
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
■jsί τού σχεδίου ΝόυΛί <raop; άχτεχής εύ-ύυνηφ τού ώς άντι- 

προσώπου τοΰ έργοδότου συνάπτοντος έν Έλλάδι σύμδασιν 
έργασίας μετά ναυτιχοΰ».

Πρός τήν Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Ή χύμΑασις ναυτάλογιηβως συνομολογεί τχ. ιχατά το άρ~ 
οον 53 τον ΚΙΝΔ, μεταξύ πλοιάρχου χαι ναυτιχοΰ. Εις την 
;άξιν όμως, άπό μαχροΰ οΐ νχυτιχοί δέν προσλαμδάνονται 
ατά χανόνα, όπό τού πλοιάρχου άλλα όπό τοΰ πλοιοχτήτου r 
-.προσώπου του. Προχειμένου περί ποντοπόρων φορτηγών 
νοίων, διά τό πλείστον τών περιπτώσεων πΐ προσλήψεις ένερ- 
οΰνται εις Πειραιά χαί έν συνεχεία οι ναυτιχοί άποστέλλον-, 
αι πρός συνάντησιν τοΰ πλοίου εις λιμένας τής αλλοδαπής.

2. 'Η χλοιοχτησία έμφανίζεται σήμερον όπό έταιριχάς μόρ
ας, σννιστάται δέ, πατά χανόνα, ιδία έταιρβίχ δι’ έχοκττον 
,,οΐον. Συνή&εις είναι αί περιπτώσεις χαό’ άς ή δισχείρισις
έχπροσώπησις τοΰ πλοίου αναλαμβάνεται όπό άλλης έται- 

-είας, ή όποια συνιστάται πρός τούτο όπό τών Ιδίων φυσιχών 
:οσώπων, τών μετόχων δηλαδή τών πλοιοχτητριών έταιρειών. 
.■ναι έπίσης συνήθεις αί περιπτώσεις αλλοδαπών πλοιχτητριών 

εταιρειών, αί δέ περιπτώσεις πλοιοχτητών μή έχόντων τήν 
αόνιμον χατοιχίαν των έν Έλλάδι δέν είναι σπάνιαι.

3. Οί ανωτέρω λόγοι, έν συνδυασμώ με τό γεγονός ότι τά 
ποντοπόρα φορτηγά πλοία, τά όποια αποτελούν τον χόριον όγ- 
.ον τής Έλληνιχής ναυτιλίας, χινοΰνται, χατά χανόνα, έχτός 

τών Έλληνιχών όδάτων χαι λιμένων, δημιουργούν πολλάχις
δαράς δυσχερείας ή χαι αδυναμίαν ίχανοποιήσεως άπαιτή- 
ων τών ναυτιχών, αί όποΐαι πηγάζουν άπό τήν σύμδασιν νχυ- 
λογήσεως ή δημιουργούνται έξ αφορμής τιτότης. Ειδιχώτε- 
>, παρουσιάζονται περιπτώσεις χατά τάς όποιας ό ναυτιχός 
/αντί άρνησιν έξοφλήσεως του έχ μέρους τοΰ έχπρασωποϋν- 

,ς έν 'Ελλάδι τό πλοίον, ένφ αδυνατεί ή δυσχόλως δύναται 
; άνευρη τους πλοιιοχτήτας χαι νά στροφή χατ’ αυτών. ’Αλ- 
:τε πάλιν αδυνατεί νά έχτελέση τελεσιδίχους διχαστιχάς άπο- 
-σεις ή δέχεται δυσμενή δι’ αυτόν χυμδιδασμόν ή αποφεύγει 
έγείρη άγωγήν, έν όψει τοΰ ματαίου τής ούσιαστιχής ΐχανο- 
ήσεως τών άξιώσεών του.
ΈχρίΨη, όόεν, έπιδεδλημενη ή λήψις μέτρων διά τήν έν 
ιχειμένω προστασίαν τών ναυτιχών, τούτο δέ σχοπείται διά 

παρόντος νομοσχεδίου.
4. Εις τήν παράγραφον 1 τοΰ πρώτου άρψρου τού Νομο- 
:3ίου χα-ύορίζεται εις όλόχληρον εόόύνη τού ώς άντιπροσώ-

πλοιοχτήτου ή έφοπλιστοΰ, μή ίχοντος μόνιμον χατοιχίαν 
Έλλάδι ή αλλοδαπής έταιρείας, συνάπτοντος μετά τοΰ 

τιχοΰ έν Έλλάδι σύμδασιν διά τήν παροχήν έργασίας, δι’ 
όσας τάς έχ τής σχέσεως ναυτιχής έργασίας ή έξ άφορ- 
; αυτής υποχρεώσεις τού έργοδότου έναντι τού ναυτιχοΰ. Ή 
ιχή αΰτη εόόύνη χάλύπτει τάς άξιώσεις τών ναυτιχών αί- 
:ς πηγάζουν έχ τής συμδάσεως νχυτολογήσέως ήτοι άποδο- 

, λοιπάς πχροχάς, άποζημιώσεις λόγω άπολύσβως χλπ. ή 
ιουργούνται έξ άφορμής χυτής ώς αί άξιώσεις δι’ άποζη- 
σιν λόγω έργατιχοΰ άτυχήματος χλπ. λ

ωατ’ έξαίρεσιν εις πιρέπτωσχν χτρύξεως τοΰ έργοδότου 
χατάστασιν πτωχεύσεως, έ ώς άνω αντιπρόσωπος εύόύνε- 
μόνον διά τάς άπαιτήσεις τοΰ νχυτιχού αΐ όποΐαι έγεννή- 
αν χατά τούς τελευταίους εξ μήνας προ τής ημέρας τής 
ϋξεως τής πτωχεύσεως.

. ’Εάν ό χατά τά άνωτέρω χυνάπτων τήν χύμδασιν άντιπρό- 
ος τού έργοδότου είναι νομιχόν πρόσωπον χαι δή έταιρεία 
οιωρισμένης Εύ-ύύνης ·5ά ήτο δυνατόν νά ματαιωόή ή διά 
παρόντος Νόμου άεσμοίετουμενη εόόόνη. Προς άπατρε
τούτου, διά τής παραγράφου 2 έχτός τής εύΨύνης τοΰ 

• λχμδάνοντος τον νχυτιχόν έν Έλλάδι νομιχοΰ προσώπου 
ορίζεται χαι άτομιχή εις όλόχληρον εόδύνη διά τάς άπαι- 
:ις τών νχυτιχών, πάντων τών άπό τοΰ χρόνου τής συνά- 
ς τής συμδάσεως μέχρι τού χρόνου τής όπό τοΰ νχυτιχού

άσχήσεως τών έξ χυτής άξιώσεών του, έχπροσωπησάντων ή 
έχπροσωπούντων τό νομιχόν τούτο πρόσωπον συστχών προσώπων.

6. Ούτως έχει τό έν λόγω Νομοσχέδιον το όποιον εχομεν 
τήν τιμήν νά -όεσωφυεν όπ’ όψει τής Έόνβχής ’Αντιιπιροσωκχυχς 
πρός ψήφισιν.

Έν Ά£ήναις τή 11 ’Ιανουάριου 1978 

Οί’ 'Τχουργοί

Διχαιοσύνης Έμποριχής Νχυτιλίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ

Περί άστιχής εϋΨύνης τού ώς άντιπροσώπου τοΰ έργοδότου
συνάπτοντος έν Έλλάδι σύμδασιν έργασίας μετά ναυτιχοΰ.

ΆρΨρον 1.

1. Έπιφυλασσομένων τών διατάξεων τοΰ άρψρου 53 τού 
Κ.Ι.ΝΛ., έάν ό έργοδότης νχυτιχού, πλοιοχτήτης ή έφοπλι- 
στής, δέν έχη μόνιμον χατοιχίαν έν Έλλάδι ή είναι αλλοδαπή 
ναυτιλιχχή έταιρεία, έ ώς ,άντιπρόσωπος αύτού συνάπτων μετά 
ναυτιχοΰ έν Έλλάδι σύμδασιν παροχής έργασίας εις πλοίον 
τοΰ έργοδότου, εόόύνεται εις όλόχληρον μετ’ αυτού δι’ άπά- 
σας τάς έχ τής σχέσεως νχυτιχής έργασίας ή έξ άφορμής 
αυτής άπορρεούσας υποχρεώσεις τού έργοδότυο έναντι τοΰ ναυ- 
τιχοϋ. Εις περίπτωσιν χηρύξεως τού έργοδότου εις χατάστα- 
σεν πτωχεύσεως, έ χατά τά άνω συνάπτων μετά τοΰ ναυτιχοΰ 
•σύμδασιν αντιπρόσωπος τού έργοδότου, εύΨύνεται μόνον διά τάς 
άπαιτήσεις τού νχυτιχού, α! όποΐαι έγεννήόησαν χατά τους 
τελευταίους εξ μήνας προ τής ημέρας τής χηρύξεως τής 
πτωχεύσεως.

2. Έάν τήν άνωτέρω σύμδασιν μετά νχυτιχού χυνήψεν έν 
Έλλάδι νομιχόν πρόσωπον, ημεδαπόν ή αλλοδαπόν, μετά τοΰ 
έργοδότου, ένέχονται άτομιχώς εις όλόχληρον διά τάς χατά 
τήν προηγουμένην παράγραφον απαιτήσεις τού νχυτιχού, πάντα 
τά άπό τοΰ χρόνου τής συνάψεως τής συμδάσεως μέχρι τοΰ

•χρόνου τής όπό τού νχυτιχού άσχήσεως τών έξ αυτής άξιώ
σεών του έχπροσωπήσαντα ή έχπροσωπούντα τό νομιχόν τούτο 
πρόσωπον, φυσιχά πρόσωπα.

3. ’Αξιώσεις τού νχυτιχού έχ τοΰ παρόντος νόμου χατά τοΰ 
χυμφώνως πρός τάς προηγουμένας παραγράφους συνάψαντος 
τήν σύμδασιν άντιπροσώπου τοΰ έργοδότου, όπόχεινται εις έξά- 
μηνον παραγραφήν, έχτός τών άξιώσεών ενεχα έργατιχοΰ άτυ
χήματος, αίτινες όπόχεινται είς παραγραφήν τριάχοντα μηνών.

Άράρον 2.

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται μετά παρέλευσιν δύο μηνών 
άπό τής δημοσιεύσεώς του διά τής Έφημερίδος τής Κυδερ- 
νήσεως.

Έν ΆΨήναις τή 11 ’Ιανουάριου' 1978 

Οϊ 'Γπουργοί

Διχαιοσύνης Έμποριχής Νχυτιλίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΜΜ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ


