
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχεοιο νομού «Επικουρικής Ασφάλισης Νχυπικών» κα· 
άλλες διατάξεις.

lino; π/ βηιν.ι) fan· £λλ>/ιόι>·

Με το άρθρο 28 του Ν. 15S0/1981 (ΦΕΚ 496*-- V
81) «Περί συμπληρώσει»; και τροποπο'ήσεως της περί Ορ
γανισμού Λιμένος ΓΤε'.ραεώς νομοθεσίας y.at άλλων τινών 
διατάξεων», όπως τροποποιείται από το νςμο αυτό. προ- 
δλέφτη/.ε και άρχ·.ϊϊ η είσπραση από 1η; Σεπτεμβρίου 
198Γ μηνιαίων ε'σφορών σε ποσοστό 2Τ για τον ασφαλισμένο 
και 2% για τον πλοιοκτήτη υπέρ τον «Κλάδου ΕπικΟυρiyή; 
Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ)».

Η επικόυρική ασφάλιση των ναυτικών υπήρζε εν2 πα
λαιό, αλλά ‘/.a*, ciy.scto αίτημα της τάξης των εργαζόμενο', 
στα εμπορικά αλοία /.at η ικχ/οποίησή του με το νομοσχέδιο 
αυτό θα αποτίλέσει μέτρο .ίοη; μεταχείρισης των ασφαλι- 
σ μ όνων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) με άλ
λες κατηγορίες a-φαλ’.σμενων της ξηρός, που έχουν ήϊη 
επικουρική ασφάλιση.
λ Συγκεκριμένα, η επικουρική ασφάλιση θα συντρέχει με 
την /.όρια ασφάλιση των ναυτικών στο ΝΑΤ και η συντα- 
ξιοδότησή τους αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγησή της. 
Με τον τρόπο αυτό, .οι ναυτικοί που συνταξιοδοτούνται και 
έχουν ορισμένες προϋποθέσεις θαλάσσιας υπηρεσίας -3α παίρ
νουν ένα πρόσθετο μτγυιαίο επίδομα σου -3α αποτελεί ποσο
στό της κυρίας σύνταξης. ν ............ ,.

τ Με το σχέδιο νόμου, ττου επισυνάπτεται, επιδιώκεται η 
-καθιέρωση και εφαρμογή του θεσμού της επικουρικής ασφά- 
-λισης, με-τη μορφή σου εκτέθηκε ττιο πάνω. •.-...στ.
; ; Αναλυτικά, οι διατάσεις του σχεδίου νόμου έχουν ως 
•εξής: Η ''/ .··' : - :.ν*· '! λΤ .« * ·ί
ς Μ_ε το άρθρο 1-ορίζεται η νομική μορφή, η υπαγωγή, η 
εποπτεία και ο έλεγχος του ΚΕΑΝ και τροποποΊ*ίται το 
άρθρο 28 του X. 1220/81 (ΦΕΚ 296 — A/SI), ώστε 
αντί αυτοτελούς Ταμείου, η επικουρική ασφάλιση να γίνει 
Κλάδος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου από το οποίο και 
θα εξυπηρετείται.

Με το άρθρο 2 καθορίζεται 0 σκοπός του ΚΕΑΝ.
Με· το άρθρο 3 προσδιορίζονται τα πρόσωπα, που καλύ

πτονται από την επικουρική ασφάλιση και η ημερομηνία 
έναρξής της. ενώ στο άοθσο 4 αναλύονται οι πόοοι του 
ΚΕΑΝ.

Τον τροπο εισπραςης των πόρων και τις σχετικές ριαοι-
,κασιες προβλέπει το άρθρο 5.
V Με το άρθρο 6 ρυθμίζεται η λειτουργία του Κλάδου, 
την οποία ειδικότερα αναλαμβάνει το ΝΑΤ καΓ ο τρόπος 
πλήρωσης των θέσεων προσωπικού του ΚΕΑΝ.

Το άρθρο 7 καθορίζει! τις προϋποθέσεις χορήγηση; των 
παροχών, ενώ το άρθρο 8 αφορά την εξαγορά της ναυτικής 
υπηρεσίας διαφόρων κατηγοριών ναυτικών. - ·. -β

-1 Το άρθρο 9 παρέχει νομοθετική εξουσιοδότηση για την 
'•επέκταση του θεσμού στους συνταξιούχους του ΝΑΤ και τη 
ρύ-θμιση θεμάτων γτα την εφαρμογή του νόμου αυτού. *

Τέλος με το άρθρο 12 επιδιώκεται να δοθεί η δυνατότη
τα εξέλιξης στους Αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος 
που προέρχονται από Ανθυπασπιστές και οι οποίοι λόγω του 
περιορισμένου αριθμού οργανικών θέσεων σε σύγκριση με το 
συνολικό αριθμό των Υπαξ κυματικών — Ανθυπασπιστών. 
αντιμετωπίζουν από πολλά χρόνια πρόβλημα εξέλιξής τους 
με αποτέλεσμα τις συνεχείς και έντονες διαμαρτυρίες του 
προσωπικού αυτου με ταυτόχρονο περιορισμό των ηθικών κί
νητρων και της άμιλλας πράγμα που αποίαίνε: σε βάρος
της απόδοσής τους. ν. ' . ........ ... ,; ,.
.. Οι προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν για τη ρύθμιση 
'των σχετικά)·/ προβλημάτων της κατηγορίας αυτής του προ
σωπικού του Λ.Σ. είτε δεν ήσαν τόσο γενναίες όσο θάποεπε
είτε είχαν μεταβατικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να μην 
εχει λυθεί μέχρι τώρα πάγια το πρόβλημα της εξέλιξης

των Αξιωματικών αυτών και ενώ τυπικά σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία μπορούσαν να προαχθούν στο βαθμό του 
Σημαιοφόρου -όταν .συμπλήρωναν 13 ετών υπηρεσία Υπα- 
ξιωματικου — Ανθυπασπιστή, στην πράξη προάγονταν στο 
βαθμό αυτό μετά συμπλήρωση υπηρεσίας 25 — 28 ετών με 
αποτέλεσμα στο λίγο χρόνο που τους απομένει μέχρι την 
αποστρατεία τους να μη μπορούν να προαχθούν σε ΙΙλωταο- 
χες. που είναι ο ανώτερος βαθμός εξέλιξής τους εν ενέρ
γεια. ώστε αποστρατευόμενοι να προαχθούν για ένα μήνα 
στο βαθμό του Αντιπλοιάρχου και να πάρουν τη σύνταξη του 
βαθμού αυτού.

Ειδικότερα με την διάταξη του άρθρου αυτού επεκτει- 
νοντα: και στους Αξ/κούς του Λιμενικού Σώματος που 
προέρχονται από Γπαξιωματικούς οι διατάξεις των άρθρων 
2 και 8 του Ν. 1375/83 που ρύθμισε τα ίδια πρβλήματα 
των Αξ/κών των Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος ενώ εφαρμό
στηκε όσον αφορά τα μισθολογικά θέματα και για του; 
Αξ/κούς του Λιμενικού Σά>ματος. δεν εφαρμόζεται για την 
βαθμολογική τους εξέλιξη με αποτέλεσμα να βρίσκον-α. 
αυτοί σε δυσμενέστερη μοίρα τόσο από ηθική σκοπιά όσο και 
όσον αφορά στον κανονισμό της σύνταξής τους, όταν αετό 
από υπέρ 30ετή ή και 35ετή υπηρεσία εξέρχονται από τι; 
τάξεις του Σώματος. . ...
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Οι Υπουργοί
Εθνική; Οικονομίας

Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΡΣΕΝΗΣ

Εμπορικής Ναυτιλία;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΤΦΛΡΛΣ

■'"· "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
- · - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Σχεδίου νόμου «Επικουρική Ασφάλιση Νχυτικών και άλλες 
διατάξεις».

Α' ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ 
Άρθρο 28 Ν. 1220/1981 (ΦΕΚ 296 Α/1981) ’

····■■'■■ Αρθρον 28.

1. Επιτρέπεται η υπό του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου 
(ΝΑΤ) και υπέρ του συσταθησομένου «Ταμείου Επικουρικής 
Ασφαλίσεως Νχυτικών», είσπραξις από 1ης Σεπτεμβρίου 
1981 μηνιαίων εισφορών εις ποσοστόν 2% δια τον ησφαλισμέ- 
νον καί 2% δια τον πλοιοκτήτην, επί των μισθών των ησφα- 
λισμένων, υπολογιζόμενων επί των αυτών βάσεων επί των 
οποίων υπολογίζονται αι προς το ΝΑΤ τακτικοί μηνιαίοι 
εισφοραί των εις χυτό ασφχλιζομένων.

2. Από της εν τη προηγούμενη παρχγράφω ημερομηνίας
w πλοωκτήται υποχρεούνται όπως κατά την πληρωμήν των 
αποδοχών των ναυτικών παρακρατούν τας ως άνω ιδίας και 
των νχυτικών εισφοράς και αποδίδουν αυτός ot; το Νχυτικόν 
Απομαχικόν Ταμείον ομού μετά των λοιπών εισφορών υπέρ 
ΝΑΤ. εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των περί εισπράξεως 
των εισφορών υπέρ ΝΑΤ διατάξεων. ·~ · - .·

Β' ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ ΠΟΓ Ε Π ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ 
• : · ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Λ.Σ.

•(Σύμφωνα με το άρθρο 12 του σχεδίου νόμοο).

1. Άρθρο 9 παρ. 5 και 7 του Ν.Δ. 178/69 όπως τροπο
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 1213/1981 και 
1375/1983. ; ; ' .

. «5. Συντρεχονσών των λοιπών προϋποθέσεων προαγωγής,
οι Υπολοχαγοί. Λοχαγοί, Ταγματάρχαι και Αντισυνταγμα- 
τάρχα: και ο> προς τούτους χ/τιστοιχούντες του Ναυτικού και



της Αεροπορίας προάγονται εις τον ανώτερον δ-α^μό*, ***- 
ξαρτήτωυς υττάρξε*ί>ς κενών δέσεων, εάν έχουν συμπληρώσει 
8 ίτη εις τον κατεχόμενον λαιμόν ή τον «κδλουίον χρόκον 
πραγματικής συνολικής υπηρεσίας, ως μόνιμο: Αξιωματικοί.

α. Υπολοχαγοί: 11 έτη
*. Λοχαγοί: 17 έτη
γ. Ταγματάρχαι: 22 έτη
δ. Αντισυνταγμιττάρχαι: 28 ετη».
«7. a) ·Για τους αξιωυματικιού; που -ρο-έρχοντα: ατό av-S> 

πασπιστες ή υπαξιωματικούς, ως νρονος συνολικής υπηρε
σίας της παραπάνω παραγράφου 5 ίίωρειται ‘/.ο: υπολογι,ε- 
Ta: ο χρόνος μόνιμου υπαξιωυματικού κ-a: σνίυπασπιστή ττ£ρX 
από τα 13 χρόνια για το Στρατό κα. την Αεροπορία και ο 
χρόνος -αέρα ατό τα 13 χρόνια από την κατάταξή τους για το 
Ναυτικό.

'{.) Γ:α όσους προέρχονται από τ:ς παραγωγικές οχολές 
χα: γ:α όσους μεν t μ ο πο: ήί ηκαν η μονιμοποιούνται η κατα
τάσσονται με δαίμό ανώτερο τον λοχία — κελευστή -- σμη- 
νία, στο χρόνο της συνολικής υπηρεσία; τη; παραπάνω πα
ραγράφου προστίίεται χαι ο χρόνος των ί αλμών. απο τους 
οποίους δεν πέρασαν.

ν) Γι' αυτούς που κατατάσσονται απευίείας με το 6α- 
ίμό του λοχία, κελευστή ή διόπου ή σμηνία, ω; χρόνο; συνολι- 
•/.ής υπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος μόνιμου υπαξιωματι- 
κού και x/ίυπασπιστή -πέρα από τα 13 χρόνια.

ί) 0ι διατάξεις τη; παραπάνω υποπαραγράφου α και της 
παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.Δ. 445/1974 εφαρ ό
ζοντα: και στους αξιωματικούς, που είχαν προϋπηρεσία μό ι- 
μου υπαξκυματικού ή αν&υπασπιστή και έχουν μεταταγεί ή 
μετατάσσονται ή έχουν καταταγεί ή κατατάσσονται με ϊιαγιυ- 
νισμό στην ίσια ή σε άλλη επετηρίδα ή Σώμα. Στην περί
πτωση αυτή, η αναγνώριση του παραπάνω χρόνου δεν μπορεί 
να ανατρέψει τη σειρά αρχαιότητας στη νέα επετηρίδα που 
έχουν ενταχίεί ή εντάσσονται και να δημιουργήσει δικαίωμα 
προαγωγής τους, πριν από την προαγωγή του αρχαιότερου 
τους, εκτός εάν η παράλειψη της προαγωγής των οφείλεται 
σε λόγους δυσμενούς κρίσεως η -σε εφαρμογή του Ν.Α. 1400/ 
1973 «περί καταστάσεως Αξιωματικών των Ενόπλων Δυ
νάμεων».

:) Ο χρόνος των παραπάνω υποπαραγράφων α, 6, γ και δ:
(1) Αε δημιουργεί δικαίωμα αναδρομικής προαγωγής σε 

κανένα δαίμό.
(2) Δε δημιουργεί δικαίωμα λήψεω; αποδοχών αναδρομικά.
(3) Υπολογίζεται ως συνολικός χρόνος αξιωματικού, σύμ- 

σωνα με τις διατάζεις του Ν. 98S/1979 (ΦΕΚ 238 Α’) 
και Ν. 1135/1981 (ΦΕΚ 80 Α').

(4) Για τη·/ Αεροπορία υπολογίζεται και ως χρόνος ειδικής 
υπηρεσίας.

στ) Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων που εξομοιώ
νονται όάσε: του-άρίρου 2 του Ν. 988/1 979 με λοχαγό και 
σι λοχαγοί που προέρχονται από ανίυπασπιστές, εφόσον -συμ
πληρώνουν το συνολικό χρόνο αξιωματικού των υποπαραγρά- 
οων .16 και 1γ του άρίρου 1 του Ν. 9S8/1979. οτον οποίο 
υπολογίζεται και ο χρόνος ανίυπασπιστή κσι υπαξ κυματικού 
του αναγνωρίζεται ως χρόνος αξιωματικού. σύμφωνα με αυ·τό 
το άρίρο, παίρνουν οικονομική προαγωγή ταγματάρχη ή αντι- 
συνταγματάρχη.

ζ) Για τους παραπάνω δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 2 
του άρίρου 1 του X. 988/1979, εκτός από αυτούς που συμ- 
π/.ηρώνουν 35ετία ή το όριο ηλικίας του όα·$μού τους. Για 
:ους λοχαγούς ειδικά που αποστρατεύονται με αίτησή τους 
.αι παίρνουν οικονομική προαγωγή ταγματάρχη ή αντισυν- 
ιαγαατάρχη. σύμφωνα με αυτό το νόαο. η παράγραφος 2 του 
άρίρου 1 του Ν. 988/1979 εφαραόζετα. για προαγωγή μόνο 
στο' δαίμό του ταγματάρχη.

η) Ο: εμπιπτοντες στις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν 
:ινα: δυνατόν. :πό την εφαρμογή αυτού, να παίρνουν συνολι- 
:ες γενικά αποδοχές /.ιγότερες από αυτές που έπαισναν. Τυ

χόν διαφορά που ία προκύπτει ία χορηγείται σαν -,-ροσωρινό 
επίδομα που ία καλύπτεται από δαίμολογική ή μ·σίολογ:κή 
προαγωγή.'

2. Άρίρο 7 παρ. 10 του Ν.Α· 178/69 όπως συμπληοω- 
ίηκε με το Ν. 1375/83 (ΦΕΚ 96 A/S3).

«10. Οι αξιωματικοί που προέρχονται από ανίυπασπιστές, 
στους οπονους αναγνωρίζεται για προαγωγή στη συνολική 
υπηρεσία .αξιωματικού ο χρόνος της παραγράφου 7 του άρ
ίρου 9, -δεν προάγοντα: στον επόμενο δαίμό, χυ δεν έγινο 
έναρξη προαγωγής στο δαίμό αυτόν, των αξιωματικών Ο
πλων και Σωμάτων Τεχννκού—Υλικού ΙΙολέμου και Εφο
διασμού Μεταφορών του Στρατού Ξ-ηράς, των μάχιμων του 
Πολεμικού Ναυτικού και των ιπταμένων της Πολεμικής 
'Αεροπορίας, οι οποίοι οομάσίηκαν μόνιμοι χ/ίυπολοχαγοί 
σημαιοφόρο: ή ανίυποσμηναγοί αντίστοιχα μέσα στο ίδιο με 
τους αξιωματικούς αυτούς ημερολογιακό έτος».

3. 'Αρίρο 8 παρ. 2 του Ν. 1375/83 (<Ϊ1ΕΚ 9G Α/8Υ..
2. Αξιωματικοί που προέρχονται από ανίυπασπιστές κα-

συμπληρώνουν 35ετή ή 30:τή για τους ραδιοναυτίλους της 
Αεροπορίας πραγματική υπηρεσία ή καταλαμβάνονται από το 
όριο ηλικίας ή απομακρύνονται για λόγους υγείας κρίνονται 
για τους ενδιάμεσους δαίμούς μέχρι και το δαίμό του λοχα
γού — υποπλοιάρχου — σμηναγού, σύμφωνα-με τις διατά
σεις του άρίρου 33 του Ν.Δ. 178/1969 και του Ν. 482/ 
1976 (ΦίΕΚ 317 Α').

Οι αξιωματικοί αυτοί αν κριίοΰν προακτέοι, προάγονται 
για τρεις (3) μήνες στο 6-αίμό του ταγματάρχη—-πλωτάρχη. 
—επισμηναγού και αφού υπολογισίεί ο τυχόν χρόνος συνολι
κής υπηρεσίας του άρίρου £ χυτού του νόμου, απομακρύνον
ται μετά την πάροδο το τριμήνου, σλαφωνα με τες διατάξεις
των Ν. 988/1979. 1135/1981 και του Ν.Δ. 178/1969. Για 
τους αξιωματικούς αυτού; δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
του άρίρου 3 αυτού του νόμου.·· ; , Σι

Κ ·■·

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ .
Επικουρική Ασφάλιση Ναυτικών και άλλες διατάξεις.

; 'Αρίρο 1.
Ίδρυση.

Ιδρύεται Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικώ" 
(Κ.Ε.Α.Ν.) στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Χ.Α.Τ.) υπό 
την εποπτεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

Άρίρο 2.

Σκοπός.
Σκοπός του Κ.Ε.Α.Ν. είναι η παροχή στους ασφαλιζομέ- 

νους σ' αυτό επικουρικής σύνταξης σύμφωνα με τις διατά
ξεις του -νόμου αυτού και των Υπουργικών αποφάσεων, που 
ία εκδοίούν σε εκτέλεσή του.

Άρίρο 3.

Υποχρεωτικούς ασφαλιζόμενα πρόσωπα. .

1. Στην επικουρική ασφάλιση του Κ.Ε.Α.Ν. περιλαμία'- 
νονται υποχρεωτικά:

α) Οι ναυτικοί που υπάγονται στην κύρια ασφάλιση του 
ΝΑΤ είτε ανήκουν σε «συγκεκροτημένο πλήρωμα» είτε όχι.

•δ) Αυτοί που συνταξιοδοτήίηκχ/ ή υπέβαλαν αιτίαση γισ 
συνταξιοδότηση από το ΝΑΤ μετά την 1 Σεπτεμβρίου 198Γ

2. Η επικουρική ασφάλιση στον KJEA.N. συντρέχει με 
την κύρια ασφάλιση στο ΝΑίΤ. και αρχίζει αυτοδικαίως 
από την 1 Σεπτεμβρίου 1981.

Άρίρο 4.
Πόροι.

Πόροι του κλάδου είναι:
α) Μηνιαία εισφορά των ασφαλιζομένων σε ποσοστό δύο


