
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

’Επί τού τχεδίου νόμου «.περί υπαγωγής είς την ατσάλια 
Ι.Κ.Α. τών Ιατρών του Οίκου Ναύτου».

Ποός iijV Βονλην τών Ελλήνων

Τό τα·Λτ:κό δ:ο κηττ/.ό προτωπικό τού Οίκου Ναύτου Ν.
Π.Δ.Δ.) έχε: ΰπαχνεΐ ττό ε:δ:κο τέντας ί ο:οτ:*/.ο r7. αν £7 τώ ;
τού Ι.Κ.Α .. του sivar: χ/άλογο με αύτο ttc •j ιτχ υει γ:ά tcj;
ςτμο'ί ονς όχαλλήλοος.

Σττρ/ ε Ιδική αύτή ρύύ-μιτη δεν ύτήχύηταν οί ! ατρο! τον
Οίκου Ναύτου, διότι τά πρότωπα αύ τά. ώς άτοαλιζ α. Τό-

τής ί: Ταμείο Κυρίας Άτ;αλί-
;εω; (Τ.Σ.Α.Υ.). έχουν έςαιρε-5 εί τής άτςαλίτ:ως TCv
Ι.Κ.Α.

Έπε::ή ο! Ιατρό: τού εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. είναι έντεταγμε- 
VC: τέ οργανικές ·3ετε:ς. όπως καί τό λοιπό διοικητικό πρ· τω- 
πικ.ό. κρίνετζ: τκόπιμο όπως, παράλληλα νέ τήν ά~'άλ:τή 
του; ττό Τ.Σ.Α.Υ.. ύπχχ-ύούν καί ;τήν άτράλιτη τού Κλάδου 
τυντάίέεως τού Ι.Κ.Α. '/.α: μάλιστα ‘/.ατά τά ίτχύοντα γ:ά 
οο τακτικό διοικητικό: προσωπικό τού ’Οργανισμού αύτοΰ.

Σημειώνεται ότι. γιά τήν άσςάλιτη στό Ι.Κ.Α. τών ’α- 
τρώ·/ τού Ο:'/.ου Ναύτου, έχει -υετπιτ-ύεί -/.αί ή διάτα".τ. τής 
παρ. 4 τού αρ-5ρου 29 τού Ν. 10S5/19S01. ή ότοία όμως 
Cεν ερα,ρμ.όζετα:, δ·ότ: όέν τη:ή-5τ.κε -/.ατά την ψης>:σή or; 
ή προβλεπαμένη ατό τό αρ-ΰρο 73 τού Συντάγματος ο1: χ::- 
κασία.

Με τό άρ3;ο 2 τού υπόψη νομοσχεδίου, προβλέπετα: ή 
καταβολή ές’ άπαξ οίκο'/ομ'.κής ένισχύσεως ατούς άποχωρή- 
-αντες τής υπηρεσίας ’.ιατρούς ν.αί οδοντιάτρους. τούς υπαγό
μενου; στις διατάξεις τής οταρ. 3 τού άο-λοου 3 τού Νότου 
318/1976 «περί συστάσεως όογανν.ών -ύέ-εων τού έοτετη,- 
μονικ/αΰ καί βοηθητικού υγειονοαικού προσωπικού τού Οίκου 
Ναύτου», τό ύψος τής όποιας ·3ά κα3ορισ3εί αε άπόοαση τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τού Όο^αν-σ-χού αύτοΰ, έγκρ'.νουενης 
ατό τόν 'Υπουργό ’Εμπορικής Ναυτ λίας.

Έν Ά3ήναις τή 4 Σεπτεμβρίου 19SI 

ΟΙ Ύτουοηοί
Οΐκυτ/ομικών 

ΜΙΑΤ. ΕΒΕΡΤ
Κοινών. 'Υπηοεσ'ών 

ΣΠΥΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣ
Έχτοϊ'.κής Ναυτιλίας 
ΙΩΑΝ. ΦΙΚΙΩΡΗΣ

ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί ύταγωγής ε!ς την άσράλισιν τού Ι.Κ.Α. τών Ιατρών 

τού Οίκου Ναύτου.

"Ap3pcv 1.

'Γτ άρον τα: ε! ς τήν άσράλισιν τού Κλάοου Σ.ντάςεως τού 
Ι.Κ.Α.. ταραλλήλως τρός τήν άτςάλ σίν των είς τό Τ.Σ. 
Α.4.. ο: ιατροί κα: οδοντίατρο:, ο! έντετανχένσι εί; ό·:*Λα- 
ν.κάς ·ύεο::ς τού Οίκου Ναύτου, κατά τά έκάττοτε ίσχύοντζ

προσωπικόν τού ’Οργανισμού

W X 1 ^ I U. νυ - /.·Λ . ··*«/, .1,/

άτοχωρήαα»τας. καταβάλλεται έο’ άπαξ οικονομική ένί—/υ- 
σ:;. καύοσ-ζεμένη δ:’ άτοοά-εως τού Διοικητικού Συαβουλίου 
τού Όρνα/τχού αυτού, έγκρ:νο;χένης ύτό τού Ύτουογοϋ

Άρίρον 3.
Ή ισχύς τού ταρόντος νόμου άσχετα: άτό τής δημοσιεύ- 

σεώς του εις τήν Εςτμερίδχ τής Κυβερνήσεως.
Έν Άύήναις τή 4 Σεπτεμβρίου 1981 

Ο! Υπουργοί
Ο:κονο;χ:κών Κο:νων. Ύπηρεσ-ών

ΣΠΓΡ. ΔΟΞΙΑΔΗΣΜΙΛΤ. ΕΒΕΡΤ

Έμπο;.κής Ναυτιλία; 
ΙΩΑΝ. ΦΙΚΙΩΡΗΣ

’Εμπορικής Ναυτιλίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Τής 13ης Εκτάκτου Ειδικής Συνεδριάσεω; τής 'Ολομέλεια.

τού ’Ελεγκτικού Συνεδρίου τής 1ης Σεπτεμβρίου 1981. 
Τμήμα Διακοπών.

Μέλη : Ή λ. Κάμτσιος, Προεδρεύω'/ ’Αντιπρόεδρος, Ίου 
.λογοθέτης, Νικ. Παπαγιαννίδης, Ίωάν. Ιναρατζα.ς, Άν 
Γκύνης, Στέργ. Βάλλας καί Π. Γιαννακόπουλος, Σύμβου 
λοι, προσκληθείς δέ ΰπό τοϋ Προέδρου παρέστη καί ό Σύμ 
βουλος Αύρ. Κχρανΐκος.

Γεν. ’Επίτροπός τής ’Επικράτειας : Σταμ. Πασσάε 
Σύμβουλος, άν απλή ρω τής τοϋ μή ύπάρχοντος Γενικού Έ 
πιτρόπου τής ’Επικράτειας καί τοϋ Άντεπιτρόπου Πλουτ 
Καρρά τελοϋντος έν διακοπαϊς.

Γοααιχατεύς : Άντ. Ζερβάκης.
Α' ...................................................  ·....................................
Β' ................................................... ................................... ;..
Γ' ..................................................................... ..........................
Εις τό σημεΐον τοϋτο προσήλθεν ό Σύμβουλος Ίωάν 

Λογοθέτης.
Δ' Τέλος ό Σύμβουλος Ίωάν. Καρατζας, όρισθείς εΐση 

γη της ΰπό τοϋ Προέδρου, εισάγει εις τήν 'Ολομέλειαν τό
διά τοϋ ύπ’ άριθ. Κ. 11604/Ί375/Μ 13/5-12/25.8.19S!
εγγράφου τοϋ 'Υπουργείου Οικονομικών (Γενικόν Λογιστή
ριο'/ τοϋ Κράτους - 'Υπηρεσία Συντάξεων), προς το 
τον Γενικόν ’Επίτροπον τής ’Επικράτειας άποσταλέν σγέ 
διον νόμου «περί υπαγωγής εις τήν άστάλισιν τοϋ Ι.Κ.Α 
τών ιατρών τοϋ οίκου Ναύτου», όπο/ς προκληθή ή γνώμ-. 
ταύτης, συμφώνως προς τό αρθρον 73 παρ. 2 τοϋ Συντάγμα 
τος, έχον ώς έξής :

’’Αρθρον 1.
'Υπάγονται εις τήν άσοάλισιν τοϋ Κλάδου Συντάξεο. 

τοϋ ΙΚΑ, παραλλήλως πρός τήν άστάλισιν των είς τό ΤΣΑΙ 
οί ιατροί καί οδοντίατροι οί έντεταγμένοι είς οργανικά; θέ 
σεις τοϋ Οίκου Ναύτου, κατά τά έκάστοτε ΐσχύοντα διά τ 
τακτικόν διοικητικόν προσο/πικόν τοϋ Όργανισμοϋ αύτοΰ.

"Αρθρον 2.
Είς τούς προ τής ισχύος τοϋ παρόντος νόμου άποχωρήσαν 

τας ιατρούς καί οδοντιάτρους τοϋ Οίκου Ναύτου άλλ* ύπα 
γομένους είς τάς διατάξεις τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 3 τοϋ Α 
318/76 ώς καί τούς μετά τήν έναρξιν ισχύος αύτοΰ άποχωρή 
σαντας, καταβάλλεται έσ’ άπαξ οικονομική ένίσχυσις καθο 
ριζομένη δΓ άποφάσεο/ς τοϋ Διοικητικοϋ Συμβουλίου το 
Όργανισμοϋ αΰτοϋ έγκρινομένης ύπό τοϋ 'Υπουργοϋ Έμπο 
ρικής Ναυτιλίας.

"Αρθρον 3.

Ή ισχύς τοϋ παρόντος άρχεται άπό τής δημοσιεύσεοό 
του διά τής Έφημερίδος τής Κυβερ·/ήσεως.

Έν Άθήναις τή 1 Σεπτεμβρίου 19S1 

Οί 'Υπουργοί
Οίκονοιχικών Κοιν. Ύττηοεσιών

ΜΙΤΛ. ΕΒΕΡΤ ΣΠΥΡ. ΔΟΞΙΑΔΗ'
Έ:χποε. Ναυτιλίας
ΙΩΑΝ. ΦΙΚΙΩΡΗΣ


