
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Έπί τού σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως της ύπ’ άριθ. 134

-Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας «περί προλήψεως των ερ
γατικών ατυχημάτων των ναυτικών».

Ποός την Βουλήν τών 'Ελλήνων

1. Ή ύπ’ άριθ. 134 διεθνής σΰμβασις εργασίας έψηφί- 
σθη κατά τήν 55ην σύνοδον τής Διεθνούς Συνδιασκέψεως 
Εργασίας, ήτις συνήλθεν έν Γενεύη άπό τής 14-31 ’Ο
κτωβρίου 1970. Ή αύξησις τής συχνότητας των επαγγελ
ματικών ατυχημάτων επί τών πλοίων κατέστησεν επίμο
νον τό αίτημα τών εργαζομένων, όπως τό θέμα τών ατυ
χημάτων εις τά όποια έξετίθεντο οί ναυτικοί τόσον έν θα
λάσση όσον καί εις τούς λιμένας, έγγραφή εις τήν ήμερη- 
σίαν διάταςιν μιας τών συνόδων τής Διεθνούς Συνδιασκέ
ψεις ΈργασΤαςΤ”’επί τω" τέλη αποδοχής διεθνούς κειμένου 
έπί τού θέματος. Άλλα και οί εφοπλιστικοί κύκλοι συνε- 
φούνησαν όπως τό ζήτημα τής προλήψεως τών έργατικών 
ατυχημάτων έπί τών πλοίων έν θαλάσση καί έν λιμένι θά 
εδει νά έγγραφή εις τήν ήμερησίαν διάταςιν τής Διεθνούς 
Συνδιασκέψεις Εργασίας.
__ 2. Κατά τήν συζήτησιν ΰπεγραμμίσθη ή σπουδαιότης_
τού θέματος τούτου καί ή άνάγκη ύπάρξεως καλυτέρου 
συστήματος αναγγελίας τών ατυχημάτων καί έτονίσθη ή 
ανεπάρκεια τών ληφθέντων μέχρι τότε μέτρων προς προ
στασίαν τής ζωής τών εργαζομένων εις τόν κλάδον τών 
θαλασσίων μεταφορών υπό πάντων τών μετεχόντων (Κυ
βερνήσεων - εφοπλιστών - ναυτεργατών) καί έκρίθι άναγ- 
καία ή θέσπισις διεθνών κειμένων άφορώντων εις Τι,ν πρό- 
ληψιν τών ατυχημάτων τών ναυτικών έν θαλάσση καί εις 
τούς λιμένας. . -

3. Ή Συνδιάσκεψις άποδεχθεΐσα τήν ύπό τής συστα- 
θείσης ειδικής, έν προκειμένω έπιτροπής διατυπωθεΐσαν 
πρότασιν έψήφισε τήν 30ήν ’Οκτωβρίου 1970 τήν ύπ’ άριθ. 
134 Διεθνή Σύμβασιν Εργασίας «περί —ρολήψεως τών έρ
γατικών ατυχημάτων τών ναυτικών» ώς καί τήν συμπλη-’ 
ρούσαν ταύτην ύπ’ άριθ. 142 Διεθνή Σύστασιν.

4. Εις τό άρθρον 1 τής Συμβάσεως διευκρινίζεται ότι 
αυτή έφαρμόζεται εις άπαν τό προσωπικόν τό άπασχο- 
λούμενον έπί παντός πλοίου, πλήν τών πολεμικών, προο- 
ριζομένου διά τήν Οαλασσίαν ναυσιπλοΐαν.

Εις τά άρθρα 2 καί 3 καθιερούται ή ΰποχρέωσις λήψεως 
σειράς μέτρων ύπό τών άρμοδίων αρχών έκάστης Χώρας - 
Μέλους διά τήν έξεύρεσιν σταθερας βάσεως πρός πρόληψιν 
τών ατυχημάτων τά όποια έπισυμβαίνουν εις τούς ναυτι
κούς λόγω ή έπ’ ευκαιρία τής άπασχολήσεώς των, καί 
ορίζεται ότι τά λαμβανόμενα μέτρα δέον νά συνίστανται 
εις την ύπό τών αρμοδίων αρχών έπισήμανσιν τών έργατι
κών άτυχημάτων τών ναυτικών, τήν στατιστικήν παρακο- 
λούθησιν αύτών ώς καί τήν διερεύνησιν τών αίτιων καί 
περιστάσεων ύφ’ άς έλαβον χώραν τά άτυχήματα.

Εις τό άρθρον 4 άναφέρεται ότι τά πρός πρόληψιν τών 
ατυχημάτων ληπτέα μέτρα δέον όπως θεσπίζωνται διά τής 
νομοθετικής οδού, διά συλλογών πρακτικών οδηγιών ή διά 
παντός ετέρου καταλλήλου μέσου καί όπως άναφέρωνται 
εις πάσας τάς γενικάς διατάξεις τάς σχετικάς μέ τήν πρό
ληψιν τών ατυχημάτων καί τήν υγιεινήν τής έργασίας, αί 
όπ'οΐαι δύνανται νά έφαρμοσθούν εις τήν ναυτικήν εργα
σίαν.

Αί έν λόγω διατάξεις δέον όπως άναφέρωνται μεταξύ 
άλλων εις τάς μηχανάς, τά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά 
τού πλοίου, τά μέσα φορτοεκφορτώσεως, τά ειδικά μέτρα 
ασφαλείας ύπό καί έπί τού καταστρώματος, τήν πρόληψιν 
καί κατάσβεσιν τών πυρκαϊών κλπ.

Εις τό άρθρον 5 ορίζεται ότι αί διατάξεις περί προλή
ψεως τών ατυχημάτων δέον όπως καθορίζουν σαφώς τήν

υποχρέωσιν τών έφοπλιστών τών ναυτικών καί τών λοι
πών ενδιαφερομένων προσώπων όπους συμμορφώνται πρός 
αύτάς..

Εις τό άρθρον 6 τής κυρουμένης συμβάσεως ορίζεται 
ότι δέον όπως ληφθούν κατάλληλα μέτρα διά προσηκού- 
σης έπιθεωρήσεως ή δι’ έτέρων μέσων, προς διασφάλισιν 
τής έφαρμογής τών άναφερομένων εις τό άρθρον 4 διατά
ξεων. 'Ωσαύτως ορίζεται ότι πρός διευκόλυνσιν τής έφαρ
μογής τών έν άρθρω 4 διατάξεων δέον όπως τό κείμενον 
ή περίληψις τούτων φέρωνται εις γνώσιν τών ναυτικών 
κατά τόν πλέον προσήκοντα τρόπον, ώς διά τής άναρτή- 
σεώς των εις έμφανή θέσιν έπί τού πλοίου.

Διά τού άρθρου 7 ορίζεται ή λήψις μέτρων διά τόν διο
ρισμόν ένος ή περισσοτέρων προσώπων, έπιλεγομένων έκ 
τού πληρώματος τά όποια θά; είναι υπεύθυνα διά τήν πρό
ληψιν τών ατυχημάτων. .

Διά τού άρθρου 8 προβλέπεται ή κατάρτισις προγραμ- 
μάτων προλήψεως τών έργατικών ατυχημάτων τή συνερ
γασία τών οργανώσεων έφοπλιστών, καί ναυτεργατών, ώς 
καί ή έφαρμογή τών έν λόγω, προγραμμάτων κατά τρό
πον ώστε πάντες οί ένδιαφερόμενοι νά δύνανται νά συμμε
τέχουν ένεργώς,ΆΙδιαιτέρως. τονίζεται, ή .σύστασις. μικτών 
ή τοπικών έπιτροπών έπιφορτισμένων μέ τήν πρόληψιν 
τών άτυχημάτων ή ειδικών ομάδων εις τάς οποίας δέον 
όπως έκπροσωπώνται αί οργανώσεις τών έφοπλιστών καί 
τών ναυτικών.

Τέλος διά τού άρθρου 9 τής κυρουμένης συμβάσεως 
προβλέπεται ή ένθάρρυνσις καί, έφ’ όσον τούτο είναι δυ
νατόν, ή έξασφάλισις ότι είς τά προοριζόμενα διά τούς ναυ
τικούς προγράμματα θά περιλαμβάνεται ή διδασκαλία έπί 
τής προλήψεως τών άτυχημάτων καί τής υγιεινής τής έρ
γασίας, ή όποια δέον όπως άποτελή μέρος τής έπαγγελμα- 
τικής έκπαιδεύσεως. Επίσης προβλέπεται ή λήψις καταλ
λήλων μέτρων προκειμένου νά έπιστηθή ή προσοχή τών 
ναυτικών έπί τών ειδικών κινδύνων.

5. -* Η ίσχύουσα παρ’ ήμΐν οικεία νομοθεσία δεν άφίστα- 
ται ούσιωδώς τών διατάξεων σής συμβάσεως. Τό θέμα τής 
προλήψεως, τής στατιστικής παρακολουθήσεως καί τής διε- 
ρευνήσεως τών αιτίων τών ναυτικών άτυχημάτων διέπεται 
ύπό σειράς νομοθετικών διατάξεων καί έτέρων διοικητι
κών μέτρων. Ωσαύτως τόσον ό Κώδιξ Δημοσίου Ναυτι
κού Δικαίου όσον καί αί ΐσχύουσαι Συλλογικά'. Συμβάσεις 
Έργασίας τών ναυτικών, περιέχουν διατάξεις άφορώσας 
εις τήν πρόληψιν τών άτυχημάτων τών ναυτικών. "Οσον 
άφορα τον τομέα τής διαφωτίσεως τών ναυτικών έπί τώ 
τέλει προλήψεως τών έργατικών άτυχημάτων, ή ύπό τού 
’Οργανισμού Προλήψεως ’Ατυχημάτων, έν συνεργασία μετά 
τού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας καταβαλλομένη 
προσπάθεια (όμιλίαι, έντυπα, άφίσσαι κλπ.) κρίνεται ώς 
πληρούσα έπαρκώς τάς άπαιτήσεις τής κυρουμένης Διε
θνούς Συμβάσεως. Τέλος ή παρ’ ήμΐν έκπαίδευσις τών ναυ
τικών, εύρίσκεται εις ύψηλόν έπίπεδον καί καλύπτει βα
σικούς τάς άπαιτήσεις τής συμβάσεως χωρίς τούτο νά ση- 
μαίνη ότι θά παύσουν λαμβανόμενα συνεχώς καί νέα μέ
τρα διά τήν προσαρμογήν της πρός τάς συγχρόνους τεχνο- 
λογικάς έξελίξεις εις τόν τομέα- τής Ναυτιλίας—

6. Αί κυριώτεραι νομοθετικαί διατάξεις αί άναφερόμεναι 
εις θέματα ρυθμιζόμενα ύπό τής ύπ’ άριθ. 134 διεθνούς 
συμβάσεως είναι αί άκόλουθοι :

α) Ν.Δ. 4258/1962 «περί κυρούσεως τής ύπογραφείσης 
έν Λονδίνω Διεθνούς Συμβάσεως «περί ασφαλείας τής άν- 
θρωπίνης ζωής έν^θαλάσση (SOLAS) καί άλλων τινών 
διατάξεων άφοοωσών είς τήν μεταφοοάν μεταναστών»(ΦΕΚ
183 τ. Ά τής 12-11-1962). ' ‘ .

β) Β.Δ. 71/1963 ώς έτροποποιήθη διά τού Β.Δ. 777/ 
1965 «περί έγκρίσεως Κανονισμού «περί ειδικευμένων άν-
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φών σωσιβίων λέμβων». (ΦΕΚ 15 τ. Α' τοϋ 1963) ΦΕΚ 
91 Α/65 άντιστοίχως).
γ) Β.Δ. 36/1967 ώς έτροποποιήθη διά τοϋ Β.Δ. 653/69 

ττερΐ έγκρίσεως κανονισμού «περί σωστικών μέσων των 
:λοίων». (ΦΕΚ 9 τ. Α' τής 25-1-1967) καί (ΦΕΚ 202 
V/69 άντιστοίχως).

δ) Β.Δ. 525/1968 «περί έγκρίσεως καί θέσεως εις έφαρ- 
ιογήν κανονισμού «περί πυροσβεστικών μέσων τών πλοίων».
ΦΕΚ 175 τ. Α' του 1968).
ε) Β.Δ. 724/1968 «περί έοοδιασμοϋ τών εμπορικών 

:λοίων διά φαρμάκων καί υγειονομικών ειδών». (ΦΕΚ 
51 τ. Α' τής 1-11-1968).
στ) Α.Ν.'391/1968 «περί κυρώσεως τής Διεθνούς Συμ- 

άσεως «περί γραμμών φορτώσεως τοϋ έτους 1966. (ΦΕΚ 
25 τ. Α' τοϋ 1968).
ζ) Ν.Δ. 187/1973 «περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού 

ιικαίου». (ΦΕΚ 271 Α').

η) Ν.Δ. 712/1970 «περί διοικη τικοϋ ελέγχου τών ναυ- 
,κών άτυχημάτων». (ΦΕΚ 237 τ. Α' τής 7-11-70). 
θ) Π .Δ. 136/1975 «περί κυρώσεως καί θέσεως εις εφαρ

μογήν τοϋ κανονισμοΰ «περί ένδιαιτήσεως πλοιάρχου και 
πληρώματος τών ελληνικών εμπορικών πλοίων». (ΦΕΚ 39
A' fib).

Έν Άθήναις τή 29 Ιουλίου 1976 

Οί Υπουργοί
Εξωτερικών · Εμπορικής Ναυτιλίας

Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής ύπ’ άριθ. 134 Δΐίθνοϋς Συμβάσεως 

Εργασίας «περί προλήψεως τών εργατικών άτυχημάτων 
- τών ναυτικών».

’Άρθρον πρώτον.
Κυροϋται καί έχει ισχΰν νόμου ή ύπ’ άριθ. 134 Διεθνής 

Σύμβασις Εργασίας «περί προλήψεως έργατικών άτυχη
μάτων τών ναυτικών» ψηφισθεΐσα κατά την 55ην σύνοδον 
τής Διεθνοϋς Συνδιασκέψεων ’Εργασίας τοϋ έτους 1970 
τής όποιας τό κείμενον εις Ελληνικήν μετάφρασιν καί εις 
το Γαλλικόν, ’Αγγλικόν πρωτότυπον έχει ώς άκολούθως :


