
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Ετ τοϋ σχεσιε- Νόμου «περί άσραλίσεως εις το Ι-ΚΆ. βλι- 
£'"7των άπασ/ολο-υμενων έπί πλοίων .too σεντν σττυα-.αν».

Προζ ziyi* Βονλίμ u~/r Έ/./.ιι>'Μ)·

Ι\στα την κείμεναη> νομούεσιαν ο! άλιεργάτσι ασφαλίζονται 
εις to Ι.Κ.Λ.. έά/ απασχολούνται ο:ς πλο*.2 υπό 'Ελληνική/ 
ηλιαίαν.

’Εσχάτως, συνεττήθησαν κατόπιν μ αχούν ϊιαπρ αγματευ- 
σεω*/ μικτοί 'Ελληνικοί καί ξένα; αλιευτικό*: εταιρεία*., εις 
τα; όποιας ή ξένη χώμα μετέχει χατά ποτοστον 51% καί ή 
Ελλάς χατά 49%.

Τά αλιευτικά πλοία των εταιρειών αυτών φέρουν την ξ-ε/- 
νην τημαίαν καί ώς έχ τούτου ϊέν είναι ϊυνττόν να άσφσλι-
σθοϋν εί ; τό Ι.Κ ,Α. οί "Ε/./.η/ε ς άλι £.*7^τα*. οί crxoiCi
ξο/τα: ε αύτά.

0! 3.1, γ ir 2·. αχως. £^C'r:EC άσφάλίσ^ν εί; το I.K..A-. διά
τήν έπί Ji’.C 2V έτών χτατ/ολητ*ν των εις έλληνιχα άλίΐατ»-
κά, δεν θέλουν να ϊιαν.όψοαν τ αύτην ν.αϊ άενςΰντα: νά άτα-
σχοληθοϋν εις πλοία ·ύπό ξένην χημαίαν, έόν ϊέν τού; έξα- 
οο αλισθή ή τυνέχιοι; τής ζοοαλίσεώ; των εις τό Ι.Κ_Α. 
Συνέπεια τής άρνήσεως αύτής, είναι νά μή ϊύνανται νά κινη
θούν τά πλοία προς άλίευσιν. διότι οί ξένο*, άλιεργαπαι (Λί- 
fc-jo; χλπ.) ή ϊέν προτοέροντα: ϊ*. άπασχόλησιν ή οι προσφε- 
ρόαενοι οέν ϊύνανται νά άνταποχριθοϋν ίκα/οποιητικώς ει; 
τά; άπαιτήοεις τών άλιευτιχών πλοίων. Ούτω καί οί 'Ελ
ληνες άλιεργάτα: στερούνται ευκαιριών άπσσχολήσεως και 
ή 'Ελληνική αγορά στερείται χρησίμων χαί άναγχαίων αλιευ
μάτων.

Ή ρύθμισις τού θέματος τούτου έπιϊιώκεται ϊιά τού ύπό 
χρίσιν σχείίου νόμου.

Εΐοιχώτερον ϊιά τοϋ νομοοχεϊίου παρέχεται ή εύχέρεια 
εί; τούς 'Ελληνας άλιεργάτας οί όποιοι έχουν άσράλισιν εις 
το Ι.Κ.Α νά την συνεχίσουν καί χαθ όν χρόνον απασχολοϋν- 
ται εις αλιευτικά εταιρειών ύπο ξένη*/ σημαίαν, έφ όσον ή 
συμμετοχή τών Ελληνικών συμφερόντων εί; τήν Έ/ταιρειΧ/ 
είναι τουλάχιστον 49% καί ύποτκατάστημα αυτής λειτουργεί 
εν ’Ελλάίι.

Ή άσφάλισις θά πραγματοοπιηθή κατόπιν αίτήσεως προς 
τό Ι.Κ.Α. τής πλοιοκτητρίας εταιρείας χαί χαταρπίσεως 
σχετικής συμβάσεως έτησίας ϊιαρκείας άνα/εουμένη; κατ’ 
έτος αυτομάτως, έάν οέν κατσγ-γελθή έγγράρως. Διά τής 
συμβάσεως αύτής θ-ά έξασφαλίξωνται τά οικονομικά συμφέ
ροντα τού Ι.Κ-Α.., έναντι τών ύπό ξένη·/ σημαία/ άλιευτιχών 
εταιρειών.

Γπο του νομοσχεοιου ϊίόεται άναπρομιχή ισχύς ϊιά να 3υ- 
νηθοϋν νά άσραλισθοϋν καί οϊ άλιεργστσι, ο! όποιοι άνίλσ- 
βον ήοη άπό 15.12.1977 εργασία/ εις αλιευτικά ύπό ξένη/ 
σημαία/. ^

Έν Άθήναις τή 7 Φεβρουάριου 1978

Ό 'Τπουογος Κοιν. 'Υπηρεσιών 
ΣΠΥΡ. ΔΟΣΙΑΔΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΚΟΜΟΥ

Περί άσοα/.ί-εως εις το Ι.Κ.Α. άλιεργατών άπασχολουμέ- 
νων έπί πλοίων ύπο ξένη/ σημαία/.

Άρθρον 1,

1. Εργάται άλιείς ύπαχθέντες εις τή/ άσράλισιν τοΰ 
Ι_Κ.Α. χατά τάς ίιατάξεις τής παρ. 1 τού άρθρου 61 τού 
X. 3170/1955 «περί Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου», ίύ- 
ναντα*. νά συ*/εχίσουν τήν άσράλισιν των ίίς αύτό καί ϊιά τήν

άπσσχό/.τσιν των επ·. πλοίων ύπό ξενην σηυιαίσν. έσόσον ή 
πλοιοκτητρισ εταιρεία κ.αλυπτει ’Εύ./.η/·.χα συμοεμοντα εις 
ποστστόν τουλάχιστον τεσσαρακοντα εννέα τοίς εκατόν 49%). 
ύποχατάστημα 5ε αυτής είναι εγκατεστημένο·/ έν Ελλά;: 
κατά τά; ϊιατάξεις τών Α.Χ. 89 1 96/ «περί έγκαταστα- 
σεω; .έν Ελλαδ: αλλοδαπών Έμποροβιομηχσνικών ’Εται
ρειών». 378/1968 «περί συμληρώσεως τού Α.Χ. 89 Ί 967 
«περί έγ-χαταστάσεως έ>, Έλλάδ: Άλλοοαπών Έμποροβιο- 
μηχανικών Εταιρειών» καί τού Ν. 27/1975 «περί ρορολο* 
γιας πλοίων, επιβολής εισφοράς πρός άνάπτυξ:ν τής ’Ευπο- 
ρικής Ναυτιλίας, έγ-κσταστάσεως άλλοίαπών Ναυτιλιακών 
’Επιχειρήσεων καί ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

Ή άσράλσις πραγματοποιείται τή αιτήσει τών ένίιαφερο- 
μέ·/ω/ πλοιοκτητριών εταιρειών οι" ύπογρ-αρής σχετικής συμ· 
βάσεω; μεταξύ αυτών ώς έργοϊοτών καί τού κατά τόπον ip-

όν αγγελίας τής άπασχολήσεως τών έν λόγ*ω άλιεργ’ατών 
εις τά. ώς άνω, ύποκ/μα τού Ι.Κ.Α.

2. Οί έργάτα: άλιείς άναγράροντα: εις είοικάς σελίοας 
τοϋ ναυτολογίου τού πλοίου μετά τών λοιπών ναυτικ.ώ·/ τών 
ύπαγομένων εις τήν άσράλισιν τού ΧΑΤ.

3. Διά τής κατά τά ανωτέρω συμβάσεως. ή πλοιοκτητρ:α 
εταιρεία άναλομίά·/ει. ϊιά τού έν Έλλάίι ύποκαταστήματός 
της τή/ ύποχρέωστ/ τής καταβολής τών πρός τό Ι.Κ.Α. άνο» 
λογουσών εάτρορώ/, εντός τής όρ :ξνυ.έ·/ης ύπό τών οικείων 
ίιατάξεων προθεσμίας, τοϋ αντιπροσώπου ή Διευθυντοϋ τοϋ 
*ν Έλ/ετϊ: ύπσ/./τος αυτής έχοντος τάς έκ τοϋ νόμου όριζο- 
μένας εύθύνας έν καθυστερήσει ή μή καταβολή τών εισφο
ρών.

Αί ύπέρ τοϋ Ι.Κ.Α. εισροραΐ ϊέν περιλαμβάνονται εις τάς 
άπαλλαγάς τάς προδλσπομίνας ύπο τών άρθρων 25 καί 26 
τοϋ X. 27/1975 «περί ρο-ρολογόας πλοίων, έπιίολής εισφο
ράς προς άνάπτυξιν τής Εμπορικής Ναυτιλίας, έγχατασπά- 
σεως άλλοοαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων καί ρνθμίσεως 
συναφών θεμάτων».

4. Ή σύμβοσις είναι έτησίας ϊιαρκείας ά/ανεουμένη αύ- 
τοϊιχαίως χαθ’ έκαστον έτος, έφ’ όσον ϊέν χαταγγελθή ύπό 
τής ένοιορερομένης πλοιοκτητρίας εταιρείας, έγηρ-άρως ένα 
τούλάχιστον μή/α πρό τής λήξεο>ς έκάστου έτους άτπό τής 
συνάθεως αυτής.

5. Καθυστέρησις καταβολής τών ύπέρ Ι.Κ.Α. εισφορών 
πέρα/ τού εξαμήνου, άποτελεϊ λόγο·/ χαταγγεύ.ίας τής συμιβά- 
σεως. τοϋ Ι.Κ.Α. ϊιατηροϋντος τό ϊιχαίωμα νά μή συνάνη 
νέα/ σύμβασιν. έφ όσον ϊέν καταβληθούν εξ ολοκλήρου αί 
χαθυστερούμενα; εισφορά! ήσφαλισμένου χαί έργοοότου μεσά 
τών τυχόν προστίμων καί προσθέτων τελώ*/ καί ϊέν κατατε- 
θή εγγυητική επιστολή ’Ελληνικής Τραπέξης. καλύπτουσα 
τάς -εισφοράς ενός έξαμή/ου. έπιστρεφο·μέ·/η μετά τή/ ϊισ
κεπήν τής άσραλίσεως.

'Αρθρον 2.

1. Δ·.' άποφάσεως τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Ι.Κ.Α.
θέλουν όρισθή αί λεπτομέρεια! ϊιά τήν έφαρμογή/ τοϋ πα
ρόντος. /'

2. ’Εξαιρετικώς αί εντός τριμήνου άπό τής οημοσιεύσεως 
τοϋ παρόντος ύπογραφησάμινα: συμβάσεις, ϊύναται νά άφορού/ 
εις τήν άσφάλισιν άλιεργατών άπασχο/.ηθέντων άπό 15 Δε
κεμβρίου 1977 καί μεταγενεστέρως.

Άρθρον 3.

Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής ϊηαοσιεΰσεώς τον 
*!; τή/ ’Είφημερίία τής Κυβερνήσεως,

:Βν ’Αθήναις τή 2 Ιουνίου 1978
Ό ΎπΟυργός Κοιν. 'Υπηρεσιών
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