
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ Convention 73

’ Επί τοΰ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως της ύπ’“ άριθ. 
73 Διευθνοΰς Συμβάσεωφ «περί ιατρικής έξετάσεως των 
ναυτικών».

Προς ?ή>· Βουλήν ιών Ελλήνων

Δια τον ύποβαλλομένου σχεδίου νόμου κυροϋται ή 
ύπ’ άριθ. 73 Διεθνής Σύμβασις «περί ιατρικής έςετάσεως 
των ναυτικών» ήτις έφηφίσθη κατά την 28ην Σύνοδον τής 
Διεθνούς Συνδιασκέ'ύεως ’Εργασίας τοΰ 1946.

Διά τής κυρουμένης Συμβάσεως ορίζεται οτι απαντες 
οί ύπηρετοΰντεε έπί εμπορικών πλοίων δέον όπως εςεταζον- 
ται υπό ιατρών ΐνα πιστοποιείται άφ’ ενός μέν ή ίκανότης 
των διά την άσκησιν τοΰ ναυτικοΰ έπαγγέλ.ματος και αφ 
έτέοου ότι είναι υγιείς, προς το συμφέρον των ιδίων και των 
συνεπιβαινόντων τοΰ πλοίου.

Ή Σύμβασις προβλέπει ότι ούδείς δύναται νά ναυτολο- 
γηθή έπί πλοίου έφ’ όσον δεν είναι έοοδιασμένος δΓ ΐατρι- 
κοΰ πιστοποιητικοΰ διά τοΰ οποίου Οά βεβαιοΰται ότι είναι 
κατάλληλος διά τήν εργασίαν διά την όποιαν πρόκειται νά 
ναυτολογηθή. Ι ο έκδιδόμενον ιατρικόν πιστοποιητικού πρέ
πει νά μνημονεύη ότι ή άκοή καί ή όρασις τοΰ υποψηφίου 
καί έφ’ όσον πρόκειται περί προσώπων άπασχολουμένων 
εΐε τήν υπηρεσίαν γεφύραε. ή άντίληψις των .χρωμάτων 
είναι ίκανοποιητικαί. ’Επίσης νά άναφέρεται ότι ό ναυτο- 
λογούμενος δεν πάσχει έξ ώρισμένων νοσημάτων επικιν
δύνων διά τήν υγείαν τών λοιπών μελών πληρώματος τοΰ 
πλοίου.

Τό ιατρικόν πιστοποιητικόν ισχύει έπί δύο 
έκδόσεώς του. έφόσον δέ τοΰτο άναφέρεται 
ληψιν τών χρωμάτων έπί έξ έτη.

' Υπό τής Συμβάσεως παρέχεται ή ευχέρεια 
δίας Άρχάς νά επιτρέπουν εις έπειγούσας 
δι’ εν μόνον ταξείδιον. τήν ναυτολόγησιν ναυ- 
μέν ου τοΰ έν λόγω ΐατρικοΰ πιστοποιητικού.

έτη άπό τής 
ίς τήν άντί-
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Εΐς περίπτουσιν κατά τήν οποίαν ό ναυτικός κριθή άκα- 
τάλληλος διά τήν άσκησιν τοΰ ναυτικοΰ έπαγγέλματος δύ- 
ναται νά ζητήση τήν έπανεςέτασίν του υπό ενός ή περισσο
τέρων ανεξαρτήτων ιατρών.

Διά τής ύπ’ άριθ. 70090/4384/29.3.78 Άποφάσεως 
'Υπουργού ’Εμπορικής .Ναυτιλίας έχουν ήδη θεσπισθεΐ 
διοικητικά μέτρα διά τήν έκδοσιν τών ιατρικών πιστοποιη
τικών τών ναυτικών, συμφώνως προς τις διατάξεις τής 
ώς άνω Συμβάσεως.

Έν ΆΟήναις τή 27 ’Απριλίου 1979

Οί 'Υπουργοί

’Εξωτερικών ’Εμπορικής Ναυτιλίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΛΛΛΗΣ Ε.ΜΜΑΝ. ΚΕΦΑΑΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΌΜΟΥ
Περί κυρώσεως τής ύπ’ άριθ. 73 Διεθνούς Συμβάσεως «περί 

ιατρικής έξετάσεως ναυτικών».

"Αρθρον πρώτον

Κυροϋται καί έχει ΐσχύν νόμου ή κατά τήν 28ην Σύνοδον 
τής Διεθνούς Συνδιασκ.έψεως τοΰ έτους 1946 ψηοισθεϊσα 
ύπ’ άριθ. / 3 Διεθνής Σύμβασις «περί ιατρικής έξετάσειος 
τών ναυτικών» τής οποίας τό κείμενον εις πρωτότυπον 
εις τήν Γαλλικήν καί ’Αγγλικήν γλώσσαν καί εις μετάφρα- 
σιν εις τήν Ελληνικήν έχει ώς άκολούθως :

Convention concernant l’examen medical des gens 
de mer

La Conference generate de 1’Organisation Internatio
nale du Travail,

Convoquee a Seattle par le Conseil d’administra- 
tion du Bureau international du Travail, et s’y etant 
reunie le 6 juin 1946. en sa x’ingt-huitieme session,

Apres avoir decide d’adopter diverses propositions 
relatives a l’examen medical des gens de mer, que
stion qui est comprise dans le cinquieme point a l’o- 
dre du jour de la session,

Apres avoir decide que c-es propositions prendraient 
la fonne d’une convention Internationale.

adopte, ce vingt-neuvieme jour de juin mil neuf 
cent quaranle six, la convention ci-apres, qui sera de- 
nommee Convention sur l’examen medical des gens 
de mer, 1946 :

Article 1
1. La presente convention s’applique a tout navire 

de mer. de propriete publique on privee. affecte. pour 
des fins cominerciales. an transport de inarchandises 
on de passagers et inimatricule dans un territoire pour 
lequel la presente convention est en vigueur.

2. La legislation nationale definira quand un na
vire est repute navire de mer.

3. La presente convention ne s’applique pas :
a) aux bateaux d’une jauge brute inferieure a 200 

tonneaux enregistres ;
b) aux bateaux en bois de construction primitive, 

tels que des dhows on des jonques ;
c) aux bateaux de pecbe ;
d) aux embarcations naviguant dans les eaux d’un 

estuaire.
Article 2

Sous reserve des mesures qui devraient etre prises 
pour s’assurer que les personnes ci-dessous enume- 
rees jouissent d’une bonne sante et ne presentent au- 
cun danger pour la sante des autres personnes a bord. 
la presente convention s’applique a Youtes les per
sonnes qui sont employees dans une fonction quel 
conque a bord d’un navire. a I’exception :

a) d’un pilule qui n’est pas membre de l’equipage ;
b) des personnes employees a bord par un emplo- 

vcur autre que I’annateur. a l’exception des officiers 
ou operateurs de radio au service d’une compagnie 
de radiotelegraphie :

c) des dockers itinerants qui ne sont pas mein- 
bres de l’equipage :

d) des personnes employees dans les ports, qui ne 
sont pas employees habituellement en mer.

Article 3
1. N'ulle personne a qui s’applique la presente con

vention ne pourra etre engagee pour servir a bord 
d’un navire auquel s’applique la presente convention 
si elle ne produit un certificat attestant sont apti
tude physique au traiail auquel elle doit etre em
ployee en mer. signe d’un medecin ou. dans le cas 
d’un certificat concernant uniquemenl la line, d’une 
personne habilite par l’autorite competente a deliverer 
de tels eertificats.

1 Cette convention n’etait pas entree en vigueur 
le ler janvier 1949.


