
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
συκπληρω-Έπί σχεϊίου νόμου «περί τροποποιήσεως καί

"σεώς Staticεων.· άσορωσών εις ύποχτεώτείς- τοϋ Ο.Λ.Π. 
προς καταβολήν αποζημιώσεων προς τρίτους».

Προς την Ε' Αναθεωρητικήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Ό "Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς, έν τή ασκήσει τών αρ
μοδιοτήτων του. αναγόμενων άο’ ενός μέν εις τήν εκμεταλλευ- 
τ:ν τοϋ λικένοτ έν τη εύρυτέρμ 'έννοια του. άσ ετεοου ϊε ειςT!V
τήν πσόσχτησιν τών αναγκαίων χώσων -/.at την έχτέλεσιν τών 
άπασαιτήτων έσγων προς ϊιεξαγωγήν τών εργατιών του, εΰρί- 
σχετα: εις αδυναμίαν ρυθαίσεως έμςανιζοκένων ενίοτε οίχο-

Γολ'.τών. οίτινες έπλή- 
ων αΰτοΰ.
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μικής φύσεως δεμάτων έ= απαιτήσεων πολιτ 
ήταν έχ τών αναπτυξιακών ϊραστηριοτήτων

Τούτο όρείλετα: είς τήν κή) ΰπασξιν σχετικής ϊιατάξεως 
νάνου χαλυπτούσης την σχετικήν ϊαπάνην.

Ή ταχτοποίησις τών έμβανισθέντων τοισύτχς σύσεως θε- 
ιεάτων άπιβάλλεται. έχ λόγων τθιχής τάαεο'τ. όπως ρυθμισθή 
ϊιά τής έκϊόσεως τοϋ προτεινουένου σχεϊίου νόμου.

Είϊικώτεσον ϊιά τοϋ ατθρου Ιου τοϋ σχεϊίου ρυθμίζεται 
θέμα σχετιζόμενον — ρcς τάς υπέρ τοϋ Ο.Λ.Π. χηρυσσομένας 
απαλλοτριώσεις. ·

Διά τοϋ άρθρου 10 τοϋ Ν.Δ. 4544/1960 έχε· έπιτσαπή 
όποις ϊιά τάς άπσλλατριώσεις ταύτας χαί μόνον, ή άποβολή 
τοϋχ.ατόχου τού ακινήτου γίνετα: χχτόπιν-χαταίολής είς αυ
τόν άποζηκιώσεως. ανεξαρτήτως τής άποζηκιώσεως τοϋ χο
ρίου τοϋ άχινήτου. χαί τούτο άσνέτως τής τυχόν ένοικιοστα- 
σιακής ή οΰ προστασίας τοϋ κατόχου.

Ή ϊιάταξις αυτή έτΰγχανε σκόπιμος τότε ϊιά τήν ταχεία-/ 
άτό:οο:ν κατεχοκένών χώρων, οΰχ ήττον. ϊέον όπως μ· ϊια- 
τηρηθή'ώς παγία ϊιάταξις, καθ’ όσον εισάγει ϊιά τάς απαλ
λοτριώσεις τοϋ Ο.Λ.Π. ίϊιον ϊίκαιον, μή ίαχύον δ’ά.τά- λ*·- 
‘πας άπ’λλοτσιώσεις. ϊοθέντος άλλωστε 0τ> ή .τότε υφιστά
μενη ανάγκη ίκανοποιήθη.

Π αραλλήλως όμως ποός τούτο, ή ϊιάταξις αύτη. ώς ϊιετυ- 
πώθη, κατέληξεν εις τό άοικον άποτέλεσμα νά λάβουν άπο- 
ζηκίωσιν οί υέχρ: τέλους δυστροπήσαντεσ χαί μή έκκενωσαν- 
τες τούς κατεχομένους χώρους πρό τής λήψεως τής ΰπό τής 
ϊιατάςεως ταύτης -ροβλεπομένης είϊικής άποζημιώσεως. 
άλλά νά κή λάβουν ταϋτην ο! πεισθέντες είς τάς υποσχέσεις 
τοϋ Ο.Λ; Π. καί καλοπίστως παραδώσαντες τους χώρους. Τήν - 
ίκανοποίησιν τών σκοπών τούτων προβλέπουν αί παρ. 1 χαί 2 
τοϋ άρθοου τούτου, καθ’ -όσον ή μεν πρώτη σκοπεί είτ τήν 
καταβολήν άποζημιώσεως χαί είς τους καλοπίστως άπομα- 
χουνθέντες π:ό τής θεσπίσεως ταύτης. ή ϊέ ϊευτέρα όριζε: 
τήν έφ αρμογήν τής ϊιατάΞεως χάνον ϊιά τάς είς τό Γ2ρελ- 
θόν αυντελεαθείτας άταλλοτρ:ώ"ε:ς χαί ούτως ούτ:αατ:κώς 
καταργεί, ΐ:ά τό μέλλον, τήν ?:άτας:ν. Σημειοϋται ότι ή έν 
τ,ή τα:. 1 τοϋ άρθρου τούτου τίθεκένη ήμεοομηνία χαθωρίαθη 
έτί τή ίάαε·. τής ημερομηνίας έχοόςεως τής ϋτ" άρ:θ. Γ.7038/ 
22.2.1966 άτοφά-εως τοΰ 'Ττουργοϋ Δημοαίων Έργων τερί 
ϊγχρίαεως τής ϋτ’ αρ:θ. 188/1966 τράςεως τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Ο.Λ.Π., it’ ής έγένετο ε!*ήγητ:ς άτοζημ:ώ- 
τεως τών ά'/ωτέρω.

Δ:ά τοϋ άρθρου 2 ρυθμίζεται τό θέμα τοϋ ύψους τής άτο- 
ζημιωςεως τών έργολάίων φορτοεκφορτώαεως, ττρος οΰς είχε 
χορηγή-ε: ό Ο.Λ.Π. άοείας άτχήαεως επαγγέλματος τρό τής 
άναλήψεως υτ αύτών απατών τών εργατιών ςορτοεχςορτώ- 
τεως έν τω λ:μένί. Τό θέμα τής αποζημιώτεως αυτών είχε

ρυθμιτθή ϊ:ά τοϋ Ν.Δ. 4544/1966. Κατόπιν όμως μελέτης 
τοϋ θέματος ΰπό τυτταθείτης Είϊικής Έπιτοπής ϊιεπίττώ- 
θη ότι τό χαθοριτθέν ύπό τοϋ νόμου τούτου ποιόν τών 
50.009 ϊρχ., ώς ά·/ώτερον όριον αποζημιώτεως, ήτο ανεπαρ
κές. Προτείνεται. όθεν,ίιά τής ύπ’ ό.ψ:ν ϊιατάςεως ή αύξητις 
είς ϊραχμάς 120.000. __ jl

Διά τής αυτής ϊιατάςεως ϊαγράςετα: ό τεθείς ϊιά τοϋ 
Ν.Δ. 4544/1906 χρονικός περιοριτμος τής έχϊότεως τοϋ σχε
τικού Π. Δ/τος. περί ρυθμίσεως τών λεπτομερειών καταβο
λής ττς αποζημιώτεως. ·έντός εςαμήνου, ϊοθέντος ότι τό έν 
λόγω Π. Δ/γμα ϊέν έςεοόθη έν το ς τής άνωτέρω προθεσμίας 
καί άπαλείοεται ό έτερος περιορισμός, περί ρυθμίσεως τομ 
όλου θέματος ϊι" ές>’ άπας έκοοθητομένου Π. Δ/τος.

Τούς ώς ά-/ω σκοπούς έπιϊιώκει τό παρόν r/έϊιον ΝΛ: 
όπερ εχοαεν τήν τιμή'/ νά θέσωκεν ΰπό τήν έγκρισιν καί κύ- 
ρωσιν ϋμών. ''Λ

Εν ’Αθήναις τή 30 ’Απριλίου 1975 

Οί Υπουργοί

Οίκονοκικών 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Έκποοικής Ναυτιλίας 
Λ.' ΠΑΠΛΔΟΓΓΟΝΑΈ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί τ ? ο π ο π ο ι ή σ ε ω ς - χσ ίσυ μπ λ ηρ ώσ εω ς ϊ: ατάςεων,. άρορο/σών 
είς υποχρεώσεις τοϋ Ο.Λ.Π.. προς καταβολήν άποζημιώ- 
σεων προς τρίτους.

Άρθρον 1.

1. Ή ϊιάταςις τοϋ άρθρου 10 τοϋ ΝΛ. 4544/1966 έφαρ- 
μόζεται καί έπί τών άποχωρησάντων καί παραϊοσά'/των τά μί
σθια καταστήματα μισθωτών κατά τό χρονικόν ϊιάστημα άπό 
22 Φεβρουάριου 1966 καί μέχρις ένάρςεως ισχύος τοϋ παρόν
τος.

2. Τό. άρθρον 10 τοϋ Ν.Δ. 4544/Ϊ1966 οέν έχει εφαρμο
γήν έπί τών μετά τήν έναρξιν ισχύος τοϋ παρόντος νόμου συν
τελεσμένων απαλλοτριώσεων.

Άρθρον 2.

Ή παράγραφος 2 τοϋ άρθρου 40 τοϋ Ν.Δ. 4544/1966 
αντικαθίσταται ώς ακολούθως: '

‘'2. Ό τρόπος τής άποζημιώσεως. τό ποσόν τής χορηγη- 
τέας άποζημιώσεως είς έκαστον ϊικαιοΰχον, αί προϋποθέσεις 
χορηγήσεως τής άποζημιώσεως ώς καί πάσα προς τούτο άπαι- 
τουμένη ϊιά τήν έφαρμογήν τοϋ παρόντος λεπτομέρεια καθορι- 
σθήσονται ϊιά Π. Δ/των έχϊοθησομένων προτάσει τοϋ Υπουρ
γού Εμπορικής Ναυτιλίας.

Τό ποσόν τής χορηγηθησομένης άποζημιώσεως είς έκα
στον ϊιχαιοϋχον ϊέν ϊύναται νά ύπερβή τάς ϊραχμάς εκατόν εί
κοσι χιλιάϊας (120.000)».

Άρθρον 3.

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής ϊημοσιεύσεώς του 
ϊιά τής Έφημερίϊος τής Κυβερνήσεως.
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Οί 'Γπουργοί

Οίκονοαικών 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Έαποριχής Ναυτιλίας 
Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ


