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Για το σχέδιο Νόμου «Κύρωση τη; Συμφωνίας για τη 
Ναυτι? .ία και τις θαλάσσιες-μεταφορές καθώς και του 
Πρωτοκόλλου που αφορά τους ναυτικούς, του υπογρα- 
φηκαν στο Κάιρο μεταξύ της Κυβερνήσει·/; της Ελληνι
κής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της* Αραβικής 
Δημοκρατίας της Αιγύτττου--στις 48 Απριλίου 1981».

Προς ιη Βονλι'ι jjor .E/./.i/ffoy

1. Το ταρόν σχέδιο Νόμου έχει ως σκοτό την κύρωση 
της Συμφωνίας για τη Ναυτιλία και τις θαλάσσιες μετα
φορές καθώς και του ΙΙρωτοκόλλου του αφορά τους ναυτι
κούς, του υτογράφηκάν στο Κάϊρο'- μεταξύ της Κυβερνή
σεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως 
της Αραβικής Δη·χοκεατίας της Αιγύτττου στις 18 Λτριλίου
1981. ·

2. Η Ελλάδα συνδέεται με την Αίγυπτο στον τομέα της 
Εμπορικής Ναυτιλίας, με την ατό ' 10 Απριλίου 1926 
Προσωρινή Εαπον.κή Συιχφωνία του.κυρώθηκε με το Ν.Δ.
12.7.26 Π.Δ. 13.6.27/ΦΕΚ 320Α71926 - 131 Α’/1927),
οι διατάξεις της οποίας, αν~και;εξιΓπη?^τησαν ικανοποιητικά 
μέχρι τώρα τα συμφέρον-τα-καΐ-των δίίώ^χωρών, χρειάζονται 
βελτίωση και συμπλήρωσην σε τρόπο--- ώστε να ανταπακρί- 
νονται στις σημερινές ανάγκες της ^ναυτιλίας.

3. Την ανάγκη αυτή πρόκειται "να καλύψει η Συμφωνία 
του υποβάλλεται για κύρωση, που χχορίς να θίγει τις δια
τάξεις της παραπάνω-Προσωρινής J^-ορικής Συμφωνίας, 
τις βελτιώνει και συμπληρώνει τα κ?’ ι, ρυθμίζοντας έτσι 
όλα τα διμερή θέματα που αφορούν τη ναυτιλία και τους 
ναυτικούς με ικανοποιητικό τρόπο.

4. Ειδικότερα με τη Συμφωνία του υποβάλλεται γιά, 
κύρωση με αυτό το σχέδιο Νόλου :

α) Εξασφαλίζεται με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, , 
από κάθε ένα ατό τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στα πλοία του , 

. άλλου Μέρους, μεταχείριση ίση προς εκείνη που επιφυλάσ
σεται στα εθνικά του πλοία, όταν αυτά καταπλέουν στα 
λιμάνια του άλλου Μέρους (άρθρο 2).

β) Ρυθμίζονται θέματα εκφορτούσεως, διατηρήσεως και 
μεταφορτώσεως φορτίων καθώς και θέματα παροχής βοή
θειας σε πλοία που παθαίνουν ατυχήματα κοντά στις ακτές 
των Συμβαλλόμενων Μερών (άρθρα 4 και 5).

γ) Καθορίζεται ο τρόπος αναγνωρίσεως των εγγράφων 
εθνικότητας, των διαφόρων ναυτιλιακών εγγράφων και των 
πιστοποιητικών καταμετρήσεως των πλοίων για να απο- 
φεύγονται καθυστερήσεις και δαπάνες για τα πλοία (άρθρο 6).

δ) Διευκρινίζεται σε ποιά θέματα κάθε ένα από τα Συμ
βαλλόμενα Μέρη διατηρεί το δικαίωμα να εφαρμόσει την 

■ εθνική του νομοθεσία (άρθρα 7 και 8).
ε) Καθορίζεται ο τρόπος επαδρώσεως πλοίων των δύο 

Συμβαλλομένων Μερών σε περιπτώσεις ασθένειας ή άλλες 
αιτίες (άρθρο 9).

στ) Ρυθμίζεται η αποφυγή της διπλής φορολογίας από 
εισοδήματα που προέρχονται από την εκμετάλλευση των 
πλοίων των δύο Συμβαλλομένων Μερών (άρθρο 10).

ζ) Ρυθμίζονται θέματα μετχχειρίσεως ναυτικών, υπη- 
κόων του ενός Συμβαλλομένου Μέρους, όταν ναυτολογούνται 
ως μέλη πληρώματος σε πλοίο του άλλου Συμβαλλομένου 
Μέρους, καθώς και θέματα αναγνωρίσεως δελτίων ταυτό- 
τητος ναυτικών και διακινήσεως ή παραμονής τους στο 
έδαφος και στα λιοιάνια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους 
(άρθρα 11, 12, 13, 14 και 15).

η) Καθορίζεται ότι η εκδίκαση αστικών διαφορών που 
αφορούν σε σύμβαση εργασίας μέλους πληρώματος, επί 
πλοίου ενός των Συμβαλλομένων Μερών επιφυλάσσεται 
αποκλειστικά στις Δικαστικές Αρχές της χώρας, της οποίας ...

τη σημαία φέρει το πλοίο (άρθρο 10). II ρύθμιση αυτή είναι 
σύμφωνη με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού 
Δικαίου.

θ) Καθορίζεται ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναπτύσ
σουν τις σχέσεις τους με βάση την αρχή της ελευθερίας 
της Εμπορικής Ναυσιπλοΐας και ότι η εθνική μεταχείριση 
που προβλέπεται από τη Συμφωνία δεν εφαρμόζεται σε 
σχέση με πλεονεκτήματα και προνόμια που απορρέουν 
απο συμμετοχή σε οικονομική κοινότητα ή από ειδικό 
συμβατικό καθεστούς που έχει παραχωρηθεί σε κάποια 
γειτονική χώρα (άρθρα 17 και 1S). '

'-) Προβλέπεται η σύσταση μικτής ναυτιλιακής επιτροπής 
για την εξασφάλιση της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας 
και προς το σκοπό διαβουλεύσεων σε βασικ.ά προβλήματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος (άρθρο 19).

ια) Ρυθμίζεται η δυνατότητα εκπαιδεύσει»; υπηκόων 
των Συμβαλλομένων Μερών στα ναυτικά ιδρύματα του άλ
λου Συμβαλλομένου Μέρους, μέσα στις δυνατότητες που 
υπάρχουν. Η ρύθμιση αυτή θα γίνει με ειδική Συμφωνία 
(άρθρο 20).

ιβ) Τέλος ρυθμίζονται με το πρωτόκολλο, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της Συμφωνίας (άρθρο 11 παρ. 2), 
οι όροι εργασίας των ναυτικών σε πλοία των δύο Συμβαλλό
μενων Μερών. ---- -- ------- ------ — - - - .

5. Επίσης με το δεύτερο άρθρο του παρόντος σχεδίου 
Νόμου ρυθμίζεται ο τρόπος συγκρότησης, η σύνθεση και 
η λειτουργία της ελληνικής αντιπροσωπείας που θα μετέχει 
στις εργασίες της Μικτής Ελληνοαιγυπτιακής Επιτροπής 
που προβλέπει το άρθρο XIX της Συμφωνίας.

Αυτοί είναι οι σκοποί και το περιεχόμενο αυτού του 
σχεδίου Νόμου που παρακαλούμε να περιβάλετε με την 
ψήφο σας.' *·. "· " " ' ' '! ■' '■:'·■■ *.*
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Εμπορικής Ναυτιλίας , ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Συμφωνίας για τη Ναυτιλία και τις θαλάσσιες 
μεταφορές καθώς και του Πρωτοκόλλου που αφορά τους 
ναυτικούς, που υπογράφηκαν στο Κάιρο μεταξύ της Κυ
βερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνή
σεως της Αραθικής Δημοκρατία; της Αιγύπνου στις 18 
Απριλίου 198Κ '

Άρθρο Πρώτο .

Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου σύμφωνα με το άρθρο 
28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία για τη Ναυτιλία 
και τις θαλάσσιες μεταφορές καθώς και το Πρωτόκολλο 
που αφορά τους ναυτικούς που υπογράφηκαν στο. Κάιρο 
μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στις 18 Απριλίου 
1981. Τα κείμενα αυτά σε πρωτότυπο στην Αγγλική και , 
σε μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής :


