
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί του σχεδίου νόμου «για την κύρωση της· 9—·» ΔιεΔνοός
Συαβάσεως Εργασίας «για την ενδιαίτηση των πληρωμά
των των -κλοιών \ αν αΔ εωρητιχή 1949)»."

Γ1 ooc ιη Βον^ή το>>' Ελλήνων

ί. Η ΑιεΔνής Σύμβαση 92 «για την ενδιαίτηση των τστ
ρωμάτων των πλοίων»; ψηφίστηκε το έτος 1949 στην 32η 
Σύνοδο της ΔιεΔνοός Συνδιασκέψεως Εργασίας που τέΔηχε 
σε ισχύ την 29 Ιχ»ευαρ:ου 1959'. Μέχρι την 1η ΙανΟυαρίου 
1985 είχε κύρωνε: απο 51 Χώρες.

α) ΣΠοών2 :J.r Τ1 ctp-Spo 18 της Συμβάσεως. αυτή εφαρ
μόζετε κατ αρχή στα πλοία που Δα ναυπηγηΔούν μετά την 
έναρξη ισχύος τη; Συμβάσεως για τη Χώρα μας. παρέχε
ται όμως η ευχέρεια στη·» κρμόδια Κρατική Αρχή να απαι
τήσει την κατα το δυνατόν συμμόρφωση προς τις διατάζεις 
της Συμ-βάσεως για όσα από τα υπάρχοντα πλοία εγγράφον- 
ται στο νηολόγιό της από νηολόγιο άλλου Κράτους. καΔώΓ 
επίσης ν.αι για όσα πλοία εκτελούν κατασκευαστικές μεταβο- 
λές η ευρείας εν.τάσεως επισκευές που δεν γίνονται όμως 
εξ αιτίας επισυαβάντος ατυχήματος ή από έκτακτη αν άγχη, 
αλλά επί τη βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου.

β) Η παραπάνω σύμβαση αναφέρεται στους όρους ενδιαι- 
τήσεως του πληρώματος στα πλοία χαι καΔ ορίζει λεπτομέ
ρειες σχετιχά με τις προδιαγραφές χατασχευής υπνοδωμα
τίων χαι κοινοχρήστων χώρων αξιωματιχών χαι χατωτέροο 
πληρώματος, το απαιτουμενο ελάχιστο εμΑαδόν υπνοδωματίων 
τον απαραίτητο εξοπλισμό χαι την επίπλωση των υπνοδωμα
τίων χαι τραπεζαριών, τη νοσοκομειακή εγκατάσταση, τον 
αριΔμό των αποχωρητηρίων, λουτρών, νιπτήρων (ανάλογα με 
τον αριΔμό των μελών του πληρώματος), τις ευκολίες πλυ- 

"σίματος χαι στενώματος, ιματισμού, τον επαρχή φωτ.σαό χαι 
αερισμό των ενδιαιτημάτων χλπ.

«π 2. Από πλευράς εσωτεριχής νομοΔεσίας, ο Κανονισμός 
Πιπέρι ενδιαιτήσεως Πλοιάρχου και Πληρώματος των Ελλ σ
ινικών Εμποριχών Πλοίων» που χυρώΔηχε με το ΝΑ.. 259/ 
’4981 (ΦΒΚ 72 Α/1981) καλύπτει τις βασιχώτερες από 
■τις απαιτήσεις της ανωτέρω Α. Σύμβασης χα: οι υπάρχου

ν σες μιχροίιαφορές μπορούν να ρυΔαισΔοόν με Ν. Διατάγμαί- 
- τα για την έχδοση των Όποιων προβλέπετα: σχετιχή εξου
σιοδότηση. Συνεπώς η επικύρωση της δεν Δα δημιουργήσει 
πρόσΔετες υποχρεώσεις τόσο για τα υπάρχοντα όσο χα: για 
τα νέα Ελληνιχά πλοία.

»3. Σήμερα τα Δέματα της ενδιαίτησης γενικά του προσω
πικού των ελληνεχών εμποριχών πλοίων ρυΔμίζοντα: από
ε-Svιχούς κανονισμούς ο: οποίο: είναι ουΔυγραμμισμένο· με τα 
διεΔνή πρότυπα χαι δεν διαφόρου·» ουσιωδώς από τις αντί
στοιχες ΔιεΔνείς Συμβάσεις. τις οποίες μάλιστα σε πολλά 
σημεία υπερκαλύπτουν. διότι χχταρτίσΔηκαν με βάση τις Διε- 
Δνείς -αυτές Συμσάσεις (όταν αχάμσ εφαρμόζονταν σαν συ
σπάσεις) και τα ιαχόοντα στον τομέα αυτό στις μεγαλύτερες 
.ναυτιλιακές χώρες του κύσμου.

4. Με τη·» κύρωση της πιο πάνω Σύμβασης εκπληρώνε
ται μία ϊιεΔνής υποχρέωση της Χώρας μας απέναντι στο 
ΔιεΔνή Οργανισμό Εργασίας.

5. Επισημαίνετα: αχόμα ότι η χύρωση της Σύμβασης υπα
γορεύεται χαι από λόγους γενιχώτερης πολιτικής, ώστε να 
ενισχυΔεί το ναυτιλιαχό κύρος της Χώρας μας χα: να μην 
εμφανίζεται η -ελληνιχή σημαία ότι υστερεί στη λήψη με
τρώ·» που αποβλέπουν στη·» προστασία χαι βελτίωση της ποιό
τητας ζωής των ναυτιχών ασού όπως προαναοέραμε τέτοια 
μέτρα έχουν ληφΔε: από τη Χώρα μας με αντίστοιχους εΔνυ- 
χούς Κχ»ονισμούς που εφαρμόζονται πολύ πριν -από την κύοω-

-ση της ΔιεΔνοός Συμβάσεως.

6. Τέλος με την χύρωση τη; Σύμβασης αυτής ενισχύε-αι 
η διαπραγματευτική Δέση της Χώρας μας στοος διεΔνείς

ναυτιλιακούς οργανισμούς στους οποίους λαμβάνετα: ~ σοβαρέ 
υπόΔη ο αριΔμός των Συμβάσεων στις οποίες έχουν προσχω
ρήσει οι χώρες μέλη της.

ΑΔήνπ 17 Σεπτεμβρίου 1985 

ΟΙ Υπουργοί
Εαωτεαικών Εαποαιχής Ναυτιλίας

ΚΑΡΟΛΟΣ Π Α ΠΟΥΛΙΑΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της 92 Δι·εΔνούς Σύμβασης Εργασίας για την εν
διαίτηση των πληρωαάτων των πλοίων (αναΔεωρητιχή

1949).

...... ' ΑρΔρο πρώτο.

Κυρώνεται χα: έχει τη·» ισχύ που ορίζει το άρΔρο 28 παρ. 
1 του Συντάγματος, η 92 ΔιεΔνής Σύμβαση Εργασίας για 
την ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων, (αναΔεωρητιχή 
1949), που ψηφίστηκε χατά την 32α Σύνοδο της ΔιεΔνοός 
Συνδιάσκεψης Εργασίας του έτους 1949, το κείμενο της 
οποίας σε ελληνική μετάφραση χαι στο γαλλικά χαι αγγλι
κό πρωτότυπο έχει ως ακολούΔως ·'

ΣΥΜΒΑΣΗ 92.

ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ '
ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

(ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ 1949).
·: Η Γενική Συνδιάσκεψη της ΔιεΔνοός Οργανώσεως Εργα

σίας συγκλήΔηκε στη Γενεύη από το Διοικητικό Συμβούλιο 
του ΔιεΔνοός Γραφείου Εργασίας χαι συνήλΔε εκεί την 8η·» 
Ιουνίου 1949. στην τριαχοστή δεύτερη σύνοδό της.

Αφού αποφάσισε την υιοΔέτηση ωρισμένων προτάσεων σχε
τικά με τη μερική αναΔεώρηση της Συμβάσεως για την εν
διαίτηση των πληρωμάτων 1949. που υιοΔετήΔηχε στην 28η 

-■σύνοδό της. ζήτημα που αποτελεί το δωδέκατο Δέμα της 
ημερήσιας διατάξεως τη< συνόδου.

Αφού αποφάσισε ότι οι προτάσεις αυτές πρέπει να λάβουν 
τον τύπο ΔιεΔνοός Συμβάσεως.

ΥιοΔετεί σήμμραί δεκαοχτώ 'Ιουνίου χίλια σννεακόσια 
σαράντα εννιά την αχόλουΔη σύμβαση με τον τίτλο Σύμβαση 
ενδιαιτήσεως πληρωμάτων (αναΔεωρημένη) 1949.

ΜΕΡΟΣ I
Γενικές διατάξεις.

ΆρΔρο 1.
‘1. Η Σύμβαση χυτή εφαρμόζεται σε χάΔε σκάφος του Δη

μοσίου ή ιδιώτη που Δαλασσοπλοε! με μηχχ»:κή προώΔηση χα: 
απασχολείται στη μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων για εμπο
ρικό σκοπό και είναι νηολογημένο σε Χώρα για τη» Οποία 
ισχύει η Σύμβαση αυτή.

2. Ο: Εσωτερικοί νόμοι ή Κανονισμοί Δα καΔ ορίσουν πότε 
τα πλοία Δεωρούνται ότι Δαλασσοπλοούν για τη» εφαρμογή 
της Συμβάσεως αυτής.

3. Η Σύμβαση χυτή δεν εφαρμόζεται σε:
α) σκάφη κάτω των 500 κόρων ολικής χωρητικότητας,
β) χκάφη που κινούνται ουσιαστικά με πανιά αλλά είναι 

εφοδιασμένα με βοηΔητικές μηχανές,

γ) σκάφη που απασχολούνται στην αλιεία ψαριών, φαλαι
νών ή παρόμοιες επιχειρήσεις.

δ) ρυμουλκά. . . ·. '
4. Πάντως η Σύμβαση αυτή Δα εφαρμόζεται στην έκτα

ση που είναι δικαιολογημένο και δυνατό:
<ζ) σε σκάφη από 100—500 κόρους ολικής χωρητικότη- 

το?: ....


