
Στήν πρόταση νόμου περί τροποποιήσεων τοϋ άρθρου 1 
παρ. 3 τοΰ Π.Λ. 933//5 «περί Δημοτικού καί Κοινοτικού 
Κωδικός».

Ποος τή»' Βουλήν ιών 'Κλ/.ψ·<■'>·

Ό Κώδικας περί Δήμων καί Κοινοτήτων ό-'ζε·. ότι «γιά 
νά άνακηρυχθή ένας Δήμος, πρέπει ή νά είναι πρωτεύουσα 
Κομοϋ ή νά έχει πληθυσμό πάνω από 10.000 κατνίιιυυς. Σέ 
όλως δέ εξαιρετικές περιπτώσεις Δήμος άνακηρύσσεται καί 
ή Κοινότητα εκείνη, πού έχει χαρακτηρισΟεί σαν λουτρόπολη».

Άν στή δεύτερη, την εξαιρετική περίπτωση, σκοπός τοϋ 
νοαοΟέτη είναι νά προσδώσει στον ’Οργανισμό τής Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, στον χώρο τής οποίας λειτουργούν ιαματι
κές πηγές, ιδιαίτερο κύρος, λόγω τής συρροής πολλοϋ πλή
θους λουομένων, ίσης, άν οχι καί μεγαλύτερης σημασίας 
σκοπιμότητα εξυπηρετεί ή άνακήρυξη σάν Δήμων, των Κοι
νοτήτων εκείνων, στήν περιφέρεια των όποιων υπάρχουν 
σημαντικά άρχαιολ.ογικά ευρήματα καί λ.ειτουργεϊ Μουσείου 
ή είναι πρωτεύουσαι ’Επαρχιών. Διότι κατ’ αυτόν τόν 
τρόπον, οχι μόνο τονίζεται ή ιδιαίτερη προσοχή καί φροντίδα 
τής Πολιτείας γιά νά προβάλλει τήν βαρύνουσα σημασία 
τής ’Επαρχίας, τόν άρχαιολογικό πλ.οϋτο καί τήν πολιτιστική 
σημασία του, άλλά καί προωθούνται τά σχέδια ανάπτυξης 
τής τουριστικής κίνησης, στήν όποια ή Πολιτεία ορθά στη
ρίζει κάΓτίς επιδιώξεις ^τής γΐά τήν εισροή συναλλάγματος” 
στή χώρα μας άλλά καί τήν προβολή της στο διεθνές ένδια- 
φέρον. Δέν μιλάμε βέβαια γιά τούς χώρους εκείνους στους 
οποίους άπλ,ώς υπάρχουν άρχαιολογικά ευρήματα, διότι ή 
Ελλάδα ολόκληρη καί στην πιο άπόμακρη γωνιά της έχει 
τέτοια ευρήματα. Τονίζουμε όμως τήν άνάγκη μόνο στις 
περιπτώσεις εκείνες, πού ήδη, άπό τις μέχρι σήμερα άρχαιο- 
λογικές έ'ρευνες καί άνασκαψές προέβαλ,αν τέτοιας σημασίας 
ευρήματα, ώστε νά χρειάζεται ή ίδρυση καί λειτουργία Μου
σείου (π.χ. Κοινότητα ΑΒΔΗΡΩΝ, Νομού Ξάνθης).

Δέν πρέπει όμως νά διαφεύγει τής προσοχής μας καί τό 
γεγονός ότι ή ύπαιθρος χώρα, λόγω τής εντόνου εσωτερικής 
καί εξωτερικής μεταναστεύσεως, έχει τελ,είως άπογυμνωθεΐ 
άπό τό δυναμικό καί ζωηφόρο στοιχείο, στο όποιο πρέπει 
νά στηρίζεται τό Κράτος.

'Αν λοιπόν μέ τόν τρόπο αυτό προκαλ.έσουμε τό ενδιαφέ
ρον όσων παρέμειναν ή εκείνων, πού μπορούν νά βροϋν ενδια
φέρον καί νά επιστρέφουν στή γωνιά τοϋ ενδιαφέροντος των, 
πρέπει νά κερδίζουμε μιας άποφασιστικής σημασίας μάχη 
γιά τήν συγκράτηση τού λαού στον τόπο του. Τέτοιο σκοπό 
θά εξυπηρετεί άναντίρρητα καί ή ονομασία των πρωτευου
σών τών επαρχιών σάν Δήμων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Πιστεύουμε λ.οιπόν οττ δίνοντας τήν εντύπωση προαγωγής 
μιας τέτοιας Κοινότητας σέ Δήμο, φυσάμε μια πρώτη πνοή 
καί άναθερμαίνουμε τούς δεσμούς όλων τών νέων τής επαεχίας 
πού βλέπουν νά ερημώνει ή ύπαιθρος καί ωθούμε προς τήν 
βελτίωση τών όρων τής ζωής της.

Άνάγκη όμως νά πούμε στό σημείο αυτό 6· 
τη τα τής ζωής καί κίνησις ~ών Δήμων καί Η 
οφείλεται στό γεγονός ότι είναι πολλοί οί Δήμ·
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τητες, α/./.α στο οτι έχουν στερηθεί προ/τα απο -χ ο.ιυνο αι- 
κά τους καί δεύτερο γιατί άπομακρί-νθηκαν άπό τήν δραστ.'οιύ- 
τηταγιά τη λ.ύση τών τοπικών πρόβλημά, ων μέσα στό δαίδαλο 
τής γραφειοκρατίας τών Νομαρχιών κ.λ.π.

Νομίζουμε ότι ή προτεινομένη τροποποίηση τοϋ νόιιου 
σημαντικά Οά συντελέσει οχι μόνο στή βελτίωση τής επαρ
χίας άπό άπόψεως ένισχύσεως τοϋ τόνου τής ζωής της, άλλά 
καί π ο λλ απλώς Οά ωφελήσει τήν ’Εθνική οικονομία.

Έν ΆΟήναις τή 2S Ιουνίου 1979 

Οι προτείνοντες βουλ.ευτές

X. Άτματζίίης, Δ. Δημοσύενόπουλος, 
Γ. Π αααίημητρ!cj

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Περί τροποποιήσεως τοϋ άρθρ. 1 παρ. 3 τοϋ Π.Δ. 933/1975 
«περί Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικας».

Άρθρο 1.

Παρ. 3. Κοινότητες χαρακτηρισΟείσαι καί χαρακτηριζό- 
μεναι κατά τάς κειμένας διατάξεις ώς λ.ουτροπόλ.εις, ή Κοι
νότητες πληθυσμού κατά τήν τελ.ευταίαν άπογραφήν άνω τών 
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) κατοίκων εις τήν περιφέ
ρεια'/ τών οποίων ύπάρχουν ιστορικά μνημεία ή λειτουργούν 
άρχαιολογικά μουσεία, δύνανται νά άναγνωρισθοϋν εις Δή
μους διά Πρ. Διατάγματος, προκαλουμένου υπό τοϋ Υπουρ
γού τών ’Εσωτερικών.

Έν Άθήναις τή 2S ’Ιουνίου 1979

Οί προτείνοντες Βουλευτές

X. ΆτματζίΕης, Δ. Δημοσύενότουλος,
Γ. Π απαίημητρίου


