
’Επί τοϋ σχεδίου Νόμου «Περί των θέσεων τοϋ Πολίτικου 
Προσωπικού του Ναυτικοϋ ’Απομαχικού Ταμείου καί έ- 
τέρων 'Ιδρυμάτων τοϋ Ε.Ν. ώς καί προσθήκης ετέρων 
πινών διατάξεων.»

Προς τήν Βουλήν ιών Έλλήνών
Τό προσωπικόν των Ιδρυμάτων Ε.Ν. Ναυτικοϋ Άπομα- 

χικοΰ Ταμείου (ΝΑΤ), Ταμείου' Προνοίας ’Αξιωματικών 
Ε.Ν. (ΤΠΑΕΝ) καί Ταμείου Προνοίας Κατωτέρων Πλη
ρωμάτων Ε.Ν. (ΤΠΚΠΕΝ) διέπεται βασικώς υπό τών νόμων 
3170/1955 (ΦΕΚ 76Α/1955) καί 4502/1966 (ΦΕΚ 54Α/
1966) εις οΰς έπηνέχθησάν μεταβολαί τινες κατά τό μέχρι 
σήμερον χρονικόν διάστημα, χωρίς όμως νά έπιλυθοϋν σοβαρά 
θέματα αύτοϋ άνακύψαντα έκ τής αλματώδους άναπτύξεως 
της Ναυτιλίας τών Ελλήνων, συνδεόμενα στενώς μέ την έξυ- 
πηρέτησιν τόσον τών πλοίων όσον καί τών έπ’ αύτών άπα- 
σχολουμένων Ελλήνων ναυτικών καί τών έξ αύτών συντα- 
ξιοδοτουμένων.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ’Εκ τής μειώσεως άντί της αύξήσεως τοϋ προσωπικού τι 
ΝΑΤ έχουν άνακύψει σοβαρά προβλήματα άναφερόμενα ε 
την παρακολούθησιν καί την τακτικήν καί έγκαιρον βεβαίωσ 
καί είσπραξιν τών έσόίων τών Ιδρυμάτων, ώς.ααί τήν άμεσι 
έξυττηρέτησιν τών πλοίων καί τών έν ένεργεία καί τών συντ 
ξιούχων, ναυτικών.

Διά τήν άντιμετώπισιν τών έκκρεμούντων προβλημάτι 
έκ της αύξήσεως τοϋ ογ-κου έργασίας τών Ιδρυμάτων Ε.. 
καί τών προστιθεμένων νέων τοιούτων έκ της αύξήσεως τ 
άριθμοΰ*τών ναυτικών προς έπάνδρωσιν τών πλοίων καί τ< 
έξερχομένων εις σύνταξιν ναυτικών ώς καί διά τήν άμεσ 
έξυττηρέτησιν τών μετά τοΰ ΝΑΤ συναλλασσομένων (να 
τικών, συνταξιούχων, ναυτιλιακών γραφείων κλπ.). έπιβά 
λεται ού μόνον ή αΰξησις τοϋ προσωπικού αύτοϋ, άλλα καί 
ποιοτική συγκρότησις τοϋ τελευταίου διά τής υιοθετήσει 
κινήτρων προσελκύσεως υπαλλήλων άνωτέρας στάθμι 
Τήν έπίτευξιν τών προαναφερθέντων σκοπών έπιδιώκει 
συνημμένον σχέδιον Νόμου, τοϋ όποιου αί είδικώτεραι κο 
άρθρον διατάξεις αποβλέπουν είς τά έν συνεχεία έκτιθέμε·

Ούτως ένώ ή δραστηριότης τοϋ ΝΑΤ άπό τοΰ 1955 μέχρι 
τέλους τοΰ 1975 έπολλαπλασιάσθη είς τούς διαφόρους τομείς 
τής άρμοδιότητός του ώς έμφαίνηται έκ τοϋ άκολουθοΰντος 
πίνακος, τό προσωπικόν αύτοϋ ού μόνον δεν ηύξήθη, άλλ’ άντι- 
θέτως έμειώθη 8ii τής άπομακρύνσεως έκ τοϋ ΝΑΤ 37 στε
λεχών τοϋ Δ.Σ.

Πίναξ
’Αριθμού Πλοίων^ Ναυτικών - Συνταξιούχων ΝΑΤ

Πλ.οΤα ,,'.··
α) Ύπό Ελληνικήν β) Ύπό ξένας σημαίας συμ-

Σημαίαν ( , βεβλημένα διά τά πληρώ-
ματά των, μετά τοϋ ΝΑΤ

. . . άπό 1957 άφ’ ής υίοθετήθη
ν . - · . ^ . - ·. ό θεσμός.
"Έτος ■ . -’·. , ι · · ' — ■ .
1955 - ·: 486 — ..." · ,
1957 / 549 565 ", ;· .<· ή.-. >. ϊ
.1960 1043 565 .'Ά ··. . . ή·· ν .' ■
1965 1570 •904. *.;.- .· ·. Αμ'; ·,Χ>·: ·

-1970 2315 1223 ··■"·.; :·> , Ύ ν' ,'-/."'
1974 3145 1329 ' ' ·" '■·.'■··■
1975 3216 1185
' (Είς τούς ώς άνω άριθμούς τών ύπό Ελληνικήν σημαίαν

' πλοίων δεν περιλαμβάνονται τά πλοία ολικής χωρήτικότητος
κάτω τών 100 κόρων). ... .'

Β' ’Εργαζόμενοι Ναυτικοί -
Έτος ’ , · ’Αριθμός ''
1955 14.000 "·’ ' λ .■·
1960 \ 34.000 · · ... · '
1965 62.000 .·
1970 71.000 ' -
1975 125.000 (ήσφαλισμένοι)

Γ' Συνταξιούχοι (ΝΑΤ) '·
Έτος ’Αριθμός
1955 * .
1960 15.600 ’,'' .' ·' V.. '
1965 17.700
1970 20.900 ·· ’ ' ■·■'.' ." - 1
1974 23.100

Ώς έμφαίνεται έκ τοϋ ώς άνω πίνακος α) τά υπό Ελλη
νικήν σημαίαν πλοία ύπερτετραπλασιάσθησαν, β)τά συμβε
βλημένα μετά τοϋ ΝΑΤ μέ βάσιν τό 1957 ύπερδιπλασιάσθη- 
σαν, γ) ό άριθμός τών έργαζομένων έξαπλασιάσθη περίπου 
καί δ) ό αριθμός τών συνταξιούχων ηύξήθη, κατά 60 °/0.

Σημειωθήτω ότι δια τοϋ προσωπικού τοΰ ΝΑΤ έξυπηρε- 
τεΐται όχι μόνον τό έν λόγω Ταμεΐον άλλα καί τά δύο προα- 
ναφερθέντα Ταμεία Προνοίας Ε.Ν. καί τά παρ’ αύτώ λει- 
τουργοϋντα Είδιτίά Κεφάλαια καί .Λογαριασμοί ώς είναι τό 
Κεφάλαιον ’Ανεργίας καί ’Ασθένειας τών Ναυτικών," τό Κε- 
φάλαιον Ναυτικής Έκπαιδεύσεως,' ή Πλοηγική Υπηρεσία 
κ.λ.π.

Διά τοΰ άρθρου 3, καθορίζεται ό άριθμός κατά κλάδι 
καί θέσεις τοΰ προσωπικού τοϋ ΝΑΤ, διά τοΰ οποίου έί 
πηρετοΰνται, ώς έλέχθη, καί τά δύο Ταμεία Προνοίας Ε. 
καί'τά παρ’ αύτώ λειτουργοΰντα Κεφάλαια καί Ειδικοί λ 
γαριασμοί, ώς άκολούθως :

■ -. Α/ Κατηγορίας. ·
.'Υπάλληλοι γενικώς: 68 έναντι υπαρχόντων'32Γ

'·' Β' Κατηγορίας. ·■
Υπάλληλοι γενικώς 182 έναντι υπαρχόντων 126 (Κεντ 

κών Υπηρεσιών). ' ί . " , ..
Υπάλληλοι γενικώς 30 έναντι ούδενός ύπάρχοντος (I 

ριφερειακών Υπηρεσιών, ήτοι Λιμενικών ’Αρχών Έσ 
τερικοϋ). " . · · _! ■

Γ\ Κατηγορίας.'
Γ 20 έναντι υπαρχόντων 6. .

, Προσωπικόν διεπόμενον ύπό διατάξεων Ν.Δ. 385/Ιί 
/.. ; καί 1198/1972. ··"■ f-’ *·-ί ' .
λ Υπάλληλοι Ναυτιλιακών-Προξενικών ’Αρχών 20

• Ειδικοί Σύμβουλοι 3
Τεχνικοί '^ 10

- Καθαρίστριες . - - · 30

63 έν
ήτι ύπαρχόντων 51. ·"-
V ' · V ΐΓρ οσωπικόν έπί έμμίσθω εντολή.

·. Πέντε (4) Δικηγόροι.
·' ," Γενικόν Σύνολον 368 έναντι υπαρχόντων' 215.

' .·*·' Έπισημαίνεται ότι έκ τών 368 θέσεων αί 50 είναι θέ· 
1 ττεριφερειακαί (Λιμ. Άρχαί-Ναυτιλιακαί καί Προξενι 

Άρχαί) περί ών κατωτέρω.
Ή άνωτέρω διαμόρφωσις τυγχάνει άπολύτως δεδικ: 

λογημένη διά τούς κάτωθι λόγους:
Α' Άριθμητικώς. ,. *

α) Ή ύφισταμένη σύνθεσις καθορισθεΐσα βασικώς, 
είκοσιν έτών(Ν.3170/55) έβελτιώθη τό 1966 (Ν. 4502/19 

β) Άπεχώρησαν 37 στελέχη τοϋ Λιμενικού Σώματο! 
γ) Δημιουργοϋνται 50 νέαι θέσεις περιφερειακαί (30 

-Λιμ. Άρχάς έσωτερικοϋ καί 20 διά τό έξωτερικόν), τής 
μιουργίας τούτων ούσης επιβεβλημένης διά τούς κάτ 
λόγους :

’ (ι) Ή περιφερειακή είς τό έσωτερικόν καί τό έξωτερι 
έξυπηρέτησις τών υποθέσεων τοϋ ΝΑΤ διενεργεϊταί, 
γνωστόν, διά τών είς τό Άρχηγεΐον τοΰ Λιμενικού Σώμι 
ύπαγομένων Λιμενικών ’Αρχών έσωτερικοϋ καί τών Π 
ξενικών Λιμενικών ’Αρχών έξωτερικοϋ, ώς καί παρ’ έ 
Προξενικών ’Αρχών.
V (ιι·) * Η άνάπτυξις κατ’ αριθμόν καί έκτασιν της δράστη 
τητος τής Ελληνικής Ναυτιλίας, ώς κάί τής αποστολής 
Λιμενικών ’Αρχών, έσωτερικοϋ καί έξωτερικοϋ, έν συνδυα 
πρδς τήν άναγκαιότητα τής ταχείας έξυπηρετήσεως τής
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τιλίας, καθιστούν έπιβεβλημένην τήν ένύσχυσιν ένίων των 
ανωτέρω ’Αρχών διά πολ.ιτικού προσωπικού, πρός ύλ.οποιησιν 
των δευτερευούσης φύσεως εργασιών (γραφική εργασία κ/.π.) 
τοΰ κυκλώματος τών υποθέσεων τοϋ ΝΛΤ. Ούτως επιτυγχά
νεται ή κά/.υύις τής ανωτέρω άνάγκης έπί μονίμου καί νο
μίμου βάσεως διά τής τοποθετήσεως εις αύτάς υπαλλήλων 
τού NAT άντί τής συμπτωματικώς, κατά τινα τρόπον, άντι- 
μετωπιζομένης μέχρι σήμερον καταστάσεως.

δ) Τάπρός ύλ.οποιησιν θέματα τοΰ ΝΑΤ καί τών δύο 
Ταμείων Πρόνοιας Ε.Ν. καί τών Ειδικών Λογαριασμών καί 
Κεφαλαίων έπολλ.χπλασιάσθησαν λόγω τής αλματώδους αΰ- 
ξήσεως τής ναυτιλίας καί τής συνεχούς αύξήσεως τοϋ^ ήσφα- 
λισμένου δυναμικού καί τών υποθέσεων αυτού (βλ. πίνακα).

ε) 'Η έκτίμησις τών αναγκών έγένετο με ,.ασαν δυνατήν
*_______________ __ ι_1..1 Π«ϊτ Λ'ΐ(ίγ,(ΤΛ

δεν είναι δυνατόν νά γίνη διαφοροποίησις.
’Επίσης έλ.ήφθη ΰπ’ όψιν ότι ή έν έξελίξει άνάπτυςις τού 

Μηχανογραφικού Τμήματος μέ την έν παραλλ.ήλω άναδιορ- 
γάνωσιν τού λογιστικού συστήματος, θά συντελέσουν εις τήν. 
επάρκειαν τής άριθμητικής οροφής.
Β' ΓΙοιοτικώς. —----
’α) ’Ιδιαιτέρα προσοχή έδόθη εις τήν ποιοτικήν συγκρό- 

τησιν τοΰ προσωπικού, ώς έττηρεάζουοα άμέσως τήν άπο- 
διδομένην εργασίαν εις ποιότητα καί όγκον. Προς τούτο 
έλήφθη ΰπ’ όψιν ότι τό ΝΑΤ έχει ανάγκην υπαλληλικού 
προσωπικού υψηλής ποιότητος, ώς καί έξειδικευμέ'/ρυ 
τοιούτου, δεδομένου ότι πρόκειται περί κοινού ’Ασφαλιστικού 
Ταμείου άντλούντος τήν δύναμίν του σχεδόν έξ ολοκλήρου 
έκτος τού έθνίκού χώρου καί δή ΰπό τάς κρατούσας έκάστοτε 
συνθήκας είς τό διεθνές πεδίον τής λίαν ευπαθούς ναυτιλιακής 
δραστηριότητος. "Λ , ■; ; ,

"Αρθρα 1 καί 2. Διά τού άρθρου 1 προσδιορίζεται ή έννοια 
τών χρησιμοποωυμένων συντμήσεων ένώ διά τού άρθρου 2 
καθορίζεται ή βασική διάρθρωσις τών υπηρεσιών τού ΝΑΤ 
συγκροτουμένης τό πρώτον Γενικής Διευθύνσεως.

"Αρθρα 4 καί 5. Διά τοΰ πρώτου έξ αυτών καθορίζοντα1 
τά προσόντα διά τήν πλήρωσιν τών διά τόυ παρόντος Νόμου 
προβλεπομένων θέσεων πάσης φύσεως, ένώ διά τοΰ δευτέρου 
καθορίζονται οί προϊστάμενοι τών οργανικών μονάδων τής 
υπηρεσίας τού ΝΑΤ.

-"Αρθρον 6. Καθορίζονται τά τής άναπληρώσεως τών Προϊ
σταμένων τής υπηρεσίας τοΰ ΝΑΤ.

"Αρθρον 7. Ρυθμίζονται τά τής μονιμοποιήσεως τού έπί 
συμβάσει ιδιωτικού δικαίου προσωπικού καί λαμβάνεται 
πρόνοια οριστικής τακτοποιήσεως τής κατηγορίας τοΰ προ
σωπικού τούτου.

"Αρθρον S. ΙΊροβλέπεται ή κατάταξις τού ήδη ΰπηρετούν- 
τος προσωπικού μετά ον κέκτηνται βαθμόν έκ τών κλάδων 
είς οΰς είναι έντεταγμένοι εις τούς διά τού παρόντος προβλ.ε- 
πομένους νέους κλάδους.

"Αρθρον 9. Προβλέπονται αί προϋποθέσεις υπό τάς όποιας 
θά πληρωθούν αί θέσεις τού πάσης φύσεως προσωπικού καί 
είδικώτερον τού παρά ταϊς Ναυτιλιακαΐς άρχαΐς έζωτερικού 
τοιούτου.

"Αρθρον 10. Ρυθμίζονται θέματα μισθολογικών διαβαθμί- 
σεων, ειδικών επιδομάτων καί άποζημιώσεων προσωπικού 
τών 'Ιδρυμάτων Ε.Ν. κατά τρόπον έναρμονιζόμενον πρός τά 
ίσχύοντα πρός έτέρας υπηρεσίας ή ασφαλιστικά Ιδρύματα. 
Έξ άλλου είσάγεται διάταξις καθορίζουσα τήν αμοιβήν τού 
προσωπικού εξωτερικού, διαμένοντος μονίμως ή προσωρινώς 
είς τό έξωτερικόν τού οποίου ή υπαγωγή είς το Ελληνικόν 
μισθολ.όγιον δέν είναι δυνατή.

Έπί τού προκειμένου έκρίθη ώς όρθοτέρα λύσις ή κατα
βολή τών έπιτοπίως ίσχυουσών άμοιβών. δεδομένου μάλιστα 
οτι καί διά τήν άσφάλισιν τού έν λόγω προσωπικού, δέον νά 
εφαρμόζωνται τά έπιτοπίως ίσχύοντα.

"Αρθρον 11. Παρέχεταιέξουσιοδότησις όπωςδιά Π. Δ-'τω' 
ρυθμίζωνται τά τής όργανικής διαρθρώσεως, άναδιαρθρώσεω, 
καί άρμοδιοτήτων τών οργανικών μονάδων τού ΝΑΤ.

"Αρθρον 12. Ηροβλέπεται ότι ή έργασία τών Ταμείωι 
Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού ώς καί τών παρά τώ ΝΑΤ 
λειτουργούντων ειδικών Κεφαλαίων καί Λογαριασμών διε
ξάγεται υπό τού Προσωπικού τού ΝΑΤ.

"Αρθρον 13. Διά τών παρ. 1, 2, 3 έπεκτείνονται καί είς τ< 
μόνιμον προσωπικόν τών 'Ιδρυμάτών Ε.Ν. καί τάς οικογέ
νειας των αί οίκεϊαι διατάξεις νοσηλευτικής καί ιατροφαρμα
κευτικής περιθάλψεως αί ίσχύουσαι διά το διοικητικόν προ
σωπικόν τού Ι.Κ.Α.

Ή παρ. 4 πληροί υφιστάμενον'κενόν διά το προσωπικόν 
έξωτερικού τού ΝΑ^Γ τό όποιον δέν καλύπτεται υπό τούτον 
δι’ υγειονομικήν περίθαλψιν.

' Η έξεύρεσις τής δοτέας λύσέως δέν ήτο ευχερής, καθ’ όσον 
διάφορα έπικρατούν κατά χώρας συστήματα.

Οΰτω προκειμένου περί άσφαλίσεως τού προσωπικού.
(ι) Έν 'Ολλανδία είς τον Κρατικόν τομέα άσφαλίζονται 

οί έχοντες εισοδήματα κάτω τών 15.000 πόρων έτησίως.
Διά τούς λαμβάνοντας πέραν τού άνοοτέρω ποσού ή άσφά- 

λισις καλύπτεται άπό ίδιωτικάς έπιχειρήσεις είς,τάς οποίας 
ό έργαζόμενος συμμετέχει ώς ιδιώτης καί ούχί ώς έργαζόμενος 
αί δέ ίδιωτικαί άσφαλιστικαί έταιρεϊαι δέν καλύπτουν π ον 
κλάδον συντάξεως.

(ιι) Είς τήν Γερμανίαν οί ύπηρετούντες είς 'Υπηρεσίας 
αλλοδαπών χωρών δέν ασφαλίζονται είς τον κρατικόν φορέα. 
'Η άσφάλισις έξ άλλου είς Ίδιωτικάς έπιχειρήσεις είναι λίαν 
επαχθής. <

(ιιι) Είς τήν Αυστραλίαν (Σίδνεϋ) οί ΰπάλλ.ηλοι ασφαλί
ζονται παρά τού εργοδότου μόνον διά τήν περίπτωσι ν άτυχή- 
ματος έπισυμβά+τος κατά τήν μετάβασιν ή έπιστροφήν είς 
τήν υπηρεσίαν των. '

ιιιι) Είς τήν. ’Ιαπωνίαν άσφαλίζονται μόνον οί ’Ιάπωνες 
υπήκοοι. · '

Αί διάφοροι Προξενικά! Άρχαί καταβάλλουν είς τούς είς 
αύτάς έργαζομένους ’Ιάπωνας υπαλλήλους εισφοράν έργο- 
δότου καί ή περαιτέρω φροντίς άσφαλίσεως άποτελεϊ ύπό- 
θεσιν τών υπαλλήλων.

Διά τούς λόγους τούτους προβλέπεται έν παρ. 4 ή ρύθμισις 
τής υγειονομικής προστασίας τών υπαλλήλων έξωτερικού 
ώς άκολ.ούθως :

α) Άσφάλισιςγτού έργαζομένου, ήμεδαπού, ή αλλοδαπού, 
είς τον οίκεΐον κρατικόν φορέα όπου τούτο είναι έφικτόν, 
δεδομένου ότι ή προσφυγή είς ιδιωτικόν ασφαλιστικόν φορέα 
δέν είναι συμφέρουσα.

β) Καταβο/.ή ενός προσθέτου ποσοστού έπί τοΰ μισθού 
πρός τον έργαζόμενον διά τήν έξ ίδιων άντιμετώπισιν τών 
θεμάτων κχλύψεώς του διά σύνταξιν καί υγειονομικήν προ
στασίαν.

"Αρθρον 14. Δι’ αυτού ρυθμίζονται θέματα συνταξιοδο- 
τήσεως τού προσωπικού εξωτερικού κατά τά προεκτεθέντα.

"Αρθρον 15. Προβλ.έπεται ή καταβολ.ή έξόδων κηδείας 
συμοώνως πρός τάς διατάξει: τού Ν.Δ. 692/1970 (ΦΕΚ 
221Λ/1970).

"Αρθρον 16. Διά τούς έν αρχή τής παρούσας άναφερομένους 
λόγους καί ιδία διά τήν έπίσπευσιν τής διαδικασίας απονομής 
τών συντάξεων είναι άναγκαία ή αυξησις άπό τριάκοντα είς 
πεντήκοντα τού αριθμού τών ύπα/λήλ,ων τής 'Υπηρεσίας 
Ναυτικών Μητρώων (Υ Ν Μ ) ήτις άσχολεϊται μέ τήν πα- 
ρακο/.ούθησιν τού ναυτικού άπό άπόψεως θκ/.ασσίας αύτού 
υπηρεσίας άπό τής εισόδου του είς τό ναυτικόν έπάγγελμα 
(άπογραφής του) μέχρι καί τής συνταξιοδοτήσεώς του.

"Αρθρον 17. At θέσεις έπί 3ω βαθμώ Α' Κατηγορίας τού 
Οίκου Ναύτου καθίστανται ένιαΐαι εως καί 2ω.

"Αρθρον 1S. Παρέχεται ή ευχέρεια τής κιυδικοποιήσεως 
είς. ένιαϊον κείαενον τών περί προσωπικού διατάξεων τού
ΝΑΤ. ■ . *

"Αρθρον 19. Σκοπεΐται ή διατήρησις τών ήδη κεκτημένων 
βάσει τής ίσχυούσης νομοθεσίας ΰπό τών ύπηρετούντων νύν



-ύϊίϊχλλήλων-πλεονεκτημάτων εφόσον προβ/έπονται διάφορο*, 
ρυθμίσεις έκ των διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου.

"Αρθρον 20. Διά τοϋ άρθρου τούτου σκοπεΐται ή διά ρητής 
διχτυπώσεως άπόσάφήνησις ώρϊσμένων όρων καί ή αποφυγή 
δημιουργίας προβλημάτων έν τη εφαρμογή των διατάξεων 
τοϋ Ν.Λ. 92/73 «περί ίδρύσεως Εστίας ; Ναυτικών όσον 
άφορα τάς αρμοδιότητας τοϋ Υπουργείου .’Εμπορικής Ναυ
τιλίας προκυπτούσας καθ’ έρμηνείαν τοϋ Ν*Λ. 175/73.

Τέλος διά των δύο τελευταίων άρθρων ρυθμίζονται τά των 
καταργουμένων διατάξεων καί ισχύος τοϋ παρόντος νόμου.

Ούτως εχει τό ΰποβαλλόμενον σχέδιον Νόμου, όπερ παρα- 
καλ.οϋμεν όπως περιβάλληται διά τής ύμετέρας έγκρίσεως.

Έν Άθήναις τή 29 ’Ιουνίου 1976 - 
■ Οί Υπουργοί

Ποοεδοίαε Κυβερνήσεως Οικονομικών
' Γ. ΡΑΛΛΗΣ Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΤ

Έμπορ. Ναυτιλίας 
Α. ΠΛΠΛΔΟΓΓΟΝΛΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
’Επί τροπολογιών είσαγομένων ΰπό τοϋ 'Τπουργοΰ ’Εμπο

ρικής Ναυτιλίας εις τό σχέδιον Νόμου «περί τών θέσεων 
:οϋ -πολιτικού προσωπικού- τοϋ—Ναυτικού Απομαχικού- 
Ταμείου ώς καί προσθήκης ετέρων τινών διατάξεων».

■ 1. Αί εΐσαγώμεναι τροπολογίαι αποβλέπουν εις την βελ-
τίωσιν τοϋ κε,ιμένου τοϋ Νομοσχεδίου τυγχάνουν δέ επι
βεβλημένα*. προκειμένου νά ακολουθηθούν υποδείξεις τών 
'Υπουργείων Προεδρία;/: Κυβερνήσεως καί Κοινωνικών 
υπηρεσιών, ώς καί τής νεντρικής Νομοτεχνικής-Νομοπα- 
ρασκευαστικής ’Επιτροπής γενόμεναι μετά 'την υπογραφήν 
τοϋ Νομοσχεδίου καί σκοπούσα*, την όρθοτέραν άπόδοσιν 
τών διατάξεων άρθρων τινών αΰτοΰ ή την πληρεστέραν 
ρύθμισιν τοϋ θέματος εις τό όποιον τά άρθρα ,ταϋτα άνα- 
φέρονται. 1 ' : ?'·"' · ; . * > ·." ·. : , '.

2. Είδικώτερον αί ΰπ’ άριθ. 2β, 3α, 3γ, 4α, 4β καί 5γ 
τροπολογίαι είσάγονται κατόπιν ύποδείξεως τοϋ συναρμο- 
δίου 'Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως, δΓ . αυτών δέ 
επιτυγχάνεται ή πληρεστέρα άπόδοσις τής ουσίας τοϋ ρυ- 
θμιζομένου θέματος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΙ
Εΐσαγόμεναι ΰπό 'Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας εις 

σχέδιον Νόμου «περί τών θέσεων τοϋ Πολιτικού Προ
σωπικού τοϋ Ναυτικού ’Απομαχικού Ταμείου, ώς καί 
προσθήκης ετέρων τινών διατάξεων».
1. Τίτλος Νομοσχεδίου.
'Ο παρών τίτλος αντικαθίσταται ώς ακολούθως :
«Περί άναδιαρθρώσεως τών υπηρεσιών καί τών θέσεων 

τοϋ πολιτικού προσωπικού τοϋ Ναυτικού ’Απομαχικού 
Ταμείου καί ρυθμίσεως συναφών τινών θεμάτων».

2. "Αρθρον 3. (α) Μέρος Β (σελίς 4)
Εις τον 3ον στίχον, έκ τοϋ τέλους τής.σελίδος 4, αί λέ

ξεις «μη ύπερβάσεως» αντικαθίστανται διά τών λέξεων 
«διαθέσεως πέραν».

(β) Μέρος Γ (σελίς 5). Τό μετά τον τίτλον τοϋ έν λόγω 
μέρους περιεχόμενον τής διατάξεως περιορίζεται εις την 
φράσιν :

«Είκοσι (20) θέσεις άσφαλιστών-ξενογλώσσων άλλη/.ο - 
γράφων» διαγραφομένου τοϋ λοιποΰ κειμένου ήτοι : (τοϋ 
άρχομένου έκ τών λέξεων «Ή πρόβλεψις ένεργεΐται. .. . 
κ.λπ.» μέχρι καί τών λέξεων «. . .’Αρχής εις ήν υπηρετεί»).

3. "Αρθρον 4. Α. Μέρος I Μόνιμοι.
α) Προσόντα τοϋ Κλάδου Α2 Άναλογιστών (σελίς 5) : 
Τό προσδιορίζον τά προσόντα κείμενον άντικαθίσταται 

ώς ακολούθως :
«Πτυχίον; Μαθηματικής Σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού 

Πανεπιστημίου καί τριετής προϋπηρεσία άναλογιστόϋ πα
ρά τώ Δημοσίω ή Ν Π Δ Δ ή τριετής έμπειρία εις θέματα 
άσφαλιστικών εταιρειών προσηκόντως άποδεικνυομένη».

β) Προσόντα διά τον Κλάδον A3 Μηχανικών (σελίς (6). 
Εις τον Ιον στίχον μετά τάς λέξεις «Δίπλωμα αντι

στοίχου» προστίθενται αί λέξεις «προς τήν προς κατάληψιι 
Οέσιν».

Εις τον 2ον στίχον διαγράφεται ή λέξις «όμοταγοϋς». 
γ) Προσόντα διά τον Κλάδον Β2 Βοηθοΰ Προγραμμα- 

τιστοϋ - Άναλογιστοϋ (σελίς 6). "η
Οί δύο τελευταίοι στίχοι τοϋ κειμένου αντικαθίστανται 

ώς άκολούθως : «τουλάχιστον, προϋπηρεσία εις Δημοσίαν 
.'Υπηρεσίαν ή ’Ασφαλιστικόν ’-Οργανισμόν άποτελοϋντα 
Ν Π Δ Δ ή διετής έμπειρία είς θέματα άναλογιστικών 
μελετών παρά Τραπέζαις, προσηκόντως άποδεικνυομένη».

3. Ή ύπ’ άριθ. 10 τροπολογία είσάγεται κατόπιν σχε
τικής ύποδείξεως τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρε
σιών προς ό έτέθησαν ύπ* δψιν αί σχετικαί προς τήν εις 
ΙΚΑ άσφάλισιν τοϋ προσωπικού τοϋ ΝΑΤ διατάξεις καί 
eτυχόν τής συγκαταθέσεώς του έξαιρέσει τοϋ θέματος 
περί ού ή παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 14 τό όποιον έδει νά 
ρυθμισθή κατά τον έν τη τροπολογία καθοριζόμενον τρό
πον. Συγκεκριμένος διά τής τροπολογίας ταύτης καθορί
ζεται οτι ή ασφάλισις εις ΙΚΑ τοϋ εις αλλοδαπήν ύπηρετοϋν- 
τος προσωπικού τοϋ ΝΑΤ θά άρχίζη άφ’ ής ίσχυσε καί 
ώς έκάστοτε έφαρμόζεται ή ύπ’ άριθ. 55/21/13624/6.11. 
69 αποφασις τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών 
μή συμφωνοϋντος τοϋ 'Υπουργείου τούτου διά λόγους ίσης 
μεταχειρισεως τών έργαζομένων είς τήν άναδρομικήν 
ασφαλ.ισιν τοϋ προσωπικού τής άλλ.οδαπής άπό τού χρό
νου τής προσλήψεώς του.

4. Α*. λοιπαί τροπολογία*, καλύπτουν τάς έκ τών ΰποδεί"
^Ιων, Κεντρικής Νομοτεχνικής - Νομοπαρασκευαστι/ 
κής ’Επιτροπής γενομένας άποδεκτάς ύπό τοϋ YEN κα 
αναφερομεναι εις φραστικάς καί νομοτεχνεκάς βελτιώσεις 
τοϋ κειμένου. ·

·/· Εςαιρεσε*. τής τροπολογίας τής καλυπτούσης τήν 
υποοειςιν τοϋ 1 πουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, άπα- 
σαι αι λοιπαί τροπολογίαι δεν έπιφέρόυν ά/Λοίωσιν τής 
ουσίας τοϋ άρχικοϋ κειμένου.

Έν ΛΊ*ήνα:ς τή 29 Ιουνίου 1976 
'Ο 'Υπουογός

Α, ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

Β. Μέρος II Προσωπικόν έπί έμμίσθω έντολή.
Προσόντα διά τον κλάδον Α6 Δικηγόρων (Δικαστικός/ 

σελίς 8. ’ · '
Είς τον 2ον στίχον μετά τάς λέξεις «Δύο τουλάχιστο', 

έκ τών» προστίθεται ή λέξις «πέντε» (5)».
\4. "Αρθρον 5. α) Αί παράγραφοι 1 καί 2 ένοποιοϋντα 

είς μίαν παράγραφον φέρουσαν τον άριθμόν ί. Αί παλαια 
παράγραφοι 1 καί 2 καθίστανται άντιστοίχώς έδάφια ο 
καί β τής νέας παραγράφου. Αί έπόμεναι παράγραφο 
άναριθμίζονται άναλόγως.

β) Είς πήν παράγραφον 5 (νέαν 4) μεταξύ τών λέξεω- 
«Τών» καί «Τμημάτων» εντίθεται ή λέξις «αυτοτελών) 
μετά δέ τάς λέξεις «’Αναλυτών Συστημάτων-Προγρχμ· 
ματιστών» προστίθεται ή λέξις «άντιστοίχώς».

γ) Ή παράγραφος 6 (νέα 5) άναδιατυποϋται ώς άκο· 
λούθως : . -

«Τοϋ Τμήματος Δικαστικού πρόΐσταται ό αρχαιότερο 
παρά τώ ΝΑΤ υπηρετών δικηγόρος μόνιμος ή έπί έμμισθο 
έντολή». - ■

5. "Αρθρον 6. α) Είς τό τέλος τοϋ 2ου στίχου τής παρα 
γράφου 3 (σελίς 9) ή λέξις «παρά» άντικαθίσταται δι: 
τής /έξεως «είς».

Είς τον 4ον στίχον τής ιδίας παραγράφου μετά τάς λ.έ 
ξεις «άνώτερος κατά βαθμόν ή» προστίθενται αί λέξει 
«έπί ίσοβάθμων ό έξ αύτών».

β) Ή παράγραφος 4 (σελίς ’ 10) άναδιατυποϋται ώ 
άκολ.ούθως : . -

4. «Τούς προϊσταμένους τών λοιπών Διευθύνσεων ελλεί



πόντας άπόντχς ή κωλυόμενους άνχπληροΐ ό εν τη οικεία 
Διευθύνσει- κατά βαθμόν άνώτερος προϊστάμενος Τμή
ματος ή επί ίσοβάθμων ό έξ αυτών ’αρχαιότερος»..

γ) Προστίθεται νέα παράγραφος ύπ’ apt6. 5 έχουσα ώς* 
ακολούθως : ' ν \ '*'*

«5. Τους προϊσταμένους των αυτοτελών Τμημάτων καί 
τών Τμημάτων τών Διευθύνσεων έλλείποντας άπόντάς ή 
κωλυόμενους άναπληροϊ ό έν τώ Τμήματί κατά βαθμόν' 
άνώτερος υπάλληλος ή έπί ισοβάθμων ό έξ αυτών άρχαιό- 
τερος.»

6. Άρθρον 7. Ό 1ος στίχος της παραγράφου .5 (σελίς 
II) άναδιατυποϋται ώς ακολούθως :

«5. Οί δι’ οΐονδήποτε, λόγον μή διοριζόμενοι είς μονί
μους τακτικάς θέσεις έπί συμβάσει υπάλληλοι παραμένουν 

,κ.λπ.». , ν
. 7. Άρθρον 8. Ό πρώτος^ στίχος τής παραγράφου 2 

(σελίς 11). άναδιατυποϋται ώς άκολούθως :
. . «2, Οί δι’ οΐονδήποτε λόγον μή διοριζόμενοι είς μονί
μους τακτικάς θέσεις έπί συμβάσει.. , κ.λπ.»;.

8. "Αρθρον 9. Είς τον 4ον στίχον της παραγράφου 2
(σελίς 14) μετά τάς· λέξεις «νά άναδιαρθροϋνται» προστί
θενται αί λέξεις «άνευ αΰξήσεώς των». ’ -

9. "Αρθρον 13. Είς τον Ιον στίχον τής παραγράφου 4
έδάφιον α (σελίς 15) μετά τάς λέξεις «τοϋ έπί συμβάσει» 
προστίθενται αί'λέξεις, «ιδιωτικού δικαίου». · .
----10i Άρθρον 14ϊ—^Η—παράγραφος Τ άντικαθίσταται ώς—
άκολούθως: · , - ,■

«1. Τό έξ Ελλήνων υπηκόων προσωπικόν τό υπηρετούν 
παρά Ναυτιλιακαϊς Άρχαϊς τοϋ έξωτερικοϋ άσφαλίζεται

παρά τφ ΙΚΑ διά τον κλάδον συντάξεως, συμφώνους προς 
1 την ύπ’ άριθ. 55/21/13624/6.11.69 άπόφασιν 'Τπουργοϋ 

Κοινωνικών ‘Τπηρεσιών (ΦΕΚ 771 Β'.) άφ’ ής αύτη ΐσχυσε 
καί ώς έκάσ-οτε ισχύει». ,

ν 11. Άρθρον 18. Τό κείμενον τοϋ άρθρου άντικαθίσταται 
ώς άκολούθως : ■ . < - 1 ·

'•'«Διά Προεδρικού Διατάγματος έκδιδομένου προτάσε ι 
τοϋ 'Τπουργοϋ μετά γνώμην τοϋ Δ. Σ. δύνανται νά κωδικο- 
ποιηθοϋν άπασαι αί περί τοϋ προσωπικού τοϋ ΝΑΤ διατά
ξεις* Νόμων έπιτρεπομένης τής μεταβολής τής σειράς 
τών άρθρων, παραγράφων καί έδαφίων αυτής».

12. Άρθρον 19. Έν τέλει τοϋ κειμίένου προστίθενται
αί λέξεις : - ■

«... μέχρι τής καθ’ οΐονδήποτε τρόπον έξόδου* των έκ 
τής υπηρεσίας». ; . *

13. Άρθρον .21. Αί παράγραφοι (α) καί (γ) αντικαθί
στανται ώς άκολούθως^:

«(α) Αί παράγραφοι 1, 2, 3 καί 10 τοϋ άρθρου 11 τοϋ 
Ν. 3170/1955 «Περί Ναυτικού ’Απομαχικού Ταμείου» ώς 
άντικατεστάθη διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 4502/1966 «περί 
τροποποιήσεως. καί συμπληρώσεως τών διατάξεων τοϋ Ν. 
3170/1955 «περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου» καί 
προσθήκης ετέρων τινών διατάξεων».

«(γ) 'Η παράγραφος 1 τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν.Δ. 152/1974 
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως ένίων διατάξεων 
τής περί Ναυτικού ’Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) Νομο- 

“ θεσ£«»Γ’* ’■ - r—~ ♦ 'f ? < - · : < ·.' *
* - Έν Ά-5ήνα:ς τή 29 Ιουνίου 1976 V '

' · ■ ■ ,'Ο Υπουργός ; *. ..'*/ *■
; Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ Λ ■. .


