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Ίιη'ι ηι-μ.Ί/.ηρώοαωί χ<ι'ι ujonoMii¡o(<'> ί  >0; .icol 'UQya-
νιαιιόΐ' Λφ&Φ ζ Μαραιώς mpodcolu.) κα\ &uwv- Τΐων
ίιατ«ς£«η·.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ί'ηςιτάν.ενΟ! όμοςώνως μετά τής Βουλής, «πεςαήί«μεν;

Άρΐρον 1.1. Ή. παράγραφος 1 τού άρ-Spou 4 τού 2ιά τού Ν. 1R3Ü/ 10,Π ■/.νρω-ίίίντος Α.Ν. 1559/1950 αντικαθίσταται ύς άκο- 
λον^ω ς;

«1. Είς την έννοιαν τής υπό τού :(Λ;γαν'.τ(.·ού ϊ>οι·Λήϊΐω; 
τού Λιανός Πειραιώς περιλαμβάνονται ή γενική ίχμετάλ- 
λευσις τού λ'μένο; χαί ή ϊι’ αυτού ίξνπηρέτηο'.ς των συγκοι
νωνιών καί τής λε'.τονργί>.ς αυτού, ή δ'.α?ν),»ξ·.ς των εν τή 
περιοχή αυτού εγκαταστάσεων κατά κλοπής ή κ*·9ώς
χαί των εμπορευμάτων ώς 4>ιματθς«ύλαχος τούτων, τa πάσης 
ςύσεοις έργα, ή ¿φαρμογή των σχετικών νόμων καί ή κατ* 
τχς κειμίνας ϊιατάξεις εχόοσις καί έφαρμιγλ των άναγ- 
ί αιών κανονισμών επί των ανωτέρω -δεμάτων ώς και πασ* 
συναφής προς χύτά ενέργεια.

Ί'Λίί'λ'ΐχώς ή όερμο'ύιόττ/ς τού ’Οργανισμού π ερ',λαμβά
νει τά v.XTtvÍM δέματα;»2. Ή παράγραφος 5 τού άρδρου 4 τού ϊιά τού Ν. 103Ό/ 1951 κ.νρωόέντος Α.Ν. 1539/1950 καταργείται, αί 2ε πα-ρά- 
γρίφοι Γ». 7. 8, 9. 10, 11, 1&, 18, 14. 15, 10; χ*\ 17 τού 
<5·ου άρδρου λ ααέάνονν τήν έξης νεϊν άρίδμηνίν αντιστοι
χώ; Γ>, 0. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ν.« 10.3. Ινς τ·'; αρδ·ρο/ 1 τού 2:ά τού Ν. 1030/1951 χυριοδεντος Α.Ν. 1559/1950 προστίδετχι νέα παράγρσπρος λαμίάνουσα 
αριδμόν f Τΐεχουσα ώς άχολουδως:

,(17. Ό ’Οργανισμός ίνναται 2'.’ άιτοιράηως τού Δ.Σ. 70-;ύ -;ά χαδορίζη τμήματα τής χερσαίας ζώνης :ής περιο
χής τον — ?ος κατασκευήν σταθμών αυτοκινήτων ή r.pος 
χρήσιν αυτών ώς όπάιδρίων σταδμών αΰτο-χινήτι·» τττίις ίί- 
υπηρέτησιν των λειτουργικών καί μόνον αναγκών τον /„μέ
νος, λαμίάνων όα’ οψιν καί τάς τυχόν óroíifct'; τού (Κεν
τρικόν Λιμεναρχείου IΙειραώς ή τής * 1 2 3 Αστυνομικής Διευδόν- 
τοως Τροχαίας Πειραιώς κα: να έπίβάλλη δικαιώματα στα- 
ύμεύσειος.

Αί λεπτομόρειαι ¿«αρμογής τής παρουσης παοαγράρνν ώς 
./.ai ό τρόπος εΐσπράξεως των ανωτέρω δικαιωμάτων καδο- 
ρ-ζονται διά πράξεων τού Δοιχητικοϋ Συμϊονλίου τον 
Ο.Λ.Π.».

Άρδρον 2.
Διοικητικόν Συμόοόλιον.

Το< άρδρον 7 τού διά τού Ν. 1630/1951 χνρωδίντος Α.Ν. 1559/ 1950, ώς μεταγενεστέρως ¿τροποκοιήδη, άντίχαέΗστα- 
τ*>, ώς ¿ςηςτ

«’Άρόρον 7.1. Το Διοικητικόν Σνμόούλιον άχοτολοίται ¿κ τον Προέ- 
όρον αύτον και τών χάτωόι 5έκα τριών μ,εΧών:

α) Τού έν.άοτοτο Κα-3ηγητθν τής ¿Ϊαβς Λιμενικών “Ερ
γων τού Εθνικού Μεττοόίον ΠοΧυτεχνειον.

Κ) Ενός ¿'/ΐΐροΐ-ώττον τού Δήμον Πειραιώς.
γ) Τού έχάϊτοτί Κεντρικού Λιμενίργον Πειραιώς ώς 

έκαροαύ'ον τού 'Γχονργον Εμπορικής Ναυτιλίας.
ί) Τον έκάΐτοτε Γ1 ρο'ώταμένον ΊΥλιονειων ’Αττικής, ώ; 

εκίΐροτώπον τ«  ΎτΛοργον ϋΐ·κοοαμ,ιιχό)ν.
ί) Τού έχάττοτε Διεν&νντού Τιμών καί Είοοίημάτων τού 

‘ \'-οονρ-;·εί<χι Σνντονιτμού, ώς ¿κττρ&αώτνν τον Τκονργού Σνν- 
τονιτρού.

οτ) Τον έκάττοτε llpoiïpov τον Εργατικού Κ.ίντρον 
ΙΙειραιώς,

ζ) 'Ενός έκκροτώπόν τον μ.ονί(*οο τ,ροϊωπίκον τον Οργα- 
νΐϊμτδ.
υ ,)τ :ν ό ς  ¿κτιροαώπον τών μονίμων λιμενεργατών τού

ό7 ’£νος ¿χαροΐώπον τού Ναντιχού Έχίμεληττ,ρίον 'ICX· 
λ«5ος.

ι) *Γ>/ός ΐκχροϊώαον τον Τύμττορικοδ καί Βιομηχανικού 
Τύττομίλημηρίον Πειραιώς.

ια) Ενός όκκροιώκον τής Διεθνούς Ναυτικής Ένωνε ως 
καί τής Πανελληνίου Ένώοε,Ας Ναυτικών 11 ρακτέρων 
εναλλάξ,

ι6) Δύο Είίικών Οΐκονορ/αιλόγων ή τνγκοινωνιολίγων ή 
.ιίόκ/.ών εις τά ώέματα λιμένων,

•Οί Άνα«ληρωταί τών uni ιτοιχεία γ. ϊ. ε μελών ¿ρίζονΐοι 
ύπό τών άρμοΐίων ’7'ιτθοιργών.7'ό ur.b ττοιχείον 6' μέλος μετά τον άναπληρωτού τον έκ:- 
λέγετα: ναό τον Ύκονργον Εμπορικής Ναυτιλίας μεταξύ 
τεαίάρων ΐημοτικό>ν ϊνμίοόλων τον Δτ/νον Πειραιώς, ύπο· 
ΐειχννςμέν«·/ ύ~ό τού έκάατοτε Δηρ.άρχον Πειραιώς.

Ti irô ατοιχείον ζ' μέλος μετά τον άναπληροτού τον έπι- 
λέγεται ύζό τού Υπουργού :Εμπορικής Ναυτιλίας μεταξύ 
τευαβρων προοωπο>ν ύποϊεικνυομένοιν ϋπό τών 4ργανώϊΐΐ''.ν τού 
μονίμου προοωπικού τού Ο.Λ,Π. άπο κοινού.

Τό νπό ατυιχείον η' μέλος μετά τού ¿νβκληρωτον τον επι
λέγεται νπό τού Ηνουργού Έμ-πορικής Ναυτιλίας μεταξύ 
τειαάρων προαώπων όποδεικνυΟμένων ίπό τής Ένώοεως Μονίμων καί Δόκιμων Λιμενεργατών Ο .Λ ,Π .
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Τ ά  vite στοιχεία έ>, t '/.*l ta μ ίλη  καί oî άναπληρωταί των, 
επιλέγονται irtl t βΰ 'Υπουργού ’Εμπορικής Ν κ Λ ΐλ ί* ς  μεταξύ 
■pievjifnov προσώπων υποδεικνυόμενων ύφ' ¿κάστov άντυτοι yogi
" ΐΤύ π ό % το ιχείο ν ti μέλη και oi άναπληρωταί των ορίζον
ται υπό τον Υπουργού ’Εμπορικής Ναυτιλίας.

—" 'ivav ή ύπόΐίίξις τεσσάρων προσενπων, ώς προόλνπεται άνω- 
τόρω, S4v άνακοινωθή προς τον Ύπ ονργύν ’Εμπ&ρικής Ναυ
τιλίας ¿νϊ̂ κ* 20,.ήμ«ρών «iw τής σχετικής εγγράφου π-ροσίχλή- 
Η ω ς αύτού 6 Ύ ιο υ ρ γό ς ύποκαθιστά τά μή εγκαίρως υποδεί
ξανε* τούς εκπροσώπους w v  ννμια.ά ιορόσωπα ή σωματεία καί 
δ’.Ορίζει χιχτά την κρίσ'.ν τρυ τά μέλη τούτα.

2. Ε ις  τάς συνεδριάσεις τον Διονκητ-ονού Συμβουλίου δύ-^-<6.·,* —τ -γ .-Τ .  ¿ .» ,ο γ ί^ ν * ,<UY, Vit JUS'
u y )  άνεν ψήφον, κατόπιν προσκλήσεως τον Π  ροεδρου, εκ
πρόσωπος;

α) τών όμόρων τού λιμένος Δήμων καί Κοινοτήτων, 
β) τον Τεχνικού Επιμελητηρίου 'Ελλάδος.
1} ? $  υ Τ ^ $ . κ ο υ  Ίύπιμελη-

τηρίου 'Πει'ραιώς, ώς και άλλων ενδιαφερομένων παραγωγι- 
κών τάξεων.

3. "Αϊτόντα τά ιιέλη τον Δ .Σ . δέον νά είναι "Ελληνες πο-
jr | yft| îrt1 Αιμλλ» *Λ»« >»*« «ν τιη·^*

δικαιωμάτων, άτηοκλεΐίμένων των ¿χόντων μα!πά τον ’Οργανι
κ ο ί  έικκρειμίίς διαφοράς, τών διατκλούντων ίίς  αι/μόατικήνγ Δ ν, fù « ,υυ Y ¿..Ίχείρήρπίς γ\ίμινΙκων Jjp γων< (OÇ VJ3ÎÎ
των υπαλλήλων πάντων τών προσώπων τούτων και τών μελών 
τοό Διοικητικού Συμβουλίου τοιού.των ‘βταιροιών.

4. Π ί ν  μέλος τον Διοικητικού Συμβουλίου, δπερ έχει οίου- 
ir/sorc ¿μέσον ή έμμεσον σαμφέρον εις σύμβασιν συνφρθίωΌν 
ή συναφθησοιμενην υπό τον ’Οργεο/ιαμοΰ όφεΟυε'. νά γνωάτο- 
ποιήση τήν φύσιν τον w c riw v  συμφέροντος εις οννεδρίασίν τον 
Συμβουλίου, τ«0 γεγονότος αναγραφόμενου ςίς τά τηρούμενα 
ίορίοκτιο'-« τού Συμβουλίου. TÙ  μόλος τον·» δον· δύναται νά αε·.n. Η,.^*μμ « 1̂* ŴJtvYVOVAUl. TXTV
όν σχέσει προς την τοταότην σύμβασιν.

5. Ό  Πρόεδρος τον Διοικητικόν Συμβουλίου· διορίζεται διά
Π . Δ/τος «κδιΦοοόνον t»..fÿfiià7.y ,r<*3 Έλιχ^νο-
λ » ν , ή θητεία δε αντοδ είναι τρίετ^ς. ,

ο. τ α  fuit,η tov n .ii. μ*τα τών άνοαοληρωτων τών wopι-
jOv t j«  κχΐ άτολόονται δι' άικ^άοιεως τον 'Υπουργού Έμπο- 
>«εής Νατ/τιλίαν; δημοαιεύομενης εις τήν Έρημτρκία τηζ Κ ν- 
Ιε^νήο«ως,' ή ίΐηοεία δε τούτων «Ινα; τριετης.

A i  διατάξεις τής καροντης ΐταραγρά^ον ίχο νν ¿^αρμογήν 
ιαί κατά τήν ουμπλήρωχίν ·9έα*ως τον Συμβουλίου, ΐ ξ  οΐατ- 
ΐήκοτε α’ΐτί/τί v.<tvc<.y,{vY)f, ti* •i-îoj ¡*.ί·λνα·*. Ί Ί  θητεία t Oj
ε*ν με>Λνς· είναι ϊιά το ντόλοίτδν τής όητει'α,ς τον έξελ·3όν- 
*ς.7 TV. A V i  ,.Γ Λ .... . , . . i r im > Λώ·γνν ω ΐ εκτντο 
»τ' έτος ¿κλεγει ¿κ ιώ ν μελών αύτού ενα ’Αντιπρόεδρον 
ττις άνοΛτλη^ί τέν Πρόεδρον όιπόντα ή κω*λνόμ«νον.

8.· Μεγρι διοριςμοϋ Πρόεδρόν καί εκλογής 'Αντιπρόεδρόν 
η  καί ·ίν άπίντι'α ή κ«>λ6μχΐ( άμ-φοτέρων προεδρεύει τον 
ιοικητικον Σνμόονλίον ό άνώτερος κατά δοΛμόν τών έκ τών 
λών «ντον έκπροοώπων δηεοιίων νπηρυιώ ν καί μεταξύ 
εόάόμών ό αρχαιότερος.
0. Ό ' Πρί*ϊρος κ«> ¿πτά μέλη τον Σν,μδονλίον άποτε- 

>νν άπάρτίαν. Α Ι άπομάαεις τον Σνμΐονλίον ¿κτές τών ei- 
ιών εξαιρόοεων τοδ νόμο», λαμίάν&υται διά πλειοψη^ΐας 
>ν παρόνΤοαν μελών, νπερίϊγνούϊης εν περικτώίει ¡νοψηιρίας 
ς (typov τον Πρόεδρόν. Τό  Σνμέονλιον δίν κωλύεται νά 
ΐργή καί νά λαμδίνη έγκνρως άπομάιεις έκ τον γεγονό
ς ότι θόνις μέλονς τίνος τον Σνμόονλίον παρ«μ.ίνει κενή.
10. Ό  Πρόεδρος τού Δ.Σ.-' *) ο νγκ α λιΐ τούτη »le »yv»Ιυ...« u.l-1 (tv.-.vf ν τ τ «  <Λ*·νη, «Μ«κκΤΜ>ς &ε Οϊ«κ!ι
ϊνέι τοντο 

παοακολονί)
άναγκαΤον, β) διενόύνει τάς όννεδριάνεις καί 
OtT τΐν - - ·  > ·.·■ -  -■.;·■.■

Μ φ -< * * Λ·. CùilH i& C

λίον ίι—ô τών λοιπών οργάνων τον ΌργανίΓεον /.αι εποιεβε-νει 
πάνας τάς νπηρεοίας αντοΰ,

Ή  Τυί)Γ>.τνλ Yi'Tl c. Shvx.4 ομλί"« «> r.·*̂ Φ|ό-
p.«*re» Δ ti/ltfÇcwÇ, XOtVOTTOUlt^i t i  TpetÇ TO'J-
λάχιττον ήμερας πρότερον.

;Βν έπειγούτη πίριπτώ ηι, tô Σνμόούλιον ΐνναται νά έπι* 
λαμόάνεται, ¿μ’ δσθν άποφατίζε· καί έπί δεμάτων μ.ή àva- 
γραςομένων εις τήν Ή μερη ίία ν Διάταξιν.

11. α) Τ ο  Διοικητικόν Σνμόονλιον δύναται νά διαλνδή 
προ τής λήξε οι ς τής όητενας τον διά Π .  Δ/τος ¿κδιδομό- 
νον τή προτάσει τ ιν  Ύπονργοό ’Πεπορικής Ναυτιλίας, μ^τ' 
άπόματιν τον ΎπονργικΟν Σνμέονλίον, διά τταράβααιν νόμον 
ή διά όαρείαν άμελειαν.

Ρ) <β . .ν» ¡.-vi* α..ν «η» *ν·.αηης οια/,ντεως οιορίζεται 
κατά τάς διατάξΐις τον παρόντος νόον Διοικητικόν Σνμ* 
ίονλιον.

Τ ό  Υπουργικόν Σνμόούλιον δύναται νά διορίζη τριμίλή 
έξ άνοινάτων ή άνωτερων Δημοτίών Υ π α λ λ ή λ ω ν  Ε π ίτρ ο 
πόν. νίτΐιτ ·ι«νΐ" <"“/*· η*·»4*·· ·: * -(.κηρη την αρμοοιοτητα αντον και της 13κτελεστικής Ι'/π:-
τροπής, προεδρενομόνην ΰπό τον άνο>τερον καί εν ίιθδα·5)μίζ 
τον αρχαιότερου έξ- αυτών.

γ) Ό  Πρόεδρος καί οίονδήτοτε μίλος τον Διοικητικού 
■Λτ .Λυ.λ ίγ·. κ!..·..,*., .α ν.»<ίΚ«·οη Oi* rx. α/τος προτααει τον 
Υπουργού ’Εμπορικής Ναυτιλίας, μετ' από^ααιν τον 'Υπό»ρ-
γικοΰ Συμίονλίου, διά παράίαιιν νόμου ή διά αοόαράς πληα- 
μ«0..'Λ/· ί.. -s ··-·■·< - - , , ' ,·“ ·' ’/ή -
γγμωιατνν οννατου χρΟνου απο της «πολνπεως διορίζεται διά

δοχες τού άπολνάίντος διά τό ύπόλοιπον τής θητείας τον 
προκατόχον του κατά τήν αυτήν ως άνω διαδικασίαν.

12. *0 Πρόεδρος καί τά μέλη τον Δ ,Σ ,, κλήν τών εκ- 
κροαωπούντων τούς 'Υπουργούς Συντονισμού, Οικονομικών ν.αί 
ιΕ;Απορικής Ναυτιλίας, τού Καόηγητον τού Ε .Μ ,Π .  καί 
τών ίκπρεϊοίπούντων τό προσωπικόν τον Ό ρ γα νυ μ ο ν δεν δν- 

νανται νά είναι ξ·υίωσ·5ο; δηυ.όιιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι
Ν . Π . Δ Λ  ή νά έχουν 6ονλτντιηήν άξίι.νυ.ιχ,

τ ο  τον ι ιροετρον και των μελών τον Διοικητικόν
Συμβουλίου είναι «μιιΒον, Τ ά  έξοδα παραοτάοεως τον Π  ροε- 
îpov καθώς καί αί κατά ουνεδρίαιιν άποζηυιώιεις αυτού καί 
τίμεμιιλών ,*fA A.J^wjYeùç ■»*υ’ί,ΛΤΛ'.·ΐγ'κρινομ,’ίνης ύπο τών

'Υπουργόν Έαπ^εικίΐ» Ν τ ν Λ ΐ - ι »  «-1 υ{&,»,ω%
διά τα μιελη τα ε/οντα δημοαιοϋπαλληλικήν ιδιότητα ή τοιαύ* 
την τακτικού υπάλληλον Ν .ΙΙ.Δ ,Δ . αί κατά οννεδρίααιν άπο- 
ζημιώϊεις καθορίζονται καί καταβάλλονται κατά τήν διαδι

κασίαν τον άρθρου 8 τού Ν . 7ΐ>4/1078.
Ά μ α  τή δημοσιεύσει τού παρόντος νόμου, τό Διοικητικόν 

Σνμίούλιον άνασνγκροτείται κατά τήν προίλεπομένην ύ*λ τοί! 
κΛ^ίννος ΪιαΟικασίαν θεωρούμενης ώς ληξάσης τήφ Θη
τείας τον.

Μέχρι τής τοιαύτης άναανγκοοτήτεωσ. τλ ¿> 
A-vn./.w/jv ¿/μνοονκιον καί ή Ίάετελεττικ-ή ’Επιτροπή ·3·ά 
αο.κούν τά καόήκοντά των».

Άρ3ρον 3.
’Εκτελεστική Επιτροπή,

Τά  εδάφια (α) (6) καί (γ) τής παραγράφου 2 τού άρ
θρου Κ τοΰ διά τον Ν . 1030/1^1.11 κνρωθέντoc Λ .Ν . {.*559/ 
1950, ώς προσιτέθησαν διά τον άρθρου 3 τού Ν . 2393/190!} 
καί άντικατεντάθηταν μεταγενεστίίρως. ότ/τικαθίστανται ώς 
ακολούθως ;

α) 'II Εκτελεστική Επιτροπή άποτελειται .·
(1) ^Εκ τού Προέδρου τού Δ .Σ . ώς ΙΙροόδρου αΰτής, τού

τον δε έλλείποντος, άπόντος ή κωλυόμενου έκ τού ’Αντιπροέ
δρου του Δ .Σ ./ Ο .Λ .Π .

(2) Τού Κεντρικού Λιμενάρχου Πειεαιώς.(31 A i o  τΔ-y Vorlrfiv j i#\ Λ·ι m rO Λιειαίηει/.νν /.C\r.xt.(rt*\ iS*«-
Xvi;j.6yi»v 6π* αύτον, καί
. h #  **·' ·


