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Ευση-ςητικη έκΑ-εση γ·.2 rw πρόταση νόμου «ελληνικός -χάρ
της χυτοόιοόχησης για sncMVtfeer, -με αατοίΐίίχηαη κα
για τον εχίημοχρατεσμό του κράτους».
Ιίοος II; Βουλή ιω>· Ελ/.ηνιο)·
«Λεν είναι ούτε το κράτος, ούτε το σύστημα. ούτε το τ.ολ:τικό κόμμα. που όε σείουν την ευτυχία ϊθυ Χ/Αρώπου. 1 :
αοτο ε:ν2! χρεωμένος ο ίδιος ο ανΑ-ρωπος. Μόνο σου αυτό
>ιν μπορεί ν2 το πετύχε: σαν μεμονωμένο άτομο χλλα απον.λε:στ;·/.ά, μέσα τε σχεσεις ισότητας και σε συνεργασία με
τους άλλους ανΑρώπους. Μετά τ αυτό τε πλαίσιο και με
-- ,
οίηση αναλογώ; Α·εσμω; όηχοκραττικής συλλογιν.ης οργάνωσης. πρέπει να εξούσιασε: αυτοόιαχειριστικά και
ελεύΑερα, όχι μόνο τις ιδιωτικές και τις γενικός κοινωνι
κές σχέσεις. αλλά πιο πέρα. και τε Ινεατος και το σύστηχυ
χα: τα κόμματα γ'-* ’'* τα κάνει όργανα, της δ ιχής^του * αυ
τοδιαχείρισης...;.. Ε. KA11DEL.!.
Η αντίληψη ότ: η Αυτοδιοίκηση, η αυτόνομη--αυτοδιαχειριζαμενη Ινετ.ετητα. είναι μια αττέ τις εναλλακτικές λύ
σεις χλειόιά 7:2 τε ξεπέρασμα της πολίτικης οργάνωσης
της διαιρεμένης σε τάξεις κοινωνίας και την υπί-ρίαση του
αλλοτριωτικού Κράτους γενικά, εμφανίζεται από τη-/ αρχή
ακόμη των προβληματισμών του σοσιαλιστικού κινήματος.
Είναι ακόμη γνωστή η μαρξιστική Αεση ότ: «τ. αυτοδιαχειριζόμενη Κοινότητα» είναι η «ττολιτική μορςτ σου βρέΑηκε για την οικονομική απελευθέρωση της εργασίας».
Η Αεση πάλι, ότ: η τοπ.κή αυτονομία είναι προϋπόθεση
και κριτήριο της δημοκρατικοποίησης κάΑε πολιτικού συ
στήματος, όπως και η παραγνώριση—υποτίμηση και η παταπ.εση της Αυτοδιοίκησης είναι τα χαρακτηριστικά του αυ
ταρχικού, συγκεντρωτικού Κράτους, είναι γενικά αποδεκτή.
Ακόμη, είναι γενικά αποδεκτό, ότι το υπερςορτωμενο λει
τουργικά, συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό κράτος, χοιρίς την αποκέντρωση και την Αυτοοιοίκηση είναι αντιπαραγωγικό.
Όμως η μεταρρύΑαιση και ο εκ;ημοχρατ:ομός του Κρά
τους. δε μπορεί να περιορισ-άεί στον εκσυγχρονισμό του «Κρά
τους—μηχανισμός» και η Αυτοόιοίκηση δεν πρέπει να πε
ριοριστεί στα όρια της εξυπηρέτησης του Κράτους Πρό
νοιας και κάλυψης κάποιων στοίχειωοων κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και λειτουργικότητας του «συστήματος»,
ούτε να υποταχ-Αεί σ ένα σύσημα κρατισμού και κομματικής
εξουσίας.
II αρχή και ο Αοσμος της Αυτοοιοικησης. Αα πρέπει να
περι/.άβε: όλο και ευρύτερου; τομείς της πολιτικής εξου
σίας. της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. στις διαδιν.ατίες για μια ολοκληρωμένη χ/άπτυξη, με επίκεντρο τον άνΑρωπο. όργανο διαρΑρωτικών αλλαγών για το μοντέλο εξου
σίας και αλλαγής των παραγωγικών σχέσεων στην πορεία
προς τη; υπέρ όαση του σημερινού συστήματος και τη-; προοπτ κή για το σοσιαλισμό και τη; εξουσία των εργαζομένων
με συμμετοχή συναίνεση και ελευ-Αερία.
Αυτή η Αυτοόιοίκηση. συνεχώς x/ανεούμενη κα. σιευρυνόμενη. μέσα στη σοσιαλιστική κοινωνία, χωρίς εκμετάλ
λευση ανΑρώσου από άνΑρωπο Αα σώσει, τη; ελεεΑερία και
τα μέσα στους εργαζόμενους, τους ά;δρες, τις -γυναίκες και
τους νέους, να οργχ/ώτουν τη ζωή και την ευηχορία τους,
μέσα στην πολυμορσία και τη διαφορετικότητα των χ;τ:λήΑεων. όπου «η ελευΑερία του χαΑ-ενός Αα είναι προϋπόΑεστ,
για την ελεύΑεση χ;άπτυξη όλων.
Ιστορική αναδρομή.
Η Λιοικητική ιστορία της Ελλάόας από την ίδρυση το.
ανεξάοτηπου κράτους και ως πρόσρατα. χαρακτηρίζίτα’-απέ
μια τάση συγκεντρωτική χ; αυτό ήταν απαραίτητο τη στιγ
μή της γένεσης του κρατικού μηχανισμού μέσα οτα χρόνια
της επανάστασης, προκειμένου να σπάτε: μια τσπικ.ιστική
αντίληψη που έδινε υπερβολική εξουσία στους τοπικούς πα-

ραέοσιακοος ηγετες \τους κοτζαμπάσηδες κυρίως). οΟ όεοαιο εινα: οτι η υπεοσυγχεντρωτιχη τάση κατεστρεψε τη δυ
νατότητα να αξιοποιηυουν δυνάμεις που συνυπήρχαν στις πα
χιές κοινότητες της τουρκοκρατίας.
U: -ΐημο: ^Αιαταγμα του ΐ8οό) κα; ο: σιοικησεις των
επαρχιών και .Νομαρχιών (Ιν’όμο: των χρόνων ΐ£>οο, 18ο7,
i6tii. 18»ό κα: 1900) napa τη συλλογική όιοεκηση με αι
ρετό τ:π..κ.α ουμόουΰ.ια παρεμειναν εξαρτήματα, της Ινεντρικης εξουσίας, από την ελ/.ειψη αυτονομίας, αρμούιοτητων
κα: οικονομικών μέσων.
Στι πρώτες οεκαετίες του αιώνα μας, οεν η:xj ευτυχ;στερη η Αιοικηση των τοπικών υοοΑέσεων.
Ο Νόχος ΑΝΖ του ltlli ^της επανάστασης το. ί&00)
ϊεν ερερε τ: .Ια: στη; άσκηση της τοπικής εξουσίας, αρου
κράτησε το σύστημα εποπτείας και ασρυκ.τιν.ου ολεγχου του
συσττϊχατος του 1833 πάνω σ όλες τις χπορασει; των συμ*'6ουλίων.
■*:
Ατ.ο την άλλη πλευρά με τη οιαιρεση των Λημών κα:
τη ίημιουργια της «σ/.όνης» των μικρών κοινοτήτων, άνοι
ξε το σρόμο για το πελατειακό κράτος στη Λιοίκ.ηση. Έτσι
σε συνουα-χό. με την ανυπαρξία άλλων επιπέοων Αυτοοιοίκησης η μεταρρύΑαιτη του 1912 ήταν στη; ουσία χωρίς πε
ριεχόμενο.
Η Αυτοόιοίκηση των Νομών, με το Λιάταγμα της 9 ΑΙαΐου
1923 (του στρατιωτικού κινήματος του ’22) «ΐϊεεί Αιοκήσεως των Νομών» όεν εραρμόστη/.ε ποτέ.
'
Το ίοιο καΑεστώς χαρακτηρίζει κα: τις κατοπινές εξε
λίξεις, παρά την κατοχύρωση της Αυτοοιοικησης στ; Σύ·
ντανμα του 1927. Με τη όικτατορία του Μεταξύ το κ.αΑεστως αυτό παίρνει ολοκληρωτικό χαρακτήρα.
Παράλληλα, στην ίσια περίοοο κινείται σε μια «μακρά
πορεία» το λαϊκό κίνημα: Ο: ιόέες τη; Φιλικής Εταιρείας,
το ελληνικό ’48, το ριζοσπαστικό κίνημα (Χοϊόάς—Φιλάρε
τος) οι αστικές οημοκρατικές αναζητήσεις κα: το σοσιαλι
στικό κίνηχα, που σόνΑεσή του αποτελεί η εποποιία και Οι κοι
νωνικοί προσϊ'.ορισμοί της Βλνικής Αντίστασης κα· που εκ
βράζεται Αεσμικά στο Αή-σισχα των Κοσυσχάόων της 27
Μαίου 1944.
«Όλες ο: εξουσίες πηγάζουν από τον Λαό και ασκούνται
σπό τον Λαό», και στον Κώόικα Τοπικής Λυτν-οιοίκητης της
ΠΕΕΑ της 7.8.1944: «Η Τοπική Αυτοόιοίκηση. Αεμελιώοης Αεσμός του Δημόσιου όιου των Ελλήνων, είναι η οργανω
μένη λαϊκή εξουσία, που ασκείται με αιρετούς εκπροσώπους
και απ’ ευΑείας με τις συνελεύσεις του Λαού».
Η πορεία αυτή που χνακόπηκε όίαια. με την ξένη επέχόατη.
αποτελεί σημείο χνασορά; και υποΑήκη για τις σημερινές μας
επι/.σγές κα: τους προΑληματισμούς του οημοκρατικου κα:
κοινωνικού μας κινήματος.
-ύόσμια του συντηρττισμου της. μέσα από μια πορεία απολυ
ταρχίας. κι-νημάτων. οικτατοριών κα: συγκεντρωτισμού, τ, ε/.λη-«κη αστική τάξη όημούργησε (παρά τα κάποια όα/.είμ.μαοα σημοκρατικών χ/αζητήσεων) ένα αυταρχικό, από τη σύττ του. υπερτροσικό. γεαρειοκρατικό, όυτκίνητο κα: χστποτελεσματικό. πελατειακού χαρχ/.τήρσ κράτος, ανίκανο να απχιτήσει στα σημερινά προίλήματα της ελληνικής κοινωνίας
και την πρόκ/.ηττ των καιρών.
Έτσι η ανάγκη Εκϊημοκρασιχχού του Κράτους κα: η απο
κέντρωσή του με Αυτοόιοίκηση κα: Λαϊκή Συμμετοχή ϊεν α
ποτελεί μόνο κοινωνική ανάγκη αλλά και στοιχειώστ — οϋποΑεση για τη λειτουργία του και α χυτή την έννοια Αα έπσεπ: · α αποτελέσε: σημείο σύ-γκλισης για τις οημοκρατικές ποΰ.ιτικές κα: κοινωνικές όυνάμεις της χώρας μας.
Μ χυτή την εκτίμηση, το γεγονός ότι η Αποκέντρωση και
η Αυτοόιοίκηση (ομολογημένο ίάΑοο της οημοκρατίας) όεν
•σποτελεσε χ;τικε;μενο πλήρους χυνταγματικής κατοχύρωσης
-/.ατά την χια-Αεώρηση του Συντάγματος, ότχ; μάλιστα η κυ
βέρνηση. όιά στόματος υπουργού Εσωτερικών εξήσε τ: ρόλο
της στην εκπόνηση του «ευρωπαϊκού Χάρτη Αυτοδιοίκησης»
με συμβατική διάσταση, αποτελεί βασικό αρνητικό στοιχείο.
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Η σημερινή κατάσταση.
Μετά την πρώτη ευφορία των σιακ.ηρύξεων κ.α: την πρώτη
δεσμική κινητικότητα του υπουργείου εσωτερικών και τις
κ.ατευΨύνσεις του πενταετούς προγράμματος. η Αυτοδιοίκηση
εξακολου-δε’ να είνα: υποταγμένη στο παλιέ δεσμικ.ό πλαίσιο.
Βασικός νόμος ο Κώδικας του '80 (Ν. 1065) με τις τροπο
ποιήσεις των Κ. 12/0/82 κ.αι 1416/8/1.
Οι δυναμικές διατάξει: εκσυγχρονισμού του. με τε Ν.
1416/84 άρδρα 8 y.a; 9 για μεταφορά. πόρων κα·. αρμοδιο
τήτων. αναπτυξιακό·, σύνδεσμοι. συγχωνεύσεις. δημοτικές επι
χειρήσεις έμειναν ανενεργείς
•9* οι*ρνομ:κ.ά των ΟΤΑ ν.α-δορίζοϋ*?: και σήμεσ*-από το
Κ. 1080/80 κα: παρά τι; βελτιώσεις {.τον ΦΑΙΊ. την αύξη
ση απόδοσης τελών κυκλοφορίας κα:-την ανάληψη των συντον
ξεων) τα τακτικά έσοϊά τους μένουν παγωμένα, σε πραγμα
τικές τιμές στα επίπεδα του 1982..
Ο Χρηματοπιστωτικός φορέας της Αυτοδιοίκησης παραμένε: σχέδιο. Τ·ε Εκλογικό Σύστημα του Κ. 1270/82 επιβε
βαιώνει την "χ/τιστοιχια .λαϊκή; -δέλησης- -και τοπικής εξου
σίας.
Η Διοικητική μεταρρύθμιση σήμερα σφραγίζεται από την
επιλογή της-απόσυγκέντρώση ς--κχ--όχίψτ'.Γς αποκέντρωσης.
Με το Ν. 123ο/82 ο Νομάρχης παραμένει ο εκοραστής
της κυβερνητικής πολιτικής στο Νομί,^την οποία κατά το
Νόμο «πλαισιώνει» αιρετέ συντεχνιακό .Νομαρχιακό Συμβούλιο με διαδικασίες συμμετοχής. Παράλληλα το Νομοθετικέ
έργο των επί μέρους υπουργείων, προσ-δέτε: στα εξαρτημένα
από την κεντρική εξουσία 'Νομικά πρόσωπα κα: οργανισμούς,
σωρεία νέων (των λεγάμενων «ενιαίων») κα: ποικιλόνυμων
οργανισμών κα: φορέων, σε .μια ίιαίικασία αποσυγκέντρωσης.
επιβεβαίωση; και προέκτασης της κεντρικής εξουσίας κλα
δικά (κατά υπουργείο) και γεωγραφικά - περιφερειακά, ως
τα όρια της μικρής κοινότητας. (ΕΣΤ. Νομοσχέδια για το
Περιβάλλον και τον Α-δλητισμέ. φορέας ρυόμιστικού Θεσ/
νίκης, οργανισμός για την Α-δήνα κλπ.).
Είναι η λογική «επιβεβαίωσης» του χώρου της κεντρικής
εξουσίας, που χΛτιμετωπίζει την Αυτοδιοίκηση με «συμμετοχι
κές» διαδικασίες, που -δα διευκολύνουν τη λειτουργικότητα
της αλλά δεν -δα «αμφισβητούν» την εξουσία της.
Αλλά η Αυτοδιοίκηση δεν είναι μαζικές χώρος ή κοινω
νικός φορέας συμμετοχής αλλά μια νέα σύνδεση της δομής
κα: λειτουργίας του κράτους.
Η -αποσυγκέντρωση φαίνεται πως είναι η κυβερνητική επι
λογή κα: για την επόμενη τετραετία, αφού παρά την εξαγ
γελία για την προώ-δηση και ψήφιση του Χάρτη Αυτοδιοίκη
σης «μεχρ: τον Ιούνιο του ’86» α) δεν υπήρξε τίποτα για
την δεσμο-δέτηση του τρίτου fca-δμού αυτοδιοίκητης και ρ)
δεν υπήρξε χρσ/ική δέσμευση υλοποίησης του 6' όα-δμού Αυτο
διοίκησης. σε συνδυασμό με τις δημοτικές εκλογές, προκήρυ
ξη εκλογών κα: για το Νομαρχιακό επίπεδο κα: χυτά πέρα
από την εξ άγγελλε ίσα σαντεχνική νόδευση του αιρετού Νο
μαρχιακού Συμβουλίου κατά το 1 /3 των Συμβούλων.
Έτσι είνα: φανερό πως η κα-δυστερημένη βιασύνη για την
ν-ατα-δοτη του νέου Χάρτη Αυτοδιοίκησης έχει περισσότερο
παοεκλογικό χαρακτήρα ν.α: ότι το Νομαρχιακό μοντέλο του
Ν. 2235/82 -δα επιβιώσει και για την προσεχή τετραετία.
Ο εκδημοκρατισμός όμως τοο Κράτους κα: η Διοικητική
μεταρρύ-δμιση. είναι σοβαρή οπό-δεση. δεν μπορεί να υποτάσσε
ται σε εκλογικές σκοπιμότητες κα: πρέπει να προω-δη-δεί
άμεσα κα: με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα η Αποκέντρωση με
Αυτοδιοίκηση χωρίς σύγχυση ορίων.
Η αναποτελεσματικότητα του συγκεντρωτικού κράτους, τα
κρίσιμα κοινωνικά κα: οικονομικά προβλήματα κα: η νέα ευ
ρωπαϊκή διάστασή τους, δεν επιτρέπουν άλλους -δεσμικούς ετε
ροχρονισμούς.
Μ' αυτή την αντίληψη διατυπώνεται πιο κάτω η πρόταση
του ΚΙΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Σχεδίου Νόμου Πλαίσιο για. τον
«Ελληνικό Χάρτη Αυτοδιοίκησης» δεμένη με τις ελληνικές

συν-δήκες κα: παραδόσεις και εμπλουτισμένου με τους σάγχςςνους δοε-δνείς κα: ευρωπαϊκούς προοδευτικούς κα: δημοκρα
τικούς προβληματισμούς.
Εκείνο που βασικά προτείνετα: είναι:
Να κα-δορίστε, δεσμ-.κά με τη διαδικασία κποκεντοωσης
Αυτοδιοίκησης η σχέση πολιτικής εξουσίας μεταξύ κεντοου
περιφέρειας η οποία -δα α/τ:στο:χε: οικονομικά κα: κοινωνι
κά στην πολιτική προγραμματισμού κα: ανάπτυξης, έτσι που
με την προώ-δηση της λαϊκής συμμετοχής στα κέντρα εξου
σίας. ο έλεγχος από τη βάση, να λειτουργήσει τα-/ άμυνα
στα ισχυρά ιδιωτικά συμφέροντα κα: σαν όργανο προώ-δηση;
των συλλογικών συμφερόντων κα; της ανάπηυξης _;εε επό/εντρο τις ανάγκες του αν-δρώπου.
Αποκέντρωση με Αυτοδιοίκηση χωρίς σύγχυση ορίων. -Δη
μοκρατικό; μετασχηματισμός του Κράτους.
Η Αποκέντρωση αποτελεί μία από τις βάσεις εκδημοκρα
τισμού του Κράτους κα: της Διοίκησης κα: μόνο με Αυτοδι
οίκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί.
Το σημερινό «ουδέτερο» Συνταγματικό πλαίσιο, δεν "εμπο
δίζει τη δυναμική εοαρμογή της. Άρ-δρο 101 παρ. 3 «Τα
περιφερειακά κρατικά όργανα, έχουν γενικήν αποφασιστικήν
αρμοδιότητα επί των υπο-δέσεων της περιφέρειας των. α: δε
κεντρικά{ υπηρεσία: πλην ειδικών αρμοδιοτήτων, την γενικήν
κατεύ-δυνσιν, τον συντονισμόν κ.α: το-/ έλεγχον των περιφερει
ακών οργάνων, ως ο νόμος ορίζει».
'Αρ·δρο 102 παρ. 1 : «Η Διοίκησις των τοπικών υπο-δέσε
ων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης».
Έτσ: ο Νόμος πλαίσιο που προτείνετα: α) προσδιορίζει
κα-δαρά του; κανόνες της «κατανομής των αρμοδιοτήτων»
και οριοδετεί τα πεδία εξουσίας ν.α: ευδύνης των ΟΤΑ χω
ρίς σύγχυση ορίων Αποκέντρωσης με Αυτοδιοίκηση κα: απο
συγκέντρωση ς των κεντρικών υπηρεσιών, όσων -δα παραμεινουν σχ/ «ειδτκές αρμοδιότητες» στο περιφερειακό επιπεοο.
ξ) Περιορίζει κατά τα λοιπά τις κεντρικές υπηρεσίες στον
επιτελικό τους ρόλο.
Αυτή η λογική δεν οδηγεί στον κατακερματισμό του Κράτους. αλλά σε μια νέα ε-δνικ.ή σύνδεσή' του. Είναι ο άλλος
τρόπος λειτουργίας του Κράτους που απαντάει στον υπουρ
γικό κατακερματισμό, στις πολυαρμοδιοτητες κα: τις αλληλοεπικαλύψεις.
Ενωτικό; συντελεστής χυτής της_ χ/τίληψης για το Κρά
τος. το γενικό Συνταγματικό ν.α·. Νομο-δετικό πλαίσιο κα: ο
Έδνικ.ός Ιΐρογραμματισμός. που και αυτός συντελειτα: οημσκρχηκά. σε μια σύνδεση Γενικών κχ. Ειδικών συμφερό
ντων. κέντρω-/ κα: περιφέρειας με τη συμβολή ό/.ων των ςα-δμίδων της Κρατικής Εξουσία; (κεντρικής κα: Αυτοδιοίκη
σης). σχ/ εκφραστών της λαϊκής κυριαρχίας στα διάκφα
επίπεδα, τόσο στο στάδιο του σχεδιατμαύ. όσο κ.α: στη στιγμή
των επιλογών.
Γενικές αρχές
Τεοδέτηση των τριών βχδμών Αυτοδιοίκησης με κυρίαρ
χο ρόλο της Α'βά-δμισς Αυτοδιοίκησης. Κατάργηση των
Κοινοτήτων και προαγωγή τους σε δήμους σε μια σιασικ-ασια
λειτουργικής συγχώνευσης κ.α: συνεργασίας. Σΰνσεση σης
Β'βάδμιας Αυτοδιοίκησης με τη/ περιφερειακή πολιτική της
ΕΟΚ κα: το -δεσμίκ: εκδημοκρατισμό της με τη δηα'ουργια
ε·/ός δεύτερου περιφερευακ.ού ευρωκοινοβουλίου.
—Εξε:δικευση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του κά
ψε βαΨμό Αυτοδιοίκηση; χωρίς κηδεμόνευση του ενός βα-δμού από τον άλλο κ.αι την κεντρική εξσασία. Γενική αρχή το
τεκμήριο χωρικής αρμοδιότητας.
—Η καδαρότητα της ευδύνης. έτσι που ο κάδε βα-δμός
να ξέρε: «Τι κάνε: ποιος» με την αποκέντρωση κα: μεταοορά «απλοκ αρμοδιοτήτων» για να αποφεύγονται χρηματοδο
τήσεις και αρασϊ ιότητε σ διασταυρούμενες κα: αλληλοεπικ.σ
καπτόμενες.
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Οικονομική κ.άλικόη. Η μεταφορά αρμοδιοτήτων να μτ,
στοιχίσει τίποτα στην Αυτοδιοίκηση. γιατί η μεταφορά αρμο
διοτήτων ·5·α συνοδεύετζ.1 με τη μεταφορά πόρων ζε πραγμα
τικές τιμές.
Κοινωνική υποδομή. Θζ τελεί ζτη δ: αίνεσ η των UTA η
αναγκ,αίια κοινωνική υποδομή (γη. κτίρια. κοινόχρηστοι χώ
ροι. τεχνικός εξοπλισμός. μηχανοοργάνωση - κυόερνητική) ·
— Προσωπικό - στελέχωση. Το αναγχα:ο προσωπικό μεταφέρετα: στους ΟΤΑ. τί-υετα·: δωρεά; ζτη ίιά-όεσή τους,
λειτουργεί για λογαριασμό τους ή ζτην ανάγκη νέων προσ
λήψεων υπάρχει οικονομική κάλυψη. Συμμετέχει στις λει
τουργίες των ΟΤΑ.
Στη δάση της λειτουργίας «ισος.,,μισΨός για εργασία ί
διας φάσης)), το χαΨεστώς η αμοιδή y.z: οι όροι εργασίας
στους φργαν-ισμού; τοπκής και περιφερειακής Αυτοδιοικησης. δεν μπορεί να είναι κατώτερα τον/ επιπέδων της κε
ντρικής δημόσιας διοίκησης.
Καταστατική -/,ατοχύρωση του αιρετού σώματος των ΟΤΑ.
σου ·3α ανοδα-λμισει τη-/ υποκειμενική ποιότητα των πολιτιχών στελεχών της Αυτοδιοίκησης. γιατί τελικά αυτοί ·5σ
σώσουν τη μάχη της εφαρμογής -/.αι απο τελετχοτικ.ότητ ας
τ;·>ν ·3εσμών.
Τα υπουργεία Βόρειας Ελλάδας y.z: Αιγαίου με την ο/.ο•λλήρωση του Ψεσμικού πλαισίου •/.ζταργούνται.
Ο: Νομάρχες. τυχόν έπαρχο: ναι οι εκπρόσωποι της κε
ντρικής εξουσίας στην περιφέρεια. ατεμ πλέκονται art τις
λειτουργίες της Αυτοδιοίκησης να: ασκούν μόνο τις αρμοδιό
τητες rcu -Sz μείνουν περιφερειακά σε χρόωση της κεντρι
κής εξουσίας κα,ι τη σύνίδεση κεντρικής εξουσίας και Αυτο
διοίκησης.
Ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων και
αποφάσεων
των ΟΤΑ γίνεται μόνο κατασταλτικά και ατό όργανα ανε
ξάρτητα ατό τη-) κεντρική εξουσία κα.ι ατό τους ΟΤΑ. Ο
έλεγχος σκοπιμότητας καταργείται.
—Οι τοτικές περιφερειακές και κεντρική ένωση Αυτοδιοί
κησης. μετατρέτοντα: σε τεχνικούς συμβούλους των ΟΤΑ και
της κεντρικής εξουσίας, σε κοινωνικό και οικονομικό φορέα
τμχμετοχής και σε άμεσο φορέα προτάσεων νομο&ετικού πε
ριεχομένου σε -5έματα Αυτσόιοόκ-ησης y.tri Ατοκέ-^τρωσης.
— Σύστημα εκλογικό για όλου; τους ύαύμούς η απλή
αναλογική, στοιχείο κ.α-5 οριστικό της δτχκκσατικότητοτς των
αιρετών σωμάτων ;ω. ΟΤΑ. χωρίς συντεχνιακή νόλευστ της
κζ-υολική; μυστικής ψηφοφορίας του προδλέπει το Σύνταγμα.
— Χπονοδ ιάγραμμα. έτσι που ο προγραμματισμός της ατοκενσρωσης και η μεταρρυ-ύμιση. να λειτουργήσει όχι μόνο στσ
κείμενα αλλά και στο χρόνο. σε μοα διαδικασία συνεχούς ε
φαρμογής με έσχατο όριο για τις δασικές επιλογές το τελο;
του 1988 και για την ολοκλήρωσή της στο τέλος της τε
τραετίας (1990ι.
Ετιλογές.
Α. ΜΕΓΕΘΟΣ
α! Αναδόμηση του Α άτ-ύμοό Αυτοδιοίκησης. Ι\ο τη λει
τουργία της Λαϊκής Συμμετοχής με τη μασ.φή της Άμεσης
Δημοκρατίας στην άσκηση της εξουσίας είναι αναγκαίο το
ειδικό δάσος του Α' δαδμού Αυτοόοίκητης (αρμοδίότητε; Οικονομικά . έτσι του να μη; καταλήξε: r, αποκέντρωση να
υποκαπαστήσε: τη; Κεντρική Εξουσία με τους Β' και Γ'
δοώκούς Αυτοδιοίκησης,
Μ’ αυτή·; την έννοια είμαστε αντΐ-δετο: στο-' ιστοίιδασμέ
του Β' δαώ,μού. σε μικρή μονάδα ή στο να αντιμάχεται τον
Χυούασχο ρόλο του Α' 6α-5μού.
Για μας το «μέγεθος» ϊεν έχει πληδυσμιακό αλλά λειτοοιτγικό χαρακτήρα, έτσι του ο Α’ δαθμός στο πλέγμα των
δα-όαών Αυτοδιοίκησης να αποτελέσε: το κυρίαρχο κέντρο οογάνωσης της κοινοκτκης. πολιτικής και οικονομικής ζωής.
Η παοσπανω ετιλογή πρέπει να συνδυαστεί:
Με τη Δημοτική Ατοοκέντρωοη στους μεγάλους Δήμους και
τις συγχωνευοεοενες κοινότητες.

Με ποικίλες μορφές λαϊκής συμμέτοχης (Συνοικιακά και
ΟικιστίΓ/.ά Συμόουλια. Π αρέδρους. Λαϊκές Συνελεύσεις κ.λστ.)
επενδυμενες κατά περίπτωση κιαι με ζνατι-λέμενες αποφασι
στικές ετί μέρους τοπικές αρμοδιότητες. Και κύρια με τη
συγ-χώνευση και συεργασία μικρών ΚοτΛτητων. ώστε -να απο
τελόσουν διώσι-μες λειτουργικά μονάδες κ.αι να προωθηθεί η
διοικητική ασοτελεσματοκότητά τους με την τροαγωγή τους
σε Αήμους. του θα art τελεί τα; ατοκλειστσ/ό οργανισμό Α'
δαθμου.
Μέσα: Κίνητρα - αναπτυξιακοί σύνδεσμοι - δοακοινοτική
συνεργασία για την προώθηση της εθελοντικής συγχώνευσης
στα τλαίσια τη; σύλληψης της «ανοιχτής Πόλης». - Διοικητικ άμετρα σε μια εύλογη προθεσμία. ώστε να ολοκληρω
θεί χρονικά r αναόταρθωση αφού ωριμάσει και η κοινωνική
συνείδη-η πιε αυτήν τη; κατεύλυνση. Ταυτόχρονα τροληστικά μέτρα διοικητικά, του λα ατοκλειουν δημιουιργία μη διώσμων υανάδων.' Ακόμη, με τη; αναδιάταξη ορίων, orsu επίζλλεται ατο ιστορικούς, χωροταξικσύς. κο:·νω·;:κούς. χλζιτσυξιακού; και λειτουργικούς /υόγους. 'Ετσι για μας δεν
υτάρχε: «τληλυσμιακά» αποκλειστικό μοντΓ/.ι μεγέ-λου;.
Τέλος Τα Μητροτολιτικά πτοδλήχατα. μόνο με τη; ενί
σχυση του -3εσμού της Αυτοδιοίκησης είναι δυνατέ να λχ*3ούν
και με τη διασύνδεση των Δήμων της Μητροτολιτ:κής τεριοχής ;χε τη Β’ δαι3μίδα αυτοδιοίκησης χωρίς να αχατρείται. ο
κυρίαρχος ρόλος τους.
ρί Β' όαμ-όό; (Νομός).
Με κάτοιες Γ/α-γκαίες αλλαγές, οι σημερινοί Νομοί, με μια
ετ:φύλαξη για τον Ν. Αττικής και τη σχέση του με το Γ'
δόλιχό Αυτοδιοίκησης και ·χε την κατ' εξαίρεση δηχιουργία
διατχερισχάτων σους με εταρχιακά Συμδούλια.
γ' Γ' ία-5μός (περιοχή).
Περκχές στη δάση ε-^τητας τερεφεσειακής ανάπτυξης και
πε::φεριειακού τρ.ογραχ-υαπισφυού - και με άπιστοιχη χωροτα
ξική διάταξη των περιφερειακών υπηρεσιών της κε-πρικής
εξουσίας 'Αποκάπρωση).
Β. ΛΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
α) Α' δαλμός. Ανεξάρτητα από τη διατύπωση αποκλει
στικών και ενσεσκτικών αρμοδιοτήτων, τεκμήρσα γενικής αρ
μοδιότητας !ό.τ: ρητά δεν αποοιλείται ή δε δ·.αοΛ.άσστπα: για
άλλα όργανα εξουσία; και αφιρά τοπική υπό3«ση. ανήκει
στη; αρμοδιότητα της Α" δα-λχιδαε Α'υτοδ'ιοικησης). Έλα
αυτά με τ.ς no πάνω επισημάνσεις για το ειδικό δάσος του
Α' δα-υμού στα πλαίσια του -S-εσμού.
ρ) Β' δαλμίς. Αποκλείο-ντσι 7.0-5: ύλη απαώιοτητις στο-;
Α’ δόλιχό τοπικέε uno-υέσεις Δήμων - Κοινοτήτων).
Κύρια αρμοδιότητα ο χωσοταξτκός. κοινωνικό; και οικεννε^
μικός τχεδιατμός. ϋ τυ·»τυνιτμός της διαδτμστοκής συνεαγατίας. η στήριξη της Α'όάόμιας Αυτοδιοίκητης, η σόνΐσσημε
τη; πειροχη (Γ'όά-5μιας Αυτοδιοίκηση).
Λειτειργσκά και Διοικητικά:
— Λομοδιότητες Νο·χατχΓακού Χαρακτήρα που δεν καλύ
πτονται από την πρωτοίά5μια Αυτοδιοίκηση ή απο διοτδημοτική συ-νεσγατία ν,αι
— Ερουτ.οδίτπχέ-νες ^ κατά α·;ά5εση) ατχοδιοτητες που σνατίλεντα: από τη; περιοχή.
γϊ Γ' δαλμός. Κύρια ατχοδτότητα ο πεογραμ-χαησμός της
περιοεοειαν.ής τνάπτυξης και ο συντσ'ιτχόφ και η πτοωλτση
του f: --ου των ΟΤΑ της περιοχής.
Γ. ΟΡΓΑΝΑ

σ' Α' δα-5μός: Κυρίαρχο ίουλευέμενο σώμα: Το Δηχοτικό
Συχδοϋλιο •'και σύστημα Δημοτικής Απαυάντρωσης και λαϊκής
συμυνεποχής. όπως δια-πάττττκε no πάνω ,.
Εκτελεστικό όργτ;ο: Ο Δήμαρχος - Αντοδήμαρχοι.
Μικτό ’Οργανο: (Βουλε'υέμενο και Εκτελεστικό) η Δη
μαρχιακή Επιτροπή, σε μια διαδικασία εξισορτότησης. κατο
χύρωση; ν,αι ελέγχου, του εκτελεστικού οργάνου.
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•fiy'/.r^-r οργάνων: ’Αμεση ΤΟυ ΔουλευόμενΟυ οργάνου
E/μεση arc το Δ.Σ.) τσυ Δημάρχου—Αντιδημάρχων κα: ΔηΕτίτοοττής.
£;) B’ £αΔ;.·.ός: Βουλευόμενο σώαα ■ νομαρχιακέ (επαρχια
κό) Συμρούλιο {Συμβουλευτικό. Συχμετοχιχό όργανο εκπρ σώπω-· οργανώσεων του Νσμοΰ).
Εκτελεστικό όργανο: πράεδρος του Ν.Σ.. με το σύστημα
Π εοεδεείου ί αντιπρόεδροι χ.λ.π.).
Εκλογή Οργάνων: Άμεση του Συ,μδουλίου.
γ) Τ’’ ΔατΔμός: Κατά το σύστηυ.3 του Β’ ΔαΔμοΰ.
δ) Εκλογικέ σύστημα :
Η απλή αναλογική ο όλο το σύστημα εκλογής Δουλευομένων οργάνων όλων των ΔαΔμών της Auτ ο δ ·. ο ίκηση τ α/»λά κα: στις διαδικασίες της Δημοτικής Αποκέντρωσης 7.2:
Λαϊκής Συμμετοχής (Διαμερίσματα, Συνοικιακά Συμϊίύλια).
Στη. Εισηγητική έκ,Δεση too Ν. 1270/82 αναφέρετα: ότ:
το εκλογικό σύστημα που υιοΔετή-Δηκε (της ενισχυμένης α
ναλογικής) δεν ταυτίζεται με τα οράματα ττ,ς Κνδέρνησης
7.α: ότ: το Δέμα Δα αντςιετωπιάΔε! ν.ατά τη σύνταξη του
'Νέτο Χάρτη Αυτοδ'.οίκησης.
Η Αυτοδιοίκηση είνα·. Δεσμός άμεσης οημον.ρατίας. σε μ:α
διαδικασία λαϊκής συμμετοχής του αποτελεί 7.α: το δυναμι
κό στοιχείο, στη λειτουργία y.a: την χποτελεσματικότητά της.
Π ροϋπόΔεση αποτελεί η Ατελή Αναλογ:χή γιατί έτσ: μό
νο διασφαλίζεται η πολυφωνία στην τοπική εξουσία, η λαϊκή
συμμετοχή r.a: η αροώΔηση των χο:νων:·/.ών δυνάμεων. σε
υπεύΔυνσυς οεορείς της Τοπικής εξουσίας.
Οποιαδήποτε άλλη αντίληψη. οδηγεί στη νόΔευση της λαϊχής κυριαρχίας χα: μπλοκάρε: τ:ς κοινωνικές εξελίξεις χσ:
την ασφάλεια των εξελίξεων.
Δημοτεχή περίοδος η υπάρχουσα. με ταυτόχρονη εχλογή των·
οργάνων χαε των τριών ΔαΔμίδων Αυτοδιοίκησης.
Δ. ΟΡΠΑΜΩΣΗ
a) ΠροΔλεψη γ:α δυνατότητα ενός κχ/ενισμού Καταστατ:7-ού Εσωτερικής λειτουργίας της y-άΔε μονάίας Αυτοί ιυίκησης, με προσαρμογή στες ειδικές συνΔήχες της.
β) Για τσ/ εερώτο ΔχΔμό, υπάρχει αν άγχη (όξω ατεό το ταχτιχό τεροσωτειχό για τη στελέχωση των υπηρεσιών) για ένα
τε!ο ευχαμτετο σύστημα πρόσληψης του τεροσωτειχοϋ τους χαι μια
διαδικασία στήριξης ατεό τσυς B/Γ όα-Δμούς χα: τις κεντριχές Ττεηρεσίες.

Μπορεί πάλι ατελ οποιών τα ς ή καταργώντας ελέγχους r
Κεντρική Εξουσία, να αναιρεί την αυτοτέλεια ya: αυτονομία
των ΟΤΑ. όταν περιορίζεται η ελευ-Δερια δράσης της. στο
οεχονομιχό επίπεδο.
ΠροϋτοοΔέσιις αυτής της αυτονομίας στο ποιοτικό επίπε
δο είνα::
1. Η φορολογική εξουσία — Βεδαιότητα εσόδων.
2. Η εξουσία ετειλογής δαπανών.
3. Η εξουσία προγραμματισμού.
Αυτή η εξουσία Δα πρέπει να εκφράζεται χα: να υλοπυ:είτα: στα πλαίσια προκ,αΔορισμένων κριτηρίων αντικειμενι
κού χαρακτήρα, τεου δε Δα ετειτρέτεε: παρερμηνείες χα: ετεεμΔάσεις, τεου δεν αναιρεί την αυτονομία άσκησης της εξουσίας,
ακτοΰ Δα είναι προσδιορισμένο αντιχΛίαενιχά το ΑΝ χαι το
Π ΟΣΟ αυτής της εξουσίας.
Στο ποσοτικό εετίτεεδο:
Η αναδιανομή των εσόδων - δαπανών του συνόλου των Δη
μοσίων Οικονομικών υεεέρ της Αυτοδιοίκησης, στη όά/η των
μεταρερομένων αρμοδ:οτήτω·. στους τρεις ΔκΔμυΰς με ειδι
κό Δάρος στον Α' ίαΔμό r-a: χωρίς νέες φορολογικές ετειΔαρύνσεις αφού το σλαρόν της γενικής φορολογικής εεειδάρυνσης έχε: φτάσε·, τσ ανώτατα όρια. Ποσό το οτεοίο δεν υιεεορε!
να είναι κατώτερο αετό το εεοσό τεου δατεανά σήμερα το Κρά
τος για τις μεταφερόμενες ή ενεργόεεοιημένες ζρμοϊιότητες.
Σύστημα διανομής.
α) Κατά χε®α7,ή.
β) Εξισορροτεητιχά κεφάλαια, σε εαίεεεδο αεριφέρειας (Γ’
ΔαΔμού). Λομοΰ (Β' όαΔμός) και Δήμου (Α' ΔαΔμός) με
πτόχο την ισάρροτεη χ^άτετυξη και την κάλυψη των ανισοτή
των όεεως και με κεφάλαια τεροδύ.ηματικών τεεριαχών (ορει
νές τεροδληεαεεικές αγροτικές κοινότητες, νησιωτικοί χώρο:,
αροόληματικές αστικές σεριοχός).
ΣΤ. Ε.ΔΕΓΧΟΣ
Αυτονομία — Αυτοτέλεια
Το τερόδλημα ττ,ς Αυτονομίας—Αυτοτέλειας της Αυτοδι
οίκησης και των οργάνων της. δεν υεεοδιόάξετα: μσνο στη
,ρόΔμιση του ελέγχου κα: της εεεοεετείας αλλά είνα: μια σύνΔετη Δεσμιχή ρΰΔμιση με άξονες:
α) Τη γενική αντίληψη γ~ τη/ ετσύ-ιτειχ/.ή Δέση της Αυ
τοδιοίκησης στα εελαίσια του Κράτους. Πολιτική ευΔύνη. Αρ
χή μονιμότητας.

γ) Για τον Β’ ίαΔμό χα: το Γ' ΔαΔμό στελέχωσε από τη
σσνολιχή χρατιχή ;:ο!χητη. με ενϊυνάμωση της εεεεχεεε:ay.ro
ίιάττασττ

ι 'ί Τη/ καΔασοτητα τον/ υεεευΔονοτητων - αρμοδιοτήτων
της ι τετ/χιήσκ γενικής αρμοεχτητας στις τσεειχες υετοΔε-

Ε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΤΤΌΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΤ-ΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΤΤΟΝΌΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΊΌΛΙΟΙΚΕΣΗΣ

— Την οικονομική αυτοόονσμσα. στα α/-αισια της ενότητας
των δημοσίων οικονομικών (φορούχγικη εαουσαα - εσουσια -α-χ-rrz ν.α: της έκτασης των αρμοδιοτήτω·· της.

Στους σύγχρονους εεραόληαατισμούς έχε: γίνε: αττοϊεχτή η
αντίληδη ότι τα οιχονομεχά εεροδ/.ήματα της χώρας, εεεέεεε:
να εκτιμώνται χα: να χ/τιμετωτείξοντα: στο σύνολό τους.

Μ' αυτή την έννοια η αυτονομία των ΟΤΑ δεν αντιμετω
σίζετα- μόνο σαν αρόόλημα τη; Τεχνικής τσυ ε.λόγχου κα:
της Εποστείας. α/,λά σαν σύσττμα ετιλογών τχυ κατοχαρώ
νε: την αυτοτέλεια ατό την Κεντρική εσουσια.

Ετσ: μέσα στη γενική χντίληΔη της Ενότητας τον Ιέράτους. στις διάφορες όαΔμίδες του. (Κεντρική Εξουσία - ΚυΔέρνηση - Αυτοδιοίκηση στους 3 ΔαΔμούς της! διαμοεοωνεται η αρχή της ενότητας των δημόσιων οικονομικών, αα-ύσω
μένων σε τέσσερα εττίτεεόα. εεου αντιστοιχούν στο Κεντσικέ
Κράτος και στα τρία εαίαεδσ της Αυτοδιοίκησης.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΙ~ΓΟΝΟΜΙΑ ΟΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ
Ο εεεριορισμός της Αυτονομίας των ΟΤΑ δεν τροόρχετα:
τοσο XSX ενα «σύστημα ελέγχων στις εεεάξεις χα: στα όργα
να των OTiAj). όσο αετό ένα εεερίεελοκε σύστημα ορίων χα:
περιορισμών, σου δεσμεύουν τα οικονομικά των ΟΤΑ κα: συ
ντηρούν τη Δέση εξάρτησης ατό τη/ Κεντεική Εξουσία.

Ζ. ΧΡΟΝΌΔΓΛΓΡ.ΑΜΜΑ — ΣΤ.ΑΔΙΑ
Είνα: ουσικό ότι η αναδόμηση του Κράτους έχε: αρσμένα
οεεε&ύ-ήαα τα νομοτεχ'/ικά χρονσ/.α τ σοσ αρμογή ς κα: μεταΔατιεοών νόμων χ.7.τ.
Ο: δυσκολίες όμως χυτές δ*εν σοέτε: να αναοροά. του; στω
χους κα: το πλαίσιο. Έτσι εόνσ: χ/χγκαίο: δύο χρονικοί -περι
ορισμό·:.
— Χσόνος Νεν.οτεχνικής ο/οσκλήροασης.
__ Χρόνοε υυ,στοιησης των -Δεσιεεχων οιατάσε^υν με οισυίοαη της Κεντρικής Εξσυσίας χωρίς διακριτική ευχερεισ
•Δεληυένης ή σΔέλητης αναστολής (ή ετοσσ/σον.συκΖ1 για

D

rrv έκδοση νυμολετιιιων ή διοκοητεκών ζράξεων 1φαφμογής
χ:ονα£νάγρβμμα).
' Ετσι ζρβτείνετα::

ντρωση. ο ζαρών Νόμος, ορίζει το γενικό λεσμικό ζ/.αισιο.
για την άσκηση των εξουσιών των ΟΤΑ.
Άρλρο 2.

Α. ,ί ' Η άμεση ζροώληση λήφεσης τ» ζφοτεινμςενου Π λα:
Αου Νόμου -ριν τις Δημοτικές εκλογές.
2' Ταυτόχρονη ζροκηρυξη ευλογών Νομαρχιακών Συμσ ουλών. μαζί με τ:; Λημοτιχές εκλογες τα οζοία λα λειτουεγήαουν για ένα χρόνο ωε το σύστημα του Ν. 1253/1982
31 Εφαρμογή του Β' δαλμου Αυτοδιοίκησης αζό το 1988
. - εκλογή αζό το εκλεγμένο Νομαρχιακό Συμβούλιο των εκτε
λεστικών του οι "ανιόν και χωρ κσμό τη; Κέντα·//, η; Νομζρχια-,νής Διοίκησης.
1 Μέσα στα 1987 έκδοση των Π .Λ. «Πει: Αρμοδιοτή
των» -/.α: των Π .Λ «Για τι οικονομικά των ΟΤΑ» με συγκεκοιμένο χρ ονοδ ιάγ:αμμα υλοποίησης για τον Α’ και το Β
ίαλκό μάσα στο 1987 και 1988 και νοα το Β' όα-ααό μέσα
στα χρόνια 1989 και 1990.
5) Εκλογή Π ε.ρ:φ·εο:ε ιαχών Συμβουλίων μεταβατικά με δι
ετή λητεία στο τέλος του 1988 με καλορισμό το)*/ ορίων τους.
6) Αμεση ενεργοζοίηση μέχρι τέλ,ους νου 1987 των άρλρων 8 κσ·. 9 του Ν. 1414/1984 "·,α τη μεταφορά στους
Δήμους των Αζοχλειστ'αχών και Συντρεχσυσών αρμοδιοτήτων
του σημερινού Κώδικα.
7; Προαγωγή με Νόμο ζλαισιο. όλων των Κοινοτήτων με
ζ/.ηλυσμέ. άνω των 3001 κατοίκων (Κοινότητες 99) σε Αή
μους χ»! εκλογή των ααγόνων τους στις ζροσεγεις εκλογες.
8) 'Αμεση ζροαγωγή ζυγχωνευμένων Κοινοτήτων σε Δή
μους.
9) ψήφιση του Διοικητικού Χάοτη της Χώρας ζριν τις
εκλογές Αυτοί ιοίχητηρ των τριών ο αλμών, του έτους 199(1.
με τον οζοίο λα χαταργούντα: οι αζοτυένουσες κοινότητες, υ,ε
υποχρεωτική τυγχώνευση. ζροσάρτ ηση η ανα'/r συ ξή τους (σε
εξ αιρετικές ζεριζτώσεις.) σε Δήμους και λα οριστικοζοιούντα;
τα Διοικητικά όρι α. τον; τριών £ αλμών Αυτοδιοίκησης και
τα αντίστοιχα της κεντσκής αζοσυγκεντ:ωτιχής εξουσίας.
Β. ' Οργανα ελέγχου υλοποίησης της Αποκέντρωσης με
Αυτυσιο ίκηση.
1 ) Π κράταιση του έργου της Εζιτροζής του Τζ. Βσωζιεριχών με έργο τα Πρ. Διατά-ρεατα σζερί ασυοϊιοτήτων των
ΟΤΑ» και «για τα Οικονομικά των ΟΤΑ» μι ίτγο κροσδιοιισμένο αελόϊευση και ζρολ-ησμίε.;.
2) Σύσταση Εζιτρσζών -κατά Τζουργείο με συμμετοχή εν^
ζροσώζων της ΚΕΙΔΚΈ για διάγω:ασκό αρμοδιοτήτων και
ζερών του ·λα ζευόσουν στους ΟΤΑ και προσαρμογή των οο-;αν:σμώ·/ των Τζουργείων στις διαδικασίες της Αζακέντρω-

Πολιτειακή λέση - Νομική ρύση και βαλμο:
της Αυτοδιοίκησης.
1. Ο: Οργανισμοί Τοζικής Αυτοδιοίκηση- είναι Νομικά
Πρόσωζα Δημοσίου Δίκαιου. Ορίζονται σε Δήμους
μός). σε Νομούς

(?' βαλμός)

και

σε

ν' βαλ-

Περιρεοειες (γ

βαλμός).
Σύμφωνα με σο Σύνταγμα και τις αρχές του παρόντος
Νόμου, στα ζλαίσια της ενιαίας κζ: αδιαίρετης ζολιτείας.
αποτελούν τη ζωντανή τοπική, νομαονιακά και περιφερειακή
δημοκρατική έκφραση του κράτους και της λαϊκής κυριαρχίας
και σαν αυτοτελείς οργανισμοί ή συνεσγαζόμενοι. ασκούν την
αντίστοιχη ζολιτική εξουσία στα Διοικητικά τους όρια.
2. Καλένας αζό τους οργανισμούς αυτούς, έχει την αυτο
τέλειά του χωρίς ιεροιρχική σχέση του ενός ζάνω στον άλλο.
Άρλρο 3.
Περιεχόμενο και χαρακτήρας της εξουσίας των ΟΤΑ.
1.
Οι ΟΤΑ. ίο σαφή δι-ακριτη των εξουσιών ζου ίιαφυλάσσοντα: στη Κεντρική εξουσία και εκείνων ζου ανήκουν στους
τρεις βαλμούς Αυτοδιοίκησης έχουν τεκμήο,ιο αζοκλειστικής
γενικής αρμοδιότητας, στο τοζικο. νομαρχιακό και περιφε
ρειακό εζίζεδο. σύμφωνα με τα άρλρα 101 ζαρ. 3 και 102
zap. 1 του Συντάγματος, για τις αντίστοιχες ζρος τα διοικη
τικά τους όρια τοζικές υζολέσεις.
2.

Οι ΟΤΑ και των τριών ίαλμών. ως έκφραση της τοζι

κής. νομαρχιακής και ζεριφερειακής ζολιτικής εξουσ ας. α
ναγνωρίζουν και ζοοωλούν. τη συμμετοχή των ζολιτών κτ:
των συλλογικών τους οργανώσεων, στις εζιλογές τους και
την άσκηση τη; εξουσίας τους, διασφαλίζοντας διαδικασίες
αντικειμενικής ζληροφόρησης.

διαφάνειας και δημοσιότητας

και ζροσφοοες ασγανωτικεφ δοτοες συμμετοχής.
Άρλρο 4.
.Αρμοδιότητες.
1. Ο*. ΟΤΑ και των τριών βαλμών έχουν ίσιες ζλήοείς
και αζοκλειστικές αοαοδιότητεφ. στα ζλαίσια της λειτουρ
γίας του Κράτους. Εξάλλου είναι δυνατό να ασκήσουν αρμο

ο) Σ-ύττατη Γραμματειών Αποκέντρωσης της Αυτοδιοίκη
σης στα Υπουργεία Εσωτερικών και Ποοεδρίας για το συ
ντονισμό και ζαρ ακόλοόληση των διαδικασιών και ταυ χρονο
διαγράμματος της Αζσκέντρωσης.

διότητες. ζου μεταβιβάζονται ή ανατιλενται αζ: την Κεντρική
Εξουσία ή αταν τις νομαρχιακές και
ζεριφερειακές αιχςς

4' Συγκρότηση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Εζιτιοζής Ελέγχου για την ζορεία και ολοκλήρωση της Αζοκέ*τ ίωσης.
Α·5ήνα. 26 Μαρτίου 1980
Ο Π οστέινων βουλευτή:
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ

υζόκειται στους εξής κανόνες:

Πρόταση Νόμου Π λαίσιου
Για τον Ελληνικό Χάρτη Αυτοδιοίκησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'.
Γενικές αρχές.
Άρλρο 1.
Αντικείμενο του Νόμου.
Σε αρμονία με τις -Συνταγματικές αρχές για την Αζοκέ-

στους αντίστοιχους ΟΤΑ της διοικητικής τους ζεριοχής Η
μεταβίβαση ή ανάλεση αυτών των αρμοδιοτήτων καλοριζεται
αζό το Νόμο ή στη βάση ζρογρ αμματιαιόν συμβάσεων κυ

αΐ Οι ΟΤΑ ζρέζει να αζολαμβavow, κατά το δυνατό, την
ελευλερια ζροσαρμογής αυτών, των κατά εξουσιοδότηση αρ
μοδιοτήτων. στις τοζικές συνλήκες κα*. να μη·/ αμφισβητείται
η αυτοτέλειά τους
ί) Να καλύζτονται οικονομικά και λειτουργικά για τεζ
αναλαμβανόμενες υζοχρεώσεις.
2. Οι ΟΤΑ έχουν μέσα στα ζλαίσια του Νόμου κάλε ελευλερία να αναζτύξουν την ζρωτοβουλία τους για κάλε λέμα.
ζου δεν έχει ρητά αζοκλεισλεί. αζό την ασχαδιότητά τους ή
-εν έχει ζαραχωρηλε! σε άλλη αρχή.

— 6 —
Η σσχηση των αρμοδ:οτήτων χρέτε: χατά ~?ό—c γενιχε να
ανήχε:. χατά χροτίμηση,, στ:ς αρχές Αυτοδιοίκησης. τ:ς χλτΛ
σιέστερες στους τολίτες. Μ' αυτήν την έννο:σ ο: Δήμο: αχοτελούν. στο έ'ίσ.τυο των έα-δμών Αυτοί«ίχτ.σης. τη βαστ/.ά
μορ-στ. μ,ε γεν:·/.· τεχμήραε αρμΟΡ’οτητας στ:ς τεχ:χές υχ<-δέσε::.
Η ανά-δεση αίας αρμοδιότητας στους Νομούς ή τ:; Περ:■σέρειες. τρέχε: να λσμίάνε: υτό&η την έχτσση χα: τη ουση
τον εαγαυ. τις ατα:τήσε:ς στοτελεσματίχότητας Χ2: ε'.ν.ονο,μίσς χα: τη χωρ:χή ί:άσταση τευ εξυζηρετεί η αρμε::ότητα.
S. Ανήχουν ιδίως στους ΟΤΑ οσγσν.χές αρμοί'.έτητες γ:σ
ευ*δμ:στ:χά, τσλεοϊομ:χά σχέ'ί:α χα: χρήσεις γής. την τροστασία TW τερ:6άλλοντος. την «:χονομ:χή. χο:νων:χή χα: τολ;τ:στ:χή σνάττυξη. -την τοιότητα ζωής χα: τ:ς χε:νων:χε;
υχηρεσίες. την υγεία. υγεινή χα: τρόνο’.α. την τα:έε:α. την
ετ:μόροωση χα: τον ελεύθερε χρόνε. Την Αττ:χή. Αγροτ:χή.
Δασ:χή χα: Π ερ·.βαλλοντολογ:χή αστυνόμευση.
4. Ο: ΟΤΑ είνα: όργανα τρογραμματίσμού χα: ο:χονομ:χής
χ/άττ.ξης χα: αε αυτήν την :ί:τ-τητα ανσττίσσουν τ:ς αρμοϊιότητετ τους. Υιο-δετοΰν χα: υλοτο’.εύν μονοετή χα: τολυετή
χρογραμματα ανάχτυξης. εε αρμονία με τευς Ε-δν.χούς χα:
χερ:οερε:αχούς χρογραμματιχούς στόχους.
Συντσέχουν ττην εκτόνηση χα: χραγματ-οχε'ηση των χεε·εερεεαχών χριγραμμάτων χα: συντονίζουν τα χρογ ράμματα
τους με τα Ε-δν:χά χα: Περ:οερε:αχά.
5. 0: ΟΤΑ ατα χλαίσ:α του Συντάγματος χα: των Νόμων
του Κράτους έχουν ο:χαίωμα ίδρυσης ραϊ'.οεων.χών στα-δμών
χα: τηλεοχτιχών διχτυών.
6. Ο: ΟΤΑ γ:α την άσχηση των αρμοδιοτήτων τους, έχουν
το 5:χα:ων·α να συνεργάζονται. μέτα ατα χλαίσια του Νόμου,
να αυνετα'.ρίζοντα' χα: να συνιστούν ετ:χε:αήαε:ς. αε συνεργσαία με άλλους ΟΤΑ. ιδιώτες ή συλλογικές οργανώσει; για
την τραγματεχοίηση έργων κοινού ενδιασβσοντος ή τταροχή
υπηρεσιών κοινωμικού. ε:χονομ:χοΰ χα: τολ:τ:στ:κσυ χαεαχτήρα.
Άρ-Spo Ο.
Κατα-τατ:χτ Αυτόν οχ ία χα: Κανον:ατ:χή σεκοίιέτττα των
Ο.Τ.Α.
1. Στα χλαίσια των αρχών τευ χαρόντος Νόμου, ο: ΟΤΑ
ήχευν καταστατική αυτονομία με αντικείμενο τη λειτουργία
των συλλογικών τους οργάνων, τους κανόνες αχοχέντρωσης
χα: λαϊκής συμμετοχής χα: τους βασικούς χχ/ονισμεύ: εεγ ά
νωσης των υττσεσιών τευς. Με τη ίιαϊύλαττ, γενικών δια
τάξεων του έχουν -δεστιστεί με νόχο. ο: ΟΤΑ χα·$ε::ζευν ο:
ιί:ε: τι: εαωτερ:χές διοικητικές δομές χα: τ:ς τρ εσσρμίζευν
•στ:: ::ί:χε: του: ανάγχες γ:α να εχ: τύγχανε τα: χ:α στοτελεσματιχή ο:σχείσ:ση.
2. Ο: ΟΤΑ ατα χλαίσια τον/ σ;αοί:οτττο>ν τους, σύμσωνα με το άρ-δρο 4 του ααρόντος Νόχου. ένευι τε ί'χαίωυ.σ
έκδοση: χσνενιστιχών ?:ατάάε'ον. ·,έτ7 ατα ό::α τευ Συ·ίτά~ματες χα: τευ γτνεχεΰ Νομα5ετ:χοΰ τλα:τ:ε·. της τελ-τείαε.
Άρ^ρο 6.
Αυτετέ/ε:α των ΟΤΑ.
1. Τ-ο αν—τοοσωτευτΓχά αώχατα των ΟΤΑ. λε:ττυ:~αΰν
ελεύ-Siοα χα: βδέαμευτα ατά χά-5-ε ετέχίατ- χα: ατό χά·5ε
ά/.λη αρχή χα: υτόχευντα: χάνε ατευς '/όχευε τευ Κεάτευς.
2. Κανένα άλλο οργανε ϊεν χτεοε: να
τήεεατα του υτάγοντα: οτην ατοχλεαττιχτ
Αυτοί»:χησης. ούχβωνα με τ:ε ϊ:ατάτε:ε
μου χα: των Διαταγμάτων τευ -5α εχΑε-5εΰν

Β:αχε:α:ζετα: ζταοχοΒ:ότητα ττ.ε
τευ τα τέντες Νό
τε εχτέλετή τευ:

'Ap-Spo 7.
0:·/.:νοα:χή Αυτετέλε:;.
1. Στα τλα>α:α της ααχήε της ενότητας των Δημεαίων
«Γχανεμεχών, ο: ΟΤΑ έχουν :ϊ:ους ε:αχεχ.ρ:χένευς τόρευς.
χή ™·υς τε;εουτία α.α: χυτοτε/.ή ;-τουα:α εαόεων τρεγοχχμαT'.ouaj χβ: ϊατάνης.

2. Το εηαοσιονομ'.χέ χαρ&εατώς των ΟΤΑ τροαε:ε?ίζετα:
ατό την υτεχοεωτη του Κράτους γεα τη ε:χ/εμ.η των εημεαίων τηγών του τροϋτολογ’.αμοό, του αορελεγίχού τροϊόντος
χα: της ίημέαιας ατοταμίευαης. ατη £άτη της αχέαης τω
αρμοδιοτήτων μεταξύ της Κεντρ:χής Εξευαίας χα: των ε:αοέρων ετ:τέϊων. τοτ:χής. νομαρχιαχής χα: τε::εερε:αχης
εξουσίας, χα: τη ρροντίία γ:α τη δ’.όράωαη των αν:αετήτω'·
των οργανισμών του ίδιου όαάαοΰ χα: της ε:ο:χητ:χής τερ:εχής τους.
3. Ο: ίϊιο: χοροί των ΟΤΑ. τερ'.λαμβάνουν χα: τα έαεεα
τα τροερχόμενα -αχό τη διαχε:ρ::η της χερ:ουα:α; τους, την
εχιχ£:ρηματ:χή ίααατηρ:ότητα χα: την ταρεχή υχηρεα:ών αντατοϊετ:χοΰ ή άλλου χαραχτήρα.
4. Μετατρέχετα: το Ταμείο Π αραχαταΔηχιον χα: Δανεί
ων αε Τροτέζα Αυτοί:ο:χησης. ετη·/ -ετοία χα: μεταοέροντα:
τα χεαάλαεά τευ. με αχετοΰς τη χρηχατεεότηαη των ετενευτ:χών τρογραμμάτων των ΟΤΑ. των Δηχετ:χών. Δηαετ:χοχυνεταιρ'.ατΓχών α.α: Μ:χτών ετ:γε:ρήσεων, των τρογραμαάτι·) ν:ω·/ ΟΤΑ γ:.ι λαίχή χ,ατοιχία.
Η Τράχεζα Αυτοί:οίχησης -Sa λε:τουε-/ε: υ.ζ ττ μορ·ςή

iAF-Ic

αετο/ιχό ττ,; xcoaXctto
ττην.ι·. 7.ζτ;τ τλε’.ο^η^·'
51% στους ΟΤΑ, σχέστ, η οχοία ·5-α ατοτυτών-ετα: χα: στη
σύνδεση του Δ. Συμβουλίου της.
Με Π.Δ. του -Sa εχδοδεί μέχρ: τε τέλος του έτους 1987
•Sa χα·5ορ:στούν ο: ϊ:αίιχ-ασίες ίϊρυσης τη: Τ-ράχεζας χα: η
έναρξη λειτουργίας της ατό 1ης Ι-ανουαρίου 1989.
5. Στα χλα:σ:α του Β-δνιχού χρογραμμχτ:χμού της Πεε:,βερε:αχής ανάττυξης μέσω του τρίτου ta-δμού Αυτοϊ:ο:χτσης. χ-α: σε συνεργασία με τους-ΟΤΑ χ:ώτευ χα: δεύτερου
Αα-δμού. -δα συντονίζονταν χα; ·δα χαταρτίζεντα: τα τρογράυμοαεα χα: -δα γίνε τα: η χατανομή των χρηματοδοτήσεων της
ΕΟΚ χου συντρέχουν στην τεριοερειαχή α-/άττυξη.

'ApS-so 8.
Εχοχτεύα — ΈΓλεγχος — Διάλυση — Αχόλυση
Αργία — Αστ:χή Ευ-δύνη.
1. Καταργείτα: οτο:οσίήτοτε έλεγχες σχοχιμότητας των
χράξεων χα: αχοοάσεων των ΟΤΑ. στα χλαίσ:α των αρμεδ:στήτων χα: της αντίστοΓχης εξουσίας τους.
2. Η έχσραση γνώμης των α:ρετών μελών των Οργάνων
των ΟΤΑ. οτομ:χά ή συλλσγτχά, στη βάση των άοδρων ό
χα: 14 του Συντάγματος δεν υχόχειντα: σε έλεγχο, οτν δεν
συν.στούν ro:vrxc ή ά/.λο αϊίχημα.
3. Ο: στοοάσε:ς. —;άξε:ς χα: συμεωνίες των ΟΤΑ. στα
χλαισεα των αρμοδ:οτήτων τους, είνα: άμεσα εχτελεστές. α
τό τη νομότυτη έχδοση ή χατάατ:σή τους.
4. Ο: χράξε:: της χαρ. 3 ελέγχοντα: μονο γ:α τη νεμ:μότητά τους χα: η ετοχτεία χα· ο έλεγχος του Κράτους, του
χροδλέχετυ: αχό το Σύνταγμα. ασχε:τ2: με τροσρυγή στα
Δ:ο:χητ:χα’ Δ··/.αστήρ:α. ότως ορίζεσα: στα άα-δρσ 38 έως
41 του χαρόντος νόμου, χα: με χανόνες χου ο έλεγχος της
voa'-μότητας να δ:ασραλίζ-ε: την οαυτοτέλε:α των ΟΤΑ. τα
γτν:χα χο:νων:χά χα: :δ:ωτιχά συμοέρεντα. αύμοωνα με τ:ς
συνταγματιχέ; δ:ατάξε:ς χα: τους νόμους του χράτους.
5. Τα συλλεγ:χά αιρετά όργανα των ΟΤΑ χα: τα μέλη
τους μχορούν να δ:αλν-δούν. να ατο/υλ>εύν ή να τε·δούν σε
αργία μόνο σε χερίττωση χαεανόμων χράξεω-, ή ταραϋ.είψε«ν χα: με τ:ς εγγυήσε:ς του Νόμου χα: του Συντάγματος.
Σε τερίχτωση νόμ:μης διάλυσης ή αυσεδίχαι·ας έχχτωσηρ.
γίνετα: άμεση χροσσυγή σε νέες εχλογ'.χές δ:«δ:χασ:ες ή αναχλήρωση. χατά τερίχτωση. των α:ρετών οργάνων χα: των
μελών τους.
G. Τα μέλη των α:ρετών οργάνων των ΟΤΑ. γ:α τράξε::
ή ταρσλείώε'.ς χατά τη-/ άσχηση των χαδηχόντων τους, ευ•δύναντα: μόνο γ:α δόλο χα: βαρειά αμέλεκσ.
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'Αολso 9.

Άρλοο 13.

Λ:::τι οορ'Χ/α ίων ι >’ΓΛ.

Ενώσεις Αυτοδιοίκηση;.

1. Ο: Ενώσεις Λ-τοδιοίκηση; της Ελ/.αοσς. είναι νομικά
1.
Ανώτατα κυρίαρχα όργχ/α των ΟΤΑ είναι τα Σ-μδού.τρόσωκα ιδιωτικού δικαίου, στις οκοίετ συμμετέχουν υκοχρεωλια. Tc Δημοτικά Συμέούλιο για τους Δήμους. τα Νοιχαρχιατικά όλοι οι Δήμοι. Νομοί και Περιφέρειες και οργανώνονται
Χ,α Συμδούλια για τους Νομούς και τα Περιφερειακά Σ.μσε τρία εκίκεϊα. Νομαρχιακό. Περιφερειακό και Κεντρικέ.
ίούλια για τ:; Περιφέρειες. Τα εκτελεστικά τους όργανα
ΐίνα: συλλογικά και υσεύλυνζ ενώσιον των Συμβουλίων.
Εχουν σκοκό την κροαγωγή και στήριξη του λεσμου τη;
Λυτοόιοίκησης. την υκεράσκιση των καταστατικών δικαιω
ν. Ο. ΟΤΑ ματ:εάν να κραγματοκοιούν δημοψηφίσματα με
μάτων των μελών των αιρετόν/ οργάνων των ΟΤΑ και είναι
μυστική ληφοσορία. μετάξι των εκλογέων. εκ: αντικειμένων
τεχνικοί σύμβουλο: των οργαν.σμων τοκικής αυτοδιοίκησης
της ακοκλειστικής αρμοδιότητα; τους, αε κερικτώσεις και
και του κράτους τε Δέματα του ύεσμου.
όοους 7-2ΐ διαδικασίες του λα οριστούν με Π.Λ. του -Sa εκδολεί μέχρι τέλους του έτους 1987.
Άρλσο ! 0.
Εκλογικό Σύστημα.
1. Τα Συκβού/.'.α και των τριών ραλμών των ΟΤΑ εκλέ
γονται με καθολική, μοττικτ, και άμεση ψηφοφορία, με ανα/ογική εκκροσωκηστ και με όριο του εκ/.εγε·ν και εκλεγετύαι το 18ο έτο; ττ,ς ηλικίας.
2. Μέτρο εκλογή: η διαίρεση του αριλμού των εγκύρων
ύηςοόελτίων, με τα/ αριλμό των μελών του Συμόουλιου, σε
συνδυασμό με την αρχή του μεγαλύτερου υκολοίκου.
3. Τα εκτελεστικά όργχ/α. ο Δήμαρχος τ. ο Πρόεδρό;
τους, ο: Αντιοήκαρχοι, οι Αντιτρόεοροι και μέλη, εκλέγονται
οκό τα συμβούλια και ανακαλούνται αετό αυτά, με διαδικασίες
κου ορίζει ο καρών νόμος.
’ Αρλρο li.
Καταστατική λέση των με-κών
των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ.
Η καταστατική λέση των μελών των εκλεγμένων οργάνων
των ΟΤΑ ·λα διασφαλιστεί με την έκδοση 1Τ.Δ. μέχρι τέ
λους του έτους 1987 με την κ pc ηγούμενη γνώμη της ΚΕΛ
ΚΕ στην βάση των κιο κάτω αρχών:
α) Να εξασφαλίζει άσκηση της εντολής αξιώματος).
β) Να κροβλέκει οικονομική ακοζημίωση ή αμοιβή κατά
την έκταση και το μέγελος της ακασχόλησής τους.
γ) Να διασφαλίζει τη/ εκαγγελματική τους εξέλιξη και
την εκανένταξη στο εκάγγελμά τους μετά το κέρας της ε
ντολής, χωρίς ακώλεια των εικαιωυ/άτων τους.
ϊ) Να οι ασφαλίζει τα δικα-.ώματά τους κληροφόρησης και
εκιμόροωσης και να διευκολύνεται η άσκηση του έργου τους
με την χορήγηση εκαγγε/ματικών αδειών και αετό τον ϊημότιο και ακό τον ιδιωτικό τομέα εργασίας.
ε) Να κροβλέκει αυτοτελή ή κρόσβετη κοινωνική ασφαλί
τη και υγειονομική καλυώη. με α-/τίστο:χο δικαίωμα συνταςιοϊότησης αυτοτελούς ή. με κρεσμέτρηση του χρόνου της
εντολής αςιώκακκς) στον επαγγελματικό. ασφαλιστικέ τους
οορέα,
Άρ>λρο 12.
Οργά-/ωση 1'κηρεσιών - Προσωκικού των ΟΤΑ.

2. Εχουν καταστατική αυτονοικία και αυτοτέλεια, κατα
τρόκο ανάλογο με τους ΟΤΑ κατά το άρλρο δ καρ. 1 και
■αρλρο 6 καρ. 1 του καρόντος νό·χου.
ο. Ο: κράξεις και ακοφασεις των οργάνων τους, εφόσο-·
έχουν εκδολεί νομότυκα. είναι αμεσα εκτελεστές και δεν υκόκεινται τε έλεγχο σκοκιμότητας και οκοιοδήκοτε κροληκτικέ έλεγχο.
Ο διοικητικός και διαχειριστικός έλεγχος νκόκειτα: στους
κανόνες τον χ/τίστοιχου ελέγχου των ΟΤΑ.
4. θ': Ενώσεις Αυτοδιοίκητης δεν μκορούν να ασκούν αρμο
διότητες κου ανήκουν στην ακοκλειστικη αρμοδιότητα και
ευλύνη των ΟΤΑ.
5. Τα όργανα των Ενώσεων είναι οι
σεις κα: τα Διοικητικά τους Συμβούλια.

Γενικές Συνελεό-,

β. Για την συγκρότηση των Γενικών Συ/ελεύσεων, κου εί
ναι τα κυρίαρχα όογανα των ενώσεων.
αί σε εκίκεδο Νομού, τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων,
■οι Δήμαρχε: και τα μέλη των Νομαρχιακών Συμβουλίων, ε
κλέγουν κατά Νομό, με το σύστημα της ακ/ής x/αλογικής
τους εκκροσώκους τους:
—Για την Γ.Σ. της Ένωσης του Νοαού στην οκοία συμ
μετέχουν. αυτοδίκαια ο Δήμαρχος της κρωτεύουσας του Νο
μού και ο Πρόεδρος του Ν.Σ. ή ο: ακό «/τούς οριζόμενοι,
αντιδήμαρχος ή αντικρόεδρος του Ν.Σ.
—Για τη Γ Σ. της Ένωσης της Περιφέρειας. Στη Γε
νική Συν έλευση της Περιφέρειας συμμετέχουν αυτοδίκαια,
ο: Δή.αρχοι των κρωτευουσών των Νομών, ο: Πρόεδροι των
Νομαρχιακών Συμβουλίων και ο Πρόεδρος του Περιφερεια
κού Συμβουλίου ή οι ακό αυτούς οριζόμενοι, σ/τιδήμαρχοι ή
χ/τικρόεδροι.
—Για τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Αυ
τοδιοίκησης. Στη Γ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης συμμετέχουν
αυτοδίκαια, ο Δήυαρχος της Αλήνας. οι Δήμαρχο: τω'<
Πρωτευουσών των Περιτερειών κα: ο: Πρόεδροι των Π.Σ.
ή οι οκό χυτούς οριζόμενοι, αντιδή-χαρχοι ή χ/σκσόεδροι.

Ο αρίνμό; των χ/τικρ-οσώκων σου εκλέγεται για τις Συ
νελεύσεις των Ενώσεων Περιφερειών κα: σης Κεντρικής
Ένωσης ορίζεται με κληλυσμιχκά κριτήρια. Οι υκοδηοιοχ
χ/τικοό^τωκοι για τις ενώσεις Νομών κρέκει να είναι μέλη
των Δ. ή Ν. Σ. ή Δήμαρχο: του αντίστοιχου Νομού.
Οι υκούηφιο: αντικρόσωκο: για τις ενώσεις κεριοερειων
1.
Στα κλαίσια της καταστατικής αυτονομίας του άρλρου
κα: την Κ. Ένωση κρέκει να είναι «έλη των Δ. ή Ν. ή Π.
5 του καρόντος νόαου. οι ΟΤΑ ρυλμίζουν με ειδικούς οσγοΣυμβουλίων ή Δήμ,αρχοι.
ν.σμους. τη διαταξη του κροσωκικού τους, στη βάση κριτή
Οι υκοψήφιοι κατέρχονται στις εκλογές σε συνδυασμούς
ριων λειτουργικότητας και οικονομίας στη διαχείριση και κρικατά Νομό. Περιφέρεια ή Κεντρικά ή κα: σαν ανεξάρτητο:
τηριων αςιοκρατικών - εκαγγελματ·κών. τυ-χμετοχής και
-καλής ισ.
ευλύνης για το κροσωκικό.
Τα Δ.Σ εκλέγονται έμμεσα ακό» τιφ Γενικές Συνελεύσεις.
~· Η κροσληψη του μόνιμου κροσωκικού γίνεται με δια
7. Η Χ'άόειξη γίνεται στη βάση σ/άλογησ εφαρμογής του
γωνισμό.
άρλφου 10 του καρόντος νόμου.
3. Για α'/τικείμενα κοοσδιορ ισ/.έ/α κα< με συμβάσεις ορι

σμένου χρόνου ή έργου, c οργανισμός μκορεί να κροβλέκει
κροσλήψευς κροσωκικού για έκτακτες ανάγκες ή συνεργασίες
υψηλού εκικέδου εξειδεκευχένου ή εκιστημσνικού κροσωεσεκού.
4. Το καλεστώ;, οι όροι συνεργασίας -και η αμοιβή του
κροσωκικού των ΟΤΑ. στη βάση ττς αρχής «ίσος μισλός
για ίση εργασία» κρέκει να εξισώνεται με τα άλλα εκίκεϊα
της Δημόσιας Διοίκησης.

8. Με Π-Δ. κου λα εν.δοόεί μέχοι τις 21.12.86 και με
σύ/χφωνη γνώμη της ΚΕΔΚΈ λα οιατυκωλούν τα καταστα
τικά των Ενώσεων και λα κροσερμοστεί το υφιστάμενο λεσιικό κλαισιο. στη βάση των διατάξεων του καρόντος άρλρου.
9. Μέχρι την κατάργηση των Κοινοτήτων, τα Κ.Σ. συμ
μετέχουν στην εκλογή των οργάνων των Ε>ώσεων με τι:
διαδικασίες του καεό-ντος άρλρου.

-

Άρ-Soc 14.
Νομική προτη; Αυτοδιοίκηση;.
Ο: Οργανισμοί Τοπικ.ή- Αυτοδιοίκηση; έχουν δικαίωμα^
ν.ζττική; προσφυγή; στο Ανώτατο Λ:κ.α:τή::ο Συμόουλιο
τη; Ι·'-·.ν.ί2Τϊ;2;' για τη διασφάλιση τη; ελεύθερη; άσκητη- τω-· αρμοδιοτήτον T5y; 7.2: τη; αυτοτέλειά; του; ό*ω;
καόιεεώνοντα: από το Σύνταγμα ν.2! τον παρόντα Νόμο.
Άρ-ύρο 15
Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη A υ τσ ο t ο ί 7. η ση ;.
Με τον παρόντα νόμο κ.υρουτζ: ο «Ευρωπαιν-ο;, Χάρτη;
Αυτοδιοίκησης» σύμφων2 με το αρ ί>ρο 12 tcv II μεροος^ tsu
Χάρτη αυτού ν.2·. με δέσμευση γι; το σύνολο των οιζτάπεων
των έντεν.2 : ί 1' άρ-όρων τον I μέρους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Άρόρο 16.
Διοικητικά όρια.
1. Τα διοικητικά όρια των Πεειφεοειών, Νομών και Δή
μων. σ:αμοτοεονονται με αναπτυπιακ.α. κοινών.κυ*ι/.·ονομικ.α,
•■'εωΓ.Ό/.ιτικά και ιστορικά κριτήρια, τα οποίο συνεκ.τ-.μούνται.
2. Τα Δ. όρια των περιφερειών. περιλαμόάνουν ακέραιους
Νομού; και τα Δ. όρια Νομαρχιών ακέραιου; Δήμους.
Άρ-ipc <7.
Προαγωγή - Συγχώνευση και κατάργηση Κοινοτήτων.
— Δήμοι.
1. Με τη διαδικασία του προρλέπετα· στον ζαρόντα νόμο
-και τα ζιο κάτω άρ·ύρ·α και με ακαζό την αναξά-ύμιση του
•.τρωτού ίδαύμοό Αυτοδιοίκητης και του λειτουργικού και αναπτυξιακ.ού τη; ρόλου, κατζργαύντα: ο: Κοινότητες, και την
Α' ξα-ύυ.ίδα αποτελούν οι Δήμοι, ταν δασική μορφή στο δί
κτυο των 020μέσων Αυτοδιοίκηση;, με γενικό τεκμήριο αρ
μοδιότητα; στ:.: τοπικέ; υποδέσεις.
2. Για το σκοπό αυτόν αϊ Ζίο-άγαντα: α-ζό την ημερομηνία
που -ύα ιτχύσε: ο ζαρών Νόμο: τε Δήμου;, όλε; ο: Κοινότττε; με ζληόυσμό πάνω από 3001 κατοίκους. ρ·) απαγορεύε
ται η δημιουργία νέου Δήμου, με απόσπαση εαν με την από
σπαση αυτήν προκάνουν Δήμο: κάτω των 5.000 κατοίκων.
Άρόρο 18.
Συγχώνευση Κοινοτήτων — Προαγωγή σε Δήμους.

l> V

Ι.Γισ την εφαρμογή του αρ-ύρου 17 nap. 1. συγχωνευόμε•·ε; γειτονικός κ.οινότητε.;. πετάγονται σε Δήμους εφόσον ο
συνολικό; τους πλτύυσμό; υπερραίνε: τι; 2000 κ.πτοίκ.ους ή
καλύπτουν τσ όρια αναπτυξιακών συνδέσμων
Στις συγχωνευόμενες Κοινότητες είτε με προσάρτητη σε
υπάρχοντες Δήμους είτε με τη-, ενοποίηση - συγχώνευση δύο
ή περισσότερων Κοινοτήτων, και κατά περίπτωση διασφαλί
ζονται πρόσφορες μορφές συμμετοχή: κα: Δημοτικής αποκέ
ντρωσης με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Δ. και
ΐυ.Κ. (Π .Δ. 76/85' y.a: μ: ανάλογη αποκέντρωση υπηρε
σιών.
2. Με τον σκοπό να υποκινηύεί η συγχώνευση Κοινοτήτων
ε πλη-ύ-υσμτ μικρότερο των 3000 κατοίκυον. ακόμη και με
ήμους μεγαλύτερου πληόυσμού. το Κράτος -S: προδλέιΐιει για
τα πέντε προσεχή απο τη συγχώνευση χρονιά, ειδικό ποσοστο
έκτακτης επιχορήγησης, που ·ύα καθοριστεί με Π_Δ. θα ανα
γράφεται χωριστά στ; Δημοτικό προϋπολογισμό. με τη-; υπο
χρέωση του 70V τουλάχιστον να διατί-ύετα: στην περιφέρει:
των κ,αταργούαενων κοινοτήτων.
3. Δήμοι προερχόμενοι από συγχώνευση ή προσάρτηση κυ.
που τα όριά τους όα συμπίπτουν με τα όρια των αναπτυξια
κών συνδέσμων, -ύ: δικαιούνται και τα ποόσόετα κίνητρα και
επιχορηγήσεις του άρ&ρου 1S3 του ΚΔΚ.
4. Μέχρι τέλους του 1987 για να διευκολυνθεί η συγχώ-
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νέαση Κοινοτήτων κ.α: με αναπτυξιακά κριτήρια. πρέπε: >:
έχουν εοοδούε! ο: κοινέ: αποφάσεις ο: προδλεπόμενες από τ:
άρ·>ρο 183 rap. 1 too ΚΔΚ για τι; γεωγραφικός αναπτυξισ
•κές ενότητες.
5. Με την ή<ήφ:ση του κατωτέρω προ^λεπομένου ί άρ-ύε.
22ι Διοικητικού Χάρτη τη; Χώρα;, ο: εναπτμένουσες Κο:
νότητες. αε την σύμφωνη γ/ώμη του Νομαρχιακού Σομξο^.
/ ίο ο 7.2: μετά προηγούμενη γνώμη των Συνελεύσεων των κ.α
τοίκων των Κοινοτήτων, σνγχωνεύοντα: κ.α: ανακηρύσαοντα
τε Δήμον; ή προσαστώντα: 2ε γειτονικού: Δήμοι»; υπυχρεωτ:
•/.ά. Κατ εξαίρετη κι: εροτον η ειδική •/.ατάττατη του; δω
σφαλίζει λειτουργικός κα: χ.σπτυξιακές προϋποθέσεις 7:·.
•—Όντα·- τε Δήμον;.
Άρ-Spc 19.
Νομός.
1. Ο Νομός ενδιάμεσος οργανισμός Αυτοδιοίκησης μετ:·
ξύ Δήμων και Περιφερειών, υπηρετεί τα συμφέροντα κ.α
προω-ό-εί την ανάπτυξη τη; Νομαρχιακής Κο’νότητας.
2. Για την αναθεώρηση των Νομαρχιακών Διοικητικά
ορίων κ.2: τη δημιουργία νέων Νομών εφαρμόζονται 0: εξής
αρχές :
α) Τα Νομαρχιακά όρια, αντίστοιχου; σε ζώνη, μέσα στη,
οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος αναπτύσσονται οι κοινών
κ.οοικ.ονοαικές και πολιτικοϊστορικ.ές σχέσεις του οιαμενοντο;
πλη-ό ατμού.
ί) Κά·όε Νομαρχιακό; χώρος, πρέπει να έχε: διαστάσεις
σε επιφάνεια, πλη-ύυσμό κα: δραστηριότητες παραγωγικό;
υπάρχουσες ή δυνατές που να επιτρέπουν κ.α: ευνοούν ένα.
πεογραμματισμό- ισόρροπης οικονομικής κ.α: κοινωνικής κα:
πο/.ιτιττικής ανάπτυξης στ2 εδαφικά όρια του Νομού.
’Ap-Spo 20.
Νομαρχιακή Αποκέντρωση—Μητροπολιτικοί Νομοί.
1. Κατά τρόπο ανάλογο με τη δημοτική ζποκ.έντρωαη κ.α;
σε εξαιρετικός περιπτώσεις (νησιωτικές περιοχές
κ.α: μι
σπόφαση του Νομαρχιακού Συμόουλίου, είναι δυνατό στ:
πλαίσια των Νομών να συστα-ύουν Νομαρχιακά Διαχεοιοματα. Τ2 συστημένα Επαρχιακ.ά Συμοούλια διατηρούνται.
2. Σε Νομούς πλη-ύυτμού άνω των 500.000 κατοίκων όπ;.,
ομάδα Δήμιον, συγκροτούν μητροπολιτικ.ή περιοχή (ΑΔήνα.
Πειραιάς. Θεσσα/Λνίκ.η) αφού αν.ουσ-άούν ο: Δήμο: που συ
γκροτούν μητροπολιτικ.ή περιοχή με σύμφωνη γνώμη των Νο
μαρχιακών συμδουλιων κ
ων Συμβουλίων των αντίο
χων περιοχών, η αντίστοιχη Νομαρχία ασκ.εί κ.α: μητροπυλιτοχές αρμοδιότητες (έργα, υπηρεσίες κπι: επεμόασει; τ:
οποια λσγω του μεγέ-ύους κα: της φύσης τους αφορούν
γά/.ες διαδημστικές ζώνες ή ολόκά.ηρο το Νομαρχιακό χιρο; κα: χ;αγοφεύετα: σε Μητροπολιτικό Νομό.
3. Ο: Μητφοπολιτπεές Νομαρχίες, πλέον τω> τοπικ.ω
τους αρμοδιοτητω-; κ.2: λειτουργιών του Νομού, κα: ανοξαιτητα από τη -άέληση των επιμερους Δήμων, της μητροπολ τικ.ής περιοχής, κα: αφού ακουστούν τσ αντίστοιχα Δήμο:κα Συμοούλια. εν.τελούν έργα κ.α: ενεργού-; επεμόασει: π:προόύ^ποντα: στο Νομαρχιακό πρόγραμμα x/απτυξη;.
cnota από τη φύση τους κα: το μέγεώός του; "καλύπτουν υιγάλο; διαδημοτικό; ζώνε; ή ολόκληρη τη Νομαρχιακή ne::οεοε:α κπ
δ:
δεν κ.αλύπτοντα: από διαδημοτική σύνεργα:::
ι Δυνσ επμο:. δ ι αδ ημοτ :κε ς
σιχειρήσεις ή υπηρεσίες κ.λπ.
α) Η εκτέλεση κ-αι διαχείριση αυτών των έργων κα: σω·
επεμέάσεων. -ύα α>;χτί'όεται κατά κσνόνσ στους ενδιαφερο
μένου; Δήμους ή -δα υλοποιούνται με διαδικασίες συνεννόη
ση; κ.2: συνεργασίας απευ-ύείας από τη Μητροπολ:::·/.r Ν'μαρχία κα: τις υπηρεσίες της.
ό) Η χωρική διάσταση αυτών των έργων κα: επεμόασει;·
πρέπε: να είνα: σύμφωνη με τ:ς προδλέώεις του ρυ-όμιστικ^
σχεδίου, τις αντίστοιχες χρήσεις γης και τη-/ προστασία Πρι6ά/Δοντος.
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χησης για το σεντονισμό χα: παρακολούθηση τω< διαδικα
σιών χα: τεε χρονοδιαγράμματος της Αζοχέντρωσης.
Γ1 ερίφερείΐς.
4.
Συγκροτείται διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή
1.
Στα πλαίσια της ενότητας και σης εδαφικής ακεραιό ελέγχοε για την πορεία χα: ολοκλήρωση της Αζοχέντρωσης
τητας ν.ζ: σύμφωνα με -η δυνητική ευχερεια τοε αρόροε
στη ς·αση τοε ζλαισιοε τοε παρόντα Νόμοε.
1ΐη> zap. 1 τοε Συντάγματος με τον παρόντα Νόμο χα: στη
εαση των γενικών αρχών τοε Κεφαλαίου Α δημιουργέ ιτα:
Άρόρο 25.
Γ' σσ6μ.ός Αυτοδιοίκησης ποε ονομάζεται «Περιφερεια».
Αρμοτ ιοτητες—Οιχονομιχά των ΟΤΑ—θεμεχιωοειο αρχές
2» Ο ζρι-Ψμός των «Περιφερειών» τα όρια χαι ο: πρωγια τη μεταόίδαση αρμοδιοτήτων χα: πόρων.
τεεοεσές τοες, ορίζοντα: με 11 .Δ, αφού αχοεσ&ού) τα αντί
1. Οι Δήμοι, ο: Νομοί χα: ο: Περιφέρειες αποτελούν τ:
στοιχα αιρετά .Νομαρχιακά Σεμέούλια χαι ο: προτάσεις τοες
όεσμιχο ζ/.αισιο της συμμετοχής των πολιτών στην τεζιχη
μέχρι ρο τέλος τοε έτους 1988.
ζωη χαι εγγεώντα: την ποικιλία τοες.
ο. Ο: Κεντρικές περιφερειακές ασχσυγχεντρωμενες υπη
2. Ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων, ανάμεσα στην το
ρεσίες τοε Κράτους, όσες όα παραμεινοεν στην αρμοδιότητα
πική αυτοδιοίκηση χα: το Ιίρατος πραγματοποιείται, με απο
χα: εεόύνη -της Κεντρικής εξαετίας, οργανώνονται.-περιφε
κλεισμό σεγχύσεων χαι χλλ ηλοεπ ιχαλύψεων, έτσι ποε χά-ύε
ρειακά, εττ: ώστε να συμπίπτουν διοικητικά με τα όρια των
τομέας αρμοδιοτήτων χα: οι αντίστοιχοι πόροι να προορίζο
«Περιφερειών» τεε Γ' όαόμού Αετοίιοίχησης.
νται στο σύνολό τοες η για το Κράτος (Κεντρική εήοεσία)
Άρ-5ρο 22.
ή για τοες Δήμοες ή για τοες Νομούς ή για τις Πεσιφερειες.
Διοικητικός Χάρτης Πολιτείας.
Μέχρι τέλεες τεε έτεες 1990 χα: πριν την προκήρυξη
των εκλογών για τα αιρετά όργανα των τριών Ίαύμών Αετοοιοίχησης, με ΠΛ. διαμορφώνεται ε Διοικητικός Χάρτης
της Πολιτείας χα: οριστικ-οποιούντα: ή αναπροσδιορίζονται
τα διοικητικά όρια των Δήμων, Νομών χα: Περιφερειών,
χα: χαταργοένται οι αζοαένοεσες «Κοινότητες» (άρ-Scc 18
zap. 5) ζροαγόμενες τε Δήμοες, αφού ακουστούν ο: αντίστοι
χες προτάσεις των αιρετών οργάνων χαζά όαόμό. Οποιαδήζοτε μελλοντική αλλαγή ορίων, -Sa πρέπει να γίνεται στη
ίάση τοε άο-λροε 16 χα: με σέεααωνη γνώμη των αντίστοιχων

ΟΤΑ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'.
'Ap-Spc 23.
Αρμοδιότητες—Οικονομικά των ΟΤΑ—Χρονοδιάγραμμα.
1. Μέχρι τέλους τοε έτους 1987 στη όαση των Γενικών
Αρχών των άρθρων 4 έως 7 τοε παρόντος Νόμοε, το Π.Δ.
ζερί «αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ) χα: το Π.Δ. για τα «Οι
κονομικά των ΟΤΑ; χαι χα-Sopίζοντα: ο: διαδικασίες για
την ολοκλήρωση της «μεταφοράς αρμοδιοτήτων χαι ζόρων
μέσα στα χιόνια 1987 χαι 1988 για τοες Α' χαι Ε' 6α-5μό
χα: μέσα στα χεόνια 1989 χα: 1990 για το Γ' δα-Ψ-μό Αετο
ί '.οίκησης.
2. Μ^χρ: τέλοες 1987 χα: ·με τη διαδικασία των άρόρων
8 χα: 9 μεταίιόάζονται από τα επί μέροες Τζοεργεια, Νο
μικά Πρόοωζα χαι Οργανισμούς Δημοσίοε Διχαίεε, στοές
Δημοες χαι στις
:>όμ ε ν ς. ς γε Δ τάχους Κςο/όττ,τις οπε ς
2ρμ^:όττ^:ες, ~cj zvTpccjv ττ:ς γενιχες ττ^.λε'.ττ.χες
η σαντρεχοεσες αρμόςιοτητες των αρόρων 2δ, 2ο χα: Ζ·ι
τεε Κ_ΑΚ. χα: ρεέχε: σήμερα ασκούνται αζό την κεντρική
εξουσία (Τζοεργεια, Νομαρχίες, νομικά πρόσωπα και ορ
γανισμούς της αμέσοε εζοζτείας των εζεεργείων).
'Ap-Spo 24.
Όργανα ελέγχοε χα: ελοζοίησης της Αζεχέντρωσης
με Αετεεχίχηση.
ί. Παρατείνεται το έργο της Εζιτρεζής τεε Υπουργείου
Εσωτερικών «για τε Χάρτη Αυτοί ιοίχησης» με έργο τα ΓΙ.Δ.
«Περί Αρμοίιοτήτων» χαι για τα «Οικονομικά των ΟΤΑ».
τοε άρ-όροε 23. Με ειδική αζόφαση τεε Τζοεργοέ Εσωτερι
κών προσδιορίζονται οι διαδικασίες, η μεόόδευση και οι προ
θεσμίες παράδοσης των Νομοσχεδίων εντός των προθεσμιών
τοε άρό-ρεε 23 zap. 1 τοε παρόντα Νόμοε.
2. Σενιστώνται Επιτροπές κατά Υπουργείο, με συμμετοχή
εκπροσώπων της ΚΕΔΚΕ για εντοπισμό των εζοόεσεων χα:
αρμοδιοτήτων, με τοες αντίστοιχοες ζόροες, ζοε ανήχοεν ζ'ψ
Αυτοδιοίκηση χαι προσαρμογή των οργανισμών τοες στις σιαδιχασίες της αζοχέντρωσης.
3. Συνιστώνται στα Τζοεργεια Εσωτερικών χαι Προεδρίας
της Κεόέρνησης Γραμματείες Αποκέντρωσης, χα: Αετοίιοί-

3. Ο: μεταόιέάσεις αρμοδιοτήτων, στη δάση των γενικών
αρχών τοε παρόντα Νόμοε, -Sa σενοδεύοντα: με σενακόλοεόη
μεταίίόαση πόρων χαι προ εκτίμησης της μεταίιόαζόμενης
,ευόύνης.
4. Κά-5ε μεταόιίαση αρμοδιοτήτων τοε Κράτοες ζσο; όφε
λος των Νομών και των Περιφερειών όα σενοόεέεται με τη
μεταφορά τω) αντίστοιχων επηρεσιών με αντίστοιχη κατο
χύρωση τοε μεταφεράμενοε προσωπικού.
Μέχρι την ολοκ,λήρωση της όεσμιχής προσαρμογής τί-ύεστη ίιά-ύεση των οργανισμών τοπικής αετοδιοιχησης ο:
χρατιχές υπηρεσίες στοές Νομούς χαι τις Περιφέρειες, για
τη-) άσκηση των αρμοδιοτήτων ποε μ-εταφέρονται ή δίασσαλίζεται η οεχονομιχή κάλυψη για την πρόσληψη τοε αναγκαίου
προσωπιχού.
5. Το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών ποε μεταφόρε
τα: ή τίόετα: στη ίιάόεση της Αυτοδιοίκησης, διέπετα: από
το νομικό χαόεστώς ποε εφαρμόζεται κατά τη δημοσίευση
τοε Νόμοε και διασφαλίζονται τα συνδικαλιστικά χα: πο/.ιτι-χά τοες δικαιώματα.
6. Η ματαδίόαση μιας αρμοδιότητας επιφ-έρε: αετοδίχα'α.
Τη μεταφορά στο νέο σορέα των κινητών χαι ακινήτων ποε
χρησιμοποιούνται κατά την ημερομηνία της μεταφοράς για
την άσκηση της συγκεκριμένης αρμοδιότητας κατά εποκατά7. Οι μστασεσό;χε'Ό: πόροι, πιε συνοδεύουν τη μτταόιίαση
αρμοδιοτήτων, σε καμιά πε-ρίππωση δε μπορεί vc civn 7,:γότεροι. από όσους σιέ-ύετε ο μεταίιίάζων τη) αρμοδιότητα φο
ρέας κατά την ημερομηνία της μεταίιόάσεως.
8. Η μεταίίδαση κρατικών ατ-χοδιοτήτω) στη-) Τοπική Αυ
τοδιοίκηση δεν μπορεί να επιφέρει ττ μεταφορά στο Νομο ή
τη) Περιφέρεια ·ασμοδιοτήτων. πόρων χα: Υπηρεσιών που η
άσκησή τοες ανήκε: αζοχλειστιχά στοές Δήμους. Σέ πμφ-.δο/.· σ ισχύει τεχεήτιο υπέ; των Δήμων.
9. Η μζτζέ·!όατη των τόοων σε συνδ-εασχό με τις αρμειοιέτητες δεν ανακαλείται χα; -S-a εζε/.ιτσετα: στο χρόνο στα
πλαίσα της γενικότερης δημοσιονομικής ποχιτιχης. παερ'/οντας υπόψη την ε ρέλια η του εόνικο ί εισοδήματος χα: των
εσόδων τοε Κρατικού Προϋπολογισμού σε πραγματικές τιμές
έτσι ποε να διασφαλίζεται στους ΟΤΑ δεόαιότητα πόρων,
εξουσία δαπά)ης και εξουσία προγραμματισμού χα: επενδόσεω). Π αφάλληϋ.α ->·α υπάρχει χασεύ-Ψονση για κατάργηση
των εξειδιχευμέχ») πιστώσεων.
* 10. Οι ΟΤΑ των τριών ία5;μό>ν -S-a συμμετέχουν, με μέ
τρο τις αρμοειότητές τους, στο πρόγραμμα Δημοσίων Εζενδύσεων. σε συνδυασμό ;με τη/ ίδρυση του χρηματοπιστωτικού
φορέα (Τράπεζα Αυτοδιοίκησης Ap-Spo 7 nap. 4).
11.
Ο: ταχττκαί πόρσ: των ΟΤΑ (προικοδότηση) από το
Δημόσιο Π ρσυπολογισμεό χαι το πρόγραμμα Δημόσιό» Ε/ζενίύσεων -Ψα εγγράσονται σε χωριστά Κεοάλαισ των ζρούπολο-
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γεχκών των υτουργείων. έτσι ικι να υχάςσχε·. όβέαιότητσ «τό
σων. c-.a χλχίσια του Ενιαίου Δηχ-ασισυνομικού χυστηχατος.

ή της Περισέσεια;. Π.Δ. -λα ορίσε: την χύν-όεσή του μέχε:
τις 31.12.198r:.

12. Η κχτανοτχή των χόρων στους οχί μόρου; οργανισμούς
·ί»α χροόλέχει την κάύυυιί/η των ·λε!το«ργ:κών χναγκών, σύ
στημα κατά κεφ-αλή διανομής σε σμνουαομό με κονδύλια όόνική;ς και τερτφορτΊακής αλληλεγγύης γεα την ισόρροχη αναχτυιςτj Περιφερειών, Νομών και Δήμων και ειδικά Κεφά
λα ;a τροόληχατ.ικών περιοχών (Νησιωτικές, ορεινές τεριοχές. τροόληεατικοί αστικοί Δήμοι).
13. Μεταφορά της Δημόσιας γης χα: της κτηματικής τεριουσία; του Δημόσιου. στη σεαχειρ:ση των ΟΤΑ. σε χεριφερειαχό Νομαρχιακό οεα: Δημοτεκό εχίτεόο. χ/άλογα με τη ση
μασία τους, με εξαίρετη τη Δημόσιο γη κοκ την κτηματική
τεριουσία ε-ύνιχού χαρακτήρα ή αναγκαίων για τις κεντρικές
Λειτουργίες του Κράτους.
14. Τα ανεξάρτητε νομικά τρόσωτα Δημοσίου Δικαίου
του λειτουργούν στα όρια των II εριοερειών. των Νομών και
των Δ ήχων, για την εξυπηρέτηση τοτ-εκών χ; αγχών, μεταφέροντχ. με τη διαδικασία των άρ-ύρων S τταρ. 9 του Ν. 1410/
1984 στους χ/τιστοιχου; ΟΤΑ.

Άρ-όρο 28.

£) IJ: ενιαίοι φορείς y-αι οργανισμοί (υγείας. χεριόάλλοντος. ρυθμιστικών σχεδίων κ.ύ.τ.) σΒσοκετντρώνονται στη λειτουργία τα»;, στις ασμοδιότητ-εχ-xfc-τσάρους τους, στα αντί
στοιχα ετίτεδα της Αυτοδιοίκησης, μ: χρησδιοριχμό του ρόλου
too κά-ύε όα-ύμού χαι της χεντριχν’,ς εξβχτίας.

15. Παρ,χ/ωρούνται στους Δήμου; όλεη" οι Διοιχητιχές
λειτουργίες, οι σχετιχές μ·ε την τοτική υγειονομική χαι νο
σοκομειακή τερί-ύαλ-βη. του δε -ύα χασακραττ-ύούν ρητά arc
το Κράτος, τις Περιφέρειες χα: τους Νομούς.
β) Ο: Δήμοι ασκούν τις λειτουργίες του ΕΑνικού Συστή
ματος Τγείας (ΕΣΤ) είτε χωριστά, είτε σι συνεργασία με
άλλους Δήμου: μέσω των «]Ελ>νικών Κέντρων Τγείας.':.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Άρ-ύρ-ο 26.
Όργανα των Οργανισμών Τοπκής Αυτοδιοίκησης.
1. Ο: Δήμοι, ο: Νομαρ,χίες και οι Περιφέρειες σι·α6έτου·
αντίστοιχα ένα Δημοτικό, Νομαρχιακό και
Π-εριφερε-ιακύ
Συμβούλιο. του στα τλαίσια των ΟΤΑ ακοτελούν το κυρίαρ
χο όργανό τους.
β) Ένα συλλογικέ εκτελεστικέ όργανο. Τη Δημαρχιακή
Ε-ιτροτή στους Δήμους, τη Νομαρχιακή Ετιτροτή στους Νο
μού: και την Περιφερειακή Ετιτροτή στις Π εριφέρειες.
γ) Ετ:κεφαλής των ουλλογικών εκτελεστικών οργάνων
είναι αντίστοιχα ο Δήμαρχε;, ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού
Συμβουλίου y.ai ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2. Τα εκτελεστικά συλλογικά έργα:α είναι ό:γχ·σ χροωώητινυα και τροετοιμχσίας των εργασιών των Συμβουλίων.
Πραγματοτοιούν τις ατοχάσεις και κατευθύνσεις τους. Εκτληρώνουν τις τράξεος Διοίκησης, του δεν ανήκουν στο Συμ
βούλιο, το Δήμαρχο, το- Πρόεδρο του Νομαρχιακού ή Π εριφερειακού Συυέουλίου ή στα όργανα της Δημοτικής ή Νο
μαρχιακής Αποκέντρωσης.
Αναφέροντα: για το έργο τους στο Συμβούλιο με ετήσιο
αχολογισμό.
Άρδρο 27.
Οικονομικέ - Κοινωνικό και Πολιτιστικό
Συμβούλιο Ανάχτυξης.
Συγκροτείται δ·τλα στα αιρετά Νομαρχιακά και Περιφε
ρειακά Συμβούλια. χυμμετοχικό, συμβουλευτικό όργα/ο το Οι
κονομικό και Πολιτιστικό Συμβούλιο Ανάττυσης. Η συγκρότησή του γίνεται α: ενιαίο- αντικειμενικά κριςήρια για όλους
του: Νομούς και τις Περιφέρειες και συμαετέχε: συμβου
λευτικά. στις διαδικασίες κατάρτισης του Νο-χαρχιχ/.ού και
χερεφεσειακού τρχ-ράμματος ανάττυξης. Τα μέλη του εκλέ
γονται και ανακαλούνται ατό τα κυρίαρχα όργανα των εχαγγελματικών. ετιστηαονικών και μαζικών φορέων του Νομού

Οι αντιτρόσωτο: του Κράτους
Οι αντιχρόσωχο: του Κράτους στο Νοιχό και την Περιφέ
ρεια ασκούν τις αρμοδιότητες και ΐιε-ύύνουν τις υχηρεσιε:
του Κράτους αντίστοιχα, του δεν ανήκουν στο Β και Γ δαόμο
Αυτοδιοίκησης, αντεχροσωτεύουν τον κχ5ένα ατό τους Ττουργούς και τη; Κυβέρνηση και εκφράζουν στα όρια των αρμο
διοτήτων τους και της εντολής τους την κυβερνητική τολιτική στο Νομό και την Περιφέοεια χωρίς καμιά ανάμιξη
τσε έ-γπ >.r την λειτουργία των αντιστοιχώ; οργανισμών
Αυτοδιοίκησης και των οργάνων τους.
Σε ετίτ,εϊ-ε Δήμων το έργο του αντιτροσώτου του Κράτους
καλύχτετα: ατό το Δήμαρχε, όαση των διατάξεων του νό
μου και με την ιδιότητα αυτή τοοίστατα: y.a: ετοττεύε: τι:
Δημόσιες υτηρεσίες και λειτουργίες τευ Δήαου στα τλαίσια
της εντολής του τευ ανατίθεται.
Άρ·5ρο 29.
Σύν-όεση Συλλογικών Οργάνων των ΟΤΑ.
1. Δημοτικές Αρχές.
α) Ο Δήμος διοικείτα: ατό το Δημοτικό Συμβούλιο, τη
Δημαρχιακή Ετιτροτή και το Δήμαρχε.
β) Το Δημοτικό Συμόσύλιε ατετε/νείται .αττό τόσα μέλη era
ερίζει το άρ-ύρο 32 (άρ-όρε 3 ν. 1270/Β2) ταρ. 2 του ΚΔΙν
σύμφωνα με τον τληόυσμέ τευ κά-Sε Δήμου.
γ Αντιδήμαρχο:: Σε κάδε Δήχε τε έργο του Δημάρχου
εχικουρείται ατό αριθμό Αντιϊημάρχων. ανάλογα με τον τλη·3υσμό τευ κά·5ε Δήιχευ.
Σε Δήμους με χλη5υσμό μέχρι 10.000 κατοίκους, εκλέ
γεται ένας αντεεήμαρχος.
Σε Δήμους με τληύυουέ ατό 10.001 έως 60.000 κττοί
χους εκλέγονται τρεις Αντιϊήμασχοι.
Σε Δήμους με τ.7,η5υσμό 60.001 έως 500.000 κατοίκους
εκλέγονται χέντε χ;τιδήμαρχοι και
Σε Δήμους αε τ/.ηύυσμό ά;ω των 500.000 κατοίκων εκλέ
γονται εττά αντιδήμαρχει ή εννέα με ειδικέ ατόφαση τ-υυ
Δημοτικ.σύ Συμβου/.ίου.
δ) Η Δημαρχιακή Ετιτρετή ατετεύ-είτα: ατό το Δήμαρ
χο. τσ; Αντιδήμαρχε ή τευ; Αντιεημάρχους και ένα μόλος
εκλεγμένο ατό το Δ.Σ. για Δήμους μέχρι 10.000 κατοίκους.
δ·ύο μέλη για Δήμους ατό 10.001 - 60.000 κατοίκους, τρία
μέλη για Δήμου; ατό 60.00! - 150.000. και χέντε μέλη για
Δήμου; τάνω ατό 150.001 κατοίκους.
2. Νομαρχιακές Αρχές.
α) Η Νομαρχία διοικείτα: ατό το Νομαρχιακό Συμβούλιε.
τη Νομαρχιακή Ετιτροχή και τον Πρόεδρο τευ Νομαρχια
κού Συμβουλίου.
β) Τε Νομαρχιακό Συμβούλιο ατοτελειτα: ατό 27 - 51
μέλη χζά/.ογα με τον τ/.η-ύυτμό του Νομού, των οχοίω- ε
αριόμές ·ύα ορ:σ-5εί με το Π. Διάταγμα για την χροκήρυξη
των εκλογών του Νομαρχιακού Συμβουλίου αχό κοινού με τις
Δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 1986.
γ) Ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου εχικουρείται
στο έργο τευ αχό Αντιχροέδρους του εκλέγονται ατό τα μέλη
τευ Νομαρχιακού Συμβευ/.ίου.
δ! Η Νομαρχιακή Ετιτροτή ατοτελειτα; ατό τον Πρόε
δρο. τους Αντιτροέδρους κ.αι αφι-^μό ιεελών στύ- το Νομαρχια
κό Συμβούλιο.
ε ι Ο αρι-άμός των αντιτροέδρων και των μελών της ΝεΕχιτροχής -5α ορισύ-ει με Π. Διάταγμα και με
τληύυχχισκά και λειτουσγικά κριτή;.α τριν τη χχη/.ρέτηστ
σε σώμα του Νομαρχιακού Συμβουλίου εντός του 1987.
3. Περιφερειακές αρχές.

— Hi —
2
H Περιο-έσεια ο·.ο:χε?τα: ατό το Περιοερε-.αχέ Σνννόονλιο. την Π εριοερειαχή Ετ-ιτρβτή ν.τ·. τον Π ροείρο τον
Ιίερισερειαχο-ά Σνμρονλί&ν

pi Ο αρ'.όαάς των μελών τον Περίσετε: αχόν Σνμ^ονλιον.
των Αντιπροέδρων χαι η Σνν-5-εση της Π εο:5ερε:αν.ης Επί
δοσή ς ·5σ 7.α-5ορ·.στεί με Προετρ-χό Διάταγμα τρ:ν την σρο■/r.tzzr. των ϊ/.λο-'ύν των Πεοιοεοειαχών Σνμρονλιων 7.ατ2
tV

2. Οι λοιποί χτχϊτήοιο: τον σννεναχμον είνα: χ;ατληρωμετιχοί των ταχτιχών σνμΑούλων τονς. με τη τειρα των 'ίηρω■
προτίμησης.
3. Αν ο: ντοώήρ '-Ο: τον ίοιον σννεν ατμοί. :τοι5ησίσθνν. το
2ρ;εότ·.ο :ΐ7.οστηρ;ο ενεργεί χλήρωτη.

Άρ-5ρο 33.

Εν.λογη ΑηΕ2αρ-/ον χα: Αντιοημάρχων.

αρ-5?ο 26.

4. Σνμμετσχη μειοψηφίας.
Στις Δημαρχ:27.ές. Νομαοχιαχέ* 7.2: Π εριοερεια/.ές Ετ:σιοπές οιασ-οχλίζεται πάντοτε η εχτροσώτηση της «μειοΡησίας-· τον αντίστοιχον Σνμόονλιον αε έν2 τουλάχιστον μέ
λος.
' Αρ:5ρο 30.
Εχλογή Οργάνων - Μετοόατιχέ;

Αστάσεις.

1. Με την τρθ7.η ρνάη των Λημοτίχών εχλογών γ:α την πε;:ο:ο 19S7 - 1990 τροχηρνσσοντ 2: ταυτόχρονα εχλογες Νο_2ρχ·.αχων Σνμέονλίων, με όαση τη σηχερινή οιο'.χητιν.η
ιιαιρεση των Νομών.
Τ 2 έτσ; ε/λεγόμεν2 Νομαρχια7,ά Συμρονλια -5α λειτουρ
γήσουν για το 1937 με τ:ς αρμοδιότητες τον Ν. 1235/82.
Ατό το 1988 με ’ταυτόχρονη εκλογή των εχτελεστιχώ-τονς οργάνων. Προέερον χαι Νομαρχιακής Επιτροπής, ·5α
λειτουργήσουν σζν όργανα τον Β' ρα-5μον Αυτοδιοίκησης στη
prτη τον Π .Λ. «Περί Αρμοδιοτήτων» 7.2: «Γ:α Τ2 Οικονο
μία ά των ΟΤΑ» rev -5α έχουν εχ2ο-5ε!.
2. Για τον Ο7.τώίρ:ο τον 19S9 τοον.ηρνσσοντα: εν,λογέ:
Περιοερειαχών Σνμρονλιων με διετή -5ητεία 1989 - 1990
τ2 οτίίσ ·52 λειτουργήσουν στη 3άτη των Π Λ. «Περί Αρ
μοδιοτήτων» 7.2ΐ «Γιο το Οιχονομίχά των ΟΤΑ» 7.2: στ:ς
ΙΊερισέρειες των οποίων τα όρια ·5α έχουν -/.α·5οριστε! μέσα
στο 1988 7.2: τ2 020·Σ Π.Α. *5σ έχουν εν.δοΑε: χ/τίστοιχα
μέχρι τέλους των ετών 1987 7.2: 1988. ώστε V2 είν2ΐ δυ
νατή η προκήρυξη των εν.λογών με 7.2-5ορ·.σμένα Τ2 Διοικη
τικά όριο των τεριοερευών χα: τσ 2X2:212 των αρμοδίοτήτων τονς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
' Αρ-5ρο 31.
Εκλογή οργάνων των ΟΤΑ — Κσόιέρωση της απλής
αναλογιχής. — Εχλογή Δημοτιχών, Νομαρχιαν-ών
7.2: Περιφερειακών Συμβουλίων.
1. Γ12 τη·; εν./.ογή των συμβούλων των Αημοτ·χών! Νομσεχιχκων χ2: Περιφερειακών Συμβουλίων ισχνέ; το σύστημα
της 22λής 272Λ0γικής. Μέτρο της εκλογής είναι το πηλίκο
της διαίρεσης των έγκυρων ψηφοδελτίων μ: τον σρι-νμό των
συμβούλων τον χ;τίστο:χον οργάνου. παραλειπόμενου τον τνχόντος -κλάσματος.
2. A20 7.ά-5ε συνδυασμό εκλέγεται αριΔμός συμβούλων ίσος
'2ε το ττηλιν.ον της διαίρεσης των έγκυρων ψηφυδελτίων το.
ο/.σρε ο συνδυασμός με το μέτρο τη.ς 07.λογάς, παραλειαομένον τον τνχόντος -κλάσματος. Γΐ2 τχ/όν αοια-ύετε; έδρες,
οχ-ε: η 2ρχή τον μεγαλύτερου υπολοίπου. Σε περίπτωση ισονη::2ς. την έ:ρ2 7.2Τ2/.2μράνε: ο σνντν2"μάς τον ισοόήσιτε
V-2: ;εν έχει λά^,ε: έορσ. ή. ερόσον οεν νττάρχει τέτοιος χνν-Ότμός ή ντάρχον, τεριτσότερο: 2ττό ένας τέτοιο: σνΑνμσμοί.
οιενεργειτα: ν,λτ,ρωση οαό το χρωτοοιν.είο ή το ειρηνοοιχείο.
3. Ανεξάρτητος νχο«5ήσ·.ος εν.λέγετχι. εοόττ. ο 2ρ:*5μός
των εγτ.νρων Ίηοοεελτίων rev έλσίε είναι [τος ή μεγα/.ντερες τον μέτρον ενώ,ογής
Άρ-5ρο 32.
Τα·/.τΐ7.ο: χα: χ/αχληρωαχτ'-χοί σνμξονλοι.
1. Ταχτΐχοί σν'ΐρον/.ο: εχλέγοντχ: ατό τονς ·,·το·5ήο:ονς ν.2■^εντς ατό τονς σννονασμονς τον.άο*5οον 35. χστά σειρά αντοί
~ον έλαρχ; τονς τερισσότερονς 'άήσονς τροτ•’αησης. Ενείχα
■2ο·5ήσ:ο: οήμαρχοι ετιχεοαλής σννενατμών Ίεωεε-όντα: τρώεπτν/όντες σόμόονλο: τον σννεν ατμόν τ:νς.

1. Αημαεγος εχλέγετα: c ντοψήριο; τον τννονατμοό τον
έλαξε την ατόλντη τλειεώησία των έγχνρων ώηροεελτίων
>.50% t 1).
-*|π,
2. Αν χανένας σννονασμός οε Χάσει τη; ατόλντη τλειοήηοια των έγν,νρων φηροοελτίων. η εχλογή τον Δημάρχον
γ'.νετα: ε;νμ.εσα, οπό το Αημοτιχό Σνμρονλιο, χνάμεσα ττονς
ιντοιίιήο’ονς Αημάρχονς τον τροτά-λην.αν από τονς σννίνασμονς. Η εχλογή γίνεται τη; ποώτη Κνριαχή τον τρώτον
.1 ανοναρίον της όημοτιχής περιόόον. με μνστιχή σησοοορία
χα: έτετα: αμέσως της εχλογής τον τροεορείον. Εχλέγετ2ΐ
ο ντοώήςιος πον σνγχεντρώνει την ατόλντη τ.λειοψηρίο τον
σννόλον των οημοτιχών ή χοινοτιχών τνμόον/.ων. Αν χανένας
ντοψηοιο,ς :ε σνγχεντρώσει την τλειοώηοία τον αταιτείτχ:.
η εχλογή ετα;αλαμ3ά·;ετα:. Αν χαι στη οεντερη ήηςορορία
χαηένας ντοόήοιος εε σνγχεντρώσε: την τλε-οψηςία τον ατ2:τε!τα:, εχλέγετα: ο ντοψήριος τον σνγχεντρώνει. σε τρίτη
ήηρορορίΣ. τη σχεττ/,ή τλειοήηρία τ<χ; ταρόντων. Σε τερίττωση -.σο'άηοίας στην τρίτη ώηροσορίσ. γίνετα: χλήρωση σνάμεσσ στονς ντοώήο-ονς τον ισοώήοισσν. Ο; 'λτ,ςοςορίε,ς γίνοντν: στην ίο:2 σννεορίαση
3. Αν η σχ;εορ!αση τον Αημοτιχον Σνμϊονλίον ματαιωδεί
ετειέή οεν ντήρχε ασορτίσ ή η ·ε7.λογή οεν ΐ2!Τενχ·5ει για
οσοιοόήτοτε λόγο, η ε:α:ιι.ννία της εχλογής ετσναλαμράνε•ται την επόμενη Κνριαχή. Αν 7.2; η ϊεντερτ σννεορίαση μα
ταίωνε! ετειοή ί·εν νπάρ-/ε: αταρτία ή οεν ετ;τενχ-5ει 7.2:
πάλι η εν.λογή. -5εωρε!τα: ότ: εν-λέγετα: ασ’ ε-5είας ο ντοώηβιος οήμαρχος τον σνν.ίνασμον ο οτοίος έλα^ε τονς περσσσότερονς όηςσονς. Σε περίπτωση ισοψηοίας ειενεργείτα: χλή
ρωση από το αρχόσιο εχλογιχό έ:7.αστήρ:ο. πον τροσχαλε;
τονς ντοώήοιονς οημάρχονς.
4. Στα Αημοτιν.ά Σι>χ6οόλ;α. τη νέτη τον Αησάρχον πον
εχ)αχτημε 7.ατα/.χχί·ά-^ε: ο πρώτος ανεπσληεωματιχός τον σννονασμον ατό τον οποίο εχλέχτημε ο οήμαρχος.
5. Ο; Α'πιοήμαρχοι ετ/.λέ'-ο·;τ7: χά-Χ ίΐΐτίζ με μοστιν,ή
Οησοσοσία ατό το οηαοτιχό ταμίονλ',ο χα: ανάμεσα στα μέλη
τον. Η εχά.ογή γίνετα: ν.ατά τσόττ α·;άλογο με τη; έαμεστ,
εχλογή τον Αηαάοχον. Η εχλογή των ανσι-ημάρχον έτετα:
της £7.λογής τον Αηαάγ/σα.
Άρ>ρο« 34.
Ενώ.ο-,ή Προώσεων χα: Αντ—ροίερων
Νομϊί-/:αχών χ,α: Περισερειαχή»·; Σϋαίονλίων.
ϋ: Ποοεορο: χα: Αντιτρόεορο: των Νομαρ-/:αχώ·; 7.α: Περισεοειοτων Σναίον/.ίων ·εχ>.έγοντα: με μνστσχή ύηροοοοία
ατο το Γ;τ:στο:χο Νομσιρχιαχέ ή Περιρερπαχό Σνμ&αλ.ιο.
α;~αεσα στα μέλη τον 7.2: χατά τρόπο α/άλογο με τη; έμμε
ση εχλογή τον Αηαάοχον.
Άρ-5-ρο 35.
Ανάτά.ηση.
Τα έμ-αεσα εχλεγόμενα ε7.τελεστ:7.ά όργααα των ΟΤΑ εί
να: αναχλητά.
Η ανάν./.ηση τρονποόετε: αιτιολογημένη ατόοαση η οποία
τρέσα: να ληρό-εί με πλε·.ο·ήηο>ία 3/5 τον ό;.ον αρ^5μον των
μελών τον α·;τίο-τοιχον Σνμόονλίοο.
Άρ-5·ρο 36.
Ττοιίη ρ: ότησε ς.
Ο: vTO'iroioi Αημοτ’.χοϊ. Νομαρχιαχο: ή Περιοερειαχοί
Σνμόονλο: 7;θΤέρχονται στ:; ενώ.ογε; σε σανόναπαονς ή χγ:
σατ; χεεααρτητο: ντοΊήςιοι. Ειειχά χα: μό;ο χά-5ε σννονασαός
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χροκειμενσυ για εκλογές Λημοτικών αιγών χεριλαμδάνε: όξω
arc τους υττχΐήβτοϋς Συμβούλους ν.2’ τον υχοδ-ετκνυόμονο
υχοιάήοτο Δήμαρχο.

ΆρΔρο 37.
ΑουΜΑίδαστα.
0: υαάλ'/.ηλε.: του Κράτους και των ΟΤΑ χλυην των δικα
στικών .λειτουργών και ο τον. υχηρετοίν στις ενοχλες δυνάμεις
και τα σώματα οχοαλείας μχοροϋν να εχλαγούν Σύμέουλο:
Δημοτικών, Νομαρχιακών y.a: Περιφερειακών Συμόου/άων,
εοόσον ct συνδέονται με οχοιαδήχετε σύοιδαση ή σχέση εξάρ
τησης με τον αντίστοιχο οργανισμέ Αυτοδιοίκητης.
Η εκλογή τους ως Δημάρχων ή Προέδρων των Νομαρχ:οκών Σμχόευ/.-ίων ή τον. Π έριο ερειακών Συμδουλίων αναστελ/.ε: κατά ττ, διάρκεια της Δ ητε: *'C τους τι. δημοσιουχαλ/υηλ Γκή τους ιδιότητα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΠΓ'

Α ο Ορο 38.
Ααϊκή Συμμετοχή.
1. Στα κλυαίσια της Καταστατικής αυτονομίας τους οι
ΟΤΑ αναχτόσσουν χοικίλες μαρίες λαϊκής συμμετοχής για
την τροαγωγή των τοχικ-ών uxo δόσεων y.a; τη/ ενεργό συμμε
τοχή των δημοτών—χολιτών χα: των συ/Δ.ογιχών τους ορ
γανώσεων. ττ:ς δραστηριότητές τους.
2. Στα r/βττία της Δημοτικής Arοκόντρ ωσης, των δημο
τικών δ!αμσιρισμάτ ω» χα·: συνοικιακών συμιόευλίων. χαι με
τους αντιστοίχους κανονισμούς. είνα: δυνατή στα χ/.αίσια της
σε:ιχη,τιν.ής Δημοτικής ενότητας, να ανατεΔσύν στα αντίστοι
χα ουμόού/.ια, η άσχηση δραστηριοτήτων χοινωνιχών χα: soλίτιβτιχών χζ: η διαχείρισή του, or ως χα: των αντιστοίχων
δικαιωμάτων αττόρασης, η άσχηση υπηρεσιών της συνοικίας
ή διαμερίσματος, σε συνδυασμό με την ατοχέντρωση σε εχίχεδο διαμερισμάτων, δημοτιχών υχηρεσιών.
3. Σε χάΔε χερίχτωση στη δάση του χρογράμματος της
δημοτικής αρχής για τη Δημοτική Αχοκ.έν τρώση. .χαι τη Λαΐχή Σμαμετσχή. εγγράσονται στο Δημοτικέ Π ροΰχαλογισμό χα:
σε χωριστή γραμμή. κονδύλια στήριξης των χρωτοόουλιών
των IV«:y.:rAv χα: Δ:αμεσισματιχών Συμβουλίων χζ: για
χάλυήη των λειτουργιχών τους εξόδων.

ΆρΔρο 39.
Ε>/ηχερωστ,—Διχαίωμα Π ροσφ-υγής.
1. Στη Δάση των αρχών του χροηγούμενου άρΔρου. ο: ααοφασετς, Δευλεύματα χαι αράξεις των ΟΤΑ δ'ίαιόιδάζοντα: εντός
15 ημερών στον .ανχιχρόσωχο του Κράτους στο Νομό ή τη/
Π εριρέρεια.
2.. Ο αντιαράσωχος του Κράτους, σε χερίχτωση α<χ> Δεωρε·: ααρανομη όαοια χοινσαοιητόείσα αράξη. εντός 20ημέμου
ααό την xcινοαοίηστ,. αρσςεύγει μ· αίτημα την οχύρωσή της
στο αρμόδιο Διοιχητιχό Αιχαστήριο.
Η αροσρυγή συνοδεύεται με αίτηση αναστολής εχτελεσεως.
όταν ατό τη/ εχτ,έλεση της χροσίαλλόμενης αράξης υαάρχε:
■χίνδυνος δημοσίιυ ή ιδιωτιχού συχε-ερο/τος αου δεν μαορεί νο
ααοτρααεί χωρίς την αναστολή.
Η εχδιδόμενη ααόιαση υαόχειται χάντα σε έρεση.
£} Για την χρόΔεση χροσόολέ,ς οχοιοτσοήχοτε χοάξης. c
ο/τιχρόσωχος του Κράτους ενηχερωνε: τη/ ενδιαρερόιχενη ΑρXV .

γ) Ο: εχχρόσωχο: των ΟΤΑ μχοροόν να ζητήσουν σε αμσιδολία τους, έγγραιη όεδαίωση arc τον οντιτρόσωχο του
Κράτους για την χιώύεσή ταυ να μην αμρισδητήσε: τη νομι
μότητα χοινοχοιηΔείσας χράξης.
ΆρΔρο 40.
α) Προεδρικό Διάταγμα Δα ορίσει τα αρμόδια χρωτοόάΔμια χαι δευτεαοδά-ύμια δινυαστήρ:α χαι τη σχετιχή διαδιχασία χ.α: χροΔεσμίες χροσηυγής—έοεσης χ.λχ.
6) Ο Διοικητικός έ/υεγχος δεν αχοχλείε: το δικαίωμα £.λσχτομένου συσιχού ή νομικού χροτι.'τχου να χροσσύγε: για ιχανοχοίησή ταυ σε αρμόδια διοικητικά ή αστικά δικαστήρια.
ΆρΔρο 41.
Οικονομικός Έλεγχος.
Προεδρικό Διάταγμα Δα ορίσει τα κεντρικά χα: αχοχεντρωμένα όργα'/α ε/όγχευ των δ αχανών των ΟΤΆ χ·α: της
ευΔύνης υχό/χγώ·/ τους για διασεάλιση σ/τιαοιμενιχού χα:
χρονικά έγκαιρου ελέγχου νβμαχότητας των δαχανών χ,α: της
διαχείρισής τους.
Τσ Προεδρικά Διατάγματα των άρΔρων 40 και 41 Δα εκδοΔούν μέχρι της 31.12.87.

ΆρΔρο 38.

ΚΕΦΑΛΑ 10 Ι-Γ

Για την Αυτοτέλεια χα: τις ΕλευΔερίες των ΟΤΑ.
Κατάργηση Διοικητικής Κηδεμονίας.

ΆρΔρο 42.

1. Ο: αχοσάσεις. όουλεϋματα χα: ττράξε:ς των Δημοτιχών,
Νομαρχιακών χα: Περιφερειακών Αρχών Αυτοδιοίχησης.
ότω; χα: Ο: συμτ ώνιες του συναχτούν στσ χ/.αίσια των ΝΑ
μων χα: των Αρμοδιοτήτων τους, είναι δικαιωματικά εχτελεστες ατό τη λήψη η σύναύή τους.
2. Ο: διατάξετε της χροηγοΰμενης χαραγράοου δεν εευτττδίζουν τη- ασχηστ ατό τον αντιχροσωχο του Κράτους, στο
Νομό χαι στην Περιφεσεια. του κ.α τοστ-αλτικού ελέγχου νο
μιμότητας.
3. Η y-ατά το Σύνταγμα Κρατιχή ετοτττεία όσεσίζετα: σε
τρεις Δεμε/σώδε:ς αρχές:
α) Στη/ αν άγχη ενηχέρωσης χα: συντονισμού χτζ: εναρμό
νισης ιτρος τον εΔνιχό τρογραμματισρό. στα ολαίσια των βημοχρατιχών οιαρΔρώσεων της άσχημης της τολιτειχχής εξου
σίας (Κεντριχή. Περιφερειακή. Τοχιχή).
6) Στη/ ανάγκη καταστολής υπερτάσεων ή κατάχρησης
εξουσίας, στα χλαισια της γενιχής αρχής του Κράτους Δι
καίου χαι της νομιμότητας των χράξεων της Αιοιχήσεως.
γ! Για τη/ αντιμετώχιση χαρ άνομων χράξεων ή χαραλείΔεων.

Μεταόατσ/ός διατάξεις.
Παραμένουν σε ισχύ διατάξεις χευ δεν έρχοντα: σε α·υτ:Δτση με το/ χαροντα"νόμο y.a: μέχρι τη ρητή ν,ατάργησή τους.
Ατι τη- έναρξη ισχύος του Δεωρού-τα: χαταργηςχένες ο. δια
τάξεις χευ είναι ασυμόίίαστες με αυτόν άμεσα ή αχό την
ενεργοχοιηση των διατάξεων του ·αε τη/ έκδοση των χροί/χχόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων.
ΆρΔρο 43.
Κωδιχοχοίτση.
Μετά το τέλος της χροσεχούς τετραετίας. Δα κ-ωδικ.οχιιηΔε! σε ενιαίο κείμενο το σύνολο των Νόχων κ,.λχ. χου αναc-έρο/τα: στη/ τοχικ.ή χαι χεριοερειαχή Αυτοδιοίκηση κ.ατσ
έάύμίδα Αυτοδιοίκησης ν.α: σε σα/δυασμό με το Χάρτη Διοι
κητικής Διαίρεσης της χώρας Δα διαμορρωΔε· ο Γενικό:
Κώδικ.ος Αυτοδιοίκησης.
ΑΔήνα. 26 Μαρτίς. 1986
Ο Π οστέινων έουλευτήο
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