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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
E'Tt τοΰ σχεδίου νομού «περί επιβολής st-ty.ri; εισφοράς ΰπερ
τού Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (NAT)».
Προς την Ε' ’Αναθεωρητικήν Βονλην των ’Ελλήνων
Τά "λεία υπο σένην σημαίαν ελληνικών συμφερόντων εφ
όσον είναι συμβεβλημένα άσφαλιστικώς μετά τοΰ Νχυτικοΰ
Άπομασικοϋ Ταμείου. δύναντα; νά έπχ/δρούνται δ;" ελληνικών
πληρωμάτων.
Ή έπά/δρωσις τών πλοίων τής κατηγορίας ταυ της ο:
ελληνικών πληρωμάτων έσυπηρετεί πολλαπλώς τά συμφεοοντα αυτών, κα·3 ίσον ο: έλληνες ναυτικοί λόγω τών υπό τού
Κράτους καί τού ΝΑΤ λαμίανομένων έκάττοΤε υπέρ αυτών
μέτρων, δι" ών εξασφαλίζεται ή έπιμόρφωσις καί ή επαγγελ
ματική των έσέλιςις, συμβάλλουν άποφασιστικώς εις την καλλίτέρ αν έκμετάλλευτ'.ν καί άπόδοσίν των.
Έκτος όμως τής έσασφαλίσεως εις τά ώς άνω πλοία έσειδικευμένων πληρωμάτων τέ Κράτος καί τέ ΝΑΤ παρέχουν
πρός αυτά καί α/.λας. ειδικής φΰσεως ΰπηρεσίας, έκ τών
όποιων προοήλως όφελοϋνται.
Α:ά τάς παρεχομενας πρός τά πλοία τής κατηγορίας ταΰτης ΰπηρετίας, οί πλοιοκτήται αυτών εις ούδεμίαν έπ'.ίάρυνί’.ν
μπόκειντα;, έν μτ/τι-όεσει πρός_τ_ά πλοία ΰπό ελληνικήν σημαίαν,
οί πλοιοκτήται τών όποιων υποβάλλονται εις φορολογίαν, τέλη,
κρατηθείς καί εισφορά·; υπέρ τού Δημοσίου καί τού ΝΑΤ.
Διά λόγους ίσης μεταχειρίσεως κρίνε τα: έπιβείλημενον, εν
ό·ΰε; τής προσαρμογής τής φορολογίας ήτ·.ς προίλέπεται διά
τά ΰπό ελληνικήν σημαίαν πλοία, όπως καί τά ΰπό ξένην σημαίαν ελληνικών συμφερόντων πλοία, ΰπαχ-3οϋν ε:ς την προ-

τών ίνω ν^ηρε'ίών avsy τών οποίων η zvjxiτ2/*Λ£ jτί£ των
πλοίων τής κατηγορίας ταύτης -3ά ήτο ολιγώτερον αποδοτική.
Ειδικωτερον διά τού νομοσχεδίου προβλέποντα: τα έσής:
Τό άρ-3ρον 1 προβλέπει τήν επιβολήν ειδικής εισφοράς έπι
τ ών ΰπό ίςένην σημαίαν πλοίων ελληνικών συμφερόντων, τα.
οποία συμβάλλονται μετά τού ΝΑΤ διά τήν άσφάλισιν τών
πληρωμάτων αυτών καί άπαρι-ΰμούνται αί ΰπό τού Δημοσίου
καί τού ΝΑΤ παρεχόμενα: εις τά πλοία τής κατηγορίας
ταύτης, ειδικής φΰσεως υπηρεσία:.
Τό άρ-ΰρον 2 κά-ύορίζε: τοΰς ύποχρέους εις την καταβολήν
τής εισφοράς. "Επίσης διά τού άρ-ΰρου τούτου λχμβάνετα:
πρόνοια, εις τάς περιπτώσεις μεταβολής τού προσώπου τών
υποχρεών κατά τήν διάρκειαν τής ισχύος τής μετά τού ΝΑΙ'
ασφαλιστικής συμβάσεως όπως, ή εύ-ΰύνη αύτών έ=ακολου-5ή
υφιστάμενη, καί ότι ή τοιαύτη μεταβολή τού προσώπου δεν
απαλλάσσει τοΰς νέους πλοιοκτήτας τής ΰποχρεώσεως διά τήν
καταβολήν τής όφειλομένης εις τό ΝΑΤ εισφοράς, οΐτινες.
ροβλεπεται. ευ-ϋυνονται εις ο/.οκ/.ηρον μετά
ως ρητω π-οβ
•/ατά τήν
μεταβίβασιν
τού πλοίου ΰποχρέων δικαιοπαρόχων των.
ή
Τό ap-Spov 3 ορίζει ότι ή εισφορά επιβάλλεται δι" όσον χρό
νον διαρκεί ή μετά τού ΝΑΤ σύμβασις άσφαλισεως καί ότι
αΰτη άσχετα; άπό τής ημερομηνίας τής ΰπογραφής τής συμ
βάσεως. Επίσης διά τοΰ ίδιου άρ-ΰρου προβλέπεται ότι εις τήν
εισφοράν ΰπόκεινται καί τά πλοία τά οποία ειχον άσφαλισει
εις τό ΝΑΤ τά πληρώματα των, έφ’ coy; ή σύμβασις άσφαλίσεως -3ά ΰφίσταται κατά τήν δημοσίευσιν τοΰ παρόντος νόμου
Τό άρ-ΰρον 4 ορίζει ότι ό ΰπολογισμός τής εισφοράς ώς καί
τα ποσά ταύτης ·3ά έσευρίσκωνται βάσει τής ηλικίας καί τής
■εις κόρους ολικής χωρητικότητες τοΰ πλοίου καί ότι τά έπευ
ρισκόμενα διά τής εφαρμογής τών άναφερομενων εις το αρ
■3-ρ'θν τούτο συντελεστών, ποσά τής εισφοράς, αφορούν σύμβασιν
άσφαλισεως μετά τού ΝΑΤ διάρκειας δώδεκα μηνών.
•Εις ας περιπτώσεις ή σύμβασις άσφαλισεως αφορά χρονικήν
περίοδον μικρότερα-/ τών δώδεκα μηνών, προβλέπεται ανάλο
γος μείωσις τού ποσού τής εισφοράς.
Τέλος, εις τό άρ·3ρον τούτο περ:ελήφ·5η διάτασις δΓ ής
προβλέπεται προσαύξησες τής εισφορά; κατά ποσοστό·/ 4%

^4_S

έτησίως. άρχομένης άπό τού ήμερολογ-.ακ'οϋ έτους I97G καί
έπι τέσσαρα έν συνεχεία έτη, ητις νά ΰπολογίζη-3ι J-J
άρχ'.κού ποτού ·ής =.:σφοράς καί λαμίανεται πρόνοεα ϊ:ά τον
ΰπολογ-.σμόν ταύτης. οσάκις ή διάρκεια τής τυμ»*!ίω.’±.1 χ_
λίσεως, έμπίπτη εις δύο ημερολογιακά έτη.
Τό άρ-ΰρον 5 προνοεί διά τήν μείωσιν τής εισφοράς tJπεριπτώσεις τό πλοίον παραμένει έν άργία διά περίςί0ν,
βαίνουσαν τούς ούο συνεχείς μήνας κατά τήν διάρχε-αν με-ά
τού ΝΑΤ ασφαλιστικής συμβάσεως καί καθορίζει τά ί:κα·"ολογήτικά τά όποια ό δικαιούχος ΰποχρεοϋται νά προσκομίσω
διά νά τύχη τής μειώσεως.
Τό άρόρον 6 ορίζει ότι τό ποσόν τής εισφοράς τό άναλογούν εις έκαστον άσφαλιζόμενον πλοίον ·2ά “ροσδιορίζτται δισ
πράσεως τού Λιευ-5υντού τού ΝΑΤ.

μέχρι τής ένάρπεως ισχύος τού νόμου. Περαιτέρω καΰιερούτα: ΰποχρέωσις τού ΝΑΤ όπως άρνη-ΰή νά ΰπογράόη σλάία>.
σιν άσφαλισεως πλοίων τής προκειμένη; κατηγορίας, οσάκις
σεν καταβάλλεται η πρώτη ίόσις τής εισφοράς ρό τής ΰπογραφής τής συμβάσεως.
Τό άρ·3ρον 8 ορίζει τό νόμισμα εις ό ·3ά καταβάλ/απαι ή_
‘είσφοράί
Τό άρ'3ρον 9 ορίζει ότι δ:ώ τήν είσπρα-ςιν τής είσφοσάς
·5ά εφαρμόζωνται α! ίσχύουσ» έκάττοτε διατάσεις περί εισπράςεως τών εισφορών τού ΝΑΤ. 'Ωσαύτως διά τοό ίδιου
άρ-ΰρου προβλέπεται ή ίκανοποιησις τού ΝΑΤ έκ τής οφειλώ
μενης τυχό·/ εισφοράς έκ τών καταπιόεμένων εις τούτο παρά
τών συμβαλλομένων τραπεζικών έ-ρ-ρυήσεων ώς καί ή παρ’
αύτού άπόδοσις τής είσπραπτσμένης εισφοράς εις τήν Τρά
πεζα·/ τής ’Ειύ.λάδος εις ίδιον λογαριασμόν καί εις πίστωσ-ν
τού Εύ-ληνικοΰ Δημοσίου, κεχωρισμίνως S:’ έκαστον άσφαύ.ιζόμενον πλοίον.
Τό άρ-3ρον 10 ορίζει ότι εις περιπτώσεις τής μή έ/χπρούέσαου κ'αταβού.ής τής εισφοράς ·3ά έπιβά/Δ.ωνται εις βάρος
τών ΰποχρέων οτί ιστό τού Ν.Δ. 336/1974 «περί Κώδικες
εισπράττω; δημοσίων εσόδων» ,προβλεπόμεναι προσαυπήσεις
αΐτινες ·3ά συ*/εισπράπτωνται μετά τής εισφοράς.
Τό άρ-υρον 1 1 προβλέπει την μσ/ομερή καταγγελίαν τής
συμβάσεως άσφαλισεως τού πλοίου ΰπό τού ΝΑΤ εις άς πεσι··
πτώσεις ό ΰποχρεως δεν καταβάλλει ταύτην έ·/τός τών ΰπό
τού νομού οριζόμενων προθεσμιών.
Τό άρ-3ρον 12 ορίζει ότι αρμόδια δικαστήρια διά τήν έπί·
λυσιν πάσης διαφοράς ήτις τυχόν ή-όελεν ά·/αφοή καπά τήν
έφαεμογή/ τών διατάσεων τού νόμου, τυγχάνουν τά τής έδρας
τού ΝΑΤ.
Τό άρ·3ρον 13 •/-αΰιεροί ΰποχρέωσιν τών Δημοσίων Αρχών
ώς καί τών πάσης φύσεως Νομικών Προσώπω'/ Δημοσίου
Δικαίου όπως παρέχουν εις τό ΝΑΤ τά εις τήν διάΰεσίν τω·<
στοιχεία, έν πχέσε: μέ τά υπαγόμενα εις τήν εισφοράν τού
νόμου πλοία.
Τό άρ-ΰρον 14 προβλέπει τήν σύστασιν 'Επιτροπής ήτις ·3ά
γ·/ωμοδοτή επί -ΰεμάτων άφορώντω·/ τήν εφαρμογήν τού τ:·
ρόντο; νόμου τά όσοί-α τυχόν -3ά .τσσαπέμπωνται εις χύτην
ΰπό τών αρμοδίων 'Τπβυργών.
Τό άρ-υρο·/ 15 προβλέπει τον διορισμόν αντικλήτου διά τή\
κοινυποίησιν πρός αυτόν πχ/τος έγγραφο, άποφάσεως κϋ.π.
άφορώσης τήν εισφοράν τού παρόντος νόμου.
Τό άρ-ύρον 16 προβλέπει τή/ έκδοσιν άπο-φάσεω'/ τών αρμο
δίων 'Γπουργών δι’ ων ·5ά ρνόμίζωνται α! λεπτοαέρειαί εφαρμοτρή ς τού νόμου.
Τέλος διά τού άρ·5ρου 17 όρίζετα: ή ίναρσις «τχυος τη,
διά τού νόμΟυ έπιβαλλο/μένης εισφοράς.
Έν Ά·3ή·/α:ς τή 19 Μαρτίου 1975
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