ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στην πρόταση νόμου «για την εκλογή και λειτουργία των ενώσε
ων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με αυτήν την πρόταση νόμου, τροποποιείται το Προεδρικό Διόταγμα 197/1976 με το οποίο κωδικοποιήθηκαν σε ενιαίο κείμενο
νόμου οι διατάξεις περί Τοπικών Ενώσεων και της Κεντρικής Έ
νωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.
Βασικές αρχές της πρότασης νόμου είναι:
α) Η καθιέρωση του συστήματος της απλής αναλογικής για την
εκλογή των αντιπροσώπων στις συνελεύσεις και για την εκλογή
των οργάνων των Ενώσεων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.
β) Η καθιέρωση συστήματος που εξασφαλίζει την αντιπροσω
πευτική γεωγραφικά 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 προτεινόμενες νέες αρχές που πρέπει να καθορίζουν την ε
κλογή και λειτουργία των ενώσεων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοί
κησης, ανταποκρίνονται στις εμπειρίες της Αυτοδιοίκησης και στα
αιτήματά της, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί σε πλήθος αποφάσεις
δημοτικών, κοινοτικών συμβουλίων, Τοπικών Ενώσεων Δήμων και
Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Kat 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.Δ.Κ.Ε (Καλαμάτα Δεκέμβριος '89) συζητώντας το νομοσχέδιο,
με πολύ μεγάλη πλειοψηφία κατέληξε σε ψήφισμα στο οποίο αναφέρεται: «Να τροποποιηθεί το π.δ. 197/78 με σκοπό να εκσυγ
χρονιστεί η λειτουργία των Τ.Ε.Δ.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 και πληθυσμιακά σύστημο 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 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.. 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 άνισηεκπροσώπηση των Ο.Τ.Α. στις ενώσεις.
- Αυξάνεται ο αριθμός των αντιπροσώπων στις 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. στις 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 εκλέγοντ ι στα όργανα των ενώσεων Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.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 αναφέρεται: «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 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 την συμπόρευση στα κοινά προβλήματα.
2. Το αναλογικό γεωγραφικό και πληθυσμιακά σύστημο 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. Για 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, στις 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 άνισηεκπροσώπηση 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 (Δ.Σ.) ώστε να διευρυν&εί η δυνατότητα εκ
προσώπησης των Ο.Τ.Α. στις Τ.Ε.Δ.Κ. και των νομών και περιφε
ρειών στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και να λειτουργήσει καλύτερα το σύστημα
της πολιτικής, γεωγραφικής και πληθυσμιακής αντιπροσώπευσης.
• Καθιερώνεται η-ίση-δυνατότητα-όλων των αιρετών.δημάρχων,
προέδρων κοινοτήτων, δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, να
εκλέγονται ως-αν,τπιρόαωπαι.ατιςιαυνελεύσεις και στη συνεχεία
να εκλέγονταιαταιάργανατων ενώσεων.
Οι κυριότερεςτραπσποιηαειςταυ π.δ. 197/1976. που προτεινονται είναι οι εξής:
Άρθρο 1
- Με την παρ. 1 θεσμοθετούνται, πέρα από τις προβλεπόμενες
σήμερα Τ.Ε.Δ.Κ. και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.. και οι Σύνδεσμοι Τοπικών Ε
νώσεων Περιφέρειας (Σ.Τ.Ε.Π.).
Ο αριθμός των Σ.Τ.Ε.Π. είναι δεκατρείς ήτοι ένας Σ.Τ.Ε.Π. ανό
διοικητική περιφέρεια.
Επίσης, με τις.&ιατάζεις του άρθρου δεν προβλέπεται η συμμε
τοχή στις Τ.Ε.Δ.Κ. των συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων.
- Η παρ. 2 τροποποιεί το άρθρο 2 του π.δ. 197/1978. Οι Τ.ΕΣΚ.,
οι ΣΤ.Ε.Π. και η Κ.Ε-Δ.Κ.Ε. αποσαφηνίζεται ότι επιδιώκουν την ι
κανοποίηση οκοπών της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
- Με την παρ. 3 γίνεται .ανακατανομή του ποσού της εισφοράς
των δήμων και κοινοτήτων μεταξύ των Τ.Ε.Δ.Κ. και της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
αλλά και των νεοσυνιστώμενων ΣΓΓ.Ε'.Π. και ορίζεται ότι η εισφο
ρά των Ο.Τ.Α. θα εισάγεται σε ειδικό λογαριασμό στο Ταμείο Πα
ρακαταθηκών και Δανείων και κατανέμεται στις Τ.Ε,Δ-Κ^και τους
Σ.Τ.Ε.Π. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ F λ Κ F
- Στην παρ. 4:
α) Προβλέπεται ότι οι Τ.Ε.Δ.Κ. πλην Νομού Αττικής, διοικούνται
από έντεκα (11) μέλη και όχι από εννέα (9) όπως.είναι μέχρι.τώρα,
ενώ η Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Αττικής διοικείται από δεκαεννέαμέλη (19)
και όχι από έντεκα (11) όπως μέχρι σήμερα και
β) προσδιορίζεται νέος τρόπος εκπροσώπησης των δήμων καί
των κοινοτήτων, στη διοικούσα επιτροπή.
-Στην παρ. 5 ορίζεται ότι μέλη της γενικής συνέλευσης των
Τ.Ε.Δ.Κ., είναι οι εκπρόσωποι των δήμων και των κοινοτήτων και
όχι και των συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, όπως ίσχυε μέχρι
σήμερα.
- Με την παρ. 6 ο.αριθμός των εκπροσώπων των δήμων και κοι
νοτήτων στη γενική συνέλευση της Τ.Ε.Δ.Κ., προσδιορίζεται οε
συνάρτηση με τον αριθμό των μελών κάθε δημοτικού και κοινοτι
κού συμβουλίου, σε τρόπο ώστε να υπάρχει τελικά μια αναλογι
κή, κατά πληθυσμό, εκροαώπηση των δήμων και των κοινοτήτων
σ' αυτή. Αντίθετα μέχρι σήμερα, οι δήμοι και οι κοινότητες έστελ
ναν από έναν εκπρόσωπό τους στη γενική συνέλευση.
Επίσης, με τις ρυθμίσειςτου άρθρου αστού προσδιορίζεται και
το εκλογικό σύστημα που εφαρμόζεται για την εκλογή των εκπρο
σώπων,-αε δήμους που εκλέγουν πάνω από τρεις εκπροσώπους.
Το εκλογικό αυτό σύστημα είναι η απλή αναλογική.
Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε τέτοια δυνατότητα,.αφού.όπως προαναφέρεται, όλοι οι ΟΤΑ έστελναν ατη ΓΧ-από.έναν εκπρόαωπο.
--Μετην παρ. 7: α) Προβλέπεται η εκλογή τριμελούς προε
δρείου της γενικήςΣυνέλευσης (Γ.Σ.) ενώ μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν.
β) Προβλέπεται ότι, η εκλογή των μελών της διοικούσας επι
τροπής γίνεται από τριμελή .εφορευτική επιτροπή.
γ) Ορίζεται ότι, κστάτην εκλογή των μελών της διοικούσας ε
πιτροπής παρίστοται και δικασπκόςτιντπτρόσωττος, ενώ μέχρι σή
μερα δεν προβλεπόταν.
δ) Η εκλογή των μελών της διοικούσας επιτροπής και των εκ
προσώπων της Γ\Σ της Τ.ΕΣΚ. στη Γ.Σ. της Κ..Ε.Δ.Κ.Ε, ορίζεται
ότι, γίνεται καιά.συνδυασμούς μετά. από. υποβολή σχετικής δή
λωσης στον οικείο νομάρχη.
ε) Ορίζεται ότι η εκλογή των μελών της διοικούσας επιτροπής
της ΤΣΔ.Κ. γίνεται με το εκλογικό σύστημα της απλής ανα
λογικής.
σχ)Τέλος, η εκλογή των εκπροσώπων της γενικής συνέλευσης

της Τ.Ε.Δ.Κ. στη γενική συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ορίζεται ότι, γί
νεται με την απλή αναλογική και κατά συνδυασμούς που καταρτί
ζονται κατά περιφέρεια και προσδιορίζεται ο αριθμός των
εκπροσώπων των Τ.Ε.Δ.Κ. οε συνάρτηση μετον πληθυαμό της κα
θεμιάς περιφέρειας.
Στην παρ. 8 ορίζεται ότι, τα μέλτητης διοικούσας επιτροπής
της Τ.Ε.Δ.Κ., μειο την εκλογή τους, καλούνται γιαπην«κ·λογή του
προεδρείου της από το μέλος-που έλαβε τους περισσότερους
σταυρούς και όχι από το δήμαρχο τηςέδρας της Τ.Ε.Δ.Κ., όπως
γινόταν μέχρι σήμερα.
- Με την παρ. 9:
α) Ορίζεται ότι, κάθε Τ.Ε.Δ-Κ..έχει ίδια, καιαστημα,και δεν στε
γάζεται στο κατάστημα του δήμου της έδρας του νομού, όπως γι
νόταν συνήθως μέχρι σήμερα και
β) παρέχεται η ευχέρεια στη διοικούσα επιτροπή να καταρτίζει
κανονισμό λειτουργίας της και με αυτόν να προβλέπει-το προσω
πικό που απαιτείται κατα κατηνορίες, τα προσόντα και τους κλά
δους αυτούς.
Επίσης, προβλέπεται να_καχαρτίζεται γιατο πια πάνω προσω
πικό (πλην αυτού που υπηρετεί.σήμερα) συλλογική σύμβαση .ερ
γασίας.
Για την πρόσληψη του.πιο πάνω προσωπικού δεν απαιτείται έ
γκριση της,αχειικήςιαπόφασης της διοικούσας επιτροπής, όπως
γινόταν μέχρι σήμερα.
- Στην παρ. ΙΟορίζεται ότι, όλα τα θέματα που αφορούν τις συ
νεδριάσεις της διοικούσας επιτροπής, ο τρόπος σύγκλησής της,
η αηοιτούμεμη απαρτία και.ο τρόπος λήψης αποφύσεων, καθορί
ζονται, με ταν.· κανόνισμά της.
Επίσης, με.το ίδιαάρθρο προωθείταιη αυνεργααίατων Τ.Ε.Δ.Κ.
με την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. αλλά και με τουςΣΤ.Ε.Π..
-Με την παρ. 11:
α).Θεσμοθετείται γενική συνέλευση.του Σ.Τ.Ε.Π..
β) Προβλέπεται ότι το διοικητικό συμβούλιο του Σ.Τ.Ε.Π. είναι
πενταμελές.
γ) Ορίζεται ότι η εκλογή των μελών του διοικητικού συμβουλίου
ατού Σ-T.EJl. γίνεται.κατά συνδυασμούς, με απλή αναλογική.
δ) Προβλέπεται η δυνατότητα-στέγασης του Δ.Σ. του Σ.Τ.Ε.Π.
στο δημοτικό κατάστημα της έδρας της περιφέρειας και
ε) ορίζεται κάθε πότε θα·συνεδριάζει το Δ.Σ. του Σ.Τ.Ε.Π. και
ότι τα θέματα-ττου-αφορούν τις συνεδριάσεις, ο τρόπος σύγκλησηςτου.ΔΣ, η απαιτούμενη απαρτία,και ο τρόπος λήψης των α
ποφάσεων, θα ρυθμίζονται με.κανονισμό.που ψηφίζεται από τα
ΔΣ. του.
- Με την παρ. 12:
α) Ορίζεται ότι, η σύγκληση των μελών της γενικής συνέλευ
σης γίνεται στην Αθήνα με πρόσκληση του δημάρχου Αθηναίων.
β) Προβλέπεται η εκλογή τριμελούς προεδρείου τηςγενικής συ
νέλευσης ως. και τραιελαύς εφορευτικής επιτροπής.
γ) -θεσμοθετείται ττττπραυσίαδικαστικου -κατά την εκλογήτων
μελών του ΔΣ. της Κ F.A.K-E..
δ) Ορίζεται άτι, τη Λ 7 της Κ.Εά.Κ.Ε. έχει 43 μέλη και όχι είκο
σι τρία, άπως,ήταν μέχρι σήμερα και
εί αρίζεται άτς ο.αριθμός των μελών-που εκλέγει καθεμία από
τις 13 περιφέρειες στο ΔΣ.της ΚίΕ.Δ-Κ-Ε., είναι συνάρτηση του
πληθυσμού τους και Οτι η εκλογή των μελών του ΔΣ της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
γίνεται κατά συνδυασμούς με απλή αναλογική.
- Στην παρ. 13αρίζετατάτι, η εκτελεστική επιτροπή της Κ.Εά.Κ.Ε
απατελείταιαπάτσν πρόεδρο και άλλα έξι (6) μέλη και ότι α πρό
εδρος του.ΔΣ εκλέγεται και,δεν ορίζεται ex officio, όπως γινό
ταν μέχρι σήμερα.
- Στην παρ. 14-ορίζεται.άτι, μεταπόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.
καταρτίζεταυκανανωμόςλεπαυργίαςτων υπηρεσιώντου και ότι
με τον κανονισμό, αυτόν:
α) Προσδιορίζονται οι θέσεις του προσωπικού της ΚΣΔ.Κ.Ε.,
κατά κατηγορία, ταπροσόντα, η μισθολογική και βαθμολογική ε
ξέλιξη και ο τρόπος πρόσληψης του προσωπικού.
β) Ορίζεται ότι, το ύψος τοαμισθού και των προσαυξήσεων ταυ
προσωπικού, εκτός εκείνου παυ υπηρετεί σήμερα, καθορίζεται με

συλλογική σύμβαση εργασίας.
γ) Το προσωπικό που θα προσλαμβάνεται από την ψήφιση του
νομοσχεδίου αυτού, 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.Ε.Δ.Κ.Ε., εφαρμόζονται και στην περίπτωση των Σ.Τ.Ε.Π..
- Με την παρ. 16 καταργείται η δυνατότητα που υπήρχε για ά
σκηση ελέγχου σκοπιμότητας στις αποφάσεις των Τ.Ε.Δ.Κ.,
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και Σ.Τ.Ε.Π. και ορίζεται ότι, στις αποφάσεις αυτές θο
ασκείται μόνο έλεγχος νομιμότητας.
- Με την παρ. 17 καταργείται η υποχρέωση που υπήρχε στις
Τ.Ε.Δ.Κ. και στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. γιο 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 Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 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 Τ.Ε.Δ.Κ., Σ.Τ.Ε.Π. και την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.,
προκειμένου να εμφανίζονται εφεξής σε 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
Γρηγόρης Γιάνναρος
Μανόλης Δρεττάκης
Μαρία Δαμανάκη
Δημήτρης Κωστόπουλος
Φώτης Κουβέλης
Ανδρέας Λεντάκης
Μίμης Ανδρουλάκης
Νίκος Γαλανός
Τραϊανός Χατζηδημητρίου
Κωνσταντίνος Ρήγας
Αντώνης Σκυλλάκος
Πάνος Σκοτινιώτης
Παναγιώτης Κοσιώνης
Γεράσιμος Αραβανής
Θανάσης Παφίλης
Ευστράτιος Κόρακας
Αλέξιος Σεβαστάκης
Νίκος Κωνσταντόπουλος

α) Τοπικαί κατά περιφέρειαν νομού ενώσεις δήμων και κοινά
τήτων, εις ας συμμετέχουν υποχοεωτικώς, 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 τοπικαί 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», συμπληρουμένην δια του ονόματος του οικείου νομού, η δε Κεντρική Ένωσις
ονομάζεται «Κεντρική Ένωσις Δήμων και Κοινοτήτων της
Ελλάδος».
3. Αι ανωτέρω κατά νομόν τοπικαί ενώσεις και η κεντρική τοιαύτη
είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, αναγνωριζόμενοι ως
τοιαύτα δια του παρόντος νόμου και υπαγόμενοι υπό την εποπτείαν του Υπουργού των Εσωτερικών.
4. Έδρα εκάστης κατά νομόν τοπικής ενώσεως είναι η πρωτεύ
ουσα του οικείου νομού, της δε κεντρικής τοιαύτης αι Αθήναι.
Άρθρον 2
(Άρθρον 2 Ν.Δ. 2189/1952)
Σκοποί
Αι κατά νομόν τοπικαί 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 υποβοήθησιν 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 ποσοστό μισό στα εκατό (1/2%) μέχρι ένα
στα εκατό (1 %) επί των τακτικών εσόδων του προτελευταίου έ
τους που αφορά ο προϋπολογισμός. Η εισφορά εγγράφεται ως
υποχρεωτική στους προϋπολογισμούς των υπόχρεων οργανισμών
Από το παραπάνω ποσοστό εβδομήντα στα εκατό (70%) εισάγεται 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
ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
και της κεντρικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων Ελλάδας και ει
σήγηση του αρμόδιου νομάρχη, από την τακτική οικονομική ενί
Άρθρον 1
σχυση που δικαιούται ο δήμος ή η κοινότητα, μέσα στο πρώτο
(Άρθρον 1 Ν.Δ. 2189/1952)
εξάμηνο του επόμενου έτους.
Σύστασις, όνομα και έδρα
β) Τα έσοδα από συνδρομές του δελτίου που εκδίδει η κεντρι
κή ένωση ή τα έσοδα άλλων όμοιων εκδόσεων.
1.
Δια την νομιμωτέραν και ωργανωμένην συνεργασίαν των δή γ) Τα έσοδα από ενισχύσεις, επιχορηγήσεις, δωρεές, εισφορές
μων και κοινοτήτων προς πραγματοποίησιν των κοινών αυτών σκο και κρατήσεις.
πών συνιστώνται:
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 νομόν τστττκή ένωσις δήμων και κοινοτήτων αποτελείται απόττύντας τους δήμους, τατκοινότητας και τους συν
δέσμους κοινοτήτων τουι νομού kcl όιοικείται υπο επιτροπής ε£
εννέα μελών, εξ ων τέσσαρα εκπροσωπούν τους δήμους, τέσσαρα τας κοινότητας -και εν τους συνδέσμους κοινοτήτων. Ούτοι ε
κλέγονται υπό γενικής συνελεύσεως πάντων των εκπροσώπων ίων
δήμων, κοινοτήτων και συνδέσμων δήμων ή κοινοτήτων, κατά τας
διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος, πλην του δημάρχου
τηςπρωτευούσης του νομού, ή του υπ αυτού οριζομένου βοηθού
δημάρχου, όντος αυτοδικαίως, μέλους της διοικούσης επιτροπής.
Ειδικώτερον ως προς την τοπικήν ένωσιν του νομού Αττικής εκλέ
γονται ως μέλη της διοικούσης επιτροπής πέντε εκπρόσωποι των
δήμων, πέντε των κοινοτήτων και εις των συνδέσμων κοινοτήτων,
εψ' όσον υφίστανται τοιούτοι.
2. Εις νομούς ένθα δεν υφίστανται εν ενεργεία σύνδεσμοι κοι
νοτήτων δεν εκπροσωπούνται ούτοι παρά τη τοπική ενώσει, του
αριθμού των μελών της διοικούσης επιτροπής τούτης περιοριζομένου κατά εν.

Άρθρον 5
(Άρθρον 5 Ν.Δ. 2189/1952)
Μέλη διοικούσης επιτροπής και θητεία αυτών.
1. Μέλη της διοικούσης επιτροπής της τοπικής ενώσεως είναι:
α) ως εκπρόσωποι των δήμων, δήμαρχοι, β) ως εκπρόσωποι των
κοινοτήτων, πρόεδροι κοινοτήτων και κοινοτικοί σύμβουλοι, γ) ως
εκπρόσωποι των συνδέσμων κοινοτήτων, μέλη συμβουλίου συν
δέσμων κοινοτήτων. Εις νομούς ένθα δεν υφίστανται τέσσαρες
ή πλείονες δήμοι, εκπρόσωποι των δήμων παρά τη διοικούση επι
τροπή της τοπικής ενώσεως είναι: α) εάν υφίσταται εις μόνον δή
μος, ο δήμαρχος αυτοδικαίως και τρεις δημοτικοί σύμβουλοι,
οριζόμενοι δι' αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου, β) εάν υφίστανται δύο δήμοι, οι δύο δήμαρχοι αυτοδικαίως και ανά εις δη
μοτικός σύμβουλος εξ εκάστου δήμου, οριζόμενοι ως άνω και γ)
εάν υφίστανται τρεις δήμοι, οι τρεις δήμαρχοι αυτοδικαίως Kat εις
δημοτικός σύμβουλος εκ του δήμου της έδρας του νομού, οριζό
μενος ως άνω.
2. Η θητεία των μελών της διοικούσης επιτροπής της τοπικής
ενώσεως ακολουθεί την δημοτικήν περίοδον.

Άρθρον 6
■(Άρθρον 6 Ν.Δ. 2189/1952)
Εκπρόσωποι δημοτικών και κοινοτικών αρχών εις Γενικήν
Συνέλευσιν τοπικών ενώσεων.
1. Εντός δύο μηνών το βραδύτερον από της εγκαταστάσεως των
νέων δημοτικών ή κοινοτικών αρχών, τα δημοτικά ή κοινοτικά συμ
βούλια ή τα συμβούλια των συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, δΓ
αποφάσεως αυτών ορίζουν τον εκπρόσωπόν των εις την κατά το
άρθρ. 7 παρ. 1 γενικήν συνέλευσιν της τοπικής ενώσεως του νο
μού. Εκπρόσωποι εκάστου δήμου ή κοινότητος ή συνδέσμου κοι
νοτήτων παρά τη γενική συνελεύσει δύνανται να είναι οι εκλέξιμοι
κατά τας διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 ως μέλη της διοικούσης
επιτροπής της τοπικής ενώσεως.
2. Αι αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και
των τοιούτων των συνδέσμων κοινοτήτων περί ορισμού των ανω
τέρω εκπροσώπων, ανακοινούνται αμελλητί εις τον νομάρχην, ό
σης επιλύει και τα αναφυόμενα σχετικά ζητήματα.

Άρθρον 7
(Άρθρα 7 και 8 Ν.Δ. 2189/1952)
Γ ενική Συνέλευσις. Εκλογή διοικούσης επιτροπής
τοπικών ενώσεων.
1. Εντός μηνός οπό της εκπνοής της κατά το άρθρον 6 παρ. 1
διμήν.ου προθεσμίας, ο δήμαρχος της πρωτευούσης τουινομού δια
προκηρύξεως αυτού καλεί τους ορισθέντας κατά τα άνω.εκπροοώπους παρά τη τοπική ενώσει εις ημέραν παρ αυτού οριζομένην. δια την συγκρόχησιν γενικής συνελεύσεως προς εκλογήν της
διοικούσης επιτροπής της τοπικής ενώσεως, και συζήτηοιν γενι
κής φυσεως θεμάτων τοπικής αυτοδιοικήσεως.
2. Πας εκπρόσωπος δήμου, κοινότητος ή συνδέσμου κοινοτή
των επιθυμιών να εκλεγή μέλος της διοικούσης επιτροπής της το
πικής ενώσεως. υποβάλλει περί τούτου δήλωσιν εις τον νομάρχην
τρεις τουλάχιστον ημέρας προ της οριοθείσης δια την διεξαγω
γήν της γενικής συνελεύσεως. Δύνανται επίσης να είναι υποψή
φιοι και οι προταθέντες υπό πέντε τουλάχιστον εκπροσώπων, της
προτάσεως.αυτών καταιιθεμέν.ης εις τον νομάρχην ως άνω.
3. Η εκλογή των μελών της διοικούσης επιτροπής της τοπικής
ενώσεως γίνεται δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας,, εκλεγέντες δε.θεωρούνται οι κατά τούτην σχετικώς πλειοψηφήσαντες. Εν περιπτώσει ισοψηφίας μεταξύ εκπροσώπων της αυτής
κατηγορίας οργανισμού δήμων, κοινοτήτων και συνδέσμων δήμων
ή κοινοτήτων, προτιμάται.ο εκπρόσωπος της μη αναδειξάσης εκ
πρόσωπον επαρχίας παρά τη διοικούση επιτροπή της τοπικής ε
νώσεως και εάν πάσαι ανέδειξαν τοιούτους ενεργείται κλήρωσις
παρά του.προέδρου της.συνελεύσεως. και εν τη αυτή συνεδρία.
Άρθρον 8
(Άρθρον 9 Ν.Δ. 2189/1952, άρθρον μόνον παρ. 3 Ν.Δ/ 3968/1959
και άρθρον 3 Ν. 215/1975)
Εκλογή προεδρείου διοικούσης επιτροπής.
Προσωρινή άσκησις αρμοδιοτήτων προέδρου των
τοπικών ενώσεων.
1. Μετά την κατά τα άνω εκλογήν τα μέλη της διοικούσης επι
τροπής εκάστης τοπικής ενώσεως συνέρχονται εν τη έδρα της το
πικής ενώσεως, τη προσκλήσει και υπό την προεδρίαν του
δημάρχου της .πρωτευούσης του νομού και εκλέγουν μεταξύ αυ
τών τον πρόεδρον, αντιπρόεδρον και γραμματέα της διοικούσης
επιτροπής. Κατά την αυτή συνεδρίαν εκλέγονται μεταξύ των με
λών της επιτροπής και ανά 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 συνέλευσιν των μελών της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της
Ελλάδος. Π ροκειμένου δε περί της τοπικής ενώσεως Αττικής, ως
τοιούτος εκπρόσωπος παρά τη γενική συνελεύσει των μελών της
κεντρικής ενώσεως, εκλέγονται δύο δια.την αντιπροσώπευσιν των
δήμων και δύο δια την αντιπροσώπευσιν των κοινοτήτων ή συν
δέσμων δήμων ή κοινοτήτων.
2. Μέχρι της αναδείξεως των προέδρων των τοπικών ενώσεων
ασκεί τας αρμοδιότητας του προέδρου, καθ' όσον αφορά την διε
ξαγωγήν της τρεχούσης υπηρεσίας και την υπογραφήν των ενταλ
μάτων πληρωμών των αμοιβών του προσωπικού και των κατά τον
εγκεκριμένον προϋπολογισμόν υποχρεωτικών δαπανών, ο υπηρε
σιακός προϊστάμενος αυτών.
Άρθρον 9
(Άρθρον 10 Ν_Δ. 2189/1952, άρθρον 73 Ν.Δ. 4260/1962, άρθρον 2
Ν. 215/1975 καί άρθρον 1 Ν. 715/1977)
Κατάστημα - Προσωπικόν τοπικών ενώσεων.
1. Εκάστη τοπική ένωσις στεγάζεται εις το δημαρχιακόν κατά
στημα της έδρας αυτής, εν ελλείψει δε επαρκούς χώρου εν αυτώ
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Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρος, Θράκη. Νήσοι Αιγαίου, Κρήτη,
εις μισθούμενα δι' αποφάσεως της διοικούσης επιτροπής αυτής
Δωδεκάνησος και ίόνιοι Νήσοι) εκπροσωπούνται εις το συμβού
ίδια γραφεία
λιον της Κεντρικής Ενώσεως Δ.Κ.Ε. δια δύο αντιπροσώπων, ήτοι
2. Η υπηρεσία εκάστης τοπικής ενώσεως διεξάγεται υφ' ενός
ενός εκ των εκπρόσωπων των δήμων και ενός εκ των τοιούτων
ή πλειόνων υπαλλήλων του δήμου, ένθα η έδρα τούτης, οριζομέτων κοινοτήτων
νων δι' αποφάαεως του δημάρχου και απασχολουμένων παραλλήλως προς τα εις τον δήμον κύρια καθήκοντα αυτών.
Άρθρον 12
«Επιτρέπεται η πρόσληψη με απόφαση της διοικούσας επιτρο
πής της τοπικής ένωσης δύο υπαλλήλων με απολυτήριο τουλάχι (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).
στο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή άλλου ισότιμου σχολείου
Εκλογή προεδρείου και εκτελεστικής επιτροπής.
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και μηνιαίες αποδοχές όχι
ανώτερες του βασικού μισθού και των πάγιων επιδομάτων διοι
1. Μετά την κατά τα ανωτέρω εκλογήν του συμβουλίου της Κε
κητικού δημοτικού υπαλλήλου με 5ο βαθμό».
ντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων, συνέρχεται τούτο τη
«3. Ειδικώς δια τας Τοπικός Ενώσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης
προσκλήσει και υπό την προεδρίαν του Δημάρχου Αθηναίων, όεπιτρέπεται η δι αποφάσεως της διοικούσης επιτροπής αυτών
ντος αυτοδικαίως προέδρου της Κεντρικής Ενώσεως, ως και του
πρόσληψις μέχρι πέντε ιδιωτών εν συνόλω εχόντων τουλάχιστον
διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής επιτροπής τούτης
απολυτήριον γυμνασίου (εξατάξιου) ή λυκείου νέου τύπου επί σχέκαι εκλέγει δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας δύο αντι
σει ιδιωτικού δικαίου.
4.
Η διάταξις του άρθρου 13 παρ. 9 ισχύει και δια τας τοπικός προέδρους, ένα γενικόν γραμματέα και ένα έφορον εκ των μελών
αυτού. Εκλέγονται επίσης και δύο μέλη του Διοικητικού Συμβου
ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, της αρμοδιότητος του Υπουργού
λίου, άτινα μετά του προέδρου και του γενικού γραμματέως του
Εσωτερικών ασκούμενης υπό του νομάρχου».
συμβουλίου αποτελούν την εκτελεστικήν επιτροπήν της Κεντρι
«5. Επίσης επιτρέπεται η πρόσληψη με απόφαση της διοικούσας επιτροπής που εγκρίνεται από το νομάρχη του αναγκαίου ε κής Ενώσεως.
2. Το Συμβούλιον της ενώσεως δια κανονισμού ορίζει εντός των
πιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
σκοπών αυτού τον τρόπον της εκτελέσεως των καθηκόντων του
Οι αποδοχές του προσωπικού αυτού καθορίζονται σύμφωνα με τις
καθώς και τα καθήκοντα της εκτελεστικής επιτροπής.
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 μηνός 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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Άρθρον 11
(Άρθρον 12 παρ. 1 και 13 Ν.Δ. 2189/1952, άρθρον μόνον παρ. 1
Ν.Δ. 3968/1959 και άρθρον 19 παρ. 1 Ν. 4337/1964).
Εκλογή συμβουλίου Κεντρικής Ενώσεως.
1. Τον τέταρτον μήνα από της εγκαταστάοεως 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 τοιαύτη 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, όστις 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 ταύτα, μεταξύ των
αντιπροσώπων των τοπικών ενώσεων εκάστου διαμερίσματος, των
δε συνδέσμων κοινοτήτων αδιακρίτως διαμερίσματος. Εκλεγέντες
θεωρούνται εν εκάστη των κατηγοριών τούτων οι κατά σειράν λαβόντες περισσοτέρους ψήφους, αναπληρωματικοί δε οι μετ' αυ
τούς σχετικώς πλειοψηφίσαντες.
4. Πάντα τα τμήματα της χώρας (Στερεά Ελλάς, Πελοπόννησος,

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,
ελλείψει δε επαρ
κούς χώρου εν αυτώ εις μισθούμενα δΓ 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 εκτελεστικής 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 Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υ
παλλήλων, εφαρμοζομένων αναλόγως των περί ασφαλίσεως των
δημοτικών υπαλλήλων διατάξεων.
Η παρά τη Κεντρική Ενώσει προϋπηρεσία του προσωπικού της
ενώσεως υφ' οιανδήποτε ιδιότητα διανυθείσα δύναται να αναγνωρισθή ως χρόνος ασφαλίσεως 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 δι' αποφάσεως του διοι
κητικού συμβουλίου υποκειμένης εις την έγκρισιν του Υπουργού
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και κοινοτήτων της αοαοδιοτητας του ν πουρνού Εσωτερικών α
σκούμενης από το νομάρχη και της εκτελεστικής επιτροπής από
τη διοικούσα επιτρσπ" της Τ.Ε.α.·
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Κανονισμοί εσωτερικής λειτουργίας και οικονομικής όιοικήσεως
και διαχειρίσεως Προληπτικός έλεγχος

·. τα: προκειμένου μεν περί της κεντρικής ενώσεως υπό του Υπουρνου Εσωτερικών, προκειμένου δε περί των^ τοπικών ενωαεων
δήμων και κοινοτητω: υπέ του οικείου Νομάρχου δια της έκευθυν
εοωτεριινυν.
2. Αι επί του προκειμένου αρμοδιότητες του Υπουργού Εσωτε
ρικών ασκούνται δια, των παρ αυτώ διευθύνσεων οικονομικών το
πικής αυτοδιοικήοεως. δημοτικής και κοινοτικής όιοικήσεως και
προσωπικού ορνανιομών τοπικής αυτοδιοικήοεως.
•Δ. Κάδε αμφισβήτηση, σχετικά με την ερυπνεια και εφαρμογή
των διατάξεων του παρόντος γιο ζητήματα που αφορούν τις το
πικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων επιλύεται απο τον αρμόδιο
νομάρχη και via ζητήματα που αφορούν την κεντρική ένωση δή
μων
κοινοτήτων επιλύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών».

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
1. Αι διοικουσαι επίτροποί των τοπικών ενώσεων ως και η εκτε
λεστική επιτροπή της Κεντρικήν Ενώσεως οιιντόσπουν κανονι
σμούς περί Της εσωτερικής κυιιυυμγιυμ >υ, υιι: ίυευιων ν. ως
και του τροπου της οικονομικής ό.α.κηομως και οιαχειρίοεω^, ο.
τινες εγκρίνονται nape του νομάρχου, προκειμένου περί τοπικής
ενώσεως και παρά του Υπουργού των Εσωτερικών προκειυένου
περί της Κεντρικής Ενώοεως.
2. Η ταμιακή υπηρεσία και η διαχειρισις των εσόδων και εξό
δων της κεντρικής ενώσεως και των τοπικών ενώσεων δήμων και
κοινοτήτων της Ελλάδος ενεργείτα. υπό του Ταμείου Παρακατα
θηκών και Δανείων, παρ' ω κατατίθενται τα υπέρ τούτων εσοοα,
3. Ο τρόπος διεξαγωγής της διαχειρίσεως και κινήοεως των λο
γαριασμών των ενώσεων ορίζεται δι' αποψάσεως του Υπουργού
των Εσωτερικών.
4. Αι αναλήψεις εκ του λογαριασμού τούτου γίνονται δια χρη
ματικών ενταλμάτων υπογεγρ;_ιμυνυ .· πα„α ταυ ιιρυεύρου της
διοικούσης επιτροπής της τοπικής ε,ώοεως προκειμενου περί δα
πανών της τοπικής ενώοαως η του προέδρου του συμβουλίου της
Κεντρικής Ενώσεως, προκειμένου περί δαπανών ταύτης.
5. ΔΓ αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να επιβληθή προληπτικός έλεγχος επι τ·_ . εν γενει δαπανώ · —ς κεντρι
κής ενώσεως δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος. Η άσκησις του
ελέγχου ανατίθεται εις υπάλληλον της διευθύνσεως Οικονομικών
τοπικής αυτοδιοικήοεως του Υ πουργε^ϋυ επί ροθμα; Ίουλώχιστον
δω του ΑΤΙ Κλάδου.

Γιο την εκλογή και λειτουργία των ενώσεων της
ιυπικι/ς αυιυύιοίκηοης πρώτου βαθμού

Άρθρο 1
1. Το άρθρο 1 του π.δ. 197/1978, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1
Σύσταση όνομα καν έδρα

1. Για τη μονιμοτερη και οργανωμένη συνεργασία των δήμων
και κοινοτήτων, με σκοπό την πραγματοποίηση των κοινών στό
χων τους, συνιστώνται:
α) Τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων κατά νομό (Τ.Ε.Δ.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.Ε.Π.), πλην
Αττικής, στους οποίους συμμετέχουν υποχρεωτικά, ως μέλη, ό
λες οι τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων των νομών της πε
ριφέρειας με εκπροσώπους τους.
γ: Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας
(Κ.Ξ.Δ.Κ.Ε.), στην οποία συμμετέχουν υποχρεωτικά, όλες οι τοπι
κές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων του κράτους με εκπροσώπους
τοσς.
2. Κάθε Τ.Ε.Δ.Κ., φέρει την ονομασία «Τοπική ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων» που συμπληρώνεται με το όνομα του οικείου νομού.
Άρθρον 1S
Κάθε Σ.Τ.Ε.Π., ψερει την ονομασία «Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσε
ων Δήμων και Κοινοτήτων» που συμπληρώνεται με το όνομα της
(Άρθρον 18 Ν.Δ. 2169/1252, άρθρον ίο Ν.Δ. 3386/1955, άρθρον 9
Ν.Δ. 3777/1957)
οικείας περιφέρειας.
Οικονομικόν έτος - προϋπολογισμός, απολογισμός.
3. Οι Τ.Ε.Δ.Κ.. οι Σ.Τ.Ε.Π. και η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., είναι νομικά πρόσω
πα ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργού
5.
Αι αποψασεις επί του προϋπολογισμού και αποκογισμού υ- Εοωτερικών.
4. Έδρα της Τ.Ε.Δ.Κ., είναι η πρωτεύουσα του οικείου νομού.
πόκεινται των μεν τοπικών ενώαεω. εις την έγκρισιν του Νομάρ
Έδρα του Σ.Τ.Ε.Π., είναι η έδρα της περιφέρειας και έδρα της
χου της δε κεντρικής τοιούτης εις την έγκρισιν του Υπουργού των
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., η Αθήνα.»
Εσωτερικών.
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του π.δ. 197/1978, αντικαθί
Άρθρο' 17
σταται ως εξής:
• Οι Τ.Ε.Δ.Κ.. οι Σ.Τ.Ε.Π. και η Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., έχουν ως σκοπό την
(Άρθρον 17 Ν.Δ. 2185/1952)
προαγωγή του θεσμού της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης,
Συνέδριο.
την έρευνα και μελέτη δημοτικών και κοινοτικών ζητημάτων, την
3.
Αι περί συγκλήσεως των συνέδριων αποφάσεις των μεν διοι- υποβοήθηση της μεταξύ των ΟΤΑ συνεργασίας και τη συγκέντρω
ση και παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε γενικά και ειδικά
κουσών επιτροπών των τοπικών ενώσεων εγκρίνονται υπό του νο
ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.
μάρχου του δε Συμβουλίου της Κεντρικής Ενώσεως υπό του
3. Το άρθρο 3 του π.ό. 197/1978 όπως αντικαταστάθηκε με το
Υπουργού των Εσωτερικών.
άρθρο 70 του ν. 1416/1984, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Άρθρον 16
Πόροι
(Άρθρον 20 Ν.Δ. 219SH952, άρθρον 4 Ν. 215/1975 - σχετικοί δια
Οι Τ Γ λ Κ οι Σ.Τ.Ε.Π. και οι Κ.Ε.Δ.Κ..Ε.. έχουν τους εξήςηόροος:
τάξεις άρθρ. 12, 13 και 14 Ν.Δ. 924/1976)
α) Τις εισφορές των μελών τους, δήμων και κοινοτήτων, που
Αρμοδιότητες υπηρεσιών Υπουργείου Εοωτερικων.
πραγματοποιούν ετήσια τακτικά έσοδα πάνω από πεντακόσιες χιλιαόες δραχμές. Οι εισφορές καθορίζονται με απόφαση του Υπουρ1. Αι υπό του παρόντος προρΛεπομεναι αρμοδιότητες αοκού-

