
ίπί σχεδίου Νόμου «περ:. τροποποιήσεως και συμπληρώ- 
σεως ένίων οιατάςεων τής «περί Ναυτικού Απομαχικού 
Ταμείου Νομοθεσίας και άλλων συναφών διατάςεων».

Ποος τήν Βουλήν των Ελλήνων

'Η φύσις καί αί ιδιαιτέρως βαρεΐαι συνθήκαι ύφ’ άς διε- 
τγεται ή ναυτική έργασία κατέστησαν άναγκαίαν μίαν χνα- 
ορφωσιν των προϋποθέσεων καί κυρίως τοϋ χρόνου ύπηρε- 
ας — ρός θεμελίωσ.ν —λήρους συνταξιοδοτικοϋ δικχιώ- 
-τος.
Διά τον λόγον αυτόν εϊσάγονται διά το ΰ —χρόντος σχεδίου 
όμου νέαι διατάξεις —ρός ρϋθμισιν εντός συγχρόνων πλάι
ων καί μέ βάσιν την διάκρισιν τοϋ γεωγραφικού χώρου 
τασχολήσεως καί κατηγορίας πλοίων τοϋ υπολογισμού τοϋ 
νολικοϋ χρόνου υπηρεσίας.

Παραλλήλως επειδή έκ της εφαρμογής τοϋ -Ν.Δ. 152/ 
•74 προέκυψαν ώρισμέναι άτέλειαι έκρίθη άναγκαία ή άρ- 

-ις αυτών καί ή εισαγωγή βελτιώσεων, ίνχ έξχλειφθή ή πε- 
ορισθεΐ περαιτέρω ό κύκλος ελάχιστων περιπτώσεων συντα- 
ούχων ναυτικών, οΐ όποιοι θεωροϋν εαυτούς άδικηθέντας 

εκ τής γενικής ρυθμίσεως τοϋ έν λόγω νόμου.
Είδικώτερον διά τοϋ ύπό κρίσιν σχεδίου νόμου σκοπεΐται:

α) ή μείωσις τοϋ χρόνου καί ορίου ηλικίας συνταξιοδοτή- 
σεως, ύπό εύμενεστέρας καί έπιεικεστέρας προϋποθέσεις, 
συναδούσας πρός τό βαρύ ναυτικόν επάγγελμα. Εις το εύερ- 
•έτημα τοΰτο θέλουν υπαχθεί οΐ έξερχόμενοι τοϋ έπαγγέλ- 

ιτος, λόγω γήρατος ναυτικοί, δεδομένου δτι δι* έτέρου νο- 
σχεδίου καθιεροΰνται βελτιωμέναι προϋποθέσεις συντα- 
οδοτήσεως λόγω άνικανότητος καί β) ό νέος έπανυπο- 
γισμός τών συντάξεων βάσει τών άναλυτικών στοιχείων 
ηρεσίας τών ναυτικών επί τών όποιων ύπελογίσθη άρχικώς 
σύνταξις, πρός άρσιν αδικιών αί όποΐαι κατά τούς μεταγε- 
στέρους υπολογισμούς συντάξεων έλαβον χώραν είς βάρος 
-ιθμοϋ συνταξιούχων ναυτικών καί γ) ή τροποποίησις έ- 

ιν διατάξεων τής συνταξιοδοτικής νομοθεσίας πρός άποφυ- 
ι καταχρηστικής _άσκήσεως εύχερείας παρεχόμενης νΰν 
τήν άπόκτησιν τής ύψηλοτέρας κλίμακος τοϋ συνταξιο- 

τικοϋ μισθού, καθ’ ά εις τά επί μέρους άρθρα είδικώτερον 
πτύσσεται.

Διά τοϋ άρθρου 1 αντικαθίσταται το άρθρον 1 τοϋ Νόμου 
70/55, ώς έτροποποιήθη μεταγενεστέρους καί προστί- 
ται έννοιαι εκφράσεων καί έπιτμήσεων, αί όποΐαι είσά- 
ται τό πρώτον διά τοϋ νομοσχεδίου.
Γό άντικαθιστάμενον άρθρον έχει ώς έξής :

«Άρθρον 1.

U κατωτέρω άναφερόμεναι εκφράσεις καί έπιτμήσεις 
υσι, προκειμένου περί τοϋ παρόντος νόμου, τήν παρ’ έ 
τη τούτων άνχφερομένην έννοιαν :

Γπουργεϊον : Τό Ύπουργεΐον τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας. 
Τπουργός : Ό 'Τπουργός τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας.
Ναυτιλιακή ’Αρχή : ’Εν μεν τώ έσωτερικώ, αί πάσης 
εως λιμενικαί άρχαί καί αί έκπληροϋσαι λιμενικά καθή- 
τα τελωνειακοί άρχαί, έν δέ τώ έξωτερικώ, αί παράλιαι 
ξενικαί άρχαί καί οί προξενικοί λιμενάρχαι.
ν.Α.Τ. : Τό Ναυτικόν ’Απομαχικόν Ταμεΐον. 
.Π.Α.Ε.Ν. : Το Ταμεΐον Προνοίας ’Αξιωματικών Έμπο- 

>ϋ Ναυτικού.

.Π.Κ.Π.Ε.Ν. : Τό Ταμεΐον Προνοίας Κατωτέρων Πλη- 
.άτων ’Εμπορικού Ναυτικού.

-ι.Σ. : Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ Ν.Α.Τ. 
.ιευθυντής : Ό Διευθυντής τοϋ Ν.Α.Τ.
.ιμήν : Πας τόπος μονίμου ή πρόσκαιρου, συνήθους ή 
έκτου προσορμίσεως πλοίου τινός.
Ιλοΐον : Παν πλοΐον ή πλοιάριον κατά τήν έννοιαν τοϋ 
πορικοϋ Νόμου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΙΙ ΕΚΘΕΣΙΣ Ναυαγοσωστικόν : Παν πλοΐον. όπερ άποκλειστικώς ή κυ
ρίως ενεργεί πράξεις έπιθαλασσίου αρωγής ή ναυαγιαιρέσεως.

Ναυτικός : Έ) άπογεγρχμμένος, κατα τους ίσχύοντχς νό
μους, ώς ναυτικός ή μαθητευόμένος ναυτικός, άσχέτως φύ
λου. καί άσκών κατά σύνηθες έπάγγελμα ναυτικήν έργασίαν 
έν πλοίω.

Ναυτική 'Υπηρεσία : (α) ή παρεχομένη ύπό ναυτικού έρ
γασία έν πλοίω ώς μέλους συγκροτημένου πληρώματος, (β) 
ή ύπηρεσία προέδρου, γραμματέως καί ταμίου νομίμως άνε- 
γνωρισμένων καί έν Έλλάδι έδρευουσών οργανώσεων τών 
ναυτικών ή τών νομίμων αύτών άναπληρωτών δι’ όν χρόνον 
οί τελευταίοι άναπληροϋσ. τούς πρώτους κατά τάς είδικάς 
περί αύτών πάντων διατάξεις, (γ) ή ύπηρεαία άρχιπλοηγοΰ 
καί πλοηγού καί ή υπηρεσία τών κατά τάς οικείας διατάξεις 
προδλεπομένων μελών τού δοη-ύητικού προσωπικού τών πλοη
γικών σταθμών, (δ) ή ύπηρεσία άρχιπλοιάρχου καί άρχιμηχα- 
νικού ναυτιλιακών έπιχειρήσεων καί (ε) ή ύπηρεσία νομίμου 
εκπροσώπου έν τφ έσωτερικώ ή έξωτερικώ τής έν Έλλάδι 
έδρευούσης άνωτάτης όργανώσεως τών Ελλήνων ναυτικών.

Πλοίαρχος : Ό άσκών τήν κυβέρνησιν τοϋ πλοίου.
Συγκεκροτημένον πλήρωμα : Τά πρόσωπα τά εργαζόμενα 

είς πλοΐον έφωδιασμένον διά ναυτολογίου καί περιλαμβανό
μενα είς τούτο.

Ναυτολόγιον : Τό έγγραφον τοϋ πλοίου, έν ω κατά τάς 
οικείας διατάξεις έγγράφονται πάντες οί έν τώ πλοίω έργα- 
ζόμενοι ναυτικοί, ώς καί οί όροι εργασίας αύτών.

’Απολύτως άνίκανος : Ό ίσοβίως άνίκανος πρός άσκησιν 
οίουδήποτε έπαγγέλματος.

’Απόλυτος άνικανότης : 'Η ισόβιος άνικανότης ή μή έπι- 
τρέπουσα τήν άσκησιν οίουδήποτε έπαγγέλματος.

Σχετικώς άνίκανος : 'Ο ίσοβίως άνίκανος πρός άσκησιν 
μόνον τοϋ ναυτικού έπαγγέλματος.

Σχετική άνικανότης : 'Η ισόβιος άνικανότης ή μή έπι- 
τρέπουσα τήν άσκησιν τοϋ ναυτικού έπαγγέλματος μόνον)).

Ή γενομένη προσθήκη διά τοϋ άρθρου 1 Ν. 4502/1966 
Εχει ώς κάτωθι :

«Άρθρον 1.

Είς τάς έννοίχς έκφράσεων καί έπιτμήσεων τάς άναοερο- 
μένας έν τώ άρθρω 1 τοϋ Ν. 3170/55, προστίθενται καί αί 
άκόλουθοι :

Πραγματική Ναυτική 'Υπηρεσία : Ή παρεχομένη ύπό 
ναυτικού έργασία έν πλοίω ώς μέλους συγκεκροτημένου 
πληρώματος, ώς καί ή άντιστοιχοϋσα είς χρόνον ύπαγωγής 
του είς τήν παρά τώ Ν.Α.Τ. άσφάλισιν, κατά τά έν άρθρω 3 
τού Ν. 3170/1955, ώς έτροποποιήθη διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ 
παρόντος νόμου, όριζόμενχ.

'Ομοίως ή έν άρθρω 13 πργ. 1 έδ. β' τοϋ παρόντος νόμου 
άναγραφομένη ύπηρεσία Β.Ν., ή έν άρθρ. 24 τοϋ παρόντος 
νόμου εξαγοραζόμενη ανεργία κατοχικής περιόδου, στρα
τιωτική ύπηρεσία πολεμικής περιόδου καί λοιπαί περιπτώ
σεις, ώς καί ή έν άρθρ. 33 τοϋ παρόντος νόμου έξαγορχζο- 
μένη προϋπηρεσία Δωδεκανησίων ναυτικών.

Πλασματική Υπηρεσία ’Ατυχήματος : 'Η προσηθεμένη, 
κατά τήν χορήγησή συντάξεως λόγω άτυχήματος, είς τήν 
«πραγματικήν ναυτικήν ύπηρεσίαν» τοιαύτη, συμφώνως πρός 
τό άρθρον 15 τοϋ παρόντος νόμου.

Συμβατική 'Υπηρεσία Ειδικής Προστασίας Ο.Ν. : 'Η 
προστιθέμενη κατά τήν χορήγησιν συντάξεως έκ τοϋ Κ.Π. 
Φ.Ν. συμφώνως τώ άρθρω 35 τοϋ παρόντος νόμου.

Πλασματική 'Υπηρεσία Μηχανής : 'Η έν παραγράφω 10 
τοϋ άρθρου 13 τοϋ παρόντος νόμου άναφερομένη τοιαύτη.

Συντάξιμος Εισφορών 'Υπηρεσία : Τό άθροισμα τής
«πραγματικής ναυτικής ύπηρεσίας» καί τής ένδεχομένης 
«πλασματικής ύπηρεσίας άτυχήματος» ή τής «πραγματικής 
ναυτικής ύπηρεσίας», τής πλασματικής ύπηρεσίας τοϋ άρθρου 
11 πργ. 3 καί 4 τοϋ Ν.Δ. 3738/57 «περί προστασίας φυ- 
ματικών ναυτικών» καί τής «συμβατικής ύπηρεσίας ειδικής 
προστασίας Ο.Ν.».
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Συνολική Συντάξιμος Ύπηρεσία : Το άθροισμα τής «συν
ταξίμου εισφορών υπηρεσίας» καί τής ένδικο;υένης «πλα
σματικής υπηρεσίας μηχανής».

Τ.Π.Ε.Ν. : Τά Ταμεία Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού, 
’Αξιωματικών καί Κατωτέρων.

Ώς προς τήν έννοιαν τοϋ πλοίου, κρίνεται σκόπιμος καί 
καθιεροΰται ή ύπό τοϋ Κωδικός Δημοσίου Νυατικοϋ Δι
καίου διδόμενη εις το ίρθρ. 3 έννοια τοϋ πλοίου, ίνα καταστή 
τοϋ λοιποϋ δυνατή ή παροχή προστασίας εις μεγαλύτερον 
κύκλον προσώπων ασχολούμενων μέ τά θαλάσσια έργα.

Καθιεροΰται εις το αυτό άρθρον 1 ή έ'/νοια «συνθετική 
ναυτική υπηρεσία», κατ’ άντιδιαστολήν πρός τήν «πραγμα
τικήν ναυτικήν υπηρεσίαν».

Δια τής συνθετικής υπηρεσίας σκοπεϊται ή άξιολόγησις 
τής προσφερομένης εις τάς διαφόρους κατηγορίας πλοίων 
υπηρεσίας τών ναυτικών, άναλόγως τής βαρύτητος συνθη
κών κλ..π. τής έπ’ αυτών εργασίας καί τοϋ γεωργαφικοΰ 
χώρου έκτελέσεως ταξειδίων, ή τις επιτυγχάνεται διά τής έ- 
παυξήσεως τής πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας με τούς έν 
τώ σχεδίω συντελεστάς.

Διά τής αυτής ρυθμίσεως παρέχεται ή ευχέρεια εις τούς 
δύτας, τούς ανήκοντας εις συγκεκροτημένον πλήρωμα σπογ
γαλιευτικού πλοί·υ, νά λαμβάνουν, μέ τον συντελεστήν 50 % 
προσαυξήσεως τής θαλασσίας υπηρεσίας τους, σύνταξιν 
άμα τή συμπληρώσει ΙΟετοϋς υπηρεσίας δύτου συντρεχούσης 
καί τής προϋποθέσεως άναλ.όγου ηλικίας.

*Η συνθετική ναυτική υπηρεσία τών ναυτικών οί οποίοι 
υπηρετούν εις «Ιστιοφόρα» καί «Πετρελαιοκίνητα», πλωτά 
ναυπηγήματα καί Θαλαμηγούς μέχρι καί 100 κ.ο.χ. ταυτί
ζεται μέ τήν πραγματικήν, ήτοι ούτοι πρέπει νά έχρυν 15 έτη 
θαλασσίας υπηρεσίας, άφοϋ δεν προσαυξάνεται ή πραγματική 
των υπηρεσία μέ συντελεστήν. Αί έν λόγω κατηγορίαι ναυ
τικών έχουν τήν ευχέρειαν νά είναι συνεχώς ναυτολογημένοι 
καί νά άποκτοϋν θαλασσίαν υπηρεσίαν, συνήθως, κηθ’ ίλην 
τήν διάρκειαν τού έτους, ύπό εύμενεστέρας συνθήκας καί 
πλησίον τών οικογενειών των, έν άντιθέσει πρός τούς εις τά 
ποντοπόρα κ.λ.π. έργαζομένους συναδέλφους των.

Δίδεται επίσης ό ορισμός καί ή έννοια τών ι/φ-π/κ καί 
Μ/S, πρός διευκόλυνσιν τής εφαρμογής τού νόμου.

Διά τοϋ άρθρου 2 μειοϋται δι’ όλας τάς περιπτώσεις το 
άθροισμα ορίου ήλικίας καί τής ελάχιστης ναυτικής υπηρεσίας 
από 75 είς 70 πρός άπόκτησιν συνταξιοδοτικοϋ δικαιώματος 
λόγω γήρατος».

Ή άντικαθισταμένη διάταξις τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 12 
Ν. 4502/66 έχει ιός άκολούθως :

"Αρθρον 12 παρ. 1.

«1. Χορηγείται σύνταξις γήρατος είς ναυτικόν, άποσυρό- 
μενον όριστικώς τοϋ ναυτικού επαγγέλματος, ύπό τάς κά
τωθι προϋποθέσεις :

A) Έάν συνεπλήρωσεν ήλικίαν πεντήκοντα πέντε (55} 
έτών καί «πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν» τουλάχιστον 
διακοσίων τεσσαράκοντα (240) μηνών.

Β) Έάν συνεπλήρωσε «πραγματικήν ναυτικήν ύπηρεσίαν» 
μείζονα τών διακοσίων τεσσαράκοντα (240) μηνών, ότε 
ή κατά το έδάφιον Λ' τής παρούσης πργ. ηλικία μειοϋται, 
κατά τόσα έτη. όσα δωδεκάμηνα, πραγματικής ναυτικής υ
πηρεσίας. συνεπλήρωσεν ό ναυτικός πλέον τών διακοσίων 
τεσσαράκοντα (240) μηνών, ούχί όμιυς κάτω τοϋ πεντη
κοστού έτους τής ήλικίας του.

Γ) Έάν έχη ήλικίαν άνω τέραν τών πεντήκοντα πέντε 
(55) έτών, ότε ό κατά τό έδάφιον Α’ της παρούσης πργ. 
χρόνος «πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας» μειοϋται. κατά 
τόσα δωδεκάμηνα, όσα έτη ή ηλικία αυτού υπερβαίνει τά 
πεντήκοντα πέντε (55) έτη. πάντως ούχί κάτω τών εκατόν 
όγδοήκοντα (180) μηνών». Εφεξής θά λαμβάνεται ύπ’ όψιν 
ή συνθετική υπηρεσία οπότε θά υπάρξουν καί περιπτώσεις 
άπονομής συντάξεως μέ άθροισμα ήλικίας καί πραγματικής 
υπηρεσίας κάτω τοϋ 70, όπερ έπί άμιγοϋς υπηρεσίας π.χ.

είς Δ ά. συναλλάγματος κατέρχεται εΐ: 08 (ήλικίαν 55 έτών 
καί πραγματική ναυτική υπηρεσία 13 έτη).

Πέραν τούτων όμως διά τής πργ. 2 διά πρώτην φοράν έν 
Ελλά δ ι καί όλως εξαιρετικούς, θεσπίζεται τό μέτρον τής 
χορηγήσεως συντάξεως, άνεξαρτήτως ήλικίας τοϋ ναυτικού, 
μόνον όμως όταν ούτος έχει πραγματοποιήσει ώρισμένον 
χρόνον πραγματικής θαλασσίας εργασίας έπί τών πλοίων. 
'Ως «πραγματική θαλασσία εργασία» είδικώς πρός έφαρμο- 
γήν τής διατάξεως αυτής νοείται ή πράγματι καί έπί συγκε
κριμένων έμπορικών πλοίων χωρητικότητος 25 τούλάχιττον 
κ.ο.χ. διανυθεΐσα καί δεν συμπεριλαμβάνονται είς τήν έν
νοιαν αυτήν.

α) αί έξαγοραζόμεναι ύπηρεσίαι (π.χ. πολεμική έφεδρική 
υπηρεσία, κατοχική άνεργία, ύπηρεσίαι πλοιάρχων, μηχα
νικών, άρχιπλοιάρχων, Αρχιμηχανικών, άρχιραδιοτηλεγρα- 
φητών είς τάς ναυτιλιακός επιχειρήσεις, ύπηρεσία είς το 
Πολ.εμικόν Ναυτικόν, πλοηγών, καθηγητών κ.λ.π.).

β) Ή πραγματοποιηθεΐσα είς ι/φ-π/κ πάσης κατηγορίας 
(φορτηγά, έπιβατηγά, αλιευτικά καί θαλαμηγά κάτω τών 
25 κ.ο.χ. καί πλωτά ναυπηγήματα) άνεξαρτήτως χωρητι- 
κότητός των.

Έκρίθη όμως σκόπιμον όπως είς τήν έννοιαν τής «πρα
γματικής θαλασσίας έργασίας» περιληφθή ή πρό τής 28 
’Οκτωβρίου 1926 ύπηρεσία τοϋ ναυτικού είς το ΓΙ ολ. Ναυ
τικόν, διότι τότε κατεβάλλ.οντο είσφοραί είς τό Ν.Α.Τ., ώς 
καί ή έξαγοραζομένη ύπηρεσία τών εργατικών στελεχών 
(Προέδρων, Γραμματέων καί Ταμιών) τών νομίμως έν Έλ- 
λάδι άνεγνωρισμένων καί έπί δεκαετίαν λειτουργουσών ορ
γανώσεων τών ναυτικών καί τών έν τώ έσωτερικώ ή εξω
τερικοί νομίμων έκπροσώπων τής Π ανελλ,ηνίου Ναυτικής 
'Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.) διότι τά στελέχη ταϋτα άποστε- 
ροϋνται τής δυνατότητος ναυτολογήσεως λόγω τών ύπηρε- 
σιών τάς όποιας ύποχρεοϋνται νά προσφέρουν διά τούς 
συναδέλφους των είς τήν ξηράν. Επίσης περιλαμβάνονται 
καί ό άπο τής 1 Ίανουαρίου 1976 κατά τάς κειμένας διατάξεις 
καθοριζόμενος έκάστοτε χρόνος έτησίας άδειας τοϋ ναυτικού 
δι’ ύπηρεσίαν του ώς μέλους συγκεκροτημένου πληρώματος 
έπί πλ.οίου (άνω τών 25 κ.ο.χ.) ύπό Έλλ.ην. σημαίαν ή ύπό 
ξένην σημαίαν συμβεβλημένου άσφαλ.ιστικώς μετά τοϋ ΝΑΤ.

Τής συντάξεως άνεξαρτήτως ήλικίας δικαιούται ό ναυτικός 
κατά τήν παραγρ. 2 τοϋ άρθρου 2 έφ’ όσον έκ τής διαιρέσεως 
τών ήμερών τής θαλασσίας έργασίας του δι’ ώρισμένου συν- 
τελεστοϋ διαφόρου δι’ έκάστην κατηγορίαν πλοίων, προκύπτει 
πηλϊκον 7920 ήμερών (τουλάχιστον 22 έτών), πράγμα όπερ 
θά έχει ώς Αποτέλεσμα τήν άνευ ορίου ήλ.ικίας συνταξιοδότη- 
σίν του μετά συμπλ.ήρωσιν : α) 22 έτών θαλ.ασσίας έργασίας 
έάν αΰτη έχη άποκτηθή άμιγώς είς Δ, Ξ συναλλάγματος, β) 
23,1 έτών είς πλ,οϊα συναλλάγματος ξηρού φορτίου, γ) 25,3 
έτών είς ακτοπλοϊκά πλ,οϊα δραχμών τής Γ' κατηγορίας καί 
δ) 26.4 έτών είς λ.οιπά άνω τών 25 κ.ο.χ. πλ,οϊα δραχμών Λ' 
Κατηγορίας. At κατηγορία·, τών πλ.οίων λ.αμβάνονται ύπό 
τήν έννοιαν τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν.Δ. 152/1974.

Διά τοϋ άρθρου 3 καθορίζεται, μετά τάς τροποποιήσεις 
τάς έπερχομένας διά τοϋ σχεδίου νόμου, ή σύνταξις τήν ό
ποιαν λ.αμβάνη ό ναυτικός, ύπολ.ογιζομένη ώς ό νόμος ό- 
F’->~ _

'Η διάταξις ή οποία Αντικαθίσταται έχει ώς εξής : 

"Αρθρον 9 παρ. 1.

«1. Ναυτικός, δικαιούμενος συντάξεως συμφώνως τώ 
άρθρω 12 παραγρ. 1 έδ. Α' καί Γ' καί πργ. 2 τοϋ Ν. 4592/ 
19 36. λα. ιβάνει ώς τοιαύτην τήν ύπολ.ογιζομένην κατά τό 
αρθρον 8 τοϋ παρόντος Ν.Δ.».

Ή καταργουμένη διάταξις έχει ώς κάτωθι :

"Αρθρον 9 παρ. 2.
«2. Ναυτικός, δικαιούμενος συντάξεως συμφούνωις πρός 

τό άρθρον 12 παρ. 1 έδ. β' τοϋ Ν. 4502/1966 λαμβάνει ώς 
τοιαύτην τήν κατά το άρθρον 8 τοϋ παρόντος Ν.Δ. ύπολογι-
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Ιομένη.ν. μειουμένην κατά είκοσι - (20..) χιλιοστά δι’ έκαστον, 
των έτών. καθ’ ά ή ηλικία χύτου είναι μικρότερα των πεντή- 
τοντα πέντε (5α) έτών».

Λιά τοϋ άρθρου 4 πργ. 1 θεσπίζεται ή αναμόρφωσες τών 
κατηγοριών τών —λοιων συνεπείχ αμφιβολιών καί πχρερμη- 
,εεών αί όποια'. έγεννήθησχν κατά τήν εφαρμογήν τοϋ Ν.Δ. 
152 74. αίτινε: κατέληςχν εί; τά Δικαστήρια, μέ αποτέ
λεσμα αντιδικίας μεταξύ τών ήσφχλισμένων καί τοϋ Ν.Λ.Τ. 
ίΐόικώτερον καί προς δικχιοτέρχν εξισορροπήσω τών συντα
γών διά τά πλοϊχ τη; Α' Κατηγορία; έγένετο διαχωρισμό; 
:αί αύξησις τοΰ συντελεστοϋ σταθμίσεω; ύθηρεσιών άπό 
1.9 πού ισχύει εϊ; 0,95 διά τά πλοΐατής Λα κατηγορία; καί 
1.05 διά τά πλοία τη; Αβ τοιαύτη;. Λιά τοϋ τρόπου τούτου 
καί παρερμηνεία·, αποφεύγονται καί δικχιοτέρχ γίνεται ή 
απονομή τών παροχών εις τούς ναυτικούς μέ υπηρεσίας εις 
τά πλοία ταϋτα, λχμβχνομένου ΰπ’ δύει ότι τά μέχρι καί 25 
κόρων ολικής χωρητικότητος σκάφη καταβάλλουν εισφοράς 
11 % έν τώ συνόλω ένώ τά άνω τών 25 κ.ο.χ. τοιαΰτα 18 % 
έπΐ τών μισθολογίων, άλλα καί μία γενική υπέρ αύτών βελ- 
τίωσις επέρχεται διά τής άνυψώσεως τοϋ ίσχύοντος συ ντε- 
λ-στοϋ.

Εις τήν Β' κατηγορίαν πλοίων δέν έπέρχεται μεταβολή, 
ενώ γίνεται προσαρμογή εις τήν Κατηγορίαν Γ' κατόπιν 
τής διευκρινίσεως ότι τά άλιευτικά π/κ εντάσσονται εις τήν 
Κατηγορίαν Α' πλοίων, πράγμα τό όποιον ήδη γίνεται καί 
ύπό τήν ίσχύν τοϋ Ν.Δ. 152/74. Διά τής πργ. 2 τοΰ άρθρου 4 
θεσπίζεται νέος πίνας συνολικής πραγματικής ναυτικής υπη
ρεσίας τοϋ ήσφαλισμένου μέ νέους συντελεστές προσαυξή- 
τεως τής συνολικής πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας, ώο .ε 
εκ τού υπολογισμού τής συντάξεως, βάσει τών δεδομένων τοϋ 
τίνακος, νά λαμβάνουν τήν άνωτάτην σύνταξιν, α) ό ύπη- 
εετών εις Δ/Ξ συναλλάγματος μέ άμιγή θαλασσίαν υπηρεσίαν 
22 ετών περίπου, έναντι μέχρι τοϋδε 25 ετών, β) ό υπηρε
τών επί λοιπών πλοίων ποντοπόρων συναλλάγματος μέ ά
μιγή υπηρεσίαν 23 ετών περίπου, ε,-αντι μέχρι τοϋδε 26.4 
τερίπου ετών, γ) ό υπηρετών εις άκτοπλοΐκα πλοία τής Γ’ 
κατηγορίας, μετά άμιγή υπηρεσίαν 25 περίπου ετών, έναντι 
ιέχρι τοϋδε 27,6 ετών καί δ) ό υπηρετών έπί ι/φ-π/κ κλπ. 
ής Λ Κατηγορίας, εις μέν τά σκάφη μέχρι καί 25 κ.ο.χ. 
ετά υπηρεσίαν 29 ετών περίπου, είς δέ π/κ άνω τών 25 

:.ο.χ. καί θαλ/γ ά 25 μέχρι 100 κ.ο.χ. μέ υπηρεσίαν 26,5 
τών περίπου, έναντι μέχρι τοϋδε 29,7 ετών δι’ άμφοτέρας 
άς περιπτώσεις:

Τό άντικαθιστάμενον έδ. γ' τής πργ. 1 άρθρου 8 τοϋ Ν.Δ. 
52/74 ώς καί ό άντικαθιστάμενος πίναξ 1 έχουν ώς κα- 
ωτέρω :

"ΑρΟρον 8.

«γ) Ή ώς άνω υπηρεσία, άναλόγως τών πλοίων έφ’ ών 
ςτήθη, χωρίζεται εις τρεις κατηγορίας πλοίων, περί ών 
άμέσως κατωτέρω πίναξ 1, ό δέ είς ημέρας χρόνος, όν 

ιήνυσεν ό ή σφαλισμένος είς έκάστην τών τριών τούτων κα- 
ηγοριών, πολλαπλασιάζεται έπί τόν άντίστοιχον «συντε- 
εστήν σταθμίσεως υπηρεσιών», τών ύπό τάς είδικότητος 
λιέως καί μεμονωμένου εργάτου θαλάσσης κτηθεισών ύπη- 
εσιών, λογιζομέ-υων ώς διανυθεισών έπί πλοίων ιστίο φόροιν- 
:ετρ λχιοκινήτων.

Κχτηνορια π/.οιων
ΠΙΝΑΞ I

Συντελεστής σταθμίσεω; υπη
ρεσιών

Α. Ιστιοφόρα - Πετρελχιο- 
κίνητχ - Θχλααηνοί μέχρις
100 κ.ο.χ....................... 0.9

Β. Πλοία, ών ή μισθοδοσία 
τών πληρωμάτων καθορίζεται 
ύπό τών συλλογικών συμβά
σεων εις ξένον νόμισμα, δι’
υπηρεσίας κτηθείσας άπό 1ης 1,3 προκειμένου περί Δ/Ξ 
Ίανουαοίου 1948 καί έφ’ εξής
ώς καί άλιευτικά πλοία άπό 1,2 προκειμένου περί μή Δ/α. 
300,01 κοχ καί άνω

Γ. Λοιπά πλοία ήτοι πλοία 
φορτηγά καί έπιβατηγά, μή 
υπαγόμενα είς τήν προηγουμέ- 
νην κατηγορίαν, Μότορσιπς, 1.1
Ρυμουλκά, Ναυαγοσωστικά,
Πορθμεία, Θαλαμηγοί άνω τών 
100 κ.ο.χ., άλιευτικά πλοία 
μέχρι 300 κ.ο.χ. κ.λ.π.

Επίσης τό έδ, δ τή; παρ. I τοϋ αυτού ώ; άνω άρθρου 
8 τοϋ Ν.Δ. 152/7** τό όποιον άντικαθίσταται μετά τοϋ πίνχ- 
κος II έχει ώ; εξής :

"Αρθρον 8 έδ. δ παρ. I
«δ) Τά ούτω προκύπτοντα γινόμενα άΟροίζονται, τό δέ 

άθροισμά των πολλαπλασιάζεται, άναλόγως της συνολικής 
πραγματικής ναυτικής υπηρεσίας τοϋ ήσφαλισμένου, έπί 
τόν άντίστοιχον συντελεστήν προσαυξήσεως συνολικής πραγ
ματικής υπηρεσίας τοϋ επομένου ΰπ’ άριθ. II πίνακος.

ΠΙΝΑΞ II

Συνολική
ύττηρεσία

ττριγματική ναυτ 
ήσφχλισαενου

ική Συντελεστής προσαυξή- 
σεως συνολικής πραγμα
τικής ναυτικής υπηρεσίας

Μέχρις 9000 ήμέραι 1.00
άτζ'ϊ 0000-9500 )) 1,050

υ 9501-10000 )) 1,100
» 10001-10300 )) 1.150
» 10301-10500 . )) 1.200
» 10501 καί άνω )) 1,250

Διά τοϋ άρθρου 5 χορηγείται προσαύξησις τοϋ συνταξιο- 
δοτικοϋ μισθού μέ τά έν τώ άρθρω τούτω ποσοστά προσαυ- 
ξήσεως τής Γ' Κατηγορίας τοϋ πίνακος III καί διά τάς 
ειδικότητας τάς όποιας όρίζει. Καί τούτο διά νά έκλείύουν 
τά παράπονα τών ακτοπλοϊκών έκ τής υφιστάμενης άπο- 
στάσεως μεταξύ τών συνταξιοδοτικών μισθών αύτών καί 
τών ποντοπόρων συναδέλφων των, είς τήν σμΐκρυνσιν τής 
όποιας συνηγορεί καί ή έπελθοϋσα μεταγενεστέρως μεγχ- 
λυτέρα αύξησες εις τούς μισθούς τών πληρωμάτων τής Γ' 
Κατηγορίας πλοίων. Διά τής πργ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου 
τακτοποιούνται είς τήν δέουσαν θέσιν όί Προϊστάμενοι 
άσυρμάτου καί ό οικονομικός ’Αξιωματικός.
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Ό τροποποιούμενος πίνας III της παρ. 2 τοϋ άρθρου 8 έχει ώς έξης :
Κατηγορία Πλοίων Γ”

Είδικότης καί Βα6μός 
ναυτολογήσεως

Ναυτικά Προσόντα Συντ. μισθός 
δρχ.

Κλάσις Συντ. μισθού

Γενικός Έπιθεωρ. σκάφους

’Επιθεωρητής

’Αρχιπλοίαρχος

Δίπλωμα Πλοιάρχου 
Α' τάξεως 

Δίπλωμα Μηχανικού 
Α' τάξεως

10.000 Γ1
Πλοίαρχος 
[Αρχιμηχ“ν^ος 
’Επιθεωρητής Μηχανικών 
Μηχανικός Α'
Άσυρ/στής (Ραδ/τής) Α' 
Ρ/Κ ή Ν/Γ
Άσυρ/στήε (Ραδ/τής) Β' 
Ρ/Κ ή Ν/Γ
’Ασυρ/στής (Ραδ/τής) Β' 
Ρ/Κ η Ν/Γ 
’Ασυρ/στής (Ραδ/τής)
Ρ/Κ ή Ν/Γ

Διά τοϋ άρθρου 6 έκρίθη έπιβεβλημένον δπως, προς 
έξέτασ.ν τοϋ άναλογοϋντος εις τον ναυτικόν συνταξιοδο- 
τικοϋ μισθοϋ, λαμβάνεται ύπ’ δψιν ό μέσος δρος των συν- 
ταξιοδοτικών μισθών τοϋ πίνακος III τοϋ νόμου, των άνπ- 
στοιχούντων εις τούς βαθμούς της είδικότητος ναυτολογή- 
σεως τοϋ ναυτικοϋ κατά κατηγορίας πλοίων είς & είργά- 
σθη κατά το τελευταΐον προ της άποχωρήσεώς του έκ 
τοϋ ναυτικοϋ επαγγέλματος, χρονικόν διάστημα άναδρο- 
μικώς καί έν συνεχεία μετρούμενον μέχρι συμπληρώσεως 
48μήνου πραγματικής ναυτικής ΰττηρεσίας άνεξαρτήτως των 
ναυτικών προσόντων αϋτοϋ προς τον σκοπόν δπως, άπο- 
φευχθή επιδίωξις καί άπόληψις έκ μόνης τής 24μήνου τε
λευταίας υπηρεσίας.

Πρός αποφυγήν όμως καί αδικιών είς βάρος τών πρα
γματικών ναυτικών, διά τής δευτέρας περιόδου τοϋ άρ
θρου 6 θεσπίζεται, ότι είς περίπτωσιν καθ’ ήν ό οότω 
προκύπτουν συνταξιοδοτικός μισθός είναι κατώτερος τοϋ 
μέσου όρου τών συνταξιοδοτικών μισθών τοϋ αϋτοϋ ύπ’ 
άριθ. III πίνακος τών άντιστοιχούντων είς τά ναυτικά 
προσόντα τοϋ ναυτικοϋ (πτυχίον π.χ. ναύκληρου, δίπλωμα 
Μηχανικού Γ' τάξεως, Πλοιάρχου Β' τάξεως κ.λ,π.), ά 
έκέκτητο ό ναυτικός κατά το τελευταΐον προ τής άποχω
ρήσεώς του έκ τοϋ ναυτικοϋ επαγγέλματος χρονικόν διά
στημα, άναδρομικώς καί έν συνεχεία μετρούμενον μέχρι 
συμπληρώσεως 48 μηνών πραγματικής ναυτικής ύπηρε- 
σίας κατά κατηγορίας πλοίων, είς ά είργάσθη κατά τό 
τελευταΐον τούτο 48μηνον, ώς συνταξιοδοτικός μισθός θεω
ρείται ό άντιστοιχών είς τά ναυτικά προσόντα, έφ’ όσον 
τά λαμβανόμενα έν προκειμένω ύπ’ δψιν ναυτικά προσόντα 
(Δίπλωμα, πτυχίον ή άδεια ναυτικής ίκανότητος) άπέ- 
κτησεν ό ναυτικός 6 τουλάχιστον ήμερολογιακά έτη προ 
τής άποχωρήσεώς του έκ τοϋ ναυτικοϋ έπαγγέλματος, ώς 
τοιαύτης θεωρουριένης τής τελευταίας έκ τοϋ πλοίου άπο- 
λύσεως.

’Ιδιαιτέρα ρύθμισες έπιφυλάσσεται προκειμένου περί συν- 
ταξιοδοτήσεως λόγω ατυχήματος τών ναυτικών καί τών 
οικογενειών των. Είς τάς περιπτούσεις ταύτας έκρίθη δί
καιον νά διατηρηθή τό ύφιστάμενσν μέχρι σήμερον καθε
στώς, συμφώνως προς τό όποιον λαμβάνονται ύπ’ δψιν 
αί ναυτολογήσεις τοϋ τελευταίου 24 μήνου ή ή άπόκτησις 
τών ναυτικών προσό·/των νά είχε συντελεσθεΐ πρό τριών 
τουλάχιστον ήμερολογιακών ετών άναδρομικώς άπό τής 
τε/χυταίας άπολύσεώς των.

Ή άντικαθισταμένη διάταξις τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 
8 είναι ή κατωτέρω :

"Αρθρον 8 παρ. 2.

«Πρός έξεύρεστν τοϋ άναλογοϋντος είς τόν ναυτικόν συν- 
ταξιοδοτικοϋ μισθοϋ, λαμβάνεται ύπ’ δψιν ό μέσος όρος 
τών συνταξιοδοτικών μισθών τοϋ κατωτέρω ύπ’ άριθ. III 
πίνακος, τών άντιστοιχούντων είς τούς βαθμούς τής είδι
κότητος ναυτολογήσεως τοϋ ναυτικού κατά κατηγορίας 
πλοίων, είς ά είργάσθη κατά τό τελευταΐον πρό τής άπο
χωρήσεώς του έκ τοϋ ναυτικοϋ έπαγγέλματος χρονικόν 
διάστημα άναδρομικώς καί έν συνεχεία μετρούμενον μέχρι 
συμπληρώσεως 24μήνου πραγματικής ναυτικής ύπηρεσίας 
άνεξαρτήτως τών ναυτικών προσόντων αύτοϋ.

Είς ήν περίπτωσιν ό οότω προκύπτουν συνταξιοδοτικός 
μισθός είναι κατώτερος τοϋ μέσου δρου τών συνταξιοδο- 
τικών μισθών τοϋ αύτοϋ ύπ’ άριθ. III πίνακος, τών άντι- 
στοιχούντων είς τά ναυτικά προσόντα, ά έκέκτητο ό ναυ
τικός κατά τό τελευταΐον πρό τής άποχωρήσεώς του έκ 
τοϋ ναυτικοϋ έπαγγέλματος χρονικόν διάστημα άναδρομι
κώς καί έν συνεχεία μετρούμενον μέχρι συμπληρώσεως ει- 
κοσιτεσσάρων μηνών πραγματικής ναυτικής ύπηρεσίας κατά 
κατηγορίας πλοίων, είς ά είργάσθη κατά τό τελευταΐον 
τούτο 24μηνον, ώς συνταξιοδοτικός μισθός θεωρείται ό 
άντιστοιχών είς τά ναυτικά προσόντα, έφ’ όσον τά λαμβα
νόμενα έν προκειμένω ύπ’ δψιν ναυτικά προσόντα άπέκτη- 
σεν ό ναυτικός τρία (3) τούλάχιστον ήμερολογιακά έτη 
προ τής άποχωρήσεώς του έκ τοϋ ναυτικοϋ έπαγγέλμα
τος. ώς τοιαύτης θεωρούμενης τής τελευταία: έκ τοϋ πλοίου 
άπολύσεώς».

Διά τοϋ άρθρου 7 άντικ.αθίσταται το άρθρον 14 τοϋ Ν.Δ. 
152/1974 καί επέρχονται αί έξής τροποποιήσεις. Παρέχε
ται ή δυνατότης :

1. αύξήσεως τοϋ κατωτάτου ορίου τών ύπό τοϋ Ν.Α.Τ. 
παρεχομένων συντάξεων, καθοριζόμενου μέχρι τοϋ 1/5 
(άντί τοϋ ίσχύοντος 1/6) τής έκάστοτε προβλεπομένης άνω- 
τάτης συντάξεως τοϋ Ν.Α.Τ. καί

2. δ·.·', τόν προσδιορισμόν τοϋ μέσου όρου αύξήσεως τών 
συντάξεων λαμβάνεται ύπ’ δψιν ούχί ή ύπό τών κοινών δια
τάξεων προβλεπομένη οργανική σύνθεσις πληρώματος πον
τοπόρου φορτηγού πλοίου 15.000 D.W. άλλά ειδική σύν- 
θεσις τύπου φορτηγού πλοίου άνταποκρινομένη εις τάς 
συγχρόνους εξελίξεις καί απαιτήσεις.

Τό αντικαθιστάμενου άρθρου 14 Ν.Δ. 152 10/4 ώριζε 
τά έξής- :
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«Άρθρον 14.

Αυξήσεις παροχών - Κατώτατον όρ'.ον συντάξεωρ.
Το άρθρον 49 τοΰ Ν. 31/0/1955 «περί Ναυτικού ’Απο

μαχικού Ταμείου» ώ; ετροποποιήθη ύπό τοΰ άρθρου 26 
τοΰ Ν. 4502/1966 «περί τροποποιήσεως καί συμπλ,ηρώσεως 
τών διατάξεων τοΰ Ν. 3170/1955 περί Ναυτικού ’Απομα
χικού Ταμείου καί προσθήκη; ετέρων τινών διατάξεων», 
αντικαθίσταται ώρ άκολ.ούθως :

1. Λί έπανυπολογισθεΐσαι συμφώνωρ —pop τάρ διατάξειρ 
τοΰ —αρόντορ Ν.Δ. συντάξειρ ώρ καί αί ύπό τής ισχύος αύτοϋ 
καί έφεξήρ άπονεμόμεναι παροχαί (συντάξειρ καί έφ’ άπαξ 
αποζημιώσει;) αυξάνουν έκάστοτε κατά το αυτό μέσον πο
σοστό'/ καθ’ ό αύξάνουν οί μισθοί οι καθοριζόμενοι ΰπό των 
συλλογικών συμβάσεων έργασίαρ, διά ποντοπόρα φορτηγά 
πλ.οΐα 15.000 τόννων DW.

Ή κατά τ’ ανωτέρω αΰξησιρ των συντάξεων επέρχεται 
άπό τήρ αύτηρ ημερομηνία; καθ’ ήν ηύξήθησαν διά των νέων 
συλλογικών συμβάσεων οί μισθοί κατόπιν άποφάσεωρ τοΰ 
Δ.Σ. έγκρινομένηρ διά κοινήρ άποφάσεωρ τών Υπουργών 
Οικονομικών καί Εμπορικής Ναυτιλίαρ καί έφ’ όσον έπι- 
τεέπουν τοϋτο αί έκάστοτε οίκονομικαί δυνατότητερ τοΰ
ΝΑΤ.

Διά τον προσδιορισμόν τοΰ κατά τ’ άνωτέρω μέσου πο
σοστού αύξήσεωρ τών συντάξεων λαμβάνεται ύπ’ 6ψιν ή 
οργανική σύνθεσιρ πλήρωματορ ποντοπόρου φορτηγού πλοίου 
15.000 DW ή καθοριζόμενη διά του άπό Ιηρ ’Απρι
λίου 1954 Β.Δ. «περί συνθέσεωρ πληρωμάτων τών Ελλη
νικών φορτηγών πλ.οίων άπό 4.500,01 τόνν. DW καί άνω.

2. Δι’ άποφάσεωρ τοΰ Δ.Σ. έγκρινομένηρ ΰπό τών Υ
πουργών Οικονομικών καί Έμπορικηρ Ναυτιλίαρ ορίζεται 
έκάστοτε τό ποσόν τήρ χορηγήσεωρ παρά τοΰ ΝΑΤ κατω- 
τάτηρ συντάξεωρ άνεξαρτήτωρ τοΰ κατά τάρ διατάξειρ 
τοΰ παρόντορ Ν.Δ. προκύπτοντος έκ τών υπολογισμών πο
σού συντάξεωρ. Τό κατώτατον τούτο όοιον είρ οΰδεμίαν 
περίπτωσιν δύναται νά είναι μεγαλύτερου τού ένόρ έκτου 
τηρ έκάστοτε προβλ.επομέ'/ηράνωτάτηρ συντάξεωρ τοΰ ΝΑΤ».

Διά τοΰ άρθρου 8, είρ τοϋρ μέχρι τήρ δημοσιεύσεωρ τοΰ 
ξου νόμου καταστάνταρ συνταξιούχους τοΰ ΝΑΤ, ώρ καί 
εκείνου ρ οΐτινερ θά έξέλθουν τοΰ ναυτικού έπαγγέλματορ 
τυνταξιοδοτούμενοι μέχρι 31.12.80, παρέχεται ή διαζευ
κτική ευχέρεια νά λάβουν σύνταξιν βάσει τοΰ μέσου όρου 
τών συνταξιοδοτικών μισθών, τών άντιστοιχούντων είρ 
τάρ είδικότηταρ ναυτολογήσεώρ των κατά κατηγορίαρ 
τλ.οίων, είρ ά είργάσθημεν κατά τό τελευταίο'/ προ τήρ Απο
χωρήσει»; των έκ τοΰ ναυτικού επαγγέλματος χρονικόν διά- 
ττημα άναδρομικώρ κι.ί έν συνέχεια μετρούμενον, είτε μέχρι 
τυμπληρώσεωρ 4δμήνου πραγματικής ναυτικής ύπηρεσίαρ, 
ΐτε μέχρι συμπλ.ηρώσεωρ διπλάσιου χρόνου πραγματικής 
τηρεσίαρ, ήτοι 96 μηνών, έάν τό τελχυταϊον συμφέρει τούς 
ννταξιούχουρ ναυτικούς. Ή μεταβατική αΰτη ρύθμισις, 
κρίθη σκόπιμος διά τήν βελ.τίωσιν τών συντάξεων ώρισμέ- 
ων συ'/ταξιούχων οί όποιοι παραπονοϋνται διότι, έν άγνοια 
ήρ μεταγενεστέρωρ έπελ.Οούσηρ νομοθετικής ρυθμίσεως, 
υρέθησαν κατά τά τελευταία έτη έργασίαρ των υπηρετούν
ε; είρ κατηγορίαρ πλ.οίων Γ' ή Α' κατηγορίας, είρ τάρ οποίας 
ναλ.ογοΰν μικρότεροι συνταξιοδοτικοί μισθοί έ-/αντι τών 
ο'/τοπόρων πλ.οίων Β’ κατηγορίας, ένώ εις προγενέστερον 
;όνον ειχον υπηρεσίαν έπί ποντοπόρων πλ.οίων. Τήρ αυτής 
,χερειαρ είναι δίκαιον νά τύχουν καί οί έπί ώρισμένον έφε- 
ήρ χρόνον συνταξιοδοτούμενοι, ώστε νά μήν άνακύψουν 
α παράπονα έκ τοΰ λ.όγου ότι διά τοΰ παρόντος νόμου τό 
λευταίον χρονικόν διάστημα, τό όποιον θά λ.αμβάνεται 
τ’ όιύιν πρός ΰπολ.ογισμόν τής συ'/τάξεωρ, αυξάνεται άπό 
ί είρ 48 μήνας. ’Από τοΰ έτους 1981 καί μετέπειτα όλοι 
ναυτικοί θά τελούν erf/.αίρως έν γνώσει τήρ σχετικής ρυ- 

ιισεωρ τοΰ νόμου.

Επειδή μέ τά θεσπιζόμενα ΰπό τοΰ νομοσχεδίου μέτρα 
ι είναι δυνατή εις νέαν σ/ετικώς ηλικίαν, ή συνταξιοδύ- 
■σιρ τών άνευ μεγάλ.ων διακοπών άσκούντο/ν τό έπάγγελμα

ναυτικών έκρίθη ότι οΰτοι. ως πεπειραμένοι καί παλαίμαχοι 
άγωνισταί. θά ήτο δυνατόν μέ τήν θέλησίν των βεβαίως 
νά συνεχισουν να προσφέρουν ύπηρεσίαρ είρ τό πλ.οίον, επ' 
ώφελ.εία των καί έπ’ ωφέλεια τής Έλλ,ηνικής Ναυτιλ.ίαρ. 
Ή τοιαύτη όμως παραμονή προϋποθέτει τήν θέσπισιν οι
κονομικού τίνος κινήτρου, ικανού νά προσέλευση αυτούς 
εις τήν συνέχισιν τήρ ενεργού ύπηρεσίαρ των. Τό κίνητρο» 
αύτο είναι τό θεσπιζόμενο'/ τό πρώτον διά τοΰ άρθρου 9 
έπίδομα μακροχρονίου πραγματικής θαλ.ασσίαρ έργασίαρ 
έν πλ.οίω τό όποιον, κυμαινόμενου καί χορηγούμενου Αναλό
γιο; τήρ χρονικής διαρκείαρ παραμονής, φθάνει κλιμακού- 
μενον είρ 25 % έπί τοΰ μισθοΰ. Τοιουτοτρόπως δίδεται ή 
εύχέρεια είρ τον ναυτικόν, τον έπιθυμοΰντα νά τό άποκτήση, 
νά συνέχιση έργαζόμενος διά νά λάβει κατά τήν άπομαχίαν 
του ώρ σύνταξιν ποσοστόν 100 °/0 τού μισθού του. Διά τής 
διατάξεως τοΰ άρθρου 10 σκοπείται, κατ’ άναλογίαν, πρόρ 
ύοισταμένα; διατάξεις διά τά συνδικαλιστικά στελέχη τινών 
τών έν τη ξηρά ’Οργανώσεων, ή οικονομική ύποβοήθησιρ 
τών στελεχών τών ναυτεργατικών ’Οργανώσεων, τά όποια 
άναλ.ίσκονται είρ τήν ξηράν διά τά θέματα τών έργαζομένων, 
έν θαλάσση συναδέλφων των, όιά —ήρ κατατάξεως αύτών εις 
δύο συνταξιοδοτικάς κλ.άσειρ, άναλόγωρ τών κεκτημένων 
ύπό ένόρ έκάστου ναυτικών προ .όντων (Δίπλωμα, πτυχίον 
κλ.π.). Τούτο άποτελ,εΐ άναγνώρισιν τών υπηρεσιών των καί 
ύπό τοΰ Άσφαλ.ιστικοΰ των φορέως Ν.Α.Τ. διά τά συμφέ
ροντα τοΰ οποίου επίσης έν ένεργεία μοχθούν κα ίέργάζονται, 
άλλ.ά καί κίνητρου δι’ εκείνους έκ τών νέων, οί όποιοι έχουν 
τήν έφεσιν άναμίξεως είρ συνδικαλιστικούς άγώνας. Έκρίθη 
σκόπιμου όπως ή ώρ είρηται κατάταξιρ ληφθή ύπ’ όψιν 
καί διά τά ήδη συνταξιοδοτούμε/α συνδικαλ.ιστικά στελέχη 
τών όποιων ό άριθμόρ είναι μικρός.

Διά τοΰ άρθρου 11 θεσπίζεται ό νέος έπανυπολ.ογισμός τών 
συντάξεων βάσει τών αναλυτικών στοιχείων ύττηρεσίας τών 
ναυτικών (πρωτογενών στοιχείων) έπί τών όποιων υπελο- 
γίσθη ή άπονεμηθεϊσα σύνταξις καί τών θεσπιζόμενων διά 
τοΰ παρόντος νόμου μέτρων, διότι διετυπώθησαν παράπονα 
κατά τόν έπανυπολ.ογισμόν τοΰ έτους 1974 συνδεόμενα μέ 
τυχόν παρεισφρύσαντα λάθη. Στόχος τοΰ έπανυπολογισμοΰ, 
βάσει τών πρωτογενών στοιχείων τήρ αρχικής συνταξιοδο- 
τήσεως έκάστου ναυτικού, θά είναι ό μετά σχολαστικής 
λεπτομέρειας ύπολ.ογισμός ύπό ειδικών συνεργείων έργα- 
σθησομένων έκτάκτωρ διά τόν έπανυπολ.ογισμόν, ώστε νά 
έκλειψη πάσα έντύπωσιρ αδικίας έκ τυχόν κακού ύπολ.ογι- 
σμοΰ.

Διά τήρ παραγράφου 2 θεσπίζεται ότι οί ένδεχομένωρ έκ 
τοΰ έπανυπολογισμοΰ έπερχόμεναι αύξήσειρ δέν καταβάλ- 
λονται άναδρομικώρ, αλλά άπό τής πρώτης τοΰ μεθεπομένου 
μηνόρ τής ισχύος τοΰ νόμου. Διά τής παραγράφου 3 σκοπείται 
ή συνέχισιρ χορηγήσεωρ τήρ ήδη καταβαλλόμενης συντά
ξεως, είρ οΐαρ περιπτώσεις προκόψει έκ τού έπανυπολογι- 
σμοΰ ποσόν μικρότερου τήρ ήδη καταβαλλ,ομένης είρ τον 
συνταξιούχον συντάξεως. Είρ τάς περιπτώσεις αύτάς αί 
μελλοντικά! αύξήσειρ συντάξεων θά συμψηφιστούν μέχριρ 
ου ύπερκαλ.υφθή ή έπί πλέον καταβαλλόμενη διαφορά.

Διά τήρ παρ. 4 έπ αναλαμβάνεται ή ίσχύουσα διάταξε; 
τοΰ άρθρου 13 τοΰ Ν.Δ. 152/74.

Διά τοΰ άρθρου 12 καθορίζονται κατά τρόπον σαφή αί 
άφορώσαι κοινωνικούς σκοπούς έκτακτοι δαπάναι τοΰ Ν.Α.Τ. 
ώστε νά άποφεύγωνται άμφισβητήσειρ κατά τόν κατασταλ.- 
τικόν έλεγχον αί ΐδιαι δέ διατάξεις έπεκτείνονται καί είρ 
τόν «Οίκον Ναύτου».

Ή άντικαθισταμένη διάταξις τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 10 
τού Ν. 4502/66 έχει ώρ εξής :

Άρθρον 10 παρ. 3.
«Έκτακτοι δαπάναι είναι αί μή ρητώς προβλεπόμεναι 

έν τή παραγρ. 2 τοΰ παρόντορ άρθρου.
Διά τήν έντολ.ήν καί έκτέλεσ.ν έκτάκτου δαπάνης, Απαι

τείται έκάστοτε γνωμοδότησιρ τού Δ.Σ. καί έγκρισιρ τοΰ 
Υπουργού». ...
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Διά του άρθρου 14 διευκρινίζεται ή διάταςις τοϋ άρθρου 
16 παράγρ. 2 τοϋ Ν. 458/1976. ή όποια άναφέρεται είς έξα
γοράν προϋπηρεσίας υπαλλήλων ΰπηρετούντων είς Ναυτι
λιακά; Άρχάς εξωτερικού, καί καθορίζεται ή διαδικασία 
καταβολής των εισφορών διά τήν άναγνώρισιν καί έξαγοράν 
της έν λόγω προϋπηρεσίας-.

Διά τοϋ άρθρου 15 έξαιρεΐται καί δεν υπολογίζεται κατά 
την έφαρμογην τοϋ έδ. 2α τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος, εις 
την πραγματικήν θα/.ασσίαν έργασίαν, ό χρόνος της πεντα
ετίας ή οποία προσετέθη χωρίς έξαγοράν είς τήν συντάξιμον 
ΰττηρεσίαν των προσώπων, πεοί ών το άρθρον 48 τοϋ Ν.
4502/1966.

Διά τοϋ άρθρου 16 θεσπίζεται ή κατάργησις πόσης γε
νικής ή ειδικής διατάξεως νόμου άντικειμένης εις τάς δια
τάξεις τοϋ παρόντος ή άφορώσης θέματα ρυθμιζόμενα υπό 
τούτου.

Είς τούτους τούς σκοπούς, ώς άνεπτύχθησαν άνωτέρω, 
αποβλέπει τό παρόν σ/έδιον νόμου, αί διατάξεις τοϋ όποιου, 
έρχόμεναι είς συμπλήρωσιν έκείνων, δι’ ών θεσπίζεται ή 
έλαχίστη ασφαλιστική προστασία λόγω άνικανότητος μετά 
Οαλασσίαν υπηρεσίαν 5 έτών καί ή προοδευτική μείωσις 
άπό 10 είς 5 έτη τής προϋποθέσεως διαδοχικής άσφαλίσεως, 
συνθέτουν έν νέον καθεστώς συνταξιοδοτήσεως των ναυτικών, 
υπό όρους λίαν εύνοΐκωτέρους τοϋ παρελθόντος.

Διά τούς άνωτέρω λόγους, παρακαλοϋμεν όπως τό ΰπο- 
βαλλόμενον σχέδιον Νόμου περιβάλητε διά τής Ύμετέρας 
έγκρίσεως.

Έν Ά-ύ'ήναις τη 14 'Απριλίου 1978 

Οί 'Τπουργοί
Οικονομικών ’Εμπορική: Ναυτιλίας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΤΤΟΣ ΕΜΜ. ΚΕΦ.4_\0ΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως ένίων ίια'άςιων τής

«περί Ναυτικοί Απχμχ/ιν.οϋ Ταμείου (Ν.Α.Τ.) νομο-ύεσίας
καί άλλων συναφών ο: αταξιών μ.

Άρ-ύρον 1.

Τό άρ-ύρον 1 τοϋ Ν. 3170/1955 «περί Ναυτικού ’Απομα
χικού Ταμείου», ώ; τούτο συνεπληρώόη ϊιά τού άρόρΟυ 1 
τοϋ Ν. 4502/1966 «περί τροποποιήαεως καί αυμπληρώαεως 
των ϊιατάξεων τού Ν. 3170/1955 (ΦΕΚ 76 Α') «περί Ναυ
τικού Απομαχικού Τχμιίου καί προσόήκης ετέρων τινών οια- 
τάξοων». άντικανίστατα: ώς άκολούύως:

«Άρ-ύρον 1.

Αί κατωτέρω άναςερόμενα; εκφράσεις καί έπιτμήσεις έχου- 
σι. προκειμένου περί τού παρέ/τος νόμου "ήν κατ’ έκάστη τού
των άναρερομένην έννοιαν:

Υπουργείο·/: Τό ΎπουργεΐΟν τής "Εμπορικής Ναυτιλίας.
Γπουργός: Ό Υπουργός τής Εμπορικής Ναυτιλίας.

Ναυτιλιακή Αρχή: Έν μεν τφ έσωτερικφ. αί πάιης τά- 
πεως λιμενικά! άρχα! καί α! έκπληρούιαι λιμενικά καύή- 
κοντυ τελωνειακαί άρχαί. έν :ό τφ έξωτερικφ. α! παράλια: 
προξενικά· άρχαί καί οί προξενικοί λιμενάρχαι.

Ν.Α.Τ.: Τό Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείου.
Τ.Π.Α.Ε.Ν.: Τό Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών Εμπο

ρικού Ναυτ-κού.

Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.: Το ΤαμεΤον Προνοίας Κατωτέρων Πλη
ρωμάτων ’Εμπορικού Ναυτικού.

Α.Σ.: Τό Διοικητικό» Σ-υμίούλιον τού Ν.Α.Τ.
Διευύυντής; Ό Διευθυντής τού Ν.Α.Τ.

Λιμήν: Π άς τόπος μονίμου ή πρόσκαιρου. αυνή-ύους ή έκτα
κτου προσορμίσεως πλοίου τ·.νός.

Πλοίον: Πάν σκάρος κατά τήν έννοια·/ τού Κ.Δ.Ν.Δ.
Ναυαγοσωστικόν: Πάν πλοίον, όπερ άποκλειστικώς ή κυ

ρίως ενεργεί πράξεις έπιόαλασσίου αρωγής ή ναυαγιαιρέσεως.

Ναυτικός: Ό άπ&γεγραμμένος, κατά τούς ίσχύοντας νό
μους. ώς ναυτικός ή μα-ύητευόμενΟς ναυτικός, ασχέτως φύλου, 
κ.αί ασκών κατά σύνη-ύες επάγγελμα ναυτικήν εργασίαν έν 
πλοίω.

t Ναυτική 'Γπη/εσία: α) Ή παρεχόμενη υπό ναυτικού ερ
γασία έν πλοίω/ος μέλος συγκεκροτημένου πληρώματος. 6) ή 
ύπηρεσία προεορου, γραμματέως και ταμίου νΟμίμως άνεγνω- 
ρισμένων καί έν Έλλάϊι έορευΟυσών οργανώσεων τών ναυτι- 
κ.ών ή τών νομίμων αυτών αναπληρωτών, ό: όν χρονον οί τε
λευταίοι άναπληροϋσι τούς πρώτους κατά τάς είϊικάς περί 
χύτών πάντων ϊιατάξεις. γ) ή υπηρεσία άρχιπλοηγοϋ καί πλο
ηγού και ή ύπηρεσία τών κατά τάς οικείας ϊιατάξεις προίλε- 
πομένων μελών τού όοη-ύητικού προσωπικού τών πλοηγικών 
σταύμών. ϊ) ή υπηρεσία αρχιπλοιάρχου καί αρχιμηχανικού 
ναυτιλιακών επιχειρήσεων καί ε) ή υπηρεσία νομίμου έκπρΟσω- 
που έν τφ έσωτερικφ ή έξωτερικφ τής έν Έλλάϊι έϊρευούσης 
άνωτάτης όργανώσεως τών Έύ.λήνων ναυτικών.

Πλοίαρχος: Ό ασκών τήν κυόέρνησιν τού πλοίου.

Συγκεκροτημένον πλήρωμα: Τά πρόσωπα τά έργαζόμενα είς 
ιπλοίον έφωϊιασμένον ξιά ναύτού.Ογίου καί περιλαμβανόμενα 
είς τούτο. .<'■

Ναυτολόγιο·/: Το έγγραφον τού πλοίου, έν ω κατά τάς οι
κείας ϊιατάξεις εγγράφο>ται πάντες οί έν τφ πλοίω εργα
ζόμενοι νχυτικοί, Φς καί οί όροι εργασίας αΰτών.

’Απολύτως ανίκανος; Ό ϊσοόίως ανίκανος πρός άσκησιν 
ΟιουϊήπΟτε έπαγγέ/ριατος.

’Απολύτως άνικανότης: Ή ίσόό’-ος άνικανότης ή μή έπι- 
τρέπουσα τήν άσκηαιν οίουίήποτε επαγγέλματος.

Σχετικώς ανίκανος: Ό ίσοξίως ανίκανος πρός άσκησιν μό
νον τοϋ ναυτικού επαγγέλματος.

Σχετική άνικανότης: Ή ίσόίιος άνικανότης ή μή έπιτρέ- 
πουσα τήν άσκησιν τού ναυτικού επαγγέλματος μόνον.

Πραγματική Νχυτική Ύπηρεσία: Ή παρεχόμενη ύπό ναυ
τικού εργασία έν πλοίω ώς μέλους συγκεκροτημένο-υ πλη
ρώματος, ώς καί ή αντιστοιχούσα είς χρόνον υπαγωγής του 
εις τήν παρά τφ Ν.Α.Τ. άσφάλισιν, κατά τά έν άρ-ύρω 3 τού 
Ν. 3170/1955. ώς έτροποποιή-ύη ϊιά τού άρ-ύρου 2 τοϋ νόμου 
4502/1966, οριζόμενα.

’Ομοίως ή έν άρ·ύρω 13 παρ. 1 έο. ρ' τού Ν. 4502/1966. 
ώς έτροποποιή-ύη μεταγενεστέρως αναγραφόμενη υπηρεσία 
Β.Ν.. ή έν άρύρ. 24 τού αύτού νόμου όξαγοραζομένη άνεργία 
κατοχικής περιόοου. στρατιωτική υπηρεσία πολεμικής περιό- 
ϊου καί λοιπά! περιπτώσεις, ώς και ή έν άρύρ. 33 τού ΐϊίου 
νόμου εξαγοραζόμενη προϋπηρεσία Δωοεκανησίων ναυτικών.

Πλασματική 'Τπηρεσία ’Ατυχήματος: Ή προστι-ύεμένη, 
κατά τήν χορήγησιν συντάξεως λόγω άτυχήματος. εις τήν
τπραγματικν νζυτ’.χην υπηρεσ IX/» τοιαύτη. τ^μςωνως τ:?ος
τό άρ-ύοον 1 5 7^3 j 4502/ 1956. ώς έτρ: με τα-
γενεστέρω >·

Συμόατ :χή Τπηρεσία Είόική ς Προστασία; Q.N.: Ή π?ο-
στινεμένη /.α:;ά τήν χορ ΤΓΓΓίζ:'/ έν. τού Κ. Π .Φ .Ν.
συμφώνως τφ άρ-ύρω 35 τού νόμου 4502/1956. φς xi-.vj.7- 
τεστάύη ύπό τού άρ-ύρου 12 Ν.Δ. 152'1974.

Πλασματική Τπηρεσία Μηχανής: Ή έν παραγράφω 10 
τού άρ-ύρου 13 τού νόμου 4502. 66. Φς έτοοποποιήϋη ν.εταγε- 
νεστέρως άναφερομένη τοιαύτης.

Συντάξιμος Εισφορών Υπηρεσία: Το α-ύρθ:σμα τής «-ρα- 
γματικής ναυτικής υπηρεσίας» καί τής ενοεχομένης «πλασμα
τικής υπηρεσίας άπυχήπατος», ή τής «πσαγυ.ατική; νχπι- 
κής υπηρεσίας», τής -λασματικής υπηρεσίας τού άρύρ. 11 
παρ. 3 και 4 τού Ν.Δ. 3738'57 «περί προστασίας ουματι- 
κών ναυτικών» καί τής «συμβατικής υπηρεσίας είοικής προ
στασίας Ο.Ν.».


