
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΚΑΕΣΙΤ
Στο τχεΠο νόμο* (‘Τροσοσοεηση ν.α: συμσλήρωση οεατάξεων 

τη: vou ο-ύετ:αε v:j το Χαυτεκο Ασοκαχεκό Ταυιείο
ΧΛ.ΤΛ".

Πooc η\ liovAt] it·» Ελλι/η·»

Η ναυτίλε αν. η κρεση σου συνεχεξετα: ασο τετραετεας εττε-
ρτ,-ζ τ·: Χ.Α.Ί . 2 σό τ:- ·:σσοτε; εχ2Τ£νή:2ΓΤω·.- ττλοιων. τ 2
crc:2 ι:σε έχε υν σαροσλετόε: είτε ε-/τχν :: 2 /*; , < . ! ε: τ: ε-

γρζσεί 2“ά ΤΤ νγ^λόγ-.τ . as νττττε /.,ετατ V 2 χ2-/ε·. τ:
Ν.Α.Τ. £: r r o-c ε ; το·/*λω ν ::: ε ν:2τταα-2:ων 7.fivc·

Ajtt τ κριτή μα'4: μ·: τ:; τη;.;.2ντ: ν.ε; ττττνε:1 TT'J Χ.Α.Τ.
εν. ττ; £C’2£J.:'ηης των ::2ταί εων τη; :: r;cyj17. ή ς 2Γτάλΐ-
err 7.ι·: τη; ε :ττης 27? 2 λ \z~.y.η; τ::ΤΤ2Τ::2;. Τ!)υ £7.”
μετ^λ/νί. ο*. ;χη r:2vu^f“j*Χ4- . vr.Ty.c ητ Τ'; η 7.JT ιω-
τ£ίη 2;τ·7 “*·2 V J χ·άσε: το Χ_ΜΤ. την τ•y.C'/C'χ'Λνή TT7 2>
τοτέλε:2 . 7.2: ’ό2 ':τ:τ7ετ2'. τη;χε: 7 ττ ην 2V2-^''-η - χ/ειταον
εεχάεων ί:τεκατομμυρtu>v γεα. να. ετλησωνε: τους συνταξεου- 
.-/c-j; του.

θα rptatY va ανακτήσεε tc Χ.Α.Τ. χατα το wire* την 
οεκονομεχ.ή του αυτοσέλεεα y.a: va σερ: op ίσε: στο ελάχιστο
το έλλειμμά too.

Γ1 ροκεεμενου :ε σερ! Ταμείου. too εί-,α: σοοωρ:σμένο va 
σερε-όάλσε: χήρος -/.a: ορφανά. σουί_χάνηκαν στους Ωκεανού; 
ν.a: τους σόνσους, ή έγιναν ανίκανο: γεα εργασία ασό τ:ς 
κακουχίες του θαλασσινού εσαγγέλματός- του;, καόε σεοτσα- 
·5ε:α ν.α: κά-ύ-ε -άυσ ί α γ:α τη σωτηρία του. στο Τελεί χρέος 
της Πολιτείας y.a: των άλλων σαραγόντων της Ναυτιλίας.

Με τ:ς Πατάξεες του άρ-ύρου- ί- λαμόάνοντα: μίτρα, αν 
c-εν εξοφληύ-.ούν ο: εισφορές ενός εξαμήνου. αυξάνονται τα 
σρόσ-ύ:τα τέλη εξομοεούμενα με τες εστία: ύναεες του εσχύου·' 
στο Αημόσεο. :ε χορηγείται νέο ναυτολόγιο αν όεν εξοφλη
θεί το σάλιό. y.a: γ:α τον εναρμονεσμό του σαλεού τροσου 
λειτουργίας του ναυτολογίου, με το νέο. του ν.αύεερώνε: το 
νομοσχέΗο. υσοχρεώνοντα: 0: υσ.εύύ-υνο; γ:α την εξόφλησή· 
του. να ταρσοώσουν όλα τα ναυτολόγια, μέσα σε τρ·εες μήνες 
ατό τη οημοσίευση του νόμου y.a: να εςοολήσουν τ:ς οφει- 
λες του.. ^ ^

Προόλέσεταε ακόμη ότ: ο: 'Ελληνες ναυτικοί μτορούν να 
εργάζονται σε σλοία με ξένες σημαίες, το-υ οεν εινα: συμβε
βλημένα με το Ν.Α.Τ.. αλλά με υσοχρέωση τληρωμή; αυξη
μένων εισφορών y.a: με αναγνώστη, ως συντάξιμης της 
υττηρεσ:ας τους.

Τέλος με τ:ς ερμηνευτικές Πατάξεις του άσ-άρου 1 λύ
νονται αχι:σόητησε:ς κατοχυρώνεται η είστραξη των τορων 
του Χ.Α.Τ. χα: εναρμονίζεσαι η νομοθεσία του Ταμείου με τα 
τορίσματα της Xομολογίας των Αοα-αστηρίων.

Με τ:ς ό:ατάξε:ς του άε-υρου .2 τερματίζεται μια αεοζοα- 
οεχτη κατάσταση τε όάρος των στοχαστικών ναυτικών, του 
ετημιούργητε η χωρίς τεούτο-υέτο'.ς εοατχογή της Ηασοχε- 
χής στσάλεσης χα: ττο Χ.Α.Τ.. το οτοίο αρχικά με το νόμο 
4202. 1961 είχε εξαιρενε: της εσαρμογης της. Κα: σρο·· 
ττατείετα: ο μόχύος τους, στ’ εχεόνους, του ενώ είχαν

ετχηγγελμασεχά τσοτανατςΰ.τόε: να σειντσ: στ σ
00 ή 65 χρόνια της η/.'.χίας τους, σσεύοου- εσωφεκουμενει 
των ευνοϊκών ·;:α τους ναυτικούς τ'.ατάξεων, ν’ αταχτήσουν 
στη -ύάλασσα ωρεσμενη υσηροσεα γ:α να συντχξεοοοσηόουν 
ατ.ό το Χ.Α.Τ.. ως τελευταίο Αεσς-αλεσσεχό Φορέα τους, μό
λε ς συμσληρώ'Όυν τα 50 χρόνια της ηλικίας τους.

Με α/./.ες ::ατάξι:ς του εΗου αρύρου λαμόσλετα; τρό- 
νοισ να μην σ/.εονεχσουν των τοαγματ'χων ναυτ:χών. ο: υ,τ 
τραγματ:**· ναυτικοί.

Ησεεεή ταρα τολλες γ/ωματεύσεες των Υγειονομικών Ε- 
τ:τροτων του Χ.Α.Τ. χρεόηχαν ατό τα Α'.'/.αστηρ'.α αό:ι- 
στες. ταρεχετα: στον Γσε.ργό Χαυτ:/.ίας η ευχερεια ·. α εσι- 
λέξε: τις Εσετροσε; του ΙΚΑ η του Δημοσίου, ν.α: να όρι
σε: σ:ς σρουσούέσεες ετανακρεσης των λέγω ατυχήματος 
συνταξεοοοττρυέντων γεα τους οσείους όμως ..τάρχου/ όα- 
σεμα ττοεχεεα ότε εχου·/ ατούερασεο'ύεί κα: εξακολουθούν ;α 
συνταξυτοοτουνταε.

θετσιζετα: όμως χα: η υποχρεωτ.'/.ή εσαναχρεση όλων 
των λογω ατυχήματος ή x/εκανότητος χυνταξ'.ούχων, μόνον 
όμως εκείνων σου να συνταξεοοοτούντα: μετά τη εημοσίευ- 
ση του νόμου, εραρμοξομένων των τοσο εσ:τυχημένων ο:σ- 
ταξεων του ν. 1S4G·.· 1961 όσως αυτός :σχύε: σήμερα χα: 
όεαυ.οστομενης σης σύνταξης εκείνων σου έχουν ασο-άερσ-

. . C, .ΤΓ ί ΛΛ; ..

Ωρ σρούσό-ύεση γεα τη συνταξιοεότηση ϊάσε. των Πατά
ξεων σερί ελάχιστης ασσαλ'.στεχής σροστασίας τί-λετα: η 
μη συνταξεο-οότν-,ση του ασςαλεστυένο'. -αστό άλλο Φορέα χα: η 
ύτταρξη μίσα στην σεντζετία. σρ:ν ζσό τη-/ έλευση του ασςα- 
λεστεκού χενούνου. τε/.ευταεας ναυτολόγησης, οιάρχειας του- 
/.αχεστον ενός χρονου. γεα να σροστατεύονται οι σραγματιχοί 
ναυτ-χο: τους οτεοεους νέλησε να χαλνΆ: ο νόμος 10S5/J980 
με τες εξαερετεχές Πατάξεις του.

Με τες όεατάςεες σου άρό-ρου 3 νεσσίξετα: η ασαγόρευ-
ση ναυτολόγησης των συνταξιούχων χα:. ·σραόλέσογσα: XJ-

στηρες σοινές σε όσους Γσαναλαμόάνουν το ναυτικό ε:T2y ·
γελαα.

ΕΗίσης χαταργοότ/τα: ίτασάξ εις σου :είνα: αντί-ίετες ;ιε
την εσότηττα των 2 φύλλων.

Με το άρνεο 5 σροόλίσετα : η 'jzzer^w-yr; των 72ατ:7(i)V
στες Πατάξεις του Οργανισμού Ε?γχτ *. >-τ( ς Κ 2ττ·.χί 2 ς. χυ-
ρωνοντα: οε με το άρύρο 6 Υσουργιχές Ασοφάσεες.

Α-ύήνα, 13 Φεόρουαρίου 19θ7 
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