ΑΡΙΘ.: 197/78
Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΦΕΚ: 43Α

Π.Δ. 197/78 (ΦΕΚ Α' 43) : Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον
νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής
ενώσεως των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΠΟΥ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Π.Δ. 197/78 ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΛΕΞΗ
"ΝΟΜΑΡΧΗΣ" ΕΦΕΞΗΣ ΝΟΕΙΤΑΙ Ο "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ" - ΤΡΟΠΟΠ. ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 Α').
Έχοντες υπόψει :
1. Τας διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 215/75 "περί επαναφοράς εν ισχύι του
Ν.Δ./τος 2189/52 περί τοπικών ενώσεων και κεντρικής ενώσεως δήμων και
κοινοτήτων της Ελλάδος, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μέχρι 20ης Απριλίου
1967 τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως ενίων διατάξεων αυτού
ως και καταργήσεως συναφών διατάξεων".
2. Την υπ. αριθμ. 99685/77 κοινήν απόφασιν του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού των Εσωτερικών περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων, εις τον Υφυπουργόν
Εσωτερικών προτάσει του επί των Εσωτερικών Υφυπουργού αποφασίζομεν :

Άρθρο μόνο :
Κωδικοποιούνται εις ενιαίον κείμενον νόμου αι διατάξεις του επαναφερθέντος σε
ισχύ δυνάμει του άρθρου 1 του Ν. 215/75 Ν.Δ. 2189/52 "περί τοπικών ενώσεων
και κεντρικής τοιαύτης των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος ως
ετροποποιήθησαν συνεπληρώθησαν και αντικατεστάθησαν δι' ενίων διατάξεων των
κάτωθι νόμων και νομοθετικών διαταγμάτων" :
α) Ν.Δ. 3033/54 "περί των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων" (άρθρον 77).
β) Ν.Δ. 3388/55 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 3033/54 "περί
των εσόδων των δήμων και κοινοτήτων και άλλων τινών διατάξεων" (άρθρον 16).
γ) Ν.Δ. 3777/57 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της
νομοθεσίας περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων και του δημοτικού και
κοινοτικού κώδικος" (άρθρον 9).
δ) Ν.Δ. 3968/59 "περί τροποποιήσεως του Ν.Δ. 2189/52,
αφορώντος εις τας τοπικάς ενώσεις και την κεντρικήν τοιαύτην των δήμων και
κοινοτήτων της Ελλάδος" (άρθρον μόνον).
ε) Ν.Δ. 4260/62 "περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την Γενικήν Διεύθυνσιν
Διοικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών" (άρθρον 73). στ) Ν. 4337/64 "περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων της περί εκλογής των δημοτικών και
κοινοτικών αρχών νομοθεσίας" (άρθρον 19).
ζ) Ν. 215/75 "περί επαναφοράς εν ισχύι του Ν.Δ. 2189/52 "περί τοπικών ενώσεων
και κεντρικής ενώσεως δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος" ως ετροποποιήθη και
συνεπληρώθη μέχρι της 20ης Απριλίου 1967, τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και
αντικαταστάσεως ενίων διατάξεων αυτού ως και καταργήσεως συναφών
διατάξεων" (άρθρα 1 έως 7).
θ) Ν. 715/77 "περί αντικαταστάσεως του άρθρου 10 του Ν.Δ. 2189/52 "περί
τοπικών ενώσεων και κεντρικής τοιαύτης των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδας"
έχουσαι ούτω :

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ : ΣΥΣΤΑΣΙΣ - ΣΚΟΠΟΙ - ΠΟΡΟΙ
Άρθρον 1 : Σύστασις όνομα και έδρα (Άρθρον 1 Ν.Δ. 2189/52)
1. Δια την μονιμωτέραν και ωργανωμένην συνεργασία των δήμων και κοινοτήτων
προς πραγματοποίησιν των κοινών αυτών σκοπών συνιστώνται :
α) Τοπικαί κατά περιφέρειαν νομού ενώσεις δήμων και κοινοτήτων, εις άς
συμμετέχουν υποχρεωτικώς ως μέλη άπαντες οι δήμοι οι κοινότητες και οι
σύνδεσμοι κοινοτήτων εκάστου νομού δια των νομίμων εκπροσώπων των.
β) Κεντρική Ένωσις Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος, εις ήν συμμετέχουν
υποχρεωτικώς άπασαι αι τοπικαί ενώσεις δήμων και κοινοτήτων του Κράτους δια
των νομίμων εκπροσώπων των.
2. Εκάστη κατά νομόν συνιστωμένη τοπική ένωσις φέρει την επωνυμίαν "Τοπική
Ένωσις Δήμων και Κοινοτήτων" συμπληρουμένην δια του ονόματος του οικείου
νομού, η δε Κεντρική Ένωσις ονομάζεται "Κεντρική Ένωσις Δήμων και Κοινοτήτων
της Ελλάδος".
3. Αι ανωτέρω κατά νόμον τοπικαί ενώσεις και η κεντρική τοιαύτη είναι νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αναγνωριζόμεναι ως τοιαύτα δια του παρόντος νόμου
και υπαγόμεναι υπό την εποπτείαν του Υπουργού των Εσωτερικών.
4. Έδρα εκάστης κατά νομόν τοπικής ενώσεως είναι η πρωτεύουσα του οικείου
νομού, της δε κεντρικής τοιαύτης αι Αθήναι.

Άρθρο 2 : Σκοποί (Άρθρον 2 Ν.Δ. 2189/52)
Αι κατά νόμον τοπικαί ενώσεις και η εκ τούτων προερχομένη Κεντρική Ένωσις
Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος σκοπούν την προαγωγήν της δημοτικής και
κοινοτικής διοικήσεως, την έρευναν και μελέτην δημοτικών και κοινοτικών
ζητημάτων την υποβοήθησιν της μεταξύ των οργανισμών τούτων συνεργασίας και
την συγκέντρωσιν και παροχήν στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών ή ειδικών
αυτών ζητημάτων.
Ειδικώτερον η Κεντρική Ένωσις διατυπώνει τας απόψεις αυτής επί των αφορώντων
τους δήμους και τας κοινότητας νομοσχεδίων, συνεργάζεται μετά των τοπικών
ενώσεων δήμων και κοινοτήτων προς επίλυσιν γενικών ζητημάτων και εκδίδει
δελτίον περί των αποτελεσμάτων της δημοτικής και κοινοτικής δραστηριότητας ή
και ετέρων θεμάτων αφορώντων την τοπικήν αυτοδιοίκησιν. Προς τον σκοπόν
τούτον εκχωρείται εις την Κεντρικήν Ένωσιν Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, ο εις
το δημόσιον περιελθών μετά την κατάργησιν της Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδος τίτλος του περιοδικού "Επιθεώρησις Τοπικής Αυτοδιοικήσεως".

"Άρθρο 3 : Πόροι (Άρθρον 3 Ν.Δ. 2189/52, άρθρον 77 Ν.Δ. 3033/54, άρθρον 5
παρ. 1 Ν. 215/75)
Οι τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων και η κεντρική ένωση δήμων και
κοινοτήτων Ελλάδος έχουν τους εξής πόρους:
α) Τις εισφορές των μελών τους, δήμων και κοινοτήτων που πραγματοποιούν
ετήσια τακτικά έσοδα πάνω από πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές. Οι εισφορές
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού των Εσωτερικών σε ποσοστό 1/2% μέχρι
1% επί των τακτικών εσόδων του προτελευταίου έτους που αφορά ο
προϋπολογισμός. Η εισφορά εγγράφεται ως υποχρεωτική στους προϋπολογισμούς
των υποχρέων οργανισμών. Από το παραπάνω ποσοστό 70% εισάγεται απευθείας
από τους ταμίες σε ειδικό λογαριασμό του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων
της έδρας του νομού με τον τίτλο "έσοδα τοπικής ένωσης" και αποτελεί περιουσία
και έσοδο αυτοτελούς διαχείρισης της αντίστοιχης τοπικής ένωσης. Το υπόλοιπο
ποσοστό 30% αποστέλλεται απευθείας στο κεντρικό κατάστημα του ταμείου
παρακαταθηκών και δανείων και εισάγεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό με τον τίτλο
"έσοδα κεντρικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδας" και αποτελεί

περιουσία και έσοδο αυτοτελούς διαχείρισης αυτής. "Αν ο υπόχρεος δήμος ή
κοινότητα δεν αποδώσει την παραπάνω εισφορά μέχρι τη λήξη της χρήσης
επιτρέπεται η παρακράτηση και απόδοσή της με απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών ύστερα από διαπίστωση και γνωστοποίηση από την τοπική ένωση
δήμων και κοινοτήτων και την Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος
από την τακτική οικονομική ενίσχυση που δικαιούται ο δήμος ή η κοινότητα, μέσα
στο πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους" (αντικ. του μέσα σε "" εδαφίου από την
παρ. 12 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 Α').
β) Τα έσοδα από συνδρομές του δελτίου που εκδίδει η κεντρική ένωση ή τα έσοδα
άλλων όμοιων εκδόσεων.
γ) Τα έσοδα από επιχειρήσεις και διαφημίσεις" (αντικ. του άρθρου 3 από την παρ.
1 του άρθρου 70 του Ν. 1416/84, ΦΕΚ Α' 18).
[Αρχή Τροποποίησης] “Οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, και 12 του
Π.Δ./τος 197/1978, καταργούνται, καθώς και κάθε άλλη διάταξη με την οποία
ρυθμίζονται διαφορετικά τα θέματα του παρόντος διατάγματος (από το άρθρο 39
του Π.Δ.48/99, ΦΕΚ-51 Α')[Τέλος Τροποποίησης].

ΜΕΡΟΣ Β' : ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' :
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 4 : Μέλη τοπικών ενώσεων.
Διοικούσα Επιτροπή (Άρθρον 4 Ν.Δ. 2189/52)
1. Εκάστη κατά νομόν τοπική ένωσις δήμων και κοινοτήτων αποτελείται από
πάντας τους δήμους, τας κοινότητας και τους συνδέσμους κοινοτήτων του νομού
και διοικείται υπό επιτροπής εξ εννέα μελών εξ ών τέσσερα εκπροσωπούν τους
δήμους τέσσερα τας κοινότητας και εν τους συνδέσμους κοινοτήτων. Ούτοι
εκλέγονται υπό γενικής συνελεύσεως πάντων των εκπροσώπων των δήμων,
κοινοτήτων και συνδέσμων δήμων ή κοινοτήτων κατά τας διατάξεις των άρθρων 6
και 7 του παρόντος, πλην του δημάρχου της πρωτευούσης του νομού "ή του υπ'
αυτού οριζομένου βοηθού δημάρχου" (προσθ. της μέσα σε "" φράσης της παρ. 1
του άρθρου 4 από το άρθρο 46 του Ν. 1080/80, ΦΕΚ Α' 246), όντος αυτοδικαίως
μέλους της διοικούσης επιτροπής. Ειδικώτερον ως προς την τοπικήν ένωσιν του
νομού Αττικής εκλέγονται ως μέλη της διοικούσης επιτροπής πέντε εκπρόσωποι
των δήμων, πέντε των κοινοτήτων και εις των συνδέσμων κοινοτήτων εφ' όσον
υφίστανται τοιούτοι.
2. Εις νομούς ένθα δεν υφίστανται εν ενεργεία σύνδεσμοι κοινοτήτων δεν
εκπροσωπούνται ούτοι παρά τη τοπική ενώσει, του αριθμού των μελών της
διοικούσης επιτροπής ταύτης περιοριζομένου κατά έν.

Άρθρον 5 : Μέλη διοικούσης επιτροπής και θητεία αυτών (Άρθρον 5 Ν.Δ.
2189/52) 1. Μέλη της διοικούσης επιτροπής της τοπικής ενώσεως είναι:
α) ως εκπρόσωποι των δήμων, δήμαρχοι β) ως εκπρόσωποι των κοινοτήτων,
πρόεδροι κοινοτήτων και κοινοτικοί σύμβουλοι, γ) ως εκπροσώποι των συνδέσμων
κοινοτήτων μέλη συμβουλίου συνδέσμων κοινοτήτων. Εις νομούς ένθα δεν
υφίστανται τέσσαρες ή πλείονες δήμοι εκπρόσωποι των δήμων παρά τη διοικούση
επιτροπή της τοπικής ενώσεως είναι: α) εάν υφίστανται εις μόνον δήμος, ο
δήμαρχος αυτοδικαίως και τρείς δημοτικοί σύμβουλοι οριζόμενοι δι' αποφάσεως
του δημοτικού συμβουλίου, β) εάν υφίστανται δύο δήμοι οι δύο δήμαρχοι
αυτοδικαίως και ανά εις δημοτικός σύμβουλος εξ εκάστου δήμου οριζόμενοι ως
άνω και γ) εάν υφίστανται τρείς δήμοι, οι τρείς δήμαρχοι αυτοδικαίως και εις
δημοτικός σύμβουλος εκ του δήμου της έδρας του νομού οριζόμενος ως άνω.

2. Η θητεία των μελών της διοικούσης επιτροπής της τοπικής ενώσεως ακολουθεί
την δημοτικήν περίοδον.

Άρθρον 6 : Εκπρόσωποι δημοτικών και κοινοτικών αρχών εις γενικήν συνέλευσιν
τοπικών ενώσεων (Άρθρον 6 Ν.Δ. 2189/52)
1. Εντός δύο μηνών το βραδύτερον από της εγκαταστάσεως των νέων δημοτικών
ή κοινοτικών αρχών, τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια, ή τα συμβούλια των
συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων, δι' αποφάσεως αυτών ορίζουν τον εκπρόσωπόν
των εις την κατά το άρθρο 7 παρ. 1 γενικήν συνέλευσιν της τοπικής ενώσεως του
νομού. Εκπρόσωποι εκάστου δήμου ή κοινότητος ή συνδέσμου κοινοτήτων παρά
τη γενική συνελεύσει δύναται να είναι οι εκλέξιμοι κατά τας διατάξεις του άρθρου
5 παρ. 1 ως μέλη της διοικούσης επιτροπής της τοπικής ενώσεως.
2. Αι αποφάσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και των τοιούτων των
συνδέσμων κοινοτήτων περί ορισμού των ανωτέρω εκπροσώπων ανακοινούνται
αμελλητί εις τον νομάρχην, όστις επιλύει και τα αναφυόμενα σχετικά ζητήματα.

Άρθρο 7 : Γενική Συνέλευσις. Εκλογή Διοικούσης επιτροπής τοπικών ενώσεων
(Άρθρα 7 και 8 Ν.Δ. 2189/52)
1. Εντός μηνός από της εκπνοής της κατά το άρθρον 6 παρ. 1 διμήνου
προθεσμίας, ο δήμαρχος της πρωτευούσης του νομού δια προκηρύξεως αυτού
καλεί τους ορισθέντας κατά τα άνω εκπροσώπους παρά τη τοπική ενώσει εις
ημέραν παρ' αυτού οριζομένην δια την συγκρότησιν γενικής συνελεύσεως προς
εκλογήν της διοικούσης επιτροπής της τοπικής ενώσεως και συζήτησιν γενικής
φύσεως θεμάτων τοπικής αυτοδιοικήσεως.
2. Πας εκπρόσωπος δήμου κοινότητος ή συνδέσμου κοινοτήτων επιθυμών να
εκλεγή μέλος της διοικούσης επιτροπής της τοπικής ενώσεως, υποβάλλει περί
τούτου δήλωσιν εις τον νομάρχην τρείς τουλάχιστον ημέρας προ της ορισθείσης
δια την διεξαγωγήν της γενικής συνελεύσεως.
Δύναται επίσης να είναι υποψήφιοι και οι προταθέντες υπό πέντε τουλάχιστον
εκπροσώπων της προτάσεως αυτών κατατιθεμένης εις τον νομάρχην ως άνω.
3. Η εκλογή των μελών της διοικούσης επιτροπής της τοπικής ενώσεως γίνεται δια
μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας εκλεγέντες δε θεωρούνται οι κατά ταύτην
σχετικώς πλειοψηφίσαντες. Εν περιπτώσει ισοψηφίας μεταξύ εκπροσώπων της
αυτής κατηγορίας οργανισμού δήμων κοινοτήτων και συνδέσμων δήμων ή
κοινοτήτων προτιμάται ο εκπρόσωπος της μη αναδειξάσης εκπρόσωπον επαρχίας
παρά τη διοικούση επιτροπή της τοπικής ενώσεως και εάν πάσαι ανέδειξαν
τοιούτους ενεργείται κλήρωσις παρά του προέδρου της συνελεύσεως και εν τη
αυτή συνεδρία.

Άρθρο 8 : Εκλογή προεδρείου διοικούσης Επιτροπής. Προσωρινή άσκησις
αρμοδιοτήτων προέδρου των τοπικών ενώσεων (Άρθρο 9 Ν.Δ. 2189/52, άρθρον
μόνον παρ. 3 Ν.Δ. 3968/59 και άρθρον 3 Ν. 215/75)
1. Μετά την κατά τα άνω εκλογήν τα μέλη της διοικούσης επιτροπής εκάστης
τοπικής ενώσεως συνέρχονται εν τη έδρα της τοπικής ενώσεως τη προσκλήσει και
υπό την προεδρίαν του δημάρχου της πρωτεούσης του νομού και εκλέγουν μεταξύ
αυτών τον πρόεδρον, αντιπρόεδρον και γραμματέα της διοικούσης επιτροπής.
Κατά την αυτήν συνεδρίαν εκλέγονται μεταξύ των μελών της επιτροπής και ανά εν
μέλος εκ των εκπροσώπων α) των δήμων β) των κοινοτήτων ή των συνδέσμων
δήμων ή κοινοτήτων ως αντιπρόσωποι της τοπικής ενώσεως εις την γενικήν
συνέλευσιν των μελών της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της
Ελλάδος. Προκειμένου δε περί της τοπικής ενώσεως Αττικής ως τοιούτος

εκπρόσωπος παρά τη γενική συνελεύσει των μελών της κεντρικής ενώσεως
εκλέγονται δύο δια την αντιπροσώπευσιν των δήμων και δύο δια την
αντιπροσώπευσιν των κοινοτήτων ή συνδέσμων δήμων ή κοινοτήτων.
2. Μέχρι της αναδείξεως των προέδρων των τοπικών ενώσεων ασκεί τας
αρμοδιότητας του προέδρου καθ' όσον αφορά την διεξαγωγήν της τρεχούσης
υπηρεσίας και την υπογραφήν των ενταλμάτων πληρωμών των αμοιβών του
προσωπικού και των κατά τον εγκεκριμένον προυπολογισμόν υποχρεωτικών
δαπανών, ο υπηρεσιακός προιστάμενος αυτών.

Άρθρο 9 : Κατάστημα - Προσωπικόν Τοπικών Ενώσεων (Άρθρο 10 Ν.Δ. 2189/52,
άρθρο 73 Ν.Δ. 4260/62, άρθρο 2 Ν. 215/75 και άρθρον 1 Ν. 715/77)
(Καταργήθηκε από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 1832/89,
ΦΕΚ Α' 54).

Άρθρο 10 : Συνεδρίασις διοικούσης επιτροπής (Άρθρον 11 Ν.Δ. 2189/52)
Η Διοικούσα Επιτροπή της τοπικής ενώσεως συνέρχεται άπαξ του μηνός ή όταν
παρίσταται ανάγκη προς τούτο δια την μελέτην συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων
επί απασχολούντων τους δήμους και τας κοινότητας ζητημάτων και συνεργάζεται
επί τούτων μετά της εν Αθήναις Κεντρικής Ενώσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β':
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 11 : Εκλογή συμβουλίου Κεντρικής Ενώσεως (Άρθρο 12 παρ. 1 και 13 Ν.Δ.
2189/52, άρθρο μόνον παρ. 1 Ν.Δ. 3968/59 και άρθρον 19 παρ. 1 Ν. 4337/64) 1.
Τον τέταρτον μήνα από της εγκαταστάσεως των νέων δημοτικών και κοινοτικών
αρχών οι κατά το άρθρον 8 παρ. 1 του παρόντος εκλεγέντες αντιπρόσωποι των
τοπικών ενώσεων παρά τη κεντρική τοιαύτη συνέρχονται εις γενικήν συνέλευσιν
εν Αθήναις και εκλέγουν δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας μεταξύ
αυτών το συμβούλιον της κεντρικής ενώσεως δήμων και κοινοτήτων.
2. Οι αντιπρόσωποι των τοπικών ενώσεων συγκαλούνται εις γενικήν συνέλευσιν
δια προσκλήσεως οριζούσης τον τόπον και τον χρόνον της συνελεύσεως. Την
πρόσκλησιν απευθύνει ο δήμαρχος Αθηναίων όστις και προεδρεύει της
συνελεύσεως.
3. Το δημοτικόν συμβούλιον της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων της
Ελλάδος αποτελείται εξ είκοσι δύο μελών, εκ των οποίων δέκα εκλέγονται μεταξύ
των αντιπροσώπων των δήμων, δέκα μεταξύ των αντιπροσώπων των κοινοτήτων
και δύο μεταξύ των αντιπροσώπων των συνδέσμων κοινοτήτων. Η εκλογή των
αντιπροσώπων των δήμων και κοινοτήτων γίνεται κατά διαμερίσματα της χώρας
ως κατωτέρω ορίζονται ταύτα, μεταξύ των αντιπροσώπων των τοπικών ενώσεων
εκάστου διαμερίσματος των δε συνδέσμων κοινοτήτων αδιακρίτως διαμερίσματος.
Εκλεγέντες θεωρούνται εν εκάστη των κατηγοριών τούτων οι κατά σειράν
λαβόντες περισσοτέρους ψήφους αναπληρωματικοί δε οι μετ' αυτούς σχετικώς
πλειοψηφίσαντες.
4. Πάντα τα τμήματα της χώρας (Στερεά Ελλάς, Πελοπόννησος, Θεσσαλία,
Μακεδονία, Ήπειρος, Θράκη, Νήσοι Αιγαίου, Κρήτη, Δωδεκάννησα και Ιόνιοι
Νήσοι) εκπροσωπούνται εις το συμβούλιον της Κεντρικής Ενώσεως Δ.Κ.Ε. δια δύο
αντιπροσώπων ήτοι ενός εκ των εκπροσωπούντων των δήμων και ενός εκ των
τοιούτων των κοινοτήτων.

Άρθρο 12 : Εκλογή προεδρείου και εκτελεστικής επιτροπής (Άρθρον 14 παρ. 2
Ν.Δ. 2189/52, άρθρον μόνον παρ. 2 Ν.Δ. 3968/59, άρθρον 19 παρ. 2 Ν. 4337/64
και άρθρον 3 Ν. 215/75) 1. Μετά την κατά τα ανωτέρω εκλογήν του συμβουλίου
της Κεντρικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων συνέρχεται τούτο τη προσκλήσει
και υπό την προεδρίαν του Δημάρχου Αθηναίων όντος αυτοδικαίως προέδρου της
Κεντρικής Ενώσεως ως και του διοικητικού συμβουλίου και της εκτελεστικής
επιτροπής ταύτης και εκλέγει δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίας δύο
αντιπροέδρους ένα γενικόν γραμματέα και έναν έφορον εκ των μελών αυτού.
Εκλέγονται επίσης και δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου άτινα μετά του
προέδρου και του γενικού γραμματέως του συμβουλίου αποτελούν την
εκτελεστικήν επιτροπήν της Κεντρικής Ενώσεως.
2. Το συμβούλιον της ενώσεως δια κανονισμού ορίζει εντός των σκοπών αυτού τον
τρόπον της εκτελέσεως των καθηκόντων του καθώς και τα καθήκοντα της
εκτελεστικής επιτροπής.

Άρθρον 13 : Κατάστημα - Προσωπικόν (Άρθρον 15 παρ. 1 Ν.Δ. 2189/52, άρθρον
73 παρ. 2 Ν.Δ. 4260/62, άρθρον 5 παρ. 2 έως και 9 Α.Ν. 477/68 και άρθρον 7 Ν.
215/1975)
1. Η Κεντρική ένωσις δήμων και κοινοτήτων στεγάζεται εις το δημοτικόν
κατάστημα του Δήμου Αθηναίων εν ελλείψει δε επαρκούς χώρου εν αυτώ εις
μισθούμενα δι' αποφάσεως της εκτελεστικής επιτροπής ίδια γραφεία. "1. Οι
κανονισμοί που συντάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 197/78 είναι :
α) Ο εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση, η
διάρθρωση, οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών και ο αριθμός των θέσεων εργασίας.
β) Ο κανονισμός προσωπικού με τον οποίο καθορίζονται τα προσόντα, ο τρόπος
πρόσληψης οι όροι εργασίας του προσωπικού, ο τρόπος υπολογισμού των
αποδοχών τους σε αντιστοιχία με το μισθολόγιο των δημοτικών υπαλλήλων, το
πειθαρχικό δίκαιο, τα σχετικά με τη λύση της εργασιακής σχέσης καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέμα.
γ) Ο κανονισμός διαχείρισης.
2. Το προσωπικό που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού τοποθετείται
με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής σε θέσεις που καθορίζονται από τον
κανονισμό της περιπτ. α' της προηγούμενης παραγράφου.
3. Η εκτελεστική επιτροπή της ΚΕΔΚΕ αποφασίζει για την πλήρωση των θέσεων και
το διορισμό προσωπικού κάθε κατηγορίας" (αντικ. των παρ. 2-6 όπως είχαν
συμπληρωθεί από τους Νόμους 1080/80 και 1416/84, με τις παρ. 1-3 από την
παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 1832/89, ΦΕΚ Α' 54.
Σύμφωνα δε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του αυτού ως άνω Νόμου οι παρ. 7, 8
και 9 αναριθμήθηκαν αντίστοιχα σε 4, 5 και 6).
4(7) Το προσωπικόν της ενώσεως υπάγεται εις την υποχρεωτικήν ασφάλισιν του
Ταμείου Ασφαλίσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων εφαρμοζομένων
αναλόγως των περί ασφαλίσεως των δημοτικών υπαλλήλων διατάξεων. Η παρά τη
Κεντρική Ενώσει προυπηρεσία του προσωπικού της ενώσεως υφ' οιονδήποτε
ιδιότητα διανυθείσα δύναται να αναγνωρισθή ως χρόνος ασφαλίσεως
εξαγοραζομένη κατά τας οικείας διατάξεις. 5(8) Το προσωπικόν της ενώσεως ως
και τα μέλη της οικογενείας αυτού υπάγονται εις την ασφάλισιν του Κλάδου
Ασθενείας των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων ισχυουσών διατάξεων. 6(9)
Εις εξαιρετικάς περιπτώσεις δύναται δι' αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου
υποκειμένης εις την έγκρισιν του Υπουργού των Εσωτερικών, να ανατίθηται η
μελέτη ζητημάτων αφορώντων εις την τοπικήν αυτοδιοίκησιν εις ειδικούς
επιστήμονας ανεγνωρισμένου κύρους, αμειβομένους δι' ιδιαιτέρας συμφωνίας, εις
βάρος του προυπολογισμού της ενώσεως.

ΜΕΡΟΣ Γ' : ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρον 14 : Κανονισμοί εσωτερικής λειτουργίας και οικονομικής διοικήσεως και
διαχειρίσεως.
Προληπτικός έλεγχος (Άρθρον 16 Ν.Δ. 2189/52, άρθρον 77 Ν.Δ. 3033/54, άρθρον
6 παρ. 7 Α.Ν. 477/68, άρθρον 7 Ν. 215/75 και άρθρον 11 Π.Δ. 924/76) 1. Αι
διοικούσαι επιτροπαί των τοπικών ενώσεων ως και η εκτελεστική επιτροπή της
Κεντρικής Ενώσεως συντάσσουν κανονισμούς περί της εσωτερικής λειτουργίας των
υπηρεσιών των, ως και του τρόπου της οικονομικής διοικήσεως και διαχειρίσεως
οίτινες εγκρίνονται παρά του νομάρχου προκειμένου περί τοπικής ενώσεως και
παρά του Υπουργού των Εσωτερικών προκειμένου περί της Κεντρικής Ενώσεως.
2. Η ταμιακή υπηρεσία και η διαχείρισις των εσόδων και εξόδων της κεντρικής
ενώσεως και των τοπικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος ενεργείται
υπό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων παρ' ώ κατατίθενται τα υπέρ
τούτων έσοδα.
3. Ο τρόπος διεξαγωγής της διαχειρίσεως και κινήσεως των λογαριασμών των
ενώσεων ορίζεται δι' αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών.
4. Αι αναλήψεις εκ του λογαριασμού τούτου δια χρηματικών ενταλμάτων
υπογεγραμμένων παρά του προέδρου της διοικούσης επιτροπής της τοπικής
ενώσεως προκειμένου περί δαπανών της τοπικής ενώσεως ή του προέδρου του
συμβουλίου της Κεντρικής Ενώσεως προκειμένου περί δαπανών ταύτης.
5. Δι' αποφάσεως του Υπουργού Εσωτερικών δύναται να επιβληθή προληπτικός
έλεγχος επί των εν γένει δαπανών της κεντρικής ενώσεως δήμων και κοινοτήτων
της Ελλάδας. Η άσκησις του ελέγχου ανατίθεται εις υπάλληλον της διευθύνσεως
Οικονομικών τοπικής αυτοδιοικήσεως, του Υπουργείου επί βαθμώ τουλάχιστον 5ω
του ΑΤ1 Κλάδου.

Άρθρον 15 : Οικονομικόν έτος προϋπολογισμός, απολογισμός (Άρθρον 18 Ν.Δ.
2189/52, άρθρον 16 Ν.Δ. 3388/55, άρθρον 9 Ν.Δ. 3777/57) 1. Το οικονομικό
έτος των τοπικών ενώσεων και της κεντρικής τοιαύτης άρχεται από της 1ης
Ιανουαρίου και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου του ιδίου ημερολογιακού έτους.
2. Η διοικούσα επιτροπή εκάστης τοπικής ενώσεως και ή εκτελεστική επιτροπή της
κεντρικής ενώσεως οφείλουν ένα μήνα τουλάχιστον προ της ενάρξεως του
οικονομικού έτους να προβαίνουν εις την σύνταξιν του προϋπολογισμού εσόδων
και εξόδων εκάστης των ενώσεων τούτων.
3. Η διοικούσα επιτροπή της τοπικής ενώσεως και η εκτελεστική επιτροπή της
κεντρικής ενώσεως οφείλουν να συντάσσουν τον ετήσιον απολογισμόν της
διαχείρισεώς των δύο μήνας μετά την λήξιν του οικονομικού έτους.
4. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός των μεν τοπικών ενώσεων δήμων και
κοινοτήτων εγκρίνεται υπό της διοικούσης επιτροπής αυτών, της δε κεντρικής
ενώσεως υπό του διοικητικού αυτής συμβουλίου.
5. Αι αποφάσεις επί του προϋπολογισμού και απολογισμού υπόκεινται των μεν
τοπικών ενώσεων εις την έγκρισιν του Νομάρχου της δε κεντρικής τοιαύτης εις την
έγκρισιν του Υπουργού των Εσωτερικών.

Άρθρο 16 : Ατέλειαι απαλλαγαί (Άρθρον 6 παρ. 8 Α.Ν. 477/68 και άρθρον 7 Ν.
215/75) Η Κεντρική Ένωσις δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος και αι τοπικαί
ενώσεις δήμων και κοινοτήτων απολαύουν των εκάστοτε ισχυουσών επί δήμων και
κοινοτήτων πάσης φύσεως ατελειών και απαλλαγών.

Άρθρο 17 : Συνέδρια (Άρθρον 17 Ν.Δ. 2189/52)
1. Η διοικούσα επιτροπή εκάστης τοπικής ενώσεως και το συμβούλιον της
Κεντρικής Ενώσεως συγκαλούν άπαξ του έτους εις τακτικόν ετήσιον συνέδριον
τους παρ' αυταίς νομίμους εκπροσώπους των δήμων και κοινοτήτων, προς
συζήτησιν θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος αφορώντων την δράσιν και προαγωγήν
της τοπικής αυτοδιοικήσεως.
Αι αύται διοικούσαι επιτροπαί δι' αποφάσεώς των λαμβανομένης υπό των 2/3
μελών των δύναται να συγκαλούν εις εκτάκτους περιπτώσεις έκτακτα συνέδρια
προς συζήτησιν και λήψιν αποφάσεων επί ειδικών ζητημάτων αφορώντων εις
ζωτικά συμφέροντα των δήμων και κοινοτήτων και συνδέσμων κοινοτήτων.
2. Δια των αυτών κατά τα άνω αποφάσεων περί συγκλήσεως των συνεδρίων
ορίζεται όπως ταύτα συνέλθουν προκειμένου μεν περί τοπικών ενώσεων εν τη
έδρα αυτής ή εις ετέραν πόλιν του νομού, προκειμένου δε περί της κεντρικής
τοιαύτης εν Αθήναις ή εις ετέραν πόλιν του Κράτους.
3. Αι περί συγκλήσεως των συνεδρίων αποφάσεις των μεν διοικουσών επιτροπών
των τοπικών ενώσεων εγκρίνονται υπό του νομάρχου του δε Συμβουλίου της
Κεντρικής Ενώσεως υπό του Υπουργού των Εσωτερικών.

Άρθρο 18 : Αρμοδιότητες υπηρεσιών Υπουργείου Εσωτερικών (Άρθρον 20 Ν.Δ.
2189/52, άρθρον 4 Ν. 215/75 σχετικαί διατάξεις άρθρο 12, 13 και 14 Π.Δ.
924/76)
1. Αι υπό του παρόντος προβλεπόμεναι αρμοδιότητες ασκούνται προκειμένου μεν
περί της κεντρικής ενώσεως υπό του Υπουργού Εσωτερικών, προκειμένου δε περί
των τοπικών ενώσεων δήμων και κοινοτήτων υπό του οικείου Νομάρχου δια της
διευθύνσεως εσωτερικών.
2. Αι επί του προκειμένου αρμοδιότητες του Υπουργού Εσωτερικών ασκούνται δια
των παρ' αυτώ διευθύνσεων οικονομικών τοπικής αυτοδιοικήσεως, δημοτικής και
κοινοτικής διοικήσεως, και προσωπικού οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως.
3. (Καταργήθηκε έτσι όπως αυτή είχε προστεθεί από την παρ. 2 του άρθρου 70
του Ν. 1416/84, ΦΕΚ-18 Α', από την παρ. 13 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ113 Α').

ΜΕΡΟΣ Δ' :

ΤΕΛΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19 : Κατάργησις ενώσεως δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος (Άρθρον 7
Ν. 215/75) Από της ισχύος του Ν. 215/75 καταργείται ο Α.Ν. 477/68 "περί
συστάσεως ενώσεως δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος" πλην των άρθρων 5
παρ. 2 έως και 9 και 6 παρ. 7 και 8 η δι' αυτού δε συσταθείσα ένωσις δήμων και
κοινοτήτων της Ελλάδος διαλύεται υπεισερχομένης αυτοδικαίως εις πάντα τα
δικαιώματα και τας υποχρεώσεις αυτής της δια του ανωτέρω νόμου
επανασυνιστωμένης κεντρικής ενώσεως δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδος.

