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• ώτφΤτ'νύ'σχεδίον Νομού «κτρ·. τροκόκοιήσεώτ της διοικητική-ς-
—εειφερειας και τον ο:ΐ(·)ν ομοτον Νομών τον Κράτους».

ΙΙφί ti/i' />ο(·/.//)' τΛγ Ελ/.ψ·ων
"Επ', τον ανωτέρω σχεδίου Νόμον, έχομεν τήν τιμήν νά 

έσωαεν νκ’ οψει τον Σώματος τά. ακόλουθα :
!. Διά τον νιτ* άριΟ. ι7*.1 1!>7 4 Νομοθετικού Διατάγματος 

»Γ>Ι-ΖΙν 1ST 2.7.Γ'74Ι. ή Κοινό της Άστε/ ά.τεσκάσΟη εκ τής
• o'—’ Ηλείας. τον ομοννμον Χομον ’.7.νιτ ηχθη οιοι- 
•ττικώε εις τήν Έκαρχίαν Καλαβρύτων. τον Χομον Άχα-

'Ωσαύτωε διά τον αύτοϋ Νομοθετικού Διατάγ 
Νήσοι Κάλαμος καν Καστός καί αν σννιστώσαι ταό 
•,ότττεε Έκισκοκής. Καλάμον καν Καστοϋ άκεσ 
ν/ ~?ζ Έκαρχίας Ιθάκης, τον Χομον Κεφαλληνίας 
/Οησαν διοικητικώς εις τήν Έκαρχίαν Δενκάδος. τ· 
•εον Χομον.

2. Μετά τάν δα υοσίενσιν τον ανωτέρω ΝομοΟετ

ματος αν 
ύτα: Κέι

κ/.·. νκη- 
/V όμωνύ-

ικον Δια
τάγματος νκεβλήΟησαν εις τό ' Υκονργεϊον προτάσεις :

-/.) Παρά τής Νομαρχίας Άχαίας. τον Κοινοτικού Σ υμ- 
ιονλίον Άστρα καν τής κλειονότητος των κατοίκων τής 
Κοινότητος Άστρα, περί έκανυκαγωγής ταυ της εν: τον Νο
μόν ’Ηλείας διά λόγονς καλντέρας συγκοινωνιακής έςνκηρε- 
ττσεως. δοθέντος ότι αντη συνδέεται άντ’ ευθείας μετά τής 
κΔωτεϋούση'ς τον Χομον "Ή λείας.ν.Τ-ήν αό Δημόσιοι Ύκη- - 
οεσίαν εύρίσκονται συγκεντρωμένα1., έςυκηρετουμενων οντω 
καλύτερον των κατοίκων εις τάς κάσης φύσεως νκοθέσεις 
των.

β) Παρά τής Νομαρχίας Κεφαλληνίας, των Κοινοτικών 
Συμβουλίων Έκισ.ιοκής. Καλά;·.|| καί Καστοϋ καί τής 
κλειονότητος των κατοίκων των ομωνύμων Κοινοτήτων, τεερι 
έκανυκαγωγής αυτών εις τον Νομόν Κεφαλληνίας, λόγω 
καλντέρας συγκοινωνιακής έςυκηρετήσεως εκ τής Έκαρ- 
χίας ’Ιθάκης, μεθ’ ής είναι άρρήκτως συνδεδεμέναι διά κοινών 
κνευαατικών καί κοινωνικών δεσμών άκό τής συστάσεως τοϋ
Ελληνικού Κράτους.

3. Διά τοϋ ττροτεινομένου —ρος ψήφισιν νομοσχεδίου καί 
είοικώτερον διά τοϋ άρθρου 1 αύτοϋ. σκοκεϊται ή υπαγωγή 
διοικητικώς : α) τής Κοινότητας Άστρα τοϋ Νομ.ον Άχα- 
ίας καί β) τών νήσων Καλάμου καί Καστοϋ. μετά τών 
συνιστωσών ταύτας Κοινοτήτων Έκισκοκής, Κα'.άμου καί 
Καστοϋ τοϋ Νομοϋ Δενκάδος. εις τούς Νομ.ούς Ηλείας καί 
Κεφα/ληνίας άντιστοίχως καί τοϋτο κρός καλυτέραν έςυκη- 
ρέτησιν τών κατοίκων αύτών. Διά τής ρυθμίσεως ταύτης έκα- 
ναφέρεται, κροκειμένου κερί τών ώς άνω οργανισμών, τό 
ίσχνσαν διοικητικόν καθεστώς κρό τοϋ Ν. Δ/τος 470/1974.

4. Έν οψει τών κροεκτεθέντων κροτείνομεν τήν ψήφισιν 
τοϋ νομοσχεδίου.

Έν ΆΟήναις τή 4 Σεκτεμβρίου 1975 
Ό έκί τών Έσωτεεικών ' Υκονονο:

Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΔΟΣ

Περί τροκοκοιήσεως τής διοι-τηττ'.ής κιριφερσία: καί τώ/
ορίων ένίων νεύρων Νομών το 4 Κεάτοος.

’Άρθρο/ 1.

Η διοικητική κεριφέρεια και τά όρια τών κάτωθι -Νονών 
τεοκοκοιοννται ώ: ακολούθως :

α) Π Κοινό της Άστρά άκοσκωμένη εκ τής Εκαρχίας 
Καλαβρύτων τον νομοϋ Άχαϊας νκα-εται διοκητικώς εις 
τήν Έκαρχίαν ’Ηλείας τον ομωνύμου Χομον.

β) Λί Νήσοι Κάλαμος καί Κ αστός και α! συνιστώσα·, τε.· 
τας Κοινότητες Έκισκοκής. Καλάμον καί Καστοϋ άκοσκώ- 
μεναι εκ τής Έκαρχίας Δενκάδος τον ομωνύμου Νομού ϋκά- 
γονται διοικητικώς εις τήν ’Εκαρχίαν ’Ιθάκης τον Νονού 
Κεφαλληνίας.

“Λ ρ Ορον 2.

'11 ισχύς τού καρύντος άρχεται άκό· τής δημοσιεύσεώς τον 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.

Έν ΆΟήναις τη 4 Σεκτεμβρίου 1975 

Ό *Υκουργός Εσωτερικών
~ΚΤ ΣΤΕ Φ ΛΝΟΤίΟΥΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ

’Δριθ. 124/20/75

Τοϋ Γενικού Αογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον , 5-καράγρ. 
1 τοϋ Συντάγματος) έκί τον σχεδίου Νόμου τοϋ Ύκουρ- 
γείου Εσωτερικών («κερί τροκοκοιήσεως τής διοικητικής 
κεριφερειας καί τών ορίων ένίων ομόρων Νομών τοϋ Κρά
τους».
Διά τών διατάσεων τοϋ ός άνω 

τροκοκοιοϋνται τά όρια τών νομώ- 
δος καί Κεφαλληνίας, δεν κροκαλ 
Κρατικού 11 ροϋκολογισμοϋ.

ύω σχεδίου Λ ο μου. δ» 
Λ/αιας, ’Ηλείας. Λ.ευκά- 
:αι όακάνη εις βάρος τοϋ

Έν ΆΟήναις τή 26 Σεκτεμβρίου 1975

'Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚ. ΒΔΔΗΣ


