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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προς την Βουλήν τών 'Ελλήνων

*0 ναυτικός μας κόσμος ιδιαίτερα ό ναυτεργατικός, ενώ 
προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στην πατρίδα και στην ε
θνική μας οικονομία άλλα και στην ανάπτυξη τής εμπορικής 
μας ναυτιλίας, κάτω μάλιστα άπό σκληρές καί επικίνδυνες 
συνθήκες, δεν έχει αποκτήσει ακόμα καί τα ανάλογα μέ την 
πεοσοοοά του δικαιώματα. Δεν έχουν ακόμη εξισωθεί οί 
ναυτικοί μας σέ ό,τι άφορά την απόκτηση δικαιωμάτων, μέ 
τούς συναδέλφους τους στην ξηρά.

’Ενώ π.χ. οί εργαζόμενοι στην ξηρά παίρνουν οικογενειακά 
επιδόματα οί ναυτικοί μας δέν τα παίρνουν. ’Ενώ πολλά 
επαγγέλματα στην ξηρά έχουν χαρακτηρισθεΐ βαρειά, επι
κίνδυνα καί άνθυγιεινά, τό ναυτικό επάγγελμα, τό κατ’ έξοχή 
σκληρό καί επικίνδυνο δέν έχει χαρακτηριστεί σάν τέτοιο. 
’Ενώ οί εργαζόμενοι στην ξηρά δανειοδοτούνται μέ ευνοϊ
κούς όρους γιά την άπόκτηση στέγης, ή τούς παραχωρεϊται 
στέγη μέ επίσης εύνοίκούς όρους, οί ναυτικοί μας δέν έχουν 
αυτή τη δυνατότητα. Καί είναι τό δικαίωμα αύτό ένα άπό 
τά πάγια αιτήματα τών ναυτικών μας.

Ή είσαγόμενη πρόταση νόμου αποβλέπει στην υλοποί
ηση τής δυνατότητας δανειοδότησης τών Ελλήνων ναυτικών, 
τόσο τών έν ένεργεία όσο καί τών συνταξιούχων άπό ειδικό 
λογαριασμό πού συνιστάται στα πλαίσια τού Ναυτικού ’Απο
μαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) μέ άποκλειστικό σκοπό την άπό
κτηση στέγης άπό εκείνους τούς ναυτικούς πού στερούνται 
αυτού τού άναγκαίου κοινωνικού άγαθού.

Προϋπόθεση τής δανειοδότησης, πέρα άπό την έλλειψη 
στέγης στον τόπο τής διαμονής του, είναι ή άσφάλιση τού 
δικαιούχου στό ΝΑΤ, καί ή συμπλήρωση διετούς πραγμα
τικής θαλάσσιας υπηρεσίας. Στεγαστικό δάνειο δικαιούται 
καί ό συνταξιούχος ναυτικός.

Ειδικότερα μέ τό άρθρο 1 τής πρότασης νόμου προβλέ- 
πεται ή σύσταση Λογαριασμού Δανειοδότησης τών Ναυτι
κών στά πλαίσια τού ΝΑΤ διαχειριζόμενος άπό Ειδική ’Επι
τροπή καί ό όποιος εποπτεύεται άπό τον 'Τπουργό ’Εμπορι
κής Ναυτιλίας.

Μέ τό άρθρο 2 προβλέπεται ό σκοπός τού Λογαριασμού 
ό όποιος είναι ή στεγαστική δανειοδότηση τού ναυτικού 
γιά την οικοδόμηση κατοικίας σέ ιδιόκτητο οικόπεδο, ή 
οικόπεδο ιδιοκτησίας τής συζύγου του, ή άγορά διαμερί
σματος επί ορόφου ύπό τον όρο ότι ό ναυτικός δέν έχει 
ιδιόκτητη κατοικία στό τόπο τής μόνιμης διαμονής του. 
Προβλέπεται έπίσης ή δανειοδότηση τών συνταξιούχων 
ναυτ.κών καί τών συνδικαλιστών. Οί βασικές προϋποθέσεις 
για τή θεμελίωση δικαιώματος στεγαστικού δανείου είναι 
ή διετής πραγματική υπηρεσία.

Τέλος τό άρθρο 2 προβλέπει ότι ό τρόπος χορήγησης τού 
δανείου καθώς καί οί όροι εξόφλησης αυτού καθορίζονται 
μέ άπό φάση τής Ειδικής ’Επιτροπής πού εγκρίνει ό 'Υπουρ
γός ’Εμπορικής Ναυτιλίας.

Τό άρθρο 3 προβλέπει τή συγκρότηση τής 
τροπής Διαχείρισης τού Λογαριασμού τής όι 
προέρχονται άπό τό YEN (1) άπό τό Δ.Σ. 
καί τρεις εκπρόσωπους τών ναυτικών πού ■ 
άπό την Π.Ν.0. '0 πρόεδρος τής ’Επιτροπής 
όλη τή θητεία μέ μυστική ψηφοφορία μεταξύ τ

Τό άρθρο 4 προβλέπει τή θητεία τής Έπιτ
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■ών μελών της.

ροπής ή οποία

'Η παρ. 1 τού άρθρου 5 προβλέπει την προέλευση τών πό
ρων τού λογαριασμού οί όποιοι προέρχονται άπό έφ’ άπαξ 
εισφορά κάθε χρόνο άπό τον Κρατικό Προϋπολογισμό ύψους 
200.000.000 δρχ. καί σέ βάρος τού προϋπολογισμού Δημο
σίων ’Επενδύσεων, άπό μηνιαία εισφορά τού εργοδότη, όχι 
κατώτερη τού 2 %, άπό εισφορά τού ασφαλισμένου (ναυτο
λογημένου ) οχι άνώτερη τού I %, άπό προσφορές τρίτων, 
άπό ετήσια εισφορά τού ΝΑΤ εκ τών εσόδων του, άπό δά
νεια πού συνάπτει ή Ειδική ’Επιτροπή καί τά όποια εγκρί
νει ό 'Υπουργός ’Εμπορικής Ναυτιλίας καί άπό όποιοδή- 
ποτε άλλο πόρο.

Μέ τήν παράγραφο 2 τού άρθρου τούτου προβλέπεται ό 
τρόπος εισπράξεως τών εσόδων καί άπαιτησεων τού Λογα
ριασμού.

Τό άρθρο 6 προβλέπει τον έλεγχο τών πόρων καί την έν 
γενει διαχείρηση τού λογαριασμού ό όποιος είναι προλη- 
π :ικός καί άπολογιστικός καί ένεργεϊται άπό τριμελή Έλεγ- 
τι ιή Επιτροπή.

Τό άρθρο 7 προβλέπει ότι τό ετήσιο ύψος τών χορηγουμέ
νων στεγαστικών δανείων ορίζεται μέ άπόφαση τών 'Υπουρ
γών Συντονισμού, ’Εμπορικής Ναυτιλίας καί Οικονομικών, 
μετά γνώμη τής Νομισματικής Επιτροπής.

Μέ τό άρθρο 8 παρέχεται στούς 'Υπουργούς ’Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Οικονομικών καί Προεδρίας Κυβερνήσεως ή 
έξουσιοδότηση μέ Προεδρικό Διάταγμα νά ρυθμίζουν τά 
τής σύνθεσης τού προσωπικού καί τήν έν γένει ύπηρεσία 
τού Λογαριασμού κλπ.

Τέλος μέ τό άρθρο 9 προβλέπεται ή ισχύς τής πρότασης 
νόμου.

’Αθήνα, 12 Μαρτίου 1980
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