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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
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του άρθρου 261 του ίδιου κώδικα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/26.7.1985, τεύχος Α') σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (ΦΕΚ 51/24.4.1986, τεύχος Α').
3. Την πρόταση του κοινοτικού συμβουλίου Ριζοσπηλιάς του Νομού
Αρκαδίας που διατυπώθηκε στην 6/15.2.1987 απόφαση αυτού.
4. Τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών που διατυπώθηκε στο πρακτικό 2 της 27.11.1987.
5. Την 170 της 2ας Μαρτίου 1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

£46. Μετονομασία συνοικισμού της Κοινότητας Ριζοσπηλιάς της
Επαρχίας Γορτυνίας, του Νομού Αρκαδίας
1
247. Τροποποίηση του εδαφίου β" της παραγράφου 1 άρθρου 1 του
Κανονισμού της εν ταις πόλεσι και φρουρίοις υπηρεσίας των
Στρατευμάτων (ΦΕΚ 57/5.3.49 Τεύχος Α')
·
2
248. Σύσταση θέσεων προσωπικού στο Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας Αγιάσου Λέσβου «Η Θεομήτωρ»
3
249. Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού του
Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Πειραιά
4
250. Μείωση της εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου που καταβάλλεται στο ΙΚΑ από την επιχείρηση «ΛΥΔΙΑ Α.Ε.». . . 5
251. Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από την «Ελληνική
Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως Ανώνυμος Εταιρεία
(ΕΤΒΑ Α.Ε.)».
6
252. Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. από 13/
19.2.1936, του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ.
328/1963 «περί της άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου»
7
253. Δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής, πρόσδεσης και παροπλισμού πλοίων.
8
254. Τροποποίηση διατάξεων του ΒΔ 644/1967 «περί κυρώσεως
Κανονισμού περί ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων» (ΦΕΚ 198/Α/1967). . . 9
255. Συμπλήρωση του άρθρου 109 του Κανονισμού περί'εργασίας
επί των Ελληνικών Φορτηγών πλοίων ολικής χωρητικότητας 800 κόρων και άνω και ρυθμίσεις αχετικές με την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας
10

Τροποποίηση του εδαφίου β' της παραγράφου 1 άρθρου 1 του Κανονισμού της εν ταις πόλεσι και φρουρίοις υπηρεσίας των Στρατευμάτων
(ΦΕΚ 57/5.3.49 Τεύχος Α').

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Παύση καταβολής τόκων για νέες προαιρετικές προθεσμιακές καταθέσεις σε δραχμές του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στην
Τράπεζα της Ελλάδος
11

Άρθρο μόνο
Ο συνοικισμός Μικροχώριον της Κοινότητας Ριζοσπηλιάς της Επαρχίας Γορτυνίας του Νομού Αρκαδίας μετονομάζεται σε «Κάτω Ριζοσπηλιά, η».
Στον Υπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος διατάγματος.
.
Αθήνα, 9 Μαΐου 1988
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-Αθ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 9 του Ν. 660/77 «Περί
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Οργάνων της Ανωτάτης ΔιοικήΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
σεως και Ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α 218/77).
Διόρθωση σφάλματος στο Π.Δ. 420/87 αρμοδιότητας Υπουργείου
β. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 0 7 2 . 2 / 7 / Γ . 1564/6.11.86 κοινή
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας
12
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
ΧΛ-·.; Υπουργού Εθνική' "Αμυνας <.·Λνάθεοη "αρμρδιοτν;:·: ' Υ,^/^-^ύ
««Εθνικής Άμυνας στους Υφυπουργούς Εθνικής Άμυνας» (Φ^/Κ 7ο-*/
7.11.86 τεύχος Β').
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 2.46
(ΐ)
γ. Τη με αριθμό 197/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της ΕπιΜετονομασία συνοικισμού της Κοινότητας Ριζοσπηλιάς της Επαρχίας κρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, αποφασί-'
Γορτυνίας, του Νομού Αρκαδίας.
ζούμε:
~

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου II του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 76/1985, ΦΕΚ 27/1.3.1985 τεύχος Α), ως και

Άρθρο 1
Το εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού της εν
ταις πόλεσι και φρουρίοις υπηρεσίας των Στρατευμάτων, που κυρώθηκε
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ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 3.
Τεχνικό Συμβούλιο.

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο της «ΕΤΒΑ Α.Ε.» συγκροτείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΤΒΑ Α.Ε.» και αποτελείται
από:
α) Έναν Υποδιοικητή της «ΕΤΒΑ Α.Ε.», ως Πρόεδρο, που ορίζεται
με τον αναπληρωτή-του με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.
β) Τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας της «ΕΤΒΑ Α.Ε.»,
ως εισηγητή με ψήφο, με αναπληρωτή του ένα τεχνικό υπάλληλο της
ίδιας υπηρεσίας.
γ-δ) Δύο τεχνικούς υπαλλήλους της «ΕΤΒΑ Α.Ε.» διπλωματούχους
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου.
ε) Τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υποδιεύθυνσης του Δικαστικού της
«ΕΤΒΑ Α.Ε.», με αναπληρωτή του έναν από τους Δικηγόρους της ίδιας
Υποδιεύθυνσης.
2. Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της «ΕΤΒΑ Α.Ε.» που
ορίζεται με τον αναπληρωτή του με,την απόφαση συγκρότησης του Τεχνικού Συμβουλίου.
3. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις
οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφορίας ή γνώμης
σχετικά με τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιο.
4. Το Τεχνικό Συμβούλιο είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο
Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και δύο από τα μέλη του.
5. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψή·φος του Προέδρου.
6. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για τα θέματα που
ορίζει ο Ν. 1418/1984 και τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα καθώς
και για κάθε θέμα που παραπέμπει σ' αυτό το όργανο που είναι αρμόδιο
να αποφασίζει σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται και
στην υπηρεσία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης της πράξης, η κοινοποίηση
γίνεται προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Άρθρο 8.
Τελικές διατάξεις.
Τα θέματα που δε ρυθμίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος,
διέπονται από το Ν. 1418/1984 και τα Προεδρικά Διατάγματα και τις
κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του.
Άρθρο 9.
Έναρξη Ισχύος.
Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
Αθήνα, 23 Μαΐου 1988
^

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

Κ. ΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ

Άρθρο 4.
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Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. από 13/
19.2.1936, του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963
«περί της άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου».

Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη
μελέτη και κατασκευή έργων της «ΕΤΒΑ Α.Ε.» οι παρεκκλίσεις αυτές
εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.
2. Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από αντίστοιχα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
και του Αναπληρωτή Υπουργού* Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΤΒΑ Α.Ε.».

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του
Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού»
(ΦΕΚ 412/Α'/1934), όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.Δ. 1150/1949
(ΦΕΚ 249/Α71949).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α'/1985).
3. Την Υ 1321/25.9.87 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και
Τεχνολογίας
Κωνσταντίνου Παπαναγιώτου (ΦΕΚ 531/Β'/
30.9.87).
4. Τη 263/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας,
με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενεργείας και
Τεχνολογίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 5.
Διεθνείς -Διαγωνισμοί.
Η διακήρυξη και διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών για έργα που
αφορά το παρόν διάταγμα, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
της «ΕΤΒΑ Α.Ε.».
Άρθρο 6.
Χρόνος ισχύος προσφορών - Υπογραφή σύμβασης.
1. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών που προβλέπεται στα εδάφια 1
και 2 της παραγρ. 2 του άρθρου 23 του Π.Δ. 609/1985 μπορεί με τη
διακήρυξη να ορίζεται σε ενενήντα (90) και εκατόν πενήντα (150) ημέΓ
ρες αντίστοιχα.
2. Η σύμβαση εκτέλεσης έργου μπορεί να υπογραφεί και σε προθεσμία, μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες που προβλέπεται στην παραγρ. 2 του άρθρου 26 του Π.Δ. 609/1985 εφόσον συμφωνούν τα συμβαλλόμενα μέρη.
Άρθρο 7.
Αιτήσεις Θεραπείας.

ι

1. Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου, πο"υ ασκούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1418/1984, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΤΒΑ Α.Ε.», μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της «ΕΤΒΑ Α.Ε.».
2. Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στο Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 1.
- Τα όρια της εγκατεστημένης συνολικής ισχύος των 15 Κ\^ και
40 Κ\^ της Α' ειδικότητας, που ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 του από
13/19.2.1936 Β. Δ/τος, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 328/
1963, αυξάνονται σε 25 ΚΨ και 50 ΚΛ^ αντίστοιχα.
Το όριο της εγκατεστημένης συνολικής ισχύος των 75 Κ\^ της Γ* ειδικότητας, που ορίζεται στο άρθρο 2 του από 19/26.3.1938 Β. Δ/τος,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Β.Δ. 328/1963, αυξάνεται σε
100 ΚΨ.
Άρθρο 2.
Οι κϊί εοχο' ήζΒψ-ίχς Α' ειδικότητας 1ης κατηγορίας έχουν το δικαίωμα
της εκτέΛεσης και απλής εγκατάστασης Γ* ειδικότητας ισχύος μέ-ζρι
10 ΚΨ, όταν η εγκατάσταση αυτή εκτελείται μαζί με την εγκατάσταση
φωτισμού και αποτελεί με αυτή ενιαίο έργο ηλεκτρικής εγκατάστασης.
Οι κάτοχοι άδειας Γ' ειδικότητας 1ης κατηγορίας έχουν επίσης το δικαίωμα εκτέλεσης εγκατάστασης Α' ειδικότητας φωτισμού μέχρι
15 ΚΨ σε ενιαίο υφιστάμενο έργο εγκατάστασης φωτισμού και κίνησης.

1981
Άρθρο 3.
Οι άδειες εγκαταστατών Α' και Γ' ειδικότητας, θεωρούνται κάθε 3
χρόνια από την αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία του ΤΒΕΤ, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον προσκομιστεί και βεβαίωση της οικείας
Οικονομικής Εφορίας, ότι ο αναφερόμενος σ' αυτήν τυγχάνει επιτηδευματίας φορολογούμενος και ασκεί το επάγγελμα του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου. Ως οικεία Οικονομική Εφορία νοείται εκείνη όπου η έδρα
του εργαστηρίου, του καταστήματος ή του Τεχνικού Γραφείου του ενδιαφερόμενου.
"*'
Άρθρο 4.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.Δ. 1116/1942 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 390/1941 "περί ρυθμίσεως
της υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και εργατών Ο.Λ.Π."
ως και των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 53/
Α'/13.3.1942), που κυρώθηκε με την 306/1946 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 179/
Α/1946).
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Α.Ν. 1547/
1939 «περί τρόπου επιβολής φορολογιών κατά Νομοθετικήν εξουσιοδότησιν» (ΦΕΚ 1/Α/3.1.1939).
4. Τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 2008/
1942 «περί τρόπου υπολογισμού λιμενικών φορολογιών κ.λπ. (ΦΕΚ
319/Α/1942) «περί τρόπου υπολογισμού λιμενικών φορολογιών κ.λπ.
(ΦΕΚ 319/Α/1942) που κυρώθηκε με την αριθμ. 306/1946 Π.Υ.Σ.
(ΦΕΚ 179/Α/1946).

Μετά την επιτυχή εξέταση για απόκτηση άδειας εγκαταστάτη Α' ή Γ'
ειδικότητας, χορηγείται από την Υπηρεσία, άδεια επίβλεψης των εγκαταστάσεων της αντίστοιχης ειδικότητας, χωρίς πρόσθετα δικαιολογη1
τικά ή άδεια εγκαταστάτη, εφόσον προσκομιστούν στην Υπηρεσία:
α) Βεβαίωση της Οικονομικής Εφορίας του ενδιαφερόμενου ότι έκανε
' έναρξη της άσκησης του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου, και
β) Απόδειξη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ότι καταβλήθηκε ποσόν είκοσι χιλιάδων δρχ., ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που αναλαμβάνει.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 649/1977 «περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων εις το Υπουργείο Δημοσίων Έργων κ.λπ.» (ΦΕΚ 212Α/
3.8.1977).

Άρθρο 5.

7. Την αριθμ. 42/1988 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Αναπληρωτή Οικονομικών
και Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

Οι κάτοχοι άδειας εγκαταστάτη Α" ειδικότητας οποιασδήποτε Κατηγορίας έχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της ειδικότητας τους μέσα στα όρια της ισχύος σε ΚΨ της άδειας
τους, ανεξάρτητα από την ιδιαιτερότητα και μορφή του χώρου εγκατάστασης (Γραφεία, κατοικίες, καταστήματα κ.λπ.) με την υποχρέωση να
τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
Άρθρο 6.
Η απαιτούμενη από τις ισχύουσες διατάξεις Προϋπηρεσία για την
απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου αποδεικνύεται
με σχετικό πιστοποιητικό του εργοδότη, που εκδίδεται με βάση τις αντίστοιχες μέρες στην ασφάλιση του ΙΚΑ. Το πιστοποιητικό αυτό θεωρείται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις από τον αρμόδιο επόπτη εργασίας.
Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας εκδιδόμενα από εργοδότη, χωρίς την
απόδειξη της ασφαλιστικής κάλυψης για τον αντίστοιχο χρόνο προϋπηρεσίας μπορούν να γίνουν δεκτά μόνον εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία ύστερα από σχετική έρευνα η πραγματική απασχόληση
του ενδιαφερομένου.
Άρθρο 7.
Από την ισχύ του παρόντος διατάγματος καταργούνται οι διατάξεις
που αναφέρονται στην άδεια Α' ειδικότητας 2ης δις κατηγορίας καθώς
και κάθε άλλη διάταξη, που αντίκειται στις ρυθμίσεις του διατάγματος
αυτού.
Άρθρο 8.
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Αναπληρωτή Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

6. Την αριθμ. Υ1362Α/5.10.1987 απόφαση του Πρωθυπουργού
«καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
Γεωργίου Πέτσου» (ΦΕΚ 535/Β/5.10.87).

Άρθρο 1
Τα υπέρ των Λιμενικών Ταμείων δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής, πρόσδεσης και παροπλισμού που βαρύνουν όλα τα πλοία και πλωτά
ναυπηγήματα, με εξαίρεση τις κατηγορίες των πλοίων που αναφέρονται
στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος, καθορίζονται σε ποσοστό σαράντα στα
εκατό (40%) επί των αντιστοίχων .δικαιωμάτων που ισχύουν στο Λιμάνι του Πειραιά, με βάση το τιμολόγιο του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 2
Ο καθορισμός του ποσοστού του προηγούμενου άρθρου θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, όπως παρακάτω:
α. Ποσοστό είκοσι στα εκατό (20%) με την έναρξη ισχύος του παρόντος επί των αντιστοίχων δικαιωμάτων του Ο.Λ.Π. και
β. Ποσοστό σαράντα στα εκατό (40%) κατά εξάμηνο από την έναρξη
ισχύος του παρόντος επί των αντιστοίχων δικαιωμάτων του Ο.Λ.Π.
Άρθρο 3
1. Τα υπέρ των Λιμενικών Ταμείων δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής, πρόσδεσης και παροπλισμού που βαρύνουν ειδικά τα Ε/Γ
πλοία κάτω των 300 κόρων ολικής χωρητικότητας (ΚΟΧ) υπό ξένη
σημαία, τα οποία μεταφέρουν επιβάτες, με εισιτήριο ή ολική ναύλωση,
από Ελληνικούς λιμένες κατ' ευθείαν στο εξωτερικό, καθορίζονται όπως
παρακάτω:
α. Δικαιώματα προσόρμισης κατά κόρο ολικής χωρητικότητας δρχ.
50.
β. Δικαιώματα πρόσδεσης ή παραβολής κατά κόρο ολικής χωρητικότητας δρχ. 85.
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γ. Δικαιώματα παροπλισμού για τα ευρισκόμενα στην άγκυρα κατά
κόρο ολικής χωρητικότητας δρχ. 25.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

δ. Δικαιώματα παροπλισμού για τα ευρισκόμενα σε πρυμνοδέτηση
κατά κόρο ολικής χωρητικότητας δρχ. 35.
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
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2. Με τα δικαιώματα της προηγούμενης παρ. 1 του παρόντος άρθρου
βαρύνονται και τα Ε/Γ πλοία με ξένη σημαία πάνω από 300 ΚΟΧ,
εφόσον εκτελούν ίδιους ή παρεμφερείς πλόες με εκείνους που εκτελούνται από τα αντίστοιχα Ε/Γ κάτω των 300 ΚΟΧ.
Ως παρεμφερείς.; -:λο~ς θείορχΐ',ν·*; ^<>·^Ή π?,~ 'χ^ν ·(·· ίδιο ':; ;Ί-.-,.Ονικό λιμάνι απόπλου *πό την Ελλάδα και το ίδιο ή γειτονικό λιμάνι προορισμού στο εξωτερικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδαφ. 7 του άρθρου 20 και του άρθρου 22
του από 14.1.1939 Β.Δ. «περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών
Ταμείων κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ 24Α'/19.1.1939).

Άρθρο 4

.

Πλοία της κατηγορίας του άρθρου 3 που φέρουν σημαία Κράτους Μέλους της Ε.Ο.Κ. ή σημαία τρίτου Κράτους (εκτός ΕΟΚ) για τα οποία
υπάρχει συμβατική δέσμευση της Χώρας μας, βαρύνονται με τα δικαι-

