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Στο σχέδιο νόμου «Τοπική Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή 
Ανάπτυξη και Δημοκρατικός Προγραμματισμός».

Προς τη Βον/.ή τfor Ελλήπον

Mr _Ttj ποονσαυυατικες ττ.ς οτ,λώ^ιε η Κυβέρνηση έχει 
πλήρως-όιευκί'.'ησε'. τη·» πορεία για τη οιοικητική, οικονομική, 
κοινωνική και πολιτιστική Αποκέντρωση.

Η ττολιτική-θέληση της—Κυβέρνησης εξακολουθεί επίμονα 
με συνέχεια και συνέτεεια να στέκεται βαθειά προσηλωμένη 
στις αρ/έε της Λποκέντρωσής. Της ΠερΛερειακής Ανάπτυξης 
και της Συμμετοχής του Λαού.
- Έτσι στη-; κατεύθυνση αυτή βασικός στόχος μας ήταν και 

είναι να βοηθήσουμε ώστε να μεταφερθεί σταδιακά, αλλά στα
θερά. η πολιτική και οικονομική"εςουσία σ’ αυτούς που δη

μιουργούν. στους πολίτες της χώρη^ . στο κοινωνικό σύνολο, 
στους τοπικούς και κοινωνικούς φορεμ,στον ίδιο τον Ελληνικό
Λαό. · · - · ε·

Η «ήρεμη Επανάσταση» που άρχισε στη χώρα μας. σ4 
ότι αφορά την αποκέντρωσή και την περιφερειακή ανάπτυςη. 
δημιούργησε ήδη την απαραίτήτηίδυιαμική και διαμόρφωσε 
τις προϋποθέσεις για την κατάθεσή μιας ολοκληρωμένης πρό
τασης νόμου που Η’ ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του 
λαού μας.

Εχουν από καιρό ωριμάσει οι συνθήκες εκείνες για τις 
μεγάλες επιλογές που θα μας οδηγησομν στο πώτ και με ποιο 
τρόπο θα απεγκλωβίσουμε τη χώρα μας από τα επί—δα της 
εςαρτημένης ανάπτυξεης. θα_μας οδηγήσουν σε νέους ρυθμούς 
και σε νέες και σύγχρονες μορφές οργάνωσης της Ελληνικής 
πολιτείας και κοινωνίας. - —

11 συστηματική αναγνώριση της σημερινής κατάστασης 
οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι απαιτείτακριζική αναδιάρθωση - 
επαναπροσδιορισμός του συστήματος διοίκησης. Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και αναπτυξιακής οργάνωσης της χώρας.

Άλωστε προς αυτό τείνουν οι επιταγές του Συντάγματος, 
αλλά και οι στόχοι και κατευθύνσεις της Κυβερνητικής 
πολιτικής, όπως αυτοί εκφράζονται στο θετές, τις προγραμ
ματικές δηλώσεις και τα σχετικά νομοθετήματα.

Η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων που ακολούθησαν πολ
λές χώρες, εδώ και πολλές δεκαετίες, έχει καθυστερήσει τόσο 
πολύ στην Ελλάδα. που πλέον δεν επαρκεί.

Η ριζική επανατοπιΟέτηση (και όχι απλώς μεταρϊθμιση) 
του προβλήματος διοίκησης. Τοπικής αυτοδιοίκησης - ανα
πτυξιακής οργάνωσης, είναι πράγματι αναγκαιότητα.

11 νέα αντίληψη για τη σωστότερη λειτουργία της σύγ
χρονης Ελληνικής πολιτείας και την ανάπτυξη της χώρας, 
προϋποθέτει μιά νέα αντίληψη για τη διοίκηση και την αυτο
διοίκηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση τείνουν οι ρυθμίσεις 
του σχεδίου νόμου.

Οι επιλογές και οι ρυθμίσεις αυτές είναι προϊόν σύνθεσης 
απόψεων και θέσεων που εκφράστηκαν στην Επιτροπή κατάρ
τισης του νέου Καταστατικού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοί
κησης καθώς και άλλων ειδικών επιτροπών από ειδικούς 
επιστήμνες.

Είναι ένα συλλογικό προϊόν ανθρώπων με γνώση και πίστη 
για το θεσμό της αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης.

Στην Επιτροπή εκφράστηκαν όλα τα κόμματα και διατύ
πωσαν απόψεις εκπρόσωποι τηε Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
της διοίκησης καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων 
και οργανισμών και δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, 
γιατί το αντικείμενο του νομοσχεδίου έχει από τη φύση του 
Εθνική διάσταση που απαιτεί την μεγαλύτερη δυνατή συναί
νεση για την επιτυχία των στόχων του. Επιπλέον δεν πρέπει 
να μας διαφεύγει πως οποιαδήποτε εφαρμογή μιας μηχανι
στικής αντίληψης στους ιέους θεσμούς Εθνικής σημασίας και 
στα νομοθετικά κείμενο που τους κατοχυρώνουν θ’ αποτελού
σε σοβαρό.σφάλμα, με συνέπεια τη διαιώνιση των προβλη
μάτων και αδιεξόδων.

Η ανάλυση των επιμέρςυς διατάξεων του νομοσχεδίου 
γίνεται στο κατ’ άρθρο τμήμα της Εισηγητικής Έκθεσης}

ώιονρουμε απαραίτητο όμυΤς να τονίσουμε τις πιο βασικέ: 
αρχές και κοινοτομιες. :

Λ. Ως προς τα επίπεδα αρμοδιοτήτων :
Σε κάθε επίπεδο έγινε προσπάθεια ώστε να διασβαλίζετα 

η αυτοτέλεια και αυτοδυναμία κάθε λειτουργία;.
Ε/.ήτθη επίσης ιδιαίτερη μέριμνα, μέσα στα πλαίσια των 

αρχών για μια ορθολογική και αποτελεσματική οργάνωση 
ενός συγχρόνου κράτους, ώστε να υπάρχει μια σαφής κατα- 
κόρυφη διάρθρωση και ταυτόχρονα μια κατά το δυ νατό ορι
ζόντια συσχέτιση. μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών και 
εξουσιών, ώστε οι τελικές βαθμίδες διοίκησης, τοπικής 
αυτοδιοίκησης και αναπτυξιακής οργάνωσης, να είναι οι λι- 

■· νότερες δυνατές για να αποτραπεί η διάσπαση ευθυνών 
και η γραφειοκρατεία.
Β. ίές προς την αποτελεσματικότητα :

Η αποτελεσματικότητα διοίκησης, τοπικής αυτοδιοίκησης 
και αναπτυξιακής δράσης σε κάθε επίπεδο κ.ι .'οχυρώνεται 
με την .αυτοτελή παρουσία τεσσάρων λειτουργιών :

α) Πολιτική λειτουργία : Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
στο κάθε επίπεδο για τα ζητήματα αρμοδιότητας του.

β) Διοικητική λειτουργία: Αυτοδύναμη, αντίστοιχα, άσκη- 
ςτη διοίκησης σε κάθε επίπεδο.

γ) Οικονομική λειτουργία : Αυτοδυναμία (στα πλαίσια 
ιδιαίτερα της ριζικής αναμόρφωσης του φορολογικού συστή
ματος της χώρας) ως προς την ύπαρξη και διαχείριση οικο
νομικών πόρων.

δ) Τεχνική λειτουργία : Επάρκεια, τεχνικής υποστήριξης 
σε κάθε επίπεδο (ανάλυση, τεκμηρίωση, πρόταση, εκτέλεση ή 
επίβλεψη εκτέλεσης).
Γ. Ως προς την ανθρωπονεωγραφηκή διάσταση :

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που λήφθηκαν υπόψη 
περιλαμβάνουν :

α) Επάρκεια πληθυσμού και αναπτυξιακών πόρων σε κάθε 
επίπεδο για τη στήριξη τιον αντίστοιχων διοικητικών και 
αναπτυξιακών λειτουργιών.

β) Η αίςτθηση της κοινωνικής και πολιτιστική; κοινότητας 
στη συνείδηση των πολιτών σε κάθε επίπεδο οργάνωσης και 
η αίσθηση της οικονομικής και πολιτικής κοινότητας.

γ) Η ύπαρξη κατάλληλου αστικού κέντρου στην κατάλληλη 
γεωγραφική θέση που να μπ. ρεί να γίνει έδρα διοίκησης-αυτο- 
διοίκησης και κατά το δυνατό να αντανακλά με την υπόστασή 
του.την αίσθηση της«κοινότητας»στηνπεριοχή που εξυπηρετεί 

Με βάση τις παραπάνω αρχές και κριτήρια, η αξιολογική 
μελέτη της Ελληνικής εμπειρίας αποκαλύπτει δύο αίτια 
που εξηγούν τη σημερινή προβληματική πράγματι εικόνα.

α) Έλειψη συνολικής αντίληψης : Ποτέ στα νεότερα χρό
νια. η οποιαδήποτε προσπάθεια διοικητικής μεταρρύθμισης 
της χώρας, δε βασίστηκε σε μια σαφή αντίληψη, σε μια 
δηλαδή συνολική σύλληψη του επιθυμητού στο χώρο διοί
κησης - αυτοδιοίκησης και αναπτυξιακής οργάνωσης από 
πλευράς στόχων και λειτουργιών.

β) Ότι οι μέχρι τώρα ρυθμίσεις.νομοθετικές και άλλης 
υπήρξαν αποσπασματικές ως προς την σύλληψη και σπασμό - 
δικές ως προς την εφαρμογή τους.

Έ :σι η νέα αντίληψη συνδυάζει δύο θέσεις :
Πρώτο : Διοίκηση, Τοπική αυτοδιοίκηση και αναπτυξιακή 

οργάνωση, αποτελούν ένα ενιαίο και συνεχές σύστημα λει
τουργίας της πολιτείας από το επίπεδο της Κυβέρνησης μέχρι 
το επίπεδο του συνεταιρισμού, του συνοικιακού συμβουλίου 
αλλά και του κάθε πολίτη.

Δεύτερο : Παρά το ενιαίο του συσ.-ήματος, η σωστή λει
τουργία του επιβάλλει και σαφή εσωτερική οργανωτική δια
φοροποίηση με σαφή καθορισμό των ορίων, τόσο από πλευ
ράς κράτους (διοίκησης) όσο και από πλευράς τοπικής 
αυτοδιοίκησης.

Με βάση όλα τα παραπάνω και σε γενικές γραμμές η προ- 
τεινόμενη νέα διάρθρωση είναι :

1. 1η βαθμίδα (νέος Δήμος) : προτείνεται ως η κυρίως 
βαθμίδα της τοπικής αυτοδιοίκησης όπου ασκούνται οι βα
σικές αρμοδιότητές της που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα 
r ω > ·.- οπικών υποθέσεων και έργων.



Αυτό όμως είναι αδύνατο να γίνε·, με το σημερινό μέγεθος 
των 0.1 .A.. Με σκοπό τη διασφάλιση του αναγκαίου μεγέ
θους γ'.α την ανάληψη των . αρμοδιοτήτων αυτών από την 
τοπική. αυτοδιοίκηση η 1η βαθμίδα .ανασυγκροτείται ανθρω- 
πογεωγρα φικ ά.

Υπάρχει η σχετική ιστορική εμπειρία των «παλαιό»/ δή
μων» καθώς και η σημερινή προεργασία ως προ; την οργα
νική σύνδεση των οικισμών στο πλαίσιο των αναπτυξιακών 
συνδέσμων.

Οι σημερινοί 0.1..Λ. διατηρούν την οντότητα τους αλλά 
ως εσωτερική αποκέντρωση τη: νέας αναβαθμισμένης τοπι
κής αυτοδιοίκησης.

2. 2η βαθμίδα (νομαρχιακή αυτοδιοίκηση) : Ο νόμο; είναι 
το επίπεδο της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Στους 
λόνουε που καθιστούν αναγκαίο αυτό το ανώτερο επίπεδο I .Λ. 
πεειλαμβάνονται : II πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης για. 
μεγαλύτερη συμμετοχή της Τ.Λ. στο γενικότερο πολιτικό 
και αναπτυξιακό γίγνεσθαι.

II διευκόλυνση του απ’ ευθείας κοινωνικού ελέγχου. II 
αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Κπίσης η ισχυρή ταυ
τότητα στη συνείδηση των κατοίκων κάθε περιοχής των ση
μερινό»/ νόμων, η ιστορική συνέχεια, καθόυς και σε μεγάλο 
έαθαό η οργανική υπόσταση τιυν περισσοτέρων νομό»/ ως 
ανθοωπογεωγραφικό»/ - οικονομικό»/ ενδοχωρό»/ (αγόρι·»/) 
τιυν κυρίων αστικό»/ κέντρο»/ της χιύρας. Λυτό δίνει βάρος 
στην κλίμακα του νομού, στη γενικότερη αναπτυξιακή προ
σπάθεια και κατ’ επέκταση στην ίδια την τοπική αυτοδιοί-

Η ανθρωπογεωγραφική έκταση της β' βαθμίδας που προ- 
τείνεται συμπίπτει με τα όρια των σημερινό»/ νομό»/. Εξαι
ρέσει; εισάγονται μόνο για τις μητροπολιτικές περιοχές, 
τους μεγάλους νομούς και το νησιωτικό χώρο.

Στο επίπεδο αυτό ασκούνται οι επιτιλικές λειτουργίες 
τη; Τ.Α.. κυρίους αναπτυξιακού σχεδιασμού. προσφοράς υπη- 
τεσιο»/ ανιυτερου επιπέδου (υγεία, παιδεία, περιβάλλον, συγ
κοινωνιακή υποδομή κ.λπ ) καθόις και κατασκευή έργων 
κλίμακας νομού.'
. .Στο επίπεδο του νομού παραμένει, η παρουσία της κρατι- 

,κής διοίκησης (νομαρχία) μ: σαφούς καθορισμένες αρμοδιό- 
τητες.

'.1. Γ' Επίπεδο (περιφέρεια). Λεν αποτελεί με τη νομική 
και ουσιαστική έννοια βαθμό Ί .Λ. α/ύ.ά βαθμό στη βάση της 
περιφερειακής αποκέντρωσης του κρατικού δημόσιου τομέα 
και της ολοκλήρωση; της διαδικασία; του δημοκρατικού προ- 
γρ αμματισμού.

.Είναι η βαθμίδα για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοί
κησης. _

Η ανάγκη του δημοκρατικού προγραμματισμού και του ανα
πτυξιακού σχεδιασμού για τη διατομεακή ολοκλήρωση της 
οικονομίας είναι επιπρόσθετοι βασικοί λόγοι σης επιλογής 
αυτής.

Μ περιφέρεια είναι ο κύριος, αλλά όχι ο αποκλειστικό./; χό>- 
εο; της κρατικής αποκεντρωμένης διοίκησης. Είναι ταυτό- 
χεονα χ<·ύεο; συνάντησης με την τοπική αυτοδιοίκηση με κύριο 
πεδίο δράση; της τον αναπτυξιακό σ/εοιασμό και τον κοινωνι
κό έλεγχο του κεάτου;. μέσα από τα περιφερειακά συμβού
λια όπου κυριαρχούν οι εκπρόσωποι της 1 .Λ.

Τέλος για πρό/τη φορά κατοχυεό»/εται νομοθετικά στη χό>- 
εα μας μια ολοκληρωμένη πρόταση, σχετικά με τη διαδικασία 
και τα όργανα του δημοκρατικού προγραμματισμού.

Οποιαδήποτε προσπάθεια για κοινωνικό μετασχηματισμό 
πεουποθέτει σ/εδιασμό και προγραμματισμό. ΊΙαεάλληλα 
οποιαδήποτε δομική αλλαγή με κοινωνική συναίνεση και 
λαϊκή συμμετοχή προϋποθέτει αποκέντρωση σης οικονομι
κή; και πολιτικής εξουσίας.

Αλλά ν αποκέντρωση και ο προγραμματισμός έχουν κατ’ 
αρχήν αντίρροπες κατευθύνσε·.;.

Έτσι το κρίσιμο πρόβλημα δεν είναι αν χρειάζεται η απο
κέντρωση και ο προγραμματισμός, αλλά το «πόση» αυτονο
μία και αποκέντρωση και σε ποιους φορειε και «ποσος» προ- 
-εααυατισυό; και από ποιούε θα —Ινεται.

II ανάγκη αυτή για το συγκερασμό και τη σύνθεση απο
κέντρωση: κ.αι πυο ,ραμματιυμυυ οο/,γεί στο «οημοκρατε-ιο 
π ρ υγρ α μ; > .ιτιο μ ό».

Έτσι, στ/ πλαίσια τη: πρότασης, την κυρία, συντονιστική 
ευθύνη θα έχει το Γπουργείο Εθνική: Οικονομίας και για την 
τεχνική επεξεργασία θα χρησιμοποιηθεί το Κέντρο Προγραμ
ματισμού και ()ικονομικό»/ Ερευνών μαζί με την υπόλοιπη 
πυραμίδα του προγραμματισμό’/.

Σε περιφερειακό επίπεδο, όργανο προγραμματισμού θα 
αποτελεσει το I Ιεριφερειακο Συμβούλιο με εκπροσό/πους 
και της τοπικής, αυτοδιοίκησης.

Σε επίπεδο νομού, στην τελική φάση όργανο προγραμμα
τισμού θα είναι το νομαρχιακό συμβούλιο (όργανο της δευτε
ροβάθμιας αυτοδιοίκησης).

Σε τοπικό επίπεδο, όργανο προγραμματισμού θα είναι το 
Συμβούλιο της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Στο επίπεδο της συνοικίας έχει ήδη θεσμοθετηθεί το συνοι
κιακό συμβούλιο (Λ. 127<*·!82). στο επίπεδο της γειτονιάς ή 
επιτροπή γειτονιάς (1 ’’·.’!//8·’>) και στο επίπεδο της άμεση; 
λαϊκής συμμετοχής η λαϊκή συνέλευση.

II συμμετοχή στα όργανα από εη μια μεριά άμεσα.εκλεγ
μένων με καθολική ψηφοφορία και με πολιτικό πρόγραμμα, 
και από την άλλη μεριά εκτεροσό/πων των παραγωγικό»/ και 
κοινωνικό)·/ φορέων (συνεταιρισμόν, επιμελητηρίων, συλ
λόγου·/ και συνδικάτο»/), θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις 
για το ξεπέρασμα των σημερινού·/ στενοκομματικουν αντιπαρα- 
Οέσεο»/ και για τη δημιουργία μιας ποιοτικά ανούτερης σύν
θεσης κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρα. Μια προύτη πολιτική 
εμπειρία προς την κατεύθυνση αυτή αποτελούν τα νομαρχια
κά συμβούλια (Ν. 12·!5;82). με -μεικτή σύνθεση και προ
γραμματικές αρμοδιότητες.

Ειδικότερα με το νομοσχέδιο αυτό γίνονται οι εξής ρυθμί
σει: :

Άρθρο I : Σε μια προσπάθεια ανακυττάρωσης των πολυά
ριθμων πρωτοβάθμιο»/ Ο ! Λ της ‘/topας παρέχεται εξουσιο
δότηση για την έκδυση 11 .Λ. με το οποίο θα καθοριστούν κατά 
νομούς γεωγράφεκές ενότητες με αναπτυξιακά κ.λπ. κριτήρια 
και η δυνατότητα στους 0Τ.\ που θα περιλαμβάνονται σε 
καθεμιά από τις ενότητες αυτές να συνενουθούν εθελοντικά 
και να αποτελέσυυν το νέο δήμο.

ΙΙριν από την έκδοση του δ.το; αυτού πρυβλέπεται διατύ- 
πουση γνώμης το»/ νομαρχιακό»/ συμβούλιο»/. Για να μη πα
ρεμποδιστεί η προσπάθεια της ανακυττάρωσης του·/ πρωτο
βάθμιο»/ ΟΤΛ έχει περιληφθεί στο άρθρο αυτό διάταξη (παρ. 
.1) αε την οποία είναι δυνατό το σύνολο του·/ ΟΤΑ της γεω
γραφικής ενότητας να συνενωθεί αν η πλειο ψηφία τ<·υν ΟΤΑ 
(.Έ.ύ) τη; ενότητας που θα αντιπροσωπεύει πληθυσμιακά το 
Γ)0"ο τηε ενότητας αυτήε. το θελήσει. Με τον τρόπο αυτόν 
αποφεύγεται η διάσπαση μέσα στον προκαθορισμένο γεω- 
γραεικό χούρο ο οποίο: θα αποτελεί πλέον μια αναπτυξιακή 
ενότητα, στην οποία θα είναι δυνατή η εφαρμογή όσο γίνεται 
πιο ολοκληρωμένων αναπτυειακό.ν προγραμμάτων χωρίς να 
κατακερματίζονται οι επενδυτικέ; προσπάθειες.

' Αρθρο 2 : Μια σειρά από ισχυρά κίνητρα οικονομικά παρέ
χονται στου; ΟΙ Α το»/ γεωγραφικών ενοτήτων που θα Οε- 
λήσουν να συνενωθούν και να αποτελέσουν το νέο όήμο. I α 
κίνητρα αυτά παρέχονται για μια τριετία.

Ειδικότερα για τα έσοδα από τον *1*A 11 και το II.Λ.1ε. προ- 
β/έπεται να διαθέτουν αποκλειστικά για κάλυψη αναγκό»/ 
ο;··/-.ωση: και εξοπλισμού των νέων δήμων καθόις και για 
τη / υποβοήθηση αναπτυξιακό»/ τους πρωτοβουλιό»/.

Άρθρο .Ί : Σε μια προσπάθεια εφαρμογής της αποκέντρω
ση: μέσα στον ίδιο το νέο δήμο προβλέπεται δυνατότητα σύ
σταση; με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δημοτικών 
νομικ(ύ·/υπροσωπω/ ( I υπικό».· Συμβουλίων) με άμεσα εκλε
γμένα διοικητικά, συμβούλια που θα ασκούν περιορισμένο 
αριθμό α ευ/ διοτήτων στο χό:ρο σηε K'i'/ότηταε που καταρ-
-ειται.

Στην ουσία οι α;μ· ,δ'.ότητεε νια ττ-ν ά.σκν.ση των οποίων



s
προβλεπονται αντίστοιχοι πόροι είναι εκείνεε που πράγματι 
ασκουν και σήμερα ο·. πολύ μικρές κοινότητες.

Άρθρο 4 : Στο άρθρο αυτό προσδιορίζονται τα όργανα 
των τοπικών Συμβουλίων και ο τρόπος εκλογής τους καθώς 
και οι περιπτώσεις κατά τις· οποίες ο πάρεόρος και πρόεδρος 
του 1 οπικου Συμβουλίου Οα μετέχει με ψήφο ή χωρίς ψήφο 
στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

Πάρεδροι δεν εκλέγονται πλέον στον έδρα κανενός Ο'ΓΛ.
Αρθρο ο : 11 ταμιακή και γραμματειακή εξυπηρέπηση 

των Τοπικών Συμβουλίων γίνονται απο τις δημοτικές υπη
ρεσίες. Αφήνεται έτσι στο δημοτικό συμβούλιο να καθορίσει 
κατατον λειτουργικότερο και οικονομικότερο τρόπο την εξυ
πηρέτηση των αναγκών των πρώην Ο’ΓΛ.

Αρθρο <> : Όλοι οι υπάλληλοι των ()Τ.\ που λόγω της 
συνένωσης τους καταργούνται. γίνονται υπάλληλοι του νέου 
δήμου και εντάσσονται σε θέσεις που. συνιστώνται αυτοδι
καίως και διέπονται πλέον από τις διατάξεις του πρώτου 
μέρους του ν. ! 188:81.

Αρθρο / : Στο άρθρο αυτό ορίζεται οτι σε περίπτωση που 
Λεν υπαρςουν υπρψηφιόπητες για τα αξιώματα στο Λ.Σ. του 
τοπικού συμβουλίου το νομικυ αυτό πρόσυυπο καταργείται.

όρθρς 8 : ίίς κωλύματα και ασυμβίβαστα για τα μέλη 
των i ο πικών Συμβουλίων ορίζονται όσα ισχύουν και για 
τους δημάρχους και δημοτικούς και κοινοτικούς συμβού
λους.

Άρθρα !) - Ι.ί : Στα άρθρα αυτά γίνονται λεπτομερειακές 
ρυθμίσεις για τον τρόπο εκλογής των μελών των Τοπικών 
Συμβουλίων, τους εκλογείς και την εκλογική διαδικασία.

Άρθρο 14 : Γα τοπικά συμβούλια, οι λαϊκές συνελεύσεις, 
τα συνοικιακά συμβούλια και οι συνοικιακές συνελεύσεις 
εκφράζουν τη γνώμη τους για όλα τα σοβαρά γενικότερου 
ενδιαφέροντος θέματα του δήμου καθώς και για την κατάρτιση 
του δημοτικού προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμμα
τος. Έτσι θεσμοθετημένα εξασφαλίζεται η λαϊκή συμμετοχή 
στην αντιμετώπιση των σοβαρών τοπικών θεμάτων.

Αρθρο 15 : Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η διαδικασία 
δημοκρατικού προγραμματισμού στην οποία μετέχει το δη
μοτικό συμβούλιο, ικανό πλέον, λόγιο μεγέθους και οργάνου- 
σης να προγραμματίζει την ανάπτυξη στο χώρο του αλλά και 
να προτείνει έργα και μέτρα πολιτικής για τον ευρύτερο χώρο 
(νομο. περιφέρεια κ.λπ.) όταν αυτά αφορούν το δήμο.

Πέρα από τη δυνατότητα χρηματοδήτησης των τοπικών 
σναπτυειακών προγραμμάτων ο δήμος μπορεί μαζί με άλλους 
φορείς του δημοσίου τομέα να χρηματοδοτεί έργα στα πλαίσια 
~ρογραμματικο»ν συμβάσεουν που μπορεί να συνάπτει A 
αυτούς.

Αρθρο 1(> : Δίνεται δικαίωμα προτίμησης σε δικαιούχους 
στεγαστικης αποκατάστασης κατοίκους tojv καταργούμε-, ojv 
ΟΤΑ όταν στην περιοχή τους εφαρμόζονται στεγαστικά προ
γράμματα.

Αρθρο 1 / : Στο άρθρο αυτό γίνεται διεξοδική αναφορά 
στις διαταςεις του Λ.Κ.Κ. που εφαρμόζονται ανάλογα για το 
εκλογικό δικαίωμα, τις εκλογές, την ορκωμοσία των δημο
τικού·/ αρχών, την αναπλήρουση μελί·/·/ των δημοτικών συμ
βούλιο/·/ κ.λπ.

Αρθρο 18 : .Με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται όλα τα θέματα 
που προκύπτουν από την κατά το άρθρο 1 συνένωση tojv ΟΤΑ 
και αναφέρονται στα δημοτικά ιδρύματα, τα δημοτικά και 
κοινοτικά νομικά πρόσωπα, τους συνδέσμους ΟΤΑ και τις 
δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις (όπως π.χ. τα δικαιώ
ματα και υποχρεο/σεις των νέου·/ Ο 1 Α. οι εισφορές τους και η 
~υχ.η ”4? περιουσίας tojv νομικών αυτών προσώπου·/ κ.λπ.).

Αρθρα )!.< · 20 : Θεσμοθετείται ο δεύτερος βαθμός τοπι
κή ι αυτοδιοίκησης τον οποίο αποτελεί η νοααεχιακή αυτό-
X » χ χ , , * , 1 1 , ,
διοίκηση ως ιοιο αυτοόιοικουμενο κατα τοπο νομικο προσου- 
πο με εδαφική περιφέρεια, κατά βάση, το σημερινό νόμο.

Σκοπός της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης η οικονομική» 
κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη πης πεειφέςειας αε την 
ενεργό συμμετοχή tojv πολιτών στη διαχείριση tojv τυπικών 
υποθέσεουν.

Άρθρα 21 - 2·! : Στα άρθρα αυτά προσδιορίζονται κατά 
τομείς οι αρμοδιόπητες της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και η 
σχέση και συμμετοχή πης με πη διαδικασία του δημοκρατικού 
προγραμματισμού.

Οι κατά τοαέα (υγείας.‘κοιν. πρόνοιας, συγκοινουνίας. πο
λιτισμού. βιομηχανίας κ.λπ. ) αρμοδιόπητες πης νοααρχιακής 
αυτοδιοίκησης αναφέρονται στο άρθρο 22. Ρητά διευκρινί
ζεται ότι μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τοπικής 
αυτοδιοίκησης δεν υπάρχει ιεραρχική σχέσεη. Οι δύο αυτές 
βαθμίδες αυτοδιοίκησης είναι ανεξάρπητες μεταξύ τους και 
καμιά από τις αρμοδιότητες των πρωτοβάθμιων (JTA δε 
θίγεται από πην καθιέρωση πης δευτεροβάθμιας τοπικής αυτο
διοίκησης.

Άρθρο 24 : Καθορίζονται τα όργανα πης νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης (νομαρχιακό συμβούλιο, νομαρχιακή επιτροπή 
και πρόεδρος) και ορίζεται η σύνθεση των μελών του νομαρ
χιακού συμβουλίου που κατά τα 4 απο τελείται από άμεσα 
και με καθολική ψηφοφορία εκλεγμένα μέλη και κατά το 1/4 
από αντιπροσώπους των επαγγελματικών, επιστημονικών 
και πνευματικών οργανώσεων καθώς και πης κρατικής διοί
κησης (άρθρο Ιθ2 του Συντ/τυε).

Ιεραρχημένα α/αφέρονται στην παρ. ·> του άρθρου αυτού 
οι αντιπρόσωποι tojv παραπάνω οργανώσεων που επιλέγο
νται από τα διοικητικά τους συμβούλια.

Ο πρόεδρος πης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης εκλέγεται 
από τα άμεσα εκλεγμένα μέλη του συμβουλίου, ενώ μέλη πης 
νομαρχιακής επιτροπής μπορούν να εκλεγούν οποιαδήποτε 
από τα μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου.

Άρθρο 25 : Τα αιρετά μέλη του νομορ/ιακού συμβουλίου 
εκλέγονται κάθε 4 χρόνια ταυτόχρονα με τις δημοτικές κα 
κοινοτικές εκλογές ενώ η θητεία tojv υπόλοιπων μελών 
είναι διετής, ώστε να. εξασφαλίζεται μερική ανανέουση του 
νομαρχιακού συμβουλίου στα μέσα της θητείας του.

Άρθρο 2*> : Όλοι οι εκλογείς, που είναι γραμμένοι στους 
εκλογικούς καταλόγους το>ν δήμιον και κοινοπήτιον. που 
περιλαμβάνονται στην περιφέρεια της νομαρχιακής αυτο
διοίκησης ψηφίζουν με άμεση, καθολική και μυστική ψηφο
φορία. για πην εκλογή τού νομαρχιακού συμβουλίου, ίές 
προσόντα εκλογιμόπητας για πη δευτεροβάθμια αυτοδιοί
κηση ορίζονται εκείνα, που ισχύουν και για πην πρωτοβά
θμια.

Άρθρο 27 : Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αναφέρονται 
στα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα για πην εκλογή και τον 
ορισμό των μελιό·/ νομαρχιακών συμβουλίου·/ καθώς και 
τους λόγους έκπτωση; από το αξίωμα του - νομαρχιακού 
συμβούλου. Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού (κωλύματα, 
ασυμβίβαστα) είναι όμοιες με τις αντίστοιχες πης πρωτο
βάθμιας αυτοδιοίκησης.

Άρθρο 28 - 22 : Θι ρυθμίσεις τι·/·/ άρθρων αυτών ανα- 
φέρονται στην πρόταση και ανακήρυξη των υποψήφιο/·/ 
μελιό·/ τι·/ν νομαρχιακού·/ συμβουλίου·/, την κατά συνδυασμούς 
εκλογής τους, τον πύπο του·/ ψηφοδελτίων, την εκλογική 
διαδικασία, τα αρμόδια δικαστήρια, για πην ανακήρυςη 
τουν συνδυασμιόν. το εκλογικό σύστημα και την εκδίκαση 
του κύρους τουν εκλογών. Το εκλογικό σύσπημα που καθιε
ρώνεται με το άρθρο 21 είναι όμοιο με εκείνο πης εκλογής 
βουλευ τών Κπικ ρ ατείας.

Άρθρα 22 - 2ΰ : Στα άρθρα αυτά προσδιορίζονται οι 
αρμοδιόπητες τουν οργάνων πης νομαρχιακής αυτοδιοίκησης 
και ο τρόπος λειτουργίας του νομαρχιακού συμβουλίου. 
Το νομαρχιακό συμβούλιο είναι το αποφασιστικό όργανο πης 
δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, που αποφασίζει για τις 
υποθέσεις πης δικαιοδοσίας του και μπορεί για την εξασφά
λιση λειτουργικότητας να μεταβιβάζει ορισμένες απο τις 
αρμοδιόπητες του στον πρόεδρο του ή σπη νομαρχιακή επι
τροπή.
Το νομαρχιακό συμβούλιο συνεδριάζει με πρόσκληση · του 
ΙΙροέδρου του . ο οποίος, με ποινή ακυρόπητας τουν συνέδρια - 
σεουν. υποχρεούται να καλέσει σπη συνεδρίαση -και το νο
μάρχη. Θ νομάρχης μετέχει στις συνεδριάσεις διατυπώ
νοντας τις απόψεις του χουρίς όμους να έχει δικαίωμα ψήφου.
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Η νομαρχιακή επιτροπή συνεδριάζει δύο τουλάχιστον φορές 
το μήνα και στις αρμοδιότητες της περιλαμβάνονται εκτός 
των άλλων, που αναφέρονται στο νόμο ή τα διατάγματα 
που 6α εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότησή του και η προετοιμα
σία των υποθέσεων πριν αυτές εισαχ6ούν για συζήτηση στο 
νομαρχιακό συμβούλιο καθώς και η παρακολούθηση της 
εκτέλεσης των αποφάσεων των οργάνων της νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης από τις νομαρχιακές υπηρεσίες. 0 Πρόεδρος 
του νομαρχιακού συμβουλίου εκπροσωπεί τη νομαρχιακή 
αυτοδιοίκηση, είναι προϊστάμενος του προσωπικού της και 
εκτελεί τις αποφάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου του 
οποίου και διευθύνει τις συνεδριάσεις.

Άρθρο 37 : Καθορίζεται ο τρόπος εκλογής του Προέ
δρου του νομαρχιακού συμβουλίου και ο τρόπος αναπλήρω- 
σής του καθώς και τα της εκλογής μελών της νομαρχιακής 
επιτροπής. Πρόεδρος εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία 
ένα από τα εκλεγμένα με άμεση, μυστική και καθολική 
ψηφοφορία μέλη του.

Άρθρο 38 : Σε μια προσπάθεια ομαλής μεταφοράς αρ
μοδιοτήτων του δημόσιου τομέα στη δευτεροβάθμια τοπική 
αυτοδιοίκηση παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση 
προεδρικών διαταγμάτων για το σκοπό αυτό ενώ οι αρμο
διότητες του άρθρου 22 που αναφέρονται στο δημοκρατικό 
προγραμματισμό περνούν στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση 
αμέσως μετά την εγκατάσταση των μελών του νομαρχιακού 
συμβουλίου. Κάθε αρμοδιότητα, που μεταφέρεται στη νο
μαρχιακή αυτοδιοίκηση με την παραπάνω διαδικασία συνο
δεύεται πάντοτε και από τους αναγκαίους για την άσκησή 
της πόρους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 21.

Άρθρο 39 : Στο άρθρο αυτό ρυθμίζονται θέματα σχετικά 
με το ύψος των εξόδων παράστασης που θα παίρνει ο πρό
εδρος του νομαρχιακού συμβουλίου και τα έξοδα κίνησης 
αυτού και των άλλων μελών του συμβουλίου για τις εκτός 
έδρας μετακινήσεις και τη συμμετοχή τους στις συνεδριά
σεις. Τα μηνιαία έξοδα παράστασης του προέδρου καθορί
ζονται σε ύψος αντίστοιχο με τις αποδοχές των υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων β' βαθμού. Κρίθηκε αναγκαία η σχέση αυτή 
ενοψη του έργου, που πρόκειται να επωμιστούν οι Πρόεδροι 
των νομαρχιακών συμβουλίων.

Άρθρα 40 - 42 :^Στα άρθρα αυτά γίνονται ρυθιιίσεις. που 
αφορούν την εκτελ,εστότητα των πράξεων των οργάνων της 
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και τον έλεγχό τους. Οι πράξεις 
αυτές είναι εκτελεστές. Ο νομάρχης ασκεί αποκλειστικά 
και μόνο έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας. Κατά 
των 'πράξεων του νομάρχη μπορεί να ασκηθεί προσφυγή 
στον αρμόδιο καθ’ ύλ.ην υπουργό, ενώ παράλληλα εξακολ.ου- 
θει να υπάρχει και η κατά τις κείμενες διατάξεις δυνατότητα 
προσφυγής στα δικαστήρια τόσο κατά των πράξεων της 
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης όσο και κατά των πράξεων του 
νομάρχη.

Αρθρα 4ο - 46 : Στα άρθρα αυτά προσδιορίζεται η 
αστική ευθύνη των οργάνων της νομαρχιακής αυτοδιοί
κησης τα οποία ενέχονται σε αποζημίωση μόνο για θετική 
ςημιά που προςενούν σε βάρος της περιουσίας του νομικού 
προσώπου από δόλ.ο ή βαριά αμέλ,εια. Καθορίζεται επίσης 
ότι μόνη διοικητική κύρωση που μπορεί να επιβληθεί 
στα παραπανω όργανα είναι η αργία και η έκπτωση στις 
περιπτώσεις παραβασης των καθηκόντων τους ή υπέρβα
σης των αρμοδιοτήτων τους από δόλ.ο ή βαριά αμέλ,εια.

Η διαδικασία, που προβλέπεται για την επιβολή των 
παραπάνω κυρώσεων διασφαλ.ίζει τις εγγυήσεις, που επι
βάλλει το Σύνταγμα (άρθρο 102 παρ. 5). Στο άρθρο 46 
απαριθμούνται περιοριστικά οι περιπτώσεις αυτοδίκαιης 
έκπτωσης των μελών του νομαρχιακού συμβουλ,ίου από το 
αςιωμα τους για ορισμένα εγκλήματα καθώς και της θέσης 
τους σε αργία σε περίπτωση παραπομπής τους γι’ αυτά σε 
δίκη. Οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι παρόμοιες με εκείνες 
που αναφέρονται στα όργανα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοί
κησης.

Αρθρα 47 - 48 : Π pc βλέπεται η δυνατότητα σύστασης

από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις νομικών προσώπων, 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων ευρύτερης σημασίας με ανά
λογη εφαρμογή των διαταγμάτων του Δ.Κ.Κ., που ρυθμί
ζουν αυτά τα θέματα.

Άρθρα 49 - 52 : Με το άρθρο 49 ορίζονται οι πόροι των 
νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Πόροι των νομαρχιακών αυτο
διοικήσεων είναι :

α) Ειδική ετήσια οικονομική ενίσχυση από τον τακτικό 
κρατικό προϋπολογισμό, για την άσκηση των μεταβιβαζό
μενων σ’ αυτές αρμοδιοτήτων της κρατικής διοίκησης.

β) Τακτική ετήσια οικονομική ενίσχυση του κρατικού 
προϋπολογισμού για την κάλυψη των λειτουργικών τους 
δαπανών.

γ) Πιστώσεις του προϋπολογσμού δημόσιων επενδύ
σεων.

δ) Επιχορηγήσεις φορέων του δημόσιου τομέα, 
ε) Δάνεια, δωρεές, κληροδοσίες και κληρονομιές, 
ζ) Έσοδα από διάθεση και εκμετάλλευση της κινητής 

και ακίνητης περιουσίας.
η) Έσοδα από τέλη για τη χρήση έργων, που γίνονται 

με δανεισμό.
θ) Φόροι και τέλη, που επιβάλλονται υπέρ των νομαρχια

κών αυτοδιοικήσεων και
ι) Έσοδα από κάθε άλλη πηγή.
Η τακτική οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπο

λογισμό εξασφαλίζει άμεσα την κάλ,υψη των λειτουργικών 
δαπανών των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, ενώ με την 
ειδική οικονομική ενίσχυση του τακτικού κρατικού προϋ
πολογισμού εξασφαλίζεται η δυνατότητα άσκησης των 
αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στις νομαρχιακές αυτο
διοικήσεις από το δημόσιο τομέα.

Τέλ.ος στην προοπτική εξασφάλισης δυνατοτήτων για 
κάλυψη των εξόδων από ίδιους πόρους εντάσσεται η θεσμο
θέτηση εσόδων από φόρους, τέλη κ.λ,π. ενώ ταυτόχρονα 
τόσο ο προϋπολογισμός του προγράμματος δημόσιων επεν
δύσεων. όσο και οι προϋπολογισμοί των φορέων του δημό
σιου τομέα μπορούν να χρηματοδοτούν τη νομαρχιακή 
αυτοδιοίκηση.

Με τα άρθρα 30 -52 ρυθμίζονται τα θέματα του προϋπο
λογισμού, απολογισμού, της ταμιακής υπηρεσίας, της οικο
νομικής διαχείρισης της περιουσίας και συνομολ.όγησης δα
νείων από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, με ανάλογη 
εφαρμογή των διατάξεων τοό Δ.Κ.Κ., που ρυθμίζουν αυτά 
τα θέματα. Ειδικά γ.α την ταμιακή υπηρεσία προβλέπεται 
ότι αυτή ασκείται από ειδική υπηρεσιακή μονάδα των νο
μαρχιακών αυτοδιοικήσεων και όχι από τα δημόσια ταμεία- 

Άρθρο 53 : Οι ρυθμίσεις, που γίνονται για την προστα
σία, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της περιουσίας της νο
μαρχιακής αυτοδιοίκησης καθώς και τη συνομολ.όγηση 
δανείων είναι όμοιες με εκείνες, που ισχύουν αντίστοιχα 
για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση.

Με σκοπό την υποβοήθηση των νομαρχιακών αυτοδιοι
κήσεων στην εκπλ.ήρωση της αποστολής τους παρέχεται η 
δυνατότητα να μεταβιβάζονται σ’ αυτές με υπουργική 
απόφαση, περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου και των 
Κ.Π.Δ.Δ. (κινητά και ακίνητα) κατά χρήση ή κυριότητα.

Άρθρο 54 : £2ς τρόπος εκτέλεσης των έργων της νο
μαρχιακής αυτοδιοίκησης και διενέργεια των προμηθειών 
καθορίζεται αυτός, που ακολ,ουθείται και από τους πρωτο
βάθμιους ΟΤΛ των οποίων η σχετική νομοθεσία εφαρμό
ζεται ανάλογα.

Άρθρο 55 : Το νομικό πλούσιο, που διέπει τις υπέρ των 
πρωτοβάθμιων ΟΤΑ απαλλοτριώσεις και λοιπές επεμβά
σεις. σε ιδιοκτησίες εφαρμόζεται και για τους δευτεροβά
θμιους ΟΤΑ.

Άρθρο 56 : Το προσωπικό των νομαρχιακών υπηρεσιών 
θα εκτελεί τις αποφάσεις της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης 
και για το σκοπό αυτό με κοινή απόφαση του νομάρχη 
και του προέδρου του νομαρχιακού συμβουλ,ίου θα καθορί
ζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχολ,ούνται ιιε
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τα αντικείμενα αρμοδιότητα: της νομαρχιακής αυτοδιοί
κησής. Με τη ρύθμιση αυτή εξασφαλίζεται αμεσα η λειτουρ
γία της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης χωρίς να δημιουρ- 
γούνται πρόσθετε: οικονομικές επιβαρύνσεις για τον κρα
τικό προϋπολογισμό. Μέσα σ’ ένα χρόνο από τη λειτουργία 
της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ψηφίζεται από το νομαρχια
κό συμβούλιο ο οργανισμός του νομικού προσώπου με τον 
οποίο ορίζεται η συγκρότηση των υπηρεσιών του. η διάρ
θρωση τους και ο αριθμός του προσωπικού με το οποίο θα 
στελεχωθούν οι υπηρεσίες αυτές.

Άρθρο 57 : Τα σημερινά νομαρχιακά ταμεία, τα ταμεία 
προστασίας ελαιοπαραγωγής και τα ταμεία γεωργίας, 
κτηνοτροφίας και δασών που υπάρχουν στο νομό καταρ- 
γούνται τρεις μήνες μετά την έναρξη της λειτουργίας της 
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Προσωπικό, περιουσία, πόροι 
και μέσα μεταφέρονται μετά την κατάργηση στη νομαρχιακή 
αυτοδιοίκηση στην οποία και Οα ανήκουν. Με τις παραπάνω 
ρυθμίσεις παρέχεται οικονομική, τεχνική κ.λπ. υποστήριξη 
στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση για την άσκηση πουν αρμο
διοτήτων της.

Αρθρα 58 - 60 : Στον πρόεδρο του νομαρχιακού συμ
βουλίου και τα μέλη της νομαρχιακής επιτροπής εφόσον 
αυτοί είναι υπάλληλοι φορέων του δημοσίου τομέα χορη
γείται ειδική άδεια για να διευκολυνθούν στην άσκηση των 
καθηκόντων τους και όλος ο χρόνος της άδειας αυτής λο
γίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Η διάταξη 
αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση των οργάνων εκείνων της 
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τα οποία λόγω των αξιωμάτων 
τους είναι επιφορτισμένα με περισσότερες αρμοδιότητες.

Όταν φορείς του δημόσιου τομέα ανατεθούν στον πρόε
δρο του νομαρχιακού συμβουλίου την άσκηση καθηκόντων 
των φορέων αυτών, τότε είναι υποχρεωμένοι με βάση το 
άρθρο 58 να πληρώνουν τις δαπάνες που δημιουργούνται 
από την άσκηση αυτών των καθηκόντων, που δεν είναι στην 
αρμοδιότητα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.

Τέλος με το άρθρο 60 παρέχεται η εξουσιοδότηση προς 
την Κυβέρνηση να καθορίσει το χρόνο έναρξης της ισχύος 
των διατάξεων, που αναφέρονται στην καθιέρωση της 
δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης και τη λειτουργία της καθώς 
και το χρονο διενεργειας των πρωτων εκλογών για ανά- 
δειςη μελών των νομαρχιακών συμβουλίων.

Με την έναρςη λειτουργίας των νομαρχιακών αυτοδιοι
κήσεων καταργούνται τα σημερινά νομαρχιακά και επαρ
χιακά συμβούλια, τα οποία δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης 
μετά την ενεργοποίηση της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Αρθρο 61 : Η χώρα διαιρείται σε περιφέρειες (περίπου 
6- 12) για να υπάρςει σωστός σχεδιασμός, συντονισμός 
και εφαρμογή προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης.

Αρθρο 62 : Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται περιφερειακό 
συμβούλιο με πρόεδρο το Γενικό Γραμματέα της περιοέ- 
ρειας και μέ/,η τους νομάρχες της περιφέρειας, τους προέ
δρους των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και ένα εκπρόσωπο 
από κάθε ΤΕΔΚ των νομών της περιφέρειας. Η εκπροσώ
πηση της τοπικής αυτοδιοίκησης στο περιφερειακό συμβού
λιο είναι ιδιαίτερα σημαντική αφού τα 2/3 των μελών του 
αποτελούν αιρετοί εκπρόσωποί τηε.

Αρθρο 6ο : Αρμοόιότητες του περιφερειακού συμβουλίου 
ctvai η κατάρτιση των μεσοχρόνιων και ετήσιων περιφε
ρειακών ανχπτυςιακών προγραμμάτων, η διατύπωση προ
τάσεων προς τους κεντρικούς φορείς για έργα και μέτρα 
πο/.ιτικης, που είναι μεν εθνικής σημασίας αλλά αφορούν 

'--?-?ε?εια, η διαμόρφωση των πλαισίων μέσα στα 
οποία θα κινηθεί η κατάρτιση των μεσοχρόνιων νομαρχια
κών αναπτυςιακών προγραμμάτων, η κατανομή των πιστώ- 
σϊωΐ^.Του :τι7σ·ου νομαρχιακού προγράμματος δημόσιων 
επενούσεων και η οιατύπωση γνωμών προς τουε φορείς 
του δημόσιου τομέα για έργα και μέτρα πολιτικής τα οποία 
αφορούν την περιφέρεια και χρηματοδοτούνται από το 
Π.Δ.Ε.

Αρθρο 64 : Στο άρθρο αυτό προσδιορίζεται ο τρόπος 
λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου και ορίζεται διε

τής η θητεία των μελών, που προέρχονται από τις ΤΕΔΚ 
ώστε να υπάρχει μερική ανανέωση στη σύνθεση του συμβου
λίου αυτού.

Άρθρα 65 - 67 : Στα άρθρα αυτά ορίζεται ότι ο γενικός 
γραμματέας της περιφέρειας είναι μετακλητός υπάλληλος 
που διορίζεται και παύεται με Π.Δ. ύστερα από απόφαση 
του υπουργικού συμβουλίου και είναι άμεσος εκπρόσωπος 
της Κυβέρνησης στην Περιφέρεια και υπεύθυνος για την 
άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής στο χώρο αυτό. Ταυ
τόχρονα είναι προϊστάμενος όλων των πολιτικών, αστυνομι
κών και λιμενικών υπηρεσιών περιφερειακού επιπέδου. 
Τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης του γενικού γραμ
ματέα αντιμετωπίζονται στο άρθρο 67 όμοια με τις ρυθμί
σεις. που διέπουν τους νομάρχεε.

Άρθρο 68 : Όλες οι σημερινές διανομχρχιχκού επιπέδου 
υπηρεσίες αναδιαρθρώνονται μετά το χωρισμό τηε χώρας σε 
περιφέρειες και η χωρική τους αρμοδιότητα Οα συμπίπτει 
πλέον με τα όρια της Περιφέρειας, ενώ κάθε καινούργια 
περιφερειακή υπηρεσία του δημόσιου τομέα θα συνιστάται 
με βάση τη νέα περιφερειακή διάρθρωση της Χώρας.

Έτσι θα μπορεί να προωθείται σωστά η διαδικασία προ
γραμματισμού και υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμ
μάτων ανάπτυξης στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο.

Άρθρο 69 : Or μεταβατικές διατάξεις του άρθρου αυτού 
καλύπτουν τα Θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των 
Περιφερειακών Συμβουλίων για το μέχρι τη λειτουργία 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων χρονικό διάστημα.

Άρθρα 70 - 74 : Προσδιορίζονται τα είδη των αναπτυ
ξιακών προγραμμάτων, τα οποία διακρίνονται σε μεσοχρό- 
νι» και ετήσια, σε εθνικά, περιφερειακά, νομαρχιακά και 
τοπικά, που αντιστοιχούν από άποψη χώρου στον εθνικό, 
περιφερειακό, νομαρχιακό και δημοτικό.

Αντίστοιχα όργανα κατάρτισης ή συμμετοχής στην κατάρ
τιση των προγραμμάτων αυτών ορίζονται οι κεντρικοί 
φορείς του δημόσιου τομέα, τα περιφερειακά, τα νομαρχιακά 
και τα δημοτικά συμβούλια, καθώς και τα συμβούλια 
των αναπτυξιακών συνδέσμων,

Η διαδικασία κατάρτισης και χρηματοδότησης των παρα
πάνω αναπτυξιακών προγραμμάτων καθορίζεται αναλυ
τικά στα άρθρα. 72 έως 74 του νομοσχεδίου.

Άρθρο 75 : Με σκοπό την παρακολούθηση και-το συ
ντονισμό της λειτουργίας όλων των Θεσμών, που εισαγονται 
με το νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται η συγκρότηση διυ
πουργικού οργάνου, το οποίο Θα υποστηρίζεται από ομάδα 
εξειδικευμένων και έμπειρων στελεχών, ώστε να προχω
ρήσει σωστά και σύντομα η εφαρμογή όλων των διατάξεων 
του νομοσχεδίου.

Άρθρα 76 και 77 : Τα άρθρα αυτά αναφέρονται στην 
κατάργηση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, που είναι αντί
θετη με τις διατάξεις του νομοσχεδίου και παρέχεται {εςου- 
σιοδότηση για την κωδικοποίηση όλης της νομοθεσίας, που 
αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να υπάρςει ενα 
ενιαίο κείμενο του καινούργιου Κώδικα Αυτοδιοίκησης.

Ύστερα από τα παραπάνω, με την πεποίθηση ότι με το 
νομοσχέδιο για την «Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Περι
φερειακή Ανάπτυξη και το Δημοκρατικό Προγραμματι
σμό» επιτελείται ένα αρκετά προχωρημένο βήμα στην κα
τεύθυνση της ενίσχυσης του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοί
κησης, της προώθησης της Αποκέντρωσης και της Ανά
πτυξης στη Χώρα μας, σας πχρακχλούμε για την ψήφισή 
του.

Αθήνα. 19 Μαίου 1986 
Οι Υπουργοί

Προεδρία: της Κυβέονηση: : ΑΠ.ΑΘ. ΤΣΟΧΑΤΣΟΠΟΤ- 
ΑΟΣ : Εσωτερικών : ΑΓΑΜ. ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ. Ε
θνικής Οικονομίας : ΚΩΝ. ΣΗΜΙΤΗΣ. Υγείας. Πρό
νοιας και Κοιν. Ασοαλίσεων : ΓΕΩΡΓ. ΓΕΝΝΗΜΑ
Τ ΑΣ. Δικαιοσύνης : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΚΛΛΜΑΝΗΣ, 
ΕΘν. Παιδείας και Θρησκευμάτων : ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙ- 
ΤΣΗΣ. Πολιτισμού : ΑΜΑΛΙΑ (ΜΕΛΙΝΑ) ΜΕΡ-
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ΚΟΙΤΗ. Οικονομικών : ΔΙΙΜ. ΤΣ0150ΛΑΣ. Γεωργίας 
ΙΩΑΝ. ΠΟΤΤΑΚΗΣ. Περιβάλλοντος - Χωροτ. και Δη
μόσιων Έργωε: ΕΤΑΓ. ΚΟΤΛΟΤΜ Π ΗΣ. Εργασίας: Ε. 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥ.ΛΟΣ. Βιομηχανίας. Ενέργειας και Τε
χνολογίας : ΜΑΡΙν. ΝΑΤΣ1ΝΆΣ. Εμπορίου : ΓΕΩΡΓ. 
ΚΑ'ΓΣΙΦΑΡΑΣ. Μεταοορόυν και Επικοινωνιών : ΓΕΩΡ. 
ΠΛΠ.ΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 11ΩΓ ΩΙΓΩΝΤΛΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

Α' ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 110V ΤΡΟΠϋΠΟΙΟΓΝΤΑΙ

1. Ν. 1249/1982

Άρθρο -ΊΟ.
Απόδοση εσόδων.

1.1α έσοδα από το φόρο που επιβάλλεται με τα άρθρα 19 
cop 55 του παρόντος βεβαιώνονται και εισπράττονται ως δη
μόσια έσοδα στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο της κατοικίας 
του υποχρέου ή της επαγγελματικής εγκατάστασης αυτού.

2. Τα εισπραττόμενα έσοδα αποδίδονται μέσα στο πρώτο 
εςάμηνο του επόμενου οικονομικού έτους στους Δήμους και 
τις Κοινότητες με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτε 
ρικών και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής Έ
νωσης Δήμων και Κοινοτήτων, με τις οποίες ορίζεται και 
ο τροπος κατανομής και απόδοσης και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρό
ντος άρθρου.

2. Ν. 1235/1982 

Άρθρο 1.

Νομάρχης -Νομαρχιακό Συμβούλιο

Άμεσος εκπρόσωπος της Κυβέρνησης και υπεύθυνος για 
την άσκηση και εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής στο 
νομο.είναι ο Νομάρχης, ο οποίος πλαισιώνεται από όργανο 
λαϊκής εκπροσώπησης, το Νομαρχιακό Συμβούλιο.

5. Π.Δ. 70/1985

Άρθρο 15-ί.

(Άρθρο 48 Ν. 1270/1982)
Λαϊκή συμμετοχή στη διοίκηση των συνοικισμών- 

Πάρεδρος.

1. Με σκοπό την προώθηση της λαϊκής συμμετοχής στη 
διοίκηση των των τοπικών υποθέσεων, κάθε συνοικισαός. 
που έχει απογραφεί ως αυτοτελής και έχει πληθυσμό του
λάχιστον /ο κατοίκους, εκπροσωπείται στη διοίκηση του δή
μου ή της κοινότητας με δικό του όργανο, που εκλέγεται με 
καθολική και μυστική ώηευφορία._ , * *

Ο εκπρόσωπός αυτός του συνοικισμού καλείται πάρεδρος.

2. Συνοικισμός έδρας δήμου ή κοινότητας με πληθυσμό 
5.000 κατοίκους και πάνω δεν εκλέγει πάρεδρο. Επίσης δεν 
εκλεγεται πάρεδρος στο μοναδικό συνοικισμό όταν αυτός ταυ
τίζεται με το δήμο ή την κοινότητα.

5. Σε κάθε δήμο ή κοινότητα που υπάρχουν μέχρι πέντε 
συνοικισμοί με πληθυσμό άνω των /3 κατοίκων, κάθε συνοι
κισμός εκλέγει έναν πάρεδρο.

4. Στο δήμο ή την κοινότητα που ο αριθμός των συνοικι
σμών με πληθυσμό άνω των /.) κατοίκων υπερβαίνει τους 
πεντε και τότε οι πάρεδροι που 0α εκλεγούν δεν μπορεί να 
υπερβαίνουν τον παραπάνω αριθμό.

Στην περίπτωση νυ.η >. νομό ,χη- μ απόφασή του κα
θορίζει ποιοι συνοικισμοί 1)α εκλέςουν όικό τους πάρεδρο και 
noiot συνοικισμοί θα εκλέςουν μα,ί κοινό πάρεδρο.

Από κοινού πάρεδρο εκλέγουν δύο συνοικισμοί και σε 
εξαιρετική περίπτωση τρεις ή περισσότεροι.

5. Η παραπάνω απόφαση του νομάρχη τοιχσκολλείται 
στα δημοσιότερα μέρη τον δήμου ή κοινότητας και όλων των 
συνοικισμών τους μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών του
λάχιστον πριν από την ημέρα που θα διενεργηθούν οι δημο
τικές και κοινοτικές εκλογές.

Για τη δημοσίευση συντάσσυνται αποδεικτικά.

Άρθρο 140.

/Άρθρο 55 Ν. 1270/1982)
Αρμοδιότητες των παρέδρων των συνοικισμό)'/.

1. Οι πάρεδροι των συνοικισμών καλούνται υποχρεωτικά 
και μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις των δημοτικών και 
κοινοτικών συμβουλίων με δικαίωμα έκφρασης γ/ώμης.

2. Οι πάρεδροι των συνοικισμών έχουν δικαίωμα ψήφου 
στις συνεδριάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων 
μόνον οσάκις συζητούνται θέματα που ανχφέροντχι :

α) Στην κατάρτιση κχι ψήφιση του προϋπολογισμού του 
δήμου ή κοινότητας.

β) Στην κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του δή
μου ή κοινότητας που περιλαμβάνει τα εκτελεστέα έργα.

γ) Στα όρια του δήμου ή κοινότητα: και στα όρια των 
οικισμών, καθώς και στο όνομα όλων των ανωτέρω και στη 
μεταφορά της έδρας της κοινότητας.

δ) Στο σχέδιο πόλεως και γενικά το ρυθμιστικό ή χωρο
ταξικό σχέδιο της περιφέρειας του δήμου ή κοινότητας.

ε) Στην ανάπτυξη του συνοικισμού που εκπροσωπούν από 
απύψεως οικονομικής . πολιτιστικής, πνευματική;, κοινω- 
νιής. υγιεινής, πρόνοια; και γενικά προστασίας του περιβάλ
λοντος.

στ) Στην κήρυξη απαλλοτριώσεω; ακινήτου ή στη σύ
σταση δουλείας, όταν υπάρχει ενδιαφέρον του συνοικισμού που 
εκπροσωπούν.

ζ) Στον προγραμματισμό και εκτέλεση πάσης φύσε ως έρ- 
νων που ενδιαφέρουν το συνοικισμό που εκπροσωπούν.

η) Στην ύδρευση, αποχέτευση, υπονόμους, δημοτικές και 
κοινοτικές οδούς, πλατείες, γέφυρες και στην καθαριότητα
yrvivcd 77}Σ ΤΤΐρίοέρΞΙΛΙ TG’J CTJVGL/llCLLG J TTG’J E.X7TpOC>COTTO'JV.

0) Στην εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που α- 
ουρούν το συνοικισμό τ:ου εκττροσίοττουν.

·.) Στην εκμίσθωσα,. εκποίηση, ανταλλαγή. παραχώρηση 
χρήσηε ακινήτων του δήμου ή κοινότητας, καθώς και στη 
σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επι αυτών, οσάκις πρό
κειται via ακίνητα που βρίσκονται στο συνοικισμό που εκ
προσωπούν.

Β'. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΩ ΥΝΙΆ I

1. Ν. 589/1945

Άρθρο 54.

1. Εν τη έδρα έκαστου νομού ιδρύεται Οικονομικός Ορ
γανισμό: υπό το όνομα «I εωργτκόν Τχμείον του Νομού», έ
χουν ως σκοπόν α) την οικονομικήν εςυπηρετησιν των Γε- 
ωεγικών Ιδευμάτων και Υπηρεσιών και τόυν Γεωργικών 
Επιμελητηρίων Ταμείων ΓΙρονοίας Ελαιοπαραγωγής, β) 
Την καταβολήν πάσης δαπάνης αποσκοπουσης την προ
αγωγήν και προστασίαν της Γεωργίας και κτηνοτροφίας του 
Νομού (καταδίωξις δάκου ελαίας, χρουρχίων. ακριδών κλπ. 
καταστολή επιδηνιών κλ) και εςυπηρετούσης εν γένει.του; 
σκο.Τού: του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας. Κτηνοτροφίας 
και Δασών ςφ“ όσον ήθελον τεθή εις την διάθεοιν αυτού οι 
σχετικοί πόροι.



2. T*> εοάςτ.ον ν': το εθχφιον ζ'. —λην τον χ"ο;ώ*τόν την 
;-αγη ε,'.ματικη·. jicry or·'. ' τη.; ·, *«,—;···.:or,: τχε;:_·ς owe σιχ- 
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Νόμου 'JMI περί Γκ-ιητ/Μ'/ I'.—ιμελητηρίων κχταργούνται 
των υπό τούτων προβλεπομένων αρμοδιοτήτων — εισερχομέ
νων εις τχ κατά την 1 παράγρχφον του παρόντορ άρθρου συνι- 
στώμενχ Γεωργικά Ταμεία του Νομού.

Λ’. χποφάσεως του V—ουργού της Γεωργία; δημοσιευο- 
μένης εις την Εφημερίδα τη; Κυβερνήσει»; δύνχνται να ε- 
εχιρεθιοσι εν α ή τελεί ο να Ιδρύματα τη; Οικονομική; εξυπη- 
εετησεω; υτεό του ως άνω Ταμείου, εο όσον ταύτα εευτεη- 
ρετούνται· υτεό του Κεντρικού Γεωργικού Ταμείου του V- 
τεουργείου Γεωργία;.

Διοίκησις των Γεωργικών Ταμείων

Άρθρο .‘ItS.

1. Έκαστον Γεωργικόν Ταμείον Νομού διοικείται υτεό 
οκταμελούς. Διοικητικού Συμβουλίου χτεοτελουμένου a) υτεό 
του Προέδρου Πρωτοδικό/ν ή ενός Πρωτοδίκου, ως Προέ
δρου. οριζομένων δΓ χποφάσχ-ως του Ι τεουργου της Δικαιο
σύνης, όστις ορίζει και τον χνχτεληρωτήν. β) του Προϊστα
μένου της Γεωργικής Ττεηρεσίας του Νομού ή του νομίμου 
χνατεληρωτού του. γ) του Νομοκτηνιάτρου ή του νομίμου 
ανατεληρωτού του, δ} του Επιθεωρητού Δασό)·/ ή του Δα
σάρχου. εφ’ όσον υπηρετεί τοιούτος εν τη έδρα του ε) του 
Δ/ντού του γεωργικού ταμείου . στ) του Διευθυντού του οι
κείου Ττεοκαταστήματος της Αγροτικής Τραεεέζης της Ελ
λάδος εν τη έδρα του Νομού ή του νομίμου αναεεληρωτού αυ
τού. ζ) δύο αντιπροσώπων του Γεωργικού Εεειμελητηρίου 
οριζομένων δΓ αεεοοάσεοι; του Τ—ουργού της Γεωργία; ό- 
στις ορίζει και τους χνχεεληρωτάς αυτών. Ούτοι διορίζονται 
εεεί διετή θητεία, δύνανται δε καί να εεεαναδιορισΟώσι. Ί ο 
Διοικητικόν Συμβούλιου του Γεωργικού Ταμείου ευρίσκετχι 
εν αεεαρτία. εεαρόντων τεσσάρων μελών. Τον Πρόεδρον ή τον 
χνχτεληρωτήν του. ατεόντα ή κωλυόμενου χνχτεληροί ο 
μεταξύ των εεαρόντων ανώτερος κατά βαθμόν Δημόσιος 
υτεάλληλος ή μεταξύ ομοιόβαθμων ο αρχαιότερος.

Ότεου δεν εδρεύει Ετειθεωρητής Δασών ή Δασάρχης το Δι
οικητικόν Συμβούλιου θεωρείται νομίμως συγκεκροτημένον 
εκ των λοιπό)'/ μελόιν αυτού.

2. Χρέη Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου εκ- 
τελεί εις των υτεαλλήλων του Γεωργικού Ταμείου του Νο
τιού οριζόμενος υτεό του Διευθυντού του Οργανισμού.

'Λ. Εις έκαστον των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Γεωργικού Ταμείου και τον Γραμματέα αυτού, κατα- 
βάλοντχι ως ατεοζημίωσις κατά συνεδρίασιν δρχχμχί 10(1 
και μέχρι τεσσάρων συνεδριάσεων κατά μήνα.

Άρθρο .‘17.

!. Το προσωπικόν εκάστου Γεωργικού Ταμείου του Νο
μού ατεοτελείται :

α) Λτεό ένα Διευθυντήν Δημόσιον υτεάλληλον. Γεωτεόνον 
απόφοιτον Ανω τέρας Γεωπονικής Σχολής, εεεί βαθμό) Τμη- 
ματάρχου 1Γ ή Α' τάξεως.

β) Ατεό ένα Αογιστήν Δημόσιον Επάλληλον μέχρι και 
του βαθμού του Ειοηγητού. ως Προϊστάμενο της Λογιστι
κή; Τετηρεσίας.

γ) Ατεό τους χναγκαιούντας εκτάκτους υπαλλήλους. Ο 
αριθμός αυτών δεν δύ-.αται να υτεερβεί τους δύο λυγιστά;, δύο 
γραφεί; ή δακτυλογράφους και ένα. κλητήρα. Οι έκτακτοι ού- 
τυι υπάλληλοι δέον να έχουν τα. διά την κατάληνιν αντίστοι
χων Οέσεο,ν του Ττεουργείου Γεωργίας. προσόντα. τεροσ- 
λαμβάνονται δε κχτότειν διαγωνισμού, τεροτάσει του Διοικη
τικού Συμβουλίου του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας. Κτη
νοτροφίας και Δκσό)ν. δΓ αποφάσεως του Ττεουργού της 
Γεωργίας. Ο μισθός των δεν δύναται να υτεερβχίνη δια τους 
Αογιστάς τον οργανικόν μισθόν του Γραμματεω; β . εάν 
ούτοι είναι απόφοιτοι Μέσων Εμτεορικών Σχολών, και του 
Γεαμματέως Α' τάξεω: εάν ούτοι είναι απόφοιτοι Ανο/τέρων 
Εατεοοικών Σχ/.λό/ν. β) Δια του; Γραφείς και Δακτυλογρά-

φου; τόν όργά—νήν ϊίίτθό'τάύ Τςαρώο.'; -Α'· και γ) οιχτόυ 
κ/.ητ ηρε, -- .- -.--πκο . ,ατθε ττν Άήτήίίο; Α'.

2. Α·. θέσει; τ<·>ν εις εα Γραφεία Γεωργικών Περιφερειό/ν 
Αογιστό)/ κ.αταργούντχι. οι δε εις ταύτα; υτεηρετούιτε: ήδη 
Αογισται. τοποθετούνται διά πράξεο/ς του Γτεουργού της 
Γ εωργίας εις θέσει; μονίμων ή εκτάκτων Αογιστών των Γ’ε - 
ωργικων 1 αμείων των Νομό)·/, διατηρεύντες τον όν κέκτη- 
νται βαθμόν, μισθόν και την ιδιότητα του μονίμου υπχλλή - 
λου. Ια αυτά ισχύουσι και διά τους Αογιστάς των καταε- 
γουμένων Επιθεωρήσεων Γεωργία;.

.1. Την θέσιν του Διευθυντού Γεωργικού Γααείου δύνα- 
ται να κατέχη εεροσωρινώς ο πρϊστάμενος Γεωργικής Υπη
ρεσία: του Νομού μέχρι τοεεοθετήσεως οριστικού τοιούτου
η εν τεεριεετό/σει απουσίας ή κωλύματος αυτού.

4. Δι ατοφάσεως του Υπουργού της Γεωργίας δύναται 
ν ανατεθ-ή εις τον Διευθυντήν του Τααείου. τελην των κυ
ρίων καθηκόντων αυτού, και ετέρα υπηρεσία εντός της έ
δρας του. ως και η αναεελήρωσις του Προϊσταμένου της Γε
ωργικής ) πηρεσιας εν εεεριττώσει μακτάς- αεεουσίας αυτού 
ή της μη τυχόν εεληρώσεως της θέσειός του.

ό. Ιο κατα τις διατάξεις του άρθρου ‘11 και του παρό
ντος άρθρου προ σλαμβανόμενον έκτακτον γεωπονικόν, δι
οικητικόν . λογιστικόν και υπηρετικόν προσωπικόν προσ
λαμβάνεται. εφ όσον υπάρχουσι σχετικαί πιστό/σεις εις τους 
προϋπολογισμούς των Ταμείων, πχ.ρ' ών Οέλουσι ούτοι μι
σθοδοτηθεί. δΓ αποφάσ;ως μόνο του Υπουργού Γεωργίας, ό- 
στις αποφασίζει και διά την προκήρυςιν του απαιτούμενού 
τυχόν διαγωνισμού και διά το·/ αριθμόν των προσληφθησο - 
μενών. Διά την εκτέλεσιν των ανωτέρω αποφάσειον δε·/ α.- 
παιτειται δημοσιευσις εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσει»/;.

2. Ν.Δ. 24ΐ:;/19Δύ.

Άρθρο 1.

1. Ει; εκάστην ελαιοπαραγωγικήν περιφέρειαν Διευ- 
θύνσεω: Γεωργίας συνιστάται, προσωρινό/; δια το ελαιο
κομικόν έτος ! !ύ·'!-54 Ειδικόν Ταμείο·/, υπό την ονομασίαν 
«Ταμείο·/ Προστασίας Ελαιοπαραγωγής» έχον έδραν και 
περιφέρειαν την της Διευθύνσεως Γεωργίας. Δια κοινιόν απο- 
φάσει·/·/ των Γπουργό/ν Γεωργίας και Οικονομικών, δύ- 
ναται. τινών των κατά τ' ανωτέρω συνιστώ μόνων 1 αμείο/ν 
Προστασίας Ελαιοπαραγωγής, να ανασταλή η λειτουργία.

2. Τα Ταμεία Προστασίας Ελαιοπαραγωγής αποτελούν 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τελούντα υπό την 
εποπτείχν και τον έλεγχον του Υπουργείου Γ εωργίας.

·’!. Ια Ταμεία Προστασίας Ελαιοπαραγωγής αλληλο
γραφούν μετά το)·/ Κρατικών ή άλλο/·/ Αρχών και Οργανι
σμοί·/ ως ιδία Αρχή.

Άρθρο

1. Έκαστον Ταμείο·/ Προστασία: Ελαιοπαραγωγής διοι
κείτε·. υπό επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, απυτελου- 
μένου εκ του Διευθυντού Γεωργίας ως Προέδρου, του εκ των 
εν τη έδρα του Τ α με ίου Οικείου Οικονομικού Εφόρου ή του 
νομίμου χνχπληρωτού του. τριών ελχιοκτημχτιό/ν εκ- 
προσό/πων της ή των Ενόισεο/ν Γεωργικό)·/ Συνεταιρισμό»·/ 
της περιφέρειας μετ’ ισαρίθμων αναπληρωματικό)·/ και δύο 
ελαιοπαραγωγόν μη συνεταιρισμένων οριζόμενων μετά δύο 
αναπληρωματικό)·/ μελών μεταξύ των απολαμβανόντων εκ
τιμήσει·/: ελαιοπαραγωγό»ν της περιφέρειας. Εις ας περι- 
πτό/σεις δεν είναι δυνατή η κατά τ’ ανωτέρω σύνθεσις του 
Διοικητικού Συμβουλίου. ως προς τους αντιπροσό/πους των 
ελαιοπαραγωγών . ο Νομάρχης δύναται να ορίση ελαιοκτη
ματίας ανεξαρτήτως του εάν ούτοι ανήκουν ή μη εις σ/νε- 
ταιρεστικήν τινά οργάνωσα/.

2. Απ: ραίτητο; προϋπόθεσις. ίνα υρισθή τι; μέλος του 
Διοικητικού Συμ,βουλίου του Ταμείου, πλην των δύο Δημο- 
σίων υπαλλήλων, είναι να είναι ιδιοκτήτης τουλάχιστον 100 
ελαιοδένδρων ::πό τριών το ολιγό/τερον ετών προ της ε:ι-
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JWffe· του. ·νν μη -έχει καταδικαστή οια καταχρήσεις εν 
τη f ϊ*χενρώε:'οιοοδήπο^ϊ voitoto'j ή τφυσϊκού προσώπου . και 
να κατοική μονίμως εις την περιφέρειαν του Ταμείου. Το 
λειτούσνημα τούτου είναι τιμητικόν και άμισθον. 0: ανω
τέρω ορίζονται, δι’ αποφάσεως του οικείου Νομάρχου.

Τα της διοικήσεως και διαχειρίσεως και γενικώς τα της 
λειτουργίας του Ταμείου Προστασίας Ελαιοπαραγωγής 
κανονισθήσονται διά κοινής αποφάσεως των Υπουργό» Γε
ωργίας και Οικονομικό)'/ δημοσιευόμενης εις την Εφημερίδα 
της Κυβερ νήσεω;.

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, εκ 
των μη δημοσίων υπαλλήλων, όπερ αδικαιολογήτως ήθελεν 
απουσιάσει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις κηρύσσεται έκ
πτωτον του αξιώματος του προτάσει του οικείου Νομάρχου 
μετά πρότασιν του Διευθυντού Γειοργίας.

5. Δεν δύνανται να ορισθώσι μέλη του Διοικητικού Συμ
βουλίου βουλευταί. Δήμαρχοι. Κοινοτάρχαι. ή υπάλληλοι Νο
μικό» Προσό/πων Δημοσίου Δικαίου ή Συνεταιριστικό)'/ Ορ
γανώσει./'/.

0. Το Διοικητικόν Συμβούλιου του Ταμείου δύναται να 
μεταβιβάζη μέρος ή και όλας τας αρμοδιότητας αυτού εις 
τριμελείς κατά διακεκριμένας περιφέρειας επιτροπές, αι ο
ποία·. ασκούν τα καθήκοντα αυτό/ν κατά τας διατάξεις του 
παρόντος νόμου και τας εκάστοτε χορηγουμένας αυταίς ο
δηγίας και εντολάς υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Τ αμείου. Αι επιτροπαί αύται αποτελούνται εξ ενός Δημο
σίου υπαλλήλου, οριζομένου υπό του Νομάρχου και δύο ε
λαιοκτηματιών εκ των εχόντων τα προσόντα των παραγρ.
1 και 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 7.

1. Ο προϋπολογισμός εκάστου Ταμείου Προστασίας Ε
λαιοπαραγωγής. εγκρινόμενος υπό του Διοικητικού Συμ
βουλίου αυτού και υπό του οικείου Νομάρχου, καθίσταται 
αμέσως εκτελεστός, ο δε απολογισμός, εγκρινόμενος υπό 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, υποβάλλεται εις 
το Ελεγκτικόν Συνέδριο-/ προς έλεγχον και εκδίκασιν. Αντί
γραφου του απολογισμού τούτου υποβάλλουσι τα Ταμεία και 
εις τα Υπουργεία Γεωργίας και Οικονομικό)·/.

2. Το Διοικητικόν Συμβούλιου του Ταμείου Προστασίας 
Ελαιοπαραγωγής υποβάλει εις το τέλος της περιόδου κατα- 
πολεμήσεως. εις το Υπουργείο Γεωργίας, μέσω του Διευ- 
Ουντού της οικείας ΔιευΟύνσεως Γεωργίας, έκθεσιν του Δι- 
ενθυντού των Εργασιό» περί τιον τεχνικό» και οικονομι
κό» αποτελεσμάτωντης καταπολεμήσεως.

Άρθρο Π.

1. Το προσωπικόν των Ταμείων Προστασίας Ελαιοπαρα
γωγής απαρτίζεται από τον Διευθυντήν των Εργασιιόν-Γε
ωπόνον. από ένα Λογιστήν εκτελούντα και χρέη Αποθηκα- 
ρίου και από r/α Γραμματέα έχσντα και γνώσεις δακτυλο- 
γραφίας.

2. Άπαν το κατά την προηγούμενη-/ παράγραφον προ- 
βλεπόμενον προσωπικόν προσλαμβάνεται εξ αποσπάσεως 
υπαλλήλων αντιστοίχων κλάδων είτε των Γεωργικά» Υπη
ρεσιών είτε και άλλων Δημοσίων υπηρεσιών. Η απόσπασις 
ενεργείται δι' αποφάσεο/ς του οικείου Νομάρχου εκ. των εις 
την περιφέρειαν του υπηρετούντο)'/ υπαλλήλων και λήγει 
με την λήξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου.

.‘λ Διά την εκτέλεσιν των εργασιών της καταπολέμησης 
χρησιμοποιείται ποοσο/πικόν αποτελούμενον από τομεάρχας. 
αρχιεργάτας. παγιδοΟέτας και βοηθούς, παρασκευαστές του 
φαρμάκου και βοηθούς, ύεκαστάς. μεταφορείς και απο- 
θη/.αρίους.

Άρθρο 10.

1. Οι τοαεάρχαι τηε καταπολεμήσεως του δάκου είναι

ιδιώται γεωπόνοι και προσλαμβάνονται υπό του Διοικητι
κού Συμβουλίου .του Ταμιείου: διά μόνην την περίοδον το» ερ
γασιών της καταπολεμήσεως. Οι αρχιεργάται . παγιδοθέ- 
ται. παρασκευασταί και προσωρινοί Αποθηκάριοι προσ
λαμβάνονται επίσηε υπό του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ταμείου κατά προτίμησιν εξ αγροτών των Κοινοτήτων εις 
τας οποίας εκτελούνται αι εργασίαι. Οι λοιποί εργάται. ήτοι 
ψεκασταί. βοηθοί παρασκευαστών και παγιδοθετών. μετα
φορείς κ,.λ.π. προσλαμβάνονται υπό των τομεαρχών κατά 
προτίμησιν εξ αγροτών των Κοινοτήτων εις τας οποίας ενερ- 
γείται η καταπολέμησις.

2. Το κατά την προηγούμενη-/ παράγραφον προσλαμβανό- 
μενον προσωπικόν είναι ημερομίσθιον και προσλαμβάνεται 
δι’ ωρισμένον χρονικόν διάστημα και δ’ εκτέλεσιν (ορισμένη; 
εργασίας, άμα τη λήξει της οποίας απολύεται άνευ ουδενός 
και δι’ οιονδήποτε λόγον δικαιώματος αποζημιώσεως ή δι
καιώματος απολήψεως των κατά τας εορτές χορηγούμενων 
διύρων. Τα ημερομίσθια του εν λόγω προσωπικού εξαιρού
νται της προς το Ι.Κ.Α. εισφοράς. Παρισταμένης κατά την 
διάρκειαν των εργασιό». ανάγκης, αντικαθίσταται το προ- 
σωπικόν τούτο αμέσως υπό του Διευθυντού, κοινοποιούντος 
και αιτιολογούντος προς το Διοικητικόν Συμβούλιον του 
Ταμείου την ενέργειάν του ταύτην. Τα ημερομίσθια του 
κατά το παρόν άρθρον προσωπικού καθορίζονται, αναλόγως 
των τοπικό» συνθηκό». κατά κατηγορίας προσωπικού, δι’ 
αποφάσεως του οικείου Νομάρχου, προτάσει του Διοικη
τικού Συμβουλίου εκάστου Ταμείου, υποβαλλόμενης εις το 
Υπουργείο Γεωργίας εν αντιγράφω.

Γί. Ν.Δ. ί!020/19ήβ 

Άρθρο 1.

ί. Εν τη έδρα εκάστου νομού συνιστάται διά του παρόντος 
νομικόν πρύσωπον δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμίαν «νο
μαρχιακόν ταμείον...» φέρον το όνομα του νομού, όπερ τε
λεί υπό την εποπτεία.ν του Υπουργού των Εσωτερικών.

2. Σκοποί του νομαρχιακού ταμείου είναι η εν τω νομό) :

α) εκτέλεσις και συντήρησις έργων κοινωφελών, παρα
γωγικό», οδοποιίας. δημόσιας υγείας, κοινωνικής προνοίας, 
παιδείας, αθλητισμού και τουρισμού.

β) κατασκευή και συντήρησις δημοσίων κτιρίων και εγκα
ταστάσεων . ως και η συντήρησις των υπό δημοσίων υπηρε
σιών χρησιμοποιούμενων και

γ) διαχείρισις και συντήρησις του κατά το άρθρον 1G του 
παρόντος μηχανικού εξοπλισμού ως και των κρατικό» αυτο
κινήτων.

Άρθρο 2.

1. Το νομαρχιακόν ταμείο-/ διοικείτα. υπό συμβουλίου 
συγκροτούμενου δι’ αποφάσεως του νομάρχου και αποτε- 
λουμένου εκ :

α) του νομάρχου, ως προέδρου.

β) ενός εκ των αιρετό» μελό» του νομαρχιακού συμβου
λίου. οριζομένου μετά του αναπληριντού του υπό του νομάρ
χου επί ετησία θητεία και εναλλασσόμενου υποχρεωτικώς 
κατ’ έτος.

γ) ενός εκπροσώπου της τοπικής ενώσεως δήμων και κοι- 
νοτήτων. επί ετησία θητεία. υποδεικνυόμενου υπό της διοι- 
κούσης επιτροπήε αυτής, μετά του αναπληρωτού του. εν
τός δέκα πέντε ημερών από τηε προσκλήσεως του νομάρ
χου. Εν περιπτό/σει μη εμπροθέσμου υποδείξειοε οι ανωτέρω 
εκπρόσωποι ορίζονται υπό του νομάρχου, εκ των μελό» της 
διοικούσης επιτροπής της ενώσεως.

δ) του κατά βαθμόν ανωτέρου και εν ισοβαθμία του αρ · 
χαιοτέρου οικονομικού υπαλλήλου εκ των εν τη έδρα του νο
μού υπηρετούντο)'/.
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ε) τον κατα την παράγραφον ο του χρΟοου 1 5 του πα
ρόντος οιευθυντού τεχνικών υπηρεσιών .και

στ/ του εν τη έδεα του νομού διευθυντού γεωργία;.

Τον νομάρχην ως και τα υπό στοιχεία δ' - στ' μέλη αυτού, 
ελλείποντα. απόντα ή κωλυόμενα, αναπληρούν οι νόμιμοι 
αναπληρωταί αυτών. Τον νομάρχην αναπληροί εν τη προε
δρία ο ανώτερο; κατά βαθμόν και εν απουσία ο αρχαιότερο; 
των παριστααένων δημοσίων υπαλλήλων μελών του συμ- 
βουλ.ίου.

Χρέη γρχμμχτεω; του συμβουλίου εκτελεί υπά/ά.ηλο; της 
νομαρχία; οριζόμενο; υπό του νομάρχου.

2. Ο πρόεδρο; του συμβουλίου δυ .αται να καλή όπως παρί- 
στι.νται εις τα; συνεδριάσει; αυτού, ω; εισηγηταί άνευ ψή
φου, οι προϊστάμενοι των οικείων υπηρεσιών. Επίστη; δύ- 
ναται να ν.αλ.εί πρόσωπα, άτννα ω; εκ της Οέσεως ή τη; πεί
ρα; και των γνώσεών των· θέλουν συμβάλλει εις το έργο·/ του 
ταμείου, υποχρεωτικώς δε τα. μη μέλη του συμβουλίου, αι
ρετά μέλη του νομαρχιακού συμβουλίου.

3. Διά Li. Διατάγματος, εκδιδομένου προτάσει του Ιπουρ- 
γού Εσωτερικών ορίζονται τα τη; εκπροσωπήσεως του νο
μαρχιακού ταμείου, τα της απαρτία; και του τρόπου λήψεως 
των αποφάσεων, ω; και πάσα άλλη λεπτομέρεια της λει
τουργία; του συμβουλίου αυτού.

4. Το συμβσύλιον του ταμείου :

α) καταρτίζει το ετήσιον πρόγραμμα των κατά το άρθρον 
1.έργων και συντάσσει τον προϋπολογισμόν αυτού.

β) κατανέμει ειδικώτερον τα εν τω εγκεκριμένου προϋπο
λογισμοί» αναγ'εγραμμένα; πιστώσεις, αναλογώ; των τοπι
κών αναγκών και εκτελεί ταυταε μέσω του εξουσιοοοτυυμέ- 
νου παρ’ αυτού οργάνου.

γ) καταρτίζει τον απολογισμόν και ισολογισμόν αυτού. 

Άρθρο 4.

1. Το κατά το προηγ'ούμενον άρθρον ετήσιον πρόγραμμα 
και ο προϋπολογισμός του ταμείου συντάσσονται και υπο- 
βάλλονται εις το Γπουργείον Συντονισμού, κοινοποιούνται 
δε εις τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών και ε*» 
αποσπάσματι εις τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, τρεις μή
νας προ τη; ενάρςεως του οικονομικού έτους.

2. Το Υπουργείου Συντονισμού εν συνεννοήσει μετά των 
καθ’ ύλην αρμοδίων Υπουργείων διά τα εκτελεστέα έργ'α, 
ως και του Υπουργού των Οικονομικών διά τον προσδιορι
σμόν του ύψους των πιστώσεων διά τα έργα συντηρήσεως, 
καθορίζει το ύψος των επιχορηγήσεων κατά κατηγορίας δα
πανών και κατά νομαρχιακόν ταμείου και αναγράφει τας σχε
τικά; πιστώσεις εις τον ειδικόν προϋπολογισμόν των δημο
σίων επενδύσεων του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Βάσει του κατά την προηγούμενη·/ παράγραφον κα
θορισμού των επιχορηγήσεων, ως και των λοιπό»·/ προβλε - 
ψεων εσόδων και εξόδων οι Υπουργοί Συντονισμού και Εσω
τερικών εγκρίνουν τον προϋπολογισμόν εκάστου ταμείου.

4. Λι εν τω εγκεκριμένο» προϋπολογισμό» αναγεγραμμέναι 
επιχορηγήσεις τίθενται παρά, του Υπουργού Συντονισμού α- 
νεκκλήτως εις την σιάθεσιν των νομαρχιακών ταμείων. Λι 
επιχορηγήσεις αναγράφονται εις τον προϋπολογισμόν των ε
σόδων του νομαρχιακού ταμείου, κεχωρισμένως κατά κατη
γορίαν έργων. Εν το» προϋπολογισμό» των εςόδων του τα
μείου αναγράφονται, αντιστοίχως. ισόποσοι κατά περίπτω- 
σιν και σκοπόν πιστώσεις.

5. Ε·.τός δύο μηνών από της λήςεως του οικονομικού έ
τους συντάσσονται οι κατά το προηγούμενο·/ άρθρο·/ απολο
γισμό; και ισολογισμός της διαχειρίσεως του νομαρχιακού 
ταμείου και υποβάλλονται εις τα Υπουργεία Εσωτερικών και 
Οικονομικών και το Ελεγκτικόν Συνέδριον, παρά του ο
ποίου ελέγχονται κατά τα εν τω οργανισμώ αυτού οριζό
μενα.

Άρθρον 6.

1. Παρά τω Ταμείο» Παρακαταθηκών και Δάνειων και επ’ 
ονόμ -.τι ενός εκάστου νομαρχιακού ταμείου ανοίγεται ειδι
κός λογαριασμό; υπό τον τίτλον «Νομαρχιακόν Ταμείον....»·

2. Εις τον λογαριασμόν τούτον κατατίθενται αι υπέρ του 
νομαρχιακού ταμείου εισπράξεις και εις βάρος τούτου κατα
βάλλονται αι σχετικά ί δαπάνα·..

3. Τα τη; διαχειρίσεως εν γένει του ειδικού λογαριασμού 
καθορίζονται διά κοινή; αποφασεως το»ν Υπουργών Εσωτε
ρικό»·/ και Οικονομικό»·/.

Άρθρον /.

1. Εις το νομαρχιακόν ταμείον συγχωνεύεται δυνάμει του 
παρόντος το ταμείον οδοποιίας νομού. Ομοίως δύνανται να 
συγχωνεύονται εις αυτό και έτερα ειδικά ταμεία, οργανισμοί 
και εν γένει νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου λειτουργού- 
ντα εν τη περιφερεία του νομού, πλην του Οργανισμού Κω- 
παίδοε. κατά τα ειδικώτερον οριζόμενα διά Β. Διατάγματος 
εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Συντονισμού, Εσωτε- 
ρικ.ών Οικονομικών και του ασκούντο; την επ’ αυτών επο- 
πτείαν Υπουργού.

2Γ Λι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος νόμου υφιστά
μενα·. εκκρεμείς απαιτήσεις και υποχρεώσεις των ταμείων 
οδοποιίας νομό»ν περιέρχονται εις τα κατά το παρόν Ν.Δ. 
νομαρχιακά ταμεία. Οι πόροι των συγχώνευαμένων τα
μείων διατίθενται αποκλειστικό»; διά τους σκοπούς των 
συγχονευωμέν ων.

3. Όπου εν τω νόμω 3155/1955 «περί κατασκευής και 
συντηρήσεως οδό»ν» αναφέρεται ταμείον οδοποιίας νομού 
νοείται το κατά το άρθρο·/ 1 του παρόντος Ν.Δ. νομαρχιακόν 
ταμείον. εις το συμβούλιο·/ του οποίου περιέρχεται άπασα η 
δικαιοδοσία και αρμοδιότης της διοικούσης επιτροπής του 
ταμείου οδοποιίας του νομού.

4. Λι διατάξεις του αυτού νόμου 3155/1955 αι αφορώσαι 
εις την επιβολήν τοπικών εισφορών υπέρ της επαρχιακής οδο
ποιίας ισχύουσι και εφαρμόζονται προκειμένου περί των εν 
παραγρ. 1 στοιχ. β' του άρθρου 3 του παρόντος πόρων.

5. Το νομαρχιακόν ταμείον απολ.αύει των ων και το δημό
σιον απαλλαγών και ατελειών, εφαρμοζομένων αναλόγως και 
επ’ αυτού των διατάξεων του άρθρου 19 του Α.Ν. 16-46/1931, 
ως ετροποποιήθη και συνεπληρώΟη μεταγενεστέρως,κατά 
τα ειδικώτερον διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει 
του Υπουργού Εσωτερικών οριζόμενα.

G. Διά Β. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των Υ
πουργών Συντονισμού. Εσωτερικών και Οικονομικών κα
θορίζονται δι’ έκαστον νομαρχιακόν ταμείον

α) ο αριθμός και ο βαθμός των τακτικών ή εκτάκτων θέ
σεων προσωπικού.

β) ο αριθμός του επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσω
πικού. τα της προσλήψεως. απολύσεως και των αποδοχών 
αυτού, γ) τα της εντάςεως εις τας θέσεις τακτικού προσωπι
κού υπαλλήλων των εις αυτό συγ/ωνευομένων ειδικών τα
μείων. οργανισμών και εν γένει νομικών προσώπων δημο
σίου δικαίου και δ) τα της αποσπάσεως εις αυτό προσωπι
κού ες άλλ.ων υπηρεσιό»ν ή νομικών προσώπων δημοσίου δη- 
καίου.

4. Ν.Δ. 4260 1982

Άρθρο Ϊ5.

Η διάτχςις του άρθρου 3 πχρ. 3 του α.ν. 1836/1951. ως 
ετροποποιήθη μετχγενεστέρως. δεν εφαρμόζεται εφεξής επί 
των νομαρχιακών ταμείων.

5. Ν. 1235/1982 

Άρθρο 4.
Νομαρχιακό Συμβούλιο

1. Σε κάθε νομό συνιστάται Νομαρχιακό Συμβούλιο που 
αποτελ.είται από :
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α) Το Νομάρχη. ω; Πρόεδρο.

β} Το Δήμαρχο τη; I i ρωτεύσυσα; του νομού ή τον ορι
ζόμενο από αυτόν βοηθό Δημάρχου.

γ) Του; από τις διατάξει; του άρθρου 11 του Ν. 3200 
1955 «περί διοικητική; αποκεντρώσει*»;» προβλεπύμενου; 
αιρετού; νομαρχιακού; συμβούλου;.

δ) Δύο εκπροσώπου; τη; Τοπική; Ένωση; Δήμων και 
Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.) του νομού, οι οποίοι εκλέγονται. 
μαζί με του; αναπλήρωσε; του;, από τη Διοικούσα Επιτρο
πή του;. Λπό αυτού; ο ένα; εκπροσωπεί υποχρεωτικά τι; 
κοινότητα;.

ε) Λπό εκπροσώπου; επαγγελματικών, συνεταιριστικών, 
επιστημονικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων ή επιμε
λητηρίων που εδρεύουν στο νομό. Από του; εκπροσώπου; 
αυτού; υποχρεωτικά ανά ένα; Οχ προέρχεται από τι; τά
ξει; των αγροτών, των εργατοϋπαλλήλων, των εργοδοτών 
και των επιστημόνων. Η εκλογή των εκπροσώπων γίνεται 
άμεσα ή έμμεσα με ψηφοφορίες των διοικητικών συμβου
λίων ή διοικητικών επιτροπών των οργανώσεων, όπω; ει
δικότερα Οχ ρυθμίζεται από το κατά το άρθρο 12 του πα- 
ρόντο; προβλεπόμενο να εκδοΟεί Προεδρικό Διάταγμα.

2. Στο Νομαρχιακό Συμβούλιο τη; Νομαρχία; Αττική; 
συμμετέχουν ω; τακτικά μέλη και οι Νομάρχε; των Δια
μερισμάτων του Νομού Αττική;. Πρόεδρο; του Νομαρχια
κού Συμβουλίου είναι ο Νομάρχη; Αττική; και όταν απου
σιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται κατά σειρά από του; Νο
μάρχε; των Διαμερισμάτων Αθήνα;. Ανατολική; Αττική;, 
Δυτική; Αττική; και Πειραιά.

3. Τα κατά την ζ περίπτωση τη; παραγράρου 1 του 
παρόντο; μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου δε δύναται 
να υπερβαίνουν σε αριθμό το σύνολο των μελών των περι
πτώσεων β'. γ' και δ' αυτή; τη; παραγράφου.

4. Ο Γραμματέας του Νομαρχιακού Συμβουλίου, καθώ; 
και ο αναπληρωτή; του. ορίζονται από το Νομάρχη μεταξύ 
των υπαλλήλων τη; Νομαρχία; ή του Νομαρχιακού Τα
μείου.

Άρθρο 5.

1. Η θητεία των υπό στοιχ. γ', δ' και ζ τη; παρ. 1 του 
άρθρου 4 του παρόντο; αιρετών μελών του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου είναι διετή;, με τι; επιφυλάξει; των διατάξεων 
του άρθρου 14 του παρόντο; νόμου, που αναφέρεται στη λει
τουργία του υφιστάμενου Νομαρχιακού Συμβουλίου.

2. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συνεδριάζει, με πρωτο
βουλία του Προέδρου του. τουλάχιστον μια φορά το μήνα. 
Το Νομαρχιακό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά από 
τον Πεόεδρό του, μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον 
του ενύ; τρίτου των μελών του.

3. Ο Νομάρχη; αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπλη
ρωτή του.

4. Ο Δήμαρχο; ή ο βοηθό; Δημάρχου τη; Πρωτεύουσα; 
του νομού αναπληρώνεται όπω; ορίζουν οι σχετικέ; δια
τάξει; του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

5. Προϊστάμενοι των υπηρεσιών τη; Νομαρχία; και των 
υπηρεσιών περιφερεική; ανάπτυξη; παίρνουν μέρο; στις ερ
γασίες του Noμαρχιού Συμβουλίου, για Θέματα τη; αρμοδιό
τητα; του; ω; εισηγητές, χωρώ ψήφο μετά από πρόσκληση 
του Προέδρου του Συμβουλίου. Κατά τον ίδιο τρόπο μπορούν 
να παραστούν και εκπρόσωποι των Οργανισμών Τοπική; 
Αυτοδιοίκηση;, άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι 
Ν.Π.Δ.Δ. ή κοινωφελών οργανισμών ή επιχειρήσεων ή 
υπάλληλοι των Οργανισμών Τοπική; Αυτοδιοίκησης, εφόσον 
η παρουσία του; κριθεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 
αναγκαία για τη διευκόλυνση του έργου του Συμβουλίου.

6. Όλα τα άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του 
Νομαρχιακού Συμβουλίου, καθορίζονται από Κανονισμό, 
που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Άρθρο 6.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο :

α) Καταρτίζει και τροποποιεί, μέσα στα πλαίσια της 
Κυβερνητική; Αναπτυξιακή; Πολιτική; και μέσα στα 
όρια των σχετικών πιστώσεων, τα νομαρχιακά προγράμματα 
δημόσιων επενδύσεων. Για την κατάρτιση η τροποποίηση 
των προγραμμάτων αυτών δεν απαιτείται έγκριση άύά.η; 
αρχής, εκτό; αν αυτά εξέρχονται από τα παραπάνω πλαίσια, 
οπότε, αετά από εισήγηση τη; αρμόδια; Υπηρεσία; Περι
φερειακής Ανάπτυξη; (ΠΙΑ), αποφασίζουν, κατά το μέρο; 
αυτό, από κοινού οι Υπουργοί Συντονισμού και Εσωτερικών.

β) Εγκρίνει τα προγράμματα του νομαρχιακού ταμείου, 
του ταμείου γεωργία; - κτηνοτροφία; και δασών, λιμενικών 
ταμείων, καθώς και άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που εδρεύουν στο 
•ομό, τα οποία θα ορισθούν με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

γ) Προτείνει την ένταξη στα πραγράμματα περιφερεια
κή; ή εθνική; κλίμακας, έργων άλλων φορέων, κρατικών ή 
κοινωφελών οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινή; ωφέλεια; 
ή τη; Αγροτικής Τράπεζα; που αφορούν το νομό. Οι ανω
τέρω φορείς οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα το Νομαρχιακό 
Συαβούλιο για την υποβολή των σχετικών προτάσεών τους. 
Επίση; οοείλουν να ενημερώνουν το Νομαρχιακό Συμβούλιο 
για τα εκτελούμενα στο νομό προγράμματα του;.

δ) Εγκρίνει την κατάρτιση, τροποποίηση ή αναμόρφωση 
του ετήσιου προϋπολογισμού του νομαρχιακού ταμείου.

ε) Μελετά Θέματα σχετικά, με τη διοικητική αποκέντρωση 
και την ενίσχυση τη; Τοπική; Αυτοδιοίκησης στο νομό και 
εισηγείται κατάλληλα μέτρα για την υλοποίηση τη; σχετικής 
Κυβερνητική; Πολιτικής.

στ) Μελετά τη λειτουργία των νομαρχιακού επιπέδου 
υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπική; Αυτοδιοίκηση; και 
των Ν.Π.Δ.Δ. του νομού και εισηγείται μέτρα βελτίωσης 
της λειτουργία; τους.

ζ) Εξετάζει και διατυπώνει γνώμες στα πολιτιστικά, 
κοινωνικά και αναπτυξιακά Θέματα και για κάθε άλλο ζή
τημα που ενδιαφέρει το νομό.

η) Γνωμοδοτεί για την κατανομή επιχορηγήσεων στους 
δήμου; και τι; κοινότητες του νομού από πιστώσει; κρα
τικών ή άλλων φορέων εφόσον ήθελε ζητηθεί τούτο από τους 
αρμόδιους φορείς.

Άρθρο 10.

Στον Πρόεδρο, τα μέλη και το Γραμματέα του Νομαρ
χιακού Συμβουλίου καταβάλλεται «κατ' αποκοπήν» απο
ζημίωση για τη συμμετοχή του; στις συνεδριάσει; του Συμ
βουλίου και οδοιπορικά έξοδα, για όσα από τα μέλη του μέ
νουν σε απόσταση μεγαλύτερη το»ν 30 χιλιομέτρων από την 
έδρα τη; νομαρχία; και ανεξάρτητα, από απόσταση, όταν 
πρόκειται για μετακινήσει; από νησιά. Η αποζημίωση αυτή 
και τα οδοιπορικά έξοδα καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοικών. Με την ίδια από
φαση καθορίζεται, ανάλογα, με τη θέση και το βαθμό, απο
ζημίωση για τα προσκαλούμενα στο Συμβούλιο υπηρεσιακά 
πρόσωπα ή άλλου: παράγοντες, καθώς και οδοιπορικά έξοδα 
όταν μετακινούνται, για να. πάρουν μέρο; στις συνεδριάσει; 
του Συμβουλίου, από απόσταση μεγαλύτερη αυτή; που προα- 
νχ οέοθηκε.

Άρθρο 11.

Η παράγραφο; 1 του άρθρου 2 του Ν. Δ. 3620/1956 
«περί τροποποιήσει*»; και συμπληρώσει*»; των διατάξεων πε
ρί διοικητική; αποκεντρώσει*»;». όπω; τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, αντικαθίσταται ω; εξής :

«1. Το νομαρχιακό ταμείο διοσκείται από συμβούλιο, 
που συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη και αποτελείτα: 
από :

α) Το Νομάρχη, ω; Πρόεδρο.
β) Το Δήμαρχο τη; Πρωτεύουσα; του νομού.
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γ) Εναν α:ρ..ό νομαρχιακό σύμβουλο, που ορίζεται με 
τον αναπληρωτή τον από το Νομάρχη -μα ένα χ;όνο.

S) Έναν πρόεδρο ή σύμβουλο κοινότητας —ου είναι κα
ν έλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου και ο οττοίορ ορίζετα- 
από το Νομάρχη.

ε) Το Διευθυντή Εσουτερικών της Νοααρχία:.
στ) Το Διευθυντή Γεωργίας ή Δασών.
ζ) Το Διευθυντή της Δ.νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 

Νομαρχίας.
η) Τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εντελλοαένων Εσό

δων της Νομαρχίας.

Το Νομάρχη, όπως και τα υπό στοιχ., β'. ε', στ' ζ' και 
η’ μέλη του Συμβουλίου, όταν λείπουν, απουσιάζουν ή 
κωλύονται, αναπληρώνουν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. 
Το Νομάρχη αναπληρώνει στην Προεδρία ο νόμιμος ανα
πληρωτής του.

Καθήκοντα γραμματέα του Συμβουλίου εκτελεί υπάλ
ληλος του Νομαρχιακού Ταμείου και σε έλλειψη αυτού 
υπάλληλος της Νομαρχίας, που ορίζεται μαζί με τον ανα
πληρωτή του. από το Νομάρχη».

Η ισχνέ του παοόντοε άεθεου αρχίζει την 1 Απριλίου
1982.

Άρθρο 12.

1. Με ΓΙ.Διάταγμα, που εκδίόεται με πρόταση· του 
) πουρού Εσωτερικών ρυθμίζονται τα της εκλογής των, υπό 
στοιχεία γ , δ' και ε' του άρθρου 4 του παρόντος, μελών των 
Νομαρχιακών Συμβουλίων. Επίσης ρυθμίζεται κάθε θέμα 
διαδικαστικό ή εςελεγκτικό των εκλογών αυτών, ο χρόνος 
έναρξης και λήςης της θητείας των αιρετών μελών και κάθε 
λεπτομέρεια.

2. Με Π. Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υ
πουργούν Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εσωτερικών και Οικο
νομικών, δύναται να αυξάνονται οι θέσεις του προσωπικού 
των Νομαρχιακών Ταμείων της χώρας. Οι θέσεις αυτές 
μπορούν να συμπληρώνονται και με μετάταξη υπαλλήλων 
από άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κατόπιν αιτή- 
σεώς τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν, 
σύμφωνα με τα όσα θα ορισθούν με το ανωτέρω Π.Δ/γμα. 
Με το ίδιο Π. Διάταγμα μπορεί να ρυθμισθούν τα θέματα 
λειτουργίας και αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου 
των Νομαρχιακών Ταμείων κα: του Προέϊρου αυτών καθώς 
και τα θέματα λειτουργίας των υπηρεσιών, όπως και της 
επικυρωτ.κής ασφάλισης του τακτικού προσωπικού τους. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση συμμετέχει στην έκδοση 
του Π. Διατάγματος και ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών. 
Τέλος ρυθμίζεται κάθε συναφές προς τα ανώτεροι θέμα.

Άρθρο 14.

Τις αρμοδιότητες του κατά το άρθρο 4 του παρόντος 
νόμου Νομαρχιακού Συμβουλίου μέχρι το χρόνο έναρξης 
λειτουργίας του. όπως θα καθορισθεί στο κατά το άρθρο 12 
του παρόντος προβ/επόμενο να εκδοθεί Π. Διάταγμα, ασκεί 
το κατά το άρθρο 1U τουΝ. 3200/1955 «περί διοικητικής 
αποκεντρώσεως» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, Νο
μαρχιακό Συμβούλιο. Στο τελευταίο τούτο από 1ης Απριλίου 
1982 θα συμμετέχουν, ως μέλη, και οι υπό στοιχ. β' και 
S' της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου εκπρόσωποι 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

6. Ν. 1416/1984
Άρθρο 5.

1. Σε κάθε επαρχείο συνιστάται επαρχιακό συμβούλιο, 
που αποτελείται από :

α)·. τον έπαρχο, ως πρόεδρο,
β) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας της έδρας 

του επαρχείου,

γ) τους εκάστοτε αιρετούς νομαρχιακούς συμβούλους 
της επαρχίας, που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 11 του νόμου 3200/1955,

δ) δύο έους τέσσερις εκπροσώπους των οργανισμών το
πικής αυτοδιοίκησης του επαρχείου, από τους οποίους του
λάχιστον ο ένα: εκπροσωπεί τις κοινότητες. Ο αριθμός των 
εκπροσώπων ορίζεται με απόφαση του νομαρχιακού συμβου
λίου. Οι εκπρόσωποι πρέπει να είναι αντιπρόσωποι στην 
τοπική έ/ωση δήμων και κοινοτήτων του νομού και ορίζονται 
με τους αναπληρωτέ: τους απο τη διοικούσα επιτροπή της 
και

ε) από εκλεγμένους εκπροσουπου: επαγγελματικών, συνε
ταιριστικών. επιστημονικών και συνδικαλιστικών οργανώ
σεων ή επιμελητηρίων που ορίζονται αε τους αναπληρωτές 
τους από τα διοικητικά συμβούλια ή τις διοικούσες επιτροπές 
των οικείων οργανώσεων και έχουν κατοικία ή κύρια επαγ
γελματική εγκατάσταση στην επαρχία.

2. Γα μέλη της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του 
άρθρου αυτού δεν μπορεί να είναι περισσότερα από τό σύνολο 
των μελών των περιπτώσεων β'. γ' και δ' της ίδιας παρα
γράφου.

Από του: εκπροσώπου: αυτούς ανά ένα: προέρχεται από 
τις ορανώσεις ή τα επιμελητήρια των αγροτών, των εργα
τοϋπαλλήλων. των εργοδοτών και των επιστημόνων.

Στις επαρχίες που υπάρχουν δύο ή περισσότερες ομοιες 
οργανώσεις ο ορισμό: του μέλους του επαρχιακού συμβου
λίου γίνεται από την οργάνωση που έχει τα περισσότερα 
μέλη. Ο προσδιορισμός της οργάνωση: αυτής γίνεται με 
απόφαση του νομάρχη.

8. Ο νομάρχης, αν παρίσταται. μπορεί να προεδρεύει στις 
συνεδριάσεις του επαρχιακού συμβουλίου χωρίς ψήφο.

Ο έπαρχος, μετά από πρόσκληση του νομάρχη, μπορεί 
να συμμετέχει στο νομαρχιακό συμβούλιο και να παίρνει 
μέρος στις εργασίες του χωρίς ψήφο.

4. Το επαρχιακό συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση 
του νομάρχη. Γραμματέας του επαρχιακού συμβουλίου και 
αναπληρωτής του ορίζονται από το νομάρχη υπάλληλοι του 
επαρχείου ή του δήμου ή της κοινότητας της έδρας του 
επαρχείου.

Άρθρο 6.

Το επαρχιακό συμβούλιο γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα 
αρμοδιότητας του -ομαρχιακού συμβουλίου που αφορούν 
την επαρχία και ασκεί τις αποφασιστικές αρμοδιότητες που 
του μεταβιβάζει το νομαρχιακό συμβούλιο, Η έκταση και 
το είδος αυτών τιυν αρμοδιοτήτων καθορίζονται με βάση 
τις ειδικές τοπικές συνθήκες και την οργάνωση του επαρχείου.

Άρθρο 7.

1. Η θητεία των μελών του επαρχιακού συμβουλίου που 
αναφέρονται στα στοιχεία δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 5 
είναι διετής.

2. Το επαρχιακό συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο 
και συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Το επαρχιακό συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά και 
όταν το ζητήσει εγγράφως τουλάχιστον το ένα τρίτο των 
μελών του.

8. Ο έπαρχος και ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας 
της έδρας της επαρχίας αναπληρώνονται στο επαρχιακό 
συμβούλιο από το νόμιμο αναπληρωτή τους.

4. Προϊστάμενοι των υπηρεσιών της επαρχίας της νομαρ
χίας και των υπηρεσιών περιφερειακής ανάπτυξης παίρνουν 
μέρος στις εργασίες του επαρχιακού συμβουλίου για θέματα 
της αρμοδιότητάς τους ως εισηγητές χωρίς ψήφο μετά από 
πρόσκληση του προέδρου του συμβουλίου. Κατά τον ίδιο 
τρόπο μπορούν να παραστούν και εκπρόσωποι των οργα
νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της επαρχίας, άλλοι δημό
σιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου ή κοινωφελών οργανισμών ή επιχειρήσεων ή υπάλ
ληλοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της επαρχίας, 
εφόσον η παρουσία τους κριθεί από τον πρόδερο του επαρχία-
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χού συμβουλίου αναγκαία για τη διευκόλυνση του έργου του 
συμβουλίου.

δ. Τα λοιπά θέματα που αφορούν τη λειτουργία του 
επαρχιακού συμβουλίου ρυθμίζονται από κανονισμό που 
εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

6. Για τον καθορισμό της αποζημίωσης του προέδρου 
και των μελών του επαρχιακού συμβουλίου εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διατάζει; του άρθρου 10 του νόμου 1235/1982 
(ΦΕΚ Λ' 26). '

7. Ν. 1491/1984.

Άρθρο 17.

1. Στο άρθρο δ του Ν, 1230/1982 προστίθεται παρά
γραφος 7 ως εξής :

«7. Οι προϊστάμενο: των ίιανομαρχιοκού επιπέδου υπηρεσιών 
υποχρεούνται να ενημερώνουν κάθε φορά τον αρμόδιο νομάρχη 
για όλα το έργα που προγραμματίζουν και εκτελ.ούν μέσα 
στην περιφέρεια του. Ο νομάρχης μπορεί, όταν το κρίνει 
απαραίτητο, να καλεί τους παραπάνω προϊστάμενους και στις 
συνεδριάσεις του νομαρχιακού συμβουλίου, για την παροχή 
πληροφοριών και διευκρινίσεων».

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 6 του Ν. 320U/1955 και μετά τη λέξη «υπάλληλο» 
προστίθεται η φράση « ή στον προϊστάμενο ή και σε ανώ
τερο υπάλληλο της αρμόδιας διάνομαρχιακής υπηρεσίας της 
έδρας του νομού».

ο. Στο άρθρο 7 του Ν. 3200/1950 προστίθεται παράγραφος

«2. Επίσης, με απόφαση του μπορεί να αναθέτει στους 
υπαλλήλους του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
προηγούμενου άρθρου εξουσία να υπογράφουν «με εντολή 
νομάρχη» αποφάσεις, έγγραφα και άλλες πράξεις που αφο
ρούν τις υποθέσεις που τους αναθέτει. Στην περίπτωση αυτή 
ο προϊστάμενος ή ο ανώτερος υπάλληλος της διανομαρχιακής 
υπηρεσίας ενεργεί ως όργανο της νομαρχίας».

4. Η τήρηση του ωραρίου εργασίας όλων των διανο- 
μαρχιακού επιπέδου υπηρεσιών, η χορήγηση κανονικών και 
αναρρωτικών αδειών, καθώς και η έγκριση κίνησης εκτός 
έδρας των προϊσταμένων των υπηρεσιών αυτών ανήκουν στην 
αρμοδιότητα του νομάρχη της έδρας τους.

Άρθρο 18.

Επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που 
δημοσιεύεται σε περλ.ηφη στην Εφημερίδα της Κυβερνή 
σεως. η μετάταξη υπαλλήλου νομαρχιακού ταμείου σε άλλο 
νομαρχιακό ταμείο, με ή χωρίς αίτησή του. για την κάλ.υψη 
κενής οργανικής θέσης. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από 
σύμφωνη γνώμη και των υπηρεσιακών και των διοικητικών 
συμβουλ,ίων αμφοτερων των νομαρχιακών ταμείων. Σε περί
πτωση διαφωνίας μεταξύ των συμβουλ.ίων αποφαινεται 
ο Υπουργός των Εσωτερικών.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΆ

ΤΗΣ 1η: ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕ
ΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 
19η; Α1Λ-ΙΌΥ 1986

ΜΕΛΗ : Νικ. Θέμελης. Πρόεδρος. Αθαν. Λδριανος, 
Αντιπρόεδρος. Ευάγ. Καλλίτσης. Νικ. Π απαγιαννίδης, 
Ιωάν. Κχρχτζάς. Νικητ. Νικητάκης. Νικ. Κόντος. -Αχιλ. 
Γκατσόπουλ.ος. Δημ. Ματσιώτας. Δημ. Φαμέλης. Απόστ. 
Μπότσος. Χαρ. Ψυρρής, Σπυρ. Ιΐχπαδήμχς. Κων. Παπα- 
δόπουλ.ος και Πέτρ. Δημητρακόπουλος, Σύμβουλ,οι.

Οι Ιωάν. Κατσικάς, Αντιπρόεδρος, Αναστ. Γκόνης, 
Ιωάν. Ντελάκη; και Στυλ.. Χριστονάκης. Σύμβουλ,οι. 
απούσιασαν δικαιολογημένα.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Πλούτ.
Καρράς.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λέων. Γιατσης.

Με την αρχή της Συνεδριάσεως ο Πρόεδρος του Ελεγκτι
κού Συνεδρίου φέρει για συζήτηση το σχέδιο νόμου «Τοπική 
Αυτοδιοίκηση - Περιφερειακή ανάπτυξη και Δημοκρατικός 
Προγραμματισμός» που εισάγεται στην Ολ.ομέλ,εια από το 
Γενικό Επίτροπο της Επικράτειας σύμφωνα με το άρθρο 79 
του Π.Δ. 774/1980 «περί κουδικοποιήσεω: κ.λ.π.» και 
επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό, για να γνωμοδοτήσει 
σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 2 του Συντάγματος πάνω στη. 
διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 56 του παραπαν ο» νομοσχε
δίου που έχει ως εξής :

Άρθρο 56.

Παρ. 9 «Για τη συνταξιοδότηση του μόνιμου προσωπικού 
που προσλαμβάνεται από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, 
εσαρμόζονται οι διστάξεις του Ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30)».

Ο Γενικός Επίτροπος της Επικράτειας διετύπωσε τη 
γνώμη του ως εξής :

Η παράγραφος 9 του άρθρου 56 του παραπάνω νομοσχεδίου, 
αναφέρεται στη συνταξιοδότηση του μόνιμου προσωπικού 
που πρατ/.αμί άνετα: από τις νομαρχιακές διοικήσεις κα:
για το οποίο (προσωπικό': ρρίζετα: ότι «φαρμόζετα: το συ- 
ντας«Αστικό καλεστώ; του Ν. 151'8/1985 (ΦΕΚ 36).

Καίτοι το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι ειδικά συνταξιοδοτικά, 
έχουμε τη γνώμη ότι συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της 
νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Πρακτ. 7ης/1975 
και 5ης/1982 Ειδικ. Συν. Ολομέλειας) σχετικά με τη δο- 
θείσα ερμηνεία της δια.τάξεως του άρθρου 73 παρ. 2 του 
Συντάγματος, αφού όπως προκύπτει η ως άνω συνταξιοδο- 
τική διάταξη είναι συναφής προς το όλ.ο νομοσχέδιο και 
ο διαχωρωσμός της δεν μπορεί να γίνει χωρίς βλ.άβη της 
άρτιότητάς του.

Κατόπιν τούτων εισάγουμε στην Ολομέλεια, σύμφωνα 
με τις διατάξει; του άρθρου 79 του Π. Δ/τος 774/1980 
«περί κωδικοπο-ήσεως κλ-π.» το ανωτέρω σχέδιο νόμου, 
που υπογράφεται από τους συναρμόδιους Υπουργούς, για 
να προκληθεί η γνώμη της, όσον αφορά την ως άνω σχε
τική συνταξιοδοτική διάταξη, η οποία κρίνεται κατά τη 
γνώμη μας δικαιολογημένη, αφού ααγνωρίζει δικαίωμα 
απανομής συντάξεως στους αναφερομένους σ' αυτή υπαλ.- 
λήλ.ους με τους ίδιους όρους που συνταξιοδοτούνται και οι 
Δημοτικοί και Κοινοτικοί υπάλληλοι (Ν. 1518/1985).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Νικ. Θέμελ.ης εισηγείται ως 
ακολούθως :

Κατά το άρθρο 7ο του Συντάγματος :

1. Το δικαίωμα προτάσεως νόμων ανήκει εις την Βουλήν 
και την Κυβέρνησιν.

2. Νομοσχέδια, αναφερόμενα οπωσδήποτε εις την απονο
μήν συντάξεως και τας προϋποθέσεις ταύτης. υποβάλλονται 
μόνον υπό του Υπουργού Οικονομικών, μετά γνωμοδότησιν 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου δε περί συντάξεων 
βαρυνουσών τον προϋπολογισμόν οργανισμών τοπικής χυτο- 
διοικήσεως ή άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
υπό του αρμοδίου Υπουργού και του Υπουργού των Οικονο
μικών. Τα νομοσχέδια περί συντάξεων πρέπει να είναι ειδικά, 
μη επιτρεπόμενης επί ποινή ακυρότητος της αναγραφής 
διατάξεων περί συντάξεων εις νόμους σκοπούντας την ρύθμι- 
σιν άλλων θεμάτων.

Το προς γνωμοδότηση νομοσχέδιο υπογράφεται από τους 
συναρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών, 
πλ.ην όμως δεν είναι ειδικά, όπως άξιοι η παραπάνω διάταξη.
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Η Ολομέλΐ:ι όμως του Ελεγατια.οό Σ'-’νεερίου πάγια 
έχει νομολογήσει (Πρακτ. 7ης/1976 και δης/1982 Ειδ. 
Συνεδρ. Ολομέλειας) ότι η περί ειδικότητας των συνταξιο- 
δοτικών νομοσχεδίων διάταξις. δεν παραβιάζεται όταν οι 
διοικητικέ; και συνταξιοδοτικές διατάξεις αυτού είναι 
συναιρείς προς το όλο νομοσχδιο και ο διαχωρισμός τους δεν 
μ—ορεί να γίνει χωρίς βλάβη της άρτιότητάς του. Συντρέχει 
λοιπόν κατά τη γνώιιη μου περίπτωση εφαρμογής της Νομο
λογίας αυτής του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την ερμηνεία 
της προμνησθείσης συνταγματικής διατάξεως γιατί πράγματι 
η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 56 που είναι εντεταγμένη 
στο σχέδιο Νόμου που αφορά «την Τοπική αυτοδιοίκηση - 
Περιφερειακή ανάπτυξη και το Δημοκρατικό Προγοαμα- 
τισμό» και είναι συναφής προς το λοιπόν περιεχόμενο του 
Νομοσχεδίου αυτού, αφού ρυθμίζει το συνταξιοδοτικό κα
θεστώς του μόνιμου προσωπικού που προσλαμβάνεται από 
τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και ορίζει επί λέξει ότι

«Για τη συνταξιοδότηση του αδνιαου προσωπικού που προσ' 
λαμβάνεται από τις νομαρχιακέ; αυτοδιοικήσεις εφαρμό" 
ζονται οι διατάξεις του Ν. 1518 του 1985 (ΦΕΚ 30)».

Η συνταξιοδότηση του προσωπικού αυτού είναι δικαιο
λογημένη εφόσον αναγνωρίζεται δικαίωμα απονομής συντά
ξεως στο προσωπικό αυτό με τους όρους που συνταξιοδο- 
τούνται οι Δημοτικοί - Κοινοτικοί υπάλληλοι κατά τους ο
ρισμούς του Ν. 1518 του 1985 (ΦΕΚ 30).

Η Ολομέλεια μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχτηκε 
ομόφωνα τη παραπάνω εισήγηση του Προέδρου.

Αφού τελείωσε η συζήτηση, συντάχθηκε το παρόν πρα
κτικό, το οποίο αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον 
Πρόεδρο, υπογράφεται απο τον ίδιο και το Γραμματέα.

Ο Πρόεδρος U Γραμματέας
ΝΙΚ. ΘΕ.ΜΕΛΗΣ ΛΕΩΝ. ΓΙΑΤΣΗΣ


