
Έ"1 τοϋ σχεδίου νόμου περί άντικαταστάσεως ένίων διχτα- 
--ων τής «—ερί Ναυτικού ’Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) 

νομοθεσίας».

Πρός την Βουλήν ιών ’Ελλήνων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

όαώε των συντάξεων προϋποθέτει άπαραιτήτως καί τήν αό- 
ίτσ’.ν των εσόδων τοϋ ΝΑΤ κύριον πόρον τοϋ όποιου αποτε
λούν αί τακτικαί μην.αϊαι εΐσφοραί πλοιοκτήτου καί ναυτικοϋ, 
αίτινεε διά τον προεκτεθέντα σκοπόν ρυθμίζονται διά τοϋ συν- 
ηυαένου σχεδίου νόμου.

Σχετικώς σημειοΰται ότι κατά τά τελευταία έτη ό αριθμός 
των έξερχομένων εις σύνταξιν ναυτικών αυξάνει κατά ποσο- 
3,5 % - 4% έτησίως, μέ πρόβλεψιν περαιτέρω αύξήσεώς του 
κατά τά έναπομένοντα έτη' τη£ τρεχούσης δεκαετίας, λόγω 
εξόδου τοϋ μεγάλου 'άριθμοϋ των είσελθόντων εις τό ναυτι
κόν επάγγελμα κατά τά πρώτα μεταπολεμικά έτη. Διά τοϋ 
σχεδίου νόμου καθορίζεται επίσης νέα συγκρότησις τοϋ Διοι-' 
κητικοϋ Συμβουλίου τοϋ ΝΑΤ μέ μεγαλυ τέραν συμμετοχήν 
εΐε αυτό εκπροσώπων τόσον τών εφοπλιστών οσον και των 
ναυτικών, οίτινες βχρύνονται διά τών πρός το. ΝΑΤ καταβαλ- 
λομένων εισφορών.
Ή κατά τά έν τώ σχέδίω νόμου ρύθμισις τών έν αύτώ 

άναφερομένων θεμάτων άπετέλεσεν αντικείμενου προσεκτι
κής μελέτης υπό τοϋ Διοικητικού Συμβούλιου τοϋ ΝΑΤ 
ληφθεισών πρός τούτο ύπ’ όψιν καί τών ύποβληθεισών αύτω 
απόψεων τής Ένώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών καί τής · 
Πανελλήνιοί) Ναυτικής 'Ομοσπονδίας. . ·' ->„· ~ ■

Είδικώτερόν διά τοϋ σχεδίου νόμου καί έν άρθρω I αύτοϋ 
ορίζονται αί τακτικαί μην.αϊαι εΐσφοραί τα>ν ναυτικών μελών 
πληρώματος Ελληνικού πλοίου καί άντιστοΐχως τών πλ.οιο- 
κτητών καί τών έν γένει ύπν/ρέων συμφώνως πρός τάς δια
τάξεις τοϋ άρθρου I παρ. 6 τοϋ Ν.Δ. S7/69. Αί ένλ.όγω είσφο- 
ραί καθορίζονται εις ποσοστού έπί τοϋ ίσχύοντος έκάστοτε 
μισθοϋ τών ναυτικών άναλόγως τής χωρητικότητος τών πλ,οί- 

*ων. - ·
Εις το αυτό άρθρόν ορίζεται επίσης ότι ή τακτική μηνιαία 

εισφορά τόσον τών πλ.οιοκτητών καί τών έν γένει ύποχρέοιν . 
συμφώνως προς τάς διατάξεις τοϋ άρθρου I παρ. 6 τοϋ Ν.Δ. 
S7/G9 όσον καί τών ναυτικών τοϋ πληρώματος καταβάλλεται 
υπό τών πρώτοσν διά τό -σύνολ.ον τής οργανικής συνθέσεως καί 
τούς έπί πλ.έον αΰτής ναυτολογημένους έλληνας ναυτικούς 
μή εφαρμοζόμενων μόνον έν τή περιπτούσει ταύ.τη τών υπό 
τής κειμένης νομοθεσίας κυρώσ. διά τούς έλλείποντας έκ τής 
οργανικής συνθέσεως ναυτικούς. Οΰτιδς άπλοποιεΐται ή 
μακρά καί πολύπλοκος διαδικασία βεβαιώσεως τών εισφορών 
τών έλλειπόντων άνδρών τοϋ πλ.ηρώματος αιρόμενης τής έπι- 
βολ.ής τών ύπό τών κειμένων διατάξεων όριζομένων χρηματι
κών κυρώσεων κάτά τοϋ πλ.οίου, ήτις δημιουργεί πρόσθετον 
απασχόλησιν τών πλοιάρχων τών πλ.οίων, τών ναυτιλιακών 
γραφείων καί τών υπηρεσιών τοϋ ΝΑΤ καί προστριβάς εις 
βάρος τής ομαλής καί άποδοτικής συνεργασίας τών ναυτι
λιακών παραγόντων.

Πρός διευκολυνσιν έξ άλλου τοϋ. ύπολ.ογισμοϋ τών υπέρ 
ΝΑΤ εισφορών προβλέπεται ή έκφρασις εις ποσοστά τών έπί 
τοϋ μισθοϋ έπιδομάτων ή δώρων καί διευκρινίζεται ότι ςις 
την εισφοράν τοϋ παρόντος άρθρου ύπόκεινται καί οί έπί 
ελληνικών πλοίων έχόντων συγκεκροτημένον πλήρωμα έρ- 
γαζόμενοι “Ελληνες μή άπογεγραμμένοι ναυτικοί έφ’ όσον 
καταλ.αμβάνουν θέσιν οργανικής συνθέσεως τοϋ πληρώματος. .

.Ούτε·) διά τών διατάξ3ων τοϋ παρόντος άρθρου άντικαθί- 
στανται αί παράγραφοι 1, 7 καί II. τοϋ Ν. 3170/1955, ώς 
ουτος τροποποιηθείς ισχύει σήμερον.

■ 3 ΛΟ-

παρ. I καί II τοϋ άρθρου 18 τοϋ νόμου 3170/55.
Τά συγκεκροτημένα πληρώματα τών Ελληνικών πλ.οίων 

καί άντιστοΐχως οί πλοιοκτήται τούτων καταβάλλουν τάς κά
τωθι τακτικάς μηνιαίας εισφοράς :

α) Τών πλοίων τά όποια έχουν χωρητικότητα ολικήν μέχρι 
καί 25 κόρων τά μέν πληρώματα πέντε έπί τοΐς εκατόν (5 %) 
έπί τοϋ μηνιαίου μισθοϋ των, οί δέ πλοιοκτήται έξ έπί τοΐς 
έκατόν (6 %) έπί τοϋ μισθοϋ τούτου.

β) Τών πλοίων τά όποια έχουν χωρητικότητα ολικήν άνώ- 
τέραν τών 25 κόρων άλλ.’ ούχί άνωτέραν τών 150 τά μεν 
πληρώματα οκτώ έπί τοΐς εκατόν (8 %) έπί τοϋ μηνιαίου 
μισθού των, οί δέ πλοιοκτήται δέκα έπί τοΐς εκατόν (10%) 
έπί τοϋ μισθοϋ τούτου.

γ)· Πάντων τών πλ.οίων τών έχόντων ολικήν χωρητικότητα 
άνωτέραν τών 150 κόρων τά μέν πληρώματα οκτώ έπί τοΐς 
έκατόν (S %) έπί τοϋ μηνιαίου μισθοϋ των, οί δέ πλοιοκτήται 
δούδεκα έπί τοΐς εκατόν (12 %) έπί τοϋ μισθοϋ τούτου.

Διά 13.Δ. προκαλουμένων ύπό τοϋ 'Υπουργού μετά γνώμην 
τοϋ Δ.Σ. δύναται α) νά μειοϋται ή κατά τό έδάφιον γ' τής 
παραγρ. I τοϋ παρόντος άρθρου τακτική εισφορά τών πλοιο
κτητών ή καί τών ναυτικών κατά ποσοστόν μέχρι τοϋ ενός 
τετάρτου (1/4') τής εισφοράς ταύτης β) ν’ αύξομειώνταύαί 
τακτικαί εΐσφοραί ή καί νά καθορίζωνται άλλ.ως ή κλΐμαξ 
χωρητικότητος ή αί κατηγορίαι τών πλ.οίων τών έν έδχφίοις 
α' καί β' τής παραγράφου I τοϋ παρόντος άρθρου διχλχμβα- 
νομένων πλοίων.

“Αρθρον 5 τοϋ Ν Δ 3539/56.
Ή παράγραφος II τοϋ άρθρου 18 τοϋ Ν. 3170/55 τροπο

ποιείται ώς ά·/.ολού-5ως: - / · ·.:
Δι’ αποφάσεων τοϋ Διοικητικού 'Συμβουλίου έγκρινομέ- 

νων· ύπό τοϋ Υπουργού δύναται α) νά μειοϋται ή κατά τό. 
έδάφ. γ' τής παραγρ. I τοϋ παρόντος άρθρου τακτική εισφορά 
τών πλ.οιοκτητών ή καί τών ναυτικών κατά ποσοστόν μέχρι 
τοϋ ενός τρίτου τής εισφοράς ταύτης β) ν’ αύξομειώντάι αί 
τακτικαί εΐσφοραί, νά καθορίζονται άλλως ή κλΐμαξ χωρη-_ 
τικότητος ή αί κατηγορίαι τών πλ.οίων τών έν άρθροις α' καί 
γ' της παραγράφου I τοϋ παρόντος άρθρου διαλαμβανόμενων 
πλ.οίων ή καί νά καθορίζηται οτι αί τακτικαί εΐσφοραί. τών 

• πληρωμάτων καί πλοιοκτητών τών μέχρι 30 κόρων ολικής 
χωρητικότητος πλ.οίων ένεργεΐται διά καταβολής παγίου 
τέλ.ους ώρισμένου έκάστοτε δΓ αποφάσεων τοϋ αύτοϋ Συμ
βουλίου, έγκρινομένών ύπό τοϋ 'Υπουργού».

Παράγρ. 7 τοϋ άρθρ. 1S τοϋ Ν. 3170/55."
Εις καταβολήν τακτικής εισφοράς ύπόκεινται καί οί έπί 

Ελληνικών πλ.οίων έχόντων συγκεκροτημένον πλήρωμα εργα
ζόμενοι άλλοδαποί ώς καί οί ημεδαποί μή άπογεγραμμένοι.

“Αρθρον 7 Ν. 4502/66.
Ή άληθής έννοια τής παραγρ. 7 τοϋ άρθρου 1S τοϋ Ν.„ 

3170/55 είναι ότι εις καταβολήν τακτικής εισφοράς ύπόκειν- 
ταικαίοίέπί Ελληνικών πλοίων έχόντων συγκεκροτημένον 
πλήρωμα έργαζόμενοι άλλοδαποί ώς καί ημεδαποί μή άπο- 
γεγραμμένοι ναυτικοί, έφ’ όσον αναγράφονται έν τώ ναυτο/ 
λ.ογίω. · ' . '

“Αρθρον 9 Ν.Δ. 87/1969’. ' . ' ’ '
’Αλλοδαποί έργαζόμενοι έπί Ελληνικών πλοίων έχόντων 

συγκεκροτημένον πλήρωμα, ώς καί ήμεδαποί μή άπογεγραμ-. 
μέ’^οι ναυτικοί, Sbj ύπόκεινται εις καταβολήν εισφορών, 
έφ’ όσον δέν καταλαμβάνουν οργανικήν θέσιν ή δεν άνήκουν, 
εις ναυτικήν ειδικότητα. Ούτοι καταχωροϋνται εις είδικάς 
σελ.ίδας προσηρτημένας έν τώ ναυτολογίω περί ών λεπτομερής 
κανονισμός θά όρίση καί δέν θεωρούνται εύρισκόμενοι εις 
,άσφαλιστικήν σχέσιν μετά τοϋ ΝΑΤ. ' . - · ' '

Διά τοϋ άρθρου 2 εύρύνεται ή συμμετοχή εις τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τών έφοπλ.ιστών άπό δύο'εις τέσσαρας ήτοι διά 
τής συμμετοχής τριών έφοπλ.ιστών τής ποντοπόρου ναυτιλίας 
(πλ.οΐα όλ. χωρητ. άνω τών 3.000 κόρων) τοϋ ενός έκπροσω-' 
ποϋντος τά φορτηγή πλοία ολικής χωρητικότητος μέχρι 3.003'

Αί άντικαθιστώμεναι διατάξεις έχουν ώς ακολούθως :



κάρων καί ενός επιβατηγού ναυτιλίας μέ Ισάριθμον συμμετο- - 
γην καί των ναυτικών δια τριών άντιττροσώττων αυτών καί 
ενός συνταξιούχου τοϋ ΝΑΤ. ,

Διά τοϋ αύτοΰ άρθρου ρυθμίζονται θέματα αναγόμενα εις 
την συγκρότησιν καί λειτουργίαν τοϋ Διοικητικού Συμβου-' 
λίου ώς καί ή δυνατότης χρησιμοποιήσεως ειδικών προσώπων 
η ’Οργανισμών διά την έρευναν, μελέτην καί είσήγησιν έπί 
ειδικών θεμάτων ενδιαφέροντος τοϋ ΝΑΤ, ώς π.χ. είναι ή 
σύνταξις άναλογιστικών μελετών, ή έπωφελεστέρα έπένδυσίς 
τών διαθεσίμων αύτοϋ κ.λπ. '

Ούτω διά τοϋ ώς είρηται άρθρου 2 τοϋ παρόντος σ/εδίου. - 
νόμου αντικαθίσταται τό αντίστοιχον άρθρον I τοϋ Ν Δ 152/ 
74 «περί τροποποιησεως καί συμπληρώσεως τών διατάξεων 
της περί ΝΑΤ Νομοθεσίας». . . J

Αΐ άντικαθιστώμεναι διατάξεις έχουν ώς ακολούθως : 
■Άρθρον 1 τοϋ Ν.Δ. 152/74. ·

«1. Τό ΝΑΤ διοικεΐται ΰπό Διοικητικού Συμβουλίου συγ- 
κροτουμένου δι’ άποφάσεως τοϋ Υπουργού δημοσιευομένης 
εις την ’Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καί άποτελουμένουν 
έκ τοϋ Προέδρου καί έξ (6) μελών. .

44 2. Ώς μέλη τοϋ Δ.Σ. έφζ όσοή δεν συντρέχει άδυναμία 
διορισμού των. άπόρρέουσα έκ γενικών διατάξεων ορίζονται :

α) ΕΙς ειδικός περί τ’ ασφαλιστικά.
. β) Εις ανώτερος υπάλληλος της Τραπέζης της Έλλ.άδος ή 
της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής άναπτύξεως.' !,
. γ) ΕΓς εκπρόσωπος τής ποντοπόρου φορτηγού Ναυτιλίας.· . 

Α δ) Εις έκπρόσωπος τής επιβατηγού Ναυτιλίας
ε) Εις εκπρόσωπός τής Πανελληνίου' Ναυτικής Όμο- 

' σπονδίας · ·' · ' · " ·’._ · ·/.· '>··-·' ' '·,·
% στ). Εις έκπρόσωπος τών συνταξιούχων, ναυτικών ·
yi. ,3..ζΟ Πρόεδρος καί τά μέλη τοϋ Δ.Σ. ορίζονται κατ’ έλευ-^ 
θέρμη επιλογήν τοϋ 'Υπουργού. Προκειμένου περί τών υπό/ 
στοιχεία γ, δ, ε καί στ τής προηγουμένης παραγράφου μελών" 
ταϋτα επιλέγονται ύπό τοϋ 'Υπουργού έκ τριπλασίου άριθμοϋ 
ύποδεικνυομένου ύπό τών μάλλον αντιπροσωπευτικών όργα-

10. Χρέη Γραμματέως τοϋ Δ.Σ. έκτε/εΐ εις έπί βαθμώ 
τουλάχιστον 8ω τακτικός υπάλληλος τοϋ ΝΑΤ οριζόμενος 
μετά τοϋ άναπληρωτοϋ του διά πράξεως τοϋ Προέδρου τοϋ
Δ.Σ.

Τά προεκτεθέντα αποτελούν τούς δύο σκοπούς εις ους 
άποβλ.έπεί τό συνημμένον σχέδιον Νόμου διά τήν ταχυτέραν 
ρύθμισιν τών οποίων παρακαλ.οϋμεν όπως δεχθήτε τήν ψήφισιν 
τούτου κατ’ αρχήν, άρθρον καί σύνολον εις μίαν συνεδρίασιν'

, Οι ’Υπουργοί . ί
Έπί τών Οικονομικών 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Επί τής ’Εμπορικής Ναυτιλ.ίας 
Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

Άρθρον 3.’
Καταργούμεναι καί μεταβάτικαί διατάξεις.

1. ’Από τής ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος νόμου καταρ'-
γεϊται πασα διάταξις άντικειμένη εις τάς διατάξεις αύτοΰ ή 
άναγομένη εις θέματα ρυθμιζόμενα ύπ’αύτοϋ. 1

2. Ή λειτουργία τοϋ κατά τάς άντικαθισταμένας διατά-; 
ξεις συγκροτηθέντος Διοικητικού- Συμβουλ.ίου τοϋ ΝΑΤ' 
παρατείνεται μέχρι τής συγκροτήσεως τοϋ νέου Διοικητικού; 
Συμβουλίου αύτοΰ κατά τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου.'*.

Άρθρον 4. .. .
' V Άσηηΰς Νομοί). . *· · 4 * 6 7 8 9 · . ·. -μ

* *Η ισχύς τού παρόντος ά.ρχεται άπό τής δημοσιεύσεώς του 
διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως. ; *

. ’Εν'Άθήνοϊις τη. 1 Απριλίου 1076 *
; . · ·."- ■· - ■" Οί 'Υπουργοί' · λ/μΆ

Έπι τών Οικονομικών ' Έπί τής Έαπορικήσ Ναυτιλίας ’ 
Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΑΟΥ ' Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ ύ

4. Τοϋ Προέδρου καί έκάστου τών μελ.ών τοϋ Δ.Σ. ορί
ζονται άναπληρωτοιί κεκτημένοι τάς ιδιότητας τοϋ άναπληρου- 
μένου. . . . ή ·

V 5. Ό Πρόεδρος καί άπαντα τά μέλη τοϋ Δ.Σ. ώς καί οί 
άναπληρωταί αύτών, διορίζονται έπί τριετεϊ θητεία παρατει- 

' νομένη μέχρι τοϋ διορισμού ή τής έκλ.ογής τοϋ αντικαταστάτου 
αύτών, ούχί όμως πέραν τοϋ διμήνου άπό τής ληξεως τής θη
τείας των. Έφοπλισταί καί ναυτικοί διατελ.οϋντες μέλ.ή τοϋ 
Δ.Σ. έπί δύο έν συνεχεία θητείας δεν δύνανται νά όρίζωνται 
καί διά τρίτην έν συνεχεία θητείαν ώε τακτικά ή άναπληρωμα-, 
'τικά μέλη αύτοϋ.

6. Ή μετά τον διορισμόν έπέλευσις λ.όγου τίνος άποκλείον- 
τος κατά τάς γενικάς διατάξεις τήν δυνατότητα ‘συμμετοχής· 
είς τό Δ.Σ. ώς καί ή αποβολή τής ΐδιότητος ύφ’ ήν έγένε-το 
ό διορισμός μέλ.ους.τινός τοϋ Συμβουλίου, συνεπάγεται έκ-

. πτωσιν έκ τοϋ άξιώματος, άποφάσει τοϋ 'Υπουργού, ήτις 
λ.αμβάνεται προτάσει τοϋ Δ.Σ. ή καί αύτεπαγγέλ.τως.

7. Έν περιπτώσει παραβάσεως τών καθηκόντων του ύπό 
μέλ.ουφ τοϋ Δ.Σ. δύναται τούτο ν’ άπαλλ.άσσηται τών καθηκόν
των του κατόπιν άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού μετ’ εΐσήγησιν 
τοϋ 'Υπουργικού Επιτρόπου. Ώς παράβασις θεωρείται καί ή 
μή προσέλευσις άνευ άποχρώντος λ.όγου έπί τρεις έν συνεχεία 
συνεδριάσεις τοϋ Δ.Σ.

8. Τά είς άντικατάστασιν έκπιπτόντων, άποβιούντων ή 
οπωσδήποτε άποχωρούντων διοριζόμενα μέλη, διορίζονται 
διά τον υπόλοιπον χρόνον τής θητείας τών έκπεσάντων ή 
άποβιωσάντων ή άποχωρησάντων μελ.ών.

9. Έν περιπτώσει θανάτου, παραιτήσεως, άπωλ.είας τής 
ρδιότητος ύφ’ 'ήν διωρίσθη ή έκπτώσεως μέλους τινός, τα- 
ιτικοΰ ή αναπληρωματικού, τό Δ.Σ. νομίμως συνεδριάζει διά 
κών υπολοίπων μελ.ών τακτικών ή άναπληρωματικών, τη- 
τουμένων όμως τών περί απαρτίας διατάξεων.

• ·■■' ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ \
Περί άντικαταστάσεως ένίων διατάξεων τής περί Ναυτικού 

’Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) Νομοθεσίας’. < , ' .Γ:

ν’; " ' ■ Άρνρον 1.t ·
1. At παράγραφοι 1, .7 καί 11 τοϋ άρ·3ρου 18 τοΰ Ν: . 

'(U70/1955 «περί Ναυτικού "Απομαχικού Ταμείου», ώς ουτος 
τροποποιηθείς ισχύει νϋν, αντικαθίσταται ώς άκολ.ούόως:

1. Οί ναυτικοί, μέλη συγκεκρ στημένων πληρωμάτων Ελ.- 
λ.ηνικών πλοίων καί άντιστοίχως οί πλ.οιοκτήται τούτων, κα
ταβάλλουν τακτικάς μηνιαίας εισφοράς ώς άκο/.ούνως:

α) τών πλ.οίων τά οποία έχουν όλ.ικήν χωρητικότητα μέχρι 
καί 25 κόρων οί μέν ναυτικοί πέντε έπί τοίς εκατόν (5%) 
■έπί τοϋ μηνιαίου μισίοϋ των, οι δέ π/.οιοκτήται ΕΞ έπί τοίς 
εκατόν (6%) έπί τοϋ ώς άνω μισ·5οϋ,

β) .τών πλ.οίων τά οποία έχουν όλ.ικήν, χωρητικότητα άνω- - 
τέραν τών 25 κόρων μέχρι 1.500 οί μέν ναυτικοί οκτώ έπί 
τοίς έκατον (8%) έπί τοϋ μηνιαίου μισύοϋ των. ο! οέ πλ.οιο- 
κτήται δέκα έπί τοίς έκατόν (10*) 'έπί τοϋ ώς άνω μισ-λοϋ,

γ) πάντων τών πλ.οίων τά όποια έχουν όλ.ικήν χωρητικό
τητα άνωτέραν τών 1.500 κόρων ο! μέν ναυτικοί οκτώ έπί 
τοίς έκατόν (8%)'έπί τοϋ μηνιαίου μισλοϋ τοιν. οί οέ πλ.οιο- 
κτήται ένδεκα έπί τοίς έκατόν (11%) έπί τοϋ ώς άνω μισ·5οϋ.

Οί πλ.οιοκτήται -ύποχρεοϋνται είς τήν καταβολήν πρός τό 
ΝΑΤ τής ιδίας α-ΰτών εισφοράς ώς καί τής εισφοράς τών 
ναυτικών διά τό σύνολ.ον τής οργανικής συνύέσεως τοϋ πλη
ρώματος τοϋ πλ.οίου. δι’ όλ.ον τον χρόνον τής ισχύος τοϋ ναυ
τολογίου. καί τους έπι πλέον αυτής Έλληνας ναυτικούς δι* 
όσον χρόνον ούτοι είναι ναυτολογημένοι έπί τοϋ πλοίου, καταρ- 
γουμένων τών οικονομικών κυρώσεων, λ.όγω έλ.λ.ιποϋς συν- 
·$έσεως πληρώματος.


