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Ενώ ή κοινωνική άσφάλιση ν.αλνττε: σημερ2 άτο άτοψη 
ννταξιοδοτική. το σύνολο σχεδόν τών εργαζομένων τής χώ- 
ας. ή έτικονσιν.ή άσφάλιση τών άχθρώτων τον μόχθον 7.2 λ ν

ότε*. αόνο το 50% τερ ιτον.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

χενο'νς τού μένουν άκάλνττοι άτό την έτικονρική ασφάλιση, ει- 
<α: 7.2*. ή τολυτληθής καί οχληρά, άλλα καί έτικίνδυνα εργα
ζόμενη τάξη τών ναυτικών μας, τον τόσα τολλά τροσφερει 
ττήν έθν'.7.ή μας ο ^ονομία·, άλλα τον ελάχιστα τής τροσφερει 
r, τολιτεία. ΟΙ ναυτικοί μας, αυτοί τον τόσα τροσφερονν 3τήν 
άνάττνξη τής ναυτιλίας άλλά και τής εθνικής μας οικονο- 
χίας, δέ γχώρισαν μέχρι σήμερα την ανάλογη 3τοργή τής 
τολιτείας.

’Έρχεται ή τρότασή μας νά καλύψει ένα μεγάλο κενό τής 
κοινωνικής τολιτικής ατόν τομέα τών ναντιλομένων καί νά 
ύλοτοιήσει την κοινωνική άχτίληψη.τής τολιτικής μας στόν 
τομέα αυτό. Οι ναντικοί μας. κατ’ έξοχή δημιουργοί τον μεγά- 
λον εκτορικον μας στόλον, τον μοχθούν μακρνά άτό τις οίκο- 
γένειές τονς και τά τροσφιλή τονς τρότωτα. ν.ά’τω άτο άντί- 
ξοες καί έτικινοννες συνθήκες ταλενοντας με την μανία τον 
υγρού στοιχείου. δικαιούνται ο*; όχι ιδιαίτερη. τουλάχιστον ίση 
στοργή και μέριμνα άτό τή τολιτεία. μέ εκείνη τον οικαιονντα: 
ο! εργαζόμενοι στη στεριά. ’Αλλά έτειοή ό ναντικός μας κό
σμος εργάζεται ντο τήν εξάρτηση τον έοοτλιστικον κεφαλαίου 
τοϋ λειτονργεί κατά τρότο ανεξάρτητο καί αυτόνομο άτό τον 
έλεγχο τον Κράτους, τονς καθιστά έρμαια τών ορέξεων τον. 
Καί ή τολιτεία αδυνατώντας, ή μή έτιθνμοΰσα νά έτέμίει 
ρυθμιστικά έχει συντελέσε: στή ταγιοτοίηση. σέ ό.τι αφορά 
το ναυτικό, ένός 'βάναυσου εργασιακόν καθεστώτος, θ': συν
θήκες αυτές είναι καιρός νά έξανθρωτιστοϋν καί άτό αλευ
ράς όρων εργασίας, καί άτό τλενράς άτοοοχών έν ένεργεία, 
άλλά καί άτό τλενράς άτομαχικών ταροχών. Στόν τελευταίο 
αυτό τομέα ή ταρονσα τρόταση νόμον φιλοδοξεί νά καλύψει 
τό μέγα ν.ενό τροσφέροντας μία έτικονρική τιαροχή στους η
ρωικούς άτόμαχονς τον κύματος.

Ή ταροϋσα τρόταση νόμον έτιϊιώκει νά καλύψει άτό άτό- 
ψεως ετικονρικής άσφά/.ισης το σύνολο τών εργαζομένων στή 
θάλασσα, ντο τήν τροϋτόθ-εση ότι έχουν κύρια άσφάλιση στό 
ΧΑΤ. ίκανοτοιώντας έτσι ένα δίκαιο αίτημα τοϋ ναυτικού μας 
κόσμου καί εξισώνοντας αυτούς μέ τούς έο^αζόνενονς στήν 
ξη:ά. Έτσι:

Μέ τό άρθρο 1 ιδρύεται Νομιν.ό Πρόσωτο Δημοσίου Δι
καίου μέ τήν έτωνυμία Ταμείο Ετικονρικής ’Ασφάλισης Ναυ
τικών (ΤΕΑΝ) μέ έδρα τον Πειραιά.

Μέ τό άρθρο 2 τροίλέτονται οί σκοτοί τού Ταμείου τού εί
ναι ή έτικονρική άσφάλιση τών ναυτικών μέ στόχο τήν έτικον- 
ρικη συνταξιοδότησή τονς σέ τερίττωση γήρατος ή άνατηρίας 
και σε τερίττωση θανάτου τή συνταξιοοότηση τών δικαιούχων 
τών ασφαλισμένων.

Με τό άρθρο 3 τροίλέτετα: ή ντοχρεωτική άσφάλιση στό 
Ταμείο όσων έχουν κύρια άσφάλιση στό ΝΑΤ καί ή έτοία χω- 
ρεί με τρτεσρικό διάταγμα τού έκοίόεται μέ τρόταση τοϋ Ύ- 
τονργοΰ Εμτορικής Ναυτιλίας. Μέ τό ίδιο Προεδρικό Διά- 
ταγμα του τροβλετε: τό άρθρο τροσόιορίζεται καί ό χρόνος 
ύταγωγής στή; άσφάλιση καί τό τοσοστό τής έργοδοτικής καί 
εργατικής εισφοράς σ’ αυτό.

Με το άρθρο 4 τροβλέτονται οί τόροι τον Ταμείου οί ότοίοι 
ήΧν^'^^νται άτο τις εισφορές εργοδοτών και ασφαλισμένων 
ατο τους τοκους τών κεφαλαίων, τάσης φΰσεως τροσόδονς 
αύτοϋ, δωρεές κ.λ.τ.

Μέ τό άρθρο 5 τροίλέτετα: ό έλεγχος τής τεριουσίας και 
τής διαχείρισης τοϋ Ταμείου άτό τριμελή άντιτροσωτευτιν.ή 
έτιτροτή ό ότοίος ένεργείτα: μία φορά τό χρόνο και γιά τον 
ότοίο σνντάσσεται έκθεση ή ότοία δημοσιεύεται στόν ήμερησιο 
τύτο Αθηνών καί στό ναυτιλιακό τύτο τοϋ Πειραιά.

Μέ τό άρθρο 6 τροσδ'.ορίζεται τό δικαίωμα τοϋ ασφαλι
σμένου «γιά σννταξιοδότηση». οί τροντοθέσεις τής θεμελιω- 
σεως τον δικαιώματος αύτοϋ. καθώς καί τον δικαιώματος τών 
τροστατευομένων ντο τον άσφαλισμένον μελών, ώς καί το το
σοστό τής συντάξεως τοϋ ορίζεται μέ Προεδρικό Διάταγμα, 
έζ,διδάμενο μέ τρόταση τον Ύτονργοϋ ‘Εμτορικής Ναυτιλίας.

Τό άρθρο 7 τοοίλέτει ότι ή γνωμάτευση τον υγειονομικού 
οργάνου τον ΝΑΤ τον τροσδιοριζει τό όαθμό ά/ατηρ:αρ είναι 
ντοχρεωτική γιά τό Ταμείο.

Τό άρθρο 8 τροβλέτει τόν τρότο άσκησης τον σννταξιοδο- 
τικοϋ δικαιώματος ώς καί τήν έναρξη τής καταβολής τής 
σύνταξης στόν δικαιούχο.

Τό άρθρο 9 τροίλέτε: τή Διοίκηση τον Ταμείου, τόν τρότο 
συγκρότησης αύτής. τή διάρκεια τής θητείας της, τήν λει
τουργία καί τις άρμοδιότητές της.

Τό άρθρο 10 τροίλέτε: τις ντηρεσιες τον Ταμείου τοϋ συγ
κροτούνται σέ μία Διεύθυνση καθώς καί τήν σύνταξη και δη
μοσίευση τού Καταστατικού αυτού.

Μέ τό άρθρο 11 τροίλέτετα! ή σύσταση, σύνθεση τών μο
νίμων καί έτί σνμίάσε: θέσεων τον Ταμείου, ή διάρθρωση τών 
θέσεων κατά βαθμούς, ειδικότητες καί τμήματα, ώς καί ή 
τροσωρινή λειτουργία τού Ταμείου μέ άτόσταση ύταλλήλων 
άτό άλλα άσφαλιστικά ταμεία.

Μέ τό άρθρο 12 τροίλέτετα! δτ:' ό χρόνος έναρξης τών ταρο
χών τροσδιορίζετα: μέ Προεδριτό Διάταγνα τοϋ θά έκδοθεί 
μελλοντικά γιατί οέν μτορεί νά τροσδιοριστεί άτό τώρα, καί 
τρίν ακόμα σχηματισθούν ο! ανάλογοι τόσοι τοϋ Ταμείου.

Τέλος τό άρθρο 13 τροίλέτε*. τήυ ισχύ τής ταρούσης τρό- 
τασης νόμον. 'Ετσι έχε*, ή τρόταση τήν ότοία φέρουμε στή 
Βουλή καί άτό τήν ότοία ζητάμε νά τήν τεριίάλει μέ τήν 
εμτιστοσννη της.

- ’Αθήνα, 16 Άτριλίον 1981 

Οί Π ροτείνσχτες Βουλευτές

Παναγιώτης Ν. Κρητικός. Γρηγόρης Κασιμάτης. Δημ. Σα-
τονντζής. Γιά-χνης Π αταστύρον. Πέτρος Βάλβης. Δηχ.
Χονδροκούκης. Μελίνα Μερκούρη. Στάθη; Άλεξανδρής.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤ

Γιά τ,ή σύσταση Ταμείου Έτικουριν.ής ’Ασφάλισεως τών εις 
τό Νσντιν.ό Άτοααχικό Τααείο (ΝΑΤ) άσσαλισι/ήνων 
Ναυτικών (ΤΕΑΝ)."

Άρθρο 1.

1. 'Ιδρύεται Νομικό Πρόσωτο Δημοσίου Δικαίου μέ τήν 
έτωνυμία «Ταμείο Έτ’.ν.ονρ ιτ.ής ’Ασφάλισης Ναυσικώνιι 
(ΤΈΑΝ) μέ έδρα τόν Πειραιά ν.αί ύτό τήν έτοττεία τού 
'Ττουργοϋ Εμτορικής Ναυτιλίας.

2. Ότου στά έτόμενα άρθρα άχαφέρετα: ή λέξη «Ταμείο» 
νοείταε τό Ταμείο Έτικουρικής ’Ασφάλισης Ναυτικών
(ΤΈΑΝ).

Άρθρο 2.

Σκοτός τοϋ Ταμχείου είναι ή τρόσθετη άσφάλιση τών τρο- 
ίλετομένων άτό τό άρθρο 3 τροσώτων μέ άτοτέλ/εσμα τή χο- 
έόιγγση μηχιαίας τερι^ικής ταροχής (έτικουρικής σάχτα- 
ξης) κατά τά οριζόμενα άτό τό·χ ταρό-χτα νόμο, καθώς y.ai 
άτό τά μέλλοντια νά όκίοθσΰχ σέ εκτέλεση τοϋ νόμου τούτον. 
Προεδρικά Διατάγματα, σέ τερίττωση γήρατος ή άνατηρίας. 
καθώς καί στους δικαιούχους, τού ασφαλισμένου, ή συντα
ξιούχου. σέ τερί-ττωση θανάτου τ-ούτου.

'Αρθρο 3.

I. Στήν άσφάλιση τοϋ Ταμείου ύτάγονται ύτοχρεωτικά 
όλα τά τρόσωτα τά ότοία είναι ασφαλισμένα στό Ναντσκό


