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2. Έρεσή;. χάριν συντομίας. διά τή; λέσεω; «Ένωτ:;ν
νοείται ή «"Ενωτ:; Δήμων 7.2: Κοινοτήτων τή; Ελλάδος->.

4. Τό διοικητικόν συμόοΰλιον εκλέγει εκ τών μελών του
δΰο άντιχροέδρου; (Α’ κα: Β ι. γενικόν γραμματέα και έρορον. "Ο χρόεδρος. ό γενικό; γραμματείς κα: δΰο εκ τών μελών
τού συμόουλίου. οριζόμενα ύχό τούτου άχοτελοϋν τήν εκτελε
στικήν έχιτροχήν.
5. Ε; χερίχτωσιν κενώσεω; τών θέσεων τών οργάνων
διοικήσεω; τή; Ένώσεως κα: μέχρι τή; έκάστοτε συγκροτήσεως τών νέων οργάνων. ό διευθυντή; αύτής θά διεσάγη τήν
τρέχουσαν ϋχηρεσίαν κα: θά ύχογράρη τά εντάλματα χληρωμή; τών άμοιόών τοΰ χροσωχικοΰ κα: τών εν γένει ύχοχρεωτικών δαχανών.
|
"Ap-Spov ο.

"Αρθρον 2.

Κατάστημα — Προσωχικόν.

ΚΑΤΑΡΓΟΓΜΒΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΧ. 477/1968
Περί συστάσεως Ένώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων "Ελλάδος.
"Ap-Spov 1.
Σΰστασ:;. έδρα. μέλη.
1. -Συνιστάται νομικόν χρ/ΰσωχον ιδιωτικού δικαίου ύχό την
έχωνυμίαν «Ένωσι; Δήμων κα! Κοινοτήτων τή; Έλλάδο;-.
ύχαγόμενον εις την έχοχτείαν τού "Τχουργού τών "Εσωτερι
κών. εχον έδραν τά; "Αθήνα; 7.2: μέλη. ύχοχρεωτικώς. άτα,Τ2ς τους δήμους καί τά; κοινότητα; τή; Χώρ2ς.

Σκοχός.
Σκοχός τή; Ένώτεω; ειν2: ή χροαγωγή τή; δημοτική;
y.at 7.ο:νοτ:7.ή; διοικήσεω;. ή έρευνα 7.αΐ μελέτη δημοτικών
7.2: 7.ο:νοτ:7.ών ζητημάτων, ή ύχοόοήθησις τή; μετυσύ τών
οργανισμών τοχικής αΰτοδιοικήσεω; συνεργασία; 7.2: ή συγ7.έντρωσ:ς και χαροχή στοιχείων κα: χληροροριών έχ: γενιν.ών ή ειδικών αυτών ζητημάτων. Είδικώτερον. ή Ένωσι;
οιατυχώνει τα; άχόθει; αυτή; έχί τών άρορώντων εί; τού;
δήμους καί τά; 7.ο:νότητα; Κομοσχεδίων, συνεργάζεται μετά
τών οργανισμών τοχικής αύτο::ο:ν.ήτεω;,_χρο; έχίλυσιν γεν:/.ών ζητημάτων ν.α: εκδίδει δε)•τίον σερ; τών άχοτελεσμάτων τή; δημοτική; καί κοινοτική; δραστηριότητες ή ετέρων
θεμάτων 'άρορώντων εις την τοχικήν χύτοδιοίκησιν.

vAp-Spov 3.
Πόροι.
Ή "Ενωσις. διά την άντιμετώχισιν τών δαχανών λειτουργίας αυτή; έχε: τού; έσής χορούς:
,
α) Έτησίαν είσροράν τών δήμων y.a; 7.ο:νοτήτων όριζομένην εις χοσοστόν 0.26% έχί τών χραγματοχοιουμένων τακτιν.ών εσόδων των. έξαιρουμένων χυτής τών οήμων y.a: αγνο
τήτων τών χραγματοχοιοΰντων έτήτ:α τακτικά έσοδα κάτω
τών εκατόν χιλιάδων δραχμών. Το ώς άνω χοσοττον ούνατα:
νά χΰχομειοΰται μέχρ: τοΰ ορίου 0,30% ο:' άχοοάσεω; τού
'Τχουργού τών Εσωτερικών.
Α! είσρορα! αύτα: έγγράρονται ώς ύχοχρεωτικαί εις τού;
χροϋχολογ:σμούς τών ύχοχρέων ώς άνω οήμων καί κοινο
τήτων y.a: άχοδίδονται ύχό τών οίν.είων ταμιών άχ’ ευθεία;
εις τό Ταμείον Π αρακαταθηκών y.a: Δανείων, είσαγόυιενα:
εις ίδιον χαρ’ αύτώ λογαριασμόν ΰχο την ονομασίαν «"Έτοοα
Ένώσεως Δήμων y.a: Κοινοτήτων τής Έλλάδο;» καί άχ:τελοΰσα: χερ:ουσίαν y.a: έσοδον αυτοτελούς διαχειρίσεω; τή;
Ένώσεως.
Ή ώ; άνω είσοοοά έχ:όάλλετα: τό χοώτον άχό τοΰ έτους
19G8.
δ) Τά έκ τών χάση; ρύσεως εκδόσεων ύχέρ τούτη; έτοοα.
γ) Τά έκ τών χάση; οΰσεω; δωρεών. κληρονομιών ή κλη
ροδοτημάτων y.a: ετέρων εισοορών χροερχόμενα έτοοα.
"Ap-Spov 4.
1. "Οργανα τής Ένώσεως ε:να; ή γεν:κή συνέλευσις τών
μελών, τό διοικητικόν συμόοΰλιον και ή έ-/.τελεστ:·/.ή έχιτροχή.
Άχάντων τούτων χροεδρεΰει. αυτοδικαίως. ό δήμαρχο; Α
θηναίων. οστ:; ένίτροσωχε: τήν Ένωσιν ένώχιον τών δικα
στηρίων y.a: χάση; άρχή; και ύχογράρε: τά χρηματικά εντάλματα πληρωμής. ,
2. !Ως άντιχρόσωχο: τών μελών μετέχουν εί; τήν γενικήν
συνέλευσ:ν εκ μέν τοΰ Κομού "Αττική; τρεί; δήμαρχο: κα
είς χρόεδρος κο-.νότητο;. έκ δό τών λοιχών Κομών άνά εΐ;
δήμαρχος και χρόεδρος κοινότητες, οριζόμενο: δι" άχοοάσεω;
τοΰ οικείου Κομάρχου.
3. Τό διοικητικόν συμόοΰλιον άχοτελείται εκ τών δημάρ
χων ΑΑθηναίων, Θεσσαλονίκη; και Πειραιώς, τριών ετέρων
δημάρχων και τριών χροέδρων κοινοτήτων, οριζόμενων ύχό
τού 'Τχουργού τών Εσωτερικών έκ τών μελών τή; γενική;
συνελεΰσεως.

1.
Ή "Ενωσις στεγάζεται εΐ; τό δημοτικόν κατάστημα
τοΰ Δήμου Α-ΰηναίων. έν έλλει-ύε: δ" έχαρκοΰ; χώρου έν αύτώ.
εις μιμούμενα δι’ άχοοάσεω; τής εκτελεστική; έχιτροχή;
ίδια γραοεία.
—
ο

"Ap-Spov 6.
Κανονισμό; λειτουργίας διοικητικού συμόουλίου και εκτελε
στικής έχιτροχή;. Κανονισμός έσωτερικής λειτουργίας.
______________ Δαχάναω _Προληχτικό; έλεγχος.
-------- —
1. Τό διοικητικόν συμόοΰλιον ορίζει διά κανονισμού τόν
τρόχον τής έκτελέσεως τών καθηκόντων του. ώς κα: τά
κα-ΰήκοντα τής έκτελεστικής έχιτροχή;.
2. Ή έκτελεστική έχιτροχή συντάσσει κανονισμού; χέρι
τής ‘έσωτερικής λειτουργία; τών ΰχηρεσιών τής Ένώσεως.
ώς καί χερϊ τοΰ τρόχου τή; οικονομική; διοικήσεω; κα: διαχειρίσεω; αΰτή;. οίτινες. μετά γνώμην τοΰ διοικητικού συμ
όουλίου. έγκρίνοντα: ύχό τοΰ "Τχουργού τών "Εσωτερικών.
3. Ή ταμιακή ϋχηρεσία και ή διαχείρισις τών έσόδων και
εσόδων τής Ένώσεως ένεργε:ται ύχό τού Ταμείου Παρα
καταθηκών και Δανείων χαρ" ή κατατίθενται τά έσοδα αύτής.
Ό τρέχε; διεσαγωγής τή; διχχειρίσεως και κινήσεω; τοΰ
λογαριασμού τή; 'Έώσεω; ορίζεται δι! άχοσάσεως τού Τχουργού τών "Εσωτερικών.
4. Άχοοάσεις τοΰ διοικητικού συμόουλίου ή τή; έκτελε
στική; έχιτροχή;. άοορώσα: εΐ; δαχάνα; όργανώσεω; συν
εδρίων. συμμετοχή; εις διεθνή συνέδρια ώ; καί εί; χάση;
σΰσεω; δωρεάς ύχόκειτα: εις τήν έγκρισιν τού ‘Τχουργού τών
Εσωτερικών.
5. Αί διατάσεις χερί έκτελέσεως δημοτικών έργων y.2i
χρομηθειών. χλήν τών διατάσεων τή; χαραγράοου 3. τοΰ
άρθρου 206. τού δημοτικού κα: κοινοτικού κώδικος. εφαρμό
ζονται ά-υαλόγως και έχ: έκτελέσεως έργων και ένεργεία;
χρομηθειών τή; Ένώσεως. Κατ’ έσαίρεσιν. χροκειμένου χέρι
δαχανών. άρθρωσών εϊ; τά; εκδόσεις τή; Ένώσεως ούνατα:
ύχό τού κανονισμού οικονομική; διοικήσεω; κα: διαχειρίσεω;
νά όρισθή ειδική διαδικασία.
6. Α! ΐσχΰουσα: διατάσεις χερί οικονομική; διοικήσεω; καί
λογιστικού τών δήμων έραρμόζονται συμχληρωματικώ; έχ:
τής Ένώσεως.
Άρθρον 7.
Συνέδρια.
Τό διοικητικόν συμόοΰλιον τής Ένώσεως συγκαλεΐ δι’ άχοράσεώ; του άχασ τού έτους τά μέλη τή; γενικής συνελεΰ
σεως εί; τακτικόν ετήσιον συνέδριον χρό; συζήτησιν θεμάτων
γενικού ένδιαρέροντος. άρορώντων εί; τήν δράσιν καί χρεαγωγήν τής τοχικής αΰτοδιοικήσεως.
Τό αΰτό συμόοΰ/αον, δι" άχοράσεώ; του λαμόανομένη; ύχό
τών δΰο τρίτων τών μελών του. δΰνατα: νά συγκαλή έκτακτα
συνέδρια χρό; συζήτησιν κα! λήψιν άχοράσεων έχί εκτάκτως
έμρανιζόμένων ζητημάτων άρορώντων εί; ζωτικά συμρέροντα
τών δήμων, κοινοτήτων καί τών συνδέσμων αυτών.
Ώ; τόσος συγκλήσεω; τών συνεδρίων δΰνατα: νά όρίζητα:
καί έτέρα χόλις τού Κράτους χλήν τών Αθηνών.
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Λ; χερί τυγκλήτεως συνεδρίων άχοοάοε·.ς τοϋ ί·.ο·.·/.ητ:·/.οϋ
ύχόκε:ντα: εις την έγκριτο/ τοϋ Γτ'.Χ',τό τών
Ετωτερ'.κών.
Α; άρον S.
Ο!κον;μ:κόν έτος—Π ρ·ούχολογ:τμος—Άχολογ'.τμος.
1. Τό οίκονομ:·//έν έτος τής Έ-ώτεω; άρχετχ: τή/ 1-η·/ Ια
νουάριου καί λήγε: τήν 31η·; Αεκεμβρίου τού ίδιου ήμερολογ:ακθϋ έτους.
2. Η έκτελε;τ:κή έχ:τ:οχή τής Βνωτεως ο:ε:λε: ενα μήνα
τουλάχιστον χρό τής ένάρΞεως τοϋ οίκονομ:κου έτους να χροέαίνη εις τήν σύνταΞ:·/ τού χρ:ώχολογ:τμοϋ τών έτόίων κα:
έΞόίων αυτής -/.α! εν συνεχεία νά ϋχοβάλλη τούτον χρος ψήρ:β··.ν εις το ί’.ο:ν.ητ:·/.ον συμβούλιον ϋχοχρεούμενον νά άχοραο:"η έχ' αύτοϋ έντός τού τρωτού ίεκατενύτμορου του τελευ
ταίου -pi τής ένάρΞεως τού ο!κο>ομ:κοϋ έτους μη-ος.
Ο τροϋχολο*ρ:ομό ς τής Ενώ τέως ί/χοκειτα: εις τή/ εγκ.ρ:τ:ν τοϋ !Υτουργού τών Έτώτερ’.κών, ίυναμένου νά με’.ώνη ηυΞημένα άί:κα.::λογήτως ετο:α καί νά ίναρράρη ή με:ωνη
έΞοία μή ί:ν.α:ολο.'ρυύμενα έ·/. τής οίκονομικής ‘/.αταττατεως
τής ένώτεως ή μή ά/ταχον.ρ:νόμενα εις τους σ/.οχους χυτής.
Ή αυτή ο: αοχ/.ατία άκολονύείτα: κα: ί:ά τήν έγ-/ρ:τ:ν τών
•/.ατά τήν ί:άρκε:α/ τοϋ έτους τροτςχο'.ήτεων τοϋ χροϋτολο-ρ'.■μελ
,
,
,
_
3. Μέχρίς εγκρ:τεως "τοϋ νέου τρ ο ϋ xολογ: τμοϋ αί c3.-r.xrx'.
ένεργοϋντζ: εντός τοϋ το/.αιτίου τοϋ χροϋχολογ'. εμού τοϋ χροτρρουμένου έτους, τής ισχύος αύτοϋ μή ίυναμένης χά/τως νά
ύττερόή τούς τρείς μήτρας.
4. Εντός τριμήνου άχό τής λήΞεως έκάστου οίκονομοκού
έτους ουντάττεται ύχό τής έκτελεσπκής έχ'.τροχής ό ετήτ'.ος
άχολογ:τμός τής ί:αχε:ρίτεως τής Ένώτεως -/.α: ύχοβάλλετα:
εις τό ί:ο:κητ:κόν τυμοούλ'.ον χ,ρός έλεγχον -/.α: ψήφίτ-.ν.
Ό άτολογ'.τμός τής δ:αχε:ρ!σ·εως τής Ένώτεως ύχόν.ε:τα: εις τόν έλεγχον καί τή/ έγν.ρ:τ:ν τοϋ Ύζουργοϋ τών Ε
σωτερικών.
'Aip-Spov 9.
'Αρμοδιότητες Ύχουργοϋ Έτωτερκ/.ών.
Αί ύτό τοϋ rzxzwτος Νόμου χροβλεχόμενα: άρμο;:ότητες τοϋ
'Υχουρ-ροΰ τών Έτωτεροκών ασκουντα: ί:ά τής Α'.ευ-ύύνσεως
Τοτ:·/.ής Αύτοο:οχ/.ήτεως τού ' Υχουργείου -Έτωτερ’.ν.ών. χλήν
τών ά/αρερομενων εις τό χροσωχχ/.όν τής Ένώτεως. ζ'ττνες
άσ/.οϋντα: ύχό τής Λ:ευ-5ύνσεως Π ροτωχ:κοϋ Όργα/:—υώ·/
Τοχ:κής Αυτοί :ο:κήσεως.
Άρΰρ·» 10.
Κατάργησ.ς Ανατάσεων.
Τό Νο-μτ5ετ:κόν Α·άταρμα 2189/1952 ,.τεοί Τοττ/ών Ένώτεων y.a: Ινεντρτ/.ής το:ζΰτης τών Αήμ(·α/ y.a: Κοινοτήτων
ττς Ε/.λάοος··. ώς ετεοτοτοιή-υη μετα-ρενεττόρω-ς. -/.αταρ■ρειτα:. ε'.τλυοντα: εε α! έ—ο τή όάτε·. χύτου τ-νεοττυένα: ν.εντρ:·/.ή ενό>τ:ς εήμων y.a: ζ.ο:νετήτων τής Έΰ.λόοος -/.a: α:
•/.ττα τ.ζζ'.ζίζνχ) Νομού τοττ/.α: ένώτε:ς εήμων y.a: y,o:vcττήτων.
ΆρΑρον 11.
Περ:ουτία.
Ε:ς τά ε:·/.α:ώματχ y.a: τάς ϋτοτ/εεώτε'.ς τής ε:αλυομεντς
•/.εντε:ν.ήις Ενώτεως ΰττε:τεεμετα: χύτοό:·/.α:ως y.a: χ/ευ έτερας ειατυαωτεως ή ε:ά τοϋ χάροντες Νόμου τυν.ττωμόνη Ένωσ:ς. εις τή/ όχοίχ/ χερ'.έρ'/οτ/τα: y.a: τά άεχεΤα. εχ:χλα
οοα: τκεΰτ!. ό τίτλος τοϋ χ:ρ:οε'·/.ον ΐ(Έχ:·5εώρητ:ς Τοχ:·/.ής
Αυτοί!·0'·.·/.ήτεως» y.a: άχχ/τα τά λό'.χά χέρτοντ’.αα.ά ττο·:χεΤα
τής α.εντρ:·/.ής Έ/ώτεως.
Άεύρο// 12.

αυτών χεριέρμετα: εις τόν μρηυατΓ/.όν λογαρ:ατυόν τής Τεχν:·/.ής Γχη.ρετίας Αήμων «: Κοινοτήτων (Τ.Γ.Α.Κ.) τού
οικείου Νομού. όττ:ς όχρύνετα: άντττοχ/ως μέ τή/ έςόελητ:·/
τών τυ/ον Αε:/.χυμένων υχομρεώοεον/ τής τοχχ/.ής ένώτεως.
2. Εις ας χερ:χτώτε'.ς ό χροϋχολογ:τμός τοχχ/.ής Ένώ
τεως τού έτους 1967 ή ό άχολογ'.εμός τχύττς τοΰ χύτού ή
χροτρενε:τερών ετών οέν έχε: τυ-/τχ/ρύή y.a': ·ύηρ·.τύή ύχό τής
ί:ο:·/.ούεης έχ:τροχής. οϋτος /.αταρτίίετα: ύχό τοϋ οΐν.είου Νο•μχεχου y.a: έ—/.είνετα: ϋχ" αύτεύ /.ατά τάς χεε: αυτών ε:ατά-

ςε:ς" τοϋ Ν.Α. 2189/1952.
3. Ή έ·/.·/.αύάε:τ:ς τών χάτης ούτεως όοε’.λών τοχ:·/.ής
ένώτεως ένερ-ρείτα: χαρά τής οικείας Νομαρχίας (Τ1ΆΚ).
Εχ:ίόματα μή χορητρηύέντα εις τό χροτωχ:κόν τοχ:κών
ένώτεων τυνεχεία τής μή τυ*ρκροτήσεως καί λειτουργίας τών
αρμοδίων οργάνων αυτών χορηγούντα: δ:’ άχοοάσεων τοϋ οι
κείου Νομάρχου κατά τάς χερ: αυτών ίτχυοΰτας ί:ατάςε:ς τών
ές χυτών χροκυχτουτών όοε:λών έκκαϋαριζομένων. ώς κα:
α! λο:ττα: όοε:λαί.
4. Αχό τής ένάρΞεως τής !—/ύος τού χζρόντος κα: μέχρ:
τής έντάςεως τοΰ χροτωχχ/.ού τών τοχ:κών ένώτεων κατά
τάς δ:ατάΞε:ς τοϋ έχομένου άρνρου. αί χάτηις ούτεως άχοδοχα: αύτοϋ ·ύά βαρύνουν τόν χροϋχο/.ογ'.τμόν τής Τ.Υ.Α.Κ.
έκάττης Νομαρχίας. Έ/ έλλείύε: ή ά'/εχαρκεία τού χρτταατ:κοϋ ύχολοίχου τής τοχ:κής ένώτεως τού χερ:ελ-ύόντος εις
την Τ.Υ.A.Κ.Ρ αϋτή^εν'/εχύετα: ίτοχότώς" εν.~ τώ·Γ έτόεών Αόΰ"
λθΓρα.ρ:·ατμοϋ τού άρύρου 5 τοϋ Ν.Α. 107/1946.
Πλήρωμα: άχοίοχών χροτωχ-.κοΰ κα: λο:χών δαχχ/ών τών
τοχ:κών ένώτεω// γενόμενα: μέ·/ρ: τής ένάρΞεως ίτχΰος τού
χαρό/τος ύχό τών Νομαρχ:ών εις βάρος τοϋ χρηματικού ύχο
λοίχου τών Έ/ώτεων τούτων ϋειορούντα: νομίμως ενερ-ρηύεϊσα:.
Άρϋρον 13.

Ρύ·ϋμ:τ:ς ,ύεμάχων χρ·οτωχ:κοϋ.
1. Το κατά τήν έναρξ’.ν τής ίτχΰος τοϋ χαρό·/τος ύχηρετοϋ·/ τακτ:κόν κα: εκτα/.τον χροτωχ:κόν τής δ:αλυομένης
κεντρ:κής ένώτεως ί:αχηρεέτα: έν τή ΰχηρετία καταλαμβά-/οτ/ ·υέτε:ς τής χαετρεαοου 2 τοϋ άε-ύεσυ 5 τού χατό/τος
Νό / ου. ά/τ:ττο!χους χρός τόν λαμβα/όμενο·/ χαρ' αώτων μ:τύόω 'Υχάλληλος έχί μ.υτϋώ κατωτέρω τού 8ευ βα-ϋμού,
κα.'ταλαμβά/ε: ·υέτ:ν έχί μ:σ·ύώ 8ου βα-ύμοϋ. ές’ οτεν κέκτητα:
χτυχίχ/ τής Π ατ/τείου Ανωτάτης Σχολής Π ολ:τ:κών Έ3χ:ττημών. Α:ά τήν χερα:τερω μ:χύ-ο/χεγ:κήν χροαρωγή/ λαμεά-/ετχ: ύχ’ όψ:ν καί ό ήδη ίεχ/υ-υείς εις τη/ χύτην μ:τ-ΰ"θλογ:κή/ βαΰμίία χρό/ος.
Ή κατά τά ώς ά/ω κατεάληύ'.ς -S-έτεως ένετγείτα: δ:’ άττυοάτεως τής έν.τελεστικής έχ:τροχής έγκρχ/ουένχς 'ύχό τοϋ
Ύχουργού τών Έτωτερ:κών.

2. Ο! κατά τή/ 21η/ "Αχρ:λ:ευ 1967 ύχηιρετεύντες εις τοχ:κάς ένώτε:ς δήμων καί κε·:νοτήτων. χάτηις ούτεως ύχάλληλ:: (τακτ:κο:. έκτακτο:Ε χλήν τών κα·ύα.ε:ττρ:ών. άχολυεμένων αύτοεχ/.αίως άχό τής ένάρΞεως τής ίτχύος τού χα^
ρό/τος. ϊ'.ατηροϋντα: έν τή ΰχηρετία τή; οικείας Νομαρχίας
καί έντάτετντα: ε:ς κενάς όργα/:κάς ·ύέτε:ς τοϋ δήμου τής
χρωτευουτης τοϋ Νομού καί χροκε'μένου χερί ϋχαλλήλων τών
τοχ-κών ένώτεω·/ δή/ω·/ καί κοινοτήτων Άττ:κής καί Πε:ρα:ώς εις ο!ο·/δήχοιτε δήμον τής χερνοεεείας τών Νομών τού
των. έο·' ότ:·/ δεν ύχάενε: χερίχτωα.ς χλχεώτεως τών -ύέτεων
τούτων, κατά τάς ί:ατάΞε:ς τοϋ άρνρου 41 τοϋ Ν.Λ. 4541/
1965. Έν χεροχχώτε: μή νχάρΞεως κενών -ύέεεων έχί βα-5μ::ς 11ω έως 6ω ί:ά τήν ενταΞ:·/ τών ώς ά/ω ϋχαλλήλων
τυν.ττώντα: το·'.αϋτα: ί:ά τή.;. κατά τάς ίτατάΞε:; τοϋ ά/αγγαττ'.κοΰ Νόμου χερί έΞυγ:ά/τεως τών όργα/:τμώ-/ τοχ:κτ,ς
αύτεο:ο·κήτεως. ά/α-5εω;ήτεως τών όργα/ιτμών έτωτΐρ:κής
•ύχαεετίας τών τίκείων δήμων.

Έ·/.·/.αϋίάε:τ:ς έκ-Λεεμοτήτω·/.
Ο: cfaco εις οΰς ·ύά γίνη ή ένταΞ:ς ύχαλλή/,ων τών τοχ:1.
Τά χζγζ'.χ. εχ:χλα y.a: —/.ζ'χτ τών ίοαλυτμένων τοχ:ν.ώνκών ένώτεων 'Αττική;μκαί Πεφα.ώς. όρέζτ'/τα. ί:’ άχοφώ
ονώτεων χερ:ερ-/οντ7: εις τήν οίνείετν Νμμαε^ίχ/. χαραε:εόσεωχ τοϋ ί·:κε:ου Νχμάρχου. Α:ά ττς αώτής άχοοάτεως καί
ϋήνα ο:ά χεωτο'/.όΰ.λού Χ7ραίότεως y.a! χαραλαόής ύχο-ρεαοοά/αλό/ως τών ύχττοετΓακών ά/αχ/ών.καί τής οικονομικής
μενου ήχο τοϋ ϊ'.ευΑυντοϋ τής Νοματ-/εας *» τού ϊτοεάρχου
δυ-/άτότττος τών δήμων τούτων ν*ά όρισόσά/ καί ο! έ'/ταχ·ύητής χρωτευούτης τού Νομοϋ. τό ίε μεηυ.αχινόν ύχόλο:τον
τόμ.χνο: εις αυτούς ύχά/ϋ.η/εο:.

3. Ή έύνταζις ένεργείται. άνεζαρτήτως ηλικίας, έζι τή
βάσει τών τυζικών καί ουσιαστικών ζ ροτόντων. κατόζιν αίτήσεως τοό ένδιαφερομένου όζοβαλλομέν ης εντός τριμήνου άζό
τής ένάρζεως ισχύος τού ζαρόντος. it' άζοφάσεως τού άρμ,οδίου ζρος διορισμόν οργάνου. έγκρινυμένης ύζό τοΰ νομάρχου,
κατόζιν συμφώνου γνώμης τών &:ν.είο>ν κατά τά άρθρα 120
καί 121 τού Β.Α. 406/1903 όζηρεσιακών συμβουλίων καί
δηκοσιενομένηις δια τής Εφημερίδες τή; Κυβερνήσεως.
Ή ένταζ ις γίνεται εις τον εισαγωγικόν βαθμόν των
έν:.α!ων δέσεων. δύνατα: όμως να γίνη καί μέχρι τοό 6ου 6αθμοΰ. έφ' όταν ό έντασσόμενες έχει χρόνον ύζηρεσίας ίσον
ζ:ό; τον άζα ιτούμενον ότι, τοΰ κώ δικός καταττάτεως των δη
μοτικών ύζαλλήλων. διά την με·/?: τοό άνωτέρου. τουτου βα
θμού ζροαγωγικήν έζέλιζίν ταυ.
4. Ή ζσρά ταΤς καταργευμέναις τοζικαίς ένωτετ: ζρεόζητ.εσία ταΰ ζροσωζικοΰ αυτών ύφ' οίανδήζοτε ιδιότητα διά
νο θε:σα αναγνωρίζεται ώς χρόνος άσταλίσεως ζαρά τώ Ταμ-είω Άσφαν.ίσεως Δημοτικών καί Κοινοτικών Ύζαλλήλων
έζαγζσαζεμένη κατά τάς οικείας διστάζεις.
Άρθρον 14.
Η ισχύς τοό ζαρόντος άρχεται άζό τής δηιυοσιεύσεώς του
εις την Έφη.εερίδα τής Κυβερνήσεως.
Εν

Αθήνα: ς τή 22

Ιουλίου 1968

Μή έζανοφερόμεναι διατάζεις
-----τοό ΝΓ Δ Λος 2189/1952;
Άρθρον 15 ταρ. 2. 3 καί 4.
2. Τό ζροσωζικόν τής ανωτέρω ύζηρεσίας άζοτελείτα: α)
έζ ένός διευθυντοΰ β’ r α' τάζεως τοό μηνιαίου μισθού του
μή ουναμένου νά ύ ζερβή τον αντίστοιχον τοιοϋτον τοό διευθυντοό δήμου. β) δύο ζροϊσταμένων τμηματαρχών β' ή α' τάτεως, τοό μηνιαίου μισθού των μή δυναμένου νά ύτερβή τον
αντίστοιχον τοιοϋτον των τμηματ αρχών δήμου. Ό εις
τών τμηματ αρχών z? οΐσταται τοΰ οικονομικού καί δια
χειριστικού τμήματος, γ) τεσσάρων όταλλήλων. τοΰ μη
νιαίου μισθού των μή ουναμένου νά ϋζεσβή τον αντίστοιχον
τοιοϋτον τοΰ γραμματέως α' τάζεως δήμου, ϊ) μιας δακτυλογραφου. τοΰ μηνιαίου μισθού της μή ουναμένου νά ύτερ6ή
τον αντίστοιχον τοιοϋτον τοΰ ακολούθου δήμου καί ε) ένδς
κλητήρες μέ μηνιαίου μισθόν μέχρι τοΰ κλητήρες α' τάζεως
δήμου.
3. Το ζροσωζικόν τής ύζηρεσίας τής Κεντρικής Ένώσεεος διορίζεται δι’ αζοσάσεως τής έκτελεστιν.ής έττιτροττής
ττς Κεντρικής Ένώσεως έγκρινομένης ύζό τοΰ Ύζουργοΰ
Εσωτερικών.
4. Δι άιτοοάσεω; τοό συμβουλίου δύνατα: νά άνατίθηται
εις εααιρετικάς ζεριζτώσεις εις ειδικούς επιστήμονας άνεΤ>ωρισμενου κυρους ή μεό.έτη ειδικών ή γενικών ζητημάτων,
συειβου,ενους δι’ ιδιαιτέρας συμφωνίας. τή έγκρίσει τοό Ύστουργοό τών Εσωτερικών.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί έζσναφοράς έν ισχύ: τοΰ Ν. Δ/τος 2189/1952 «ζερί
Τοτικών Ενώσεων καί Κεντρικής Ένώσεως Δήμων καί
Κοινοτήτων τής Ελλάδος» ώς έτροζοζοιήθη καί συνεζλη
ρώθη μέχρι τής 20ής Άζριλίου 1967.
τροζοζοιήσεως.
συμζληρώσεως καί άντικαταστάσεως ένίων διατάσεων
αύτοΰ. ώς καί καταργήσεως συναφών διατάσεων.
Άρθρου 1.
Εζαναφέροντα: έν ισχύ: αί διατάσεις τοΰ Ν. Δ/τος
2189/1952. ώς έτροζεζειήθησαν. συνεζληρώθη σαν καί άντικατεστάθησαν μέχρι τής 20ής Άζριλίου 1967. ζλήν τών
άρθρων 15. zap. 2. 3 καί 4, 19 καί 21. τροζοζοιούμεναι.
συμζληροέμεναι και αντικαθιστάμενα: κατά τά έν τοίς έζομένοις αρθροις οριζόμενα.

Άρθρου 2.
Το άρθρου 10 τοό Ν Δ. 2189/1952 ώς έτροζοζοιήθη καί
συνεζληρώθη μεταγενεστέρως. άντικαθίστατα: ώς άκο
υ, οόθ ως :
«Έκάστη. Τοζική Ένωσις στεγάζεται εις το δημαρχιακόν
κατάστημα τής έδρας ταότης. Η όζηρεσία τής ένώσεως δίε
ς άγεται ύζό όζαλλήλου τοό δήμου τής έδρας καταλλήλως
ζρός τά κύρια αύτοΰ--καθήκοντα, όριζομένου δι' άζοςάσεως
τοό δημάρχου».
' Αρθρου 3.
Ή ζαράγραςος 1 τοό άρθρου 14 τοό Ν.Δ. 2189/1952
ώς άντικατεστάθη. έτροζοζοιήθη καί συνεζληρώθη μεταγε
νεστέρως. άντικαθισταται ιός άκσλούθως:
«1. Μετά την κατά τά άνωτέρω έκλογήν τοό Συμβουλίου
τής Κεντρικής Ένώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων, συνέρχεται
τούτο τή ζροσκλήσει καί ύζό την ζροεδρίαν τοό Δημάρχου
Αθηναίων, οντος αυτοδικαίως Προέδρου
τής Κεντρικής
Ένώσεως. ώς καί τοό Διοικητικού Συμβουλίου καί τής Εκ
τελεστικής Εζιτροζής ταύτης καί 'εκλέγει διά μυστικής διά
ψηφοδελτίων ψηφοφορίας δύο άντιζροέδρους. ένα Γεν. Γραμ
ματέα καί ένα "Εφορον έκ τών μελών αύτοΰ. Εκλέγονται
έζίσης καί δύο μέλη τοό Διοικητικού Συμβουλίου, οιτινες μετά
τοό Προέδρου καί τοό Γεν. Γραμματέως τοό Συμβουλίου άζοτελοόν τήν Εκτελεστικήν Έζιτροζήν τής Κεντρικής 'Βνώσεως»,---------------------------- Άρθρον 4.
Τό άρθρον 20 τοΰ Ν.Δ. 2189/1952 άντικαθισταται ώς
άκ σλούθως:
«1. At ύζό τοόζαρόντος ζροβ'/.εζόμενα: αρμοδιότητες άζ/.οόντα: ζροκειμένου μέν ζερί τής Κεντρικής Ένώσεως ύζό τοΰ
Ύζουργοΰ Εσωτερικών, ζροκεομένου δέ ζερί τών Τοζικών
Ενώσεων Δήμων καί Κοινοτήτων ύζό τοΰ οικείου Νομάρχου
διά τής Δ/νσεως Εσωτερικών.
2. Αί έζί τοΰ ζροκειμένου αρμοδιότητες τοΰ Ύζουργοΰ
Εσωτερικών ασκούνται διά τής zap’ αύτώ Δ/νσεως Τοζικής
Αύτοδιοικήσεως ζλήν τών άναφερσμένων εις τό ζροσωζικόν
αίτιν-ες ασκούνται ύζό τής Δ/νσεως Προσωζικοΰ ’Οργανι
σμών Τοζικής Αύτοδιοικήσεως».
Άρθρον 5.
1. Τής κατά τό άρθρον 3 τοΰ Ν.Δ. 2189/1952 εισφοράς
αζαλλάσσονται α) ο! Σύνδεσμοι Δήμων καί Κοινοτήτων καί
β) αί κοινότητες αί ζραγματοζοιοΰσα: τακτικά έσοδα μέχρις
έκατόν χιλιάδων δραχμών έτησίως.
2. Ή εις τούς ζροόζολογισμούς τοΰ τρέχοντος έτους τώ\
δήμων καί κοινοτήτων άναγεγραμμένη εισφορά ύζέρ τής Ένώ
σεως Δήμων καί Κοινοτήτων άζοδίδετα: εις τήν άνασυνιστωμ,ένηυ Κεντρικήν Ένωσιν Δήμων καί Κοινοτήτων τής Ελλά
δος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.1 ες ολοκλήρου.
3. Διά τό μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1975 χρονικόν διά
στημα άζοδίδετα: εις έκάστη·; Τοζικήν Ένωσιν ζοσόν δρα
χμών μέχρις όγδοήκοντα χιλιάδων (80.0001. δι’ άζοφάσεως
τής Έκτε/.εστικής Εζιτροζής
τής Κεντρικής Ενώσεως
Δήμων καί Κοινοτήτων τής Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.). έγκρινομένης ύζό τοΰ Ύζουργοΰ τών Εσωτερικών, διά τήν άντιμετώζισιν /.ειτουργικών δαζανών αυτής.
Άρθρον 6.
1. Μέχρις έγκρίσεως τών νέων κανονισμών έσωτερικής
ύζηρεσίας καί οικονομικής διοικήσεως καί διαχειρίσεως τής
Κεντρικής Ένώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων τής Ελλάδος
έςακολουθούν ισχύοντες οι ύφιστάμενοι τοιοότοι. έφ’ οσον δεν
άντιβαίνου·. εις τάς διατάζεις τοΰ ζαρόντος.
2. Κατά τήν ζρώτην έφαρμογήν τοό ζαρόντος ώς άφετηρία
τών ζροθεσμιών τών άσθμων 6 καί 12 τοό Ν.Δ. 2)89/1952
λαμβάνετα: ή ημερομηνία δτρυοσιεύσεως τοό ζαρόντος.
Άρθρον 7.
Άζό τής ισχύος τοΰ ζαρόντος καταργείς ο:·, ό Α.Ν. 477/
1968 (Γζερ: συστάσεως Ένώσεως Δήμων καί Κοινοτήτων

