
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στ; σχέδιο νόμου «σε:·. συστασιως Τσουργείου Χωροταξίας.
Οίχισμο; χα: Περιβάλλοντος».

Ποό; ιί/ι· Βουλήν ιών ’E/j.y)vwv

Ή σροβλεσομένη άσό τ·; σχετιχές συντχγματιχές διατά
ξεις (άρθρο 24 χλσ.) σροστασία τού σεριβάλλοντος, Χωρο- 
ταξιχή αναδιοργάνωση τής -/ώρας, διαμόρφωση χαι άνασ/.α- 
ση τών οΐχιστιχών σεριοχών χλσ. εχει ασοτελεσε: αφετηρία 
σολλών συγχϊχριμένων νομοθετιχών ρυθμίσεων xa; δ ιοιχητι- 
χών μέτρων, xa; ιδιαίτερα τού X. 360 ”76 «σερ! Χωροτα
ξίας xa': Περιί άλλοντος» xa; τοΰ σροσφατα ψηφισθέντος
ξσ' τή Βουλή νέα;; «σερ. οΐχιστιχών σε;„:ο-χών».

Ή είοιχότερη μελετη τών σροόλημασων σο; άναχυστουν 
χατά τή1' εφαρμογή τών συνταγματιχών χύτών έσιταγών, χα! 
τών σχετιχών νομοθετιχών ρυθμίσεων xa; διοιχητιχών μέ
τρων, οδήγησε τέ σροβλεσόμενο xr.ο το X. 366/76 Έθνιχό 
Συμβούλιο Χωροταξίας xa! Περιβάλλοντος. μεταξύ τών άλ
λων. χα! στή δ'.ασίστωση τής άνάγχης:

a) συστάσεως ιδιαιτέρου 'Τσουργείο; σού θά συγχεντρώνει 
στις άρμοίιότητές το; το/ έσ! μέρους Χωροταξικό σχεδια- 
τμέ (σέραν το; γενιχο; χωροταξ ιχου σχεδιασμοϋ σού θά σα- 
ρχμείνει ττέ 'Τσουργείο Συντονισμέ;), τήν εναρμόνιση τών 
έσ! μέρους ένεργειών xa! προγραμμάτων σροστασίας τοΰ σε- 
ριβάλλοντος xa! όλα τά θέματα σχεδιασμοϋ xa! έγχρίσεως 
τών οΐχιστιχών —ερ:ο/ών xa! οΐχιστιχών εφαρμογών έν γένε;, 
xa!

β) σρχγμχτοαο;ήτεως ορισμένων σρ-οσαρμογών xa! τροσο- 
σοιήσεων στο νόμο «τσέρι Χωροταξίας Χ2: Περιβάλλοντος».

Στη σύσταση το; 'Τσουργείου αύτοΰ, με τον τίτλο «ΓΤ- 
σουργείον Χωροταξίας, Οίχισμοΰ xa! Περιβάλλοντος» xa! 
στή ρύθμιση τών συναφών άνωτέρω σροβλημάτων άσοσχοσεί 
το σχρόν σχέδιο νόμου, για τις έσ! μέρους διατάξεις τοΰ ό
σο ίο; άναφέρονται τά ακόλουθα:

Τό άρθρο 1 σεριλαμβάνει την σύσταση το; 'Τσουργείο; χα! 
τό άρθρο 2 χαθορίζει τις άρμοδιότητές του.

Το άρθρο 3 σροίλέσε: τήν μεταφορά τών ύσηρεσιών σε; 
ε/ο;ν αντιχείμενο άναφερόμενο άσοχλειστιχά στ!ς άρμοδνότη- 
τες το; 'Τσουργείο; xa! συγχεκριμένα τής Γενικής Διευθύν- 
σεως Οικισμού τής 'Τσηρεσίας Χαρτογραφήσεων xa! Κτη
ματολογίου xa! όλων τών αντιστοίχων σεριφερειαχών μονά
δων τοΰ 'Τσουργείο; Δημοσίων Έργων.

■ Όσο γιά τή-/ μεταφορά τών ύσηρεσιών χττ^εατογραφήσεως 
•τοΰ ’Τσουργείο; Γεωργίας, ή μεταφορά αυτή. -5-ά γίνει έν κα·.- 
ρώ σύμφο>να με τις ειδικές σροβλέψεις τοΰ άρθρου 18.
·, Τό άρθρο 4 σροίλέσε; τήν μεταφορά τών θέσεων χα! τοΰ 
σροσωσιχοΰ τών μεταφερομένων ύσηρεσιών χα! τή δυνατότη
τα μεταφοράς χα! άλλων μεμονωμένων ύσηρεσιών άλλων 'Τ- 
σουργείων, σού άναφέροντα; στ!ς αρμοδιότητες τοΰ νέο; 'Τ
σουργείο;.

Το άρθρο δ σροίλέσε; τήν άμεση έχ τοΰ Νόμου σύσταση 
Διευθύνσεως Δ:ο:χητ;χοΰ τοΰ 'Τσουργείο; γιά νά μσορέσε; νά 
άναλάίει αμέσως τά θέματα όργανώσεώς του. Ή Διεύθυνση 
χύτη ίέίαια θά ένταχθεί στόν Όργχ/ισμό τοΰ 'Τσουργείο;, 
για τον όσοϊον σροίλέσει τό αμέσως έσόμενο άρθρο 6.

Ή όργάνωση τοΰ ’Τσουργείο; (άρθρο 6) θά γίνει με Δισ- 
ταγματα, τό δυνατόν συντομώτερο. αλλά σαρέ/ετα; ή εύ/έ- 
ρεια νά αναθεωρηθεί έφ’ άσ2α αύτός ό σρώτος Όργχ/ισμό; 
σού. άσ’ τή φύση τών αραγμάτων, σό σρώτη φάση είναι έν- 
δε/όμενο νά σαοουσιάζε: ελλείψεις ή χα! ατέλειες.

Το αυτό άρθρο 6 σροίλέσε: έσ:σης στ: μέ τον Οργχ/ισμό 
τοΰ ’Τσουργείο; θά είνα: δυνατόν νά συσταθε; χα; ορισμένος 
αριθμός θέσεων σροσωσιχοΰ σού σροεχτιμώντα: σχ/ ασαραί- 
τητες για τή/ χάλυψη τού σεριγρχμματος τών αρμοδιοτήτων 
τοΰ νέο; Τσουργείο; χα: σεριλχμίάνει τέλος ορισμένες άναγ- 
χαϊες γιά νεοϊδρυόμενο Τσουργείο ρυθμίσεις (σ/.ηρωση θέ
σεων ;υέ μετάταξη, χρίση γιά σροαγωγή στους χ/ωτατους 
ia-θμους στό εύρύτερο φασμα τών έ/οντων τά σ/ετιχα σρο- 
σόντα χρόνου υσηρεσιας ύσαλλήλων τοΰ 2ο; ίαθμοΰ χλσ.).

Τό άρθρο 7 όριζε: ότι όσο; στήν σ/ετιχή νομοθεσία do/a- 
φέρο/τα: ’Τσουργοι άσχοΰντες μεταοερομένων ύσηρεσιών άρ- 
μοδιέτητα νοείται στό εξής ό ’Τσευργός Χωροταξίας. Οίχι- 
σμοΰ χα! Π εριϊάλλοντος χα! τό άρθρο 8 σροίλέσει τή δυ
νατότητα λειτουργίας τών μεταφερομένων ύσηρεσιών μέ τό 
ϋσάρ/ον σήμερα σχήμα τους μέχρι τήν χατάρτιση τοΰ νέου 
'Οργανισμού.

Τά άρθρα 6. 10 χα! 11 σεριλαμίάνουν. σροσαρμοσμένες 
για τό 'Τσουργείο Χωροταξίας. Οΐχισμοΰ χα! Περιίάλλο·/- 
τος, τ!ς ρυθμίσεις σο; σροίλέσει γ.ά τό 'Τσουργείο Δημο
σίων Έργων ό Ν. 679/1977 (αντίστοιχα άρθρα 8. 6 χα! 7) 
δηλαδή τήν δυνατότητα συστάσεως σροσωρινών είδιχών 'Τση- 
ρεσιών γιά τήν έχτέλεση συγχεχριμένων είδιχών σρογραμμα- 
των. τή δυνατότητα χ/αθέσεως συγχεχριμένων έργων εις άνα- 
λόγου είδιχότητος έσιστήμσ/ας χα! τήν δυνατότητα ρυθμί- 
σεως τών σροίλημάτων άρμοδιότητος σέ σερίστωση σρογρχμ- 
μάτων σού έχτείνο*/ται σέ σερισσότερες άσό μία διανομαρχια- 
χές ύσηρεσίες.

Τό άρθρο 12 σροίλέσει τήν εφαρμογή τών ίσχοουσών δια
τάξεων σερ! έγχρίσεως σαρεχχλίσεως χλσ. χα! γιά τό νέο 
'Τσουργείο τό άρθρο 13 έσιφυλάσσει τ!ς όρμοδιότητες τών 
Νομαρχών, τό άρθρο 14 ρυθμίζει τό θέμα τών 'Τσηρεσια- 
χών Συμίουλίων μέχρι συστάσεως τών νέων Συμβουλίων γιά 
τό νέο 'Τσουργείο, τό άρθρο ίδ σροίλέσει γιά τήν σύμφωνα 
μέ τις ϋσάρχουσες διατάσεις λειτουργία τής ΠΣΕΑ τοΰ JT- 
σοοργείου χα! το άρθρο 16 σεριλχμίάνει διοετάξεις γιά τή 
μεταφορά τών σχετιχών σιστώσεων στο; σροϋσολογιομό τοΰ 
νέο; 'Τσουργείο;.

Τό άρθρο 17 έσιφέρε: τις χρ'.θείσες σαν άναγχαίες διαρ
ρυθμίσεις χα! τροσοσοιήσεις στό Ν. 360/1976 σχετιχά μέ 
τή σύνθεση το; Έθνιχοΰ Συμβουλίου Χωροταξίας χα! τή σύν
θεση χχ. λειτουργία τής Έσιτροσής Χωροτχξίας χτ! Περι- 
βάλλο'/τος χα! τέ άρθρο 18 σεριλαμβχ/ει τή ρύθμιση σο; 
έχε: άναφερθεί χα! ανωτέρω γιά τή δυνατότητα μεταφοράς 
τών 'Τσηρεσιών Κτηματογραφήσεως τοΰ 'Τσουργείο; Γεωρ
γίας.

Τέλος τό άρθρο ‘19 σεοιλαμβάνει τή ρήτρα ενάρξεως ι
σχύος τοΰ νόμου.

Τούς σχοσούς αυτούς έσιδιώχε: τό άνωτέρω σχέδιο νόμου 
τοΰ όσοίου ζητούμε άσ’ τή Βουλή τήν ψήφισή του.

Άθήναι, 14 Δεχεμ,βρίου 1979 
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