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. _ : , ' 'ϋ Α.Ν. 893/1949. το Ν.Δ. 3436/35 καί ό τελευταίος
//•j«/s η/ Ποι·/.!/ 7αν Ελλι/ΐ'αιί' Ν. 266/1976, τοό κα-Δ:ερώνοον το κα-Δεστώς τού επί -Δητεία

νομάρχου, άντί τού -Δεσμού του μετακλητού Νομάρχη τοΰ ή- 
Ή δ:ο:κητ:χή-. ή ο:’·/.ονομ:·/.ή. κοινωνική καί τθλ:τ:στ:κή ά-/ τον si ίσχΰ στο μεγαλύτερο μέρος τής ιστορίας τού -Δεσμού

στην Ελλάδα, οχ: μόνο δέν άτέδοσαν άλλα ά;τί-Δετα όξυναν 
τά τροβλήματα. Μέ τό μαντύα τού κρατικού ύτκλλήλου ν.αλ- 
λϋργ.’Δ» κε ό κουμο τ.σμός κα: ή ευνοιοκρατία ΐ·;ώ στό τ;ό- 
σωτο τοΰ νομάρχη άμφ:σίητείτα·. ή άξιοτ-.στία τής Δ:οίκη-
ιη;·

II εικόνα τής ελλιπέστατης τεριφερειακή; οργάνωσης 
συμτληρώνετα: μέ τήν ολοσχερή άτουσία λαϊκής έκτροσώ- 
»ησης.

Ο -Δεσμός των νομαρχιακών συμβουλίων, άτοτέλεσε. σύμ
φωνα με τό τροοδευτ:κό Διάταγμα 9-10/5/1923 Δ/τος 
«σερ: ο: ο: κ ή σε ως τών νομώ-υ». τό δεύτεοο βα-Δ-μό αΰτοο.ο:- 
κησης. Ό -Δεσμός αυτός, του -Δά μτοροΰσε νά τα:ξε: άτό τό.

'' ' ‘ Ν' V - '« ....

τοκέντρωση ατοτε/.ε: ενα ατό τούς βασικούς στόχους τής Κυ
βέρνησης.

Ή άτοκόν τρώση δεν είνα: άτλα μ:ά διοικητική μεταρρύ- 
ύα:ση σέ γεωγραφικό ετίτεδο. Συνδέεται άρρηκτα μέ τήν 
!;:α τήν ουσία καί τό τερ'.εχόμενο τής Δαχχοκρατίας άλλα 
ταυτόχρονα καί με τήν άναττυς-.ακή τροστά-Δε:α καί τον τρο- 
γρχμματ·σμ0. Ατοτελε: ταυτόχρονα τό κύριο μέσο γ:ά τήν 
εξάλειψη τής γραφειοκρατίας άλλα καί τό μεγαλύτερο εφό- 
::ο γ:ά τήν άτοτελεσματ:κότητα.

Στή χώρα μας. τήν τατρίδα τής Δημοκρατίας, άτό τή 
σύσταση τού Ελληνικού Κράτους έφαρμόσ-Δηκε ενα συγκεν-
τρωτ'.κό σύστημα μέ κύρια γνωρίσματα τή; ^ν^ησητής xffff· υ ->οσμος_ αυτός, του να μτορουσε να ηα:ςει α: 

'Τοτ:κής Αυτοδιοίκησης τό μαρασμό τών τρωτοβα-Δμιων κυτ- ·° -0J σ.α-ί-j. φ αλ/..^„·Δ
τάοων της. τών Δήμων καί τών Κοινοτήτων, καί τήν απου
σία τής Λαϊκής συμμετοχής άτό τή διαδικασία λήψης τών
χτθγά^εων.

Ακολουθήθηκε μ:ά κακή άντ:γραφή ξένων τροτ·ύτων τοΰ 
σέ καμ:ά τερίττωση μάλιστα οέν συνοδεύτηκε άτό τις συνε
χείς μεταρρυθμίσεις, τοΰ τ ρ α γμ α τ οτ ο: ή-Δ η καν στις άλλες χώ
ρες τής Εΰρώτης ως έτ:στέγασμα Δημοκρατικών κατακτή- 
σεων άλλα καί ώς άδήριτη άναγκα:ότητα γ:ά τήν άνάττυξη.

'Ορισμένες τροστά-Δειες τοΰ έγιναν τό 1923 καί τό 1927, 
στά τλαίσ'.α τοΰ ανανεωτικού τνεύματος τής τρώτης Ελλη
νικής Δημοκρατίας, οέν όλο κληρώθηκαν. Στ ή συνεχεία ΰτο- 
νομεύΔηκαν καί τελικά έγκαταλείφ·$ηκαν.

Άτό τήν ψήφισή τοΰ Συντάγματος τοΰ 1927 ά;αγνωρίστη- 
κε ή αναγκαιότητα τής άτοκέντρωσης μέσα άτό τήν καθιέ
ρωση δευτέρου !α·Δμοΰ Αυτοδιοίκησης. Ό. Νόμος 4249/1929 
δέν τέ-Δηκε σέ εφαρμογή ενώ τό ίδιο τό .Σύνταγμα καταογή- 
•Δηκε καί τυτ-.κά τό 1935. Ή μεταξική δικτατορία, τοΰ ά- 
κολούΰησε έδεσε στο -Δεσμό τής άτοκέντρωσης /καί τής αυ
τοδιοίκησης -Δανάσιμο τλήγμα.; · :·/ ί ■

Μέ εξαίρεσή τις άναλαμτές τοΰ Έ-ΔνικόάτελευΔερώτ'.κοΰ 
άγώνα συνεχίστηκε ό συγκεντρωτισμός καί ή τολ'.ορκία τοΰ 
•ύεσμοΰ τής Τοτικής Αυτοδιοίκησης ;υέ κορύφωμά τό νέο καί
ριο -ύ.ήγμα τοΰ έδωσε στό -3εσμό ή εφτάχρονη Δν/.τατορία.-

Τό ίσχύον Σύνταγμα τό 1975 κα-3:ερώνε: τό άτοκεντρω- 
τ:κό σύστημα διοίκησης, έτ:βάλλε: τή; δ:ά νόμου -Δεσμούε- 
τηση.άλλων βα-Δμών αυτοδιοίκησης καί κατοχυρώνει τή δ:ο:- 
κητ:κή αΰτοτέλε:α τών 'Οργανισμών Τοτ:κής Αυτοδιοίκησης.

Ο! συνταγματικές έτ:ταγές όμως δέν έκτληρώνοντα: ή καί 
τα:αβ:άζοντα:. . ' ' ·

Έττά τερίτου χρόνια μετά . τή ψήφ:ση τοΰ Συντάγματος 
δέν τροω-Δή-Δηκε ούτε κά; μελετή-Δηκε ή κα-Δ:έρωση δεύτε
ρου καί τρίτου βαΔμοΰ αύτοδ:ο:κησης. λαϊκό αίτημα άττο τό 
1833. Ή άναγκα:ότητα ενός κάτο'.ου «έκσυγχρον:σμοΰ)> κα- 
λυττετα: τίσω ά.τό μ:ά δή-Δεν «άτοκέντρωση» μέσω τοΰ -Δε- 
τμοΰ τών νομαρχών, τοΰ άτοτε/.εί στήν ουσία άτοσυγκέντρω
ση μέ άτόλυτες εξουσίες τοΰ νομάρχη τάνω στους δήμους 
καί στις κο:νότητες ένώ ό νομάρχης ώς κρατικός ΰττάλληλος, 
χωρίς τολ:τ:κό κύρος, άρκεΐτα: νά μεταβίβαζε: εντολές τής 
Κεντρ:κής Διοίκησης. Δέν είνα: φυσ:κά λίγες οί τερ:ττώ- 
Το:ς τοΰ ή κεντρική Διοίκηση άρνεϊτα: νά μεταφέρει έστω 
καί τυτ:κά τις αρμοδιότητες τρός τή; τερ:φέρε:α, ότως τρο- 
όλετοντα: άτό τό σημερ-.νό ελλε:τές έστιο ·5εσμ.γ:κό τλαίσ:ο.

Τή βασ:κή λε:τουργ:α τοΰ νομάρχη άτοτέλεσε τά τελευ
ταία χράν’.α ή συνεχής τροστά·5ε:α ΰτοτέλε’.ας τής Τοτ:κής 
Αυτοδιοίκησης μέσα άτό μ:ά σε:ρά έ/.έγχων σκοτιμότητας. 
Ο: νομάρχες άνεξάρτητα άτό.όαο:αδήτοτε τροσωτ:κή τροστά- 
■3ε:α, σή;κερα έχουν κα-Δ'.ερω-Δεί στη συνείδηση τοΰ Λαού ώς

τροσανατολίσ-Δηκε καί τελικά άτόνησε.

τητα καταργή·3ηκε.στήν τράξη.-

'Η ριζική αλλαγή στήν τερ:φερε:ακή οργάνωση, σύμφω- 
να με τ:ς ετ:ταγες τοΰ Συντά-^ματος. ή γνήσια καί οΰυ:αυτ:-. 
κή άτοκέντρωση άτοτελεί μονόδρομο καί τρωταρχική φοον- 
τίδα τής Πολ:τείας. _
- ^ Μέ τό τροτε-.νόμενο σχέδ:ο ■ ν;.ου άτοσ/.οτείτα/ .σύμφωνα 
μέ τις τρογρθεαματικές έξαγγε/.!:ς τής Κυβέρνησής, ή δη- 
μ:ουργ:α τών τροϋτο-Δεσεων τοΰ μεταβατικού σταδίου γ·ά τό 
.τέρασμα στήν οΰσ:αστ:κή άτοκέντρωση καί_ στήν καταξίωση 
τοΰ δεσμού τής αυτοδιοίκησης. , '

' *ν , * · » * - · ’ , - - - - ' ■
/Εχε-. ξεκ:νήτε·. ή δ:αμόρφωση τοΰ -Δεσμίκοΰ . αλα?σ:ου 

γ:ά τήν άτοκέντρωση. τοΰ -3ά στηρίζ-ςτα: στήν άτελευΔέ- 
ίωση τών δημ:ουργ:κών δυνατοτήτων τής Τ.Α. στή -Δε-" 
σμο-Δετηση τής δεύτερης καί τρίτης ία-Δμίδας Λύτοδ'.οίκη- 
σης καί στήν ιτροοδευτ:κή ενεργοποίησή τους.

Στοχος μας βέβα’.α είνα: ή -Δέστ:ση τών αιρετών όργχ;<νν 
τή; δευτεροβάΐμ-.ας αύτοδ-.οίκησης. Σύμφωνα μέ τό Σύντα
γμα ή δ<ο:κητ:κή δ:αίρεση καί τά έτίτεδα τής αύτοδ:οί
κησης δ'.αμορφώνοντα: βάσε: «των γεωο:κονομ:κών. κ*,:νω-
ν:κών καί συγκο:νωνιακών συν-Δηκών». θά άτα:τηΔεί ετσ: σέ 
βά-Δος μελέτη καί σχ:δ:ασμός. ύστερα άτό τλατε:ά συζή
τηση μέ τους κο:νων:κοΰς καί όλους τοΰς άραόδ:ους φορείς, 
τοίν είσηγη-Δοάαε στή; Έ-Δν.κή Άντ:τροσωτεία τό " τλήρες 
■Δεσμ'.κό τλαίστο. '. ·_ - · . . - ... - ·

Σέ σσρώτη φάση στηρ:ζόμαστε στή σημερ:νή δ:ο:κητ:κή 
διαίρεση γ:ατί άκα:ρα βήματα -Δά άτοδ:άρ·Δρωναν τή δ:- 
οίκηση. · "

Προτ:μή-Δηκε έτίσης ή δομική άλλαγή τή; άτοκέντρώ- 
σης νά οίκοδομείτα: βήμα μέ βήμα. · ’ * - J

. Ή έτϊτυχία τής άτοκέντρωσης στο κρίσιμο μεταβατικό 
στάδ'.ο τροϋτο-Δέτε: στελέχη τοΰ νά δ’.ατνέοντα: καί νά ΰτη- 
ρετοΰν τήν τολιτ:κή έτ:λογή τής άτοκέντρωσης :

Ή Κυβέρνηση -Δά τρέτε: νά έτωμ’.σ-Δεί άλλα καί νά κα
τοχύρωσε: τήν εύ-Δύνη της στό νομό μέ Κυβερνητ:κοΰς έκ- 
τοοσώτους. τοΰ -Δά ενστερν:τ-Δοϋν τήν ολοκλήρωση τής άτο
κέντρωσης. τη δ:ά·Δ·εση νά ΰτηρετοΰν καί νά άξ:οτο:οΰν τό 
-Δεσμό τής Τοτ:κής Λύτοδ:ο!κηστς καί νά τροετο:μάσουν τή 
·χελλοντ:κή ΰτοκατάστασή τους άτό τά αιρετά όργανα, ρσηΰ 
τροβλέτε: τό Σύνταγμα. i, »

Ταυτόχρονα' ή Κυβέρνηση τροτείνε: στήν Έ-Δν.κή "Αντ:- 
τροσοστεία τήν κατοχύρωση τής Λαϊκής έκτροσώτησης μέσα



άτό' ψό Δεσμό ’τών1 Χομασχιάκών- Συμβουλίων. Σ' αύτή τη 
φάση ό Δεσμός τους -Si άτοτελέσεί γνήσιο* πρόδρομο τής δεύ-' 
τερης βα-Δμίδας Αύτοδ:οίκησης μέ συνετή καί αρμοδιό
τητες. του να μή φαλκιδεύουν/ όπως μέχρι τώρα. τις Συντα
γματικές επιταγές άλλά xat- νά άτοτελοϋν δημοκρατικά 
άν.τίβαρα σε όποιαδήτοτε αύΔαιρεσία στον εύαίσΔητο τομέα 
τής" αναπτυξιακής διαδικασίας. Ή αυριανή σύνδεσή τους 
μέ τά όργανα τού Δημοκρατικού Προγραμματισμού, τού Δά 
ΔεσμοΔετηΔοΰν. Δά όλοκληρώσε: στο πρώτο στάδιο την ά- 
άιοποίηση γνήσιων έκτροσώτων τής Τ.Α. των παραγωγι- 
κών τάσεων καί των κοινωνικών φορέων άλλα καί τής ίδιας 
τής Λαϊκής Συμμετοχής καί πρωτοβουλίας.

Παράλληλα ή Κυβέρνηση προχώρησε ήδη σε άτοιασ'- 
στ:κά βήματα γ:ά την ενδυνάμωση τού Δεσμού τής Τ.Α. τόσο 
τρός τήν κατεύθυνση τής διοικητικής αυτοτέλειας. όσο κα: 
ώς τρός τήν οικονομική αυτοδυναμία των Ο.Τ.Α. ΐν·, ;

Μέ προεδρικό διάταγμα τού έκδόΔηκε ύστερα άτό πρό
ταση τού'Τπουργοϋ Εσωτερικών βάσει τού ά'ρΔρου 115 ταρ, 
3 τού Κώδικα Δήμων καί Κοινοτήτων καταργοϋνται όλοι 
σχεδόν οι έλεγχοι σκοτιμότητας τού τροβλέτονται άτο τον 
Κώδικα αύτό ή άτό άλλους νόμους.

Μέ έτόμενα σχέδια νόμων, μέ έκδοση προεδρικών διατα
γμάτων, πού καθυστερούν καί μέ συνεχείς διοικητικές ρυ
θμίσεις Δά προχωρούμε μέ προσεκτικά άλλα αποφασιστικά 
βήματα στήν ένϊυνάμωση -τής λειτουργίας-καίφτήν—ενίσχυση 
τών Δήμων καί τών Κοινοτήτων καί "ή μεταφορά άρμοδιοτή- 
των στελέχωσης καί τόσων άτό το κέντρο τρός τήν τερι- 
φέρεια.

Τό τροτεινόμενο σχέδιο νόμου έχει άτόλυτα μεταβατικό 
χαρακτήρα ά/,λά είναι κρίσιμης σημασίας γιά την οικοδόμησή 
τής γ·/ήσιας άτόκέντρωσης. ·.' · ' J

Ή διατήρηση τού τίτλου τού Νομάρχη, παρά τό ότι με
ταβάλλεται "ουσιαστικά ο ρόλος, οί αρμοδιότητες καί ή 5α- 
Δμίδα.' γίνεται γιά τό σεβασμό τής παράδοσης καί τών συνη
θειών τού ‘Ελληνικού Λαού σέ σχέση με τίτλους και ονομα
τολογία. *·· '

Ό Νομάρχης είναι τό άνώσατο όργανο διοίκησης στο Νο
μό καί τλαισιώνεται άτό τό Νομαρχιακό Συμβούλιο. Μέ. τό 
ίδιο ακριβώς άρΔρο μέσα άτό τή ΔεσμοΔέτηση τού Νομαρχια
κού Συμβουλίου καθιερώνεται ή λαϊκή έκτροσώτηση στο 
Νομό.

Μέ τό άρΔρο 2 συνιστώνται ο! Δέσεις μετακλητών Νομαρ
χών σέ κάΔε Νομαρχία καί στά Διαμερίσματα τής Νομαρχίας 
Αττικής. Οί Δέσεις αϋτές είναι Δόσεις μετακλητών μέ βα- 
Δμό α’ τών ειδικών Δεσεων.

Μέ τή ρύΔμιση αυτή προσαυξάνεται τό κύρος τών Κυβερ
νητικών έκτροσώτων καί κατοχυρώνεται ή κυβερνητική εΰ- 
Δύνη στό Νομό.

Στή παράγραφο 2 τού ίσιου άρΔρου ρυΔμίζεται ό τρότος 
διορισμού κοί παύσης τών μετακλητών Νομαρχών. Δεοομέ- 
νου ότι ο·. Νομάρχες είναι οί έκτρόσωτοι τής Κυβέρνησης 
στους νομούς γιά τό σύνολο τών κρατικών δραστηριοτήτων. 
Δεσπίζετα: ό διορισμός καί ή ταύση νά γίνονται μέ Προεδρι- 
κό Διάταγμα ύστερα άτό άτόφαση τού ανωτέρω συλλογικού 
οργάνου τής Κυβέρνησης, τού Ττουργικού Συμβουλίου. -

"Ετσι τροσαυτολεται άκόμη τερισσότερο τό τολιτικό κύ
ρος τών Νομαρχών.

Μέ τό άρΔρο 3 ορίζεται ότι ό Νομάρχης, ώς άμεσος έκ- 
τρόσωτος τής Κυβέρνησης στό Νομό, είναι Προϊστάμενος 
όλων τών τολιτικών υπηρεσιών τού Νομού καΔώς καί τών 
αστυνομικών καί λιμενικών αρχών έκτος τών εικαστικών.

Μέ τήν ταράγραφο 2 τού αυτού άρΔρου ορίζεται ότι ό 
Νομάρχης ασκεί όλες* τις αρμοδιότητες τού ασκούσε μέχρι 
τήν έναρξη τής ισχύος τού ταρόντος νόμου ό έτί Δητεία Νο- 
μ.αρχης εκτός άτό τις άρμοοιότητες τού σύμφωνα μέ τό προ-

τεινέμενο νομοσχέδιο ασκούνται άτό τό Νομ. Συμβούλιό.' Δηλα
δή ίλεςοί αρμοδιότητες- τών τεριφερειακών ύτηρεσιών νομαρ
χιακού επιπέδου τού έχουν μεταίιίασΔεϊ σ’ αυτές καΔώς καί 
αϋτές τού Δά τούς μεταβιίασΔοϋν. μεταγενέστερα ανήκουν στό 
Νομάρχη καί ασκούνται σύμφωνα μέ τις κάΔε φορά ΐσχύουσες 
διατάξεις. _

Μέ τό άρΔρο 4 συνιστάτα: Νομαρχιακό Συμβούλιο τού 
τλ α ισιώνει το Νομάρχη στήν άσκηση τών '/.αΔηκέντων του.

Τό Νομαρχιακό Συμβούλιο άταρτίζεται άτό εκλεγμένους 
εκπροσώπους τής Τοτ. Αυτοδιοίκησης τών έπαγγελματ:κών. 
συνετάιο στικών. επιστημονικών κα συνδικαλιστικών οργα
νώσεων. Με τον τρότο αύτό κατοχυρώνεται ή λαϊκή έκτρο
σώτηση στή σύνΔεση τού Νομαρχιακού Συμβουλίου' καί πρα
γματοποιείται σημαντικό βήμα γιά τήν ουσιαστική άποκέν- 
τρωση στή λήψη αλλά καί στήν υλοποίηση τών άτοφάσεωνϊ 

Η ταράγραφος 3 διασφαλίζει τρότο σύνΔεσις ώστε οί έκ- 
τρόσωτοι τής Τοτικής Λύτοοιοίκησης νά μή βρίσκονται, σέ 
άριΔμητική μειοψηφία έναντι τών εκπροσώπων όλων τών άλ- 
λων-^ργ-α^ωσοων. .·;■ .·- .η .· - , .. ___ .

Οί υπηρεσιακοί, ταράγοντες, τομ μέ βάση τό τροηγούμενο 
καΔεστώς πλειοψηφούσαν στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, μέ τό 
τροτεινόμενο νομοσχέδιο συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου 
καί έφ" όσον καλούνται. τφίΓ

• \ Μέ τό αρΔρο 5 ορίζεται κατ' αρχήν ή Δητεία τών μελών 
τού Νομαρχιακού Συμβουλίου διετής μέ τήν τροοττική'τής 
ΔέσμίΔετησης καί'ενεργϊτοίησης τού δεύτερου καί τρίτου*6α- 
Δμού* αυτοδιοίκησης.' . ' .r ς:

■ Ετίσης τροβλέτεται ΰτοχρεωτική συνεδρίαση τού Συμβου
λίου τουλάχιστον μιά φορά το μήνα γιά νά -δοΔεί ή δυνατότητα 
ουσιαστικής άσκησης τών. αρμοδιοτήτων του. . r ·ψ · ;Γ /·
·■ Μέ τό άρΔρο 6 δίδονται γιά τρώτη φορά στό Νομαρχιακό 
Συμβούλιο έκτος άτό γνωμοδο-ικές'καί σημαντικές άτοφασι- 
στικές αρμοδιότητες, άφοϋ αύτό καταρτίζει καί εγκρίνει τά 
νομαρχιακά τρογράμματα. έργων δημοσίων ’ έτενούσεων. χωρίς 
νά. άταιτεϊτα: έγκριση άτό άλλη αρχή. . ... . _ . ύ.,

Στο Συμβούλιο αύτό ταρέχεται ακόμη' ή αρμοδιότητα νά 
εγκρίνει καί τρογράμματα. εκτός τού Νομαρχιακού Ταμείου, 
καί άλλων Ν.Π.Δ.Δ. τού εδρεύουν στό νομό. .'%.·.·

Μέ τό άρΔρο 7 τροβλέτεται ή άνατλήρωση τοΰ Νομάρχη 
ατό ύτάλληλο τού Κλάδου ΑΤΙ τού 'Ττουργείου ’Εσωτερι
κών γιατί οί ύτάλληλο: αυτοί χειρίζονται κατά τό τλεΐστον 
τά Δέματα διοικητικής άτόκέντρωσης καί Τοτικής Αυτοδι
οίκησης. ^ .

Μέ τό άρΔρο 8 ρυΔμίζεται ή ύτηρεσιακή κατάσταση τών 
Νομαρχών καί ταρέχετα'. ή ευχέρεια στόν Ύτουργό.νά τρο- 
τείνει τήν έκδοση Π. Δ/τος γιά τήν μετάΔεση Νομαρχών 
ύστερα άτό στάΔμιση καί αιτιολόγηση τών · άντικειμενικών 
συνΔηκών: :

Μέ τό άρΔρο 9 καΔορίζονται ίκανοτοιητικές άτοδοχές 
τών Νομαρχών, γιά νά μτορούν μέ τήν έτιβαλλόμενη άςιο- 
τρέτεια. άτερισταστο: νά έκτε/.οΰν τό υψηλό έργο καί τή με
γάλη τους άτοστολή.

Με τό άρΔρο 10 τροβλέτεται αποζημίωση τού Προέδρου, 
τών μελών καί τού Γραμματέα τού Νομαρχιακού Συμβουλίου 
καί τούτο, ταρ’ ότι τό άςίωμα αύτό Δεωρεϊται τιμητικό καί 
ά;κ:σΔο. γιά νά μή άτοκλειστοϋν άτό τό άςίωμα αύτό πολίτες 
μή εύποροι αλλά πού έχουν τήν ικανότητα καί φιλοδοξία νά 
υπηρετήσουν τον τόπο τους.

Με τό άρΔρο 11 ορίζεται νέα σύνΔεση τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Νομαρχιακού Ταμείου μέ τή συμμετοχή αι
ρετών μελών γιά νά υπάρχει λαϊκή έκτροσώτηση.

Με σο άρΔρο 12 τροβλέτεται ή έκδοση Π. Δ/των μέ τά 
οποία Δά ρυΔμίζοντα: διαδικαστικά Δέματα λειτουργίας τού 
Νομαρχιακού Συμβουλίου, ό τρόπος έκ/.ογής τών αιρετών με
λών τού Νομαρχιακού Συμβουλίου καί ό χρόνος έναρξης καί 
λήξης τής Δητειας τους.

Επίσης τροβλέτεται ή αύξηση τών Δέσεων προσωπικού 
Νομαρχιακών Ταμείων γιά τήν αντιμετώπιση τών αυξημέ
νων αρμοδιοτήτων πού δίδονται σ’ αυτά.
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Επίσης μέ τά Π. Δ/γματα αυτά θά καθορισθούν τά 
Χ.11.Δ.Δ.. οί ίημόσιε; έ—:χε'.ρήσεις καί οργανισμοί κοινής 
ώοελείας. καθώς κα τά νομικά πρόσωπα ίβ'.ωτικοΰ. βικαίου. 

επιχορηγούνται άπό τό Κράτος, στά ίιοικητικά συμίού-ΗΟυ
λ:2 τον όποιων θα συμμετέχουν υποχρεωτικά αιρετοί εκπρο- 
σω-ο: τής Το^ν/.ής Αύτόοιοίκησης.

XIέ την έςουσιοίότηση κύτη οιασσαλίζεται ή έκοραση γνώ- 
■ΛΤ,ς τής Τοπικής Αύτοί'.ΟΓ/.ησης στον μηχανισμό καί λειτουρ- 
-••2 νομικών προσώπων. ποό ίιαοραματιζουν σημαντικό ρόλο 
■*.ε ΐτ'.πτΐνσεις σενιν , *■ ς «ο.,ικες υ..ο·υεσ— ις.

Μέ τό άρθρο 13 καταργούντα·. ο! θέσεις των έπ! θητεία 
Νομαρχών καί των ’Αναπληρωτών Νομαρχών τής Νομαρ
χία; 'Αττικής κα: τών Διαμερισμάτων αυτής.

Μέ.τό άρθρο 14 προβλέπεται μεταβατική λειτουργία τού 
Νομαρχιακού Συμβουλίου τού άρθρου 10 τού Ν. 3200/1953 
κεχρί τήν έναρξη λειτουργίας τού Νομαρχιακού Συμβουλίου 
τού άρθρου 4 τού παρόντος νόμου με τή νέα σύνθεση αυτού.

Μέ τό άρθρο 15 καταργούντα·. ο! ΐιατάξεις πού προεβλε- 
-ιι ρύθμιση τών θεμάτων τού παρόντος νόμου κατά άλλο 
τρόπο.

Μέ τό άρθρο 10 ορίζεται ή έναρξη τής ισχύος τού πα- 
:όντος νόμου.

"Υστερα άπό τά ανωτέρω κα! μέ τήν πεποίθηση ότ: μέ το 
σχέοιο νόμου πού σάς υποβάλλουμε «Γ'.ά τήν -κατοχύρωση τής 
Κυβερνητικής ευθύνης κα! τής Λαϊκής εκπροσώπησης στο 
Νομό» Ιπ’-τελεΐτα; σημαντικό βήμα στήν ενίσχυση τού θεσμού 
τής οιοικητικής αποκέντρωσης. παρακαλούμε γ:ά τήν ψήρισή

Αθήνα. 14 Ίανουαρίου 1982 .'·

Ο! ’Υπουργοί
Πσοεοσίας Κυβερνήσεως 

Α. ΚΟΓΤΣΟΓΙΩΡΓΑΣ
■· : ·ν* ·*ί λ " '·· ‘Ιλ’ _ . *. " - ' ν

·. Οικονομικών ·
: ‘ '/{ΜΑΝΟΛΗΣ ϊλ.ΔΡΗΤΤΑΚΗΣ

'Εσωτερικών
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ Σ

.. . .»■»!>: ·- -

.,.: ε~ι τ« ·.' :·

1
7.1

ΔΙΑΤΑΖΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΓΑΙ > ■"
' ' Ή ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ':V.' Λ '

1. Μέ τό άρθρο 1 1 τού σχεο,ίου νόμου αντικαθίσταται ή παρ. 
. τού άρθρου 2 τού Χ.Λ. 3620/1956 όπως τροποποιήθηκε 
κα! συκπλησώθηκε μέ τήν παρ. 1 τού άρθρου 10 τού Ν.Δ. 
4398/1964'. τό άρθρο 17 τού Ν.Δ. 4260/1962. τήν παρ. 5 
τού άρθρου 9 τού Ν.Δ. 3770/1957. τήν παρ. 1 στο:χ. ζ’ τού 
άρθρου 28 τού Β.Δ. 804/1960 καί τ ή/ 49465/10.6.67 (παρ. 
6) κοινή άπόοαση τών Υπουργών Συντονισμού κα: Έσωτερ·- 
κών.ς . ·. ·. -ί ,. ;··,.· ν- ·. - .*_.· ·: ·.·..·.■

•; · ............. . ; ■ Τ. .
Άρθρο 2 παρ. 1 Ν.Δ. 3620/1956 όπως τροποποιήθηκε 

κα: συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
■«1. Τό νομαρχιακόν · ταμείον 2:ο:κε?ται ΰτχ> συμβουλίου 

~αγκροτουμέ·/θυ ί:’ άποράσεως τού' νομάρχου κα! άποτελου- 
μενου' έκ: ’ 'Υ··\ ' ' ν'-:·'.' τ : ϊ: ,.<r

α) τού νομάρχου, ώς προώρου.'. · ί* :..r ".·.· 
β) ενός έκ τών αιρετών μελών τού νομαρχιακού συμβου- 

λ:ου. όριζομένού μετά τού άναπληρωτού του υπό τού νομάρχο- 
ετήσια θητεία κα! εναλλασομένου ΰποχρεωτίκώς κατ’

γ) τού Διευθυντού Εσωτερικών τής Νομαρχίας.

-ημοσίων υπολόγων κα! νομικών προσώπων οημοσίου ϊνκαίου, 
5-~"/ες οέν μετέχουν ούτε ώς τακτικά ούτε ώς άναπληρωμά- 
-'•κά μόλη.

ε.ι. τού κατά τήν παράγραφον 3 τού άρθρου 15 τού 
,-τντος ϊιειυθυντοΰ τεχνικών υπηρεσιών.

α-

Τόν νομάρχη*/ ώς κα! τα ύπό στοιχεία γ-ε μέλη αυτού έλ- 
λεϊποντα. άπόντα ή κωλυόμενα-, άναπληροΰν ο! νόμιμο: ανα
πλήρωσα! αύτών. Τόν νομάρχην άναπληρο: έν τή προεϊρία 
ό ανώτερος κατά βαθμόν κα! έν ισοβαθμία ό άρχα:ότερος τών 
παο:σταμένων οηαοσ:ων υπαλλήλων μελών του συμβουλίου

Χρέη γραμματέως τού συμβουλίου έκτελε: υπάλληλος εκ 
τών έ*/ τή έ:ρα τού νομού ύπηρετού/Των όρ:ζό(/ενος μετά τού 
άναπληρωτού του ύπό τού νομάρχου. Καθ’ όμο:ο*/ τρόπο·, :ύ- 
νατα: νά όρισθή γραμιματεύς τού συμβουλίου τακτικός υπάλ
ληλος τού νομαρχιακού ταμείου.

2; Μέ τό άρθρο 15 τού σχεοίου νόμου καταργούντα: οί ο:α- 
τάξεις αί τών άρθρων 1 μέχρι καί 13 τού Ν. 266/1976. 
τών άσθσων 10 καέ 12 τού Ν. 3200/1955 κα! γ) τού άο- 
θρου 29‘τού Π.Δ. 924/1976.

Άρθρο· 1 μέχρι κα! 13 τού Ν. 266/1976.
«Άρθρο I. —I. 0: Νομάρχα: ϊιορίζοντα: έπι πενταετεϊ 

•θητεία ό:ά Π. Δ/τός. έκοιΐομένου προτάσε: τού 'Υπουργού 
Εσωτερικών, μετ’ άπόοασιν τού ‘Υπουργικού Συμβουλίου, 
κατά τά εις τάς έπομένας ϊιατάξε:ς.

2. Ή θητεία τού Νομάρχου άνανεούτα: κ,ατά τά έν άρ- 
θρ<» 10 τού παρόντος όριζόεενα.

3. Οί Νομάρχα: ϋπάγοντα: είς τό Υπουργείο·/ Εσωτερι
κών όσον άοορά είς τήν υπαλληλικήν των καταστασ:ν.

Π ρρσό'/π.α.

. Άρθρον 2c ·.— 1·. Νομκχης ϊιορίζετα: ό ροεκτημενο; 
πτυχίου ά-/ωτάτης ήμείιαπής ή ισοτίμου ά/Αο:απής σχολής.

2. Ούϊείς c'.ορίζεται: νομάρχης πρό τής συμπληρώσεως 
• τού 28ιυ έτους τής ήλεκίας του οΰοέ με ά τήν συμπλήρωσε·/ 
τού 55ου έπους αυτής, έψ' όσο// τό πρώτον οιορίζετα:. ώς καί
α·/ οέν είναι υγιής. Π ροκειμένου. περί τών επί 1ω βαθμώ 

: Γενικών Διευθυντών Υπουργείων, ώς καί περί τών κ,ατά τά 
■άρθρ. 14 παρ. 2 έοαρ. ι Γενικών Διευθυντών Νομαρχίας, 
ώς ανώτατο·/ όριο ν ηλικίας ϊιορισμού ορίζεται τό 30όν έτος. 
Ή καλή υγεία πιστοποιείται ύπό 2 καθηγητών τής ιατρικής 

. σχολής τού Π ανεπιστημίου ’Αθηνών, όριζ^ένων ΰπ’ αΰτή.ς.

·- · 3. Οί νομάρχα: άπαχωραύ/ ΰποχρεωτίκώς τής υπηρεσίας 
, άμα τή συμπληρώσει τού 66ου έτους τής ηλικίας των.

Συμβούλιο·/ Νομαρχών..
Άρθ.ρον 3.— 1. Οί νομάρχα: ϊιορίζοντα: έκ πίνακπς σ-ν- 

τασ<σο/κένου ΰικ Συμβουλίου. συγκροτου;χένου 2:’ άποοάσεως’ 
τού Υπουργού Εσωτερικών, έπί οιετεί θητεία καί άποτελου- 
μένου έξ: α) έ·/ός Συμβούλου τής Επικράτειας, ώς ΙΙροέ- 
ορου. ί) ενός Συμβούλου τού ’Ε/.εγκτικού Συνεϊρίου. γ) ό
νος Νομικού Συμίούλ.ου τού Κράτους, 2) τού Γενικού Γραμ- 
μαιτέως τού Υπουργείου ’Εσωτορικών. ά*/απύ.ηρουμένου ΰπό 
τού άρχαιοτέρου Γενικού Διευθυντοΰ τού αυτού ’Υπουργείου 
καί ε) ενός Καθηγητού Ά'/ωτάτης Σχολής. Τά ύπό στοιχ 
α. δ, γ καί ε. μέλη μετά τών τής αύπής ί2ιέτητος χ/αιτλή^

■ ρωτώ// των όο-ίζοντα:, 2:’ άποοάσεω·ς τού ’Υπουργικού Συ(μ 
ίουλιου. ι ■."·· ■ . - ';.:_·’ -

2. ΊΑ Συμβούλιον συνέρχεται· νομάμως παρόντοκ/. πάντων 
τών μεύών του κ,αί άποοαίνεπα: κατά πλε:ο·1ηρίαν.

3. Τά ενώπιον τού Συμβουλίου αγόμενα θέματα εισάγει 
προς συζήτησιν ό Πρόεορος αυτού.

4. Καθήκοντα Γραμματέως τού Συμβουλίου εκτελεΐ ανώ
τερος υπάλληλος τού Α1 Κλάϊου Διοικητικού τής Κεντρι
κής ‘Υπηρεσίας τού ’Υπουργείου Εσωτερικών οριζόμενος, 
μετά τού άναπληρωτού του. ύπό τού ’Υπουργού ’Εσωτερικών.

. 5. Τό Συμβούλιο·/ έορεύει είς τό ’Υπουργείο·/ Εσωτερικών.
6. Είς τόν Πρόεορν/. τά μέλη καί τόν Γραμματέα τού 

Συμβουλίου καταβάλλεται άποζημίωσις καθοριζομένη 2ιά κοι
νής άποοάσεως τών Υπουργών ’Εσωτερικών καί Οικονομι
κών μη ίσχυουσών έν προκειμένω τών όιατάΞεω/ τού άρθρου 
μόνου τού Ν.Δ. 176/1969 «περί καταβολής άμοιβώκ είς τούς 

'μετέχοντας Συμβουλίων καί Επιτροπών».
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Πίν αξ διορ ιστίων.

Άρθρον 4.
1. Το Συμβούλιον συντάσσει. κατ' αλφαβητικήν σειράν. πί

νακα διοριστεων νομαρχών. έκ τοϋ όποιου διορίζονται cl νο- 
μάρχαι~κατά τά έν άρθρ. 1 οριζόμενα. ,,

2. "Ο πίναξ συντάσσεται κατά Δεκέμβριον έκαστου δευτέ- 
έτους -/.a: ισχύει διά 2 έτη. Έν περιπτώσει έξαντλή-

σεω·ς τού πίνακος ή μειώσεως τοϋ αριθμού tw έγγεγραμμέ- 
νων έν αύτφ κάτω των 6 πρό τής λήξεως τής διετούς ισχύος 
αΰτοϋ, έ—ετρ£ττsTat ή σύνταξις συμ πλ ηρ ω μ α τ ι κοϋ πίνακος. 
όστς ισχύει κατά το ΰπολειπόμενον. πρός συμπλήρωσιν τής 
διετίας, χρονικόν διάστημα. .·· - - '·' · · -'

3. Εις τον πίνακα έγγράφονται τή αιτήσει των μέχρ:ς 20
πρόσωπα. εις δέ τον συμπληρωματικόν .επίσης,μέχρι^ 20 πρό
σωπα, συνυπελογιζομένων καί των άπομενόντων εις τον συμ- 
π/ύηρούμενον πίνακα. Κατ’ έξαίρεσιν, εάν μετά τήν σύνταξιν 
τοϋ πίνακος υποβληθούν αιτήσειςπροσώπων, διαθετόντων 
εξαιρετικά προσόντα. ό ’Υπουργό'; τών Έύσωτερικών δύναται 
ν' άπευθύνη σχετικόν ερώτημα εις τό Συμβούλιον. τδ όποιον 
κατόπιν ειδικής κρίτεως καί αιτιολογίας, εγγράφει καί ταϋ- 
τα εις τον πίνακα. καθ’ ΰπέρβασιν τοϋ έν τω πρώτφ έδαφίω 
αριθμού. 1 ■ ' - '>· ~ ! ’

4. Τό Συμβούλιον σχηματίζει τήτ/ οϋτιαττικήν αότοϋ κρί--
σΤνΤ'περί"των έγγραπτέωνεϊς τδ/ πίνακα. σταθμίζον τό ήθος, 
τή/ διοικητικήν ικανότητα, τό πνεύμα πρωτοβουλίας καί τή/ 
γενικήν'μόρφωτιν έκαστον υποψηφίου, μετά τοϋ όποιου διεξά
γει συζήτησιν. έπί θεμάτων έλευθέρως επιλεγόμενων ύπό'τοϋ 
Συμβουλίου, άποσκοποϋσαν κυρίως οΰχί εις έξέτασιν. γνώσεων, 
αλλά εις. τήν διακριβωσιν τής κρίσεως, τής άντιλήθεως, τοϋ 
τρόπου τοϋ σκέπτεσ-θαι, τής εύχερείας _ δίατυπώσεως νοημά
των; ώς καί τής- παρ-αστάσεως καί:τής έν γένει προσωπικό- 
τητος . τοϋ κρινομένον. Τό Συμβούλιον αιτιολογεί, ώς προς 
τους- έγγράφησομένους' εις τον πίνακα, τήν συνδρομήν' τών. οΰ- 
σιαστεκών τούτω//.'προσόντων, r τ·::τ.,.5 :::? ,-,’r . τ ..·· ■

'5.'Διά Πύ Δ/τος, έκδιδομένοό προτάσει τοϋ Υπουργού 
Εσωτερικών,’ καθορίζονται τά τής προσκλήσεως τών υπο

ψηφίων νομαρχών,· πρός υποβολήν τών άπαιτουμένων δικαιο- 
λογητικών. τής λειτουργίας τοϋ Συμβουλίου, τής διαδικασίας 
συντάξεως τοϋ πίνακος καί πίτα ά/αγκαία λεπτομέρεια διά 
τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος.

Άπόλυσις.

·;·.'· Άρθρον 5. ·;■;··

1. Οι Νομάρχαι κατά τήν διάρκειαν τής θητείας των 
απολύονται καθ' ον τρίτον καί διορίζονται, μόνο·/ κατότιν 
ήτιολογτμε'νης άτοφάσεως τοϋ κατά τό άρθρ. 3 Συμβουλίου, 
τροκαλουμένης ϋτό τοϋ Υπουργού Εσωτερικών. Ή άπόλυ- 
σις δύναται νά γίνη καί διά λόγους προϋπάρχοντας τής έν 
τφ τίνακι έγγραφής ή τοϋ διορισμοϋ.

. 2. II τερί άτολΰσεως άτόφασις τοϋ Συμβουλίου είναι ύπο- 
χρεωτική καί άτοτελεϊ κώλυμα διά μελλοντικήν αίτησιν ύπο- 
ψηφιότητος διά τό αξίωμα τοϋ Νομάρχου.

' Λόγοι άτολΰσεως.
Άρθρον 6.

U: Νομάρχαι τηρούμενε·/*/ τών διατάξεων τοϋ άρθρου 5 
απολύονται τή; υπηρεσία;; α j Διά τους αύτούς. δι' οϋς καί 
οι /.οιτο: τακτικοί δημόσιοι ΰτάλ/.ηλοι λόγους, κατά τον 
I .ταλληλικόν Κώδικα, ρ) Λι ά/ετάρκεια·/ ή άκαταλληλό-

όσο// "κρίνε: την. καταγγελίαν ώς σοβαρά/.' καλεί rcri νεμάρ- 
•/.η/ τρος παροχήν πληροφοριών καί διατάσσει διοικητικήν 
έξέτασιν, άνατι·3εμενην εις τόν Γε//ικόν Γραμματέα τοϋ ’Τ- 
πουργειου Βορείου Ελλάδος ή εις αρχαιότερον νομάρχην, τό 
πόρισμα τής όποιας μ··3" ολοκλήρου τοϋ φακέλλου διαβιβά
ζεται εις τό Συμβούλιο·/. Κατά τήν ύπό τοϋ Συμβουλίου κρί- 
σιν τής ϋποόεσεως δύναται ό νομάρχης νά παραστή εις τό 
Συμβούλιο//, ώς καί νά ζητήση τήν έξέτασιν μαρτύρων.

Πρόγραμμα ένημερώσεως.

ΆρΔρον 8.

Ο! Νομάρχαι δύναται νά προσκαλούνται πρός παρακολού- 
•ύησιν ειδικού έκπαιδευτικοϋ προγράμματος, έργανουμένου υπό 
τής Γενικής Διευ-ύύνσεως Δημοσίας Διοικήσεως. άποσκοποϋν- 
τος εις τήν ένημερωσιν αυτών έπί τής έν γένει δργανώσεως 
τοϋ Κράτους καί τών γενικών οικονομικών καί κοινωνικών 
προβλημάτων τής χώρας. ■

• ' Τοπο·5έτησις'— ΔΙετάίεσις. '

*Αρ·5ρον 9.
. 1. Οί Νομάρχαι τοποΔετοϋνται διά Π. Δ/τος er.iιδομέ- 
νου προτάσει τοϋ Υπουργού τών Εσωτερικών. ...
" ιι2. Ο! νομάρχαι μετατί-ϋενται διά προεδρικού διατάγμα
τος έκδιδομένου πρότάσει του Υπουργού τών Εσωτερικών. 

“μετά'γνώμην"τοϋ κατά τό ταρ·3ρον 3 συμβουλίου." ν
?' Ό μετατιθέμενος εις 3έσιν Νομάρχου Άττικήις λαμβάνει 
καί τόν βαθμόν τής Δέσεως ταύτης».

Ή παρ. 2 άνγικατεστάθη ώς άνω διά τοΰ άρ-θρου 5 Νόμ. 
737/1977 (τό/μ. 3 σελ. 52, 22).. ··' · ·- '

• 4_ Κρίσις καί κιατάταξις ΰπηρετούντων.

ν '· V ' Άρθρο·/ 10. - ί . ." - ^
1. Οί νομάρχαι κρίνονται καί κατατάσσο//τα: βαθμολογικώς

υπό τοϋ Συμβουλίου 6 μήνας'προ τής λήξεως τής θητείας 
αύτών. '' ; : ·' · ■ ·; ·■' ' %

2. Ή βαθμολογική κατάταξις ένεργείται ύπό τοϋ κατά τό 
άρθρο·/ 3 τού παρόντος Συμβουλίου, διακρίνεται δέ εις τάς 
εξής 3 κατηγορίας, ήτοι τών «άριστευτά/των». τών «επιτυ- 
χίντων» καί τών «άποτυχόντω//». , .

Τό Συμβούλιον σχηματίζει τήν ουσιαστικήν του κρίσιν έπ: 
τή βάσει τών έν τφ άτομικώ φακέλλω στοιχείων, έν οίς και 
τών έκθέσεων υπηρεσιακής δράσεως, συντασσο-μένων κατ’ έτος 
ύπό τοΰ 'Υπουργού ’Εσωτερικών.

3..Ή βαθμολογική κατάταξις παραμένει μυστική εις ού- 
δένα ά/ακοινουμένη πλήν τοϋ ενδιαφερομένου.

4. Ή βαθμολογική κατάταξις κοινοποιείται εις έκαστον 
νομάρχην έ//τός δεκαημέρου άπό τής λήΐ/εως τής άπΟφάσεως. 
δύναται δέ ούτος έφ’ όσον έκρίθη ή ώς επιτυχών ή ώς άπτ- 
τυχών νά προσφυγή άπαξ μόνον εις τό Συμβούλιο-/ εντός δε
καπενθημέρου άπό τής πρός αύτόν κοινοποιήσεως τής άπο- 
φάσεως.

5. Ή θητεία νομάρχου καταταγέντσς βα-ύμολογικώς ει:
τήν •/υατηγορίαν. τών «άριστευσάντων» ά/ανεοϋτα: ΰποχρεωτι- 
ν.ώς. τής σχετική; άνακοινώσεως γιγ/ομένης 60 ημέρας προ 
τή; λήξεως τή; θητείας. . .

G. Ο! νομάρχαι καταταγέντες βαθμολογικώς εις τή/ κα- 
τηγοείχ/ τών «έπιτυχόντων» εγγραφοντατ υποχρεωτικώς -·? 
τόν έν ΐσχύι κατά τό άρθρο/ 4. πίνακα τής διετίας, όστις ωίτον 
— ^<· ισχύει καί σιά τα 2 επόμενα

τητα. όπως α./ταποκριθουν εις την :υσιν των καθηκόντων

Έξέτασις καταγγελιών.

Άρθρον 7.
1 ενομένης καταγγελίας κατά νομάρχου περί διαπράξεως 

τειύαρχικού αδικήματος, ό Υπουργός τών Εσωτερικών, έφ’

•ν εγγραφήν τούτων 
εγγραφής . ημερολογιακά έτη.

7. Ινc:θέ*υτος τοϋ νομάρχου ώς «άποτυχόντος» δεν δύνατα- 
νά άνανεωθή ή θητεία τούτου, αλλά ούτε γίνεται δεκτή κσ: 
τυχόν ύπ’ αύτοϋ ύποβλη-θησομένη ύποόηφιότης.

’ Υπηρ εσ ι ακόν Συμ ί ούλιον.
Άοθρον 11.

Χρέη 'Υπηρεσιακού καί Πειθαρχικού Συμβουλίου διά τοοί 
νου,άοχας άσκεΐ τό κατά τό άρθρο·/ 3 Συμβούλιον.



Άτοϊοχαί.
Άρθρο·/ 12.

!. ()1 νομάρχα: λαμβάνουν. τλήν τοϋ ;χ:σ·5οϋ των. τα ύτό 
-tjv έσ/υουσών ενάστοτε ίιατάξεων έτ'.οό'χατα εύίονίμου τα- 
εαυονή; έν τώ ραθμώ 7.2: το/,-.ετίας. ώς χαί τά έΞοοα τα- 
i2I"22iC-j; 7.2· εξοίχ Χ'.'/ήσεως. 7.Χτ’ ΧΓΟνΟτήν. -/.χύορ'.ζό- 
■ΐϊ72 ί:χ νο’.νής άτοφασ:ω; των Ττουργών Εσωτερνν.ώ·/ να!
():χονο;χ:νών.

2. Εις τους νομίμους άνχτληρωτχς τών νομαρχών 7.2: 5:ά 
χρόνον άνατληρώσεως τούτων •/.ατα'βάλλοντα: ε Ξ ο ο 2 τα- 

εαστάσεως 7,2: έξοία χινήσεως. 7.2τ' άτονοτήν. χαθορ:ζόμε·/α 
ί:ά τής αύτή; Ύτσυργ'.ν.ής ατοφάσεως.

Γεν.νχέ Διατάξεις.
Άρθρο·/ 13.

1. Τ2 εν τώ ταρό'/τ: οριζόμενα ττερ: νομ2ρχών εφαρμόζον
ται 7.2: ir: άνατληρωτών νομαρχών.

2. Λ:’ α θέματα ίέν ορίζεται άλλως ϊ:ά τού ταρόντος νό
μου. έτέ τών νομαρχών εφαρμόζονται αί ϊ'.ατάξεες τοϋ 'Γταλ- 
ληλ'.νοΰ Κώίινος».

Άρθρο 10 τοϋ Ν. 3200/1955. ότω; τροτοτοιήθητΑε με 
τό άρθρο 1 ταρ. 1 τού Ν. 439/1976.

-- «Άρθρο·/ 10.—: 1. Παρ’ ένάστη Νομαρχία συνίστάτά: νο- 
μαρχ:27.όν συμβούλιο·/ άτο τελούμενο·/ έν. τών κάτωθι;’ - 

α) Νομάρχου.
β) Τοϋ Γενινοϋ Δ:ευθυντοϋ Νομαρχίας. Μη ύφισταμένης 

-υέσεως Γενιν.οϋ Διευθυντοΰ. τοϋ Συμβουλίου μετέχει ό Φω
τερός ν.ατά βαθμόν ναέ έτέ ισοβάθμιον ό αρχαιότερος μεταξύ 
τοϋ Διευθυντοΰ ’Βσωτερ:νών ναέ τοϋ Συμβούλου Νομαρχίας.

γ) Τοϋ Προϊσταμένου της Διευθύνσεως Τεχνιτών Ττή
ρε τών. '

ο) Τοϋ Προϊσταμένου τής Διευθύνσεως Γεωργίας, 
ε) Τοϋ Προϊσταμένου τής Διευθύνσεως ή Τμήματος Kot- 

νωνιν.ών Υπηρεσιών. .·'. ·/■'; ·■! \·.ν·.
ζ) Ενός έκτρο’σώτου μιάς τών έν τώ νομώ έταγγελματ:- 

σ.ών οργανώσεων, βριζόμενης ΰτό τοϋ Νομάρχου. ; < · · -··
η) Τών-αιρετών μελών x ατά τα ειί'.νώτεϊον έν άρθρω 11 

τοϋ ταρόντος όροζόμεν-α. ■ ΐ -:··: : τ -·ν- Κ-. ν.τ ·.;··■. -

2. Εις τό ταρά τή Νομαρχία Άττ'.ν.ής νομαρχ'.ανόν συμβού-
λ:ον μετέχουν έτίσης ώς μέλη, μετά ij/ηφοϋ. ό Άνατληρωτής 
Νομάρχης Αττικής, ώς και ο! Άνατληρωτζέ Νομάρχα! — 
Προϊστάμενο»: Διαμερισμάτων τής Νομαρχίας. .

3. Ό Νομάρχης σύνασα: νά ν.αλή ότως συμμετέχουν αν ευ 
ψήφου εις τό συμβούλιον καί τροϊστάμενο: έτέρων Δημοσίων 
Ττηρεσών τοϋ Νομοϋ, οσάκις συζητώντα: θέματα τής άρμο- 
ίχτητός των. ώς y.a: άλλα τρόσωτα χετ,τημένα είϊιχότητος 
ν.α: τείσχν έτέ τών ύτο συζήτησ:ν y.a: μελέτη·; ύε·χάτων.

4. Τά έν ϊημοσίων ύταλλήλων μέλη τοϋ Συμβουλίου άνα-
τληροϋν έν ελλείψει. άτουσία ή χωλύματι αύτών οί νόμτμοι 
άναετληρωταί των. .:* ...

5. Τοϋ Συμβουλίου τροεϊρεΰε: ό Νομάρχης να: τούτου έλ- 
λειτοντος. άτόντος ή νωλυομένου ό νόμιμος -αύτοϋ άν*χληρω- 
της έ-φ όσο/ εχε: βαθμόν τούλάχ-.στον 3ον να: τούτου έλλεί- 
το/τος. .άτόντος ή νωλυομένου’ ό ανώτερος νατά βαθμόν χα! 
έτ: ισοβαθμώ/ ό άρχα:ότερος τών ταρ:σταμένων μελών ίημό- 
τ:ος ύτάλληλος.

6. Καθήνοντα γραμματέως τοϋ συμβουλίου έντελεί ΰχάλ- 
ληλος τή; Νομαρχίας οριζόμενος μετά τοϋ άνατληρωτοΰ του 
ντο τοϋ Νομάρχου».

Άρθρο 12 τοϋ Ν. 3200/1955.
«Άρθρο-/ 12.— Τό νομαρχ:ανόν συμβούλιο//;
α) Γνωμαίοτεί έτ: τοϋ ναταρτ:ζομένου τροϋτολογ'.σμοϋ να: 

τοϋ τ?ογραμματ:σμοϋ τών έργων τοϋ νομοϋ.
β) Μελετά τάς ά/ζαγναίας τροτο/χο:ήσε:ς του να: γ-/ωμα- 

τευε: έτ’ αύτών. ίΐίως χ/2χιορ:νώς μέ την τροτερα:ότητα ναέ 
τη·/ εντασ:·/ τώ·/ έτ: τή βάσει τών έγνρτθεισών τ’.στώσεων γε- 
νησομένων έργων.

γ) Μελετά την- λειτουργίαν τώ/ ίηυ,οσίων ΰτηρεσιών ναέ 
τών ΰτηρεσιών τών όργαν:σμών τής τοτ:νής αύτοϊ'.ΟΓ/.ήσεως 
ναί τών νομ:νών τροσώτων όημοσίου ϊ'.ναίου τοϋ νομώ.

?) Μελετά τάς ταραγωγινάς δυνατότητας τοϋ '/οχοϋ να: 
την μελλοντινήν ά=:οτοίησ!ν των.

ε) Ερευνά τάς νο'.νων.ν.άς τυνθήνας τοϋ νομοϋ ναέ ίιχτυ- 
τώνε: γ·/ώμ.2ς έτ: τών τρονυττόντων θεμάτων εργασίας. 
•/.ο:·/ων:χής τρονοίας. ύγ:ε:·/ής να: ρυσ'.νής αγωγής.

στ) Μελετά vat γνωμάτευε'. ::ά τά·/ θέμα ά/αγόμενο·/ ε:ς 
τή-/ τουρ'.στενήν άξιοτοίησιν τοϋ νομο-ϋ.

ζ) ΔΓελετά ναέ είσηγείτα: τρός την Κυβέρ/ησ:ν έτέ ταν- 
τός άλλου ζητήματος ένοιαοέροντος τόν νομόν».

Άρθρο 29 τοϋ Π.Δ. 924/1976.
Νομάρχα:. .

«Αί εέό'.ναέ θέσε'.ς τών έτέ θητεία Νομαρχών ορίζοντα: ώς 
άνολούθως:

a) Alia (1) -5έσ:ς έτ: βαθ;χώ α' ταρά τή Νομαρχία Άτ- 
τ:νής. _ ■ ,

β) Πεντήνοντζ τέντε (55) θέσε'.ς έτ: βα-3μώ β'. ά/α μια 
τ.αρ’ ένάστη τών Νομαρχών ναέ ένάστω Α:αμερέσματ: τής 
Νομαρχίας Άττινής. Ο! τοτοθετοΰμενο: εις ·3έσε:-ς Άνατλη- 
ρωτοϋ Νομάρχου Άττινής ναέ Άνατληρωτών Νομαρχώ·/-- 
Προϊσταμένων τών ταρά τή Νομαρχία ’Ατττνής Διαμερισμά
των ςέρου·/, ά·/τ:στοίχως.* τόν τίτλον τής θέσεώς τω/..

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ
Άσνηση τής Κυίερνητιχής Πολ:τ:νής να: ναθιέρωσ- τής 

Λαϊνής έν.τροσώτησης στους νομούς.

-- ‘ '· Άρθρο 1. ·
Νομάρχης — Νομαρχ'.ανό Σμβούλιο.

■ Άμεσος έντρόσωτος τής Κυβέρνησης χαέ ύτε·ύ-3υνος γ:ά 
την άσνηση να: έφαρμογή τής Κυίερνητ-.νής Πολ:τ:νής στο 
νομό είνα: ό Νομάρχης., ό ότοίος τλαισιώνετα: άτό όργανο 
λαϊνής έντροσώτησης, τό Νομαρχιακό Συμβούλιο.

’. Άρθρο 2.
^ ;·

■ Σύσταση θέσεω/ μεταβλητών Νομαρχών — Δ:ορ:ομος.

‘7 1. Σέ νάύε Νομαρχία ναέ στά Διχυερίσμάτα τοϋ νομοϋ 
Άττινής συν’.στάτα: θέση μετανλητοϋ Νομάρχη,’ μβ βαθμό 
•χ τών είί'.νών ύέσεων. · ..· ;·;· /

. .2. Ό Νομάρχης ϊιορίζετα: ναέ ταύετα: μέ Π. Δ/γμα. τοϋ 
ένϊίϊετα: μέ τρότάση τοϋ Ττουργοϋ Έσωτερ:νών μετά ατό 
άτόσαση τοϋ 'Ττουργινοΰ Συμβουλίου. κ..

Άρθρο 3.
Άρμοί'.ότητες Νομάρχη. /.

1. Ό Νομάρχης, ώς τό άνώτατα όργανο για ,τήν ίσχηση 
τής ?:οίχησης στο Νομό, είνα: Προϊστάμενος όλων τών το- 
λιτ'.νών. άστυνομ'.νών ναέ λ:μεν:νών αρχών τοϋ ;/«μοϋ, τλή/ 
τών ϊιναστ’.νών.

2. Ό Νομάρχης άσνεί όλες τις άρμοί'.ότητες του άσνοϋ- 
σε μέχρι την έναρξη τής ισχύος τοϋ ταρόντος νόμου ό ιοέτί 
θητεία» Νομάρχης, εντός αύτών τού σύμφωνα μέ τόν τα- 
ρόντα νόμο άσχοϋ-υται άτό το Νομαρχ:α·χό Συμβούλιο.

3. Οί νομαρχ:ανοΰ έτατέίου άρμοί'.ότητες τών τεροφερει- 
ανών αρχών ναέ ΰτηρεσιών τοϋ έχουν μέχρι σήμερα μεταβ:- 
βασθεί σ’ αυτές, ναθώς χα’ι αύτές τού θά τοΰς μεταβ:ία-

. σθοϋν μεταγενέστερα, άνήμουν στό Νομάρχη χαί ίσχοϋνται 
σύμφωνα μέ τις χάθε φορά ίσχύουσες ίιατάξεις.

Άρθρο 4.
Νο-ιαενιαχό Συυιβούλιο.· ·'■ ' .. .· ·

- 1. Σέ χάθε νο/χό. συν:στάται Νομαρχιαχό Συμβούλιο. τοϋ
ιάτοτελείται. άτό:


