
Έπί τού σχεδίου νόμου «περί τροποποτήσεως διατάξεων 
τινων τοϋ Χ.Δ. 3721,1957 «περί συστάσεως ’Οργανισμού 
’Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΛΣΘ)». ώς 
τροποποιηθέν ισχύει καί της κατ’ άρθρον 22 τούτου ύπογρα- 
φείσης συμβάσεως».

Προς τήν Βουλήν των Ελλήνων

1. Λιά τοϋ Χ.Λ. 3721/1957 «—ερί συστάσεως ’Οργανι
σμού ’Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ)». 
ίδρύθη ό ’Οργανισμός ’Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΘ), 
εις τον όποιον διά τοϋ Χομοθετικοϋ τούτου διατάγματος 
καί της κατ’ έξουσιοδότησιν τοϋ άρθρου 22 αύτοΰ ύπογρα- 
φείσης συμβάσεους. μεταξύ τοϋ Ελληνικού Δημοσίου καί 
αύτοϋ, ήτις έχει ΐσχΰν νόμου, παρεχωρήθη τό δικαίωμα τής 
έξυπηρετήσεους τών αστικών μεταφορών της αστικής περιο
χής τής πόλεως Θεσσαλονίκης μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 
1981. Ή εκτασις τής άστικής περιοχής τής έξυπηρετου- 
μένης παρά τοϋ ΟΑΣΘ, αί λ.εωφοριακαί γραμμαί καί τα 
τέρματα τούτων προσδιωρίσθησαν νομοθετικώς διά τών άρ
θρων I καί 2 τής ώς άνω συμβάσεως.

2. Κατά τάς τελευταίας δεκαετίας, ώς γνωστόν παρατη- 
ρεΐται, εις διεθνή κλίμακα, υψηλή πληθυσμιακή διόγκωσις 
τών αστικών κέντρων. Τό γεγονός αύτό έχει ώς αποτέ
λεσμα την δημιουργίαν τεραστίων προβλημάτων άτινα επη
ρεάζουν τόσον την ομαλήν λειτουργίαν τών πόλεων, όσον καί 
την δυνατότητα ΐκανοποιήσεως τών οικονομικών καί κοινω
νικών αναγκών τών κατοίκων αύτών.

’Αναμφισβήτητους αί μεγάλαι πληθυσμιακαί συγκεντρώ
σεις δημιουργούν μίαν σειράν προβλημάτ' ·ν, άτινα έχουν 
δυσμενείς επιπτώσεις εις την διακίνησιν τών κατοίκων εις τό 
άστικον περιβάλ,λον.

Άναφερόμεναι εις τήν συγκεκριμένην περίπτωσιν τής 
πόλεως τής Θεσσαλονίκης ένθα ή οικιστική καί βιομηχανική 
άνάπτυξις τής πόλεως καί ή έν γένει έπέκτασις ταύτης κατά 
τό διαρρεϋσαν διάστημα, άπό τοϋ έτους 1957, ατε ΐδρύθη ό 
ΟΑΣΘ καί μέχρι σήμερον έδημιούργησαν τήν αναγκαιό
τητα διευρύνσεως τής έξυπηρετουμένης περιοχής υπό τοϋ 
’Οργανισμού τούτου,

3. Αί προταθεΐσαι λύσεις τοϋ προβλήματος υπήρξαν δύο :
α) Ή άνάθεσις τοϋ έργου εις τον ΟΑΣΘ μέ παράλληλον 

εισδοχήν τών λεωφορείων τοϋ ΚΤΕΑ καί
β) ή δημοτικοποίησις τών αστικών συγκοινωνιών.
*Η πρώτη λύσις είναι ή ένδεδειγμένη καθ’ όσον έξασφαλ.ι- 

ζει αμέσως, ή σχεδόν άμέσως, άπάσας τάς αναγκαίας προ
ϋποθέσεις ήτοι :

Πρόσφορου οργάνωσιν καί πείραν.
"Αμεσον ή σχεδόν άμεσον διάθεσιν τοϋ καταλλήλου τρο

χαίου υλικού.
Συχνότητα δρομολ.ογίων αστικής συγκοινωνίας.
Μειωμένου άστικον κόμιστρου εις τάς νέας γραμμάς.

Τουναντίον, ή δημοτικοποίησις τών αστικών συγκοινω
νιών, ώς λύσις δεν ένδείκνυται, διότι :

Εις τήν έκτεταμένην περιοχήν τής Θεσσαλονίκης, δεν 
υπάρχει εις μόνον φορεύς τοπικής αύτοδιοικήσεως, άλλά εις 
μεγάλ.ος αριθμός δήμων καί κοινοτήτων. Ό κατακερματισμός 
αυτός Οά έδημιούργη τεράστια προβλήματα εις τον έλ.εγχον 
καί τήν έποπτείαν τοϋ φορέως, καθώς καί εις τον καθορισμόν 
τών στάσεων, τών τερμάτων, διαδρομών κλ.π. διά τάς λ.εω- 
φορειακάς γραμμάς.

Ή τοπική αύτοδιοίκησις δεν έχει σήμερον τήν άναγκαίαν 
’Οργανωτικήν υποδομήν ούτε τό απαραίτητον έμψυχον υλι
κόν, διά νά άναλάβη τήν ευθύνην τών αστικών συγκοινωνιών 
καί

Τό κόμιστρον, ώς γνωστόν, πρέπει νά παραμένη εις χαμηλά 
επίπεδα. Αΰτη ή κοινωνική άνάγκη μετά τής τεράστιος αύξή- 
σεως τών λειτουργικών δαπανών τών συγκοινωνιακών φορέων 
τά τελ.ευταΐα χρόνια όδηγοΰν εις επιδοτήσεις τών φορέων. 
Τοιαϋται επιδοτήσεις δεν είναι δυνατόν νά άναληφθοϋν υπό.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ τής τοπικής αύτοδιοικήσεως, διότι, γνωστόν ότι οί δήμοι καί 
οί κοινότητες παρουσιάζουν ελλείμματα.

1. Κατόπιν τών άνωτέρω καί μετά, άπό εμπεριστατω
μένη μελέτην τοϋ προβλήματος καί μέ γνώμονα τήν έξυπηρέ-

• τησ'.ν τοϋ επιβατικού κοινού καί τοϋ δημοσίου συμφέροντος,
• παρέχεται, διά τοϋ παρόντος σχεδίου νόμου, ή δυνατότη; 
έπεκτάσεως τής παρά τοϋ ΟΑΣΘ έξυπηρετουμένης περιοχής 
Θεσσαλ.ονίκης, ώστε προάστεια, οικισμοί, βιομηχανικά! 
μονάδαι καί εκπαιδευτικά ιδρύματα, κείμενα, πέραν τών 
τερυάτων τών ήδη '«νομοθετημένων γραμμών νά εξυπηρε
τηθούν δ·Γ άστικής συγκοινωνίας τά χαρακτηριστικά τήε 
όποιας ώς γνωστόν, είναι ή συχνότης τών δρομολ.ογ'ων, ή 
χαμηλή τιμή τοϋ εισιτηρίου, έναντι τοϋ ύψους τών υπερα
στικών λ,εωφορείων καί ή άνετωτέρα εν γένει διακίνησις τοϋ 
πληθυσμού.

Προσέτι παρέχεται ή δυνατότης ρυθμίσεους τών άφετη- 
ριών, στάσεων, τερμάτων, παραλλήλων διαδρομών τών υπε
ραστικών μετά τών άστικών τοιούτων τοϋ ΟΑΣΘ, τής 
έντάξεως εις αύτόν άναλ.όγου άριθμοϋ υπεραστικών λεωφο
ρείων προς τό άφαιρούμενον έργον άπό τό ΚΤΕΑ τοϋ νομού 
Θεσσαλ.ονίκης. τοϋ τρόπου εισδοχής τών νέων μελών τοϋ 
ΟΑΣΘ κ.λ,π.

Ααμβανομένου ΰπ’ δψιν καί τοϋ γεγονότος, ότι ό ΟΑΣΘ, ώς 
άπεδείχθη καί έκ τής εικοσαετούς λειτουργίας του παρέσχε 

_ καλ.ές υπηρεσίες εις τήν άστικήν επιβατικήν ^μεταφοράν, 
έθεσεν εις κυκλοφορίαν συγχρονισμένα καινουργή λεωφορεία, 
άνέτου έξυπηρετήσεως, λόγω δέ τής άνωτέρας τεχνικής του, 
διά τής όργανώσεως συνεργείων καθορισμού, συντηρήσεως, 
καί επισκευής τών αυτοκινήτων του, ή προεκτεθεΐσα άνα- 
γκαιότης έπεκτάσεως τών έξυπηρετουμένων ύπό τοϋ ΟΑΣΘ 
γραμμών, παρέχει τό δικαίωμα τής παρατάσεως τού χρόνου 
διάρκειας τής συμβάσεως, ληγούσης κατά τήν 31ην Δεκεμ
βρίου 1981, ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις εις δ,τι άφορά τό 
ύψος τοϋ ποσοστού κέρδους, τό όποιον σήμερον λ,αμβάνουν 
οι μέτο/ot καί τό όποιον, ώς γνωστόν υπολογίζεται έπί τοϋ 
άπασχολουμένου κεφαλαίου τοϋ ΟΑΣΘ.

Είδικώτερον έπί τών κατ’ ιδίαν διατάξεων τοϋ προτεινο- 
μένου σχεδίου έκτίθενται τ’ άκόλουθα :

’Επί τοϋ άρθρου 1 :
Διά τών διατάξεων τοϋ άρθρου τούτου παρέχεται εις τήν 

Διοίκησιν (Υπουργόν Συγκοινωνιών) νομοθετική έξουσιο- 
δότησις όπως διά Π.Δ/τος έπεκτείνει τάς ύφισταμένας λ,εω- 
φορειακάς γραμμάς τής άστικής περιοχής τής πόλ.εως Θεσ
σαλ.ονίκης καί νά δημιουργή νέας τοιαύτας, έφ’ όσον τούτο 
καθίσταται άναγκαϊον, κατόπιν είσηγήσεως τού Νομάρχου 
Θεσσαλ.ονίκης. Ή είσήγησις τοϋ Νομάρχου Θεσσαλονίκης 
δέον νά στηρίζεται σέ τεχνοοικονομική μελέτη καί λ,αμβάνεται 
κατόπιν γνωμοδοτήσεους τοϋ ’Εποπτικού Συμβουλ,ίου τοϋ 
άρθρου 15 τοϋ Ν.Δ. 3721/1957. Ή παλ.αιά ρύθμισις τοϋ 
εδαφικού προσδιορισμού τής άστικής περιοχής τής πόλ.εως 
έγκαταλ.είπεται, άντ’ αυτής δέ παρέχεται τό δικαίωμα έπε
κτάσεως τών γραμμών καί δημιουργίας νέων προς έξυπηρέ- 
τησιν οίασδήποτε θέσεως, ή όποια, κατά τήν κρίσιν τής Διοι- 
κήσεως έπιβάλλεται έκ τών δημιουργουμένων άναγκών.

Διά τοϋ αύτοϋ Π.Δ/τος περί έπεκτάσεως θά καθορισθή 
ταυτοχρόνως ό άνάλ,ογος, προς τό άφαιρούμενον μεταφορικόν 
έργον, άριθμός τών λ,εωφορείων τοϋ υπεραστικού ΚΤΕΑ, 
τά όποια θά ένταχθοϋν εις τόν ΟΑΣΘ, ώστε νά μήν ΰπάρξη 
μεταβολή τών συνθηκών έκμεταλλ.εύσεως τών λ,εωφορείων 
τά όποια θά έξακολ.ουθήσουν κυκλ.οφοροϋντα εις τό ΚΤΕΑ 
Θεσσαλ.ονίκης. Διά τής ρυθμίσεως αύτής επιτυγχάνεται 
ή έπέκτασις τής έξυπηρετουμένης ύπό τοϋ ΟΑΣΘ, περιοχής, 
διά τής έντάξεως άντιστοίχου άριθμοϋ υπεραστικών λεω
φορείου'/.

Περαιτέρω αί διατάξεις τοϋ ΐδίου άρθρου προβλέπουν 
τήν παροχήν καί έτερος νομοθετικής έξουσιοδοτήσεως προς 
τήν Διοίκησιν (Νομάρχην Θεσσαλ.ονίκης). Συγκεκριμένους 
εις τόν Νομάρχην τούτον παρέχεται νομοθετική εξουσιοδό
τησή όπως δι’ άποφάσεώς του ρυθμίζη τούς όρους καί τάς
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ιοΟποθέσεις τη συνδρομή των όποιων θά προσδιορισθοϋν 
τ’ άριθμόν κυκλοφορία; τά λεωφορεία τοϋ ΚΤΕΛ τοϋ 

υμοΰ Θεσσαλονίκης τά όποια θά ένταχθοϋν εί; τον ΟΑΣΘ. 
ύ αυτό οργανον της Διοικήσεως καθίσταται αρμόδιον όπως 
θμίζη και τάς αφετηρίας, στάσεις καί τά τέρματα των νέων 
χμμών τής αστικής περιοχής τής πόλεως Θεσσαλονίκης.
Η ρύθμισις κανονιστικώς, ύπό τοϋ Νομάρχου Θεσσαλο- 

;ης, των ανωτέρω θεμάτων είναι άναγκαία συνέπεια των 
θμίσεων πού προβλέπονται ΰπό των διατάξεων τής παραγρ. 
τοϋ άρθρου τούτου. Πρόκειται δηλαδή περί ρυθμίσεως εΐδι- 
ιτέρων θεμάτων καί μάλιστα τοπικού ενδιαφέροντος 
εριοχής Νομοϋ Θεσσαλονίκης). 'Ως έκ τούτου ή παροχή 
ς νομοθετικής αυτής έξουσιοδοτήσεως προς τον Νομάρχην 
σσαλονίκης είναι κατ’ ούσίαν άναγκαία καί σύμφωνος 
ός τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 43 παρ. 2 τοϋ Συντάγματος.

Επί τοϋ άρθρου 2 :
Διά των διατάξεων τοϋ ίδρυτικοϋ περί ΟΑΣΘ Ν.Δ/τος 
21/1957 (άρθρον 22 παρ. 1 ) έν συνδυασμω καί μέ τήν 
τ’ εφαρμογήν τοϋ Νόμου τούτου ύπογραφεΐσαν Σύμβασιν 
:αξύ τοϋ Δημοσίου καί τοϋ ΟΑΣΘ (άρθρον 1 τής Συμβά
ν;) εις τον ΟΑΣΘ παρεχωρήθη τό άποκλειστικον δίκαι
α τής έκμεταλλεύσεως των λεωφορειακών γραμμών τής 
,εως Θεσσαλονίκης καί των προαστείων αυτής τάς περι- 
υβανομένας εις τήν αστικήν περιοχήν ταύτης, κειμένην 
ός κύκλου άκτϊνος 10 χιλιομέτρων άπό τοϋ Λευκοϋ 
ργου.
Ηδη διά των διατάξεων τοϋ προτεινομένου Νομοσχεδίου 
θρον 1) παρέχεται εις τήν Διοίκησιν ευχέρεια όπως τάς 

ο γραμμάς τάς επεκτείνει ή καί ακόμη όπως δημιουργήση 
ι νέας πέραν τής άνω καθοριζομένης περιοχής.
Συνεπώς, έν όψει τών ανωτέρω, καθίσταται άναγκαΐον 
υς όρισθή νομοθετικώς τοϋ λοιποϋ ποια θά νοείται «αστική 
ειοχή» (περιοχή εύθύνης), διά τήν έφαρμογήν τών άνωτέρω 
-.τάξεων τοϋ ίδρυτικοϋ τοϋ ΟΑΣΘ καί τής έν λόγω Συμ- 
τεως.
Γόν άνωτέρω σκοπόν έξυπηρετοϋν αί προτεινόμεναι δια- 
εις τοϋ ΰπό άνάλυσιν άρθρου. Δηλαδή διά τών διατά- 
ν τούτων καθορίζεται ή νέα «περιοχή ευθύνης» τοϋ 
όψιν συγκοινωνιακοΰ φορέως ή όποια περιοχή, έδα- 

ώς θά συμπίπτει μέ τά τέρματα τών γραμμών πού θά 
κταθοϋν ή καί μέ έκεΐνα τών νέων γραμμών πού τυ- 

θά δημιουργοϋν σύμφωνα μέ τούς ορισμούς τοϋ άρ- 
j 1 τοϋ προτεινομένου Νομοσχεδίου. Περαιτέρω διά 

λοιπών διατάξεων τοϋ ΰπό άνάλυσιν άρθρου ορίζεται 
έντός τής νέας «περιοχής εύθύνης» τοϋ ΟΑΣΘ, ώς 
τέρω άναφέρεται, δέν επιτρέπεται ή έκμετά/ά.ευσις τών 
κοινωνιακών γραμμών (παραλαβή καί άποβίβασις έπι- 
ών) ΰπό τών μεταφορικών μέσων (λεωφορείων) τοϋ 
ΕΑ τοϋ Νομοϋ Θεσσαλονίκης.

)μοίχ άπαγόρευσις ισχύει καί σήμερα διά τήν ύπάρ- 
ταν καί έκμεταλλευομένην ύπο τοϋ ΟΑΣΘ «άστικήν 
οχήν» τών 10 χιλ. άπό τοϋ Αευκοϋ Πύργου (άρθρον 
.υμβάσεως καί άρθρον 22 παρ. 1 Ν.Δ. 3721/1957). 
υνεπώς έφ’ όσον ή άνωτέρω «άστική περιοχή» μετα- 
,εται έδαφικώς, διά τών διατάξεων τοϋ προτεινομένου 
οσχεδίου, καθίσταται άναγκαΐον όπως ή έν λόγω άπα- 
υσις προσδιορισθεΐ πώς Οά έφαρμόζεται καί διά τήν 
περιοχήν.

τοϋ άρθρου 3 :

.ά τοϋ άρθρου 3 τοϋ προτεινομένου σχεδίου νόμου ρυ- 
ονται αι σχεσεις μεταξύ τών ιδιοκτητών τών ύπερα- 
ών λεωφορείων τών έντασσομένων εις τον ’Οργανισμόν 
ΣΘ) καί τούτου. Έκαστο: ιδιοκτήτης ενός πλήρους 
ιορείου λαμβάνει μίαν άκεραίαν μετοχήν, έξομοιού- 
ς προς τούς παλαιούς ΐδιοκτήτας τοϋ ’Οργανισμοί, 
τήν άντιστοιχίαν ενός λεωφορείου, κατά μετοχήν. 'Ο 
ανισμός έπίσης άναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν νά άντι- 
στήση, σταδιακώς, τά έντασσόμενα ύπεραστικά λεω

φορεία εις αυτόν, διά καινουργών λεωφορείων, τοϋ έγκρι- 
νομένου έκάστοτε, ΰπό τοϋ Υπουργείου Συγκοινωνιών τύ
που, τό άργότερον έντός έτους άπό τής έντάξεώς των. Μέ
χρι δέ τής άντικαταστάσεώς των 0ά κυκλοφορούν εις τάς 
γραμμάς τοϋ ΚΤΕΑ Νομοϋ Θεσσαλονίκης, ώς μέχρι καί 
σήμερον.

'Ωσαύτως τό προσωπικόν τών έντασσομένων λεωφορείων 
αυτοκινήτων τοϋ ΚΤΕΑ Θεσσαλονίκης, ώς καί άνάλογος 
άριθμός ύπαλλήλων τών ύπολοίπων ύπηρεσιών τοϋ ΚΤΕΛ 
Θεσσαλονίκης, μεταφέρεται εις τον ’Οργανισμόν, θεωρεί
ται ίδιον προσωπικόν αύτοϋ καί συνεχίζει προσφέρον τάς 
ύπηρεσίας του εις αΰτόν, τροποποιουμένων άναλόγως τοϋ τε 
’Οργανισμοί καί τού Γενικοί Κανονισμοί τοϋ προσωπι
κοί τοϋ ΟΑΣΘ.
’Επί τοϋ άρθρου 4 :

Σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 24 
τοϋ Ν.Δ. 3721/57, διά τήν κάλυψη τών παρά τοϋ Ι.Κ.Λ. 
άνχληφθεισών ύποχρεώσεων συνταξιοδοτήσει»; τών συν
ταξιούχων τοϋ Ταμείου Συντάξεων καί ΓΙρονοίας Προσω
πικοί Τροχιοδρόμων καί Ήλεκτροφωτισμοϋ Θεσσαλονίκης 
(ΤΣΓΙΠΤΗΘ) τοϋ κλάδου τροχιοδρόμων καί τών εις σύν
ταξη τεθέντων λόγο) άπολύσεώς των έκ τής ύπηρεσίας 
τών τροχιοδρόμων καί μή προσλήψεώς των εις τον ΟΑΣΘ, 
καταβάλλεται είς τό ΙΚΛ ποσόν 10.000.000 δραχ. Έκ 
τοϋ ποσού τούτου 3.500.000 δρχ. καταβάλλεται ΰπό τών 
μετόχων τοϋ ΟΑΣΘ το δέ ΰπόλοιπον 6.5Ο0.000 δρχ. κα
λύπτεται ΰπό τοϋ κομίστρου. Διά τής διατάξεως τοϋ τε
τάρτου έδαφίου τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 24 τοϋ Ν.Δ. 3721/ 
57 ώρίσθη ότι τό ποσόν τών 10.000.000 δρχ. άναπροσαρ- 
μόζεται εις περίπτωσιν αύξήσεως τών ΰπό τοϋ ΙΚΑ παρε- 
χομένων συντάξεων, τό δέ προκΰπτον έκ τής άναπροσαρ- 
μογής ποσόν κατανέμεται μεταξύ μετόχων καί κομίστρου 
κατά τήν αυτήν ώς άνω άναλογίαν, περαιτέρω όμως διά 
τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 10 τής διά τοϋ προαναφερθέντος 
Ν.Δ. κυρωθείσης συμβάσεως ορίζεται ότι ό ΟΑΣΘ εις 
ούδεμίαν άλλην εισφοράν ύπόκειται προς το ΙΚΑ, πέραν 
τών έκάστοτε προβλεπομένων έργοδοτικών εισφορών διά 
τό έντασσόμενον στον ΟΑΣΘ προσωπικόν τής τέως ύπη
ρεσίας Τροχιοδρόμων Θεσσαλονίκης καί τοϋ άναλογοϋντος 
εις αυτόν ποσού τών 3.500.000 δρχ. προς μερικήν κάλυψη 
άσφαλιστικών ύποχρεώσεων τοϋ ΙΚΑ προς τούς έν λόγω 
συνταξιούχους.

’Επειδή, σύμφωνα μέ τήν ύπ’ άριθ. 4268/1977 άπό- 
οαση τοϋ Πολυμελούς Πρωτοδικείου ’Αθηνών έκρίθη ότι 
ύπερισχύει ή διάταξις τοϋ άρθρου 10 τής συμβάσεως καί 
κατ’ άκολουθίαν έγένετο δεκτόν ότι ό ΟΑΣΘ δέν βαρύ- 
νεται μέ πρόσθετον παροχήν προς το ΙΚΑ, εις περίπτωση 
αναπροσαρμογής τών συντάξεων τών άνωτέρω συνταξιού
χων, άλλα ολόκληρο το άπαιτούμενον ποσόν βαρύνει το 
Δημόσιον καί επιπίπτει έπί τοϋ κομίστρου, έκρίθη σκόπι
μου όπως άποσαφηνισθοϋν αί σχετικά’, μέ τό θέμα τούτο 
οΐκεϊαι, ώς άνω. διατάξεις πρός τήν δικαστικήν έπί τοϋ 
θέματος κρίσιν, έπί σκοπώ δέ αιτήσεως τής πρός τό ΙΚΑ 
καταβολής.νά παραταθή αύτη ώστε το ΙΚΑ νά λαμβάνει 
σταθερώς έπιπροσθέτως τό ποσόν πού προεβλέφθη άρχι- 
κώς τών 10,000.000 δρχ. καθ’ άπαν τό χρονικόν διάστημα 
τής παρατάσεως τοϋ χρόνου διάρκειας τής συμβάσεως.

Διά τής συνεχίσεως τής καταβολής τοϋ ποσού τών 
10.000.000 δρχ. έτησίως προς τό ΙΚΛ καί κατά τον χρό
νον τής παρατάσεως τής συμβάσεως. σκοπεΐται ή έν μέ- 
ρει κάλυψις τοϋ παρ’ αύτοϋ καταβληθησομένου ποσού τών 
συντάξεων πρός τούς συνταξιούχους τής ' Υπηρεσίας Τρο
χιοδρόμων Θεσσαλονίκης κατά τον πλέον δίκαιον τρόπο
ώστε η κοινωνική αυττ. δαπάι βτ — ύαευνει τα:
ισοποσως και αντιστοιχώ; προς τας προσφερομενας υπη 
ρεσίας παρά τοϋ ΟΑΣΘ πρός το έπιβαττκόν κοινόν τή 
έξυπηρετουμένης ύπ’ αύτοϋ περιοχής, χωρίς ύπέρμετρη αύ~ 
ξηση τοϋ κομίστρου τής πόλεως καί τής μείζονος άστι" 
κής περιοχής. Δεδομένου ότι ό άριθμός τών δικαιούχω* 
συντάξεως μέ τήν πάροδον τοϋ χρόνου μειοϋται, ή σταν
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Οερχ ετήσια καταβολή μέχρι πέρατος τής διάρκειας τής 
συμβάσεως (ία συντελέσει εις την κάλυψιν τοϋ καταβληθη- 
σομένου ποσού έκ μέρους τοΰ ΙΚΛ. Διά τής π ροτεινομένης 
ρυΟμίσεως έττιδιώκεται ή ολοσχερής άπόδοσις —ρός τό ΙΚΛ 
των προς συνταξιούχων καταβολών, διά τον λόγον τούτον 
εις —ερί~τωσιν μή καλύψεως τούτου, ή κοινωνική αύτή 
έπιβάρυνσις δύναται να συνεχισΟή μέχρι μηδενισμού των 
καταβολών ύπά τού διαδόχου τού ΟΑΣΘ φορέως.

Έπί τού άρθρου 5 :
Διά τού άρθρου αυτού παρέχεται ή έςουσιοδότησις προς 

τούς αρμοδίους 'V—ουργούς διά τήν υπογραφήν τής τρο- 
—οποιήσεως τής συμβάσεως τής ΰπογοαφείσης κατά τήν 
31 Λύγούστου 1957, μεταξύ τού Ελληνικού Δημοσίου 
καί τού ’Οργανισμού, κατ’ άρθρον 22 τού Ν.Δ. 3721/57.
Έ~ί τού άρθρου 6 :

Διά τού άρθρου τούτου καταργούνται έκεΐναι αί διατά
ξεις τής υφιστάμενης νομοθεσίας αί όποια: άναφέρονται 
σέ θέματα τά όποια ρυθμίζονται άλλως ύπό τών διατά
ξεων. τού — ροτεινομένου Νομοσχεδίου.
Έπί τού άρθρου 7 :

Λι διατάςεις τού άρθρου τούτου ρυθμίζουν τήν ίσχύν τού 
—ροτεινομένου Νομοσχεδίου. 'Η ισχύς αύτη ορίζεται νά 
είναι ή χρονολογία τής δημοσιεύσεως αυτού διά τής Έφημερί- 
δος τής Κυβερνήσεως.

Έπί τού κειμένου τής —ροτεινομένης νά υπογραφή νέας 
Συμβάσεως μεταξύ τού Δημοσίου καί τού ΟΛΣΘ : .. .

Διά τού παρατιθεμένου κειμένου τής Συμβάσεως προσι .ο
ρίζεται 6 χρόνος τής παρατάσεως ταύτης από τής λήξεώς της. 
Διά τον προσδιορισμόν τού χρόνου τούτου έλήφθη ύπ’ όψιν 
ότι επρεπε νά δημιουργηθούν κίνητρα ώστε νά καταστήσουν 
επιθυμητήν τήν ένταξιν εις τον ΟΑΣΘ τών ιδιοκτητών υπε
ραστικών λεωφορείων τού ΚΤΕΛ τού Νομού Θεσσαλονίκης 
άμα δέ και έπιπροσθέτως εκρίθη όρθον νά παρασχεθή ή 
άπαιτουμένη χρονική διάρκεια μιας πλήρους άντικαταστά- 
σειος τών λεωφορείων. Επίσης διά ιδίας Συμβάσεως ρυ
θμίζεται ή τύχη τού προσωπικού τού ΟΛΣΘ μετά τήν λήξιν 
τού χρονου παρατάσεως, όριζομένου ότι τούτο περιέρχεται 
εις τον διάδοχον φορέα.

Τέλος διά τής ύπ’ όψιν Συμβάσεως μειούται τό ύψος τού 
επιχειρηματικού κέρδους τών μετόχων τού ΟΛΣΘ.

Εις τήν παρούσαν προσαρτάται παράρτημα τό όποιον πε
ριέχει τα κείμενα τών καταργουμένων διά τού προτεινομέ- 
νου Νομοσχεδίου διατάςεων ώς καί τών σχετικών τοιού- 
των.

Έν Αθήνα:: τή 4 ’Ιουλίου 1978 
Οί 'Υπουργοί

λίου τού ip-Spoy 15 τού Ν.Δ. 3721/1957. ώς ή σύνόεσις αύ 
τού έτροποπόιήνη Σιά τού άρ-ίρου 2 τού Ν.Δ. 716/1970 
τροποποιήσεις κ.αί συμπληρώσεως Σιατάςεών τινων τού Ν 
Δ/ τος .,π ιειν. 3 *21/ 19ο t unερι συστασεως Οργα;ισ·χου Λ 
στικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Σ.Θ.)». Κατ’ έϊεαί 
ρεσιν. Σιά τήν ίο αρμογήν τή; Σιατάςεω; τού προηγουμένου έοα 
φίου. εις τό ανωτέρω Εποπτικόν Συμβούλιο·; συμμετέχει κα 
εκπρόσωπος τού ΚΤΕΛ τού Νομού Θεσσαλονίκης. Διά το:
αυτού Πρ. Δ/τος. ορίζεται και ό άριόμός τών λεωφοοειω: 
τού ΚΤΕΛ. τά όποια μετατάσσονται εις τον ΟΑΣΘ. αναλο
γώ; πρός τό εκ τού ΚΤΕΛ τοΰ Νομού Θεσσαλονίκης άφαιοού 
μενον μεταφορικόν έρ,γον. λόγω τής έπεκτάσεως ή τής Στ,υπ
ουργίας τών νέων γραμμών. Ή είσήγησι; τού Νομάρχου Θεσ 
σαλονίκης υποβάλλεται εις τόν 'Υπουργόν Συγκοινωνιών έντό: 
προθεσμίας ούο ί2) μηνών άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος τ· 
Σέ Πρ. Δ/γμα έκοίοεται τό αργότερου εντός τεσσάρων (4" 
μηνών άπό τής ισχύος τοΰ παρόντος.

2. ΔΓ άποφάσεως τοΰ Νομάρχου Θεσσαλονίκης, εκοιοομένη; 
έντός προθεσμίας ένός (1) μηνός άπό τής Σημοσιεύσεως τού 
κατά τήν προηγουμένην παράγραφον Πρ. Δ/τος καί όημοσιευ- 
ομένης Σιά τής ΈφημερίΣος τής Κυόερνήσεως, ορίζονται 
οί όροι καί αί προϋποθέσεις έπί τή συνορομή τών όποιο)’· 
προσοιορίζονται κατ’ άρι-ύ,μόν κυκλοφορίας τά εις τόν ΟΛΣΘ 
μετατασσόμενα λεωφορεία τοΰ ΚΤΕΛ _ τοΰ Νομού Θεσσαλο
νίκης. μετά τοΰ άναλογοΰντος πρός αΰτά προσωπικού (κινή 
σεως καί όιοικητικοΰ). η έν γένει ΣιαΣικασία καί ό τρόπο; 
τής εν λόγω μετατάςεως ώς καί πάσα άλλη συναφής λεπτο
μέρεια. 'Ωσαύτως Σι’ αποφάσεων τοΰ ίΣίου ώς άνω Νομάρχου 
Γλα-ύορίζονται αί αφετηρία!, τά τέρματα καί αί στάσεις τον
νέων γραμμών καί πάσα αναγκαία λεπτομέρεια Σιά τήν εΰρυ 
3μον λειτουργία; τών γραμμών.

Άρ-ύρον 2.
Ή περιοχή, ή περ:λαμ.βα;ομένη εντός τής νοητής γραμ

μής τής συνΣεοΰσης τά τέρματα τών λεωφορειακών γραμ 
μών τοΰ ΟΑΣΘ. ώς αύται ·5ά Σιαμορφωόοΰν μετά τήν εκ.Σο- 
σιν τοΰ κατά τό προηγούμενο·; άρ-3,ρον Πρ. Δ/τος άποτελε' 
τήν κατά τήν παρ. 1 τοΰ άρ-ύρου 22 τοΰ Ν.Δ. 3721/1957 αστι
κή·; περιοχήν θεσσαλνίκης. Εις τά λεωοορεία τοΰ ΚΤΕΛ. 
τοΰ Νομού Θεσσαλονίκης, τών όποιων ή ΣιαΣρομή συμπιπτε'
μέ τήν ΣιαΣρομή·; αστικών γρ αιχμών, επιτρέπεται κατά ιχευ 
τήν ΣιαΣρομή·; αύτών άπό τοΰ κέντρου τή; πόλεως πρός τά 
τέρματα τών αντιστοίχων γραμμών, ή παραλαβή έπιίατών άπο
οίοΣήποτε σημείο τής ΣιαΣφομής καί ή άποίίβασί: τ 
τών τερμάτων τών γραμμών τής αστικής περιοχής, 
τήν επιστροφή-;, ή παραλαίή έπιίατών μέχρι τών 
τών γραμμών τής αστικής περιοχής καί ή άποβίί 
εις οίονοήποτε σημείο·; τής ΣιαΣρομή:.

ων πέσα;
κατά Σε 

τεφμάτων 
ασίς των

Άρόρον 3.
Συντονισμού Ο ίκο νοιχικών

ΚΩΝ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΛΘΛΝ. ΚΑΝΕΑΛΟΠΟΤΑΟΣ
Κοιν. 'Τπηοεσιών Συγκοινωνιών
ΣΠΤΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ. ΠΛΠΛΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τροποποιήσει^; Σιατάςεών τινων τοΰ Ν.Δ. 3721/1957 

«περ: συστάσεως Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσ
σαλονίκης (ΟΑΣΘ)··. ώς τροποποιη-ύεν ισχύει καί τής κατ' 
αρ-ύρον 22 τούτου ϋπογραφείσης σ.μίάσεως.

Άρόρον 1.
1. Διά Πρ. Δ/τος. έφ’ άπας έκΣιΣομένου. προτάσει τοΰ 

' 1 πουργοΰ Συγκοινωνιών, κατόπιν είσηγήσεως τοΰ Νομάρχου· 
Θεσσαλονίκης. επιτρέπεται νά έπεκτα-3οΰν αί ύπό τοΰ ΟΑΣΘ 
έςυπηρετούμενα: λεωφορειακα! γραμμαί .καί έφ' ίσον είναι 
αναγκαίο·; νά ΣημιουργηΔοΰν νέοι τοιαύται. Ή κατά το προη
γούμενο·; έΣάφιον είσήγησις τού Νομάρχου Θεσσαλονίκης, στη- 
ριζομενη εις τεχνοοι'κονομικήν μελέτην. Σιατυπούται κατόπιν 
ύποίολής πρός αυτόν γνωμοΣοτήσεως τού Εποπτικού Σνμβου-

1. Ο! ιΣιοκτήται τών κατά τό άρ-3ρο·; 1 τοΰ παφόντος με- 
τατασσομένων εις τον ΟΑΣΘ λεωφορείων τοΰ ΚΤΕΛ του 
Νομού Θεσσαλονίκης, κα-ύίσταντα: μέτοχοι τούτου κατά τά εν 
τώ παρόντι οριζόμενα καί λαμίάνουν ύπό τοΰ όργα-;ισμ:ΰ μι αν 
άκερααίν ά-;ά λευφορείον μετοχήν ή κλάσμα ταύτης, αναλο
γώ; πρός τή-; εκτασιν τών έπί τοΰ λεωφορείου Σικαιωματων 
των. Ώς ιΣιοκτήται Σιά τή-; εφαρμογή-; τοΰ παρόντος άρ-ύρου 
νοούνται καί οί άγορασταί λεωφορείων τών όποιων ή κυριο- 
της έπεφυλάχόη εις τόν πωλητήν μέχρι; αποπληρωμής τοΰ τι
μήματος. ν. έκ προσυμφώνου πωλήσεως λεωφοοείου αύτοκινη 
του άγορασταί έχοντες τήν χρήσιν καί έκμετάλλευσιν αυτού, 
ώς καί ό προικολήπτης.

2. Οί κατά τάς Σιατάςεις τής προηγουμένης παραγράφου 
Σικαιοΰχο: άκεραίας μετοχής, όποχρεούνται νά καταβάλουν 
εις τόν οργανισμόν οός κεφάλαιο-; συμμετοχή: των. το ποσον 
τό όποιον αντιστοιχεί πρός τάς μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 
1978 καταίολάς τών μετόχων Σι’ έκάστην άκεραίαν μετοχήν 
κατ' εφαρμογήν τών οικείων Σιατάςεών τού Ν.Δ. 3721/1957 
Έκ τοΰ κεφαλαίου τούτου τό ηχισυ (1/2) καταβάλλεται άμ: 
τή ά·;τ:καταστάσει τών λεωφορείων, τό Σέ υπόλοιπον εις ισο 
πόσους μηριαίας Σόσεις έντός Σύο (2) έτών. "Αμα τή κιατα


