
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Έπί
1
ί τοΰ σχεδίου νόμου «zip', τροποποιήσεως καί συμ.,ληρω- 
εως τών «περί Xχυτ'.κοΰ Έπιμελητηρίου τής Ελλάδος

ίσχυουσών διατάξεων».
Προς ίljv Βουλήν τών Έ/.ληνών

1. Ή λειτουργία τού Νχυτικοϋ Επιμελητηρίου τής Ελ
λάδος, ιδίως κατά τά τελευταία έτη:, /.ατέδειξεν ότι τούτο 
οέν χ/ταποκρίνετ:: πλήρως εις τάς συγχρόνους άνάγκας. 
Τρεις είναι αί βασικαί αΐτίαι τής τοιαύτης μειωμένης άπο- 
δόσεως.

α) Ή Γενική Συνέλευσις κατέστη Σώμα δόσκαμπτον κατά 
τήν έκτέλετιν τών ανατεθειμένων εις αυτήν καθηκόντων καί 

■ μάλιστα εις περίοδον καθ’ ήν ταΰτα είναι ηύξημένα λόγω τής 
μεγάλης αύξήσεως τής Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας 
καί τών πολλαπλών προβλημάτων πού αντιμετωπίζει αΰτη 
εις τόν διεθνή χώρον.

6) Το Διοικητικόν Συμβούλιο·/ στερείται· τής αναγκαίας 
ευελιξίας, έμποδιζόμενον οΰτω νά ά/ταποκριθή εις τον προ
ορισμόν του καί ιδίως νά προίή εις τ-ίχυ πλαισίωσιν τών μονί
μων 'Υπηρεσιών του διά προσώπων ενήμερων έπί τών τρέχου- 
σών διεθνών ναυτιλιακών εξελίξεων καί καταλλήλων προς 
μελέτην ναυτιλιακών θεμάτων ή προετοιμασίαν τών ένδ-εδει- 
γμένων έπ’ ιαύτών εισηγήσεων. Ώς γνωστόν, όμως, αί ειση
γήσεις αύταί πολλαπλώς υποβοηθούν τό εργον τού Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας. Σημειωτέο·/, ότι μετά την ενταξιν 
τής χώρας μας στη/ Ε.Ο.Κ., ή εκφρασις απόψεων έπί τών 
θεμάτων τής διεθνούς συνεργασίας καθίσταται πλέον επιτα
κτική καί αναγκαία.

γ) Τό προσωπικόν αύτοΰ είναι τελείως ανεπαρκές καθορι
σμόν προ πολλών ετών με περιορισμένα κριτήρια κόστα τον κα
θορισμόν τοΰ όποιου δεν είχαν φυσικά ληφθή υπόψη οι σημερι
νές ανάγκες του.

2. Κατόπιν -τών ανωτέρω έκρίθη αναγκαία ή μεταβολή 
τής τομής τοΰ Επιμελητηρίου, ϊιά τροποποιήσεως τοΰ ϊιέπόν- 
τος νόμου προς επιτυχίαν τών στόχων χύτου.

3. At βασικώτερα: μεταβολαί τάς όποιας επιφέρει τό προ- 
τεινόμενον σχέ3ιον νόμου εις την ισχύουσαν περί Ν.Ε.Ε. νο
μοθεσίαν είναι αί ακόλουθο::

α) Κατάργησιν τής Γενικής Συνελευσεως'ώς οργάνου τοΰ 
’Επιμελητηρίου. Ή Συνέλευσις τών Μελών τοΰ Ν.Ε.Ε. συν
ερχόμενη τζζ τετραετία/ θά έκλέγη τά μέλη-τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Αί λοιπαί αρμοδιότητες τής Γενικής Συνελευσεως περιέρ
χονται στό Διοικητικό Συμβούλιο, τό όποιον έχει όλιγομελεστέ- 
ρα/ σύνθεσιν (τριάκοντα δύο μέλη) καί επομένως θά δόναται 
νά λειτουργήση άποτελεσματικώτερο·/.

6) At αρμοδιότητες τοΰ σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου 
μεταβιβάζονται στην Διοικούσα ’Επιτροπή. Αΰτη έχει ολιγο
μελή σΰνθεσιν έκ τών αμέσως αρμοδίων καί υπευθύνων προ
σώπων (Προέδρου τοΰ Δ.Σ., Α' ’Αντιπροέδρου, Β' ’Αντιπρο

έδρου καί τεσσάρων Συμβούλων μελών τοΰ Δ.Σ.) καί θά δΰ- 
νατα: ευχερέστερο·/ νά ΰλοποιή τάς αποφάσεις τού Διοικητικού 
Συμβουλίου καί οΰσιαστικώς θά διοική τό Έπιμελητήριον εν
τός βεβαίως τών πλαισίων τών άποφάσεων τοΰ Διοικητικού 

• Συμβουλίου.
γ) Αί αρμοδιότητες τοΰ Προέδρου τής Διοικούσης Επιτρο

πής ένισχύθησαν βάσει τών κρατουντών καί σέ άλλα Επιμε
λητήρια, τούτο δέ θά έχε: ώς αποτέλεσμα την άρτιωτέρα δι
εξαγωγή τών εργασιών τού ‘Επιμελητηρίου.

δ) Εις τις αρμοδιότητες τής Διοικουσης ‘Επιτροπής περι
λαμβάνεται καί ή άρμοδιότης τής προσλήψεως έξειϊικευμέ- 
νων επιστημόνων καί προσώπων μέ ειδικά προσόντα ώς συμβού
λων έπί θεμάτων τοΰ Ν.Ε.Ε. , ....

ε) Έκ τών αρμοδιοτήτων τοΰ Ν.Ε.Ε. μεγάλης σημασίας 
είναι: 1) ή παρακολούθησις τής ναυτιλιακής νομοθεσίας έπί 
διεθνούς επιπέδου. 2) ή υποβολή προτάσεων περί τής λήψεως, 
εφαρμογής, προσαρμογής ή υίοθετήσεως διοικητικών μέτρων 
στήν Ναυτιλία. 3) ή παρακολούθησις τοΰ έργου καί τής δρα
στηριότητες τών Διεθνών Όργχ/ισμών, 4) ή τήρησις πρω
τοκόλλου πασών τών πλοιοκτητριών καί εφοπλιστικών επιχει
ρήσεων τών μελών τοΰ Ν.Ε.Ε. καί 5) ή συλλογή τών συνη
θειών καί τών ναυτιλιακών εθίμων έπί τω σκοπώ παραδοχής 
των ώς τοιούτων.

στ) Στο Κεφάλαιο περί προσωπικού χύξάνονται οΐ θέσεις 
τοΰ υπάρχοντες προσωπικού καί ε’ισάγετσι, ή νέα θέση τοΰ Γε
νικού Διευθυντοΰ τοΰ Ν.Ε.Ε. οίτως ώσ' . νά υπάρχει δυνατό- 
της χρησιμοποιήσεως ατόμου μέ ειδικές γνώσεις περί τό αν
τικείμενο·/ καί τούς σκοπούς τοΰ Ν.Ε.Ε. τοΰ όποιου· ή προσφορά 
στήν άρτιωτέρα διεκπεραίωση τής εργασίας τοΰ ’Επιμελητη
ρίου θά είναι μεγάλη.

4. τΕπισημαινεται ότι ο! πόροι τοΰ Ναυτικού ’Επιμελητη
ρίου τής Ελλάδος προέρχονται από εισφορές τών πλοιοκτη
τών τών Ελληνικών πλοίων ύπολογιζομένας κατά κόρον ολι
κής χωρητικότητες. ..

Ώς έκ τούτου δέν επέρχεται επιβάρυνση τού δηυοσίου προ
ϋπολογισμού έκ τής ενδεχόμενης χύξήσεως τών εξόδων τοΰ 
’Επιμελητηρίου συνέπεια τής εφαρμογής τοΰ νέου νόμου, διότι 
αΰτη θά καλυφθεί δι’ χύξήσεως τών πρός αυτό εισφορών τών 
πλοιοκτητών. . . - ·

5. Προς νομοθετική·/ ρύθμισιν τών ανωτέρω υποβάλλεται
συνημμένως σχέδιον νόμου «περί τροποποιήσεως καί συμπλη- 
ρώσεως τών «περί Ναυτικού .Επιμελητηρίου τής Ελλάδος 
ίσχυουσών διατάξεων». - ·. - · -

Έν Πειραιεΐ τή 29 Αύγουστου 1979
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