
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εβτί »» σχεδίου νάμου για την «Κύρωση της 338 Διεθνούς
Συχβάσεως Εργασίας για την ενδιαίτηση των πλήρωμάτων
των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις)».

.1 Η Διεθνής Σύμβαση 133 «γισ την ^νδιαίτηση των πλη
ρωμάτων των πλοίων» ψησκστηχε το 19/0 στην 55n Συνοί: 
της Διεθνούς Συνίιασχέψεως Εργασίας χα: μέχρι ττν 1η Ια
νουάριου 1983 είχε κυρωθεί απο Ιο χώρες. Δεν τεθηχε σε ι
σχύ μέχρι σήμερα. γΐ2τί δεν έχουν πληρωθεί ο: προϋποθέσεις 
του προβλέπει η ίδια.

2. Η Σύμβαση αυτή είναι συμπληρωματική της Δ.Σ. 92 
τοο 1949 «ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων)), για την 
οποία προωθείται επίσης η διαδικασία επικύρωσής της.

3. Η παραπάνω Σύμβαση εφαρμόζεται χατ αρχή στα πλοία 
που θα ναυπηγηθούν μετά τη/ έναρξη εφαρμογής της στη. χώ
ρα νηολογήσεως τον πλοίου, παρέχεται όμως η ευχέρεια στην 
Αρμόδια Κρατική Αρχή να απαιτήσει τροποποιήσεις, που χαί
νει 0Tt είναι σχάσιμες χαι δυνατές, προς σφμόρφωση με τους 
όρους της Συμβάσεως, για τα υπάρχοντα πλοία που εγγράφον- 
ται στο Εθνικό Νηολόγιο από Νηολόγιο άλλης χώρας χαι 
για όσα πλοία εχτελούν ναυπηγικές μεταβολές ή ευρείες επι- 
σχευές, οι οποίες όμως δεν είναι αποτέλεσμα ατυχήματος ή 
έκτακτης ανάγχης.

4. Η Σύμβαση αναφέρεται στοος: όρους ενδιαιτήσεως του 
πληρώματος στα πλοία, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη χαι 
υγιεινή διαμονή του χαι καθορίζει όλες τις απαραίτητες λε
πτομέρειες σχετιχά με το απαιτούμενο ελάχιστο εμβαίο υπνο
δωματίων χαι τραπεζαριών αξιωματικών χαι κατώτερου 
πληρώματος, τον απαραίτητο εξοπλισμό χαι επίπλωση των 
τραπεζαριών χαι αιθουσών ψυχαγωγίας, τον ελάχιστο αριθμό 
αποχωρητηρίων, λουτρών, νιπτήρων, τις ευκολίες πλυσίματος, 
στεγνώματος χα: σιδερώματος του ιματισμού, το ελάχιστο 

.ύψος των χώρων ενδιαιτησεως και τον επαρχή φωτισιιό τους.
σ' 5. Η εσωτεριχή νομοθεσία μας χαι συγχεχριμένα ο Κα
νονισμός «περί ενδιαιτήσεως πλοιάρχου χαι πληρώματος των 
•Ελληνικών Εμποριχών Πλοίων» που κυρώθηκε με το Π .Δ. 
259/81 (ΦΕΚ 72Α/81) καλύπτει τις 6χσ·κώπερες από τις 
απαιιτήσειίς της ανωτέρω Δ. Σύμβασης χα: οι υπάρχουσες 

,μιχροδιαφορές μπορούν να ρυθμισθούν με Π. Διατάταατα για 
την έκδοση των οποίων προδλέπεται σχετική εξουσιοδότηση. 
Συνεπώς η -επικύρωση της δε θα δημιουργήσει πρόσθετες 
υποχρεώσεις τόσο για τα υπάρχοντα όσο χαι γα τα νέα ελληνι- 
χά-πλοία. - - · - - -
- 6. Σήμερα τα θέματα της ενδιαίτησης γενιχά του προσω-

πιν.ευ των ελληνικών εμποριχών πλοίων ρυθμίζονται από ε
θνικούς κανονισμούς οι οποίοι είναι ευθυγραμμισμένοι με τα 
διεθνή πρότυπα χαι δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τις αντίστοι
χες Διεθνείς Συμβάσεις, τις οποίες μάλιστα σε πολλά σημεία 
υπερκαλύπτουν. διότι χαταΐτισβηχαν με βάστ τις Διεθνείς αυ
τές Συμβάσεις (όταν ακόμα εφαρμόζονταν σαν συστάσεις) χαι 
τα ισχύοντα στον τομέα αυτό στις μεγαλύτερες ναυτιλιαχές χώ
ρες του χόσμου.

Ί. Με την χύρωση της πιο πάνω Σύμβασης εχπληρώνεται 
μία διεθνής υποχρέωση της χώρας μας απέναντι στο Διεθνή 
Οργανισμό Εργασίας.

8. Επισημαίνετα: αχάμα ότι η χύρωση της Σύμβασης υπα
γορεύεται χαι από λόγους γενιικώτερης πολιτιχής. ώστε να 
ενκτχυβεί το ναυτιλιακό χύρος της χώρας μας και να μην 
εμφανίζεταΓ ή ελληνιχή στματία ότι υστερεί στη λήψη μέ
τρων που αποβλέποουν στην προστασία χαι βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των ναυτικών αφού όπως προαναφέοαμε τέ
τοια μέτρα έχουν. ληφθεί από τη χώρα μας με αντ:στοιχους 
εθνικούς Κχ/ονισμούς που εφαρμόζονται πολύ πριν από την χύ
ρωση της Διεθνούς ’Συμβάσεως.

9. Τέλος με την χύρωση της Σύμβασης αυτής ενισχύε-
ται η διαπραγματευτική θέση της χώρας μας στους διεθνείς 
ναυτιλιακούς οργανισμούς στους οποίους λαμβάνεται σοβαρά 
υπόψη ο αριθμός των Συμβάσεων στις οποίες έχουν προσχω
ρήσει οι χώρες μέλη της. ~

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 1985 
Οι Τπουργοί

Εξωτερικών Εμπορικής Ναυτιλίας
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< · ΣΧΕΛΙΟ ΝΟΜΟΤ' χ' ‘

: Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας γ.α την εν
διαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές 

τι ·;δι<Γθώξεις). - τ - - :·-. -- · - --—
; . -- Άρθρο πρώτο. -

■Κυρώνεται χαι έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 
1 του Συντάγματος, η 13-3 Διεθνής' Σύμβαση ‘Εργασίας «για 
την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων, (συμπληρωματι
κές διατάξεις)» που ψηφίστηκε κατά την 55η σύνοδο της 

. Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας του έτους 1970, της οποίας 
ζ το κείμενο σε ελληνική μετάφραση χαι <στο γαλλικό χαι αγ

γλικό πρωτότυπο έχει ως ακολούθως: -


