
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΙΈ
Εχεοίου τού Xc;xc- · περί επαναφοράς έ·/ ιτχυιίτου 

\ ^ 2! 89 1952. πεσί Τοπικών Ενώσεων και Κε<-
-;:ν.τ,ζ Ένώτεως Δήμων /.αί Κοινοτήτων τής' Ε7.λο::ς. 
ώς έτροποποιήΔη κζί συνεπ/.ηρώΔη μέχρι τής ‘20ής Απρ :- 
A!0J 1907. Τις καί τροποποιήτεω;. τυμπ/.ηρώσεως ‘/.z: 
άντικαταττάτεως εν ίων Β·. αταφεων αύτοϋ».

Ποό; τήν Βοι/.ήν τών 'Ελλήνων

1. Η ΚΑέρνησις σύμφωνος ττρός τήν ,ΒιακηρυχΔείσζν 
ϊ:γή·/ τ.ζ’.ζ άποκαιάστασιν τής Βημοκρζτικής ομζλοττσος ί'.ς

τίτοώΔησιν τών σχεΒιων νόμων α) «ττερ,·; επαναφορζς εν :σ/υ: 
τών-'ττατζτεων τοϋ Δημοτικού καί Κοινοτικού ΚώΒικος τού 
κυρωΔέντος Βιά τού Ν. Δ/τος 2888/1954...» ν.α· «' ..τε:: 
συγκροτήσεως επιτροπής συνταςεως νέου Δημοτικού και Κοι
νοτικού ΚώΒικος». “ΗΒη άποο/.έπουσα εις τήν ό/.οκ/.ήρωσιν 
τ;ΰ κύκλου τών ενεργειών της έπι τού Δεσμού τής Τοπικής 
ΑύτοΒίοικήσεως πριέόη ε!ς τήν τύνταίόιν τού τζροντ:ς σχε- 
Βίου Νόμου Βιά τού όττοίου έπαναφέροντα: αι Βιαταπεις τού 
Ν. Α/τος 2189/1952. ώς αύται- έτροποπν.ήΔηταν. συν- - 

■επύ.ηρώΔη σαν κζί άντικζτεστάΔησζν μέχρι τής 20ής Αττρ
7.ίου 1967. «περί Τοπικών Ενώσεων και Κεντρικής Ένώ- 
σεως Δήμων καί Κοινοτήτων τής Έλλάϊος. ώς και τροπο- 
το'.ήτεως. τυμπ/.ηρώσεως κζ: άντικαταττάσεως ένίων Βιατά- 
ϊεων αυτοί».

2. Ή επαναφορά τών οιατάΐίεων τοϋ ανωτέρω Ν. Δ/τος 
έπιβάλύ.εται έκτος τών ψυχολογικών· λόγων και έκ τοϋ 7.0- 
γου οτε Βιά τοϋ Α.Ν. 477/1968 Βιά τοϋ όποιου άντικατεστά- 
Δη εις τό σύνολό·/ του τούτο, κζτηργήΔηισχ/ αί Τοπικά: κατά 
περιφέρειαν. Νομοϋ Ενωσε-ς Δήμων καί Κοινοτήτων, ώς κζ: 
ή Κεντρική "Ενωσις Δήμων κζί Κοινοτήτων καί συ/εστήΔη 
ή "Ενωτις Δήμων κζί Κοινοτήτων ΈλλάΒος. πρχγμα οπερ
ά”έβη> σι*· £ ηί - ';ς του τυμοέτ^τ ος τών οργανισμών τοΓ'.ν.ής

οιν.ήτεως, ο ε :ομεν οά ΟΤ! at To“ty.at xjtα: Ενώσεις
κρίνοντα: ζζχρ:ζίττ,το: 5ίά τήν συνεργασίαν τών οήμων 7.2»
•/.ο :ν: τητών τοί> Χοχο> ν.α! 7.2Τ* έσέν.τασ'.ν όλης τής Έλλά-
Βος Β::ά τής -ρ ο*6λετομέντ,ς Οττο τών -'.ατάςίων χύτών Κεν-
τρικής Ενώ τέως Δήμων καί Κοινοτήτων, επί τώ τέ/.ει τής 
προαγωγής τής Βημοτικής κζ: κοινοτικής Βιοικήτεως. τής 
ερευνης και μελέτης τών Βημοτικών καί κοινοτικών τρθ
ελημάτων καί τής τυγκεντρώτεως καί παροχής στοιχείων 
κζι τλη:ο-οτριών £—ι γενικών ή εΐτικών ζητημάτων τών όργα- 
νιτμών. Εσ ετέρου Βιά τής. Βιά τοϋ Α.Ν". 477/1968 τυ- 
τταΔεισης Ενοιτεως Δήμων καί Κοινοτήτων τής Έ7.7.ά:ος. 
οέν καΔίττχτο ουνατή. ώς εκ τής προί/.επομένης ΒιαΒικα- 
τιας επαφής τών εκπροσώπων τών όργανιτμών τοπικής αΰ- 
τοοιοικήτεως. ή συνεργασία αυτών καί ή πραγματοπείητις τών 
κοινών χύτών σκοπών. ,

3. Διά τοϋ ύπ' οψει σχεΒίου Νόμου ο εν έπαναφέροντα: ζί
ΒιατάΞεις α) τοϋ άρΔρου 15 παρ. 2. 3 καί 4 ττερε τοϋ οιορι- 
•σμου και τής εν γενε: υπηρεσιακής καταττάτεως τών ϋπα/.- 
7.ή7.ων τής Κεντρικής Ενώτεως Δήμων καί Κοινοτήτων. Βε- 
Βομένου οτι τά Δέματα τοϋ προσωπικού ρυθμίζονται Βιά τού 
Βιατηρουμένου έν ίσχύι άρΔρου 5 παρ. 2 — 9 τοϋ Α.Ν. 477/ 
1968 και 6) του άρΔρου 19 καΔ ο τον ζί Βιαταςεις ζύτοϋ 
ήτζν μετζίατικοϋ χαρακτήρες. - .

4. Εκ τών ειοζναοερομένων Β: ατάς εον τυνεζύ.τ,ρώΔητζ>
ή άντικατειτταΔητζν ζί ΒιζτάΞεις α) τοϋ άρΔρου 10 .τερί τοϋ^ 
κατζτττματος και τοϋ ττροτωζικοϋ τών Τοζικών Ένώτεων. £1 
ή ιτζραγρ. 1 τοΰ ζρΔρο-υ 14 ώς ΒιεμοροώΔη μέχρι τής 20 
’Ατρ·./.ίου 1967. ττερί εκλογής ττροεΒρείου τής Κεντρικής 
Ένώτεως Δήμων καί Κοινοτήτων καί γ) τοϋ άρΔρου 20.

ίτερί τών υττηρεϊιων τού 2 τουργειου Ετωτερικών. ζιτινες 
άτκοϋν τάς εκ τοϋ Νόμου ττροόλετομένας άρμοίιότητας. Τούτο 
:έ- ίιότι λόγω τής ταρόοου μακροϋ -/ρρνικού οιαττήμζτος ατό 
τής Δεττιτεως οέν ά'^τϊττεκρινοντο ττλήρως ττρός . τάς οιζμορ- 
οωΔειτας νΰν τυνΔήκας.

5. Δ:ζ τών νέων, τε/.ος. οιατάςεων τών αρΔρων 5. b κζ:
7 ροΰμίζοντζι τζ τής οικονομικής οιοικήτεως κζ: οιαχειρι- 
τεως τής Κεντρικής Ενώτεως τών Δήμων κζ: Κοινοτήτων 
μέχρι ς έγκριτεως τών τροό'/.ετομενων υτο τών οιζτζςεων 
είοικών -/ζνονιταών κζ: ιταρέχετα: εΐο.τιοΒότητις ο ά τήν
ζρετζτε: τού 1’τοοργοϋ Ετωτερικών. εκοοτιν Π. Δ/τ:ς. 
ττερ: κωο.κοτοιήτεως εις ένιοϊον κείμενον Νόμου τώ. ετί τ.7 
Δέματος ΐτχυουτών οιατάςεων.

6. Τό ττζρόν τχεοιον ιτερΓ/.ζμόανον εζτά έν τ.νόύ.ω ζρΔρζ. 
υζοοάλ/.ετα: ύτο τήν κριτιν τής Βου/.ής τρος Δήοιτιν έο 
ζτζή κατ' αρχήν κατ' ά.ρΔρον καί εις τό τΰνολον. τυμοώ- 
νως τρός τάς οιζναςεις τού άρΔρου 76 τού Συντάγματος.

Έττιτννάτιτοντζι έν τώ τχεοίω τοϋ Νόμου ζ! οιζτζςεις τού 
κατζργουμένου Α.Ν. 477/1968. ζ: μή έτοαναοερόμεναι Βιζ- 
τζ’Ξεις τού Ν.Δ. 2189 1952 ώς κζί ζ: ζντ:καΔιττώμενα: 
οιζτάςεις ζύτοϋ.

Έν ΆΔήναις τή 13 Αύγοόττου 1975 

Οι Ί'τουργοί

— Έτωτεαικών --------- ---—Οικονομικών ------
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π 09’ΛΟΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

ό ν
ΤΡΟ non ΟΙ097ΜΕΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΚΑΘIΣ ΤΩ MEN AI 

ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ ΤΟΥ Ν. Δ/ΤΌΣ 2189/1952.

- ΆρΔρον 10.

Έκάττη τοοτική ενωτις στεγάζεται εις τό ΒηαοΤικόν κατά- 
στηχχ τής ε-Βρζς της. έν έ/.7νείψε: Β’ έταρκοϋς χώρου έν 
αύτώ. εις μιτΔούμενα οι’ άττοςά-εως τής ·Β':οικούτης έ—ιτρο- 
ιτής ίΒιΐζ γρζςεία. Δύνατζι Βέ ττρός Βιεςζγω-ρή·/ τής ύττηρε- 
σίζς της νά οιορίζηται Βι’ άτοςά-εως τής οι οι κουτής έτι- 
τροττής έγκρινομένης ύτό τού -υοοάρχου. εις γραμμοζτεύς, τοϋ 
όζοιου ό μιτνός ο έν οΔ.αται νά ύτερόζίνη τόν τοιοϋτον τοϋ 
γραμμζτέως % Βήμου. ώς καί εις βοηθός τούτσυ τοϋ ότοίου 
ό μιτΔός οέν Βυναται νά ϋττερόζίνη τόν τοιοϋτον τοϋ άκο- 
λούΔου Βήμου. Δί’ άτοοάτεως τής Βιοικούσης έτιτροτής ίύ- 
ναται νά άνατίΔετα: εις έΞαιρετικάς τεριττώτεις. εις ε!Βι- 
κους έζιστήμονας ή με.7.έτη είΒτκών γενικών ζητημάτων άμει- 
ίομένους Βι’ ιδιαιτέρας συμοωνίας τή έγκρίσει τοϋ νομάρχου.

ΆρΔρον 14 ττζρ. 1.

ΔΙετά τήν κατά τά ά·υωτέρω ένλογήν τοϋ ΣυμΒου/.ίου τής 
Κεντρικής Ένώτεως Δήμων καί Κοινοτήτων, συνέρχεται 
τούτο τή ττρ οσκ7.ή σε ι καί ύττό τήν ζροεΒριτ/ τού Δημάρχου 
ΑΔηναίων. όντος αύτοοιν.αίως Π ροέΒρου τής Κεντρικής 
Ένωτεως, ώς καί τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου καί τής Έκ- 
τε/.εττικής Έτοιτροοτής τζύτης κζί έκ/.έγει Βιά μυστικής 
■Βιά ψηιςοΒελτίων Δηοοοορίζς. ενα γενσ/υό·/ γραμματέα καί 
ένα έφορον έκ τών μεν.ών χύτοϋ. Έκ/άγονται έαίσης καί 
Βύο μέ/.η τοϋ Βιοικητικοϋ χυμΒουϋ.ίου. οίτινες μετά τοϋ ιτροέ- 
Βρου καί τοϋ γενικοί γρζμματέως τοϋ συμόουύ.ίου ζτοτε/υοϋν 
τήν Εκτελεστικήν Επιτροπήν τής Κεντρικής Ένώτεως.
: '0_Δήμαρχος Θεττα7.ονίκης είναι χΰτοΒικ.αίως Α' Αντι- 

πρόεορος καί ό Δήκαρχος Πειραιώς Β' ΑντιπρόεΒρος τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου τής Κεντρικής Ένώτεως.

ΆρΔρον 20 παρ. 2.
Αί ύπό τού παρόντος Νόμου αρμοΒιότητες τοϋ Υπουργείου 

"Ετωτερικών άνήκουπιν. «ς τήν ΔιεύΔυντιν Τοπικής Αΰτο- 
Βιοέκήτεως τοϋ Υπουργείου :Εσωτερικών.


