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’Επί τού σχεδίου νόμου «περί άναδιαρθρώσεως των ύπη- 

εεσιών καί των θέσεων τοΰ Πολίτικου Προσωπικού τού 
.Ναυτικού ’Απομαχικού Ταμείου καί ρυθμίσεως συναφών 
τινων θεμάτων».

Πύός ·Ί)ν Βουλήν τών 'Ελλήνων

Τό προσωπικόν των Ιδρυμάτων Ε.Ν. ήτοι τού .Ναυτικού 
’Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) τού Ταμείου Προνοίας Άξιω- 
υατικών Ε.Ν. (ΤΠΑΕΝ) τού Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέ
ρων Πληρωμάτων Ε.Ν. (ΤΠΚΠΕΝ) και εν μερει τού Οί
κου Ναύτου (ΟΝ) διέπεται βχσικώς ΰπό των νόμων 3170/ 
1053 (ΦΕΚ 76Α/1955) καί 4502/1966 (ΦΕΚ 54 _ Α/
1066) εις οΰς έπηνέχθησαν μεταβολαί τινες κατά τό_ μέχρι 
σήμερον χρονικόν διάστημα, χωρίς όμως να επιλυθούν ^σο
βαρά θέματα αυτού άνακύψαντα εκ της αλματώδους ανα- 
πτύξεως τής Ναυτιλίας των Ελλήνων. Τα θέματα ταύτα 
συνδέονται στενώς μέ την έςυπηρέτησιν τών πλοίων, των επ 
αυτών άπασχολουμένων 'Ελλήνων ναυτικών και τών συντα- 
ξιοδοτουμένων ναυτικών.

Ούτως ενώ ή δραστηριότης τού ΝΑΤ άπό τού 1955 μέ
χρι τέλους τού 1975 έπολλαπλασιάσθη εις τούς διαφόρους 
τομείς της άρμοδιότητός του ώς έμφαίνηται έκ τού ακολου- 
θούντος πίνακος, τό προσωπικόν αυτού οΰ μόνον δεν ηύςηθη, 
άλλ’ άντιθέτως έμειώθη διά τής άπομακρύνσεως έκ τού ΝΑΤ 
37 στελεχών τού .λιμενικού Σούματος.

~ · . ΓΙ1ΝΑΞ
’Αριθμού Πλοιων-Ναυτικών-Συνταξιούχων ΝΑΤ.

Α. Πλοία. ·
’’Ετος 'Υπό Ελληνική'/ Ύπό ξένας σημαίας συμβεβλημέ- 

σημαίαν να διά τά πληρώματά των, μετά 
τού ΝΑΤ άπό 1957 άφ’ ής υίοθε- 
τήθη ό θεσμός.

1955 . 486 .
1957 549 .. ‘ 1 565
1960 > ·' 1043 ", ·. ν 1563 - ·. ·

1965 1570 - " 904 ,
1970 • ',2315 - : 1223 · -■ ·.
1974 - 3145 - ” ■ 1329 ·· . .'
Ί975 3216 \ 1185 ·

(Είς
Ν

τούς ώς άνω άριθμοΰς τών ύπό Ελληνικήν σημαίαν
πλοίων δεν περιλαμβάνονται τά πλοία ολικής χωρητικότητος
κάτω τών 100 κόρω
' Β'. Έργα
Έτος Άριθμός
1955 14.000
1960 ,34.000
1965 62.000
1970 71.000
1975 125.000 |

Γ'. Συντα
Έτος Άριθμός
1955 —

1960 • 15.600
1965. 17.700
1970 -.20.900
1974 23.100

1-./λ. -1^« ·>· * - - ’ ' ■*· ·4 ---- ^
τού NAT έχουν ανακύψει σοβαρά προβλήματα άναφερόμεγα 
εις την παρακολούθησιν καί. τήν τακτικήν καί έγκαιρον βε- 
βαίωσιν καί είσπραξιν τών Εσόδων τών .'Ιδρυμάτων, ώς καί 
τήν άμεσον έξϋπηρέτησιν τών πλοίων καί τών έν ένεργεία καί 
τών συνταξιούχων ναυτικών.

Διά τήν άντιμετώπισιν τών έκκρεμούντων προβλημάτων 
έκ τής αύξήσεως τού όγκου εργασίας τών 'Ιδρυμάτων Ε.Ν. 
καί τών προστιθεμένων νέων τοιούτων έκ τής αύξήσεως τού 
άριθμού τών ναυτικών προς έπάνδρ υσιν τών πλοίων καί τών 
έξερχομένων εις σύνταξιν ναυτικών ώς καί διά τήν άμεσον έ- 
ξυπηρέτησιν τών μετά τού ΝΑΤ συναλλασσόμενων (ναυ
τικών, συνταξιούχων, ναυτιλιακών γραφείων κ.λ.π.). έπι- 
βάλλεται ού μόνον ή αύξησις τού προσωπικού αυτού, αλλά 
καί ή ποιοτική συγκρότησις τού τελευταίου διά τής υΐοθε- 
τήσεως κινήτρων προσελκύσεως υπαλλήλων άνωτέρας στάθ
μης. Τήν έπίτευξιν τών προαναφερθέντων σκοπών επιδιώκει 
τό συνημμένου σχέδιον νόμου, τού οποίου αί είδικώτεραι κατ’ 
άρθρον διατάξεις άποβλέπουν εις τά έν συνεχεία έκτιθέμένα.

Διά τού άρθρου 2 διαγράφεται ή υπηρεσιακή διάρθρωσις 
τού ΝΑΤ συγκροτούσα Γενικήν Διεύθυνσιν ΰπό έξ Διευθύν
σεις καί τέσσαρα αυτοτελή γραφεία άπευθείας υπαγόμενα 
ύπό τον Γενικόν Διευθυντήν.

Διά τού άρθρου 3, καθορίζεται ό άριθμός κατά κλάδους'καί 
θέσεις τού προσωπικού τού ΝΑΤ, διά τού οποίου έξυπηρε- 
τοΰνται, ώς έλέχθη, καί τά δύο Ταμεία Προνοίας Ε.Ν. καί τά 
παρ’ αύτώ λειτουργούντα Κεφάλαια καί Ειδικοί Λογαρια
σμοί, ώς ακολούθως :

Κλάϊοι ’Ανώτατης Έκπαιϊεύσίως (AT) ·
'Υπάλληλοι γενικώς: 68 έναντι υπαρχόντων 32 τής τέως 

Α' Κατηγορίας. ' 1
Κλάϊοι Άνωτέρας Έκπαιίεύσεως (ΑΡ)
Υπάλληλοι γενικώς: 2 έναντι ισαρίθμων ύέσιων ν,λάϊων 

άνηκόντων εις τήν τέως Β' Κατηγορίαν.
Κλάϊοι Μέσης Έκπαιίεύσεως (ΜΕ).,
Υπάλληλοι γενικώς 180 έναντι υπαρχόντων 126 τής τέως 

Βί Κατηγορίας (Κεντρικών Υπηρεσιών). . ~ ·.
'Υπάλληλοι γενικώς 30 έναντι ούϊενος ύπάρχοντος (Πε

ριφερειακών 'Υπηρεσιών, ήτοι Λιμενικών 'Αρχών Έσωτερι-
; . ·· .

Κλάϊοι Στοιχειώδους Έκπαιίεύσεως.
- 20 έναντι υπαρχόντων 6. j *■

Προσωπικόν διεπόμενον ύπό διατάξεων Ν.Δ. 385/1969 
καί 1198/1972. /.

'Υπάλληλοι Ναυτιλιακών—Προξενικών ’Αρχών 20
, Ειδικοί Σύμβουλοι 

■ Τεχνικοί 
Καθαρίστριες

3
10
30

63 ε·έναντι

Ώς έμφαίνεται έκ τού ώς άνω πίνακος α) τά ύπό 'Ελλη
νικήν σημαίαν πλοία ύπερτετραπλασιάσθησαν, β) τά συμ
βεβλημένα μετά τού ΝΑΤ μέ βάσιν τό 1957 ύπερδιπλχσιά- 
σθησαν, γ) ό άριθμός τών. έργαζομένων έξαπλασιάσθη περί
που καί δ) ό άριθμός τών συνταξιούχων ηΰξήθη κατά 60 %.

Σημειωθήτω ότι διά τοΰ προσωπικού τού ΝΑΤ έξυπη" 
ρετεϊται όχι μόνον τό έν λόγω Ταμεϊον άλλά καί τά δύο προ- 
αναφερθέντα Ταμεία Προνοίας Ε.Ν. και τά παρ’ αύτώ λει~ 
τουργούντα Ειδικά Κεφάλαια καί Λογαοιασαοί ώς είναι τό 
Κεφάλ αιον ’Ανεργίας καί Άσθενείας τών Ναυτικών, τό Κε~ 
φάλαιον Ναυτικής Έκπαιδεύσεως, ή Πλοηγική 'Υπηρεσία 
κ.λ.π. . · -

ύπαρχόντων 51.
Προσωπικόν έπί έμμίσθω έντολή.
Γ1 έντε (5) Δικηγόροι. ' .1
Γενικόν Σύνολον 368 έναντι ύπαρχόντων 215.
Έπισημαίνεται ότι έκ τών 368 θέσεων οί 50 είναι θέσεις 

περιφερειακά! (Λιμ. Άρχαί-Ναυτιλιακαί καί Προξενικαί 
’α?/Α!·)· , · . . · '

- Ή άνωτέρω διαμόρφωσές τυγχάνει άπολύτως δεδικαιολο- 
γημένη διά τούς κάτωθι λόγους : ’ '■·’· ' ' / . ' *

Α'. Άριθμητικώς. * '
α) 'Η ύφισταμένη σύνθεσις καθορισθεϊσα βασικώς προ 

είκοσιν έτών (Ν. 3170/55) έβελτιώθη τό 1966 (Ν. 4502/ 
1966).

β) Άπεχώρησαν 37 στελέχη τού Λιμενικού Σώματος.
γ) Δημιουργοϋνται 50 νέαι θέσεις περιφερειακά! (30 διά 

Λιμ. Άρχάς έσωτερικού καί 20 διά τό έξωτερικόν), τής 
δημιουργίας τούτων ούσης έπιβεβλημένης διά τούς κάτωθι 
λόγους : * -

(t) 'Η περιφερειακή εις τό έσωτερικόν καί τό έξωτερι
κόν, έξυπηρέτησις τών ύποθέσεων τού ΝΑΤ διενεργεΐται, 

ώς γνωστόν, διά τών, εις τό Άρχηγεϊον τοΰ Λιμενικού Σώ
ματος, ύπαγομένων Λιμενικών ’Αρχών έσωτερικού καί τών
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Προξενικών Λιμενικών ’Αρχών έξωτερικοϋ, ώς και παρ’ έ- 
νίων Προξενικών ’Αρχών. '
- (ιι) Ή άνάπτυξις κατ’ αριθμόν καί έκτασιν τής δράστη- 
ριότητος τής Ελληνικής Ναυτιλίας, ώς καί τής αποστολής τών 
Λιμενικών ’Αρχών, έσωτερικοϋ καί εξωτερικού, έν συνδυασμώ 
προς την άναγκαιότητα τής ταχείας έξυπηρετήσεως τής 
ναυτιλίας, καθιστούν έπιβεβλημένην την ένίσχυσιν ένίων τών 
άνωτέρω ’Αρχών διά πολίτικου προσωπικού, προς ύλοποίησιν 
τών δευτερευούσης φύσεως έργασιών (γραφική έργασία, διεκ
περαίωσή συνήθους εργασίας καί αλληλογραφίας έν σχέσει 
προς την άσφάλισιν των ναυτικών εις ΝΑΊΓ κ.λ.π.) του κυ
κλώματος τών υποθέσεων τοϋ ΝΑΤ. Ούτως επιτυγχάνεται 
ή κάλυψις τής άνωτέρω άνάγκης έπί μονίμου καί νομίμου 
βάσεως διά τής τοποθετήσεως εις αύτάς υπαλλήλων τοϋ ΝΑΤ 
άντί τής συμπτωματικώς, κατά τινα τροπον, αντιμετωπιζο- 
μένης μέχ'ρι σήμερον καταστασεως.

δ) Τά προς ύλοποίησιν θέματα του ΝΑΤ καί τιυν δύο Τα
μείων Προνοίας Ε.Ν. καί τών Ειδικών Λογαριασμών καί 
Κεφαλαίων έπολλαπλασιάσθησαν λόγω τής αλματώδους αύ- 
ξήσεως τής ναυτιλίας καί τής συνεχούς αΰξήσεως τοϋ ήσφα- 
λισμένου δυναμικού καί τών υποθέσεων αύτοΰ (βλ. πίνακα).

ε) Ή έκτίμησις τών αναγκών έγένετο μέ πάσαν δυνατήν 
οίκονίμίαν είς προσωπικόν καί μέ βάσιν ότι θά έξακολ.ουθήση 
υφιστάμενον τό από 110 έτών καθεστώς τής περιφερειακής 
έξυπηρετήσεως τοϋ ΝΑΤ παρά τοϋ Λιμενικού Σώματος, δο- 
θέντος δτι έν τή πράξει άλλα καί διά σοβαρούς λόγους οικο
νομίας δεν είναι δυνατόν νά γίνη διαφοροποίησις.

’Επίσης έλήφθη ΰπ’ 0ytv ότι ή έν έξελίξει·άνάπτυξις τοϋ 
Μηχανογραφικού Τμήματος μέ τήν έν παραλλήλω άναδιορ-· 
γάνωσιν τού λογιστικού συστήματος, θά συντελέσουν είς τήν 
έπάρκειαν τής άριθμητικής οροφής. -

Β'.. Ποιοτικώς.·' ■' ··—·.; .·;···” ζ ;
-· α) ’Ιδιαιτέρα προσοχή έδόθη εΐς τήν ποιοτικήν συγκρό
τηση/ τού προσωπικού, ώς έπηρεάζουσα άμέσως τήν άποδι- 

' δομένην έργασίαν είς ποιότητα καί δγκον. Πρός τούτο έλήφθη 
ύπ’ δψιν δτι τό ΝΑΤ έχει άνάγκην υπαλληλικού προσωπικού 

' υψηλής ποιότητος ώς καί έξειδικευμένου τοιούτου, δεδομένου 
δτι πρόκειται περί ίδιαζούσης μορφής’ ’Ασφαλιστικού Τα
μείου άντλοΰντος τήν δύναμίν του σχεδόν έξ ολοκλήρου έκτος 
τού έθνικοϋ χώρου καί δή υπό τάς κρατούσας έκάστοτε συν- 
θήκας είς τό διεθνές πεδίον τής λίαν ευπαθούς ναυτιλιακής 
δραστηριότητος. >

. Άρθρα 4 καί 5. Διά τοϋ πρώτου έξ αυτών καθορίζονται 
τά προσόντα διά τήν πλήρωσιν τών, διά τοϋ παρόντος νό
μου, προβλ.επομένων θέσεων πάσης φύσεως, ένώ διά τοϋ δευ
τέρου καθορίζονται οί προϊστάμενοι τών οργανικών μονάδων 
τής υπηρεσίας τοϋ ΝΑΤ. *

Άρθρον 6. Καθορίζονται τά τής άναπληρώσεως τών Προϊ
σταμένων τής υπηρεσίας τοϋ ΝΑΤ.

"Αρθρον 7. Ρυθμίζονται τά τής μονιμοποιήσεως τοϋ μέ
χρι τής 31.12.75 προσληφθέντος έπί συμβάσει ιδιωτικού δι
καίου προσωπικού καί λαμβάνεται πρόνοια οριστικής τα- 
κτοποιήσεως τής κατηγορίας τού προσωπικού τούτου.

Άρθρον 8. Προβλέπεται ή κατάταξις τοϋ ήδη ύπηρετοΰν- 
τος προσωπικού μέ τον όν κέκτηνται βαθμόν έκ τών κλάδων 
είς οΰς είναι έντεταγμένοι είς τούς διά τοϋ παρόντος προβλε- 
πομένους νέους κλάδους. .

Άρθρον 9. Προβλέπονται αί προϋποθέσεις υπό τάς ο
ποίας θά πληρωθούν αί θέσεις τού πάσης φύσεως προσωπικού 
καί είδικώτερον τού παρά ταϊς Ναυτιλιακαΐς άρχαΐς έξωτε- 
ρικού τοιούτου.

Άρθρον 10. Ρυθμίζονται θέματα μισθολ.ογικών διαβα- 
θμίσεων, είδικοιν επιδομάτων καί αποζημιώσεων προσωπι- 
κου\ των 'Ιδρυμάτων Ε.Ν. κατά τρόπον έναρμονιζόμενον πρός 
τά ίσχύοντα πρός έτέρας υπηρεσίας ή ασφαλιστικά Ιδρύ
ματα. ’Εξ άλλου είσάγεται διάταξις καθορίζουσα τήν άμοι- 
βην τού προσωπικού έξωτερικοϋ, διαμένοντος μονίμως ή 
προσωρινώς είς τό έζωτερικόν τοϋ όποιου ή ύπαγωγή είς τό 
Ελληνικόν μισθολόγιον δέν είναι δυνατή.

Έπί τοϋ προκειμένου έκρίθη ώς όρθοτέρα λύσις ή κατα
βολή τών έπιτοπίως ίσχυουσών αμοιβών, δεδομένου μάλιστα 
ότι .καί διά τήν άσφάλισιν τού έν λ.όγω προσωπικού, δέον νά 
έφαρμόζωνται τά έπιτοπίως ίσχύοντα. . . ς

Άρθρον 11. Παρέχεται έξουσιοδότησις όπως διά Π.Δ/ 
των ρυθμίζωνται τά τής οργανικής διαρθρώσεως, άναδιαρ- 
θρώσεως καί άριιοδιοτήτων τών οργανικών μονάδων τού
ΝΑΤ.

Άρθρον 12. Προβλέπεται ότι ή έργασία τών Ταμείων Προ
νοίας Εμπορικού Ναυτικού ώς καί τών παρά τώ ΝΑΤ λει- 
τουργούντων ειδικών Κεφαλαίων καί Λογαριασμών διεξά
γεται υπό τοϋ Προσωπικού τού ΝΑΤ.

Άρθρον 13. Διά τούς έν αρχή τής παρούσης άναφερομέ- 
νους λόγους καί ιδία διά τήν έπίσπευσιν τής διαδικασίας απο
νομής τών συντάξεων είναι αναγκαία ή αύξησις άπό τριά
κοντα είς πεντήκοντα τοϋ αριθμού τών 'Υπαλλήλων τής 'Υ
πηρεσίας Ναυτικών Μητρώων (Υ.Ν.Μ.), ήτις άσχολεϊται 
μέ τήν παρακολούθηση/ τού ναυτικού άπό άπόψεως θαλασσίας 
αύτοΰ υπηρεσίας άπό τής εισόδου του είς τό ναυτικόν έπάγ- 
γελμα (άπογραφής του ) μέχρι καί τής συνταξιοδοτήσεώς του.

Άρθρον 14. Αί θέσεις έπί 3ω βαθμώ Α’. Κατηγορίας τού 
Οίκου Ναύτου καθίστανται ένιαΐαι εως καί 2ω.

Άρθρον 15. Διά τών παρ. 1, 2, 3 έπεκτείνονται καί είς τό· 
μόνιμον προσωπικόν τών 'Ιδρυμάτων Ε.Ν. καί τάς οίκογε- 

_νείας_των αί οίκεΐαι διατάξεις- νοσηλευτικής καί~ ιατροφαρ
μακευτικής περιθάλψεως αί ίσχύουσαι διά τό διοικητικόν 
προσωπικόν τού Ι.Κ.Α.

'Η παρ. 4 πληροί υφιστάμενον κενόν διά τό προσωπικόν 
έξωτερικοϋ τοϋ ΝΑΤ τό όποιον δέν καλύπτεται ύπό τούτου 
δι’ υγειονομικήν περίθαλψιν.

Ή έξεύρεσις τής δοτέας λύσεως, δέν ήτο ευχερής, καθ’ -ό
σον διάφορα έπικρατόϋν κατά χώρας συστήματα.

Οότω προκειμένου περί άσφαλίσεως τού προσωπικού: ,
(ι) Έν 'Ολλανδία είς τό Κρατικόν τομέα άσφαλίζονται 

οί έχοντες εισοδήματα κάτω τών 15.000 πόρων έτησίως.ι
Διά τούς λαμβάνοντα; πέραν τού άνωτέρω ποσού ή άσφά- 

λισις κρύπτεται άπό ίδιωτικάς έπιχειρήσεις είς τάς όποιας 
ό εργαζόμενος συμμετέχει ώς ιδιώτης καί ούχί ώς έργαζό- 
μένος αί δέ ίδιωτικαί άσφαλιστικαί έταιρεϊαι δέν καλύπτουν 
τον κλάδον συντάξεως. ✓

(ιι) Είς τήν Γερμανίαν οί ύπηρετοϋντες είς Υπηρεσίας 
άλλ.οδαπών χωρών δέν άσφαλίζονται είς. τον κρατικόν φο
ρέα. Ή άσφάλισις έξ άλλου είς ίδιωτικάς έπιχειρήσεις είναι 
λίαν έπαχθής.

(ιιι) Είς τήν Αυστραλίαν (Σίδνεϋ) οί υπάλληλοι άσφαλ.ί- 
ζονται παρά τοϋ έργοδότου μόνον διά τήν περίπτωσιν άτυχή- 
ματος έπισυμβάντος κατά τήν μετάβασιν ή έπιστροφήν είς 
τήν υπηρεσίαν των.

(ιιιι) Εις τήν ’Ιαπωνίαν άσφαλίζονται μόνον οί ’Ιάπωνες 
ύπήκοοι.

Αί διάφοροι Προξενικά». Άρχαί καταβάλλουν είς τούς είς 
αύτάς έργαζομένους ’Ιάπωνας ύπαλ,λ.ήλ.ους εισφοράν έργο
δότου καί ή περαιτέρω φροντίς άσφαλ.ίσεως άποτελ,εΐ ύπό- 
θεσιν τών ύπαλλ.ήλ.ων.

Διά τούς λ.όγους τούτους προβλ.έπεται έν παρ. 4 ή ρύθμισις 
τής υγειονομικής προστασίας τών υπάλληλων έξωτερικοϋ 
ώς άκολ.ούθως :

α) Άσφάλ.ισις τοϋ έργαζομένου, ήμεδαποϋ ή άλλ,οδαποϋ 
πρός παροχήν υγειονομικής προστασίας είς τον οίκεΐον κρα
τικόν φορέα, όπου τούτο είναι έφικτόν, δεδομένου ότι ή 
προσφυγή είς ιδιωτικόν άσφαλ.ιστικόν φορέα δέν είναι συμ- 
φέρουσα.

β) Καταβολή ενός προσθέτου ποσοστού έπί τού μισθού 
πρός τον εργαζόμενον διά τήν έξ ιδίων άντιμετώπισιν τών 
θεμάτων καλ.ύψεώς του διά σύνταξιν καί υγειονομικήν προ
στασίαν.

Άρθρον 16. Δι’ αυτού διευκρινίζεται ότι τό παρά Λιμε- 
νικαις Άρχαΐς τής άλλοδαπής ήμεδαπόν προσωπικόν ασφαλί
ζεται ύπό τά σήμερον ίσχύοντα παρά τώ Ι.Κ.Α διά τήν άσφά- .



— 3 -

λισιν τών εις Έλληνικάς υπηρεσίας τής άλλοδαπής εργαζο
μένων ημεδαπών, τακτοποιείται ό χρόνος ασφαλιστώ; των 
άπό τής ημερομηνίας προσλήψεως μέχρι της εις ΙΚΑ ώς άνω 
ένάρξεως της άσφαλίσεως αυτών καί καθορίζεται ότιοίύπη- 
ιετοΰντεε είε τάς ώς άνω’Αρχάς ά/λοδαποί θά άσφαλίζωνται 
κατ’ άνάλογον έφαρμογήν της εν αρθρω 1δ όιατάςεως της 
ρυθιειζούσης την υγειονομικήν προστασίαν των.
■ “Αεθεον 17. Προβλ.έπεται ή καταβολή εξόδων κηδείας 
συατώνως προς τάς διατάξεις τοϋ Ν.Λ. 692/1970 (ΦΕΙν 
221Α/1970).

'Αρθρον 18. Παρέχεται ή ευχέρεια τής ^.ωδικοποιήσεως 
εις ένιαΐον κείμενον των περί προσωπικού όιαταςεων τοϋ
ΝΑΤ.

“Αρθρον 19. Σκοπεϊται ή διατήρησις των ήδη κεκτημένων 
βάσει της ΐσχυούσης νομοθεσίας ΰπό των υπηρετουντων νΰν 
ύπαλλήλ.ων πλεονεκτημάτων εφόσον προβλεπονται διάφοροι 
ρυθμίσεις έκ των διατάξεων τοϋ παρόντος νομού.

“Αρθρον 20. Διά τοϋ άρθρου τούτου σκοπεϊται ή διά ρητής 
διατυπώσεως άποσαφήνισις ώρισμένων όρων καί ή αποφυγή 
δημιουργίας προβλημάτων έν τή εφαρμογή των διατάξεων 
τοϋ Ν.Λ. 92/73 «περί ίδρύσεως Εστίας Ναυτικών όσον ά- 
φορα τάς αρμοδιότητας τοϋ 'Γπουργείου ’Εμπορικής Ναυ
τιλίας, προκυπτούσας καθ’ ερμηνείαν τοϋ Ν.Δ. 175/73.

Τέλος διά τών δύο τελευταίων άρθρων ρυθμίζονται τα τών 
καταργουμένων διατάξεων καί ισχύος τοϋ παρόντος νόμου.

Ούτως εχει τό ΰποβαλλόμενον σχέδιον νόμου, δπερ παρα- 
καλοϋμεν όπως περιβάλητε διά τής ύμετέρας έγκρίσεως.

, Έν Άθήναις τή 24 Αύγούστου 1976 
Οί ‘Υπουργοί

Προεδρίας Κυβερνήσεως ' Οικονομικών
Γ. ΡΑΛΛΗΣ' Ε. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛΟΥ

Λ "* ^ Λ

■·'■ ' ' - ' . Εμπορικής Ναυτιλίας . ν
Si'·.. ·ν: ·Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ · · >

' · · · · · V ' . · ' ·'

ΚΑΥΑΡΓΟΥΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ",
Επί του σχεϊίου νόμου, «περί άναίιαρ·3ρώσεως των υπηρε

σιών καί τών -3έσεων τοϋ πολιτικού προσωπικού τοϋ ΝΑΤ καί, 
.ετέρων Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού καί ρυίμίσεως συνα- · 
φών τινών -3εμάτων.

1. Νόμος 4502/1966 άρθρ. 4 καί 5.
2. Νόιχος 3170/1955 άρθρον 11, αρθρον 12. '
3. Ν.Δ. 152/1974 άρθρον 6, 7, καί 23.

ΝΌΜΟΣ ΥΠ’ ΛΡΙΘ. 4502 
(ΦΕΚ 54 Λ' τής 10.3.1966) .

Περί τρΟποποιήσεως καί συ απλή ρώ σε ως τών διατάξεων τοϋ 
Ν. 3170/1955 (ΦΕΚ 76 Α') «περί Ναυτικού Άπομα- 

. χικοΰ Ταμείου καί προσθήκης ετέρων τινών διατάξεων.

“Ap-Spov 4. .· ’■···’
> (Πολιτικοί^ύπάλΔηλοι)

Τό άρθρον ί 1 τοϋ Ν. 3170/55 άντικαθίσταται ώς εξής :
1. Αί τακτικαί θέσεις τών πολιτικών υπαλλήλων τοϋ ΝΑΤ, 

ορίζονται- εις εκατόν εξήκοντα (160).
2. Αί άνωτέρου θέσεις κατανέμονται κατά κατηγορίας, 

κλάδους καί βαθμούς ώς εξής :
Α' Κατηγορία.

ΑΓ . Κλάδος Λογιστικός.
4 θέσεις επί βαθμώ 3ω.

. 6 θέσεις έπί βαθμώ 5ω-4ω, ένιαΐαι.·
19 θέσεις έπί βαθμώ 8ω-6ω.

All Κλάδος Άναλογιστοϋ - Στατιστικού.
1 θέσεις έπί βαθμώ 5ω-4ω. ..

Β' Κατηγορία.
ΒΙ Κλάδος Λογιστικός. · ...

10 θέσεις έπί βαθμώ 5ω-4ω, ένιαΐαι.
93 θέσεις έπί βαθμώ 11ω-6ω. _

ΒΙΙ Κλάδος Δακτυλογράφων - Άρχειοφυλάκων.
1 θέσις δακτυλογράφου έπί βαθμώ 5ω.

14 θέσεις δακτυλογράφων έπί βαθμώ 11ω-6ω, ένιαΐαι.
1 θέσις άρχειοφύλακος έπί βαθμώ 5ω.
5 θέσεις άρχειοφυλάκων έπί βαθμώ 11ω-6ω, ένιαΐαι.

Γ' Κατηγορία.

ΓΙ Κλάδος Κλητήρων.
1 θέσις έπί βαθμώ 8ω. ·
5 θέσεις έπί βαθμώ 13ω-9ω, ένιαΐαι.

3. Ώς ειδικά καί τυπικά προσόντα διορισμού, ορίζονται 
τά έν άρθρω 39 τοϋ Ν. 1811/1951 «περί Κώδικος καταστά- 
σεως τών δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων» ώς έκάστοτε 
ισχύει, άναφερόμενα τοίαϋτα, προκειμέ-/ου δέ περί τοϋ Κλά
δου All τής Α' Κατηγορίας, είδικώτερον ορίζεται πτυχίον 
τρϋ Μαθηματικού Τμήματος Φυσικομαθηματικής Σχολής τοϋ 
Πανεπιστημίου καί ειδική τριετής τουλάχιστον υπηρεσία Ά- 
ναλογιστοϋ παρά Δημοσία Ύττηρεσία ή Άσφαλιστικώ Όρ·

_ γανισμώ. ______ _____
4. Κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τοϋ παρόντος νόμου καί 

έντός προθεσμίας έξ μηνών άπό τής δημοσιεύσεώς του, εις 
τάς θέσεις' τού ΑΙ Κλάδου έντάσσονται, δι’ άποφάσεως τοϋ

( Προέδρου τού Δ.Σ. δημοσιευομέ'/ης εις την ’Εφημερίδα τής 
Κυβερνήσεως :
’ α) Έκ τών κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος ΰπηρε- 

τούντων τακτικών υπαλλήλων, αυτοδικαίως οί κατέχοντες 
τά τυπικά προσόντα τής Α' Κατηγορίας.

• Έκ τών ένταχθησομένων εις τήν Α' Κατηγορίαν υπαλλή
λων, οί κατέχοντες βαθμόν κατώτερον τού 8ου, έντάσσονται 
εις τόν 8ον βαθμόν.

β) Έκ τών δυνάμει τής παρ. 7 τού παρόντος άρθρου μο- 
νιμοποιουμένων, αύτοδικαίως μετά τήν μονιμοποίησίν|των καί 
έν προκειμένω έφαρμογήν τού άρθρου 3 τοϋ Ν. 4464/1965, 
οί κατέχοντες τά “τυπικά προσόντα τής Α' Κατηγορίας.

γ) Έκ τών κατά τήν δημοσίευσιν τοϋ παρόντος ΰπηρετούν- 
των τακτικών υπαλλήλων, μετά σύμφωνον γνώμην τού οικείου 
‘Υπηρεσιακού Συμβουλίου, λαμβανομένην βάσει τής ίκανότη- 
τος καί τών άλλων ουσιαστικών καί τυπικών προσόντων, οί 
προς τούτο έπιλεγόμενοι.

Δι’ άπαντας τούς μετατασσόμενους εις τήν Α' Κατηγο
ρίαν ώς χρόνος παραμονής εις τόν δν μετατάσσονται βαθμόν 
τής κατηγορίας ταύτης, θεωρείται ό ήδη προ τής μετατάξεώς 
των διανυθείς έν τώ βαθμώ τούτω χρόνος.

5. Εις τούς χειριστάς καί διατρητάς Ήλεκτρολογιστικών 
καί Μηχανολογιστικών Μηχανών, ώς καί εις τούς Προΐστα- 

. μένους αυτών, χορηγούνται τό κατά τό άρθρον 14 τοϋ Ν.Δ._ 
4206/61 «περί τρόποποιήσεως καί συμπληρώσεως των άερί 
τοϋ Ταμείου· Παρακαταθηκών καί Δανείων κειμένων διατά
ξεων» έπίδομα έξ 20 % έπί τοϋ βασικού των μισθού, ώς καί 

- μηνιαία έξοδα κινήσεως κατ’ άποκοπήν, οριζόμενα κοινή 
άποφάσει τών ‘Υπουργών Οικονομικών καί Εμπορικής Ναυ- 
τι/.ίας.

67 Κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τοϋ παρόντος τήν θέσιν 
τοϋ ΑΊΙ Κλ.άδου ’Αναλογιστοϋ-Στατιστικολόγου καταλ.αμ- 
βάνει διά μονιμοποιήσεως εις τόν 5ον βαθμόν Τεχνικού Κλ.ά
δου, 6 κατά τάς διατάξεις τής παραγρ. 2 β' τοϋ άρθρου 12 
τοϋ Ν. 3170/55 υπηρετών εύδοκίμως άπό έπταετίας καί έπ’

. άντιμισθίφ 4ου βαθμού τεχνικού κλ.άδου έπί συμβάσει, ώς 
Προϊστάμε'υος τού Τμήματος Στατιστικής καί Άναλ.ογιστι- 
κών Μελετών, ειδικευμένος έπί τών Άναλογιστικών καί τής 
Στατιστικής έπιστήμων, έφ’ όσον κέκτηται τά υπό τού παρόν
τος οριζόμενα τυπικά προσόντα, κατόπιν συμφώνου γνώμης 
τοϋ ‘Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καταργουμένης άπό τής μονι-
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μοποιήσεώς του της παραγράφου 2β£ τού άρθρου 12 τοΰ Ν. 
3170/55 και τής θέσεως ήν.σήμερον κατέχει. Εις τοϋτον θά 
καταβάλλ,ωνται αί τακτικαί άποδοχαί άς σήμερον λαμβάνει, 
μέχρι τής καλύψεως τούτων διά προαγωγής του εις τον βα
θμόν εις δν παρέχονται αύται μέχρι τής έν τω μεταξύ άντι- 
στοίχου αύξήσεως τοΰ μισθολογίου τοΰ ούτινος κέκτηται βα
θμού, ό δέ πέραν τής τριετίας χρόνος τής επί συμβάσει προϋ
πηρεσίας του λογίζεται διανυθείς είς τον δον βαθμόν.

7. Οΐ μέχρι τής δημοσιεύσεως τού παρόντος ύίτηρετοϋν- 
τες παρά τω ΝΑΤ έκτακτοι ή έπί συμβάσει ή ημερομίσθιοι! 
υπάλληλοι ή έργατοτεχνϊται, προσληφθέντες βάσει τού 
άρθρου 12 παρ. 2α ή παράγρ. 7 ή παράγρ. 8 τού Ν. 3170/55 
καθίστανται άπό τής ισχύος του παρόντος τακτικόν προσω
πικόν τού εισαγωγικού βαθμού τής Β’ κατηγορίας, έφ’ όσον 
έχουν συμπληρώσει κατά τον αύτόν χρόνον διετή υπηρεσίαν, 
έφαρμοζομένων άναλόγως των διατάξεων τού άρθρου 3 τού 
Ν. 4464/65, άλλως καθίστανται δόκιμοι συμφώνως τω άρ- 
θρω 60 τού Ν. 1811/51. Ούτοι εντός τής ύπό τής παραγρ. 4 
τού παρόντος άρθρομ οριζόμενης προθεσμίας εξ μηνών εντάσ
σονται, δι’ άποφάσεως τού Προέδρου τού Διοικ. Συμβουλίου 
δημοσιευομένης διά τής Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, είς 
θέσεις κατά τά έν παραγρ. 2 τού παρόντος άρθρου οριζόμενα. 
Είς τούς άνωτέρω συνεχίζεται ή καταβολή των τακτικών, 
άποδοχών, άς κατά την δημοσίευσιν τού παρόντος λαμβάνουσι 
μέχρι καλύψεως τούτων συνεπεία προαγωγής ή αναπροσαρ
μογής τού μισθολογίου.

8. Ό άριθμός τών καθαριστριών'τού ΝΑΤ τών ΤΠΕΝ
καί ΜΕΘ δεν δύναται νά ύπερβή τάς 18, τού δέ ειδικευμένου 
τεχνικού προσωπικού συντηρήσεως τού καταστήματος ΝΑΤ' 
και τής ακινήτου αυτού περιουσίας τούς 5. ’ Η άμοιβή τούτων 
καθορίζεται κατά τάς οικείας περί ημερομισθίου προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ίσχυούσας διατάξεις. Είς τον έν λόγω, 
άριθμόν καθαριστριών συνυπολογίζονται αί ήδη ύπηρετούσαι 
αίτινες καί διατηρούνται. . . . · ' · ': 7 ‘ 7 , ·
A 9. Είς το 'Τττηρεσιακόν Συμβούλιον Ν. Π.Δ.Δ. άρμοδιότη- 
τος.ΥΕΝ, μετέχει άπαραιτήτως, έντός τού υφισταμένου αρι
θμού τών μελών του, πολιτικός υπάλληλος τού ΝΑΤ ή τού 
Οίκου Ναύτου ή τοΰ Γραφείου Εύρέσεως Ναυτικής ’Εργασί
ας, επί βαθμώ 3ω άναλόγως τοΰ ’Οργανισμού είς δν υπηρετεί 
ό κρινόμενος υπάλληλος. :

10. Αί οργανικαί θέσεις τών Πολιτικών 'Υπαλλήλων τών 
Μητρώων Εργατών θαλάσσης (ΜΕΘ), περί ών τό άρθρον 3 
τοΰ Ν. 6123/1934 «περί όργανώσεως υπηρεσίας Μητρώων 
’Εμπορικών πλοίων κ.αί έργα τών θαλάσσης», ορίζονται είς 
τριάκοντα"(30) έντός τού άριθμού τών υφισταμένων θέσεων 
τών πολιτικών υπαλλήλων Β' Κατηγορίας τής Κεντρικής 
ύπηρεσίας τού Υπουργείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας, περί ών 
τό άρθρον 2 τού άπό 29.12.53 (ΦΕΚ 336 τ. Α') Β.Δ. «περί 
εφαρμογής τού άρθρου 1 τού Ν.Δ. 2500/53 κ.λπ.», αίτινες 
αύςάνονται δυνάμει τού παρόντος κατά είκοσι (20). Διά Β.Δ. 
έφ απαξ έκδιδομένου, καθορισθήσεται κατά βαθμούς ή διάρ- 
θρωσις τών θέσεων τών πολιτικών υπαλλήλων τής Κεντρι
κής 'Υπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας.

11. Διά Β.Δ. έκδοθησομένου κατά τάς διατάξεις τοΰ Ν· 
2066/52 «περί ίδρύσεως Ταμείου ’Αρωγής καί 'Υγείας. Οι
κονομικών 'Υπαλλήλων κ.λπ.» καί Ν. 2822/54 «περί αύθεν- . 
τικής ερμηνείας τού άρθρου 27 το"ύ Ν. 2066/52 κ.λπ.», δύ- 
ναται νά ίδρυθή Ταμεΐον ’Αρωγής τοΰ Προσωπικού τών ύπό 
την έπόπτείαν τού Υ.Ε.Ν. ύπαγομένων Ν.Π.Δ.Δ. καί ’Ορ
γανισμών. είς δ δύνανται νά μετέχωσι καί οι πολιτικοί υπάλλη
λοι τοΰ YEN, προικοοοτοομένοο ές ίο ίων μόνον καταδο/.ών τών 
υπαλλήλων τούτων και ές άλλων τυχόν πόρων, άνευ όμως 
ούδεμιάς έπιβαρύνσεως τού Δημοσίου, τών Ν.Π.Δ.Δ. 
καί ’Οργανισμών, είς ους οί έν λ.όγω υπάλληλοι άνήκουν.

12. Αί ύπό τού'άρθρου 1 παρ. 1 Ν.Δ. 3378/55 «περί τών 
Πολ.ιτικών 'Υπαλλήλων τού Οίκου Ναύτου καί τού Γραφείου 
Εύρέσεως Ναυτικής ,’Εργασίας» (ΦΕΚ 260 τ. Α') προβλ,ε- 
πόμεναι τακτικαί θέσεις τών πολ.ιτικών ύπαλλήλ.ων τού Οί
κου Ναύτου (Ο.Ν.) ορίζονται είς όγδοήκοντα (80) κατανε- 
μόμεναι κατά κατηγορίας, κλάδους καί βαθμούς ώς κάτωθι :

Α' Κατηγορία.
Α Κλάδος Λογιστικός.

3 θέσεις έπί βαθμώ 3ω.
3 θέσεις έπί βαθμώ 5ω - 4ω, ένιαΐαι.

19 θέσεις έπί βαθμώ 8ω - 6ω, ένιαΐαι.
Β' Κατηγορία.

Β1 Κλάδος Λογιστικός.
6 θέσεις έπί βαθμώ 5ω - 4ω, ένιαΐαι. .'

37 θέσεις έπί βαθμώ 11ω - 6ω, ένιαΐαι.
Β2 Κλάδος Δακτυλογράφων - ’Αρχειοφυλάκων.

. 5 θέσεις Δακτυλ.ογράφων έπί βαθμώ 11ω - 6ω, ένιαΐαι.
4 θέσεις Άρχειοφύλ.ακος έπί βαθμώ 11ω - 6ω, ένιαΐαι,

Γ' Κατηγορία. - 7

Γ Κλ.άδος Κλητήρων. ' , '·
1 θέσις έπί βαθμώ 8ω.
2 θέσεις έπί βαθμώ 13ω - 9ω, ένιαΐαι./

’Εντός προθεσμίας τριών μηνών.άπό τής δημοσιεύσεως τού 
παρόντος, μετά σύμφωνον γνώμην τού 'Υπηρεσιακού.Συμ
βουλίου λαμβανομένην βάσει τής ίκανότητος καί λ,οιπών ούσι- 
αστικών προσόντων, δι’ άποφάσεως τοΰ Προέδρου τής Διοι
κητικής ’Επιτροπής Οίκου Ναύτου, δημοσιευομένης είς την 
’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως, μετατάσσονται, μέ τον δν κέ: 
κτηνται βαθμόν, έντασσόμενοι είς τό άριστερόν τών όμοιοβά- 
θμων των, είς τόν Β1 κλ.άδον Λογιστικού τής Β' Κατηγορί
ας, οί παρά τω Ο.Ν. προσλ,ηφθέντες κατόπιν διαγωνισμού 
Υπάλληλοι τού Β2 Κλ.άδου Δακτυλογράφων Άρχειοφυλά- 
κών τής Β1 Κατηγορίας.

13. Αί ύτ ύ τού άρθρου 1 παρ. 2 Ν.Δ. 3378/55 προβλ.επό-
μεναι τακτικαί θέσεις τών πολιτικών Ίπαλλ,ήλ,ων τού Γρα
φείου Εύρέσεως Ναυτικής ’Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), ορίζονται 
είς τριάκοντα δύο (32), κατανεμόμεναι κατά κατηγορίας, 
κλάδους καΐ βαθμούς ώς κάτωθι : , ■ \

λ Α\ Κατηγορία.
Α Κλάδος Λογιστικός..

_ 1 θέσις έπί βαθμώ 3ω.
1 θέσις έπί' βαθμώ 5ω - 4ω.
2 θέσεις έπί βαθμώ 8ω - 6ω, ένιαΐαι.

Β' Κατηγορία.
• ΒΙ Κλ.άδος Λογιστικός.I _ '

3 θέσεις έπί βαθμώ 5ω - 4ω, ένιαΐαι. 1
18 θέσεις έτςί βαθμώ 11ω-6ω, ένιαΐαι.

Β2 Κλ.άδος Δακτυλ.ογράφων - Άρχειοφυλ.άκων. 
k 3 θέσεις Δακτυλ.ογράφων, έπί βαθμώ 11ω - 6ω, ένιαΐαι.

2 θέσεις Άρχειοφύλ.ακος έπί βαθμώ 11ω - 6ω, ένιαΐαι.
Γ Κλ,άδος Κλ.ητήρων.

2 θέσεις έπί βαθμώ 13ω - 9ω, ένιαΐαι.
14. α) Τά ειδικά καί τυπικά προσόντα διορισμού είς τάς 

ύπό τών προηγουμένων 12 καί 13 παραγράφων προβλ.επομέ- 
νας θέσεις, ορίζονται τά ύπό τού άρθρου 39 τού Ν. 1811/51.

β) Ή παράγραφος 4 τού παρόντος άρθρου έχει έφαρμογήν 
καί διά τούς μετατασσομένους είς τάς θέσεις τού Α' Κλ.άδου 
Ύπαλλήλ.ους τού Οίκου Ναύτου καί Γ.Ε.Ν.Ε.

15. Οί παρά τώ Ο.Ν. καί τω Γ.Ε.Ν.Ε. ύπηρετούντες έκτα
κτοι ή έπί συμβάσει ύπάλληλ,οι καί έχοντες συμπλ.ηρώσει ύπέρ 
διετή εύδόκιμον ύπηρεσίαν, μονιμοποιούνται κατά την διαδι
κασίαν τής παραγράφου 7 τού παρόντος άρθρου.

Τής διατάξεως τής παρούσης παραγράφου έξαιρεΐται τό 
'Υγειονομικόν - Επιστημονικόν Προσωπικόν Ο.Ν.

16. Είς τό τακτικόν Πολ.ιτικόν Προσωπικόν ΝΠΔΔ, 
άρμοδιότητος YEN, δύνανται νά χορηγούνται ύπό τού Ταμ. 
Παρακαταθηκών καί Δανείων δάνεια ένυπόθηκα ύφ’ άς 
προϋποθέσεις καί όρους, κατά τάς έκάστοτε ίσχυούσας διατά
ξεις χορηγούνται τοιαύτα είς τούς τακτικούς δημοσίους ύπαλ.- 
λ.ήλ,ους καί τούς ύπαλλήλ.ους ’Οργανισμών Τοπικής Αύτοδιοι- 
κήσεως.



17. Είς τό Πολιτικόν Προσωπικον Ν.Π.Δ.Δ., άρμοδιό- 
rr-'j- VEX, παρέχεται κλινική νοσηλεία και ίατροφαρμακευ- 
τ’.κτ εν νένε'. περίθαλψις, οία παρέχεται κατά τά έκάστοτε 
■σχύοντα. είε το Διοικητικόν Πρόσω—ικόν τοΰ 'Ιδρύματος 
Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων.

18. Διά την εφαρμογήν τοΰ παρόντος άρθρου παρατείνεται 
φ ίσ/ύε των διατάξεων τοΰ άρθρου 3 τοΰ X. 4464/65 επι 
;£χμηνον άπό της δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος νόμου. .

Άρθρον 5.
Προσωπικόν προσλαμβανόμενον έπί συμβάσει ή ήμερομι- 

σθίω :
1. Ή παρ. 2 έδάφ. α τοΰ άρθρου 12 τοΰ X. 3170/55, άντι- 

καθίσταται ώς άκολούθως :
/

Δι’ άποφάσεως τοΰ Δ.Σ., έγκρινομένης ύπό τοΰ 'Τπουργοΰ, 
δύνανται νά προσλαμβάνωνται έπί παγία μηνιαία άποζημιώ- 
σει, διά συμβάσεως εντολής ίδιωτικοΰ δικαίου : α) εις (1) 
ΙΙτυχιοΰχος Μαθηματικός ήμεδαποΰ ή ισοτίμου άλλοδαποΰ 
Πανεπιστημίου, καί β) μέχρι πέντε (5) Πτυχιοΰχοι ’Ανώ
τατης Σχολής, άπαντες μέ πενταετή προϋπηρεσίαν εις Τρά
πεζαν ή εις ’Ανώνυμον 'Εταιρείαν.

2. - Αί παράγραφοι 3 έδάφ. β', 6 καί 8 τοΰ άρθρου 12 τοΰ 
X. 3170/55 -καταργοΰνται, αί_δέ άπομένουσαι λαμβάνουν 
νέαν άρίθμησιν καί σειράν.

ΝΟΜΟΣ ύπ’άριθ. 3170

(Περί Ναυτικοΰ Άπομαχικοΰ Ταμείου. (ΦΕΚ>76 τ.Α'/ 
= 28.3.1955).

/ τ \, 1% t ·
Πολιτικοί' ‘Υπάλληλοι. ... . -

- "Αρθρον 11. - ■; ·.:/ . "· ·
1. α) Αί τακτικαί θέσεις πολιτικών υπαλλήλων τοΰ 

Ν.Α.Τ. ορίζονται εις εκατόν πέντε (105). ν ,
β) Διά Βασιλικοΰ Διατάγματος έφ’ άπαξ έκδοθησομένου 

θελουσιν όρισθή τά τής κατανομής τών θέσεων τούτων, άνα" 
λογως τής φύσεως καί τών αναγκών τής ύττηρεσίας, εις τάν 
Α , Β' καί Γ' Κατηγορίας καί τούς προσηκοντας βαθμούς έκ 
τών έν άρθροις 39 καί 40 τοΰ Ν. 1811/1951 όριζομένων, 
ως και τά τής εις αΰτάς έντάξεως καί χρόνου ύττηρεσίας 
εν τώ καταλαμβανομένω βαθμώ τών κατά την δημοσίευσιν 
τοΰ παρόντος ύπηρετούντων (68) τακτΙκών υπαλλήλων τόΰ 
Ν.Α.Τ., τών Ταμείων Προνοίας ’Αξιωματικών καί Κατωτέ
ρων Πληρωμάτων καί τών ύπό την διοίκησιν καί διαχείρισή 
τοΰ Ν.Α.Τ., κατά τάς ισχυούσας διατάξεις, λειτουργούντων 
ειδικών κεφαλαίων καί λογαριασμών, ,άνευ μειώσεως τών 
κατα την δημοσίευσιν τοΰ παρόντος κχτεχομένων βαθμών 
και λαμβανομένων μισθών, έπιτρεπομένης δέ, έν έλλ.είψει 
ισοβαθμων θέσεων, καί τής προσωρινής τοποθετήσεως είς 
κε-νας θέσεις κατωτέρου ή άνωτέρου βαθμοΰ.

2. Κατά τό μέχρις ένάρξεως τής ισχύος τών διατάξεών 
τοΰ X. 1S11/1951 έπί τών ύπαλλήλων τών Ν.Π.Δ.Δ. χρο' 
νικόν διάστημα τά τής καταστάσεως τών πολιτικών ύπαλ" 
αήλων τοΰ Ν.Α.Τ. διέπονται ύπό τών περί αυτών κειμένων 
διατάςεων, αΐτινες, καθ’ όσον άφορα είς τό αυτό χρονικό ν 
διάστημά,· δύνανται νά άντικατασταθοΰν, τροποποιηθούν ή 
συμπληρωθούν διά Β. Διατάγματος έφ’ άπαξ έκδοθησομένου 
προτασει τών 'Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών καί 
Εμπορικής Ναυτιλίας.

3. Διά Β.Δ. έφ’ άπαξ έκδιδομένόυ προτάσει τοΰ 'Υπουρ
γού ορισθήσοντχι α) τά τής μονιμοποιήσεως είς κενάς θέ- 
οεις η άπολύσεως τών κατά την δημοσίευσιν τοΰ παρόντος 
οπωσδήποτε ύπηρετούντων παρά τώ Ν.Α.Τ. ώς έκτάκτων 
επι μηνιαίω μισθώ ή ήμερομισθίω υπαλλήλων ή ώς άπεσπα- 
σμενων έξ άλλων ύπηρεσιών. β) τά τής έντάξεως είς τάς 
βχθμολογικάς κλίμακας ,περί ών ή παράγραφος 1 τοΰ παρόν

τος άρθρου άναλόγως τών ετών προϋπηρεσίας των είς δημο
σίας ύττηρεσίας καί Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καί 
λοιπών προσόντων, τών κριθησομένων ώς μονιμοποιητέων 
καί τά- τής σειράς άρχαιότητος" αύτών έν ω βαθμώ θέλουσιν 
ένταχθή.

Προσωπικόν προσλαμβανόμενον έπί συμβάσει ή ημερο
μίσθιοι.

Άρθρον 12.
1. Δι’ άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. έγκρινομένης ύπό τοΰ 'Υ

πουργού δύναται νά προσλαμβάνεται έπί παγία μηνιαία άπο- 
ζημιώσει διά συμβάσεως έντολής ιδιωτικού δικαίου ώς ειδικός 
σύμβουλος τοΰ Ταμείου έμπειρος περί τά ασφαλιστικά καί οι
κονομικά έπιστήμων.

2. ’Επιτρέπεται όπως δι’ άποφάσεων τοΰ Δ.Σ. έγκρινομέ- 
νων ύπό τοΰ 'Υπουργού προσλαμβάνωνται έπί τριετεΐ συμ- 
βάσει δυναμένη νά άνανεωθή καί έπί παγία μηνιαία άποζη- 
μιώσει α) μέχρι τεσσάρων πεπειραμένοι λογισταί πτυχιοΰχοι 
άνεγνωρισμένης Δημοσίας Σχολής, διά τήν άναδιοργάνωσιν 
τοΰ λογιστικού συστήματος τοΰ Χ.Α.Τ. καί τών Ταμείων 
Προνοίας, καθώς καί τών Ειδικών Κεφαλαίων καί Λογαρια
σμών ή ειδικοί περί τά άσφαλιστικά, β) εις ειδικευμένος έπί 
τής στατιστικής ύπάλληλος διά τήν στατιστικήν ύπηρεσίαν 
τών αύτών Ταμείων.

3. ’Επιτρέπεται έπίσης όπως δι’ άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. έγ- 
κρινομένης ύπό τοΰ 'Υπουργοΰ προσλαμβάνωνται έπί παγία 
μηνιαία άποζημιώσει διά συμβάσεως έντολής τοΰ ίδιωτικοΰ 
δικαίου, α) μέχρι τριών δικηγόρος έξ ών είς παρ’ Άρείω 
Π άγω, διά τήν παροχήν νομικών συμβουλών καί γνωμοδοτή
σεων καί διά τήν έπιμέλειαν καί διεξαγωγήν πασών τών δικα
στικής ή νομικής έν γένει φύσεως ύποθέσεων τοΰ Ν.Α.Τ. 
καί τών Ταμείων Προνοίας καί β) εις διπλωματούχος άρχι- 
τέκτων ή πολιτικός μηχανικός καί μέχρι δύο ύπομηχανικοί 
ή σχεδιασταί ώς βοηθοί διά τήν τεχνικήν έπιμέλειαν καί 
έποπτείαν καί τήν διεξαγωγήν έν γένει τής τεχνικής ύπηρε- 
σίας έπί τών ακινήτων τοΰ Ταμείου.

. · 4. Είς ούδεμίαν άλλην άμοιβήν πέραν τής όρισθησομένης 
μηνιαίας άποζημιώσεως δικαιούνται οί προσλαμβανόμενοι δι
κηγόροι διά τάς οιασδήποτε νομικάς εργασίας ή παραστάσεις 
αύτών ένώπιον τών Δικαστηρίων ή τών Διοικητικών ’Αρχών, 
ομοίως δέ καί οί τεχνικοί ύπάλληλοι διά τάς οιασδήποτε άνα- 
τιθεμένας αύτοϊς τεχνικάς έργασίας.

5. *Η ύπεράσπισις τών συμφερόντων τοΰ Ν.Α.Τ. διά τάς 
έκτος τών' ’Αθηνών καί Πειραιώς ύποθέσεις άνατίθεται 
είς κατά τόπους δικηγόρους όριζομένους ύπό τοΰ Δ. Σ.

6. Διά Κανονισμού όρισθήσονται τά καθήκοντα καί αί 
■ άρμοδιότητες τοΰ κατά τήν παράγραφον 2 προσλαμβανομέ-
νου έπί συμβάσει προσωπικού ώς καί ό τρόπος καί αί λε- 
πτόμέρειαι τής έν γένει διεξαγωγής τής ύττηρεσίας αυτού.

7. ’Επιτρέπεται όπως δι’άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. έγκρινο- 
μένης ύπό τοΰ Υπουργού, προσλαμβάνεται ημερομίσθιον 
υπαλληλικόν προσωπικόν μή δυνάμενον νά ύπερβή τό 1/10 
τοΰ άριθμοΰ τών όργανικών θέσεων τών τακτικών ύποιλλήλων, 
δι’ ώρισμένον χρονικόν διάστημα καί προς ίκανοποίησιν έκτά
κτων υπηρεσιακών άναγκών, έπί ήμερομισθίω όριζομένω 
άναΰ.όγως τοΰ είδους τής μελλούσςς νά έκτελεσθή έργασίας, 
μή δυνάμενον όμως νά ύπερβή τό 1/25 τών έκάστοτε αποδο
χών τακτικού δημοσίου ύπαλλήλου έπί 7ω βαθμώ.

Μετά τήν πάροδον τοΰ χρόνου δι’ όν προσελήφθησαν οί 
ημερομίσθιοι ύπάλληλοι καί έφ’ όσον δεν ήθελε προκληθή 
νέα άπόφασις τοΰ Δ.Σ. περί πάρατάσεως τοΰ χρόνου τούτου, 
ουτοι θεωρούνται άνευ έτέρας διατυπώσεως ώς άπολυθέντες 
τής ύττηρεσίας καί λαμβάνουν ώς άποζημίωσιν 15 ημερομί
σθια έφ’ όσον είργάσθησαν πλέον τοΰ εξαμήνου.

8. Διά τάς άνάγκας καθαρισμού καί συντηρήσεως τοΰ 
καταστήματος Ν.Α.Τ. καί' Ταμείων Προνοίας Ε.Ν. προσ
λαμβάνεται δι’ άποφάσεως τοΰ Δ.Σ. έγκρινομένης υπό τοΰ 
'Υπουργού, άριθμός καθαρ ιστριών καί ειδικευμένου τεχνικού 
προσωπικού μή δυνάμενος νά ύπερβή έν συνόλω τούς 20, τής



— 6 —

αμοιβής τούτων καθοριζόμενης κατά τάς οικείας περί ημε
ρομισθίου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου διατάξεις.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΰπ* άριθ. 152/74 
(ΦΕΚ 331 τ. Α'/13.11.74) .

Περί τροποποιήσεων καί συμπληρώσεως ένίων διατάξεων 
της περί Ναυτικού ’Απομαχικού Ταμείου /Ν.Α.Τ.) Νο
μοθεσίας.

“Αρθρον 6.
Διευθυντής Ν.Α.Τ.

1. Ώς Διευθυντής ΝΑΤ τοποθετείται Πλοίαρχος τού ΛΣ.
2. Ό Διευθυντής τού ΝΑΤ έχει τάς έπομένας άρμοδιό- 

τητας :
α) Προίσταται καί συντονίζει τήν λειτουργίαν άπασών τών 

'Υπηρεσιών τού ΝΑΤ καί εποπτεύει τήν κανονικήν των λει
τουργίαν, προισταται άπαντος τού προσωπικού, στρατιωτι
κού καί πολιτικού, τού Ιδρύματος, τό όποιον καί τοποθετεί.

β) Λαμβάνει γνώσιν άπάσης της εΐσερχομένης καί έξερ- 
χομένης αλληλογραφίας καί διεξάγει αυτήν, άλληλογραφών 
άπ’ εύθείας μετά,πασών των ’Αρχών τού Κράτους καί παντός 
μετά τού ΝΑΤ συναλλασσόμενου, δυνάμενος βάσει Kavovt— 

'σμού Διά έκχωρή μέρος τής επί τού προκειμένου άρμοδιό- 
τητός του εις τούς Ύποδιευθυντάς καί τούς Προϊσταμένους 
των Υπηρεσιών τού ΝΑΤ.. ·

γ) 'Υπογράφει τά έγγραφα δΓ ών τό ΝΑΤ άναλαμβάνει 
οίκονομικάς υποχρεώσεις έναντι τών τρίτων.
i δ) ’Απονέμει τάς άσφαλ.ιστικάς παροχάς πλήν τών άφο- 1 
ρωσών είς άτύχημα ή άνικανότητα. τών ήσφαλισμένων.
• ε) Καταρτίζει σχέδια όργανώσεως τών ύττηρεσιών τού 
ΝΑΤ, εποπτεύει’ τήν κάτάρτισιν τών σχετικών κανονισμών, 
προτείνει τόν'καθορισμόν τού αριθμού τών θέσεων τών δια
φόρων κατηγοριών οργάνων τού ΝΑΤ, ώς καί τούς προσφο-

ροτέρους τρόπους έπενδύσεως τής περιουσίας τού ΝΑΤ 
τών πλαισίων τού παρόντος Ν.Δ. καί τών οικείων κα 
σμών.-------

στ) Προπαρασκευάζει καί φέρει είς τό Δ.Σ. τόν έτι 
προϋπολογισμόν, ισολογισμόν καί άπολογισμον τού ΝΑΙ 
τών παρ’ αύτώ Ειδικών Κεφαλαίων καί Λογαριασ

ζ) ’Επιμελείται τής έκτελέσεως τών συμφώνους προ: 
κειμένας διατάξεις λαμβανομένων άποφάσεων τού Δ.Σ 
ιδίας δέ άρμοδιότητος ένεργεΐ έφ’ ών υποθέσεων δεν ά 
τεϊται, κατά τάς διατάξεις ταύτας, άπόφασις τού Δ.Σ. ή 
κρισις τού 'Υπουργού. λ

η) ’Επιμελείται τής κανονικής καί εγκαίρου είσπράΐ 
τών πόρων τού ΝΑΤ. ι

θ) Εγκρίνει καί έντέλλεται τάς πάσης φύσεως δαπ: 
κατά τάς διατάξεις τού παρόντος Ν.Δ. καί τής ίσχυοό 
περί ΝΑΤ νομοθεσίας. .

Άρθρον 7.
Ύποϊιε ούονταί ΝΑΤ.

1. Ώς Ύποδιευθυνταί τού ΝΑΤ τοποθετούνται δύο
νώτεροι ’Αξιωματικοί τού Λ.Σ. έξ ών ό εις ώς Α' καί i 
τερος ώς Β' Υποδιευθυντής. Αί άρμοδιότητες ενός έκάσ 
έξ αυτών καθορίζονται δι’ άποφάσεως τού Διευθυντού έγ> 
νομένης υπό τού Δ.Σ. 7. ■

2. Οι 'Υποδιευθυνταί _τού ΝΑΤ- συμμετέχουν άνευ φήι 
είς τάς συνεδριάσεις τού Δ.Σ. Ό αρχαιότερος δέ έξ αύτ 
άναπληροϊ αύτοδικαίως τόν Διευθυντήν άπόντα, κωλύομε 
ή καί μή υπάρχοντα καθ’ όλας αύτού τάς αρμοδιότητας

'Ap-Spov 23.
Βαθμολογική έξέλιΐςις υπαλλήλων ΝΑΤ Κλαοου A.I.
1. Ώς ανώτατος 6α-5μός βαθμολογικής έέελίςεως έν 

κλάϊω All καθορίζεται ό έν τφ κλάϊω ΑΙ προίλ-επάμεν-
2. Διά τούς κατ’ εφαρμογήν τής προηγούμενης πχρ,αγ; 

φου 1 προαγομένους ό πέραν τής τριετίας χρόνος ύπηροτί 
έν τφ τελευταίφ βα-3μφ λογίζεται ϊιανυύεις είς τόν έΐς 
προάγονται τοιοΰτον.


