ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
V
Εχί τοϋ σχεδίου νόμου «χερί άντικαταστάισεως καί συμχλτρώσεως διατάξεών τινων τού Χ.Α. 71 4/ Ι970_«χερί όί ρύ
σεως Αιευθύνσεως Εναερίων Μεταφορών χαρά τώ Ύχουργείω Συγκοινωνιών καί Όργανώσεως τής Ύχηρεσίας Π ο
υνιτικής Άϊροχορίας».
Πρός την Βουλήν ιών 'Ελλήνων
Είναι γνωστόν ότι διά τοϋ άρθρου 8 τού Ν.Α. 714/7Q.
εις την Γ.ΠΑ. ανήκει ή άχοστολή τής όργανώσεως. άναχτύξεως καί έϋ.έγχου τών άεροχορ ικών μεταφορών τής Χώ:ασ.
Τ
Καί είναι βέβαιο οτι; τ: άζοστολή αυτή ϋλε-::£ίτα: χαΐ έ*/.?? άζεταί χj ριαρχικώς, με την όργά-ζωση, λειτουργία xai έχμί τα/Γλ ευση τών Κσατι χών Πολιτικών Άερολικένων.
0 τ
Αύτο ς Εκ cιcως εινα ί ό λόγος διά τον όχοίο·/. κατ’
pcv
11 τοϋ 2ύτ:οϋ ν.δ. 714/19 70. μεταξύ τών βασικών ar.uc:* · r «,
τήτων τής Γ.II.Α. ανήκει καί ή έκτέλετη έχειγόντων έρ
γων χαθώ: καί έργων τυντηρήσεως. βελτιώσεως καί έχεκτάαεως, διά τών όχοίων σκοχείται ή δημιουργία συνθηκών κυ
ρίως λειτουργίας κ.λ.χ. τών αερολιμένων.
Το ύψος χρ οντολογισμού. κατά τερίχτωση. τής σχετικής
δαχάνης ώρίσθηκε εις δρχ. 600.000.
2. Αλλα το ν.ί. 714/1970 άχηχει ύχηρεσιακές αν τ λή
ψεις /α: εισηγήσεις τοϋ 1969 /.α: εν χάση χερ·χτώτε: τ:
ύψος τών 609.000
σήμερα δεν έκφράζεε τις χραγματικές
ανάγκες τών έργων τής Τ.Π.Α. ούτε οροθετεί την αξίαν
τών έργων, λόγω τής γνωστής άνατροχής εις τά μεγέθη
Τιμών ταρεμφερών εργατιών.
Άλλωστε, αχό τοϋ 1970 μέχρι τ ήμερα το έργο τής Τ. Π Α..
άχό χλευράς διακινήσεως καί έξυτηρετήσεως τής εθνικής
καί διεθνούς άεροχορικής κινήσεως καί τής αναγκαίας εν
τεύθεν οιογκώσεως τών έργων τεχνικής ύχοδομής. έχει αυ
ξηθεί εις μεγέθη τριχλατ:ατμού τοϋλάχιττον.
Τούτο σημαίνει ότι το χοτον «τών 600.000· είναι καί ανεταρκές καί έξόχως χαμηλό διά νά καλύψει καί ά/τ:·μετωτίτει άμεσες καί ζωτικές ύχη:ετιακές ανάγκες ττό χλέγμ:
τών έργων τών αερολιμένων. έργων άμέτως συνδεομένων με
την λειτουργικήν των άχόίοτιν (έξυτηρέτηση τουριστικής κινήτεως) καί τυναχτυμένων εύθέως μέ την ασφάλειαν τών
χτήτεων.
3. Ύτο τό φώς τών ανωτέρω. την χραγματικήν αδυναμίαν
κα/.ύψεως άμίτου χροτεραιότητος έργων με το ο/.ως άνεχαρκές χυτόν τών δρχ. 600.000 διά τοϋ χροτεινομένου νομοσχε
δίου. το χοτον τών 600.000 αναβιβάζεται τέ 5.009 000. '-σο
φήν κρινομένην ώς άχαραίτητον διά την άντιμετώχιτιν τών
αναγκών τής ,άεροχορικής τεχνικής ύχοδοχής χρός ίξ.τ.ηρέτητη τής δραττηριότητος τής έμχορικής αεροναυτιλία:.
Περαιτέρω καθορίζεται ότι τό χοτον τούτο τών 5.039.000'
είναι δυνατόν νά άνατροσαρμόζεται καν’ ύψος διά Ποοεδρικών Διαταγμάτων τών 'Τχουργών Αημοτίων Έργων καί Συγ
κοινωνιών καί τοτύο διά την χαροχή εύχερείας καί άταρσιτήτου ευελιξίας. άντιμετωτίσεως τών έν χροόδω έχειγόντων
έργων.
Προταρτάται χαραρτημα τό όχοίο χεριέχει τα κείμενα
τών διά τοϋ χροτεινομένου νομοσχεδίου χ/τικα-S τχαμένων δ ατάξεων.
Έν Άθήναις τή 13 Δεκεμβρίου 1880
Οι 'Υχουργοί
Δημ. Έογων
ΤΖ. ΤΖΑΝΧ'ΕΤΑΚΗΣ

Συγκοινωνιών
Γ. Π ΑΝΑΠΩΤΟΠΟ ΥΛΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
’Ανήκει εις την Αίτιολογική Έκθεση έχί τοϋ σχεδίου
νόμου «χερί άντικαταστάσεως καί συμχληρώσεως διατάξεών
τόνων τοϋ ν.δ. 714/1970».
Περιέχει τά κείμενα τών διά τοϋ νομοσχεδίου άντικαθιστωμένων διατάξεων ώς καί τών σχετικών τοιοΰτων.
ΝΑ. 714/1970 — ΦΕΚ 23S/A/7.11.1970.

Άρθρον 8.
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Άχοστολή.

Αχοοτολή τής Υ.Π.Α. oivat ή όργάνωσις, άνάχτυξις καί
ελεγχος τών άεροζορικών μεταφορών τής Χώρας.
Άρθρον 11.
1. Εις την αρμοδιότητα τής Υ.Π.Α. ϋτάγοντα: :
η. Εκτά/ετις έχειγόντων έργων, ώς καί έργων συντηρήτεως. βελτιώσεως καί εχεκτάσεως, χροϋχολογ,.σμοϋ δαχανης
κατά χερίχτωσιν μέχρι 600.000 δρχ.
-S...................................................................................................

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί άντικαταστάσεως καί συμχληρώσεως διατάξεων τινων
τοϋ ν.δ. 714/1970 «χερί ίδρύσεως Αιευ-ϋύνσεως ’Εναερίων
Μεταφορών χαρά τώ Ύχουργείω Συγκοινωνιών καί Οργανώσεως τής Υχηρεσίας Πολιτικής Άεροχορίας».
Άρ-Spov 1.
Ή χεριχτ. η” τής χαραγράφου 1 τοϋ άρθρου 11 τοϋ ν.δ.
714/1970 «χερί ίδρύσεως Αιευθύνσεως Εναερίων Μεταφο
ρών χαρά τώ 'Υχουργείω Συγκοινωνιών καί Όργανώσεως
τής 1 χηρεσίας Π ολιτικ.ής Άεροχορ;ας»_ χ/τικαθίσταταω
ι»ς ακολούθως :
«η. Έκτέλεσις έχειγόντων έργων, ώς καί έργων συντηρήσεως. ίελτιώσεως καί έχεκ.τάσεως, χροϋχολογισμοϋ δαχάνης κατά χερίχτωσιν μέχρι χέντε έκατομυρίων (5.000.000)
δραχμ.ών. Διά χ. δ/των ένίδιδ'μένων χροτάσει τών Ύχουργών Δημοσίων Έργων καί Συ·; κοινωνιών έχιτρέχεται ή άναχροσαρμογή καθ’ ύψος τοϋ ορίου τών ώς άνω χέντε έκατομμυρ ων (5.000.000) δραχμών».
' Άρθρον 2.
Ή ισχύς τοϋ καρόντος νόμου έρχεται άχό τής δημοσιεύσεώς
του διά τής ’Εφημερίδες τής Κυίερνήσεως.
Έν Άθηναις τή 3 Δεκεμβρίου 1980
Οί Υχουργοί
Δηοι. Έογων
Συγκοινωνιών
ΤΖ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ
Γ. Π ΑΝΑΓΙΩΤΟ Π ΟΥΑΟΣ

Άοιθ. 110/10/SO

ΕΚ ΘΕΣ ΓΣ
Τού Γενικού Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρθρον 75 χαράγρ.
1 τοϋ Συντάγμ.ατος) έχί σχεδίου νό/μου τοϋ Ύχουργ είου
Συγκο :νω ιών «ζζρι συμχληοώσεως τών τιατάτεων τοϋ
Ν.Δ. 71VI970 «χε ρί ίδρύσεως Αιευθύνσεως Έναε:::ων
ιy
'
Μετά;ροτών -ατά τω 1 ττο υργειω Συγκοινωνιών καί Οργανώτ εως τής Ύχηρ εσίας Πολι
Βάσει τήτ χειμένης νομοθεσίας (Ν.Δ. 714/70) εις την
χηρεσό αν Πολιτικής Άεροχορίας (Υ. Π.Α.) ύχάγεται ή
•·:cTst·ης έκτελέσεως επειγόντων έργων, ώς χαι ερ γων
.τηςήα εως. βελτιώσεως καί έχεκ τάσεως. χροϋχολογι::μοϋ

δαχάνης, κατά χερίχτωσιν, μέχρι 600.000 δρχ.
"Ηδη. διά τών διατάξεων τοϋ χροτεινομένου νομοσχεδίου
τό άνώτατον όσιον δαχάνης τών άνωτέρω έργων καθορίζε
ται είσ τό χοσό» τών δρχ. 5.030.000. δυναμένου νά x<axpoσαρμόζεται διά Π. Α/των τών Ύχουργών Αητ/.οσίων Έργων
καί Συγκοινωνιών μέχρι τοϋ χο-σοϋ τοϋ άχαιτο.μένου δ ά την
έκτέλετιν τών ά/ωτέρω έ γων.
Έο τών χροτεινομένων διατάξεων δέν χροκαλείτα: δαχάνη εις βάρος τοϋ Κρατικού Π ροϋχολογισμοϋ.
Έν Άθήναις τή 13 Αεκεμίρίου 1980
Ό Γενικός Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΓΟΣ

