τους (η

χωρική  προσδιοριζόταν  σαφώς  από  τα  όρια  του  νομού  στον  οποίο  υπηρετούσαν)

διακρίθηκε σε δύο είδη:

-Στα “γενικά καθήκοντα” (άρθρο 7), όπου οριζόταν ότι είναι υπεύθυνοι, α) “να φροντίζωσι

εις το να δημοσιεύονται ...οι  Νόμοι και τα βασιλικά διατάγματα..”,  β) “να τηρώσι τους

νόμους και τα βασιλικά διατάγματα”, γ) “να δέχονται τα...γινόμενα υπό των διοικουμένων

παράπονα..” και δ) “να συμβοηθούν την Κυβέρνησιν εις το να στερεόνη και επαυξάνη την

κοινήν  ευδαιμονίαν”...Επιπλέον  των  4  που  καταγράφονταν  στο  άρθρο  7,  ως  “γενικά

καθήκοντα”  πρέπει  να  θεωρηθούν  και  όσα  καταγράφονταν  στα  επόμενα  άρθρα.  Ετσι,

καθήκον του νομάρχη ήταν “να σαφηνίζη εις τας υποδεέστερας αρχάς την αληθή έννοιαν

και  πνεύμα...”,  να  επαγρυπνή  εις  το  να  εκτελώνται  από  τας  υποδεέστερας  αρχάς  οι

ειρημένοι  νόμοι.  Και  τα  Β.  Διατάγματα...”,  “να  επιτηρή  εν  γένει  την  διαγωγήν  των

υπαλλήλων  αρχών..”,  “να  ενεργή  τα  περί  πειθαρχίας  ωρισμένα  εναντίον  εκείνων  των

υπαλλήλων της αρμοδιότητός του οίτινες παραμελούσι τα καθήκοντά των...” (άρθρο 8) και

ιδίως όσα καταγράφονταν με αρκετή λεπτομέρεια στο άρθρο 1016.   

-Σε εκείνες τις διοικητικές δραστηριότητες-ενέργειες  που ανήκαν στην “αρμοδιότητα των

νομαρχών” και καταγράφονταν ρητά, αν και όχι εξαντλητικά. Μάλιστα, οι ενέργειες αυτές,

απαριθμούνταν ξεχωριστά για  κάθε ένα από τα 4  υπουργεία  των οποίων οι  νομάρχες

ασκούσαν εξουσία στον χώρο τους. 

14   Αρθρο 1 διατάγματος
15   Αρθρο 4 διατάγματος
16    “...ο νομάρχης οφείλει να πορίζεται ακριβείς γνώσεις περί του εμπιστευθέντος εις αυτόν νομού και περί 

της διοικητικής καταστάσεώς του, περί των υπαρχουσών κατά τούτο ελλείψεων και των καταλληλοτέρων 
δια την αναπλήρωσίν των μέσων. Να φροντίζη δια να εξαπλωθώσιν οι κοινωφελείς γνώσεις, καθώς και εν 
γένει αι συντείνουσαι εις την ευζωίαν...” 



Ετσι, τους ανήκαν,  

6  ενέργειες της Γραμματείας των Εξωτερικών

81      //  της Γραμματείας των Εσωτερικών

33     //   της Γραμματείας των Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως και  

7      //    της Γραμματείας των Οικονομικών.

'Οπως  διευκρινιζόταν  ρητά  σε  επόμενο  άρθρο (16),  μπορούσαν  να  ενεργούν

“οίκοθεν όλας τας υποθέσεις της αρμοδιότητός των...”, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις

όφειλαν  να  αναφέρονται  και  να  αναμένουν  τις  οδηγίες  των  υπουργείων,  πλην  της

περιπτώσεως κατεπείγουσας ανάγκης, οπότε δικαιούνταν να λάβουν προσωρινά μέτρα.

Με  το  ν.  ΛΓ/1846 (ΦΕΚ   7-6-1846   περί  Διοργανισμού  των  Υπουργείων)

καθιερώνεται οριστικά πλέον ο όρος «υπουργείο» αντί του «γραμματεία της επικρατείας»

και  «υπουργός»  αντί  του  «γραμματεύς  της  επικρατείας»,  ενώ  ρυθμίζονταν  σε  γενικές

γραμμές  τα της  εσωτερικής  οργάνωσης-λειτουργίας  των υπουργείων  και  οι  θέσεις  του

υπηρετούντος σε αυτά προσωπικού. Προβλεπόταν μάλιστα και η δυνατότητα διορισμού

γενικού  γραμματέα με  αντίστοιχη  όμως  μείωση  των  υπηρετούντων  τμηματαρχών…

Επιπλέον,  στο  άρθρο  17  δινόταν  εξουσιοδότηση  να  καθορισθούν  με  διατάγματα,  “η

διαίρεσις  της  εσωτερικής  υπηρεσίας  των  Υπουργείων,  ως  και  η  αρμοδιότης  και  τα

καθήκοντα εκάστου των εν αυτοίς υπαλλήλων...”. 

Η περίοδος της βασιλείας του Οθωνα ολοκληρώθηκε (Οκτώβριος 1862) με την παγίωση

της  ελληνικής  θεσμικής  αρχιτεκτονικής,  τόσο  δομικά  όσο  και  λειτουργικά.  Δομικά  το

σύστημα ήταν διαρθρωμένο ως εξής:

-Κεντρική Διοίκηση: 7 υπουργεία με επικεφαλής υπουργούς  

-Περιφερειακή Διοίκηση: 10 νομούς με επικεφαλής νομάρχες και υπό αυτών 49

επαρχίες με επικεφαλής επάρχους 

Τοπική Αυτοδιοίκηση με  250 δήμους (ΝΠΔΔ) με επικεφαλής δημάρχους 

Λειτουργικά, υφίστατο νομοθεσία που καθόριζε τους βασικούς όρους της διοικητικής

εργασίας, τόσο των υπουργείων (ν. ΛΓ/1846) όσο και των υπηρεσιών των νομών (άρθρα

22-33 δ/γματος 29ης-12-1845) καθώς και  των δήμων (άρθρα 97-116 δ/γματος 27-12-

1833/8-1-1834).
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