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Έ- τοϋ σχεδίου Χόυ,ου «περί συστχσεο,ις 'Εταιρείας
υπο τήν επωνυμίαν «ΛΕΡΟΛΙΜΗΝ ΛΗΗΧΩΝ. Ανώ
νυμος Εταιρεία» καί ρυθαίσεως συναφών θεμάτων».
Ποός ιή>· Βουλήν ιών 'Ελλήνων

ΓΕΝΙΚΑ :
Ή μεταφορά τοϋ ’Αερολιμένα από το Ελληνικό σε
κχτχλλ.ηλ.ότερη τοποθεσία. ενχ άπό τα βχσικώτερα τεροβλή
ματα για τήν επίλυση των σύγ/ρονων συγκοινωνιακών άνα—κών τής πρωτεύουσα; και γενικώτερα τής χώρας, προωθεί ται σήμερα στή λύση του μέ τήν άτεόφαση τεού πήρε ή
Κυβέρνηση νά μεταφερθεΐ ό Κεντρικός ’Αερολιμένας της
Πρωτεύουσας άεεό τό ' Ελληνικό στην περιοχή των Σπάτων.
Τό ζήτημα τής μεταφοράς τοϋ αερολιμένα άεε’ τη σημερι
νή του θέση έκκρεμοΰσε πο/λ.ά χρόνια. Τελικά ή άτεόφαση
τεάρθηκε και πιστεύεται ότι ό ’Αερολιμένας, στην νέα του.
προσεκτικά επιλεγμένη τοποθεσία, θά μπορέση νά άνταποκριθεϊ ικανοποιητικά, καί γιά πολλά χρόνια, στις αυξα
νόμενες ανάγκες των αερομεταφορών. Μετά τήν επιλογή
τής νέας τοποθεσίας βρισκόμαστε ήδη στό στάδιο τής μελέ
της καί κατασκευής πού υπολογίζεται ότι θά ολοκληρωθεί
σέ 8 μέ 10 χρόνια οπότε καί θά αρχίσει νά λειτουργεί ό νέος
’Αερολιμένας.
Το 'Ελληνικό, καθωρίσθηκε σάν θέση τοϋ αερολιμένα τής
’Αθήνας τό 1936. Το 1937 άρχισε ή κατασκευή του καί τό
1938 ήταν ό πρώτος χρόνος πού λειτούργησε, μέ πολύ
μικρή μεταφορική κίνηση, 8.500 επιβάτες καί ένας τόννος
εμπορεύματα. Διάφορα έργα έγιναν κατά τήν κατοχή καί ό
άερολιμένας άναπτύχθηκε μέ δύο διαδρόμους μήκους 1800
μέτρων. Μετά τήν απελευθέρωση και μέχρι τό 1950 έγιναν
καί άλλα έργα. Τό 1950 διακόπτονται τά προγράμματα
έπεκτάσεως τοϋ αερολιμένα Ελληνικού, αμφισβητείται
ή καταλληλότητα τής τοποθεσίας γιατί υπάρχουν φυσικά
εμπόδια, απαιτούνται μεγαλύτεροι διάδρομοι καί μεγαλύ
τερη έκταση άλλά παρεμποδίζεται ή επέκταση τοϋ άερολιμένα άπό τήν απότομη αύξηση τών τιμών τών οικοπέδων.
Τό 1954 γίνεται ή πρώτη σκέψη γιά τήν μεταφορά τοϋ
’Αερολιμένα στά Σπάτα. Διάφορες επιτροπές μέ εκθέσεις
τους εκφράζουν τις απόψεις τους. Στή συνέχεια, έκτος άπό
τά Σπάτα, έξετάζονται καί άλλες περιοχές όπως ό Ώρωπός,
ή Αούτσα. ή Ραφίνα καί ή Τανάγρα γιά νά διαπιστωθεί
Χν είναι κατάλληλες γιά τήν μεταφορά τοϋ αερολιμένα.
Ή εξέταση έπεκτείνεται στά Μέγαρα, τήν Κωπαΐδα. τήν
περιοχή Κόρινθου, τήν Μακρόνησο, τήν Σαλαμίνα, τά
Οΐνόφυτα. τό Λαύριο, τήν Βάρη. Τελικά προκρίνεται ή
λύση Σπάτων πού έχει μεγάλα πλεονεκτήματα σέ σύγκριση
μέ τις άλλ.ες λύσεις πού μελετήθηκαν.
' Η θέση πού έπιλέχθηκε βρίσκεται στήν πεδιάδα τών
Μεσογείων 23 περίπου χιλιόμετρα ανατολικά τής ’Αθήνας.
Ή άπόσταση αύτή Οά μπορεί νά καλύπτεται σέ 15 μόνο
λεπτά τής ώρας όταν ό αύτοκινητόδρομος καί τό ΜΕΤΡΟ,
πού ή κατασκευή τους έχει προγραμματισθεΐ, θά συνδέσουν
τήν πόλη μέ τον ’Αερολιμένα.
Ό νέος ’Αερολιμένας σχεδιάζεται σέ συνάρτηση μέ τό περι
βάλλον του, τό σημερινό καί τό μελλοντικό, έτσι ώστε νά μή
διαταράξει τήν περιοχή πού τοποθετείται καί νά μή έμποδίσει τήν ανάπτυξη τής πεδιάδας τών Μεσογείων. Συστηματι
κές μελέτες έπέτρεψαν νά μειωθεί σημαντικά ή συνολική άπαραίτητη έκταση. Ή κατάλληλη τοποθέτηση τών αξόνων
τών διαδρόμων θά οδηγήσει στήν άποφυγή πτήσεων πάνω
άπό κατοικημένες περιοχές. Ό νέος ’Αερολιμένας Οά έχει
γύρω του μεγάλες άγροτικές ζώνες καί θά άποφευχθεΐ ή
άνάπτυξη πολυπληθών οικισμών κοντά του.
Ή σημερινή κίνηση στόν άερολιμένα τοϋ 'Ελληνικού είναι
μεγάλη. Τό έτος 1976 διακινήθηκαν 7.451.465 επιβάτες οί
δέ κινήσεις τών άεροσκαφών έφθασαν τις 93.477, δηλαδή
κατά μέσο όρο 256 προσγειώσεις καί απογειώσεις τήν ήμέρα. Πρέπει νά σημειωθεί ότι οι κινήσεις αυτές είναι μόνο τών

εμπορικών άεροσκαφών καί δεν περιλαμβάνουν τά στρατιω
τικά καί ιδιωτικά αεροσκάφη οί κινήσεις τών όποιων, γιά τόν
ίδιο χρόνο, έχφθασαν τις 19.741. Οί ανάλογοι αριθμοί γιά τό
έτο: 1975 είναι 6.137.846 επιβάτες, 84.873 κινήσεις εμπο
ρικών άεροσκαφών καί 15.467 κινήσεις τών άλλων άερο
σκαφών. Ή μέση σ’ ένα χρόνο αύξηση της κ'.νήσεως στόν
Αερολιμένα είναι έντυπωσιακή. ή διαφορά στόν αριθμό τών
επιβατών ίφθασε τό 21,4 %. Ή αύξηση της επιβατικής κινήσεως καί τής κινήσεως τών άεροσκαφών προβλέπετχι ότι
Οά συνεχισθεΐ καί ύπολογίζεται πώς τό 1990 οί επιβάτες
θά τθάσουν τά 16.000.000 καί οί κινήσεις άεροσκαοών τις
160!(yv>. ΤΟ δέ 2.000. 25.000.090 επιβάτες καί 220.0)0 κι
νήσεις άεροσκαφών. Μία τέτοια κίνηση δεν θά μπορεί νά έξυπηρετηθεΐ άπό τόν σημερινό άερολιμένα τού Ελληνικού.
Ό αερολιμένας τοϋ Ελληνικού έχει μικρή έκταση, μόνο
5.500 περίπου στρέμματα, ή οποία δεν επιτρέπει τήν κατα
σκευή δύο παράλληλων διαδρομών 4.0)0 μέτρων τόν κα
θένα πού νά άπέχουν 1.500 μέτρα, όπως επιβάλλουν τά διε
θνή STAXDARD ασφαλείας. ’Επέκταση τού άερολιμένα
σήμερα είναι άδύνατη γιατί περιβάλλεται άπό πυκνοκατοικημένες περιοχές. Ή συνεχής έξέλιξη τών άεροσκαφών έχει
σάν συνέπεια τήν αύξηση τοϋ βάρους καί της ταχύτητάς των.
"Οσο μεγαλύτερο γίνεται τό βάρος τοϋ αεροσκάφους τόσο
καλλίτερη είναι ή οικονομική άπόδοσή του καί όσο μεγα
λύτερη ή ταχύτητα τόσο καλλίτερη ή εξυπηρέτηση τοϋ επι
βάτου. Αύξηση τοϋ βάρους καί τής ταχύτητας τών άεροσκα
φών απαιτεί αύξηση τών διαστάσεων τοϋ άερολιμένα.
’Εκτός άπό τις μικρές διαστάσεις του, πού τόν καθιστούν
ακατάλληλο γιά τις σύγχρονες άνάγκες, ή άμεση μεταφορά
τοϋ άερολιμένα άπό τό Ελληνικό σέ άλλη τοποθεσία επι
βάλλεται καί άπό άλλους λόγους. Ό άερολιμένας περιβάλ
λεται άπό πυκνοκατοικημένες περιοχές καί εκατοντάδες χι
λιάδες κάτοικοι βρίσκονται κάτω άπό τήν συνεχή ενόχληση
τών θορύβων άπό τήν πτήση, τήν προσγείωση καί τήν άπογείωση τών άεροσκαφών. Τά αεροσκάφη πετοΰν πάνω άπό
τήν πόλ,η, άκόμα καί τήν ’Ακρόπολη, άπό τήν όποια ό άε
ρολιμένας . σέ εύθεία πτήση, απέχει μόσο 6,5 χιλιόμετρα. Μέ
τά έκπεμπόμενα καυσαέρια μολύνεται ή άτμόσφαιρα καί
προκαλεΐτχι διαταραχή τοϋ περιβάλλοντος άπό τις δονήσεις
καί τούς θορύβους. Κατά τούς ειδικούς ακόμη καί ή ’Ακρό
πολη ύφίστχται ζημιές άπό τούς υπερήχους τών άεροσκα
φών. Μέ τήν προοπτική χρησιμοποιήσεως, στό σύντομο μέλλ.ον. καί στή χώρα μας τών υπερηχητικών άεροσκαφών. ό
πως τοϋ CONCORDE, όλοι οί σοβαροί λόγοι πού απαιτούν
τήν άμεση μεταφορά τοϋ άερολιμένα θά γίνουν επιτακτικά)τεροι. "Αλλοι σοβαροί λόγοι για τήν μεταφορά είναι τά φυσικά
έμπόδια κοντά στόν αερολιμένα, είναι ό ' Γμμηττός τοϋ ό
ποιου οί κορυφογραμμές, πού άνοίγοντχι απότομα, έχουν
όψος 700 μέτρα.
Ό αερολιμένας τής ’Αθήνας £χει μεγάλη κίνηση πού συγκρίνεται μέ τήν κίνηση τών μεγαλύτερων διεθνών άερο/.ιμένων. Όπως πιό πάνω άναφέρουμε τόν περασμένο χρόνο
διακινήθηκαν άπό τόν άερολιμένα τοϋ ‘Ελληνικού 7.451.465
επιβάτες ό δέ αριθμός τών κινήσεων τών εμπορικών άερο
σκαφών έφθασε, κατά μέσο όρο, τις 256 τήν ήμερα. Γιά τό
ίδιο έτος, 1976. ή κίνηση στόν αεοολιιιένχ τοϋ Λονδίνου
(HEATHROW) ήταν 21.900.000 έπιβάτες τόν χρόνο καί
850 κινήσεις άεροσκαφών σήν ήμέρα, στόν αερολιμένα τής
Ρώμης 9.500.000 επιβάτες καί 453 κινήσεις καί στόν αερο
λιμένα τοϋ Παρισιού
(CHARLES
DE GAULLE)
8.200.000 επιβάτες καί 250 κινήσεις. Έξ αιτίας τής γεω
γραφικής θέσεως τής χώρας μας ή κίνησις στόν άερολιμένα
τής Πρωτεύουσας αναμένεται νά ανέβει τό 1990 στους
16.000.000 έπιβάτες καί 160.000 αεροσκάφη καί τό 2.000
στους 25.000.000 έπιβάτες καί 220.000 αεροσκάφη. Μία
τέτοια αναμενόμενη κίνηση επιβάλλει τήν άμεση έναρξη κατα
σκευής τοϋ νέου αερολιμένα.
*0 νέος άερολιμένας σχεδιάστηκε γά τό έτος 2.000 άλλά
έγιναν οί προβλέψεις ώστε νά είναι δυνατή ή περαιτέρω ανά
πτυξή του, άν «ΰτό άπαιτηθεί. Ή πρότυπη σχεδίαση τής δ-
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λ.ης διατάξεώ: του τον καθιστά ένα ανοικτό σύστημα πού
μπορεί να προσαρμόζεται στήν αύξηση τής κυκλοφορία:, στην
μεταβολή των άεροσκαφών καί στ μ νέε: μεθόδου: έκμεταλλεύσεως. Θά κατασκευασθοϋν δύο πχράλληλ.οι διάδρουοι
προσγειώσει»»: μήκους 4.000 μέτρων ο καθένα: πού Θα άπέχουν μεταξύ τους 1575 μέτρα. Θά άνεγερθοϋν δύο κεντρικά
κτίρια άεροσταθμών στά όποια Θά μπορεί νά προστεθεί καί
τρίτο, ακόμα και τέταρτο, όπως θά μπορεί νά κατασκευασθεΐ καί τρίτο: διάδρομος προσγειώσεως. ’Ανάλογες αυ
ξήσεις καί έπεκτάσεις είναι δυνατές στή ζώνη των εμπορευ
μάτων, στή ζώνη συντήρησε ως άεροσκαφών καί σ’ όλες
γενικά τις εγκαταστάσεις καί τούς χώρους τοϋ αερολιμένα,
ώστε νά άνταποκρίνεται σέ μελλοντικές αυξημένης άπαιτήσεις, χωρίς νά χρειασθή νά γίνουν άλλες απαλλοτριώσεις γιά
επέκτασή του.
‘0 νέος άερολιμένας θά συμβάλλει στήν οικονομική άνάπτυξη τής χώρας καί θά δημιουργήσει άπασχόλ.ηση γιά ση
μαντικό άριθμό εργαζομένων, υπολογίζεται ότι το 1990
θά εργάζονται 25.000 καί το 2.000, 35.000.
Ή έκταση όπου σήμερα βρίσκεται ό άερολιμένας τοϋ Έλ.λ.ηνικοϋ, είναι στο ώραιότερο σημείο τοϋ Σαρωνικοΰ. Ή
έκταση αυτή των 5.500 περίπου στρεμμάτων, μέ τήν μετα
φορά τοϋ άερολ.ιμένα, θά. άποδεσμευθεΐ. Μέ βάση ένα μελε
τημένο πολ,εοδομικο καί χωροταξικό σχέδιο Οά μεταβλ.ηθεΐ
σέ μιά υποδειγματική περιοχή πρασίνου. Μέρος από τις εκ
τάσεις καί τά κτίσματα τοϋ σημερινοϋ άερολ.ιμένα θά διατεθοϋν γιά νά έξευρεθοϋν τά άπαιτούμενα γιά τήν κατασκευή
τοϋ νέου άερολ.ιμένα ποσά.
Ή διεθνής εμπειρία άπέδειξε ότι ό πιο επιτυχημένος τρό
πος διοικήσεως καί έκμεταλλεύσεως ενός μεγάλου διεθνοϋς
άερολ.ιμένα είναι νά άνατεθοΰν σέ ένα αυτόνομο, έλχύθερο άπό
γραφειοκρατικές δεσμεύσεις, κρατικά ελεγχόμενο φορέα. Μέ
τον τρόπο αυτό, λ.ειτουργοϋν σήμερα, πολύ Ικανοποιητικά,
οί 30 άπό τούς 40 μεγαλύτερου: διεθνείς άερολ.ιμένες στον
κόσμο; .
'
Σαν παράδειγμα άναφέρονται μερικοί άπό τούς άερολ.ιμέ
νες πού λ.ειτουργοϋν σάν αυτόνομοι όργανισμοί καί μερικοί
πού διοικοϋνται άπό Κρατικές. ’Αρχές. Γιά τού: άερολ.ιμέ
νες αυτούς δίδεται καί ό άριθμός των επιβατών κατά το έ
τος 1975.
’Αερολιμένες πού λ.ειτουργοϋν σάν αύτόνομοι οργανισμοί
στήν Ευρώπη είναι ό άερολ.αιένα: τοϋ Αονδίνου (Heatlirow),
21.300.000 έπιβάτες. τής Φραγκφούρτη: 12.000.000 επι
βάτες, τοϋ Παρισιοϋ (Orly) 10.600.000 επιβάτες, τοϋ “Αμ
στερνταμ / .500.000 επιβάτες, στήν ’Αμερμική τοϋ Σικάγου
(O' Hare), ό μεγαλύτερος σέ κίνηση άερολιμένας τοϋ κό
σμου, 35.000.Θ00 έπιβάτες, τής Άτλ.άντας. 25.300.000 έπιεάτες. τού Αος “Αντζελες. 2o.700.O00 επιβάτες, τής Νέας
Γύρκης (Kennedy) 19.500.0iK) έπιβάτες. τοϋ Σάν Φραντζίσκο . 17.i>00.iKK) έπιβάτες. στήν ’Ασία, ό μεγαλύτερο:
άερολ.ιμένα: τή; Ή πείσου αυτής, ό άερολιαένα; τοϋ Τόκυο
! 6.000.000 έπιβάτες.
Άερολ.ιμένες πού διοικοϋνται άπό Κρατικές ’Αρχές στήν
Ευρώπη είναι της Ρώμης (Fiumicino) 8.300.000 έπιβά~:ς. τής Μαδρίτη: 8.0Ο0.(ΗΚι έπιβάτες. στήν Αμερική τής
•ύάσιγκτων (National) 11.000.000 έπιβάτες.
Τά πλεονεκτήματα άπό τήν ανάθεση τής διοικήσεως τών
-εγάλ.ων. διεθνών άερολιμένιυν σέ αυτόνομους οργανισμούς
ινχι μεγάλ.α. συμπαγής διοίκηση, άνεξαρτησία. άπό κρατικές
πεμβάσεις. αυτοδύναμη οικονομική διαχείριση, ταχύτητα
αί εύελ.ιξία στήν λήψη άποφάσεων κλ.π.
Για τούς λόγους αύτούς ή Κυβέρνηση αποφάσισε νά άνα:σει τήν διοίκηση καί έκμετάλλευση τοϋ νέου Άερολ.ιμένα
ης Ιίρωτεύουσας σέ αυτόνομο φορέα, στήν Εταιρεία πού
.ινισταται μέ τό προτεινόμενο νομοσχέδιο, πιστεύοντας ότι.
τσι. δίδεται ή καλλίτερη καί πιο συμφέρουσα εθνική λύση.
Ό νέος αυτός φορέας, πού θά. ιδρυθεί μέ το προτεινόμενο
.μοσχέοιο Οά είναι ανώνυμη εταιρεία, μέ μόνο μέτοχο τό
ράτος. καί θά. έχει τήν επωνυμία «ΑΕΡΟΑΙΜΗΝ ΑΘΗ1Ν Άνώ··υμο: Εταιρεία·’.

Στόν so ρέα αυτό, θά άνατεθοΰν ή μελέτη, κατασκευή, λ.ειτουργία. διοίκηση καί έκμετάλλευση τοϋ νέου άερολ.ιμένα. καί
ή πραγματοποίηση τής διαθέσεως τών έκτάσεων και κ.τισμχτιον τοϋ άερολ.ιμένα Ελληνικού που θά προορισθοϋν γιά τήν
χρηματοδότηση της κατασκευή: τοϋ νέου άερολ.ιμένα.
ΑΝΑΑΤΣΗ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ.
Το προτεινόμενο'/ νομοσχέδιου άποτελ,εΐται άπό ένδεκα
άρθρα.
Τό πρώτο άρθρο άναφέρεται στήν ίδρυση , τήν μορφή καί
τήν επωνυμία τοϋ νέου φορέα. Ό Α.Α. ανήκει στο Κράτος,
λ.ειτουργεΐ γιά τήν εξυπηρέτηση τοϋ δημοσίου συμφέροντος
καί άπολ.αμβάνει διοικητική καί οικονομική αύτοτέλ.εια.
Στον Α.Α. πού θά λειτουργεί σάν Ανώνυμη 'Εταιρεία, ε
φαρμόζονται οί διατάξεις τής νομοθεσίας γιά τις ανώνυμε:
εταιρείες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στό νομοσχέδιο.
Το δεύτερο άρθρο καθορίζει τον σκοπό καί τις δραστηριό
τητες τής Εταιρείας. Τό έργο τοϋ Α.Α. άρχιζε·, άμέσως μέ
τήν ίδρυσή του καί περιλαμβάνει όλ.α τά μελ.ετητικά καί
κατασκευαστικά στάδια, τή φροντίδα γιά τή χρηματοδότηση
τής κατασκευής καί τοϋ έξοπλ.ισμοϋ τοϋ νέου άερολ.ιμένα καί
τέλος, τήν συντήρηση, διοίκηση καί έκμετάλλευση του. "Ολ.ες οί αρμοδιότητες τής *Γπηρεσίας Πολ.ιτικής Αεροπορίας
πού σχετίζονται μέ τό έργον τοϋ Α.Ά. άσκοϋνται. άπό τήν ι
σχύ τοϋ νομοσχεδίου άπό τον Α.Α.
Τό τρίτο άρθρο προβλέπει γιά τό μετοχικό κεφάλ.αιο. Ό
Α.Α. θά άποκτήσει τήν κυριότητα όλ.ων τών έκτάσεων στις
όποιες Οά κατασκευασθεΐ ό νέος άερολ.ιμένας. Ή άξια τών έκ
τάσεων θά είναι ή εισφορά τοϋ Κράτους καί Οά άποτελέσει
τό μετοχικό κεφάλ.αιο γιά τό όποιο θά έκδοθεί μία ονομαστική
μετοχή στό όνομα τοϋ Κράτους.
Τό τέταρτο άρθρο άσ/ολ.εΐται μέ τά όργανα διοικήσεως.
Τό άνώτατο όργανο είναι ή Γενική Συνέλ.ευση στήν όποια
τό Κράτος εκπροσωπούν οί - Υπουργοί Συντονισμού, Οι
κονομικών. Δημοσίων “Εργων καί Συγκοινωνιών. Τό Διοι
κητικό Συμβούλ.ιο άποτελ,εΐται άπό 11 μέλη. Στή σύνθεση
τοϋ Δ.Σ. λ.αμβάνεται πρόνοια νά περιληφθοϋν πρόσωπα ι
κανά, μέ ειδικές γνώσεις καί πείρα, πού νά. μπορούν νά άνταποκριθοϋν στις άπαιτήσεις τής διοικήσεως ενός συγχρόνου
διεθνούς άερολ.ιμένα. Στό Διοικητικό Συμβούλ.ιο θά μετέχουν
ένας ανώτατος άξιωματικός τής Πολ,εμικής Αεροπορίας
καί τρεις άνοϋτεροι ύπάλληλοι άπό τά Υπουργεία Οικονο
μικών. Δημοσίων “Εργων καί Συγκοινωνιών.
Τό πέμπτο άρθρο περιέχει διατάξεις γιά τήν έποπτεία τοϋ
’Οργανισμού, τήν έκδοση έσωτερικών κανονισμών, καί τήν
προσωρινή άπόσπαση ύπχλλήλ.ων άπό άλλες Υπηρεσίες.
Τό έκτο άρθρο προβλχπει ότι αί σχέσεις τοϋ Α.Α. μέ τις
υπηρεσίες που άσκοϋν τον έλεγχο κυκλοφορίας άεροσκαφών
καθορίζονται μέ Προεδρικά Διατάγματα.
Τό έβδομο άρθρο εκφράζει τήν Κυβερνητική Πολ.ιτική
στό θέμα τής χρηματοδότη σε ως τής κατασκευής τοϋ νέου ά
ερολ.ιμένα. ' Η χρηματοδότηση αυτή Οά άντιμετωπισθεί άπό
τήν διάθεση μέρους τών έκτάσεων καί κτισμάτων τοϋ άερολ.ιμένα ’Ελληνικού. Γήν διάθεση αυτών τών έκτάσεων θά άναλ.άβει ό Α.Α. Γιά νά αποφευχθεί ή μεγάλη έπιβάρυνση τοϋ
Κρατικού Π ροϋπολ.ογισμοϋ μέ τήν κατασκευή τοϋ νέου άερολ.ιμένα. ό Α.Α. Οά λάβει όλα τά μέτρα γιά νά. βρεί τά χρήμα.ν.
πού Οά απαιτηθούν γιά. τις δαπάνε: κατασκευής. Ή επιδίωξη
είναι νά μή έπιβαρυνθεί τό Κράτος με άλ,λ.ες δαπάνες, εκ
τός άπό όσες χρειασθοϋν γιά. τις πρου.ελ.έτες καί τις μελέτες,
όπως προβλ.έπει τό άρθρο 9 τοϋ νομοσχεδίου.
1 ό όγδοο άρθρο καθορίζει ότι Α.Α. δύνα.τα.ι νά συνάπτει
δάνεια καί προβλ,έπει τήν διαδικασία γιά τήν παροχή τή: έ-·γυήσεως τοϋ Δημοσίου.
Τό ένατο άρθρο άναφέρεται στήν έπιχορήνηση τοϋ Α.Α.
άπό τό Κράτο: καί τά έσοδα τοϋ Α. Α.
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Το δέκατο x;6;o' κχ6οο!7ϊ'. τίτ ogto'/.oγικές κχί λούπες
απαλλαγές — ου Οχ άπολχμόά.τ·. ό Λ.Λ.

Τό ένοέκχτο άρθρο πρΆλεπει για τήν ένχοςη τής ισχύος
τοΰ Νομοσ/εοίου.
Έν ’ΛΟτνα.ις τή 1<ι ’Ιουλίου 1U7S
Ο.

—υνκοιν t.jV'inv

ΚΛΝΕΛΛΟΓΙΟ ΥΛΟΣ

Λ Λ.

“Αρνρον 4.
Αιοίκητις τής Έταιοειας.

1 ‘πουονοι

Οικονομικό

ΛΘ.

3.
ΊΙ άποτίμητις τών κατά τήν παε. ! τού πχροντος άρ•ύρου περιουτιακών ττοιχειων. γίνεται ο: απορατεως του
Διοικητικού Συμβουλίου, έ-τζ.ρινομενης ::α κοινής άπορατεως
τών Vno-ργών Οίκονοκικών και Συγκοινωνιών.

ΠΛΠΛΛΟΓΓΟ.ΝΛΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΣ
Περί σοστατεως Εταιρείας υπό τήν ίπωνομίχζ «ΑΕΡΟΛΙΜΗΧ ΑβΙΙΝΩΝ Ανώνυμος .Εταιρεία·’ /ία: ρυύμισεως
σννχςών λεμάτωνη.

“Ap-Ssov I.
'Ιορχσις. Μορςή.
I . Ιορυετχι νομικόν π ρ άσωτον Ιό ιωτικοά δικαίου ϋπο τήν
επωνυμίαν «ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) Ανώνυμος
Εταιρεία», έϊρεϋον έν Άν*ήνχις.

1. Εις τήν Γενικήν Συ-έλευτιν. τό Κράτος έκπροτωπειται
ύπο τών 'Υπουργών Συντονιτμού, Οικονομικών. Αημοτιων “Ερ
γων κα: Σ-γκοινωζζίών η των όριζο.μενων υπο τούτων 4 ρυπουργών. Ταύτης προεερευε: ό έχων το προοάοιτμα Υπουρ
γός. At άποράτεις λαμόά-ζοντα: κατά πλειοψηριαν. Ε; ίτοιάηρία υπεριτχύει ή ψήεος τού προεϊρεύοντος.
2. Ό Α.Α. οιΟΓκείτα: υπό ένϊεκαμελοΰς Διοικητικού Συμ
βουλίου το όποιον άποτελείται:
α) Έκ τού Προέερου—Γενικού Διευάμ/τού. ϋύτος είον
νά έχη πτυχίον ά-ζωτάτου έκπαιοευτικού ίόρύματος καί νά
ϊά/αται. λόγω τών εϊϊικών του γνώτεων. νά τυμόάλλη άποτελετματικώς εις τήν πρχγχάτωαιν τών τκοπών τού Α.Α.
?) Έπ ενός όιπλωματούχου μηχανικού εχοντος έμπειριχυ
εις μελέτας καί κατατκευάς άερολ'.μένων.

γ) Έπ ενός νομικού τυμίούλου τού Κράτους ή ιόιώτου νο
μικού. είόικώς άτχοληνέντος μέ τό άεροπορνκόν ϊίκαιον.
2.
Ό Α.Α. ανήκει έπ ολοκλήρου εις το Κράτος άπολχμϊ) Ές ένός κα·έηγητού οικονομικών μαδημάτων εις άώ6άζε: διοικητικής κχί οικονομικής χύτοτελείχς κχί λειτουρ
τατον έκπαιϊευτίκό/ ίορυμα ή άλλου πτυχιούχου οικονομικής
γεί χάριν -τού δημοσίου συμσεροντος y.xrx τούς κανόνας τής
σχολής άνωτάτου έκπαιοευτικού ίίρύματος.
ιδιωτικής οικονομίας. Εις τον Α.Α. έοχρμόζοντχι χϊ διατά
ε). ’.Εκ τριών όιχκρι-ύέντων εϊς τήν ειίικότητα ή τόν το
ξεις rip: ανωνύμων εταιρειών, έκτος άζ άλλως ορίζεται
μέα τών έπιττημόνω·/ (κρατικών Όιτουργών ή μή) ϊυναμέύπό τού παρόντος καί των εις έκτέλεσιν τούτου έκδιδομένων
νων, ώς έκ τών γνώσεων καί τής πείρας των. νά χυμόαύ.λουν
διαταγμάτων καί κχζονισμών.
εις τό έργον τού Α.Α.
Άρ·ύρον 2.
στ) Έπ ένός άνωτάτου άπιωματικοϋ τής Πολεμικής Αε
Σκοπός. Έργον.
ροπορίας.
7) Έκ τριών (3) οημοσίων υπαλλήλων, τουλάχιστον έπί
J. Σκοπός τού Α.Α. είναι ή μελέτη, κατασκευή, όργάνω6α-5μώ 3ω, ήτοι έ·ζός έπ έκάσπου τών Υπουργείων Οικονο
τ:ς. λειτουργία. δισίκησις. εκμετάλλευσις κχ: άζάπτυξις τού
μικών. Δημοσίων “Εργων καί Συγκ,οινωνιών.
νέου αερολιμένες Λ-ύηνών.
3. “Απαντα τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου έκλέγον2. Εϊδι/.ώτερον. έργον τού Α_Α είναι κατά μέν τήν χρο
ται υπό τής Γενικής Συνελεύσεως οιά τριετή -άητείαν, ή όποια
νικήν περίοδον τής μελέτης καί κατασκευής τού νέου άεροϊύναται νά άνχ/εοΰται.
λ:μενος. ή έπεύρ ετ:ς των χνχγκχιούζτων οικονομικών αέρων
4. Δ:' άποράσεων τού Διοικητικού Συμίουλίου. έως τρία
κα. η ά-ά-ύεσ:ς. ή εποπτειχ καί γενικώς ό συντονισμός των
(3) έκ τών μελών του οι-ορίζοντα: ώς τοιχύτα μονίμου άπαάπχιτουμενων εργατιών διά τήν μελέτην.
σ,χτχσκευήν κα!
χχολήσεως προς παρχκολου-ύησιν ό/υυν τών εργασιών τού Α.
εξοπλισμόν τού αερολιμένες, μετά δέ τήν έναρςιν λειτουρ
Α. κα! συνίρομήν τού Π ροέορου—Γχζικού Διευ-ύυντοϋ εις τήν
γίας. ή συζτήρησις. διοιχησ:ς καί έκμετάλλευσις χύτου, ώς
Διοίκησιν τούτου.
κα: ή συμπλήρωσις. όελτιωτις καί έαέκτατις τών εγκατα
στάσεων και τού εξοπλισμού τού άερολιμένος.
3. Τό πρώτον Διοικητικόν Συμόούλι-υζ διορίζεται άμέσως
3. Επαιρθυμένου τοζ ελέγχου κυν.λοςορίας άεροσκχοών.
περί ού το άρύρον Γ). χ! άτορώτχ: τόν νέον αερολιμένα Ά·ύηνών αρμοδιότητες τής "Υπηρεσίας Πολιτικής 'Αεροπορίας
'{Τ. ΙΙ.Α.ι. ασκούνται. από τής ισχύος τού πχρέτζτος, ύπό τού
Α_1.
ΧΑτύρον 3.
Μετοχικόν Κεοάλαιον.
1. Μετοχικόν Κεοάλαιον τού ΑΑ. ·ύά άποτελεση ή άπο·
τιμητις όλων τών εκτάτεων επ: τών όποιων ·άά καταχκευασνή ο νέος άερο/.ιμήν Αύηνών. Αιά κοινών άποοάσεων τών
Υπουργών Συντονιτμού. Οικονομικών κα: Συγκοινωνιών. μεσχόιόχζονται εις τον Α.Α.. ώς εΐσρορά τού Κράτους, ή κυριοτης τών εις το Κράτος άτ/τ,κ,οιυτών έκτάτεων. ώς καί τώζ
λοιπών έκτάτεων. α: όποια: ·ύ>ά περιέλόονν εις αύτό έξ άπχλκοτ;ιωτεων. Α! άποοάσεις χύτχ: μετχγράςοντχι εις τά ίιίλια μεταγραοών τού οικείου Γπονηκορυλακείου.
2. Αιά το μετοχικόν κεοάλαιον έκϊίϊεται έπ’ όνέματ: τού

μετά τή·ζ ισχυν τού παράζτος. ΪΥ άποοάσεως τού Υπουργού
Συγκοινωνιών, ϊιά τριετή ύητείαν. Τυχόν κενούμεναι. κατά
τήν ϊιάρκειχζ τής τριετίας ταύτης -ύϊσεις. πληρούντχ: κατά
τόν αύτόν τρόπσζ.
6. Τό πρώτον Διοικητικόν Συμόούλιον συντάσσει, όάσε: τών
ϊιατάπεων τού παρόντος καί τής «περί άζωνύαων εταιρειών
νορεο-έεσίας». τό Καταστατικόν του Α_Α., όπερ κυρουτα: ?ιά
Π. Δ/τος. έκ:ι2ομένθυ προτάσει τών 'Υπουργών Οικονομι
κών καί Συγκοινωνιών, έντος έπ μηνών άπό τής ισχύος τού
παρόντος.

7. Ό Ππόκρ-ος—Γενικός Διευ-ύυ-τής εκπροσωπεί τόν Α.
Α. οικασπι κώς καί έπωοίκως. Δύναται
άπορα τέως αύτού
νά άζ2·άέτη-τήζ έκπροσώπησιν τού Α.Α. ·είς τό-ζ Άντιπρόεϊρον ή μέλος μονίμου άπασχίλήσεως τού Διοικητικού Συμ
βουλίου ή εις υπαλλήλους ή ϊικηγόρους τού Α.Α.. γενικώς ή
ίί’ ώρισμένας πράξεις.
8. Α! σοΥϊόριάσεις τού Διοικητικού Σομόουλίου πρα-ρματοποιούντα; έκτος τών ωρών έρ*'βσιας τών υπηρεσιών τού Α.Α.
Ή άποξημίωσις τού Π εοέπρου. τών μελών κα! τού Γραμματέως τού Διοικητικού Συμόουλίου, κα-^ορίζεται 2Υ άποράσεως
τών Υπουργών Συντονισμού, Προεπρίας Κυίερνήσεως, Οΐκονομικών και Συγκοινωνιών.

