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Έχ! σχεδίου «τερί τροχοχοι,ήσεως χαί συμχληρ ώσεως

.- τών xtp! Οργανισμού Λιμένας Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) κει
μένων διατάξεων».

Πρός τήν Βουλήν ιών 'Ελλήνων

Ή εισαγωγή νέων μεδόδων εις τάς δαλχσσίας μεταφο
ράς, ή χρησιμοχοίησις νέων ανομημάτων τις τάς φορτοεκ
φορτώσεις χαί την έχμετάλλευσιν τού λιμένος Π«ιρ-αιώς, 
ή εχτέλεσις εκτεταμένων έργων εκσυγχρονισμού χαί άναχτύ- 
ξεως τού χρώταυ λιμένος τής χώρας και ή αδήριτος άνάγκη 
εφαρμογής συγχρόνων μεδόϊων ίιοικήσεώς του ίδημιούργησαν 
νέας συνδήχας εργασίας είς την διευρυνδείσαν λιμενακήν xe- 
ριοχήν τού Ο.Λ.Π. καί χατέστησαν έχιόεόλημένην την άνα- 
διάρδρωσιν των 'Τχηρεσιών αύτού.

Ή έτητνχής άντιμετώτισις τής ανάγκης αυτής καί ή εύ
στοχος ρύύμισις άλλων έτΧΓγόντων δεμάτων έχιίιώκεται Iιά 
τού ύχοόαλλομένου Σχεδίου -Νόμου άχοτελ-συμένσυ έξ έχτά 
(7) άρδρων.

Διά τού άρδρου 1 χαδορίζβται το νεμοδετιχό-ν χλχίσιον 
τής σχοχουμένης όργανώσεως των 'ΙΓχηρεσιών χα; λαμό-άνε- 
τα; χρόνοια χατοχυρώσεως τού ύχηρετούντος χροσωχιχού έχΐ 
χλέαν δέ διασφαλίζεται ή δυνχτότης όργανώσεως των 'ϊχη- 
ρεκκών εις τό μέλλον έχί τή $άσει τής χτηδησομένης χείρας.

•Είδικώτερον ιϊιά τής χαρ. ί! τού άρδρου τούτον χρούλε- 
χεται ή χαρσχη έξαυσιοϊοτήσεως διά τήν, εντός έτους άχό 
τής Ισχύος τού Νόμον τούτον, έχϊοσιν Π. Δ/τος «χέρι όργα
νώσεως των ’Υχηρεσιών τού Ο.Λ.Π.», τή χροτάσει τών 
'ϊχσυργών Προεδρίας Κυόερνήσεως, Οικονομικών «χα; Έμχο- 
ρίχής Ναυτιλίας.

Διά τού Π. Δ/τος τούτον καΐ^ρτσδήσαντχι, βάσει τών 
ύρισταμόνων οργανωτικών αναγκών, ή σύνδεσις, οργάνωσες 
χα; κατανομή τών ' Υχηρεατών τού 'OjV.II., ώς χα! ή αρμο
ί ιστης έχάστης έξ αύτών, αί χατά κατηγορίας, κλάδους χα; 
βαθμούς μόνιμοι όργανιχχί -Ρέβεις μή έχ;τρεχομένης έν ούδεμιρ 
χεριχτώσει τής μειώτεως αύτών άχό τού 5ου βαύμού χα; 
άνω, ώς χα» α: χατ’ ειδικότητας δέσεις τού έχί σχέσει εργα
σίας ιδιωτικού itxaiov, αίτινες χρίνονται άναγχαίαι διά τήν 
εόρυδμον χα; άχοδστιχήν λειτουργίαν τού χρώτον λιμένος 
τής Χώρας χα; διά τήν -χτοτελεσματσχήν <άντμετώχ;σ;ν τών 
ύχηρεσ ιαχών άναγχών τούτον, λόγω τής ύχ’ ατύτσν άναλή- 
ψεως νέων δραστηριοτήτων χα; τής χροσαρμογής χύιού εις 
τάς συγχρόνους μεδόίους εργασίας.

Ή έκδεσις τού Π. Δ/τος ίχρίδη αναγκαία. διότι ή ί’.ά 
τού ίσχύοντος αχό 95.1959 Β. Δ/τος ιιχερί συνδέσεως, όργα
νώσεως χα! κατανομής τών Υπηρεσιών τού Ο.Λ.Π.» (ΦΕΚ 
Α' 85/1959) ρύύμ«·;ς τού -δέματος, χατά τήν έχ! 15ετίαν 
έραρμογήν αύτού, άχεόείχύη άνεχαρχής ό’.ά τήν χάλινψιν τών 
ΐν τ<ρ μεταςύ όημιομργη-ύεατών νέων x/^S-ηχών εργασίας, 
λαιτονργίας χαί έχμεταλλενσεως τού χρώτον λμένος τής 
Χώρας χα; τών ·ϊεενρυν-3ε;σών άρμοό»τήτων τού OjV.II . 
Ύχό τά σηαερ-.νά όείομένα ή vpsrraμενη σύνδεσ-.ς, χαττανομή 
χα! όργάνοώσις τών 'Τχηρεστών τού Ο.Λ.Π. χαδκττρ χροόλη- 
ματοχήν τήν ενρνδμον λεοτοοργΐαν χα; μή άχοίοτιχήν τήν 
έχμετάλλεοσ;ν τού λιμένος «ντεύδεν it έχοταχτοχή χροόάλλε.; 
ή άνάγχη τής άνα^τοργανώσεως αύτών χα; availαρδρώσεως 
τών δέσεων τού χρσσωχβχού είτε ί;ά τής ίϊ ρύσεως νέων 
χλάϊων ε^ιχής τεχν.χής χατταρτίσεως είτε '3;ά -τής ίχνρύν- 
σεως τών ήίη ύρισταμένων. .

Δια τής χαρ. 2 -τού αύτού άρδρον χατοχορώνετα» άρ’ ενός 
μίν ή 3;ατήρ·ησις τού -ύχηρετσύντος χροκτωχιχού χα; έξασραλί- 
ζεταα ή νχηρεβιαχή χατάττασις αύτού χαττά χατηγαρίας. 
χλάίονς χα! ίαδμούς. ώς χα: ή νχη·?εσ:αχή χύτού έςίλις; 
άρ’ έτερον it άντμετωχίζεται έχΓτνχώς ή 3;ατήρ·ητ;ς χα; 
χατανομή τον χροσωχοχού τού ύχηρετούντος εις τυχόν χαταρ- 
γο-μ-ένονς ή ί;αχούρ;ζομένονς ή σνγχωνενομένονς χλώονς χα-

... -
τοχιν ατορασεως τής Εχτιναστ-.χής Ετ;τροχής λαμίχαμέ
νης μετά σύμφωνον γνώμην τού Τχηρεσιαχού Σνμίονλίου.

Τέλος <?;α τής χαρ. 3 £χ:τρέχετα: ή έφεσής άτό τής όημο- 
σ:*ύσεως τού χατά τά ανωτέρω Π_ Δ/τος cxicc: ς ετέρων 
το'Λύτων Joa τήν χροσαρμογν^ τής σανδόσεως, όργανώσεως 
χα; χατανομής τών Τχηρεσ;ών τού OjV-Π. εις τά τότε 
όβίομενα χεκ έχ; τή βάτε: τής έν τφ μεταξύ χτηδησομένης 
τείρας έχ τής εφαρμογής τον χρώτον Π. Δ/τος, ύχό τάς 
χρούτοδεσείς χα! χερ:οραηεούς τών χαραγράρων 1 χαί 2 τού 
χαρόντος άρδρον.

Δ:α τον αρδρον 2 έχολύετα; τό ατό χολιλών ετών έχχρε- 
μούν ζω-πχώτατον 3;ά τόν OjV.II. δέμα τών χρατήσεων νχέρ 
ϊ-'.αρόρων Ταμείων χα! Άσφαλαττιχών ’Οργανισμών έχ! τών 
ί αχανών τών υχό τον Ο.Λ.Π. έ,χτελουμένων τεχνιχών έργων 
χα! χρ<μηδε;ών χαί αίρετα: ή έχ! τού δέματος ίιαρωνία 
μεταξύ τών Πολ:τ;χών Διχαοτηρίων χαί τού Έύλεγχτσχού 
Σονείρίοει ώς χρός τήν ερμηνείαν τής 8;ατάξεως τον έόαρ. 
ξ' τής χαρ. 2 τον άρδρου 3 τού ύχό τού Ν. 1630/1951 
χνρωδέντος Α.Ν. 1559/1950, έχο-ύσης ώς εξής: «Ό ’Οργα
νισμός ίέν ύχόχειτα; είς ρόρονς, τέλ.η, ϊ;χα:ώματα, εισφοράς, 
χρατήσε;ς χα! έν γένε; οίασόήχοτε έχιδ-αρύνσε;ς, ύρισταμένας 
ή έχιόλ-ηδησομένας ύχέρ τού Δημοκτίον,' ’Οργανισμών Τόχσχής 
Αύτθ5:οιχήσεως χα! χαντός οίονϊήχοτε έτέροο τρίτον».

Σνγχεχριμένως έχ! μίαν 20ετίαν, ήτοι άτό τού ετοτνς 1950 
μέχρι τού έτους 1970, έφηρμόσδή χάντοτε ή άχαλλαγή τού 
Ο.Λ.Π. εχ τών ύχέρ ϊιαρόσων Άσφαλιστιχ-ών Τανείων χαί 
άλλων ’Οργανισμών χρατήσεων &α/άμε; τής ανωτέρω it-ζτά- 
ξεως.

Οντω τής ύχέρ τών έν ιλόγω Ταμείων χα! ’Οργανισμών 
ύχοχρεώσεως άχηλλ'άσσοντο χαί ο! μετά τού ΟΔ..Π. συμόαλ- 
λόμενο: έργολήχται χαί χρομηδ«νταί, τής άχαλλαγής τού
της χρσδείσης ώς ένεργούσης άντιχειμενσχώς. 'Υχέρ τής 
ερμηνείας τούτης έτάχδησχν, τόσον τό 'Ν.ΣνΚ. 3ιά τής ύχ’ 
άρ:δ. 914/1963 γ'^ωμοϊοτήσεως αύτού. όσον χα! τό Έοετεΐον 
Άδηνών ®;ά τών ύσσ’ άριδ. 4709/1954, 2216/1971', 3869/ 
1971, 2512/19712 κΛ. άχοράσεων αύτού, ita τών όχοίων 
εγένετο ίεχτόν ότι ή άληδής έννοια τής iιατάξεως τού 
έδαρ. ξ' της χαρ. 2 τού άρδρον 3 τού AJN". 1559/1950 
είνα; ότι άχαλλάσσσνται τών ύχέρ τών Άσραλυστ:χών Τα
μείων χαί άλλων Όργανισμών χρατήσεων έχ! τών iαχανών 
τών ύχό τού Ο-Δ. Π. έχτελονμένων έργων χαί χρομηδειών 
(ήτοι έχ 2% ύχέρ. Ταμείου Κτιρίων Δτμοσίων Έργων, έχ 
6.50% ύχέρ Έδνιχού Μετσούείσυ Πολυτεχνείου, έχ 0^0% 
ύχέρ Τεχνιχού Έυχμιελτητηρίου ΈΙλλάόος χα! έχ 3% ύχέρ 
Μετα/;χού Τστεείεμ Πολιτικών 'Τχαλλήλων) οΰ μό'νον ό 
Ο-Λ. Π. άλλά χαί οί μετ’ αυτού συμβαλλόμενοι έργολήχται 
χαέ χρομ-ηδευταί, χαδ’ όσον έν χεριχτώσε; μή άχα7Λαγής 
αύτών έχ τών ώς είρ-ηται χρατήσεων, ου το; δά έχέρριχτον 
τάς έξ αύτών έχιόαρύνσεις έχί τού κόστους τού έργου ή έχ! 
τών τρομηδοών, ούτω it δά χαδίστατο άνειυ χεριεχομένου 
τό χρονόμ·σν τού άρδρου 3 τού ΑΝ. 1559/1950 τό χαρα- 
■σχεδέν χρός μείωσαν τού κόστους τών έργων χα! χρομηδειών 
τού OjYJT. Τό ΈΙλεγχτεχόν όμως Συνέόριον όχερ άσχεί τόν 
εύ,εγχον δ αχανών τού OjV-Π. άχό τετραετίας έδωσεν άντί- 
δετον ερμηνείαν είς τήν χρομνησδείσαν διάταξιν. Οΰτω διά
τών ύχ’ άριδ. 70/1970 χα: 164/1971 χράξεων τού Τ TV-ή- 
ματος αύτού άχεράνδη ότι έχ τών ώς είρηται χρατήσεων 
έχ! τών iαχανών έχτελσυμόνων έργων χαί χρομ-ηδειών τού 
OjV.Π. άχαλλάστεται μόνον ό Ο.Λ_Π. χαί ούχ! ο! μχτ’ 
•αύτού σομόαλλόμενοι έργολήχται ή χρεμηδευτα* έχί τή αίτιο- 
λογίρ ότι ή άχαλλαχτιχή διάταξ'ΐς τού ΑΝ. 1559/1950 
σχοχεί τήν οιχίΜ5μ».ήν άνχχούρτσ'.ν τού Ο.Λ-.Π έχ τού βά
ρους τών ύχέρ τρίτων χρατήσεων χαί ούχ! τών έργοληριτών 
ή χτομηδευτών. ούς ίαρΰνο.'τιν αί κρατήσεις αύται:

Έχ τής τοιαύτης ερμηνείας τής έχιμάχου διατάξεως ύχό 
τ-οΰ Έλχγχτιχού Συνεδρίου χροέχυψαν αί άχόλουδοι δυσχί- 
ρειαι εις τήν ομαλήν λειτουργίαν τών 'Τχηρεσιών τού
Ο.Λ.Π.:
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α) Λέγω τής άρνήσεως τού παρά τφ Ο.Λ.Π. αρμοδίου 
Παρέδρου τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου όπως ό-εωρήση τά εντάλ
ματα πληρωμής τών έργων ή προμη-όειών, ό Ο.Λ.Π. ύπε- 
χρεώΰη έκ τών πραγμάτων νά περιλαμόάνη εις τάς οικείας 
διακηρύξεις καί συμί χέεις όρον, κα-3·’ όν έν περιπτώσει έπι- 
βχρύνσεως τον έργα» ή τής προμη-ύείχς διά τών ανωτέρω 
κρ·ζτήσεων οσύτχι ·3χ ^χρυνουν τον Ο .Λ. Π. και ουχι τον έργο-

τσΰ αναπτυξιακού προγράμματος τοΰ λιμένος.

' β) Ώς έχ τούτου ύπεχρεώΰη ό Ο.Λ.Π. να πχρχκρατή το 
ποσόν" τών κρατήσεων τούτων έχ τού λαόείν τών εργοληπτών 
ή προμηθευτών και να άγη τούτο τυπικώς διά προσωρινού 
λογαριασμού εις πίστωσιν τών δικαιούχων Ταμείων ή ’Ασφα
λιστικών ’Οργανισμών μέχρι τής οριστικής ρυΰμίσεως τού 
•ύέματος, περαιτέρω δε νά άποδι-δη εις τούς έργολήπτας ή 
προμηλευτάς τάς γενομένας έπί τού λογαριασμού των κρα
τήσεις. Διά τού τρέσαν τούτου αποφεύγεται μεν ή διακοπή 
ταύ αναπτυξιακού προγράμματος τοΰ λιμένος, έπιόαρύνετ-αι 
όμως το κόστος τού έργου ή τής προμήθειας, παρά τάς σερί 
τού αντιθέτου διατάξεις τού Νόμον, εντεύθεν δε δημισυργούν- 
ται εύθΰναι τών Υπηρεσιών ικαί τής Διοικήσεως τού 
Ο.Λ. Π. καί

γ) Ό' ττχρά τώ Ο.Λ.Π. αρμόδιος Πάρ.εδρος' τού Ελεγ
κτικού Συνεδρίαν, συμμερφούμενος προς τάς ύπ’ άρι-S. 9// 
1971 και 176/1971 αράξεις ταύ Γ Τμήματος τού 'Ελεγ
κτικού Συνεδρίου δεν θεωρεί τά έκκαθχριστικά (συμψηφί
στηκα) έντά/ματα, τά έκδιδόμενα έττ’ όνάματι τών λαέοντων 
έχ τοΰ Ταμείου τον Ο.Λ.Π. χρήματα υπαλλήλων, με αποτέ
λεσμα νά διαταραχθή ή διαδικασία διαχειρίσεως τών υπολο- 
γων τούτων καί νά μή δύνανται ούτοι νά απαλλαγούν τής 
διαχειριστικής εύθυνης λόγω μή έξοφλήσεως τών χρηματι
κών έντα/μάτων, ανεξαρτήτως ταύ ένδ-εχομένσο κινδύνου λο
γιστικών, οικονομικών καί διαχειριστικών λαθών.

Ή διά τού άρθ-ρου 2 ταύ Σχεδίου αυθεντική ερμηνεία 
τής διατάξεως τού έδαφ. ζ' τής παρ. 2 ταύ άρθρου 3 
τού Α.Ν. 1559/1950 σκοπεί τήν άρσιν τής διχογνωμίας 
τχύτης καί τήν ομαλήν 'λειτουργίαν τών διαχειριστικών υπη
ρεσιών τσύ Ο.Λ.Π.

Διά τού άρθρου 3 προόλέπεται ή μεταέίίασις αρμοδιοτή
των τού Γενικού Διευθυντού καί ή χορήγησις εις αύτόν επι
δόματος θέσεως.

Ή περί άρμοδιότητος τού Γενικού Διευθυντού σχετική 
διάταξις τού άρθρου 10 τού Α.Ν. 1559/1950 ώς τούτο 
χντικατεστάθη ύπο τού άρθρου 5 ταύ Ν. 2323/1953 καί 
έτροποποιήόη διά ταύ άρθρου 3 παρ. 1 περ. γ' τού Ν.Δ. 
2942/1954 έχει ώς έξης:

«Άρμοδιότης Γενικού Διευθυντού».

'Αρθρον 10. -

1. Ό Γενικός Διευθυντής έκπροσωπεί τον ’Οργανισμόν ενώ
πιον τών Δικαστηρίων καί πάσης Αρχής, διορίζει τούς πλη
ρεξουσίους δικηγόρους καί έγκαλεί τούς ύποπίπτοντας εις 
αδικήματα έν τή περιοχή τού λιμένες.

2. Ό Γενικός Διευθυντής προΐστχται άπατων τών 'Υπη
ρεσιών τού ’Οργανισμού καί ύπο τήν ιδιότητά του τούτην:

α) Διεξάγει τήν αλληλογραφίαν.
6) Μεριμνά διά τήν έκτέλεσιν, συντήρησιν κ.α! κανονικήν 

λειτουργίαν τών έργων, κτιρίων, εγκαταστάσεων, μηχανημά
των καί παντοίων μέσων ταύ ’Οργανισμού.

γ) Μεριμνά διά τήν έκμετάλλευσιν τού λιμένος καί ρυθμί
ζει κατόπιν συνεννοήσεως μετά τής Τελωνειακής καί Λιμε
νικής αρχής τήν έν γένει λειτουργίαν αυτού.

δ) ’Εκδίδει τάς κατά τό άρθρ. 4 αναγκαίας αστυνομικάς 
διατάξεις καί κανονισμούς έν τή περιοχή τού λιμένος. αφού

εγκριθώσιν ύπο τού Διοικητικού Συμόουλίου καί προκαλεϊ έπι 
πλέον τήν έκ μέρους τών αρμοδίων αρχών έκδασιν τών άνχγ- 
καιουσών αστυνομικών διατάξεων. .. . . . Γ '

ε) Τοποθετεί καί μετακινεί τούς υπαλλήλους καί έργάτας 
καί ασκεί πειθαρχικήν εξουσίαν έπί τούτων κατά τά οριζό
μενα ύπό τών οικείων κανονισμών τών ρυθμίζόντων τήν κατα- 
στασιν τού'προσωπικού τού Οργανισμού καί μεριμνά δια τήν- 
έκτέλεσιν τών υποχρεωτικών αποφάσεων τίϋ Υπη:. ρεσιακοΰ 
Συμόουλίου. ' *

στ) IIροσλαμίάνει έν έπειγούση έκτάκτω ανάγκη εις εκτά
κτους εργασίας κατά τά οριζόμενα ύπο τών έν τώ προηγου-' 
μένω έδαφίω κανονισμών.

ζ) Ορίζει τάς καταλλήλους θέσεις διά τήν παρ-αλαόήν 
τών πλοίων καί τήν έκφόρτωσιν καί άπόθεσιν τών εμπορευ
μάτων. ·.·..·

η) Κατανέμει τούς έργάτας άναλόγως τών αναγκών τής 
Υπηρεσίας και έποπτεύει τήν κανονικήν έκτέλεσιν τής έργζ- 
σίας αυτών.

ό) Αποφασίζει τήν έκτέλεσιν έργων καί προμηθειών μέχρι 
τού ποσού τών 10.000 δραχμών καί άνχλχμόάνει υποχρεώσεις 
έν γένει μέχρι τοΰ ποσού αυτού.

3. Ό Γενικές Διευθυντής παρίσταται εις τάς συνεδριάσεις 
τού Διοικητικού Συμόουλίου καί τής Εκτελεστικής Επιτρο
πής, είσηγεΐται τή άδεια τού Προέδρου τάς υποθέσεις καί- 
εκφέρει άνευ ψήφου τήν γνώμην αύτοΰ έπΤ πασών τών συζη- 
τουμένων υποθέσεων καταχωριζομένην εις τά Πρακτικά.

Διά τής παρ. 1 τού άρθρου τούτου παρέχεται ή δυνατότηφ 
εις τόν Γενικόν Διευθυντήν τής ΰπ’ αυτού μεταίιόάσεως τών 
ανωτέρω έν έδαφ. α', β', γ'. ε', στ', ζ' καί η' τής παρ. 2 
τού άρθρου 10 τού Α.Ν. 1559/1950 αρμοδιοτήτων του η 
άλλων παρεχομένων αύτώ δι’ ετέρων διατάξεων, εις τούς 
Διευθυντάς και Προίστχμένους τών 'Υπηρεσιών, ώς καί εις. 
τούς έν άρθρω 4 καί έν παρ. ”2 έδάφ. α' τού άρθρου 5 τού 
παρόντος Νόμου Συμίούλους, καθ’ όσον μέγα μέρος τής ορα- 
στηριότητος αϋτΰύ διατίθεται εις τήν ύπογρχφήν τής τρε- 
χούσης αλληλογραφίας καί εις τήν άσκησιν τών αρμοδιοτή
των του έπί επουσιωδών -ύεμάτων τού Ο.Λ.Π., ών ή διεκπε-, 
ραιωσις εύχερώς δύνατα· νά διενεργηύή ύπο τών Διευθυντών 
ή τών Π ροϊσταμένων τών 'Υπηρεσιών, τού Γενικού Διευόυν- 
τού δυναμένου νά διαόέτη τον ούτως άπελευύεοωύησόμε'Όν 
χρόνον του εις τήν ‘άντιμέτώπισιν τών πολλαπλών καί πολύ
πλοκων προβλημάτων τού Ο.Λ.Π.

Διά τής παρ. 2 τού αυτού άρ·3ρου προόλέπεται ή χορήγη · 
σις εις τόν Γενικόν Διευθυντήν έπιδόματ-ος -ύέσεως καό όσον 
διά τήν έκπλήρωσιν τών όκ τής όέσεώς του τχύτης άπορρεόν- 
των πολλαπλών καί σημαντικών κχύηκόντων του εί'/χ: ύπό- 
χρεως όπως τελή έν διαρκεί ότοιμότητ; κίί έπαγρυπνήσε: 
νυχθημερόν λόγω τής λειτουργίας τού πρώτου λιμένος τής 
χώρας επί 24ώρου όάσεως έπί τώ σκοπώ εξασφαλιστώς τής 
εύρϋόμου καί αποδοτικής λειτουργίας αύτού καί τή; πλή
ρους ασφαλεία; τών λιμενικών εγκαταστάσεων άπό παντός 
είδους κινδύνων.

Ούτως ο Γενικός Αιευέυντής τού Ο.Λ.Π. πέραν τής πλή
ρους άπχσχολήσεώς του καπά κανονικόν ώράριον, τών Υπη
ρεσιών τών Γραφείων, προεδρεύει έκ περιτροπής κ.ατά τάς 
απογευματινά; ή όραουνάς ώρας συσκέψεως στελεχών έκαστη; 
έκ τών δέκα τριών διευθύνσεων, ’Υπηρεσιών τού Ο.Λ. ΓΙ. διά 
τήν έπίλυσιν τών έκάστοτε εμφανιζόμενων σοίαρωτάτων ύπη- 
ρεσιακών προόλημάτων καί διά τήν παροχήν κατευθυντηρίου 
γραμμής. Πολλάκις οέ πολύ πρωινά; ή καί νυκτερινός ώρας 
επισκέπτεται χώρους φορτ/σεων καί λιμενικών εγκαταστάσεων 
διά τήν αύτοπρέσωπον χντίληψιν τής λειτουργίας καί διά τήν 
επιτόπιου άντιμέτώπισιν τών σχναφών πρός τάς υπηρεσίας 
αύτάς προόλημάτων.

Εις τήν 'όέσπτσιν1 τής ώς είρηται διατάξεως παρέ/ουσιν 
ήύικήν καί νομικήν δνκχιολόγησιν οϋ μόνον τά άνωτέσω έκτ?- 
ύέντα, αλλά καί τό γεγο·νός ότι οί άσκούντες συνή-ύω; τά 
καόήκοντχ τού Γενικού Αιευ-ύ-υντοϋ είναι συνταξιούχο: τ;ί 
Έ/.ληνικοΰ Δημοσίου; έξ ιδίας υπηρεσίας, καί ώς έκ τούτου
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λζμβάνουσι βάσει τού N. Λ*τε; 1209/1972 τροταποιήσαντος 
τό Ν.Δ. 041/1970 άποδοχάς /.ατά πολύ μικρότερα; έκείνω» 
ά; ύά έλάμβχ/Όν έάν η τον ούτοι ίδιώται.

Α:ά τού άρθρου 4 · έπανατυνι-τςίται ή διά τής rap. 2 τού 
άρ-υρον 24 τού άπό 9.-5.1959 Β. Δ/τος «περί συνθέσεως. όρ- 
γα;ώσεως καί κατανομής τών Γ.τηρεσιών τού Ο.Α.Π.» 
καταργηθεϊσα θέσις έτί βαθμώ 1ω τού Α5 Κλάδου Πολιτι
κών Μηχανικών y.a: rap έχε τα: εις τόν κατέχοντα ταύτην τό 
δι/.αίωμα τής άσκήσεως τών εν αρθρω 22 τεύ αύτού Β. Δ/τος 
άναρερομένων αρμοδιοτήτων. Ή έπανασύττασις τής θέ-εως 
ταύτης τον Τεχνικού Συμβούλου κατέστη αναγκαία χάρ:ν τών 
συμφέροντων τού Ο.Α.Π.. καθ’ όσον ή προόλεπομένη σήμερον, 
/.ατά τήν διάταξιν τού έδαρ. β' τής rap. 2 τού άρθρου 24 
τού ώς είρητα: Β. Δ/τος, άπασχόλησις τον Π ροϊστχμίνου 
τών Τεχνιχών Υπηρεσιών, παρχλλήλως μετά τών λοιπών 
αρμοδιοτήτων τής ύπηρε τι ας του, εις τάς αρμοδιότητας τεύ 
Τεχνικού Συμβούλου, ώς αν τα: διαγράφονται έν άρθρ. 22. 
τού αυτού Β. Λ/τες άπεδείχθη λίαν επίμοχθος, λόγω τού 
μεγάλου φόρτου έργα αίας και πολλαπλής απασχολήσει»; του 
εις τά θέματα αρμοδιότητες τής υπηρεσίας του, ή δέ άσ/.η- 
σις τών έν τώ ανωτέρω αρθρω 22 αρμοδιοτήτων τής γενι- 
χωτέρας μελέτης τών πρός έκτέλεσιν έργων, ή έχ ,όνητ:ς 
τών ετησίων προγραμμάτων προμηθειών χα: εγκαταστάσεων 
καί ή είσήγησις κερί τής τεχνολογικής οργανώσει»; και έκ- 
μεταλλεϋσεώς τού λίμένος επιβάλλεται~νά" ανάτεθή χυτετε- 
λώς εις τόν Τεχνικόν Σύμβουλον, ώς έχ τών συνεχών εεχνο- 
λογ.κών έξελιξεων τού πρώτου λιμένες τής Χώρας.

Λ:ά τού άρθρου 5 τού παρόντος συνιστώντα: ταχτικα: θέ- 
σε: ’ έττί σχέσε: έργασίας ιδιωτικού δικαίου χα: προβλεπετχι 
ή ε ς αϋτάς πρόσληψις τού έτί σχέσε: έργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ειδικευμένου προσωπικού διά χο:νής χπσράσειος τών 
’ϊ'ποοργών Προεδρίας Κυβερνήτεως, Οικονομικών χα: Εμ- 
ττοριχής Ναυτιλίας τή προτάσει τού Λιο:χητ:χού Συμβουλίου 
τού Ο.Α.Π. Τό ώς είρητα: έτ: σχέσε: έργασίας ιδιωτικού 

_ ,$ι-ηχ ίου, είδικευμένον προσωπικόν προσλαμβανόμενο-;, κατά περί- 
πτωσιν έττί σχέσε: έργασίας ιδιωτικού δικαίου ώρισμένου χρό
νου ή αορίστου χρόνου καί ύτό τούς έν τφ τταρόντι αρθρω 

: τιθέμενους περιορισμούς και προϋποθέσεις είναι άπολύτι»; 
άταραίτητον διά τήν λειτουργία τού λιμένος καί τήν όπι- 
τυχή άντιμετώτισιν τών υπηρεσιακών άναγχών τούτου.

Ούτω δ:ά τής τσαρ. 1 τού άρθρου 5 τού παρόντος τρΆλέ- 
πεται κατά τήν έν αυτή οιχγρχρομένην διαδικασία; ή πρόσλη- 
ψις ειδικευμένου προσωπικού ir: σχέσε: έργασίας ιδιωτικού 
δικαίου δ:’ ώρισμένον χρόνον μή ύτερϊαίνοντα έν τάση τερι- 
ττώσει τήν 31ην Δεκεμβρίου 1976.

Δ:ά μέν τών έδαρ. α καί β' τής rap. 1 τού άρθρου 5 
τού ταρόντος δύνα/τα: νά —ροσλαμίάνωντα: μέχρις ές (6) 
διτλωμ/ατούχο: τού Ε.Μ.Π. ή ισοτίμου ήμεδατή ς ή άλλοδα- 
-ής σχολής ή ά-^υτάσης Πο/.υτεχνικής Σχολής τής ήμίδα- 
τοής ή ισοτίμου άλλ-οδστής, κ/.άδου Μηχα/ολόγων—Ή/.εκτρο- 
λόγων ή Μηχανολόγων ή ’Η/.εκτρολόγων Μηχανικών, δυνα- 
μέ·/ου ένός ές αύτών νά είναι διαλωματούχος ναυτηγός—μη- 
χα/:κός ττυχιούχος ά-;ωτάτης σχολής τής ήμεδατής ή ισο
τίμου άλλοδατής, καί μέχρι τρεις (3) ττυχιούχοι πολιτικοί 
μηχα/ικοί τού Ε.Μ.Π. ή ’Ανώτατης Πο/.υτεχνικής Σχολής 
ήαεδατής ή άλλης ισοτίμου Σχολής άλλοδατής. δυναμένου 
ένός ές αυτών νά είναι ττυχιούχος άρχιτέκτων μέ τά αύτά 
ώς άνω τροσόντα.

Διά δέ τού έδαρ. γ' τής rap. 1 τού αυτού άρ-ύρου δύνα/τα: 
να τροσλααόάνωντα: μέχρις ες (6) ΰτομηχανικοί μηχανο/.ό- 
γοι—ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι καί μέχρι 
δυο (2) τολιτικοί υπομηχανικοί ττυχιούχοι τών Δημοσίων 
τΑνώτερων Σχολών 'Ττομηχα/ικών ή ττυχιούχοι τών εν άρ- 
-3pcp 3 τού Ν.Α. 456VI966 ά/αρερομένων σχολών τού 
Ε.Μ.Π. ή τών σχολών Κ.Α.Τ22.

Ή τροσληψις τού ώς είρητα: ειδικευμένου τροσωπκοΰ, 
κατ' ειδικότητα κατέστη απολύτως αναγκαία τρός άτοτεύ.ε- 
σματικήν άντιμετώτισιν τών σανεχώς έςελισσομενών αναγ
κών τού πρώτου λιμένες τής χώρας. Διότι ή μεν έκτόνησ:%

τών μελετών καί ή έτίίλεψις τών έκτελουμένων έκτεταμενων 
τεχνικών έργων έχει ανάγκην τολ-.τικών μηχαιικών και υτο- 
μηχα;:κών ή δέ χρήσιμοσ.οίησις τών τάσης ρύσεως καί κα
τηγορίας μ-ηχαντ/μάτων, ή έγχατάστασις καί ομαλή λειτουρ- 
γ·.; σών μηχανολογικών καί ήλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
έχει ανάγκην μηχανολόγων—ήλε.κτρ·ό/.όγων, μηχανικών και 
ύτομηχα/ικών.

Πίεραιτέρω διά μέν τού έδαρ. δ' τής τζρ. 1 τού αύτού 
άρ/ρ-ου τού ταρόντος τροόλέτετα: ή τρόσληψις μέχρι δύο (2) 
στενοδα/.τυλογράρων κατόχων πτυχίων ’Αγγλικής ή Γαλύ.ι- 
κής γλώστης, άταραιτήτων διά τήν στενογράρησιν τών πρα
κτικών, μετάρρασιν ςε'/ογλώσσων κειμένων καί χρητιμοτοίη 
σιν αύτών ώς διερμη-^έων, διά δέ το·ύ έδαρ. ε' τής rap. L 
τού αύτού άρ-ύρου τροόλέτετται ή τρ όσληψις μέχρι τεντή- 
κοντα (50) υπαλλήλων ταραλαόής καί ιταραδότεως εμπο
ρευμάτων λόγω τής κα-3’ ημέραν συνεχώς αϋςχ/αμένης έμτο- 
ρευματικής κινήσεως, τροτιμωμένων ύτό τάς αϋτάς τροϋτο- 
-λέσεις καί μέχρι τού 1/4 τού άρτ5ιμσύ αύτού τών άνηκόντων 
εις τή; δύναμιν τού Σωματείου παραλαβής καί ταραδόσεως 
έμτορευμάτων. Ή τοιαύτη τροτίμησις αύτών έκρί-ύη άναγ- 
καία λό*'ω τής κτηΑείσης πείρας των εις τήν έργασίαν αυτήν 
ώς έκ τής έτί πολλά έτη άτασχολήτεώς των.

Έν συνεχεία διά τή; ταρ. 3 τού άρ-3ρου 5 τού ταρόντος 
σχεδίου Νόμου καί κατά τήν έν αΰτώ διαγραρομένην διαδικα
σίαν τροβλέτετα: ή τρόσληψις έτί σ/έσει έργασίας ιδιωτικού 
Δικαίου άορίστου χρόνου ειδικευμένου προσωπικού άταραιτήτου 
διά τήν άντιμετώτισιν τής ταχυρρύΰμου έςελίςεως τού τρω
τού λιμένος τής χώρας εις διε·3νές διαμετακομιστικό·; κέντρο·;,

Ειδικώτερον δέ διά τών 'έδαρ. α, β, γ, δ καί ε τής ταρ. 3 
τού άρ·5ρου 5 τού παρόντος δύνανται νά τροσλαμβάνωνται 
κατά σειράν:

α) Εις (1) ειδικός σύμβουλος, κεκτημένος ττυχίον ανώ
τατης σχολής ήμεδατής ή άλλοδατής καί ειδικήν πείραν περί 
τήν όργάνωσιν καί διοίκησιν Δημοσίων. Έτηρεσιών ή Ιδιω
τικών Επιχειρήσεων.

£) Εις (1) τεχνίτης συντηρητής κλιματιστικών καί ψυ
κτικών μηχανημάτων ττυχιούχος μέσης τεχνικής Σχολής 
Εργοδηγών ψυκτικών άνεγνωρισμένης ύτό τού Κράτους, εχων 
πενταετή τουλάχιστον προϋπηρεσίαν.

γ) Μέχρι τρεις (3) ειδικοί σύμβουλοι, ήτοι εις ττυχιούχος 
άνωτάτης σχολής ειδικευμένος έτί -ύεμάτων στατιστικής καί 
μηχανογρτρήσεως, εις συνταξιούχος ανώτερος αξιωματικός 
τού Πολεμικού Ναυτικού ειδικευμένος εις κέντρα (·3αλά- 
μους) συγκεντρώσει·;; καί έλέγ/ου πληροφοριών έτί τής κι- 
νήτεως έν γένει πλοίων καί εις ττυχιούχος ά·;ωτάτης σχολής 
ειδικευμένος εις τήν έτιχειρησιακήν έρευνα;.

δ) Μέχρι δύο (2) πρώτοι ή δεύτερο: πλοίαρχο: ’Εμπορικού 
Ναυτικού καί μέχρι δύο (2) πρώτο: ή δεύτεροι μηχανικοί 
Εμπορικού Ναυτικού.

ε) Είς (1) συνταξιούχος ανώτερος αξιωματικός Ενόπλων 
Δυνάμεων ή Λιμενικού Σώματος διά τήν όργάνωσιν ασφαλείας 
τού Λιμένος. διά τήν προστασία; αύτού έκ τών τάσης ρύσεως 
κινδύνων, εις οΰς ΰτόκειτα: οίοσδήτοτε διεθνής λιμήν τού 
ούτω προσλαμβανόμενου τιθέμενου ώς Προϊσταμένου τού Τμή
ματος ’Ασφαλείας Ο.Α.Π.

Λιά τής ταρ. 4 τού άρθρου 5 τού παρόντος, τροβλέτετα: 
ότι α! άτοδοχαί τού προσωπικού τών έν ταρ. 1 καί 3 τού τα
ρόντος ρυθμίζονται κατά τή-; διαδικασία; τού Ν. Δ/τος 
1198/72 «περί τρόπου ρυθμίσεως τών όρων αμοιβής καί έρ- 
γασιας τού έτί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού 
τού Δημοσίου. ΟΤΑ καί Ν.Π.Λ.Λ. καί τροτοτοιήσεως δια
τάξεων τής περί Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας» Νομο
θεσίας, ώς ισχύει έκάστοτε τούτο.

Ή βάσει τού Ν.Δ. 1198/72 ρύθμισις τών αποδοχών τού 
έτί σχέσει έργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού έκρίθη άναγ- 
καία άρ’ ενός μέν διά τήν ομοιόμορφον μεταχείρισιν τού προ
σωπικού τούτου, άρ' ετέρου δέ διά τήν έκάστοτε αναπροσαρμο
γήν τών μισθών τού προσωπικού τούτου άνα/,όγως τών έκά
στοτε οικονομικών καί βιοτικών συνθηκών.
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Περαιτέρω διά τής χαρ. 5 τού άρΔρου ο τοΰ χαρόντος λαμ- 

βάνεται χρόνοια όχως τό έν zap. 3 αύτοΰ άναφερόμενον χρο- 
σωχικόν ύχοστή έλεγχον τών χροσόντων του. κατά την είσο- 
ϊέν του εις τήν 'Τχηρεσίαν, τής χροσλήψεώς του ένεργουμένης 
βάσει τών κειμένων διατάξεων.

Διά τής χαρ. 6 τοΰ άρθρου 5 τοϋ χαρόντος χροβλέχεται 
κατά την έν χαρ. 3 τοΰ αΰτοΰ άρΔρου όριζομένην διαδικασίαν, 
ή χρόσληψις μέχρι δύο (2) Δικηγόρων έχί έμμίσΔω εντολή 
μεγάλης έχαγγελμαιτικής χείρας καί έχιστημονικής χαταρτί- 
σεως καί ώς έκ τούτου Βέον ουτοι νά είναι διωρισμένοι χαρ' 
Άρείφ Πάγφ ή χαρ’ Έφέταις.

Διά τοΰ άρΔρου 6 τοΰ χαρόντος σχεδίου Νόμου σκοχείται 
ή άρσις τής εις βάρος τών μονίμων Νομικών Συμβούλων τοΰ 
Ο .Λ. Π. χροσγενομένης αδικίας. Διότι α! μηνιαίαι άχοδοχαί 
τών μονίμων Νομικών Συμβούλων τοΰ Ο.Λ.Π. άρχικώς είχον 
καΔορισΔή δυνάμει τής χαρ. 2 τοΰ άρθρου 4 τοΰ αχό 4/7.11. 
1959 Β. Δ/τος «χερί εφαρμογής τοΰ 'Τχαλληλιχοΰ Κωδικός 
έχί τών ύχαλλήλων τοΰ Ο.Λ.Π.» έν αντιστοιχία χρός τάς 
«χοδοχάς τών χαρέδρων και νομικών συμβούλων τοΰ Κράτους.

Μεταγενεστέρως όμως διά τής χαρ. 2 τοΰ άρΔρου 3 τοΰ 
Α.Ν. 274/68 «χερί τών άχοδοχών τών Δημοσίων 'Τχαλλή- 
λων κλχ.» ή τοιαύτη έξομοίωσις κατηργήΔη καί οί μόνιμοι 
Νομικοί Σύμβουλοι τοΰ Ο.Λ.Π. ύχήχΔησαν εις ειδικόν μισΔο- 
λογιον μειωμένο έναντι τών ανωτέρω άχοδοχών.

Περαιτέρω όμως οί μόνιμοι Νομικοί-Σύμίουλοι τοΰ Ο.Λ.Π. 
έστερήΔησαν καί όλων τών άχό τής 1ης ’Ιανουάριου 1969 
μέχρι καί τής 31ης Δεκεμβρίου 1973 χορηγηόεισών αυξή
σεων έχί τοΰ μηνιαίου βασικού των μισΔοΰ εις τους δημοσίους 
υχαλλήλους χρός άντιμετώχισιν τοΰ άντιστοίχως αύξανομένου 
κόστους ζωής καύηλωόέντες ούτως εις τους μηνιαίους βασι
κούς μισΔοός τοΰ έτους 1968, ώς νά μή συνέτρεχον καί δι’ 
αυτους αί έχιβαλοΰσαι τήν αΰξησιν τοΰ μισόοΰ όλων τών Δη
μοσίων 'Τχαλλήλων χροϋχοΔέσεις.

’Βχορττγήό-ησαν δέ εις αύτούς μόνον αί αυξήσεις αϊ χορη- 
γηΔείσαι εις τούς δημοσίους υχαλλήλους άχό τής 1ης Ια
νουάριου 1974 καί εφεξής.

Κατ’ αίκολουΔίαν τούτων διά τής ώς άνω Δεσχιζομένης δια- 
τάξεως διώκεται ή άρσις τής τοιαύτης άδικίας διά τής δια- 
τηρήσεως τής χοσοστιαίας διαφοράς τής καΔορισΔείσης διά 
τής χαραγράφου 2 τοΰ άρΔρου 3 τοΰ Α.Ν. 274/1968 μεταξύ 
τοΰ βασικού μισόοΰ τών Διοικητικών 'Τχαλλήλων καί τοΰ 
τοιούτου τών Μονίμων Συμβούλων τοΰ Ο.Λ.Π.

Τέλος, διά τοΰ άρΔρου 7 τοΰ χαρόντος Νόμου, ορίζεται ότι 
ή ισχύς τούτου άρχεται άχό τής δημοσιεύσεώς του εις τήν 
■Εφημερόδα τής Κυβερνήσεως

Τούς ώς άνω σκοτχούς έχιδιών.ει τό χαρόν σχέδιΌν Νόμου, 
όχερ έχομεν τήν τιμήν νά Δεσωμεν ϋχό τήν έγκρισιν καί κύ- 
ρωσιν υμών.

Έν ΆΔήναις τή 28 ’Ιουνίου 1975 

Οί 'Τχουργοί

Έχί τής Προεδρίας Κυβερνήσεως 
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

Έχί τών Οικονομικών Έχί τής Έμχοοικής Ναυτιλίας
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ Α. ΠΑΠΑΔΟΓΤΟΝΑΣ

ΣΧΈΔΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

«Περί τροχοχοιήσεως καί συμχληρώσεως τών χερί ’Οργα
νισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) κειμένων διατά
ξεων».

ΆρΔρον 1.

Οργάνωσις Τχηρεσιών.

Προεδρικού Διατάγματος έκίοόησομένου εντός 
•το* ισχύ:ς του χάροντες Νιομ:υ. χροτατει των 1 -

1. Διά 
έτους άχό
χουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Έμχο- 
ρικής Ναυτιλίας, Δελουσι καΔορισΔή βασει τών υφισταμένων 
οργανωτικών αναγκών τοΰ ΟΑ.Π. τών δημιουργηόεισών 
ίσια έκ τής έχεκτασεως τοΰ λιμένος, τής αύξήσεως τών ερ
γασιών του, τής αναληψεως υχ’ αΰτοΰ νέων δραστηριοτήτων 

τής χροσαρμογής του εις τάς συγχρόνους μεΔόδους έρ-και

γασίας. ή κατά Ύκηρεσίας, Γενικάς ΔιευΔύνσεές, Διευθύν
σεις, Τμήματα καί Γραφεία σύνΔεσις, όργάνωσις καί κατα
νομή τών 'Τχηρεσιών τοΰ Ο.Λ.Π.. ή άρμοδιότήις έκάστης έξ 
αυτών καί αί κατά κατηγορίας, κλάδους καί βαΔμούς μόνιμοι 
οργανικοί Δέσεις, ώς καί αί ιΓατά ειδικότητας Δέσεις χρο- 
σωχικοϋ έχί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μή έχιτρεχο- 
μένης έ/ ούδεμιά χεριχτώσει τής μειώσεως τών σήμερον υφι
σταμένων κατά κατηγορίας, κλάδους καί βαΔμους οργανι
κών Δέσεων άχό τοΰ 5ου βαόμοΰ καί άνω. Εις χερίχτωσιν 
καταργήσεως Δέσεων οί κατέχοντες ταύτας διατηρούνται έν 
τή ύχηρεσία ώς ύχεράριΔμοι καί εξελίσσονται κατά τάς κει- 
μένας διατάξεις ώς οί λοιχοί ύχάλληλοι τοΰ Κλάδου εις ον 
ανήκουν.

2. Οί κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ έν χαρ. 1 τοΰ χαρόντος 
Π. Δ/τος ύχηρετοΰντες τακτικοί ύχάλληλοι καταλαμβάνου- 
σιν αυτοδικαίως έκ τών δι αΰτοΰ συνιστωμένων οργανι
κών Δέσεων τάς άντιστοίχους τής κατηγορίας, κλάδου καί 
βαΔμοΰ όν φέρουσε κατά τόν χρόνον τής δημοσιεύσεώς τούτου 
Δέσεις. Εις χερίχτωσιν καταργήσεως, συγχωνεύσεως ή δια
χωρισμού κλάδων ή κατανομή τοΰ χροσωχικοΰ αυτών ένεργεί- 
ται δ/ άχοφάσεως τής Εκτελεστικής Έχιτροχής λαμβανο- 
μένης μετά σύμφωνον γνώμην τοΰ- 'Τχηρεσιακοΰ Συμβουλίου.

3. Τροχοχοιήσεις τοΰ κατά τήν χαρ. 1 Π. Δ/τος έχιτρέ- 
χονται δι’ όμοιων Δ:ατα*;.υάτων ύχό τάς χροϋχοΔέσεις και 
χεριορισμούς τών χαραγράφων 1 καί 2 τοΰ χαρόντος άρΔρου.

ΆρΔρον 2.

■ Κρατήσεις έχί τιμήματος έργων.

1. Ή άληΔής έννοια τοΰ έδαφ. ζ’ τής χαρ. 2 τοΰ άρΔρου 
3 τοΰ Α.Ν. 1559/1950 «χερί ‘Οργανισμού Λιμένος Πει- 
οαιώς». κυρωΔέντος ύχό τοΰ Ν. 1630/1951 «χερί κυρώσεως. 
τροχοχοιήσεως καί συμχληρώσεως τοΰ Α.Ν. ύχ’ άριΔ. 1559/ 
1950» είναι ότι αί δι’ αΰτοΰ καΔιερούμεναι άχαλλαγαί 
ισχύουν καί έχί τοΰ τιμήματος τών έκτελουμένων διά λογα
ριασμόν τοΰ Ο.Λ.Π. έργων καί χρομηΔειών, τών οικείων 
άναδόχων ή χρομηΔευτών μή βαρυνομένων μέ οιασδήχοτε κρα
τήσεις ή εισφοράς, χλήν τών τελών χαρτοσήμου, φόρων εισο
δήματος καί τών ύχέρ τών "Ασφαλιστικών Οργανισμών τών 
άναδόχων ή χρομηΔευτών τοιούτων, έχιφυλασσομένων όχωσ- 
δήχοτε τών διατάξεων τοΰ Ν. Δ/τος 1081/1971 «χερί 
καταργήσεως δασμολογικών άχαλλαγών».

2. Α! μέχρι τής ένάρξεως ισχύος τοΰ χαρόντος τυχόν 
ένεργηΔείσαι κρατήσεις ή είσφοραί ύχέρ τρίτων δέν άχοδί- 
δονται.

’ΑρΔρον 3.

ΆνάΔεσις αρμοδιοτήτων χαρά τοΰ Γενικού ΔιευΔυντοΰ 
χοοήγησις έχιδόματος Δέσεως.

1. Ό Γενικός ΔιευΔυντής δύναται νά μεταβιβάζη άχάσας 
ή τινας τών έν έδαφ. α’. β’. γ’. ε', στ’, ζ’ καί η τής χαρ. 
2 τοΰ άρΔρου 10 τοΰ Α.Ν. 1559/1950 αρμοδιοτήτων του, 
δι’ ειδικής χράξεώς του εις τούς αρμοδίους ΔιευΔυντας η 
Προϊσταμένους 'Τχηρεσιών καί εις τόν έν άρΔρω 4 τοΰ χα
ρόντος Τεχνικόν Σύμβουλον. Τάς ανωτέρω αρμοδιότητας, 
έξαιοέσει τών έν έδαφ. ε' τής χαρ. 2 τοΰ άρΔρου 10 τοΰ Α.Ν. 
1559/1950, δύναται νά μεταβιβάζη. δι’ ειδικής χράξεώς του 
καί εις τόν έν έδαφ. α τής χαρ. 3 τοΰ άρΔρου 5 τοΰ χαρον
τος νόμου Σύμβουλον.

2. Χορηγείται εις τόν Γενικόν ΔιευΔυντήν τοΰ Ο.Λ.Π. 
κατά μήνα έχίόομα Δέσεως, καΔοριζόμενον έκάστοτε δι’ άχο
φάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Ο.Λ.Π.. έγκρινο- 
μένης ύχό τών "Τχουργών Οικονομικών καί Έμχορικής Ναυ
τιλίας. μή δυνάμενον νά ύχερβή τάς άχολαυάς τών ύχηρε- 
τούντων έχί βαΔμώ 1ω ύχαλλήλων τής διοικητικής ιεραρχίας.

ΆρΔρον 4.
Έχανα.συνιστάται ή καταργηΔείσα διά τοΰ άρΔρου 24 

χαρ·. 2 έδάφ. α' τοΰ άχό 9.5.1959 Β. Δ/τος «χερί συνΔέ- 
σεως, όργανώσεως καί κατανομής τών 'Τχηρεσιών τοΰ Ο. 
Λ.Π.» έχί 6/.Δμώ 1ω Δέσις τοΰ Α5 Κλάδου Πολιτικών Μη
χανικών. Ό έκάστοτε κατόχων κατόχων τήν Δέσιν τούτη/, 
ασκεί τά; έν άρΔρω 22 τοϋ αΰτοΰ Β. Δ/τος αρμοδιότητας.
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Άρθρεν 5.

ΊΙ ροσωζικόν έζί σχέσε: ’Ιδιωτικού Δικαίου.

1. Διά το μέχρι τής δημοσιεύσεως τού έν χρθρω 1 τού πα
ρόντος Πρ. Δ/τος καί έζί έν είσέτι έτος -διάστημα. ούνζν- 
τχι δι’ άζοφάσεως των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, 
Οικονομικών καί Εμπορικής Ναυτιλίας τή ζροτάσε: τού Δ. 
Σ. τού Ο.Λ.Π., να ζροσιλχμβάνωνται ζαρά τώ Ο.Λ.Π. 
έττί σχέσε: εργασίας ιδιωτικού δίκαιον:

α) Μέχρις εξ (6ί διπλωματούχο; τού Εθνικού Μετσο- 
βίου Πολυτεχνείου ή ίσοτίμο-u ημεδαπής ή άλλοδαζής Σχο
λής τού Κλάδου Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων ή Μηχανο
λόγων ή 'Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Ό εις τοότων δύνα- 
τα: νά είναι διζλωματοΰχος Νχνζήγός . - Μηχανικός ζτυ- 
χιοϋχος ανώτατης Σχολής τής ημεδαπής ή ισοτίμου άλλο- 
ϊαζά,ς.

ί): Μέχρ'ΐ τρεις (3) ζτυχιούχοι τού Έθνικδύ Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου ? ισοτίμου ήμεδαζής ή άλλοδαζής Σχολής 
τοό Κλάδου Π ολιτικών Μηχανικών. Ό εις τοότων δόνα- 
ται να είναι ζτοχιοόχος Αρχιτέκτων μέ τά αότά ώς άνω 
προσόντα.

γ» Μέχρις εξ| (0) άζομηχανικοί μηχανολόγοι. - ηλε
κτρολόγοι ή μηχανολόγο; ή ηλεκτρολόγοι καί μέχρι δυο 
;2ί ζολιτικοί υπομηχανικοί ζτυχισνχοι τών Δημοσίων ’Ανώ
τερων Σχολών Τζ ©μηχανικών ή ζτχχισΰχοι τών έν άρθρω 
3 τοϋ Ν. Δ/τος 4564/1966 «ζερί κυρώσεως ζράξεως τοΰ 
Υπουργικού Συμβουλίου καί αποφάσεων τοό 'Υπουργού Ε
θνικής Π αιίείας καί θρησκευμάτων1 καί ζερί ρυθμίσεως 
θεμάτων τών Δημοσίων Σχολών Ύζομηχανικών» ά-αφερο- 
μένων σχολών τοΰ Ε.Μ.Π. ή τών σχολών ΚΛ..Τ.Ε..

ε) Είς (Π συνταξιούχος ά·νώτερος αξιωματικές Ένο
πλων Δυνάμεων ή Λιμενικού Σώματος διά τήν όργ-ά/ωσιν 
άσφαλείατ τού Λιμένος. ώς Π ροόττάμενος τού Τμήματος 
Ασφαλείας Ο.Λ.Π.

4. Αί άζαίοχαί τού προσωπικού τών zap. 1 καί 3 τού 
ζαρόντος καθορίζονται κατά τήν ίταέικασίχν τοό Ν. Δ/τος 
1198/1972 «ζερί τού τρόπον ρυθμίσεως τών όρων άμοιόής 
καί εργασίας τού έζί σχέτει εργασίας Ιδιωτικού δικαίου προ
σωπικού τοΰ Δημοσίου, τών Ο.Τ.Α. καί Ν.ΓΓ.Δ.Δ. καί τρο- 
ζοζοιήσεως διατάξεων τής ζερί Συλλογικών Συμβάσεων ερ
γασίας Νομοθεσίας».

5. Ή ζρόσληψις τού προσωπικού τής ζαρ. 3 τοΰ ζαρόν
τος γίνεται συμφώνους ζρός τάς κειμένας διατάξεις.

6. Κατά την έν παραγράφω 3 τού ζαρόντος δ'.χγραφομέ- 
νην διαδικασίαν ίόναται ό Ο.Λ.Π. νά ζρο-λαμίάνη έζί εμ
μίσθου εντολή μέχρι δύο Δικηγόρους ζαρ’ Αρείω ΙΙάγω 
ή ζαρ' ’Βφέταις.

Άρθρον 6.
Οί μόνιμοι Νομικοί Σύμβουλοι τού Ο.Λ.Π.. ών ό βασι

κός μηνιαίος μισθός ρυθμίζεται βάσει τής zap. 2 τού άρ
θρου 3 τοΰ Α. Ν. 274/1968 «ζερί τών αποδοχών τών δη
μοσίων όζαλλήλων κλζ.», λαμβάνουν -από τής ισχύος τού 
ζαρόντος τόν έκάστοτε μισθόν τού αντιστοίχου βαθμού τής 
διοικητικής ιεραρχίας.

Έις ζ'ερίζτωσιν “καθ’ ήν διά τής ζαραγράφου” ^ τού "άρ
θρου 3 τοΰ ώς άνιμ Α.Ν. προβλέζεται διά τούς Νομικούς 
Συμβούλους τού Ο.Λ.Π. μείζων βασικός μισθός έν σχέσε: 
με τους όμοιο βαθμούς τωη διοικητικούς ύπχλλήλ ους. δια
τηρείται ή εντεύθεν ζοσοστιαία διαφορά.

Άρθρον 7.
δ) Μέχρι δύο (2) στενοδακτυλογράφοι κάτοχο: ζτυχίων 

μιας άγεγνωρισμένης] Σχολήν γνωρίζοντες άζοδεδειγμένως 
τήν ’Αγγλικήν ή Γαλλικήν.

ε) Μέχρι ζεντήκοντα (50) ΰζάλληλοι παραλαβής καί 
ζαραδόσεως έμζορευμάτων κάτοχοι άζολυτηρίου Γυμνασίου ή 
άλλης ισοτίμου σχολής ημεδαπής ή άλλοδαζής. ζροτιμω- 
μενων. ύζό τάς αύτάς ζροϋζοθέσιεις καί, μέχρι τοΰ 1/4 τού 
ώς άνω αριθμού, τών ανηκόντων εις τήν δύναμιν τού Σω
ματείου Ύζαλλήλων Παραλαβής καί Παραδόσιεως ’Εμπο
ρευμάτων Λιμένος καί Προλιμένων Πειραιώς (τακτικών, 
δοκίμων καί ελευθέρων σημειωτών) έφ1 όσα/ δεν εχουσιν 
όζερβή το 40όν έτος τής ηλικίας των κατά τήν δημοσίευσιν 
τοϋ ζαρόντος.

2. Οί κατά τά άνωτέρω ζροσλαμβανόμενοι άζολύονται 
αυτοδικαίως άμα τή λήξει τής συμβάσεως, έν ζάση δε ζερι- 
ζτώσει τήν 31 ην Δεκεμβρίου 1976.

3. Δι’ άζοφάσεως τών έν τή προηγούμενη ζαραγράφω 
Τζε-υργών. τή ζροτάιει τοϋ Διοικητικού ΣυμίβθΓυλίου τοό Ο. 
Λ.Π., δόνχ/τχ: νά ζροσλχμβάνωντα: ζαρά τώ Ο.Λ.Π. έζί 
σχέσιι εργασίας αορίστου χρόνου:

α) Εις (1) ειδικός σύμβουλος, κεκ-τημένος ζτχχίον ανώ
τατης σχολής^, ημεδαπής ή άλλοδαζής καί ειδικήν ζείραν 
ζερί τήν όργάνωσιν καί διοίκησιν Δημοσίων ’Υπηρεσιών ή 
Ιδιωτικών Επιχειρήσεων.

6) Είς (1) τεχνίτης συντηρητής κλιματιστικών καί ψυ
κτικών μηχανημάτων ζτυχιοΰχος μέσης τεχνικής Σχολής 
Εργοδηγών ψυκτικών χνεγνωρισμένης ΰζο τού Κράτους, 
εχων ζενταετή τουλάχιστον σχετικήν ζροϋζηρεσίαν.

γ) Μέχρι τριείς (3) ειδικοί σύμβουλοι, ήτοι είς ζτυχιοΰ
χος άνωτάτης σχολής ειδικευμένος έζί θεμάτων στατιστι
κής καί μηχαν© γραφήσεως. είς συνταξιούχος ά/ώτερος 
αξιωματικός τού Πολεμικού Νχυτικοΰ ειδικευμένος εις κέν
τρα (θαλάμους) συγκεντρώσ.εως καί έλέγχου πληροφοριών 
έζί τής κινήσεως έν γένει ζλοίων καί είς ζτυχιοΰχος ανώ
τατης σχολής ειδικευμένος εις τήν επιχειρησιακήν ερευνάν.

δ) Μέχρι δυο (2) ζρώτοι ή δεύτερο: ζλοίαριχοι ’Εμπορι
κού Ναυτικού και μέχρι δύο (2) ζρώτο-ι ή δεύτεροι μηχανι
κοί ’Εμπορικού Νχυτικοΰ.

Η ισχύς τού ζαρόντος Νόμου άρχεται άζό τής δημοσιεύ- 
σεώς του διά τής ’Εφημερίίος τής Κυβερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 28 ’Ιουνίου 1975 

1 Οί 'Υπουργοί

Εζι τής Προεδρίας Κυβερνήσεως Έζί τών Οικονομικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ Ε. ΔΕΒΑΕΤΟΓΑΟΓ

Έζί τής Εμπορικής Ναυτιλίας 
Α. Π Α Π ΛΛΟΓΓΟΝίΑΣ

Άριθ. 85/12/1975

* ΕΚΘΕΣΙΣ

Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρον 57. παράγρα
φος 3 τοΰ Συντάγματος) έζί τοΰ σχεδίου Νόμου τοΰ Υπουρ
γείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας «ζερί τροζοζοιήσεως καί συμ- 
ζληρώσεως τών ζερί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς 
(Ο.Λ.Π.) κειμένων εσταξεων».
Δία τών διατάξεων τοϋ ώς άνωτέρω "σχεδίου Νόμου θεσπί

ζονται τά ακόλουθα:
1. α) Διά Π. Δ/τος. έκδοθησομένου έντος έτους άπύ τής 

ισχύος τού νομοσχεδίου, ζροτάσει τών ’Γζνουργών Προεδρίας 
Κυβερνήσεως, Οικονομικών καί Εμπορικής Ναυτιλίας, θέ- 
κουν καθορισθή ή σύνθεσις. ή όργάνωσις καί κατανομή τών 
υπηρεσιών τοΰ Ο.Λ.Π., ή άρμοδιότης έκαστη; έξ αύτών καί 
αί κατά κατηγορίας, κλάδους καί βαθμούς μόνιμοι όργχνικχ: 
-θέσεις ώς καί αί κατά ειδικότητας θέσεις προσωπικού έζί 
σχέσε: εργασίας Ιδιωτικού δικαίου, μή επιτρεπόμενης, έν ούδε- 
μια ζεριζτωσει. τής μειώσεως τών σήμερον υφισταμένων κατά 
κατηγορίας, κλάδους καί βαθμούς οργανικών θέσεων άζό τοϋ 
5cu βαθμού καί άνω.

Είς ζερίζτωσ:ν καταργήσεως θέσεων οί κατέχοντες ταύτας 
διατηρούνται έν τή υπηρεσία ώς υπεράριθμο: καί εξελίσσονται 
ώς οί λοιποί υπάλληλο: τού Κλάδου είς ον ανήκουν.

β) Οί κατά τήν δημοσίευσιν τού έκδοθησομένου ώς άνω 
Π. Δ/τος ύζηρετούντες τακτικοί υπάλληλο: καταλαμβάνουν 
οτϋτοδικαίως. έκ τών δι’ αυτού συνιστωμένων οργανικών θέ
σεων. τάς 'αντιστοίχους τής κατηγορίας, κλάδου καί βαθμού 
ον φέρουν κατά τόν χρόνον τής δημοσιεύσεως τούτου.
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Διά τών προτεινομένων ώς άνω διατάξεων προκαλεϊται 
δαποόνη τοΰ Ο.Λ.Π.. διά μισθοδοσίαν τοΰ προσληφθησομένου 
προσωπικού, μή δυναμένη νά καθορισθή ex ιών προτέρων ώς 
έξαρτωμένη εκ τοΰ έκδοθησομένου Π. Δ/τος. Κατ’ έκτίμησιν. 
ή εν λόγω δαπάνη υπολογίζεται εις δρχ. 1.650.000 περίπου 
έτησίως.·

2. Εις τον Γενικόν Διευθυντήν τοΰ Ο.Λ.Π. χορηγείται 
κατά μήνα έπίδομα θέσεως, καθοριζόμενον it’ άποφάσεως τοΰ 
Διοικητικοί Συμβουλίου τοΰ Ο.Λ.Π., έγκρινομένης ΰ—ο τοΰ 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. μή δυνάμενον νά ύπερβή τάς 
άπολαυάς τών ύπηρετούντων έπί βαθμώ 1 ω ύπαλλήλων τής 
διοικητικής ιεραρχίας (άρθρον 3, παρ. 2).

Εκ τούτον, προκαλεϊται ακαθόριστος έτησία δαπάνη τοΰ 
Ο.Λ.Π. έξαρτωμένη έκ τής έκδοθησομένης κοινής ύπουργι- 
κής άποφάσεως.

Κατά τάς άττόψεις τοΰ Ο.Λ.Π. ή έν λόγω δαπάνη υπολο
γίζεται εις δραχμάς 60.000. περίπου. έτησίως.

3. Διά τοΰ έδαφίου α' τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 24 
τοΰ άπό 9.5.1959 Β. Δ/τος «περί συνθέσεως, όργανώσεως και 
κατανομής τών Τπηρεσιών τοΰ Ο.Λ.Π.» κατηργήθη ή έπί 
βαθμώ 1ω θέσις τοΰ Α5 Κλάδου Πολιτικών Μηχανικών.

Ήδη, όιά τοΰ άρθρου 4 τοΰ νομοσχεδίου έπανασυνιστάτα: 
ή ώς άνω καταργηθείσα θέσις.

___Έκ.τούτου, .προκαλείται δαπάνητοΰ. Ο.Λ. Π . ύπολογιζομέ-
νη εις δραχμάς 350.000, περίπου έτησίως.

4. α) Διά το μέχρι τής δημοσιεύσεως τοΰ έν άρθρω 1 τοΰ 
νομοσχεδίου Π. Δ/τος, και έπί έν είσετι έτος, διάστημα, δύ- 
ναται, δι’ άποφάσεως τών Υπουργών Προεδρίας ^Ϋυβερνήσεως, 
Οικονομικών καί Εμπορικής Ναυτιλίας, τή προτάσει τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Ο.Λ.Π., νά προσλαμβάνωνται καρά 
τφ Ο.Λ.Π. έπί σχέσει εργασίας ιδιωτικοί δικαίου:

Μέχρις εξ (6) διπλωματούχοι τοΰ Ε.Μ.Π. ή ισοτίμου ημε
δαπής ή αλλοδαπής Σχολής τοΰ Κλάδου Μηχανολόγων — 
Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων κλπ.

Μέχρι τρεις (3) πτυχιοϋχοι τοΰ Ε.Μ.Π. ή ισοτίμου ημε
δαπής ή αλλοδαπής Σχολής τοΰ Κλάδου Πολιτικών Μηχα
νικών.

Μέχρις εις (6) υπομηχανικοί μηχανολόγοι — ηλεκτρολόγο: 
η μηχανολόγοι ή ηλεκτρολόγοι και μέχρι δύο (2) πολιτικοί 
υπομηχανικοί: τών Δημοσίων Άνωτέρων Σχολών Υπομηχανι
κών ή τών Σχολών ΚΛΤΕ.

Μέχρι δύο (2) στενοδακ.τυλογράφοι.
Μέχρι πεντήκοντα (50) υπάλληλοι παραλαβής καί παρα- 

οόσεως εμπορευμάτων.
Οί κατά τά ανωτέρω προσλαμβανόμενο: απολύονται αυτο

δικαίως άμα τή λήξε: τής συμβάσεως. εν πάση δε περιπτώσε: 
την 31 ην Δεκεμβρίου 1976 (άρθρον 5, παρ. 1 και 2).

Διά τών ανωτέρω διατάσεων προκαλεϊται δαπάνη τοΰ 
Ο.Λ.Π. υπολογιζόμενη διά τό μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1976 
χρονικόν διάστημα, εις δραχμάς 12.500.000 περίπου, εν συν- 
όλω.

β) Δι’ άποφάσεως τών αυτών ώς ανωτέρω Τπουργών 
όύναται νά προσλαμβάνωνται παρά τφ Ο.Λ.Π. επί σχέσει 
εργασίας αορίστου χρόνου:

Εις (1) Ειδικός Σύμβουλος κεκτημένος πτυχίον Άνωτάτης 
Σχολής κλπ. ώς καί εννέα (9) υπάλληλοι έξ ών:

Εις (1) τεχνίτης συντηρητής κλιματιστικών και ψυκτικών 
μηχανημάτων.

Μέχρι τρεις (3) Ειδικοί Σύμβουλοι.

Μέχρι δύο (2) πρώτο; ή δεύτεροι πλοίαρχο: καί δύο (2 
πρώτοι ή δεύτεροι μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού.

Εις (1) συνταξιούχος ανώτερος αξιωματικός Ένόπλω' 
Δυνάμεων ή Λιμενικού Σώματος, ώς προϊστάμενος τοΰ-Τμή 
ματος ’Ασφαλείας Ο.Λ.Π.

ίΑΐ άποδοχαί τοΰ ανωτέρω προσωπικού έπί σχέσει εργασία: 
ώρισμένοο ή αορίστου χρόνου καθορίζονται κατά την διαδικα 
σίαν τοΰ Ν.Δ. 1198/72 «περί τρόπου ρυθμίσεως τών όρωι 
αμοιβής καί εργασίας τοΰ έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου πρόσω 
πικοΰ τοΰ Δημοσίου, τών Ο.Τ.Α. καί Ν.Π.ΔΛ. κλπ.» (άρθρο-, 
5, παρ. 3 καί 4).

γ) Κατά την εν παραγρ. 3 τοΰ άρθρου 5 τοΰ νομοσχέδιο·, 
διαδικασίαν ό Ο.Λ.Π. δύναται νά προσλαμβάνω έπί έμμίσθω 
έντολή μέχρι δύο (2) δικηγόρους παρ’ Άρείω Π άγω ή παρ' 
Έφέταις (άρθρον 5. παρ. 6).

5. Οι μόνιμοι Νομικοί Σύμβουλοι τοΰ Ο.Λ.Π. τών οποίων 
ό βασικός μηνιαίος μισθός ρυθμίζεται βάσει τής παρ. 2 τοΰ 
άρθρου 3 τοΰ Α.Ν. 274/1968 «περί τών αποδοχών τών δημο
σίων υπαλλήλων κλπ.», λαμβάνουν, άπό τής ισχύος τοΰ νομο
σχεδίου, τόν έκάστοτε μισθόν τοΰ αντιστοίχου βαθμού τής διοι
κητικής ιεραρχίας, διατηρουμένης τής τυχόν προκυπτούσης 
διαφοράς μεταξύ τοΰ διά τών ανωτέρω διατάξεων προβλεπο- 
μένου διά τούς Νομικούς Συμβούλους μισ·3οΰ πρός τόν τών 
όμοιοβάθμων των διοικητικών ύπαλλήλων (άρθρον 6).

Διά τών άνωτέρω διατάξεων προκ.αλεΐται δαπάνη τοΰ 
Ο.Λ.Π. ύπολογιζομένη εις δραχμάς 1.900.000 περίπου, έτη
σίως.

6. Διά τοΰ άρθρου 2 τοΰ σχεδίου νόμου, ορίζεται ότι ή 
αληθής έννοια τοΰ έί. ζ' τής παρ. 2 τοΰ άρθρου 3 τοΰ κυρω- 
θέντος ύπό τοΰ Ν. 1030/1951 «περί κυρώσεως, τροποποιή- 
σεως καί συμπληρώσεως τοΰ Α.Ν. 1559/1950 «περί Οργα
νισμού Λιμένος Πειραιώς» είναι ότι αί δι’ αύτοΰ καθιερούμε- 
ναι άπαλλαγαί ισχύουν καί έπί τιμήματος τών έκτελουμένων 
διά λογαριασμόν τοΰ Ο.Λ.Π. έργων καί προμηθειών, τών 
οικείων άναδόχων ή προμηθευτών μή βαρυνομένων με οΐασδη- 
ποτε κρατήσεις ή εισφοράς, πλήν τών τελών χαρτοσήμου, 
φόρων εισοδήματος καί τών ύπέρ τών ’Ασφαλιστικών Οργα
νισμών τών άναδόχων ή προμηθευτών τοιούτων.

Αί μέχρι τής ένάρξεως ισχύος τοΰ νομοσχεδίου τυχόν ένερ- 
γηθεϊσα: κρατήσεις ή εισφορά! ύπέρ τρίτων δεν άποδίδονται.

Έκ τούτου, προκ.αλεϊται έλάττωσις έσόδων, άκαθόριστος. 
τών ύπέρ ών έθεσπίσθησαν αί αντίστοιχοί κρατήσεις Ταμείων 
επ’ ωφελεία τοΰ Ο.Λ.Π. καί τών άναδόχων τών έργων καί 
προμηθευτών αϋτοΰ.

Ανακεφαλαίωσις

Κατ’ ακολουθίαν. έκ τών προτεινομένων ώς άνω διατάξεων, 
προκαλεϊται δαπάνη εις βάρος τοΰ Ο.Λ.Π.. μή έπιχορηγουμέ- 
νου ύπό τοΰ Κρατικού Προϋπολογισμού, ύπολογιζομένη εις δρχ.
3.960.000. περίπου, έτησίως. ώς καί έτέρα τοιαύτη δραχμών
12.500.000, περίπου, έν συνόλω, διά τό μέχρι τής 31ης Δεκεμ
βρίου 1976 χρονικόν διάστημα.

Ωσαύτως, προκαλεϊται ωφέλεια άκαθόριστος τοΰ Ο.Λ.Π. 
καί τών άναδόχων τών έργων καί προμηθευτών αύτοΰ έκ τής 
απαλλαγής τούτων έκ κρατήσεων τών ύπέρ τών ών αύτα: έθε
σπίσθησαν Ταμείων, έπί αντιστοιχώ μειώσει τών έσόδων τών 
Ταμείων τούτων.

Έν ’Αθήνα:ς τή 7 Ιουνίου 1975

Ό Γενικός Διευθυντής 
Ν. ΒΑΛΗΣ


