
Έπί τού σχεδίου Νόμου «περί τής .εις τά μητρώα τών Πο
λεοδομικών Γραρείων τής χώρας ΐγγρσιρής "*ών πτυχιού- 
χων τών χατ' εφαρμογήν τού ΝΆ. 1097/1942 ίδρυθεισών 
μέσων Τεχνικών. Σχολών καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

Ποός τήν Βουλήν τών Έλληνα}*

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΘΕΣΙΣ

;ς τών έογοδηγών τών σχον.ων του ΝΆ. 1097/1942 προς 
οΰς πτυχιούχους τών άντιστοίχων σχολών τοΰ Α.Ν. 761/ 
937 (ίπομηχου.κούί) είναι πλήρης, έπεκτεινομένη χαί είς 
ας ύρ’ ετέρων ειδικών Νctjων αναγνωριζόμενα; δυνατότητας

Κατόπιν σχετικής γνωμοδοτήσεως τοΰ Νομικού Συμβουλίου 
τον Κράτους (άριθ. 867/1959) ήτις έδέχθη ότ·. ή εςομοιω- 
<τ.ς τών έογοδηγών τών σχολών το·ί ΝΆ. 1097/1942 προς 
τούς 
1931 
τάς
τών -Ire,μηχανικών. διεταχθη ντο τον 'Τπουργοΰ Δημοσίων 
Έργων (Α. 63532/7.12.1959 Α/γή) ή εγγρασή εις τά δ’άρο- 
ραι Πολεοδομ κά Γρα,ρείσι τής χώρας τών εργοδηγών τών Σχο
λών τούτων, εέδ χότητος οΐκοΐςμ’.χών έργων, προς τον σκοπον 
άναλήψεως συντάξεως μελετών χαί έπιίλέθεως έργων ως 
ισχυε διά τούς υπομηχανικούς.

Έπανεκτιμηθέν.τος -βσσιδύτεσον τού θέματος διετάχθη ύπέ 
τού Υπουργού Αημ* Έργων (Α. 21400/28.5.02 Δ/γή) ή 
χχΰσις τής τοιαύτης έγγραρής. ή άποψις. δε αΰτη τελ'.χώς 
έκσάττσεν. άποοσιρθεισών ύπέ τού Σ.τ.Ε. (171—171/ — 
1719/1963. 725/64. 726/64. 2432/66) τών κατά τής δια
ταγής ταύτης άσκήθεϊσων αιτήσεων άκυρώσεώς ύπέ τών μετά 
τήν έκδοσιν της μή δυναμένων νά έγγραροΰν εις τά μητρώα 
τών Πολεοδομικών Γραρείων, κριθέντος 0τ: νοαίαως άπηγο- 
ρεύθη ή έγγρα,ρή τών ώς άνω πτυχιούχων είς τά ως ανω μη- 
τρφ" καί ότι ούτοι-,ούδέποτε απέκτησαν τοιοότον δικαίωμα.

Παρά τούτα 'διά νιώσε: ας διαταγής τού Υπουργού Δημ. 
Έργων (2685/28.6.66) έπανερέρθη 'εν ΐσγΰι ή άνωτέρω 
όπ’ άριθ. Α. 63532/1959 διατανή αύτοΰ. Βάσει τής νεωτέ- 
ραρ τούτη: διαταγής ένεγράρη έτερός τις αριθμός πτυχιού- 
χων τών αυτών ώς άνω Σχολών έχ τών εΐσαχθεντων εις ταυ- 
τας μέχρι τού σχολικού έτους 1960—1961.. πλήν ου ως άχυ- 
ρωθείσης τής διαταγής ταύτης· ΰπο τού Σ.τ.Ε. διά τής υπ 
άριθ. 2761/1967 άποράσεως τρυ δ:εγράφησαν-πάντε; ο! -βά
σει ταύτης έγγρ αφέντες εις τά ώς άνω μητρώα.

Διά τών ανωτέρω αλλεπαλλήλων έγγραιρών χαί δ αγραιών 
έδηιτουογήθη χατάστασις ανώμαλος ώς, πρός τήν μεταχείρι- 
στν τών εργοδηγών τούτων εξ ών άλλοι μέν πσραμενονν εγ
γεγραμμένο: καί εις άλλους άρνούμεθα τήν έ^γοαρήν. το -3έμα 
δϊ τούτο καλύπει ο παρόν σχέδιον Νόμου διά τής παροχής 
τής δυνκτότητος εγγραφής χαί τών χα>τά τά άνωτέρω δια- 
γραρέντων. . .

’Επί τών έπί μέρους δ ιστία εων τού σχεδίου εκτίθενται τά 
ακόλουθα:

Άρθρον 1.

Διά τών πσ.οαγρ. 1 καί 2 τού άσ-θσου τούτου παοέχετα· ή 
άνωτέσω δυνατότης ‘ΐγγραοής εις τά μητρώα τών Πολεοδομι
κών Γραρείων τών έκ τούτων ίιαγραρέντων ώς άνω πτυχιού- 
χων .μέσων Τεχνικών Σχολών. Ή δυνατότης έγγραρής πε- 
ριοοίζεται εις έν καί μόνον Π ολεο,δεμικον Γσσιρείον τής προ- 
τηαήσεο»ς τού έ'/διαρεοουένευ καί τάσσεται·, διά τούτην έςάυη- 
νος άνατσεπτική προ-θεσμία. Μετά τήν χάροδον τής προθεσμίας 
ταύτΥΐε· αναγνωρίζεται μόνον ή δυνατότης μεταγραρής είς ετε- 
ροτ/· Γραρείον.

Διά τής τσοσγροιρου 3 τού ούτε7 άρθοου. αντιμετωπίζεται 
το τ:θέλημα τών εργασιών τάς όποιας θά δύναντα: νά ά'/·α- 
λατ.Ίόά'/σ.ν ο! ιέ-ργοειρσσενοι. Δοτθείσης ·τής ·ληρ-5ε·ύτης ϋχό 
τών εργοδηγών τούτων έχπαιδεύσεως χροέλέχεταί ότ: θά κα- 
θορι,σθούν. δ: άχθ|ράσεως τοΰ Υπουργού Δημ. Έογων. ειδικά 
διε το·υσ 'εγ*·ραροκενςυς έκ τούτων είς τά ιέν λόγω μητρφα 
όρια άναιλήψεως εργασιών, τά όχοία θά είναι πά·/τως χατώ- 
τεσα τών διά τους ύχοαηχανιχούς ίσχνόντων αντιστοίχων όσιων 
διά ·,·άς έργσχίας ταύτας.

Διά τοΰ άρθρου τούτου εςομοιούνται προς τούς κατά τάς 
_ άνωτέρω διατάξεις έγγραρητομένους καί ο! ήδη εγγεγραμμέ

νοι καί μή διαγρμρέντες. Καί διά τούτους θά ίσχύσοΰν αί αύ- 
ταί ρυ-θμίσεις ώς προς τάς τ>σλατμία/ο,μένας εργασίας, τήν 
επιλογήν Πολεαδομικοϋ Γραρείου χαί τήν μεταγραρήν.

Άρθρον 3.

Διά τού άρθρου τούτου χαθορίζετα: ό χρόνος ένάρξεως 
ισχύος τοΰ Νόμου.

Είς τούς σκοπούς τούτους άπο,ίλέπει τό παρόν νομοσχέδιον 
όπερ έχομεν τήν τιμήν νά θέσωμεν ύπ’ όψιν Γμών πρός ψή- 
ρισ·ν.

Έν Άθήναις τή 8 ’Ιουλίου 1975
Ό Τπουογος Δημοσίων Έργων 

ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ
Πεσί τής είς τά μητρώα τών Πολεοδομικών Γραρείων τής

Χώρας 'έγγραρής τών πτυχιούχων τών κατ’ έραρμογήν τού
Ν.Α. 1097/1942 ίδρυθεισών μέσω-/ Τεχνικών Σχολών καί
ρυθμίσεως συναρών θεμάτων.

Άρθρον 1.

- — 1. Π τυχιούχοι- μέσων Τεχνικών Σχολών ίδρυθεισών κατ- 
έραρμογήν τού ΝΆ. 1097/1942 «περί τροποποιήσεως κα* 
συκπληρώσεως διατάξεών τινων περί άπαγγελματικής έκπαι- 

■δούσεως». έγγραοέντες εις τά μητρώα τών Πολεοδομικών 
Γραρείων τής Χώρας δυνάμει τής ύπ’ άριθ. 2685/28.7.1966 
οιάταγής'ρού 'Γπουργού Δημοσίων Έργων καί ·έν συνεχεία 
διαγραιρέν. ες κατόπιν τής άνακλήσεως ταύτης, δύνα-^τα: νά 
έπα-ιίεγγραρςύν κατά τά έν τοίς έπομένοις όριζόυιενα.

2. Ή ένγσαρή γίνεται μόνον είς έν Πολεοδομικέν Γρα- 
ρειον τής Χώρας κατόπιν έπυλογής τού ένδιαρερ'αένου ίι" 
αΐτήσεως αυτού ύποίαλλομένης ιέντός άνατρεπτικής προθε
σμίας έξ μηνών άπό τής ένάρξεως τής ισχύος τοΰ παρόντος 
Αιτήσει τού 'ένδιαρέρομένου επιτρέπεται ή διαγριιρή αύτοΰ καί 
ή έγγραρή του εις έτερο/ Πολεοδομικέν Γραρείον. Διά τήν 
έραρμογήν τού παρόντος αί ‘Τπηρεσίαι Πολεοδομίας τών Δια
μερισμάτων Αττικής θεωρούνται ώς έν Πολεοδομικέν Γρα- 
φείον.

3. Αί έργσσία: τάς όποιας θά δύναντα: νά άνχλάίουν ο! 
κατά τάς προηγοιτμένας παραγράρους έγγραοόεενοι είς τά 
μητοώα τών Πολεοδομικών Γραρείων καθορίζονται, είς όρια 
κατώτερα; τών. δ·ά τούς Υπομηχανικούς ΐσχυόντων αντιστοί
χων όσιων διά τάς έσγασίας ταύτας, δι’ άποράσεωπ τοΰ 
Υπουργού Δημοσίων Έρ^ων, δημοσιευόμενης διά τής Έρημε- 
ρίδος τής Κυδερνήσεως.

Άρθρον 2.
Οί έκ τών κατά το προηγούυενον άοθρον πτυχιούχοι πα- 

εαμείναντες εγγεγραμμένοι εις τά μητρώα τών Πολεοδομικών 
Γραρείων καί μή διαγραρέντες τούτων δεν επιτρέπεται, άπό 
τής έκδόσεως τής κατά τήν πασάγραροι·/' 3 τού προηγουμένου 
άρθρου άποράσεως. νά άναλαμίάνουν είμή μόνον τάς διά τής 
άποράσεως τούτης καθορισθητγιένας Ίσγασίας. Ούτοι, έντέι 
τής κατά τήν πχοχγο. 2 τού προηγουμένου άρθρου άνατρεπτι
κής προθεσμίας, όρείλου-ν νά έπνλέξουν ομοίως έν Πολεοδο;ε:· 
κέν Γραρείον εις. ό θ-ά μείνουν έγγεγρθυμένοι. Ή δήλωσις 
γίνεται πρός τό Γραρείον τής έπ·λογής των. έραρμοζομένωι 
κατά τά λοιπά τών περί διαγραρής καί έγγραρής είς έτερο·. 
Γραρείοδιατάξεων τής σύτής παραγράφου 2 το-ΰ άρθρου 1 
τοΰ παρόντος.

Άρθρον 3.
Ή ισχύς τοΰ παρόντος άσχετα: άπό τής δημοσιεύσεώς το·. 

διά τής Έρημερίδος τής Κυίερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 8 .Ιουλίου 1975

Ό Τπουργές Δηυ,οσίων Έρ·'ων 
' ΧΡ. ΣΤΡΑΤΟΣ

Άρθρον 2. 7


