
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου νόμου «περί άντικαταστάσεως τών άρθρων 
7ο καί S3 τοη Κώδικος ’Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου».

Πρός τήν Βουλήν των 'Ελλήνων
1. Ή σύμβασις. ναυτολογήσεως, άπό άπόψεως χρονικής 

διάρκειας, διακρίνεται εις άοριστου χρονου, ωρισμενου 
χρόνου και κατά τελούν. Έν τη πράξει, αί συνομολογού- 
μεναι συμβάσεις ναυτολογήσεως είναι, κατά κανόνα, άορί- 
στου χρόνου.

2. Έάν τό πλοϊον δεν προσεγγίζη εις Ελληνικόν λιμένα,

3. Έξ άλλου, κατά τό ύπ’ άριθμ. 775/1970 Β. Δ/γμα, 
ή έν λόγω σύμβασις, καταγγελομένη κατά τά άνωτέρω, 
τταρατείνεται, ττρός τόν σκοπόν έξευρέσεως αντικαταστάτου, 
μέχρι τριών κατ' άνώτατον δριον μηνών καί ούχί πέραν τού 
όεκαπενταμήνου άπό της συνομολογήσεώς της έάν ό λιμήν 
προορισμού τοϋ πλ.οίου κεϊται έκτος της Μεσογείου καί της 
Έρυθράς Θαλάσσης, τού Περσικού Κόλπου καί της Εύρώ- 
πης. Έάν αΰτη καταγγελθή μετά την συμπλήρωσιν δεκα- 
τετραμήνου, παρατείνεται μέχρις ενός μηνός.

4. Ούτως, οί πλεΐστοι τών ναυτικών ύποχρεοϋνται νά 
παραμείνουν ναυτολογημένοι έπί χρονικόν διάστημα δώδεκα 
έως δέκα πέντε μηνών, κατά τήν διάρκειαν τών όποίων 
στερούνται της οικογενειακής θαλπωρής καί τών άνέσεων 
τάς όποιας προσφέρει ή ξηρά καί διαβιοΰν είς τό μονότοτον 
περιβάλλον τοϋ πλοίου, έργαζόμενοι ύπό δυσμενεστέρας 
τών συνήθων συνθηκών' τής ξηράς.

3.. Ή μείωσις τού χ, όνου καταγγελίας τής συμβάσεως 
ναυτολογήσεως άορίστου χρόνου,, έκτιμάται ότι θά άποβή 
κίνητρου προσελκύσεως περισσοτέρων νέων 'είς τό ναυτικόν 
επάγγελμα καί άνασχέσεως της διαρροής τών έν ένεργεία 
ναυτικών πρός έτέρους κλάδους επαγγελματικής άπασχο- 
λήσεως. < , . ·· _ ’ ■·* · "
/ 6. Βάσει τών προεκτεΟέντών καί γενίκώτερον τών σημε

ρινών δεδομένων, κρίνεται επιβεβλημένη ή μείωσις τού άπαι- 
τουμένου χρόνου διά τήν, έκ μέρους τού ναυτικού καταγγε
λίαν τής συμβάσεως ναυτολογήσεως άοριστου χρόνου ώς 
καί τής παρατάσεως αυτής, έάν τό πλοϊον εύρίσκεται εκτός 
Ευρώπης καί Μεσογείου. 1 οϋτο σκοπεΐται διά τού άρθρου 1 
τού παρόντος σχεδίου Νόμου «περί άντικαταστάσεως τών 
άρθρων 73 καί ’83 τού Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δι
καίου», Είδικώτερον : - _·..·. · ' . .
■λα) Διά τού πρώτου εδαφίου αυτού, μειοϋται ό άπαιτού-
- μένος χρόνος διά τήν έκ μέρους τού ναυτικού καταγγελίαν 
•τής συμβάσεως ναυτολογήσεως άοριστου χρόνου, οσάκις 
τό πλ.οΐον εύρίσκεται έκτος Ελλάδος, άπό έν έτος εις έννέα 
μήνας διά τούς λιμένας τής Ευρώπης, τής Μεσογείου, 
τής Έρυθράς Θαλάσσης καί τού Ιίερσικοΰ Κόλπού’κάί είς 
ένδεκα'μήνας διά τούς έκτός τών άνωτέρώ περιοχών λιμέ-
£*?. '·
- . β) Διά τάς περιπτώσεις καθ’ άς τό’ πλοϊον εύρίσκεται ή
πλέει πρός Ελληνικόν λιμένα', διατηρείται τό ίσχϋον καί 
σήμερον καθεστώς, ήτοι παρέχεται εις τόν ναυτικόν τό δι
καίωμα καταγγελ.ίας τής συμβάσεως ναυτολογήσεως άόρί- 
στου χρόνου οποτεδήποτε! -· ·;

γ) Τό τρίτον έδάφίον ορίζει ότι ή’κάταγγέλ.θεϊσά σύμβα- 
σις ναυτολ,ογησεώς άόρίστόυ χρόνου, έάν τό πλοϊον προορί
ζεται διά λιμένα κείμενον έκτος τής Μεσογείου, τής Έρυ- 
θράς Θαλ.άσσης, τόΰ Περσικού Κόλπου καί τής Ευρώπης, 
παρατείνεται μέχρις ενός μηνός, άντί τής προβλεπομένης 
σήμερον παρατάσεως ενός μέχρι τριών μηνών.

7. Αί ναυτεργασιακαί διατάξεις τού Τίτλου Τετάρτου 
«περί πληρώματος» τοϋ ΚΙΝΔ έφαρμόζονται - καί έπί τών 
άλλοδαπών ναυτικών «ύπό τόν όρον τής άμοιβαιότητος» 
ή δέ παλιννόστησις αύτών νοείται ώς δικαίωμα τού άλλοδαποϋ 
όπως, κατ’ έπιλογήν 'τοϋ πλοιάρχου, έπιστρέψη ή εις τόν

τόπον ναυτολογήσεως ή εις'τήν πολιτείαν τής ιθαγένειας 7 
εις τόν-τόπον τής συνήθους διαμονής» (άρθρον 83 ΚΙΝΔ). 
Έξ άλλου, αί συλλογικαί συμβάσεις ναυτικής έργασίας, κατά 
την ύπ’ άριθ. 915/1972 γνωμοδότησήν τής Όλομελείας τοΰ 
Ν Σ Κ, έφαρμόζονται καί έπί τών ύπηρετούντων έπί έλλ.η- 
νικών πλ.οίων ά'λ.οδαπών ναυτικών.

8. Πρός τόν σκοπόν άρσεως τών ύφισταμένων άμφισβη- 
τήσεων καί άβεβαιότητος περί τοϋ έφαρμοστέου έπί. τών 
άλλοδαπών ναυτικών δικαίου καί έναρμονίσεως τών έν προ- 
κειμένω διατάξεων πρός τάς συγχρόνους τάσεις τροποποιεί
ται τό άρθρον 83 τοϋ ΚΙΝΔ, άπαλειφομένων τών φράσεων 
«ύπό τόν όρον τής άμοιβαιότςτος» έκ τοϋ πρώτου έδαφίου 
καί «κατ’ έπιλογήν τοϋ πλοιάρχου» έκ τοΰ δευτέρου έδαφίου 
καί όριζομένου ρητώς ότι αί συλλογικαί συμβάσεις ναυτικής 
έργασίας έφαρμόζονται καί έπί τών άλλοδαπών.

Ούτως, έπί τών ύπηρετούντων έπί ελληνικών πλοίων 
άλλοδαπών ναυτικών θά έφαρμόζωνται είς πάσαν περί- 
πτωσιν αί περί πληρώματος διατάξεις τοϋ ΚΙΝΔ καί αί συλ
λογικά! συμβάσεις ναυτικής έργασίας, ό δέ τόπος παλιννο- 
στήσεως δεν θά επιλέγεται ύπό τού πλοιάρχου άλλά ύπό τών 
ιδίων τών άλλοδαπών ναυτικών.

9. Επισυνάπτεται παράρτημα περιλαμβάνον τό κείμενον 
τών τροποποιουμένων διατάξεων, ήτοι τών άρθρων 73 καί 83 
τού ΚΙΝΔ καί τοϋ καταργουμένου άρθρου μόνου τοϋ ύπ* 
άριθ. 775/70 Β.Δ. «περί συντμήσεως τοϋ χρόνου παρατάσεως 
τής συμβάνεως ναυτολογήσεως άορίστου χρόνου», δπερ, 
έκδοθέν κατ’έξουσιοδότησιν τής μεταβατικής διατάξεως τού 
τρίτου έδαφίου τοΰ άρθρ. 295 τοϋ ΚΙΝΔ, άποτελεϊ ούσιαστι-

. κήν προσθήκην είς τό άρθρον 73 τοΰ έν λ.όγω Κώδικος.
10. Παρακαλοϋμεν, διά την εισαγωγήν πρός συζήτησιν 

καί ψήφισιν τοϋ έπίσυναπτομένου Νομοσχεδίου.

Έν Άθήναις τη 15η Σεπτεμβρίου 1976'
Ό Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας 

Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

Τροποποιούμενα! Διατάξεις έπί τόΰ σχεδίου Νόμου «περί
άντικαταστάσεως τών άρθρων 73 καί 83 τού ΚΙΝΔ».

; 1.'Άρθρον 73 ΚΙΝΔ : .. ’ .·' ' " ->:·
Σύμβασις ναυτολογήσεως άορίστου χρόνου, παρελθόντος 

έτους άπό τής συνομολογήσεώς αυτής, δύναται νά λυθή 
ύπό τοϋ ναυτικού διά καταγγελίας. Ή λύσις έπέρχεται άμα 
τη παρόδω τής προθεσμίας καταγγελίας, ήτις δεν δύναται 
νά είναι μικροτέρα τών επτά ήμερών παρατεινομένη μέχρι 
τού κατάπλου είς λ.ιμένα.

Ό ναυτικός καί πρό τής παρόδου έτους δικαιούται νά 
καταγγείλη τήν σύμβασιν; έφ’ όσον χρόνον τό πλοϊον εύρί- 
σκεται είς έλληνικόν λιμένα.

2. Άρθρον 83 ΚΙΝΔ : ν ·■ ^ Δ 7 '
Αί διατάξεις τού παρόντος τίτλου έφαρμόζονται καί έπί 

τών συμβάσεων ναυτολογήσεως άλλοδαπών ύπό τον όρον 
τής άμοιβαιότητος. ...η ... - '

Τό πρός πολιν/όστησίν δικαίωμα τοϋ άλλοδαποϋ νοείται 
ώς δικαίωμα αυτού, όπως, κατ’ έπιλογήν τοϋ πλ.οιάρχου, 
έπιστρέψη ή είς τον'τόπον τής ναυτολογήσεως ή είς τήν 
πολιτείαν τής ίθαγενείάς ή είς τόν τόπον τής συνήθους δια
μονή?· -

... 3. Άρθρον μόνον Β.Δ. ύπ’ άριθί 775/1970.
Σύμβασις'ναυτολογήσεως άορίστου χρόνου καταγγελθεϊσά 

κατά τήν παρ: 1 τοϋ άρθρου 73 τοϋ κυρωθέντος διά τοΰ 
Νόμου ' 3816/1958 Κώδικος ’Ιδιωτικού Ναυτικού. Δικαίου 
παρατείνεται έάν ό λιμήν προορισμού τού πλοίου κεϊται έκτός 
τής Μεσογείου,τής Έρυθράς θαλεάσσης,τοϋ Περσικού Κόλπου 
καί τής Ευρώπης, μέχρι τριών κατ’ άνώτατον όριον μηνών 
καί ούχί πέραν τοϋ δεκαπενταμήνου άπό τής συνομολογήσεώς 
.της μέχρις ενός δέ μηνός έάν ή σύμβασις καταγγελθή μετά τήν 
συμπλήρωσιν δεκατεσσάρων μηνών άπό τής συνομολογήσεώς 
αυτής, πρός τόν σκοπόν έξευρέσεως άντικαταστάτου τού 
καταγγέλοντος τήν σύμβασιν ναυτικού.
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Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΓΓ ΑΡΙΘ. 775.
Περί συντμήσεως τοϋ χρόνου παρατασεως τής συμβασεως 

ναυτολογήσεως άορίστου χρονου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

; . ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
'Εχοντες νπ 6ψει : _

1. Τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 295 τοϋ κυρωθέντος διά τοϋ' 
Ν. 3816/1958 (Φ.Ε.Κ. 32 Α') «Κωδικός ’Ιδιωτικού Ναυτί
λου Δικαίου». - .
Ί 2. Τάς διατάξεις της παρ. 1 (γ) τοϋ άρθρου 1 τοϋ Ν. 
3141/1955 «περί συστάσεως παρά τω Τ.Ε.Ν. Συμβουλίου 
’Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.)» Φ.Ε.Κ. 43 A ).
‘ 3· Την ύπ’ άριθ. 18/1970 γνωμοδότησιν τού Συμβου
λίου’ Εμπορικού Ναυτικού. - . ·

4. Την ύπ’ άριθ. 807/1970 γνωμοδότησιν τού Συμβουλίου 
της Επικράτειας προτάσει τού Ήμετέρου έπι της Εμπορι
κής Ναυτιλίας Υπουργού, άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν :

'. * . . "Αρθρον μόνον.
Σύμβασις ναυτολογήσεως άορίστου χρόνου, καταγγελθεϊσα 

κατά την παράγρ. 1 τού άρθρου 73 τού κυρωθέντος διά τού 
Ν. 3816/1958 Κωδικός ’Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου πα- 
ρατείνεται έάν ό λιμήν προορισμού, τού πλοίου κεΐται εκτός 
τής Μεσογείου τής Έρυθρας θαλάσσης, τού Περσικού κόλπου 
καί τής Ευρώπης μέχρι τριών κατ’ άνώτατον δριον μηνών - 
καί ούχί πέραν τού δεκαπενταμήνόυ άπό τής συνομολογή- 
σεώς της, μέχρις ενός δε μηνός εάν ή σύμβασις καταγγελβή 
'μετά την συμπλήρωσιν δεκατεσσάρων μηνών άπό τής συνομολο-. 
γήσεως αυτής προς τον σκοπόν έξεορέσεως αντικαταστάτου 

τού κάταγγείλαντος την σύμβασιν ναυτικού. ' . .. ' .
'·· Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό 1 Ίάνουαρίου 1971 
άφ’ ής καταργεϊται το άρθρον 1 τού Ν.Δ. 2652/1953 «περί. 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τού Ν. 1752/1951 «7τερί. 
ναυτικής εργασίας». ' ’ ... % · . .

Εις τόν Ήμέτερον επί τής Εμπορικής Ναυτιλίας Υπουρ
γόν, άνατίθεμεν την δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τού παρό- .

Ή λύσις επέρχεται μετά παροδον προθεσμίας άπο- τής - 
ταγγελίας, ήτις δεν δύναται νά είναι μικρότερα τών έι 
ήλιερών, παρατεινομενη μέχρι τοϋ κατάπλου τοϋ πλοίου
λιμένα. ’ -

Ό ·ναυτικός και προ τής παρόδου τών κατά τά άνωτό 
χρονικών διαστημάτων τών εννέα καί ένδεκα μηνών δίκαιου 
νά καταγγείλη τήν σύμίασιν έφ’ όσον χρόνον τό πλοίον εί 
τκεται εις Έάλληνικόν λιμένα.

Σύμβασις ναυτολογήσεως άορίστου χρόνου^ κατάγγελλε 
κατά τό πρώτον έδάφιον τού παρόντος άρϋρου, παρατείνει 
έάν ό λμήν προορισμού τοϋ πλοίου κεΐται έκτος τής Μι 
γειιυ, τής Είρυβράς θαλάσσης, τοϋ Περσικού Κόλπου 
τής Ευρώπης, κατ’ άνώτατον δριον μέχρις ενός μηνός, π 
τον σκοπόν έξευρέσεως αντικαταστάτου τοϋ κατάγγειλαν 

• την σόμόασιν ναυτικού». . , -
'Αρβρον 2.

Τό άρ-Spov 83 τοϋ αϋτοϋ Κώδικος άντικαβίσταται ώς :
■ λούβως:

«'Αρβρον 83. -
Αί ο ατάξεις τού παρόντος τίτλου ώς καί αί Έλλην 

συλλογικά! συμβάσεις ναυτικής εργασίας, εφαρμόζονται 
έπ] τών αλλοδαπών ναυτικών. Τό προς παλλννόστησιν δικι 
μά τοϋ αλλοδαπού νοείται ώς δικαίωμα αυτού όπως έπιστρ 
εις ττχν πολιτείαν τής ιθαγένειας ταυ ή εις τόν λιμένα έ· 
ξεως τοϋ πλοΰ ή εις τόν τόπον υπογραφής τής συμβάσεως 
τολογήσεως». ύ. .·.·_ · χ . . . ·_·■/.

■ 'Αρβρον 3. - ;·
Αί διατάξεις τοϋ Β.Δ. 775/1970 «περί συντμήτεως 

χρόνου παρατάσεως τής συμβάσεως ναυτολογήσεως άορί 
χρό/οο», καταργοϋνται·. .. Γ., Σ:

■'·' vAp-Spov 4. . "
Ή ισχύς τού παρόντος άρχεται οπτό τής δημοσιεύσεώς 

διά τής Βφημερίδος τής Κυβερνήσεώς.' _ ' . , ' ε"··
Εάν Άβήναις τή 15 Σεπτεμβρίου 1976 
Ό Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ
ντος.

Έν ΆΟήναις τή 19 Νοεμβρίου 1970.

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΓ
Περί άντικαταστάσεως τών άρβρων __73 καί 83 τοϋ Κώδικος 

Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.

Άρθρον 1. " -
άρβρον 73 τού κυρωβέντος διά τοϋ Νόμου 3816/1958 

Κώδικος ’Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου αντικαθίσταται ώς 
άκολούβως: -
/ «'Αρβρον 73.
Σύμβασις ναυτολογήσεως άορίστου χρόνου δύναται νά λυβή 

υπό τού ναυτικού διά καταγγελίας, μετά πάροδον εννέα μηνών 
ά(πό τής συνάψεως αΰτής. Έάν ό λιμήν προορισμού τοϋ πλοίου 
κεΐται εκτός τής Μεσογείου, τής Έρυβράς θαλάσσης, τού 
Περσικού Κόλπου καί τής Ευρώπης, ή ώς άνω σύμβασις δύ- 
ναται νά λυβή ϋπο τσύ ναυτικού, διά καταγγελίας, μετά πά
ροδον ένδεκα μηνών.

: - ’Αριβ. 131/15/7
ΕΚΘΕΣΓΣ

Τοϋ Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους (άρβρον 75 —
1 τού Συντάγματος) έπί τού σχεδίου Νόμου τοϋ Ύι 
γείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας «περί άντικαταστάσεως 
άρβρων 73 και 85 τοϋ Κώδικος ’Ιδιωτικού Ναυτικοί 
καίοα».
Διά τών διατάξεων τού ώς ανωτέρω σχεδίου Νόμου 

ών άντικα-λιστθυμένων τών.ήρβρων 73 καί 83 τού κυρωβί 
διά τού Ν. 3816/1958 Κώδικος ’Ιδιωτικού Ναυτικού 
καίου, καβορίζεται μειωμένος χρόνος καταγγελίας τής 
δασέως ναυτολογήσεως αορίστου χρόνου έκ μέρους τού 
τικοΰ, ώς καί ή έννοια τού πρός παλιννόστησιν δικαιώμ 
τού αλλοδαπού ναυηκού κλπ.,. δεν προκαλείται δαπάνι 
βάρος τού Κρατικού Προϋπολογισμού.

’Εάν Άβήναις τή 2 ’Ιουλίου 1976
Ό Γενικός Διευθυντής 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΠΑΠΑΡΕΩΡΠΟΤ


