
[-J-: τού σχεδίου Νόμου «περί μεταίιίάκως έκτάσεως τοϋ
θερσιτευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Κορυδαλλού εις τον 
Οργα/ισμόν Σχολικών Κτιρίων».

Προς τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων
Διά τοϋ ύπό κρ'.σιν σχεδίου νόμου, σκοπείται ή έξ ασφάλι- 

-:ς οίκοπεδικοϋ χώρου εις τον ’Οργανισμόν Σχολικών Κτι- 
;;ων διά τήν άνέγερσ:ν διδακτηρίου εις τή·/ περιοχήν Κορυ
δαλλού. εν-5α ύφίστανται 4.000 μαθηταί Δημοτικής Έκπαι- 
δεΰαεως καί 2.500 Μέσης Έκταιδεΰοεως καί αντιμετωπί
ζονται δυσχέρειαι δι’ έξασφάλισιν ϊναλόγου στέγης. Κρίνο
μεν λίαν άναγκαίαν τήν ψήφισιν αυτού λόγιο τής ανυπαρξίας 
;ν τή περιοχή αυτή ετέρων καταλλήλων ακαλύπτων χώρων 
επαρκούς έμβαδοϋ.

Έπί τής μεταβιβαζόμενης έκτάσεως δύναται νά άνεγερθή 
πολυώροφον διδακτηριακόν συγκρότημα, καλόπτον τάς άνάγ- 
κας τής διδακτηριακής στέγης τής περιοχής.

Τέλος ή δια νόμου μεταβίβασις αΰτη έκ τού Ν.Π.Δ.Δ. τού 
Θεραπευτηρίου εις έτερον Ν.Π.Λ.Α. τού Οργανισμού Σχο
λικών Κτιρίων, δέν προσκρούει εις τήν προστατεύουσαν τήν 
ιδιοκτησίαν συνταγματικήν διάταξιν. κα-3’ όσον ή περιουσία 
τών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ύφίσταται, ούχ'ι 
υπό τήν έννοιαν τής ατομικής ιδιοκτησίας, άλλα έπί τό τέλει 
τής- έΐυπηρετήσεως τών Δημοσίων σκοπών. "--------

Σχετικά! αποφάσεις τού Συμβουλίου τής Επικράτειας 
880/52 καί 795/54.

Έν Άθήναις τή 6 Δεκεμβρίου Ί976 
Οϊ Υπουργοί

Δικαιοσύνης Εθνικής. Παιδείας
κα! θοησκευμάτων

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ . Γ. ΡΑΛΛΗΣ
Οικονομικών ' Κοινωνικών Ύπηοεσιών

Ε. ΔΈΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΓΛΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ Άρ-Spov
Η ισχύς τού παρόντος έρχεται από τής δημοσιεύσεώς του 

διά τής Εφημερίδες τής Κυβερνήσεως.
Έν Άθήναις τή 6 Δεκεμβρίου 1976 

_ Οί ’Γπουργοϊ
Δικαιοσύνης Έ·3ν·-/.ής Παιδείας

και θρησκευμάτων
Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Γ. ΡΑΛΛΗΣ

ύ- '

Οικονομικών
Ε. ΑΕΒΛΕΤΟΓΛΟΙ·

Κοινωνικών Υπηοεσιών
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π Ο ΈΛΟΣ

ΠΙΝΑΣ

Σχετικών διατάξεων τού σχεδίου νόμου «περί μεταβιβάσεως 
έκτάσεως τού «Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Κο
ρυδαλλού» εις τον Οργανισμόν Σχολικών Κτιρίων».

Άρ,θρον 9 παρ. 1 τού Ν.Α. 98/1973 «περί συστάσεως εν 
Κορυδαλλώ Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων».

I. Ή έν τή περιοχή Κουτσικαρίου (Κορυδαλλού) Πει
ραιώς, έκτασις, ή άπαλλοτριωθείσα βάσει τού Α.Ν. 804/ 
1937 «περί άπαλλοτριώσεως ακινήτων προς ίδρυσιν Φιλα/- 
θρωπικών 'Ιδρυμάτων ή έπέκτασιν υφισταμένων τοιούτων» και 
τού άπό 18/9—13/10/1937 Β. Δ/τος «περί αναγκαστικής 
άπαλλοτριώσεως γηπέδου προς άνέγερσιν ' Φ:λ x/θ ρ ω πικών 
Ιδρυμάτων», δαπάναις τού Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής 
καί Άντιλήθεως καί έπ’ όνόματί του, διά τήν εις αυτήν 
άνέγερσιν κτιρίων Φιλχ/θρωπικών Ιδρυμάτων, δι’ ολόκλη
ρον τό εμβαδόν διά τό όποιον ή έν λόγιο άπαλλοτρίωσις. διε- 
τηρήθη μέχρι σήμερον, αποτελεί, άπό τής δημοσιεύσεώς τού 
παρόντος καί άνευ άλλης τινός διατυπώσεως περιουσίαν τού 

"συνιστωμένου Ιδρύματος «Θεραπευτή?:ον Χρονιών Π α-5ή- 
ρεων έν Κορυδαλλώ» καί διατίθεται διά τήν έπ’ αυτής άνέ- 
γερσιν, δαπάναις τού Κράτους, συγκροτήματος κτιρίων διά 
τήν λειτουργίαν τούτου.

Σημείωσις · περί τής περιουσίας ταύτης καταχωρίζεται εις 
τήν έν ύποθηκοφυλακίοις μερίδα τού συνιστωμένου 'Ιδρύμα
τος.

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί μεταβιβάσεως έκτάσεως τού «Θεραπευτηρίου Χρονιών

Παθήσεων Κορυδαλλού» εις τον ’Οργανισμόν Σχολικώ-
Κτιρίων.

Άρθρο·/ 1.
Εκ τής. δυνάμει τής διατάξεως τού άσθρου 9 παρ. 1 τ:ύ· 

ΝαΑ. 98/1973 «περί συστάσεως έν Κορυδαλλώ θεραπευτη
ρίου Χρονιών Πα-3ήσεων». άντικνύσης εις τό θεραπευτήριά 
Χρονιών Π αθήσεων έκτάσεως. μεταβιβάζεται διά τού πα
ρόντος εις τόν "Οργανισμόν Σχολικών Κτιρίων διά τή·/ άνε· 
γερσιν διδακτηρίων, τμήμα αυτής έκ 17.700 μ2, ώς τούτο 
ορίζεται ύπό τά στοιχεία ΑΒΓΔΑ εις τό ΰπ’ άρ:-3. 6784/ 
17.5.71 Κτηματολογικόν διάγραμμα Διευθύνσεως Τεχνικών 
' Iπηρεσιών 'Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Περίληψις τού παρόντος καταχωρίζεται εις τά οικεία βι
βλία μεταγραφών.

Τό τίμημα ορίζεται ύπό ’Επιτροπής συγκροτουμένης δι’ 
άποφασεως τού Υπουργού Κοινωνικών 'Τπηρεσιών καί άπο- 
τ^λουμένης εξ ένος Πρωτοδίκου ώς Προέδρου, υποδεικνυό
μενου υπό τού Υπουργού Δικαιοσύνης, τού οικείου οικονομικού 
έφορου, ενός άνωτέρου υπαλλήλου τού Υπουργείου Κοινωνι
κών Τπηρεσιών καί ένος άνωτέρου υπαλλήλου τού Τπουρ- 
γειου Ε5νικής Π αιδείας καί θοησκευμάτων, ύποδεικνυοκένων 
άντιστοίχως ύπό τών οικείων 'Υπουργών. Έν ίσοΦηφία ύπερι- 
σχύει ή γνώμη προς ήν έτάχ·3η ό Π ρόεδρος.

Ή άποφασις τής ανωτέρω Επιτροπής ίγκρίνεται διά κοι
νής άποφασεως τών 'Υπουργών Εθνικής Παιδείας καί Θρη- 
σκευματων, Οικονομικών καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ 
(Άρθρον 75 παρ. 3 τού Συντάγματος).

«Περί τής προκαλουμένης δαπάνης έκ τοϋ σχεδίου Νόμου 
«περί μεταβιβάσεως έκτάσεως τοϋ Θεραπευτηρίου Χρονιών 
Π α-3ήσεων Κορυδαλλού εις τόν 'Οργανισμόν Σχολικών 
Κτιρίων» καί τού τρόπου καλύψεώς της».
Έκ τών διατάξεων τού ώς άνω σχεδίου νόμου -3έλουν έπ έλ

θει τά κάτω-3ι οικονομικά αποτελέσματα:
α) Έφ’ άπαξ δαπάνη τού Προϋπολογισμού Δημοσίων Ε

πενδύσεων έκ τής καταβολής άποζημιώσεως εις τά μέλη τής 
συνιστωμένης τετραμελοϋς Επιτροπής, έκ δρχ. 10.000 περί
που. Αΰτη ·3ά άντιμετωπισθή έκ τού Προϋπολογισμού Δ.Ε. 
τού Ο.Σ.Κ.

β) Δαπιίνη τού Προϋπολογισμού Δ.Ε. έκ τής καταβολής 
εις τό θεραπευτήριο·/ Χρονιών Παθήσεων Κορυδαλλού τού 
τιμήματος τής περιερχομένης εις τον Ο.Σ.Κ. έκτάσεως 
17.700 μ2, μή δυναμένη νά κα-3ορισ-3ή επακριβώς άπό τοϋδε, 
ώς έξαρτωμενη έκ τοϋ ύπό τής κατά τά ώς άνωτέρω ’Επι
τροπής όριζομένου τιμήματος. Πάντως αυτή υπολογιζόμενη 
κατ’ έκτίμησιν, ·3έλει άνέλθει εις δρχ. 55.000.000 περίπου.

Δία τήν άντιμετώπισιν ταύτης -3ά ένταχθοΰν εις τό Πρό
γραμμα Δ.Ε. τοϋ Υπουργείου Παιδείας ίδια ΈΙργα.

Έν Ά·3ήναις τή 24 Νοεμβρίου 1976 
Οί 'Υπουργοί

’Εθνικής Π αιδείας καί Θρησκευμάτων
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Οικονομικών Κοινωνικών Υπηρεσιών
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΥΛΟΣ


