
Επί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί κυρώσεως τής ύπ’ άριθμ. 147 
Διεθνούς Συμβάσεως ’Εργασίας «περί ελάχιστων επιπέδων 

ασφαλ.ειας των εμπορικών πλοίων».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Πρός τήν Βουλήν ιών Έλ/.ήνων

1. * Η ΰπ’ άριΟμ. 147 Διεθνής Σύμβασις ’Εργασίας έψη- 
φίσθη κατά τήν 62αν Σύνοδον τής Διεθνούς Συνδιασκέ
ψεων ’Εργασίας, ήτις συνήλθεν εις Γενεύην άπό 13-29 
Σεπτεμβρίου 1976.

Ή σύμβασις αύτη άποσκοπεΐ εις τήν καθιέρωσιν ελά
χιστων επιπέδων ασφαλείας δΓ άπαντα τά εμπορικά πλοία, 
ιδιαιτέρως δέ τά ύπό σημαίας ευκαιρίας τοιαύτα, ώστε νά 
μειωθούν εις τό έλάχιστον τά ναυτικά ατυχήματα, πλεϊ- 
στα των όποιων έχει διαπιστωθή ότι οφείλονται βασικώς 
εις διαφόρους ελλείψεις όσον άφορα τήν κατασκευήν καί 
συντήρησιν των πλοίων, τήν έπαγγελματικήν έκπαίδευσιν 
καί ικανότητα των ύπηρετούντων έπ’ αύτών ναυτικών, τούς 
όρους καί συνθήκας εργασίας τών ναυτικών κλπ.

Ουτω διά τής Συμβάσεως επιβάλλεται εις τά κυρούντα 
αυτήν Κράτη ή καθιέρωσις ενός συστήματος προσηρμο- 
σμένου πρός τάς συναφείς Διεθνείς Συμβάσεις καί Κανο
νισμούς οίτινες άναφέρονται εις τήν ασφάλειαν τής ανθρώ
πινης ζωής έν θαλάσση γενικώτερον, καθώς επίσης εις τήν 
έκπαίδευσιν τών ναυτικών, τά άπαιτούμενα αποδεικτικά 
ναυτικής ίκανότητος,--τήν ιατρικήν έξέτασιν-τών -ναυτολο- 
γουμένουν έπί πλοίων, τήν ιατρικήν περίθαλψιν τών πληρω
μάτων, τούς όρους εργασίας, ένδιαιτήσεως καί τροφοδο
σίας πληρώματος, τήν κοινωνικήν άσφάλισιν τών ναυτικών 
καί τήν έλευθερίαν τού ναυτικού συνδικαλισμού.
.-‘Επίσης τά κυρούντα τήν Σύμ ίασιν Κράτη θά ύποχρε- 

ούνται εις τήν άσκησιν έ—ιτηρήσεως τών ύπό τήν σημαίαν 
τών πλοίων κατά τρόπον ώστε νά εξασφαλίζεται ή έπ’ 
αυτών τήρησις τών θεσπιζομένων ύπό τής Συμβάσεως ταύ- 
της καί τών συναφών Συμβάσεων καί Κανονισμών μέτρων.

Διά τού πρώτου άρθρου της Συμβάσεως ορίζεται ότι 
αΰτη θά έφαρμόζεται έπί παντός έμπορικού πλοίου, φορ
τηγού ή έπιβατηγοΰ, ένώ άντιθέτως δεν θά έχει έφαρμογην 
έπί ιστιοφόρων, έπί αλιευτικών καί έπί πλοιαρίων καί πλω
τών μέσων μη προοριζομένων διά ναυσιπλοΐαν.

Είς τό άρθρον 2 καθορίζονται τά μέτρα άτινα οφείλει νά 
λαμβάνει παν έπικυρούν τήν Σΰμβασιν Κράτος καί συνί- 
στανται είς:

α) Θέσπισιν νόμων ή Κανονισμών άναφερομένων είς τήν 
ναυτικήν ικανότητα τών πληρωμάτων, τά χρονικά όρια ερ
γασίας έπί τών πλοίων, τις συνθέσεις πληρώματος, τήν 
κοινωνικήν άσφάλισιν τών ναυτικών, τούς όρους έργασίας 
καί διαβιώσεως έπί τών πλοίων. Οί οΰτω θεσπιζόμενοι 
νόμοι καί κανονισμοί θά πρέπει νά είναι ισοδύναμοι τών 
οικείων διατάξεων αίτινες περιλαμβάνονται εις τάς Διε
θνείς Συμβάσεις ’Εργασίας τάς άπαριθμουμένας εις σχετι
κόν Παράρτημα τής Συμβάσεως.

β) Άσκησιν άποτελεσματικοΰ έλέγχου έπί τών ύπό τήν 
σημαίαν του πλοίων εις ό,τι άφορά τά έπίπεδα άσφαλείας 
τού πλοίου, τά έπίπεδα ναυτικής ίκανότητος τών ύπηρε
τούντων ναυτικών τήν σύνθεσιν πληρώματος τά χρονικά 
όρια έργασίας τήν κοινωνικήν άσφάλισιν τών ναυτικών κα
θώς καί τούς όρους έργασίας καί διαβιούσεως αύτών έπί 
τών πλοίων.

γ) Έξασφάλισιν έλέγχου τών όρων έργασίας καί δια
βιώσεως τών πληρωμάτων κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τών 
οργανώσεων τών εφοπλιστών καί ναυτικών, όταν τό Κρά
τος δεν άσκή άποτελεσματικήν δικαιοδοσίαν.

δ) Τήρησιν τών άπαιτουμένων διαδικασιών ναυτολογή- 
σεως τών ναυτικών καί έξετάσεως τών ύποβαλλομένων ύπ’ 
αύτών καταγγελιών διά τά ύπό τήν σημαίαν τού κυρούν- 
τος τήν Σύμβασιν Κράτους πλοία, καθώς καί διά τά ύπό 
ξένην σημαίαν τοιαύτα έπί τών οποίων ύπηρετούν ύπή- 
κοοί του ώς μέλη πληρώματος.

ε) Έλεγχον τών άπαιτουμένων προσόντων τών ναυτο
λογούμενων επι τών εθνικών πλοίων ναυτικών.

στ) Έλεγχον τών ύπό τήν σημαίαν του πλοίων διά τήν 
συμμόρφωσιν πρός τάς κυρωθείσας καί έν ίσχύι διεθνείς 
συμβάσεις έργασίας, τούς θεσπιζόμενους διά τούς σκοπούς 
τής Συμβάσεως ταύτης νόμους καί Κανονισμούς καί τάς 
ίσχυούσας Συλλογικάς Συμβάσεις κατά τά οριζόμενα ύπό 
τής εθνικής νομοθεσίας.

ζ) ’Ενέργειαν άνακρίσεως έπί σοβαρών ναυτικών άτυχη- 
μάτων τών ύπό τήν σημαίαν του πλοίων.

Τό άρθρον 3 ορίζει ότι τά έπικυροΰντα τήν Σύμβασιν 
κράτη οφείλουν νά ενημερώνουν τούς υπηκόους των έπί τών 
προβλημάτων τά όποια ενδέχεται νά αντιμετωπίσουν έάν 
ναυτολογηθούν έπ'. πλοίων μή κυρωσάντων τήν σύμβασιν, 
ύπό τον όρον τής μή άντιθέσεως πρός τήν αρχήν έλευθέ- 
ρας διακινήσεώς τών έργαζομένων ήτις περιλαμβάνεται εις 
συνθήκας εις τάς οποίας ένδεχομένως νά είναι μέλη τά 
ένδιαφερόμενα μέρη.

Εις τό άρθρον 4 ορίζεται ή ύποχρέωσις τού κυρώσαν- 
τος τήν σύμβασιν Κράτους νά δέχεται καταγγελίας ή νά 
ελέγχει άλλου είδους άποδείξεις πού άφορούν τήν μή πλή- 
ρωσιν τών όρων τής Συμβάσεως ύπό πλοίων καταπλεόν- 
των είς τούς λιμένας του, νά συντάσσει σχετικήν έκθεσιν 
πρός τήν Κυβέρνησιν τού Κράτους τήν σημαίαν τού οποίου 
φέρει τό πλοΐον, κοινρποιουμένην καί. είς τον Γενικόν_Δι- 
ευθυντήν τού Διεθνούς Γραφείου ’Εργασίας καί νά λαμβά
νει παν άναγκαΐον μέτρον διά τήν έπί τού πλοίου άποκατά- 
στασιν τών έλλείψεων έκείνων αίτινες —ροκαλούν κινδύνους 
διά τήν ασφάλειαν ή τήν ύγείαν τών έπιβαινόντων τού πλοίου.
’Ή λήψις τών μέτρων αύτών ήτις γίνεται κατόπιν εΐδο- 

ποιήσεως τής πλησιεστέρας άλλοδαπής διπλωματικής ’Αρ
χής δεν πρέπει νά προκαλή τήν άνευ λόγου καθυστέρησιν 
τοΰ πλοίου.

Εις τό άρθρον 5 ορίζεται ότι τήν Σύμβασιν δύνανται νά 
κυρώσουν τά Κράτη τά όποια είναι μέλη α) τής διεθνούς 
συμβάσεως περί άσφαλείας άνθρωπίνης ζωής έν θαλάσση 
τού 1960 ή τού 1974 ή πάσης άλλης άναθεωρητικής αύτών 
β) τής διεθνούς συμβάσεως περί γραμμής φορτώσεως τοΰ 
1966 ή πάσης μεταγενεστέρας άναθεωριτικής αύτής γ) τού 
Κανονισμού άποφυγής συγκρούσεων έν θαλάσση τοΰ 1960 
ή τού 1972 ή πάσης άλλης άναθεωρητικής αύτών. Δύναν- 
ται έπίσης νά κυρώσουν τήν σύμβασιν καί Κράτη άτινα 
κατά τήν κύρωσιν άναλαμβάνουν τήν ύποχρέωσιν νά έκ- 
πληρούσουν τάς έν τή προηγουμένη παραγράφω ύποχρεώ- 
σεις. -

Τό άρθρον 6 ορίζει ότι ή σύμβασις τίθεται έν ίσχύι δώ
δεκα μήνας μετά τήν έπικύρωσίν της ύπό δέκα τουλάχι
στον Κρατών συγκεντρούντων έν συνόλω χωρητικότητα 
άνω τών 25 % τής συνολικής χωρητικότητος τού παγκο
σμίου έμπορικού στόλου. ΔΓ έκαστον μέλος ή σύμβασύ 
άρχεται ΐσχύουσα δώδεκα μήνας μετά τήν καταχώρισιν 
τής έπικυρώσεώς της.

Τά άρθρα 7 καί 12 περιλαμβάνουν διαδικαστικάς διατά
ξεις δΓ ό,τι άφορά τήν καταγγελίαν, τής συμβάσεως, τήν 
γνωστοποίησιν τών καταχωρίσεων ύπό τού Γενικού Δι- 
ευθυντοϋ τού Διεθνούς Γραφείου ’Εργασίας καί θέματα άνα- 
θεωρήσεως τής συμβάσεως έπί τών όποιων δεν άπαιτούν- 
ται ίδιαίτεραι διευκρινίσεις.

Εις τό έπισυναπτόμενον τή συμβάσει Παράρτημα περι
λαμβάνονται αί Συμβάσεις τής Διεθνούς Όργανώσεως Ερ
γασίας αίτινες ρυθμίζουν θέματα συναφή καί πρός τάς οποίας 
συμφώνως τώ άρθρω 2 παραγρ. α (γγ) τής παρούσης συμ
βάσεως δέον νά προσαρμώζουν τήν νομοθεσίαν των τά κυ- 
ροΰντα τήν Σύμβασιν Κράτη.

2. Ή παρ’ ήμΐν σχετική Νομοθεσία δέν άφίσταται ού- 
σιωδώς τής παρούσης διεθνούς συμβάσεως αί δέ ΐσχύουσαι 
διατάξεις καλύπτουν έπαρκώς καί έν πάση περιπτώσει κατά 
τρόπον ούσιωδώς ισοδύναμον τάς άπαιτήσεις αύτής.



— Τοιαϋται διατάξεις είνβά αί έξης: '
νΝ. 3816/1958 «περί κυρώσεως τοϋ Κωδικός ’ίδιώτικοϋ 
Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 32Α/28.2.58) (Τίτλος τρίτος 
καί τέταρτος «περί πλοιάρχου καί «περί πληρώματος»).
ν· Ν.Δ. 4258/1962 «περί κυρώσεως της ΰπογραφείσης έν 
Λονδίνω Διεθνούς Συμβάσεως «περί ασφαλείας τής άνθρω- 
πίνης ζωής έν θαλάσση (SOLAS) καί άλλων τινών δια
τάξεων άοορωσών εις την μεταφοράν μεταναστών» (ΦΕΚ 
183Α/12.11.1962).

Β.Δ, 330/1962 «περί έγκρίσεως κανονισμού μεταφοράς 
επικινδύνων ειδών διά πλοίων» (ΦΕΚ 89Α/1963).

Β.Δ. 71/1963 «περί έγκρίσεως Κανονισμού «περί ειδικευ
μένων άνδρών σωσιβίων λέμβων» (ΦΕΚ 15Α/1963). .
: Β.Δ. 36/1-67 «περί έγκρίσεως κανονισμού «περί σωστι
κών μέσων τών πλοίων» (ΦΕΚ 9Α/25.1.1976).

\

Π.Δ. 149/1976 «περί έγκρίσεως καί θέσεως εις έφαρ- 
μογην Κανονισμού «περί πυροσβεστικών μέσων τών πλοίων»
(ΦΕΚ 58Α/1976). ,

Π.Δ. 93/1974 «περί κυρώσεως τής ΰπογραφείσης έν 
Λονδίνω Συμβάσεως «περί διεθνών κανονισμών προς απο
φυγήν συγκρούσεων έν θαλάσση 1972» (ΦΕΚ 293Α/1974).

Β.Δ, 724/1968 «περί έφοδιασμοϋ τών έμπορικών πλοίων 
διά φαρμάκων καί υγειονομικών ειδών» (ΦΕΚ 251 A/1. 
11.1968). ’

Α.Ν. 391/1968 «περί κυρώσεως τής Διεθνούς Συμβά
σεως «περί γραμμών φορτώσεως τοϋ έτους 1966» (ΦΕΚ 
125Α/1968).

Ν.Δ, 712/1970 «περί διοικητικού έλέγχου τών ναυτικών 
άτυχημάτων» (ΦΕΚ 237Α/7.11.70);- ν .

Β.Δ, 806/1970 «περί..έγκρίσεως:καί θέσεως εις εφαρ
μογήν Κανονισμού'«περί έργασίας έπί τών ’Ελλήνων φορ
τηγών πλοίων ολικής χωρητικότητος 800 κόρων καί άνω»
(ΦΕΚ 275Α/70)... . .

Β.Δ. 683/1960 «περί έγκρίσεως καί θέσεως εις έφαρμο- 
γην Κανονισμού έσωτερικής ύπηρεσίας έπί Ελληνικών επι
βατηγών πλοίων 500 καί κοχ. άνω. -••θτκτ

Ν.Δ. 187/1973 «περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού .Δι
καίου» (ΦΕΚ 261Α/3.10.1973). V ^

Ν.Δ. 706/77 «περί ένδιαιτήσεως Πλοιάρχου καί πληρώ
ματος 'Ελληνικών έμπορικών πλοίων»^ (ΦΕΚ 220Α/1977).

Ν.Δ, 23.9.7/10/1925 «περί κυρώσεως τής Δ.Σ. 7/1920 
«περί έλαχίστων ορίου ηλικίας». · . ■·,_

Νόμος 4318/1963 «περί κυρώσεως τής Δ.Σ. 58/1936 
«περί έλαχίστου ορίου ηλικίας». . ε·έ τέ-

Α.Ν. 366/1968 «περί κυρώσεως τής Δ.Σ.55/1936 «περί 
υποχρεώσεων τοϋ έφοπλιστοϋ έν περιπτώσει άσθενείας, άτυ- 
χήματος ή θανάτου τών έργατών θαλάσσης». ·

Ν. 486/1976 «περί κυρώσεως τής Δ.Σ. 134/1970 «περί 
προλήψεώς άτυχημάτων τών ναυτικών». ·Ζ *,

Ν.Δ.' 4204/1961 «περί κυρώσεως τής Δ.Σ. 87/1948 
«περί συνδικαλαστικής έλευθερίας καί προστασίας τοϋ συν- 
δικαλιστικοΰ δικαιώματος». . ..

Ν.Δ. 4205/1961 «περί κυρώσεώς τής Δ.Σ. 98/1949 
«περί έφ’αρμογής τών άρχών τοϋ δικαιώματος όργανώσεως 
καί συλλογικής διαπραγματεύσεως». .

Έν ’Αθήναις τη'8 Μαρτίου 1979 ·.·!··.·
Οί Υπουργοί

Εξωτερικών Εμπορικής Ναυτιλίας
Γ. ΡΑΛΛΗΣ’ Ε. ΚΕΦΑΑΟΓΙΑΝΝΗΣ


