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Ή απονομή τών _πχ:οχών ύττό των διαφόρων Ασφαλιστι
κών Οργανισχών διεπεται ,υπο ωρισμενων έ/.αστοτε προϋπο
θέσεων χρόνου υπηρεσίας. ηλικίας κ.λ.χ. Ή σύγχρονος όμως 
έννοια τής κοινωνικής χ/τιλή^εως- έχέβαλεν όπως εξασφα
λίζεται εν έλαχιστον όριον παροχών ανεξαρτήτως τής χλη- 
ρότητος τής ϊ.νδρςμής~τών cαίι/κΟχ;αυτών προύπο-υέσεων, 
ώς ελάχιστη προστασία είς~προώρω 1*^.υχοϋντας εργαζομέ
νους. μή συν; μένους άλλο 3εν νά εξασφαλίσουν τά χρός το

Εις την νομο-ύεσιαν τού Ι.Κ.Α. περι λ ατμό αν ον τ αι σχετικαί 
διατάξεις έπεκ.τχ-υείσαι διά τής νομολογίας καί εις ετέρους 
Ασφ αλιστΐκούς Οργανισμούς.

1 ί ειδική άσφίΐκιστική νομί·5ί?ί:Γ τού Ν.Α.Τ. χεριλαμβά- 
νε·. ρητήν διάτχξιν εις τό ά:·3ρον Γ4 χαράγρ. 10 τού Κ»Ν. 
792/1978 «χεεί μη ·έφαςμετή;-..σών -διατάξεων «χερί ελά
χιστη; α σ φ αλ ισ τ ίκής_ χρ οσΤϊσ!ας -τού- klv.A.», δεδομένης τής 
διαφοράς χρούπο-υέσεων 'εργασίας, χροελεύτεως -όρων, τρο
χού άχοκτήσεως χροσοντων κ,λ.χ, Έν όψει όμως τών ειδι
κών συν·3ηκών ύφ' ας ασκείται ή ναυτική έργχτία και τής 
εκ τών κακουχιών τού ναυτικού επαγγέλματος χροώρου εις 
ώρισμένχς χε,ριχτώσεις άδυνχμίχς συνε;. τέως τής νχυτικής 
εργασίας διά λόγους ανεξαρτήτους τής -ύελήσεως τού ναυ
τικού, έκ.ρί-3η σκόχιμος ή εισαγωγή νέων διατάξεων. Δι’ αυ
τών, κατ’ έξαίρεσιν τών βασικών χρούχο-ύέσεων απονομής 
τών παροχών, κχύιεροϋται δικαίωμά χρός συνταξιοδότησιν 
ναυτικών οι όχοίοι έργχσόέντες χρ.χγματικώ-ς έχί χλοίων έχί 
έλάχιττον έστω* χρόνον δεν δένονται χλέον άχοδεδειγμέν-ως νά 
συνεχίσουν εργαζόμενοι, άλλα ούτε καί άλλοόεν νά εξασφα
λίσουν τά χρός το ζείν άνχγκχία οι' έχυτούς καί τάς οικογέ
νειας των.

At νέοι αύται διατάξεις. ρυ-3μίζουσχι τό χρώτον τό -3έμχ 
τούτο, χεριλαμοχ/οντα: εις τά χρ·5ρχ 1—5 τού σχεδίου καί 
χρ:στι·3εντα: εις τό χλέγμχ τών ίσχυουσών ήδη διατάξεων 
χέρι άσφαλίσεως τών ναυτικών, διευρύνονται τον κύκλον τών 
χροστατευομένων καί οικα·ιθυμένων χαροχών έκ τού Ν.Α.Τ.

Διά τών οιατάςεων τού αρ-ύρου 6 καί έχομένων τού σχε- 
cίου είσάγονται ετεραι βελτιώσεις εις τήν ασφαλιστικήν νο
μοθεσίαν τού Ν.Α.Τ. ώς καί ετέρων φορέων Κοινωνικής 
άσφαλίσεως έχοχτευομένων ύχό τού TEN, ώστε νά καταστεί 
χληρεστέρα ή ύχ' αυτών χαρεχομένη χροστασία.

Είοικώτερον:

1. Διά τού άρυρου 1 τού σχεδίου καΔιερόύντα: αΐ όασικαί 
χροόϋχουέσεις δια τήν ύχχγωγήν εις τάς σχετικάς διχτά-
— ϊ...

Είοικώτερον οιά τών εδαφίων α—γ ορίζονται αναλυτικούς
αι χρουχο-υεσείς, ώστε, εις τας σχετικάς οιαταςεις να υχα- 
χ-3οϋν οί χραγματικώς εργατνέντες έν θαλάσση όιά χροσ- 
φοράς εργασίας έχί «έμχορικών χλοίων» κατά τήν έννοιαν 
τού ομόρου I τού Κ.Ν. 792/1978 χροστι·5εμένων καί τών 
συμβεβλημένων μετά τού Ν.Α.Τ. χλοίων ύχό ξένην σημαίαν. 
Αχοκλείονται τού ύχολογισμοϋ οιά τήν όεμελίωσιν τού δι- 

καιώματος αΐ έξομοιούμεναι χρός -3αλχσσ!αν εργασίαν ϋχη- 
ρεσίαι, ώς αί κατ’ οικονομίαν κατόχιν εξαγοράς αναγ/ωρι- 
ζόμεναι καί καταχωριζόμεναι εις τά οικεία μητρώα ετεραι 
ΰχτιρεσίαι.

Οΰτω· οέν ύχολογίζεται οιά τήν συμχλήρωσιν τοϋ ελάχι
στου τι-ύεμένου όρίο-υ τής χενταετούς ύχηρεσίας ή μή ίιχ^υ- 
·>είσα έν -ύαλάσση καί έχί χλοίων ύχηρεσία, ίόία οέ ή χρα- 
γματοχοιη-ύείσα εις έτερον ασφαλιστικόν φορέα, χάσα άλλη

ώς τών έν ξηρά στελεχών ναυτι

λιακών έχιχειρήσεων, ή κατοχική ανεργία, η εφεδρική χόλε- 
μίική ύχηρεσία, ή έξαγορασ-ύείσα ύχηοεσία κτη-ύείσα έχί μή 
συμοεολημενων χλοίων, ώς καί ή ύχηρεσία τού μεμονωμένου 
εργάτου ναλάσσης.

-ΐ:α τ:ϋ έοαφ. ^ τι-υεται ό χεριορισμός τής άχοκτήσεως 
τής κ,τ ελάχιστου όριον άχαιτουμενης χενταετούς -υαλασ- 
σιας υ.ιηρετιας εντός ίιχλασίου χρονικού διαστήματος ώστε 
να τυχουν τής χροστασιας οί χραγματικώς άκολου-ύοϋντες 
τ: ναυτικόν έχάγγελμα καί όχι οί χεριστασιακώς έργασ-ύέν- 
:ες έχί χλοίων.

2. Δια τού αρ-ύρου 2 έχεκτείνοντα: καί έχί τών χροστα- 
τευομένων διά τού προηγουμένου άρνρου χροσώχων αί ήδη 
ίσχύουσαι διατάξεις χερί μεταόιοασεως τής συντάξεως εις 
χερίχτωσιν -ύανάτου.

8. Τό άρ-υρον 3 χεριλαμόάνει διάταξιν ή όχοία χροό/νέχει 
τον κατά τάς ίσχυούσας διατάξεις χερί συντάξεως λόγω γή
ρατος ύχολογισμο·; τής συντάξεως τών δικαιούχων τής ελά
χιστης -άσφαλ-ιστικής χροστασιας. Κα-υιερούται όμως άσφα>- 
Αίστι/.η δικλείς εις τήν χερίχτωσιν κατά τήν όχοίαν τό οΰ
τω χροκύχτον χοσόν συντάξεως είναι κατώτερον τού έκάστοτε. 
χο-σού τού κατωτέρου ορίου 
χεται αυτόματος άνύψωσις εις

4. Διά τού άρ·3ρου 4 διευκρινίζεται ότι δεν καταργούνται 
αί κ-είμεναι διατάξεις χερί έφ’ άχαξ άχοζημιώσεως έκ τού 
Ν.Α.Τ., χαρέχεταν δέ ή εύχέρεια .εις τόυ ναυτικόν τόν δι- 
καιούμενον και χληρούντα τά χρούχο-ύέτεις τής ελάχιστης 
ασφαλιστικής χροστασιας νά λάοη κατ’ έχιλογήν τκ>υ, άν 
χληροί τάς χρουχοόέσεις τής νομοόεσίας τού ΝΑΤ, διαζευ
κτικούς ή τήν έφ’ άχαξ άχοζημιωσιν ή τήυ σύνταξιν 6άσει 
τών διατάξεων τού χαρόυτος, εις ας χεριχτώσεις δικαιούται 
καί τής δευτέρας, άχοκλειομένης όμως τής λήψεω-ς άμφο-

: u!

ir;w συντάξεως ΝΑΤ, ώστ,ε νά εχέρ- 
είς τό όσιον τούτο.

-I
5. Διά τού άρ-υοου 5 καί τής χαραγράφου 1 αυτού δίδεται 

αναδρομική εφαρμογή έκ λόγων δικαιοσύνης εις τάς όριζο- 
μένσς εις τά εδάφια α καί β χεριχτώσεις.

Διά τής χαραγράου 2 ορίζεται άνατρεχτική χρούεσμία δύο 
(2) έτών άχό τής δημοσιεύσεως τού χαρόντος χρός άχοφνγήν 
εκκρεμοτήτων. Διά τής χαραγράφου 3 καί έκ λόγων έχιει- 
κείας χαρέχεται δικαίωμα εις τούς λαβόντας κατά τήν χροη- 
γουμενην τής δημοσιεύσεως τού χαρόντος χενταετίαν· έφ’ 
αχαξ άχοζημιωσιν έκ. τοϋ Ν.Α.Τ. όχως, έφ’ όσον συγκεν- 
τροϋν τάς χροϋχο-ύεσεις άχιολήψεως συντάξεως βάσει τών 
διατάξεων τού χαρόντος, ύχοβάλλουν σχετικήν αίτησιν εντός 
ά·/ατρεχτ:κής χρο-3εσμίας δύο (2) έτών άχό τής δημοσιεύ
σεως τοϋ νόμου.

6. Διά τοϋ άρ-ύρου 6 βελτιοϋνται ύχέρ τών ναυτικών και
τών οικογενειών των ίσχύουσαι διατάξεις τού άρ-3ρου 20 
(χαpc. 1 έδ. β, χαρ. 2, χαρ. 3, χχρ. 4) τοϋ Κ.Ν. 792/1978. 
Α! χαράγραφοι 1 έδ. 6, 2 καί 3 τροχοχοιοϋνται, ώστε εφεξής 
ή έναρξις ύχολογισμοϋ τής συντάξεως νά γίνεται ώς καί έχί 
ύχοβολής αίτήσεως διά συνταξιοόότησιν λόγω γήρατος, ήτοι 
άχό τής χρώτης τοϋ έχομένς-υ μηνός άχό τής ημέρας τής υπο
βολής τής αίτήσεως. Διά τής έν λόγω ρυώμίσεως οέν -ύά ζη- 
μιοΰται ό ναυτικός ή τά μέΰ.η τής οικογένειας του έκ τών 
άναχοφεύκτων ενίοτε καθυστερήσεων λόγω τών εγγενών εις 
τήν ναυτιλία'/ άίυ·/·α;α:ών διά τήν άνεύρεσιν μαρτυρώ-/ χρος 
χερ’χίωσιν διοικητικών εξετάσεων, καθυστερήσεων εις ϋγειο- 
νομιοοάς έχιτροχάς ή δι’ έκδοσιν συνταξιοδοτικών άχοφασεων 
κ.ά. Τό κείμενον τών τροχοχοιουυ.ένων διατάξεων έχει ως 
άκολού-ύως: · ·ί

Άρ-3ρον 26.
β) Τού ύχαγομένου εις τό άρ-$ρον 14 χαράγρ. 3 και 4 άχό 

τής χρώτης τού έχομενευ μη-/ός κα*3’ ο·/ ύχεβλή3η εις υγειο
νομικήν'εξ έτασιν καί έκρί-3η ά/ίκα/ος.

2. Ή σύνταξις τής οικογένειας τού ήσφαλισμένου ή συ1/- 
ταξιούχου ναυτικού άρχεται άχό τής χρώτης τοϋ έχομένου 
μηνός τοϋ ·3α-/άτου τού δικαιοχαρόχου.

Ή λόγω ά/.κχ.ότητος καί άχορίας χορηγούμενη, σύνταξις 
εις μέλος τής οικογένειας -3ανόντος ήσφαλισμένου ή συν τα-
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ςί&υχοί viviwoa αρχετα: απο τής πρώτη; τον επομένου" μή- 
ός jcari»' ον τούτο νπείληύ’η εις υγειονομικήν έσέτασιν κ.α: 
κρ ί·5η άν ικανόν.

3. Ή σύνταξις τών προσώπων ττερι ών ή παράγρ. 5 τού 
φ-frpov 20 τού παρόντος νόμον αρχετα: άπ τής πρώτης τον 
ηνος τής έκδόσεως τής σχετικής σερ; συνταξιοδοτήσεως απο- 
άσεως.

Πρός βελτίωσιν επίσης τής -όέ-εως τών ναντ.κών. κ.α- 
ζργνείται ή διάταξις τής παρ. 4 τον ap-Sipov 26 δια τής 
ποιας περιορίζεται εις εν έξάμηνον χατ' ανώτατο·/ όρ:ον άπό 
τής ύποόολής τής αϊτήσεως ή άναδρομικότης εις τον ύπολο- 
•ισμ/όν τής συντάξεως. 'Εφεξής ή άναδρομικότης ·3α άνατρέ- 
/ει «ίς τόν γενικώς χ.α-3ιερο·ύμενον χρόνον γενέσεως τον δι
καιώματος ήτο; άπό τής πρώτης τον επομένου μηνός μετά 
ήν υποβολήν τής σερ; συνταξιοδοτήσεως αϊτήτεως. Το κ.ει- 
ενον τής καταργονμένης διατάξεως έχει ώς εξής:

...  — ---------- Άρ-ίρο», 20. . . ;

4. Ουδέποτε χορηγείται εις οικογένειαν ναυτικού σύνταξις 
•ναδρομν/.ή, διά χρονικόν διάστημα μαχρότερον τον έξαμήνον 
πό τής νποδολής τής αϊτήτεως πρός απονομήν συντάξεως.

7. Διά τον ip-Spov 7 καταργείται διάταξις τον άρ·5ρον 54 
ον Κ.Ν. 792/1978 ή όποια προεόλεπε περιορισμούς εις τήν 
■νοητνώρισίνι τής υπηρεσίας τών μεμονωμένων εργατών ·3χ- 
άσσης. Έφ-εξής χπασα ή διχ/υοαένη και έξ αγοραζόμενη ύπ’ 

ώτών υπηρεσία -ύά αναγνωρίζεται πλήρως καί ανευ ονδενος 
εριορισμον. Τό κείμενον τής καταργΟυμένης. χα·5’ ότον αφο- 
α τήν υπηρεσίαν τον μεμονωμένου έργα τον ύαλάσσης. δια- 
άξ-εώς, έχει ώς εξής:

, " Άρ·5ρον 54.
Χρόνος ναυτικής ανεργίας άναγνωρισύίίς ώς συντάξιμος 

Αχοί τής ένάρξεως τής ισχύος νόμον 3170/1955 (28 Μάρ
τιον 1955) ώς καί υπηρεσία μεμονωμένου εργάτου ναλάσσης 
/.ατωτέρα τής οχταετίας δεν υπολογίζεται προς συμπλήρωσιν 
τον άπαιτουμένου χατά τάς οίχείας διατάξεις, χρόνον πρός 
άττονομήν παροχής, αλλά μόνον πρός έπανξησιν χύτου.

8. Διά τών διατάξεων τον άρ-όρον 8 ρνόμιζοντα: πλέον 
τνστνματιχώς αί προϋποθέσεις άτφαλίτεως τών έν τή ξηρά 
—ελεχών τών ναυτιλιχκών επιχειρήσεων.

Δια τής τταραγρ. 10 ή ·3εσπ:σ·3εϊσα τό πρώτο*/· διά τον
S. 3170/1955 διάταξις τής προσλήψεω; ενός άρχιπλοιάρ- 
;ον καί ενός άρχιμηχανικού ύο’ έκάστης Ναυτιλιακής Έπι- 
μιρήσεως. διαχοιριζομένης τρία πλοία συνολικής χωρητικό- 
ητος τουλάχιστο·/ 3.000 κόρων, τροποποιείται διά νά άντα- 
Χί/.ρι·?ή πληρέστερου ε’.ς τάς ύοισταμένας άνάγκας. διαφόρων 
-λοιοκτηπριών εταιριών τον χύτου όμως κυρίως πλοιοκτήτου, 
ΐιά τών ίδιων διατάξεων ορίζονται τα προσόντα τών ώς άρ- 
•ισλοιάρχων ή άρχιμηχχ/ικών άσφαλιζομενων. ώστε νά ύπάρ- 
'η ή άπαιτουμένη διά τήν ασκησίν τών καθηκόντων των έμ- 
τειρία χαί νά μή έσισσενδετα: ή έξοδος έχ τών σλοιων σε- 
τειραμενων στελεχών.

Διά τής σαρ. 11 συμσληροΰτα: ό -ίεσμός τής άσοαλίσεως 
ών νσηροτονντων ώς στελεχών Ξηρά; σλοιάρχων καί μη

χανικών έ κα-3ορισ·3ε!ς νσό τον νόμον 4502/1905. ώστε νά 
ξνττηρετοΰνται ττληρέστερον αί Ναντι/.ιχ/.α; Επιχειρήσεις.

Διά τής -αραγράοον 12 νσάγονται εις τους άσςαλιζομενονς 
!ς το ΝΑΤ χα: ο: έκάστοτε εργαζόμενο: εις τά Δημόσια 

έύχολεϊα Εμσορικον Χαντικον. νσό τόν όρον τής ασοκτήσεως 
θετούς πραγματικής ναντιχής υπηρεσίας έτσι τιοντοττόρων 

τλοίων. Ή κ.αταοολή τών είσοορών πλοιοκτήτου υπό τού ;<Κε- 
:αλαίον Νανττ/.ής Έχπαιδενσεως.· και ναυτικού, ορίζεται όά- 
ε: τον χατεχομένου αποδεικτικόν ναυτικής ίκα-ότητος και 
πηρεσιας έπΐ ρορτηγών π/.Οιων τής ίδιας κατηγ·ορ;ας με τήν 
τροοπταιτουμένην ώς προσόν διά τήν ασοάλισιν. ήτο: πλοίων 
τς καττγοσίασ Β' τον πίνακο: 1 τον ασ·3σου 10 τον Κ.Χ.

Γ 92/1978.’
Επειδή διά τών διατάξεων τον αρ·5ρου 8 ώς καί τών ά

θλο. όονντων αρόρων 9 καί 10 τροποποιείται καί αντικα

θίσταται τό μεγαλύτερο·/ τμήμα τών διατάξεων τού ίασικοΰ 
ep-Spov 3 τον Κ.Ν. 792/1/J78 έχρί-όη σχόπιμον όπως διά 
λόγους ενχερεστέρας ένημερώσεως άναδιατυπω-όεΑ-τοντο εις 
τό κείμενον τον σχεδίου, ώστε νά λάίει ενότητα διατνπώσεως 
καί νά περιλαόε: ομον μετά τών άρ-όρων 9 καί 10 μέ τήν 
κανονικήν των σειράν ολας τάς κατηγορίας προσώπων τά 
όποια ασφαλίζονται εις τό ΝΑΤ, ώς ·όά ρνΰμιζωντα: μετά 
τήν ίσχνν τον παρόντος νόμον.

Οντω τελικώς, κατ: ουσίαν έκ τον ήδη ίσχνοντος άρόρον 3 
Κ.Ν. 792/1978.

α) αντικαθίστανται το έδ. γ τής παρ. 1 περί αρχιπλοιάρ
χων καί άρχ’μηχανικών διά τής νέας παραγράφου 10.

ί) χ/τικαόίστανται αί παρ. 3 καί 4α διά τον ά'ρ·3ρον 10 
τον σχεδίου καί μεταφερετα: ώς έχει ή παρ. 4ό τού ήδη αρ- 
•όρον 3.

γ) άντικα-όίσταται ή παρ. 6 διά τον νέου αρ·3ρον 9.
ο) καταργείται ή παρ. 2 λόγω ρν·5μίσεως τον 3εματθς υπό 

τον νέου αρ·3ρον 10. -
Τό κείμενον τον χ/τικα-όιστωμένου άρ-ύρου 3 Ιν.Ν. 792/ 

1978 έχει ώς εξής;
Κ.Ν. 792/1978.

'Ap-Spov 3.

Πρόσωπα υπαγόμενα εις τήν ασοάλισιν.
1. Εις τήν άσφάλισιν τον παρόντος νόμον υπάγονται ύπο- 

χρεωτικώς οί "Ελληνες ναυτικοί:
«) Οί άνήκοντες οίς συγκεκριμένο·/ πλήρωμα πρός 

τούς όποιους έξομοιοννται καί τά πρόσωπα περί ών τά έδάφ. 
fc' καί ε' τον παρόντος άρ·5ρον.

έ) Οί πρόεδροι, γραμματείς καί ταμίαι τών νομίμως άνε- 
γνωρισμένων καί επί δεκαετίαν τουλάχιστον λειτουργονσών 
οργανώσεων τών ναυτικών ή ο! νόμιμοι αυτών άναπληρωται, 
δΓ ον χρό·/ον οί τελευταίοι άναπληρονστ κατά τάς οικείας 
διατάξεις τούς πρώτους.

γ) Ο! αρχιπλοίαρχο: καί οί αρχιμηχανικοί ναυτιλιακών
επιχειρήσεων, διαχεριζομένων τουλάχιστον τρία (ο) πλοία 
ολικής χωρητικότητες έν σννόλω 3.000 τουλάχιστον κόρων, 
οί κεκτημένοι δίπλωμα πλοιάρχου ή μηχχ/ικ,ον σ.' τάξεως 
καί ΙΟετή τουλάχιστον συνολικήν έργασιαν έν π’λοίω.

δ) Ο! ΰπηρετοΰντες ώς άρχιπλοηγοί καί πλοηγοί καί ς 
έοη-όητικόν προσωπικόν τών πλοηγικών στανμών.

ε) Ο! έν τώ έσωτερικώ ή έξωτερικώ νόμιμο: εκπρόσωποι 
τής έν Ελλαδι έδρενούσης άνωτάτης οργανώσεως τών ’Ε)ν- 
λήνων ναυτικών, όΓ ον χρόνον οντο: έκπροσωπονσι τήν όρ- 
γάνωσιν ταντην οΰχί πέραν τής πενταετίας καί έσ όσον κέ- 
κτηντα: δίπλωμα ή πτυχίο·/ ναυτικής ικανότητες καί ΙΟετή 
τουλάχιστον εργασίαν έν πλοίω. Ο άρι·3μός τών κατά τά 
άνωτέρω νπαχ·3ησομέ·/ων εις τήν άσσάλισιν εκπροσώπων δεν 
δύναται νά είναι έν τώ σννόλω άνώτερος τών δέκα, ούτε μεί- 
ζων τον ενός εις ναυτικά κέντρα τον εσωτερικού ή τών δύο 
εις ναυτικά κέντρα τού εξωτερικού ώς ταύτα καθορίζονται 
δ;' άποσάσεως τού Υπουργού μετά γνώμην τον Δ.Υ.

στ i Οί έκάστοτε μετεκπαιδευόμενο: εις τάς Δ.Σ.Ε.Ν. ναυ
τικοί, διά τό χρονικόν διάστημα τής εις αύτάς μετεκπαιοεν- 
σεώς των.

2. Εις τήν άσσάλισιν τού παρόντος νόμου υπά-ροντα: προ- 
αιρετικώς ο! έπ: πλο·ων υπό ξένη·/ σημαίαν νπηρεσούντες Έλ- 
ληνες ναυτικοί.

ο. Διά Π.Δ. έκδιδομέ'/ον προτάσει τον 'Υπουργού μετά 
γνώμην τού Δ.Σ.. δύναται νά καταστή υποχρεωτική ή άσσά- 
λισις παρά τώ Ν'.Λ.Τ. κατά τάς διατάξεις τον παρόντος 
νόμον τών' Ελλήνων ναυτικών τών έργαζομένων έπ: πλοίων 
σέρόντων ξένη·/ σημαίαν καί ών ο: πλοιοκτήτα: ή ο άντι- 
πρόσωποι τούτων ή διαχειρισταί δέχονται τήν άσσάλισιν ταύ- 
την τών πληρωμάτων των. Διά τον αυτού Π .Δ. δύναται νά 
προ6λεσ-5ή καί ή έπι τή αιτήσει τού ναυτικού προαιρετική 
άσάσάλισις τον εις τό Ν.Α.Τ. έπ: τή καταόολή τον συνό
λου τών κατά τόν πασόντα νόμον ποοίλεπουένω/ εϊσσσσών.



ΊΝ
 1
·»
. n

— 3 —

ΤΙ ώρ άνω άσφάλ'.σιρ συνεκάγετα: αϋτρμάτωρ τήν είρ 
όλοκληρο., ά·/αγνώρ:σ:ν τού χρόνου έργασιαρ των ναυτικών 

-ών κλοιών τούτων. θεωρούμενου ώρ· κτηθέντο: έκ: 
Ελληνικού κλοιού. κρός άκονομήν καροχήρ '/.ατά τάρ ::α- 
τj:Ξε:- τού καρόντορ νόμου καί την χορήγησιν είς.-τούς ήσφα- 
},:σμένους ναυτικούς καί τάρ οικογένειας των κλάρους τήρ 
προστασίας τής κροβλεκομένηρ ύκό των' εν ισχύ: ο: στάσεων 
ε·/. των καρά τώ Χ.Α.Τ. Κεφαλαίου Άνεσγίας καί 
•/.α·. Ε:ο:κού Λογαριασμού Φυματικών.

ρώ·, ασφα/.ισεωρ των κατα την κροηγΌυμενην καραγοασον 
άσυαλ'.ζομένων ναυτικών, χ: ο :/ο·.κητ·.κα! κα: κΐ'θαρχικα:
κυρώσεις κατά τών άρνουμένων η συστροκούντων εις την 
'κλησωμήν τών βαρυνουσών αυτουρ εισφορών ναυτικών καί 
τών επιφορτιζόμενων ο:ά τού Κανον.ομ'οϋ την επιμέλειαν 
καί τήν ευθύνην τήρ είσκράξεωρ καί άκοστολήρ είρ το Ν. 
Α.Τ. μετά τών σχετικών ακοοεικτικών στοιχείων Ελλήνων 
πλοιάρχων ή άλλων αξιωματικών τών πλοίων καί πάτα: εν 
γόνε: αί λεπτομέρεια·, Βιά τήν ε ο αρμογήν τοΰ παρόντος άρ
θρου.
-ρ)~ Διά 'Πρ. Διατάγματος. “έκ,ϊκομένου κροκάτε: τοΰ

Υπουργού Εμπορικής Χαυτιλίας ΐύναται νά καταργήτα: ή 
νά κεσ’.ορίζεται ή έξ αγορά χοάνου ύκηρεσίας or: πλοίων 
ύκό ξένην σημαίαν ϊιανυομένης μετά τήν έναρξιν ισχύος τοΰ 
Διατάγματος. ^ ν ■>

γ) Επίσης οέ. έο 5. ίν είναι άκογεγραμμένο: ναυτικοί 
καί κέκτηντα: οεκαετή τουλάχιστον έν τώ Έμκορικώ Χαο
τικού «πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν», καί ο; Υπάλλη
λο: Προξενικών 'Λιμεναρχείων, ο! Καθηγηταί η Διευθυν- 
ταί σκουοών Δ.Σ.Ε.Χ.. ο! Κυβέρνησα: καί τά μέλη πληρώ- 
ματος -λοίων τή ρ κατά θάλασσαν οικονομικής ’Αστυνομίας 
(Θ.Ο.Α.) κα^’ ον χρόνον τούτα έτύγχανον έν ένεργεία.

ο) Όμοίως. έφ όσον είναι άκογεγραμμένο: ναυτικοί κα! 
χ.εκτηντα: οεκαετή τουλάχιστον έν τώ Έμπορικώ Χαυ’τικώ 
«πραγματικήν ναυτικήν υπηρεσίαν», ο! έκάστοτε ύκηρετούν- 
τερ ύο οίανοήκοτε σχέϊ’.ν Δημοσίου ή ΙΒιωτ’.κού Δικαίου 
ε:ρ τό 'Υπουργείο·/ ’Εμπορικής Χαυτιλίας ή τάρ 'Υπηρεσίας 
αυτού κα: τούρ ύκ αύτο Οργανισμούς, οί έκάστοτε υπηρε
τούντο? ώρ Πλοηγοί είρ λ’.μέναρ έτέρων Κρατών, τού -υπο
λογισμού τών εν κροκειμένω ύκέρ Ν.Α.Τ. εισφορών τούτων 
< πλοηγώνί πρ αγματοποιουμένου ύκό τάρ προϋποθέσεις τού 
άρθρου 37 καρ. Ια τού παρόντος νόμου ώρ καί ο! κεκτημέ-Ό·. 
Ι'εκλωμα Πλο'.άρχου ή Μηχανικού Α' τάξεωρ ο: άνήκοντερ 
ε:ρ Ν’αυτ:λ:ακάς Επιχειρήσεις καί άκοβεοειγμένως μή ασ
κούντο? έτερον έκάγγελμα οιά τά 2/3 μόνον τήρ έν προκει- 
μενω ύκηρεσίαρ των.

5. Η κατά τήν καράγραφον 4ο τού καρόντορ άρθρου 
οεκαετή? τουλάχιστον έν τώ Έμπορικώ Ναυτ:κώ κραγμα- 
τ:κή ναυτική ύκηρεσία, ή άκαιτουμένη ο:ά τή·; άσφάλ'.σιν 
ε:ρ το Χαυτ:κόν Ακοκαχ'.κόν Ταμείο·/ τών ΰκηρετούντων ύφ’ 
ο:ανοήκο/τε σχέσ:ν Δημοσίου ή Ιο:ωτ:κού Δικαίου είρ τό Ύ- 
κουργείον Εμκορ:κήρ Ναυτ’.λίαρ ή τάρ 'Τκηρεσίαρ αυτού, 
•κερ'.ορ:ζετα: ε:ρ κεντε ετη έφ’ οσον ουτο: κέκτη·/τα: Βίκλοο- 
μα Πλοιάρχου. Μηχανικού ή Ρ αο·.οτηλεγρ α ρητού Α* τά- 
κεωρ Εμκορ:κού Χαυτ:κού.

• 6. Ε:ρ τήν άσφάλ'.σιν κερί ήρ τό καρόν άρθρο·/ ΰκάγετα: 
κα: ο κεκτημένορ οίκλωμα Ραο'.οτηλεγραφητού Α' τάξεωρ

ύκό ξένη·// σημαίαν άσφαλ:στ:κώρ συμόείλημένου μετά τού 
Χ.Α.Τ. καί μή ασκών άκοοεοε:γμενωρ οίονοήκοτε έτερον έκάγ- 
γελμα. οϋοε τυ·ρχα·/ω'/ συν-αξ:ούχορ. εφαρμοζόμενων κατά τά 
λο:κα ωρ κρορ την ά·/α·ρ/ωρ:σ:·/ κα! εξαγορά-/ τάρ ύκηρεσίαρ 
σου καρά τή ναυτιλιακή εκ:χε:ρήσε:. άναλόγωρ. τών έκά- 
στοτε :σχυθυσών ο:ατάκεων κερί άρχ:κ7.ο:άρ'νων καί άρχ:μη- 
χαν.κών. Ειο'.κωτερον ή τακτική ·χτν:α!.α-είσσοοά τών κεοί

Άσθενείαρ ων τό καρόν άρθρο·/ Άρχ:ρα::οτηλεγραςητών ορί
κρός τήν έκάστοτε καταβαλλομένην υ-ο tgj ρα$·.'
φητού Α' τάξεωρ συγκεκροτημένου -ληρώ’ΐατος

τήρ κασα- κοντοκόρων κλοιών, ή ίέ εισφορά τών ν.αυΤίλίακών
τών εισφο- σεων έν α:ρ έργάζοντα: ίση κσόρ τήν £7.άιτοτε

........................ .■ · ··, . ---- ------------------... γ/.Ο'.Ου υκο 1θ/./.ην:κην σημα:αν η υκηρεσ'.αν εκ: κλθ:θυ
υκο κενήν σημα:αν έξαγορασ·θ·ε:σα'/ ή ύκηρεσία/ έτσι κλοιού

νην εισφοράν των κ/.ο:οκτητων κλο:ων τήρ αύτήρ κατηγο
ρίας.

9. Δ:ά τήρ καρ,-.γράοου 1 τού άρθρου Τ ορίζοντα: νέα: 
κρούκοθέσε-.ρ ο:ά τήν είρ τό Χ.Α.Τ. άσφάλ:σ:ν τών Άρχ:- 
ραίχσηλεγραφητών Έμκορκ/.ού Χαυτ:κού, τών έργαζομένω·/ 
ε:ρ τάρ ναυτ:λ:ακάρ έκ:χε:ρήσε:ρ. Δ:ά τήρ ο:ατάξεωρ αύτήρ 
αντικαθίσταται ή ::άταξ·.ρ τήρ καραγράφου 6 τού άρθρου 3 
τού Κ.Χ. 792/1978. τό κείμενον τήρ όκοίαρ. καρατίθετα: 
εις τήν κροηγουμένην καράγραφον. Δ:ά τήρ τελευταίαρ κε-

- ρ:όρου τού έΒαφίρυ ό_έκρτρέκετα: ή κρόσ).ηψ:ρ καί Βευτέρου 
άρχ:ραο:οτηλεγ·ραφητού. τροκοκο'.ουμένηρ τήρ ί:ατάξεωρ τού 
άρθρου 99 Κ.Χ. 792/1978. τό κείμενον τήρ όκοίαρ έχε: ώρ 
£άήρ:

Άρθρο·/ 99.
Άρ’.θμόρ άσφαλ’.ζομένων Άρχ:ρα::οτηλεγρ αφητών.

Τό ο:καίωμα άσφαλίσεως Αρχ'.ραο'.οτηλεγραφητού κερί ου 
κό άρθρο·/ 3 καρ. ϋ τού καρόντορ, ίσχύε: ο:’ ενα μόνον Αρ- 
χ:ρ α: :οτηλε γρ αφητήν θ·.’ έν.'άστην ναυτ:7.:αν.ήν Έκ:χεόρησ:ν.

Δ:ά τής καραγράφου 2 λαμοάνετα: κρόνο:α νά μή θ’.γούν 
οί βάσει τών ίσχυουσών ήόη ϊ:ατάξ·εων έξαγοράζοντερ σήμε
ρον ύκηρεσίαν άρχ:κλοίαρχο:. άρχ’.μηχαν.κοί, άρχ:ραο:οτηλε- 
γραφηταί. κλοίαρχο: καί μηχανικοί οί μή έχοντες όμως τάς 
α.αθ:«ρουμέ·/ας έφεξής νέας κρούκοθεσε:ς.

10. Δ:ά τού άρθρου 10 ρυθμίζοντα: θέματα ίελτ:ούντα 
ιτόν καθ:ερωθέ·/τα το κρώτον ο:ά τού νόμου 3170/1955 
(άρθρο·/ 46) θεσμόν τής συνάθεως συμβάσεως άσφαλίσεως 
μετά τού Χ'.Α.Τ. κρόρ άσφαλ'.στ:κήν κάλυ·θ·.ν τών Έλλήτ/ων 
ναυτικών τών εργαζομένων έτσι κλοιών ύκό ξ έν ας σημαίας, 
έλλην :κών συμφερόντων.

Ε!σ:κώτερον σ:ά τής σ'.ατάξεωρ τής καρ. 3σ καρέχετα: τό 
κρώτον ουνατότης καθ'.ερώσεως ύκοχρεώσεως ;:ά τά συμ
βεβλημένα μετά τού Χ.Α.Τ. κλοία κρός τήρησ:·/ «άσφαλ’.στ:- 
ν.ού ναυτολογίου». Δ:ά τού ναυτολογίου αυτού τό όκοίον συνε- 
ταξε κρός τούτο συσταθείσα ύκό τού Υ.Ε.Χ. Εκιτροκή. καθ:- 
στατα: άσφαλεστέρα ή άκόίε:ξ:ς τής θαλασσίαρ ΰκηρεσίας 
τών ναυτικών τών ύκηρετουντων εις συμβεβλημένα κλοίζ κα'. 
άκοφεόγοντα:. ή έστω καθίσταντα: ά/.ρως ϊυσχερείς. ανωμα
λία: εις τήν κανονικήν καταχώρησ:·/ καί άκόοε:ξ:ν τήρ κρα- 
γματοκο:ουμένηρ ύκηρεσίαρ. Πλέον αυτού ό σύγχρονος ρυ
θμός άνακτΰξεως τών θεμάτων τής ναυτιλίας τών Ελλή
νων έκέβαλεν οκωρ κροβλεφθή 5:ά τού ίϊίου άρθρου εξουσ:ο- 
οότη·σ:ς έκσόσεως Π ροεσρ:κού Δ:ατά-ρματος κρός εύχερε- 
στέρα·/ ύλοκοίησ:·/ τών ο:ά τού καρόντος άρθρου ρυ-θμ'.ζομε- 
νων θεμάτων.

Δ:ά τής καραγράφου 4 καθ'.ερούτα: τό κρώτον κλήρης 
έξομοίωσ:ς τής έτσι κλοιών ύκό ξένην σημαίαν, ήσφαλισμε- 
νων εις τό Χ.Α.Τ., κραγματοκο:ουμέ·/ης ύκηρεσίας κρός τήν 
έκί κλοιών ύκό Έλλην.κήν σημαίαν καί ύκολογίζετα: ολό
κληρος άκό κλευράς άκολήθεως καροχών έκ τού Χ.Α.Τ. 
καί τών Ταμείων Προνοίας. Τούτο ϊ:ευκθλύνε: σημαντικώς 
τούς έκάστοτε κραγματοκο»ύντας θαλαοσίαν ύκηρεσία// έκ: 
•συμβεβλημένων κλοιών "Ελληνας ναυτικούς εις τήν άκολη- 
ψ:ν τών συντάξεων των καί τήν χρησιμοκοίησ:·/ τής κρα- 
γ/ματ: άκοκτηθείσης ύκηρεσίας των κρός συμμετοχήν »ίς
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προάγωγικ.άς έςετάσπς. ανεξαρτήτως καταβολής ή μή των 
ύισφορών ύπό των υποχρεών Εφοπλιστών.

Διά τής παραγράφου 5 καί είς το πλαισίου άντιμετωπί- 
τεω-ς τών θεμάτων τών άναγομένεον εις τή-, κ.ανονικήν καί έγ
καιρον κσσταόολήν των εισφορών. κρίνεται σκοπιμον όσιος τά 
σράσθετα τέλη αυξηθούν από 1% εις 2ft μη,ιχίως. Ή χϋς·η- 
τις αΰτη θαωρεϊτα: έσπβεβλημένη υπό tic σημερινά; συνθή- 
/.X-. Άλλωστε τό r«v"iv τούτο είχε θεσπισθή τό τρώτε·, 
χϊ; 2ιά τοΰ άρθρου 19 τοϋ Ν. 3170/55 οιά τά ντο Έλλην- 
κήν σημαίαν πλοία. Οίκοθεν νοείται ότ: ο! ΰσερήμερο·. οφείλε
ται των συμβεβλημένων πλοίων -ν2 ύφίστανται οϊας συνέπειας 
ύφίσταντα: κ.αί ο! υπερήμεροι οφείλεται των ύπό Ελληνική-, 
σημαίαν πλοίων. οίτινες έκτος των προσθέτων- τελών οφείλουν 
•καί πάσιαν εν. τής κ.αθυχτερήσεώς των θεπικήν ζημίαν τού 
Ταμείου.

Διά τής παραγράφου 7 έπαναλαμβά,ιτχι ή ισχύ ου σα ::άτα- 
ξις τοΰ άρθρου 3 ταρ. 4β τον Κ.Ν. 792/19,8 ενώ οιά τής 
παραγράφου 8 κατάργείτα: ή οιάταξις τον έοαφιου 6’ μετά 
τών ύπείασίων ao1) -/να; 66) τής τα: αγιάσου 4Α τοΰ άρθρου 
14 Κ.Ν. 792/1978. κ.ατόπ!·, τής καταργήσει»; τής άναγ-,ω- 
σίσεως τής έπί αή συμβεβλημένων μετά τον ΝΑΤ πλοίων ντο 
ξέ,τν σττ,αίαν αποκτώμενης υπηρεσίας.

Οΰτω Βιά τοΰ άρθίρου 10 άντ«καθίστανται αί Βιασάςεις 
τών παρ. 3 καί 4α τον άρθρου 3 τον Κ.Ν. 792/1978 καί 7.7- 
ταργείτνα: ή Βιάταξις τής ταρ. 2 τον ιβίου άρθρου λόγω ρυ
θμίσει» c τών ντο τό: τελευταίας πσοβΰ.επομένων θεμάτων 
Βια τοΰ άρθρου 10. Τό κε'μενον τών έν λόγω Βιαπαςεων τα- 
οζσίθετα: είς την προηγούμενη; τα?. 8 τής ταροΰτης εισηγη
τικής όχθέσεως.

11. Διά τοΰ άρθρου 11 ν.αταργείται καθ’ όσον αφορά τους 
ναυτικούς κ.αί τάς υποχρεώσεις τοΰ ΝΑΤ το τροίλετόμενον 
ντο σειράς χατωτέρω άνχφερομένων Βιατάςεων οιχ-αίωμα συν
τάξεως εις τους ομογενείς έξ Αίγΰττου. Τουρκίας. Ρουμα
νίας. κατ’ έξχίρεσιν τής κανονικής ό’-ά τούς λοιπούς ναυτι
κούς διαδικασίας προσόντων, τράτου βεβαιώσει»; αότών. κα
ταβολής εισφορών κλτ.

Α) Ν.Δ. 4377/1964 (ΦΕΚ 174 A71964).

Άρθρον 1.
1. Έλληνες ύπήκοο: |ώς χαι όμογε'/είς μονίμως έγκ.χτε- 

ττημένοι την Ιην Ιανουάριου 1856 εις τήν Νότιον επαρχία,
Αίγυπτον) τής Ηνωμένης ’Αραβικής Δημοκρατίας χαι έγ- 

κχτχλείψχντες ή έγχαταλείτοντες όρΐϊτιχώς τήν έχει μόνιμον 
έγκχτάετασιν των. δικαιούνται κατ’ αρχήν ότως άσκήσωσιν 
εν ’Ελλά:: τό έπάγγελμα. ότερ ήσκουν είς την ώς ά/ω Χοό- 
; αν.

2. Ή μόνιμος εγχατάττατις έν τή κατά τήν τα:. 1 Χώρα 
τό άσχούμενον έν αυτή έτάγγελμχ χαι ο χρονος ar/.ητεως αυ
τόν τιστοτοιονντα: :ιά βεόαιώτεως τής οικείας ελληνικής 
τροςενική: αρχής.

Άρθρον 4.

3. Δι’ άτοοάτεων τοϋ έτοττεύοντος ίκαττο·, ’Ασφαλιστικόν 
Οργανισμόν Ύτουργοϋ. θέλοντι καθοριτνή ό χρόνος καί 
τρότος τής οιά ϊότεων καταβολής τρός έτόολησιν τή; κατά 
τά ανωτέρω οφειλής τρός έςαγοράν τροντηρεσίας ώς καί τά- 
τα ά^αγκαία : ι ά τήν εφαρμογήν τον τα: ον το ς άρθρου λεττο-

"β) Ν.Δ. 4378/1964 (ΦΕΚ 174 Α/1964).

’Άρθρο·; 1.
1. Αί ίιατάςεις τσϋ Ν.Δ. «τερί είοικών μέτρων τροστα- 

τίας τών έτ Αίγΰττου Έ/./ήνων ϋτηκοων και όμογ-ενών». 
εφαρμόζονται αναλόγως και τροκειμένου τερί τών κάτωθι θυ- 
εάτων τών Τουρκικών άνθίλληντκών μέτρων:

α) Τών έν. Τουρκίας άτελαθέντων χαι έφ έςής άτελαυνο- 
υένων ’Ελλήνων ύτηκόων και

6) τών έξιον-αγκασθέντων ή εταυαγ/.αζομένων εις άναχώ- 
ρησιν συνετεία στερήτεως τής άεείας άτν.ήτεως έταγγέλμν- 
τος ή μή ανανεώσεως τής άεείας ταραμονής των έν Τουρκία.

τγ Ν.Δ. 4581/1966 (ΦΕΚ 236 Α/1966).

hΆρθρο, μό,ο;.

Α! ϊιατατεις τον Ν.Δ. 4377/1964 «τερί είοικών μέτρων 
τρένο:ας τών ές Αίγΰττου ΈΓ'./.ήνων ύτηκόων καί ομογενών» 
έτεκτείνονται καί εφαρμόζονται έν ίλω καί έτί τών Ελλήνων 
υτηκοων καί ομογενών οίτινες έτΰγχα,ον μονίμως έγκαταττη- 
μέ·/οι έν Ρουμανία τήν 1η, Ιανουάριου 1945. ώς καί έτί τών 
έφέορων έθελοντών έκ Ροαμα,ίας τή; τολεμικ.ής τεειόίνυ 
1940—1950, έφ" όσον τά,τες ουτο: έγ/.ατέλειθαν ή θέλου- 
σιν ε*ρκατάλειψε; τήν εκεί μόνιμον οιανσμήν των. εγκατεστη
μένων μονίαίος έν Έ/,λάόι».

Εφεσής, ϊιά τήν άναγνώρισιν ύτηρεσίας ύτό τών τροσώ- 
των; τών ά-,ωτέρω κατηγοριών θά ισχύουν αί κοινά: οιά 
τούς "Ελληνας ναυτικούς ϊιατάςεις τερί έςαγορας ύττ,ρε- 
σιας οιανυθείσης έτί τλοίων ύτό ΐόένην σηχαι'αν συμβεβλη
μένων άσφαλιστικώς μετά τοΰ Ν.Α.Τ. Διά τής ταρ. 2 τρο- 
βλέτετα: ό καθορισμός ί:' Ττουργικής άτοφάσεως τών οι- 
καιοΰ,ογητικών και έν γένει τροϋτοθέσεων άναγνωρίσεως τής 
τρός ές αγοράν ύτηρεσίας ένώ οιά τής ταρ. 3 ορίζεται ότ: 
ή εκοικασις τών ήοη ύτοβληθεισών μέχρ'.ς ένάρςεως ισχύος 
τοΰ ταρά/τος νόμου αιτήσεων τρα-ρματοτοιείται κατά τάς 
τροϋφιστχμένας έτι-εικεστέρας ϊιατάςεις.

12. Διά τοΰ άρθρου 12 ϊιευρά,εται ό κύκλος τών ύταγό
μενων είς τήν άσφάλισιν τοΰ Ν.Α.Τ.. οιά τής τροσθήκης 
τών ναυτικών οϊ ότοϊοι έτανόρώνοχ; τά βοηθητικά τλοία τοΰ 
Πολεμικοΰ Ναυτικού. Ή οϋτω τραγματοτοιουμένη ύτηρεσία 
εςομοιοϋται τρος τήν άτοκτωμένη, έτί άκ.τοτ/.οϊκών έλ/.η-.., 
νικών τλοίων τοϋ ’Εμτορικοΰ ναυτικού τόσον άτό τ/.ευράς ; 
εισφορών όσον καί άτό τλευράς ύτολογισμοΰ τής συντάςεως. -

13. Διά τοΰ άρθρου 13 τροτοτοιείτα: ό μέχρι τοΰοε τρο- 
βλετόμενος συντελεστή; σταθμίσεως ύτηρεσιών τών ύτήρετούν- 
των έσσί θα/,αμηγών έφ’ όσον ή ολική χωρητικιότης αυτών είναι 
390 κόρων καί άνω κ.αί ή αμοιβή αυτών καταβάλλεται εις συν
άλλαγμα. Οΰτω αί 300 κόρων κ.αί άνω ολικής χω.ρητικ.ότητος 
θαλαμηγοί μεταφέροντα: έκ. τής ταραγρ. (ό τής τεριττώσεως 
Γ τοΰ τίνακ.ος I τοΰ άρθρου 16 τοΰ Κ.Ν. 792/1978 είς τόν 
τινακα I. τεριττωσις Β. λόγω τής όμοιότητος τών τροϋτο- 
θέσεων μέ τά τλοία τής κατηγορίας αυτής. Ή τροτοτοιου- 
μένη οιάταςις έχει ώς έςής:

Κ.Ν. 792/1978.

Άρθρο ν 16.

7) ............................
Γ. α) .......................

β) Θαλαμηγά άνω τών 100 κόρων ολική; χωρητικίτητος 
καί....

14. Διά τής ταραγρ. 1 τοΰ άρθρου 14 καθορίζεται ότι α! 
οφειλόμενα: είσφοραί τήν έννοια·; τών ότοίων :ί:ουν τά άρ
θρα 84 καί 86 τοΰ Κ.Ν. 792/1978 καταβάλλονται είς το 
τροβλετόαενον :ιά τών συλλογικών συμβάσεων εργασίας νόμι
σμα. οηλασή είς τό 'νόμισμα είς τό όποιον συνομολογείται ό 
μισθός τών ναυτικών. ’Εάν όμως οιά οιαφόρους λόγους οέν 
έχη ύτογραφή συλλογική σύμβασις τότε αί είσφοραί κατα
βάλλονται είς νόμ.ισμα μισθού τό ότοίον καθορίζει ή έκ:::ο- 
μενη άτόφαση τοΰ Ύτουργοϋ Έμτορικ.ής Ναυτιλίας.

Διά τής ταραγραφου 2 ρυθμίζονται τά άνακ.ύττοντα θέ
ματα. εΐ; τάς τεριττώσει; κατά τάς ότοίας. είτε ή συλλο
γική σύμβασις τροεβλεψεν. είσε ό Ύτουργός Ναυσι,.ίας 
ώρισε τή·; καταβολήν τοΰ μισθού τών ναυτικών εϊς οραχμας.

Είς τάς τ,ροαναφερθείσα; τεριττώσει;. οιά τά -λοία τά 
οποία πραγματοποιοΰ/τα ή συμφωνούν τάς εϊσπράφεις τών 
ναύλων τους ές εμπορευμάτων ή έτιβατών είς συνάλ/.α*;μα 
α! είσφοραί τών ναυτικών κ.αί πλοιοκτητών, ώς κ.αί τα συν- 
ειστ: αττόμεν α οιά τοΰ ν αυτό/.ογ ίου οικαιώματα τρίτων, ΰτο- 
λογίζοινται μέν εις ϊραχμάς. άλλα καταβάλλονται είς έλευ- 
θερον συνάλλαγγα έπί Λονδίνου ή Νέας Ύέρκης (λίρας ή



::λλάρ:χ' ;ΐ£ τη*; ι.τ.\ζτ;χζί τ:;χϊ;ν άγορζς τής λ ·:2; τ;
:5AXac:sy 1« “ίς Τζζτ.έ'ίτ,ζ τή;; Ελλά::; •/.ατά _ “ήν */. ?
.-ς*; 2 / /.ζτ α τήν 077C:αν έν λ6*;ω ε:ττ::ών 7.2·*.

•/.I ·· όζζιλζ : /.αν'-ταντα: άπϊίτττα:.
Ti -οτε ν 'rJ'i. < —.νζ ,:2*/Τ2'. 2ΤΓ2 ΤΤ,'Τ 21 21 £.*/. 1V2A τ:/» j :

ύ:λ:ο. 84 K.X. 792.· 1978. καζορ:ζετα: Ι/~ό τού αυτού ώς 
.’.•/(■j K.X. εν άρ-ύρω S6 παρ άγρ. 4.

!I έπ:σημος τ:μή άγοράς τής Γραπεζης τής Ε/.λάοος 
ϋνζγράσετα: εις τό έκί’.οόμενον ύπό τής Τραπε'ύης ταύτης 
ήυ.ερήσ:ον οελτίον της. Έάν τήν ημέραν. ζ.α·ύ ήν αί όσε:λα! 
ii είσσορών κατέστησαν άπχ'.τησαί. ή Τράπεζα civ έΞέίωσε 
οελτίον. τότε λαμβάνετα: ύπ’ όψ·ν ή έπίσημος πάντοτε τ:μή 
τ:ύ προηγουμένου οελτίου.

1νς τήν παρ άγρ. 3 ζ.α: έπε:οή ύπαρχουν περ: πτ ώσ ε: ς νά 
π · ο κ α τ α ό άλλ ων τ α: ζ! είσσορζ!. είτε νζ ττρζγμα το πο: ήτ α: 
.·;τ::ολή τούτων —c·ν ή καταστούν άπα:τηταί ορίζεται ότ: 
,’.ς επ:σημ:ς τιμή λαμβάνετα: ή το:αύτη τού οελτίου τής 

1 ,ατέζ/ς τής "Ελλάοος τής ημέρας κατά τήν όποιαν πρζ-
• ·,στ;πο:ε:τσ: ή ·/,αταβολή.

Ε:ς τήν πζ:άγρ. 4 ζ.α-ύορίζετα: ό τρόπος ύπολογ:σμού καί 
καταβολής των προσθέτων τελών, τών όςε:λομένων έν περ:- 
,ττώτε: έζ.πρ οσ-3 έ του έ Ξ ο·σλήτε(ος τών εισφορών. ζ.αί~ ζύτα Όπό- 
/.ογ:ζοντα: εις ϊραχμάς. άλλά καταβάλλοντα: εις έλεύ·5·ερον 
συνάλλαγμα με τήν έπίσημον τ:μήν άγοράς ντο τής Το απέ- 
ζης τής Έλλάπος.

Ως έπίσημος τ:,μή λαμβάνετα: ή το’.αύτη τεύ οελτίου της 
τής τελευταίος ημέρας τού (12) όωοεζ.άτου μηνός ισχύος
• λειτουργίας) ;τού ναυτολογίου ή; έάν ή έΞόρλησ:ς γίνεται 
ένκρίτερον τού 12μήνου. με τήν :σοτ:μ!αν τής χρονολογίας 
ζ.ζτζ τήν όποιαν πρ αγμ ατ ο πο: ε :τ α: ή καταβολή.

Ε:ς τήν παράγρ. 5 ορίζεται δτ· προζ.ειμένοζ όμως ο:ά 
πρόσ-ύετζ τέλη τών πέραν τοζ όωοεζ.άτου μηρός ισχύος (λει
τουργίας) τοζ ναυτολογίου έΞα,μήνων ·3ά /.αμόάνεται υπ’ όψ:ν 
ή επίσημος τιμή συναλλάγματος τής τελευταίας ημέρας έζ.ά- 
στου έΞ αμήν ου. ή έάν ή εΞόγληστς. πραγματοπο:ήτα·. ένό'.α- 
μέσως. ή τοιασύτηι τής ενόιαμέσου χρονολογίας τής ζ.αταβο- 
λής.

Α.ζ τής παραγράφου 6 ζ.αύορίζετα: ότ: ζ! τυχόν έζ. τών 
συνεισπραττομένων μετά τών όφε'.λών τοζ Ν.Α.Τ. είσφοραί 
/.ζ: ::ζ.α:ώματα τρίτων, εκπεφρασμένα: ή έζ.πεφρζσμένζ εις 
ςε·.·;ν συνάλλαγμα. μετατρέπονται εις όραχμάς μέ τήν ίόίαν 
>-ζτζ τήν προηγούμενη·/ παράγραφον 2 ισοτιμίαν τής χρονο
λογίας. ζ.ζ·ζ ήν ζί είσοορζί. έζ. τών νζζτολογίων τών πλοίων 
τζτ-τς ρύσεως. ζ.>3ίστχζτα·: ζτεζιτηττ! τορός τήρησσ/ έν.χίων 
ε:ς cpz'/μζς λογζρ·:ζσμών τών πλοίων, ζ.ζτζόζλλομένεον 
:μως πζντοτε εις έλελζεοο’/' rz-zz/./.z-p-zz έπ: Λονίίνοζ ή X. 
Γόρζ.ης.

Α:ζ τής πζρζγρ. 7 ζ.ζνορίζετζ·. ό τρόπος, ό χρόνος ζ.ζ: ή 
π:μη ζποτόσεως τών μετζ τοζ Χ.Α.Τ. σζνεισπρζττομενων 
<;:ζ τοζ νζζτολογίοζ ο-.ζ'.ωμζτων τών Ταμείων Πρόνοιας 
Έμποριζ.οζ X’ζζτ'.ζ.οζ ζ.ζ: Ινεραλαίοζ Χζζτ’.ζ.ής Έζ.πζ:οεζ· 
ή-<νς εις τούς ο:ζ.ζ:οζχοζς. Α;ά τής πζρ. 8 ζ.ζύορίζετζ: ποια 
εζ. τώ·< πλοίων -ζεωροζ/τζ'. «πλοίζ σζναλλχρματος». Κα: ώς 
το·.ζζτζ νοοζντζ: ο:ά τήν εραρμογήν τοζ παρόντος τά πλοίζ 
”/.ε:να τών όποιων ο*, ναύλο·, έμπορεζμάτων ζ.α·. επιβατών
• ζμρεν.οζνταί ε·ς Ξένον νόμισμα. Εζ. τών πλο'.ων τούτων 
εςζ-.ροζντα: τα πλοΐα έσωτερ'.ζ.ών μεταρορών.

"ής πζραγράροζ 9 ζ.ζ: μόνον πρός ζπολογεσμόν τών 
~·,ντάσεων τζμρώνως πρός. τό άρ-ύρον 16 τοζ Ιν.Χ. 792/78 
ως σζ/./.ογ:ζ.ζ: σζμόάσε·.ς εργασίας περί ων ζ! προηγούμενα·.
02.:27?- *οζ ν-ομοσχεοίοζ. λογίζοντα: ζί σζλλογ:ζ.α: σζμβάσε'.ς 
c;2 οποίων ή μ'.σύοόοσίζ τών πληρωμάτων ζ.α·5ορίζετζ: 
ε:ς ςενον νόμισμα.
w Τέλος ό:ζ τής παραγράρον 10 ζ.α·5ορίζετα: ότ: ζί οιατά- 
^γP ”ων προηγουμένων παραγράρων ίσχύοζν ζνζλόγως ζ.α: 
Γ:ή πζμβείλημένζ ή σζμίζλλόμενα μετά τοζ ΧΤ.Α.Τ. πλοία 
μπο πένα; σημαίας.

TC^ 13 αντιμετωπίζεται τό πρώτον ζ.α:
προό/.επετζ: ο:’ εισαγωγής νέας ο:ατζΞ.εως ή σύστασις Γρα-

ρε:οζ τζποζ ε:ς το Χ.Α.Τ. Α: ενζ οργανισμόν με τόσον ζσ:- 
•ύμόν άσραλ’.σμένων μέ π::ζ.:λ:’αν ύεμάτων υποβολή/ παρα
πόνων. α:τήσε:ς παροχής π/.ηρ:ρ·ορ:ών. άνζζ.ν.νώσεων. πζ- 
ρζζ.ολουζήσεως σχο/.:ων τύπου ζ./.π. ένημε:ώσεως ήσοζλ:- 
σμενων. ή συστασις τού Γρζρε:οζ ζζ ζ.ζ/.ύύη σημαντ:ζ.όν 
ζ.ενόν.

16. Α·.ζ του ζρ-ύροζ 16 επ:::ωζ.ετα: ή ρζζμ:σ:ς ύέματος 
,άρορώντος τήν ομαλότητα έν τή ναυτιζ.ή έργασίζ ζ.αί τήν 
ζ.ζνον.ζ.ήν λειτουργίαν τών συν·:ν.ζλ·.στ:ζ.ών οργανώσεων τών 
ναυτ:ζ.ών. Ε:::ν.ώτερον ί:ζ τής πζρ. 1 προσο'.οοί'ύετζ: ή ζλη- 
•ζής έννο:ζ τού ζρζροζ 41 τού νόμου 330 1976 ·/. ζ ζ' όσο/ 
άρορά τή·/ ίσχύν του :·.ά τά νζυτεργζτ:ζ.ά Εωμζτεία. Ό νό
μος ζΰτός ζ.ατά ρητήν ο:άταΞ:ν τής παρζγράρου 4 του άρ- 
•ύρου 1 αύτεϋ όέν έρζρμόζετα: έπ: τών οημοσ:ογραρ:ζ.ών ζ.ζ! 
ναυτεργζτ'.ζ.ών Σωματείων ο:εποζενων ύπό τών ίοίων περί 
αυτών ο:ατάΞεων>ι. πλήν τών ζρ-ζρων 26—28 ποοστασία 
σ·'/'0·.7.αλ:στ:ν.ών στελεχών·). 32—38 (απεργία) 40 (πο:ν·.- 
ζ.α! ζυυρώσε'.ς) ζ.α: 42 (μετζόατ:ζ.α: ο:ατάΞε:ς). Κατά συνέ
πειαν ή όίάτζΞ'.ς τού ζρ·3ρου 41 :έ'ν άναρερετα: ώς έραρμο- 
",ομένη ζ.ζ’: έπ: ναυτεργατ:ζ.ών Σωματείων ούτε ζ.ζ! α! ο: αυ
τού όρ’.ζόμενα: καταργήσεις ί’.ατάΞεων. Ή άπού:ς αυτή έπ:- 
ΐ'.ουρείτα: ζ.ζ! άπό τήν ζπ άρ:·3. 184/1979 γνωμοόότησ:ν του 
Χομ’.ζ.οζ "Συμβουλίου τοζ Κράτους.

Α:ά τής παρζγράρου 2 προσσ-.ορίζετα: ή άληζής |ννο:α 
τής ο:ζτάςεως τοζ άρύροζ I τού Νόμου 3/1975 ο:ά τού 
όποιου συνεπληρώ-ύη τό άρ·3ρον 4 τού Χ.Α. 85/1973. «περ: 
άποζ.αταστάσεως τών συνο:ζ.αλ:στ:ζ.ών ελευ·3ερ:ών τών εν 
ύζ/.άσση εργαζομένων». A:‘ αυτού ώρίσ-3η ή προσθήκη ούο 
είσέτ: μελών εις τά ύπό τών οικείων Καταστατικών προόλε- 
πόμενα ώς μέλη έρορευτ-.κών έπ:τροπών πρός τον σκοπον 
όπως ο:ασρζλ:σ-ζεί. είο:κώς ο:ά τάς πρώτας μετά τήν Τετίαν 
ν:εΞαχ·ζε!σας αρχαιρεσίας, τό άε:άόλητον τών εκλογών ε:ς 
σάς ναζτ:ζ.άς έπαγ-;ελμζπσ/.άς οργανώσεις. Ούτως είνζ: προ- 
,οτ,λον ότ: σκοπός τής ο'.ατάΞεως τοζ άρύροζ 1 νομού 5/ 
1975 ήτο ή εις τάς πρώτζς αύτάς εκλογάς προσθήκη ϊύο 
είσέτ: μελών, πέραν τών ύπό τού ζ.ατζστατ’.ζ.οΰ προόλεπομε- 
νων. καί οχ: ό:ά τάς εις τό μέλλον έν συνεχε:α ο:εΞαν-ζησο- 
[j έν α ς πρά-ρμα το όποιον ·3ά ήτο α>/τ:·3ετον ζ.α: προς την ο:α- 
ταΞ’.ν του άρ-ύροζ 3 τής ύπ άρ:·3. 87/1948 Α’.εύνοΰς Συμ· 
βάσεως περί συνο:ζ.αλ:στ:κών έλεζ-ζε::ών κζρω·3ε:σης υπο τής
Έλλάεος ο:ά τού Χ.Δ. 4204/1961 (ΦΕΚ 174 Α/196Π.
Τό κείμενον τής όρ3ώς έρμηνευομένης ο:ά τής π_αρ. 1. αρ· 
•3ροζ 44 τού ν. 330/1976 ο’.ατάΞεως έχε: ώς εςής:

Νόμος 330/1976.

Άρ-ύρον 41.

Καταργούμενα: ::ατάΞε:ς.

1. Άπό τής ισχύος τού παρόντος κατζργούντα::
α) Ό Νόμος 2151/1920 «·περί επαγγελματικών σωμα

τείων», ώς έτροποπο:ή·3η καί σζνεπληρώύη μεταγενεστερως, 
πλήν τών άναοερομένων ε!ς τά άλληλοβοη·3ητ:ζ.ά σωματεία 
ϊ:ατάΞεων.

6) Τό Β.Α. τής 15/20 Μαΐου 1920 «περί έπαγγεΛματ- 
ζάύν σωματείων», πλήν τών άναοερομενων ε:ς τά άλ/.ηλο- 
όοη·3ητ:ζ.ά σωματεία ο:ατάΞεων.

γ) Ό Α.Χ. 148/1945 «περί τρόπου άρχζ:ρεσ:ών έπαγ- 
•/ελζ.ατ:ζ.ών σω·κατε:ων». ώς ούτος συνεπ/.ηρω ζ η υπο του αρ-
•3ροζ 2 τού Α Χ. 274/1945.

ο) Το αρ·5ρθν 1 του Α.Χ. 1803/1 9ο 1 «περ: προστασ:ζ,
τών συ νό: κ α : σ τ: κ ώ ν στελεχών».

ε) To Ν.Α. 4361/1964 «περί τροποπο-.ήσεως καί συμπλη- 
ρώσεως ο'.ατάΞεών τ:νων τής περί έπαγγελματ:ζ.ών σωμα
τείων Νομοθεσίας», πλήν τού άρ·3ρου 6 αυτού, οπερ ζ.αταρ- 
γείτα: άπό τής οημοσ:εζσεως τού ζ.ζτα το ζρ-3ρον 39 παρ. 3 
Προείρ'.κού Α:ατάγματος.

Τό κείμενον τής ό:ατάσεως τού άρ·3ρου 1 παρ. I τού 
νόμου 5/1975 έχε: ώς έξής:



Νόμος 5/1975.

Άρδρον 1.
Συγκρότησες ’Εφορευτικών ’Επιτροπών.

1. Αί. γ.ατά τάς οικείας καταστατικάς διατάξεις των ε- 
παγγε/.ματίκών σωματείων τών ναυτικών, έκλεγεϊσα: προ τής 
ένάρξεως τής ισχύος τού παρόντος Νόμον ή εκλεγόμενα: μετά 
τήν έναρξιν τής ισχύος αυτού, εφορευτικά! επίτρεπα!, ττ;6ς 
διενέργειαν τών ύπό τών διατάξεων τών -αρ. 1 καί 2 τον 
άρδσου 4 τον Ν.Δ. 85/74 «περί άπακ/αταστάσεως τών συν
δικαλιστικών έλευ-δεριών τών έν τή δαλάσση εργαζομένων» 
προβλεπομένων αρχαιρεσιών. συμπληρούτα: ώς άκολούδως:

α) Δ:' ενός Δικαστικού, ώς Προέδρου, όριζομένου ύπο τον 
Προΐτταμένον τον Πρωτοδικείου Πειραιώς, κατόπιν —ρος 
χύτόν αΐτήσεως τον σωματείου.

β) Δ:ά δύο αντιπροσώπων τής Π ανελληνίου Ναντικής 
'Ομοσπονδίας. μετ’ ίσαρίδμων αναπληρωτών, τών όριζομενων 
κατόπιν προς αυτήν αΐτήσεως τον σωμ/ατείνυ.

Λ! οντω συμπληρούμεναι τελ’.κώς εφορευτικά! επίτρεπα! 
συγκροτούνται εις σώμα διά πράξεως τον Προέδρου αυτών.

2. Π ροπαρασκευαστικ.αί ενέργεια: τής διεξαγωγής τών αρ
χαιρεσιών. άρξάμενα: ή όλοκ.ληρωδεϊσαι ύπό τών εφορευτικών 
επιτροπών. τών άναδ-ειχδειτών υπό τών Γενικών Σλινολεύσεων, 
δεωρούνται έγκνρο:.

17. Δ:ά τον άρ-δρου 17 αντιμετωπίζεται το πρώτον και ε’ι- 
σάγετα: νέα διάταξις διά τής οποίας προβλέπετα: ή παροχή 
βοηθήματος εις τά δύματα ναναγίων ακτοπλοϊκών επιβατη
γών πλοίων τά μή λαβόντα άποζηαίωσι’ν τ:να βάσει συμβάσεως 
άσφαλίσεως ζωής, έφ>’ όσον τά άτνχήματα έλαβον χώραν κατά 
τήν τε/.ενταίαν Ιοετιαν. Ή διά τού άρ-δρου 2-1 τον Ν.Δ. 152/ 
1974 πρόβλεδις άσφαλίσεως τών οι’ ακτοπλοϊκών επιβατη
γών π/.οίων ταξειδευόντων έποβατών κα: ή διά τον Π.Δ. 
91/1978 ρύ-δμισις τών συναφών -δεμάτων διά τής συστάσεως 
παρά τον άναλαμβάνοντος τήν άσφάλισιν Ν.Α.Τ. ίδιοι; Κεφα- 
λαίον Άσφαλίσεως ’Επιβατών, επίτρεπε: τήν καδυστερημένην 
έστω παροχήν βοηδείας εις τά δύματα τά μή τυχόντα άσφα- 
ύ.ιστικής άποζημιώσσεως λογω πτωχεύσεως ή άλλων αίτιων 
τών πλοιοκτητών.

18. Δ:ά τον άρ-δρου 18 προστί-δεται νέα διάταξις καί 
ρνδμίζεται το πρώτον ή υπαγωγή τών άρχιδαλαμηπόλων 
’Εμπορικόν Ναυτικού εις τήν οίκείαν κλάα:ν τον οικονομικού 
άξ/κού Β'. τάξεως έφ’ όσον μετά πάροδον δετούς νπηρε- 
σίας έξομοιούνται μιτδολογικώς κα: καταβάλ/.ουν τάς ην- 
ςημένας είσφο-ράς τον οικονομικού άξ/κού Β' τάξεως.

19. Δ:ά τής παραγράφου 1 τον άρ-δρου 19 προστίδετα: 
νέα διάταξις κα: ρυδμίζετα: τό πρώτον ή νπαγωγή ώρισμέ- 
νων κατηγορ:ών ναυτικών (μαγείρων γ' τάξεως. μηχα.οδη- 
γών. άρχιδερμαστών. ναύκληρων! μετά πάροδον ώρισμένον 
χρόνον κα: καταβολής ·ύπ' αντών ηνπημενων εισφορών εις 
τήν αντίστοιχον κλάσίν συνταξιοδοπικού μισδοΰ μάγειρον Α' 
τάξεως πρός αποφυγήν άδ:κ:ών έκ τής καταβο7.ής παροχών 
μή αναλογών πρός τάς τύξηκένας εισφοράς των.

Διά τής παραγράφου 2 τον ίδιον άρ-δρου λαμοά/ετα: ιδιαι
τέρα πρόνοια προκειμένον περί τής συνταξιοδοτήσεως τών όρ-
cr/d>v -ατρο; ν.α: αηTpcr τεν/ζ-ων. s :ά τής τρ *Λ2* ναυτιχην νττηρε τι αν»
αΐΓΗ ήσ:ίως τών η:τ, : r/jovτων Trorc::των ετ:: της ζ\μ~ίζ.ΐως. ο-υ/ατοτης - · Τ την
Ού: £771 ζχηζζ'.οϊο-:ηΓεως ένο; τέ·/.vo*j άντ: τού πσοβλεπ ο ;j.£- προοό-δησιν "τ>; χ^εγι
VCV ό τής πα:. 18 τού άσ-δσου 22 τού Κ.Ν. 792/1978 770- σης.
- 40% ορίζεται έοεξής 60%. έττί τ£*/.νων χ;τ: 55% Αί τσοπ0*77010 •jusv α

έκ*τον) έφ" όσον συνταξιοδοτείται εν τέκνον. *:ς τά 55% (πεν
τηκοστά πέντε έπ: τοϊς έκατόν·) έφ’ όαον 3"α/τας:οδοτον·/τα: 
δνο τέκνα, εις τά 70% (έβδομήκοντα επί τοϊς εκατόν) έο’ 
όσον σννταΞ'.οδοτονντα: τρία τέκνα, εις τά 85% (ογδοηκοστά 
πέντε έπι τοϊς έ/απτόν) έφ’ ότον τννταπιοδοτονντα: τέτταρα 
τέκνα καί εις τά 100% (εκατόν έπ: τοϊς εκατόν) έρ ότον ονν- 
ταπιοοοτοά/τα: πέντε τέκνα καί α·/ω.

20. Διά τον άρ-δρον 20 κα-διεροντα; νέα δ:άταπ:ς καί προ- 
βλέπεται τό πρώτον εις τήν τννταΞιοδοτικήν νομο-δ-ετίαν τον 
ΝΑΤ ή μέριμνα παροχής τών πρός το ζεϊν ά'/αγκαίων εις 
τονς αποβάλλοντας τά ·δ:κα:ολογητ:κά δ:’ έκδοτ'.ν τνντάπεως 
ναντικονς καί μή έχο·/τας πόρον ζωής μέχρ:ς έκδόαεως τής 
ονντάπεως. ή όποια διά διαοόρονς λογονς (δ-.ενκρίν-.τις άμοι- 
σβητονμένης νπηρετίας. νγε-.ονομικά: έπετάτεις. έκτακτο: ερ
γατιά: εις άλλον ς τομείς κλπ.) άπαιτε: χρόνον νπερβ αίνον τα 
ενίοτε έν εύλογον χρονικόν διάττημ.α αναμονής.

21. Δ:ά τον άρ·δρον 21 προττί-δετα: νέα διάταςις καί κα- 
-δ-.εροντα: δ:' αντής ευμενής ν.εταχείρ:τ:ς ώς πρός τον νπο- 
λογιτμόν τών ναυτικών- προτόντων τον νο-,τταμένον ατύχημα 
ναυτικόν.

22. Διά τον άρ-δρον 22 τροποποιούνται βατοκαί δ:ατάςε:ς
τών άρ-δρων 2 καί 7 τον ίπχΰοντος Ν.Δ. 92/1973 περί Ε
στίας Ναυτικών πρός τάν σκοπόν όπιος άντ:μετωπ:σ-δονν επί 
νέων βεύ.τιωμένωνι βάσεων αί άνάγκα: τής 'Εστίας διά τήν 
έκπλήρωτ:ν τών υπέρ τον ναυτικού κόσμου σκοπών της. Είδ:- 
κώτερνο δ:·ά τής τροποποιήσεων καί ά/τσκαταστάσεως τού 
ήδη ίσχύοντος άρ-δρον 2 τού Ν.Δ. 92/1973 κατοχυρώνεται 
νομοδετικώς ή ίδρνσις κα! λειτουργία πρατηρίου τροςίμων κα! 
ή δικαστική καί έπώδικος προστασία τών ναυτικών εις τάς 
άσορώσας τήν εργασία/ των υποδέσεις. Άντι-. α-δίστατα: ό
•δεσμός τών υποτροφιών καί καδιερούται έ -δεσμός τών χρη
ματικών βραβείω// εις μαδηπάς τέκνα ναυτικών τά οποία'φοι
τούν εις άνωτάτας καί άνωτερας Σχολάς, εις Σχο/.άς Εμ- 
πορικο-ύ Ναυτικυού καί εις Σχολεία Μέσης Έ/.παιδενσεως. 
Παρέχεται ή δννατότης οικονομικής ένισχ-ΰσεως τών Σωμα
τείων τών Ναυτικών καί έπεκ.τείνονται το πρώτον ώρισμενα: 
παροχα: τής ’Εστίας καί πρός τού; συνταξιούχους ναυτικούς. 
Ρν-δμίζετα»: λυσιτελώς τό -δέμα τής παλινοστήσεως τών έγ- 
καταλειπομένων εις τήν αλλοδαπήν πληρωμάτων.

Διά τής τροποποιήσεως καί ά'/τικ.αταστάσεως τού άρ-δρον 
7 Ν.Δ. 92/1973 α: εισφορά: πρός τήν ’Εστία/ π/.οιοκτήτον 
καί ναυτικού ·δά νπολογιζωντα: εφεξής εις ποσοστό// επί τού 
μισ-δού ώς καί λοιπαί πρός ΝΑΤ εισφορά! ν.αί ά'/τικα-διστα- 
ται ό σήμερον ισχύων καί προκαλώ-/ δνσχερείας κλασματικός 
-υπολογισμός. Αί σήμερον ίσχύονσαι εισφορά! ναυτικού εις
0.2S% επί τού μ-σδοΰ καί 0.14% προ κειμένου περί πλοιοκτή
του αυξάνονται άντιστοιχως εις 0.35% καί 18%. πράγμα τό 
όποια/ κ.ατ" ουσίαν σημαίνει μέση-/ έτημίαν έπιβάρα/σιν τού 
ναυτικού εις 65 δραχμάς καί τού π/.οιοκ.τήτον εις 58 δρα
χμές. Λιά τήν Εστία/ σημαίνει ανξησιν τών ετησίων εσόδων 
τη; κατά 15 περίπου εκατομμύρια δραχμάς τά όποια -δά αρ
χίσουν να άποδίδωντα: είσ αυτήν υετά μια-/ τριετία/ περίπου. 
Δι’ έτέσ-ας διατάξεως ορίζεται ή νποχρέωσις κ.αταβού.ής τής 
υπέρ Εστίας εισφοράς καί διά τούς εξαγοράζοντας -δα/.ασ- 
σία/ υπηρεσία/ ή ά-/αγ-/ωρ!ζοντας γενικώς ιός «πραγματικήν

άλλην υπηρεσία/ καί παρέχεται
Εστία συναοιν ρενειω·/

όρίζεται 75%. έπί τριών τέκνων ά-/τ! 60% ορίζεται 8(Κί καί 
έπί τεσσάρων τέκνων καί α/ω ορίζεσαι ποσοστό-/ ΙΟΟ/r αντί 
τού προβλεπομένον ίδιον ποσοστού διά πέντε τέκν,α καί άνω. 
Τό κείμενον τής τροποποιούμενης διατάξεως εχε: ώς έξής;

Κ.Ν. 792/197S

Άρ-δρο-/ 22.
Β. Προ/.εινένον περί σννταξι-οιδοτήσεως ορφανών πατρός 

καί μητρός τέκνων, εις τά 40% (τεσσαράκοντα έπί τοϊς

της α/εγερσεως κτιρίου επι ιοιοκτητου οικ.οπεοον 

/τάξεις έχουν ους έξής:
Ν.Δ. 92/1973.

Άρ-δρον 2.
Σκοπός.

Ή Εστία Νανσινών σ/.οπόν έχει:
1. Τήν παροχήν εις τούς ευρισκομένους μακράν τών εστιών 

των ναυτικούς προσωρινής διανυκτερεύσεως καί έ.διαιτήοεως 
έντός κ.ατ α/./,ήλων πρός τούτο οικημάτων.



— 7 —

■}. τήν παροχήν Ψυχαγωγία; είς τούς ναυτικούς καί τζ 
μέλη τών οικογενειών των. :ι όργανώσεως εκδρομών. ταξι- 
::co'·. εορτών η κα/.λι’τεχνικών και μορφωτικών εκδηλώσεων,

3. την παροχήν θωριάν νομικών τομοουλών εις τους εχον- 
-α; άναγκην ναυτικούς /.or. τάς οικογένειας αυτών,

4. τήν δημιουργία/ εν Πειραιε: ναυτικού εντευκτηρίου £ττ·. 
σκοπώ ένημερωσεως τών ναυτικών επ: τών άπασχο/.ουντων 
αυτούς επαγγελματικών νεμάτων.

3. την παροχή/ 'υποτροφιών εις τέκνα ναυτικών άριστεύον- 
τα ή πρωτεύοντα ε!ς ναυτικάς Σχολάς ή Ανωτάτας Σχολάς.

6. τήν ένημέρωσιν τών Ελλήνων ναυτικών ττερt τής συν- 
τελουμενης προόδου ε!ς τόν κοινωνικόν καί οικονομικόν τομέα,

7. τήν χορήγησιν γαμήλιου βοηθήματος εις -θυγατέρας 
ναυτικών.

8. τήν έκτακτον οικονομικήν ενίσχυσι·/ τών έχόντων ανάγ
κην ναυτικών. εις εξαιρετικάς περιπτώσεις,

9. τήν εις εξαιρετικάς περιπτώσεις άντιμετώπιτιν·. αντί 
τού κατά νόμον ΰττοχρέου πλοιοκτήτου λόγω τοϋ επείγοντος, 
έν ολω ή έν μέρε·.. άμέτων καί επιτακτικών αναγκών τών ναυ
τικών ττροκυτττουτών ίδια έξ αδυναμίας τών πλοιοκτητών προς 
ίκανοποίησιν άξιώσεων πρός διατροφήν, ενδιαίτ ησιν, ί α το ο - 
φαρμακευτικήν περί·3αλψ:ν καί παλινόστησιν κατά τά διά 
κα-/ον>.σμοϋ~λεπτομ ερείτερον κα*3ορ:ζόμενα, καί

10. τήν τυμπαρ άστασιν εις τάς οικογένειας τών ναυτικών 
.καί ίοία τών τέκνων κατά τήν διάρκεια/ τής απουσίας τών 
ναυτικών.

’: Άρ-υρον 7.

s Πόροι.
1. Ώς -όροι τής 'Εστίας Ναυτικών καθορίζονται:
α) Μηινιαία εισφορά τών πλοιοκτητών πλοίων, ττλήν τών 

τοιούτων τοϋ εδαφίου γ' τοϋ τταρόντος, οίασδήποτε κατηγορίας 
καί χωρητικότητος ύπό Ελληνικήν σημαίαν ή ττλοιων ΰττό. 
Ξένη'/ σημαία/ συμβεβ/.ημένων ασφαλιστικώς μετά τοϋ ΝΑΥ 
άν ερχόμενη ;ίς τό έν εΐκοττόν τέταρτον (1/24) τού βασικού 
ημερομισθίου τού ναυτικού,

β) μηνιαία εισφορά τών ναυτικών άνερχομένη εις τό έν δω
δέκατον (1/12) τοϋ βατικού ήμερομττύ/ίου αυτών.

γ) πρόσθετος μη·/ία ία εϊσφορ ά τών ναυτικών τών ύπηρε- 
τούντων εις ττλοϊα οίασδήποτε κατηγορίας καί χωρητικότητας 
ύττο ’Ελληνικήν τημαιαν. νηολογημένα βάτει υπουργικών απο
φάσεων δυνάμει τού άρ·5ρου 13 τοϋ Ν. Δ/τος 2687/1953. 
ισόποσος ττρός προσαύξησιν τοϋ βατικού αΰτών μιτνύοϋ. έκά- 
ττοτε κα-3αρ:ζομένην διά τυλλογικής συμβάσεως εργασίας 
υτογραφομ/νης μεταξύ τών ενδιαφερομένων μερών.

Τό ποσόν τής εισφοράς ταύτης ούναται ·/ αύξομοιοϋτα: διά 
μεταγενεστέρων τυλλογικών συμβάσεων.

Υπόχρεο: ναυτικοί κ.ατά τά ύπό ττοιχεϊα β' καί γ' σής πα- 
ροότης παραγράφου ύεωροΰντα: έλληνες καί αλλοδαποί ναυ
τικοί, ναυτολογημένο·. έττί πλοίων ύπό ελληνικήν σημαία/. ή 
πλοίω»· ύπό Ξένην σηουαίχ/ αναβεβλημένων άσφαλιστικ.ώς αετά
-οϋ Ν.Α.Τ. ' ' * , :

Εφ ότον ή έν τω πλοίω υπηρεσία τοϋ ναυτικού είναι μι- 
κροτέρα τών 15 ημερών, ο εν καταβάλλεται ύπό τών ύπο- 
χρεοον εισφορά διά τόν άντίττοιχον μήνα. Διά υπηρεσίαν 16 
ημερών καί άνω καταβάλλεται είττορά ενός μηνός.

ο) ή ύπό τού εδαφίου ο' τού άρ-Spoo 6 τοϋ κωόικοπυιημένου 
Νομού 551/1914 προβλεπομένη άποζημίωσις τών ·3νητκόν- 
των συνέπεια ατυχήματος ναυτικων.

ε) δωρεαί. κληρονομιά·. καί κληροδοτήματα υπέρ τής 
Εττιας Ναυτικών.

~· Το Δημότιον καί οΐ όργανιτμοί τοτικής αΰτοίιοικήτεως, 
αετ εγκριτιν τού ‘Ττουργείου Ο:κο·/ομΐκών καί τοϋ Τττουρ- 
*ρειου Ετωτερικών ά·/τ:ττοίχως. ϊύνχ/ται να παραχωρούν :ω- 
ρεαν ύτερ τής 'Εττιας Ναυτικών, κατά πλήρη κυριότητα, 
καταλληλα γήττεϊα ττρος ά·/έγερτιν κτιρίων καί δημιουργία/ 
εγκαταττάτεων χρητίμων c:ά τήν έκτλήρωτ;·/ τών σκοπών 
β*ύτής.

3. Αί ύπο τού ΝΛΤ είτπραττόμεναι κατά τας κείμενα: 
περί αυτού διατάξεις ειττοραί κατατιύεντα: έ<τος προύεομιας 
ες μηνών εις ειδικόν λογάρι ατμόν ύτερ τής Εττιας Ναυτικών 
■παρά ελληνική τραπέζη όριζομένη ύτο τού Δ.Σ. τής Έττίας 
Ναυτικών. .Εις τόν ειδικόν τούτον λογαριατμον κατατιύενται 
ύποχρεωτικώς άπαντα τά κεφάλαια τής Έττίας Ναυτικών:

~3. Διά τού άρνρου 23 άντιμετουπι’ζεται τό πρώτον τό ·ΰέυ 
μα καί κανίερούτα: νέα οιαταξις οιά τής όποιας προβλέπετε;: 
ή παροχή ουνατοτητος νομιμοποιήτεως τού Ν.Α.Τ. εις τήν 
είτττραξιν τών ειτφορών υπέρ τοϋ Ναυτικού Επιμελητηρίου 
τής Ελλάδος, αί όποια: προβλέποντα: ύπό τών ίτχυουτών δια
τάξεων καί βαρύνουν τά μέλη τού Ναυτικού Επιμελητηρίου.

24. Διά τού άρνρου 24 κυρούνται άφ' ής έξεοόνηταν :
α) Ή ύπ άρ:·3. 30372/20/77/10.8.1977 άπόφατις τοϋ 

Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ή όποια έοημοτιεύύη εις 
τό 914 ΦΕΚ τεύχος Β' τής 23.9.1977 άναοε-pομένη εις τά 
■ΰέματα τού άρνρου 14 το>ύ παρόντος τχεδίου.

β) Ή ύπ' άρι·ύ. 30156/ 1849/78 άπόφατις «περί καταχω- 
ρίτεως ΰπηρετίας ναυτικών έκ τού ναυτικού των φυλλαδίου 
εις τάς μαρίδας των». Η άπόφατις αυτή έξεδό-3η πρός άπ/τι- 
μετώπ.τιν τού προβ/.ήματος τής κα-ύυττερήτεως περιελεύτεως 
εις τήν Μηχα/ονγραφικήν Ύπηρετϊα/ τού ΝΑΙ' τών ναυτού.ο- 
γίοκ/, λόγω τών εγγενών έν τή ναυτιλία δυτχερειών καί δη
μιουργίας προβλημάτων εις τήν άπόλη/ιν τυντάξεων ή άνα- 
γνώρισιν ύπηρετίας διά προαγωγικάς εξετάσεις, λόγω αδυ
ναμίας καταχωρίσεως τής υπηρεσίας εις σά οικεία Αρχεία, 
άνευ τής προσκυμίσεως ναυτολογίων.

γ) Ή ύπ' άρ:·$. 30165/1623/11.7.1978 άπόφατις .«περί
τυνταξιοδοτ.κοϋ δικαιώματος τών Ραδ:οτη).εγραφητών». Ή 
όπτόφασις χύτη έξεδό-ύη πρός αποφυγήν προκλήσεως αδικιών 
εις τή/· απονομήν συντάξεως λόγω τής εν τή πράξει παρα- 
/.είψεως ενίοτε πλήρους ά~/αγραφής τής όρνής βα-ύμολογικής 
καί μισνολογικής -ύέσεως τών Ραδιοτηλεγραφητών, οί όποιο: 
όμως ειχον πράγματι καταβάλει εισφοράς ΰέσεως Α' Ραδιο- 
τηλεγρχφητού.

25. Δ:ά τοϋ άρλρου 25 είσάγετα; νέα διάταξις προστι-υε- 
μένη εις τό όλον σύστημα τών συνταξιοδοτικών διατάξεων τού 
ΝΑΤ. Δι- αυτής καλύπτεται νομο-ύετικώς ό ν-εσμός τών οι
κογενειακών επιδομάτων ώς συμφωνείτα: είς τάς οικείας συλ
λογικά; συμβάσεις άπό π/.ευράς εισφορών τοϋ πλοιοκτήτου καί 
ώς ορίζεται ύπό τής «Π ανελληνίου Ναυτικής 'Ομοσπονδία;» 
άπο πλευράς ποσοστού συμμετοχής τών ναυτικών. Λόγω τών 
ειδικών συνίηκών εν τή ναυτιλία προβλέπετα; διά τών παρα
γράφω// 3 καί 4 ή εκδοσις II ροεδρικών Διαταγμάτων πρός 
χ/τιμ·ετώπ:σιν τών άφορώντων τόν φορέα δ:αχε ρίσεους. τούς 
δικαιούχους, τόν τρόπον καταβολής καί λοιπών σχετικών δε
μάτων.

26. Διά τού αρ-ύρου 26 τροποποιοά/τα: αί κείμενα: διατά
ξεις τών άρ·5:ων 9 τού Νόμου. 3736/1957 και επίσης 9 τού 
νόμου 3737/1957 ρυ-5μ!ζουσαο ά'/τιστοίχως τήν σύνύεσιν τών 
Διοικητικών Συμβουλίων τών Ταμείων Προνοόας Αξιωμα
τικών ’Εμπορικού Ναυτικού, ώς έτροποποιήύησα/ διά τής ύπ’ 
άρ:·3. 48926/663/9.6.1967 κοινής άποφάτεως τών Υπουρ
γών Συντονισμού καί ’Εμπορικής Ναυτιλίας. Διά τής τροπο- 
ποιήσεως προστί-ύί'/ται είς τήν σά/ύεσιν τοϋ Δ.Σ. έκαστου έκ 
τώ·/ δύο Ταμείων εις έττί πλέον εκπρόσωπος τών ναυτικών έπι- 
7.εγομενος ύπό τού Υπουργού ώς καί οί έτερο: τών ναυτικών 
έκ τριπλασίου άρ:·3μού ύπΟ'ύηφίων ύποδεικνυόμενο: ύπό σής 
Π ανε/./.ηνίου Ναυτικής 'Ομοσπονδίας, ώστε νά καταστεί 
πλέον αντιπροσωπευτική ή σύν-ϋεσις καί είς πολιτικός μηχα
νικός, ώστε νά ά-/τιμετωπίζωνται καλύτερον τά συνή/ως άπα- 
σ/ο/.οϋντα τά άνωτέρω Ταυ,εία -υέματα έκμοτα/,/.εύσεως τής 
ακινήτου αυτών περιουσίας. Τό κείμενον τών τροποποιούμενων 
διατάξεων έχει ώς εξής:

Νόμος 3736/1957.
Διοικητικόν Συμβούλιο-/.

Άρ·3ρον 9.
1. Τό Τ. Π.Α.Ε.Ν. διοικείτα: ύπό διοικητικού συμβουλίου 

συγκροτούμενου δι' άποφάτεως τοϋ Υπουργού κατά τά άμέσω; 
κατωτέοω καί άποτελου·υ.έ·/ου έκ τού ποοόδοου καί οκτώ αελών.



~· Ως "r^£:r'ί σου ό:ο:κητ:κούχ.μσου7.ίχυέρ:ζϊτα: υπό 
τού 1 πουργΌ'ύ πλοίαρχος τού Λιμενικού Σώματος έχ,-'τών tv 
ένεργεία Κ·//Λων. Γ« ■ τοΰ ' Γπ&υργού έπισης όρίζέτα: καί 
έτερος πλοίαρχος ώς αναπληρωτής τού προέίρου άπόντος ή 
κω7.υ·ομένου.

3. Ως μέ7.η ορίζοντα:: ό Δ/ντής τής Δ/νσεως Χ.Π.Δ.Δ. 
τού ’Γπουργείου Οικονομικών (Γ.Α.Α.Λ.), ή άναπληροντής 
τούτοι όριζόμενος υπό τού Υπουργού Οικονομικών. όύο πλοια.ρ- 
ρ/ο: τού εμπορικού ναυτικού, όύο μηχανικοί έμπορ ικού vsιυτικού 
εξ ών ό εις όιπλωματοϋχος μηχανικός έσωτερικής καύσεως, 
είς ρ αό ι ο τη7.ε γρ α ς η τ ή ς εμπορικού ναυτικού, είς οίκ.ονομικος 
αξιωματικός εμπορικού ναυτικού 7.2: είς φροντιστής τροοοόό- 
της εμπορικού ναυτικού έπιύ.εγέαενο: ύπό τού Υπουργού ;χετ2 
τών ά/απ/.ηρωτών των έ/. όιπύ.ασιου άρι-ύμού εκπροσωπων ύπο- 
όεικνυομένων ύπό τών οικείων 7.2! κατά τήν κρισιν τού Υπουρ- 
γού αϋ/.λον άντιπροσωπευτικών όργχ/ώσεων.

Νόμος 3737/1937.

Άρΐρον 9.
Δ! 0! 7. η ■τ! 7.0V Σ 2X0 0 ύλ! 0 V.

J. Τό Τ.ΓΙ.Κ. Π .Ε.Χ. όιοικείται ύπό Διοικ.ητικ.ού Συμ/λίου 
συγ'κροτουμένου όι'άποφάσεως τού Υπουργού ν.ατά τά άμέσως 
κατωτέρω 7.2’ άποτεύ.ουμένου έκ τού Ιΐροέόρου 7.2! οκτώ με- 
/,ών.

2. Ως Πρόεόρος τού Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ύπό 
τού Υπουργού πν.οίαρχος τού Λιμενικού Σώματος έκ τών έν 
ένεργεία τοιούτων. ’ Γπό τού 'Υπουργού έττίχχ,ς ό:ίζετα: 7.2! 
έτερος π/.οίαρχος τού Λιμενικού Σώματος ώς άναπληρωτής 
τού Ιΐροέόρου άπόντος ή κω/.υομένου.

3. Ως μέλη ορίζονται: Ό Διευ-ύοντής τής Διευ-ύύνσεως 
Νομικών προσώπων Δημοσίου Δ'.7.2:ον τού Υπουργείου Οικο
νομικών (Γ.Δ.Δ.Λ.) ή αναπληρωτής τούτον οριζόμενος ύπό 
τού Υπουργού Οϊα.ονομικών, ούο αντιπρόσωπο: τής ταξεως 
τών Νχυτών τών ατμοπλοίων 7.2: π/■/. καί ί/π άνά είς αντι
πρόσωπος τών -ύερμαστών, Κοόερνητών, ·ύαλαμη·πό7.ων, μα
γείρων 7.α· ν.ατωτέρου προσωπιν.ού τροφοόοσίας, εκλεγόμενοι 
ύπό τού "Υπουργού μετά τών· άναπύ.ηρωτών των έν. όιπλασίου 
άρ:-όμού έν.πρ οσωπων ύποόεικνυομένων υπό τών οικείων καί 
ν.ατά τήν τ.ρ ίσιν τού ’ Υπουργού μάλλον άντιπροσωπευτικών ορ
γανώσεων.

Κοινή άπόοασις "Υπουργών Συντονισμού καί Εμπορικής 
Ναυτιύ.ίας ύπ άρι-ύ. 48920/003/9.0.1997 ^Φ.ΕΚ. 410* 
L· 19 0 /).

2. Διοικητικόν Σομόούλιον Ταμείον Προνοίας 
ΑΞιωματιν.ών Κμτοριν.ού Χαντι/.ού (ΤΓΤΑΕΧ).

α) Είς Ανώτερος Α:μεν:·/.ός ΑΞιωματίΓ/.ός ώς Ιΐρόε- 
ορος. ρ: είς έν.ττρόεωτος τού Εττονργείον ϋΐν.ονομ,ιν.ών. γ) 
είς εν.ερόεωτος τής Π χ^ε7.7.ηνίου Ναυτ’.τ.ής Όμοοτονοίας ή 
τής Π 2.ε7.7.τν:ου Ε/ώοεως Μηχανιν.ών Εμπορικού Χαοτι
κού εκ. τών οιττ/.ωματούχων Αςιωματικών Εμττορικοο Χ2οτ:- 
ν ού.

όμως ες ο'.οτοηποτε -αίτιας και οττοκούατα εις την /.2τα το 
άρύρον 577 πενταετή παραγραφήν, ούνατα: νά άτ.κηόή ύπέ τών 
οιν.αιούχων ή οιν.αιοπα,ρόχων αύτών εντός δμήνου άνατ;επτ:- 
κής π,ρούετμίας χπό τής ισχύος τού νόμου 792/1978 (11 Ι
ουλίου 1978).

Διά τής παρ. 1 έοας. ρ παρέχεται τό πρώτον ίιά τους !5ι
ούς ώς ανωτέρω /.όγους. χ/αόίωτ:·ς τού όιν.αιώματος άπο/.ή- 
ψεως ες άπας παροχής έν. τών Ταμείων Προνοίας Έμποοι- 
κού Χχυτικού. παραγραςέντος επίσης έικ παραύ.είψεων τό>ν 
ενοιαοερομένων.

Διά τής παραγράοου 2 καί πρός τόν σκ.οπόν πχρατασεως 
τής προθεσμίας έςαγορας υπηρεσίας υπό Δωόεκανητίων ναυ
τικών τροποποιείται καί ά,τικαύίσταται ή οιάταςις τής 
παραγράοου 4 τού αρύρου 38 τού Κ.Χ· 792/1978 .καί παρέ
χεται τό οικαίωμα έςχρορας μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1982.. 
Ή άντικαύιστωμένη καί τροποποιούμενη οιάταςις. εχε: ώς 
έςής:

"Αρ-Δρον 38.

4. Ειπχ/αςέρ'ετα: έν ισχύ: μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1979 
καί ϋπό τάς έν αΰτώ άναοερομένας προϋπούέσεις. ή ισχύς τού 
άρ-υρου τούτου περί έςαγορας προϋπηρεσίας ύπό Δωσεκανηρ 
σίων ναυτικών τού παρόντος νομού.

Διά τής παραγράςου 3 καί πρός τόν σκ.οπόν παρατασεως 
μέχρι 31.12.1982 τής προ-υεσμίας έςαγορας τής κατοχικής 
ανεργίας ιός προέύ.έπετα: είς τό ap-Spov 41_καί ή όπρ'ία έλη- 
ςε τήν 31.12.1979. τροποποιείται καί άντικαί»ίστατα: r σιά· 
ταςις τής παραγράοου 2 τού άρ-ύρου 41 Κ.Χ. 792/1978 ή 
όποια έχε: ώς έςής:

νΑ ο-όρον 41.
2. 'Η. έςαγορά τής άνω έρω παραγράοου ούνατα: νά πρχρ- 

ματοποιηώή μέχρ: 31.12.1979.

28. Διά τού άρ-ύρου 28 έπιοιώκεται ή έπ! ώφεύ.εία τού 
Χ.Α.Τ. 6ελτ!ωσις τών όρων κ.αταόο/,ής τών έκ ναυτο/.ογίου 
εισσορών. Διά τής καύιερουμένης οιατάςεως τροποποιούνται 
α! ο.ατάςεις τών παρ. 1Γ καί ΙΓα τού άρ-ύρου 89 ώστε τό 
καύοριζόμενον ώς έλάχιστον ποσοστόν καταίολής τού συνο- 
7.ου τών έκ ναυτο7.ογίου όςειλυών άπό ποσοστόν 2/3νά άνα8ι- 
όάζεται εις 902ό. Επίσης το εις τήι^ παρ. 7 τού ιό ίου άρ-5ρου 
S3 καύοριζόμενον ώς έ7.άχ:στον ποσοστόν τών 2/3 άναδι- 
βάζεται εις 90Τ. έπ: π7.έον :έ τό όριζόμενον εις τήν ίοίαν 
παρ. 18μηνον χρονικόν οιάστημα συνεπαγόμενον τήν άπαγό- 
ρευσιν απόπλου καί τήν έπ! υπεξαιρέσει παραπομπήν τού ύπο- 
χρέου μειούτα: εις 12μηνον. Αί τροποποιούμενα: οιατάςεις 
έχουν ώς έςής:

“Ap-Spov 89.
Γ' Εάν ό.απ.στώση ότι οεν κατεό7.ή·υησαν έν ό7.ω ή κ.ατυ 

τά όύο τρίτα τουλάχιστον ο! κ.2τά προσέγγισιν όοεΓ/.έμενα: 
εισοοραί οιά χρονίκ.όν οιάστημα ούο ν.αί πλέον εςαμηνων:

3. Διοικητικόν Συμόού/.ιον Ταμείου Προνοίας 
Ινατωτέοων Π/.τ.οω'χάτων Εχποοιν.ού Χαυτικού

(Τ. ΙΊ.Κ.Π.Ε.Ν.).
αί Εις άνώτερος Αιμενικός Αξιωματικός ώς Προεορος. 

ρί είς εκπρόσωπος τού Τπ·ουρ·;ε:ου Οικονομικών, γ) εις εν.- 
πρόσωπος τής ΙΙανεύ.ληνίου Χαυτικής Όμο·σπονο:ας έκ τών 
κατωτέρων πύ.ηρωματων Εμπορικού Χαυτικού-

27. Διά τής πασ.Τ έοαρ. α τού άρ-ύρου 27 οίοετα; έκ 7.ό- 
γων επιείκειας πσσάτασις τής παρασχεύείσης όιά τού άρ-ύρου 
50 Κ.Χ. 792/1978 ά-/20:ώσεως οεκαιώματος άπο7.ήύεως
συντάξεως ή έρ άπαξ άποζημιώσεως έκ τού Χ.Α.Τ.. παρα- 
γρασέντος έν. παραύ.είύεων τών ένόιαρερομένων. Τό κ.είμε- 
νον τής τροποποιουμένης οιατάξεως έχει ώς χκο/.ου·>ως:

Κ-Χ. 792 1978.

' "Αρ-όρον 50.
Αξίωσις πρός άναγνώρισιν παροχής έκ τού Χ.Α.Τ. συν

τάξεως ή έρ· άπαξ άποζημιώσεως. υ.ή ασκη-υεϊσα έμπρο-υε-

2’ Απαιτεί όπως ν.ασαό/,η-ΰώσιν αί όςειύ.όμενα: είσσορα: 
ή τουλάχιστον τά όύο τρίτα (2/3) καί εν συνεχεία προόαινε: 
εις τήν άντ:κατάστασιν τού 7,ηξ:προ·ύέσμου ναυτού,ογίου και 
εις τάς λοιπάς ένεργεία ς τής περιπτώσεως Α'.

7. Ή μή ν.αταίολή τών όύο τρίτων ^2/3) τού/.άχιστΟν 
τών κατά προσέγγισιν όρε:7.ομένων εισσορών. χρονικού όια- 
στήματος όέκα οκτώ μηνών, άσχέτως έάν αότα: προέρχωντα: 
εκ τρέχοντος ή άντικ.αταστα-ύέντων ναυτο/.ογιων. π7.ήν τής 
έπ:όασύνσεως τής όσειύ,ής όιά τού προσ-ύέτου τέύ.ους. ούνατα: 
μετ άπόοασιν τού Διοικητικού Συμόουύ.ίου. ΰποκε’.μένην εις 
έγκρισιν τού Έπουργού. νά συνεπάγεται τήν άπαγόρευσιν το- 
άπόπ/.ου τού πλοίου ή τήν έπ: υπεξαίρεσε: όιωξιν τών υπο- 
χρέων τή 2:τήσε: τού ΧΑΤ. όιά τάς παρακρατήΔείσας εισ- 
οοράς τών άνόρών τού πληρώματος η καί άμρότερα.

Διά τής παραγράοου 3 σκοπείτα: ή άρσις έπιόαρύνσεων του 
ΧΑΤ έκ τής παραπομπής πρός εισπραξιν τών έξ εισοορών 
έσειλών εις τά Δημόσια Ταμεία, κατά τήν όιαόικασίαν εισ- 
πράξεως όημοσίων έσόόων. Τά Δημόσια Ταμεία όιά τήν όιευ-
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·/.ΟΛυνσιν αυτήν ταρα.κρατουν εκ των :: αυτών ειστραττομε-
·/(·>·/ τ;σών διά λο·;αρ:ασμόν τρίτων, τοσοστά οριζόμενα έκά- 
ττττϊ ΰττο τον Ύτομργ·οΰ των Οικονομικών. Οϋτω το ΝΑΙ. 
τελικώς ζημιοΰτα: καί είναι εύλογον ότως τελικώς το βάρος 
σέοουν οί κ.αΔυστερούντες τήν έγκαιρον καταβολήν τών όφει- 
λών οφείλεται οί άναγκάζοντες τό ΝΑΤ ότως άκολουΔήσε: 
τήν διαδικασίαν ειστραξεως δημοσίων εσόδων.

νέας διοτάξεως Δεωρούντα: ώς 
ραί έν. ναυτολογίου τρός Χ.Α.Τ.. 
ς τληρεστέραν έξασφάλισιν αυτών 
τλοίων εις τήν ά λλο δατήν ένΔα 

εις ώρ! τα ένας χώρας ο! μισΔοί τροηγούνται τής ύτοΔήκης.
Διά τής ταρ. 5. τροτοτοιούντα: τά ϋτό τών ΐσχυουσών δια

τάξεων (rap. 2. άρΔρου 89 Κ.Ν. 792/78) τροβλετόμενα 
τρό/αΔετα· τέλη έτί τή έκτροΔέσμω καταβολή τών έν. ναυτο
λογίου εισφορών. ν.αΔ όσον δεν αντατοκ.ρινοντα: τρος τας 
δημιουργηΔείσας συνΔήκας. ΚαΔορίζεται ούτω ηϋξημένον το- 
σοστόν τροσΔέτων τελών άτό 12/έ εις 24%. άρχομενων άτό 
τήν rρώτην ήμερον τού 13ου μηνός άτό τής έκδόσεως τον 
ναυτολογίου.

Το κείμενον τής Tpororo'-ουμενης διαταξεως έχει ώς άκο-

Διά τής ταρ. 4 και
Λ · ? *'t ώ·/ μισΔών αϊ ε
Ταμεία Προνοίας κλτ.
ν.^ζ’.ωζ έτί τλειστηριασ;

λούΔως:
-Κ.Ν, 792/4.978

"ΑρΔρον 89.
«2. Έν τειριττώσε: έκτροΔέσμου καταβολής τών όφειλομε- 

νων έκ ναυτολογίου εισφορών, ήτοι, μετά τήν έν rap. 7 τού· 
άρΔρου 86 όριζομενην τροΔεσμίαν έπβάλλεται, άντε τόκου 
ύπρημερίας τρόσΔετον τέλος 12% έτησίως, άτό τής ημέρας 
άφ' ής κ,ατέττηταν αυται άταιτηταί, μέχρι τής χρονολογίας 
έκδόσεως τοΰ φύλλου έκκαΔαρίσεως. Το τρόσΔετον τούτο τέ
λος έπβάλλεται: or: τών όφειλομένων καί απαιτητών έκ ναυ
τολογίου εισφορών δ:’ έκαστον εξάμηνο·/ τής ύνειτουργίας τον, 
τής οφειλής έκαστου εξαμήνου λογιζομένης ώς αυτοτελούς 
οφειλής. Ώς αυτοτελής καί άταιτητή οφειλή έκ ναυτολογίου 
λογίζεται καί τό σύνολο·/ τών εισφορών τού μή ύτερβαίνοντος 
το έξάμηνον χρονικού διαστήματος, έφ’ όσον δέ καταβληΔή 
έκτροΔεσμως έπίασύνετοι μέ τό αυτό ώς άνω τρόσΔετον τέ
λος. άφ- ής ήμέρας κατέστη άταιτητή μέχρι τής χρονολογίας, 
εκσόσεως τού φύλλου έκκαΔαρίσεως».

Λ: ατής rap. 6 καί διά τούς Ιδιους λόγους τής τροηγου- 
μενης rap άγραφου έκρίΔη αναγκαία ή τροτοτοίησις τών δια
τάξεων τερι τροσΔέτων τελών έτί ταντός χρεωστικού ΰτο- 
λοιτου έκ τού φύλλου έκκα·5αρίσεως καί καΔιεροΰτα: τρόσ- 
Δετον τέλος, μετά τάροδον δ ι μην ου άτό τής έπδόσεως. εις 
24% έτητίως άντί τού ισχύοντυς 12%. Έτί τυχόν τιστωτικού 
υτολοίτου τούτο έπστρέφετα: εις τον τλοιοκτήτην έντός δύο 
μηνών καί μετά τήν τάροδον αΰτών τό ΝΑΤ δασύνεται μέ 
τοκον 12% έτησίως. άλλά μόνον έφ" όσον τρόκειτα: rop'i ναυ- 
τολογιου άνττ/.α τασταΔέντο-ς καί έξοφλη-υέντος έντός εύλο
γου χρόνου. Δ εωρ θυμένου τούτου, ώς μή έτερό άντος τους 12 
μήνας Ισχύος του.

Τό κείμενον τής τροτοτοιουμένης διατάξεως έχε: ώς άκο-
λούΔως:

Κ.Ν. 792/1978.

ΆρΔρον 89.
«4. Επ οίουδήτοτε χρεωστικού υτολοίτου ότερ τροκύττε: 

εκ τού φύλλου έκκαΔαρίσεως. έπβάλλεται ομοίως, μετά τριά
κοντα ημέρας άτό τής κοί'/οτοιήτεως τούτο·υ έτί άτοδείξει, 
τορόσύετον τέλος 12% έτητίως καί μέχρις έξοφλήσεως. Τό 
τυχόν πστωτικόν ύτ όλοι τον. ότερ· τροκύττε: έκ τού φύλλου 
εκκαναρισεως. έπστρέφετα: έντός σεκατγαέρου άτό τής αϊτή- 
σεως εις τον τλοιοκτήτη*/ ή δύνατα: νά ·3εωρήτα: τή αιτήσει 
του ως καταβολή, ένστ/τι τρέ*χοντος ναυτολογίου».

Αιά τής κραγρ. 7. είσάγετα: νέα διάταξις τερί μή ύτερ- 
βασ,εως τών τροσ-3έτων -ι)*ϋη root ών at τροηγούφεεναι 
rάροτρο. 5 καί 6 κατά τοσοττόν 7S% τών εις αΰτάς οφειλών 
και ταρεχετα: εξουσιοσότησις εις τήν διά Προεδρικών Δια- 
ταγματων δυνατότητα αύξομειώσεως τού τοσοστού τών τροσ- 
νετων τελών, έάν ή·ύί/.ε rp ο κύψει τοιαύτη. ά-νάγκη.

Διά τής τασα·;ράφου 8 τροσλετεται τό τρώτον ή ύτο ειδι- 
κώ; τ.νιστΓ-μενης Έπτροτής ταροχή διευκολύνσεων εις τους 
τί· οιοκτήτας διά τήν καταβολήν τών οφειλών των έκ ναυτο
λογίου. έτί τή καταβολή έγγυήσεων καί εις έξαιρετικάς τεσι-

29. Διά τού άρ-ύρου 29 επδιώκετα: ή άνακατα'νομή ώρισμε- 
■•■κν όεσεων τού έπστημονικού καί βοηθητικού τροσωπκού τού 
Οίκου Ναύτου, τρος •ύε.ραττεια'ν άναγκών a: oroia: έτετηαάν- 
νησα-ν εις τήν τράξιν. Ούτω 13 κεναί -ύέσεις ώρισμένων ειδι
κοτήτων Ιατρών ά-νακατα-νέμονται εις έτερος ειδικότητας Ια
τρών καί βοηθητικού ύγειονο·μ:κού τροσωπκού. Εις τό τελευ
ταίο·/ τεριλαμβά'/οντα: δύο έμφανισταί κλτ. άκτινολογικού έρ- 
γαστηρίου έν-3α ϋφίστανται ά'/άγκα: καί δύο ταρασκευχσταί 
μικροβιολογικού έργαστηρίου εις τό ότοΐον δεν ύφίσταται ού- 
δεμία οργανική υέσις εις τό λε'.τουργ'θϋν άτό 1.9.1979 ίδιον 
έντός τού Οίκου Ναύτου Μικροβιολογικόν Εργαστήριο·/. Διά 
τών έν λόγω μεταβολών ούσεμια έτέρχετα: αύξησις άλλ' άντι- 
·3έτως μείωσις τών δατα·/ών έφ’ όσον 4 έκ τών 13, ·3εσεων 
έπστημονικού τροσωπκού μετατρέπκ/ται εις τοιαύτας βοηθη
τικού. αέ κατά τολό με ι ωμόν ον μισ-ύολόγιον.

'Ο άρ·ι-3μός τών οργανικών -ύέσεων μονίμου έπστημονικού 
καί βοηθητικού υγειονομικού τροσωπκού τού Οίκου Ναύτου 
ορίζεται είς τό ά’ρ-5ρ·υν 1 τού νόμου 318/1976 ώς έξης: --

Νόμος 318/1976.

Ά?-3σον 1.
Σύστασις όργα'/ικώ'/ -ύέσεων,

Συνιστώνται ταρά τώ Οικω Ναύτου όργανικαί -3έσε:ς μονί
μου έτιστημονικοΰ καί βοηθητικού υγειονομικού τροσωπκού 
ώς άκολού-3ως:

α) "Ιατρών 122
|ό) Όσοντιατρών 5
γ) Φαρμακοτοιών i
δ) Νοσοκόμων 11
ε) Χειριστών έμφα·ν!στών ταρασκευα

στώ·/ ακτινολογικού 3
Αί Δέσεις αυται έχουν ά·/αδ:ασ·3.σω'3·εί κατ’ ειδικότητα διά

διά του ϋτ άσ:·3. S10/1977 Π.Λ. (άσ-ύσον 2 ταρ. 2) έχον- 
τσς ώς έξης:

Π.Δ. 810/1977.

Ά?-5·ρο*/ 2.
2. Αί ύτο τού αρΔρου 1 τού Ν. 318/1976 (trip’i συστάτεως 

όργα.ικών Δέσεων τού έπστημονικού καί βοηΔητικού υγειονο
μικού τροσωτικού τού Οίκου Ναύτου·» καί τοΰ Β.Δ. 175/1970 
κτερί συστάσεως τακτικών Δέσεων ταρά τώ ΝΠΔΑ Οίκος 
Ναύτου» α: κατ" έφ αρμογή:/ τοΰ Ν.Δ. 169/1969 τροβλετόμε- 
να: όργα/ΐκαί Δέσεις έπστημονικού καί βοηΔητικού 'Υγειονο
μικού Προσωπκού, διαρΔού-υτα: κατά κλάδους, ειδικότητας 
καί βαΔμούς ώς άκολούΔως:

α) Κλάδος ΑΤ4 'Ιατρών - 'Οδοντιάτρων.
Τριάκοντα δύο (32) Δέσεις έτί βαΔμοίς 3<υ—2ω 
Ενενήκοντα έξ (96) Δέσεις έτί βαΔμοίς 7ω—4ω 
Ώς δεύτερος εισαγωγικός βα·3;υός όριζετα: έ 6ος.

οντα: κ2τά ειδικότητας ώς άκολού-Αΐ ώς ά·/ω Δέσ-·- β
Δως :

Π αΔολόγο:—Γ. Ιατρικής τεντήκοντα τέ/τε.........
Παιδίατρο:—οκτώ.............................................................
Γυναικολόγοι—τ έσσαρες................................................. .
Γαστρεντερολόγο:—δύο.....................................................
Καρδιολόγο: - τέντε... ................... .. . ........................
ΌφΔαύμιίατροι - τέσσαρες ... ................................ ..
Νευρο/υόγο: - τέσσαρες............................................... .. .
ΟρΔοτεδικοί - τρεις ..........................................................
Μικροβιολόγοι - δέκα οκτώ............. ....................... .. ..
Ακτινολόγοι - τέσσαρες.................................................. .
Ωτορινολαρυγγολόγοι - τέσσαρες ... ... ... ... . . 

Χειρουργοί - τέσσαρες...................................................... .

35 
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ο
4
4
3 

18
4 
4 
4



— 1C —

i·' ατο/.όγο: -
Ουρολόγοι - τρεις ... ... 
'Οδοντίατροι - έττά . . . . .

3
3
7

Σννολσν................. .-. ..................... ι.................................... 128

Ώς τρ-οσόν διορισμού ε:ς τον είοχρωγικόν δαΔμόν (7ον) 
ορίζεται ττνχίον αντιστοίχου. τρός την τρός κατάληψιν Δέσιν 
«ίδικότητος, Π ανετιστημιχ/.ής Σχολή; τής ήμεδατής ή ισό
τιμον ττνχίον Σχολής τής άλλοδατής και a:εια άσκήσεως 
τον Ιατρικού Έταγγέλματος.

Ως τ.ρότΔετον τροσόν διά τον δεύτερον εισαγωγικόν 6α- 
Δμόν (Gov) ορίζεται άδεια τίτλον μιάς τών οικείων είδικοτή- 
Των.

δ) Κλάδος ΑΤ5 Φαρμακοτοιών
Δύο ('2) Δέσεις έτΐ ίαΔμώ 3ω
Δύοι (2) Δέσεις err·. δαΔμοίς 7ω—4ω
Ως —ροτον διορισμού εις τον εισαγωγικόν 6α-ύμόν (7ον) 

ορίζεται ττυχίον τής Φαρμχκευτικής Σχολής Π ανε/τ ιστημιον 
τής ήρε δ ατή ς ή ισότιμον ττνχίον Σχολής τής άλλοδατής 
και άδεια άσκήσεως τον έταγγέλματος.

γ) Κ/.άδος ΑΡ2 Άδελρών Νοσοκόμων—Μαιών.
Δόο (2) Δέσεις έττε δαόμοϊς δω—4cp
Τρεις (3) ύέτεις έτ: δαΔμοίς 8ω—6ψ
'Ως τροσόν διά το·/ εισαγωγικόν δα-ύμόν (8ον) ορίζεται 

ττνχίον άν-εγνωρισμένης άνωτέρας Σχολής Άδελρών Νοσο
κόμων η Μ: ημεοατη: η ισοτι- 

ν έταγ-
τρι,ετονς ροιτησεως,

ιμων σχολών τής άλλο:οπής καί άδεια άσκήσεως 
γέλματος.

ο) Κλάοος ΑΡ3 Χειριστών Έμρχ/ιστών Π αρασκεναστών 
’Αν.τινολογικού Έργαστηρον.

Δύο (2) Δέσ-εις εκ: δαΔμοίς 9ω—6ω
Ώς τροσόν διορισμού εις τον εισαγωγικόν δαόμόν (9ον) 

ίσοτί- 
έτ ακ

ονίζεται ττνχίον ανεγνωρι-σμενης χ/ω τέρας σχο/.ης η 
μων Σχολών τής άλλοδατής κ.αϊ άδεια άσκήσεως τον 
γέλιματος.

Διά τής τσα,ρ. 3 σκοτείται ή ενταξις νσταλλήλων τον Οίκον 
Ναύτου εις τάς τιροδλετομένας καί’ μή τληρωΔείσας είσέτ: 
Δέσεις Κλάδ-ον ΑΡ-3 χειριστών—έμοανιστών—τταρασκενα- 
στών Ακτινολογικού Έργαστηρί-ον. Διά τον νόμον 318/197G 
έτεδιώχΔη ή τακτοτοέησις εις τάς ο:’ αυτού τροδλετομένας 
Δέσεις μόνιμόν τροσωτικού τών ή:η έτσι μακ.ρόν ύτηρετούντων 
έτσι σνμόάσε: άορίστον χρόνον και έργασΔέντων διά τόν Οίκον 
Σ’αντον. Πλήν όμως οί έμρχ/ισταί τον ακτινολογικού εργα
στηρίου τρ οσληρνέντες κατ’ έτος 1971 μέ άττολντήριον Γυ
μνασίου καί Πτνχίον Σχολής Βοηνών ’Ιατρικών Εταγγελ
μάτων δεν κατέστη δυνατόν οιά τντικοΰς λόγον; να μονιμο- 
τοιηΔούν καί έντχ/Δονν εις Δέσεις Κλάδου ΑΡ—3 τα:ά την 
μακράν καί ενόοκιμον ντηρεσίχ/ των καί έμτειριχ/. Διά τόν 
λόγσν αυτόν καί έτειοή είναι ή μόνη κατηγορία τών εργαζο
μένων εις Ο.Ν.. ή ότοία οέν ένεταχΔη εις τάς Δέσεις μονί
μων ώς έτεδιώχΔη ντο τον νόμον 318. 1976. λαμδάνετα: μέ
ριμνα έντάσεώς των εις τάς Δέσεις τον Κλαοον ΑΡ-3.

Διά τής ταρ. 4 σκοτείται ή εις έκτέλεσιν ρητής διατά- 
σεως τον άρΔρον G ταρ. ο τον νόμον 31S/197G άσράλισις 
τών μονίμων ιατρών Οίκον Ναντον εις το Ι.Κ.Α. ο: νταγω- 
γής των εις τάς διατάσεις τον άρΔρον 4 τον νόμον 941/1979 
(ΦΗΚ 154 AV1979). Εις τήν άσράλισιν αυτήν ντάγονται. 
κατ' αρχή·/ οί οιορισΔέντες εις οργανικά; Δέσεις κατ έραρ- 
μογήν τής ταραγράρον 1 τον άρΔρον 3 τον νόμον 318/1970 
ιατροί. Ύτάγοντα: ετίσης καί οί ιατροί ο! τεριληρΔέντες 
εις τάς ιδίας ώς άνωτέρω διατάσεις τον νόμον 318 Ί 970 
κατ' έσαρμογήν τής ταραγράσον 3 τον άρΔρον 3 αντον. ώς 
άτομχκρν/Δέντες λόγω όσιον ηλικίας μέχρι 31.12.1975.

30. Διά τον άρΔρον 30 καΔιεροντα: τό τρώτον οικαίωμα 
τον νχντικον ότως ντο ώρισμένας τροντοΔέσεις τραγματο- 
τοιεί έσ αγοράν καί καταχώρισιν εί; τήν μερίοα τον ώρισσμέ- 
νον χ?ά/ον άσΔενείας. ντολογιζομένον τόσο·/ οιά τήν Δεμελίω- 
σιν όσον καί τήν έτανσησιν σν/τασιοοοτικον οικαιώματος.

31. Διά τον άρΔρον 31 καΔιεροντα: άνάγνώρίσις καί ϊι-
καίωμα έσαγοράς τής σιαννΔείσης εν έςεόρεία ύτηρεσίας· 
τών ναυτικών, τρός έτανσησιν μόνον τής σν/τάζεως, ά/εν 
χρονικού τι·/ός τεριορισμον διά; τροτοτοιήσεως τής ήοη ίσχν- 
ονσης όιατάσεως ή ότοία τροόλέτε: ά'/αγνώρισιν τής έςε-
ορείας μό·/ον οιά τόν άτό 28 Οκτωΐρίον 1940 μέχρι 31 Δε- 
κεμόρίον 1949 ώς καί κατά τήν έτιστράτενσιν 1974 χρόνον. 
Το τροτοτοιοννενον άοΔσον 37. ταράτσαςος 1 έίαςιον ν' τον 
Κ Ν. 792/1978 έχε:' ώς έσ.ής:

ΆρΔρο// 37.
γ) χρόνον ύτηρεσίας οιαννΔόντος έν έοεορεία κ.α! ονχί έν 

Δητεία εις τάς Ένότλονς Δυνάμεις, τό Λιμενικόν Σώμα τά 
Σώματα Άσςαλείας κατά τήν άτό 28 Όκτωόρίον 1940 μέ
χρι 31 Δεκεμόρίον 1949 τερίοόον καί κατά τήν έτιστράτευ- 
σιν τοό 1974.

32. Διά τού άρΔρον 32 οιά τού ότοίοο «ίσάγεται νόα ϊιά- 
τασις, σκοτείται ή ρνΔμισις χνντασιΌΪοτικών τινών Δεμάτων 
τροσωτικού τής Πλοηγικής Υτηρεσίας τά ότοία άνόκυόαν 
λόγω τής μέχρι σήμερον νομοΔετικής των καλνΔεως. Ε::ι- 
κώτερον οιά τής ταραγράρον 1 ρνΔμίζετα: τό χρονίζον Δέμα; 
τέντε τέως ϋταλήλων τής Πλοηγικής Ύτηρεσίας. ο! ότοίοο 
κατά τόν χρόνον τής άτοχωρήσεώς των εκ. τής Υτηρεσίας. 
μολονότι είχον καταόάλλει τάς κεκχ/ονισμένας κρατήσεις..

-θύσεμ:ας έτνχον εκ τού -Κεοα/,αίον Πλοηγικής Ύτηρεσίας 
έτικονρικής σνντάσεως, διότι δεν είχον σνμτληρώσε: 25ετή 
ντηρεσίαν εις τήν Πλοηγικήν Ύτηρεσίαν.

Διά τής ταραγράρον 2 ρνΔμίζετα: τό Δέμα τών ντέρ τού 
(«Κεραλαίον . Π /.οηγικής Ύτηρεσίας» .κρατήσεων τών ετι- 
κονροκώς εις τούτο ήσρ-αλισμένων νταλλήλων τής Πλοηγι- 
κ.ής Ύτηρεσίας καί τούτο οιά λόγους ίσης μεταχετρίσεως.. 
καΔ’ όσον -ήμερο·/ εις άριΔμόν ν-αλ7.ήλων έτιιόάλ'/,ονται κρα
τήσεις 4.75% εις άλλους όέ 3%.

Διά τής ταραγράρον αυτής τροτοτοιείτα: ή οιάτασις τής 
ταραγράρον 4 τού άρ·Δρο·ν 14 τού Νόμον 31-42/1955, τό κει- 
μενον τής ότοίας έχε: ώς άκολον-Δως:

Ν. 3142/1955.

ΆρΔρον 14 ταρχρρ. 4:
«Τό έσ ύτα/.λήύ.ων διοικητικόν τροσωτικόν τής Π .1’. 

άσραλίζετα: ντοχρεωτικώ; εις τό Ιν.Π.Υ· έτΐ καταδολή είσ- 
ρορών αίτινες ορίζοντα: οιά Β. Δ/των καί δεν δννανται νά 
είναι κατώτερα: τών καταδαλλομένων ταρά τών εις τό Ι.Κ.Α. 
ήσραλισμόνων».

Διά τής τα:χ;ράρον 3. ρνΔμίζετα: τό άτό μακρού χρόνον 
αίτημα τών ντερηλίκ.ων σνντασιονχων τον ετικουρικον Τα
μείου, οι ότοίοι, έλλείΔει Νομο-Δετικής ρν-Δμισεως λαμδάνονν 
έτ: συνόλου 44. είκοσι τέντε έσ αυτών άτο τού ετονς 19G4, 
έτικον:ικήν σνντασιν δρχ. 750 μηνιαίως. έσ άτό δρχ. 750 έως 
ορχ. 1-500 καί δέκα τρεις άτό δρχ. 1500 έως δρχ. 3.500. 
II ροδλέττετα: έτΐ τ/.έον ότι τά κατώτατα όρια τής έτικον- 
ρτκής σνντάσεως ώς καί α! χορηγούμενα: έκάστοτε ανσήσεις 
Δά ρνΔμίζονται διά κοινής άτοράσεως τών Υτσν.ργών Οικο
νομικών καί Έμτορικής Ναυτιλίας μετά σάαρω·/θν γ·ώμη/ 
τού Συμβουλίου Πλοη-;ικής Ύτηρεσίας.

Εκ τών ώς άνω διατάσεων ούδεμία έτ:δαρυνσις τροκαλει- 
τα: εις τόν Κρατικόν τροΰτολογισχόν. δεδομένου ότι ή Πλοη
γική Ύτηρεσία είναι άτοτ/,εντρωμένη οικονομικώς Δημοσία 
Ύτηρεσία. διαΔέτουσα ίδιον Κεράλαιον ότό τόν τίτλον «Κε- 
ράλαιο·/ Πλοηγικής Υτηρεσίας» (άρΔρον 19 τού Ν. 314- 
1955'. Ή μέλλοντα νά τροκνΔη δατάνη καλνττεται τλή- 
ρως εκ τών κατ' έτος τλεονασματων τά ότοία ταρονσιαζονν 
ο! οικείο: ισολογισμοί-

33. Διά τού άρΔρον 33 είσά-ρετα: νέα οιάτασις διά τής 
•ότοίας τίΔ-ετσ: τεριορισμός εις τήν άνεν όσιον τίνος χ/αγ·/ώ- 
ρισιν και έσαγοράν ώς «τραγματικής ναυτικής ντησοσ!7ς" 
τής άτοκτωμένης έτ! τ/.οίων ώρισμένων κατηγοριών εκτε- 
λονντων τλόας. ώς έτ: τό τολν ολίγους μήνας κατ έτος. 
Διά τής ταραγράρον I τεριορίζετα: κατ" άρχήν τό δικαίωμα
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τών ναυτικών των ζρετκομ'.,εντων χικαιοκογητικα ζναγ·νω- 
τίτχως νζηρεχίζς ώς έιζννομένης έζι ζλοίων τή ; κζτηγε- 
ώζς των ο·3ζλζμηγών» φερόντων Ξένην χημαίζν. όζως άνζ- 
-•νωχίχενν έλόκληρον τήν φερεμένην /. ζτ έτος ώς έιζννομένην 
-),ήτη 1 2μηνον ύζηρεχιζν. ΕΞ έζιχήμων χτατ'.ττικών ζροκν- 
-τε: έτ: εί ζρζγματοζειεΰντες ·3αλαζζίαν νζηρεχίζν έζ: ζ-εν- 
τεζόρων -λείων, ζνμζληρώνονν κατά μέχον όρον κατ

Ί.ιτζ'.τ* jζτ.ζιζ: αν. Οντιο τί-3ενται οί τε/.εν-
:ίζτ/ actcav */.ai: άζεκτεΰν ένχχερώς ζρζγμζ-
j-r.p-jtr; ::a χνμζλήρωχ’.ν ζρεχόντων ζρες
εν αντί τών ίρ^■ζζνμένοΰν έζ: ·3ζλαμηγών νζέ

•χί -ς·αγ·α.ατ:ν.ττ> κίκηχ:ν έν -3ζλάττη ζεριωρι-
χμένον χρόνον κατ' έτος. Αιά τέν λόγον ζύτέν τροζοζο:είται ή 
ζζρ. 12 τοΰ άρ·3ρον 37 τοΰ Κ.Χ. 792/1978 ή μή ζροελε· 
ττενχα εϋέένα ζερ:ορ;χμόν. Τέ κείμενον ζύτής εχε: ώς άκο-
λού·3ως: Κ.Χ· 792/19(8. ε

Άρ-3ρεν 37.

2' χρόνε"j ύζηρετι ας έιανε-νέντος έζ: ζ/.οίων νζέ Ξένη·" 
zr-j.7-.Ti τνμεεβ/.ημένων ή μή άτφζ/.ιχτικώς μετά τοΰ Ν.Λ.Τ...

Αιά τέν :ϊ:ον λόγον ττ2λΐ; ά.αγνωριζεμένη ώς «ζραγμζτική 
νζετική νζηρεχίζ» -fj_s.pt ζλοίων έττό ^ένρχ 7τχΐ2;2·ν ενργχκεμέ-. 
νων εν ζαροζλιχμώ έιανεομένη νζτ,ρεχία. Πρές τούτο κ,ζτζρ- 
γείτ2: ή τελευταία ζερίοέος τής ζζρ. 7 τεϋ άρ-3: ευ 53 Κ.Χ. 
792/1978 έχου-χα ώς άκολο·ύ-3ως:

Ή ζα.ροϋτζ ζζράγραφος ιχχύε: κζ: έιά τούς ναυτικούς νζη- 
,ρετε·]ντ2ς έζί ζλοίων νζέ ςένην χημαίαν μόνον έφ' όχον τζϋτζ 
είν2ι άχφζλ:χτ:κώς χεμβεβλημένα ;χετά τοΰ Ν.Α.Τ.

Α:ά τής ζαρ. 3 ορίζεται ότ: ζροκειμένου ζε-ρ: ττ/.oitον νζέ 
έλληνικήν χημαί αν εύριχκομένων εις ζζροζλιχμέν έύνζτα: νά 
άναγνωριχ-ί-ε: ώς «ζρζγματική ναυτική ύζημετία» μόνον ύζη- 
ρ εχιζ ές μηνών -/.ζτ’ έτος, τροζοζοιουμέν-ης οϋτω τής μή ζρε- 
βλεζονχης οϋέένα ττεριοριτμέν ειζζάΞ.εως τής ζ,ρώτης —ερ:ό- 
ϊου τής ζαρ. 7 τοΰ zp-Spcv 53 Κ.Χ. 792/1978 ή όζοία εχε: 
ώς άκολεύ·3ως:

7. Άζογεγραμμένο: ναυτικοί εργαζόμενο: έζ! ελληνικών 
ζλοίων μή οντων έφωέιατμένων τροοωρ ινώς (λόγω ζαιροζλ:- 
χμοΰ. έζ:τκενών κ.λ.ζ.) έιά ναυτολογίου καταβάλλουν εΐχφε- 
ράς άντιχτοίχονς ζρές τέ άζοέε:·/τ-.ν.έν ναυτικής ίκζνότητος 
οϋτινος είνζ: κάτοχο: καί ττρές τήν κζτηγο-ρίζ·/ τοΰ ζ/,είεο ές·' 
ον έργάζεντζ:. τής εζ: τών το ιόντων ζλοίων νζηρεοίζς των 
νεωρεεμένης ώς «ζρζγμκτικής νζντ-.κής νζη,ρετίζς», μόνον 
άζέ ζλενρ2ς άτεζλίτεώς των ε:ς Ν.Α.Τ.

34. Α:ά τοΰ άρ-νρεν 34 ζζράγρζςος 1 έζ’.ε-.ώκετζ: ή κζλν- 
τέρζ ζρεττζτίζ τών r-μεερόντων τε·ΰ Ν.Α.Τ. ά τή-ζ εΐτζρζ- 
ς:ν τών έΞ είτεερών έ:ε:λών ζρος τΰτέ κζ: έγκζίρον κ:νή- 
ζεως. ότάκ:ς άζζ'.τεΓτζ:. τής ϊ'.ζέικζζίζς ζζρζζομζής ε:ς τέ 
Αημότ'.ον ΤζμεΓον. Ή ανάγκη εϊτζγωγής τής νέας ειζτάΞεως 
ττροκνζτε: άζέ τή( ε:τζίττωτ-.ν ότι ώριζμένο: όοειλετζι μετζ- 
βζλ/.ονν ε-.ε'λΰν-ντ’.ν τής έζ:χε:ρήτεως ή τής κζτε-.κίζς χωρίς 
νά γνωττοζοιοΰν ε:ς τέ Ν.Α.Τ. τήν μετζόο/,ήν ζέτήν. Οντω 
το Ν.Α.Τ. ενρίζκετζι ζρέ ϊνζχερειών ε-.ά τή-; όεεαίωτιν τής 
όςειλής ε:ς τέ Αημότιον ΤζμεΓον κα·5’ όζον άζζιτείτα: ή ζροη- 
γονμό’/η κο:νοζο!ηζ:ς εις τέν όςε-./.ετην ζλοιοκτήτην ή Ικζρό- 
ζωζον τον τον «φνλλον έκκζ-ΰζρίζεως» ώς νομίμου κζ: έκτε/.ε- 
ϊ-τοϋ τ:τλοε> κζτά τά zp-Spz 89 ζζρ. 4 κζ: 90 ζζρ. 1|έ τον 
Κ.Ν. 792/1978. Αεά τής νέζς οιζτάςεως ή έζίοοζ-.ς ·3·εωρεί- 
τζ: νεμίμως γενομενη εις τήν εις τέ Χ.Α.Τ. άρχ:κώς εηλω- 
·3εΓζζ·( ::εν·3ν'(ζ:ν.

Α:ζ τής ζζρζγράρεν 2 τροζοζοιείτζ: ή ο:άτζς:ς τής ζζρ. 
5 τον άρνρον 89 Κ.Χ. 792/1978 κζ: με:εντζ: εις τρίμηνον η 
εν ζΰτώ ζρεελεζεμενη έςά;χη·/ος ζροίετμία ά-(ζ·3·εωρήτεως 
τών ζνλλων έκκζ-Αζρίτεως ζρές εζίτζεντιν τής ζχετ-.κής ε:ζ- 
οικζτ:ζς κζ: τών ζζρεζομενων έκ-κρεμοτήτων. Τέ κείμενον τής 
τροζεζο:ονμένης ϊιζτάζεως εχε: ώς άκολον-5ως:

Άρ·3?ον 89.
ο. Εζ: τών έζ: άζεεείΞε: κο:νοζο:ον;χενων φύλλων έκ/.ζ-νζ- 

Ρ'-ζεως έζιτρέζετζ: ή νζοβολή ζίτήτεως ά'/ζ-Αεωρή-ζεως τού- 
των, έντές έςζμήνον άζέ τής κατά τά ώς ζνω κο:νοζο:ήτεως.

Τέ ::καίωμζ τής άνζ-ΰεωρήζεεος εέν άνζζτέλ/.ε: τή-; νζοχρεω- 
τ:ν έΞεφ/.ήζεως τεϋ χρεωττ-.κεϋ νζολοίζον τον φύλλου έκκζ- 
νζρίτεως οεέε τήν έζιόολήν ζροζ-ύέτων τελών.

35. Αιά τον άρ-ύρον 35 είζ-άγετζ: νέζ έ:άταΞ:ς ζρές κάλν- 
·έ:ν τεν έζιζημζννέντες κενόν εκ τής μετά τήν άζογρζφήν κζί 
έφοέιζτμεύ ::ζ νζντικεϋ φνλλζείον τημε-.οεμένης άζοχής εκ 
τής άζζζχε’/.ήζεοίς εις τέ νζντ:κέν έζάγγελμα ώρ'.ζμένων ζρε- 
ζώζων τά έζείζ ίμφζν:ζεντζ: ζρές έργζτίζ·/ έζ: ζλοίων μετά 
μζκρέν χρόνον ότε είνζ: άμφίεελεν έά/ έΞζν.ο7.</ν-3ούν νά νφί- 
-τζ-χτα: ζ: ζρονζονέζε:ς υγείας, ϊ/,ζνότητες κλζ. ζ: νφ’.ττάμε- 
νζ: κατά τήν άρχική; άζογρζφήν. Α:ά τής ζζρζγράφον 2 ζα- 
ρεχετζ: έΞεοποεότητ·.ς ρν-ΰμίτεως ε:- άζοφάζ-εοιν τον 'Γζονρ- 
γεν τών ζζρεζομενων :ημ:ονργουμένων εεντερεούτης φντεεος 
•νεμάτων.

36. Αιά τον άρ-νρεν 36 (ζζρ. 1) έζ:::ώκ-ετζ: ή εννζτότης 
εήελίςεως νζζλ/.ήλων Κλάέεν ΑΤΙ τον Ν.Α.Τ. ο: έζο’ο: 
λόγω τής γενεμένης μετζφορά; ε-ύο ·ν·ίτεων εζ/μεν 3ον· -2εν 
εις τέν Κλάέεν ΑΡ2. εέν έύνζντζ: νά έΞελ:χ-3οϋν έν ζντινε- 
τε: μέ τους μή ζτνχ-.εύχονς νζζ/.λήλ/.ονς τοΰ Κλάέεν ΑΡ2 
έ ημ: ον ρ γ οε μ εν ε ν οντω ζρεε/.ήμζτος έκ τής ά-Κτον ίζ-3μολο- 
γ:κής έςελίζεως κζ: έή ε:ς βάρος ζτνχ:ονχων νζζλλήλων. 
Διά τής έ:ζτάςεως ζύτής έεν ζροκζ/,είτζ: οικονομική έζ:βζ- 
,ρεντ’ς έεέομένον ότ: λόγω τεϋ μικρού άρ:·5μοΰ νέτεων έζ: βζ- 
-3μο:ς 3ω-—2ω οί έζ: 4<ρ βζ-3μώ νζάλληλοι -3ά ζροζχ·νοϋν 
μ:τ-5θλογ:κώς ε:ς τέν 3εν βζ-3μον κζτ' έφαρμογή/ τών έ:ατά- 
Ξεων τοΰ Ν. 887/1979. ;

Α:ά τής ζζρζγράφον 2 σκεζείτα: ή ά/εν άΞιελόγεν οικονο
μικής έζ'.βζρύντεως ά/ζκζτζ/ομή τών -ΰέτεων κζ: μείωτ'.ς 
τριών Αέτεων τοΰ κλάέεν ΜΕΙ ν>τ)τ: αύΞήτεως ίτον άρ:-5μοΰ 
•ΰέτεων Κλάέεν ΜΕ5 χε:ρ:ττών έ:2τρητικών μηχζ/ών ζρές 
έν:ζχνχ:ν τής 3 Γ ηχ ζ νογρ ζ φ: κ ή ς 'Γζηρε-ίας τοΰ Ν.Α.Τ. ή 
οζοία ζζροντιάζε: κενά.

Α:ά τής ζζρζγράφον 3 ζκοζείτζ: ή άρτ:ς ένζχερειών εις τήν 
έΞέλ'.Ξιν τών άνην.όντων εις τέν Κλάέεν ΑΤΙ Α:ο:κητ:κέν— 
Λογ:*τ:κέν έκ τής μειώτεως τών έζί βα·5αώ 5ω—4ω -3ετεων 
κατά τέττζρζς (4) λόγω μεταφοράς αντών ε:ς τέ-; Κλάέον 
ΑΡ2 Α:ο:κητ:κέν—Λογ:ττ:κόν. Έκ τής αύςήχεως αυτής ού- 
οεμία έζέρχετα: οικονομική έζ:βάρνντ:ς κζ·3’ όχον βαχε: τοΰ 
νόμον 887/1979 ζρζγχζτεζε-.είτζι μ:χ·3ολογ:κή ζροζγωγή 
τών νζζλλήλων τοΰ 6ον 6ζ·5μοΰ ούτως ή άλλως. Το κείμενον 
τών τροζοζοιοεμένων έιζτάΞεων εχε: ώς άκολον-3ως:

Νόμος 458/1976.

Άρ·3?ον 3.
Α:άρ-3ρωχ:ς -3έχεων.

Αϊ ·3έχεις τεΰ ζάχης φύχεως ζρεχωζικεΰ τοΰ Ν.Α.Τ. έιζρ- 
-3ρεΰντζ: ώς άκελεύ-3ως:

Α. Κεντρικών Ύζηρετιών.

Ε ΜΟΝΙΜΟΙ
Κλάέε: Άνωτάτης Έκζζιϊεύχεως (AT).
Κλάέες ΑΤΙ Διοικητικές—Λεγιχτικός.

Τεχχαρες (4) -3έχεις έζ: β2-3μο:ς 3ω—2ω.
Αέκζ (1(>) -3έχεις έζ: βζ·^με:ς 5ω—4ω.
Τεχχζράκεντα έύε (42) ·3έχεις έζ: ίζ·3μοίς 8ω—6ω.

Νόμος 458/1976.

Άρ-3 ρεν 1.
Κλάέες ΑΤ5 'Αναλυτών Σνχτημάτων—Π ρεγραμμζτ.χτών.

Μία (1) -3έχ:ς έζ: 6ζ-3μοίς 3ω—2ω.
Αύο (2) -3έιε:ς έζ: βζ-3μοίς 7ω—4ω.

Κλάέε: 'Ανωτέρζς Έκζζιϊεύχεως (ΑΡ).
Κλαέος API 'Τζεμηχζ-/ι·/.ών.

Αύο (2) -άέχεις έζί ία·3με:ς 8ω—6ω ές ών μία (1) -3έχ:ς 
ζελ:τ:κεΰ 'ΤζεμηχΓ/ΐκεΰ κζ: μία (1) -3έχ:ς ήλεκτρολόγον 
'Τζομηχζνικοΰ.

Κλάέε: Μέχης Έκζζιέεύζειος (3ΙΕ).
Κλάέες ΜΕΙ Διοικητικές—Λογιχτικός.

Εϊκοχ: μία (21) ·3έτε:ς έζ: βαβηχοίς 5ω—4ω.
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'&JW ϊέκα οκτώ (118)3έσε:ς έζί ίαάμοίς ΙΟω—Οω.
Κ/.άϊος ΜΕ2 Βοηάών Προγρσμμστ:στών—Άναλογ:στών.
Μία (1) 4έσ:ς έζί-ΐαάμοίς δω—4ω.
Τέσσαρες (4) Δέσεις έζί ίαάμοίς ΙΟω—6ω.
Ώς ϊεντερος εισαγωγικός όαάμός όρίζετα: ό 9:;.

Κλάόος ΜΒ3 Βοηάών Μεταφεαστών Ξενο-'λώσσον 
:Αλ ληλογραφίας.

Μία (1) νέσ:ς έζί βαάμοίς ΙΟω—6ο.
Ώς όεντερος εισαγωγικός όαάμός όρίζετα: ό 9ες. 
ΐρ.ά!ϊο.ς ΜΕ4 Δακτνλογράφων—Χε:ρ:στών ΤΕΛΕΞ.

Μία (1) ·5έσ:ς έζί όαάμοίς δω—4ω.
Έζτά (7) Δέσεις έζί ίαάμοίς ΙΟω—6ω.

Κλάϊος ΜΕδ Χειριστών Δ:ατρητ:κών Μηχανών — 
Ήλε·/.τρον:·/.όν Υζολογιστών.

Τρεις (3) Δέσεις έζί όαΔμοίς δω—4ω.
Δέκα έζτά (17) -θέτεις έζί όαΔμοίς ΙΟω—6ω.
Δ:ά τής ζαρ. 4 αΰίςά/οντα: αί 'θέτεις των νζηρετονντων ε!ς 

ΝΑΤ όόηγών αυτοκινήτων άζό 2 ε!ς δ λόγω τής άζοκτήσεως 
τελευταίως νζό τον ΝΑΤ 2 Λεωφορείων ο:ά την μεταφοράν 
τον ζροσωζ:κον καί ένός έζ’.όατηγον αυτοκινήτου ώστε αί ζρο- 
βλεζόμενα; νζό τον άρΔρον 3 τον νόμον 458/1976 2 Δέσεις 
να μη έζαρκονν ό:ά την κίνητ:ν των έν λόγω μίτων.

Δ:ά τής ζαραγράφον 5 σκάζ ει τα: ή όικαίσ άντίμετώζ:::ς 
ζ>εριζτώσεω<ς έκτάκτον ύζαλλήλου τον ΝΛ.Τ. ό όζοίος λό- 
γφ κα/νττερήχεων -είςτήν ο:αϊ:κ.α*σ!αν καί ενώ ή έζ:λογή 
κα*: άζόφασις τον Δ.Σ. τον Ν.Α.Τ., είχον ζραγματοζοιηΔε: 
ζρό τής 31ης Δεκεμί,ρίον 1.973 έν τούτοις cεν είχε καταστεί 
ίννατή ή μον:μ/οίησίς τον ίιά τον νόμον 438/1976 λόγω τής 
ζερ αιώσεως τής τνζικής ο:α::κασίας καί έγκρίτεως νζό τον 
Υ.Ε.Ν*. μετά τήν ημερομηνίαν αυτήν.

37. Δ:ά τον άρΔρον 37 τροζοζΌ'-είτα: καί άντεκαΔίστατα: 
ή ζαρ. 3 τον άρΑιρον 37 Κ.Ν. 792/1978, ζαρατίΔετα: όέ 
μέ την ό»ρΔήν ο:ατνζωσ:ν ολόκληρον το κείμενον τής ζαρ. 3 
μετά την κέαν ρνΔμ:σ:ν, ουοομένον δτ-t κ,ατά την κωοικοζοίη- 
σ:ν είχσν ζαραλείφΔεί ώρισμένο: στίχοι.

'Δία τον έοαο:·σν *α' αί εισφορά: των έίςαγοραζομένων νζη- 
μεσιαν ζιραηματοζοίη-Δείσιαν έζί μή σαμίεόλημένων ζλοίων νζό 
αενην σημαίαν. ορίζοντα: κατά τέσσαρας μονάοας υψηλότερα; 
αζο τας άντ: στοίχους εισφοράς τών ζνμ&εί/.ημένων ζλοίων. 
Ήϊη·ϊ:ά τον νζ’ άρ:Δ. 765/1979 Π.Δ. κατηργήΔη το ο:καί- 
ωμα^ έααγοράς νζηρεσίας άζοκτωμένης έζί μή συμβεβλημένων 
ζλο*:ων νζό Ξένην σημαίαν. Έφ' ότον τά νζό ελληνικήν ση- 
μα:αν ώς και τά συμβεβλημένα μέ τό ΝΑΤ ζλοία καταβάλ
λουν φορολογίαν τά ζρώτα καί τήν είτο-ο.ρ άν τον νόμον 29/ 
19/δ τά οεντερ-α. τά μή συμβεβλημένα ζλοία έκμεταλλενον- 
τα: αοαζανως τά ζροσόντα τών ελλήνων ναντ:κών αν εν ονοε- 
μ:άς έγγνήτεως ε:ς τά ζλειστα έζ αυτών άζό ζλενράς άτοα- 
/.ε:ας ναντ:ζλο:ας. τνννηκών ένο:α:τήαεως. ο:α£:ώτεως κλζ.

Δ:ά τον έοαοίον 6 έρίζετα: ή έννοια τον ζνντα=:οόοτ:κον 
μιοΔον ζλοίων Β'. κατηγορίας 5χ: ώς κατ’ άρχήν κα·ό:ερώνη 
το ζρώτον ο:ά τον Ν.Δ. 152/1974 άλλ ώς ο:αμοροοντα: ::ά 
τών μετέζε'.τα ανζήσεων. Τό κείμε·/ον τής τροζοζοιονμένης 
κα! ά-/τοκα·ό·.ατωμένης ό:ατάζεως τής ζαρ. 3 έχε: ώς έςής:

”Αρ-όρον 37.
3. Ή έζαγορά ένεργείτα: α) εις τήν ζερίζτωτιν α' τής 

ζαρ. Ιτον ζαρόντος άρ-Spov έζί τή καταοολή τών όοε:λομένων 
ό:ά τον έζαγοραζόμενον χρό·/ον καί τή/ ε:ό:κότητα νο’ ήν έκ- 
τή4·η τών νζέρ ΝΑΤ. ΤΠΑΕΝ καί λο:ζών ζαρά τώ Ν.Α.Τ. 
Κεφαλαίων καί Λογαριασμών εισφορών ζλοοοκτήτον καί ναν- 
τ:κον τών οσχνονσών κατά τον χρόνον τής έζα-Όΐοά; έζί τον 
κ.ατα το άρ-5ρον 16 τον ζ αρό·· το ς νόμον σννταζ:οόοτ:κον μ:σ·>ον 
ζλοίων Β' κατηγορίας, ώς οντος έκάστοτε ό:αμτρφοντα:. έφ’ 
όσα/ ή καταόολή τών εισφορών ζραγμ3τοζο:ηνή έντός ζροόε- 
σμίας έ'/ός έτονς άζό τής ισχνός τον Ν. 485/J976 (29.11. 
Τ9/6). Δια τή/ κατά τά ανωτέρω έζαγορά-/ ο: έν τώ Πο
λεμικό Ναντικώ όα-όμοί λογίζοντα: ά·/τ:στο:χονντες:

I. Ο*! ά·/ώτερο: τον ΤΤζοζλο:άρχον Π .Ν. ζρός Πλοίαρχον
II. ό τον Ύζοζλο:άρχον Π .Ν. ζρός Ύζοζλοταρχον Ε.Ν.

III. ό τον Αν·5νζοζ/.ο:άρχον καί Σημαιοφόρον II .Ν. ζρός 
Άνίνζ’οζλοίζρχον Ε.Ν.

IV) ό τον Av-Sνζασζ:στον καί Ύζα'ζ :ωματ:κον Π .Ν. 
ζρός Νανκ/.ηρςν Ε.Ν·

V) ό τον Διόζοο 
ζρός Ναύτην Ε/Ν.

Η ά/ωτερω άντ:σ 
λ·ο:ζών Κλάόων τών 
ών α: ζερ:ζτώσε:ς γ' 
τούς έζομο'.ονμένονς 
6α·όμονς Πολεμ.:κον

ζτνχιονχον Ναντον καί Ναύτον Π .Ν.

το:χ!α ισχνέ: κ.α: ο:ά τον ο £ α-όμονς τών 
Ενόζλων Δννάμεων κ.α: Σωμάτων ζερ! 
καί ό' τής zap. 1 τον ζαρόντος άρ-ύρον 
ζρός τούς έν τώ ζροηγο.μένω έόαφίω 
Ναντ:κον.

38. Δ:ά τής ο:ατάζεως τον άρνρον 38 τροζοζο:ονντα: καί 
άντ*.κα·όίστα/ται αί ζαράγραφο: 3 καί δ τον άρ-όρον 14 τον| 
Κ.Ν· 792/1978. Δ:ά τής τροζοζ-οιήτεως τής ζαρ. 3 ή ήοη 
ίσχνονσα όμοια ζαρά-ρραφος λαιμόά/ε: τήν όρ·ύή/ ο:ατνζωσ;ν 
ό>ς ζρός τήν ζραγματοζο’.ονμενην νζηρεσία/ μετά τήν καύ·:έ- 
ρωσ:ν ο:ά τον νάνου 792/1978 έννο:αν τής «σννάετσκής νζη- 
ρεσίας». Δ:ά τής τροζοζο:ήσεως τής ζα.ραγράφου δ έζεκτεί- 
νετα: ή έφαρμογή τών ζερ: σνν·ύετ:κής νζηρεσίας 2:ατάζεων 
καί εις τήν ο:κογένε:α/ τον άανόντος ντντ:κον ώστε καί αντή 
νά καάίστατα: ϊ:κα:ονχος σνντάςεως καί οχ: μόνον ό έν ενερ- 
γεία ναντικός ό έςερχόμενος τ·:ϋ ναντσ/.ον εζαγέλματο-ς. λόγω 
ανικανότητες ζρός έργασίαν μέ τήν ίόίαν «σα/άετ:κήν νζη- 
ρεσίαν». Τό κείμενον τών τροζοζο:ονμένων καί ά/τ:καν:στιο- 
μένων ο:ατάζεων έχε: ώς έζής:— ------- ----------

Άράρον 14.
3, Χορηγείται σά/ταΗ:ς άνικα/ότητος εις τον καΈ.στάμε- 

νεν έ= οίασοήζο'τε αίτιας άζολντως ή σχετικός άνίκανον ναυ
τία ;/, έφ’ όσο·/ έχε: σνμζληρώσε: «ζραγματ:ν.ή/ ναντ:κή/ άζη- 
ρεσ αν» εκατόν όγοοηκοντα (180) μηνών.

5. Χορηγείται σννταζ:ς -όα/άτον εις τήν οικογένειαν ναυ
τικόν. έφ’ όσον ό άζοάανών ναντ:κ.ός κατά τόν χρό/ον τον άα
ν ά τον τον έκέκτητο «ζραγματοκήν ναυτικήν νζηρεσίαν» έκα- 
τόν όγϊοήκοντα (180) τουλάχιστον μηνών.

39. Δ:ά τον άρ-υρον 39 τροζοζοιείτα: καί άντοκαάίστατα: 
τό ap-Spov 18 τον νόμου 792/1978 ζρός τόν σκοζόν όζως 
καταστεί ζ/.έον ονσ:αστ:κή κα! ζραγματοζο:ήσιμος ή σννορο-
μη των Τ ζη:εσ:ων •γ·'·»
ρετ:κων α·/α·;κων κο:νων:κη:

αντας υζαλ/.η/.ονς εζ: ε:α:- 
ο!κογενε:ακής κλζ. φνσεως. 

Δ:ά τής ζαραγράφον 2 άντ:μετωζίζετα: ή ό/.ως άϊαζά/ως ί:ά 
τούς οικείους φορείς καί ό:’ ύζοχρεωτ:κής ά/αγραφής ζοσο’ιν 
έν τώ οίκείω ζρονζολογοσμώ. μέρομνα ό:ά κάλνύ:ν σννήνων 
ά/αγκών τής κοινωνικής καί οικογενειακής ζωής τών νζαλ- 
λήλων.

40. Δ:ά τον άράρον 40 6ελτ:ον*/τα: α! ίσχύονσα: ζερ: 
ο:αοοχ:κής άσφα/.ίσεως Σ:ατάζεις καί κα-υ:ερονντα: ευμενέ
στερα: ζρονζο-υέζείς. Δ:’ είε:κούς λόγους άφορώ·/τας τάς 
ί::α:τέρας σνν-όήκας τον ναυτικόν έζαγγέλματος, τό Ν.Α.Τ. 
είχε έςα:ρε·5εί ο:ά ρητής ο’.ατάσεως τής ζαραγρ. 3 τον 
άράρον 3 άζό τής έφαρμογής τών ?:ατάςεων τον Ν.Δ. 
4202/1961 ζερ: ;:ατηρήσεως τών ο:κα:ωμάτων >.ο:νων:κής 
άσφα/.ίσεως έζί μεταόολής άσφαλ:στ:κον οίορέως. Έζενοή 
όμως ο κα·5 ολοκληρίαν άζοκλε:σμός έφαρμογής τής ο:α:ο- 
χσ/.ής άσφαλάσεως ύζό τον Ν.Α.Τ. έκρίάη άνεζ:ε:κής. κα- 
άωρίσάη :·. άτον Ν.Δ. 468/1974 ώς έλάχ:στον ορ:ο·/ ή 
1 θετής ζρονζηρεσία εις τό ναντ:κόν έζάγγελμα. Ήοη μετά 
τήν έζέτασ:ν καί τών οικονομικών οεοομένων. ή 1 θετής νζη- 
ρεσία με:οντα: άζό 1ης ’Ιανουάριον 1977 ε:ς δετή. ό:ά τής 
ζαραγρ. 1. Ό κανορ:σμός ώς έλαχόστου όρίον τής δετούς 
νζηρεσίας εις τό ναυτικόν έζάγγε/.μα. κρίνετα: ώς άζολν
τως ::κα:ολογημένος. Τό Κράτος καί τό Κεφάλαιο·/ Ναντ:- 
κής Έκζα::εύσεως ::αάέτ·ονν σηυαντ:κά ζοσά ϊ:ά τόν έζαγ-
γε/-ματ:κόν ζροσανατολ:σμόν ώρ:σμ·ένων ζροσώζων. Ενλο- 
γως εζομένως άζ:οντα: όζως τά ζρόσωζα αυτά άνταζοό<ο-
σονν εις τάς οαζάνας καί έτέρας φνσεως ο:ενκολννσε:ς ένα 
έλάχ’.στον χρόνον νζηρεσίας εις τήν ναντ:λίαν ζρός έζνζη- 
ρετησ:·/ ενρντέρων Κρατικών σκοζών κα! τών συμφερόντων 
τής Εάν.κής Οικονομίας.
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τα-υατιχης της οιατασεως
Ν-Δ. 4202/1961 τής έσ 
ΧΑΤ άπό τής έφαρμογής

Ι'^ντ^τ/μ^τ:; :*.α τη; y-
■ -- -*r.v,'U^7'j r:» rrnt.\'J· Y'J

Y.ZJ-

y.rv 7 TV 2TTi- :w:ov ιζ2·,ζζ7·'>

τα: ή ρύ-ύμισις προβλημα- 42. Διά τού άρύρου
χαρακτηρίΓΛού ώς άντισυν- όποιας παρέχεται έσουσ

παραγρ. 3 τού άρ-ύρου 3 τής άσςαλίσεως εις τό
σης κα-3 ολοκληρίαν <ό σώπων έργαζομενων έν
διατάσεων περί διαδοχικής νων γήρατος, ά/ικανότι
ήριον τού άρ·ύρου 100“ τού 43. Διά τού ά’ο-ύοου

7/19// άποτάσεώς του •όρου 4 τού Χ.Δ. 99/
/ μετασΰ Συμβουλίου Έπι- όνίσχυσις πρός άντιμετ
, έκρινε ώς ά/τισυνταγματι- τών μα-ύητών τών Ίδι
τού ΧΤΑ.Τ. άπό τής έταρ- κού Ναυτικού πρός τό</

:ω διά τής παρ. 2 έπεκτει- τσοπήν τών νέων εις τ

rat νέα ct άτας'. ς 2·.α της 
ά την έττέν.τααιν ς·.ά Π.Λ. 
τ’.ταενων κατηγοριών τγ:τ-
-r —·/¥/ ·Λ·ν “Λίν ν Λ'i-

νοντα: άναδρομικώς 2! ττερt 1 θετούς υπηρεσίας διατάςεις 
τού Χ.Δ. 468/1974 μέχρις ένάρσεως ισχύος τού Χ.Δ. 
4202/1961. κα-S’ όσον άλλως -3ά ήτο άνεπιεικές διά τούς 
μετά τό Ν/Δ. 468/1974 vi άπαιτεϊτα: 1 θετής υπηρεσία 
καί διά τούς προ αυτού κατά πολύ μειωμένη.

Διά τής παραγράφου 3 παρέχεται δικαίωμα όχι μόνον εις 
τούς εκδηλωσαντας και τυπικώς την ίοΰλησίν των ο:’ υπο
βολής αιτήσεως άλλά καί τους οΰσιαστικώς πληρούντας τάς 
οικείας προΰπο-ύέσεις καί μή ύποβαλόντας αιτησιν δ:' ίκανο- 
ποίησιν μή νομω — κατά τον χρόνον έκεΐνον — πραβλεπομέ- 
νου δικαιώματος.___ „__ ________  . _ _______ __  ___

Διά τής παραγράφου 4 παρέχεται δικαίωμα εις τούς λα- 
βόντας ιο άπαίς ά'ποζημίωσιν βάσει 10-15 ετών ύπηρεσιας 
μετασύ ετών 1961 - 1974 λόγω μή λειτουργίας διά τό 
Χ'.Α.Τ. τού λεσμού τής διαδοχικής άσφαλίσεως. όπως τύ- 
χουν συντάσεως, έφ’ ότον -ληροόν τάς ήδη καθορίζομε·/ας 
προύπο-όέτεις. j

Το κείμενον τού τροποποιούμενου άρ·3ρου 32 τού Κ.Ν. 
792/1978 έχε; ώς άκολο·Χ5ως:

Άρ-λρον 32. 1
Διαδοχική άσφάλισις.

1. Αί διατάσεις τοό Ν.Α. 4202/1961 «περί διατηφήσεως 
τών έκ τής κοινωνικής άσφαλίσεως δικαιωμάτων εις περι- 
πτωτε:ς μεταβολής ασφαλιστικού φορέως» έχουν έ-ραρμογήν 
κα: επί Ναυτικού ’Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.). έφ’ Sow 
ο επικαλούμενος τκότας έχε: συμπληρώσει δεκαετή τούλάχι- 
ττον ναυτικήν εργασίαν άσφαλιστέαν παρά τώ ΧΤ.Α.Τ.

2. Ι\2τ έσαίρεσιν, ή ν-ατά τήν προηγούμενης παράγραφον 
προυπούεσις ο εν άπα!τείτα: διά την, κατ’ εφαρμογήν τών 
οιατασεων περί διαδοχικής άσφαλίσεως, άναγνώρισιν δικαιώ
ματος συντάσεως λόγω αναπηρίας ή ·3ανάτου.

3. Μετά πενταετίαν από τής 18.6.1974 ή εν παραγράφφ 
1 τοό παρό/τος άρ βέρου βριζόμενη δεκαετής ναυτική ΰπηρε- 
τ:α δυνατα: διά Π. Α/τος έκδιδομένου προτάτε: 'Υπουργού 
Εμπορικής Νταυτ·.λ!ας καί κατόπιν γνωμοδοτήσεως τοό Συμ

βουλίου Εμπορικού Ναυτικοΰ νά με,ιούνται έτ: περαιτέρω, πε^ 
ρ:ο?:ζομένη κατ’ έλάχ'.ττον όρ:ον εις πενταετή τοιχύτην.

4. Από τής 18.6.1974 ένάρσεως τής ισχύος τού Ν.Δ. 
468/19
Χ.Δ. 4202/196 ε’

1 7 0)ν :::αν.τρων των τ: t ων 77 ρ C0-
6η τών έ·/.ά:τη; τάς:to ■s τώυ ir/:-
s-j; :ωτ·.·/.ών τ χολών Έ pty.vj
τςν col:τήτ:ως».

ετ7* άττο 2 :!ς 3 ό 7. ?όνς;

n καται;*'ειται ηή παράγραφος 3 τοό άρ-Χρου 3 το

41. Δ:ά τοό ίρ βέρου 41 είσάγετζ: νέα δ ι άτ α σ ι ς ο:ά τής 
οποίας. τκοπεΤτα: ή άπο· μορρή·^ επιδόματος μακροχρονίου 
ναλαττιας έργατίζς—πλέον τής ύπό τού αρ-λρου 33 Κ.Ν. 
<92/1978 προόλεπομένης—·ίελτ!ωτ:ς τής -ύέτεως τών τυν- 
ταςιουχων. οι όποιοι έπραγματοποίησα; ύπ-ηρετ!α< ώς μέλη 
—j ·γκ ε κ: ο τ ημ έ ν ου πληρώματος πλοίων κατά τήν διάρκεια/ 
"ής πολεμικής περιόδου από 28.10.1940 υιέχοι 15.8.1945.

πα·ρ·αγρ. / Κ.Ν. 792/1978 καί τής ύπό τοό Κράτους άπο- 
■Όμής τού Εταυροό τοό ναυτικού άγονος.

τκοπον οημιουργιας κίνητρων οΐ2 την 
ό ναυτικόν επάγγελμα. Τό κείμενον 

τροποποιούμενης δικτάςεως έχει ιός ακολούθως:

ΝΑ. 99/1973.

"AoScov 4.

γνωριτμενων υπο του h 
Ναυτικού διετούς τούλ:

44. Διά τού ά'ρύρου 
καν’ όν δέον νά έχουν τυμπληρώαε; Ομηνον -ύαλαττίαν ϋπη- 
ρετίαν οι άποατερηνέντες τού δικαιώματος ναυτολογήτεως 
κατά τό άπό 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 χρονικόν διάττημα. 
Τό κείμενον τής τροποποιούμενης διατάπεως τού άρ-ύρου 40 
παρ. 2 δ έχει ώς ά/.ολολύως:

Κ.Ν. 792/1978.

Άρ-3ρον 40.
«2. δ) Ό ναυτικός κέκτηται -ύαλαττίας ύπηρετίας επί 

πλοίου ενός τοΰλάχυτον έτους, επ ής έςάμηνον τούλάχιττον 
κατά τά τελευταία προ τής άπαγορεότεως τής ναυτολογή- 
τεως δύο έτη, έκτος εάν έκωλύ&η εις τήν άπό/.τητιν τής 
Ομήνου ·3αλαπτ!ας έργατ!ας_ λόγω ατρατεύτεως. Είδικώς εν 
προκειμένω ώς -3αλαιτία έργατία καλύπτουτα τήν δμηνον 
θεωρείται καί ή διανυλειτα ύπό τήν ιδιότητα αιρετού μέλους 
Διοικητικού Συμίουλίου. ναυτικού σωματείου άτφαλιζομένου 
ύπό τήν ιδιότητα ταύτην εις Ν.Α.Τ.».

Διά τον ίδιον λόγον καί πρός τον σκοπόν καλόψεως τών 
δι' οίανδήποτε αιτίαν μή άα/.ησά/τακ/ τό δικαίωμα ναυτικών. 
Π2ρατείνετ2! μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1981 ή προδλεπομένη μέ
χρι 31. Δεκεμβρίου 1979 προθεσμία, διά τροποπο:ήσεως τής 
·δΐ2τάπεως τής παρ. 5 τού αρ-3ρου 40 Κ.Ν. 792/1978 :ό 
κείμενον τής όποιας έχε: ώς ά/.ο7.οΰ·5ως:

Κ.Ν. 792/1978.

Άρύρον 40.
«5. Έπαναφίρετα·. έν ισχύ: μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1979, 

τό δικαίωμα πρός υποβολήν αίτήσεως άναγνωρίσεως υπηρε
σίας ύπό ναυτικών στερη-ύέντων τού δικαιώματος ναυτολογή- 
σεως άπό 21ης ’Απριλίου 1967 μέχρι 23ης ’Ιουλίου 1974 
ύπό τάς προϋπο-όέσεις τού παρόντος».

45. Διά τοό άρλρου 45 καί έν όψε: τών σημαντικών με
ταβολών εις τήν περί Ν.Α.Τ. νοιεο-όεσία-/ διά τών διατάσεων 
τού παρόντος νόμου, προβλέπετα; ή δυνατότης νέας κωδικν- 
πο'.ήσεως τής περί ΝΑΤ ·Αομο·3εσ!ας χάριν ύπάρσεως ένό- 
τητος κειμένου καί καλλιτέρας ένημερώσεως τώ·/ ένδιασερο- 
μένων.

46. Διά τού άρ-όρου 46 ορίζεται ό χρόνος ένάρσεως ισχύος 
τού παρόντος.

Οΰτω έχει τό υποβαλλόμενο·/ σχέδιο-/ νόμου το οποίον πα- 
ρακαλοΰμεν όπως περιβάλητε διά τής ύ·μετέρας ε-γκρίσεως.

Έν Α-ύήναις τή 29 Ιουλίου 1980 

Οί 'Τπουργοί

Οικονομικών ’Εμπορικής Ναυτιλίας
Μ. ΕΒΕΡΤ ΙΩΑΝ. Β. ΦΙΚΪΩΡΙΙΣ


