
Επί τοϋσχεδ ίου Νόμου «περί χΟρώσεώς τής αχό 20/20 Νοεμ
βρίου 1976 χράξεως νομοθετικού περιεχομένου toy Προέ
δρου τής Δημοκρατίας «χερί λήψεως μέτρων διοικήσεως 
τού ΕΚΤΕΛ εις περιπτώσεις κινδύνου διαταραξεως τών 
'Αστικών Συγκοινωνιών Περιοχής Πρωτευούσης».

Πηός τήν Βουλήν τών ’Ελλήνων
Προς άντιμετώπισιν τής άναφυείσης εκτάκτου χερι- 

χτώτεως εξαιρετικώς έχειγούσης καί απροβλέπτου άνάγχης 
ο υθ μ ίσε ως τών προβλημάτων διοικήσεως xa't διαχειρίσεως τοϋ 
ΕΚΤΕΛ ’Αθηνών, συνεχεία τής άκινητοχοιήσεως ύχο τών 
’Ιδιοκτητών τών εις τήν δύναμιν αυτού άνηχόντων λεωφορείων 
xa't τής ένεκα ταύτης λήψεως ύχο τής Κυβερνήσεως τού 
«.ξαιρετικου μέτρου τής έχιτάξεως αυτών άχό τής 8ης Νοεμ
βρίου 1976, έξεδόθη κατά το άρθρον 44 χαρ. 1 τού Συντά
γματος, ύχο τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, χρ ετάσε: του 
'Γχουργικοϋ Συμβουλίου, ή άχο 20/20 Νοεμβρίου 1976 
Πσαξις Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 310/Α'/20.11. 
1976).

Ή άνωτέρω_Πράξ:ς τίθεται ΰχ’ όψιν Υμών χρός κύρωτιν, 
έντός τής ύχο τοϋ Συντάγματος (άρθρον 44 χαρ. 1) χροβλε- 
χομένης προθεσμίας.

_Έν__Άθήνα:ς τή 26 Νοεμβρίου 1976
Ό Τχουργός Συγκοινωνιών

Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί κυρώσεως τής άχο 20/20 Νοεμβρίου 1976 Πράξεως 

νομοθετικού περιεχομένου τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας 
«χερί λήψεως μέτρων διοικήσεως τοϋ ΕΚΤΕΛ εις χερ:-' 
πτώσεις κινδύνου διαταράξεως τών ’Αττικών Συγκοινωνώ·; 
Περιοχής Πρωτευούσης».

Άρθρον χρώτον.
Κυρούται άφ’ ής έδημοσιεύθη εις τήν ’Εφημερίδα τής Κυ

βερνήσεως (ΦΕΚ 310/AV20.11.2976) ή νομοθετικού χε-' 
ριεχομένου Πράξις τοϋ Προέδρου τής Δημοκρατίας «χερί 
λήψεως μέτρων διοικήσεως τοϋ ΕΚΤΕΛ εις περιπτώσεις κιν
δύνου διαταράξεως τών Άττιχών Συγκοινωνιών Περιοχής 
,Πρωτευούσης», έκδοθείσα κατ’ έφαρμσγήν τοϋ άρθρου 44 
χαρ. 1 τοϋ Συντάγματος, λόγω τυντρεχοότης έκτακτου xopt- 
χτώτεως εξαιρετικώς έχειγούτης καί απροβλέπτου άνάγκης, 
ής το περιεχόμενον έχει ουτω :

ΠΡΑΞΙΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ Γ ΠΕΡΕΕΧΟΜΕΝΟΓ

Περί λήψεως μέτρων διοικήσεως τοϋ ΕΚΤΕΛ εις περιπτώσεις 
κινδύνου διαταράξεως τών Άττιχών Συγκοινωνιών Περιο
χής Πρωτευούσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχσντες ύχ’ όψει:
1. Το άρθρον 44 χαρ. 1 τοϋ Συντάγματος.
2. Τήν εξαιρετικώς έχείγουσαν καί άχρόίλεχτον ανάγκην 

ρυθμίσεως τών χροκυψάντων θεμάτων έκ τής άκινητοχοιήσεως 
τών λεωφορείων τοϋ ΕΚΤΕΛ ’Αθηνών καί τής έντεΰθεν δια- 
ταράξεως τών συγκοινωνιών τής Πρωτευούτης.

3. Τήν εξαιρετικώς έχείγουσαν καί άχρόβλεχτον άνάγκην 
άντμεετωχίσεως τών προβλημάτων διαχειρίσεως καί διοική- 
σεως τοΰ Ένοχοιημένου Κο'.νοϋ Ταμείου Εισπράξεων Λεωφο
ρείων, έν όψει ίδια τοϋ γεγονότος ότι ή Διοίχησις αύτοΰ 
άχοτελείταί άχο ίδιοχτήτας λεωφορείων, οί όποιοι αΐφνιδίως 
άχεφάσισαν τήν άκινητοχοίησιν τούτων καί έχομένως έχουν 
κάθε συμφέρον νά έχιτύχη ή τοιαύτη άκινητοχοίησις με συνέ
χειαν τήν σοβαρωτάτην διατάραξιν τής ομαλής λειτουργίας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ - . ..... δ-Ρ-ά .των συγκοινωνιών, και χατ ακοκουθιαν τουτου γενικωτερον 
τής οικονομικής καί κοινωνικής ζωής τής Χώρας.

4. Τό γεγονός ότι, χρός άντιμετώχισιν τής ουτω ϊημιουρ- 
γηθείσης καταττάσεως ή Κυδέρνησις, έν όψει καί τής υφιστά
μενης έν τή Χώρα καταστά-εως γενικής επιστρατεύσει» ς τών 
Ενόχλων Δυνάμεων, έχεβαλε τό εξαιρετικόν μέτρον τής έχι- 
τάξεως τών λεωφορείων καί τών έγχαταστάτεων τοϋ ΕΚΤΕΛ 
καί τών οικείων συνεταιρισμών, κατ’ εφαρμογήν τοϋ άρ-3ρου 
19 χαρ. 2 τοϋ Ν.Δ. 17/1974 «χερί Πολιτικής Σχεδιάσεως 
Εκτάκτου ’Ανάγκης», χροτάσει τοϋ Ήμετέρου Υπουργικού 
Συμβουλίου, άχεφασίσαμεν»

Άρθρον 1.
1. 'Εν χεριχτώσει άμεσου κινδύνου διαταράξεως ύχαιτιότητι 

τής διοικήσεως τοϋ ΕΚΤΕΛ ή τών ιδιοκτητών τών εις τοϋτο 
έντεταγμένων λεωφορείων τών αστικών συγκοινωνιών τής 
περιοχής Πρωτευούτης, ϊύναται ϊι’ άχοφάτεως τοϋ 'Γχουργοϋ 
Συγκοινωνιών δημοσιευομένης διά τής Έφηεερίδος τής Κυ- 

,βερνήσεως, νά ανατίθεται εις τριμελή ή πενταμελή ή οχτα
μελή επιτροπήν έκ δημοσίων υπαλλήλων ή άτκησις απάντων 
τών καθηκόντων καί αρμοδιοτήτων τοϋ Διοικητικού Συμβου
λίου τοϋ ΕΚΤΕΛ, τών χροίλεχομένων ϋχό τών διατάξεων 
τοϋ Νόμου 2119/1952 «χερί τών διά λεωφορείων αυτο
κινήτων συγκοινωνιών», ή ενέργεια χάσης χράξεως διαχειρί- 
σεως και άπαιτουμένης δαπάνης, διά τήν κίνησιν, έχισκευήν 
καί σ/·;τήρησΐν~τών λεωφορείων τοϋ ΕΙνΤΕ\,ώς καί ή λήψις 
χα;τός άλλου άναγκαίου μέτρου διά τήν ομαλήν καί άχρότκο- 
χτον διεξαγωγήν τών συγκοινωνιών διά τών λεωφορείων τοϋ
ΕΚΤΕΛ.

2. Κα-3’ όλην τήν διάρκειαν τής άσκήσεως τών καθηκόντων 
τής ώς ά;ω έχιτροχής, τό Διοικητικόν Συυβοΰλιον τοϋ 
ΕΚ. ΕΛ ύχοχρεοϋται νά άπέχη τής άσκήσεως τών καθηκόν
των του, άναστελλαμένης οίατδήχοτε δραστηριότητός του.

3. Δγ’ άχοφάτεως τοϋ 'Γχουργοϋ Συγκοινωνιών, δημοσιευό
μενης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως άμα τή έκλείψε: 
τών λόγων, δε’ οτΰς έχείλήθη ή σύστασις τής έν παραγράφω 1 
’Επιτροπής, ορίζεται ή λήξις τοϋ χρόνου άναθέσεως εις τα·’1- 
την τών ώς ά;ω αρμοδιοτήτων, αφ’ ής καί τό Διοικητικόν 
Συμίούλιον τοϋ ΕΚΤΕΛ άναλαμίάυει έκ νέου τήν άτκκσιν 
τών καθηκόντων του.

4. Πάσα αναγκαία λεπτομέρεια διά τήν εφαρμογήν τής 
παρούτης, καθορίζεται δι’ άχοφάτεως τοΰ 'Γχουργοϋ Συγκοι
νωνιών, δημοσιευομένης διά τής Έφτμερίδος τής Κυβερνή- 
σεως.

Ά;θρον 2.
Ή ΐτχϋς τής παρούτης ανατρέχει εις τήν 8ην Νοεμ.β;ίο·-

1976.
Έν Άθήναις τή 20 Νοεμβρίου 1976

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ

Τό Υπουργικόν ΣυμΙούλιον
Ό Πρωθυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ ΑΡ AM ΑΝ ΛΗΣ

Τά Μέλη
ΓΙΑΝΑΓ. Π Α Π ΑΛΗΓΟΓΡΑΣ. ΓΕΩΡΓ. Ρ ΑΛΛΗΣ.

ΚΩΝΣΤ. ΣΤΕΦΜΝΑΚΗΣ, ΕΓΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΓ.
ΙΩΑΝ. ΜΠΟΓΤΟΣ, ΚΩΝΣΤ. ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ. ΙΩΑΝ.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΆΑΣΚΑΡΗΣ ,ΚΩΝΣΤ.
ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ. ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ, ΓΕΩΡ.
ΒΟΓΆΤΖΗΣ, ΓΕΩΡΓ. ΣΤΑΜΑΊΉΣ.

’Αρθρον δεύτερον.
Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύτεως αυτού 

διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 26 Νοεμβρίου 1976 

Ό Υπουργός Συγκοινωνιών
Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ


