
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Err. τοϋ σχεδίου Νόμου «περί καταργήσεως τοϋ Λ. Νόμου 
17 1967. τοϋ Ν.Δ. 201 1969 καί. πάσης συναφούς διατάξεως 
νόμου».

Πού; η;ν Βουλήν τών Ε/.λήνων

1. Αί διατάξεις τοϋ Α.Ν. 17,1967 «-ερί ανώτατου ορίου 
-Cs, ά—οδοχών των έν Έλλάδι δημοσίων καί ιδιωτικών 
ύπαλλήλων» έθεσπίσθησαν χωρίς νά ληφθή ΰ-’ όψιν στοιχειώ
δη; Κανών τής οικονομικής ζωής, κατά τον όττοΐον τό ύψος 
τής αμοιβής διά τήν —αροχήν ώρισμένης φύσε ως υπηρεσιών 
διχαορφούται κατ' ανάγκην άνχλόγως τής προσφοράς και 
τής ζητήσεως —αρομοίων υττηρεσιών εις τήν εγχώριον 
ή καί τήν δεθνή άγοράν εργασίας. Ή παραγνώρισις τοϋ κανό- 
νος τούτου —ροκειμένου ττερί δημοσίων έπιχειρήσεων ή 
άλλων οργανισμών πού λειτουργοϋν κατά τάς άρχάς τής 
Τωττκής οικονομίας, διά τής Οεσμοθετήσεως περιοριστικών 

τοϋ ύψους τής αμοιβής κανόνων δικαίου, συνεπάγεται εϊτε 
τήν άδυνααίαν τής έπανδρούσεως των μονάδων τούτων εϊτε 
τήν στελέχωσίν των μέ πρόσο/πα άνεπαρκή.

Το άξίωμα ότι δεν είναι έπιτετραμμένον ν’ άμοίβωνται, 
οί διοτκοϋντες τοιούτόΰ Αΐδους^ράνισμούςν ούσία ανήκοντας· 
εις τό Κράτος, περισσότερον άττό τον Πρωθυπουργόν εμφα
νίζεται, έκ πρώτης όψεως, ώς ηθικώς δικαιολογημένου. 
Τό γεγονός όμως ότι οί δημόσιοι άνδρες ό Πρωθυπουργός, 
οί 'Υπουργοί καί οί Βουλευταί, δέχονται, συμμοροούμενοι 
προς παλαιάν παράδοσιν, νά υποβάλουν εαυτούς εις αύστη- 

: ρους περιορισμούς δεν σημαίνει ότι είναι πρόθυμοι ν’ άπο- 
δεχθοϋν τούς ίδιους περιορισμούς καί οί ΐδιώται πού θά 
χρησιμοποιηθούν άπό τό Κράτος διά τήν ύπ’ αύτοϋ ένάσκησιν 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ά.νάλογα ισχύουν καί 
διά τούς δημοσίους υπαλλήλους, τών οποίων αί περιωρισμέναι 
άμοιβαί αντισταθμίζονται λόγω τοϋ προνομίου τής μονι- 
μότητος καί τών άλλων συνταγματικών διατάξεων πού 
κατοχυρώνουν τήν θέσιν του.

2. Ή ανάγκη τής ελευθερίας περί τόν καθορισμόν τών 
αμοιβών είχε καταστή εμφανής ήδη άπό τής θεσπίσεως 
τοϋ Α.Ν. 17/1967, διότι δΓ αύτοϋ αί ελληνικά! επιχειρήσεις 
περιή/.θον εις δυσχερή θέσιν έναντι τοϋ ανταγωνισμού τών 
αλλοδαπών επιχειρήσεων, μή δυνάμεναι νά έξεύρουν ή νά 
συγκρχτήσουν τό άναγκαιοϋν εις αύτούς ύψηλής στάθμης 
προσωπικόν.

Έφ’ ω καί. μετά διετίαν άπό τής ισχύος τοϋ ώς άνω 
νόμου 17 1967 ήρθη, διά τοϋ Ν.Δ. 201/1969 «περί τροπο- 
ποιήσεως τοϋ Α.Ν. 17/1967» ό ύπ’ εκείνου Οεσπισθείς 
περιορισμός τής άμοιβής διά τάς παρεχομένχς ύττηρεσίας 
εις τόν ιδιωτικόν τομέα καί διετηρήθη διά τάς άμοιβχς τών 
υπαλλήλων τοϋ Δημοσίου καί τάς διοικήσεις, τούς υπαλλή
λους καί συμβούλους τών Νομικών Προσώπων δημοσίου 
δικαίου, τών Τραπεζών Ελλάδος, ’Αγροτικής, ΕΤΒΑ 
καί τών εταιρειών εις ας μετέχουν κατά πλειοψηφίαν αύται, 
καθώς καί τής ΔΕΗ, ΟΤΕ καί γενικώς τών επιχειρήσεων 
καί όργανσμών τών λειτουργούντων ύπό μορφήν ή κατά τούς 
κανόνας τής ιδιωτικής έπιχειρήσεως διά κεφαλαίων προερχό
μενων έκ τοϋ Δημοσίου ή εις άς μετέχουν τσιχϋται επιχει
ρήσεις ή οργανισμοί.

3. Διά τοϋ προτεινομένου σχεδίου Νόμου «περί καταργή" 
σεως τών νόμων 17/1967 καί 201/1969κ αί παντός συναφούς 
νόμου καί διατάξεως» άναδρομικώς άπό τής Οέσεως έ 
ισχύι τοϋ Συντάγματος τοϋ 1975 καί διατηρήσεως τής 
άπχγορεύσεως μόνον διά τούς ύπαλλήλους τοϋ Ελληνικού 
Δημοσίου σκοπεϊται ή προσέλκυσες άπό τήν εγχώριον καί 
διεθνή άγοράν εργασίας προσώπων ύψηλής στάθμης πρός 
έπάνδρωσιν τών πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων Δη
μοσίου Δικαίου, καί, ιδίως, τών δημοσίων επιχειρήσεων, 
ή συνεχής άνάπτυξις τών όποιων έπιβάλ.λει τήν δυνατότητα 
στελεχώσεώς των διά τοϋ καταλλήλου προσωπικού. Τούτο, 
εξ άλλου, είναι σύμφωνον καί προς τήν διάταξιν τοϋ άρθρου 
5 παρ. 1 τοϋ έν ΐσχύι Συντάγματος, έξασφαλίζουσα τήν έλευ- 
θέεαν άνάπτυξιν τής προσωπικότητος, ήτις περιλαμβάνει

ρητώς καί τήν ελευθερίαν τής δραστηριότητος εις τήν οικο
νομικήν ζωήν.

Έν Άθήνχις τή 29 Δεκεμβρίου 1975 
Οί Υπουργοί

Συντονισαοϋ και Πεονϊαιχαατισμοΰ
Π. ΠΑΠΑΑΗΓΟΥΡΑΣ

Προεδρίας Κυβεονήσεωε Οικονομικών
Γ. ΡΑΑΑΗΣ Ε. ΔΕΒΑΕΤΌΓΑΟΥ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Διά τοϋ σχεόιου Νόμου «περί κατάργησε ως τοϋ Α.Ν 

1/, 196/ και Ν.Δ. 20Γ 1999 και πασης συναφούς διατάεεωε 
νόμου.

Α.Ν. 17 197
Περί χνωτάτου όριου τών άποδοχών τών εν Έλλάδι δη
μοσίων καί ιδιωτικών ύπαλλή/.ων.

’Άρθρον 1.
1. Ίο σύνολον τών πάσης φύσεως μηνιαίων άποδοχών 

οΐασδήποτε μορφής“ (μισθός, άπιδόματα κ.λ.π.Έ τάςΑποίας 
δικαιούται νά λάβη πας Έλλην πολίτης δι’ αμοιβήν ύπηρεσιών 
καί εργασίας έν Έλλάδι ώς δημόσιος υπάλληλος, ώς ύπάλ- 
ληλος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ώς ιδιωτικός 
ύπάλληλος, ώς διοικητής ή πάσης μορφής σύμβουλος 
νομικού προσώπου ή ’Ανωνύμου Εταιρείας ή έπιχειρήσεως 
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, δεν δύναται νά ύπερβή τό 
άνώτχτον όριον, εις ό δύνχντχι νά φθάσωσι μηνιαίως αί 
πάσης φύσεως άποδο/αί τοϋ Πρωθυπουργού. Ώς άποδοχαί 
πάσης φύσεως δεν νοούνται αί καταβαλλόμενα·, άποζημιώ- 
σεις οιά κίνησιν έκτος έδρας.

2. 'Ο περιορισμός τής παραγρ. 1 ισχύει, α) έπί συρροής 
θέσεων ή συρροής μισθού καί συντάξεως, β) έπί τών ήδη 
ύπηρετούντων καί γ) έπί τών έργαζομένων ημεδαπών παρ’ 
άλλοδαπή έπιχειρήσει ή όργανισμώ έν Έλλάδι.

"Αρθρον 2.
Ή πχράβασις τής διατάξεως τοϋ προηγουμένου άρθρου 

συνεπάγεται άπιόλειχν τής Οέσεως τοϋ παραβάτου τιμωρείται 
οέ διά φυλχκίσεως τούλάχιστον τριών μηνών, άπαγορευο- 
μένης τής μετατροπής τής ποινής.

"Αρθρον 3.
' Η ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς 

του εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
Ν.Δ. 201 1969

Περί τροποποιήσεως τοϋ Α.Ν. 17/1967 «περί άνωτάτου 
ορίου τών άποδοχών τών έν Έλλάδι δημοσίων καί ιδιωτικών 
υπαλλήλων».

"Αρθρον 1.
Αί διατάξεις τοϋ Α.Ν. 17/1967 «περί άνωτάτου ορίου 

άποδοχών τών έν Έλλάδι δημοσίων καί ιδιωτικών ύπαλ- 
λήλων, εφαρμόζονται έφ’ εξής μόνον έπί δημοσίων ύπαλ- 
λήλων, ώς καί έπί τών διοικήσεων, συμβούλων καί ύπα/Δήλων 
νοοιικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, τής ’Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος, τής Έλλη- 
ληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής ’ Αναπτ/ξεως, τών Ε
ταιρειών εις άς μετέχουν κατά πλειοψηφίαν ή ’Αγροτική 
Τράπεζα τής Ελλάδος ή ή Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής 
’Αναπτύξεως, τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως ’Ηλεκτρισμού 
καί τοϋ ’Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος καί γενι
κώς τών έπιχειρήσεων ή οργανισμών τών ύπό μορφήν ή 
κατά τούς κανόνας τής ιδιωτικής έπιχειρήσεως λειτουρ- 
γούντων διά κεφαλαίων προερχομένων έκ τοϋ Δημοσίου 
ή εις οΰς μετέχουν τχιχϋται έπιχειρήσεις ή οργανισμοί.

"Αρθρον 2.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 

εις τήν Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
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ν) Ό καθορισμό: καί ή δημιουργ-ία των δικτύων υποδομής 
καί των ένδεδειγ-μενων εις τον χερσαίο-/ και θαλάσσιον 
χώρον προϋποθεσιθ/v ό·.α τήν πλέον αποδοτικήν διαρΟρωσιν 
των χρήσεων αυτού.

δ) Ή δημιουργία πλαισίου χωροταΐικής. όργα.νοϋσεους 
τη: Χώραε, διευκολύνοντο: τήν διασύνδεσιν ταύτης μ.ετά 
τοϋ πεειβάλλοντοε αυτήν ευρωπαϊκού, μεσογειακού καί 
λοιπού διεθνούς χώρου.

ε) Ή έΞασφάλισι: συνθηκών επιλογ-ής τόπου διαβιοϋσεως 
<αί άπασχολήσεους ώς καί ή βελτίωσις των ορών και τής 
:οιότητοε ζωή:.

Π ρό: τον σκοπόν π ρ αγ ματοπο '.ή σ ε ω: των ώ: άνου έπι- 
ιοϋΞεων. είδικώτερα άντικείμενα του παροντο: Νομού είναι :
α) Ή διααόρυωσι: εθνική: χωροταξική: πο/.ιττκν :.

ε 
σ:
σχεδίων καί προγραμμάτων.

γ) Ό συντονισμό: των επί μέρους προγραμμάτων καί 
δραστηριοτήτων των Υπουργείων καί των εν γένει φορέων 
του δημοσίου και τοϋ ιδιωτικού τομέους. των 
πρό: τήν χωροταξίαν και τήν προστασίαν 
λοντο: τοϋ 'Ελληνικού χώρου.

του αντικείμενου το οποίον αποσκοπει ει: την /.ε/.ογισμενην 
άνάπτυξιν των φυσικών πόρων και κατανομήν τών εν χοϋρω 
δραστηριοτήτων, μέ ταυτόχρονον ένχρμόνισιν τών αντι
στοίχων εξελίξεων πρό: την βεβλίωσιν τόσον τών συνθηκών 
περιβάλλοντος όσον καί τή: ποιότητας τή: ζωή:, δύναται 
ν’ άσκηθή μόνον έκ μέρους τοϋ Υπουργείου Συντονισμού 
καί Προγραμματισμού, ΐσχυροϋκεντρικοϋ έπιτελικοϋ Υπουρ
γείου τής Ινυβερνήσεως καί υπευθύνου διά. τήν όλην αναπτυ
ξιακήν προσπάθειαν τής Χώρας.
Αΐτιολόγησις κατ’ ’Άρθρον :

10. Εις τό άρθρον 1, δίδονται, κατά συνοπτικόν τρόπον, 
οΐ ορισμοί βασικών εννοιών άφορωσών εις τήν Χωροταξίαν 
καί τό Περιβάλλον, αίτινες συναντώνται εις τό κείμενον 
τοϋ νόμου, δυναμένων ώς έκ τής φύσεώς των νά προκαλέσουν 
εις περίπτωσιν έλλείφεως νομοθετικής κατοχυρώσεως αυτών, 
ένδεχομένας παρερμηνείας καί παρανοήσεις.

11. Δεδομένου οτι ό Χωροταξικός Σχεδιασμός καί Προ
γραμματισμός υλοποιεί εις τον συγκεκριμένον χώρον τούς 
οΐκ.ονομικοκοινωνικοϋς στόχους καί τήν έν γένει αναπτυ
ξιακήν πολιτικήν τής Κυβερνήσεως διά τοϋ άρθρου 2. ανα
τίθεται ή άρμςδιότης συντάξεως καί ή μέριμνα πρός έγκρισιν 
τών ’Εθνικών. Περιφερειακών καί Ειδικών Χωροταξικών 
Σχεδίων καί ] Ιρογραμμάτων ώς καί τής εφαρμογή: τούτων 
εις τό 'Τπουργεΐον Συντονισμού καί Π ρογραμματισμοϋ cop 
τοϋ κατ’ εξοχήν επιτελικού καί αναπτυξιακού οργάνου 
αυτής (παράγρ. I ).

Περαιτέρω, ή εκπόνησες καί εφαρμογή τών Χωροταξι
κών Σχεδίων καί 1 Ιρογραμμάτων. χρηματοδοτείται εκ τοϋ 
Προϋπολογισμού Δημοσίου-/ Επενδύσεων ή καί εξ ειδικών 
πόρουν (άρθρ. 2. παράγρ. 2).

Ή παράγρ. 3 τοϋ ΐδίου άρθρου 2 παρέχει τήν δυνατότητα 
τής. εν μέρει η εν όλου. μεταβιβάσεου: τών συναφών πρός 
τον έλεγχον εφαρμογής τών Χωροταξικών Σχεδίουν καί 
Προγραμμάτων άρμοδιοτήτων τοϋ Υπουργείου Συντο
νισμού καί 11 ρογραμματισμοϋ. εις έτέραν Κρατικήν Υ πη
ρεσίαν. εις νομικά, πρόσουπα δημοσίου δικαίου ή καί εί: 
ειδικά αποκεντρωμένα όργανα εποπτευόμενα, παρά τοϋ ώς 
άνω 'Υπουργείου. Ή διάταξις αϋτη αποβλέπει εις τήν 
άποκέντρωσιν καί τήν απαλλαγήν τοϋ 'Υπουργείου Συντο
νισμού καί Π ρογραμματισμοϋ από εκτελεστικά ή ούχί 
καθαρώς επιτελικά καθήκοντα, μεταβιβαζόμενα εις τούς 
έξ ειδικευμένους καθ’ ύλην φορείς.

12. Πρός διαμόρφωσιν ενιαίας χωροταξικής πολιτικής 
καί πολιτικής προστασίας τοϋ περιβάλλοντος ώς καί συντο
νισμόν τής δράσεως καθ’ όλην τήν έκτασιν τοϋ 'Ελληνικού

ρτω μένουν ρεία: zv.—fj', ή στ (or καί έτ,αρμΛγή; τών Χο
τ.ερφάλ- <5 ίων καί 11 ρ αγραμμάτων (τταραγρ. ό). *ί.

τή; Γραμματεία: του — υμίϊουλίου θέλει
,κή άρμο- ττρόσωττον ε/ον υλω; έξεΆκευμένας τ:
9άσματος άτεαραιτήτου: ττεο: εττιτέλεσιν του

χώρου, διά του άρθρου Ε!. η ληυι: άποφάσεουν έπί Οευάτουν 
Χωροταςιας και ΙΙεριϋυ. / ον,τ,-..ι-ινατι· εται ει: τήν. * οικονο
μικήν ’Επιτροπήν-ες ; πουργών. συνερ /ουένην <ϋ: Εθνικόν 
Συμβούλιο-/ Χωροταςιας και Περιβάλλοντος, ύπό διηυρυ- 
μενην- συνοεσιν. Κυρία αποστν/.η του Συυιβου/.ιου είναι "

α) Ή λή·. ις άποφάσεουν επι τής ακολουθητέας πολιτική: 
καί τής άντιμετίνπίσεως σημαντικό)'/ ά ντικειμένο// κατά 
τήν διαμόρφινσιν καί έ-τ αρμογην αυτή:.

β) Ή εγκρισις τών Σχεδίων καί I ιρογρανιμάτων Χ<·υρα
ταξίας καί Περιβάλλοντος καί ή έ/αρμόνισις αυτών μετά, 
τουν Σχεδίου·/ καί 11 ρογραμμάτου-· ’Λνιιπτύξεους.

γ") Η εποπτεια εφαρμογής τών Χωεοναξικών Σχεδίουν 
και 11 ρογραμμάτου/ και ό συντονισμός τών ιυορέων έυα.ρυ,ο- 
γής αύτών (παρ. 1).

Διά τήν απρόσκοπτο-/ λειτουργίαν τοϋ ώ: άνου Συμβου- 
λίου. συνιστάται Γραμματεία. αύτοϋ. έργον τής οποίας 
είναι ή πρός τό Έθ/ΐκόν Συμβούλιο·/ είσήγησις καί ή 
μέριμνα προουθήσεους ό'εμάτου-/ Χουροταξίας καί Περιβάλ
λοντος ου: καί ή ένηιιέεουσι: τούτου έπί τή: έν *·ένει πο-

ισταοιενο:

πλήεουσις τής θέσει,υς ταύτης. διότι δεν καθίσταται δυνατή 
ή διά τής έξελίξεους μονίμων ύπαλλήλων έξεύρεσις τοϋ κα
ταλλήλου έπιστήμονος προς έπίτευξιν τοϋ έπιδιουκομένου 
σκοπού. Ή ρύθμισι: αϋτη έν οψει τών συντρεχουσών έν 
προκειμένω έξαιρετικών συνθηκών αΐτινε: θά. παρεϊχ.
έτι τήν δυνατότητα πληρώσεως τής Οέσεως καί έπί σχέσλ? 
ίδιουτικοϋ δικαίου (άρθρ. 103, παρ. 3 τοϋ Συντάγματος), 
ουδόλως άντίκειται εις τάς σχετικάς Συνταγματικής διατά
ξεις λαμβανομένου ΰπ’ ίύψει oTt καί οί έπί θητεία υπάλληλοι 
κατά τήν διάρκειαν ταύτης λογίζονται μόνιμοι, έξασφαλι- 
ζομένων οϋτω περισσοτέρων εγγυήσεων.

13. Παραλλήλως πρός τό έξ Ί’πουργών Εθνικόν Συμ
βούλιου Χωροταξίας καί Περιβάλλοντος, διά τοϋ άρθρου 4 
συνιστάται, παρά τώ Υπουργείου Συντονισμού καί Προ
γραμματισμού, ’Επιτροπή Χωροταξίας καί Περιβάλλοντος, 
εί: 'υπηρεσιακόν επίπεδον, άπαρτιζομένη έξ ύπαλλήλων. 
εκπροσώπου-/ πλειόνων Υπουργείου-/ (ϋς καί ές εκπροσοϋπουν 
νομικών προσουπών δημοσίου ή ίδιουτικοϋ δικαίου ή και 
ΐδιΟ/τών ειδικών προσόντων ή εμπειρίας. ορι,ομενουν οι 
άποφάσεουν τοϋ Υπουργού Συντονισμού καί Προγραμμα
τισμού. ’’Εργο-/ τής ’ Επιτροπής είναι ή γ-νουμάτευσις έπι 
τής ακολουθητέας εκάστοτε χουροταξικής πολιτικής καί 
τής πολιτικής προστασίας τοϋ περιβάλλοντος, ώς καί ή 
είσήγησις τών αναγκαίου-/ μέτρων και ενεργειών δια την 
αποτελεσματικήν εφαρμογήν αύτής.

14. ’Ακολούθους εί: τό άρθρον ■> περιγράφω ται αί διαδι- 
κασίαι. αί διέπουσαι. τά Έυνικά. Περιφερειακά και Ειδικά 
Χουροταξικά Σχέδια καί 11 ρογ-ράμματα. 1 >ϋτου. τά ώ: 
άνου Σχέδια καί I! ρογ-ράμματα εκπονούνται, τροποποιούνται 
καί άναθεωροϋνται ύπο τήν κατευθυνσιν του 1 πουργ-ου 
Συντονισμού καί Προγ-ραριματισμοϋ. μετά γ-νουμοδότησ-.ν 
τής κατά τό άρθρον 4 Επιτροπής Χωροταςι/.; και Περι
βάλλοντος. Ία ανωτέρω Σχέδια και 11 ρογ-ρκμμ.ατα. τυγ-χά- 
νοντα. τής κατ’ ατχή-· εγ-κρίσιου: τού Υ πουργ-ου Συντονι
σμού καί !! ρογ-ραμματ.σμτΰ. ύπο βάλλονται έν συνεχείς 
ν.ετα εισηγησεου: αυτόυ ει: τ*. ι. θ ■. —υ μ. ςου/.ιον \ι·υροτς* 
ξις.ς καί Περιβάλλοντος και εγκςινοντ:.. διά νόμου. I: 
έγ-κριθέντ::. κατά τ άνουτερου. Χοιροταεικά Σχέδια και 
1 ίρογ-ράμνιατα. τροποποιούνται, ουμ.πληρούνται ή αναθεο/- 
ρούνται. κατά τήν αύτήν ώ: ί.υου διαδικασίαν ιπαραγ-ρ. It. 
Τά ύπό τών κρατικών υπηοεσιών ή ετέρων φορεο.«·/ εκπο
νούμενα σχέδια, προστασίας τοϋ περιβάλλοντος πα.ραπέμπον- 
ται. πρό πάσης εφαρμογής τουν. εις τήν Επιτροπήν Χουρο
ταξίας καί Περιβάλλοντος πρός γ-νωμοδότησιν. εφαρμοζό
μενης περαιτέρω άναλόγ-ους τή: αύτής ους άνου διαδικασίας
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σει·/: χ.τ: I'·.

,νά τή"χ:ν;·.*· 
I Ιεπυε V/
Π ρογρχμπάτ ■·..·· 

'Vr--.

σν ; ζ .~,\·ί ιελετ >ί ’//.
ί. 1·. :ω< Λωίίτχς:;.ι·/ν —/.zoic·// και 

’.νέου: τν.·*" άτο// αΰτών. τυγχάνει 
τ ν/.σ ινϋ και I εο : χ . .’.χτισ .ιου \ ·

Σν/τονισ.'-νϋ και : 1 ρογεχμΛ’.κτισμου. ει: ;· ρχτ./.ά: ί · - ό.- ή "
rj\y.z. έπιστηηονίΜΧ ' ζ. πευζ'.υ.ά ' - υ -κ ·/ομι* ί. - - > ~ 

σωπχ δην.ισίου ιδιωτικού δίκαιου η και ε-- συμ S ν//.ου: 
κελετητά:. Αιά τ'·ς ανωτέρω ρυθκισεωε ε:πσφι·.λι.,ί.τκι η 
πλέον λυσιτελής συνδροριη του εν τη Χωρά 'V. KJ../;1, μ ου 
ειδικού έ π ·. σ τηv.ο v ·. κ ο ϋ δυναμικού. του ανήκοντος τοσον π.: 
τον δημόσιον 0του κ.χί sir τον ιδιωτικόν τομέα.

1 *3. Αιά τοϋ ά: ):ου 7 παρέχεται τό δικαίωμα τής διά 
11 ροεδενκών ΑιχτχγμΊτων -Η.ϋολη : ρυθμίσεων. περιο-
ρισκών ή κανόνων. ίσχυόντων επι ωρισμενον 7 αόριστόν 
/τόνον, sir τνυ ■>·'.ιιουϊγίαν ή χνχπτυςιν ωρισμενων δρα
στηριοτήτων ή λειτουργιών ή sir τήν χρήσίν τοϋ //όρου 
sir vvv.s'.r.v.ivs: ζώνες ή περιοχάς. συμφώνως πρός το

:ρ·.·χομ εν ον tcov εγ/.ε;;
covp-7.;jιμάτωυ. . ( -* *· γ
Ώσχύ- • 1 r» ί- Προ:
ιοτάσει του άενl οο ίου τ(οσι·/ ' Υπουργού καί

j/.ίου XcopOT7.Eiaς και
»νται ττεριορισμοί ;/ρή-

-ερι.βάλλοντοε. έντος
·έχε·;ί: ^έγκρίσεως τών

κα! Προγραμν,άτων
> Χ7.Τ ivojTXTOv OC'.OV

μετ χποφχσιν του ώυνικου —υ 
Πεειβάλλοντο:. δύνχντχι νχ έττοβ 
σεως /cvpου. προς προήάρχσ'.κν 
περιοχών καί ζωνών rift Χώρ: 
αντιστοίχων X ο/ ρ ο τ χ ξι κ. ώ ν Σ/εί 
και επί /εονικόν διάστημα δύο ετών κατ’ ανώτατο·/ όριο·/ 
(παράγρ. 2).

ΓΙρός τον σκοπόν ενκρμονίσεως τών πάσης φύσεως σχε
δίων καί προγραμμάτων τών συνκρτωμένων rrpor το αντι
κείμενο·/ καί τό περιεχόμενο·/ τών διατάξεων τοϋ παρόντος 
νόμου, rrpor τά εγκεκριμένα Χωροταξικά τοιχϋτχ. ταϋτα 
αναθεωρούνται ή τροποποιούνται. κνχλόγως προσχρμοζό- 
y.sva. εντός πέντε ετών irrό τ/r εγκρίσεως τοϋ Χωροταξι
κού Σχεδίου καί 11 ρογρά.ιμ.χτος. (πχρχγρ. 3).

Ui κατά τ’ ανωτέρω έπιβκλλόμ.ενοι περιορισμοί. ρυθμοί - 
σεις ή καvövsr (κρθρ. 7. πκρ. 1 έως 3). ώς κποβλέποντες 
sir έξυπηρέτησιν κ.ο'.νων.κ.οϋ συμφέροντος. δεν δύνχντχι 
νά δημιουργήσουν υπέρ οίουδήποτε δικαίωμα άποζημιώσεως 
έναντι τοϋ Αημ.οσίου ή τών ’Οργανισμών Τοπικής Λύτοδιοι- 
κήσεονς. (ττχράγρ. ί).

Λιά τούς ίδιους ως άνω 7.όγους. καθίσταται δυνατόν νά 
κ./ρυσσωνται cop ά-α'/κ.ασ τικάιτ άτταλ/.οτρκοτέαι εκτάσεις, 
άναγκ.αΐαι διά τήν έτχρμ.νγήν Χωροταξικών Σχεδίων κ.κΐ 
I Ιρογραμν.άτων. (ττχράγρ. .3).

Περαιτέρω, προσδιορίζεται ότι. ή έμαρμογή προγραμ- 
v.7.tcov avanrjpsco:. ή εκτέ/.εσις ζργων, η άνάπτυξις δρα
στηριοτήτων καί λειτουργιών, cop καί πάσα ενέργεια σνετι- 
ζομένη πρός τήν χρήσιν τοϋ μ/όοου καί τήν μορνήν τοϋ περι
βάλλοντος. ύπόκεινται εις τάς διατάξεις τοϋ παρόντος νόμου 
καί τών έν ίσ/ύι Χωροταξικών Σχεδίων καί Π ρογραμμάτων, 
διευκρινιζόμενου όμως ότι. διά τά τμήματα τά όποια περι
λαμβάνονται εντός τών ορίων αστικής, γεωργικής, βιομη
χανικής. τουριστικής καί πάστς έτέρας ρύσεως ζώνης, 
σχύουν τά εγκεκριμένα ειδικά ρυθμιστικά ή καί λεπτομερέ

στερα επί μέρους σχέδια, (παράγρ. 0).
17. Έν συνεχεία διά. τοϋ άρθρου 3 καθορίζεται ότι ή εναρ

μόνισες. ή ενταξις ή προσαρμογή τών προγραμμάτων τών 
πασης ρύσεως δημοσίων ρορέων. σ/έσιν ε/όντων πρός τό 
αντικείμενο·/ και τό περιεχόμενό·/ τών διατάξει·// τοϋ παρόν
τος νόμου πρός τά. εν ίσχύι εκάστοτε Σχέδια καί Προγράμ
ματα Χωροταςιας και Περιβά/.λοντος, λαμβάνει /μόραν συμ- 
ροόνως προς όρους καθοριζόμενους δι’ άποράσεων τοϋ 'Υ
πουργού Συντονισμού καί Προγραμματισμού, κατόπιν γνώ
στης τής Έπιτοοπήε Χο/οοταεία; καί 11:ε·.3ά"/.λοντος. 
'παράγρ. 1).

Καθορίζεται περαιτέρω, ότι. χί κατά. ’Υπουργεία καί λοι- 
πουε επι μέρους ρορεις /.ειτουργουσαι η συνιστωσεναι ερε- 
ςής διοικητικαί μονάδες προστασίας περιβάλλοντος, ασκούν 
ταε αρμοδιότητας χύτών. εντόε των πλαισίων τοϋ παρόντος 
ως και τών /κατευθύνσεων και τής επι τής πεοστασιας τοϋ 
πεειβάλλοντος πο/ιτικάς τής Κυβερνήσεως. έκρρχζομέ/(·/·/ 
δια τοϋ 1 πουργειου Συντονισμού και Προγραμματισμού, 
όπεε υποχρεοϋνται όπι·/ς ενημεριόνουν επι τίόν οίκειων θε
μάτων. (παράγρ. 2).

Ακολούθως καθορίζεται ότι. τό Υπουργείο·/ Συντονισμού 
και Προγραμματισμού είναι αρμόδιον διά τήν επεξεργχσίαν 
ενιαίου προγράμματος συμμετοχής τής Χώρας εις τά.ς εργα
σία: καί δραστηριότητας των διεθνών οργανισμών επί θεμά
των προστασίας τοϋ περιβάλλοντος, (παράγρ. 3).

Ιον τέλει. διά τών άρθρων !Ι καί 10 κχτχργοΰντχι υφιστά
μενα ι Οιχτάςεις. άντικείμενχι πρός τάς τοϋ παρόντος νόμου 
και ορίζεται ή ενχρξις ισχύος αυτού.

Ίον ΛΟήναις τή 5 <1>εβρουχρίου 10/(1 

Οί 'Υπουργοί
’Αναπληρωτής 'Υπουργού Προεδρίας

Συντονισμού "καί Η εο—ε αμαατισμοϋ — Κυ3εο·/ήσεω:'
I. ΜΠΟΥΊΌΣ" * Γ. ΡΛΛΛΗΣ

Έσωτεεικών Πολιτισμού καί ’Επιστημών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΛΟΣ Κ. ΤΡΥΓΙΑΝ ΗΣ

Γ εωιγίας
I. ΙΟΡΑΛΧΟΓΛΟΥ
Αημοσίων ’Έονων

Ν’ ΣΤΡΑΤΟΣ

.Ηιομηχ ανίχ:
Κ. ΚΟΧΟΦΑ ΓΟΣ

Ο ΐκ ον ο α ικ ώ ·/
Ε. ΑΕΒΛΕΤΟΓΑΟδ’

ΚΑΤΑΡΓΟΤ.ΜΕΧΛΙ ΑΙΛΤΛΞΕΙΣ

Αιά τοϋ σχεδίου Νόμου 
«Περί Χωροταξίας καί Περιβάλλοντος».

Χ.Α. 1262 Ί 972
«Περί Ρυθμιστικών Σχεδίων άστικών περιοχών».

’’Αρθρο·/ 2 παρ. 1.
1. «Χωροταξικόν Σχέδιο·/» νοείται σχέδιο·/ κχθορί,ον 

εις εθνικήν καί περιφερειακήν κλίμακα τήν έν χώρω κατα
νομήν καί διάρθρωσιν τών οικονομικών, κοινο/νικών, οικι
στικών, πολιτιστικών καί δημογρχοϊκών δεδομένο/·/, δρχ- 
στηριοτήτων, λειτουργιών καί εργο/ν εις τά πλαίσια τών 
προγραμμάτο/ν άναπτύξεο/ς τής Χοόρας.

“Αρθρο·/ 9.
1. Εις περίπτο/σιν εκπονήσεως Χωροταξικής Μελέτης 

περιλχμβχνούσης τήν εκπόνησιν Ρυθμιστικών Σχεδίων, 
αύτη άνατίθεται δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού παρά τώ 
ΓΙρο/θυπουργώ αρμοδίου επί θεμάτιυν Προγραμματισμού 
καί Κυβερνητικής Πολιτικής βάσει προδιαγραφών συντχσσο- 
μένων άπο κοινού υπό τών ’Ι’πουργείο/·/ Προγραμματισμού 
καί Κυβερνητικής Πολιτικής, ’Εσωτερικών καί Αημοσίο/ν 
Έργων, τήςέποπτείας εκπονήσεο/ς καί παραλαβής τής μελέ
της υπαγόμενης εις τάς διατάξεις τών παραγράφων 5,6 καί 
7 τοϋ άρθρου 7 τοϋ παρόντος.

Ή υπό τής nap. S τοϋ άρθρου 7. προβλεπομένη εγκρισις 
τοϋ προ/τοκόλλου παραλαβής γίνεται έν προκειμενω υπο 
τών 'Υπουργών παρά τώ Προ/θυπουργω αρμοδίου επί θε- 
μάτο/ν Προγραμματισμού καί Κυβερνητικής Πολιτικής, 
’Εσωτερικών καί Αημοσίο/ν “Εργο/ν.

2. Μετά τήν ώς ά·/οζ εγκρισιν ή έν παραγράφω 5 του προη
γουμένου άρθρου εποπτεύουσα άρχή προβαίνει εις τον 
διαχωρισμόν τοϋ τμήματος τής μελέτης τό άφορών εις τά 
Ρυθμιστικά Σχέδια, τό οποίον καί ακολουθεί έν συνεχεία
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τήν ττ ε ρ ιγ ρ α φ ο μ έ ν η ν εις τάς τταρσ.-'ράφο’υς 9, 10, 11. 12 καί 
13 τοϋ άρθρου 7 διαδικασίαν.

Ν.Λ. 198:1973
«Πεοί τροττοποιήσεως καί συμπληρώσεους τοϋ Χ.Δ. 12θ2 

1972 «περί Ρυθμιστικών Σχεδίων αστικών περιοχών»

"Αρθρου 2.
Ή παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 9 τοϋ αύτοϋ Χ.Δ. 1262 1972 

αντικαθίσταται ώς έςής :
«2. Μετά την ώο άνο> έγκρισιν του πρtuτοκο/./.ου ,.αρα- 

λαβής ή έν παραγράφω 5 τοϋ άρθρου 7 τοϋ παρόντος ε..ο-

9.10. 11, 12 καί 13 τοϋ άρθρου 7 διαδικασίαν».

ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ

Περί Χωροταξίας καί Περιόάλλοντος.

"Αρϋρον 1.

Εν τώ παρόν τι νόμω νοούνται:
1. Ό; Χωροταξικόν «Σχέδιον»: Κείμενον όιά τ:ύ όποιου 

εκβράζονται αί Γενικά! άρχαί και κατευθύνσεις τής ακολου
θητέας χωροταξικής πολιτικής. <έν τώ πλαισίω τών Προ
γραμμάτων Οικονομικής καί Κοινωνικής Άναπτύξεως και 
κα-υΓρίζο/τα:. κατά κύρια·/ λόγον, τ’ άκόλουάα:

α) Ή κατανομή καί 3ιάρ·3ρωσ:ς τοϋ πληθυσμού, εν συν
αρτήσει πρός τό πλέγμα δραστηριοτήτων, κατά τομείς πα
ραγωγής.

6) Ή κατανομή καί διάρ-άρωσις τών χρήσεων χώρου, κατά 
λειτουργίας καί τομείς παραγωγής.

γΐ Τά έϋν.κά συγκοινωνικά δίκτυα καί λοιπά δίκτυά κοι
νωνικής. Οικονομικής καί διοικητικής υποδομής.

3) Οί ί-ύνικο! δρυμοί. αϊ ζώναι πρασίνου καί οι σημαντι
κοί προς οιαφύλαξιν καί προστασίαν χώροι.

ε) Τά γενικά πλαίσια, οί όρο: καί οί περιορισμοί, διά την 
έξασφάλισιν τής προστασίας τού περιβάλλοντος.

στί Οιαδήποτε. κατά τήν κρίσιν τού Υπουργού Συντονι
σμού καί Π ρογραμματισμοϋ. έτερα συναφή στοιχεία.

2. Ως Χωροταξικόν «Π ρόγραμμα»: Κείμενον οιά τού 
όποιου καϋορίζοντα: α: άπαιτούμενα: διά τήν έο αρμογήν τοϋ 
άντιστοίχου Χωροταξικού Σχεδίου παρεμόάσεις. μετά τών 
οάσεων πραγματοποιήσεως καί χρηματοδοτήσεως τούτων, ώς 
καί τά προς τούτο ληπτέα θεσμικά, οικονομικά καί διοικη
τικά μέτρα.

3. Ως « Ε-5ν:κόν» τό Χωροταξικόν Σχέδιον ή Πρόγραμ-

μη;.
4. Ως «Χρήσις χώρου»; U τρόπος τής ένδεδεπ/μένης λει

τουργικής χρησιμοπο:ήσεως ζώνης, περιοχής ή τμήματος τοϋ 
χερσαίου ν.α: ναλασσιου χώρου, μετά τών έν αϋτοίς φυσικών 
πόρων, νόάτων. κτισμάτων καί έργων ύποοομής.

δ. Ως «Φυσικόν Π εριόάλλον»: Ό περ ιό άλλων τόν άν
θρωπον χερσαίος, θαλάσσιος καί εναέριος χώρος, μετά τών 
εν αύτώ χλωρίδες. πανίδες καί φυσικών πόρων.

G. Ως «Πολιτιστικόν Π εριόάλλον»: Τά άν-ύρωπογενή.
κατά κύριον λόγον, στοιχεία πολιτισμού καί χαρακτηριστικά, 
ως τάϋτα ϊιεμορρώνησαν εκ τής παρεμόάτεως καί τών σχέ
σεων του άνΰρωπον μετά τού φυσικού περιόάλλοντος. περιλαμ-

όανομένων τών ιστορικών χωρων ώς και τής καλλ τεχνικής 
και πολιτιστικής έν γενε: κληρονομιάς τής Χωράς.

7. Ως «Προστασία το, Π ϊσιόά/./.οντος» :
α Ή όιατήρησις τού χαρακτήρες τού φυσικού περιόάλλον

τος καί ή όελτίωσ ς τών διαμορφωΰεισών σχέσεων μετο,ξϋ τών 
στοιχείων αυτού, ώς οικοσυστήματος.

ό ■ Ή προστασία τού φυσικού περιόάλλοντος άπό τάς ζη
μιογον:,ς επιπτώσεις εκ τής αναπτυξεως δραστηριοτήτων καί 
παρεμβάσεων τού άνΰρωπου.

γ, Η οιαούλαξις τοϋ πολιτιστικού περιβάλλοντος ώς καί 
τών ιστορικών χώρων εντός τών όποιων τούτο διεμορφώυη.

ο Ο έλεγχος τής άξιοποιήσεως τών φυσ.κώ, πόρων καί τής 
αναπτυξεως τών εν τώ χωρω δραστηριοτήτων. πρός τόν ον.ο- 
πον τής εναρμονισεως τών σχεσεων μεταξύ τοϋ φυσικού περι- 
όάλλοντος. τού πολιτιστικού περιόάλλοντος καί τής οικονο
μικής δρσσεως τού ά,ΰρώπου.

"Λούρον 2.
1. ‘Αρμόδιον οιά τήν. κατά τάς διατάξεις τού παρόντος, 

σύνταξιν καί μέριμναν πρός έγκρισιν Έύνικών. Περιφερεια
κών καί Ε δ κών Χωροταξικών Σχεδίων καί Προγραμμάτων 
ώς καί διά ττν έποπτείαν καί παραν.ολούύτσιν τής εφαομογής 
των ύπό τών αρμοδίων φορέων, είναι τό ‘Υπουργείον Συντονισ·· 
σμοϋ καί Π ρογραμματισμοϋ.

2. Ή εκπόνησις και εφαρμογή Χωροταξικών Σχεδίων καί 
Προγραμυάτων. χρηματοδοτείται έκ τού προϋπολογισμού Δη
μοσίων Επενδύσεων η και έξ ειδικών πόρων.

3. Λι’ άποφάσεων τού Υπουργού Συντονισμού καί Π ρογραμ
ματισμού δυ/αται νά μεταόιόάζωνται. έν μ,ερει ή έν όλω. συνα
φείς πρός τόν έλεγχον έφαρμογής τών Χωροταξικών Σχε
δίων καί Προγραμμάτων αρμοδιότητες, εις έτέραν ‘κρατικήν 
Υπηρεσίαν, εις νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ώς καί εις 

ειδικά άποκεντρωμένα όργανα έποπτευόμενα παρά τοϋ ’Υπουρ
γείου Συντονισμού καί Π ρογραμματισμοϋ.
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1. 11 Οικονομική Επιτροπή, ύπό διηυρυμένην συνυεσιν. 
συνέρχεται ώς Έΰνικόν Συμόούλιον Χιοροταξίας και Περι
όάλλοντος. άναφερόμενον περαιτέρω έν τώ παρό/τ: νόμω ώς 
«Συμόούλιον».

2. Εις τό Συμόούλιον πλήν τών τακτικών μελών τής Οικο
νομικής Επιτροπής, μετέχουν καί ο: Υπουσγο! Εσωτερικών.
Πολιτισμού καί Επιστημών. Κοινωνικών Υπηρεσιών. Δημο
σίων Εργων ώς καί ό Υφυπουργός Δημοσίων Εργων, δύναν- 
τα: δέ νά συμμετέχουν. καλούμενο: προς τούτο ύπο τοϋ Προέ
δρου τοϋ Συμόουλίου καί έτεροι, αρμόδιο: έπί τών συζητουμε- 
νων ·ύευατών. Υπουργοί ή Υφυπουργοί, προϊστάμενο: εν γε- 
νε: νομικών προσώπων δημοσίου δ καιου. δτμοσίων επιχειρή
σεων, τραπεζών, έπιχε:ρήσεων κοινής ώφελειας ή έτερων ορ
γανισμών.

3. Τού Συμόουλίου προεδρεύει ό Υπουργός Συντονισμού καί 
Π ρογρα/ματ σμού. έξυπηρετείτσ: δέ τούτο διά τής έν τή 
παραγγαφω δ τού παρόντος ύγονοου Γραμματεία.

4. Εις τήν αρμοδιότητα τού Συμόουλίου ανήκουν:
α' Η λήύις άποφάσεων έπί τής ακολουθητέας πολιτικής 

καί έπί ‘/ενικών νεματων άφορωντων εις τήν Χωροταξίαν και 
τό 11 εριόάλλον.

,ο Η λήύις άποφάσεων έπί νεμάττων άπτομενων τών άρ- 
μοδιοτήτων πλειόνων Υπηρεσιών εις ο.τι αφορά τήν Χωροτα
ξίαν καί τό Π εριόάλλον.

γ )] έ·/κρ:σ:ς τών Σχεδίων και Π ρογραμματω ■ Χωρο
ταξίας καί περιόάλλοντος καί ή εναρμονισις αυτών μ.ετά τών 
Σχεδίων καί 11 ρογ·ρ άμμο των Αναπτύξεως.

δ Η έποπτεια εφαρμογ'ής τών Χωροταξικών Σχεδίων κ;·. 
Π ρογγσαμματων.

ε· (ί συντονισμός τών φορέων εφαρμογής τών ανωτορ» 
Π σο*·σ αυ.,ιάτων.


