
" _ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Έπί της πρότασης Νόμου «περί τροποποιήσεως της Διοι

κητικής περιφέρειας και των ορίων των Νομών Άχαΐας 
καί ’Ηλείας».

Προς την Βονλην τών 'Ελλήνων

•5. Δια του · Νομοσχεδίου πού προτείνεται πρός ψήφιση’ 
καί είδικώτερα διά τοϋ άρθρου 1 αύτοϋ, επιδιώκεται ή υπα
γωγή της Κοινότητας Άστρα τοϋ Νομοϋ Άχαΐας εις τόν 
Νομόν ’Ηλείας για λόγους Συγκοινωνιακούς, Διοικητικούς 
καί 'Ιστορικούς.

’Εν Άίήναις τή 19 ’Απριλίου 1978 »

Έπί τοϋ άνωτέρω σχεδίου Νόμου έχουμε την τιμήν να 
θέσουμε ύπ’ οψη τόϋ σώματος τα ακόλουθα :

1) Διά τοϋ ύπ’ άριθμ. 479/1974 Νομοθετικοϋ Διατάγμα
τος (Φ.Ε.Κ. 187/2.7.74) ή Κοινότητα Άστρα άποσπάστηκε 
άπό τήν επαρχία ’Ηλείας τοϋ ομωνύμου Νομοϋ καί ύπάχθηκε 
διοικητικώς στήν επαρχία Καλαβρύτων, τοϋ Νομοϋ Άχαίας.

2) Μετά τή δημοσίευση τοϋ άνωτέρω Νομοθετικοϋ Δια
τάγματος υποβλήθηκαν στο 'Υπουργείο Προτάσεις, παρά 
τής Νομαρχίας Άχαίας τοϋ Κοινοτικοΰ Συμβουλίου Άστρα 
καί τής πλειονότητας τών κατοίκων τής Κοινότητας Άστρα 
περί έπανυπαγωγής ταύτης εις τόν Νομόν ’ Ηλείας γιά λό- _ 
γους καλύτερης συγκοινωνιακής έξυπηρέτησης, δοθέντος 
ότι αύτή συνδέεται άπ’ εύθείας μέ τή πρωτεύουσα τοϋ Νομοϋ 
’Ηλείας, εις τήν οποίαν οί Δημόσιες ύπηρεσίες εύρίσκονται 
συγκεντρωμένες καί εξυπηρετούνται έτσι οί κάτοικοι στις 
πάσης φύσεως υποθέσεις τους.

3) Διά τοϋ ύπό τοϋ κατά τό άρθρον 71 τοϋ Συντάγματος 
Τμήματός Διακοπών τής Βουλής ψηφισθέντος ύπ’ άριθμ. 
407/1976 Νόμου (Φ.Ε.Κ. 209/11.8.76) ή Κοινότητα Άστρα 
άποσπάστηκε άπό τήν επαρχία Καλαβρύτων τοϋ Νομοϋ 
Άχαΐας καί ύπάχθηκε διοικητικώς εις τήν έπαρχία ’Ηλείας 
τοϋ ομωνύμου Νομοϋ. . "

4) Διά τοϋ ύπ’ άριθμ. 978/1977 Π. Δ/γματος «περί 
καθορισμού τών Βουλευτικών εδρών έκάστης εκλογικής 
περιφέρειας κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές τής 20ής 
Νοέμβρη 1977» ή Κοινότητα Άστρα εξακολουθεί νά ύπά- 
γεται εις τήν εκλογική περιφέρεια τοϋ Νομοϋ Άχαΐας 
σύμφωνα μέ τό άρθρο 72 παρ. 1 τοϋ Συντάγματος θεωρη- 
θέντος τοϋ Νόμου 407/76 ώς άντισυνταγματικοϋ. · J :

Οί προτείνοντες βουλευτές
Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Σκουλαρίκης, Τάκης 
Παπαγεωργόπουλος, Γιάννης Ζαφειρόπουλος, Στάθης 
Παναγούλης, Κώστας Άσλάνης, Χάρης Άτματζίδης.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
Περί τροποποιήσεως τής Διοικητικής περιφέρειας καί τών 

ορίων τών Νομών Άχαΐας καί ’Ηλείας.

Άρθρο 1.

'Η Διοικητική περιφέρεια καί τά όρια τών Νομών Άχα
ίας καί ’Ηλείας τροποποιούνται ώς άκολούθως :

«Ή Κοινότητα Άστρα άποσπάται έκ τής επαρχίας Καλα
βρύτων τοϋ Νομοϋ Άχαΐας καί ύπάγεται διοικητικώς στήν 
έπαρχία ’Ηλείας τοϋ ομωνύμου Νομοϋ».---------- - —

• ' - Άρθρο 2.

'Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τή δημοσίευσή του 
στήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.

Έν Ά-δήναις τή 19 ’Απριλίου 1978 __ ·

. - Οί προτείνοντες Βουλευτές

Βασίλης Παπαδόπουλος, Γιάννης Σκουλαρίκης, Τάκης 
Παπαγεωργόπουλος, Γιάννης Ζαφειρόπουλος, Στάθης 
Παναγούλης, Κώστας Άσλάνης, Χάρης Άτματζίδης.''


