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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έ-l τοϋ /σχεδίου Κόμου «περί κυρώσεως τής άπό 10,12..?. 
107G τιράΐεω; νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου 
τής Δημοκρατίας «περί ίδρύσεως ’Οργανισμού (!:.Σ. 
Λ.Π.) προς άνάληφιν των παρά των «Ε.Η.Σ. Α.Ε.» εκ* 
τελουμένων μεταφορών».

Πρός Τ)/Γ Βονλψ τών ’Ελλήνων

Προς άντιμετώπισιν τής έκτακτου περιπτωσεως εο.ι-
εετικώς έπειγούσης καί απροβλέπτου ανάγκης, ή όποια άνέ- 
κυψε κατόπιν τής υπό τοϋ 'Ελληνικού Δημοσίου έςαγοράς 
τήε επιχειρήσει»; τών «Ε.Η.Σ.». ίδρύσεως φορέως πρός 
άνάληφιν τήε επιχειρήσει»; ταυτης, απο της 1ης ϊ.·.ν>^αΓιου 
1976, ήοιέεαε περϊελεύσεώς της εις τό Ελληνικόν Δημόσιον, 
εεεδόΟη, κατά τό άρθρον 44 παρ. 1 τοϋ Συντάγματος, υπό 
τοϋ Πεοέδεου τής Δημοκρατίας ή άπό 1θΊ2.2.ΠΜ> πράεις 
νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ .JO Α , 12.2.19/6).
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εντός τής υπό τοϋ Συντάγματος (αρΟρ. 44 παρ. I ) προβλε- 
πομένης προθεσμίας.

Έν ΆΟήναις τή 27 Φεβρουάριου 1976 
*0 Ύπουεγός Μεταφορών καί ’Επικοινωνιών

------------------------1„ γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ------------------------

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Πεεερ: κυρώσει»; τής άσε 10/12.2.! 976 πράξεω; νομοθετι
κού περιεχομένου τού Προέδρου τή; Δημοκρατία; «περί 
ιδρύσει»; Οργανισμού (Η.Σ.Α.Π.) προ; άνάληψιν των 
τάρα των «Ε.Η.Σ. Α.Ε.» εκτελουμένων μεταφορών».

Άρθρον Πρώτον/
Κυεοΰται άφ’ ή; έίδημοσιεύθη εί; την Εφημερίδα τή; Κυ

βερνήσω;· (ΦΕΚ 30/12.2.1976 τ.Α') ή νομοθετικού πε
ριεχομένου πράξ:; τού Προέδρου τή; Δημοκρατία; «περί 
νδρυσεω; ’Οργανισμού (Η.Σ.Α.Π.) προ; άνάληψιν τών έα
ρ ά τών «Ε.Η.Σ. Α.Ε.» εκτελουμένων μεταφορών», έκδοθεί- 
σα κατ’ εφαρμογήν τού άρθρου 44 παρ. 1 τού Συντάγματο;, 
λόγω συντρεχούση; εκτάκτου περιπτώσεω; έξαιρετικώ; έπει- 
γούση; καί απροβλέπτου ανάγκη;, ή; το περιεχομενον εχει 
οΰτω :

ΠΡΑΞΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ·

Περί ίδρυτεω; Οργανισμού (Η.Σ.Α.Π:.) πρό; άνάληψιν 
τών παρά τών «Ε.Η.Σ. Α.Ε.» εκτελουμένων μεταφορών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντε; ύπ' όψει:
1. Το άρθρον 44 εαρ. 1 τού Συντάγματος.
2. Ότι το Δημόσιον, κατ’ ένάσκ’ησιν τοΰ ύπό τών άρθρων 

9 καί 11 τή; άπό 17.10.1925 Συμίάτεω; «περί προμήθεια; 
ηλεκτρισμού καί περί μεταφορών» τής τυναφθείτης μεταξύ 
τού Ελληνικού Δημοσίου άφ" ένός καί α) τού Συνδικάτου Με-· 
λετών καί Επιχειρήσεων καί oj τή; εν Λονδίνω τή; Αγ
γλία; έδοευοΰση; Έταισεία; υπό την έπωνυυίαν «THE PO
WER AND TRACTION FINANCE COMPANY LIMI
TED» άφ’ ετέρου καί κυρωθείση; ύπό του άπό 16/17.10. 
1925 Ν. Δ/τος (ΦΕΚ 309 Α'), ώς αΰτη έτροποποιήθη διά 
τού άρθρου 12 τή; άπό 23 Ιουλίου 1954 τοιαότη;. κυρωθεί- 
σης ύπό τού Ν. Δ/τος 3102/1954, ώς καί τού άρθρου 4 τής 
ΰπ’ άριθ. 3706/606/22.3.1961 εγκριτικής τού. Υπουργού 
Συγκοινωνιών καί Δημοσίων ’Έργων άποφάσεως. παρεχόμε

νου αύτώ δικαιώματος, προέβη εί; την έξαγοράν τών ϋπό τή; 
Α.Ε. «Ε.Η.Σ.» μέχρι τή; 31 Δεκεμβρίου 1975 ασκούμενων 
μεταφορικών επιχειρήσεων, κατ’ ακολουθίαν τή; άπό 14/ 
12 1973 σχετική; ειδοποιήσει»; του καί τή; παρ’ αυτού κα
ταβολή; τού τιμήματος έξαγοράς, ώς διαλαμβάνεται καί πι- 
στούτα: εν τώ άεό 24 Δεκεμβρίου 1975 Πρωτοκολλώ εαρα- 
δόσεω; καί παραλαβής τή; επιχειρήσει»; τής Α.Ε. «Ελληνι
κοί Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομο: Α.Ε.» («Ε.Η.Σ.»). τώ ΰπογρα- 
οεντι παρά τών εκπροσώπων αυτή; καί τού Ελληνικού Δη
μοσίου.

3. Τό γεγονός τή;. λόγω τή; εκ μέρους τών «Ε.Η.Σ.» 
άμφισβητήσεω; τού δικαιώματος τού Δημοσίου πρός εξαγο
ράν τή; εαρ’ αυτών ασκούμενη; επιχειρήσει»;, επιλυθείσης 
προσφάτως δι’ άποφάσεως τού κατά τό άρθρον 49 τής ώς 
άνω άπό 17.16.1925 συμβάσεως. αρμοδίου Διεθνούς Διαιτη-
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περϊελεύσεώς της εί; τό Ελληνικόν Δημόσιον, προτάσει τού 
Ήμετέρου 'Υπουργικού Συμβουλίου, άπεφασίσαμεν:

• ~ · Άρθρον 1.

1. 'Ιδρύεται άεό τής 1ης Ιανουάριου 1976 Νομικόν Πρόσω- 
πον ’Ιδιωτικού Δικαίου υπό την μορφήν τής Ανωνύμου 'Εται
ρείας καί υπό τήν επωνυμίαν «Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι ’Α
θηνών— Πειραιώς Α.Ε.» («Η.Σ.Α.Π.») έδρεύον έν Άθή- 
ναις. Σκοπός τούτου είναι ή ύπ’ αύτού άνάληψις τών εις τήν πε
ριοχήν πρωτευούσης συγκοινωνιακών υπηρεσιών τών παρεχομέ- 
νων μέχρι τής 31.12.1975 ύπό τής Α.Ε. ύπό τήν επωνυμίαν 
«’Ελληνικοί ’Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Α.Ε.» («Ε.Η.Σ.»), 
τήν παρά τής όποιας άσκουμένην επιχείρησιν έξηγόρασε τό 
'Ελληνικόν Δημόσιον συμφώνω; πρός τά; διατάξει; τών άρ
θρων 7 καί 9 τή; άπό 17 ’Οκτωβρίου 1925 συμβάσεως «περί 
παροχή; ηλεκτρισμού καί περί μεταφορών», τή; κυρωθείση; 
ύπό τού Ν. Δ/το; τή; 17 Οκτωβρίου 1925.

2. Τά στοιχεία «Η.Σ.Α.Π.» άποτελολν διακριτικόν τίτλον 
άνήκοντα άποκλειστικώς εις τό Νομικόν Πρόσωπον «’Ηλε
κτρικοί Σιδηρόδρομοι ’Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε!.»' άπαγοοευο- 
μένης τής χρησιμοποιήσει»; αϊτών ώς εταιρικής επωνυμίαν η 
σήματος ή διακριτικού τίτλου παρ’ οίουδήποτε άλλου φυσικού 
ή νομικού προσώπου.

Άρθρον 2.
1. Ο: «Η.Σ.Α.Π.» άποτελούν δημοσία/ επιχείρησιν. λει

τουργούσα/ χάριν τού Δημοσίου συμφέροντος. νίατά τού; κανό
νας σής ιδιωτική); οικονομίας, καί άπολαμβάνουσα/ διοικητικής 
καί οικονομικής αυτονομίας, ύπόκεινται δέ εις πάσας τάς δια
τάξεις τής περί ανωνύμων εταιρειών νομοθεσίας, έκτος αν 
άλλως όρίζητα: έν τή παρούση καί τοίς πρός έκτελεσιν αυτής 
Προεδρικοί; Διατάγμασι καί ύπουργικαίς'άποφάσεσι.

2. Οί «Η.Σ.Α.Π.» άπολαμβάνουν πά/των τών διαδικαστι
κών1 προνομίων τού Δημοσίου, ώς έάν είναι τό Δημόσιοι/. Οί 
«Η.Σ.Α.Π.» άνήκουν ές ολοκλήρου εις τό Ελληνικόν Δημό
σιον, έπ’ όνόματ: τού όποιου θέλει έκδοθή εις τίτλος ππριστών 
τό μετοτχικόν κεφάλα:^/ αυτών, όπερ θά άποτελεσθή έκ τών 
παρά τής Α.Ε. «Ε.Η.Σ.» έξαγορασθέντων ύπό τού Έλλη·/ικού 
Δημοσίου περιουσιακών στοιχείων, καί τελούν ύπό τήν έπο- 
πτείαν καί τον έλεγχον τού έπί τών Μεταφορών καί Επικοι
νωνιών Υπουργού, κατά τά έν τή παρούση καί τοίς πρός έκτέ- 
λεσιν αυτής όκδοθησομένοι; Προεδρικοί; Διαφάγμασ: καί 
ύπουργικαίς άποφάσεσιν οριζόμενα.

3. Ή έν άρθρω 3 παρ. 1 στοιχ. α' καί β' τής παρούση; 
προβλεπομένη μεταίίβασν; περιουσιακών στοιχείων ε>; τού;


