
’Επί τοϋ σχεδίου νόμου «περί κυρώσεως της ύπ’ άριθ. 68 
Διεθνοϋς Συμβάσεως Εργασίας «περί τροφοδοσίας των 
πληρωμάτων».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

Πρός τ/y»· Βον/.ΐ)»’ T~J>' Ελλήΐίυ)·

Ή ύπ’ άειθ . 68 Δ ιέ:677£ Σύμ.βασις «περί τροφοίοσία;
των -/.r.z;ωυάτων» έύησίσθη κατά τν•ν 18ην V ' ΝΣυνοόον τή;
_\ f εθνοϋς ν > Συνοι:α σκέψεως Έργασ ίας έτους 1946.

Λιά ττ; ς εν λ.όγω Λ·.εβνοϋς Συο βάτεως όρίξεται ότι 77 7. V
Κράτος—.’> ίέ/.or τής Διεύ• Λ’ > " Όργ::νώ' ' r»Γεως ιιρ*; κ σ ίκ;. :τρ ,—

LVOV ziς τήν κύρωσίν1 θά εϊνα*. υττευυυV 7V οι:·: τ. ν
v.y.θιέρωσιV \v.-J.νο :c ■ τ τ*.> — f “C.ίου τ: α ρ οχ/ε τροφή; — 'Τ
T 7. “ληρώ •JL7.TX τών ίτζο -'ν σήμα» y/j του εμττορ ικων Τ/.'
κ a ί διά τ/ν ορ*/άνω σι ν ; :al λ:ειτου z'.y.y.' » >#ΧΤ*λλήλου ύττ
σία; τροζροδοσίας επ’ X’jTLj';. Ί -ξ ν λλου ετ•'ίαλλετ 7,ι ή
σύνταξις καί έσαρμογή Κανονισμών άφορώντων τήν προμή
θειαν ειδών διατροφής των πληρωμάτων, τήν επιστασίαν 
των προσωπικού τροφοδοσίας των κλοιών, ώς καί τήν κατα
σκευήν, θέσ'.ν. αερισμόν, θέρμανσιν, φωτισμόν κ.λ.π. των 
μαγειριών καί άλλων διαμερισμάτων τροφοδοσίας.

Επίσης προβλέπεται ή κατάλληλος έπιθεώρησις ύπό των 
Κρατικών ’Αρχών καί αρμοδίων ’Αξιωματικών τοϋ πλοίου 
τών ειδών διατροφής καί τοϋ ποσίμου ΰδατος καθώς καί ή 
έκδοσις πιστοποιητικών ναυτικής ίκανότητος διά τό προ
σωπικόν τροφοδοσίας καί ή εφαρμογή μεθόδων διά τήν δια- 
σφάλισιν προμηθειών καταλλήλων καί υγιεινών ειδών δια- 
τροφής;

Ή Έ. ληνική νομοθεσία δέν άφίσταται τής παρούσης 
Διεθνοϋς Συμβάσεως αί δε ΐσχύουσαι διατάξεις καί Κανο
νισμοί καλ,ύπτουν έπαρκώς τάς άπαιτήσεις αυτής.

Τοιαϋται διατάξεις είναι :
Τό Ν.Δ. 187/1973 «περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού 

Δικαίου» (άρθρον α 101-103).
Τό Β.Δ. 806/1970 «Περί κανονισμοϋ εργασίας επί 

Ελληνικών Φορτηγών πλ.οίουν (άρθρα 99-108).
Αί ΐσχύουσαι Συλλ,ογικαί Συμβάσεις ’Εργασίας τών δια- 

οόοων κατηγοοιών πλ.οίων.
Τό Π.Δ. 706/1977 (ΦΕΚ 229Α/1977) «περί ένδιαιτήσεως 

Πλ.οιάρχου καί πληρώματος τών Ελληνικών Εμπορικών 
πλοίων» καί

τό διά τής ύπ’ άριθ. 7C046/43S3/6.5.77 (ΦΕΚ 67δΒ'/77) 
άποφάσεως TEN έγκριθέν έδεσματολ.όγιον.

Έν * Αθήνα ις τή 23 ’Οκτωβρίου 1980
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κυρώσεως τής ύπ’ άριθ. 68 (1946) Διεθνοϋς Συμβά- 
>ς ’Εργασίας «περί’ τροφοδοσίας τών πληρωμάτων».

Άρθρον πρώτον»

Κυροΰται καί έχει ίσχϋν νόμου ή κατά τήν 28ην Σύνοδον 
τής Διεθνοϋς Συνδιασκέψεως ’Εργασίας τοϋ έτους 1946 
ψηφισθεΐσα ύπ’ άριθ. 6S Διεθνής Σύμβασις ’Εργασίας 
«περί τροφοδοσίας τών πληρωμάτων», τής όποιας τό κεί
μενον εις πρωτότυπον εις τήν Γαλλικήν καί ’Αγγλικήν 
γλώσσαν καί εις μετάφρασιν εις τήν Ελληνικήν έχει ώς 
ακολούθως :

VIXGT-HLYTlE.ME session 
(Seattle,'6-29 juin 1946)

Convention 68.
Convention concernant l’alimentation et le service de 

table a bord ties navires
La Conference generale de l’Organisation internation- 

ale du Travail,

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

A pres avoir decide d’adopter diverses propositions 
relatives a 1’alimentation et au service de table a bord 
des navires, question qui constitue le quatrieme point 
a i’ordre du jour de la session,

Vpres avoir decide que ces propositions prendraient 
la forme d’une convention Internationale, adopte, ce 
vingt-septieme jour de juin mil neuf cent quarante- 
six. la convention ci-apres. qui sera denommee Con
vention sur {’alimentation et le service de table(equi- 
page des navires). 1946 :

Article 1
Γ. Tout Membre de Γ Organisation Internationale 

du Travail pour lequel la presente convention est en 
vigueur. est responsable de 1’etablissement d’un niveau 
satisfaisant d’alimentation et de service de table pour 
les equipages de ses navires de mer, de propriete publi- 
que ou privee, affectes, pour des fins commerciales, 
au transport de merchandises ou de passagers et imma- 

.-tricules. dans-uin territoire pour lequel la presente con
vention est en vigueur.

2. La legislation nationale ou, en l’absence d’une telle 
legislation, des contrats collectifs passes entre employ
ees et travailleurs definiront quels navires ou quelles 
categories de navires seront reputes navires de mer aux 
fins de la presente convention.

Article 2
Les fonctions suivantes seront exercees par l’autorite 

competente, sauf dans la mesure ou elles sont remplies 
de maniere adequate en vertu de conventions colle
ctives :

a) elaboration et application de reglements con
cernant les provisions de vivres et d’eau et le service 
de table, ainsi que la construction, l’emplacement, 
l’aeration, le chauffage, l’eclairage, l’installation d’eau 
et l’equipement de la cuisine et des autres locaux 
du bord affectes au service general, y compris les cam- 
buses et les compartiments frigorifiques;

b) inspection a bord des provisions de vivres et d’eau, 
ainsi que des locaux, amenagements et equipement 
pour l’emmagasinace, la manipulation et la prepara
tion des denrees d’alimentation;

c) delivrance de diplomes de capacite aux membres 
du personnel pour lesquels des qualifications determi- 
necs sont exigees;

d) etude de methodes propres a assurer aux equipages 
une alimentation et un service de table satisfaisants 
et diffusion d’informations educatives sur ces methodes.

Article 3
1. L’autorite competente doit exercer son activite 

en etroite collaboration avec les organisations d’ arma- 
teurs et de gens de mer et avec les autorites nationales 
ou locales qui s’occupent de questions d’alimentation 
et d’ hygiene publique; elle peut, en cas de besoin, 
utiliser les services des autorites susmentionnees.

2. Les activites de ces diverses autorites seront 
dument coordonnees en vue d’eviter tout chevauche- 
ment ou incertitude de competence.

Article 4
L’autorite competente doit disposer d’un personnel 

permanent pleinement qualifie, comprenant des in- 
specteurs.


