
Επί τοϋ σχεδίου Κόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
ρώσεως διατάςεων της περί Ναυτικού ’Απομαχικού- Τα
μείου (Ν.Λ.Τ.) νομοθεσίας».

Ποός τήν Βουλήν ιών Ελλήνων

Τό πρός ψήφισιν παρόν σχέδιον Νόμου «ττερί τροποποιή- 
σεως καί συμπληρώσεως διατάξεων της ττερί Ναυτικού Ά- 
ττομαχικοϋ Ταμείου (Ν.Λ.Τ.) νομοθεσίας» καθορίζει τάς 
ττερΐ7ττώσεις καθ’ άς έπιτρέπεται ή εξαγορά ή ή άναγνώρι- 
σις χρόνου ΰπηρεσίας ναυτικοϋ ττρός θεμελίωσιν δικαιώμα
τος συνταξιοδοτήσεως ΰπό τοϋ Ν.Λ.Τ. ή διά την έπαύξησιν 
της συντάξεως του. 'Ωσαύτως καθορίζει τάς ττρός τοϋτο 
καταβλητέας εισφοράς ληφθείσης μερίμνης ώστε ό ναυτι
κός ό θεμελιώνων δικαίωμα συνταξιοδοτήσεως ή έπαυξά- 
νων την σύνταξίν του διά τοϋ συνυττολ.ογισμοϋ χρόνου έξα- 
γορασθέντος ή άναγνωρισθέντος, νά καταβάλη εισφοράς 
ΐσυδονάμουςττρός τάς καταβληθείσας ύττό ναυτικοϋ διά τόν 
όττοϊον τό Ν.Λ.Τ. είσέττραξε ττεριοδικώς ύττό κανονικάς συν- 
θήκας ναυτολογήσει»ς, τάς έκάστοτε ίσχυούσας εισφοράς.

Διά των ρυθμιζομένων περιπτώσεων εξαγοράς ή άνα- 
γνωρίσεως χρόνου ΰττηρεσίας ναυτικοϋ ίκανοττοιοϋνται έπί- 
σης δίκαια αιτήματα ’Οργανώσεων των ναυτικών έγκριθέντα 
καί ΰπό τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ναυτικού Απομα
χικού Ταμείου. ---------- -— -  --------- - - —

Εΐδικώτερον : Λ) Διά,τοϋ άρθρου 1 άναγνωρίζεται καί 
υπολογίζεται τόσον διά την θεμελίωσιν όσον καί διά τήν 
έπαύξησιν της συντάξεως ό επί μισθώ χρόνος άδειας τοϋ 
ναυτικοϋ ό προβλεπόμενος ΰπό των ΐσχυουσών έκάστοτε 
Συλλογικών Συμβάσεων ναυτικής εργασίας διά τόν όποιον 
ένεργοΰνται αΐ κεκανονισμέναι ύπέρ τοϋ Ν.Λ.Τ. κρατήσεις 
πλοιοκτήτου καί ναυτικού. Ό προς ύπολογισμόν χρόνος άδειας 
καθορίζεται δι’ άποφάσεως τοϋ 'Υπουργού δημοσιευομέ- 
νης εις την ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως καί τούτο διότι 
4 χρόνος άδειας προσδιορίζεται έκάστοτε διά τών ύπογρα- 
φομένων Συλλογικών Συμβάσεων καί ποικίλλει άναλόγως 
της κατηγορίας τών πλοίων (ποντοπόρα - φορτηγά - μεσο
γειακά - φορτηγά - έπιβατηγά - ύπερωκεάνεια - τουριστικά - 
ακτοπλοϊκά).

Β) Διά τοϋ άρθρου 2 περιλαμβάνονται εις τήν άσφάλισιν 
τού -Ν.Λ.Τ. καί οΐ ραδιοτηλεγραφηταί οί εργαζόμενοι εις 
ναυτιλιακάς επιχειρήσεις διά τήν συντήρησιν τών σταθμών 
ασυρμάτου τών πλοίων, χαρακτηριζόμενοι ώς άρχιραδιο- 
Τηλεγραφηταί. Παρομοία ρύθμισις ισχύει καί διά τούς αρχι
πλοιάρχους καί άρχιμηχανικούς ναυτΛιακών επιχειρήσεων.

Έν προκειμένω διά τήν άσφάλ.ισιν άρχιραδιοτηλεγραφη- μ 
τοϋ άπαιτεΐται όπως : α) ό άσφαλιζόμενος κέκτηται δίπλωμα 
Ραδιοτηλεγραφητοϋ Λ' τάξεως Ε.Ν. καί δεκαετή πραγμα
τικήν ναυτικήν ΰπηρεσίαν ώς συμβαίνει καί μέ τούς αρχι
πλοιάρχους καί άρχιμηχανικούς καί β) ή ναυτιλιακή έπι- 
χείρησις παρά τή όποια εργάζεται ώς υπεύθυνος διά την 
παρακολούθησιν καί συντήρησιν τών σταθμών άσυρμάτου 
πλοίων διαχειρίζεται τουλάχιστον 12 πλοία ύγροϋ ή ξηρού 
φορτίου ή έπιβατηγά ολικής χωρητικότητος έν συνόλω 
120.000 κόρων ΐσχυουσών κατά τά λοιπά,ώς προς τήν άνα- 
γνώρισιν καί έξαγοράν τής ΰττηρεσίας του παρά τοϋ Ν.Λ.Τ. 
τών έκάστοτε ΐσχυουσών διατάξεων περί ’Αρχιπλοιάρχων 
καί ’Αρχιμηχανικών.

Διά τοϋ άρθρου 3 προσδιορίζεται ό τρόπος καθ’ όν λογί
ζεται εις Ν.Α.Τ. ή έξαγοραζομένη ΰπό τοϋ Άρχιραδιοτη- 
λεγραφητοϋ ΰπηρεσία ώς καί ή τοιαύτη άναλόγως τών ’Αρχι
πλοιάρχων καί μηχανικών, τροποποιούμενης ώς πρός τούς 
τελευταίους πάσης ΐσχυούσης μέχρι σήμερον άντιθέτου δια- 
τάξεως. ·

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ - πάροδον τής όποιας επιβάλλεται άθροιστικώς πρόσθετον 
" τέλος ώς ορίζεται έν παρ. 4 τού άρθρου τούτου, ώστε νά απο

φεύγεται εύνοϊκωτέρα μεταχείρισις τών έξαγοραζόντων 
χρόνον ΰπηρεσίας έναντι τών ναυτικών, οΐτινες καταβάλλουν 
κανονικώς τάς εισφοράς των, δοθέντος ότι εις άμφοτέοας 
τάς περιπτουσεις καταβάλλεται ή αύτή σύνταξις. . .

Ή έξαγοραζομένη ΰπηρεσία λαμβάνεται ΰπ’ δψιν (παρ. 5) 
μόνον διά τήν θεμελίωσιν συνταξιοδοτικοϋ δικαιώματος 
καί τόν ύπολογισμόν τής συντάξεως τοϋ ναυτικού ή τής οι
κογένειας αύτοϋ άποκλειομένης τής χρησιμοποιήσεώς της 
διά τήν άπόκτησιν αποδεικτικού ναυτικής ίκανότητος πλήν 
τής διανυθείσης έπί πλοίων τοϋ Πολεμικού Ναυτικού, ήτις 
δύναται νά χρησιμοποιηθή καί διά τήν άπόκτησιν αποδει
κτικού ναυτικής ίκανότητος ώς προβλέπουν αί κείμεναι δια
τάξεις.

Περαιτέρω καθορίζεται διά τής παρ. 6 ό τρόπος άποδεί- 
ξεως τής πρός έξαγοράν ΰττηρεσίας καί διά τής παρ. 7 ή έγ- 
κρισις τής έξαγοραζομένης ΰπηρεσίας δι’ άποφάσεως τοϋ 
Διεύθυντοϋ τοϋ Ν.Λ.Τ., ήτις δέον ,νά περιλαμβάνη άπαραι- 
τήτως, πλήν άλλων στοιχείων τον χρόνον τής έξαγοραζο
μένης ΰπηρεσίας, τήν κατηγορίαν τοϋ πλοίου, τήν ειδικό
τητα τοϋ ναυτικού καί τό πόσον τών εισφορών.

Διά τής παρ. 8 ορίζεται ή ισχύς τών παρ. 1-7 καί διά 
τήν έξαγοράν ΰπηρεσίας διανυομένης μετά τήν έναρξιν ισχύος 
τοϋ νόμου^ ________ _ __ _________ _______ _____

Ούτως έπιτρέπεται ή έξαγορά ΰττηρεσίας διανυομένης μετά 
τήν έναρξιν ισχύος τοϋ Νόμου οποτεδήποτε θελήσει τοϋτο 
ό ναυτικός καταργουμένης τής ΰπό τών κειμένων σήμερον 
διατάξεων όριζομένης προθεσμίας διά τήν έντός αύτής πρα- 
γματοποίησιν τής έξαγορας, ήτις μετά τήν έκάστοτε λήξιν 
της παρετείνετο δι’ άλλεπαλλήλων έων διατάξεων. Δίδεται 
κατ’ αυτόν τόν τρόπον εις τόν ναυτικόν ή εύχέρεια νά:έξα- 
γοράζη ΰπηρεσίαν οποτεδήποτε έπί τή καταβολή τών όρι- 
ζομένων ΰπό τοϋ Νόμου εισφορών προσαυξανομένων μετά 
τήν παρέλευσιν ένιαυσίου προθεσμίας, διά προσθέτου τέ
λους, ώστε οι συνταξιοδοτούμενοι καί δι’ ύπολογισμοΰ . εις 
τόν πρός συνταξιοδότησιν χρόνον έξαγορασβείσης ύπηρε- 
σίας νά μή συνεισφέρουν εισφοράς μικροτέρας τών χΓατα- 
βαλλόμενων ΰπο των κανονικώς έργασθέντων ναυτικών καί 
τακτικώς καταβαλλόντων τάς εισφοράς των διά τό αύτό 
ύψος συντάξεως.

Διά τής παρ. 9 παρέχεται ή δυνατότης εις τούς πλοιάρ
χους καί Μηχανικούς Ε.Ν. τούς προερχομένους έκ τοϋ Πο
λεμικού Ναυτικού όπως πρός συμπλήρωσιν τής ύπό τοϋ 
Νόμου προβλεπομένης δεκαετούς θαλασσίας ύπηρεσίας πρός 
πρόσληψίν των ώς ’Αρχιπλοιάρχου καί ’Αρχιμηχανικού εις 
ναυτιλιακάς έπιχειρήσεις προσμετράται μέχρι τοϋ 1/δ αύ
τής θαλασσία ΰπηρεσία διανυθεΐσα έπί πλοίων τοϋ Πολεμι
κού Ναυτικού έν ενεργεί α ΰπό μονίμου ’Αξιωματικού αύ
τοϋ.

Δ) Διά τοϋ άρθρου 5 έπιτρέπεται εις μέλη τής προσω
ρινής Διοικήσεως τής Πανελληνίου Ναυτικής 'Ομοσπον
δίας διορισθέντα ΰπό τής Δικαστικής ’Αρχής κατ’ έφαρμο- 
γήν τών διατάξεων τοϋ Ν.Δ.85/1974 «περί άποκαταστά- 
σεως τών συνδικαλιστικών έλευθεριών τών έν θαλ.άσση έργα- 
ζομένων», τά όποια δεν είχον τήν κατά τάς κειμένας, δια
τάξεις άπαιτουμένην ιδιότητα τοϋ Προέδρου ή τοϋ Γενικού 
Γραμματέως ναυτεργατικοϋ σωματείου άνήκοντος εις τήν 
Π.Ν.Ο. νά έξαγοράσουν τον χρόνον καθ’ όν έθήτευσαν εις 
τήν προαναφερθεϊσαν προσωρινήν Διοίκησιν.

Ή έξαγορά ένεργεϊται κατά τά έν τώ αΰτώ άρθρω όρι- 
ζόμενα ό δέ έξαγοραζόμενος χρόνος λαμβάνεται ΰπ’ δψιν 
άποκλειστικώς καί μόνον διά τήν έπαύξησιν τής έκ τοϋ 
Ν.Α.Τ. συντάξεως.

Γ) Διά τοϋ άρθρου 4 παρ. 1-4 έπιτρέπεται ή έξαγορά 
χρόνου ΰττηρεσίας ή θητείας, ώς αί έν αύτώ όριζόμεναι περι
πτώσεις, διανυθέντος μέχρι τής δημοσιεύσεως τοϋ νόμου 
καί καθορίζονται αί πρός τοϋτο καταβλητέαι είσφοραί άνευ 
προσθέτου τέλους έφ’ όσον ή έξαγορά πραγματοποιηθή έντός 
προθεσμίας ενός έτους άπό τής ισχύος τοϋ Νόμο^υ μετά τήν

Ε) Διά τοϋ άρθρου 6 καθορίζονται έπί τώ δικαιοτέρω 
τά τής συνταξιοδοτήσεως τών διαζευχθέντων θηλέων τέ
κνων τών ναυτικών, έναρμονιζομένης ούτως έπί τοϋ θέματος 
τούτου τής ΐσχυούσης νομοθεσίας τοϋ Ν.Α.Τ. πρός τάς άντι- 
στοίχους διατάξεις τών έτέρων άσφαλιστικών οργανισμών 
τής χώρας (άρθρον 8 παρ. 1 Ν.38/1975).
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Τέλος διά των άρθρων 7, 8 καί 9 : *) παρέχεται ή ευχέ
ρεια της διά Π. Διατάγματος καταργήσεως ή περιορισμού 
τοϋ δικαιώματος εξαγοράς υπηρεσίας έπί πλοίων υπό ςέ- 
νας σημαίας, β) ορίζονται αί καταργούμεναι διατάξεις καί 
γ) καθορίζεται ό χρόνος ένάρξεως ισχύος τοϋ Νόμου.

Έν Πειραιεΐ τη 9 ’Οκτωβρίου 1976

Ό έπί τής Εμπορικής Ναυτιλίας 'Υπουργός 
Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

• 1 ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ

Περί προποποιήσεως καί συμπληρωσεως διατάσεων τής 
•περί Ναυτικού ’Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) Νομο
θεσίας. .. , ,.·«·-

Άρίρον 1.
1 Άναγνώρισις χρόνου άδειας.

Από 1ης Ιανουάριου 197.0 ο κατά τάς κείμενα; οια- 
τάξεις καθοριζόμενος έκάστφπε χρονος ετήσιας άοειας 
ναυτικού οι’ υπηρεσίαν του έπι πλοίου ϋπό Ελληνικήν ση
μαίαν ή έπί πλοίου ϋπό ξένην σημαίαν" άσφαλιστικως’ σϋμ- 
όεόλημένου μετά τού NAT, eta τον όποιον καταβάλλεται 
εις τόν .ναυτικόν μισύός ·έφ’ ου είάπράτίτοντ.αι κατά τά'ς 
κειμένας διατάξεις αϊ προς το ΝΑΤ τά παρ αΰτώ Κεφαλαία 
καί Ειδικούς Λογαριασμούς και τά ΤΠΕΝ εισφορά.·. πλοιο
κτήτου και ναυτικού άναγνωρίζεται και λ·αμβχ;ετα·. υπ 
>iiv τόσον οιά την ;-$εμελίωσιν συνταξιοδοτικοΰ δικαιώματος 
όσον καί οιά τήν έπαόξησιν τής συντάξεως τοϋ ναυτικού τή 
αιτήσει' τού ίδιου ή τής κατά τάς κειμένας περί ΝΑΤ δια
τάξεις, οικογένειας αύτοΰ.

• Άρόίρον 2. ·
Άσφάλίσις Άρχιραδιοτηλεγραφητοϋ ΕΝ.

1. Εις την άσράλισιν περί ής τό άρύρον 3 τού Ν. 3170/ 
1955 «περί ΝΑΤ» υπάγεται καί ό κεντημένος δίπλωμα 
Ράδ/τοϋ Α' τάξεως και εις ναυτιλιακός επιχειρήσεις διαχει- 
ριζομένας 12 τουλάχιστον πλοία υγρού ή ξηρού φορτίου ή 
έπιδατηγά ολικής -χωρητικότητες έν συνόλω άνω των 120.000 
κόρων ϋπό ’Ελληνική σημαίαν ή ϋπό ξένην σημαίαν ασφαλιστι
κούς συμβεβλημένα μετά τού ΝΑΤ, εργαζόμενος ώς άρχιραδιο- 
τηλεγραφητής ϋπεύ-ύννος διά τήν παρακολοΰύησιν καί συντή- 
ρησιν τών σταύμών ασυρμάτου των πλοίων τής έπιχειρή- 
σεως. ·έφ όσον κέκτηται δεκαετή πραγματικήν ναυτικήν υπη
ρεσίαν έπί πλοίου ύπό Έλληνικήν σημαίαν ή ϋπηρεσίαν έπί 
πλοίου ϋπό ξένην σημαία·; έξαγορασ-ύείσα·; ή ϋπηρεσίαν έπί 
πλοίου ύπό ξένην σημαίαν άσςαλιστικώς συμβεβλημένου μετά 
τού ΝΑΤ καί μή ασκών άποδεδειγμένως οίονδήποτε έτερο·; έ- 
πάγγεύυκα. ούδέ τυγχάνων σννταξ ιοϋχος. εφαρμοζόμενων κατά 
τά λοιπά ώςπρος τήν άναγνώρισιν καί εξαγορά·; τής υπηρεσίας 
του παρά τή ναυτιλιακή επιχειρήσει, άναλέγως. τών έκάστοτε 
ίσχυουσών διατάξεων περί αρχιπλοιάρχων καί αρχιμηχα
νικών.

2. Τό δικαίωμα άσραλίσεως Αρχιραδιοτηλεγοαφητοϋ περί 
οϋ ή προηγούμενη παράγραφος ισχύει δ·Γ ένα μόνον άρχιρα- 
διοτηλεγρ αφητήν σι’ έκαστη·; ναυτιλιακήν έπιχειρησιν.

Άρ-ύρον 3.
Προσδιορισμός υπηρεσίας Αρχιπλοιάρχων ’Αρχιμη

χανικών καί Άρχιραδιοτηλεγραφητών.
2. Πραγματική ναυτική υπηρεσία διανυ-ύείσα όπό Αρχι- 

πλοιαρχών καί Αρχιμηχανικών περί ών τό άρ-ϋρομ 3 τοϋ Ν. 
3170/1955 καί ϋπό Αρχιραδιοσηλεγραφητών. λογίζεται ιός 
τοιαότη έπί ποντοπόρων φορτηγών πλοίων έπι τής άνωτάτης 
ίεραρχικής κλίμακος (όα-ύμοϋ καί διπλώματος).

rAp-Spov 4. 
Εξαγορά 'Υπηρεσίας.

1. Επιτρέπεται ϋπό τού ήσφαλισμένου ή συνταξιούχου ναυ
τικού ή τής οικογένειας του, ώς αϋτη νοείται κατά τάς κει
μένας περί ΝΑΤ διατάξεις, ή έξαγορά χρόνου υπηρεσίας δία
ν υ·ύ εντός προ τής ισχύος τού παρόντος νόμου:

α) χρόνου υπηρεσίας διανυ-ύέντος έπί πλοίων ϋπό ξένην 
σημαίαν συμβεβλημένων ή μή άσφ αλιστικώς μετά τού ΝΑΤ.

β) χρόνου υπηρεσίας μέχρι 5 έτών δια·;υύέντος εις τό Πο
λεμικόν Ναυτικόν ύπό τήν ιδιότητα μονίμου ή ε-ύελοντοΰ μετ' 
άφαιρεσιν εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις εκ τοϋ συνολου τής 
τοιαύτης υπηρεσίας τού χρόνου υπηρεσίας, ύητείας, είκοσι· 
τεσσάρων μηνών.·

γ) χρόνου υπηρεσίας διανυσέντος έν έφεδρεία καί οΰχί έν 
■ύητεία εις τάς ’Ενόπλους Δυνάμεις, τό Λιμενικόν Σώμα καί 
τά Σώματα ’Ασφαλείας κατά τήν άπό 28 Οκτωβρίου 1940 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου1 1949 περίοδον καί κατά τήν έπιστρά- 
τευσιν τοϋ 1974 καί

δ) χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας έν όλω ή έν μέρει δια- 
νυύέντος άπό 28 Οκτωβρίου 1940 έως 15 Αύγουστου 1945 
εις τάς Ενόπλους Δυνάμεις τών κατά τήν διάρκειαν τοϋ Β 
Παγκοσμίου Πολέμου Συμμάχων τής Ελλάδος χωρών.

• -· ·2τ* Ή κατά" τήν προηγουμένην" παράγραφον) εξαγορά επι
τρέπεται εφόσον: ,

Α) Ή προς εξαγοράν υπηρεσία:
α) δέν συμπίπτει μέ τοιαύτην ναυτολογήσει»; ή έτέραν 

•έπανπρασύείσαν ή ά-;α-^/ωρισύεΐσαν διά συνταξιιοδότησιν ύπό 
τού ΝΑΤ.

β) δέν έχει ϋπολογισ-ύή ή δεν είναι απαραίτητος ό υπο
λογισμός αυτής διά λαμβανομένην ϋπό τοϋ| ναυτικού ή τής 
οικογένειας αυτού, σύνταξιν έκ τοϋ Δημοσίου, ώς μονίμου, 
εφέδρου ή έ-ϋελοντοϋ καί

γ) ά-;άγεται εις •χρόνον, προκειμένου περί τής περιπτώσεως 
α, μετά τήν άπογραφήν τοϋ άσφαλισμένου ιός ναυτικού καί

Β) ό ναυτικός δέν έχει καταδικασ-ύή δι’ άδικήματα συνε
παγόμενα αυτοδικαίως τήν άποστέρησιν τών πολιτικών δι
καιωμάτων κατά τό ap-Spov 59 τού Ποινικού Κώδικος 
ή διά τά όποια κατεγνώσ-άη τοιαότη καπά τά άρ-ύρα 60, 
01 καί 02 πού Ποινικού Κώδικος τελεσϋένπα κατά τήν 
διάρκεια·; τής περί ής τά εδάφια α.' καί β.' τής παραγράφου 
I τού παρόντος υπηρεσίας του ή καί μετά τήν άπόλυσίν του.

3. Ή έξαγορά έν.εργείται α) εις τήν περίπ.τωσιν α.' 
τής παραγρ. 1 τοϋ. παρόντος άρύρου έπί τή καταβολή τών 
όφειλομένων διά τόν εξαγοραζόμενο·; χρόνο·; καί τήν ειδικό
τητα ΰφ’ ην έκτήύη τών υπέρ ΝΑΤ, ΤΠΕΝ καί /.οιπών 
παρά τώ ΝΑΤ Κεφαλαίων καί Λογαριασμών εισφορών 
πλοιοκτήτου καί ναυτικού τών ίσχυουσών καπά τόν χρόνον 
τής έξαγοράς έπι τοϋ κατά τό ίρ·5ρον. 16 τοϋ ΝΔ 152/ 
1974 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσει»; ένιων δια- 
τάξεων τής περί Ναυτικού ’Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) 
Νομοθεσίας», μισ-ύοϋ τοϋ ίσχύοντος καπ’ αύπήν διά φορ- 
τηγόν πλοίον ξηρού φορτίου. 15.000 T.D.W άνευ οϋδεμιάς 
προσαυξήσει»; εφ’ όσον ή καταβο7,ή τών εισφορών πραγ
ματοποίησή εντός προθεσμίας 1 έτους άπό τής ισχύος τοϋ 
παρόντος Νόμου.

β) είς τάς περιπτώσεις β.'.γ.' καί δ.' τής παρ. 1 τού πα
ρόντος άρ-ύρου έπί τή καταβολή τών υπέρ NAT. Τ Π ΕΝ 
καί λοιπών παρά τώ ΝΑΤ Κεφαλαίων καί Λογαριασμών, 
εισφ-ορών πλοιοκτήτου καί ναυτικού τών ίσχυουσών κατά 
τόν χρόνον τής έξ αγοράς έπί πού κατά τό άρ-ύρον 1 πού 
ΝΔ 152/1974 μισ-ύοϋ τού ίσχύοντος καπ αυτήν διά φορ
τηγό·; πλοίον ξηρού φορτίου 15.000 T.D.W., έφ’ όσον ή 
καταβολή τών εισφορών πραγματοποίησή εντός προθεσμίας 
ενός έτους άπό τή; ισχύος τού παρόντος Νόμου. Διά τήν 
κατα τά ανωτέρω έξαγορά·; οΐ έ·; τώ Πολεμικέ» Ναυτικίρ 
βα-ύμοί λογίζονται άντιστοιχοϋντες:


