
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Κατάργηση του Ειδικού Γαμετο υ Μηχχ/η- 

μαrt'j Λ:μΓ>:*ων Έργω·/ (Ε.Τ.Μ.ΛΈ., ρυύμιτη - 
φών ψεμάτων κα: δ:ατεξε·.ί>.·.

Πηος τη Βονλή τον Ελληνα»

1. Το Ειδικό Ταμείο Μηχανημάτων Λιμενικών Έργων 
(Ε.Τ.Μ.Λ.Ε. · συστάΨηκε με τον Α.Χ. τη; 25/25 ! αντίπ
οιου 1936 :ΦΕΚ 68 Α με σκοπό τη-/ πεομήνεια. φύλπξ-. 
επισκευή. συντήρηση -/.α: λειτουργία μηχχ/ημάτων λιυεν:κώ- 
έογων —.α τη/ εκτέλεση των έργων ανασυγκροτήσε·.·); των 
λιμένων τη; χώρα; είτε απευΨε α; από το Δημόσιο είτε με 
μίσΨωση ατό ιδιώτες εργολήπτες λιμενικών έργων. γιατί δεν 
υπήρχα/ την εποχή εκείνη οργανωμένες εργοληπτικέ; επιχει
ρήσει; με ίυνατότητε; προμήΨεια; του απαραίτητου μηχανι
κού εξοπλισμού για τη-/ εκτέλεση των παραπάνω λ-μενικών 
έργων.

Για να σνταποκριΨε! στου; σκοπού; τον το Ταμείο προολε- 
φψηκαν ττο άρΨρο Γ) του παραπίνω Α.Χ. τη; 23/25 Ιανουσ- 
ρ ίο ο 1936 (ΦΕΚ Λ’ ω; rose: (έσοδα, τον Ταμείο. εισφο
ρές από τα λιμενικά ταμεία, που προέρχονται από τα έσοδα 
που ειστράττονται από τι; Τελωνειακέ; Αρμέ;, ειδική φορο
λογία που προόλέπει η νομοΨεσία περί λιμένων και λιμενι
κών έργων, πρόσΨετα τέλη ττ:ε τιμε; των εισιτηρίων και 
των φορτωτικών που δασύνουν τον; πλοιοκτήτε; και τα 
ατμοπλοϊκά πρακτορεία και κρατικέ; επιχορηγήσεις.

Με τον Α.Χ. 813·Ί948 (ΦΕΚ Λ’ 319) «Περί καταρ- 
γήσεω; των φόρων επί της κυκλοφορίας των αγαΨών και 
ΟΓ/απληεώτεω; των εξ αυτών εσόδων» καταργήψη'/.αν τα 
έσοδα του άρψρου δ του ανωτέρω Α.Χ. της 25/23 Ιανουα- 
ρίου 1936 και αναπληρώθηκαν με τους φόρους που προόλέ- 
φψηκαν από.τι; διατάξει; του άρψρου δ του αυτού Α.Χ. 843/ 
1948. όπως συμπληρώ-Ψηκαν με το X A. 2Τ21/1953 (ΦΕίΚ 
Α' 325), τροποποιήθηκαν και ιαχόουν.

Με το Ν.Α. 3834/1958 προίλιέφψηχαν έσοδα υπέρ του 
Ε.Τ.Μ.Α.Ε. από τη διακίνηση των πετρελαιοειδών.

Τέλος με το άρ-Soo 20 του Ν. 1326/1983 (ΦΕΚ Α” 19) 
και την παρ. 2 του άρψρου 11 του Ν. 1477/1984 (ΦΕΚ Α’ 
144) προόλέφ-Ψηκχ/ απαλλαγές και μειώσεις προοδευτικά και 
κατάργηση των φόρων του άρψρου 5 του Α.Ν. 843/1948 
μέχρι την 1η Ιανουάριου 1989.

2. Οι παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις είχαν ως αποτέ
λεσμα τα έσοδα του ειδικού ταμείου από φόρους υπέρ τρίτων 
του Α.Χ. 843/19S4 (ΦΕΚ Α' 319) να παρουσιάζουν συνέ
χεια μείωση και να φψάσουν το έτος 1986 στο ύψος των 
1 .δΟΟ.ΟΟΟ ορχ.

Ες άλλου και τα έσοδα του Τ αμο’ου που εισπράττονται 
σύμφωνα με τις διατάξει; του ΝΑ. 3S34/1958, παρ’ όλο 
του μικρού οικονομικού ύψους, παρουσιάζουν και αυτά μείωση.

3. Τα πλωτά μηχανήματα του Ταμείου είναι ·>.εγάλης ηλι
κίας (χρόνος κτήσης 1933 μέχρι 1970), παλαιάς τεχνολο
γίας με δαπανηρή συντήρηση και απασχόληση μεγάλου αρ-.ψμού 
προσωπικού.

4. Η εκτέλεση των Λιμενικών έργων έχει μειωΨεί μετά 
τη διαμόρφωση των περισσοτέρων λιμένων της χώρας και 
την ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας (οργανωμένες 
εργοληπτικές επιχειρήσεις με σύγχρονο μηχανικό εξ οπλισμό) 
με συνέπεια την υποαπασχόληση σε ετήσια δάση των Μηχα
νημάτων.

5. II κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του Ε.Τ.Μ.Λ.Ε. 
απαιτεί εξασφάλιση εργασίας 250 ημερών ετησιως και πρου- 
ποΨέτει επιχορήγηση ογδόντα εκατομμυρίων δραχμών 
i 80.000.0001 σε τιμές έτους 1986 και για τη σταδιακή ανα
νέωση των Μηχανημάτων απαιτείται δαπάνη περίπου διακο- 
σίων εκατομμυρίων δραχμών (200.000.000) κάψε χρόνε και 
για μια πενταετία.

6. Σύμφωνα με τα παραπάνω εξ έλειπαν οι λόγοι για τους 
οποίους συστάόηκε και διατηρήθηκε μέχρι σήμερα το Ειδικό 
Τ ;-ε*ίο Μηχχ/ημάτων Λιμενικών Έργων και η παραπέρα 
- · ; ίση του είναι τεροί/.ηματικη. Για τους λόγους αυτούς 
:·· τλ: τα: η κατάργηση του.

7. ii κατάσταση του Ταμείου απέ πλευράς περιουσίας και 
τιοπιπικου έχει ως ακολούΨως:

α ϊϊ ακίνητη περιουσία του Ε.Τ.ΜΛ.Ε αποτελείται από 
ενα οικόπεδο εκτάσεως 19.522 μ2 στα Αμιπελάκια Σαλα- 
νινο; στο οποίο υπάρχουν διάφορα κτισματα (μηχανουργείο, 
λεβητοστάσιο. γραφεία, αποψήκες κλπ.) εξοπλισμένα με μη- 
χανουργικέ; εγκαταστάσεις. Η συνολική κατ εκτίμηση αξία 
της ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα εξ εκατουυευοίων 
δρχ. 1116.000.000).

β) Η κινητή περιουσία αποτελείται κυρίως απέ 12 πλωτά 
μηχανήματα (3 ρυμουλκά, 3 πλωτούς γερανούς και 6 φορτη
γίδες! . Η συνολική κατ' εκτίμηση αξία τους ανέρχεται στο 
ποσό των τριακοσίων ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων δσχ. (388. 
UH0.000) και

γ) Το προσωπικό του Ε.Τ.Μ.Λ.Ε. ανέρχεται σε 62 υπα/.- 
ληλους διαφόρο/ν κατηγοριών και ειδικοτήτων, από του; 
οποίους οι 51 είναι μόνιμοι υπάλληλοι και οι 11 με χύμέα- 
ση αορίστου χρόνου.

8. Για τις επί μέρους 'διατάξεις σημειώνουμε:
Το άρΨρο 1 προόλέπει την κατάργηση του Ταμείου.

Με το άρΨρο 2 ρυθμίζονται τα Ψ«ματσ της περιουσίας 
(ακίνητης και κινητής), των δικαιωμάτων και των υπο
χρεώσεων του Ε.Τ.Μ.ΛΈ., με καΨολικέ διάδοχο τον Οργα
νισμό Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ. Π.).

Το άρ-Spo 3 ρυ-Ψμίζει τα όέματσ του προσωπικού του Ε.Τ. 
ΜΛ_Ε. το οποίο κατατάσσεται αυτοδίκαια. στον Ο.Λ.Π.

Το άρΨρο 4 περιέχει τις τελικές και μεταβατικές διατά
ξεις που συψμίζουν κυρίως Ψέματα υλοποέηρης της διαδο
χής του καταργούμενου ΕΤ.ΜΛ.Ε..

9. Το άρΨρο 5 περιέχει .διατάξεις σχετικές με το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε), το Ταμείο ΕΨνικής Οδο
ποιίας (Τ.Ε.Ο.). τη/ ΕΓ.Δ.Α.Π., την εκτέλεση των Δη
μοσίων Έργων και την κύρωση διαφόρων Τπουργικών Απο
φάσεων.

Συγκεκριμένα:

α. Οι παρ. 1 και 2 ρυΨμίζουν -Ψέματα του Τ.Ε.Ε. και πα
ρέχουν εξουσιοδότηση έκδοσης Π. Δ/τος για τη ρύΨμιση δια
δικαστικών Ψεμάτων που αναφέρονται στην εκλογή της Διοι- 
κούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε xat των Περιφερειακών του 
Τμτμάτων.

6. Οι παρ. 3 έως 7 ρυ-Ψμίζουν Ψέματα που αναφέρονται 
στην αποποινικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τις κυρώ
σεις για τις παραβάσεις στην καταδολή του πρόσΨετοο ειδικ.ού 
τέλους (διόδια), στην αρμοδιότητα του Τ-ΕΟ. να συνάπτει 
εννόμους σχέσεις x/αφορικά μ: τη διαχείριση και εκμετάλ
λευση των παροτκείμενων στις οδούς χώρων και στη νομιμο
ποίηση των συμδάσεων που έχουν χυναφΨεί για το σκοπό αυ
τό, σύμφωνα με τη-/ παρ. 4 του άρψρου 26 του X. 1418/84, 
κα-Ψώς και στην παροχή εξουσιοδότησης έκδοσης Π. Δ/τος 
για την κωδικοποίηση της νοαοΨεσίας του Τ.Ε.Ο..

γ. Η παρ. 8 προίλέπει την επέκταση του ειδικού τέλους 
ύδρευσης 3%. που έχει επιίληΨεί με τις διατάξεις του ν.δ. 
2916/1954 στα ακαΨάριστα έσοδα οτπό οικοδακές που ίρΐ- 
σκονται στην περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτευοσση; 
και στις λοιπές περιοχές αρμοδιότητος της ΕΤ.ΔΑ.Π., α
νεξάρτητα αν υδρεύονται απ’ αυτήν ή όχι. καΨώς και στις 
περιοχές που ήδη υδρεύονται από την ΕΤΔΑ.Π., αλλά δεν 
ανήκουν στην αρμοδιότητα της.

δ. Οι παρ. 9, 10 και 11 τροποποιούν και συμπληρώνουν τις 
διατάξεις της παο. 2 του άοΨρου 8 και της παρ. 5 του αρ- 
Ψρου 6 του Ν. 1418/1984.'
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e. S cep. 12 χυρώνει ασοφάσεις του Ττουργσύ Περιβάλ
λοντος, Χωροταξίας χα: Δημοσίων Έργων για την παράτα
ση ισχύος ίιατάξεων, για τα ασο φαινόμενα όργανα εσί έργων 
αρμοϊιότητος άλλων αρχών, εν.τός της Γεν. Γραμματείας 
Δημ. Έργων χα; την σαράταση ισχύος της προσωρινής α·σ- 
τοϊίχαιας χατάταξης στο Μητρώο Εργοληστιχών Εσιχειρή- 

σεων (Μ.Ε.Ε.Π.) χαι η car?. 13 ίτασατεόνε·. την ισχύ των ϊισ- 
τάξεων για τα σαρασάνω ασοφαινόμενα όργανα.

στ. Η cap. 14 χυρώνει αχόφαση των Υσουργών Προε
δρίας της Κυβέρνησης, Βδνιχής Οιχονομίας. Οιχονομιχών 
χαι Περιβάλλοντος, Χωροταξίας χαι Δημοσίων Έργων για 
την τροσοσοίηση της σύνδεσης τον Διοιχητιχού Συμβουλίου 
της ΕΚΕΓΓΕ χαι τον τράτο χαταβολής του μετοχιχού χεφα- 
λαίου της.

10. Τέλος το άρδρο 6 σεριλαμβάνει τη ρήτρα για την 
τυσιχή ισχύ του νόμου.

Τους σχοσούς αυτούς εσιοιώχει το σχέοιο νόμου, του φέρε- 
ται για ψήφιση στη Βουλή.

Στην έχδεση αυτή ετισυνάττεται ταράρτημα του σεριέχε: 
ta χείμενα των τροτοτοιουμένων χ.λτ. ίιατάξεων.

Αδήνα, 6 Ιουνίου 1987 

Οι Ττουργοί
Προεδρίας της Κυβέρνησης

χαι Εύ νίκης Π αιϊείας 
χαι θοησχευμάτων

Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Τγείας, Πρόνοιας- 
ουαι Κοινωνιχών Ασεαλέσεων

I. ΦΛΩΡΟΣ

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
χαι Δημοσίων Έργων

Ε. ΚΟΤΛΟΓΜΠΗΣ

Εδνιχής Οιχονομίας 
Π. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Οιχονομιχών

Δ. ΤΣΟΒΟΛΛΣ

Μεταφορών 
χαι Βτιχοινωνιών

Κ. ΜΠΑΧΤΟΥΒΑΣ

Βμτοριχής Νοοτιλίας 

Ε. ΓΙΑΝΝΟ Π ΟΤΛΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α7ΤΙΟΛΟΠΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Στο σχέίιο νόμου «Κατάργηση του Ειϊιχού Ταμείου Μη

χανημάτων Λιμενιχών Έργων (Ε.Τ.ΜΑ.Ε.). ρύδμιση συ
ναφών δεμάτων χαι άλλες ϊιατάξεις».

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΓΝΑΨΕΙΣ Κ.Λ.Π. 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Α.Χ. της 25 Σ 5 — Ιανουαε. 1930 «Περί σ-στασεως 
Ειϊιχού Ταιείου Μτχανηοιάτων Λιμενιχών Έί*'«ν.ι ■ ΦΕΚ 
Α' 68).

Άρδρο 1

«1. Συν.οταται Ειϊιχόν Ταμείου υσό τον τίτλον «,Ειοιχάν 
Ταμείον Μηχανημάτων Λιμενιχών Έεγων». όσο; ατοτελούν 
αυτοτελές νομιχόν τρόσωτον Δημοσίου Διχαίου χαι εορεύον εν 
Αδήναις. υτόχειται τόσον ως τρος την ίιοίχησιν, όσον χαι ως 
τρος την οιαχειρισιν των κεφαλαίων αυτού, εις την εσοστείαν 
χαι τον έλεγχον του Ττουργείου Συγκοινωνίας.

Το Ταμείον τούτο αλληλογραφεί τρος ατάσας τας οημοσί- 
ας αρχάς ατελώς χαι έχει σφραγίοα σχήματος χυχλοτεοούς 
φέρουσαν εν τω μέσω το Εάνύστμιον μετά στέμματος χαι σέριξ 
τας λέξεις «Ειοιχών Ταμείον Μηχανημάτων Λιμενιχών Έτ- 
γων».

2. Σχοσός του Ταμείου είναι η it’ ίσιας σεριουσίας, ασο- 
τελεσδησομενης εχ των σια του σαούντος χαδοειζομένων αύ
ρων. αρουιήύεια. ούλαξις. εσισοοευή. συντηρησις χα: λειτουο- 
γία μηχανημάτων λιμ. έργων τρος χρήτιν του Δημοσίου, των

Λιμενιχών Ταμείων τον Κράτους, της Εταιρείας Δΐώτυγος 
Κορΐνδου. των Σιοηροτρόμων. των κοινής ωφέλειας επχειρή
σεων. των εν γένε: λιμενιχών αναγκών χ.α: του Όσγανισμού 
Λιμένος Πειραιώς, χατά το ϊια Β. Α'το; χαδοοιζόνενα· .

«3. Το Ειϊγ/Α Ταμείο Μηχανημάτων Λιμενιχών Έο- 
γων (ΕΤΜΛΕί μσορει. εχτος ατό τα σλωτά μηχανήματα 
λιμενιχών έργων, να σρομηδευάε: χα: ειίιχ,ά μηχανήματα 
έργων του οεν τα αιαδέτουν σε εσάρκ.εια ημεϊασές εσιχει- 
ρησεις ή άλλοι ελληνικοί φορείς ή μηχανήματα νέας τ·- 
χνολογίας για οοχιμαστιχή χρήση ή να εξασφάλισε: τη χρή
ση τέτοιων μηχανημάτων με μίσδωση ή άλλη εισική σύυ- 
βαση. Τα μηχανήματα αυτά τα οια-δέτει για χρήση χατά το 
ε/.οσύ τους με μίσδωση ή σύμβαση έργου.

4. Η οιάδεση όλων των μηχανημάτων του Ε.Τ.Μ.Λ.Ε.. με 
μίσδωση ή σύμβαση έργου, μσορεί να γίνεται χαι σε φυσ:- 
χά ή νομικά σρόσωσα του εχτελούν έργα ή εργασίες οσουϊή- 
σοτε στη χώρα ή στο εξωτερικό, όσως εισικότερα ορίζεται 
μ.ε τα Π. Δ/τα σου σροβλέσοντα: στην σαρ. 2 του άρδρου
ii/TC J)).

Οι σαρ. 3 χαι 4 σροστέδηκαν ως άνω ασί την σαρ. 1 
άαδρ. 26 Νόμ. 1418/1984 (ΦΕΚ Α' 23)„ (τόα. 23 σελ. 
130, 625).

Άρδρο 2

1. Το Ταμείον οιοιχείτα: υσό Εσιτροσής ασοτελουμένης ; 
«1. Εχ του Διευδυντού της Διευδύνσεως Κατασχευών

Λιμενιχών Έργων της Γενιχής Διευδύνσεως Βχτελέσεως 
Έργων του Υσουργειου Δημοσίων Έργων.

2. Εχ του Διευδυντού Συντηρήσεως Ηλεχτρομηχανολο— 
γιχών Έργων χαι Μηχ. Είξοσλισμού της Γενιχής Διευδύν- 
σεως Ειδικών Τσηρεσιών χα: Διοιχήσεως σου Υσουργείου 
Δημοσίων Έργων.

ο. Βχ του Διευδυντού της Διευδύνσεως Εσοστείας Ν.Π. 
Δ.Δ. χα: Τεχνιχών Εσαγγελμίτων ή του νομίμου ανασλη- 
ρωτού αυτού χαι

4. Εξ ενός ανωτέρου υσαλλήλου του Γενιχού Λογιστηρίου 
του Κράτους.

Καδήχοντα Προέδρου του α'υωτέρω Διοιχητιχού Συμβου
λίου ασχεί ο χατά βαδμόν ανώτερος χα: εσί ισοόάδυων ο 
αρχαιότερος εχ των μελών των σεριστ. 1. 2 χα: 3·ι.

•Η σύνδεσις της Διοιχ. Εσιτοοσήσ αντιχατεστάδη ως ά
νω ϊια της ’υσ’ apt-δ. Γ1/0/ί/δ της 10/11 Ιον. 1978 
(ΦΕΚ Β’ 4^ ασοο. Τσ. Σοντον.. Προεϊρίσς χαι Δημ. Έρ-

Για τη σύνδεση 
Προεϊρ. Κυβερ. 
25/24-· 24 Ιουν.

σου Α.Σ. σου Ε.Τ.Μ.Λ.Ε. βλ. ασοο. Τσουρ. 
χα: Δημοσίων Έο~ων αοιΰ. ΕΔ2/ϋ9/Φ. 
1982 !ΦΕΚ Β' 433:. ίτόυ.. 23 σελ.

90. 355Π
Τον Π

κωλυόμενους
εόεορον χαι σα μέλη σης Εσισροσής ασόνσας ή 
ανασληρούσιν ο: νόμιμοι σοότων ανασληρ ιλ-.2..

3. «Καδήχοντα υ ραμμασεως της Εσισροσής εχσελε: ε:ς 
των σααά τη Διευδύνσει Λιμενιχών Έργων υσαλλήλων οριζο- 
μεν..ς υσό του Ί'σ:υργου. εσί ασοζηαιώσε: ν.αύοριζομένη ϊ·.α ;νς 
αυτής Τσουσγ·χής ασοφάσεωςκ.

II σαο. 3 σντι ν.ατεστάδη ω: αν to ϊια του άρδρ. 1 σαρ. - 
Νόμ. 50/194.7.

II Εσιτροσή ϊ.·>ατα: να σροσλάϊη ίοηδόν γραμματέως εν- 
των σαρά τη Διε.δύνσει Λιμενιχών Έργων ειοιχητιχών υσαλ
λήλων κατώτερον χατά ϊα.'υον ή νεώτορον χατ αρχαιότητα 
εσί μηνιαία ασούχ-ιιωσει χαδοριζομενη εν τη ασοοττο: της 
σροσλήώεως ν.α· ε ρχρινομένη ,τό του Γσουργού της Σ.*;οοο:νω- 
νίας.
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εκτοοοωτού-ε-νον εν rj-r ϊεκαεοτραξεα ή άλλη εννόμω r/raX: 
.,-,Λ.,ώπεον των Δε/.αοτηρεων καε τάαης Αρχή; οτό τοο Γί ρο- 
ίΐμ-j τη; Δεοεκη-.εν.ή; Ετετροτή;. καε αλληλογραρε:
α£Τ2 των Δτμοοίων Αρχών κα: ταντ;; είεώτοο.

γ. Η εο3ο-η Ταοεείοο οια τα; οτό τη; οεοεκούτη; Ετε- 
τ;:ττ; ενεογοομέναρ τρία::; ίεέτεταε οτό των τε:: τ:;ητή- 
τεω; Λόχων τοο Αττικού

Άρ3ρο 4
ί. Η Ετετροτή ο,νεορεάζε: ε:; τα Γραρεία τη; Γευ:/.ή; Λ·- 

«..Αύναεω; τ: ν Δ.,μοετεεον Έργων. εορετν.εταε οε εν οεταρτεα 
ταρ.αταμένων τ-ν.υρων τοολάχεττον εκ των μελών αοτή; νέ
τα;·. των οτοίων οταραετήτω; ο Π οοεορο; κα: ο Δεεοίοντη; 
των Λεμενεκώ·. Εργων. 7.α: ατοοααίζεε κατά τλεεοψηρία. ο- 
τερ::χοούτη; εν εοοψηρία τη; γνώμη; ντε: η; η 3ήρο: tvj 
Π οοέίροο.

Η οεκαεοοο.ίυ τη; Ετετροτή; ςονίοταταε εε; την οεοίκη- 
σιν /at οεαχεί-ετεν εν γένε: τη; τερεουτία; τα; Ταμεεοο ν.α·. ε·- 
οεν.ώτερον εε; το να α'οραίνητα: εχάττοτε τερ! των ετιοαλλο- 
•ίνων ·:■.·· νεεών των οεταετοομενων ίαττοών οεα την τ>
ν.έλε-εν τον ν.αν-· την ταρ. 2 τον άρ3ρ. 1. τον ταρόντο; τν. ο
πού τον Ταμ·’;; καε των εν αοτώ ττροϊλεάομένων έργων ενερ
γό αίνων κατά τ; /.ο:τά κατά τα; τερ: εα.τελέτεως ίημοοίων 
έργων ετχοοοοο:; εν.αττοτε οεχτάξεε; 7.αι να εντέλλητχε ετε 
τα; τρο' τούτο αναγκαία; τληρωμάς.

3 Τα των ο ονείρεχαεων τη; Ετετροτή; τα κχ3ήκοντχ τοο 
II ροέοροο 7.α: τοο Γραμματέω;. τα τηρητέα ίεόλεχ, ο τρότο; 
τη; τηρτ,αεω- αετών, τα τη; λειτουργία; εν γένε: τη; Ε-:- 
τροτής, τα τη; ατοζημεώοεως των μελών αοτή; τροτλήψεω; 
τροτωτεκού και ο τροτο; τληρωμή; των λοετών εμίτων τη; 
Ετ.ε-ροτή; κε··5;ρ;ο3ή-οντχε ίεχ Β. Δ/το; τον ερ’ άπαξ εα:ο- 
-άηοοαένοο τη τροτάοεε τοο Ττοοργού τη; Συγκοινωνία;. τη; 
οαε.άντο ίχρυνούτη; το κατά το ταρόν τονεετώμενον Ταμείον.

Άρ-ορο 3

1. Οε τόρο: too 1 αμεεοο χτοτελεύνταε.
α) Ατό εεαοοραν τον των των λιμενικών Ταμείων τονετττ.’έ- 

νην εε; τοτοττό Οχ ετ: των οτό των τελωνεεχκών Αρχών 
εετ ραττομεν·· < ν.όόων αοτών. II εετρορά χύτη. εκτετ τεμένη 
οτό τη; οε7_ε·α; τελωνεεχκή; Αρχή;, τρο τη; ν.χταόέοεως 
των λιμεν:7.ών ειοτρχξεων. κχτχτίυετχ: τττ- αοτή; εε: το
τληοεε-τερον α.νη Υτοκχτάϊτημχ τη; Τρχτέζης τη; Ελλά:;; 
ε·; τεττωαεν τοο ταρ' αοτή χνοεηττομένοο εε:εκοό λογχρεχατού. 
ν-τεύ a -Sa op ·η Β. Δ/γμα. Δ:' ατοράπω; τη; Ετετροτή; 
too Ταμεεοο ούνα-ίταε ν' αταλλετρώτεν τη; οτέο αοτοό κατά 
το ανωτέρω εοά:. α εεαρορά; τα λ^ενεν.ά Ταμεία άτενα ν.ί- 
κτηνταε ε:εοκτν ;οο; όοΑετΛεροο; καε ρορττγεόα;. λενενεκων 
έ:'; ων. Η αταλλαγή αύτη ούνατα: να αρ-$ή ί ε αττοοάαεω; τη; 
αοτή; ετετροτή;.

£} Ατό εεοεκήν ρορολογίαν, ήτε; όύναταε να ετεόληύή :εα 
Β. Δ/το; κατά τα; οεατάτεε; τών τερ! λ:μέ·ων κα: λενενεκων 
1 αμείων Νόμων οτέρ τοο Ταμείο, εε; τάντα τα λεμενεκά Τα
μεία τοο Κράτοο;. ανεααρτήτω; τη; οτέρ ενό; εν.άττοο λ::ε- 
νεν.οό Ταμεεοο ‘•ε.'ο.ραττομένη; τοεαύτη:.

Η όεόαίω::; /αε η είατρα;:: τη; ανωτέρω ρορολογεα; ε- 
νεργείτα: οτο των τελωνειακών οτα’/.λήλων. ομού μετά των 
λοετών λεμ-.ν-κών εεεττράρεων ετ: εεϊεκή αμοείή 1% ετί των 
εεττραττομέν.ον /.α: κατατ:·5εταε οτό τούτων εε; τα τλητεέοτε- 
ρα αοτοί; .τοκαταττήματα τη; Τρα-έζη; τη; Ελλά;:;, ντο 
χρεούμενα οτω; εούν; άμα τη καταύ-έετε: των εεατραττομένων 
μεταρέρωο: ταύτα εε; το Κεντρεκόν Κατάατη-χα τη; Τρατέζη; 
τη; Ελλά;.;; οια /,ογαρ:ατμόν τοο Εεοεκού Ταμείου μηχανη
μάτων λιμεν:κ%όν έργων.

II Ετετροτή το. Ταμείοο ούνατα: ν' αναόίτη την ετετήρητεν 
καε εαέλεγξεν των ανωτέρω εεττράξεων εε; την οεκεεαν λεμε- 
ν.κήν Ετετροτή*..

—Ατό τεόούετον τέλο;. όαεύνοον τον τλοεοα.τήτην ετ: των 
οτό των εκο.τα/v- αταοτλοίκών τρακτορείων των λεετοοε- 
γούντων εν τη τερεοερεία λεμενεκοό τενο; Ταμείοο. ε7.:::ομ;- 
νων ετείατεκων ε·;;τηρίων κα: ρορτωτεκών ω; ε;ή;:

Ετ: των εεο.εηριων α' -αέτεως οραχ. 1.00. ί' νέτεω; οραχ.
0.73 καε τη, γ όεαεω; οραχ. 0.30.

Ετ: όε των -ορτωτεκών 3 οραχμ.τ; κατά τόννον εμτορεομά- 
των, 0.80 κατά ν.οοαλήν ζώων κα: 0.20 κατά κεραλήν μικρών 
τοιο.των. ήτο α-γοτροόάτων και χοερείίων. Το τέλο; τούτο 
ούναταε ως τρο; -.α, ρορτωτεκά; ν’ αοςομεεώταε εκάατοτε 
:εα Β. Δ/ τον.

Δεα τα μεταλλεύματα, τα ακατέργαττα οροκτά εν-γένι: 
κα: τα οτολείμματα κατεργααίας οροκτών. το ανωτέρω τέλο; 
μεεούτα· εε; οραχμήν μίαν κατά τόννον. ;:α εε την Ρηεα'κήν 
γην εε; λεατά τριάκοντα ν.ατά τόννον.

Το κατά το εοάρεον γ' τέλο; ετ: των ρορτωτεκών κα: ετ: 
των ζωων εεατραττετα: ταρά των τελωνειακών αρχών ετ: 
οεμοιίή 1% ετί των εεττραττομένων, μη όοναμένη να οτερόε: 
το 1/10 τηγ μεα-όοοοτία; αοτών, οτοχρεοομένων ώμα τούτων 
ν’ ατοττέ/νω-σεν ιοίαν κατάττααεν ν.ατά μήνα εε; τον Πρό- 
εορον τη; 0ΐ7.εία; λιμενική; Ετετροτή;, οιά τα; εεταράμεε; 
ταυτα;. Δεά την εεστρατεν τοο τέλοο; ετί των ετεοατεκών 
εεαετηρίων εοχύοον αε εναίατοτε ετχύοοααε οεατάςεε;. τερί τοο 
ϊεν.αλέττοο οεκαεώκατο; τοο οτέρ των λεμεν. Ταμείων ε:· 
οττρτττομενοο ταρά των ατμοτ/οοέν.ών τρακτορείων οτοχρεοε»- 
μένων των Π ροέϊρων των λιμενικών Ετετροτών, ότως ατο- 
εττέλλωαεν εε; το Τακε’ον ·αν κατάατααεν τερ: των ω; άν:·. 
εεατράςεων. Το τοαοττόν τη; αμοείή; των τραν.τοοεεων. γεοε- 
ρεεων καε ταντό; είόοο; Οργανετμών των ενεργούντων την 
είατρα;:ν των τροεεόέτων τελών ναέ τοο Εεοεκού Ταμείοο 
Μεηχανημάτων Λιμενικών 'Εργων ορίζεται εε; 10%.

Αε ν.ατά το ταρόν εοάρεον εεατοάαει; κατατί-οεντα: ο-
μοίω; εε; ττχ; Τράτεζαν της Ελλάοο; όιά λογαρεατμόν τοο 
Ταμείοο.

ϊ) (Κατεηργή-ίη ίεά τοο άρ-Sρ. 2 Α_Ν. 685/1937).

Άρνρο 6

1. Οε εντεταλμένο: την ίείαίωαεν καε είατρααεν των κατά 
το άρ·5ρ. 5 εκχωροομένων εε; το Ταμείον εεϊεκών ρορων, 
καε τροα-ύέτι^ν τελών οτοχρεούνται να κατα-όέαωαιν ανά τρι
μηνία τα; ετχετεκά; εεατράςεες εε; τη*^ Τράτεζαν τη; Ελ- 
λάιο;. οτέχοντε; εν εναντία τερεττώνεε τροαωτεκεην ε.ύ-νη*. 
ατεναντι τοο Ταμείοο καε ναοκείμενοε εε; χρηματικήν τοενήν 
300.—3.000 ίραχμών οεταγγελλομένην οτό τοο Π λτμεμε'κεεο- 
3εκείοο τη αετήαεε και ϊεά τλημ;κελή ίείαίακτεν των ως ά/ω 
οόρων καε τελών κατά των εντεταλμένων τούτην.

2. Δεά την είατρααεν των κατά το άρ-λρ. 5 τόρων τοο 
Ταμεεοο ω; καε των οτωοόήτοτχ κα: οτο-3ενοήτοτε ν.αίοοτε- 
ροοαένων οτοτώ εραααόζονται α: ϊεατάαει; τοο τερ! εεοτρά- 
ξεω; των ίτχαοαίων εαόοων Νόμοο. Αε τερί όημοοίοο Λογι
στικού οεατάτεε; εραρμόζονταε ν.ατά των ετερορτεαμένων την 
είατρααεν και οεΓ/είριαεν αοτών υπαλλήλων ω; καε της Ε- 
τετροτή; τοο Ταμείον ::ά την ο: αχεί ρέαν εν γένε: τη: τερε- 
οοαία; τοο Ταμείοο. Αε ϊεατάαεε; των τελωνειακών Νόμων 
εραρμόζονταε κατ’ αναλογίαν και ετί των οηλώαεων ή ίια- 
ααρήαεων. κα3ώς και ετί της λα-ο-ραία; εεαα-ρεινγή; και εξα
γωγής. ή μεταρορά; των ειοών των οτοκεεμένων εις εεοικον 
ρόρον ή τέλος οτέρ τοο Ταμείου, όατες λαμίάνεταε ως 6ααε; 
προ; πρσαϊεαρεαμόν τοο αντεατοεχοο τέλοο; ή τοο προστίμου 
ή άλλη; ποινής. Αε τοιναί αύτα: κατοεγεγνώοκονται οι’ ατο^ 
ράτεων των αρμοί ίων τελωνειακών Αρχών εοτοκειμένων εε; 
έρεαιν κατά τα; τελωνεεακά; «ιατάξει; ή επείά/Αονται οτο
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των ταχτικών διχασττρίων χατά τας διατάξεις των τελω- 
νειαχών Νόμων.

3. Η πληρωμή των χατά το άρ-S-p. δ ποσοστών των ενεργού
ν των εισπράξεις υπέρ το ο Ταμείου τελωνειαχών υπαλλήλων 
γίνεται υπό της Τραπέζης της Ελλάδος εις ην κατατίθενται 
οι πόροι του Ταμείου δυνάμει επιταγής του Προέδρου της Επι
τροπής αυτού, του τράτου της πληρωμής χαι των δι’ αυτήν 
αταιτουμένων διχαιολογητιχών χανονισ-όησομένων δια Β. Δ/ 
τος.

Άρ-3ρον 7

1. Ένα μήνα τρο της ενάρξεως του οιχονομίχού έτους η 
διοιχούαα Βτιτροτή συντάσει τον ίια το έτος τούτο τρ/ομόν 
των εσόδων χαι εξόδων του Ταμείου. Ο τρ/'-μός αύτος χυρού- 
μενος υτό του Υπουργείου της Συγκοινωνίας χαι Οικονομικών 
δημοσιεύεται δια της Βφημερίδος της Κυίερνήσεως.

2. Δια το οιχον. έτος 1936—1937 η σύνταξις του τρο/αμού 
δύναται να γίνη χατά την διάρκειαν αυτού.

3. Διαρχούντος του οιχ.ον. έτους δύναται η Επιτροπή του 
Ταμείου, λαμδάνουσα υπ’ όψει τα τραγματοτοιούμενα έσοδα 
χαι τας τυχόν ταρουσιαζομένας νέας ανάγχας. να προόαι- 
νη εις τροποποιήσεις του αρχικού προ/σμού δια πρακτικών 
αυτής, άτινα χαρούμενα κατά τ’ ανωτέρω υπό του Υπουργού 
δημοσιεύονται ωσαύτως εν τη Βφημερίδι της Κυόερνήσεως.

4. Εντός τριών μηνών από της λήξεως της χρήσεως η 
Επιτροπή του Ταμείου συντάσσει τον απολογισμόν του λήρο
ν τος οιχον. έτους, ον υποάάλλει εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον.

5. Η τήρησις της χινήσεως του δια του παρόντος προδλε- 
πομένου παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος λογαριασμού κανο- 
νισόήσεται δια Β.Δ/τος.

Άρόρο δ

1. Επιτρέπεται εις το Ταμείον όπως προδαίνει εις την σύ- 
ναψιν δανείων μετά τίνος των ανεγνωρισμένων Τραπεζών 
ή του Ταμείου Π αραχατα-ύηχών χαι Λανείων ή άλλου τινός 
οιχονομίχού οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

2. Δια την συνομολόγησιν του ως άνω δανείου απαιτείται 
απόφασις της Επιτροπής χαι έγκρισης αυτής παρά του Υπουρ
γού της Συγκοινωνίας.

3. At συμδάσεις των χατά τ’ ανωτέρω συναπτομένων δα
νείων απαλλάσσονται παντός τέλους χαι πόσης φορολογίας.

4. Αία την υπηρεσίαν του Δανείου τούτου δύναται νσ εχ- 
χωρη&ώσιν α: εισπράξεις εχ τον χατά τον παρόντα Νόμον 
πόρων του Τααείου ή να παραχωρτΛώσιν οπωσδήποτε εις 
στφάΰ.ειαν εν όλω ή εν μέρει.

'Ap-Spc 9

1. Πάντα τα δια την εχπλήρωσιν του εν άρ·5ρ. 1 του πα
ρόντος σκοπού του Ταχείου εισαγόμενα εχ της αλλοδαπής 
ή μεταφερόμενα εξ άλλων λιμένων του Κράτους είτε δια 
-άαλάσστ,ς είτε δια στ,ράς μηχανήταατα χαι εργαλεία πα
ντός είδους χαι υλικά, απαλλάσσονται, πάσης φορολογίας 
χ.α: παντός τέλους δηαοσίου, ή δημοτκιού ή οιουδήποτε ειδι
κού αετ’ έγγραφον ίεόαίωσιν του Προέδρου της Επιτροπής 
του Ταμείου προς τον αρμόδιον Τελώνην περί της χρησιμο- 
ποιήσεως των εισαγαμένων υλικών και της ποσότητας αυτών.

Άράρο 10

1. Πάσα δια λ/σμόν του Ταμείου πληρωμή ενεργείται 
δι’ επιταγής του Προέδρου της Επιτροπής του Ταμείου επί 
της Τραπέζης της Ελλάδος εχδιτομένης εντός των πιστώ
σεων του πρ/σμ,ού του Ταμείου χαι στηριζομενης εις τα νό
μιμα ϊιχαιολογητιχά. εφαρμοζεμένων χατ’ αναλογίαν των οι
κείων διατάξεων του Λογιστικού Νόμου «περί αναγνωρίσεως 
χαι εχχαάαρίσεως δαπανών».

2. At επιταγαί αύται προ της εις εξόφλησιν αποστολής 
'θεωρούνται υπό του παρά τω Ελεγκτικώ Συνεδρίω αρμοδίου

παρέδρου χατά τας εν ισχύ·, περί προληπτικού ιλίγγου δια
τάξεις.

3. At εχδιδόαενα: γρηαατιχα! επιταγαί ν’ αναγραφωσι 
μόνον το εις τον δικαιούχον υπό της Τραπέζης της Ελλάδος 
πλη-ρωτέον ποσόν, σημειουμένου της αιτιολογίας του συνο
λικού ποσού, ήτοι του πληρωτέου εις τον ί ικαιούχν ή τους 
δικαιούχους και των διαφόρων κρατήσεων.

4. Δια τας διαφόρους κρατήσεις ας -5α τηρήτα: εν ι
δία στήλη εκάστης μερίδος ο σχετικός λ/ισμός εν τοις όι- 
όλίοις της Επιτροπής του Ταμ.είου, 3α εχδίδωνται καν’ ε
ξαμηνίαν ή εις το τέλος εχάστου οιχον. έτους ιδιαίτερα: ε- 
πιταγαί επ’ ονόματι των υπέρ ων α: κρατήσεις δικαιούχων.

5. Δια τας επί αποίόσει λ/σμού εχοιδομένας χρηματιχας 
επιταγάς δια πάσης φύσεως δαπά/ας. σχετικός προς την 
εχπλήρωσιν του σκοπού του Ταμείου και την λειτουργίαν των 
σχετικών υπηρεσιών αυτού, η όεώρησις και η πληρωμή γί
νεται δι’ ολόκληρον το εν εν.άστη επιταγή αναφερομενον πο
σόν.

G. Η Τράπεζα της D-λάδος εξοφλούσα τας επιταγάς 
προς τους δικαιούχους άγει εις χρέωσιν του οικείου του Ί α- 
μείου λογαριασμού τα ποσά τούτων.

Άρ3ρο II

1. Πάσα η κατά την 31 Μαρτ. 1936 υφισταμένη περιουσία 
η ανήχουσα εις το ::α του Δ'^τος της 23 Νομέ. 1931 (E.K. 
393/1931) καταρηη-ύίν και δια του παρόντος ανασυνιστώμε- 
νον Ειδικόν Ταμείον Μηχανημάτων λιμενικών έργων, ως και 
πά"σ γενομένη ή γενησομίνη τυχόν μέχρι της άνω ηαερομη- 
νίας επαύξησις a.-.ης, περιε/.ύούσα δε εις το Δημόσιον δυνά
μει του ανω-έρω Δ/τος. περιέρχεται από 1ης Απρ. 1936 εις 
το Τσμείον τούιο. εις ο μεταόιόάζοντα: και πάσαι αι μέχρι της 
ημέρας τούτη, νομ μοι υποχρεώσεις του Δημοσίου. Κατ' εξαί- 
ρεσιν το Δάνειον if Vi 1931, το συναφ-3ίν παρά της Ε-ί'νικής 
Κτηματικής Τρσπεζηϊ της Ελλάδος εξακολουθεί αποτελούν 
μέρος του Δημοσίου χρέους της υπηρεσίας αυτού αναγραφόμε
νης εις τον ΙΙρ/ομόν του Κράτους, επί απολήώει ίσου ποσού εν. 
των προσόδων ιθ. ανασυνιστωμένου Ταμείου.

2. Μέχρι τύλους Ιουν. 1936 3έλει μεταίιδασ-όή υπό του 
Δημοσίου εις την Τράπεζαν της Ελλάδος δια λ/σμόν του Τα
μείου και το κατά την $}!ην Μαρτ. 193*' απομίνον τυχόν πι
στωτικόν υπόλοιπον των εν τω δη,μοσίω προ/σμώ χρήσεως 
1933—36 αναγ,'ίραμμένων πιστώσεων των αφορωσών την Υ
πηρεσίαν Μτχ/ι-ων Λιμενιχ,ών Έργων.

3. Τα μέχρι της 31 Μαρτ. 1936 υπο λιμενικών Ταμείων 
οφειλομενα οι' εργασίας εκτελεσ-ύεισας υπέρ αυτών υπό της 
Υπηρεσίας Μηχανημάτων Λιμενικών Έργων, εκχωρούνται δ-- 
νπμει του παρόντος εις το Ειδικόν Ταμείον Μηχ των Λιμενι
κών Έργων ι.α; ν.στατί-ύεντα: αερίμνη τω-> αρμοδίων λιμεν. 
Επιτροπών δια ομον αυτού εις την Τράπεζαν της Ελλάδος.

' Αρ3ρο 12

«1. Τα της οτγανωοεως και συν3έσεως των υπηρεσιών το E'
er/, ο ύ Ταμείο.., ;α της πρεσλήψεως. καταστασεως. μονιμότη
τες. προσόντων, αδειών απουσίας εν γένει. εξόδων νοσηλείας, 
προαγωγής. προτυετων αποζημιώσεων, ασφαλίσει»; κ.λπ. τον 
διοικητικού και τιχνικού προεωπικού το. Τεχνικού Γραφείο, 
κα: του προσωπικού των πλωτών μηχανημάτων του Ειδικού 
Ταμείου, ως και το τη; αρμοδιοτητος και των αν.ύηκόντων 
α. ου. κα3ομισ3ησοντα: δια Β. Δ των εκδιδομόνων πεοτατε: 
των Υπουργών Συγκοινωνίας κα: υικονομικών.

2. Κατά τον αυτόν τρόπον κα·5ορ:σ3ήσοντα:. τα της εισπρά- 
ξεως των προσόδων του Ειδικού Ταμείου, τα των υποχρεώ
σεων κα: της ε-ό-υνη; των εντεταλμένων την όεόαιωτιν και
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αυτών. τα του ν.αταττ::μού ν.εφα/.αίου αζοτοε-εως 
ί(^ ·*τ,·/Χ'ηχ2-.ω·. /.a: της ίιαδέτεω; αυτού, τα τον ζληρωμών 
Ijj.j Ταμείου 7.2: των ειαφόρων ν.ρατήτεων. τα υζτ της Εττ.τρο- 
_,. Ταμείου τηρούμενα όιόλία εν γίνει ν.α: τα του τροζου 
τη: ττρητεω; α.των ν.α: τα τη; καταγραφής ν.α: εν.τιμήτεως 
Τη: ζεριου-ινς --·.· γίνε: του Ταμείου».

Π ζα:. 1 αντω.ατεατάδη ο:α των ως άνω zap. I ν.α·. 5 ό:α 
του α?νρ. 3 Λ I- J157 1038.

2. Δια Β. Λ -,των καδο: ιοδ ήο ον τ α: α: υζοχρεώαεις των Λ:- 
•χενινών Ταμείων ο:α λ/σμόν των οζοίων γίνονται αι εεγαϊια: 
::α των μηχ/των του Ταμείου, το ζοζόν των ζρον.αταόολών. ο 
τ:όζος της οτνα·;/.αττικής ειοχράςεως αυτών, α: όατάνα: και 
το ζοτοατόν αζοοοαοεως. οι’ ων καταλογίζεται εν.αττον Λ:μεν. 
Τ-αείον. ο τρό.το: ικν.αδαρίαεως ή αναγκαατ:κής ειτζοάςεως 
αυτών.

3. Λ:' εαα:Γετ:..ως εζε:γού:α; ζε::ζτώ-ε:ς εζιτρέζετα: ίνα 
ν.α·.οζ:ν εγν-λε;·': το- Υζουργείου Συγοινωνία; το ενδιαφερό
μενον Λιμενικόν Ταμε:ον αναλάόη αζ ευδείας την ζληρωμή> 
τ-ν οαζανών ζροοωζινού ναι λο’.ζών εςόοων λειτουργία; των 
μηχανημάτων, ε/.ειυον το τχετιν.όν ένταλμα εζ! αζοεό-ε: λογα- 
ρ:α:μού εζ’ εν'ματ: μέλους της Λιμενική; Εζιτροζής ή υζαλ- 
λή/ων του Λιμενικού Ταμείου ή 'ημοτίου υζαλλήλου νατά τα; 
ίτ/υού-ας τχ;τι/.α: ::ατάςε·.ς του Νόμου ζερί Λ ημοτίου Λογ:- 
οτ:νου.

•5. «Δια Β. Δ των ζροτάτε·. του Τζουργού της Σνγνο·.νώ
νιας εν.οοδηεομένων νάνον.-δήτεντα·. τα της εντελέιεως των 
ζρομηδειών. ε.τ::/.ευών. διαρρυδμίτεων, τυντηρήτεως. φυλά- 
ςεως, μεταφορών, ατοαλίαεων των ζλοίων. μηχανημάτων. ερ
γαλείων κ»· εζαριηματων αυτών εις όάρος των χρηυιμοζοιού- 
ντων αυτά, τα της χορηγήσεως ζαγίας ζροκαταόολή; οια την 
ον ·(ενει λειτουργίαν του Ταμείου να· την εντέλεσιν των εργα
σιών ν.α: της υζηοεοιας αυτού ως ναι ζατα :·α την ενζλήρω- 
τ:ν του τνοζου α. :ςύ τχετική λεζτομέρεια».

Η zap. * αντινατεατάόη ως άνω οια του άρδο. 3 Α.Ν. 
1137/1938.

Εις εντέλε-:ν του άρδρ. 12 εςεοόδηταν τα:

7· Β.Δ. 3/20 Αζρ. 193G ι.ΦΒΚ Α’ 170) ζερί εντελέ 
τεω; του Α.Ν. της 25.1.36 zip! τυττάτεως ΕΤΜΛΕ.

;ι Β.Δ. 10/17 Δεν. 1938 (ΦΕΚ Α' 473) ζερί οργα 
νώοεως να: τυννέιεως της υζηρετίας του Ε.Τ.Μ.Α.Ε. ’'το: 
οζοίου τα άρδρ. 2—12 να: I 4 νατηργτηύηζαν ο:α του Β.Δ 
731/1970 (ι'νατωτ. αρ:δ. 10} το οε άρδρ. 13 ίίΐτηρη-Si 
εν ι7/!>·. ως ζρος το ζρο:ωρ:νόν ζροοωζιν.όν των ζλωτών μη
χάνημά των να: του Νεωλκείου του Ταμείου). τροζοζο:η-5ί\ 
υζό των Β.Δ/των της I/O Οντ. 1930. της 18 Ιουν./1 Ιουλ, 
J 932. ΦΕΚ Α’ 173 (το οζοίον. ζλην του άρ-Sp. 1 zap. 4 
να: άρδρ. 6. ναττεγήδη δια του Β.Δ. 713/1970. νατωτ 
αρ:δ. 10^ να: της 24 ΝοεμΝΙΟ Δεν. 1954 (ΦΕΚ Λ' 303)

γ) Β.Δ. 28 Νοεμ./ΙΙΔεν. 1939 (ΦΕΚ Α' 535) ζερ
εντελέ-εως των ζρομηύειών. εζιτκευών. ατραλίτεω·' κ.λζ 
των μηχανημάτι·>ν του ΕΤίΜΛΕ να: ζερ! ζαγίας ζρονα· 
ταίολτς του άνω Τα-κείου. τοοζοζο:ηδέν δ:α τοιν Β.Δ. S/13 
Φεόρ. 1945 (ΦΕΚ Α' 28', 232 της 26 Μα:τ./2 Αζο. 1963 
(ΦΕΚ Λ'57). Π.Δ. 418 τη: 19/23 Νοεκ. 1973 (ΦΕΚ 
Α' 309. Π.Δ. 238 της 8/14 Λζο. 1976 (ΦΕΚ A' 80V

:) Β.Δ. 9/18 Δεν. 1952 'ΨΒΚ Α' 339) .τεεί των όρων 
της ζαραχωρήτεω: να: χρητιμοζοιήοεως των μηχανημάτων 
του ΕΤΜΛΕ τροζοζοιηδέν δ:α του Β.Δ. 13/20 Μαρτ. 
1953 (ΦΕΚ Λ' 72).

Το άνω Β.Δ. 9/18 Δεν. 1952 τροζοζοιήδην.ε αζό το Π.Δ. 
222'27 Αζρ. — 13 Ιουν. 1984 (ΦΕΚ Α' 83;. (Δ-.όοδ. 
Γοαλμ, ττο ΦΕΚ Λ' 101/11 Ιουλ. 1984).

Άρύρο 13

1. Η εζοζτεία του Υζουργείου Συγκοινωνίας εζ: του Ταμείου 
να: εν γίνε: τα της υζηρε-’.ας αυτού υζάγοντα: ε:ς την α:- 
μο::ότητα της Δ:ευνύν-εω: Α’.μεν.νών Έργων τη; Γεν. Δ:ευ- 
■δύντεως των Δημοαίων Έργων.

2. Εζ! του ζ:οαωζ:νού του υζηρετούντος εζ! των ζλωτών 
μηχανημάτων του Ταμείου :εν έχουτ:ν εφαρμογήν α: ::ατά· 
ξε:ς του Εμζορ:νού Νόμου, αλλά μόνον α: ο:ατάςε:ς του ζα- 
ρόντος. του νατά το άρδρ. 12 zap. 1 τουτου Β. Δ''το: ν.α: 
του νατά το άρ-Sp. 1 ί zap. 4 νανον.τμολ

3. Ο: υζάλληλο: του Τααείου δεωρούντα: Οημότ:'-: υζά’/.- 
ληλο:. υζόζΐίντα: όε ωο εν. τούτου ε:ς zarac τας εν. των 
’.-χυόντων νόμων αυνεζείας ::α ζάταν άρνητ:·/. ζαράόατ:·/ ή 
υζέρόα::ν του :::ου ναδήνοντος.

Άρύρο 14

Μεταίατ:ν.αί ϊ:ατάξε:ς

1. Καταργούντα: αζό 1ης Αζρ. 1936 ο Νόμ. 6178 της 
9 Ιουλ. 1934 ιιζερί της υζηρετίας Μηχανημάτων Λ:μεν·.·/.·ώ·.· 
Έργων», να: ζάντα τα ν.ατ εςου-;ο:ότη::ν τούτο- εν.οοδέντα 
Δ-τα. το αζό 14 Αυγούττου 1932 Δ Λια «ζερ: ρυδμίτεως 
του τρότου τη; εφες/,ς ό:εςαγωγής τη; υζηρετίας του LV 
·ό:νού Ταμείου Μηχανημάτων Ανυ.ενικών Έργων», το Ν.Δ. 
της 6 Αζρ. 1935 «ζερ: οργανώτεως ν.α: τυνδέτεως της 
Γζηρετίας Μτχανηυάτων Λιμενικών Έργων», το Ν.Δ. 6 
Αζρ. 1935 «ζερί τροζοζο:ήτεως του άρδρ. 1 του Νόμου 
G17S. το αζό 12 Αζρ. 1935 Ν. Δ/μα «ζερ: του χρόνου 
υζηρετίας των μονίμων .ζαλλήλων τη; -τηρετία; Μηχανη- 
ν.άτων Λιμενικών Έργων» να: ζάτα οιάταζις Νόμου ή ει- 
ct/.ού τοιούτου. αντιν.ειμένη ε:ς τον ζαρόντα.

2. Α: οργαν.ναί δέτεις a: ota του Δ/τος της 9 Αυγ. 
1934 «ζερ! οργανώτεως ν.α: τυνδέτεως της Τ.Μ.Λ.Ε.» ζρο- 
β/.εζόμεναι. ναταρ··ούντα: αζό 1ης Αζρ. 1936.

3. Μέχρι της νατά την zap. 1 του άρδρ. 12 οργανώτεως 
να· ανατυνδέτεως των υζηρειιών του Ταμείου η υζηροτία 
αυτού να: των ζ/.ωτών μηχανημάτων δα εν.τελείται ::ν του 
οφιατχμένου ζροαωζινού.

4. Δ:α Κανονιτμού. ναταρτι'Αμένου υζό τη; Εζιτροζής τυυ 
Ταμείου ν.α: ν.υρουμένου ο:’ αζοφ-άτεως του Τζουργού της 
Συγκοινωνίας, ν.ννονμοντα: ο τρόζο; εργατίας ν.α: λε:του:- 
γίας εν γίνε: των τν.αφών. α: τνετινα! υζοχρεώτεις του 
ζροτωζιν.ού να: α: ώρα: να: ημέρα: εργατίας αυτού.

5. Αι οιατάςεις του ζαρόντος. ως ν.α: α: εν ιτχύ: λοιζα! 
::α:άςε:ς Νόμων. Ν. Δ''των ν.α: Δ/των ζερ: λιμένων ν.α: 
Λνεενιν.ών Ταμείων, όύναντα: να ν.ωοεν.οζοιηδώτ: ο:α Ιΐ. 
Δ/τος ε:ς ενιαίον κείμενον υζό τον τίτλον «Κώ2:Ξ Νομο- 
δεοίας ζερ! 7.:μ.ενων ν.α: Αιμεν. Ταμείων», μεταόαλλομέντς 
της τειράς των άεδρων. ζαραγράφων να: εοαφίων ν.α: εζι- 
τρεζομένης ζάτης γραφικής μεταίολής χρητίμου ζρος τον 
ον.οζύ·/ της κω::νοζο:ήτεως. άνε- όμως αλλοιώτεως της 
έννοια; του κειμένου, εν.άττη; ειατάςεως.

Ε:ς τον εζ: της Συγκοινωνίας Τζοοργόν ανατίνεται η 
οτμοτίευτις ν.α: εκτέ/.ετ:; του ζαρόντος. ούτινος η ιτχύς ά:- 
χετα: αζό της ετμοτιεύτεω; αυτού εν τη Ε-φημεοόο: τη; 
Κυίερνήτεως.

2. Π.Δ. της 27.11 Ί 4.12.1926 «ζε:! /.ωοινοζοιήτεω: 
των ζερ! τυττάτεως Τεχνικού Εζιμελητηρίου κειμένων ό:α- 
τάςεων» (ΦΠΚ Α' 430'. όζο): τροζοζο:ήδηνε με το Ν.
I ·:86/] 9.84 «τροζοζοίητη των οιατάΐεων του Τεχνικού 
Εζ:υ.ελητηρίθυ Κλλάοα:·· ι ΦΕΚ Λ’ 161).

Άρύρο 16 

Εκλογές Τ.Ε.Ε.
6. Με Π. Δ/γμα. ζου εκοίεεται κε ζρότααη του 1‘ζουρ- 

γού Δημ.οαίων Έργων, ρυδμμετα: κάδε δέμα ζου αναφερε-
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“a·, στη διεξαγωγή των εκλογών και κυρίως τ3 -δέματα του 
αναφέροντα: στη δημοσίευση της τροκήρυξης των εκλογών, 
στον καδορισμό εκλογικών περιφερειών. στην υποόολή των 
υποψηφιοτήτων. στα ψηφοδέλτια. στην αναγραφή των υπο- 
ύηοίων στα ψηφοδέλτια χα: στον τρόπο που εκδηλώνεται η 
προτίμηση τρις κάποιου; 37' αυτούς, στην κατανομή των 
υπολοίπων c= όσες περιπτώσεις δεν άρχουν για την κατάλη
ψη έΐσας. στον τράτο με τον οποίο επιτυγχάνεται η κατά 
νομούς ή περιφέρειες αντιπροσώπευση μέσα στον ολικο α- 
ρι-δμέ εδρών του αντιστοιχεί σε κάδε συνδυασμό υτοψηφίοιν 
ή μεμονωμένο υποψήφιο. στην επιλογή -δέσεως ατό πρόσωπα 
του εκλέγονται και ταυτόχρονα συμμετέχουν στα όργανα ένε- 
χα άλλης ιδιότητάς τους, στη μη άσχηση του εκλογκιού δι
καιώματος για την εκλογή οργάνων των Περιφερειακών 
Τμημάτων ατέ εκλογείς του ψηφίζουν εχτός της περιφέρειας 
του τυτηχατος. στον αρι-δμό των εκλογικών τμημάτων σε 
κάδε έδρα νομού χαι στη σύνδεση των εφορευτικών επιτρο- 
τών. στη σύσταση Κεντριχής Εφορευτικής Επιτροπής,. στη 
συγκέντρωση των αποτελεσμάτων ν.α·. την ανακήρυξη των 
επιτυχόντων. στον τοοτο ανακήρυξης αυτών και γεν.χά στις 
δαπάνες, στην οργχ>ωση χα; διεξαγωγή των εκλογών χσ; 
στην εξαγωγή του αποτελέσματος τους. Με όμοιο Π. Δ/γμα 
ρυ-δμίζεται χαι χάιδε -δέμα σου αναφέρεται στην εποπτεία 
πάνω στη διενέργεια των εκλογών χα; στην αντικατάσταση 
ή ατνσκλήρωση μελών στις περιπτώσεις του δεν ορίζεται η 
«ντ:κατασταση ή χιαπλήρωση με το νόμο αυτόν.

Αρ-δρο 13

4. Ο: ταρ. .3. 4. G και 8 του άρ-ΰρ. 8 έχουν ανάλογη εφαρ
μογή κα: για τη Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμή
ματος.

ο. ΧΑ. 3905 της 10/ιΙίΙ Νοεμ. 1958 «Περί επιβολής 
ειδικών τόρων υτέρ του Ταμείου Βδνοχής Οδοποιίας δια 
την βελτίωσιν του δικτύου των οδών της χώρας Αστυνομίας 
των οδών και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ Α' 196;.

Άρ&ρο 3

1. Πας οδηγός τροχοφόρου οχήματος ατοφεύγων δια της 
χρησιμοποιήσει»; παρακαμπτήριων οδών ή κα-S’ οιονδή-οτε 
έτερον τρόπον. την καταβολήν του επιβεβλημένου ετί των ο
χημάτων των κυκλοφορούντων ετί των Βδνικών οοών. προσ
θέτου τέλους κυκλοφορίας (διοδίων) τιμωρείται δια προστί- 
μου 1.000 μέχρι 2.000 δραχμών επιβαλλόμενου ταρά του 
Διοικητού του αρμοδίου τμήματος της Ττηρεσίας τροχαίας 
κινήσεως.

2. Το άρδρ. 8 του Ν.Δ. 3990/1959 «τερί ανα-δέσεως 
εις Αστυνομικός Αρχάς της εκ.δικάσεως αστυνομικών παρα
βάσεων τιμωρούμενων δια προστίμου. συμτληρώσεως του Νόμ. 
4841/1930 σερί αυτοκινήτων και άλλων τινών συναφών δια
τάξεων» ως η διάταξις αύτη ετροποποιή-δη και συνεπληρώ- 
■δη δια του Ν.Δ. 355/1969 «τερί αντικαταστάσεως του άρδρ. 
8 του Ν.Δ. 3990/1959 κ.λτ.» εφαρμόζεται και ετί των τε- 
ριττώσεων τη; προηγουμένης ταραγράφου. Η αφαίρεσις της 
αϊείας οδηγού και κυκλοφορίας του οχήματος διενεργείτα: 
ασχέτως του κατά την τροηγουμένην ταράγραφον τροστίμου».

Η ταρ. 2 αντικατεστάδη ως άνω δια της ταρ. 6 άρ-Sp. 4 
Ν.Δ. 393/1969 (κατωτ. αριδ. 67).

3. Η μεταβολή του τέλους κυκλοφορίας (διοδίων) ατο- 
δεικνύεται μόνον δια ετιδείξεως της εγγράφου ατοδείξεως 
πληρωμής. η-ν οι οδηγοί υτοχρεούνται ότω; φυλάττωσι μέχρι 
τέρατος της ετί της Εθνικής οδού διαδρομής των.

5. Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
•δεμάτων» (ΦΕΚ Α’ 23).

Άρ-δρο 26

4. Οι ταρακείμενοι στις οδούς χώρο: του αναφέροντα: στο 
άρδρο 4 ταρ. 1 του ΝΑ. 3905/1958 (ΦίΕΚ Α 196), ότως 
συμτληρώδηχε με το άρ-Spo 4 του Ν.Δ. 393/1969 (ΦΕΚ Λ 
28-1), ανήκουν στην οιτοχλειστιχή εκμετάλλευση του Ταμείου 
Ε-δνικής Οδοτοιΐας (Τ.Ε.Ο.).

Ap-Spo 8

Ά:-δσο 2

1. Υποχρεως δια την άμεσον καταβολήν του τέλους εις τα 
εντεταλμένα όργανα είναι ο οδηγός. Εν τεσιττώσε: συστρο- 
τίας. αρνήσεως ή διαφυγής του οχήματος υτόχρεως ετίσης 
είναι κα: ο ιδιοκτήτη; τούτου, δια δε τα Εταιρεία; υτόχρεως 
•δεωρειτα: ο εκτροσωτών ταύτην.

: μη καταίάλλοντες αμέσως το τέλος2. Ο: ταρσδάται ο: μ 
τιμωρούνται υτέ του αρμοδίου Π τα-.χα.ατοδικείου κατότιν μη. 
ν ~ ε Ci) ^ των £ ν τι τ ζ ν ω ν την ειζ"ζζ 2 ζ ιν c “yavtov y.z 2-
τήσεως 3—10 ημερών και δια τροστίμου ίσου τρος το 20/πλά- 

σιον του κεκχ/ονισμένου τέλους, εσαεμςζομένων ω; τοοσ την 
εκοίκχσιν των παραβάσεων τούτων των ά:·δσ. 409-413 του 
Κώοικος Ποινικής Δικονοα'ας.

Το οφοι.'.ομενον υτο των παραβατών τέλος κ.α-, το τ:ό- 
τιμον ειστεάττοντα; υτο του Γραμματέας του Πτσιτματο- 
ικ-είου ταυτοχσόνως

2. Αν η αύξηση των αταραιτττων για την αρτιότητα ή 
λειτουργικότητα του έργου εργασών συνετάγετα; αύξηση με
γαλύτερη του 505έ της συμίατικής δατάνης κά-δε ομάδας ομο- 
ειδών εργασιών, ότως ο: ομάδες αυτές προσδιορίζονται με τη 
σύμίαση. ο εενάδοχος μτορε! να αρνη-δεί την εκτέλεση των 
ετιτλέον τοσοτήτων. Στην τεριττωση αυτή ο: ετιτ/.εον
εργασίες μτορε! να εκτελεσ-δούν ή με τον ίδιο ανάδοχο. αν γί
νε: ιδιαίτερη με αυτόν συμφωνία για τις τιμές τους τσιν ατο 
την εκτέλεση των ετιτλέον εργασιών ή με άλλο ανάδοχο ή 
ατολογιστικά με αυτετ:στασία ή με υτεργολαδίος υτοχρεωτ·- 
κ.ές για τον χάδοχο.

Άρ-δρο 6

5. Ότχ/ τρόκειτα: για σημαντικά ή τεχνικά πολύπλοκα 
ή εξΐΐδικευμένης τεχνολογίας έργα στο σύνολο ή τμήματά 
τους ή εάν υτάρνε: γενικά αδυναμία για το χ^εδιασμο. με-

::*/.ών ζ:Ε:£ων 7.21 7.772- /.ετη. ε/.ίγ/c με/.ετης.

τη; Ελλ^ζο; \ό~'2:·.7- την τί/νίΤ-η υΓη?Σ?ΐ2 *
ω; zccz&v ajToy. τρε-εΤ7! η σν7'5ετη τ.2

Z3ZD τ αλλ&ε2“ό ot/.c
ογτ,. τιμωρείζζ: 7.ζ: ?:ζ η τη αελέττ η τον £λί

νωνιών κα: Δημοσίων Έ:γων.

5. (Καταεγήδηκ:
1986 ■ ΦΕΚ Λ* 14!

ατο την σαε. ί 15 No υ. 1Π 47/
ε::·δ. 95

4. Λ.Ν. ! 13 της 24'ίϋ Λυγ. ]9(»7 «τερ: ετιδολη; σεοσδί-
TC'j 7.'J7./*£Z ΖΖ ’.ΖΖ Ξ77: TO)V JCTCOV TiOV /.ΟΣΣΖί-·*

ντων ετ: τη; οδικής αετηρίας Λαμίας — Αλμυρού — Βελε- 
στινον — Λαεισησ κα: άλλε·>ν τινων διατάσεων» ίΦΕΚ \*
147).

η ιείοικ.α. συγκεκριμένου έργου η τμήματος η ομαεας ομο- 
ειδών έργων. Η ανά-δεση γίνεται με σύμόαση του τροσδιορ'.- 
ζε: κα: τη σχετική αμοιόή χωρίς δέσαευση ατο τις διατά
σεις'για τις ααοιδές μηχανικών ή· άλλες σχετικές γενικες 
ή ειδικές διατάξεις. Ο τεχνικός του αναλαμόάνε· κα-δήκο- 
ντα σύμφωνα με την ταρά-ραεο αυτή -/.α; τα τροσωτα του 
χρησιμοτοιεί για την εκπλήρωση των υτονρεωσεων του ουμ- 
οωνα υε τη σύμόαση υτέχουν τισ ευδύνες δημόσιου υπαλλή
λου. Η διάταξη του άρ-δρου 14 σχετικά με τη συνομολόγηση 
διαιτησίας εφαρμόζεται κα: στις περιπτώσεις αλλοδαπού συμ
βούλου.


