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Σχεδίου νόμου «για τήν κύρωση τής διεθνούς σύμβασης ητά «πρό
τυπα έχπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών καί τήρησης φυλα
κών τών ναυτικών, 1978».

σύμβασης livat Αναπόφευκτη- ϊεΖπηετνσυ δτι τά έλληνιχά πλοία, 
όποια θά καταπλέουν σέ λτωσχες χωρών— μελών τής σύμβασής 
πρέπει νά συμμορφώνονται μέ. τίς Απαιτήσεις της, δταν τεθεί σέ 
Ανεξάρτητα άν έχει κυρωθεί ή όχι άπό τήν χώρα μας. Γιά τήν 
ρωση τής σύμβασης συμφωνοώ» τόσο ή Ένωση !Ελλήνων Έφοπ 
στών, δσο καί ή Πανελλήνια Ναυταή 'Ομοσπονδία.

Τό κείμενο τής δ. σύμβαστ^. ή οποία περιλαμβάνει 17 άρθρα c 
νοδεύεται άπό παράρτημα, άεωοοιύμενο, σύμφωνα πρός τό άρθρο 
τής σύμβασης, σάν Αναπόσπαστο μέρος της καί άποτελούμενο άπέ 
κεφάλαια, πού περιέχουν ττχντκές διατάξεις. '

Είδικώτερα, άπό τά άρθρα τού σχεδίου νόμου προβλέπονται 
έξής: ■■

Άττδοο I,

/7ρός τή Βουλή τών Ελλήνων

01 τελευταίες τεχνολογικές έξελίξεις, πού σημειώθηκαν στά μέσα 
πρόωσης, τά μεγέθη, τις ταχύτητες καί τόν έξοπλισμό τών πλοίων, 
όδήγησαν στήν άλματώδη Ανάπτυξη τής διεθνούς ναυτιλίας, γεγονός 
τό όποιο είχε σάν άμεση σύνέπεια τόν πολλαπλασιασμό τών κινδύ
νων τής ναυσιπλοΐας καί τής ρύπανσης τού θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τά ναυτικά Ατυχήματα, Ιδιαίτερα τών πετρελαιοφόρων δεξαμενο
πλοίων, τά όποια σημειώθηκαν τά τελευταία έτη καί είχαν σάν Απο
τέλεσμα τήν Απώλεια· ναυτικών, σέ πολλές δέ περιπτώσεις τήν ποό*.— . ’Αναφέρεται ατή κύρωση τής δ. σύμβασης καί τού προσαρτημένι 
κληση τεράστιων ζημιών στό θαλάσσιο περιβάλλον, κατέστησαν έπι- σ’ αύτή παραρτήματος, 
τακτική τήν Ανάγκη θέσπισης αύστηρών διεθνών κανόνων Ασφάλειας 
τών ίμπορικών πλοίων.

Γιά τό σκοπό αυτό ό ΔΚχχυβεΡντ)τικ^ Ναυτιλιακός Συμβουλευτι
κός 'Οργανισμός (IMCO), πού Αποτελεί τόν έξειδιχευμένο 'Οργανι
σμό τών ’Ηνωμένων 'Εθνών σέ θέματα ναυτιλίας, προσέδοσε πρω
ταρχική σημασία στήν άνασφαλή κατασκευή καί τόν έξοπλισμό τών- 
πλοίων,·τομείς πού καλύπτονται σήμερα ικανοποιητικά, μέ σειρά διε
θνών συμβάσεων καί κανονισμών.

Παραλληλα δμως, έγινε διεθνώς Αποδεκτό, δτι ό Ανθρώπινος πα
ράγοντας είναι έξίαου σημαντικός γιά τήν Ασφάλεια τής ναυσιπλοΐας'■ 
καί προστασία τού θαλάσσιου περιβάλλοντος, δσο καί ή Ασφαλής κα
τασκευή καί ό έξοπλιαμός τών πλοίων. Ή Αντίληψη αύτή ένισχύθηκε 
καί άπό συμπεράσματα στατιστυεών μελετών, μέ τις όποιες Απο
δείχθηκε, δτι ένα σημαντικό ποσοστό ναυτικών Ατυχημάτων όφείλε- 
ται σέ Ανθρώπινα σφάλματα.

"Ύστερα άπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τόν διεθνή χαρακτήρα τής 
ναυτιλίας καί τό γεγονός, δτι τά έπίπεδα έκπαίδευσης τών ναυτικών 
ποικίλουν Ανάλογα μέ τή χώρα προέλευσής τους, έπισημάνθηκε ή 
Ανάγκη θέσπισης διεθνών κανόνων,, μέ τούς όποίους νά καθιερώνον
ται έλάχιστα πρότυπα έκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών καί τή
ρησης φυλακών τών ναυτικών.

Γιά τήν κάλυψη τής Ανάγκης αυτής ό IMCO άνέλαβε τήν κατάρ
τιση διεθνούς σύμβασης μέ τήν όποία καθιερώνονται διεθνή ύποχρεω- 
τικά έπίπεδα έχπαίδευσης τών Αξιωματικών καί τών κατώτερων 
πληρωμάτων τών ίμπορικών πλοίων. Έτσι τό έτος 1971 συστήθηχε 
γιά τό σκοπό αύτό ύποεπιτροπή τού IMCO, ή όποία συνέταξε τό σχέ
διο διεθνούς σύμβασης μέ τίτλο «πρότυπα έκπαίδευσης, έκδοσης πι
στοποιητικών καί φυλακών τών ναυτικών», τό όποιο υιοθετήθηκε 
κατά τή διπλωματική διάσκευψη τών IMCO/ILO πού πραγματο
ποιήθηκε στό Λονδίνο τό έτος 1978, στήν όποία συμμετείχαν Αντι
πρόσωποι 72 χωρών καί παρατηρητές πολλών διακυβερνητικών καί 
μή 'Οργανισμών.

Μέχρι σήμερα ή Ανωτέρω διεθνής σύμβαση έχει έπικυρωθεί άπό 
έννέα χώρες ('Ανατολική Γερμανία, Σοβιετική Ένωση, Αίγυπτος,
'Ισπανία, Γαλλία ’Αγγλία, Λιβερία, Δανία, Σουηδία) τών όποιων οΐ 
έμπορικοΐ στόλοι Αντιπροσωπεύουν ποσοστό 39% περίπου τής παγ
κόσμιας όλιχής χωρητικότητας τών έμπορικών πλοίων. Ή σύμβαση 
θά τεθεί σέ Ισχύ 12 μήνες μετά τήν έπικύρωσή της άπό 25 τουλάχι
στο χώρες, τών όποιων οΐ έμπορυεοί στόλοι θά καλύπτουν ποσοστό 
50% τουλάχιστο τής παγκόσμιας όλιχής χωρητικότητας τών έμπο
ρικών πλοίων.

Πρέπει Ακόμα νά σημειωθεί δτι κατά τήν ευρωπαϊκή διάσκεψη 
'Ασφαλείας Ναυσιπλοΐας, πού πραγματοποιήθηκε στό παρίσι τό Δε
κέμβριο 1980 στήν όποία συμμετείχε καί ή χώρα μας, ύπογράφηκε 
κοινή διακήρυξη τών Αρμόδιων ύπουργών 13 εύρωπαϊκών χωρών, 
μέ τήν όποία οί χώρες αυτές Αν έλαβαν τήν ύποχρέωση όλοκλήρωσης 
τών σχετικών διαδικασιών γιά τήν κύρωση, έγκριση ή προσχώρηση 
στή σύμβαση αύτή πρό τού τέλους τού έτους 1981. Έξ άλλου ύφίστα- 
ται σχετική σύσταση τής ΕΟΚ μέ τήν όποία καλούνται τά κράτη— 
μέλη γιά τή συντομότερη κατά τό δυνατό έπικύρωσή τής σύμβασης.

Ύστερα άπό τά Ανωτέρω καί γιά λόγους έθνικοΰ γοήτρου καί γενι
κότερης διεθνούς προβολής τής χώρας μας, σάν μιας Από τις μεγαλύ
τερες ναυτιλιακές, έπιβάλλεται ή έπίσπεύση κύρωσης τής διεθνούς 
σύμβασης.

Υπόψη δτι ή συμμόρφωση τής χώρας μας μέ τις Απαιτήσεις τής_

’Αρθρο 2.

Λαμβάνοτας ύπόψη, δτι τό κείμενον τής σύμβασης καί τού πρ< 
ααρτημένου σ’ αύτή παραρττ$εατε>ς Αποτελεί ένιαίο σύνολο, δίνετ: 
συμβατικά ό όρισμός τής λέξης «σύμβαση» ή όποία στά έπόμενα όή 
θρα, πού Απαντάται θά θεωρείται, ότι περιλαμβάνει καί τά δύο κι 
μένα.

Άρθρο 3.

Σέ όρισμένες προγενέστερες δ- συμβάσεις, πού έχουν διατυπωθι 
σέ πρωτότυπο στήν Αγγλική, δεαπιστώθηκε, δτι όρισμένες φράσει 
τού Αγγλικού κειμένου δέν είχαν Αποδοθεί όρθά στήν έλληνικ 
γλώσσα καί γι’ αύτό είχαν δημιουργηθεί παρερμηνείες κατά τή 
έφαρμογή του. Πρός Αποφυγή έπανάληψη τέτοιων παρερμηνειών κα 
θορίζεται, δτι σέ περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ τών δύο χειμένω 
(Αγγλικού καί έλληνιχού) ΘΑ καττισχύσει τά Αγγλικό, τό όποιο έξάλ 
λου είναι καί τό αυθεντικό. .

Άρθρο 4.

Καθορίζεται, δτι Αρμόδιος υπουργός γιά τήν πρόταση ή έκδοσι 
τών π.δ. καί ύπουργικών Αποφάσεων, πού προβλέπεται νά ίχδοθού' 
σέ έχτέλεση τού νόμου, πού είσάγεται πρός ψήφιση, είναι ό ύπουργόι 
’Εμπορικής Ναυτιλίας.

' Άρθρο 5. *

Καθορίζονται οί Αρμόδιες Ελληνικές 'Αρχές γιά τήν έφαρμογή τή< 
σύμβασης, οί όποιες είναι οί λιμενικές ’Αρχές στά έσωτερικό χαθώ< 
καί τά προξενικά Λιμεναρχεία καί οί ελληνικές προξενικές 'Αρχές στί 
έξωτερικό.

Άρθρο 6.

Καθορίζεται ή τροποποίηση τού τεχνικού μέρους τής σύμβασης 
(δηλ. τών νανομιαμών τού παραρτήματος) μέ προεδρικά διατάγ
ματα, πού έκδίδονται μέ πρόταση τών ύπουργών Εξωτερικών καί 
Εμπορικής Ναυτιλίας.

Κρίθηκε σκόπιμο νά παρασχεθεί ευχέρεια τροποποίησης ιού πα
ραρτήματος μέ π., διατάγματα δεδομένου, δτι οί τεχνικές διατάξεις, 
πού περιλαμβάνονται σ’ αύτό ύπόκεινται σέ συχνές μεταβολές. Ανά
λογα μέ τις τεχνολογικές έξελίξεις πού σημειώνονται κάθε φορά.

Άρθρο 7.

Ή έπιμόρφωση τών στελεχών Ε.Ν. παρέχεται ατό Κέντρο ’Επι
μόρφωσης Στελεχών 'Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ), πού έχει ιδρυ
θεί μέ τόν Ν. 138.Τ1973 (ΦΕΚ 9 ΙΑ 24.4.73) καί περιορίζεται σή
μερα ατούς ύποψήφιους πρός Απόκτηση διπλώματος πλαιάρχου ή μη
χανικού Α' τάξεως. Μέ τό άρθρο αύτό παρέχεται έξουσιοδότηση, ώ
στε μέ π. διατάγματα νά ιδρύονται στό Ανωτέρω κέντρο ή δημόσιες 
σχολές τμήματα βραχείας διάρκειας γιά τήν παροχή τής έκπαίδευσης 
τού προσωπικού τών πλοίων ειδικού προορισμού (πετρελαιοφόρα —



Άρθρο* It.ιοφόρα. — μεταφοράςχημικών ούσιών), πού έπιβάλλεται άπό 
ινονισμο’ύς χαί τό παράρτημα τής σύμβασης, χαί. τήν έπέχταση 
γγελματιχής έπιφόρφωσης, ποό παρέχεται καί σέ άλλες χατη- Καθορίζεται ν’ Αρχίζει ή θέση οέ Ισχύ τού νόμου άπό τήν δημοσίευ- 
στελεχών ΕΝ. Μέ.τό tSio άρθρο όρίζεται έπίσης, δτι θέματα, σή του στήν Εφημερίδα τής Κυβέρνησης. Τό χυρούμενο κείμενο δ
ορού» ρτή’διάρκεια φοίτησης, τήδιδαχτέα δλήί'τά'προσόντα μως θά τεθεί σέ έφαρμογή δώδεκα μήνες μετά τήν ήμερομην(α_χατά 
οψηφίαΛ χαί τήν όργάνευση γενικά χαί λειτουργία jftv άνω- τήν όποία, τουλάχιστο είκοσι πέντε χώρες, πού θά χαλύήτουν μέ τόν 
μημάτων θά. καθορίζονται μέ ύπουργιχές άποφάσέις. έμποριχό τους στόλο συνολιχά τό 50% τής παγκόσμιας ναυτιλίας οέ

κόρους όλιχής χωρητικότητας (χοχ), θά έχουν προβεΤ στήν κύρωσή 
· Άρθρο 8. της, δπεος προβλέπεται, άπό τό άρθρο 14 τής δ. σύμβασης.

‘ - . ··- ·...· ' Γιά τή νομοθετική ρύθμιση τών άνωτέρω ύποβάλλεται σχέδιο νό-
έχεται έξουσιοδότηση,νά καθορίζονται μέ π. διατάγματα οί μου γιά τήν κύρωση τής δ. σύμβασης γιά «πρότυπα έχπαίδευσης, 
ισίες γιά τή συμμόρφωση πρός όρισμένες άπαιτήσεις'τής σύμ- έκδοσης πιστοποιητικών χαί τήρησης φυλακών τών ναυτικών 1978» 
χαί ρυθμίζονται οί Αναγκαίες λεπτομέρειες έφαργμογής της. μέ τά κείμενα τής δ. Σύμβασις στήν Αγγλική γλώσσα καί μεταφρα-, 

··· ■. · ! ’ ,* ,ν ~ -r- σμένη στήν έλληνιχή. .
Άρθρο 9.

ορίζεται νά τιμωρούνται οί παραβάσεις τού νόμου χαί τών π.. 
μάτων πού έχδίδονται σέ έχέλεσή του, σύμφωνα μέ τίς-διατά- 
ί άρθρου 45 τού Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου, πού χυ
μέ τό ν.δ. 187/1973, τόόποίο προβλέπει τήν έπιβολή διοιχη- 

<υρώσεων, χωρίς ν’ άποκλείεται καί ή έπιβολή π«5Τ*Ι*ών χαί 
;ιχών ποινών, πού -προβλέπονται άπό άλλες διατάζεις.

Άρθρο 10.

Π ε ιρα ιε ύς · 20 ·Μ αΓου 1982

Συντονισμού
Α^ΛΑΖΑΡΗΣ

ΟΙ Υπουργοί .

Γ.
Εξωτερικών

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΤΛΟΣ

ιργεϊςαι χάθε άλλη διάταξη, ή όποία ένάγεται σέ θέματα πού Οικονομικών ' <■;.··. Εμπορικής Ναυτιλίας
νται μέ αύτό'τό νόμο ή είναι Αντίθετη σ’ αύτόν. · Μ. ΔΡΕΤΤΑΚΗΣ Ε. ΓΙΩΤΑΣ


