
Έπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί άντικαταστάσεως τοΰ άρθρου 
10 τοΰ νόμου 2189/1952»ί

>___ Πρός τήν Βουλήν ιών Ελλήνων

Διά τοΰ προτεινομένου σχεδίου νόμου σκοπεΐται ή άντι- 
μετώπισις προβλημάτων τά όποια άνέκυψαν εις την πράξιν 
τόσον ώς πρός την στέγασιν των υπηρεσιών των τοπικών 
ενώσεων δήμων καί κοινοτήτων, όσον καί ώς πρός την 
διεξαγωγήν τής υπηρεσίας των.

■ Άφ* ενός μέν έλλείψει έπαρκοϋς καί καταλλήλου χώρου 
τών δημοτικών καταστημάτων δεν είναι πάντοτε δυνατή 
ή στέγασις τών υπηρεσιών τών άνωτερω ενωσεων εις το 
κατάστημα τοϋ δήμου ένθα ή έδρα αυτών, αφ ετερου, δε, 
δεν είναι πάντοτε ευχερής, ελλείψει προσωπικού, η δια- 
θεσις δημοτικού υπαλλήλου διά τήν διεξαγωγήν τής ύπη- 
ρεσίας αύτών.

Πρός καλλιτέραν άντιμετώπισιν τών ανωτέρω προβλη
μάτων, παρέχεται διά τοΰ παρόντος σχεδίου Νόμου, τό 
δικαίωμα μισθώσεως ύπό τών τοπικών ενώσεων ιδίων 
γραφείων καί προσλήψεως ένός_ υπαλλήλου διά τήν άπα- 
σχόλησίν του με τήν διεξαγωγήν τής υπηρεσίας αυτών 
καί μέ τά έν γένει θέματα αύτών.

Τό παρόν σχέδιον Νόμου άποτελούμενον έκ δύο άρθρων 
υποβάλλεται ύπό τήν κρίσιν τής Βουλής πρός ψήφισιν,- 
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 76 τοΰ Συντάγ
ματος.

,. Έν Άθήναις τή 2 ’Ιουνίου 1977
Οί 'Υπουργοί

Έσωτεοικών Οικονομικών
ΙΠΠ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ ' -
Περί άντικαταστάσεως τοϋ άρ-λτου 10 τοϋ NLA. 2189/
/ 1952, «περί τοπικών ενώσεων καί κεντρικής τοιαύτης τών
Τ δήμων καί κοινοτήτων τής 'Ελλάδος».
·«- ■ , - * %

:·’ . Άρίρον 1.
. Τό άρ-λρσν 10 τοϋ Ν.Δ. 2189/1952 «περί τοπικών ενώ

σεων καί κεντρικής τοιαύτης τών δήμων .καί κοινοτήτων 
τής Ελλάδος», ώς ισχύει, άντ:κα-3ισταται ώς άκολχύ-ύως:

« «Άφθρον 10.
Στέγασις τοπικών ενώσεων ϊήμων καί κοινοτήτων καί 

διεξαγωγή τής Οπηρεσίας των. .. ’ ■ #
1. 'Εκαστη τοπική ενωσις στεγάζεται εις τό ϊημαρτχιακόν 

κατάστημα τής έδρας «ύτής, έν έλλείψει δέ έπαρκοϋς χώ
ρου έν αύτψ εις μισ-ύσύαενα ϊι’ άποράσεως τής ϊιοικοώσης 
έπιηροπής αυτής Τϊια γραφεία.

2. Ή ύπησεσία έκάττης τοπικής ενώσεως διεξάγεται ύφ’ · 
ενός ή πλειόνων επαλλήλων τοϋ δήμου, εν-3α ή έδρα τχύ
της, όριζοαένων δι’ άποφάσεως τοϋ δημάρχου καί απασχο
λούμενων μαραλλήλως πρός τά εις τον δήμον κύρια καθή
κοντα χυτών. Έν αδυναμία διεξαγωγής τής υπηρεσίας τής 
τοπικής ενώσεως ύπό δημοτικών υπαλλήλων, έπιτρέπετατ ή 
ϊι’ άποφάσεως τής διοικούσης επιτροπής -αυτής πρόσληψις 
ενός ιδιώτου, εχοντος τουλάχιστον απολυτήριον γυμνασίου, 
επί σχέσει ιδιωτικού δικαίου καί μηνιαία αποζημιώσει ορχί 
άνω τέρα τοϋ ίασικοϋ μισ-3-οϋ ιδημοτικοϋ υπαλλήλου επί 6 α)-
όμώ 7φ>».

Άρ-3ρον 2.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς 

του διά τής Έφημερίϊος τής Κυόηρνήσεως.
Έν ’Αθήναις τή 10 Αύγουστου 197l7 

Οί 'Υπουργοί
Εσωτερικών « ’ Οικονομικών-

ΙΠΠ, ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ -· ΕΥΑΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ _Γ Παράρτημα Αΐτιολογικής Έκθέσεως 
Άντικαθιστώμεναι Διατάξεις

Ν.Δ. 2189/1952 3— JQL^
(ΦΕΚ 220Α'/15.8.1952)

“Αρθρον 10.
Έκαστη Τοπική "Ενωσις στεγάζεται εις τό Δημαρχιακόν 

Κατάστημα της έδρας ταύτης. Δύναται δέ πρός διεξαγωγήν 
της υπηρεσίας της νά διορίζηται δι’ άποφάσεως της Διοικού- 
σης Επιτροπής, έγκρινομένης ύπό τοΰ Νομάρχου, είς γραμ- 
ματεύς, τοΰ οποίου ό μίσθός δεν δύναται νά ύπερβαίνη τον 
τοιοΰτον τοΰ γραμματέως α' Δήμου, ώς καί είς βοηθός τού
του τοΰ οποίου ό μισθός δεν δύναται νά ύπερβαίνη τον τοιοΰ
τον τοΰ ακολούθου Δήμου. Δι’ άποφάσεως τής Διοικούσης 
Επιτροπής δύναται ν’ άνατίθηται είς έξαιρετικάς περιπτώ
σεις, είς ειδικούς επιστήμονας ή μελέτη ειδικών γενικών ζη
τημάτων άμειβομένων δΓ ιδιαιτέρας συμφωνίας τη έγκρίσει 
τοΰ Νομάρχου.

• ■ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
'Υπουργών Εσωτερικών καί Οικονομικών (άρθρον 75 

παρ. 3 τοΰ ίσχύοντος Συντάγματος).
Έπί τοΰ σχεδίου νόμο· > «περί άντικαταστάσεως τοΰ άρθρου 

10-. ΰ νόμου 2189/1952».
Έπί τών1 θεσπιζομένων διά^τοΰ ώς άνω σχεδίου Γ^όμου 

παρατηρητέα τά έξης : · ,
Α'. Διά τών άντικαθισταμένων διατάξεων ορίζεται, ότι 

έκάστη Τοπική "Ενωσις, στεγάζεται είς τό Δημαρχιακόν 
Κατάστημα τής έδρας αύτής, ή έλλείψει έπαρκοϋς χώρου 
έν αύτώ, είς μισθωμένα, δΓ 'άποφάσεως της διοικούσης 
Επιτροπής,, ίδια γραφεία, ή δέ υπηρεσία τούτων διεξάγε
ται ύπό ενός ή πλειόνων υπαλλήλων τοΰ δήμου τής έδρας 
αύτής ή έν άδυναμία άπασχολήσεως δημοτικών υπαλλή
λων, διά τής προσλήψεως ενός ιδιώτου, κεκτημένου τούλά- 
χιστον άπολυτήριον Γυμνασίου, έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου 
καί έπί άποζημιώσει ούχί άνωτέρα τής τοΰ βασικοΰ μισθοΰ 
δημοτικού υπαλλήλου έπί 7ω βαθμώ.

Έκ τής τοιαύτης ρυθμίσεως Οά προκύψη δαπάνη διά τήν 
στέγασιν τών Τοπικών Ενώσεων, μή δυναμένη όμως νά 
προσδιορισθή επακριβώς διότι πλεΐσται Τοπικαί Ενώσεις 
θά εξακολουθήσουν νά στεγάζωνται είς τά Δημαρχιακά 
Καταστήματα τής έδρας τοΰ Νομού.

Επίσης διά τήν πρόσληψιν 51 'Υπαλλήλων (δσαι καί 
αί Τοπικαί Ενώσεις) έπί μηνιαία άποζημιώσει 6.620 
δραχμών (βασικός μισθός δημοτικού υπαλλήλου έπί 7ω 
βαθμώ) θά άπαιτηθή τό ποσόν τών 4.000.000 περίπου 
δραχμών έτησίως. Καί εις τήν περί—ωσιν ταύτην τό ύψος 
τής δαπάνης θά είναι τελικώς μικρότερον τοΰ προϋπολο- 
γιζομένου, διότι ή έκτέλεσις τής υπηρεσίας θά ένεργήται 
καί ύπό δημοτικών ύπαλλήλων.

ΑΙ ώς άνω δαπάναι στεγάσεως καί προσλήψεως ύπαλ
λήλων διά τήν διεξαγωγήν τής ύττηρεσίας τών Τοπικών 
Ενώσεων, θά καλυφθούν έκ τής ήδη· ύφισταμένης υπέρ 
τών Τοπικών Ενώσεων εισφοράς τών Δήμων καί Κοινο
τήτων, μή προκαλουμένης έτέρας τινός δαπάνης είς βάρος 
τών Δήμων καί Κοινοτήτων, ή μειώσεως τών εσόδων τοΰ 
Κρατικού Προϋπολογισμού.
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