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Ή υπ’άριθ. 23 Διεθνής Σύμβασις ’Εργασίας έύηφίσθη 
κατά την Οην σύνοδον της Διεθνούς Συνδιασκέψεως ’ Εργα
σία:. ήτις συνήλθεν εις Γενεύην άπό 7 - 23 Ιουνίου 1926.

Ή Σύμβασ'.ς αΰτη άναφέρεται εις τήν — αλιννόστησιν των 
προσώπων τά όποια απασχολούνται εις τό πλοΐον με οίαν- 
δήποτε ιδιότητα καί είναι εγγεγραμμένα εις τό ναυτολό
γιο·/ αύτοΰ, εξαιρούμενων των πλοιάρχων, πλοηγών, μα
θητών εκπαιδευτικών πλοίων καί μαθητευομένων. οσάκις 
συνδέονται δΓ ειδικής συμβάσεως μαθητείας. Ή σύμβασις 
δεν άφορα τά πληρώματα τού πολεμικού ναυτικού ούτε τά 
πρόσωπα άτινα τελούν εις την διαρκή υπηρεσίαν τού Κρά
τους.

'Η Σύμβασις έχει εφαρμογήν έπί πάντων τών θαλασσο- 
πλοούντων πλοίων τών εγγεγραμμένων εις τά νηολόγια τών 
έπικυρωσάντων την Σύμβασιν Κρατών καθώς επίσης επί 
τών Εφοπλιστών, τών Πλοιάρχων καί πληρωμάτων τών 
πλοίων αύτών. Λεν έχει εφαρμογήν έπί τών πολεμικών 
πλοίων, έπί τών μή έχόντων εμπορικόν προορισμόν κρατικών 
πλοίων, " έπί τών ακτοπλοϊκών". τών" θαλαμηγών καί τών 
αλιευτικών σκαφών.

' Γπό τής Συμβάσεως ώς δικαίωμα παλιννοστήσεως ορί
ζεται τό δικαίωμα τοϋ ναυτικού νά έπιστρέψη δαπάναις 
τοϋ πλοιοκτήτου εις τήν πατρίδα του ή εις τον λινόνα ναυ- 
τολογήσεώς του ή εις τον λιμένα ένάρξεως τού τ ,οϋ κατά 
τά οριζόμενα υπό τής ’Εθνικής νομοθεσίας.

Τά έξοδα παλιννοστήσεως περιλαμβάνουν πάσαν δαπάνην 
μεταφοράς, στεγάσεως καί διατροφής τοϋ ναυτικού κατά 
τήν διάρκειαν τοϋ ταξειδίου του, επίσης δέ τά έξοδα συντη- 
ρήσεώς του μέχρι τοϋ καθορισθέντος διά τήν άναχώρησίν 
του χρόνου. Τά έξοδα αύτά δεν δύναται νά έπιβαρύνουν τον

, : , Λ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ναυτικόν έφ’ όσον άπελύθη λόγω ατυχήματος έπισυμβάν- 
τος κατά τήν έκτέλεσιν τής έπί τοϋ πλοίου υπηρεσίας του ή 
λόγω: ναυαγίου ή λόγω ασθένειας μή όφειλου,ένης εις πταί
σμα -οϋ ναυτικού ή δΓ άλλην αιτίαν μή δυναμένην νά κατα- 
λογισθή ε.ς αυτόν.

Επιβάλλεται ή ύποχρέωσις εις τάς αρμόδιας Κρατικάς 
Άρχάς νά έπαγρυπνοϋν διά τήν παλιννόστησιν όλων τών 
ναυτικών, άνεςαρτήτως έθνικοτητος εις άς περιπτώσει: έχει 
εφαρμογήν ή Σύμβασις καί έν ανάγκη νά προκαταβάλλουν 
τά έξοδα παλιννοστήσεως.

Ή ’Εθνική μας νομοθεσία δεν άφίσταται τής παρούσης 
διεθνούς Συμβάσεως αί δέ ίσχύουσαι διατάξεις ήτοι τά άρθοα 
/ S - 31 τοϋ Ν. 3810/11136 «περί κυρώσεως τοϋ Κώδικος 
Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου» καί τό άρθρον 83 αύτοϋ ώς 
άντικατεστάθη διά τοϋ Ν. 151; 1876 καλύπτουν πλήρως τάς 
διατάξεις αυτής.

’Εν Άθήναις τή 2ϋ ’Απριλίου 1879 
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ΣΧΕΑΙΟΝ ΝΟΜΟΥ

Περί κυρώσεως τής ΰπ’ άριθ. 23 Διεθνούς Συμβάσεως 
Εργασίας «περί παλιννοστήσεως τών ναυτικών».

“Αρθρον πρώτον

Κυροϋται καί έχει ΐσχύν νόμου ή κατά τήν 9ην Σύνοδον 
τής Διεθνούς Συνδιασκέψεως ’Εργασίας έτους 1926 ψηφι- 
σθεΐσα ύπ’ άριθ. 23 Διεθνής Σύμβασις Εργασίας «περί 
παλιννοστήσεως τών ναυτικών» τής όποιας τό κείμενον εις 
πρωτότυπον εις τήν Γαλλικήν καί ’Αγγλικήν γλώσσαν καί 
εις μετάφρασιν εις τήν Ελληνικήν έχει ώς ακολούθως :


