
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
αύ σχεδίου νόμοι» <c—ερΐ κυρώσεως τής άχό 5 Μαίου 
( χράσεω; Νομο&ετικεΰ Περιεχομένου τού Προέδρ.υ 
Δημοκρατίας «—ερ t χαρατάοεως τού υικα ώμε ο;; εκ- 
λλεύσεως τής Διώρυγος τής Κοριννου ύχό τής Νέας 
»νύμου Εταιρείας Διώρυγος Κορίνόου Α.Ε.».

Προς τήν Βουλήν ιών ΓΕλλήνων
τού χιροτεινομένου σχεδίου νόμο» έχυδιώκετα: ή χύ

της ώς άνωτέρω χράςεως Νομοθετικού Περιεχόμενό;» 
ροέδρου τής Δημοκρατίας, ή όχοία έςεδό-3η χρός τον 
χαρατάσεως τής ισχύος τού εις τή» όν Λύήναις 

ταν «Ν£αν 'Ανώνυμον Εταιρείαν Διώρυγος τής Κθτ 
άνήκο/ντος καί ύχό τού Δημοσίου χαραχωρη-μέντος 

» Νόμου ΤΜΣτ'/1869 καί -τού εις έχτέλεσιν τούτου 
τος διατάγματος τής 18.5.1881 δικαιώματος έχμε- 
;εως τής Διώρυγος τής Κοριν-3ου. 
ικαίωμα τούτο, το όχοΓον είχε χαρτχωρη-3εί ύχό τον 
ν διά 99 έτη, έςέχνεε την 18.5.1980 χαί μέχρι τής 
γίας αυτής δεν κα-3ίστατο δυνατή ή ρύ-3μισις τού ό/..υ 
; τής εκμεταλλεύσεις τής διώρυγος τής Κορίννου. 
ραλλήλως, ή άναγχη τής ομαλής, συνεχούς και άχρο- 
λειτουργίας τής διώρυγος · δεν έχέτρεχεν ούϊεμίχ/ 

ν.
, έδό-3η εντολή χρός χατάρτισιν σχετικού σχεδί:. νό- 

■ τήν ρύ·3μ:σ:ν τού ψέματος τής έχμεταλλεύσεως τής 
εντός τού χρονικού διαστήματος (ήτοι μέχρι 18.8. 

τού κα-3ορ:σ-3έντος ύχο τής ώς Κω χράςεως Νομο
Περιεχομένου, οι’ δ εΐσηγ:ύμε-3α τήν ϊ:ά τού έν λόγω 
νόμου χύρωσιν αυτής, χρός ν-ομιμοχοίησιν τής έκμε- 
εως τής διώρυγος ύχο τής «Νέας Ανωνύμου Έται- 
,ιώρυγος ΚορίνΨου Α.Ε», χατά το ώς Κωτέρω τρί
τον ι κόν διάστημα.

’Εν ΆΨήναις τή 13 ’Ιουνίου 1950 -<
Ό 'Τχουργός Οικονομικών

λι ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ .·. ” /

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
ρώσεως τής άχό 5 Μαίου 1983 χράςεως Νομούε- 

Πε.ριεχομένου τού Π ροέδρου τής Δημοκρατίας 
-αρατάσεως τού δικαιώματος ένμεταλλεύσε&)ς τής 
γος της ΚορίνΨου ύχο τής «Νέας ’Ανωνύμου Έται- 
Διώρνγος Κορίν-ύου Α.Ε.»·

'Αρ-ύρια; χρώτον.
ται ή άχό 5 Μα ίου 1980 χράσις Νφ.ο-3ετιχ·υύ Πε- 
ν τού Προέδρου τής Δημοκρατίας «χερί χαρατάτι- 
ίικαιώματος έκμεταλλΐύσεως τής Διώρυγος τής 

j ύχό τής «Νέας ’Ανωνύμου Εταιρείας Διώρυγος 
Α,Ε.», δημοσιευΨείσα εις το ύχ’ άρι-3. 109 τής 8. 

180 Φ.Ε.Κ. τεύχος Α', έχονσα ώς άκολοόλως : 
ΕΞΙΣ· ΝΟΜΟΘΕΓΕΚΟΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΓ Λ.
ρατάσεως τού δικαιώματος ένμιεταλλεύσεως τής 
; τής Κορίν-3«υ ύχό τής «Νέας ’Ανωνύμου ΈταιρεΚ 
τρύγος Καρίν-Ψου ΑΕ-».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ

Εχοντες υχ οψει :
; διαστάσεις τής χοιρογράρου 1 τού άρ·3ρου 11 τ:ϋ 
:τος.
γεγονός ότι τό διά τού Ν. ΤΜΣτ'/Ί88? χαί τ-.." 
εστν τούτου έχϊο-ύέντος Διατάγματος τής 18 5.1881 
γύεν ύχό τού Δημοσόον δικαίωμα έχμετα^ λ? "ι··εω·ς 
άγος τής ΚορίνΨου. άνήκον σήμερον εις τή» έν ‘ΑΓ-> 
όουσαν «Νέαν ’Ανώνυμον Εταιρείαν Διώρυγος Κο- 
Ε», έχχνέει τήν Ι8ην Μαίαυ 1980. 
τ ή μελέτη τού όλου Ψέματος τής εις τή μέλλον 
εύσεως τής διώρυγος τής ΚορίνΨου συνεχίζεται καί 
έχεται ή χεραίωσις τούτης μέχρι τής 18 Μαίου» 
ρύστατοι δ’ άναχόρευκτος άνάγκη συνεχούς. ομα

λούς .καί άχροσκόχτου λειτουργίας τής ρ-ηψείσης διώρυγος.
4. ”Οτι έντεΰΨεν Κακύχτει εκτάκτως, έςαιρετικώς επεί

γουσα καί άχρόδλεχτος άνοίγκη χαρατάσεως τής ισχύος τού 
ώς άνω δικαιώματος, μή δυναμένης νά έχιτευχΨή ελλείψει 
χρόνου, διά νόμου, χροτάσει τοΰ Ήμιετέρου Γχουργικού Συμ- 
όουλίου, άττοςτετίζο-κεν :

"Αρ-λρον μόνον.
1. Π αρ α τείνομε-» τόν κατά τήν 18 Μαίου 1980 λήγοντα 

χτόνον ιού δικαιώματος ένυετελλ’εύτεως τής διώρυγος τής 
Κορίνόευ μέχρι τής 18 Αύγουστου 1980.

2. Τό έν τή τρτηγουμένη χαραγράρω δικαίωμα ίιέτεται 
καί κατά τόν ypόνον τής χαρατάσεώς του ύχό τώ> ίσχυου- 
-ών χέρι αυτού διατάσεων καί ασκείται ύχό τής αϋττς ώ: 
καί στμε'·:ν «Νέας Ανωνύμου 'Εταιρείας Διώρυγος Κορίν-
<χυ A.E.J.

Ή ισχύς τής χαρούσης, ή όχοία λέλει κυρών ή νο-μούετι- 
κύς κατ’ άε-3ρον 44 χαρ. 1 τού Συντάγματος, άεχεται άχο
-.ής 'δ·;: Μσί·:υ 1980.

Έν ΆΨήναις νή 5 Μαίου 1980 
Ο Π οόί.δσος της Δτμοκοαχίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ
Το 'Γχοιυργικόν Συμόουλιοιν 

Ό Π οόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ό Άνττχρόεδ'ρος
ΚΩΝΣΤ. Ε. Π Α Π ΑΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙ Ν Ο V 

Τά Μέλη
■ΚΩΝ'. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΔ, ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΠΟΤΛΟΣ, ΓΕΩΡΓ. 

ΡΑΛΛΗΣ, ΕΤΑΓΓ. ΑΒΕΡΩΦ — ΤΟΣΙΤΣΛΣ, ΓΕΩΡΓ. 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΦ. ΣΤΡΑΤΟΣ, ΙΟ,\Ν. ΒΑΡΒΙΤΣΙΩ- 

• ΤΗΣ, ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΤΛΟΣ, ΓΙΑΝ. ΜΠΟΤΤΟΣ, 
ΓΕΩΡΓ. ΚΟΝΤΟΓ ΕΩΡΓΚΣ, ΔΗΜ. ΝΙΑΝΙΑΣ, ΜΙΛΤ. 
ΕΒΕΡΤ, ΓΕΩΡΓ. Π ΑΝΑΓΙΩΊΓΟΠΟΤΛΟΣ, ΚΩΝ. ΛΑ- 
ΣΚΑΡΗΣ, ΣΠ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ, NIK. Z.AJPX TIN ΙΔΗΣ, ΣΤΕΦ.

: ΜΑΝΌΣ, ΑΛΕΞ. Π Α Π ΛΔΟΓΓΟΝΑΣ, ΑΝΑΣΤ. ΜΠΑΛ-
ΚΟΣ, ΕΜΜ. ΚΕΦΑλΟΓ^ΝΝΗΣ, ΝΙΚ. ΜΑΡΤΗΣ.

Άρ-λρον δεύτερον.
Ή ισχύς τού χαρόντος νόμου άρχεται άχό τής δημοσιεύ- 

τεώς του διά τής Έρτμερίδος τής Κ-υίερνήσεως. .
Έλ< Άόήναις τή 13 Ioowiou 1980

Ό Τχουργός Οίκονοτυικων 
' ΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

’A? t-Sj. 31/10/1980
ΕΚΘΕΣΙΣ

Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρ-3ρο 75 χαρ. 1 τού 
Συντάγματος), έχί τού Νομοσχεδίου τού 'Γχουργείου Οι
κονομικών «χερί κυρώσεως τής άχό 5 Μαίου 1980 κρά- 
ξεως Νομο-3ετιχού χεριεχαμένου τού Προέδρου τής Δημο
κρατίας «χερί χαρατάσεως τού δικαιώματος έκμεταλλεύ- 
σεως τής Διώρυγος τής Κορίν-3ου ύχό τής «Νέας ’Ανωνύ
μου Εταιρείας Διώρυγος Κορίν-3ου Α.Ε.».
Διά τών διατάσεων τού ώς Κω σχεδίου νόμου χυρούται καί 

έχει ίσχύν νόμου ή άχό 5 Μαίου 1980 χράςις Νομο-3-ετικού 
Περιεχομένου τού Προέδρου τής Δημοκρατίας, διά τής έχοίας. 
χαρατείνεται, ό χατά τήν 18ην Μαίου 1980 λήγον χρόνος τού 
δικαιώματος έχμεταλλεύσεως τής διώρυγος τής Κορίν-3ου, 
μέχρι τής 18 Αύγούστου 1980.

Τό δικαίωμα τούτο διέχεται καί κατά τόν χρόνον τής χα- 
ρατάσεώς του ύχό τών ίσχυουσών χερί αυτού διατάξεων χαί 
ασκείται ύχό τής αυτής ώς καί σήμερον «Νέας ’Ανωνύμου 
Εταιρείας Διώρυγος Κόρινθου Α.Ε.».

Έκ τούτου δεν χροκαλείται δαχάνη εις όάρος τού Κρατι
κού Προύχολογισμού.

Ά·3ήναι, 13 ’Ιουνίου 1980
Ό Γενικός Διευ-3υντής 

ΧΡ. ΛΑΓΟΣ


