
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρθρο 4

στο σχέδιο νόμου " Τροποποίηση και συμπλήρωση δια- 
ιξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της 
ληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινοτικού 
Jδικa, των διατάξεων για τις προσόδους των οργανισμών 
Ήΐκής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις"

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο το Υπουργείο Εσωτερικών 
ιχειρεί αφενός μεν να επιλύσει διάφορα προβλήματα που 
ουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας των 
ριφερειών. με τη σύσταση σ' αυτές υπηρεσιών και την 
όβλεψη για μελοντική στελέχωσή τους και να προσαρ- 
σει διάφορες διατάζεις της νομοθεσίας που αφορούν τον 
δικά ελληνικής ιθαγένειας, στις απαιτήσεις των καιρών, 
οσαρμόζοντας ταυτόχρονα αυτές προς τα ισχύοντα στις 
ρες - μέλη της ΕΟΚ και αφετέρου να επέμβει διορθωτικά 
διάφορες διατάζεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα 
δ. 323/1989), του κώδικα κατάστασης των υπαλλήλων 
ν ο.τ.α. (ν. 1188/1981) γενικά και της νομοθεσίας που 
ορό τα έσοδα των δήμων και των κοινοτήτων.
Ετσι, με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αυτού επιδιώκεται 
εύρυθμη λειτουργία τόσο της διοίκησης σε επίπεδο 
ριφέρειας, μιας διοικητικής μονάδας που έχει καταζιωθεί 
ο λαά, όσο και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
παράλληλη μεταφορά πόρων στην τοπική αυτοδιοίκηση. 
Ιιδικότερα με το νομοσχέδιο αυτό, γίνονται οι εζής 
θμίσεις:

Αρθρο 1

Με την προς ψήφιση ρύθμιση, επιδιώκεται να διευκολυνθεί 
ο έργο του, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας, ο οποίος 
νεχώς επιφορτίζεται με διάφορες αναπτυζιακές αρμοδιό- 
■ες. τις οποίες ασφαλώς δεν μπορεί να ασκήσει, αν δεν 
τταθούν και οι κατάλληλες υπηρεσίες, που θα στελεχω- 
jv με το απαραίτητο προσωπικό.
}ι αρμοδιότητες των ως άνω υπηρεσιών θα καθοριστούν 
π.δ..Για τη στελέχωσή των υπηρεσιών αυτών μεταφέ- 

•σαι οργανικές θέσεις από τις υφιστάμενες στο Υπουρ- 
ο Εσωτερικών (κεντρική υπηρεσία και περιφερειακές) με 
ίδιο ως άνω π.δ.

Αρθρο 2

1ε το άρθρο 2 ρυθμίζεται το θέμα της αναπλήρωσης του 
τέδρου του περιφερειακού συμβουλίου, προκειμένου να 
:σφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του συλλογικού αυτού 
/άνου. ως και η ακώλυτη εφαρμογή των αποφάσεων που 
βάνονται απά αυτό, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύμα- 

■ του γενικού γραμματέα της περιφέρειας, ο οποίος είναι 
) το νόμο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου.

Άρθρο 3

1ε τις ρυθμίσεις του άρθρου ο γενικός γραμματέας της 
ιφέρειας καθίσταται πρωτεύων διατάκτης και η περιφέ- 
τ αποκτά δικό της προϋπολογισμό, 
ι ρυθμίσεις αυτές κρίνονται αναγκαίες γιατί έτσι επι- 
<άνεται ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η εύρυθμη 
ουργία των υπηρεσιών του διανομαρχιακού επιπέδου, 
υπάγονται στην περιφέρεια και γενικότερα ταχύτερος 

υός του έργου της περιφέρειας, δοθέντος ότι έτσι 
τργείται η γραφειοκρατική διαδικασία έγκρισης διάθεσης 

πιστώσεων για τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών 
την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με το άρθρο αυτό αντικαθίσταται το άρθρο 6 του κώδικα 
ελληνικής ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) και καθιερώνεται συνολική 
διαμονή στην Ελλάδα, μέσα στα δώδεκα τελευταία έτη, 
πριν από την υποβολή της αίτησης, για πολιτογράφηση, 
αντί της οκταετίας, μέσα στα δέκα τελευταία έτη, που ισχύει 
σήμερα ή πενταετής διανομή στην Ελλάδα από τη δήλωση, 
για πολιτογράφηση, αντί της τριετίας που ισχύει σήμερα, 
ως ελάχιστος χρόνος παραμονής στη χώρα, για να 
εζετασθεί αίτημα αλλογενούς αλλοδαπού, για πολιτογρά
φηση. Τούτο κρίθηκε αναγκαίο για τους εζής λόγους: α) Η 
Ελλάδα δέχτηκε και δέχεται μεγάλο αριθμό αλλογενών 
προερχομένων από γειτονικές χώρες καθώς και από χώρες 
της Αφρικής και της Ασίας. Τα άτομα αυτά πιέζουν, διαρκώς, 
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας προκειμένου 
να εζασφαλίσουν την παραμονή τους στην Ελλάδα και να 
επιτύχουν διάφορα ευεργετήματα και εζυπηρετήσεις. Πέραν 
αυτών εζασφαλίζουν, ανεμπόδιστα, τις μετακινήσεις τους, 
μεταζύ των χωρών της Ε.Ο.Κ. και την εγκατάστασή τους 
σ' αυτές , εφόσον το επιθυμούν, β) Η Ελλάδα, ως χώρα 
της Ε.Ο.Κ., έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να 
εναρμονίζεται με τη νομοθεσία των άλλων χωρών της 
Ε.Ο.Κ. μέχρις ότου καθιερωθεί ενιαία αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Σε πολλές χώρες της Ε.Ο.Κ. προβλέπεται 
χρόνος παραμονής μεγαλύτερος της πενταετίας, για την 
πολιτογράφηση.

Έναντι αυτών των χωρών η Ελλάδα, σήμερα απαιτεί 
χρόνο παραμονής μόνο τρία (3) έτη. γ) Ο χρόνος 
παραμονής του αλλογενούς αλλοδαπού στην Ελλάδα, με 
την ιδιότητα του διπλωματικού ή διοικητικού υπαλλήλου 
ζένης χώρας, δεν υπολογίζεται, γιατί η αφομοίωση του 
προσώπου αυτού με την ελληνική πραγματικότητα, τα ήθη, 
τα έθιμα, τις συνήθειες κ.λ.π., δεν επιτυγχάνεται με την 
ενασχόλησή του σε θέματα της χώρας που είναι διαπιστευ
μένος. δ) Η προσκόμιση, από τους αλλογενείς αλλοδαπούς, 
αδείας του κράτους της προέλευσής τους, για την 
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, κρίθηκε απαραίτητη, 
δεδομένου, ότι το στοιχείο αυτό προβλέπεται από πολλά 
κράτη, μεταζύ των οποίων Γερμανία. Αυστρία, κ.λπ. ε) Η 
υποβολή νέας αίτησης, για πολιτογράφηση, επιτρέπεται 
μετά παρέλευση διετίας από της απόρριψης της προηγού
μενης. Τούτο προβλέφθηκε, για την αποφυγή ασκόπων 
ενεργειών, αφού τίποτε δεν μπορούσε να μεταβληθεί, για 
τον αιτούντα. στο μικρό αυτό χρονικό διάστημα.

Άρθρο 5

Με το άρθρο 5 ορίζεται όπ η υποχρέωση που έχουν οι 
δημόσιες υπηρεσίες να απαντούν στους πολίτες, μέσα στις 
προθεσμίες που προβλέπονται από το ν. 1943/1991, δεν 
ισχύει όταν πρόκειται για υποθέσεις που αφορούν κτήση 
-αναγνώριση, απώλεια και ανάκτηση της ελληνικής ιθαγέ
νειας. Η αναγκαιότητα της ρύθμισης αυτής είναι πρόδηλος, 
αφού για τα ως άνω θέματα απαιτείται να διαρρεύσει 
κάποιος χρόνος για να καταστεί δυνατή η εζέταση των 
σχετικών αιτημάτων, αφενός και αφετέρου για να είναι 
αποτελεσματική και αντικειμενική η διενεργούμενη έρευνα 
για διαπίστωση των στοιχείων που ο αϊτών επικαλείται.

Άρθρο 6

Η ρύθμιση του άρθρου 6 κρίνεται αναγκαία, για την 
τακτοποίηση των ελλήνων ποντιακής καταγωγής, οι οποίοι 
έρχονται στην Ελλάδα, για μόνιμη εγκατάσταση, από 
διάφορες χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης, λόγω δε 
της επικρατούσης εκεί κατάστασης, αδυνατούν να προσκο-
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μισούν τα στοιχεία που προβλέπει η νομοθεσία μας, για 
την εγγραφή τους στα ληξιαρχικά βιβλία κ.λπ.. Με την 
υπόψη διάταξη αντιμετωπίζεται το πρόβλημα αυτό, αφού 
παρέχεται η δυνατότητα σ' επαναπατριζόμενους, στοιχεία 
τα οποία δεν προκύπτουν από το διαβατήριό τους, να 
αποδεικνύονται με υπεύθυνη δήλωσή τους, ενώπιον αρχής, 
με εξαίρεση το έτος γέννησης.

Αρθρο 7

Η προσθήκη στο δημοτικό και κοινοτικό κώδικα (π,δ. 
323/1989) του άρθρου 18α κρίνεται αναγκαία, γιατί με τις 
προστιθέμενες διατάξεις αντιμετωπίζονται τα θέματα της 
μεταγλώττισης ονομάτων και της μεταδημότευσης των 
επαναπατριζομένων ελλήνων προσφύγων, κυρίως, προσφύ
γων ποντιακής καταγωγής, οι οποίοι κατά τη μετάβαση στις 
χώρες της διαμονής τους, είχαν μεταβάλλει το επώνυμό 
τους, είτε λόγω προσαρμογής με τα άλλα ονόματα της 
περιοχής, είτε λόγω φοβίας κ.λπ. Τούτο γίνεται με τη 
θέλησή τους και δεν επιβάλλεται. Επίσης, με τις διατάξεις 
του άρθρου αυτού αντιμετωπίζεται και το θέμα της 
μεταδημότευσης των ομογενών προσφύγων, προκειμένου 
η πολιτεία να μπορεί να μετακινεί αυτούς σε περιοχές που 
κρίνει κατάλληλες για την εγκατάστασή τους, παρέχοντας 
σ' αυτούς το δικαίωμα της εγγραφής στο νέο δήμο ή 
κοινότητα χωρίς να απαιτείται η προϋπόθεση της διετούς 
εκεί διαμονής τους.

Άρθρο 8

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνα
τότητα εξελληνισμού των επωνύμων και κυρίων ονομάτων 
των ελλήνων του εξωτερικού, των ομογενών που αποκτούν 
την ελληνική ιθαγένεια και των επαναπατριζόμενων ομο
γενών προσφύγων που έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Με 
τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται ο εξελληνισμός των 
ονοματεπωνυμικών τους στοιχείων. Εξ άλλου, οι έλληνες 
πρέπει να φέρουν ελληνικά ονόματα. Η ενέργεια αυτή 
βέβαια γίνεται μόνο με τη θέληση των ενδιαφερομένων και 
δεν επιβάλλεται.

Αρθρο 9

Με τη ρύθμιση της παρ. 1 επιδιώκεται να περιορισθεί η 
τάση που υπάρχει για απόσπαση συνοικισμών και αναγνώ
ρισή τους σε νέο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (κοι
νότητα). Έτσι, ο απαιτούμενος πληθυσμός για να αναγνω- 
ρισθεί ένας αυτοτελώς απογραμμένος συνοικισμός σε ίδια 
κοινότητα, αυξάνεται από 1.000 σε 1.500 κατοίκους. Με 
τον τρόπο αυτό γίνεται βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, 
δηλαδή προς την κατεύθυνση της μη περαιτέρω διάσπασης 
των ο.τ.α. σε μικρότερους και δεν δυσκολεύεται η προ
σπάθεια που γίνεται για τη συνένωση των ο.τ.α. και για 
την μείωση του αριθμού των ο.τ.α. που υφίστανται σήμερα.

Με τις ρυθμίσεις των παρ. 2 και 3 παρατείνεται η ισχύς 
των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 14 του Δ Κ.Κ. (π.δ. 
323/1989), προκειμένου να αμβλυνθούν τα προβλήματα 
οριογραμμής που έχουν τυχόν δημιουργηθεί στους ο.τ.α., 
από έργα που έχουν γίνει ή γίνονται κ.λπ. με αποτέλεσμα 
να απαιτείται επανακαθορισμός των ορίων τους για να 
δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την παροχή των κατά 
νόμο διευκολύνσεων στους κατοίκους τους. Πολλοί από 
τους ο.τ.α., που έχουν τέτοια προβλήματα επανακαθορισμού 
της οριογραμμής τους, δεν πρόλαβαν τις διαδικασίες που 
απαιτούσε η σχετική διάταξη η οποία ίσχυσε μόνο για έξι 
μήνες.

Με την παράταση ισχύος των ανωτέρω διατάξεων δίδεται

η ευχέρεια στους ο.τ.α. (όπου συντρέχει λόγος) να 
τακτοποιήσουν τα θέματα της οριογραμμής τους.

Με τη ρύθμιση της παρ. 4 ο πρόεδρος της κοινότητας 
μπορεί να αναθέτει την υπογραφή ορισμένων εγγράφων 
και πιστοποιητικών, σε κοινοτικό σύμβουλο, όπως και ο 
δήμαρχος. Με την ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η εύρυθμη 
λειτουργία των κοινοτήτων, αλλά και ο εθισμός και άλλων 
προσώπων στη διοίκηση των κοινών.

Με την παράγραφο 5 αυξάνεται το ποσό για τον 
συμβιβασμό και την κατάργηση δίκης μεταξύ δήμων και 
άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων από 1.000.000 σε
5.000.000 δρχ. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η δια 
συμβιβασμού επίλυση διαφορών των δήμων από όργανο 
που λειτουργεί γρηγορότερα, αφού είναι ολιγομελές συ
γκριτικά με το δημοτικό συμβούλιο.

Έτσι οι δίκες που έχουν ως αντικείμενο ποσό μέχρι
5.000.000 δρχ. θα μπορούν να καταργούνται ή να γίνεται 
με τους διάδικους συμβιβασμός, με απόφαση της δημαρ
χιακής επιτροπής, ενώ μέχρι σήμερα για τον συμβιβασμό ή 
την κατάργηση δίκης που το αντικείμενό της, υπερβαίνει 
το ποσό του 1.000.000 δρχ. χρειάζονταν να αποφασίσει το 
δημοτικό συμβούλιο.

Με την παράγρ. 7 ορίζεται, ότι το δήμαρχο-πρόεδρο της 
δημαρχιακής επιτροπής τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής 
του δημάρχου, ενώ με την παράγρ. 6 καταργείται η διάταξη 
του Δ.Κ.Κ. που προβλέπει εκλογή αντιπροέδρου δημαρχια
κής επιτροπής, δοθέντος ότι ο δήμαρχος αναπληρώνεται 
σε όλα του τα καθήκοντα, όπως ορίζεται στο άρθρο 104 
του Δ.Κ.Κ. Συναφώς αναφέρεται ότι ο αντιπρόεδρος των 
δημαρχιακών επιτροπών που ήσαν τριμελείς, καταργήθηκε 
με το άρθρο 6 του ν. 1832/1989.

Με την παράγρ. 8. ορίζεται ότι ο πρόεδρος του δημοτικού 
συμβουλίου, δικαιούται εξόδων παράστασης, το ύψος των 
οποίων καθορίζεται ως και του δημάρχου, αντιδημάρχου και 
προέδρου κοινότητας. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία 
αφού ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου αντιμετωπίζει 
όλο το βάρος της εύρυθμης και σωστής λειτουργίας του 
δημοτικού συμβουλίου και βοηθά το δήμαρχο οτην άμεση 
υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

Με τη ρύθμιση της παραγρ. 9 οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, 
πρόεδροι και αντιπρόεδροι κοινοτήτων, θα μπορούν να 
εφοδιάζονται με ταυτότητα με την οποία θα μπορούν χωρίς 
δυσκολίες να επικοινωνούν και κατά προτεραιότητα με τις 
οικείες κρατικές υπηρεσίες για να προωθούν τις υποθέσεις 
των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι δήμαρχοι και πρόεδροι των κοινοτήτων μετέχουν σε 
πολλές επιτροπές και συμβούλια εκ του νόμου, με αποτέ
λεσμα να αποσπούνται από την κύρια αποστολή τους, που 
είναι η προώθηση και επίλυση των προβλημάτων των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι με τη ρύθμιση της 
παραγρ. 10 παρέχεται ευχέρεια στους δημάρχους και 
προέδρους κοινοτήτων, να ορίζουν να συμμετέχουν στα 
ανωτέρω συμβούλια ή επιτροπές, αντί αυτών, αντιδήμαρχοι 
ή αντιπρόεδροι κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η αναπλήρωσή 
τους δεν είναι ευκαιριακή και κάθε φορά θα διαρκεί μέχρι 
να καταργηθεί ή αρθεί η σχετική απόφαση ορισμού των 
αναπληρωτών τους.

Σήμερα δεν πραγματοποιούνται συστηματικά επιμορφω
τικά προγράμματα των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
με αποτέλεσμα να μην είναι ενημερωμένοι για τις ευθύνες 
και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνουν ευθύς ως εγκα
τασταθούν στα καθήκοντά τους, ιδιαίτερα οι πρωτοεκλε- 
γόμενοι. Με τη ρύθμιση της παραγρ. 11 επιχειρείται να 
ικανοποιηθεί η ανάγκη επιμόρφωσης των αιρετών της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Το δύσκολο έργο της επιμόρφωσης, 
ανατίθεται με την επιχειρούμενη ρύθμιση στην ίδια την 
τοπική αυτοδιοίκηση, ήτοι στο ανώτατο όργανό της, την
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Ε.Δ.Κ.Ε , που για την κατάρτιση και υλοποίηση των 
οογραυμάτων εκπαίδευσης θα συνεργάζεται με τον τεχνι- 
j σύμβουλο της Τ Α. την Ε.Ε.Τ Α.Α..
Μετά τη ευχέρεια που δημιουργήθηκε για την έξοδο από 

3 δημόσιο τομέα, ορισμένων φορέων, υπάλληλοι των 
ποιων έχουν εκλεγεί, ως δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και 
ρόεδροι κοινοτήτων για τους οποίους έχει θεσμοθετηθεί 
δυνατότητα να λαμβάνουν άδεια, πέραν της κανονικά 

ικαιουμένης, προκειμένου να ανταποκριθούν στα καθήκο- 
τά τους ως αιρετών, δημιουργήθηκε αμφιβολία για το αν 
;καιούνται της άδειας αυτής οι υπόψη αιρετοί της Τ.Α., 
ετά την έξοδο από το δημόσιο τομέα του φορέα στον 
ποιο είναι υπάλληλοι.
Με την επιχειρούμενη ρύθμιση της παραγρ. 12 αίρεται η 

μφιβολία και οι υπόψη αιρετοί δικαιούνται της ως άνω 
δείας και μετά την έξοδο του φορέα τους από το δημόσιο 
ομέα.
Με τη ρύθμιση της παραγρ. 13 δημιουργείται υποχρέωση 

τους φορείς του δημόσιου τομέα, υπάλληλοι των οποίων 
.ναι σύμβουλοι δημοτικών διαμερισμάτων, που ως γνωστόν 
κλέγονται στους τρεις μεγάλους δήμους της χώρας 
Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς) να μεταθέτουν ή να 
ποσπούν τους ανωτέρω σε υπηρεσίες, που λειτουργούν 
την περιφέρεια του δημοτικού διαμερίσματος, όπου εκλέ- 
ονται οι διαμερισματικοί αυτοί σύμβουλοι. Επίσης, στους 
ορείς αυτούς δημιουργείται η υποχρέωση να μη μεταθέ- 
ουν ή αποσπούν τους ανωτέρω αιρετούς σε υπηρεσίες 
ου λειτουργούν μακράν του δημοτικού διαμερίσματος, 
που εκλέχθηκαν και πλησίον του οποίου υπηρετούν.

Αρθρο 10

Μια σειρά από κίνητρα που ίσχυσαν για τις συνενώσεις 
ων ο.τα., έπαυσαν να ισχύουν για τους ο.τα. που 
υνενώνονται μετά την 1-1-1991. Τούτο ορίζεται στο 
οθρο 4 του π.δ. 323/1989 (Δ.Κ.Κ.)
Με την ρύθμιση του άρθρου αυτού τα ανωτέρω κίνητρα 

ξακολουθούν να ισχύουν. Με τη ρύθμιση αυτή επίσης 
ρίζεται ότι τα κίνητρα θα τα λαμβάνουν χωρίς χρονικό 
ρίζοντα λήξης και οι δήμοι που προέπιψαν ή 9α προκόψουν 
ττ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1622/1986, όπως τα 
αμβάνουν και οι ο.τ.α. που συνενώθηκαν κατ' εφαρμογή 
ου V. 1416/1984.
Σημειώνεται εδώ, ότι ενώ στην προισχύουσα διάταξη 

ροβλέπονταν απλά η δυνατότητα κατάρτισης ειδικού 
ναπτυξιακού προγράμματος για τους συνενούμενους 
τ.α., από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επεν- 

ύσεων, με την επιχειρούμενη ρύθμιση, η κατάρτιση του 
πάψη προγράμματος καθίσταται υποχρεωτική και δεν 
ποτελεί ευχολόγιο, μπορεί δε το ειδικό αυτό πρόγραμμα 
α γίνει και από πιστώσεις που θα προέρχονται από άλλες, 
λην των δημοσίων επενδύσεων πηγές.
Περαιτέρω, με διάταξη του άρθρου αυτού (παρ. 3), 

πιτρέπεται ο επανακαθορισμός των γεωγραφικών ενοτή- 
ων. με σκοπό να δοθεί νέα ώθηση στην προσπάθεια των 
υνενώσεων των ο.τ.α., αφού έτσι θα δοθεί νέα ευκαιρία 
α αρθούν τυχόν λάθη που είχαν διαπραχθεί κατά τον 
οχικό καθορισμό των ενοτήτων αυτών, μια και όπως έχουν 
τμερα οι ενότητες δεν προωθούνται οι συνενώσεις, λόγω 
αφωνιών των ενταγμένων σ' αυτές ο.τ.α..

Αρθρο 11

Με την παράγραφο 1 συμπληρώνονται οι διατάξεις της 
αρ. 2 του άρθρου 187 του Δ.Κ.Κ. και καθορίζονται, ο 
ριθμός των μελών του Δ.Σ. των νομικών προσώπων των 
τ α., ο πρόεδρος του Δ.Σ., η θητεία των μελών του Δ.Σ.

κ.λπ. που μέχρι σήμερα δεν ορίζονται, με αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται συχνά προβλήματα στη διοίκηση των υπόψη 
νομικών προσώπων.

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 2, επιδιώκεται το 
νοικοκύρεμα των επιχειρήσεων, στις οποίες δεν θα μπορεί 
να προσλαμβάνονται άλλοι υπάλληλοι, παρά μόνον όσοι 
προβλέπονται από την οικονομικοτεχνική μελέτη. Ο αριθμός 
των υπαλλήλων των επιχειρήσεων αυτών θα μπορεί να 
αυξηθεί μόνο μετά την παρέλευση τριετίας από την έναρξη 
λειτουργίας κάθε επιχείρησης, ή από την τελευταία τρο
ποποίηση του κανονισμού ως προς το προσωπικό και μόνο 
μετά από οικονομικοτεχνική μελέτη. Η ρύθμιση αυτή 
κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καταστούν οι επιχειρή
σεις βιώσιμες και να αποφεύγεται η αύξηση των αρχικώς 
διατεθέντων σ' αυτές οικονομικών μέσων.

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 3 επιχειρείται να δοθεί 
η ευχέρεια στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και 
αποχέτευσης να έχουν εξειδικευμένο προσωπικό, στους δε 
δήμους που συνιστούν τέτοιες επιχειρήσεις να απαλλαγούν 
από εξειδικευμένο προσωπικό που ησχολείτο στην υπηρεσία 
ύδρευσης των δήμων αυτών και που μετά την σύσταση 
επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης δεν είναι αναγκαίο 
γι' αυτούς. Περαιτέρω, επιμηκύνεται η χρονική διάρκεια της 
απόσπασης που ήταν ένα (1) έτος, σε πέντε (5) έτη και 
παρέχεται ευχέρεια παράτασης της απόσπασης για άλλα 
πέντε (5) έτη.

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 4 αυξάνεται από τρία 
(3) σε οκτώ (8) εκατομμύρια το ποσό στο οποίο μπορεί να 
ανέρχεται η σύμβαση των ο.τ.α., με την οποία ανατίθεται 
στις επιχειρήσεις των ο.τ.α. η εκτέλεση έργου, εργασίας ή 
μεταφοράς ή η διενέργεια προμήθειας.

Αρθρο 12

Με τη ρύθμιση της παραγράφου 1, αυξάνεται ο αριθμός 
των ειδικών συμβούλων, ή ειδικών συνεργατών, ή επιστη
μονικών συνεργατών που μπορούσαν οι δήμαρχοι να 
προσλαμβάνουν, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκρι- 
θούν με τη βοήθεια των ειδικών, στην πολυπλοκότητα των 
σημερινών προβλημάτων που οι δήμοι αντιμετωπίζουν.

Η αύξηση του αριθμού των θέσεων αυτών έγινε με βάση 
τον πληθυσμό των δήμων, αφορούν δε ορισμένους δήμους, 
ήτοι αυτούς που έχουν πληθυσμό από 10.000 κατοίκους 
και πάνω και τούτο γιατί στους δήμους αυτούς τα προς 
αντιμετώπιση προβλήματα είναι πιο έντονα και πολύπλοκα 
και απαιτούν ειδικές γνώσεις.

Με το ν. 1188/1981. που διέπει την κατάσταση του 
προσωπικού των ο.τ.α., δεν παρείχετο η ευχέρεια να 
μετατάσσονται υπάλληλοι από δήμο σε κοινότητα και 
αντίστροφα υπό ορισμένες δε προϋποθέσεις και από 
ιδρύματα και νομικά πρόσωπα των ο.τ.α., σε άλλο δήμο ή 
κοινότητα ή ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο. Με την επιχειρού- 
μενη με την παράγραφο 2 ρύθμιση δημιουργείται για πρώτη 
φορά αυτή η δυνατότητα.

Με το άρθρο 61 του ν. 1943/1991, ορίζεται ότι η 
αποζημίωση των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων 
ν.π.δ.δ., για κάθε ημέρα άδειας, που δε λαμβάνεται απ' 
αυτούς, υπολογίζεται επί του συνόλου των τακτικών τους 
μηνιαίων αποδοχών. Στη ρύθμιση αυτή δεν υπάγονται οι 
υπάλληλοι των ο.τ.α. Με την επιχειρούμενη με την 
παράγραφο 3 ρύθμιση, για λόγους ίσης μεταχείρισης, οι 
διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 1943/1991, θα εφαρμόζονται 
και στους υπαλλήλους των ο.τ.α..

Με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 4 και 5 επιδιώκεται:
(α) Να ερωτώνται οπωσδήποτε οι ο.τ.α. των οποίων οι 

υπάλληλοι αποσπώνται, πριν την υπογραφή της απόφασης 
απόσπασης και
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(β) Η μισθοδοσία των αποσπωμενων από τους ο.τ α. 
υπαλλήλων, ως και η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών 
τους προς τα ταμεία ασφάλισής τους να βαρύνουν την 
υπηρεσία στην οποία αποσπώνται. Οι ρυθμίσεις αυτές 
κρίνονται αναγκαίες τόσο για την προστασία του αυτοδιοί
κητου των ο.τ.α., όσο και για λόγους ίσης μεταχείρισης, 
αφού η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
αποσπώμενων υπαλλήλων από άλλους φορείς στους ο.τ.α. 
καταβάλλονται από τους ο.τ.α..

Η ρύθμιση της παραγράφου 6 κρίνεται αναγκαία για 
λόγους ίσης μεταχείρισης των προέδρων, μελών και 
γραμματέων των υπηρεσιακών συμβουλίων των υπαλλήλων 
των ο.τ.α. με τους προέδρους μέλη και γραμματείς των 
υπηρεσιακών συμβουλίων των υπαλλήλων του Δημοσίου, οι 
οποίοι λαμβάνουν αποζημίωση για τη συμμετοχή στις 
συνεδριάσεις του υπηρεσιακού συμβουλίου, με την πρου- 
πόθεετη ότι αυτές γίνονται μετά το πέρας του κανονικού 
ωραρίου εργασίας.

Με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 7 έως και 9 ορίζεται 
ότι το προσωπικό που προσλήφθηκε με σχέση ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου από την 31-12-1990 και μετά 
ήτοι μετά την 31-12-1989 και υπηρετεί και σήμερα στους 
ο.τ.α., κατατάσσεται σε θέσεις προσωπικού με σχέση 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται 
αναγκαία αφορά το προσωπικό αυτό καλύπτει πάγιες 
ανάγκες των ο.τ.α.. Η απλή μετατροπή της σχέσης των 
ανωτέρω διοριοθέντων υπαλλήλων δεν επιβαρύνει οικονο
μικά τους ο.τ.α..

Με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 10 και 14 ορίζεται ότι 
οι θέσεις του προσωπικού στους κλάδους που αναφέρονται 
σ' αυτές τις διατάζεις μετατρέπονται ευθύς ως κενωθούν 
σε θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, προκειμένου οι ο.τ α. να αποκτήσουν κάποια 
ευελιζία στη λειτουργία τους.

Με την παράγραφο 15 προσαρμόζονται οι διατάζεις του 
ν. 1188/1981 προς τις αντίστοιχες του υπαλληλικού κώδικα, 
καθόσον αφορούν τις προϋποθέσεις χορήγησης εκπαιδευ
τικών αδειών. Αυτά γίνεται για λόγους ίσης μεταχείρισης 
του προσωπικού των ο.τ.α. προς αυτό του Δημοσίου.

Αρθρο 13

Με τις παραγράφους 1 έως και 7 ρυθμίζονται διαδικαστικά 
θέματα πρόσληψης προσωπικού για την εκτέλεση έργων 
με αυτεπιστασία με σκοπό τη διευκόλυνση των ο.τ.α. στην 
εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία. Η ρύθμιση αυτή δημιουρ
γεί προϋποθέσεις αποτελεσματικής εκτέλεσης των έργων 
των ο.τ.α. και αποτελεί ικανοποίηση πάγιου αιτήματος της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι ρυθμίσεις της παραγρ. 8 προτείνονται προκειμένου να 
τακτοποιηθεί οριστικά κάθε αμφισβήτηση για το εάν στα 
χρηματικά όρια που διαλαμβάνονται στις διατάζεις των π.δ. 
των 28/1980, 323/1989 και 171/1987 περιλαμβάνεται ή όχι 
ο Φ.Π.Α.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διατηρείται αναλλοίωτο το 
δικαίωμα που είχαν, προ πολλών ετών οι ο.τ.α. για την 
απευθείας ανάθεση έργων, προμηθειών και λοιπών εργα
σιών τους, όταν αυτές δεν υπερέβαιναν τα ποσά που 
ορίζονταν κάθε φορά από τις ειδικότερες διατάζεις που 
ίσχυσαν κάθε φορά γι' αυτούς, χωρίς να θίγεται η ουσία 
των σχετικών με το Φ.Π.Α. διατάζεων, οι οποίες επιβάλλουν 
όπως ο φόρος προστιθέμενης αζίας βαρύνει πάντοτε τον 
εργοδότη.

Άρθρο 14

Με τις διατάζεις του άρθρου αυτού συνιστώνται επιτρο

πές κωδικοποίησης του ν. 1188/1988, ο οποίος έχει υποστεί 
πάρα πολλές τροποποιήσεις και είναι δύσχρηστος.

Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία γιατί θα διευκολύνει 
τη σωστή εφαρμογή τόσο του ν. 1188/1981 από όλους του 
ο.τ.α. της χώρας, οι οποίοι σήμερα κατά μεγάλο ποσοστό 
δεν μπορούν να γνωρίζουν ποιες διατάζεις του νόμου αυτού 
ισχύουν.

Άρθρο 15

Με τις διατάζεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 
1491/1984 παρατάθηκαν για δύο έτη οι προθεσμίες των 
παραγράφων 1 και 2 του ν. 1080/1980 για την εκποίηση 
δημοτικών και κοινοτικών εκτάσεων που κατέχονται αυθαί
ρετα.

Επειδή και μετά τη ρύθμιση αυτή υπάρχουν πολλές 
εκκρεμότητες, γιατί οι ενδιαφερόμενοι δεν υπέβαλαν ε
μπρόθεσμα αιτήσεις, με τη διάταζη της παραγράφου 1 του 
άρθρου 17. δίνεται νέα διετής προθεσμία, ώστε να 
τακτοποιηθούν αυτές οι εκκρεμότητες.

Σκοπός της παραγράφου 2 είναι να παρασχεθεί η 
δυνατότητα ο αυτούς που κατείχαν αυθαίρετα κατά τη 
δημοσίευση του ν. 1832/1989 εκτάσεις, που ανήκουν στην 
κυριότητα του δήμου Λάρισας και βρίσκονται στην συνοικία 
’Πυροβολικά', να υποβάλουν αιτήσει ς για παραχώρηση μέσα 
σε νέα 6μηνη προθεσμία, δοθέντος ότι και μετά την ισχύ 
του ανωτέρω νόμου παραμένουν πολλές εκκρεμείς υποθέ
σεις με συνέπεια να δημιουργούνται προβλήματα μεταζύ 
των ενδιαφερομένων και του δήμου Λάρισας, ο οποίος 
συμφωνεί με τη ρύθμιση αυτή.

Σκοπός της ρύθμισης της παραγράφου 3 είναι, αφενός 
μεν να βοηθήσει οικονομικά τους δήμους και τις κοινότητες 
στην περιφέρεια των οποίων λειτουργούν υδατοκαλλιέρ
γειες, οι οποίοι δέχονται τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
από τη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων, αφετέρου δε 
να βοηθήσει στην ανάπτυζη των υδατοκαλλιεργειών. Πα
ράλληλα με τη ρύθμιση αυτή ία) κάμπτονται οι σοβαοές 
αντιρρήσεις των ο.τ.α. για τη δημιουργία των μονάδων 
υδατοκαλλιεργειών (β) επέρχεται ανάπτυζη της περιοχής 
λόγω των σοβαρών επενδύσεων και δημιουργούνται νέες 
θέσεις εργασίας και (γ) το ποσό των μισθωμάτων (130 
εκατ.) που χάνει το κράτος αναπληρώνεται και υπερκαλύ
πτεται από την επιβολή του Φ.Π.Α.

Με τις διατάζεις του άρθρου 74 του ν. 1541/1985 η 
εκμετάλλευση των κάθε μορφής δασών που ανήκουν στο 
Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα 
παραχωρείται υποχρεωτικά στους δασικούς συνεταιρισμούς. 
Η ρύθμιση αυτή αφορά και τους δήμους και τις κοινότητες.

Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με το 
άρθρο 102 του Συντάγματος απολαύουν διοικητικής αυτο
τέλειας. Κατά συνέπεια η διοίκηση και εκμετάλλευση της 
περιουσίας τους ανήκει αποκλειστικά σ' αυτούς.

Με την υφιστάμενη ρύθμιση στην ουσία αναιρείται η 
διοικητική αυτοτέλεια των ο.τ.α., αφού τη συγκεκριμένη 
αρμοδιότητά του αναλαμβάνουν όργανα του κράτους. Η 
ρύθμιση αυτή δημιούργησε πολλά προβλήματα και διενέζεις 
μεταζύ τοπικής αυτοδιοίκησης και διοίκησης, με αποτέλεσμα 
να υπάρχουν προβλήματα στην εκμετάλλευση των δημοτι
κών και κοινοτικών δασών. Για τους ανωτέρω λόγους με 
τις διατάζεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 προτείνεται 
να εζαιρεθούν από τη ρύθμιση του άρθρου 74 του ν. 
1541/1984 οι δήμοι και οι κοινότητες, ώστε η εκμετάλλευση 
των δασών που ανήκουν στην ιδιοκτησία τους να γίνεται 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του δημοτικού και κοινοτικού 
κώδικα (ν. 1065/1989 - άρθρο 187) που διέπει την 
εκμετάλλευση της περιουσίας τους.
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Αρθρο 16

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του π.δ. 
23/1989 μεταξύ των πόρων των συνδέσμων είναι και οι 
ροσοδοι από τους φόρους, τα τέλη και τα δικαιώματα που 
τιβάλλονται υπέρ του συνδέσμου. Με τη μέχρι σήμερα 
'χύουσα νομοθεσία, δεν έχει επιβληθεί υπέρ των συνδέ- 
μων κανένας φόρος, τέλος ή δικαίωμα. Έτσι την κάλυψη 
ων δαπανών άσκησης μιας δραστηριότητας που ανατίθεται 
ε κάποιο σύνδεσμο, τα αντίστοιχα τέλη επιβάλλονται και 
,σπράττονται από τα μέλη του συνδέσμου (δήμους ή 
οινότητες), οι οποίοι στη συνέχεια τα αποδίδουν στο 
ύνδεσμο. Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργούνται 
ροβλήματα μεταξύ του συνδέσμου και των μελών του, 
ιατί τις περισσότερες φορές τα μέλη του συνδέσμου δεν 
,ποδίδουν εγκαίρως τα οφειλόμενα ποσά, ή δεν τα 
ποδίδουν καθόλου με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλη- 
ατων στη λειτουργία των συνδέσμων λόγω οικονομικής 
δυναμίας να καλύψουν τις δαπάνες της αντίστοιχης 
πηρεσίας που προσφέρουν.
Με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

6 επιχειρείται η αντιμετώπιση του ανωτέρω προβλήματος 
c τη θέσπιση της δυνατότητας να επιβάλλουν και να 
,σπράττουν οι σύνδεσμοι σύμφωνα με την ισχύουσα 
ομοθεσία τέλη, εφόσον παρέχουν τις αντίστοιχες υπηρέ
τες.
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 805/1971 προ

κόφτηκε πρόστιμο 100 δραχμών για την παράβαση των 
ιατάξεων περί καθαριότητας των πόλεων, καθώς επίσης 
τι πρόστιμο 200 δραχ. για την παράβαση των διατάξεων 
ερί κοινής ησυχίας. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του 
ρθρου 59 του ν. 1416/1984 τα παραπάνω πρόστιμα 
ναπροσαρμόσθηκαν σε 1.000 και 2.000 δραχμ. αντίστοιχα. 
Με τη ρύθμιση της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού τα 

νωτέρω πρόστιμα αναπροσαρμόζονται σε 10.000 και 
5.000 δραχμ. αντίστοιχα, γιατί πιστεύουμε, ότι η απειλή 
τιβολής μεγάλων χρηματικών προστίμων θα συντελέσει 
τη διατήρηση της καθαριότητας και του περιβάλλοντος 
ενικότερα. που συνεχώς επιβαρύνεται με κάθε μορφής 
ίιπους. Με τη ρύθμιση αυτή περαιτέρω διευκρινίζεται ότι 
τ παραπάνω πρόστιμα είναι ανεξάρτητα από αυτά που 
τορούν να επιβάλλουν οι δήμοι και οι κοινότητες με 
τνονιστική απόφαση του συμβουλίου τους για την τήρηση 
ΐς καθαριότητας των πόλεων.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 16 εναρμονίζεται η 

ημοτική και κοινοτική νομοθεσία προς τη νομοθεσία που 
χύει για την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου.
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1080/1980 
/απροσαρμόσθηκε το δικαίωμα βοσκής σε 8 έως 16 
οαχμές για κάθε μικρό ζώο και 16 έως 32 δραχμές για 
τθε μεγάλο ζώο, του κάθε δημότη. Επειδή από το έτος 
980 μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει καμιά αναπροσαρμογή 
;υ παραπάνω δικαιώματος παρά την αύξηση της τιμής του 
ιέατος των λειτουργικών δαπανών των ο.τ.α. του κόστους 
ον έργων για τη βελτίωση των βοσκοτόπων, του τιμάριθ- 
ου και του κόστους ζωής γενικότερα, με την προτεινόμενη 
.ιθμιση της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού, αυξάνεται 
ο δικαίωμα βοσκής σε 70 έως 120 δραχμές για κάθε μικρό 
οο και 120 έως 180 δραχμές για κάθε μεγάλο ζώο, ώστε 
ι ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα (παράγρ. 5). 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 25/1975 τα τέλη 
-θαριότητας επιβάλλονται σε στεγασμένους ή μη χώρους, 
ιό τα δικαστήρια κρίθηκε ότι και τα θερμοκήπια αποτελούν 
'εγασμένους χώρους, οι οποίοι υπόκεινται στο τέλος 
ιθαριότητας. Επειδή όμως τα θερμοκήπια, ανεξαρτήτως 
1 είναι στεγασμένοι χώροι αποτελούν γεωργικές εκμεταλ- 
•ύσεις με ελεγχόμενες συνθήκες κλιματισμού με τη

ρύθμιση της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού διευκρινίζεται, 
ότι οι ως άνω χώροι που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
και μονο για γεωργική εκμετάλλευση δεν υπόκεινται στο 
τέλος καθαριότητας, γιατί διαφορετικά θα υπήρχε υπέρμε
τρη επιβάρυνση των θερμοκηπίων, λόγω της μεγάλης 
επιφανειάς τους (παράγρ. 6).

Αρθρο 17

Με τις διατάξεις του άρθρου 17 δίδεται η ευχέρεια στους 
υπόχρεους που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση ή έχουν 
υποβάλλει ανακριβή, για την καταβολή του τέλους παρε- 
πιδημούντων και του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων 
κέντρων διασκεδάσεως κ.λπ., να διακανονίσουν τις οφειλές 
τους προς τους ο.τ.α. με την υποβολή αρχικής ή συμπλη
ρωματικής δήλωσης χωρίς την επιβολή οποιουδήποτε 
προστίμου.

Επίσης παρέχεται η ευχέρεια να διακανονισθούν οριστικά 
και οε σύντομο χρονικό διάστημα φορολογικές υποθέσεις 
που εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Με τις ρυθμίσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα στους 
ο.τ.α. να εισπράξουν έσοδα από τα παραπάνω τέλη, τα 
οποία είτε δεν είχαν δηλωθεί, είτε εκκρεμούσε γι' αυτά 
προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων, με αποτέλεσμα να 
αναστέλλεται η είσπραξή τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Περαιτέρω με τις διατάξεις αυτές, προβλέπεται η από
δοση των τελών παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων 
εσόδων κέντρων διασκέδασης κ.λπ. μέσα στον ίδιο χρόνο 
που αποδίδεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για 
διευκόλυνση των υποχρέων.

Αρθρο 18

Από τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 1 του ν. 
1491/1984, προβλέπεται ότι για κάθε είδος εμπορικής 
διαφήμισης που επιτρέπεται από το νομο απαιτείται άδεια 
του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητας.

Με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου και του άρθρου 6 του 
ίδιου νόμου ορίζεται, ότι οι διαφημίσεις διενεργούνται σε 
πλαίσια στοιχεία, οι προδιαγραφές των οποίων καθορίζονται 
με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και ΠΕ.ΧΟ.Δ.Ε. 
και των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων.

Οπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, οι δήμοι 
και οι κοινότητες έχουν μεν αρμοδιότητα να χορηγούν άδεια 
για τις διαφημίσεις, όχι όμως και για την τοποθέτηση των 
πλαισίων στοιχείων μέσα στα οποία διενεργούνται αυτές.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρατηρείται σήμερα αθρόα 
τοποθέτηση παράνομων διαφημιστικών πλαισίων, χωρίς να 
υπάρχει αρμόδιο όργανο για τον προληπτικό έλεγχο 
τοποθέτησης αυτών.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 1 του 
άρθρου 18 επιδιώκεται η κάλυψη του νομοθετικού κενού 
και δίνεται η αρμοδιότητα στους δήμους και τις κοινότητες 
να χορηγούν άδεια και για την τοποθέτηση των πλαισίων 
στοιχείων των διαφημίσεων, ώστε να υπάρχει έλεγχος κατά 
την τοποθέτηση.

Από τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγρ. 1 του 1491/1984, 
παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και τις κοινότητες 
στις περιπτώσεις που διενεργείται παράνομη διαφήμιση να 
επαναφέρουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση.

Από την παραπάνω όμως διάταξη, δεν προκύπτει σαφώς 
αρμοδιότητα των δήμων και κοινοτήτων για την αφαίρεση 
ή κατεδάφιση των παράνομων διαφημίσεων, που διενερ- 
γούνται σε ιδιωτικά ακίνητα (οικόπεδα ή κτίρια), ούτε 
προβλέπεται διαδικασία αφαίρεσης ή κατεδάφισης των 
παρανόμων αυτών διαφημίσεων.

Επίσης, δεν αντιμετωπίζεται η εξεύρεση από τους ο.τ.α.
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των δαπανών για την επαναφορά των πραγμάτων στην 
προηγούμενη κατάσταση, που πολλές φορές είναι σημα
ντικές.

Έτσι, με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 επιδιώκεται 
περαιτέρω η επίλυση του θέματος αυτού και ανατίθεται 
στους δήμους και τις κοινότητες η αποκλειστική αρμοδιό
τητα για την αφαίρεση των παράνομων διαφημίσεων, είτε 
αυτές διενεργούνται σε κοινόχρηστους χώρους των ο.τ α., 
είτε σε ιδιωτικά ακίνητα. Παράλληλα δίνεται η ευχέρεια 
καταλογισμού της απαιτούμενης δαπάνης σε βάρος των 
υπαιτίων.

Τέλος με τις διατάζεις των παρ. 3 έως και 9 του άρθρου 
23 διευκρινίζονται οι οικείες διατάζεις, γιατί δημιούργησαν 
ερμηνευτικά προβλήματα κατά την εφαρμογή τους.

Αρθρο 19

Από τις διατάζεις του ν.δ. 1908/1972, όπως τροποποιή
θηκε με το ν. 677/1977, προβλέπεται η κράτηση 2% επί 
των ετήσιων εσόδων που κατανέμονται στους ο.τ α. από 
το Υπουργείο, για την, με δανεισμό, χρηματοδότηση δήμων 
και κοινοτήτων πληθυσμού μέχρι 20 000. για την εκτέλεση 
κοινωφελών έργων.

Επειδή μέχρι σήμερα το μέτρο αυτό λειτούργησε με 
άριστα αποτελέσματα αφού δίνει τη δυνατότητα χορήγησης 
άτοκων δανείων σε δήμους και κοινότητες με μικρό 
πληθυσμό, για την εκτέλεση αναγκαίων μικρών κοινωφελών 
έργων, με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγρ. 1 του 
άρθρου 21 παρατείνεται η προθεσμία του άρθρου 26 παρ. 
10 του ν. 1828/1989, ώστε να συνεχιστεί ακώλυτα η 
δανειοδότηση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που 
έχουν άμεση ανάγκη εκτέλεσης κάποιου κοινωφελούς 
έργου.

Με τη ρύθμιση της παραγρ. 2 του ίδιου άρθρου δίνεται 
η δυνατότητα χορήγησης άτοκων δανείων και αε συνδέ
σμους των ο.τ α. με συνολικό πληθυσμό των ο.τ.α. που 
μετέχουν στο σύνδεσμο μέχρι 20.000 κατοίκους.

Αρθρο 20

Με τις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 έως και 3 επιδιώκεται 
η μεταβίβαση κατά νόμιμο τρόπο στους ο.τ.α. της αρμο
διότητας για επιλογή της ανάθεσης ή αφαίρεσης της 
αντιπροσώπευσης του Ο.Τ.Ε. στα τηλεπικοινωνιακά πρα
κτορεία ή τηλεφωνεία.

Σημειώνεται, ότι η αρμοδιότητα αυτή είχε μεταβιβαστεί 
στους ο.τ.α από του έτους 1983 με κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Εσωτερικών και Συγκοινωνιών, πλην όμως οι 
αποφάσεις αυτές κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρά
τειας ότι είχαν εκδοθεί χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη 
νομοθετική εζουσιοδότηση

Αρθρο 21

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, ο Υπουργός Εσωτερικών 
θα μπορεί να αυζομειώνει τα χρηματικά όρια μέχρι τα οποία 
μπορεί να γίνεται α) πρόχειρος διαγωνισμός και β) απευ
θείας ανάθεση, προμηθειών από τους ο.τ.α., τα οποία 
σήμερα με το ν. 1797/1988 περιορίζονται σε δρχ. 1.000.000 
και 300.000, αντίστοιχα, για κάθε συγκεκριμμένη προμήθεια.

Επισημαίνουμε στο σημείο αυτό ότι τα υπόψη ποσά μέχρι 
τα οποία μπορούν σήμερα οι ο.τ.α. να διενεργούν πρόχειρο

διαγωνισμό ή απευθείας ανάθεση, βάσει των διατάζεων του 
Δ.Κ.Κ. ανέρχονται στις 1.500.000 δρχ για κοινότητες και
2.000.000 δρχ. για δήμους και κατά συνέπεια υπολείπονται 
των ποσών που ορίζονται με το ν. 1797/1988. Πέραν αυτών 
είναι γνωστό ότι η αρμοδιότητα αυζομείωσης των ποσών 
αυτών μεταζύ των άλλων ανήκει στον Υπουργό Εσωτερικών 
σύμφωνα με το άρθρο 288 του ΔΚΚ (π.δ. 323/1989) και 
δεν είναι επιτρεπτή η οπισθοδρόμιση, επιπρόσθετα, σύμ
φωνα με το άρθρο 38 του ν. 2000/1991 δόθηκε κατά 
τροποποίηση της παρ.5 του άρθρου 11 του ν. 1797/1988, 
η αρμοδιότητα αποκλειστικά στον αρμόδιο κατά περίπτωση 
υπουργό, της έγκρισης των οικείων κανονισμών προμηθειών 
των φορέων που εποπτεύει, ενώ την ανωτέρω αρμοδιότητα 
είχαν σύμφωνα με τις προισχύουσες ανωτέρω διατάζεις οι 
Υπουργοί Β.Ε.Τ., Εμπορίου και ο αρμόδιος κατά περίπτωση 
υπουργός, προφανώς για συντόμευση, απλούστευση των 
διαδικασιών και στο πνεύμα των προσπαθειών του Υπουρ
γείου Προεδρίας της Κυβέρνησης για περιορισμό των 
διοικητικών πράζεων που απαιτούν συνυπογραφή από 
περισσότερους του ενός υπουργούς.

Αρθρο 22

Επειδή από της ενάρζεως ισχύος των διατάζεων του 
π.δ/τος 265/1989 οι Έλληνες εκλογείς κλήθηκαν, μέσα σε 
μικρό χρονικό διάστημα, να μετάσχουν σε τρεις γενικές 
βουλευτικές εκλογές, μία γενική εκλογή ανάδειζης δημο
τικών και κοινοτικών αρχών και μία αναπληρωματική εκλογή 
στη Β' εκλογική περιφέρεια Αθηνών, η οποία αναμφίβολα 
είχε τις ιδιαιτερότητές της. συνταγματικές και πολιτικές, 
είναι επόμενο οι εκλογείς, είτε λόγω κοπώσεως είτε άλλων 
ειδικών προβλημάτων και υποχρεώσεών τους, να μην 
μπόρεσαν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Εν όψει των ανωτέρω πραγματικών δεδομένων κρίνεται 
αναγκαία η υπόψη ρύθμιση με την οποία επιχειρείται να 
εζαλειφθεί με παραγραφή το αζιόποινο άρθρο 108 του 
π δ/τος 265/1989, όπως άλλωστε έγινε και στο παρελθόν 
για παρόμοιες συνθήκες.

Αρθρο 23

Με την παράγραφο 1 καταργούνται οι διατάζεις των 
άρθρων 11 και 12 του ν. 2280/1940 και θεωρούνται ότι δεν 
ίσχυοαν ποτέ.

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 καταργούνται από 
της ισχύος του υπό ψήφιση νόμου:

(α) το άρθρο 76 του ν. 1892/1990, με το οποίο είχε 
δημιουργηθεί δυνατότητα αύζησης του μετοχικού κεφαλαίου 
της ελληνικής εταιρείας τοπικής ανάπτυζης και αυτοδιοί
κησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.). κατά τρόπο διάφορο αυτού που προ
βλέπει ο νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες. Διευκρινίζεται 
ότι το καταργούμενο άρθρο δεν εφαρμόσθηκε ποτέ μέχρι 
σήμερα, (β) η παράγραφος 3 του άρθρου 73 ζ' του ν. 
1900/1990, με την οποία ορίζεται ότι αν ασκηθεί αναίρεση 
κατ' αποφάσεων που αφορούν τις δημοτικές και κοινοτικές 
εκλογές, στο Συμβούλιο της Επικράτειας, το δικαστήριο 
αυτό πρέπει να κρίνει την υπόθεση και στην ουσία, έστω 
και αν η υπόθεση δεν είναι εκκαθαρισμένη κατά το 
πραγματικό μέρος. Η κατάργηση της ως άνω διάταζης 
κρίνεται αναγκαία μετά την 1545/1992 απόφαση του Σ.τ.Ε. 
με την οποία οι διατάζεις της παραγρ. 3 του άρθρου 73 ζ' 
του ν. 1900/1990 κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές.
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Αρθρο 24

Με την ακροτελεύτια διάταξη ορίζεται ο χρόνος έναρξης 
αχύος των διατάξεων του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

Αθήνα 26 Οκτωβρίου 1992

3. Οπου αναφέρονται αριθμοί να γράφονται πρώτα 
ολογράφως και μετά σε παρένθεση αριθμητικώς.

4. Οπου γίνεται σύντμηση τίτλων να αναφέρεται μόνο 
κατά την πρώτη μνεία πλήρης ο τίτλος και σε παρένθεση 
τα αρχικά γράμματα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Σωτ.Κούβελας Μ. Παπακωνσταντίνου

Β' Ειδικές παρατηρήσεις
1. Στον τίτλο του νομοσχεδίου μετά τη λέξη: ’ιθαγένειας' 

να προστεθεί κόμμα.

2. Στο άρθρο 1 η διάταξη της παρ. 3 να οποτελέσει 
περιεχόμενο της παρ. 2. γιατί αναφέρεται στο ίδιο θέμα.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Νικ.Κλείτος

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Στεφ.Μάνος

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

3. Στο άρθρο 2 στους στίχους 4-6 το κείμενο: ’που η 
θέση... Εσωτερικών.' να διατυπωθεί ως εξής: 'που η θέση 
του εν λόγω νομάρχη είναι κενή ή όταν αυτός απουσιάζει 
ή κωλύεται αναπληρωτής ορίζεται με απόφαση του Υπουρ
γού Εσωτερικών άλλος νομάρχης της αυτής περιφέρειας.'.

Σωτ. Χατζηγάκης Ιωάν. Βαρβιτσιώτης

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θεόδ. Αναγνωστόπουλος Αχ. Καραμανλής

4. Στο άρθρο 3:
α) Στην παρ. 1 στον τρίτο στίχο μετά τη λέξη: 

'περιφέρειας' να προστεθεί κόμμ.α και η λέξη: 'ανάλογα' 
να ορθογραφηθεί: 'αναλόγως'.

β) Στην παρ. 2 στο δεύτερο στίχο ο αριθμός '3' να 
διορθωθεί σε: '2'.

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Νικ. Γκελεστάθης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεδρίαση αριθμός 105 της 11 Νοεμβρίου 1992, ώρα 
V00 μ.μ.

Συνεδρίασε το τμήμα Β' της Κεντρικής Νομοπαρασκευα
στικής Επιτροπής και παρευρέθηκαν οι Γ. Βολτής. Επίτιμος 
"'ντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, Α. Φαρμάκης kci Σ. Χαραλα- 
ιπίδης, σύμβουλοι επικράτειας, Κ. Τράκας, σύμβουλος Ε.Σ. 
εισηγητής), Δ. Κονδύλης και Κ. Λυμπερόπουλος, αρεοπα
γίτες. Μ. Βεκρής, νομικός σύμβουλος του Κράτους (ειση- 
•ητής), Γ. Παπαμεντζελόπουλος και Ν. Σακελλαρίου, πά- 
ιεδροι ΣτΕ και Γ. Μαγουλάς, επίκουρος καθηγητής πανε- 
ιιστημίου γλωσσολογίας και επεξεργάστηκε σχέδιο νόμου 
ου Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο ’Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του 
■ ώδικα της ελληνικής ιθαγένειας, του δημοτικού και κοινο
τικού κώδικα, των διατάξεων για τις προσόδους των οτα 
αι άλλες διατάξεις'.
Γραμματέας ο Σ. Κοτσιώνης.
Παρευρέθηκαν επίσης οι εκπρόσωποι του υπουργού Δ. 

•Ιανιατάκος. I. Αρβανιτάκης. Λ. Γκεσσόπουλος, X. Λάμπρου, 
<. Ψάλτου και θ. Καραγιαννίδου.

Η Επιτροπή επεξεργάστηκε το σχέδιο νόμου και διετύ- 
ιωσε τις εξής παρατηρήσεις:

Α' Γ ενικές παρατηρήσεις
1. Όπου αναφέρονται περισσότεροι υπουργοί να τίθενται 

ε την καθιερωμένη σειρά.

2. Όπου αναφέρονται αριθμοί νόμων και διαταγμάτων να 
•ην παρατίθεται ο τίτλος, αλλά να τίθεται σε παρένθεση, 
-όνο κατά την πρώτη μνεία, ο αριθμός του φύλλου της 
σφ. Κυβ. λ.χ. ν. 1622/1986 (Α' 92).

5. Στο άρθρο 4:
α) Στην παρ. 1 και στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.δ. 

3370/1955. που αντικαθίσταται:
αα) Στην περ. α, πέμπτο στίχο, αντί των λέξεων: 'που 

την' να τεθούν οι λέξεις: 'ο οποίος τη'.
ββ) Στην περ. γ, εδεύτερο στίχο, αντί των λέξεων: 

'προσκόμισης της άδειας' να τεθούν οι λέξεις: 'να 
προσκομισθεί η άδεια'.

β) Στην παρ. 2:
αα) Στο δεύτερο στίχο να απαλειφθούν οι λέξεις: 'που 

έχει'.
ββ) Στους στίχους 3 και 4 το κείμενο: 'από .... 

προηγούμενης." νσ διατυπωθεί ως εξής: 'παρέλευση διετίας 
από την απόρριψη της προηγούμενης.'.

γγ) Στους στίχους 4-8 το κείμενο: 'Εκκρεμείς .... 
διατάξεις." να αποτελέσει περιεχόμενο νέας παραγράφου 
με αριθμό 3, γιατί δεν αναφέρεται στο ίδιο θέμα, με τις 
εξής διορθώσεις στον πέμπτο στίχο: μετά τις λέξεις: 
'αιτήσεις-δηλώσεις' να προστεθούν οι λέξεις: 'για πολιτο
γράφηση' και στον έκτο στίχο αντί των λέξεων: 'νόμου 
αυτού' να τεθεί: 'παρόντος νόμου' και να απαλειφθεί η 
λέξη: 'τυπικές'.

6. Στο άρθρο 5, τρίτο στίχο, να απαλειφθεί το κόμμα.

7. Στο άρθρο 6:
α) Στον τίτλο του άρθρου να απαλειφθούν οι λέξεις: 'στα 

μητρώα .... βιβλία'.
β) Στους στίχους 2-3 να προστεθεί κόμμα μετά ης λέξεις: 

'βιβλία' και 'τους' και η έκφραση: 'με βάση τα στοιχεία* να 
διατυπωθεί: 'βάσει των στοιχείων'.

γ) Στο δέκατο στίχο αντί των λέξεων: 'για το οποίο' να 
τεθεί: 'για τον καθορισμό του οποίου'.

8. Στο άρθρο 7 και στο άρθρο 18α, που προστίθεται στο 
π.δ. 323/1989:

α) Να απαλειφθούν τα εισαγωγικά μετά τον αριθμό του 
άρθρου 18α.

β) Στην παρ. 1, δεύτερο στίχο, η λέξη: 'που' να διορθωθεί


