
Εις την πρότασιν νόμου «περί τροποποιήσεως τοϋ άρθρου
1 παρ. 3 τοϋ Π.Δ. 933/1975 «περί Δημοτικού καί Κοινο
τικού Κωδικός».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Ό Δ.Ν.Ζ Νόμος τοϋ 1912 περί Δημοτικοΰ καί Κοινο- 
τικοϋ Κωδικός και τό ισχυον Π.Δ. 933//5,' ορίζουν, οτι, 
διά να άνακηρυχθή μία κοινότης εις Δήμον πρέπει νά είναι 
πρωτεύουσα Νομού, ή νά έχη πληθυσμόν πλέον των 10.000 
κατοίκων. Κατά παρέκκλισιν προάγεται εις Δήμον ή κοι- 
νότης, ή οποία έχει έπισήμως χαρακτηρισθή ώς λουτρό- 
πολις.

Ή έξαίρεσις όμως, ώς έχει, πάσχει από μονομέρειαν. 
Είναι ανάγκη νά διευρυνθή. Όρθώς ορίζεται, πράγματι, 
ότι,_.αί λουτροπόλεις άνακηρύσσονται Δήνοι, ανεξαρτήτως 
πληθυσμοϋ. Διότι έτσι προσδίδεται εις αύτάς ιδιαίτερον 
κϋρος, μέ άμεσον ωφέλειαν διά την προαγωγήν καί τοϋ 
θεσμοϋ τής Τοπικής Αύτοδιοικήσεως καί των συμφερόντων 
τής επαρχίας. Ό διπλός όμως αύτός σκοπός θά έπετυγχά- 
νετο καί θά έκαλύπτετο πληρέστερα, άν εις την σχετικήν 
δίάταξιν περιελαμβάνετο, ότι εις Δήμους άνακηρύσσονται, 
παραλλήλως, προς τάς λουτροπόλεις καί άνεξαρτήτως πλη
θυσμού, αΐ κοινότητες έκεΐναι, εις τήν περιοχήν των όποιων 
υπάρχουν άρχαιότητες. Καί επειδή άρχαιότητες είναι.διά- 
σπαρτοι εις ολόκληρον σχεδόν τήν χώραν, κριτήριον προ
τείνω ΐνά καθορισθή ή ΰπαρξις καί λειτουργία Μουσείων. 
Κατά συνέπειαν, επιβάλλεται όπως ή παράγραφος 3 τοϋ 
άρθρου 1 τοϋ ΙΊΔ 933/75 νά συμπληρωθή ώς ακολούθως :

«Κοινότητες χαρακτηρισθεϊσαι καί χαρακτηριζόμεναι κατά 
τάς κειμένας διατάξεις ώς λουτροπόλεις ή Κοινότητες 
πληθυσμοϋ κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν άνω των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) κατοίκων, εις τήν περιφέ
ρειαν των οποίων λειτουργούν αρχαιολογικά Μουσεία, δύ- 
νανται νά άναγνωρισθοΰν είς Δήμους διά Προεδρικού Δια. 
τάγματος, προκαλουμένου ύπό τοϋ 'Υπουργού των Έσω. 
τερικών».

Είναι πρόδηλος ή σημασία τής ανωτέρω προσθήκης. Ση
μασία σημαντικωτέρα τής άνακηρύξεως των λουτροπόλεων 
εις Δήμους. Διότι, ενώ ή κίνησις εις τάς λουτροπόλεις είναι 
εντελώς εποχιακή καί άναπτύσσεται, κυρίως, άπό Έλλη
νας λουομένους, αί άρχαιότητες καί τά μουσεία ελκύουν, 
καθ’ ολην σχεδόν τήν διάρκειαν τού έτους ξένους τουρίστας 
καί μάλιστα υψηλού πνευματικού καί οικονομικού επιπέδου. 
Τοιουτοτρόπως, ή προαγωγή των Κοινοτήτων αύτών εις 
Δήμους, έχει άγαθότατα καί άκρως ενδιαφέροντα αποτελέ
σματα, εις πολλούς συγχρόνως τομείς. Έν πρώτοις είναι 
συντελεστίκή διά περαιτέρω ούσιαστικήν άνάπτυξιν τής Το
πικής Αύτοδιοικήσεως. Έπειτα ύποβοηθεϊ, σημαντικά)- 
τατα, τήν έθνείκήν οικονομίαν, μέ Ιδιαιτέραν τόνωσιν τής 
περιφερειακής άναπτύξεως, γεγονός, πού προσλαμβάνει έξαι- 
ρετικήν σημασίαν μέ τήν ένταξίν μας, εις τήν Κοινήν ’Αγο
ράν.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Σημειωτέον, ότι, μέ τήν άνακήρυξιν των Κοινοτήτων, 
είς τάς οποίας λειτουργούν αρχαιολογικά Μουσεία, εις Δή
μους, δημιουργεϊται ενδιαφέρον καί φιλοδοξία των κατοί
κων διά τήν περιοχήν των, άνακόπτεται δέ ή τάσις φυγής 
προς τά άστικά κέντρα.

Χαρακτηριστική καί μοναδική είναι ή περίπτωσις τής 
Κοινότητος Θέρμου τού Νομού Αίτωλ/νίας, ή όποια άριθμεϊ 
πληθυσμόν άνω των 3.000, έχει όνομαστάς αρχαιότητας 
καί Μουσεΐον μέ ευρήματα καί εκθέματα σπουδαία, είναι 
δέ τό κέντρον ορεινής περιοχής 35 Κοινοτήτων.

'Η άνακήρυξις τής κοινότητος Θέρμου είς Δήμον είναι 
πράξις δικαίου, θά άποτελέση άφετηρίαν διά τήν οικονομι
κήν άνθησιν ολοκλήρου τής περιοχής, θά συμβάλη δέ 
άποφασιστικώς είς τό να συγκρατηθή ό πληθυσμός είς τον 
χώρον αύτόν τής καταγωγής του.

'Η προτεινομένη τροποποίησις, έν τελευταία της άνα- 
λύσει, πέραν τοϋ ότι θά ώφελήση σοβαρώς τήν έθνικήν οικο
νομίαν, ούδόλως θά έπιβαρύνη οίκονομικώς τήν τοπικήν 
αύτοδιοίκησιν, ώς γνωστόν, καί τον κρατικόν προϋπολο
γισμόν.

Έν Άθήναις τή 25 Μαιου 1979 

Ό Προτείνων βουλευτής
Ν1ΚΟΑΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΙΏΑΝΝΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΝΟΜΟΥ

Περί τροποποιήσεως τού άρθρου 1 παρ. 3 τού Π.Δ. 933/1975 
«περί Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικος».

'Η παράγραφος 3 τοϋ άρθρου 1 νά συμπληρωθή ώς ακο
λούθως :

«3. Κοινότητες χαρακτηρισθεϊσαι καί χαρακτηριζό- 
μεναι κατά τάς κειμένας διατάξεις ώς λουτροπόλεις ή 
Κοινότητες πληθυσμοϋ κατά τήν τελευταίαν άπογραφήν 
άνω τών δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) κατοίκων 
είς τήν περιφέρειαν τών οποίων λειτουργούν αρχαιολογικά 
Μουσεία, δύνανται νά άναγνωρισθοΰν είς Δήμους διά Προε
δρικού Διατάγματος, προκαλουμένου ύπό τού 'Υπουργού 
τών Εσωτερικών».

Έν Άθήναις τή 29 Μαιου 1979 

'Ο Προτείνων βουλευτής
ΝΙΚΟΑΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ


