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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑθΗΝΑ 

1 ΙΟΥΝΙΟΥ 1989 
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 

.. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 323 

Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμοιι, με τίτλο «Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας» των ισχuοιισών διατάξεων τοιι δημοτικοu 
και κοινοτικοu κώδικα, όπως τροποποιήθηκαν και σιιμπληpώθη
καν. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΜΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑΣ 

Έχονταc; ιιπόφη: 

1. Τιc; διατάξειc; τοιι άρθροιι 48 τοιι Ν. 183211989 •Τροποποίηση 
χαι σιιμπλήρωση τηc; νομοθεσίαc; τια την τοπιχή αuτοδιοίχηση την απο
χiντpωση χαι ω.λεc; διατάξειc;» (ΦΕΚ Α' 5411989)•, σε σuνδιιασμό με 
τιc; διατιΧξιιc; τοu άρθροu 16 τοu Ν. 184 711989 •Τροποποίηση, αντι
κατάσταση χαι σuμπλήρωση διιχτάξεων τηc; νομοθεσίαc; τια την εκλοτή 
βοuλεuτών χιχι !Χλλιc; διατιΧξιιc;». (ΦΕΚ Α' 10511989). 

2. Τιc; διατάξιιc; τοιι άpθροu 23 τοu Ν. 155811985 «Κuβέpνηση και 
Κuβιρνητιχά Όpτιχνα•. (ΦΕΚ Α' 137 11985) σε σuνδuασμό με τιc; δια
τάξειc; τοu άρθροu 4 τοu Π.Δ. 13711986 «Σιιτχρότηση τηc; Γενικής 
Γραμμιχτείιχc; Δημόσιαc; Τάξηc; σι ίποuρτείο Δημόσιαc; Τάξ1Jc;». (ΦΕΚ 
Α' 5111986), με πρόταση τοu ίποuρτοu Εσωτερικών αποφασί-
ζοuμε: · 

Άρθρο μόνο 

Κωδικοποιοiινται σε ενιαίο κείμενο νόμοιι, με τίτλο «Δ1jμοτικός και 
Κοινοτικόc; Κώδικιχc;• οι ισχiιοιισεc; διατάξεις τοιι δημοτικοiι και κοινοτι
κοiι κώδικα (Π.Δ. 7611985), όπως τροποπόιήθηκαν κοιι σιιμπληρώθη
χαν με: 

Α'. τοιιc; Νόμοuc;: 
1) 127011982 (άρθρο 24) •Τροποποιήσειc; τοu δ1jμοτικοiι κιχι κοι

νοτικοiι κώδικα τια το εχλοτικό σiιστημιχ τη δ1jμοτική αποκέντρωση, τη 
λα"ίκή σuμμετοχή και τη διοικψιχή αuτοτέλειιχ των δήμων και κοινοτή
των». (ΦΕΚ Α' 9311982). 

2) 125611982 (άρθριχ 10, ποιράτρ. 4, 13 πιχρ. 1) •Για την πολιιθε
σία, την πολuαπιχσχόληση και την καθιέρωση ιχνωτάτοu ορίοu απολα
βών στο Δ1jμόσιο τομέα, καθώc; κιχι ιιιχ το Ελεγκτικό Σuνέδριο, το Νο
μικό Σuμβοuλιο τοu Κράτοιις και άλλες διιχτάξειc;•. (ΦΕΚ Α' 651 
1982). ' 

3) 141811984 (άρθρο 28 παpάτp. 1, πεpίπτ. θ') •Δημόσια έf;rα και 
pιιθμίάειc; σιιναφών θεμάτων». (ΦΕΚ Α' 2311984). ""' 

4) 149111984 (άρθρο 12) «Μέτριχ τιιχ τη διεuκόλιινση τηc; διακίνη
σηc; των ιδεών, τον τρόπο διενέρτειαc; τηc; εμπορικήc; διιχφήμισηc;, την 
ενίσχιιση τηc; αποκέντρωσηc; κιχι ω.λες διιχτάξειc;». (ΦΕΚ Α' 1731 
1984). 

5) 1505/1984 (άρθpο 20) •Αναδιάρθρωση μισθολοτίοu προσωπι
χοu τηc; Δ1jμόσιαc; Διοίκ1jσης κιχι ω.λεc; σuνιχφείς διιχτιχξειc;•. (ΦΕΚ Α' 

194/1984). 
6) 1518 I 1985 (άρθρα 1. παρ. 1' κιχ ι 1 7) ·Καταβολή τηc; σuνταξης 

των δημορικών και κοινοτικών ίπιχλλήλων και ίπιχλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., 
χιχθώc; και τηc; Χορητίας των δημάρχων κιχι προέδρων κοινοτήτων από 
το δ1jμόσιο Τσι.μ.είο κιχι άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 3011985). 

7)-151611985 (άρθρο 32 παρ. 5) •Τροποποίτjση, αντικατάσταση 
και' σuμπλήρωση διατάξεων τηc; νομοθεσίας τια την εκλοτή βοuλειι-

τών•. (ΦΕΚ Α' 2011985) . 

8) 157811985, (άρθρο 23 ποφ. 3) «Κuρωση τοu Κώδικοι κατάστα
σης των δικαστικών λειτοuρτών και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 2191 
1985). 

9) 158611985, (άρθρο 4 παp. 3) •Βιχθμολοτική δiάρθρωση των θέ
σεων τοu Δημοσίοu, νομικών προσώπων δημοσίοu δικαίοu και των Οp
τανισμών τοπικής αιιτοδιοίκησηc; και ω.λες διατάξειc;». (ΦΕΚ Α' 37 I 
1986). ' 

10) 164211986 (άρθρα 1 παρ. 1 και 3) •Γιοι την εφαpμοτή τοu φό
ροu πpοστιθέμενηc; αξίιχς κιχι ω.λες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 125/ 
1986). 

11) 162211986 (άρθρα 1-18) •Τοπική αιιτοδιοίκηση - π,r.pιφε
ρειακή ανιχπτuξη και δημοκρατικός πpογροιμμοιτισμός»: (ΨΠ("Ά' 921 
1986). 

12) 177211988 (άρθρο 5) «Τροποποίηση διατάξεων τοιι Ν. 1577 I 
1985 •Γενικός-Οικοδομικόc; Κανονισμός και άλλες σχετικές διατά
ξεις». (ΦΕΚ Α' 2:10). 

13) 182811989 (άpθpοι 25 παράγρ 1 και 2 κοιι 26 παρ. 9) «Ανα
μόρφωση της φορολοτίοις εισοδήματος κοιι ω.λες διατάξεις». (ΦΕΚ Α' 
21 
1989). 

14) 183211989 •Τροποποίηση και σιιμπλήρωση της νομοθεσίας 
τιοι την τοπική αuτοδιοίκηση, την αποκέντρωση και ω.λες διατάξεις». 
(ΦΕΚ Α' 5411989). 

15) 184 7 Ι 1989 (άρθρα 11-15 )• τροποποίηση, αντικατάσταση χαι 
σuμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας τια την εχλοτή βοuλεuτών και 
άλλες διατάξεις•. (ΦΕΚ Α' 10511989). 

. Β' Τα Προεδρικά_ Διατάγματα: 

1) 2811980 (άρθρο 70 παρ. 4) «Περί εκτελέσεως έρτων και προμη
θ.frίι!Jν Οργανισμών Τοπικής Αιιτοδιοίκησης•. (ΦΕΚ Α' 1111980). 
:··~~' ... !: .. 

2)''4Qjl988 (&:pθpα 1 κοι.ι 52) •Οργανισμός τοu Τποuργείοu Εσωτε
ρικώv~. (ΦΕΚ Α' 18/1988). 

3) 79 I ~ 988 •Περιορισμόc; σuναpμοδιοτήτων τοιι τ ποuρτοu Εθνικής 
Οικονομίας χιχτά: την έχδοση διοικητικών πράξεων». (ΦΕΚ Α' 361 
1988). 

C' 

Γ Τιc; ίποupγικές αποφάσειc;: 

1) 40466113.6.1986 κοινή οι.πόφαση των ίποιιpγών, Εσωτερικών 
χοιι Οικονομιχών «Αναπpοσαρμοτή των χpηματιχών π_ο(Jών (παραβό
λων), ποιι κατοιβω.λοντοι.ι οι.πό τοuς uποΦήφιοuς δημ&:pχοuς, δημοτι
κοuς Σιι'μ.βοuλοιις, Προέδροιις Κοινοτήτων χοι.ι κοινοτιχοί>ς Σιιμβοu
λοuς». (ΦΕΚ Β' 42111986). 

2) Γ.ί.Σ. 8251/31.12.1982 :ιι.οινή Τποuργιχτ)"'"q!!'οι.ση «Καθορι
σμός της ημεpήσιοι.ς εκτόc; έδριχς αΠοζημιώσεως, των οδοιπορικών εξό
δων κοιι των εξόδων διαμονής ~ροιτίκώ\ι λειτοuρτών κοιι uπιχλλήλων τοιι 
































































































































