
Στην πρόταση νόμου γιά την κύρωση της ύπ’ άριθμ. 14σ 
Διεθνούς Σύμβασης, «Σχετικά μέ τήν συνέχεια της απασχό
λησης των ναυτικών».

Πρός τήν Βουλήν ιών ’Ελλήνων ·

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

'Η ύπ’ άριθμ. 145 Διεθνής Σύμβαση «σχετικά μέ -ή συνέ
χεια τής απασχόλησης των ναυτικών», εγινε δέκτη άπό^ τη 
Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
πού συγκληθηκε στή Γενεύη τον Όκτώβρη τοϋ 19/6 στην 
62η σύνοδό τη:.

* Η παραπάνω διεθνής σύμβαση, τόσο σημαντική γιά τούς 
ναυτικούς μας, δέν επικυρώθηκε άκόμα άπό τη χωρά μας 
καί θεωρούμε ότι τούτο είναι άναγακαΐο νά γίνει τό ταχύ
τερο γιά τούς παρακάτω λόγους :

1. Γίνεται λόγος τον τελευταίο καιρό γιά τήν έλλειψη 
πληρωμάτων καί ασκείται πίεση άπό τήν ΕΕΕ γιά τήν επι
κύρωση των διμερών λεγομένων συμβάσεων πρός τις όποιες 
τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπως είναι γνωστό, είναι άντίθετο. ’Ανε
ξάρτητα άπό όποιεσδήποτε άπόψεις πάνω σ’ αύτό τό θέμα, 
είναι αναμφισβήτητο, πώς στούς κύριους προσδιορισμούς 
παράγοντες τής προσφοράς ναυτεργατικοΰ δυναμικού, έκτος 
άπό τις συνθήκες πού επικρατούν στά πλοία, συνθήκες πού 
έχουν σχέση είτε μέ τήν ασφάλεια τού πληρώματος είτε 
μέ τούς όρους έργασίας καί διαμονής τού ναυτικού, είτε μέ 
τούς όρους υγιεινής μέσα στο πλοίο, συμπεριλαμβάνονται 
πρώτα καί κύρια οί οικονομικές προϋποθέσεις πού έξοσφα- 
λίζονται σ’ αυτόν πού άποφάσισε νά έπιλέξει σάν επάγγελ
μά του τό επάγγελμα τού ναυτικού. Είναι άπαραίτητο νά 
υπάρξουν τέτοιες οικονομικές προϋποθέσεις καί επαγγελμα
τικές προοπτικές μιας ικανοποιητικής σταδιοδρομίας στή 
θάλασσα, πού νά είναι ικανές νά προσελκύσουν τούς ναυτικούς 
στά πλοία .καί νά μή τούς άπωθοϋν.

. .'Η επικύρωση τής παρούσας σύμβασης καί ή προσαρμογή 
της Νομοθεσίας μας πρός τις διατάξεις της, γιά τήν έξασοά- 
λιση συνεχούς έργασίας σ’ όσους έπιθυμοΰν νά σταδιοδρομή
σουν στή θάλασσα, κι έχουν τά σχετικά προσόντα, θά λει
τουργήσει σά σημαντικό κίνητρο προσέλκυσης ναυτικών, 
άφού ή συνέχεια τής άπασχόλ,ησής τους, οχι μόνο συνδέεται 
μέ ένα ικανοποιητικό κατώτατο όριο εισοδήματος, πού έξα- 
σφαλίζει σ’ αυτούς ενα επίπεδο διαβίωσης άντίστοιχο πρός 
τις σκληρές συνθήκες δουλειάς στή θάλασσα, άλλα σύγχρονα 
προστατεύει τούς ναυτικούς μας άπό τον κίνδυνο άνεργίας.

2. Δυστυχώς, ή ύπάρχουσα Νομοθεσία, πού έπιτρέπει τή 
νηολόγηση υπερήλικων πλοίων, έπισφαλών γιά τή ζωή τών 
ναυτικών μας, στερούμενων τών στοιχειωδέστερων άνέσεων 
γιά τό πλήρωμα, πού υποθάλπει τήν άσυδοσία τών ναυτι
λιακών 'Εταιρειών καί τή βουλημία άσυνείδητων έπιχει- 
ρηματιων τών περιστάσεων, μέ τήν καταγγελία τών συμβά
σεων, τήν άρνηση καταβολής τών όφειλόμενων αποδοχών 
καί την ουσιαστική άδυναμία δικαστικής προστασίας τού 
ναυτικού, πού παρέχει άκόμα λειψή ασφαλιστική προστασία, 
δρά σίγουρα άνασταλτικά στήν προσέλκυση νέων στή θά
λασσα. · :

-Πιστεύομε πώς ή εξασφάλιση Ελλήνων ναυτικών, συναρ- 
τάται μέ τή λήψη τών αναγκαίων νομοθετικών μέτρων, 
ώστε νά έκλείψουν οί παραπάνω δυσμενείς προϋποθέσεις 
καί συνθήκες πού επικρατούν στά ελληνικά πλοία καί οδη
γούνε σίγουρα αν όχι μεθοδευμένα στά χαμηλόμισθα ξένα 
πληρώματα πού έχουν σάν συνέπεια τον αφελληνισμό τής 
ναυτιλίας μας.

’Αθήνα, 7 ’Ιουνίου 1979

Οί Προτείνοντες Βουλευτές...
Γρηγόρης Κασιμάτης, Νίκος Βγε/όπουλ.ος, Μένίος Κουτσό- 

γιωργας, Πέτρος Βάλβης, Γιάννης Παπασπύρου, Γιώργος 
Περάκης, Ξενοφών Πελοποννήσιος, Νίκος Άκριτίδης, 
Λεφτέρης Κιοσκλής, Σπύρος Πλ.ασκοβίτης, Καλλίμαχος 
Παπαχρήστου, Παναγιώτης Κρητικός, Στάθης Άλεξαν- 
δρής, Μελίνα Μερκούρη.

Γιά τήν κύρωση τής ύπ’ άριθμ. 145 Διεθνούς Σύμβασης
«Σχετικά μέ τή συνέχεια τής άπασχόλησης τών ναυτικών».

Άρθρον 1.

Επικυρώνεται καί έχει πλήρη ισχύ Νόμου ή ύπ’ άριθμ. 
145 Διεθνής Σύμβαση «σχετικά μέ τή συνέχεια τής άπασχο- 
λησης τών ναυτικών» πού ψηφίστηκε στή Γενεύη τον Όκτώ- 
βρη 1976 στήν 62η Σύνοδο τής Διεθνούς ’Οργάνωσης ’Ερ
γασίας καί ή όπ,ία έχει τό παρακάτω περιενόαενο στήν 
Ελληνική μετά φράση καί το Γαλν.κό πρωτότυπο.

ΣΥΜΒΑΣΗ 145.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΊΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ.

Ή Γενική Συνδιάσκεψη τής Διεθνούς ’Οργάνωσης Έργα
σίας, πού συγκληθηκε στή Γενεύη άπό τό Διοικητικό'Συμ- 
βούλιο τού Διεθνούς Γραφείου’Εργασίας καί άφού συνήλθε 
εκεί, στις 13 Όκτώβρη 1976, στήν 62η σύνοδό της.

Άφού έλαβε ύπ’ όψη της τό Μέρος IV (Τακτικότητα ’Α
πασχόλησης καί Εισοδήματος) τής Σύστασης περί ’Απασχό
λησης τών Ναυτικών (Τεχνική εξέλιξη) 1970.

Άφού άποφάσισε νά άποδεχθεΐ διάφορες προτάσεις σχετι
κά μέ τή συνέχεια τής απασχόλησης τών Ναυτικών, ζήτημα- 
πού άποτελ.εί τό τέταρτο σημείο τής ημερήσιας διάταξης 
τής συνόδου, καί

άφού άποφάσισε ότι οί προτάσεις αυτές θά λάβουν τήν 
μορφή Διεθνούς Σύμβασης,

άποδέχεται σήμερα, 28 Όκτώβρη 1976: τήν άκόλουθη 
σύμβαση, ή οποία θά άποκαλείται Σύμβαση (περί Συνέχειας 
τής Άπασχόλησης» (Ναυτικοί), 1976.

Άρθρον 1.

1. Ή παρούσα Σύμβαση έφαρμόζεται στά πρόσωπα εκεί
να, τά όποια είναι διαθέσιμα συνεχώς νά έργασθούν σάν ναυ
τικοί καί τά όποια άντλ,οΰν τό κύριο ετήσιο εισόδημά τους 
άπό τήν εργασία αύτή.

2. Τήν παρούσα σύμβαση μέ τήν έκφραση «ναυτικοί» 
εννοούνται τά πρόσωπα τά οποία ορίζονται έτσι άπό τήν 
εθνική νομοθεσία ή τήν εθνική πρακτική ή άπό συλλογι
κές συμβάσεις καί τά όποια απασχολούνται ]τακτικώς) 
σάν μέλη πληρώματος σε θαλασσοπόρα πλοία έκτος άπό τά :

α) πολεμικά πλοία
β) πλ,οία πού προορίζονται γιά τήν άλ.ιείαν η γιά εργασίες 

συνδεόμενες άμεσα μέ τήν αλιεία, τήν φαλαινοθηρία ή γιά 
παρόμοιες εργασίες.

3. Ή εθνική νομοθεσία ή οί εθνικοί κανονισμοί πρέπει νά 
καθορίζουν πότε ενα πλ.οΐο θεωρείται θαλασσοπόρο σύμφωνα 
μέ τήν παρούσα σύμβαση.

4. Κατά τήν εκπόνηση ή άναθεώρηση τών ορισμών πού 
θεσπίζονται μέ βάση τις προηγούμενες παραγράφους 2 καί 
3 θά πρέπει νά ζητείται ή γνώμη τών ενδιαφερομένων έργο- 
δοτικών ή εργατικών οργανώσεων ή ή κατ’ άλλον τρόπον 
συμμετοχή τους σχετικά.

Άρθρον 2.

1. Σέ κάθε Κράτοε-Μέλος τό όποιο αναπτύσσει ναυτική 
δραστηριότητα άνήκει στήν εθνική πολιτική νά ενθαρρύνει 
όλους τούς ενδιαφερομένους κύκλους ώστε νά εξασφαλίσουν 
στούς ναυτικούς πού έχουν τά κατάλληλα προσόντα (ει
δικευμένους), μια όσο τό δυνατό, συνεχή καί τακτική απα
σχόληση, καί μ’ αυτόν τον τρόπον νά εφοδιάσουν τούς πλοιο
κτήτες μέ μόνιμο καί υπεύθυνο εργατικό δυναμικό.

2. Θά πρέπει νά καταβληθεί κάθε προσπάθεια, ώστε νά
διασφαλ,ισθούν στούς ναυτικούς είτε ένα κατώτατο όριο περιό
δων άπασχόλησης, είτε ένα κατώτατο όριο εισοδήματος η 
οικονομικού επιδόματος τού όποιου τό ύψος καί ή φύση θά 
έξαρτώνται άπό τήν κοινωνικοοικονομική κατάσταση τής εν- 
διαφερόμενης χώρας. - - Γ·

£ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΤ *


