
στην πρόταση νόμου ·για την εκλογή και λειτουργία των ενώσε

ων της τοπικής αυτούιοΐκησης πρώτου βαθμού»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Me αυτήν την πρόταση νόμου, τροποποιείται το Προεδρικό Διό- 
ταγμα 197/1978 με το οποίο κωδικοποιήβηκαν σε ενιαίο κείμενο 
νόμου οι διατάξεις περί Τοπικών Ενώσεων κοι της Κεντρικής 'Ε
νωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

Βασικές αρχές της πρότασης νόμου είναι:
α) Η καθιέρωση του συστήματος της απλής αναλογικής γιο την 

εκλογή των αντιπροσώπων σπς συνελεύσεις και για την εκλογή 
των οργάνων των Ενώσεων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

β) Η καθιέρωση συστήματος που εξασφαλίζει την αντιπροσω
πευτική γεωγραφικό και πληθυσμιακά συγκρότηση των συνελεύ
σεων και οργάνων των Ενώσεων της πρωτοβάθμιας αυτο
διοίκησης.

γ) Η κατοχύρωση της αυτονομίας των Ενώσεων έναντι της κρα
τικής διοίκησης.

δ) Η αποσαφήνιση και ενίσχυση του χαρακτήρα των Ενώσεων, 
ως τη συλλογική έκφραση της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης στο 
επίπεδο του νομού, της περιφέρειας και στο εθνικό επίπεδο.

Οι αρχές αυτές αποτυπώνονται στο σχετικό νομοσχέδιο που ε
πεξεργάστηκε το Υπουργείο Εσωτερικών το φθινόπωρο του 1989.

- Με δεδομένο πως τόσο από τις προγραμματικές δηλώσεις της 
κυβέρνησης, όσο και από τις προτεραιότητες του αρμόδιου υπουρ
γείου δεν προκύπτει πρόθεση να προωθηθεί το νομοσχέδιο αυτό 
στη Βουλή για ψήφιση,

- λαμβάνοντας υπόψη την επικαιρότητα που αποκτά η τροπο
ποίηση της νομοθεσίας περί των ενώσεων, εν' όψει της έναρξης 
της νέας δημοτικής περιόδου,

- με βάση την εκφρασμένη σύμφωνη γνώμη της αυτοδιοίκησης 
για τις βασικές αρχές του νομοσχεδίου,

ο Συνασπισμός της Αριστερός και της Προόδου, υιοθετεί το νο
μοσχέδιο και το καταθέτει υπό μορφή πρόΤασης νόμου.

Οι πρστετνόμενες νέες αρχές που πρέπει να καθορίζουν την ε
κλογή και λειτουργία των ενώσεων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοί
κησης, σνταποκρίνονται σπς εμπειρίες της Αυτοδιοίκησης και στα 
αιτήματά της, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί σε πλήθος αποφάσεις 
δημοτικών, κοινοτικών συμβουλίων, Τοπικών Ενώσεων Δήμων και 
Κοινοτήτων (T.F..A.K.) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοι
νοτήτων (Κ.Ε-Δ.Κ.Ε.). Οι συγκεκριμένες διατάξεις, της πρότασης 
νόμου είναι προϊόν διαλόγου με τα συλλογικά όργανα της αυτο
διοίκησης. Ειδικότερα το πρόσφατο Τακτικό Συνέδριο της 
Κ.Ε.Λ.Κ.Ε (Καλαμάτα Δεκέμβριος '89) συζητώντας το νομοσχέδιο, 
με πολύ μεγάλη πλειοψηφία κατέληξε σε ψήφισμα στο οποίο α- 
ναφέρεται: «Να τροποποιηθεί το π.δ. 197/7Β με σκοπό να εκσυγ
χρονιστεί η λειτουργία των Τ.ΕΛ.Κ. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και να 
εξασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα των Ο.Τ.Α. με βάση περι
φερειακά και πληθυσμιακά κριτήρια. Η εκλογή των οργάνων των 
Τ.Ε.Δ.Κ. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. να γίνεται με την απλή αναλογική».

1. Η απλή αναλογική ως σύστημα εκλογής των ενώσεων της 
πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Το σύστημα της απλής αναλογικής είναι το δικαιότερο και πλέ
ον δημοκρατικό εκλογικό σύστημα, διότι εγγυάται την πολυφω
νία και το ότι οι συσχετισμοί που υπάρχουν στο κατά περίπτωση 
εκλογικό σώμα, θα αντανακλώνται και στα εκλεγμένα από αυτό 
όργανα.

Ειδικά για τα όργανα που έχουν ως σκοπό τους να εκφράσουν 
την αυτοδιοίκηση, η καθιέρωση της απλής αναλογικής μπορεί να 
αποτελέσει ένα ουσιαστικό στοιχείο που διευκολύνει το διάλογο 
χωρίς αποκλεισμούς και τη συμπόρευση στα κοινά προβλήματα

2. Το αναλογικό γεωγροφικά κοι πληθυσμιακά σύστημο συγκρό
τησης των ενώσεων της πρωτοβάθμιος αυτοδιοίκησης.

Η πολιτική αντιπροσωπευτικότητα είναι μεν αναγκαία, αλλά ό
χι επαρκής προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία των

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ενώσεων της αυτοδιοίκησης.
Για τούτο η καθιέρωση της απλής αναλογικής συνδυάζεται με 

την καθιέρωση συστήματος που επιτρέπει την με βάση τον πλη
θυσμό τους, εκπροσώπηση: 1. Των οργανισμών τοπικής αυτοδιοί
κησης, στις συνελεύσεις των Τ.Ε.Δ.Κ.. 2. Των δήμων και 
κοινοτήτων, στις Διοικούσες Επιτροπές των Τ.Ε.Δ.Κ.. 3. Των 
Τ.Ε.Δ.Κ. στη γενική συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.. λ. Των περιφερειών 
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε..

Η αντιπροσωπευτική και δημοκρατική συγκρότηση των ενώσε
ων επιτυγχάνεται επίσης με την τροποποίηση και άλλων διατάξε
ων της ισχύουσας νομοθεσίας

- Καθορίζεται ότι μέλη των ενώσεων είναι όλοι οι δήμοι και οι 
κοινότητες της χώρας ενώ δεν είναι μέλη οι σύνδεσμοι δήμων και 
κοινοτήτων, ώστε να μην υπάρχει διπλή για ορισμένους -άρα άνιση- 
εκπροσώπηση των Ο.Τ.Α. στις ενώσεις.

- Αυξάνεται ο αριθμός των αντιπροσώπων σπς συνελεύσεις και 
ο αριθμός των μελών των Διοικουσών Επιτροπών (Δ.Ε.) και των 
Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.) ώστε να διευρυνθεί η δυνατότητα 
εκπροσώπησης των Ο.Τ.Α. σπς Τ.Ε.Δ.Κ. και των νομών και περι
φερειών στην Κ.Ε,Δ.Κ.Ε. και να λειτουργήσει καλύτερα το σύστη
μα της πολιτικής, γεωγραφικής και πληθυσμιακής 
αντιπροσώπευσης.

- Καθιερώνεται η ίση δυνατότητα όλων των αιρετών δημάρχων, 
προέδρων κοινοτήτων, δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, να 
εκλέγονται ως αντιπρόσωποι στις συνελεύσεις και στη συνέχεια 
να εκλέγονται στα όργανα των ενώσεων Κοινοτήτων (Τ.ΕΑ.Κ.) και 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).

Οι συγκεκριμένες διατάξεις, της πρότασης νόμου είναι προϊόν 
διαλόγου με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης. Ειδικότε
ρα το πρόσφατο Τακτικό Συνέδριό της Κ.Ε,Δ.Κ.Ε (Καλαμάτα Δε
κέμβριος '89) συζητώντας το νομοσχέδιο, με πολύ μεγάλη 
πλειοψηφία κατέληξε σε ψήφισμα στο οποίο αναφέρεταο «Να τρο
ποποιηθεί το π.δ.197/78 με σκοπό να εκσυγχρονιστεί η λειτουρ
γία των Τ.Ε.Δ.Κ- και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και να εξασφαλιστεί η 
αντιπροσωπευτικότητα των Ο.Τ.Α. με βάση περιφερειακά και πλη- 
θυσμιακά κριτήρια Η εκλογή των οργάνων των Τ.ΕΛ.Κ. και της 
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε να γίνεται με την απλή αναλογική».

1. Η απλή αναλογική ως σύστημο εκλογής των ενώσεων της 
πρωτοβάθμιος αυτοδιοίκησης.

Το σύστημα της απλής αναλογικής είναι το δικαιότερο και πλέ
ον δημοκρατικό εκλογικό σύστημα, διότι εγγυάται την πολυφω
νία και το ότι οι συσχετισμοί που υπάρχουν στο κατά περίπτωση 
εκλογικό σώμα, θα αντανακλώνται και στα εκλεγμένα από αυτό 
όργανα.

Ειδικά για τα όργανα που έχουν ως σκοπό τους να εκφράσουν 
την αυτοδιοίκηση, η καθιέρωση της απλής αναλογικής μπορεί να 
αποτελέσει ένα ουσιαστικό στοιχείο που διευκολύνει το διάλογο 
χωρίς αποκλεισμούς και την συμπόρευση στα κοινά προβλήματα

2. Το αναλογικό γεωγραφικά κσι πληθυσμιακά σύστημα συγκρό
τησης των ενώσεων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Η πολιτική αντιπροσωπευτικότητα είναι μεν αναγκαία, αλλά ό
χι επαρκής προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία των 
ενώσεων της αυτοδιοίκησης. Γιο τούτο η καθιέρωση της απλής 
αναλογικής συνδυάζεται με την καθιέρωση συστήματος που επι
τρέπει την, με βάση τον πληθυσμό τους, εκπρόσωπηση: 1. Των ορ
γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, στις συνελεύσεις των Τ.Ε-Δ.Κ..
2. Των δήμων και κοινοτήτων, σπς Διοικούσες Επιτροπές των 
Τ.Ε.Δ.Κ.. 3. Των Τ.Ε.Δ.Κ. στη γενική συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε_ 4. 
Των περιφερειών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ε-Δ.Κ.Ε..

Η αντιπροσωπευτική και δημοκρατική συγκρότηση των ενώσε
ων επιτυγχάνεται επίσης με την τροποποίηση και άλλων διατάξε
ων της ισχύουσας νομοθεσίας:

- Καθορίζεται ότι μέλη των ενώσεων είναι όλοι οι δήμοι και οι 
κοινότητες της χώρας, ενώ δεν είναι μέλη οι σύνδεσμοι δήμων και 
κοινοτήτων, ώστε να μην υπάρχει διπλή για ορισμένους -άρα όνιση- 
εκπροσώπηση των ΟΤΑ στις ενώσεις.

- Αυξάνεται ο αριθμός των αντιπροσώπων στις συνελεύσεις και 
ο αριθμός των μελών των Διοικουσών Επιτροπών (Δ.Ε) και των Διοι-
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κητικών Συμβουλίων (ΔΧ) ώστε να διευρυνθεί η δυνατότητα εκ
προσώπησης, των Ο.Τ.Α. στις Τ.Ε-Δ.Κ, και των νομών και περιφε
ρειών στην Κ.ΕΛ.Κ.Ε. και να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα 
της πολίτικης, γεωγραφικής χαπιληθυσμιακης αντιπροσώπευσης

- Καθιερώνεται η ΙστηδύνατΟηττατΙλων των αιρετών δημάρχων, 
προέδρων κοινοτήτων; δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, να 
εκλίγονται ως αντ«ρΰηππηιιστιςιουνεΑεύοεις χαιττπτσιινέχεία, 
να εκλέγονται σηνά ριχςι υπτίων; ενώσεων.

Ρ{ κυριάτερι ι» ρ·»·ι»ηηιήο«ις:τρσπ .δ-197/187Β.πουπροτείνω- 
ντοκείναι οι εξήςα

'Αρθρο 1
- Με.την παρχτι θεσμοθετούνται, πέρα από τις προβλεπόμενες 

σήμερα Τ F'A’Kl κοίτην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., και οι Σύνδεσμοι Τοπικών Ε
νώσεων Περιφέρειας (ΣΓΤ.Ε.ρ.).

Ο αριθμός ξων ΧΤ.Ε.Γ1 είναι δεκατρείς ήτοι ένας Σ.Τ.Ε.Π. ανό 
διοικητική περιφέρεια.

Επίσης, με τις-διπτάβης του άρθρου δεν προβλέπεταιηουμμε-, 
τσχή στις T.EXJC1 των. συνδέσμων δήμων και. κοινοτήτων.

- Η παρ. 2 τροποποιεί το άρθρο 2 ιουπ.δ..187Π97£..Οί Τ.Ε.Λ.Κ., 
οι Σ.Τ.Ε.Π. και η Κ.Ε_Α.Κ.Ε_αποσαφην(ζεται ότι επιδιώκουν την ι
κανοποίηση σκοπών της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.

- Με την παρ. 3 γίνεταεανακατανομή του ποσού της.ειοφοράς. 
των δήμων και κοινοτήτων μεταξύ.των Τ.Ε.Α.Κ- και της Κ.Ε-Δ.Κ.Ε_ 
αλλά και των νεοσυνιστώμενών Γ.Τ.ΈΠΓκαι ορίζεται ότι η εισφο
ρά των O.TAI θα εισάγετατσε ειδικό λογαριασμό-στο Ταμείο Πα-. 
ρακαταθηκών και Δανείων, και κατπνέμεταιστις Τ.Ε.Δ-Κ- καυους.-. 
Σ.Τ.Έ.ΠΓμε-απόΦαση-ταυ.Διοικητικού Συμβουλίουτης Κ_ΕιΔ-Κ-Ε_

- Στην παρ. 4:
α) Προβλέπεται άτπθΓΧ.ΈΛ.Κ.· πλην ΝομούΑττικής, διοικούνται 

από έντεκα (11) μέλη και όχι από εννέα (8) όπως είναιμέχριτώρα,- 
ενώ η TF Λ Κ ■ Νομού Ατηκής διουιείται από δεκαεννέα μέλη (18) 
και όχι-από εντεκα-(ΙΙ) όπως μέχρι σήμερα και

β) προσδιορίζεται νέος τρόπος εκπροσώπησης τωνδήμων και 
τωνκοινοτήτων-στηδιοικούαα επιτροπή.

-Στην. παρ. βορίζεται, ότι. μέλη της γενικής.συνέλευσης .των 
Τ Ρ~Λ-Κείναι οι εκπρόσωποιτων δήμωνκαιτων.κοινοτήτων κογ 
όχι καιτων συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, όπως ίσχυε μέχρι 
σήμερα: ,

- Μετπν παρ.'θ ο αριθμός των εκπροσώπων των δήμων και κοι
νοτήτων στη γενικήν συνέλευση της Τ.Ε-Δ.Κ-,.προσδιορίζεται σε 
συνάρτηση μεταναρώμό των μελών κάθε δημοτικού και κοινοττ- 
κούσυμβουλίου, σετρόπτΓώστενα-υπάρχει"τελυαι μιααναλογι- 
κή, κατά πληθυσμό, εκροσώπηση των δήμων και των-κοινοτήτων 
σ' αιαΤρ Αντίθετα μέχρισήμερα, οι δήμοι και οι κοινότητες έστελ
ναν από έναν εκπρόσωπό τους στη γενική συνέλευση.

Επίσης, μετις ρυθμίσαςτου όρθρου αυτού προσδιορίζεται και 
το εκλογυιό. σύστημα που εφαρμόζεται για την εκλογήτων εκπρο-, 
οωπων ο'~'δή; τα,ττί-σεχλέγίΑιν.πδνωοπό τρεις.εκπροσώπους.. 
Το εκλογικό αυτότιΰστημα-είναι η απλή αναλογική.

Μέχρτσήμερα δεν υπήρχε τέτοια δυνατΰτητα,-οφού όπως προ. 
αναφέρεταμόλοι οιΟΤΑ έστελναν.στη Γ 7 από ένην «ττράπωπη .

- Μεστήν παρ..7: αβΠρο βλέπεται η εκλαγή τριμελούς προε
δρείου της γενικής Συνέλευσης (ΓX) ενώ μέχρι σήμερα δεν προ- 
βλεπόταν.

β) Προβλέπεταΐ-ότι, η εκλογή των μελών της διοικούσας επι
τροπής .γίνεται από τριμελή εφορευτική επιτροπή.

' γ).Ορίζεται ότι; κστΒτην εκλογή των μελών-της διοιχούσαςε- 
πιτροπής.παρίοτηί’υπαπόικπστικός αντιπρόσωπός. ενώ μέχρι σή- 
μερσδεν προβλεπάτπν.

δ) Η'εκλογή των μελών της διοικούσας επιτροπής καιτων εκ
προσώπων της ΓΧ της T.EAJC στη ΓΧ.της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ορίζεται 
ότι; .γίνεται-κατά'·συνδοααμούς μετά_από υποβολή σχετικής δή
λωσης στσν οικείο νομάρχη.

/εξορίζεταιότι η εκλογή των μελών της διοικούσας επιτροπής 
της .ΤΧΔ.Κ. γίνεται με το εκλογικό σύστημα της απλής ανα
λογικής,

στ) .Τέλος, η εκλογή των εκπροσώπων της γενικής συνέλευσης

της Τ.Ε.Δ.Κ.. στη γενική συνέλευση της Κ..Ε.Δ.Κ.Ε. ορίζεται αιειγί-,· 
νεται με την απκή ονά^ργ^η και κατό ομυόυααμοος που καπεοτκ- 
ζονται κατό περιφέρεια και προσδιορίζεται:’, ο ταβιθμΟςπτωνί' 
εκπροσώπων των TXiLK. 0ε συνάρτηση με τον πληθυσμό της κα-, 
θεμιάς* περιφέρειας:

- Στην παρ.’θ ορίζειςόιςτα μέλη της'διοικοοααςιεπιτροπήςr 
της Τ.ΕΛΧ.. μετά την «κχογήπους; καλούνταεγιααη»κλογήηουμ 
προεδρείου-.της.απθ’\$ μεκος που-έλαβε. τους:πεαισαόΤΕΟους. 
σταυρούςκαμάχιΤΜ18χο.Δήμαρχο της^δρος.τηςιΓ·Ε·'Δ·Κ-βάπαις:~
γινόταν-μέχ pc σήμεο^

- Με την πα{μ:9:

αί.ΟρίζεταωΟΤι, κόθεΤΕυΔύΑέχεϋ&ιο-κατάστημα, και δβνκττευ
γάζεται στο κατάστικτου δήμου της έδρας του νομου, οααιογι-. 
νόταν συνήθως μέχρι βήμερα και >-ι,

β) παρέχεται η ευχέρμα στη διοικούσα επιτροπή νακαταριίίειζ 
κανονισμό λειτουργίφρτης και με qutOv vo προβλέπχειο ποοαοκ. 
πικΰ που απαιτείται κρ^ κατηγορίες, τα προαόντσκαποιις.κλΟΓ 
δους αυτούς. · 1

Επίσης, προβλέππημ,ρ καιαρχίζετηιεγιεετπ πιθίπάνω-ιιοοοα>·^ 
πικό (πλην αυτού πομ^ρεΐ£(_σήμ6ραχ0υλλογική;ουμβασΐΓερΓ.- 
γααίας. ί'.ί

Για,ιην πρόσληψη ΐρ^α^ πάνω-πραοωπικοα δεν απαιιείταιεέυ 
γκριση ιης.σχεχικηςέκίχφοαης της διοικομοας επιτροπής, όπωςιε 
γινόταν μέχρι.σήμερ^

- Στην παρ.10 ορίζέΕεΔτι, όλα τα θέματα που αφορούν τις,out, 
νεδριάσεις της-διοικβ)υος·επΓΐροπής;·.ο τρόπος σύγκλησήςπηςμ; 
η απαιτουμωιτγασαβίφ,α,.οτρδπος λήψης αποφύσεων, καθορίι 
Χηυτπι-μεσΟΙΙιΚηνΓ>ΙΜω.-Γηι~

Επίσης, μεταίδ ιοά^ο προωθείταεη συνεργασίσεασν.Τ.ΕύδΧΙ. 
με την Κ-Ε-Δ-Κ-Ε-: η λ Κκα; με..τουςΧΤ.Ε.Π.,

- Με·την.παρ-11:"
αξβεαμοβεζείταε^βφιή ο uvέλευση τοα ΣΧΕιΠΑ
βνΠροβλέπεται όη^διοικητικό συμβούλιο ταυ ΧΤ.Ε-Π. είναιι 

πενταμελές. j

γ) Ορίζεταεότι η εκλβή ίων μελών του διοικητικού oupfiouAlour, 
σταυ-Σ^ΓΧΧί-γίνεταςρι^ρ^α^δυααμούς, με.απλή'ανηλογικήτ.

δ) Προ βλέπεται η μμα-στέγορης του ΔΧΙτοσ, ΣΧΕΧ1
στα δημοτικό κατάση)* της. έδρας της περιφέρειας, και:

ε) ορίζεται κάθε-πόρραοονεδρμχζεΐτσ ΔΧ.τοοΧΧ.ΕϋΠί και-: 
ότιταθέμοτηΓίτοιι npjguv τις συνεδριάσεις,ό τρόπος σύγκλη-’ 
σης.του ΔΧ^.ητιπαιιχι^αι απαριΙβκαι.αιρόπος λήψηςιτων.α-ύ 
ποφάσεων, θα ρυθμίζφ!Βι με,κανονισμό που.ψηφίζεται απά.τααπ 
AT του.

- Με την παρ_12;
αξ-Ορίζεται ότι, η 4φληση των μελών της γενικής συνέλευ

σης γίνεταιιστην Αθι*^ πρόσκληση του δημάρχου Αθηναίων., 
βξΠροβλέπειπτη ιριμελούς προεδρείου της γβνυσ)ς σα=- 

νέλευσης-ως: κπηριιΒέις.εφορευτικης επιτροπή ςτ 
γ) θεσπούετεΐιαεη%Βσοία δικαστικού κατά την εκλογή των, 

μελών τοαΧΧ-της. NfciCE-τ
δ)ΟρΙζεταΐ-ότι,το4ςΧης.|ς.ΕΧ.Κ.Ε. έχει 43 μέλη καεόχι είκο- 

οι.τρίπ, όπωη ητπν |%μτημερα και,
εμορίζειαυότι,ο αρ|ρς των μελών που εκλέγει καθεμίαααα. 

τις 13 περιφέρειες στ^£_της κ F λ κ Ε είναι συνάρτηση τοα. 
πληθυσμού τους καιΰτ^χργή Των μελών του ΔΧ της Κ Ε Δ.Κ.ΕΔ 
γίνεται κατά-συνδικίας, με. απλή αναλογική.

- Στην παρυ.13 ορίόε^.^ η εκτελεστική επιιροπή της K.F Λ Κ-Ε. 
ααστελειιαταποτιαν^ι^ρμ και αλΑα έΕι (θ) μέλη και ότι ο πρό
εδρος τουΔΧ,εκλέγ^κμμβ^ ορίζεται βχ oiflclo.-.Οπως γινό
ταν μέχρι σήμερα, .

• Στην παρ. 14 ορίζαο τι; μεαπόφαση του ΔΧ,της Κ_ΕΑι.Κ.Ε_ 
καταρτ1ζεταικανονιΐ|^ειΙΟμργ(αί.·ιων μπηρεσιώντου και άτι:
με,τον κανονιαυΔ-.τιΙφι

α) ηροαδιορίζοντβ^εαεις Του προσωπικού της Κ F Λ Κ ΕΓ 
κατά κατηγορί<Αΐαή||^ΓΓα,π μισθολογικήκαι βαθμολογικήε- 
ΕέλιΕηκααο τρόποςη^ηψης του προαωπικοά..

β) Ορίζεταιότι. to^ouμισθού και ιωνπροσαυξήοεων.του 
προσωπικού, εκτός ιη^μ ΠΟϋ υπηρετεί σήμερα, καθορίζεται με
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συλλογική σύμβαση εργασίας.
γ) Το προσωπικό που θα προσλαμβάνεται από την ψήφιση του 

νομοσχεδίου οστού, ορίζεται ότι, θα διέπεται από τις διατάξεις 
της εργατικής νομοθεσίας και ότι η πρόσληψη θα γίνεται με από
φαση της εκτελεστικής επιτροπής.

Έτσι με τον κανονισμό αυτόν, αίρεται ο φραγμός που υπήρχε 
για την πρόσληψη του αναγκαίου σε αριθμό και ειδικότητα προ
σωπικού.

- Στην παρ. 15 ορίζεται ότι οι διατάξεις που ρυθμίζουν τα θέμα
τα της στέγασης και της πρόσληψης του προσωπικού της 
Κ.ΕΔ.Κ.Ε., εφαρμόζονται και στην περίπτωση των Σ.Τ.Ε.Π..

- Με την παρ. 18 καταργείται η δυνατότητα που υπήρχε για ά
σκηση ελέγχου σκοπιμότητας στις αποφάσεις των Τ.ΕΛ.Κ., 
Κ.ΕΑ.Κ.Ε. και Σ.Τ.ΕΠ. και ορίζεται ότι, στις αποφάσεις αυτές θα 
ασκείται μόνο έλεγχος νομιμότητας.

- Με την παρ. 17 καταργείται η υποχρέωση που υπήρχε στις 
τρακ και στην Κ F.A.K.E. για υποβολή των αποφάσεων σύγκλη
σης των συνεδρίων τους στους νομάρχες και στον υπουργό αντί
στοιχα.

- Με την παρ. 18 δημιουργείται υποχρέωση στις Τ.Ε.Δ.Κ., Σ.Τ.Ε.Π. 
και ΚΡΑ κ Ρ να ανακοινώνουν απλά στον οικείο νομάρχη και στον 
Υπουργό Εσωτερικών τις αποφάσεις τους.

- Με το άρθρο 3 παρέχεται η δυνατότητα κωδικοποίησης των 
διατάξεων που αφορούν τις T.Ej5.K_, Σ.Τ.Ε.Π. και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., 
προκειμένου να εμφανίζονται εφεξής οε ενιαίο κείμενο νόμου.

Άρθρο 2
- Με το άρθρο αυτό παρέχεται εξουσιοδότηση για την κωδικο

ποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου των διατάξεων του π.δ. 197/1978 
και των διατάξεων της πρότασης νόμου.

Αθήνα, 17-5-1990 
Οι προτείνοντες βουλευτές

Χαρίλαος Φλωράκης 
Λεωνίδας Κύρκος 
Γρηγόρης Φαράκος 
Γ ρηγόρης Γ ιάνναρος 
Μανόλης Δρεττάκης 
Μαρία Δαμανάκη 
Δημήτρης Κωστόπουλος 
Φώτης Κουβέλης 
Ανδρέας Λεντάκης 
Μίμης Ανδρουλάκης 
Νίκος Γαλανός 
Τραϊανός Χατζηδημητρίου 
Κωνσταντίνος Ρήγας 
Αντώνης Σκυλλάκος 
Πόνος Σκοτινιώτης 
Παναγιώτης Κοσιώνης 
Γεράσιμος Αραβανής 
Θανάσης Παφίλης 
Ευστράτιος Κόρακας 
Αλέξιος Σεβαστάκης 
Νίκος Κωνσταντόπουλος

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρον 1
(Άρθρον 1 Ν.Δ. 2189/1952)
Σύστασις, όνομα και έδρα 1

1. Δια την νομιμωτέραν και ωργσνωμένην συνεργασίαν των δή
μων και κοινοτήτων προς πραγματοποίησιν των κοινών αυτών σκο
πών συνιστώνται:

α) Τοπικοί κατά περιφέρειαν νομού ενώσεις δήμων και κοινο
τήτων, εις ας συμμετέχουν υποχρεωτικώς, ως μέλη άπαντες οι δή
μοι, αι κοινότητες και οι σύνδεσμοι κοινοτήτων εκάστου νομού δια 
των νομίμων εκπροσώπων των.

β) Κεντρική Ένωσις Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, εις 
ην συμμετέχουν υποχρεωτικώς άπασαι αι τοπικοί ενώσεις δήμων 
και κοινοτήτων του Κράτους δια των νομίμων εκπροσώπων των.

2. Εκάστη κατά νομόν συνιστωμένη τοπική ένωσις φέρει την ε
πωνυμίαν «Τοπική Ένωσις Δήμων και Κοινοτήτων», συμπληρου- 
μένην δια του ονόματος του οικείου νομού, η δε Κεντρική Ένωσις 
ονομάζεται «Κεντρική Ένωσις Δήμων και Κοινοτήτων της 
Ελλάδος».

3. Αι ανωτέρω κατά νομόν τοπικοί ενώσεις και η κεντρική τοιαύτη 
είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αναγνωριζόμενοι ως 
τοιαύτα δια του παρόντος νόμου και υπαγόμενοι υπό την επο- 
πτείαν του Υπουργού των Εσωτερικών.

4. Έδρα εκάστης κατά νομόν τοπικής ενώσεως είναι η πρωτεύ
ουσα του οικείου νομού, της δε κεντρικής τοιαύτης αι Αθήνα·,.

Άρθρον 2
(Άρθρον 2 Ν.Δ. 2189/1952)

Σκοποί

Αι κατά νομόν τοπικοί ενώσεις και η εκ τούτων προερχομένη 
Κεντρική Ένωσις Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος σκοπούν 
την προαγωγήν της δημοτικής και κοινοτικής διοικήσεως, την έ
ρευναν και μελέτην δημοτικών και κοινοτικών ζητημάτων, την υ- 
ποβοήθησιν της μεταξύ των οργανισμών τούτων συνεργασίας και 
την συγκέντρωσιν και παροχήν στοιχείων και πληροφοριών επί 
γενικών ή ειδικών αυτών ζητημάτων.

Άρθρο 3 
Πόροι

Οι τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων και η κεντρική ένω
ση δήμων και κοινοτήτων Ελλάδας έχουν τους εξής πόρους:

α) Τις εισφορές των μελών τους, δήμων και κοινοτήτων, που 
πραγματοποιούν ετήσια τακτικά έσοδα πάνω από πεντακόσιες χι
λιάδες δραχμές. Οι εισφορές καθορίζονται με απόφαση του Υπουρ
γού των Εσωτερικών σε ποσοστά μισό στα εκατό (1/2%) μέχρι ένα 
στα εκατό (1 %) επί των τακτικών εσόδων του προτελευταίου έ
τους που αφορά ο προΟπολογισμός. Η εισφορά εγγράφεται ως 
υποχρεωτική στους προϋπολογισμούς των υπόχρεων οργανισμών. 
Από το παραπάνω ποσοστό εβδομήντα στα εκατό (70%) εισάγε- 
ται απευθείας από τους ταμίες σε ειδικό λογαριασμό του ταμείου 
παρακαταθηκών και δανείων της έδρας του νομού με τον τίτλο 
«έσοδα τοπικής ένωσης» και αποτελεί περιουσία και έσοδο αυτο
τελούς διαχείρισης της αντίστοιχης τοπικής ένωσης. Το υπόλοι
πο ποσοστό τριάντα στα εκατό (30%) αποστέλλεται απευθείας στο 
κεντρικό κατάστημα του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων και 
εισάγεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό με τον τίτλο «έσοδα κεντρι
κής ένωσης δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδας* και αποτελεί πε
ριουσία και έσοδο αυτοτελούς διαχείρισης αυτής.

Αν ο υπόχρεος δήμος ή κοινότητα δεν αποδώσει την παραπά
νω εισφορά μέχρι τη λήξη της χρήσης, επιτρέπεται η παρακράτη
ση και απόδοσή της με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, 
ύστερα από πρόταση της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων 
και της κεντρικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων Ελλάδας και ει
σήγηση του αρμόδιου νομάρχη, από την τακτική οικονομική ενί
σχυση που δικαιούται ο δήμος ή η κοινότητα, μέσα στο πρώτο 
εξάμηνο του επόμενου έτους.

β) Τα έσοδα από συνδρομές του δελτίου που εκδίδει η κεντρι
κή ένωση ή τα έσοδα άλλων όμοιων εκδόσεων.

γ) Τα έοοδα από ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, δωρεές, εισφορές 
και κρατήσεις.

δ) τα έσοδα από επιχειρήσεις και διαφημίσεις.
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Άρθρον 4
(Άρθρον 4 Ν.Δ..2189/1952)

Μέλη τοπικών ενώσεων. Διοικούσα επιτροπή.

1. Εκάστη κατά νοϋΰνττσπικΥΓένωβιρ δήμιονκαιικοινοτητωνο~ 
ποτελείταιοπό πάντος τους, δήμοος,τι^κοινότητος και τοος συν
δέσμους κοινοτήττπν^ομ>νσοβΔ^«ιαδιοικε<ιαι·.υπθιεττιτροπηςχξϊ.·. 
εννέαΓμελώγ, εξ βυ^τεααασαχκζι ρασωποϋν-τους δήμους, τέσσα-. 
ρα τας κοινότηταο-καιι*ΐΑ.τους συνδέσμους κοινοτήτων. Ούτοι ε
κλέγονται υπό γβ\ηκήσσι«*λ*όσεωςτιάνιω^ω*βκπρεκιώπωντωιω. 
δήμων; κοινοτήτωωκαι συνδέσμων δήμων ή κοινοτήτων, κατά τας. 
διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος, πληντου δημάρχου 
της πρωτευούσης του-νομού, ή του υπ' αυτού οριζομένου βοηθού 
δημάρχου, όντοςαυτοδικαίως, μέλους της διοικούσης επιτροπής. 
ΕιδιΜτερον ως προς την τοπικήν ένωσιν του νομού Αττικής εκλέ
γονται ως μέλη της διοικούσης επιτροπής πέντε εκπρόσωποι των» 
δήμων, πέντε τωνκοινοτήτων και εις των συνδέσμων κοινοτήτων, 
εφ'-ΰσον υφίστσνταιντοιούτοι.

2. Εις νομούς ένθα'δεν υφίστανταιχν. ενεργεία σύνδεσμοι, κοι
νοτήτων δεν εκπροσωπούνται ούτοι παρά τη.τοπική ενώσει, του 
αριθμού των μελών της διοικούσης επιτροπής ταάτης περιόριζα- 
μένου κατό εν.

Άρθρον 5 I
(Άρθρον 5 Ν .Δ. . 2189/1952).

Μέλίτ| διοικούσης επιτροπής καυ θητεία αυτών».

1. Μέλη της διοικούσης επιτροπής της τοπικής ενώσεως είναι:.
α) ως εκπρόσωποι των-δήμων,· δήμαρχοι; β) ως εκπρόσωποι των

κοινοτήτων, πρόεδροι κοινοτήτωνκαεκοινοτικοί αύμβουλοΐργ) ως 
εκπρόσωποι των-συνδέσμων-κοινοτήτων; μέλη συμβουλίου συν
δέσμων-κοινοτήτων» Εις νομούς ένθα δεν; υφίστανται τέσσαρες 
ή πλείονες δήμομ-εκπρσαωποι των δήμων παρά τη διοικουσηεπι- 
τροπήτηςτοπικήςενώοεως χίναιτα) εάνυφίσταται εις μόνον δή
μος;' ο δημαρχος·αυτοδικα1ως- καΓτρεις δηματικοώσύμβουλος.. 
οριζόμενοι-διί αποφόσιωοτου>δημοτικοΰ.συμ&ουλ1ου;.β),εάν υ- 
φίστπνται δύοδήροιροΐ'δύο-δήμαρχοιαυτοδικαίως και ανάχις δη
μοτικός-σύμβουλος-εξ εκάστου δήμου, οριζόμενοι ως άνω και γ) , 
εάν υφίστανται τρεις δήμος, οι τρεις δήμαρχοι αυτοδικαίως και εις 
δημοτικός σύμβόμλος-εκ τουδήμου της έδρας του νομού; οριζό
μενος ως·άνω. -

2. :Η ‘θήτεΐα των'μελώντης διοικούσηςεπιτροπής-τηςαοπικής 
ενώσεως ακολουθεί-την δημοτικήν περίοδον.

Άρθρον 6
(Άρθρον 6 Ν.Δ^ 2189/1952).-

Εκπρόσωποι Δημοτικών καςκοινοακων αρχωνχις Γ ενικήν - 
Συνέλευαιν τοπικών ενώσεων ·

νέων δημοτικών ή κοινοτικών-αρχών,- ΤΟ δημοτικά ή κοινοτικά συμ- 
βούλια’ή τα συμβούλιααωνσυνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, 6Γ 
αποφάσεως αυτών ορίζουν τον εκπρόσωπόν των εις την κατά το 
άρθρ;7 παρυΐ γενικήν, συνέλευσιν της τοπικής ενωσεως του-νο- 
μοΟί-Εκπρόσωποι εκόστοοδήμουή κοινότητος-ή συνδέσμου κοι- 
νοτήτπυνπαρά τη γενυσήσυνελεύσει βύνανταΐ'νσχίνακβι εκλέξιμοι 
κατάττσφδισιάξέισ-τσίΓόρθοοίΡδ παρ--1 ωςιμέλη της διοικούσης 
επιτροπής της τοπικής· ενώσεως.

ΖΆναπσφάσειςπωνδημοτικώνκαςκοινοτικών ουμβουλίωνκαι 
τωντσιούτων των συνδέσμων κοινοτήτων περί ορισμούτωνανω- 
τέράτεκπροοώπονι-σνοκοινοΟνταιαμελλητί εις.τον νομάρχην, 6- 
σπς-επιλύει και το αναφυόμενα σχετικά ζητήματα.

Άρθρον 7
(Άρθρο 7 και 8 Ν.Δ. 2189/1952)..

Γ ενική Συνέλευσις. Εκλογή διοικούσης επιτροπής.,
. τοπικών ενώσεων.

1. Εντός μηνάς οπό της εκπνοής της κατά.χούλρθροιαθ παρχΐ
διμήνοοτιροθεαμίας, ο δήμαρχος της πρωτειιουσης χου-νομούδιάυ 
προκηρύξεως-αυτοιχκαλεΐ.τους ορισθέντας κατά τα άνω εκπρο- 
σώπουςπαρά.τη.τοπική.ενώσειχις ημέραν παρ’ αυτσύ-οριζομε. 
νην,; δια .την σιιγκρατησιν γενικής συνελεύοεως προς εκλογήντης , 
διοικούσης επιτροπής της τοπικής ενώσεως, και συζήτησιν γενι
κής φύσεως-θεμάτων τοπικής αυτοδιοικήσεως /‘,

2. Πας εκπρόσωπος δήμου, κοινότητος'ή συνδέσμου καινοτη·!; 
τωνεπιθυμώννα εκλεγή μέλος της διοικούσης επιτροπής ,τηςαο. 
πικής ενώσεως υποβάλλει-περί-τούτου δήλωοιν εις -τον νομάρχην, 
τρεις τουλάχιστον ημέρας:πρα.της ορισθείσης δια.την διεξαγω
γήν της γενικής συνελεύοεως. Λύνονται επίσης να είναι υπόψή· 
φιοι καιοΐ-πραταθέντες υπό πέντε τουλάχιστον εκπραοώηων|>της 
προτάαεως αυτών κατατιθεμένης .ειςιτον νομάρχην ως ά νων_

3. Η εκλογή των,μελών της διοικούσης επιτροπής της τοπικής; 
ενώσεως γίνεται δια.μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας, ε·; 
κλεγέντες δε^εωρούνιαι οι κατά τούτην σχετικώς πλειοψηφήοα-ι. 
ντες. Εν περιπτώαει.ιοοψηφίας μεταξύ εκπροσώπων της αυτής?, 
κατηγορίας οργανισμού δήμων, κοινοτήτων.και συνδέσμων δήμων.· · 
ή κοινοτήτων, προτιμάτοι ο εκπρόσωπος της μη αναδειξάσης εκ-·· 
πρύαωΗον επορχίαςχαράιτη.διοικούσηχπιτροπή της τοπικής ε-ι 
νώσεως.καιχάνπΰααιχνέδειξαν τοιούτους ενεργείται κλήρωαις:: 
παρά-iou πραέδροα-τηςσυνελεύσεως, και εν τη αυτή συνεδρία;;

Άρθρον 8
(Άρθρονεθ Ν_Δ_2189/1952, άρθρον μόνον παρ. 3 ΗΛΙ 3968/1959 

και.άρθρον. 3 Ν. 215/1975)
Εκλογή προεδρείου διοικούσης επιτροπής.

Προσωρινή άσκησις αρμοδιοτήτων προέδρου των 
τοπικών ενώσεων.

1. Μετά τηνκατά τα-άνωεκλογήν.ταιμέλή της διοικούσης επι. 
τροπής εκάαιηςτοπικής ενώσεως συνέρχονται εν τη έδρα της το
πικής. ενώσεως; τη προσκλήσει και. υπό. την. προεδρίαν-του· 
δημάρχου της πρωτευαύσηςτομνομού-και εκλέγουν, μεταξύ jiu- 
τών-τον πρόεδρον, αντιπρόεδρον κοτ-γραμματέα της διοικούσης 
επιτροπής. Κατά:ιηναυτή συνεδρίαν εκλέγονται.μεταξύ των μ&— 
λώυτης επιτροπής κοι ανό εν μέλος εκ των εκπροσώπων α) των 
δήμων, β) των κοινοτήτων ή των συνδέσμων δήμων ή κοινοτήτων, 
ως αντιπρόσωποι της τοπικής ενώσεως εις την γενικήν συνέλευ- 
σιν των μελών-της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων, της 
Ελλάδος. Προκειμένοιί-δε-περί.τής τοπικής ενώσεως Αττικής, ως 
τοιούτος εκπρΟοωποςπαοό.τη.γενική συνελεύαει των μελών της 
κεντρικής ενώσεως,εκλέγονταιδύαδια-την οντιπροσώπευσιν των 
δήμων. και-δύαδια-ΐηνανχιπροσώπευσιν των κοινοτήτων ή συν
δέσμων δήμων ή κοινοτήτων.

2. Μέχρι της αναδείξεως των προέδρων των τοπικών ενώσεων 
οσκείτας αρμοδιότητας του προέδρου, καθ' όσον αφορά την διε- 
ξσγωγήν της τρεχούσης υπηρεσίας και την υπογραφήν των ενταλ
μάτων πληρωμών των αμοιβών του προσωπικού και.των κατά τον 
εγκεκριμένου προϋπολογισμόν υποχρεωτικών δαπανών, ο υπηρε- 
σιακόςπροίστάμενος. αστών

Άρθρον 8 ,
(Άρθρον 10 Ν.Δ—2189/1952, άρθρον 73 Ν-Δ. 4260/1962, άρθρον 2 

Ν. 215/1975 και-άρθρον 1 Ν. 715/1977)
Κατάστημα - Προσωπικόν τοπικών ενώσεων.

1. Εκάστη τοπική ένωσις στεγάζετοιχις το δημαρχιακόν κατά
στημα της έδρας αυτής, εν ελλείψει δε επαρκούςχώρου εν αυτώ



εις μισθούμενα δΓ οποφόσεως της διοικούσης επιτροπής αυτής 
(δια γραφεία

2. Η υπηρεσία εκάστης τοπικής ενώσεως διεξάγεται υφ ενδς 
ή πλειόνων υπαλλήλων του δήμου, ένθα η έδρα τούτης, οριζομέ- 
νων δι αποφάσεως του δημάρχου και απασχολουμένων παραλ- 
λήλως προς τα εις τον δήμον κύρια καθήκοντα αυτών,

«Επιτρέπεται η πρόσληψη με απόφαση της διοικούσας επιτρο
πής της τοπικής ένωσης δύο υπαλλήλων με απολυτήριο τουλάχι
στο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου σχολείου 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και μηνιαίες αποδοχές όχι 
ανώτερες του βασικού μισθού και των πάγιων επιδομάτων διοι
κητικού δημοτικού υπαλλήλου με 5ο βαθμό».

«3. Ειδικώς δια τας Τοπικός Ενώσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης 
επιτρέπεται η δΓ αποφάσεως της διοικούσης επιτροπής αυτών 
πρόσληψις μέχρι πέντε ιδιωτών εν συνόλω εχόντων τουλάχιστον 
απολυτήριον γυμνασίου (εξατάξιου) ή λυκείου νέου τύπου επί σχέ- 
σει ιδιωτικού δικαίου.

4. Η διάταξις του άρθρου 13 παρ. 9 ισχύει και δια τας τοπικός 
ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, της αρμοδιότητος του Υπουργού 
Εσωτερικών ασκουμένης υπό του νομάρχου».

«5. Επίσης επιτρέπεται η πρόσληψη με απόφαση της διοικού- 
σας επιτροπής που εγκρίνεται από το νομάρχη του αναγκαίου ε
πιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 
Οι αποδοχές του προσωπικού αυτού καθορίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1198/1972».

Άρθρον 10
(Άρθρον 11 Ν.Δ. 2189/1952)

Συνεδρίασις διοικούσης επιτροπής.

Η Διοικούσα επιτροπή της τοπικής ενώσεως συνέρχεται άπαξ 
του μηνάς ή όταν παρίσταται ανάγκη προς τούτο δια την μελέ
την, συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων επί απασχολούντων τους δή
μους και τας κοινότητας ζητημάτων και συνεργάζεται επί τούτων 
μετά της εν Αθήναις Κεντρικής Ενώσεως.

I
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

- ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

1 Άρθρον 11
(Άρθρον 12 παρ. 1 και 13 Ν.Δ. 2189/1952. άρθρον μόνον παρ. 1 
Ν.Δ. 39Θ8/1959 και άρθρον 19 παρ. 1 Ν. 4337/1964).

Εκλογή συμβουλίου Κεντρικής Ενώσεως 1 2 3 4

1. Τον τέταρτον μήνα από της εγκαταστάσεως των νέων δημο
τικών και κοινοτικών αρχών οι κατά το άρθρον 8 παρ. 1 του παρό
ντος εκλεγέντες αντιπρόσωποι των τοπικών ενώσεων παρά τη 
κεντρική τοισύτη συνέρχονται εις γενικήν συνέλευσιν εν Αθήναις 
και εκλέγουν δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας μεταξύ 
αυτών το συμβούλιον της κεντρικής ενώσεως δήμων και κοι
νοτήτων.

2. Οι αντιπρόσωποι των τοπικών ενώσεων συγκαλούνται εις γε
νικήν συνέλευσιν δια προσκλήσεως οριζούσης τον τόπον και τον 
χρόνον της συνελεύσεως. Την πρόσκλησιν απευθύνει ο δήμαρχος 
Αθηναίων, όσης και προεδρεύει της συνελεύσεως.

3. Το διοικητικόν συμβούλιον της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων 
και Κοινοτήτων της Ελλάδος αποτελείται εξ είκοσι δύο μελών, εκ 
των οποίων δέκα εκλέγονται μεταξύ των αντιπροσώπων των δή
μων, δέκα μεταξύ των αντιπροσώπων των κοινοτήτων και δύο με
ταξύ των αντιπροσώπων των συνδέσμων κοινοτήτων. Η εκλογή 
των αντιπροσώπων των δήμων και κοινοτήτων γίνεται κατά δια
μερίσματα της χώρας, ως κατωτέρω ορίζονται τούτα, μεταξύ των 
αντιπροσώπων των τοπικών ενώσεων εκάστου διαμερίσματος, των 
δε συνδέσμων κοινοτήτων αδιακρίτως διαμερίσματος. Εκλεγέντες 
θεωρούνται εν εκάστη των κατηγοριών τούτων οι κατά σειράν λα- 
βόντες περισσοτέρους ψήφους, αναπληρωματικοί δε οι μετ' αυ
τούς σχετικώς πλειοψηφίσαντες.

4. Πάντα τα τμήματα της χώρας {Στερεά Ελλάς, Πελοπόννησος,

Θεσσαλία. Μακεδονία. Ήπειρος. Θράκη, Νήσοι Αιγαίου, Κρήτη, 
Δωδεκάνησος και Ιόνιοι Νήσοι) εκπροσωπούνται εις το συμβού
λιον της Κεντρικής Ενώσεως Δ.Κ.Ε. δια δύο αντιπροσώπων, ήτοι 
ενός εκ των εκπροσώπων των δήμων και ενός εκ των τοιούτων 
των κοινοτήτων.

Άρθρον 12
(Άρθρον 14 παρ. 2 Ν.Δ. 2189/1952, άρθρον μόνον παρ. 2 Ν.Δ. 
3968/1959, άρθρον 19 παρ. 2 Ν. 4337/1964 και άρθρον 3 Ν. 215/1975).

Εκλογή προεδρείου και εκτελεστικής επιτροπής.

1. Μετά την κατά τα ανωτέρω εκλογήν του συμβουλίου της Κε
ντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων, συνέρχεται τούτο τη 
προσκλήσει και υπό την προεδρίαν του Δημάρχου Αθηναίων, 6- 
ντος αυτοδικαίως προέδρου της Κεντρικής Ενώσεως, ως και του 
διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής ταύτης 
και εκλέγει δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας δύο αντι
προέδρους, ένα γενικόν γραμματέα και ένα έφορον εκ των μελών 
αυτού. Εκλέγονται επίσης και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβου
λίου, άτινα μετά του προέδρου και του γενικού γραμματέως του 
συμβουλίου αποτελούν την εκτελεστικήν επιτροπήν της Κεντρι
κής Ενώσεως.

2. Το Συμβούλιον της ενώσεως δια κανονισμού ορίζει εντός των 
σκοπών αυτού τον τρόπον της εκτελέσεως των καθηκόντων του 
καθώς και τα καθήκοντα της εκτελεστικής επιτροπής.

Άρθρον 13
(Άρθρον 15 παρ. 1 Ν.Δ. 2189/1952, άρθρον 73 παρ. 2 Ν.Δ. 4260/1962, 
άρθρον 5 παρ. 2 έως και 9 Α.Ν. 477/1968 και άρθρον 7 Ν. 215/1975) 

Κατάστημα - Προσωπικόν.

1. Η κεντρική ένωσις δήμων και κοινοτήτων στεγάζεται εις το 
δημοτικόν κατάστημα του Δήμου Αθηναίων, εν ελλείψει δε επαρ
κούς χώρου εν αυτώ εις μισθούμενα δι' αποφάσεως της εκτελε
στικής επιτροπής (δια γραφεία.

2. Οι κανονισμοί που συντάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 14 
του π.δ. 197/1978, είναι:

α) Ο εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών, με τον οποίο καθορί
ζονται η οργάνωση, η διάρθρωση, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών 
και ο αριθμός των θέσεων εργασίας.

β) Ο κανονισμός προσωπικού, με τον οποίο καθορίζονται τα προ
σόντα, ο τρόπος πρόσληψης, οι όροι εργασίας του προσωπικού, 
ο τρόπος υπολογισμού των αποδοχών τους σε αντιστοιχία με το 
μισθολόγιο των δημοτικών υπαλλήλων, το πειθαρχικό δίκαιο, τα 
σχετικά με τη λύση της εργασιακής σχέσης καθώς και κάθε άλλο 
σχετικό θέμα.

γ) Ο κανονισμός διαχείρισης.
3. Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου 

αυτού τοποθετείται με απόφαση της εκτελεσηκής επιτροπής σε 
θέσεις που καθορίζονται από τον κανονισμό της περίπτ. α' της 
προηγούμενης παραγράφου.

4 Η εκτελεστική επιτροπή της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. αποφασίζει για την 
πλήρωση των θέσεων και το διορισμό προσωπικού κάθε κατη
γορίας.

5. Το προσωπικόν της ενώσεως υπάγεται εις την υποχρεωτικήν 
ασφάλισιν του Ταμείου Αοφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υ
παλλήλων, εφαρμοζομένων αναλόγως των περί αοφαλίσεως των 
δημοτικών υπαλλήλων διατάξεων,

Η παρά τη Κεντρική Ενώσει προΟπηρεσία του προσωπικού της 
ενώσεως υφ' οιανδήποτε ιδιότητα δισνυθείσα δύναται να ανσγνω- 
ρισθή ως χρόνος αοφαλίσεως εξαγοραζομένη κατά τας οικείας 
διατάξεις.

6. Το προσωπικόν της ενώσεως ως και τα μέλη της οικογενείας 
αυτού υπάγονται εις την ασφάλισιν του Κλάδου Ασθενείας των 
δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων εφαρμοζομένων αναλόγως 
των επί δημοτικών υπαλλήλων ισχυουσών διατάξεων.

7. Εις εξαιρετικός περιπτώσεις δύναται δΓ αποφάσεως του διοι
κητικού συμβουλίου υποκειμένης εις την έγκρισιν του Υπουργού
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των Εσωτερικών, να ανατίθηιαι η μελέτη ζητημάτων αφορώντων 
εις την τοπικήν αυτοδιοΐκησιν εις ειδικούς επιστήμονας ανεγνω- 
ριομένου κύρους,αμειβομένους δι' ιδιαιτέρας συμφωνίας, εις βά
ρος .του προϋπολογισμού της ενώσεως.

8.Όι διατάξεις των παρ“2 και 7 του άρθρου αυτού της νέας ο- 
ριθμουμενης napr 6 ισχύουν· και για τις τοπικές ενώσεις δήμων 
και καινοτήτωνηπιςταρμοδιόιηταςϊου Υπουργού Εοωτερικών α
σκούμενης απδ το<νομώρχι>ικ0Γ της εκτελεστικής επιτροπής από 
τη διοικούσα εΓπιραπήπηςΤ.Ε-Δ.Κ..

Άρθρον 14
('Αρθρον 16 ΝΔ.ί.2169/1952, άρθρον 77 ΝΑ 3033/1954, άρθρον 6 
παρ,’7*Ά.Ν.-477/5θβ8, άρθρον 7 Ν. 215/1975 και άρθρον 11 π.δ.
924/1976)

■ Κανονισμοί εσωτερικής λειτουργίας και οικονομικής διοικήσεως 
«καΓδιαχειρίσεως. Προληπτικός έλεγχος.

Ί.Άι διοικουοσιεπίτροποί των τοπικών ενώσεων ως και η εκτε- 
. λεσιική επιτροπή:της Κεντρικής Ενώσεως συντάσσουν κανονι
σμούς περί της εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών των, ως 

-και του τρόπου της οικονομικής διοικήσεως και διαχειρίσεως, οί- 
: τινες εγκρίνονται παρά του νομάρχου, πρακειμένου περί τοπικής 
-ενώσεως και παρά του Υπουργού των Εσωτερικών προκειμένου 
ι περί της Κεντρικής Ενώσεως.

2.1-Η ταμιακή υπηρεσία και η διαχείριοις των εσόδων και εξό
δων της κεντρικής ενώσεως και των τοπικών ενώσεων δήμων και 
κοινοτήτωντης Ελλάδος ενεργείται υπό του Ταμείου Παρακατα
θηκών καί Δανείων, παρ' ω κατατίθενταττα υπέρ τούτων-έαοδα.

3.0 τροπος διεξαγωγής της διαχειρίσεως και κινήοεως των λο
γαριασμών των ενώσεων ορίζεται δι’ αποφάσεως του Υπουργού

• των.Εσωτερικών.
4.. ALQναλήψεις εκ tou λογαριασμού τούτου γίνονται δια χρη

ματικών. ενταλμάτων υπογεγραμμένων παρά του προέδρου της 
διοικούσης επιτροπής της τοπικής ενώσεως προκειμένου περί δα- 

. πανών, της τοπικής ενώσεως ή του προέδρου του συμβουλίου της
• Κεντρικής Ενώσεως,· προκειμένου περί δαπανών ταύτης.

5., 'Διν αποφάσεως,του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να επι- 
1 βληθή προληπτικός έλεγχος επί των εν γένει δαπανών της κεντρι-
• κής ενώσεως δήμωνκαι κοινοτήτων της Ελλάδος. Η άσκησις του 
ελέγχου ανατίθεται εις υπάλληλον της διευθύνσεως Οικονομικών 
τοπικής αυτοδιοικήαεως του Υπουργείου επί βαθμώ τουλάχιστον 
δωτοιμΑΤΙ Κλάδου.

'-Αρθρον 15
(Άρθρον 18 Ν.Δ. 2189/1952, άρθρον 16 Ν.Δ. 3388/1955, άρθρον 9 

Ν.Δ. 3777/1957)
Οικονομικόν έτος - προϋπολογισμός, απολογισμός.

5.-Αι αποφάσεις επί του προϋπολογισμού και. απολογισμού υ- 
πόκεινται των μεν τοπικών ενώσεων εις την εγκρισιν του Νομάρ
χου της δε κεντρικής τοιαύτης εις την έγκριοιν του Υπουργού των 
Εσωτερικών.

Άρθρον 17
(Άρθρον 17 Ν.Δ, 2189/1952)

Συνέδρια.

.3.,At περί συγκλήσεωςτων συνεδρίων αποφάσεις των μεν διοι- 
κουσώνεπττρσπώντων τοπικών ενώσεων εγκρίνονται υπό του νο
μάρχου του δε'.Συμβουλίου της Κεντρικής Ενώσεως υπό του 
Υπουργού των Εσωτερικών.

Άρθρον 18
(Άρθρον 20.Ν.Δ. 2199/1952, άρθρον 4 Ν. 215/1975 - σχετικοί διο- 
τάξεις.άρθρ. Τ2, 13 και 14 Ν.Δ. 924/1976)

•Αρμοδιότητες υπηρεσιών Υπουργείου Εσωτερικών.

1. Αι υπό του παρόντος προβλεπόμενοι αρμοδιότητες ασκού

νται προκειμένου μεν περί της κεντρικής ενώσεως υπό του Υπουρ
γού Εσωτερικών, προκειμένου δε περί των τοπικών-ενώσεων 
δήμων και κοινοτήτων υπό του οικείου Νομαρχού'&ιαηηώδΜΟθύν- 
σεως εσωτερικών.

2. Αι επί του προκειμένου αρμοδιότητες του Υπουργού Εσωτε
ρικών ασκούνται δια, των παρ .αυιώ διευθύνσεων 'οικονομικών φο- 
πικής αυτοδιοικήσεως,: δημοτικής και κοινοτικής-δισικηοεως-και 
προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως.

•3. Κάθε αμφισβήτηση, σχετικά με την ερμηνεια.και εφαρμργή 
των διατάξεων του παρόντος για ζητήματα nou-αφορούν ηςοτο- 
πικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων επιλύεται a πάτοναρβώδιο 
νομάρχη και για ζητήματα που αφορούν την κεντρικήενωαήίδή- 
μων και κοινοτήτων επιλύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών*.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Γic την εκλογή και Λειτουργία* των,τνωοκων* ψης 
τοπικής ουτούιοίκηοης π ρω του-βαΟμού

Άρθρο 1

1. Το άρθρο 1 του Γυδ.'197/1978, αντικοθ(σταται·ως εξής: 
«Άρθρο 1

.Σύσταση όνομα-καΤέδρα

1. Για τη μόνιμόχερη-και οργανωμένη συνεργοοιο1 των'δήμων 
και κοινοτήτων, με σκοπό την πραγματοποίηση τωνκοινών.στό
χων τους, συνιστώνται:

■ αί Τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων κατά νομάΤΓ.Ε.Λ,'Κ.), 
στις οποίες συμμετέχουν υποχρεωτικά, ως μέλη, όλοι οι δήμοι και 
οι κοινότητες του νομού με εκπροσώπους τους

β) Σύνδεσμοι τοπικών ενώσεων κατά περιφέρεια (Σ.Τ.ΕΠ.); πλην 
Αττικής, στους οποίους συμμετέχουν υποχρεωτικά,ως μέλη, ό
λες οι τοπικές ενώσεις δήμων Kar κοινοτήτων των νομών της πε
ριφέρειας με εκπροσώπους τους.

γ) Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων ,της ύΕλλάδας 
(Κ.ΕΔ.Κ.Ε), στην οποία συμμετέχουν-υποχρεωτικά, άλες οι τοπι
κές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων του κράτους με εκπροσώπους 
:τους.

2. Κάθε Τ.Ε-Δ.Κ-, φέρει την ονομαοία «Τοπική ένωση Δήμων και 
Κοινοτήτων» που συμπληρώνεται με το όνομα του οικείου νομού. 
Κάθε Σ.Τ.ΕΠ., φέρει την ονομασία «Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσε
ων Δήμων κοι Κοινοτήτων» που συμπληρώνεται, με το όνοματης 
οικείας περιφέρειας.

3. Οι Τ.Ε.Λ.Κ., οι Σ.Τ.Ε-Γ1.· και η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., είναι νομικά πρόσω
πα ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στην εποατεία του Υπουργού 
Εσωτερικών

4. Έδρα της Τ.Ε.Δ.Κ., είναι η πρωτεύουσα του οικείου νομού. 
Έδρα του Σ.Τ.ΕΠ., είναι η έδρα της περιφέρειας και.έδρα της 
Κ.ΕΔ.Κ.Ε, η-Αθήνα.»

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του π.δ. 197/1978,ανηκα8ί- 
σταται ως εξής:

•Οι Τ.Ε.Δ.Κ., οι Σ.Τ.ΕΠ. και η· Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., έχουν ως σκοπό την 
προαγωγή του θεαμού της·πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, 
την έρευνα και. μελέτη δημοτικών και κοινοτικών ζητημάτων, την 
υποβοήθηση της μεταξύ των ΟΤΑ συνεργασίας και τη συγκέντρω
ση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών αε γενικά και ειδικά 
ζητήματα της τοπικήςαυτοδιοίκησης.

3. Το άρθρο 3 του π.δ. 197/19?6.όπως οντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 70 του ν. 1416/1964, αντικαθίσταται.ως εξής:

«Άρθρο 3 
Πόροι

Οι Τ F Λ Κ οι Σ.Τ.ΕΠ. και οι Κ.ΕΔ.Κ.Ε. έχουντους-εξήςΉΔροος:
α) Τις εισφορές των μελών τους, δήμων και κοινοτήτων, που 

πραγματοποιούν ετήσια τακτικά εοοδα πανω-απρ πεντακόσιες χι
λιάδες δραχμές. Οι εισφορές καθορίζονται με απόφαση του Υπουρ-


