
’Επί τού σχεδίου νόμου «"tst άντικαταστάσεως τού άρθρου 8 
τού Ν. 5/1975 περί σ-μπληρνσεως τού όσ’ άριθ. 85/ 
1974 ΝλΔ. περί άποχαταστάσεως τών 'συνδικαλιστικών, 
έλϋυθ-ερ-ιών τών έν τή θαλάσση έργαζιαμένων».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Πρός τήν Ε' Άναΰεωοητιχήν Βουλήν τών Ελλήνων

’Γπό τού άρθρου 8 τού Ν. 5/1975 ήρίζονται τα ακόλουθα:

«Δικαίωμα τού έκλέγ&σθ-αι έχουν τα μέλη έπαγγελμ,»- 
τικού σωματείου ναυτικών, έφ" όσον πληρούν τάς ύπό τού οι
κείου καταστατικού τι*3εμένας προς τούτο προϋποθέσεις, πλήν 
τής έν προκειμένφ άπαιτουμένης συνολικής πραγματικής θα
λάσσιας υπηρεσίας, ήτις περιορίζεται διά ’τού παρόντος άπο 
δεκαετή εις πενταετή τοιαύτην, έφ’ ής διετής πραγματοποιη- 
θείσα εντός τής τελευταίας προ τής εκλογής δεκαετίας».

Ή οΰτω τιθεμένη προϋπόθεσις τής διετούς πραγματικής 
θαλασσίας υπηρεσίας κατά την τελευταίου δεκαετίαν, ενδέ
χεται νά ά-ποστερήση τού δικαιώματος τού έκλέγεισθαι ηγετικά 
στελέχη τού συνδικαλισμού εις τά όποια καθ’ όλην την περί
οδον τής δικτατορίας είχεν άπαγορευθή ή άσκησις τού ναυτι
κού επαγγέλματος δεν ήτο δε έκ τών πραγμάτων δυνατόν 
ουτοι κατά τό έναπομένον διετές περίπου χρονικόν διάστημα 
νά έχουν πραγματοποιήσει διετή πραγματικήν θαλασσίαν υπη
ρεσίαν.

Πρός άποτροπήν τού ενδεχομένου αυτού διευκρινίζεται διά 
τού νομοθετήμ-ατος -ότι ώς πραγματική θαλάσσια υπηρεσία" 
νοείται καί ή υπηρεσία ή κτηθείσα υπό την ιδιότητα τού Προ
έδρου, ’Αντιπροέδρου, Γενικού Γράμματέως ή .Ταμίου έππγ- 
γελματικού σωματείου ναυτικών. Άλλως τε ή τοιαότη έξο- 
μοίωσις τής πραγματικής θαλασσίας υπηρεσίας πρός την 
ύπ ίεσίαν ηγετικών στελεχών επαγγελματικού σωματείου ναυ
τικόν εχει καθιερωθή.καί δι’ ετέρων νομοθετημάτων προκει- 
μένοί» αΰτη -νά άνα*/·νωρισθή ώς συντάξιμος καί άσφαλιστέα 
παρά τώ Ναυτικώ Άποααχικώ Ταμείω.

Εις τά ά/ωτέρω άτποόλέπει το υποδαλλιόμενον σχέδιον νόμου 
έφ’ ω καί παρακαλοΰμεν διά την έγκρισιν καί κΰρωσιν τούτου.

Έν Πειραιεΐ ·τή 6 Φεόρουαρ ίου 1975

Ό επί τής Έμποοικής Ναυτιλίας 'Τπουργός 
ΑΛΕΞ. ΙΪΆΠ ΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί άντικαταστάσεως τού άρθρου 8 τού Νόμου 5/1975 
«περί συμπληρώσεως τού ύπ’ άριθ. 85/1974 Ν.Δ. «περί 
άποκαταστάσεως τών συνδικαλιστικών έλεμθεριών τών έν 
τή θαλάσση εργαζομένων».

Άρ·3ρον Ιον

Τό άρθρον 8 τού Ν. 5/1975 άντ-καθίσταται άφ’ ής ίσχυ- 
σεν ώς ακολούθως:

Άρίρον 8 Ά - 1^,4
Δικαίωμα τού έκλέγεσθ,αι.

1. Δικαίωμα τού έκλέγεσθ-αι «χ<αυν τά μέλη επαγγελματι
κού σωματείου ναυτικών, έφ’ όσον πληρούν τάς υπό τού οικείου 
καταστατικού τιθεμένας πρός τούτο προϋποθέσεις. Έφ’ όσον, 
ύπό τού καταστατικού σωματείου τινός τίθεται ώς προϋπόθε- 
σις τού δικαιώματος τούτου πραγματική θαλασσία υπηρεσία 
μείζων τών πέντε έτών, αΰτη περιορίζεται διά τού παρόντος 
εις πενταετή τοιαύτην. εξ ής διετής δέον νά έχη πραγματο
ποίησή έντός τής τελευταίας, προ τών διεξαχθησομένων πρός 
άνάδειξιν διοικήσεων αρχαιρεσιών δεκαετίας.

2. Ώς πραγματική θαλασσία υπηρεσία διά τον υπολογισμόν 
τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον άπαιτουμένης διετούς 
κατά τήν τελευταίαν δεκαετίαν υπηρεσίας, λογίζεται καί ή 
υπηρεσία ΰπό τήν ιδιότητα τού αιρετού Προέδρου, ’Αντιπρο
έδρου. Γενικού Γραμματέως ή Ταμίου επαγγελματικού σωμα
τείου ναυτικών.

3. Τυχόν όφειλαί έκ συνδρομών πρός τό σωματείον δέν κα
θιστούν τό μέλος ώς «μή ταμειακώς έν τάξει» έφ’ όσον κατα
βληθούν ύπ’ αυτού αί άντιστοιχοΰσαι εις τήν περίοδον ενός 
έτους.

Άρθρον 2ον

Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιευσεώς του 
διά τής Έφημερίδος τής Κυίερνήσεως.

Έν Άθήναις τή 6 Φεβρουάριου 1975

Ό επί τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας Τπορργός

ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ -~

ΕΚΘΕΣΙΣ

Τού Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρθρον 57 — παράγρ. 
3 τού Συντάγματος) έπ! τού σχεδίου νόμου τού 'Γπουργείου 
’Εμπορικής Ναυτιλίας «περί άντικαταστάσεως τού άρθρου 
8 τού Ν. 5/1975 περί συμπληρώσεως τού ύπ’ άριθ. 85/ 
1974 Ν.Δ. περί άντικαταστάσεως τών συνδικαλιστικών 
ελευθεριών τών έν τή θαλάσση εργαζομένων».

Διά τού άρθρου μόνου τού ώς ανωτέρω νομοσχεδίου, δι’ ου 
τροποποιούνται αί διατάξεις τού άρθρου 8 τού Ν. 5/1975, 
αί άφορώσαι εις τήν άσ/.ησιν τού δικαιώματος τού έκλέγεσ3αι 
υπο τών μελών τών επαγγελματικών σωματείων ναυτικών, 
προς αναδειξιν τών εκπροσώπων τών σωματείων τούτων κλπ.. 
δέν προκαλείται δαπάνη εις ίάρος τού Κρατικού Προϋπολο
γισμού.

Έν ’Αθήναις τή 12 Φεβρουάριου 1975

Ό Γενικός Διευθυντής 
ΝΙΚ. ΒΑΛΗΣ


