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Πεξηγξαθή 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ λέσλ απαηηήζεσλ ηεο 

χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο 2006 (MLC), εηδηθά γηα ηα ζέκαηα ηνπ επαλαπαηξηζκνχ θαη ηεο 

εγθαηάιεηςεο ησλ λαπηηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εθπιεξψλνληαη απφ ηα P&IClubs. 

Αξρηθά εμεηάδνληαη ε δνκή θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο γηα ηε Ναπηηθή Δξγαζία γηα 

λα θαηαλνήζνπλ νη αλαγλψζηεο πψο ιεηηνπξγεί ε ζχκβαζε, θαζψο θαη πνηνο θαιχπηεηαη απφ 

ηε ζχκβαζε θαη πνχ. ηε ζπλέρεηα, ε δηπισκαηηθή εξγαζία αλαθέξεηαη ζηηο ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ έγηλαλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, ελψ κε ηε ζχγθξηζε δχν πξαγκαηηθψλ 

πεξηπηψζεσλ εγθαηάιεηςεο ζα θαηαλνήζνπκε ηε ζεκαζία ηεο επηθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε εθαξκνγή ηεο δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηε κείσζε 

ησλ πεξηπηψζεσλ απηνχ ηνπ είδνπο. Σέινο, ππάξρεη έλα θαλνληζηηθφ θεθάιαην ην νπνίν 

αζρνιείηαη κε ηνλ ξφιν ησλ P&I Clubs θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηξνπνπνηνχλ ηνπο 

πθηζηάκελνπο θαλφλεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπλ ηελ θάιπςε πνπ παξέρνπλ ζηνπο 

πειάηεο ηνπο. 

Λέμεηο θιεηδηά: χκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο, Θαιάζζηα αζθάιηζε 

 

 

Abstract  

 

The purpose of the current paper is the presentation of the new requirements of the Maritime 

Labour Convention 2006 (MLC) especially about the issues of the seafarers‟ repatriation and 

abandonment and how they are fulfilled by the P&I Clubs. At first glance, the structure and the 

scope of the Maritime Labour Convention are both presented in order the reader to understand 

how the convention works and also who is covered by the convention and where. Then, the 

paper is referred to the amendments that took place after the enforcement of the convention 

whereas through a comparison of two real abandonment cases we will understand the 

importance of the labour convention‟s ratification and how its application play a crucial role to 

the decrease of cases of that kind. Finally, there is a prescriptive chapter which deals with the 

P&I Clubs role and how they amend their existing rules in order to extent the cover that they 

provide to their clients. 

Key words: MLC 2006, Marine insurance 
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Κύξηεο πληνκνγξαθίεο 

 

DMLC               Declaration of Maritime Labour Compliance 
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ILC     International Labour Conference 

ILO     International LabourOrganization 

IMO                International Maritime Organization 

ISF     International Shipping Federation 

ITF     International Transport Federation 

MARPOL          International Convention forth Prevention of Marine Pollution 

MLC                Maritime Labour Convention 

P&I     Protection and Indemnity 
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SEA     Seafarers‟ Employment Agreement 



 

 

- 8 - 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ  

 

 

Απφ ην 1920 ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (International Labor Organization) έρεη 

πηνζεηήζεη πεξηζζφηεξα απφ 70 εξγαιεία ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ 

λαπηηθψλ. Ωζηφζν, ε επηθχξσζε θαη ε εθαξκνγή απηψλ ησλ δηεζλψο ζπκθσλεζέλησλ 

πξνηχπσλ δελ αληηπξνζψπεπεηνλ πξαγκαηηθά παγθφζκην ραξαθηήξα ηεο βηνκεραλίαο θαη ε 

εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ απηψλ ήηαλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο άληζε. Σν 2001, νη εθπξφζσπνη 

ησλ εθνπιηζηψλ θαη ησλ λαπηηθψλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαινχλ ηνλ ILO λα θαηαξηίζεη έλα 

λέν λνκηθφ κέζν ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα είλαη πιήξεο, εθαξκφζηκν ζε παγθφζκην επίπεδν, 

θαηαλνεηφ, εχθνιν ζηελ ελεκέξσζε θαη κε νκνηφκνξθε επηβνιή. Έπεηηα απφ αξθεηέο 

δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ φισλ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κειψλ (εθπξφζσπνη ησλ λαπηηθψλ – ITF, 

εθπξφζσπνη ησλ εθνπιηζηψλ, IMO, θξάηε κέιε ηνπ ILO, Δπξσπατθή Έλσζε θαη άιιεο 

νξγαλψζεηο) ζπκθσλήζεθε ε δεκηνπξγία ηεο Γηεζλνχο Ναπηηιηαθήο χκβαζεο Δξγαζίαο 

(MLC - MaritimeLaborConvention). Η ζχκβαζε απηήαπνηέιεζε ηνλ 4ν ππιψλα ζην δηεζλέο 

ξπζκηζηηθφπιαίζην ηεο λαπηηιίαο θαη ζπκπιεξψλεη ηηο ζεκαληηθέο δηεζλείο ζπκβάζεηο πνπ 

ζεζπίζηεθαλ απφ ηε Γηεζλή Ναπηηιηαθή Οξγάλσζε (IMO) γηα ηελ αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο ζηε ζάιαζζα - SOLAS-, ηε δηεζλή ζχκβαζε γηα ηα πξφηππα εθπαίδεπζεο, έθδνζεο 

πηζηνπνηεηηθψλ θαη ηήξεζεο θπιαθψλ ησλ λαπηηθψλ, γλσζηή σο STCW, θαη ηε δηεζλή 

ζχκβαζε γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο απφ ηα πινία πνπ είλαη γλσζηή σο 

MARPOL¹. 

 

Η Γηεζλήο χκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο - MLC 2006, απνηέιεζε ηελ νκπξέια φισλ ησλ 

ζπκθσλεκέλσλ αλεμάξηεησλ εξγαζηαθψλ πξνηχπσλ, θαηαθέξλνληαο λα ηα ελψζεη ζε κηα 

εληαία ζχκβαζε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλα δηθαηψκαηα θαη πξνζηαζία ζηελ 

εξγαζία γηα ην παγθφζκην λαπηηθφ εξγαζηαθφ δπλακηθφ πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκπξίσλ λαπηηθψλ. 

Η χπαξμε απηήο ηεο ζχκβαζεο ζεσξείηαη έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. 

Η χπαξμε ελφο εληαίνπ θαη ζπλεθηηθνχ κέζνπ πνπ δηαζθαιίδεη ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη 

ειεπζεξίεο γηα αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ε παξνρή εηδηθήο πξνζηαζίαο ζηνπο 

λαπηηθνχο, ζε έλα επάγγεικα κε αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο απνηειεί έλα βήκα κπξνζηά γηα ηνπο 

λαπηηθνχο αιιά θαη γηα ηελ βησζηκφηεηα ηνπ λαπηηιηαθνχ ηνκέα ελ γέλεη. 

 
1 “Getting On Board with the Maritime Labour Convention, 2006”, www.youtube.com/watch?v=izXeBWeW-Rc 

 

http://www.youtube.com/watch?v=izXeBWeW-Rc
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν MLC 2006, ε λέα ύκβαζε γηα ηε λαπηηθή εξγαζία
 

 

1.1 Πεδίν εθαξκνγήο 

 

Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο απνθάζηζαλ λα ζπκθσλήζνπλ πξνο ηελ 

δεκηνπξγία ελφο δηεζλνχο ξπζκηζηηθνχπξνηχπνπ γηα λα εγγπεζνχλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ. Τπάξρεη έλαο κεγάινο θαηάινγνο ζπκβάζεσλ, κέζσλ θαη ζπζηάζεσλ 

πνπ ζπληζηνχλ ην δηεζλέο εξγαζηαθφ δίθαην θαη έηζη ππήξρε ε αλάγθε χπαξμεο κηαο ζχκβαζεο 

πνπ ζα ελνπνηεί φιεο ηηο απαηηήζεηο ησλ πθηζηάκελσλ ζπκβάζεσλ ζρεηηθά κε ηα εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα. Η ζχκβαζε γηα ηε λαπηηθή εξγαζία ηνπ 2006 (MLC) θάιπςε απηή ηελ αλάγθε θαη 

είλαη κηα πνιχ απνηειεζκαηηθή ζχκβαζε ζε παγθφζκην επίπεδν, θαζψο νξίδεη ειάρηζηα 

πξφηππα εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζε πινία πνπ θέξνπλ ηηο ζεκαίεο ησλ 

ρσξψλ πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηε ζχκβαζε. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ε MLC ζεσξείηαη έλα 

νπζηαζηηθφ βήκα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμαζθάιηζεο ηζφηηκσλ φξσλ αληαγσληζκνχ γηα ηηο 

ρψξεο θαη ηνπο εθνπιηζηέο². 

 

ηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 2006, ηα θξάηε κέιε ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ILO), θαηά ηε 

δέθαηε ζχλνδν ηεο 94εο Γηεζλνχο πλδηάζθεςεο Δξγαζίαο, πηνζέηεζαλ κε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηε ζχκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο, γλσζηή σο MLC 2006, ρσξίο ςήθν θαηά ηεο. Η 

MLC, ε νπνία εγθξίζεθε ζηε Γελεχε ην 2006, ζπγθεληξψλεη ζρεδφλ φια ηα πθηζηάκελα 

πξφηππα λαπηηθήο εξγαζίαο ζε έλα εληαίν κέζν θαη παξέρεη κηα νινθιεξσκέλε δήισζε αξρψλ 

θαη δηθαησκάησλ ζρεηηθά κε ηηο αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα φινπο ηνπο λαπηηθνχο. 

χκθσλα κε ηνλ DavidHeinder, ν νπνίνο είλαη γξακκαηέαο-ηακίαο ζηε Γηεζλή Έλσζε Βνξείνπ 

Ακεξηθήο ησλ λαπηηθψλ «Όινη νη λαπηηθνί αηζζάλνληαη έληνλα όηη απηή ε ζύκβαζε, ε νπνία 

έζεζε όιεο ηηο ζπκβάζεηο θαηά κία έλλνηα καδί, ηνπο δίλεη ηα δηθαηώκαηα πνπ δελ είραλ ζην 

παξειζόλ». 

Πξφζζεζε επίζεο φηη ε MLC ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαη ηελ ηζρχ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα 

δηθαηψκαηα ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδεηαη. 

Οη θαλνληζκνί θαη ν Κψδηθαο ηεο MLC θαιχπηνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πηπρέο ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα 

ηελ εξγαζία ησλ λαπηηθψλεπί πινίνπ, ησλ σξψλ μεθνχξαζεο θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

λαπηηιηαθήο εηαηξίαο σο πξνο ηνπο λαπηηθνχο. Η χκβαζε κηιάεη επίζεο γηα ειάρηζηα πξφηππα 

γηα ζέκαηα φπσο ε ζηέγαζε θαη νη εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο, ε δηαηξνθή θαη ε ηξνθνδνζία, 

θαζψο θαη ε ηαηξηθή πεξίζαιςε πάλσ ζην πινίν. 
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2ILO, “Labour standards: Basic facts on the Maritime Labour Convention 2006”. 

 

Δπίζεο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, ηελ πξφλνηα θαη ηελ 

πξνζηαζία ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Οη λαπηηθνί πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη δηεμνδηθά γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα δηακαξηχξνληαη γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θαη νη 

πινηνθηήηεο νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη εζληθνί θαλφλεο θαη θαλνληζκνί ηνπ θξάηνπο 

ζεκαίαο ηεξνχληαη ζηα πινία ηνπο. 

χκθσλα κε έλαλ Ρνπκάλν λαπηηθφ «ζε θάπνηα κέξε ηνπ θόζκνπ είκαζηε πνιύ θαιά θαιπκκέλνη 

ζε ζρέζε κε ην λόκν, ελώ ζε άιια κέξε όρη. Δάλ δελ έρσ ηε λνκηθή ππνζηήξημε, δελ κπνξώ λα 

θάλσ ηίπνηα, επεηδή θάζε ρώξα έρεη δηθό ηεο λόκν πνπ άιιεο θνξέο κε ππνζηεξίδεη θαη άιιεο 

όρη». 

Η ζχκβαζε πεξηιακβάλεη εηδηθφ ηκήκα (ηίηιν 5) πνπ απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ζε φια ηα επίπεδα γηα ηελ επηζεψξεζε ηνπ εζληθνχ θξάηνπο ζεκαίαο θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ηελ πηζηνπνίεζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ζηα πινία, ζηηο 

δηαηάμεηο γηα ηνπο λαπηηθνχο λα ππνβάιινπλ θαηαγγειίεο ζην πινίν ή ζηελ μεξά ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα επηζεψξεζεο ησλ μέλσλ πινίσλ πνπ εηζέξρνληαη ζε ιηκέλεο, γλσζηά θαη σο έιεγρνο 

ησλ θξαηψλ ιηκέλσλ. Απηφ ην ζχζηεκα ζπκκφξθσζεο θαη επηβνιήο εληζρχζεσλ ππνζηεξίδεηαη 

απφ ην επνπηηθφ ζχζηεκα ηεο ILO, ην νπνίν εμεηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ρψξεο 

εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο βάζεη ησλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο. 

Όπσο δήισζε ν Yeong Woo Jeon, Γηεπζπληήο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Σερλνινγίαο Ναπηηιίαο θαη 

Αιηείαο (Director of Ship Operation and Technology Institute of Maritime and Fisheries 

Technology) ζηελ Κνξέα, δήισζε φηη ε ζχκβαζε έρεη δχν πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία: «Η πξώηε 

είλαη ε ύπαξμε ξήηξαο δίθαηεο κεηαρείξηζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη γηα λα ιεηηνπξγήζεη κε επηηπρία 

ηα θνξεαηηθά πινία, ε θπβέξλεζε ηεο Κνξέαο πξέπεη λα επηθπξώζεη ηε ζύκβαζε. Τν ηειεπηαίν 

είλαη ην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ απινπζηεπκέλεο δηαδηθαζίεο ηξνπνπνίεζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ην 

πεξηερόκελν ηεο MLC ζα κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη πην ζπρλά, νπόηε ε θνξεαηηθή θπβέξλεζε ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επζπγξακκηζηεί κε ηηο αιιαγέο ησλ δηεζλώλ εξγαζηαθώλ πξνηύπσλ»³. 

 

 

 
3Ibid. 
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Όια ηα πινία πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ MLC πξέπεη λα επηζεσξνχληαη απφ ην θξάηνο 

ζεκαίαο. Σα πινία νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο 500 θαη άλσ, ζε δηεζλή δξνκνιφγηα ή ζε δξνκνιφγηα 

απφ ή κεηαμχ ιηκέλσλ ζε άιιεο ρψξεο, πξέπεη λα θέξνπλ πηζηνπνηεηηθφ λαπηηθήο εξγαζίαο θαη 

δήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηε ζαιάζζηα εξγαζία (MLCcertificate - πνπ εθδίδεηαη απφ ην θξάηνο 

ζεκαίαο κεηά απφ επηζεψξεζε. Απηά ηα έγγξαθα καδί δείρλνπλ ζηνπο αμησκαηηθνχο θαη 

ελεκεξψλνπλ ηνπο ιηκέλεο φηη ην πινίν ζπκκνξθψλεηαη κε ηε ζχκβαζε. Σα πινία ελδέρεηαη λα 

ππνβάιινληαη ζε ιεπηνκεξείο επηζεσξήζεηο θαη αθφκε θαη ζε θξάηεζε γηα λα εμαζθαιίζνπλ 

φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. Απηφ άζθεζε  πηέζεηο ζηηο εηαηξίεο θαη ηνπο 

εθνπιηζηέο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαλ, παξέρνληαο παξάιιεια έλα θίλεηξν ζε εθείλνπο πνπ 

ζπκκνξθψλνληαλ. Δπηπιένλ, ε MLC 2006 πεξηέρεη κηα ιηγφηεξν επλντθή δηάηαμε πεξί 

επεμεξγαζίαο φζνλ αθνξά ηελ επηζεψξεζε ζε ιηκάληα πινίσλ πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ρσξψλ 

πνπ δελ έρνπλ επηθπξψζεη ηε ζχκβαζε. Απηφ ζπλέβαιιε νπζηαζηηθά ζηελ εμαζθάιηζε 

ηζφηηκνπ αληαγσληζκνχ γηα ηνπο εθνπιηζηέο. 
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1.2 Η δνκή ηεο ζύκβαζεο 
 

 

Η ζχκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο ρσξίδεηαη ζηα παξαθάησ ηξία κέξε: 

 • Άξζξα  

• Καλνληζκνί  

• Κψδηθαο  

Οη δχν πξψηεο αλαθέξνληαη ζηα βαζηθά δηθαηψκαηα, ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηηο βαζηθέο 

ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ επηθχξσζαλ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. Οη θαλνληζκνί 

αληηθαηνπηξίδνπλ επίζεο ηα δεηήκαηα πνπ ελδέρεηαη λα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηελ εζληθή 

λνκνζεζία ελφο θξάηνπο κέινπο πξηλ ην θξάηνο κέινο επηθπξψζεη ηε λέα ζχκβαζε
4
. Όζνλ 

αθνξά ην ηξίην κέξνο (θψδηθαο), παξέρεη ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ 

απφ ηα κέιε
5
 θαη απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην Μέξνο Α, ην νπνίν θαζνξίδεη ηα ππνρξεσηηθά 

πξφηππα θαη ην Μέξνο Β, ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο κε ππνρξεσηηθήο 

εθαξκνγήο,πνπ φκσο πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ππνρξεσηηθψλ απαηηήζεσλ, παξέρνληαο έλαλ αμηνζεκείσην βαζκφ επειημίαο ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ηα Μέιε πινπνηνχλ ηηο ελ ιφγσ ππνρξεψζεηο, δηθαηψκαηα θαη αξρέο
6
. 

πγθεθξηκέλα, ε MLC, 2006 πεξηέρεη: 

1.  Άξζξα, κε ηα νπνία ξπζκίδνληαη ηα αθόινπζα: 

 Γεληθέο ππνρξεψζεηο ησλ Μειψλ, 

 Οξηζκνί θαη πεδίν εθαξκνγήο, 

 Θεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη αξρέο, 

 Δξγαζηαθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ησλ λαπηηθψλ, 

 Τπνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ επηβνιή ησλ απαηηήζεψλ 

ηεο, 

 Σξφπνο εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ θαη ηνπ Μέξνπο Α θαη Β ηνπ Κψδηθα, 

 Γηαβνχιεπζε κε νξγαλψζεηο πινηνθηεηψλ θαη λαπηηθψλ, 

 Όξνη ζέζεο ηεο χκβαζεο ζε ηζρχ, 

 Όξνη θαη δηαδηθαζία θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο, 

4Lloyd‟s Register. 

5www.seafarersrights.org 

6ABS, ILO Maritime Labour Convention – Guidance for Compliance-.  

 

http://www.seafarersrights.org/
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 Απνηειέζκαηα ηεο ζέζεο ηεο χκβαζεο ζε ηζρχ, 

 Καζήθνληα ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζίαο, σο 

Θεκαηνθχιαθα ηεο χκβαζεο, 

 Αξκνδηφηεηεο θαη ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηδηθήο Σξηκεξνχο Δπηηξνπήο, 

 Γηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ηεο χκβαζεο θαη ηνπ Κψδηθα απηήο, 

 Απζεληηθέο γιψζζεο ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο. 

 

1. Καλνληζκνί θαη θώδηθαο, νη νπνίνη είλαη νξγαλσκέλνη ζε 5 ηίηινποθαη θαιύπηνπλ 

αληίζηνηρα ηνπο αθόινπζνπο ηνκείο: 

 

 Σίηινο 1: Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ εξγαζία λαπηηθώλ επί πινίνπ 

 Διάρηζην φξην ειηθίαο 

 Ιαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

 Δθπαίδεπζε θαη πξνζφληα 

 Ναπηνιφγεζε θαη εχξεζε εξγαζίαο 

 

 Σίηινο 2: Όξνη απαζρόιεζεο 

 χκβαζε απαζρφιεζεο 

 Μηζζνί (ρσξίο λα θαζνξίδεηαη ειάρηζηνο κηζζφο) 

 Μέγηζηεο ψξεο εξγαζίαο θαη ειάρηζηεο ψξεο αλάπαπζεο 

 Γηθαίσκα εηήζηαο άδεηαο κεη‟ απνδνρψλ  

 Δπαλαπαηξηζκφο 

 Απνδεκίσζε λαπηηθψλ ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή βχζηζεο ηνπ πινίνπ 

 Αζθαιήο επάλδξσζε 

 Δπθαηξίεο εμέιημεο (ζηαδηνδξνκία θαη αλάπηπμε πξνζφλησλ θαη επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο λαπηηθψλ) 

 

 Σίηινο3: Δλδηαίηεζε, εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο, δηαηξνθή θαη ηξνθνδνζία 

 Διάρηζηα πξφηππα γηα ηε δηακνλή (ππεξεζίεο αλαςπρήο) 

 Σξφθηκα θαη ηξνθνδνζία (πνζφηεηα, ζξεπηηθή αμία, πνηφηεηα θαη πνηθηιία 

ηξνθίκσλ θαη πφζηκνπ λεξνχ θ.ιπ.)  
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 Σίηινο 4: Πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηαηξηθή πεξίζαιςε, επεκεξία θαη πξνζηαζία 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 Ιαηξηθή πεξίζαιςε ζην πινίν θαη ζηελ μεξά 

 Δπζχλε ησλ πινηνθηεηψλ γηα θάιπςε ησλ εμφδσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

αζζέλεηα θαη ηνλ ηξαπκαηηζκφ 

 Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη πξφιεςε αηπρεκάησλ 

 Πξφζβαζε ζε ρεξζαίεο εγθαηαζηάζεηο επεκεξίαο  

 Κνηλσληθή αζθάιηζε 

 

 Σίηινο 5: πκκόξθσζε θαη επηβνιή 

 Δπζχλεο θξάηνπο ζεκαίαο 

 Δπζχλεο ηνπ θξάηνπο ιηκέλα 

 Δπζχλε ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πξφζιεςεο θαη ηνπνζέηεζεο 

 Δμνπζηνδφηεζε αλαγλσξηζκέλσλ νξγαληζκψλ 

 Τπνρξεψζεηο θξαηψλ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

 Πηζηνπνηεηηθφ λαπηηθήο εξγαζίαο θαη Γήισζε ζπκκφξθσζεο λαπηηθήο 

εξγαζίαο 

 Δπηζεψξεζε θαη επηβνιή 

 Γηαδηθαζίεο επίιπζεο παξαπφλσλ επί πινίνπ 

 Γηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο παξαπφλσλ ζηελ μεξά 

 Ναπηηθά αηπρήκαηα 

 Δπηζεσξήζεηο ζε ιηκέλα 

 

 

Γηα θάζε έλαλ απφ ηνποηίηινποππάξρνπλ γεληθά πξφηππα, ηα νπνία δηεπθξηλίδνληαη ζηνπο 

ππνρξεσηηθνχο θαλνληζκνχο, θαζψο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο. Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ζρεκαηίδνπλ γεληθά κηα κνξθή εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο θαζνξηζζείζεο 

απαηηήζεηο, αιιά ηα θξάηε είλαη ειεχζεξα λα λνκνζεηήζνπλδηαθνξεηηθά κέηξα εθαξκνγήο.Οη 

θαλνληζκνί ζα πξέπεη θαη 'αξρήλ λα εθαξκφδνληαη πιήξσο, αιιά κηα ρψξα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη κηα «νπζηαζηηθάηζνδχλακε ξχζκηζε», ηελ νπνία ζα πξέπεη λα δειψζεη θαηά ηελ 

επηθχξσζε. 
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Οη ειάρηζηεο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ ηκήκα ηνπ θψδηθα ρσξίδνληαη ζε 4 κέξε θαη 

ζπλνςίδνληαη θαησηέξσ (N. 4078/2012): 

 

• Διάρηζην όξην ειηθίαο: ε ειάρηζηε ειηθία είλαη 16 εηψλ (18 εηψλ γηα λπρηεξηλή εξγαζία θαη 

εξγαζία ζε επηθίλδπλεο πεξηνρέο). 

• Ιαηξηθή πηζηνπνίεζε: νη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη λα είλαη πγηείο θαη ηθαλνί γηα ηα θαζήθνληα 

πνπ εθηεινχλ. Οη ρψξεο ζα πξέπεη λα εθδίδνπλ ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά φπσο νξίδεηαη ζηελ 

STCW «γηα πξφηππα εθπαίδεπζεο, έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ θαη ηήξεζεο θπιαθψλ ησλ 

λαπηηθψλ 1978». 

• Δθπαίδεπζε: Οη λαπηηθνί ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη γηα ηα θαζήθνληά ηνπο. 

• Πξόζιεςε / ηνπνζέηεζε ππεξεζίαο απφ θξάηε κέιε ζηα πινία πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ησλ 

θξαηψλ κειψλ κε θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο ηνπνζέηεζεο, θαηαρψξηζεο θαη δηθαίσκα 

δηαδηθαζηψλ θαηαγγειίαο. 

 

 

Οη παξαπάλσ ηίηινη ελζσκαηψλνπλ θαη ζπγρσλεχνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζέκαηα πνπ 

εμεηάδνληαη ζε δηάθνξεο ππάξρνπζεο ζπκβάζεηο θαη ζπζηάζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηή ε 

εξγαζία επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηνλ δεχηεξν ηίηιν θαη εηδηθφηεξα ζηνλ θαλνληζκφ 2.5, ν 

νπνίνο αθνξά ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο επαλαπαηξηζκνχ ησλ λαπηηθψλ ζε πεξηπηψζεηο 

εγθαηάιεηςεο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο θάιπςεο P & I ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. 

Δηδηθφηεξα, ν ηίηινο 2 απεπζχλεηαη ζηνπο λαπηηθνχο, θαη εθηφο απφ ηνλ επαλαπαηξηζκφ, 

πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ, φπσο ε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηνπο, νη κηζζνί ηνπο, νη ψξεο εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο, ην δηθαίσκά ηνπο γηα άδεηα, ε 

απνδεκίσζή ηνπο ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή βχζηζεο ηνπ πινίνπ, ηα επίπεδα επάλδξσζεο θαη, 

ηέινο, ηελ εμέιημε ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη ησλ δεμηνηήησλ θαη ηηο επθαηξίεο απαζρφιεζήο 

ηνπο
7
. 

 

 

 

 

 

7 Lloyd‟s Register. 
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Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε MLC, κέζσ απηψλ ησλ ηίηισλ, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο 

αληηπξνζσπεχεη θαίξηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα φινπο 

ηνπο λαπηηθνχο, ζπκβάιιεη ζηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο θαη ζην θαζεζηψο ηεο 

λαπηηιίαο κε ηέηνην ηξφπνψζηε λα βειηηψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Οη ζηφρνη ηεο ζχκβαζεο 

νξίδνπλ ειάρηζηα πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ λαπηηθψλ 

ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπο ζην πινίν. Δθηφο απηνχ, ε MLC 

πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο γηα φινπο ηνπο 

λαπηηθνχο ζε φιν ηνλ θφζκν θαη λα δηαζθαιίζεη φηη νη θπβεξλήζεηο θαη νη πινηνθηήηεο 

δεζκεχνληαη λα θαζνξίζνπλ ηνπο πξναλαθεξζέληεο φξνπο ζηνπο λαπηηθνχο. Σέινο, θαη πην 

ζεκαληηθφ, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ζχκβαζεο είλαη λα ηεζνχλ ζε ηζρχ κεραληζκνί ειέγρνπ 

θαη επηβνιήο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε χπαξμε ηζφηηκσλ φξσλ αληαγσληζκνχ
8
. 

Πην αλαιπηηθά:  

1.2.1 Διάρηζην όξην ειηθίαο (MLC – Καλνληζκόο 1.1) 

 

θνπόο: Η δηαζθάιηζε φηη θαλέλα άηνκν πνπ είλαη θάησ απφ ην φξην ειηθίαο δελ εξγάδεηαη επί 

ηνπ πινίνπ. 

 

Η πξφζιεςε, απαζρφιεζε ή εξγαζία επί πινίνπ πξνζψπνπ ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 18 εηψλ 

απαγνξεχεηαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κάγεηξα ηνπ πινίνπ. 

 

Η επαιήζεπζε ηεο ειηθίαο ηνπ θάζε λαπηηθνχ πξέπεη λα γίλεηαη πξηλ απφ ηελ λαπηνιφγεζε 

ηνπ, απφ ηελ Δηαηξεία ή απφ ην Γξαθείν Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο. Πξηλ ηελ άθημε ηνπ 

λαπηηθνχ επί ηνπ πινίνπ, ν Πινίαξρνο ή άιινο εμνπζηνδνηεκέλνο αμησκαηηθφο πξέπεη λα 

ειέγμεη ην δηαβαηήξην ή ην Ναπηηθφ Φπιιάδην γηα λα επηβεβαηψζεη φηη θαλέλα άηνκν πνπ 

δνπιεχεη επί ηνπ πινίνπ δελ είλαη θάησ ησλ 18 εηψλ. 

 

Η Δηαηξεία θαη ηα Γξαθεία Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ απηή ηε 

δηαδηθαζία.  

 

Η επαιήζεπζε ηεο ηήξεζεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ δηεμαγσγή 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζηελ Δηαηξεία θαη ζηα Γξαθεία Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο πνπ 

ζπλεξγάδεηαη ε Δηαηξεία. 

 
8 Ibid. 
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Αλαθνξέο 

ΣΑΓ Κεθ. 6.2.1.2 Δπηινγή πξνζσπηθνύ πινίνπ 

1.2.2 Ιαηξηθή Πηζηνπνίεζε (MLC – Καλνληζκόο 1.2) 

 

θνπόο: Η δηαζθάιηζε φηη φινη νη λαπηηθνί είλαη απφ ηαηξηθή άπνςε ηθαλνί γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο επί ηνπ πινίνπ. 

 

Γηα ηε λαπηνιφγεζε ηνπο ζε πινίν, νη λαπηηθνί πξέπεη λα θαηέρνπλ ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζε 

ηζρχ, πνπ έρεη εθδνζεί απφ πξνζνληνχρν ηαηξφ, κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη φηη ν λαπηηθφο: 

 είλαη ηαηξηθά ηθαλφο απφ πγεηνλνκηθή άπνςε λα εθηειεί ηα θαζήθνληά πνπ πξφθεηηαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ζηε ζάιαζζα. 

 έρεη ηθαλνπνηεηηθή αθνή θαη φξαζε, θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν λαπηηθφο αζθεί θαζήθνληα 

θπιαθήο ζε εηδηθφηεηεο πξνζσπηθνχ θαηαζηξψκαηνο ή κεραλνζηαζίνπ πινίνπ ε αληίιεςε 

ρξσκάησλ απηνχ, είλαη ηθαλνπνηεηηθέο. 

 δελ πάζρεη απφ αζζέλεηα πνπ κπνξεί λα επηδεηλσζεί  ή λα ηνλ θαηαζηήζεη αλίθαλν γηα 

ππεξεζία ζηε ζάιαζζα ή λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία άιισλ πξνζψπσλ ζην πινίν. 

 

 

Σα ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά, ν ηχπνο ησλ νπνίσλ σο πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ Διιεληθή Αξρή ζην Παξάξηεκα Α‟ ηεο Τ.Α.3522.2/08/2013 πξέπεη λα 

εθδίδνληαη ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 

εκεηψλεηαη φηη ηα θάησζη ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά γίλνληαη επίζεο απνδεθηά: 

 Έλα ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηεζλνχο 

χκβαζεο γηα ηα Πξφηππα Δθπαίδεπζεο, Πηζηνπνίεζεο θαη Σήξεζεο Φπιαθψλ ησλ 

Ναπηηθψλ «STCW» 

 Έλα ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ πιεξνί ηελ νπζία ησλ απαηηήζεσλ απηψλ, ζηε 

πεξίπησζε ησλ λαπηηθψλ πνπ δε θαιχπηνληαη απφ ηε ζχκβαζε STCW; 

 Έλα πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη εθδνζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ρψξαο  πνπ έρεη 

επηθπξψζεη ηελ MLC2006 

 Έλα ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη εθδνζεί ζχκθσλα κε ηε Γ.. αξηζ.73 ηεο Γηεζλνχο 

Οξγάλσζεο Δξγαζίαο ή ζχκθσλα κε ηε Γ.. STCW (ηξνπνπνηήζεηο 1995) κέρξη ηελ 
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εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο απηνχ θαη φρη πέξαλ ηεο 1
εο

 Ιαλνπαξίνπ 2017; 

 Τπάξρνληα Διιεληθά πηζηνπνηεηηθά δεδνκέλνπ φηη έρνπλ εθδνζεί ζχκθσλα κε ηε Γ.. 

αξηζ.73 θαη ηε Γ.. STCW (ηξνπνπνηήζεηο 1995). 

 

Η εμέηαζε γηα ηελ έθδνζε ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ πξνο λαπηνιφγεζε δηελεξγείηαη ρσξίο 

δαπάλεο ηνπ λαπηηθνχ θαη γη‟ απηή ν ηαηξφο ιακβάλεη ππφςε ηελ νδεγία Β1.2.1 ηεο χκβαζεο. 

Δηδηθά, λαπηηθνί πνπ λαπηνινγνχληαη σο κάγεηξνη επί πινίνπ ππνβάιινληαη θαη ζε θαιιηέξγεηα 

θαη παξαζηηνινγηθή θνπξάλσλ. Η εμέηαζε κπνξεί λα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ 

πζηήκαηνο Τγείαο. Γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ απαηηείηαη πξφζθαηε αθηηλνγξαθία 

ζψξαθνο ηνπ εμεηαδφκελνπ λαπηηθνχ θαη βεβαίσζε ζε ηζρχ πνπ πηζηνπνηεί φηη ε φξαζε θαη ε 

αληίιεςε ρξσκάησλ, φηαλ ε ηειεπηαία απαηηείηαη, είλαη ηθαλνπνηεηηθέο.  ε πεξίπησζε πνπ ν 

ηαηξφο πνπ εθδίδεη ην ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ έρεη ηε δπλαηφηεηα εμέηαζεο ηεο φξαζεο θαη ηεο 

αληίιεςεο ρξσκάησλ, ε παξαπάλσ βεβαίσζε δελ απαηηείηαη. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα απηή, ε βεβαίσζε εθδίδεηαη απφ ηαηξφ εηδηθφηεηαο νθζαικηαηξηθήο πνπ αζθεί 

λνκίκσο ην επάγγεικά ηνπ θαη απνιακβάλεη πιήξνπο επαγγεικαηηθήο αλεμαξηεζίαο γηα ηελ 

εθηέιεζε δηαδηθαζηψλ νθζαικνινγηθήο εμέηαζεο. Καηά ηελ ηαηξηθή  εμέηαζε, ν ηαηξφο 

βεβαηνχηαη πεξί ηεο ηαπηνπξνζσπίαο ησλ πξνζεξρφκελσλ λαπηηθψλ. Μεηά ην πέξαο ηεο 

εμέηαζεο, ν ηαηξφο ηεξεί αξρείν ζρεηηθφ κε ην πεξηερφκελν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ εμέδσζε, 

ην νπνίν δηαηεξείηαη ηνπιάρηζηνλ γηα ρξφλν δηπιάζην ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

θαη θαιχπηεηαη απφ ην ηαηξηθφ απφξξεην. Ο λαπηηθφο έρεη πξφζβαζε ζην πην πάλσ αξρείν.   

ε λαπηηθνχο ζηνπο νπνίνπο δελ ρνξεγήζεθε πηζηνπνηεηηθφ ή ζηνπο νπνίνπο επηβιήζεθε 

πεξηνξηζκφο ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εξγάδνληαη, ηδηαίηεξα  ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν, ηνλ ηνκέα 

εξγαζίαο ή ηελ πεξηνρή πιφσλ, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ εμέηαζε απφ άιιν 

πξνζνληνχρν ηαηξφ. 

Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηαηξνχ νξίδεηαη κηθξφηεξε ρξνληθή πεξίνδνο 

πνπ απαηηείηαη ιφγσ εηδηθψλ θαζεθφλησλ πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη ν λαπηηθφο,ην 

πηζηνπνηεηηθφ ηζρχεη γηα πεξίνδν έσο δχν (2) εηψλ. Η πηζηνπνίεζε/ βεβαίσζε ηεο αληίιεςεο 

ρξσκάησλ ηζρχεη γηα πεξίνδν έσο έμη (6) εηψλ. 

 

Ο Τπεχζπλνο Πξνζσπηθνχ Πιεξσκάησλ νξίδεηαη αξκφδηνο γηα:  

 Σελ πξφζβαζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ησλ 

θαλνληζκψλ ηεο Διιεληθήο Αξρήο ή / θαη ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO) ή / 
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θαη ησλ θαλνληζκψλ ηεο STCW πνπ αθνξνχλ ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη ηε κνξθή ηνπ 

ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ. 

 Σνλ έιεγρν θαηνρήο ησλ λαπηηθψλ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ζε ηζρχ, πξνθαζνξηζκέλεο 

κνξθήο φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηελ MLC 2006 θαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο ζεκαίαο ηνπ 

πινίνπ, θαη δηάξθεηαο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην πέξαο ηεο λαπηνιφγεζεο ηνπ λαπηηθνχ. 

 Σνλ θαζνξηζκφ θαη ηε δηαηήξεζε κηαο ιίζηαο πξνζνληνχρσλ ηαηξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηελ Διιεληθή Αξρή θαη ησλ ηαηξψλ 

εηδηθφηεηαο νθζαικνινγίαο γηα ηελ δπλαηφηεηα εμέηαζεο ηεο φξαζεο θαη ηεο αληίιεςεο 

ησλ ρξσκάησλ. Αληίγξαθν ηεο ιίζηαο απηήο είλαη επίζεο δηαζέζηκν επί ηνπ πινίνπ.   

 

Ο Πινίαξρνο ή έλαο εμνπζηνδνηεκέλνο αμησκαηηθφο, είλαη ππεχζπλνο λα ειέγρεη φηη ηα ηαηξηθά 

πηζηνπνηεηηθά ησλ λαπηηθψλ έρνπλ εθδνζεί κε ηελ πξνθαζνξηζκέλε κνξθή θαη πηζηνπνηνχλ φηη 

ν θάηνρφο ηνπο είλαη ηθαλφο γηα ηα θαζήθνληα πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη επί ηνπ πινίνπ. 

Σν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ θπιάζζεηαη κε κέξηκλα ηνπ Πινηάξρνπ, θέξεηαη επί ηνπ πινίνπ θαη 

επηδεηθλχεηαη ζε ζηηο αξκφδηεο αξρέο εθφζνλ απαηηεζεί.  

 

Δπηπιένλ ν Πινίαξρνο, ζε κεληαία βάζε, ειέγρεη ηελ ηζρχ ησλ ηαηξηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ θαη 

αλαθέξεη ζηελ Δηαηξεία πεξηπηψζεηο πνπ ηα ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά ιήγνπλ ζηνπο επφκελνπο 

ηξεηο (3) κήλεο. Σν Σκήκα Πξνζσπηθνχ Πιεξσκάησλ είλαη αξκφδην λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

αλαλέσζε ηνπο, ή αιιηψο γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπ λαπηηθνχ ζην επφκελν ιηκάλη. 

ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε Γηεχζπλζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο ηνπ ΤΝΑ ή νη Ληκεληθέο ή 

Πξνμεληθέο Αξρέο, θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ πινηάξρνπ, κπνξεί λα παξέρνπλ άδεηα ζε λαπηηθφ λα 

εξγαζηεί ζε πινίν ρσξίο ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ ζε ηζρχ, έσο ηνλ επφκελα ιηκέλα πξνζέγγηζεο 

ηνπ πινίνπ φπνπ ν λαπηηθφο δχλαηαη λα απνθηήζεη ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ πξνζνληνχρν 

ηαηξφ, εθφζνλ ν ελ ιφγσ λαπηηθφο θαηέρεη ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη ιήμεη πξνζθάησο 

θαη φρη πιένλ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ. Η πεξίνδνο ηεο άδεηαο απηήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 

ηνπο ηξεηο (3) κήλεο. Δάλ ε πεξίνδνο ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ιήγεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πινπ, ην πηζηνπνηεηηθφ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη έσο ηνλ επφκελν ιηκέλα θαηάπινπ ηνπ πινίνπ, 

φπνπ ν λαπηηθφο δχλαηαη λα απνθηήζεη ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ πξνζνληνχρν ηαηξφ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε πεξίνδνο απηή δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο.  

 

Ο Πξάθηνξαο ηνπ Ληκέλα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εχξεζε εηδηθεπκέλσλ ηαηξψλ. Αλ δελ 
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ππάξρεη εηδηθεπκέλνο ηαηξφο δηαζέζηκνο, ηφηε ν Πινίαξρνο πξέπεη λα ιάβεη ζρεηηθή δήισζε 

απφ ηνλ Πξάθηνξα ηνπ Ληκέλα. 

 

Απαηηήζεηο εκβνιηαζκνχ θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ πγεία, αλάινγα κε ηε πεξηνρή πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ην πινίν, ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (WHO), ηα 

δηεζλή ηαμίδηα ζε ζρέζε κε ηελ πγεία παξαθνινπζνχληαη ζηελά απφ ηνλ Τπεχζπλν 

Πξνζσπηθνχ Πιεξσκάησλ θαη ηνλ Πινίαξρν επί ηνπ πινίνπ. 

 

Σπρφλ απνξίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ησλ Ιαηξηθψλ 

Πηζηνπνηεηηθψλ, ησλ εκβνιηαζκψλ ή ηελ πγεία ησλ λαπηηθψλ πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζην 

εμνπζηνδνηεκέλν Πξφζσπν. 

 

Αλαθνξέο: 

ΣΑΓ θεθ. 6 .2.1.2 Πξνζσπηθό πινίνπ 

ΣΑΓ θεθ. 6.8 Ιαηξηθή παξαθνινύζεζε 

Φόξκα Σεκαίαο «Ιαηξηθό Πηζηνπνηεηηθό πξνο Ναπηνιόγεζε» (Παξάξηεκα A’ ζπλεκκέλν ζηελ 

Υπνπξγηθή Απόθαζε No.3522.2/08/2013) 

1.2.3 Δθπαίδεπζε θαη Πξνζόληα ησλ Ναπηηθώλ (MLC – Καλνληζκόο 1.3.) 

 

θνπόο: Η δηαζθάιηζε φηη νη λαπηηθνί είλαη εθπαηδεπκέλνη ή φηη έρνπλ ηα πξνζφληα λα 

εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο επί ηνπ πινίνπ. 

 

Σν Σκήκα Πξνζσπηθνχ Πιεξσκάησλ ηεο Δηαηξείαο νθείιεη λα εμαζθαιίδεη φηη φινη νη 

λαπηηθνί πνπ εξγάδνληαη επί ηνπ πινίνπ είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη ή πηζηνπνηεκέλνη ή 

δηαζέηνπλ θαηάιιεια πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Οη λαπηηθνί επηηξέπεηαη λα εξγάδνληαη ζε πινίν, εθφζνλ έρνπλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία 

εθπαίδεπζε γηα ηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα επί ηνπ πινίνπ. 

Δθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ηα ππνρξεσηηθά φξγαλα πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν 

Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο, ηδίσο ηεο Γ.. STCW, ζεσξείηαη φηη πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο 

πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

 

Ο Πινίαξρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαζθάιηζε φηη φινη νη λαπηηθνί επί ηνπ πινίνπ έρνπλ ζηε 

θαηνρή ηνπο έγθπξα πηζηνπνηεηηθά ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε STCW θαη θαηάιιειεο 
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ζεσξήζεηο, πεξηιακβάλνληαο ζεσξήζεηο αλαγλψξηζεο ηνπ Κξάηνπο ζεκαίαο θαη φηη απηέο 

αληηζηνηρνχλ κε ηελ ηδηφηεηα ππφ ηελ νπνία ν λαπηηθφο απαζρνιείηαη. 

 

Αθνινπζείηαη κηα δηαδηθαζία εμνηθείσζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο κε ζθνπφ ηε 

δηαζθάιηζε φηη: 

 α.  Όινη νη λαπηηθνί είλαη εθπαηδεπκέλνη γηα ηε πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα επί ηνπ 

πινίνπ. 

 β. Όιν ην πξνζσπηθφ είλαη εθπαηδεπκέλν ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη, γηα λα 

αλαιάβνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί 

απνηειεζκαηηθά. 

 γ. Όιν ην πξνζσπηθφ είλαη εθπαηδεπκέλν ζε ζέκαηα ηνπ ΑΓ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εξγαζία πνπ νθείινπλ λα αλαιάβνπλ θαη έρνπλ θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ 

θαλφλσλ, θαλνληζκψλ, Κσδίθσλ θαη νδεγηψλ ηεο βηνκεραλίαο. 

  δ.    Οη αλάγθεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πξνζδηνξίδνληαη δεφλησο θαη 

αληηκεησπίδνληαη. 

 

Οη λαπηηθνί δελ επηηξέπεηαη λα εξγαζηνχλ επί ηνπ πινίνπ εθηφο αλ έρνπλ νινθιεξψζεη κε 

επηηπρία ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ εμνηθείσζε ηνπο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Δγρεηξίδην 

Αζθαινχο Γηαρείξηζεο Κεθάιαην 6.3 θαη λα έρεη νινθιεξσζεί θαη ππνγξαθεί ε ζρεηηθή 

Φφξκα C003 «Πίλαθαο Δμνηθείσζεο». 

 

Αλαθνξέο: 

ΣΑΓ Κεθ. 6.3 Δμνηθείσζε –Αμηνιόγεζε-Δλεξγνπνίεζε 

ΣΑΓ Κεθ. 6.4 Δλεκέξσζε ηνπ Πξνζσπηθνύ ζηε Ννκνζεζία θαη ην ΣΑΓ. 

ΣΑΓ Κεθ. 6.5 Δθπαίδεπζε 

Φόξκα C003  Πίλαθαο  Δμνηθείσζεο 
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1.2.4 ύκβαζε Ναπηνιόγεζεο – Ν (MLC – Καλνληζκόο 2.1) 
 

θνπόο; Η δηαζθάιηζε φηη νη λαπηηθνί έρνπλ κηα δίθαηε ζπκθσλία λαπηνιφγεζεο. 

 

Οη φξνη θαη νη ζπλζήθεο λαπηνιφγεζεο θαηαρσξνχληαη ζε γξαπηή ζχκβαζε, πνπ ζπληάζζεηαη 

κε ζαθήλεηα θαη παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα. Η ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο ππνγξάθεηαη απφ 

ην λαπηηθφ θαη ηνλ πινηνθηήηε ή απφ εθπξφζσπν ηνπ πινηνθηήηε ή ηνλ πινίαξρν, εθφζνλ δελ 

είλαη ν ίδηνο λαπηνινγνχκελνο   θαη ζπληειείηαη κε ηελ εγγξαθή απηήο ζην λαπηνιφγην. 

Έθαζηνο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ ιακβάλεη ππνγεγξακκέλν πξσηφηππν απηήο. χκβαζε 

λαπηνιφγεζεο ζεσξείηαη φηη ελζσκαηψλεη φξνπο ηπρφλ ηζρχνπζαο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο 

λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη εθαξκνγή. 

 

Αλ ε Ν είλαη ππνγεγξακκέλε απφ εθπξφζσπν ηνπ Πινηνθηήηε, ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

ηεο ζπκβαηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ (φπσο πιεξεμνχζην ή άιια παξφκνηα λνκηθά 

έγγξαθα) πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα επί ηνπ πινίνπ. 

 

Καηά ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν λαπηηθφο δηθαηνχηαη θαη ηνπ παξέρεηαη 

ε δπλαηφηεηα λα εμεηάζεη θαη λα δεηήζεη ζπκβνπιέο γηα ην πεξηερφκελν απηήο πξηλ ηελ 

ππνγξάςεη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη απνδέρεηαη ειεχζεξα απηή κε επαξθή 

θαηαλφεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ.  

Η Δηαηξεία δηαζθαιίδεη φηη νη λαπηηθνί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πινηάξρνπ, ιακβάλνπλ επί 

ηνπ πινίνπ θαη κε εχθνιν ηξφπν, ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο λαπηνιφγεζήο ηνπο 

θαη νη πιεξνθνξίεο απηέο, θαζψο θαη αληίγξαθν ηεο ζχκβαζήο ηνπο, είλαη δηαζέζηκα γηα 

εμέηαζε απφ ηηο Ληκεληθέο ή Πξνμεληθέο Αξρέο θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο ζηνπο ιηκέλεο 

πξνζέγγηζεο, εθφζνλ δεηεζνχλ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ φξνη ζπιινγηθήο ζχκβαζεο λαπηηθήο εξγαζίαο απνηεινχλ ην ζχλνιν ή 

κέξνο ηεο ζχκβαζεο λαπηνιφγεζεο, αληίγξαθν απηήο ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο είλαη 

δηαζέζηκν επί ηνπ πινίνπ. 

 

H Φφξκα MLC-01 “Γήισζε πκκφξθσζεο κε ηε ΝΔ (MLC2006)” ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

λαπηηθφ πξηλ ηε λαπηνιφγεζή ηνπ αξρεηνζεηείηαη επί ηνπ πινίνπ, θαη δειψλεη φηη: 

 Όια ηα αληηθείκελα ηεο ζχκβαζεο λαπηνιφγεζεο έρνπλ εμεγεζεί ζε απηφλ θαη είλαη 
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γλψζηεο απηψλ. 

 Έλα πιήξεο δείγκα ηεο Ν πνπ λα πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 

πνπ ηζρχνπλ (πεξηιακβάλνληαο ηε Δ) έρεη παξαζρεζεί ζην λαπηηθφ πξηλ απφ ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

 Έρεη δνζεί ζην λαπηηθφ επαξθήο ρξφλνο γηα ηελ επαλεμέηαζε ηεο Ν γηα επαξθή 

θαηαλφεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

 Ο λαπηηθφο ειεχζεξα πξνρψξεζε ζηε Ν κε επαξθή θαηαλφεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

θαη ησλ επζπλψλ ηνπ. 

 Σνπ έρεη δνζεί έλα πξσηφηππν ηεο Ν θαη φηη πξέπεη λα έρεη ζηε θαηνρή ηνπ επί ηνπ 

πινίνπ ην απζεληηθφ ή έλα αληίγξαθν απηνχ. 

 Οη φξνη θαη νη ζπλζήθεο απαζρφιεζεο θαζψο θαη νη εηδηθέο ζπλζήθεο ζρεηηθά κε ηελ 

εξγαζία ηνπ έρνπλ εμεγεζεί ζε απηφλ. 

Ο Πινίαξρνο δηαηεξεί αλά πάζα ζηηγκή δηαζέζηκα ηα πξσηφηππα έγγξαθα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ, ηα Ιαηξηθά Πηζηνπνηεηηθά Καηαιιειφηεηαο, ηα Ναπηηθά 

Φπιιάδηα, δηαβαηήξηα, ηε θφξκα ηεο Γήισζεο γηα ηελ MLC θαη άιια έγγξαθα γηα φιν ην 

πξνζσπηθφ επί ηνπ πινίνπ. 

 

Πξέπεη επίζεο λα έρεη έλα αληίγξαθν ηεο θάζε Ν θαη λα ην „ρεη δηαζέζηκν γηα επαλεμέηαζε 

απφ ηα  ελδηαθεξφκελα κέιε (π.ρ. λαπηηθνχο, Αξκφδηεο Αξρέο). Όηαλ κία Δ απνηειεί κέξνο 

ή ζχλνιν ηεο Ν, έλα αληίγξαθν ηεο Δ είλαη δηαζέζηκν επί ηνπ πινίνπ γηα ηνπο λαπηηθνχο 

πξνο έιεγρν. 

 

Όηαλ ε γιψζζα ηεο Ν θαη φπνηαο εθαξκνζηέαο Δ δελ είλαη ηα Αγγιηθά ηα αθφινπζα 

πξέπεη επίζεο λα είλαη δηαζέζηκα ζηα αγγιηθά: 

 

α. Έλα αληίγξαθν ηεο πξφηππεο Φφξκαο ηεο Ν, θαη 

β. Σα ηκήκαηα ηεο Δ  πνπ ππφθεηληαη ζε επηζεψξεζε Ληκέλα 

 

Η ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Δζληθφ Νφκν θαη Καλνληζκφ, πεξηέρεη 

ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α. ην πιήξεο φλνκα ηνπ λαπηηθνχ (φλνκα, επψλπκν, παηξψλπκν), ηελ εκεξνκελία 

θαη έηνο γέλλεζεο, ηνλ ηφπν γέλλεζεο θαη εθφζνλ είλαη Έιιελαο λαπηηθφο, ηελ 

πεξηθέξεηα θαη ηνλ αξηζκφ απνγξαθήο ηνπ. 
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β. ην πιήξεο φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ή ην 

φλνκα ηνπ πινηάξρνπ, 

γ. ηνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελία ζχλαςήο ηεο, 

δ. ηελ εηδηθφηεηα ππφ ηελ νπνία πξφθεηηαη λα λαπηνινγεζεί, 

ε. ην πνζφ ηνπ κηζζνχ ηνπ λαπηηθνχ ή, αλαιφγσο φηαλ έρεη εθαξκνγή, ηνλ ηχπν 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ, 

ζη. ην ρξφλν ηεο εηήζηαο άδεηαο κεη‟ απνδνρψλ ή, αλαιφγσο φηαλ έρεη εθαξκνγή, 

ηνλ ηχπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο, 

δ. ην ρξφλν δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο θαηαγγειίαο απηήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο: 

αα. εάλ ε ζχκβαζε είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ δίλνπλ 

ζε νπνηνδήπνηε κέξνο δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο, θαζψο θαη ηεο 

απαηηνχκελεο πεξηφδνπ γλσζηνπνίεζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε γηα ηνλ πινηνθηήηε απφ φηη γηα ην λαπηηθφ, 

ββ. εάλ ε ζχκβαζε είλαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηελ εκεξνκελία πνπ νξίζηεθε 

γηα ηε ιήμε ηεο, θαη 

γγ. εάλ ε ζχκβαζε ζπλάπηεηαη θαηά πινπλ, ηνλ ιηκέλα πξννξηζκνχ θαη ην 

ρξφλν πνπ πξέπεη λα παξέιζεη κεηά ηελ άθημε ηνπ πινίνπ γηα λα 

απνιπζεί ν λαπηηθφο, πνπ δελ κπνξεί λα είλαη λσξίηεξα απφ ηελ 

εθθφξησζε.  

ε. ηηο παξνρέο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πνπ παξέρνληαη ζην λαπηηθφ απφ 

ηνλ πινηνθηήηε, 

ζ. ην δηθαίσκα παιηλλφζηεζεο ηνπ λαπηηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ/ησλ 

πξννξηζκνχ/ πξννξηζκψλ παιηλλφζηεζεο, φπσο αξκφδεη.   

η. αλαθνξά ζε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, εάλ πθίζηαηαη θαη έρεη εθαξκνγή, 

θαη 

ηα. ην φλνκα, ηχπν θαη ην λενιφγην ηνπ πινίνπ, ηε ρσξεηηθφηεηα θαη ην δηεζλέο 

ζήκα απηνχ. 
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ηβ. ηπρφλ επηπξφζζεηνη φξνη πνπ θνηλψο ζπκθσλνχληαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε. 

 

Με ην πέξαο ηεο λαπηνιφγεζεο, ν λαπηηθφο ιακβάλεη έγγξαθν αξρείνπ απαζρφιεζεο πνπ 

πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ηε λαπηνιφγεζή ηνπ, ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, σο 

αθνινχζσο: 

α. νλνκαηεπψλπκν ηνπ λαπηηθνχ, εκεξνκελία γέλλεζεο ή ειηθία.  

β. ην φλνκα, λενιφγην θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ πινίνπ. 

γ. ηελ εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο λαπηνιφγεζεο, ηελ εηδηθφηεηα ππφ ηελ 

νπνία λαπηνινγήζεθε θαη ην ηπρφλ απνδεηθηηθφ λαπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ 

θαηείρε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λαπηνιφγεζήο ηνπ. 

δ. θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θνηλά ζπκθσλείηαη απφ ην λαπηηθφ θαη ηνλ πινίαξρν. 

Σν παξαπάλσ έγγξαθν δελ πεξηέρεη θακία δήισζε ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ 

λαπηηθνχ ή ζρεηηθά κε ηηο απνδνρέο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, ππνγξάθεηαη δε απφ ηνλ 

πινίαξρν, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζή ηνπ απφ δεκφζηα αξρή. 

Η ειάρηζηε πεξίνδνο γλσζηνπνίεζεο πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο λαπηηθνχο θαη ηνπο πινηνθηήηεο 

γηα πξφσξε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ δελ είλαη κηθξφηεξε απφ επηά (7) 

εκέξεο.Η ιχζε επέξρεηαη κεηά ηελ πάξνδν πξνζεζκίαο απφ ηελ θαηαγγειία, παξαηεηλνκέλεο 

κέρξη ηνπ θαηάπινπ ηνπ πινίνπ ζε ιηκέλα. Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο αθνινχζσο παξαγξάθνπ, 

πεξηζηάζεηο, γηα ηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη ε ηήξεζε πεξηφδνπ γλσζηνπνίεζεο ή απαηηείηαη 

πεξίνδνο γλσζηνπνίεζεο κηθξφηεξε απφ ηελ ειάρηζηε, κπνξεί λα θαζνξίδνληαη ζε ηπρφλ 

ηζρχνπζα ζπιινγηθή ζχκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη εθαξκνγή. 

 

Πιένλ ησλ πεξηπηψζεσλ αλσηέξαο βίαο ή νησλδήπνηε ιφγσλ πνπ ζπληζηνχλ απηνδίθαηε ιχζε 

ηεο ζχκβαζεο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο απψιεηαο ηνπ πινίνπ, ηεο απνβνιήο ηεο Διιεληθήο 

ζεκαίαο, ηεο εθπνηήζεσο ζε δεκφζην πιεηζηεξηαζκφ:   

α. Η Δηαηξεία ή ν εθπξφζσπνο ηεο ή ν πινίαξρνο δχλαηαη λα κελ ηεξήζεη 

πξνζεζκία θαηαγγειίαο, ζε πεξίπησζε βαξηάο παξάβαζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

λαπηηθνχ.  
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β. ν λαπηηθφο δχλαηαη λα κελ ηεξήζεη πξνζεζκία θαηαγγειίαο, ζε πεξίπησζε 

βαξηάο παξάβαζεο έλαληη απηνχ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πινηνθηήηε ή/θαη ηνπ 

πινηάξρνπ. 

 

Ναπηηθφο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο ζε πεξίνδν γλσζηνπνίεζεο 

κηθξφηεξε ησλ επηά (7) εκεξψλ ή ρσξίο γλσζηνπνίεζε γηα επείγνληεο ιφγνπο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ πγεία κέινπο ηεο νηθνγελείαο ηνπ. Η Δηαηξεία ιακβάλεη ππφςε, ρσξίο δπζκελείο 

ζπλέπεηεο γηα ην λαπηηθφ άιιεο πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο λαπηνιφγεζεο απφ ην 

λαπηηθφ ζε  πεξίνδν γλσζηνπνίεζεο κηθξφηεξε ησλ επηά (7) εκεξψλ ή ρσξίο γλσζηνπνίεζε 

γηαιφγνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαηαλφεζε πξνβιήκαηφο ηνπ. 

Οη λαπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηα πινία δηθαηνχληαη αδαπάλσο γη‟ απηνχο παιηλλφζηεζε, 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ππφ ηελ επηθχιαμε επκελέζηεξσλ γη‟ απηνχο νηθείσλ 

φξσλ ηπρφλ ηζρχνπζαο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη εθαξκνγή ή ηεο 

ζχκβαζεο λαπηνιφγεζεο. 

 

Η Δηαηξείαθαηέρεη έγγξαθε απφδεημε ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιηζεο, φπσο εγγπεηηθή 

επηζηνιή ηξαπέδεο ή άιινπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζχκβαζε ή/ θαη πηζηνπνηεηηθφ κε 

αιιειαζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, κέινο ηεο Γηεζλνχο Οκάδαο Αιιειαζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ 

(InternationalGroupof P&I Clubs) ή θαη άιιεο απνηειεζκαηηθέο κνξθέο αζθάιηζεο, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πεξί παιηλλφζηεζεο λαπηηθψλ.  

 

Αληίγξαθν ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο ηεο Διιεληθήο Αξρήο πεξί παιηλλφζηεζεο θέξεηαη επί 

ηνπ πινίνπ θαη δηαηίζεηαη κε κέξηκλα ηνπ πινηάξρνπ ζηνπο λαπηηθνχο ζε θαηαλνεηή γιψζζα. 

 

Αλαθνξέο 

ΣΑΓ Κεθ. 6.2.1.2 Πξνζσπηθό πινίνπ 

Φόξκα MLC-01 “Γήισζε γηα ηελ MLC”  

Φόξκα ζεκαίαο “Σρέδην Υπνδείγκαηνο Σύκβαζεο Ναπηνιόγεζεο” (Παξάξηεκα Β’ 

επηζπλαπηόκελν ζηελ Διιεληθή Υπνπξγηθή Απόθαζε No. 3522.2/08/2013) 
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1.2.5 Υξήζε αδεηνδνηεκέλεο ή πηζηνπνηεκέλεο ή ξπζκηζκέλεο ηδησηηθήο ππεξεζίαο 

λαπηνιόγεζεο θαη εύξεζεο εξγαζίαο (MLC -. Καλνληζκόο 1.4) 

ηόρνο: Να δηαζθαιηζηεί  ε πξφζβαζε ησλ λαπηηθψλ ζε έλα απνηειεζκαηηθφ θαη θαιά 

νξγαλσκέλν ζχζηεκα λαπηνιφγεζεο θαη ηνπνζέηεζεο. 

Όινη νη λαπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα απνηειεζκαηηθφ, επαξθέο θαη ππεχζπλν 

ζχζηεκα  επξέζεσο εξγαζίαο επί ηνπ πινίνπ, ρσξίο  νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηνλ λαπηηθφ. 

Όινη νη λαπηηθνί πξνζιακβάλνληαη άκεζα απφ ηελ Δηαηξεία ή ηνπο Δθπξνζψπνπο ησλ 

Γξαθείσλ Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηνλ πιήξε θαη απζηεξφ έιεγρν 

ηεο Δηαηξείαο θαη βνεζνχλ  ζηελ επηινγή θαη πξφζιεςε λαπηηθψλ πνπ έρνπλ ηα θαηάιιεια 

πξνζφληα γηα λα επαλδξψζνπλ ηα δηαρεηξηδφκελα απφ ηελ Δηαηξεία πινία. 

Η Δηαηξεία απαηηεί απφ θάζε Δθπξφζσπν Γξαθείνπ Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο λα: 

α. Έρεη ζαθή πνιηηηθή θαη λα δηαζθαιίδεη φηη  θαλέλα έμνδν ή άιιε επηβάξπλζε γηα ηελ 

πξφζιεςε, ηνπνζέηεζε ή παξνρή εξγαζίαο ζηνπο  λαπηηθνχο δελ ηνπο βαξχλεη  άκεζα 

ή έκκεζα, ζπλνιηθά ή ελ κέξεη, εθηφο απφ ην θφζηνο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηαηξηθνχ 

πηζηνπνηεηηθνχ, ηνπ λαπηηθνχ θπιιαδίνπ, δηαβαηεξίνπ ή άιισλ  παξφκνησλ  

πξνζσπηθψλ ηαμηδησηηθψλ εγγξάθσλ, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, φκσο, ηνπο θφζηνπο 

ηεο ζεψξεζεο (visa), ην νπνίν ζα βαξχλεη ηελ Δηαηξεία. 

β. Γελ εθκεηαιιεχεηαη ηνπο λαπηηθνχο απαηηψληαο πξνθαηαβνιέο ή νπνηαζδήπνηε άιιε 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

γ. Δθαξκφδεη δηαδηθαζία αλαθνξάο παξαπφλσλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

Κξάηνπο εκαίαο θαη ηηο απαηηήζεηο  ηεο MLC 2006. 

δ. Έρεη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηνλ Καλνληζκφ 

1.4 –Ναπηνιφγεζεο θαη Σνπνζέηεζεο ηεο MLC 2006 θαη δηαζθαιίδεη φηη νη απαηηήζεηο 

θαη δηαηάμεηο ηεο MLC 2006,  ηθαλνπνηνχληαη γηα φινπο ηνπο λαπηηθνχο πνπ έρνπλ 

πξνζιεθζεί. 

ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππεξεζίεο λαπηνιφγεζεο παξέρνληαη απφ Γξαθείν Δπξέζεσο 

Ναπηηθήο Δξγαζίαο πνπ βξίζθνληαη ζε ρψξεο φπνπ δελ ηζρχεη ε χκβαζε  Ναπηηθήο Δξγαζίαο 

2006, ε Δηαηξεία  ιακβάλεη, θαηά ην δπλαηφ, θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα δηαπηζηψζεη φηη: 

α. νη ππεξεζίεο απηέο ζπκκνξθψλνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

χκβαζεο, 
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β. νη λαπηηθνί δελ έρνπλ θαηαβάιιεη ακνηβή γηα ηηο ππεξεζίεο απηέο, θαη φηαλ δεηεζεί απφ 

αξκφδηα δεκφζηα Αξρή, παξέρνπλ δηαηηζέκελα ζηνηρεία, φπσο πιεξνθνξίεο ηεο 

αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο φπνπ ιεηηνπξγνχλ νη ππεξεζίεο απηέο ή /θαη άιισλ αξρψλ 

θαη νξγαληζκψλ, απνηειέζκαηα ειέγρσλ ή/ θαη πηζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ή /θαη θαηαιφγνπο ειέγρνπ (checklists) ζπκκφξθσζεο κε 

ηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο ή απνηειέζκαηα ειέγρσλ απφ αλαγλσξηζκέλνπο 

νξγαληζκνχο. 

 

ε πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππεξεζίεο λαπηνιφγεζεο παξέρνληαη απφ Γξαθείν Δπξέζεσο Ναπηηθήο 

Δξγαζίαο πνπ βξίζθεηαη ζε ρψξεο φπνπ εθαξκφδεηαη ε MLC 2006, ε Δηαηξεία νθείιεη λα 

απαηηήζεη, σο πξνυπφζεζε γηα ηε ρξήζε ηνπ, λα έρεη ιάβεη άδεηα ή πηζηνπνίεζε, (φπσο 

νξίδεηαη απφ ην θξάηνο ζην νπνίν ιεηηνπξγεί). Έλα αληίγξαθν ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ Γξαθείνπ 

Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο πξέπεη λα ππάξρεη ζηα γξαθεία ζηε μεξά θαη επί ηνπ πινίνπ. 

Σφζν ε Δηαηξεία  φζν θαη ην Γξαθείν Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο  δηαηεξνχλ- ιακβάλνληαο  

δεφλησο ππφςε ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή  θαη ηελ πξνζηαζία ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο- ηα 

πιήξε αξρεία ησλ λαπηηθψλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα ηνπο λαπηνιφγεζεο θαη 

ηνπνζέηεζεο. 

Σα Γξαθεία Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο  πεξηιακβάλνληαη ζηελ ιίζηα δηαλνκήο ηεο 

Δηαηξείαο θαη έλα αληίγξαθν απφ ην  πην ελεκεξσκέλν εγρεηξίδην  SMS πξέπεη λα είλαη 

δηαζέζηκν ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο. Αληίγξαθα ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Ναπηηθήο Δξγαζίαο θαη 

ησλ DMLC Part I θαη  II απνζηέιινληαη ζηα Γξαθεία Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, σο 

απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο MLC. 

Η Δηαηξεία δηαζθαιίδεη φηη ηα ελεκεξσκέλα ζηνηρεία επαθήο ησλ βαζηθψλ ζηειερψλ ηεο 

Δηαηξείαο, ησλ  πινίσλ  θαη  ησλ Γξαθείσλ Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο  είλαη πάληα 

δηαζέζηκα, ηφζν ζηελ Δηαηξεία φζν θαη ζηα Γξαθεία Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο. 

Οχηε ε Δηαηξεία νχηε ηα Γξαθεία Δπξέζεσο Ναπηηθήο δελ πξέπεη λα δηαηεξνχλ θαηαιφγνπο 

ησλ λαπηηθψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ  κε πξφζιεςε πξνζνληνχρσλ λαπηηθψλ . 

Κάζε λαπηηθφο, πξηλ απφ ηελ πξφζιεςε , απαηηείηαη λα ππνγξάςεη ην  έληππν "MLC 

Declaration", αλαθέξνληαο φηη: 
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• Γελ ππάξρνπλ έμνδα  ή άιιεο επηβαξχλζεηο άκεζα ή έκκεζα, ζπλνιηθά  ή ελ κέξεη γηα ηελ 

λαπηνιφγεζε, ηελ  ηνπνζέηεζή ηνπ ή ηελ παξνρή εξγαζίαο ζε απηφλ. 

• Γελ απαηηεί πξνθαηαβνιέο ή νπνηαζδήπνηε άιιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζεζρέζε κε ηελ 

λαπηνιφγεζή ηνπ.  

Αλαθνξέο 

ΣΑΓ Κεθ. 6.7 Πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κέζσ εγθεθξηκέλνπ πξαθηνξείνπ 

Φόξκα MLC-01 “Γήισζε γηα ηελ MLC”  

 

1.2.6 Ώξεο εξγαζίαο ή αλάπαπζεο (MLC - Καλνληζκόο 2.3) 

ηόρνο: Να δηαζθαιηζηεί φηη νη λαπηηθνί έρνπλ ξπζκηζκέλεο ηηο ψξεο εξγαζίαο ή ηηο ψξεο 

αλάπαπζεο. 

Παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ θφπσζε κπνξεί λα είλαη πνιιέο ψξεο εξγαζίαο, πνιιέο ψξεο 

ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αλεπαξθέο δηάιεηκκα αλάκεζα ζηηο βάξδηεο, 

αλεπαξθήο αλάπαπζε, ππεξβνιηθφ άγρνο ή έλαο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ. 

Σν θαλνληθφ σξάξην εξγαζίαο γηα ηνπο λαπηηθνχο ζην ιηκάλη θαη ζηε ζάιαζζα βαζίδεηαη ζε 

κηα εκέξα εξγαζίαο 8 σξψλ, κε κηα εκέξα αλάπαπζεο ηελ εβδνκάδα θαη κε αλάπαπζε θαηά ηηο 

δεκφζηεο αξγίεο. Οη  ψξεο εξγαζίαο πνπ εθηεινχληαη πέξα θαη πάλσ απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ησλ 8 σξψλ, ζεσξνχληαη  σο ππεξσξίεο θαη ζα πξέπεη λα απνδεκησζνχλ ζαλ ππεξσξίεο. 

Η Δηαηξεία έρεη πηνζεηήζεη ην πξφηππν ησλ σξψλ αλάπαπζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Διιεληθήο Αξρήο. 

 

Σα όξηα ησλ σξώλ αλάπαπζεο έρνπλ σο αθνινύζσο: 

α. δέθα (10) ψξεο κέζα ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν είθνζη ηεζζάξσλ (24) σξψλ θαη  

β. εβδνκήληα επηά (77) ψξεο κέζα ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν επηά (7) εκεξψλ.  

Οη ψξεο αλάπαπζεο δελ κπνξεί λα δηαηξνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ δχν πεξηφδνπο, ε κία απφ 

ηηο νπνίεο δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ έμη (6) ψξεο, ελψ ην δηάζηεκα κεηαμχ δηαδνρηθψλ πεξηφδσλ 

αλάπαπζεο δελ ππεξβαίλεη ηηο δεθαηέζζεξηο (14) ψξεο.  

Σα πξνβιεπφκελα γπκλάζηα ζην πινίν δηεμάγνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε 

δηαθνπή ησλ πεξηφδσλ αλάπαπζεο θαη λα κελ πξνμελείηε θφπσζε. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ λαπηηθφο επξίζθεηαη ζε άκεζε δηάζεζε, φπσο ζηελ πεξίπησζε 

αζηειέρσηνπ κεραλνζηαζίνπ, ιακβάλεη επαξθή αληηζηαζκηζηηθή πεξίνδν αλάπαπζεο εάλ ε 

θαλνληθή πεξίνδνο αλάπαπζήο ηνπ δηαηαξάζζεηαη απφ θιήζεηο γηα εξγαζία.  

ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο αλάπαπζεο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη εθφζνλ ην 

ζέκα δελ ξπζκίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηπρφλ ηζρχνπζα ζπιινγηθή ζχκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο 

πνπ έρεη εθαξκνγή, επαξθήο αληηζηαζκηζηηθή πεξίνδνο αλάπαπζεο παξέρεηαη εληφο ελφο (01) 

κελφο. 

Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζχλζεζεο ησλ βαξδηψλ ν Πινίαξρνο θαη ν Τπνπινίαξρνο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ  ππφςε φινπο ηνπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο, φπσο ηηο θαλνληζηηθέο 

απαηηήζεηο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πινίνπ, ηελ ηθαλφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο, ηηο  αλακελφκελεο  

ζπλζήθεο λαπζηπινΐαο, θιπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεμακεληζκνχ ηνπ πινίνπ, νη  ψξεο 

αλάπαπζεο ησλ πιεξσκάησλ πξέπεη επίζεο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ηζρχνπζεο απαηηήζεηο 

θαη ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο θαζηεξσκέλεο δηαδηθαζίεο ηεο Δηαηξείαο. 

Ο πινίαξρνο έρεη ην δηθαίσκα λα απαηηεί απφ λαπηηθφ λα εθηειεί φζεο ψξεο εξγαζίαο 

απαηηνχληαη γηα ηελ άκεζε αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, ησλ αηφκσλ πνπ επηβαίλνπλ ζε απηφ ή ηνπ 

θνξηίνπ ή γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε άιιν πινίν ή άηνκα πνπ επξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε 

θηλδχλνπ ζηε ζάιαζζα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν πινίαξρνο κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ ηζρχ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο σξψλ αλάπαπζεο θαη λα απαηηήζεη απφ λαπηηθφ λα εθηειέζεη φζεο ψξεο 

εξγαζίαο απαηηνχληαη κέρξηο φηνπ απνθαηαζηαζεί ε νκαιή θαηάζηαζε. Μφιηο θαηαζηεί 

δπλαηφ κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θαλνληθψλ ζπλζεθψλ, ν πινίαξρνο εμαζθαιίδεη ηε 

ρνξήγεζε επαξθνχο πεξηφδνπ αλάπαπζεο ζε φινπο ηνπο λαπηηθνχο πνπ εθηέιεζαλ εξγαζία ζηε 

δηάξθεηα πεξηφδνπ αλάπαπζεο, ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα ππεξεζίαο. ε πεξίπησζε 

αλαζηνιήο ηνπ πξνγξάκκαηνο σξψλ αλάπαπζεο θαηά ηα αλσηέξσ θαηαρσξείηαη ζε εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηε ιήμε ηνπ πεξηζηαηηθνχ ζρεηηθή εγγξαθή ζε ζηήιε ζρνιίσλ ηεο 

κεξίδαο ηνπ αξρείνπ πνπ αθνξά ζην λαπηηθφ.  

Ναπηηθνί πνπ εθηεινχλ θπιαθέο, γηα ηνπο νπνίνπο πηζηνπνηείηαη απφ πξνζνληνχρν ηαηξφ φηη 

έρνπλ πξνβιήκαηα πγείαο πνπ νθείινληαη ζηελ εξγαζία ηε λχθηα, κεηαθέξνληαη εθφζνλ είλαη 

δπλαηφ, ζε εξγαζία ηελ εκέξα γηα ηελ νπνία είλαη θαηάιιεινη.  

Δθφζνλ δεηεζεί απφ δεκφζηα αξρή, ε Δηαηξεία παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε λαπηηθνχο πνπ 

εξγάδνληαη θαηά ηε λχθηα. 
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Η Δηαηξεία ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ζηνλ 

πινίαξρν ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζχκθσλα κε 

ην παξφλ άξζξν. Ο πινίαξρνο ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα λα εμαζθαιίδεη ηελ 

εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην παξφλ άξζξν θαη ζπλεξγάδεηαη γηα ην ζθνπφ 

απηφ κε ηελ Δηαηξεία. Ιδίσο, κεξηκλά γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηήξεζεο θπιαθψλ, 

θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε ε απνηειεζκαηηθφηεηα φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ κεηέρεη ζε θπιαθέο 

λα κελ επεξεάδεηαη απφ ηελ θφπσζε, θαζψο θαη γηα ηελ νξγάλσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ψζηε 

ζην πξνζσπηθφ ηεο πξψηεο θπιαθήο θαηά ηνλ απφπινπ θαη ζην πξνζσπηθφ πνπ αλαιακβάλεη 

δηαδνρηθέο θπιαθέο λα έρεη ρνξεγεζεί επαξθήο αλάπαπζε θαη λα είλαη θαηά ηα άιια ηθαλφ  γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.  

ε εππξφζηην κέξνο ζην πινίν, αλαξηάηαη πίλαθαο ζηνλ νπνίν εκθαίλεηαη ε δηεπζέηεζε ηνπ 

ρξφλνπ εξγαζίαο επί ηνπ πινίνπ θαη πεξηιακβάλεηαη γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο ηνπιάρηζηνλ:  

 

α. ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ππεξεζίαο φηαλ ην πινίν είλαη ζηε ζάιαζζα θαη φηαλ ην 

πινίν είλαη ζε ιηκέλα θαη  

β.  ην ειάρηζην ζχλνιν σξψλ αλάπαπζεο φπσο θαζνξίδεηαη ζην παξφλ ή ζε 

ηζρχνπζα ζπιινγηθή ζχκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη εθαξκνγή.  

Η Δηαηξεία δηαζθαιίδεη φηη ν πίλαθαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν απηή ζπληάζζεηαη 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ θαζνξίδεηαη, σο πξνο ηα ζηνηρεία πεξηερνκέλνπ ηνπ, ζην 

Παξάξηεκα Γ΄ ηεο ΝΔ 2006 απφ ηελ Διιεληθή Αξρή, ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα.  

Με κέξηκλα ηνπ πινηάξρνπ ηεξείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ελφο κελφο επί ηνπ 

πινίνπ αξρείν ησλ θαζεκεξηλψλ σξψλ αλάπαπζεο ησλ λαπηηθψλ θαη είλαη δηαζέζηκν γηα 

έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ.  

Οη λαπηηθνί ιακβάλνπλ αληίγξαθν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αξρείνπ πνπ ηνπο αθνξνχλ, ην νπνίν 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πινίαξρν ή απφ κέινο πιεξψκαηνο εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ πινίαξρν 

θαη απφ ηνπο λαπηηθνχο. Σν αξρείν ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην πξφηππν πνπ θαζνξίδεηαη, σο 

πξνο ηα ζηνηρεία πεξηερνκέλνπ ηνπ, ζην Παξάξηεκα Γ΄ ηεο ΝΔ 2006 απφ ηελ Διιεληθή 

Αξρή,, ζηελ ειιεληθή θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Σν αξρείν ησλ θαζεκεξηλψλ σξψλ 

αλάπαπζεο ησλ λαπηηθψλ εμεηάδεηαη θαη ζεσξείηαη θαηά ηνπο ειέγρνπο εθαξκνγήο ηεο 
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λνκνζεζίαο πεξί νξγάλσζεο ρξφλνπ εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο λαπηηθψλ απφ ηηο Ληκεληθέο ή 

Πξνμεληθέο Αξρέο θαη ηηο αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ ΤΝΑ. 

Γηα πινία πνπ εθηεινχλ πιφεο ζε πεξηνρέο πνπ ηζρχεη ε ίδηα ηνπηθή ψξα, νη ψξεο θαη ηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηαρσξνχληαη ζε ηνπηθή ψξα θαη γηα πινία πνπ εθηεινχλ πιφεο ζε 

πεξηνρέο φπνπ ε ηνπηθή ψξα αιιάδεη, θαηαρσξνχληαη ζε “παγθφζκην ρξφλν ζπληνληζκνχ” 

(UΣC). 

Με ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο λαπηηθήο εξγαζίαο επηηξέπεηαη λα νξίδνληαη εμαηξέζεηο απφ ηα φξηα 

ησλ σξψλ αλάπαπζεο. Οη εμαηξέζεηο απηέο ηεξνχλ, θαηά ην δπλαηφ, ηα πξφηππα πνπ 

θαζνξίδνληαη παξαπάλσ, κπνξνχλ φκσο λα ιακβάλνπλ ππφςε ζπρλφηεξεο ή κεγαιχηεξεο 

πεξηφδνπο άδεηαο ή λα πξνβιέπνπλ ηε ρνξήγεζε αληηζηαζκηζηηθήο άδεηαο γηα λαπηηθνχο πνπ 

κεηέρνπλ ζε θπιαθέο γέθπξαο ή κεραλνζηαζίνπ ή γηα λαπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε πινία πνπ 

εθηεινχλ βξαρείο πιφεο. 

Ο Πινίαξρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη φηη, εάλ ππάξρεη απφθιηζε απφ ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο 

ππεξεζίαο ζηε ζάιαζζα θαη ζην ιηκάλη, ζα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη κηα δηθαηνινγία γηα απηήλ 

ηελ απφθιηζε,. Απφθιηζε απφ ην πξφγξακκα δελ απνηειεί παξάβαζε, εθφζνλ νη ειάρηζηεο 

ψξεο αλάπαπζεο ηεξνχληαη. 

Η Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηηο  ψξεο αλάπαπζεο ησλ λαπηηθψλ θαη ειέγρεη ηελ θαηαγξαθή ηνπο 

θαηά ηνλ εηήζην εζσηεξηθφ έιεγρν. Σν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο πξέπεη λα ειέγμεη ηα αξρεία 

ησλ σξψλ εξγαζίαο / σξψλ αλάπαπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεψλ ζην ζθάθνο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε κε ηηο θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο. Σα αξρεία 

πξέπεη λα αληηπαξαβάιινληαη κε άιια έγγξαθα θαη εκεξνιφγηα πινίνπ(π.ρ. βηβιίν θαηαγξαθήο 

πεηξειαίνπ, εκεξνιφγηα θ.ιπ.). Δθηηκήζεηο εμ‟ απνζηάζεσο κπνξνχλ επίζεο λα δηελεξγεζνχλ  

γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο. 

Οη θαλνληζκνί ηεο Διιεληθήο Αξρήο φζνλ αθνξά ηηο ψξεο εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο 

παξαθνινπζνχληαη απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν. 

Αληίγξαθν ησλ θαλνληζκψλ ηεο Διιεληθήο Αξρήο ζρεηηθά κε ηηο ψξεο εξγαζίαο/ αλάπαπζεο 

θαη ηεο ηπρφλ ηζρχνπζαο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη εθαξκνγή 

ηεξνχληαη επί ηνπ πινίνπ ψζηε λα είλαη εχθνια πξνζηηά ζην πιήξσκα. 

 

Αλαθνξέο 

ΣΑΓΚεθ.7.9.3 «Κόπσζε» 
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Φόξκα S016a «Πξόγξακκα σξώλ εξγαζίαο/αλαπαύζεσο» 

Φόξκα S016 «Καηαγξαθή σξώλ εξγαζίαο/αλαπαύζεσο»  

 

1.2.7 Δπίπεδα Δπάλδξσζεο ηνπ πινίνπ (MLC - Καλνληζκόο 2.7.) 

ηόρνο: Να εμαζθαιηζηεί φηη νη λαπηηθνί  εξγάδνληαη ζε πινία κε επαξθέο πξνζσπηθφ γηα ηελ 

αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ. 

Η Δηαηξεία εμαζθαιίδεη φηη αλά πάζα ζηηγκή, ηα πινία είλαη ζηειερσκέλα ζχκθσλα κε ηελ 

νξγαληθή ζχλζεζε πιεξψκαηφο ηνπο θαη κε ηηο πξνο ηνχην ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο. 

Σν πινίν ζηειερψλεηαη κε πιήξσκα ζχκθσλα κε ην Έγγξαθν Διάρηζηεο Αζθαινχο 

ηειέρσζεο, πνπ εθδίδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

Ο ππεχζπλνο πξνζσπηθνχ πιεξσκάησλ νξίδεηαη αξκφδηνο γηα: 

a.  Να παξαθνινπζεί φιεο  ηηο Γηεζλείο θαη Δζληθέο απαηηήζεηο ηεο εκαίαο φζνλ αθνξά ηα 

επίπεδα επάλδξσζεο ησλ πινίσλ 

b.  Να δηαηεξεί γηα θάζε πινίν ηεο Δηαηξείαο, αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ ηεο ειάρηζηεο 

αζθαινχο επάλδξσζεο (MSMC) πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηε ζεκαία. 

c.  Να βεβαηψλεη  φηη ε πξαγκαηηθή επάλδξσζε ησλ πινίσλ ηεο Δηαηξείαο πιεξεί ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ MSMC. 

d.  Να βεβαηψλεη, θάησ απφ φιεο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, φηη φρη κφλν ν αξηζκφο, αιιά θαη ηα 

πξνζφληα θαηά STCW, ηνπ θάζε κέινπο ηνπ πιεξψκαηνο πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο γηα 

ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. 

Δηδηθή πξνζνρή δίλεηαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζχλζεζε θάζε θνξά πνπ θξίλεηαη απαξαίηεην, 

ηδηαίηεξα ζηηο δηαδνρηθέο ζχληνκεο δηαδξνκέο, πςεινχ θφξηνπ εξγαζίαο, θιπ. 

ηελ εηδηθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην πινίν πξφθεηηαη λα απνπιεχζεη κε ειιηπή ζχλζεζε, 

ν Πινίαξρνο ελεκεξψλεη ηελ Δηαηξεία γηα ηελ αλάγθε λα δεηήζεη απαιιαγή απφ ηε  εκαία 

ηνπ  γηα λα πιεχζεη γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ηαμηδηψλ. 

 

Αλαθνξέο 

ΣΑΓ Κεθ. 6.2.1.2 «Πξνζσπηθό πινίνπ» 
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1.2.8 Δλδηαίηεζε (MLC - Καλνληζκόο 3.1) 

ηόρνο: Να εμαζθαιηζηεί φηη νη λαπηηθνί έρνπλ αμηνπξεπείο εγθαηαζηάζεηο ελδηαίηεζεο θαη 

επθνιίεο αλαςπρήο επί ηνπ πινίνπ. 

Απαίηεζε γηα λέα πινία
1
: Γηακνλή θαη ςπραγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο - Καηαζθεπή θαη 

εμνπιηζκφο (βιέπε Καλ.3.1 MLC 2006 θαη ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο ζεκαίαο - Διιεληθή 

Τπνπξγηθή Απφθαζε No.3522.2/08/2013). ρεηηθή ζχκβαζε κε ην λαππεγείν πξέπεη λα 

πεξηέρεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ ρψξσλ ελδηαίηεζεο ηνπ 

πιεξψκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκαίαο ζρεηηθά κε ηελ MLC 2006 Καλ.3.1. 

Απαίηεζε γηα ππάξρνληα πινία
2
: πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκφ, φπσο νξίδεηαη ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 259/1981. Σν 

πινίν ζα θέξεη κηα δήισζε / πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο σο απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζεο κε 

ηηο αλσηέξσ απαηηήζεηο θαηαζθεπήο. 

Νέα θαη ππάξρνληα πινία πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζεκαίαο θαη φηαλ 

θξίλεηαη αλαγθαία ε απαιιαγή λα ρνξεγείηαη απφ ηε ζεκαία. 

Η επηζεψξεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ θαηαιχκαηνο  ησλ λαπηηθψλ, ησλ ςπραγσγηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ (MLC 2006, Καλνληζκφο 3.1), ησλ ηξνθίκσλ, ηεο εζηίαζεο (MLC 2006, 

θαλνληζκφο 3.2) ηεο πγείαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ (MLC 2006, 

θαλνληζκφο 4.3) πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ εμνπιηζκφ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο, φηαλ: 

α) Έλα λέν πινίν ππφ θαηαζθεπή θαηαρσξήζεθε. 

β) Καηά ηελ λενιφγεζε ή επα-λενιφγεζε ελφο λένπ πινίνπ, ή 

γ) Ο ρψξνο ελδηαίηεζεο ησλ λαπηηθψλ ζην πινίν έρεη αιινησζεί ζεκαληηθά 

(πεξηζζφηεξν απφ 30% ηεο αξρηθήο ζπλνιηθήο έθηαζεο ησλ ρψξσλ ελδηαίηεζεο). 

 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηεο MLC ζρεηηθά κε: 

                                                 
1Νέo Πλοίο: Ένα πλοίο ποσ έτει καηαζκεσαζηεί ηην ή μεηά ηην ημερομηνία καηά ηην οποία η ζσνθήκη MLC, 2006 ηίθεηαι ζε ιζτύ. Για ηην Ελλάδα η 

ημερομηνία ασηή είναι η 4η Ιανοσαρίοσ 2014. Ένα πλοίο θεωρείηαι όηι έτει καηαζκεσαζηεί ηην ημερομηνία ασηή όηαν έτει ηεθεί η καρίνα ηοσ ή όηαν 

εσρίζκεηαι ζε παρόμοιο ζηάδιο καηαζκεσής. 

2Υπάρτον Πλοίο: Ένα πλοίο ποσ έτει καηαζκεσαζηεί ηην ή μεηά ηην ημερομηνία καηά ηην οποία η ζσνθήκη MLC, 2006 ηίθεηαι ζε ιζτύ. Για ηην Ελλάδα η 

ημερομηνία ασηή είναι η 4η Ιανοσαρίοσ 2014. Ένα πλοίο θεωρείηαι όηι έτει καηαζκεσαζηεί ηην ημερομηνία ασηή όηαν έτει ηεθεί η καρίνα ηοσ ή όηαν 

εσρίζκεηαι ζε παρόμοιο ζηάδιο καηαζκεσής. 
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α) ην κέγεζνο ησλ δσκαηίσλ θαη άιισλ ρψξσλ δηακνλήο, 

β) ηε ζέξκαλζε θαη ηνλ εμαεξηζκφ, 

γ) ην ζφξπβν θαη ηνπο θξαδαζκνχο, 

δ) ηηο εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο, 

ε) ηνλ θσηηζκφ, 

ζη) ην λνζνθνκείν, θαη 

δ) ηα ηξφθηκα, ην λεξφ θαη ηελ ηξνθνδνζία. 

Η Δηαηξεία εμαζθαιίδεη φηη ην πινίν ηεο δηαηεξεί αμηνπξεπείο εγθαηαζηάζεηο ελδηαίηεζεο θαη 

επθνιίεο αλαςπρήο γηα ηνπο λαπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ή δηαβηνχλ επί ηνπ πινίνπ ή θαη ηα δχν, 

γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο ησλ λαπηηθψλ. 

Καζαξηόηεηα θαη πγηεηλή 

Οη ρψξνη ελδηαίηεζεο ηνπ πιεξψκαηνο θαζαξίδνληαη θαη αεξίδνληαη θαζεκεξηλψο, ππφ ηελ 

επνπηεία ηνπ Πινηάξρνπ. Ιδηαίηεξα, γεληθφο  θαζαξηζκφο  ησλ  ρψξσλ ελδηαίηεζεο, ησλ 

δηαδξφκσλ, ησλ θιηκάθσλ θαη ησλ κέζσλ πξφζβαζεο ζε  απηνχο,  ελεξγείηαη  ηαθηηθά,  θαηά  

δηαζηήκαηα βξαρχηεξα ησλ ηξηψλ κελψλ θαη εθηάθησο, κεηά ην πέξαο εξγαζηψλ  ζπληήξεζεο  

ηνπ  πινίνπ  (δεμακεληζκφο,  εηήζηα επηζεψξεζε  ή   εηδηθή επηζεψξεζε  θ.ι.π.) θαη φηαλ 

θξίλεηαη ζθφπηκν ζην πιαίζην ειέγρνπ εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο. 

Καηά ηελ εγθαηάζηαζε κέινπο πιεξψκαηνο ζε θνηηψλα εθφζνλ απηφο δελ έρεη θαζαξηζηεί γηα 

δηάζηεκα πέξαλ ηνπ ελφο κήλα δηελεξγείηαη γεληθφο θαζαξηζκφο ζε απηφλ. Καηά ην γεληθφ 

θαζαξηζκφ, νη νξνθέο, ηα δηαθξάγκαηα, ηα δάπεδα θαη νη επηπιψζεηο ησλ ρψξσλ ελδηαηηήζεσο, 

πιέλνληαη κε θαηάιιειν απνξξππαληηθφ. Δπίζεο, ηα ζηξψκαηα εθηίζεληαη ζην αλνηθηφ 

θαηάζηξσκα πξνο αεξηζκφ.  

Οη  ρξσκαηηζκνί  ησλ  ρψξσλ  ελδηαηηήζεσο  δηελεξγνχληαη  ζε ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα  

κε  ηξφπνλ  ψζηε  λα  δηαηεξνχληαη  πάληνηε ζε θαιή θαηάζηαζε θαη εκθάληζε. 

Δάλ δηαπηζησζεί  χπαξμε  παξαζίησλ  επί  ηνπ  πινίνπ  ιακβάλνληαη άκεζα  κέηξα απφ ηνλ 

πινίαξρν γηα ηελ εμνιφζξεπζε απηψλ, θάλνληαο ζρεηηθή εκεξνινγηαθή εγγξαθή ζηελ νπνία 

κεηαμχ άιισλ γίλεηαη θαη πεξηγξαθή ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ. 

Σα πινία πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηαθηηθά εκπφξην ζε ιηκέλεο πνπ καζηίδνληαη απφ θνπλνχπηα 

εμνπιίδνληαη κε ζπζθεπέο θαηάιιειεο γηα ηνλ ελ ιφγσ ζθνπφ. 
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ε ιηκάληα πνπ έρνπλ πξφβιεκα κε ηα θνπλνχπηα φιεο νη πφξηεο θαη ηα θηληζηξίληα 

παξακέλνπλ πάληα θιεηζηά θαη νη θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία 

επαλαθπθινθνξίαο. ηελ κε επηζπκεηή πεξίπησζε βιάβεο θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, 

ρξεζηκνπνηείηαη αληηθνπλνππηθφ πιέγκα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ελδηαίηεζεο. 

Αμησκαηηθφο πνπ νξίδεη ν Πινίαξρνο κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαηαρζέλησλ απφ ηνλ 

Πινίαξρν κέηξσλ επί ηνπ πινίνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη ρψξνη ελδηαίηεζεο ησλ 

λαπηηθψλ είλαη θαζαξνί, αμηνπξεπείο θαη φηη δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε απφ άπνςε 

επηζθεπψλ. Ο Πινίαξρνο αλά 15λζήκεξν δηελεξγεί απηνπξνζψπσο επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ 

ελδηαίηεζεο θαη ελεξγεί ζρεηηθή πεξί απηήο εγγξαθή ζην εκεξνιφγην γεθχξαο. 

ε πεξίπησζε πνπ νπνηνδήπνηε ειάηησκα ή κε ζπκκφξθσζε δηαπηζηψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο επηζεψξεζεο, απηφ πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηα θαηαιεθηηθά πνξίζκαηα ηεο έθζεζεο 

επηζεψξεζεο ε νπνία ζπληάζζεηαη  θαη παξαθνινπζείηαη θαηά πεξίπησζε. 

Μέζα Πιύζεο 

Καηάιιεια ηνπνζεηεκέλεο θαη εμνπιηζκέλεο επθνιίεο πιπζίκαηνο ηκαηηζκνχ είλαη δηαζέζηκεο  

επί ηνπ πινίνπ (ηνπιάρηζηνλ έλα πιπληήξην αλά 25 λαπηηθνχο), ζηεγλσηήξηα ή επαξθψο 

ζεξκαηλφκελα θαη αεξηδφκελα δσκάηηα ζηεγλψκαηνο εθνδηαζκέλα κε ζρνηληά ή άιια κέζα γηα 

ηελ αλαθξέκαζε ηνπ ηκαηηζκνχ, θαη ζίδεξα θαη ζηδεξψζηξεο ή αληίζηνηρεο ζπζθεπέο. Σα κέζα 

ζηεγλψκαηνο ηνπ ηκαηηζκνχ επξίζθνληαη ρσξηζηά απφ ηα ππλνδσκάηηα θαη ηα εζηηαηφξηα. 

 

Αεξηζκόο, εμαεξηζκόο, ζέξκαλζε θαη θιηκαηηζκόο 

Σν ζχζηεκα αεξηζκνχ γηα ηνπο θνηηψλεο θαη ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο ειέγρεηαη νχησο ψζηε λα 

δηαηεξεί ηνλ αέξα ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα εμαζθαιίδεη επαξθή θίλεζε ηνπ αέξα 

ζε φιεο ηηο θαηξηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

Σα  αλνίγκαηα  αεξηζκνχ ησλ  ρψξσλ  ελδηαηηήζεσο ηνπνζεηνχληαη  θαηά  ηέηνην  ηξφπνλ  ψζηε 

λα κελ πξνθαινχληαη θαηά ην δπλαηφλ ξεχκαηα θαη ελφριεζε ησλ ελδηαηησκέλσλ. 

Όινη νη ρψξνη πγηεηλήο έρνπλ κεραληθφ εμαεξηζκφ ζηνλ αλνηθηφ αέξα, αλεμάξηεηα  απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν κέξνο ηνπ ρψξνπ ελδηαίηεζεο. 

Οη πεξηνρέο πςεινχ ζνξχβνπ ζεκαίλνληαη επδηάθξηηα θαη νη λαπηηθνί θαη νη επηβαίλνληεο 

ελεκεξψλνληαη γηα ηηο πεξηνρέο απηέο θαηά ηε δηαδηθαζία εμνηθείσζεο. 
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Η Δηαηξεία παξαθνινπζεί ηα επίπεδα ζνξχβνπ επί ηνπ ζθάθνπο θαηά ηε δηάξθεηα πεξηνδηθψλ 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη επηζεσξήζεσλ κε ηε βνήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ. 

Σα φξηα γηα ηα επίπεδα ζνξχβνπ γηα ηελ εξγαζία θαη ηνπο ρψξνπο δηαβίσζεο πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα επίπεδα έθζεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ηνπ Κψδηθα Πξαθηηθήο ηνπ 2001 γηα ηνπο "πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο ζην ρψξν εξγαζίαο"  ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δξγαζίαο  θαη ηνπ ΙΜΟ κε ην 

ςήθηζκα A.468 (XII) «Κψδηθαο ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ηνπ ζνξχβνπ ζηα πινία». Έλα 

αληίγξαθν ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ζηα αγγιηθά πξέπεη λα βξίζθεηαη επί ηνπ ζθάθνπο θαη λα 

είλαη πξνζβάζηκν ζηνπο λαπηηθνχο. 

Αλαθνξέο: 

ΣΑΓ Κεθ..7.10 «Γηαδηθαζίεο πγείαο θαη πγηεηλήο» 

Φόξκα S027 « Έληππν ειέγρνπ ρώξσλ αζθαιείαο πγείαο θαη πγηεηλήο» 

 

1.2.9 Δγθαηαζηάζεηο θαη επθνιίεο αλαςπρήο επί ηνπ πινίνπ (MLC - Καλνληζκόο 3.1) 

ηόρνο: Να εμαζθαιηζηεί φηη λαπηηθνί έρνπλ αμηνπξεπή ζηέγαζε θαη ςπραγσγηθέο 

εγθαηαζηάζεηο επί ηνπ ζθάθνπο. 

Η Δηαηξεία ζεσξεί  ηηο εγθαηαζηάζεηο αλαςπρήο ζην πινίν  αλαγθαηφηεηα γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο θαιήο ςπρηθήο πγείαο ησλ λαπηηθψλ, γλσξίδνληαο φηη ε πνηνηηθή αλαςπρή  κπνξεί  λα 

εκπνδίζεη  ηελ αλάπηπμε ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη πξαθηηθψλ κεηαμχ ηνπ 

πιεξψκαηνο, φπσο θαηαλάισζε αιθνφι, απνκφλσζε θαη αθξαία ζπκπεξηθνξά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο άδεηαο παξακνλήο ζηελ μεξά. 

Όια ηα πινία δηαζέηνπλ ρψξν ή ρψξνπο ζην αλνηθηφ θαηάζηξσκα ζηνπο νπνίνπο νη λαπηηθνί 

έρνπλ πξφζβαζε φηαλ είλαη εθηφο ππεξεζίαο, νη νπνίνη θαηαιακβάλνπλ επαξθή πεξηνρή ζε 

ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ πινίνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ λαπηηθψλ επί απηνχ.  

Δπηπιένλ δηαζέηνπλ θνηλφ γξαθείν πινίνπ γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ 

θιάδσλ θαηαζηξψκαηνο θαη κεραλνζηαζίνπ. 

Οη ρψξνη εζηίαζεο, είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν παγθφζκηαο ιήςεοθαη 

ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο νπηηθψλ θαη ςεθηαθψλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ. Όηαλ δελ δηαηίζεηαη 

ρψξνο εζηίαζεο παξέρνληαη ηνπιάρηζηνλ ζηνπο λαπηηθνχο ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ, φπσο DVD,CD,MP3 ή ξαδηφθσλν, παγθνζκίνπ ιήςεσο, φπσο 

αξκφδεη. 
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Η Δηαηξεία κεξηκλά ψζηε νη εγθαηαζηάζεηο θαη νη επθνιίεο αλαςπρήο  ππφθεηληαη ζε ζπρλή 

εμέηαζε πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη είλαη θαηάιιειεο ελφςεη ησλ κεηαβνιψλ ζηηο 

αλάγθεο ησλ λαπηηθψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο ηερληθέο, ιεηηνπξγηθέο θαη ινηπέο εμειίμεηο ηεο 

λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. 

Αμησκαηηθφο πνπ νξίδεη ν Πινίαξρνο κεξηκλά γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαηαρζέλησλ απφ ηνλ 

Πινίαξρν κέηξσλ επί ηνπ πινίνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη ρψξνη εζηίαζεο ησλ λαπηηθψλ 

είλαη θαζαξνί, αμηνπξεπείο θαη φηη δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε απφ άπνςε επηζθεπψλ. Ο 

Πινίαξρνο αλά 15λζήκεξν δηελεξγεί απηνπξνζψπσο επηζεψξεζε ησλ ρψξσλ απηψλ θαη 

ελεξγεί ζρεηηθή πεξί απηήο εγγξαθή ζην εκεξνιφγην γεθχξαο. 

Οη ςπραγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα βξίζθνληαη φζν ην δπλαηφλ πην καθξηά απφ 

ππεξβνιηθφ ζφξπβν θαη θξαδαζκνχο φζν απηφ είλαη εθηθηφ. 

 

Αλαθνξέο: 

Φόξκα S027 « Έληππν ειέγρνπ ρώξσλ αζθαιείαο πγείαο θαη πγηεηλήο» 

 

1.2.10 Γηαηξνθή θαη ηξνθνδνζία (MLC - Καλνληζκόο 3.2.) 

ηόρνο:Nα εμαζθαιηζηεί φηη λαπηηθνί έρνπλ πξφζβαζε ζηε παξνρή θαιήο πνηφηεηαο ηξνθίκσλ 

θαη πφζηκνπ λεξνχ ζην πιαίζην ειεγρφκελσλ  ζπλζεθψλ πγηεηλήο. 

 

Με κέξηκλα ηνπ πινηάξρνπ παξέρεηαη δσξεάλ ζηνπο λαπηηθνχο επί ηνπ πινίνπ ηξνθή θαη 

πφζηκν λεξφ, θαηάιιειεο πνηφηεηαο, δηαηξνθηθήο αμίαο θαη πνζφηεηαο, ψζηε λα θαιχπηνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά ηηο απαηηήζεηο ηνπ πιεξψκαηνο ηνπ πινίνπ. Η ηξνθνδνζία ηνπ πινίνπ βαξχλεη 

ηελ Δηαηξεία. Πίλαθεο ηνπ παξερφκελνπ ζηηεξεζίνπ αλαξηψληαη, κε θξνληίδα ηνπ πινηάξρνπ, 

ζε κέξνο επί ηνπ πινίνπ εππξφζηην ζηνπο λαπηηθνχο.  

Καηά ηνλ εθνδηαζκφ ησλ πινίσλ,  κε κέξηκλα ηνπ πινηάξρνπ εμαζθαιίδεηαη φηη: 

α. νη πξνκήζεηεο θαγεηνχ θαη πφζηκνπ λεξνχ είλαη αλάινγεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

λαπηηθψλ, ηεο δηάξθεηαο θαη ηεο θχζεο ηνπ πινπ θαη είλαη θαηάιιειεο φζνλ 

αθνξά ζηελ πνζφηεηα, ηε δηαηξνθηθή αμία, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνηθηιία. ηε 

βάζε ησλ πεξί εδεζκαηνινγίνπ απαηηήζεσλ, ν πινίαξρνο κπνξεί λα επηιέγεη θαη 

λα αληηθαζηζηά ηξφθηκα κε  έηεξα αλάινγεο ζξεπηηθήο αμίαο, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηηο πνιηηηζηηθέο πξαθηηθέο ησλ 

λαπηηθψλ.   
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β. ε νξγάλσζε θαη ν εμνπιηζκφο ηξνθνδνζίαο επηηξέπνπλ ηελ παξνρή ζηνπο 

λαπηηθνχο επαξθψλ, πνηθίισλ θαη ζξεπηηθψλ γεπκάησλ πνπ εηνηκάδνληαη θαη 

παξέρνληαη ζε ζπλζήθεο πγηεηλήο, απνθεχγνληαο ηε ζπαηάιε πιηθψλ.  

Οη λαπηηθνί πνπ λαπηνινγνχληαη σο κάγεηξνη κε επζχλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ 

θαηέρνπλ αλάινγν απνδεηθηηθφ, πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε Γηεχζπλζε Δθπαίδεπζεο Ναπηηθψλ ηνπ 

ΤΝΑ. Σέηνηα απνδεηθηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ θξάηε πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηε χκβαζε ή ηε 

χκβαζε Πεξί Πηπρίσλ Ναπηνκαγείξσλ, 1946 (Νν.69) γίλνληαη νκνίσο απνδεθηά. Ναπηηθφο 

ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ 18 εηψλ δελ κπνξεί λα λαπηνινγείηαη σο κάγεηξαο πινίνπ. 

ε πινία πνπ απφ ηελ νξγαληθή ηνπο ζχλζεζε δελ πξνβιέπεηαη κάγεηξαο θαη παξέρεηαη ηξνθή 

επί ηνπ πινίνπ, ν λαπηηθφο πνπ ρεηξίδεηαη ηξφθηκα είλαη, κε επζχλε ηεο Δηαηξείαο, 

εθπαηδεπκέλνο ή ελεκεξσκέλνο ζε ηνκείο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ 

θαη ηεο πξνζσπηθήο πγηεηλήο, θαζψο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ θαη ηεο απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ επί ηνπ 

πινίνπ. Δπί ηνπ πινίνπ ηεξείηαη έγγξαθε απφδεημε πεξί ηεο εθπαίδεπζεο ή ελππφγξαθε 

δήισζε ηνπ λαπηηθνχ πεξί ηεο ελεκέξσζήο ηνπ.   

ε πεξηπηψζεηο εμαηξεηηθήο αλάγθεο, ε Ληκεληθή Αξρή ή Πξνμεληθή Αξρή θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξρεη, ε Γηεχζπλζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο ηνπ ΤΝΑ κπνξεί λα εγθξίλεη, θαηφπηλ 

αηηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο ή ηνπ πινηάξρνπ εμαίξεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία  λαπηηθφο, πνπ δελ 

είλαη πιήξσο πξνζνληνχρνο σο κάγεηξαο, δχλαηαη λα ππεξεηεί ζην πινίν γηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ ζα μεπεξλά ηνλ έλα κήλα ή κέρξη ηνλ επφκελν ιηκέλα 

θαηάπινπ ηνπ πινίνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην άηνκν γηα ην νπνίν εθδφζεθε ε εμαίξεζε έρεη 

εθπαηδεπηεί ή ελεκεξσζεί ζε ηνκείο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο 

πξνζσπηθήο πγηεηλήο, θαζψο θαη ηνπ ρεηξηζκνχ θαη ηεο απνζήθεπζεο ηξνθίκσλ επί ηνπ πινίνπ. 

Με επζχλε ηνπ πινηάξρνπ ζε πινίν πνπ παξαζθεπάδεηαη ηξνθή γηα λαπηηθνχο, δηελεξγείηαη, 

απφ ηξηκειή επηηξνπή λαπηηθψλ πνπ εθείλνο νξίδεη, επηζεψξεζε αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη φρη πέξαλ ησλ ηξηάληα εκεξψλ αλαθνξηθά κε: 

α. ηηο πξνκήζεηεο ηξνθίκσλ θαη πφζηκνπ χδαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο απηνχ,  

β. φινπο ηνπο ρψξνπο θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

απνζήθεπζε θαη ην ρεηξηζκφ ηξνθίκσλ θαη πφζηκνπ χδαηνο, θαη 

γ. ηα καγεηξεία θαη ηνλ ινηπφ εμνπιηζκφ γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ παξνρή ησλ 

γεπκάησλ. 
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Γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηά ηα παξαπάλσ επηζεψξεζεο, θαηαρσξείηαη ζρεηηθή  εγγξαθή 

ζην Ηκεξνιφγην Γεθχξαο ηνπ πινίνπ ή ηεξείηαη ζρεηηθφ έγγξαθν αξρείν επί ηνπ πινίνπ. 

 

Καζαξά ζθεχε παξέρνληαη ζε φινπο ηνπο λαπηηθνχο γηα ηε ρξήζε επί ηνπ ζθάθνπο. Πηάηα, 

πνηήξηα θαη άιια ζθεχε είλαη εγθεθξηκέλεο πνηφηεηαο  απφ πιηθά πνπ κπνξνχλ λα 

θαζαξηζηνχλ εχθνια. 

 

Η Δηαηξεία έρεη ζεζπίζεη ην άλνηγκα, ηελ εθθέλσζε, ηνλ αεξηζκφ θαη ηελ επηζεψξεζε ησλ  

δεμακελψλ  λεξνχ εηεζίσο. 

 

Σν πφζηκν λεξφ πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα ηελ πνηφηεηά ηνπ, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά αλά 

δηαζηήκαηα πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηνπο έμη (6) κήλεο. 

 

 

1.2.11 Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη πξόιεςε αηπρεκάησλ (MLC - 

Καλνληζκόο 4.3) 

ηόρνο: Να δηαζθαιηζζεί φηη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ησλ λαπηηθψλ επί ησλ πινίσλ πξνσζεί 

ηελ επαγγεικαηηθή αζθάιεηα θαη πγεία. 

 

Η Δηαηξεία εμαζθαιίδεη, φηη ζηνπο λαπηηθνχο ησλ πινίσλ ηεο, παξέρεηαη πξνζηαζία 

επαγγεικαηηθήο πγείαο θαη φηη δηαβηνχλ, εξγάδνληαη θαη εθπαηδεχνληαη επί ηνπ πινίνπ ζε 

αζθαιέο θαη πγηεηλφ πεξηβάιινλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ 

πξφιεςεο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ζηα πινία αλεμαξηήηνπ ρσξεηηθφηεηαο, πνπ εγθξίζεθε θαη 

ηέζεθε ζε εθαξκνγή κε ην π.δ. 1349/1981 (Α΄336), παξέρεη ηα απαηηνχκελα κέζα ζηνλ 

πινίαξρν θαη ηνπο λαπηηθνχο, επηδηψθεη ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ θαηαζηάζεσλ φπνπ 

απηφ είλαη πξαθηηθά εθηθηφ θαη ιακβάλεη ηα αλαγθαία κέηξα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

αθνινχζσλ: 

α. πηνζέηεζε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή θαη πξνψζεζε πνιηηηθήο θαη 

πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο επί πινίνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη παξνρήο νδεγηψλ ησλ λαπηηθψλ. Η παξαπάλσ πνιηηηθή θαη πξφγξακκα 

κπνξεί λα πηνζεηνχληαη θαη λα εθαξκφδνληαη κέζσ ηνπ πζηήκαηνο Αζθαινχο 
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Γηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Γηεζλή Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο 

(ISMCode). 

β. εχινγεο πξνθπιάμεηο γηα ηελ πξφιεςε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, ηξαπκαηηζκψλ 

θαη αζζελεηψλ επί ηνπ πινίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κέηξσλ γηα ηε κείσζε θαη 

πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ έθζεζεο ζε επηβιαβή επίπεδα πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ θαη ρεκηθψλ, θαζψο θαη ηνπ θηλδχλνπ ηξαπκαηηζκνχ ή αζζέλεηαο 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη απφ ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ θαη κεραλεκάησλ επί 

πινίσλ. 

γ. πξφγξακκα επί ηνπ πινίνπ γηα ηελ πξφιεςε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, 

ηξαπκαηηζκψλ θαη αζζελεηψλ θαη γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο, ιακβάλνληαο ππφςε πξνο ην ζθνπφ απηφ 

ηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηνπ Γηεζλνύο Ναπηηιηαθνύ Οξγαληζκνύ γηα ηα Βαζηθά 

Σηνηρεία ελόο Πξνγξάκκαηνο Δπαγγεικαηηθήο Αζθάιεηαο θαη Υγείαο επί 

Πινίνπ(Guidelines on the Basic Elements of a Shipboard Occupational Health 

and Safety Programme), θαζψο θαη πξνιεπηηθά κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ζρεδηαζηηθνχ ειέγρνπ, ηεο ππνθαηάζηαζεο δηαδηθαζηψλ 

θαη δηεξγαζηψλ ζρεηηθά κε θαζήθνληα ζε ζπιινγηθφ θαη αηνκηθφ επίπεδν θαη 

ηεο ρξήζεο ηνπ εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο.  

δ. δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηζεψξεζε, αλαθνξά θαη απνθαηάζηαζε ησλ κε αζθαιψλ 

ζπλζεθψλ θαη γηα ηε δηεξεχλεζε θαη αλαθνξά εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ επί 

πινίσλ. 

ε.  δηαδηθαζίεο αλαζεψξεζεο ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ θαη πξνζαξκνγήο ηνπο  ζηηο 

κεηαβνιέο ησλ πεξηζηάζεσλ.  

 

Η Δηαηξεία γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ ππνρξεψζεσλ ηεο, ιακβάλεη ππφςε 

δηεζλή φξγαλα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζηαζία ηεο επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο 

γεληθά θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο θαη θαιχπηνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξφιεςε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, ηξαπκαηηζκψλ θαη αζζελεηψλ πνπ κπνξεί λα εθαξκφδνληαη 

ζηε λαπηηθή εξγαζία θαη ηδίσο εθείλσλ πνπ αθνξνχλ εηδηθά ζην λαπηηθφ επάγγεικα, φπσο ηελ 

εθάζηνηε επηθαηξνπνηεκέλε έθδνζε ηνπ Κώδηθα Πξαθηηθήο ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο 

κε ηίηιν Πξόιεςε αηπρεκάησλ επί  πινίσλ ζηε ζάιαζζα θαη ζε ιηκέλα (International Labour 

OrganizationCodeofpractice “Accidentpreventiononboardshipatseaandinport”) θαη ηνλ 
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Κώδηθα Πξαθηηθήο ηεο Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο κε ηίηιν Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο ζην 

ρώξν εξγαζίαο (International Labour OrganizationCodeofpractice “Ambient factors in the 

workplace”). 

Η Δηαηξεία, νη λαπηηθνί θαη θάζε άιινο εκπιεθφκελνο ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ πνιηηηθή θαη ην 

πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο επί ηνπ πινίνπ. Ο πινίαξρνο ή/ θαη ν λαπηηθφο πνπ έρεη 

νξίζεη, αλαιακβάλνπλ εηδηθή επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή θαη ζπκκφξθσζε κε ηελ πνιηηηθή θαη 

ην πξφγξακκα ηνπ πινίνπ γηα ηελ επαγγεικαηηθή αζθάιεηα θαη πγεία.  

 

Η Δηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλνξγάλσλ πνπ εθαξκφδνληαη, φζνλ 

αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε, ζηα απνδεθηά επίπεδα έθζεζεο ζε θηλδχλνπο ζην ρψξν εξγαζίαο επί 

πινίσλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηα πινία, θαη ηδίσο κε ηε Γ.. STCW θαη ηνπο Κψδηθεο ηνπ Γηεζλνχο 

Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ πνπ είλαη ππνρξεσηηθνί ζχκθσλα κε ηε Γ.. SOLAS. 

 

Η Δηαηξεία δελ θέξεη γηα ζπκβάληα πνπ νθείινληαη ζε μέλεο πξνο απηφλ κε νκαιέο θαη 

απξφβιεπηεο ζπλζήθεο, ή ζε έθηαθηα γεγνλφηα, νη ζπλέπεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

έρνπλ απνθεπρζεί παξ' φιε ηελ επηδεηρζείζα επηκέιεηα. 

Δπί ηνπ πινίνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ πινίαξρν επηηξνπή αζθάιεηαο απφ πέληε ηνπιάρηζηνλ 

λαπηηθνχο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα θαζήθνληα θαη ηηο ηθαλφηεηεο απηψλ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

θαη πγείαο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλεδξηάζεηο ηεο. ηελ παξαπάλσ επηηξνπή κπνξεί 

λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν πινίαξρνο. Πεξί ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο επηηξνπήο αζθαιείαο 

θαηαρσξείηαη εγγξαθή ζην εκεξνιφγην γεθχξαο ηνπ πινίνπ ή/θαη ζην χζηεκα Αζθαινχο 

Γηαρείξηζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Γηεζλή ΚώδηθαΑζθαινύοΓηαρείξηζεο (ISM).   Έξγν ηεο 

επηηξνπήο είλαη λα: 

α. ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο, ηεο επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο πξφιεςεο 

αηπρεκάησλ, ηξαπκαηηζκψλ θαη αζζελεηψλ επί ηνπ πινίνπ θαη λα ππνβάιιεη 

ζηνλ πινίαξρν πξνο πξνψζεζε ζηελ Δηαηξεία πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε 

απηψλ, θαζψο θαη λα ελεξγεί φπσο κπνξεί λα ηεο αλαηίζεηαη ζην πιαίζην ηεο 

παξαπάλσ πνιηηηθήο θαη πξνγξάκκαηνο. 

β. θαηαγξάθεη θαη εμεηάδεη ηπρφλ παξαηεξήζεηο θαη πξνηάζεηο ησλ ππφινηπσλ 

λαπηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

αζθάιεηαο θαη ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ. 
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γ. ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ πινίαξρν γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο 

θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ζην πινίν. 

δ.   δηεξεπλά, θαηά ην δπλαηφ, ζπκβάληα επί ηνπ πινίνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη ηελ πξφιεςε 

αηπρεκάησλ, πξνηείλνληαο ζηελ Δηαηξεία ηπρφλ δηνξζσηηθά θαη πξνιεπηηθά 

κέηξα. 

 

Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο επηηξνπήο δηελεξγνχληαη θαηά δηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα απφ ηξεηο 

κήλεο θαη φπνηε άιινηε είλαη αλαγθαίν θαηά ηελ θξίζε ηνπ πινηάξρνπ. Γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο 

ηεξνχληαη κε κέξηκλα ηνπ πινηάξρνπ θαηάιιεια ζηνηρεία φπσο πξαθηηθά, πνπ εληάζζνληαη 

ζην χζηεκα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο ηνπ πινίνπ. Καλέλα δηθαίσκα ησλ λαπηηθψλ δελ ζίγεηαη 

θαη νπδεκία δπζκελή ζπλέπεηα πθίζηαληαη εμαηηίαο ηνπ νξηζκνχ ηνπο ζηελ παξαπάλσ επηηξνπή 

θαη ησλ ζπλαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.    

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή αζθάιεηα θαη πγεία ησλ 

λαπηηθψλ επί ηνπ πινίνπ ε Δηαηξεία ιακβάλεη ππφςε ηηο: 

α. γεληθέο αξρέο ηεο πξφιεςεο, φπσο απνθπγή ησλ θηλδχλσλ, εθηίκεζε ησλ 

θηλδχλσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε απηψλ ζηελ 

πεγή ηνπο,  πξνζαξκνγή ηεο εξγαζίαο ζην άηνκν θαη ηηο πεξηζηάζεηο, ηδίσο 

φζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη ηελ επηινγή ησλ 

εμνπιηζκψλ θαη ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο, αληηθαηάζηαζε ηνπ επηθίλδπλνπ κε ην 

κε επηθίλδπλν ή ην ιηγφηεξν επηθίλδπλν, κε κεηάζεζε ηνπ θηλδχλνπ, 

πξνηεξαηφηεηα ζηε ιήςε κέηξσλ ζπιινγηθήο πξνζηαζίαο ζε ζρέζε κε ηα κέηξα 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

β. θπζηθέο επηπηψζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή πγεία θαη αζθάιεηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρεηξνθίλεηνπ ρεηξηζκνχ θνξηίσλ, ηνπ ζνξχβνπ θαη 

ησλ δνλήζεσλ, ηηο ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο επαγγεικαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πγεία, ηηο θπζηθέο θαη πλεπκαηηθέο επηπηψζεηο ηεο θφπσζεο ζηελ πγεία θαη ηα 

εξγαηηθά αηπρήκαηα. 

γ. ηπρφλ απφςεηο ηνπ πινηάξρνπ θαη ηεο επηηξνπήο αζθαιείαο ηνπ πινίνπ.    
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Η αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ είλαη γξαπηή, δηαηίζεηαη επί ηνπ πινίνπ θαη εληάζζεηαη ζην 

χζηεκα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο απηνχ.   

Η Δηαηξεία φηαλ πξαγκαηνπνηεί αμηνιφγεζε θηλδχλσλ αλαθέξεη θαη ιακβάλεη ππφςε 

θαηάιιειεο ζηαηηζηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηα πινία ηεο θαη απφ ηπρφλ δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ην ΤΝΑ (Τπνπξγείν Ναπηηιίαο). 

H αλαθνξά ησλ ζεκάησλ επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζρεδηάδεηαη, ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ λαπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

νηθεία λνκνζεζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο Οδεγίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηε Γηεζλή 

Οξγάλσζε Δξγαζίαο.Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαηαγξάθνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ αξηζκφ, ηε θχζε, 

ηα αίηηα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ 

θαη ηξαπκαηηζκψλ, κε ζαθή έλδεημε, φπσο ηζρχεη, ηνπ ηκήκαηνο επί ηνπ πινίνπ, ηνπ ηχπνπ ηνπ 

αηπρήκαηνο θαη εάλ ζπλέβε ζηε ζάιαζζα ή ζε ιηκέλα. 

Ο πινίαξρνο ηνπ πινίνπ νθείιεη λα ζπληάζζεη έθζεζε πεξί θάζε αηπρήκαηνο ή αζζέλεηαο ή 

ηξαπκαηηζκνχ λαπηηθνχ πινίνπ θαη ζρεηηθή εγγξαθή θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην γέθπξαο. 

Σελ έθζεζε δηαβηβάδεη ην ηαρχηεξν δπλαηφ θαη κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηελ Δηαηξεία γηα ηελ 

ηήξεζε εθ κέξνπο ηεο ζρεηηθνχ αξρείνπ, ζηηο Ληκεληθέο ή Πξνμεληθέο αξρέο θαη, ζε πεξίπησζε 

πνπ απηέο δελ ππάξρνπλ, ζην ΤΝΑ (Τπνπξγείν Ναπηηιίαο). Η παξαπάλσ έθζεζε πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

α. ην φλνκα ηνπ λαπηηθνχ, ην θχιν, ηελ ειηθία, ηελ εηδηθφηεηα ππφ ηελ νπνία 

εξγαδφηαλ. 

β. ηε θχζε ηνπ ηξαπκαηηζκνχ ή ηεο αζζέλεηαο, 

γ. ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ην ρψξν πνπ εθδειψζεθε ε αζζέλεηα ή έιαβε 

ρψξα ν ηξαπκαηηζκφο, φπσο ην ηκήκα ηνπ πινίνπ θαη εάλ ην πινίν βξηζθφηαλ ελ 

πισ ή ζην ιηκάλη. 

δ. ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ πνπ απείρε απφ ηελ εξγαζία ηνπ. 

ε. ηελ εθηίκεζή ηνπ πινηάξρνπ γηα ηα αίηηα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αζζέλεηαο ή ηνπ  

αηπρήκαηνο.   

Κάζε λαπηηθφο απ‟ ηελ πιεπξά ηνπ νθείιεη λα θξνληίδεη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, γηα 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ άιισλ 

πξνζψπσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ θαηά ηελ εξγαζία, ζχκθσλα 

κε ηελ εθπαίδεπζε ή ελεκέξσζή ηνπ. Οη λαπηηθνί νθείινπλ εηδηθφηεξα: 
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α. λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηηο κεραλέο, ηηο ζπζθεπέο, ηα εξγαιεία, ηηο 

επηθίλδπλεο νπζίεο θαη άιια κέζα. 

β. λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά ηνλ αηνκηθφ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ πνπ ηίζεηαη 

ζηε δηάζεζή ηνπο θαη, κεηά ηε ρξήζε, λα ηνλ ηαθηνπνηνχλ ζηε ζέζε ηνπ. 

γ. λα κε ζέηνπλ εθηφο ιεηηνπξγίαο, αιιάδνπλ, κεηαηνπίδνπλ ή εθαξκφδνπλ 

απζαίξεηα ηνπο κεραληζκνχο αζθάιεηαο ησλ κεραλψλ, εξγαιείσλ, ζπζθεπψλ 

θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ζσζηά απηνχο ηνπο κεραληζκνχο 

αζθαιείαο. 

δ. λα ελεκεξψλνπλ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο ηνπο, ζρεηηθά κε φιεο ηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί εχινγα φηη παξνπζηάδνπλ άκεζν θαη 

ζνβαξφ θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία, θαζψο θαη θάζε έιιεηςε πνπ 

δηαπηζηψλεηαη ζηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο. 

ε. λα ζπλδξάκνπλ φηαλ δεηεζεί ηνλ πινίαξρν, ηελ επηηξνπή αζθαιείαο θαη ηελ 

Δηαηξεία γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη αλαγθαίν, ψζηε αθελφο λα θαηαζηεί 

δπλαηή ε εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ  απαηηήζεσλ πνπ επηβάιινληαη 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πγείαο ησλ λαπηηθψλ θαηά ηελ 

εξγαζία θαη αθεηέξνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη ην πεξηβάιινλ θαη νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο είλαη αζθαιείο θαη ρσξίο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία 

εληφο ηνπ πεδίνπ δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

 

Αλαθνξέο: 

ΣΑΓ Κεθ.7.1.1 Μεληαία Δπηηξνπή Αζθαιείαο  

Φόξκα S017 «Μεληαία Πξαθηηθά Δπηηξνπήο Αζθαιείαο» 

ΣΑΓ Κεθ.7.6 «Γηαδηθαζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» 

ΣΑΓ Κεθ.7.8 «Γηαδηθαζίεο επηθνηλσλίαο» 

ΣΑΓ Κεθ.7.9 «Γηαδηθαζίεο αζθαινύο εθηέιεζεο εξγαζηώλ» 

Φόξκα S020 «Άδεηα εθηέιεζεο ζεξκώλ εξγαζηώλ» 

Φόξκα S021 «Άδεηα εηζόδνπ ζε θιεηζηνύο ρώξνπο» 

ΣΑΓ Κεθ.8 «Πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληηκεηώπηζε έθηαθηεο αλάγθεο» 

ΣΑΓ Κεθ.9 «Αλαθνξά θαη αλάιπζε κε ζπκκνξθώζεσλ, αηπρεκάησλ θαη επηθηλδύλσλ 

θαηαζηάζεσλ» 

Φόξκα NCR001 «Έληππν αλαθνξάο κε ζπκκνξθώζεσλ» 
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1.2.12 Ιαηξηθή πεξίζαιςε ζηελ μεξά θαη επί ηνπ πινίνπ (MLC – Καλνληζκόο 4.1.) 

θνπόο:θνπφο είλαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο ησλ λαπηηθψλ θαη ε δηαζθάιηζε ηεο άκεζεο 

πξφζβαζεο ζε ηαηξηθή θξνληίδα επί ηνπ πινίνπ θαη ζηε ζηεξηά. 

 

Οη λαπηηθνί πνπ εξγάδνληαη επί πινίνπ θαιχπηνληαη απφ επαξθή κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

πγείαο ηνπο θαη έρνπλ πξφζβαζε ζε άκεζε θαη θαηάιιειε ηαηξηθή πεξίζαιςε φζν ην δπλαηφλ 

εθάκηιιεο κε απηή πνπ δηαηίζεηαη γεληθά ζηνπο εξγαδνκέλνπο ζηελ μεξά. Η πξνζηαζία θαη ε 

πεξίζαιςε απηή, θαη‟ αξρήλ, παξέρεηαη ρσξίο θφζηνο γηα ηνπο λαπηηθνχο. 

Η Δηαηξεία πηνζεηεί ηα θάησζη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε 

ησλ λαπηηθψλ ησλ πινίσλ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο βαζηθήο νδνληηαηξηθήο πεξίζαιςεο, ηα 

νπνία: 

α. εμαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή γεληθψλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ηεο 

επαγγεικαηηθήο πγείαο θαη ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

θαζήθνληα ηνπο, θαζψο θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εξγαζία επί 

πινίνπ, 

β. εμαζθαιίδεη φηη νη λαπηηθνί ηπγράλνπλ πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηαηξηθήο 

πεξίζαιςεο φζν ην δπλαηφλ εθάκηιιεο κε απηή πνπ δηαηίζεηαη γεληθά ζε 

εξγαδνκέλνπο ζηελ μεξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο άκεζεο πξφζβαζεο ζηα 

απαξαίηεηα θάξκαθα, ηνλ ηαηξηθφ εμνπιηζκφ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο δηάγλσζεο 

θαη ζεξαπείαο θαη ζε ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξνγλσκνζχλε, 

γ. παξέρεη ζηνπο λαπηηθνχο ην δηθαίσκα επίζθεςεο ζε πξνζνληνχρν ηαηξφ ή 

νδνληίαηξν ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηνπο ιηκέλεο θαηάπινπ ηνπ πινίνπ, φπνπ απηφ 

είλαη πξαθηηθά δπλαηφλ, 

δ. εμαζθαιίδεη φηη παξέρνληαη ππεξεζίεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θαη πξνζηαζίαο ηεο 

πγείαο ελψ νη λαπηηθνί βξίζθνληαη επί ηνπ πινίνπ ή απνβηβάδνληαη ζε μέλν 

ιηκέλα, ρσξίο ρξέσζε ζηνπο λαπηηθνχο ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

επζχλεο πινηνθηεηψλ, θαη 

ε. δελ πεξηνξίδνληαη ζηε ζεξαπεία αζζελψλ ή ηξαπκαηηψλ λαπηηθψλ, αιιά 

πεξηιακβάλνπλ κέηξα πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο πξνγξάκκαηα πξναγσγήο 

ηεο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο πεξί ηεο πγείαο. 
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Οη λαπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε πινίν ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, εθφζνλ 

ρξεηάδνληαη άκεζε ηαηξηθή πεξίζαιςε, έρνπλ πξφζβαζε ρσξίο δπζθνιία θαη αλεμάξηεηα απφ 

ηελ εζληθφηεηα ή ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο, ζηηο ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο εληφο απηήο. 

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αληαιιαγήο, κεηαμχ πινίνπ θαη μεξάο, ηαηξηθψλ θαη ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ κεκνλσκέλα λαπηηθνχο, ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ, 

γίλεηαη ρξήζε απφ ηνλ πινίαξρν θαη ην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ επί πινίνπ θαη ζηελ μεξά ηνπ 

δειηίνπ αλαθνξάο πιεξνθνξηψλ πγείαο, πνπ θέξεηαη επί ηνπ πινίνπ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν, 

σο πξνο ηα ζηνηρεία πεξηερνκέλνπ ηνπ, πνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Δ΄. Σν παξαπάλσ 

δειηίν, φηαλ ζπκπιεξσζεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπλνδεπηηθψλ ζηνηρείσλ, ηεξνχληαη 

εκπηζηεπηηθψο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζεξαπείαο ησλ λαπηηθψλ. 

Όια ηα πινία ηεο Δηαηξείαο ππφ Διιεληθή εκαία θέξνπλ θαξκαθείν, ηαηξηθφ πιηθφ, 

εμνπιηζκφ, θάξκαθα θαη ηαηξηθφ νδεγφ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ θαη ηα πεξί ειέγρνπ 

απηψλ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 376/ 1995 «Διάρηζηεο πξνδηαγξαθέο 

αζθάιεηαο θαη πγείαο γηα ηελ πξνώζεζε βειηησκέλεο ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζηα πινία, ζύκθσλα 

κε ηελ νδεγία 92/29/ΔΟΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 1992» (Α' 206).  

Πινία πνπ δελ θέξνπλ ηαηξφ έρνπλ είηε ηνπιάρηζηνλ έλα λαπηηθφ επί ηνπ πινίνπ, ν νπνίνο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ σο κέξνο ησλ ηαθηηθψλ 

θαζεθφλησλ ηνπ, είηε ηνπιάρηζηνλ έλα λαπηηθφ επί ηνπ πινίνπ ηθαλφ λα παξέρεη ηαηξηθέο 

πξψηεο βνήζεηεο.  Υσξίο λα ζίγνληαη νη δηαηάμεηο πεξί ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ζχκθσλα 

κε ην π.δ. 376/ 1995, νη λαπηηθνί πνπ δελ είλαη ηαηξνί θαη νξίδνληαη απφ ηνλ πινίαξρν σο 

ππεχζπλνη γηα ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε επί ηνπ πινίνπ, έρνπλ ηθαλνπνηεηηθά νινθιεξψζεη 

εθπαίδεπζε ζηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε πνπ λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο Γ.. STCW. Οη λαπηηθνί 

πνπ νξίδνληαη λα παξέρνπλ ηαηξηθέο πξψηεο βνήζεηεο έρνπλ ηθαλνπνηεηηθά νινθιεξψζεη 

εθπαίδεπζε ζηηο ηαηξηθέο πξψηεο βνήζεηεο πνπ λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο Γ.. STCW. 

ε πεξίπησζε νηαζδήπνηε θχζεσο αλάγθεο γηα ηαηξηθή ζπλδξνκή, θάζε πινίν, αλεμαξηήησο 

ηεο ζεκαίαο ηνπ θξάηνπο ηελ νπνία θέξεη θαη ηελ πεξηνρή πνπ δηαπιέεη κπνξεί λα 

απεπζχλεηαη, κέζσ αζπξκάηνπ ή δνξπθφξνπ, γηα παξνρή δσξεάλ ηαηξηθήο βνήζεηαο ππφ 

κνξθή ζπκβνπιψλ, ζην Κέληξν Ιαηξηθψλ Οδεγηψλ (Κ.Ι.Ο.) ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ 

(Δ.Δ..), ην νπνίν ιεηηνπξγεί απφ ην θνηλσθειέο ίδξπκα «Ννζνθνκείν ΔΡΡΙΚΟ ΝΣΤΝΑΝ» 

ηνπ Δ.Δ.. θαη είλαη θαηάιιεια εμνπιηζκέλν θαη ζηειερσκέλν κε εθπαηδεπκέλνπο ηαηξνχο ηνπ 

παξαπάλσ ηδξχκαηνο.  
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Έξγν ηνπ Κ.Ι.Ο., είλαη ε άκεζε, απξφζθνπηε, ζπλερήο θαη δσξεάλ αληαπφθξηζε ζε αηηήκαηα 

ηαηξηθψλ νδεγηψλ πινίσλ κέζσ ηειεταηξηθήο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ θαη θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο.  Γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ έξγνπ ηνπ δηαηίζεληαη νη 

δνκέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ «Ννζνθνκείνπ ΔΡΡΙΚΟ ΝΣΤΝΑΝ», ρσξίο ηελ επηβάξπλζε ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Η αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε ηα πινία, θαηά ην δπλαηφ, γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ην δειηίν αλαθνξάο πιεξνθνξηψλ πγείαο ηνπ Παξαξηήκαηνο Δ΄, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα θαηάζηαζε θαξκάθσλ θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 376/ 1995, εθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ εμαηξεηηθψο επείγνληνο ραξαθηήξα 

γηα ηηο νπνίεο πξνέρεη ε άκεζε επηθνηλσλία κε ην Κέληξν.  

Σν Γειηίν Αληαιιαγήο Ιαηξηθψλ Πιεξνθνξηψλ ηνπ Γηεζλνχο Δγρεηξηδίνπ γηα ηελ Αεξνλαπηηθή 

θαη Θαιάζζηα Έξεπλα θαη Γηάζσζε (InternationalAeronauticalandMaritimeSearchandRescue 

(IAMSAR) Manual) γίλεηαη νκνίσο απνδεθηφ. Σν παξαπάλσ δειηίν, φηαλ ζπκπιεξσζεί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηπρφλ ζπλνδεπηηθψλ ζηνηρείσλ, ηεξνχληαη εκπηζηεπηηθψο θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζεξαπείαο ησλ λαπηηθψλ. Γηα 

ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ηαηξηθψλ ζπκβνπιψλ πνπ παξέρνληαη, ην Κ.Ι.Ο. κπνξεί λα ηεξεί 

εκπηζηεπηηθά αξρεία ηαηξηθψλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, κε ηε ζπλαίλεζε ησλ 

λαπηηθψλ ζηνπο νπνίνπο ηα αξρεία αθνξνχλ. 

 

Δπζύλε ηεο Δηαηξείαο 

 

Οη λαπηηθνί πνπ εξγάδνληαη επί πινίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα πιηθήο βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο, 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην παξφλ άξζξν, απφ ηελ Δηαηξεία ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 

ζε πεξίπησζε αζζέλεηαο, ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ, πνπ επέξρεηαη ελψ ππεξεηνχλ ππφ ηνπο 

φξνπο ζχκβαζεο λαπηνιφγεζεο ή πνπ απνξξέεη απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπο ππφ απηήλ ηε 

ζχκβαζε. 

Η Δηαηξεία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ησλ λαπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηα 

πινία ηνπο ζε ζρέζε κε αζζέλεηα θαη ηξαπκαηηζκφ, πνπ επέξρεηαη κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο 

έλαξμεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία ζεσξνχληαη φηη 

έρνπλ δεφλησο παιηλλνζηεζεί, ή πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηε 

ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο ιπζεί ιφγσ αζζελείαο ή 

ηξαπκαηηζκνχ ηνπ λαπηηθνχ θαη απηφο λνζειεχεηαη εθηφο ηνπ πινίνπ δηθαηνχηαη,  εθφζνλ 

δηαξθεί ε αζζέλεηα ή ν ηξαπκαηηζκφο, λνζειεία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαηξηθήο ζεξαπείαο 
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θαη ηεο παξνρήο απαξαίηεησλ θαξκάθσλ θαη ζεξαπεπηηθψλ ζπζθεπψλ, δηαηξνθή θαη ζηέγαζε 

φηαλ λνζειεχεηαη εθηφο θαηνηθίαο ηνπ, θαζψο θαη κηζζφ, έσο φηνπ ν αζζελήο ή ηξαπκαηίαο 

λαπηηθφο αλαξξψζεη ή έσο φηνπ δηαπηζησζεί ν κφληκνο ραξαθηήξαο ηεο αζζέλεηαο ή ηεο 

αλαπεξίαο, φρη φκσο πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ κελψλ. Πξνο ππνινγηζκφ ησλ θαηά ηα παξαπάλσ 

απαηηήζεσλ επηηξέπεηαη λα ζπλνκνινγείηαη εηδηθφο κηζζφο, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε 

λαπηνιφγεζεο ή ηελ ηπρφλ ηζρχνπζα ζπιινγηθή ζχκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη 

εθαξκνγή. Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ δηαηάμεσλ 

πνπ πξνβιέπνπλ απνδεκίσζε ησλ εμ αηπρεκάησλ ζηελ εξγαζία παζφλησλ.  

Δπηπιένλ ε Δηαηξεία απαιιάζζεηαη  απφ ηελ παξαπάλσ  επζχλε  ζε ζρέζε κε: 

α. αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφ πνπ νθείιεηαη ζε πηαίζκαηνπ ίδηνπ ηνπ λαπηηθνχ. 

β. αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφ ηνπ λαπηηθνχ πνπ επήιζε γηα ιφγνπο πνπ δελ 

ζπλδένληαη κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ γηα ην πινίν.   

γ. ππάξρνπζα αζζέλεηα ή αλαπεξία πνπ απνθξχθηεθε απφ ην λαπηηθφ ζθνπίκσο 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο απαζρφιεζεο. 

Η Δηαηξεία θαηέρεη έγγξαθε απφδεημε ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιηζεο, φπσο εγγπεηηθή 

επηζηνιή ηξαπέδεο ή άιινπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζχκβαζε ή/θαη πηζηνπνηεηηθφ κε 

αιιειαζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, κέινο ηεο Γηεζλνχο Οκάδαο Αιιειαζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ 

(InternationalGroup of P&I Clubs) ή θαη άιιεο απνηειεζκαηηθέο κνξθέο αζθάιηζεο, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο γηα απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή καθξνρξφληαο 

αλαπεξίαο ησλ λαπηηθψλ ιφγσ επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο, ηξαπκαηηζκνχ ή θηλδχλνπ, φπσο 

απηή νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ νηθεία λνκνζεζία, ηε ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο ή ηελ ηπρφλ 

ηζρχνπζα ζπιινγηθή ζχκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη εθαξκνγή.ηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα ζηα παξαπάλσ έγγξαθα ζηνηρεία γηα ηα πινία πνπ εθηεινχλ 

δηεζλείο πιφεο ή πιφεο απφ ιηκέλα ή κεηαμχ ιηκέλσλ άιινπ θξάηνπο, δελ είλαη ε αγγιηθή, ην 

θείκελν απηψλ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ κεηάθξαζε ζε απηή.  

Η Δηαηξεία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θφζηνπο ησλ δαπαλψλ θεδείαο ζε πεξίπησζε 

ζαλάηνπ λαπηηθνχ πνπ επήιζε επί ηνπ πινίνπ ή ζηελ μεξά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

λαπηνιφγεζεο.  

Η Δηαηξεία απαιιάζζεηαη απφ ηελ επζχλε θάιπςεο ησλ δαπαλψλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, 

ζίηηζεο θαη ζηέγαζεο θαη ησλ εμφδσλ θεδείαο, εθφζνλ ε ελ ιφγσ επζχλε αλαιακβάλεηαη απφ 

δεκφζηεο αξρέο. Οκνίσο, ε Δηαηξεία παχεη λα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ αλάιεςε ηνπ θφζηνπο 
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αζζελνχο ή ηξαπκαηία λαπηηθνχ απφ ηε ζηηγκή πνπ ν λαπηηθφο κπνξεί λα εγείξεη απαίηεζε γηα 

ηαηξηθέο παξνρέο ζχκθσλα κε πξφγξακκα ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο αζζέλεηαο, ππνρξεσηηθήο 

αζθάιηζεο αηπρεκάησλ ή απνδεκίσζεο εξγαδνκέλσλ γηα αηπρήκαηα. Σα έμνδα θεδείαο πνπ 

θαηέβαιε ε Δηαηξεία επηζηξέθνληαη απφ αζθαιηζηηθφ ίδξπκα ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

θαηαβάιιεηαη επίδνκα θεδείαο γηα ηνλ απνζαλφληα λαπηηθφ.  

Η Δηαηξεία ή ν εθπξφζσπνο ηεο ή ν πινίαξρνο ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ αζθαιή θχιαμε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθήλνληαη επί ηνπ πινίνπ απφ αζζελείο, ηξαπκαηίεο ή 

απνζαλφληεο λαπηηθνχο θαη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζε απηνχο ή ζηνπο πιεζηέζηεξνπο 

ζπγγελείο ηνπο. 

 

Αλαθνξέο: 

ΣΑΓ Κεθ.6.8 «Ιαηξηθή παξαθνινύζεζε» 

Φόξκα C007 «Ιαηξηθή Αλαθνξά» 

Φόξκα C008 «Ηκεξνιόγην θαξκάθσλ» 

 

 

1.2.13 Γηαδηθαζίεο παξαπόλσλ επί ηνπ πινίνπ (MLC – Καλνληζκόο 5.1.5) 

θνπόο: Να παξέρεη ζηνπο λαπηηθνχο δηαδηθαζίεο παξαπφλσλ επί ηνπ πινίνπ κε ζθνπφ ηνλ 

ρεηξηζκφ φισλ ησλ παξαπφλσλ δίθαηα θαη απνηειεζκαηηθά.  

 

Η Δηαηξεία παξέρεη ζε θάζε πινίν ηεο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επί απηνχ θαη ζην 

θαηψηεξν δπλαηφ επίπεδν, δίθαηε, απνηειεζκαηηθή θαη ηαρεία δηαρείξηζε παξαπφλσλ ησλ 

λαπηηθψλ ζρεηηθψλ κε παξαβηάζεηο ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ λαπηηθψλ ζχκθσλα κε απηή. Οη δηαδηθαζίεο 

απηέο δελ πεξηνξίδνπλ ην δηθαίσκα ησλ λαπηηθψλ λα παξαπνλεζνχλ απεπζείαο ζηνλ πινίαξρν 

θαη, εθφζνλ ην ζεσξνχλ απαξαίηεην, ζε αξκφδηεο αξρέο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν πινίαξρνο 

ή νη αξρέο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο παξαπφλσλ επί ηνπ 

πινίνπ. 

 

Γελ επηβάιιεηαη θακία θχξσζε ή θάζε άιινπ είδνπο πνηλή ή δπζκελήο κεηαρείξηζε ζε λαπηηθφ 

πνπ ππνβάιιεη παξάπνλν, εθηφο εάλ είλαη πξνδήισο θαθφβνπιν ή έγηλε κε δφιν. Δπηπιένλ δελ 
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ζίγεηαη ην δηθαίσκα ηνπ λαπηηθνχ λα επηδηψμεη απνθαηάζηαζε δηα λνκίκνπ κέζνπ πνπ ζεσξεί 

θαηάιιειν.  

Παξέρεηαη απφ ηελ Δηαηξεία ή ηνλ πινίαξρν ζε φινπο ηνπο λαπηηθνχο αληίγξαθν ησλ 

δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο παξαπφλσλ πνπ εθαξκφδνληαη επί ηνπ πινίνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

θαη πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο κε ηε Γηεχζπλζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο ηνπ ΤΝΑ θαη φηαλ ε ρψξα 

θαηνηθίαο είλαη άιιε απφ ηελ Διιάδα, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο 

απηήο, ην φλνκα ηνπ πξνζψπνπ ή πξνζψπσλ επί ηνπ πινίνπ πνπ κπνξνχλ θαη επηζπκνχλ, ζε 

εκπηζηεπηηθή βάζε, λα παξέρνπλ ζηνπο λαπηηθνχο ακεξφιεπηεο ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηπρφλ 

παξάπνλα ηνπο ή αιιηψο λα ηνπο βνεζνχλ λα αθνινπζήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ππνβνιήο 

παξαπφλσλ επί ηνπ πινίνπ.   

 

Οη δηαδηθαζίεο  παξαπφλσλ επί ηνπ πινίνπ πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα: 

α. ην θαηψηεξν πξνζσπηθφ θαη νη πθηζηάκελνη Αμησκαηηθνί πξνο ππνβνιή 

παξαπφλνπ απεπζχλνληαη ζηνλ Πξντζηάκελν ηνπ θιάδνπ ηεο ππεξεζίαο ηνπο 

επί ηνπ πινίνπ, νη δε Πξντζηακέλσλ θιάδσλ απ‟ επζείαο ζηνλ Πινίαξρν.  

β. ν Πξντζηάκελνο ηνπ θιάδνπ ιακβάλνληαο ππφςε ην πεξηερφκελν ηνπ 

παξαπφλνπ, νπνηεζδήπνηε άιιεο εμεγήζεηο ή ζπγθεληξψλνληαο ζηνηρεία πνπ 

ζεσξεί αλαγθαία, επηιακβάλεηαη ζε πξψην βαζκφ ηεο ζεξαπείαο ησλ ελ ιφγσ 

παξαπφλσλ εληφο 24 σξψλ θαη, εθφζνλ νη ζπλζήθεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ 

πινίνπ δελ ην επηηξέπνπλ ή/ θαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ην ηαρχηεξν 

δπλαηφ κεηά ηελ απνθαηάζηαζε νκαιψλ ζπλζεθψλ δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ 

πινίνπ. 

γ. Δάλ ν Πξντζηάκελνο δελ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ην παξάπνλν ηνπ λαπηηθνχ θαηά 

ηξφπν πνπ λα ηνλ ηθαλνπνηεί, αλαθέξεη ην ζέκα ζηνλ Πινίαξρν, πξνθεηκέλνπ λα 

ρεηξηζζεί ην ζέκα. 

δ. Παξνπζηάζεηο πιεξψκαηνο ελψπηνλ ηνπ Πινηάξρνπ γηα ζέκαηα δηαρείξηζεο 

παξαπφλσλ, επηηξέπνληαη θαηά ηηο νξηδφκελεο απφ απηφλ ψξεο, ή ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο θαζ‟ νηαλδήπνηε ψξα. 

ε. Ο λαπηηθφο θαηά ηελ ππνβνιή παξαπφλνπ δηθαηνχηαη λα ζπλνδεχεηαη απφ άιιν 

λαπηηθφ ηεο επηινγήο ηνπο επί ηνπ πινίνπ. 
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ζη. Σα παξάπνλα θαη νη απνθάζεηο γηα ηε ζεξαπεία απηψλ θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ 

πξνο ηνχην αξρείν πνπ θέξεηαη επί πινίνπ θαη δηαηεξείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ έλα 

έηνο. Αληίγξαθν ηεο νηθείαο εγγξαθήο παξέρεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν λαπηηθφ, 

εθφζνλ ην δεηήζεη θαη ζηνλ πινηνθηήηε. 

δ. Παξάπνλν πνπ δελ κπνξεί ζεξαπεπζεί επί ηνπ πινίνπ, αλαθέξεηαη κε κέξηκλα 

ηνπ πινηάξρνπ ζηνλ πινηνθηήηε, ν νπνίνο ην ηαρχηεξν δπλαηφ θαη φρη αξγφηεξα 

απφ δεθαπέληε (15) εκέξεο κεξηκλά γηα ηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο, ζε 

δηαβνχιεπζε, εάλ είλαη αλαγθαίν, κε ηνλ ελδηαθεξφκελν λαπηηθφ ή κε φπνην 

πξφζσπν κπνξεί λα νξίζεη ν λαπηηθφο σο εθπξφζσπφ ηνπ.  

6. Σν ππφρξεν πξνο εμέηαζε παξαπφλνπ πξφζσπν κπνξεί λα παξαπέκπεη ηνλ 

παξαπνλνχκελν λαπηηθφ ζε άιιν λαπηηθφ ζην πινίν γηα λα ηνλ ζπκβνπιεχεη 

ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο.  

 

 

Όιεο νη θαηαγγειίεο θαη νη απνθάζεηο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζηε θφξκα MLC-02 “Έθζεζε 

παξαπφλσλ επί ηνπ πινίνπ” θαη έλα αληίγξαθν ηεο ζπκπιεξσκέλεο θφξκαο πξέπεη λα 

παξέρεηαη ζην λαπηηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαγγειία. Όια ηα παξάπνλα θαη ε δηαδηθαζία 

γηα ηελ επίιπζή ηνπο  πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε αξρείν επί ηνπ πινίνπ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα 

ρξφλν. 

 

Η δηαδηθαζία θαη ε θφξκα παξαπφλσλ πξέπεη λα δίλνληαη ζε θάζε λαπηηθφ. Απηή επίζεο πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο επηθνηλσλίαο κε ηελ  αξκφδηα Αξρή ηεο ζεκαίαο θαη ηε ρψξα 

δηακνλήο ηνπ λαπηηθνχ. Σν άηνκν επί ηνπ πινίνπ ν νπνίνο κπνξεί, ζε εκπηζηεπηηθή βάζε, λα 

παξέρεη ζηνπο λαπηηθνχο ακεξφιεπηεο ζπκβνπιέο ζηε θαηαγγειία ηνπο θαη λα ηνπο βνεζά ζην 

λα αθνινπζήζνπλ ηε δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη ν Τπνπινίαξρνο. 

 

Όιεο νη θαηαγγειίεο, ε εμέιημε ηνπο θαη νη ιχζεηο ηνπο ζα ζπδεηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

Δπηηξνπήο Αλαζθφπεζεο ηεο Γηνίθεζεο. 

 

Αλαθνξέο:  

Φόξκα MLC-02 “Έθζεζε Παξαπόλσλ επί ηνπ πινίνπ” (θελέο θόξκεο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζην 

πινίν) 
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Φόξκα MLC-03 “Γηαδηθαζία Παξαπόλσλ επί ηνπ πινίνπ θαη ζεκεία επηθνηλσλίαο” 

Φόξκα MLC-04 “Μεηξών θαηαγγειηώλ” 

 

1.2.14 Πιεξσκή ησλ κηζζώλ (MLC-Καλνληζκόο 2.2) 

θνπόο: Η δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πιεξσκψλ ησλ λαπηηθψλ. 

 

Οη λαπηηθνί ακείβνληαη ηαθηηθψο θαη πιήξσο γηα ηελ εξγαζία πνπ παξέρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ζπκβάζεηο λαπηνιφγεζήο ηνπο θαη ζε δηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα απφ κεληαία θαη ζχκθσλα 

κε ηελ ηπρφλ ηζρχνπζα ζπιινγηθή ζχκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη εθαξκνγή. 

 

Οη λαπηηθνί ιακβάλνπλ κεληαίσο ινγαξηαζκφ ησλ απνδνρψλ πνπ νθείινληαη θαη ησλ πνζψλ 

πνπ θαηαβιήζεθαλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κηζζψλ, ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ θαη ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, φηαλ ε πιεξσκή έγηλε ζε λφκηζκα ή κε 

ηζνηηκία δηαθνξεηηθή απφ ηε ζπκθσλεκέλε. 

 

Η Δηαηξεία ιακβάλεη κέηξα έηζη ψζηε λα παξέρεηαη ζηνπο λαπηηθνχο κέζν απνζηνιήο ηνπ 

ζπλφινπ ή ηκήκαηνο ησλ απνδνρψλ ηνπο ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ή ζηα εμαξηψκελα απφ απηνχο 

κέιε ή άιινπο λφκηκνπο δηθαηνχρνπο. Σέηνηα κέηξα ηνπιάρηζηνλ  πεξηιακβάλνπλ: 

α. ζχζηεκα πνπ παξέρεη ζηνπο λαπηηθνχο ηε δπλαηφηεηα, θαηά ην ρξφλν ζχλαςεο 

ηεο ζχκβαζεο λαπηνιφγεζεο ή θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, λα απνδψζνπλ, εάλ ην 

επηζπκνχλ, πνζνζηφ ηνπ κηζζνχ ηνπο ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηαθηά 

δηαζηήκαηα ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο κε ηξαπεδηθή κεηαθνξά ή κε παξφκνηα κέζα, 

θαη 

β. φηη ην πνζνζηφ απηφ εκβάδεηαη εγθαίξσο θαη απεπζείαο ζην πξφζσπν ή ηα 

πξφζσπα πνπ φξηζαλ νη λαπηηθνί. 

 

Οπνηαδήπνηε ρξέσζε πνζνχ γηα ηελ ππεξεζία π απνζηνιήο ηνπ ζπλφινπ ή ηκήκαηνο ησλ 

απνδνρψλ ησλ λαπηηθψλ ζηηο νηθνγέλεηεο ηνπο ζα είλαη εχινγε θαη ε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία, 

εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζε ηπρφλ ηζρχνπζα ζπιινγηθή ζχκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο 

πνπ έρεη εθαξκνγή, ζα είλαη ζχκθσλε κε απηή πνπ δεκνζηεχεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο.  
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Οη Ληκεληθέο ή Πξνμεληθέο Αξρέο παξεκβαίλνπλ ζπκθηιησηηθά γηα ηελ επίιπζε ή δηεπζέηεζε 

δηαθνξάο νηθνλνκηθήο θχζεο πνπ αλαθχπηεη εθ ηεο ζχκβαζεο λαπηνιφγεζεο κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, εθφζνλ δεηεζεί απφ απηά. Η θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην παξέκβαζε 

είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ θίλεζε δηαδηθαζηψλ ζην πιαίζην πνηληθνχ, δηνηθεηηθνχ ή/θαη 

πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ, πνπ πξνβιέπεη ε λνκνζεζία θαη ηειεί ππφ ηελ επηθχιαμε αξκνδηφηεηαο 

ησλ Διιεληθψλ δηθαζηηθψλ αξρψλ, ζηηο νπνίεο έρνπλ δηθαίσκα λα πξνζθεχγνπλ νη 

πινηνθηήηεο θαη νη λαπηηθνί. 

Καηά ηε ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ λαπηηθήο εξγαζίαο, νη νξγαλψζεηο πινηνθηεηψλ θαη 

λαπηηθψλ, φπσο θαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο λαπηνιφγεζεο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, 

ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςεηηο Οδεγίεο ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ Κψδηθα ηεο χκβαζεο θαη ηδίσο ηελ 

Οδεγία Β 2.2.. Κακία δηάηαμε ησλ παξαπάλσ Οδεγηψλ δελ ζίγεη ηνπο φξνπο ησλ ηζρπνπζψλ 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή. 

 

Με κέξηκλα ηνπ πινηάξρνπ ηεξνχληαη επί ηνπ πινίνπ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

απαηηήζεσλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ κηζζψλ ησλ λαπηηθψλ, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα ζε 

πεξίπησζε πνπ δεηεζνχλ απφ αξκφδηεο αξρέο. 

 

Σν ζχλεζεο πξφηππν σξάξην εξγαζίαο γηα ηνπο λαπηηθνχο βαζίδεηαη ζε 8 ψξεο εκεξεζίσο κε 

κία κέξα αλάπαπζεο ηελ εβδνκάδα θαη κία κέξα αλάπαπζε θαηά ηηο δεκφζηεο αξγίεο. 

Οπνηνδήπνηε εθαξκφζηκεπιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο κπνξεί λα θαζνξίζεη ζηνπο λαπηηθνχο 

θαλνληθφ σξάξην εξγαζίαο ζε βάζε φρη ιηγφηεξν επλντθή απφ απηή. Ώξεο εξγαζίαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαζ‟ ππέξβαζε ησλ θαλνληθψλ σξψλ εξγαζίαο ζεσξνχληαη ππεξσξία. Σν 

πνζνζηφ απνδεκίσζεο γηα ηηο ππεξσξίεο δελ είλαη κηθξφηεξν απφ 1,25 θνξέο απφ ην βαζηθφ 

κηζζφ αλά ψξα. Σα αξρεία ησλ ππεξσξηψλ θξαηνχληαη απφ ηνλ πινίαξρν ή έλαλ 

εμνπζηνδνηεκέλν αμησκαηηθφ νπηζζνγξάθνληαη απφ ην λαπηηθφ ζε δηαζηήκαηα φρη κεγαιχηεξα 

ηνπ κελφο. 

 

 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΜΔΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  

 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ηα αθφινπζα κέηξα έρνπλ πηνζεηεζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλερηδφκελεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο 14 ελ ιφγσ ηνκείο: 
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1. Οη δηαδηθαζίεο θαη νη ιίζηεο ειέγρνπ ηεο MLC, εθδίδνληαη, ειέγρνληαη θαη 

θσδηθνπνηνχληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ππάξρνληεο δηαδηθαζίεο ηνπ ΑΓ (πζηήκαηνο 

Αζθαινχο Γηαρείξηζεο – Safety ManagementSystem) φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζρεηηθφ 

ΑΓ. 

2. Όπνηεο παξαηεξήζεηο αλαθαιχπηνληαη απφ ηηο εζσηεξηθέο/εμσηεξηθέο επηζεσξήζεηο 

αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ην ΑΓ. 

3. Η Δηαηξεία έρεη ζεζπίζεη κηα δηαδηθαζία γηα πξνγξακκαηηζκέλνπο, ηαθηηθνχο θαη 

αλεμάξηεηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπλερηδφκελεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ MLC 2006.  Όζν είλαη εθηθηφ νη εζσηεξηθνί έιεγρνη 

γηα ηελ MLC πξνγξακκαηίδνληαη καδί κε ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο αζθαιείαο. 

 

 

 

ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ηεο MLC 

 

1.2.15 Γηθαίσκα άδεηαο (MLC – Καλνληζκόο 2.4) 

θνπόο: Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη λαπηηθνί έρνπλ επαξθή άδεηα. 

 

Οη λαπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηα πινία δηθαηνχληαη λα ιακβάλνπλ εηήζηα άδεηα κεη‟ απνδνρψλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηεο Τ.Α.3522.2/08/2013. Η εηήζηα άδεηα κεη‟ 

απνδνρψλ ππνινγίδεηαη ζηε βάζε ηνπιάρηζηνλ 2,5 εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ αλά κήλα 

εξγαζίαο, ελψ γηα δηαζηήκαηα κηθξφηεξα ηνπ κελφο ν ππνινγηζκφο γίλεηαη θαη‟ αλαινγία. Η 

δηάξθεηα θαη νη φξνη ρνξήγεζεο ηεο εηήζηαο άδεηαο κεη‟ απνδνρψλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηπρφλ 

ηζρχνπζα ζπιινγηθή ζχκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη ή/θαη ηελ ζχκβαζε 

λαπηνιφγεζεο. Η ειάρηζηε πεξίνδνο εηήζηαο άδεηαο κεη' απνδνρψλ δελ αληηθαζίζηαηαη απφ 

αληηζηαζκηζηηθφ επίδνκα, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ιήγεη ε ζρέζε εξγαζίαο 

πξηλ ηε ρνξήγεζή ηεο. 

Ο ρξφλνο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ παξαθνινχζεζε εγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο λαπηηθήο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο επί ηνπ πινίνπ ή ζε αζζέλεηα/ ηξαπκαηηζκφ ηνπ λαπηηθνχ πνπ 

λνζειεχεηαη επί πινίνπ, ππνινγίδνληαη σο κέξνο ηεο πεξηφδνπ εξγαζίαο. Οη δηθαηνινγεκέλεο 

απνπζίεο απφ ηελ εξγαζία δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εηήζηα άδεηα. 
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Τπφ ηελ επηθχιαμε ηπρφλ εηδηθφηεξσλ φξσλ ηζρχνπζαο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο λαπηηθήο 

εξγαζίαο πνπ έρεη εθαξκνγή, θάζε ζπκθσλία παξαίηεζεο απφ ην δηθαίσκα ζηε ιήςε ηεο 

εηήζηαο άδεηαο κεη‟ απνδνρψλ είλαη άθπξε θαη απαγνξεχεηαη. 

Ο ρξφλνο ιήςεο ηεο εηήζηαο άδεηαο, εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ νηθείνπο φξνπο 

ηπρφλ ηζρχνπζαο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη εθαξκνγή, νξίδεηαη απφ 

ηνλ πινίαξρν  θαηά ηελ θξίζε ηνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο ηνπ πινίνπ. Ο λαπηηθφο πνπ 

ιακβάλεη εηήζηα άδεηα αλαθαιείηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο αθξαίαο επείγνπζαο αλάγθεο θαη κε 

ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. 

Καηά ηε ζχλαςε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ λαπηηθήο εξγαζίαο, νη νξγαλψζεηο πινηνθηεηψλ θαη 

λαπηηθψλ, φπσο θαη θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο λαπηνιφγεζεο ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, 

ιακβάλνπλ δεφλησο ππφςεηηο Οδεγίεο ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ Κψδηθα ηεο χκβαζεο θαη ηδίσο ηελ 

Οδεγία Β 2.4..  

 

ηνπο λαπηηθνχο, κε ζθνπφ ηελ αλαςπρή ηνπο θαη ηελ σθέιεηα ηεο πγείαο ηνπο, ρνξεγείηαη 

άδεηα εμφδνπ ζηε μεξά απφ ηνλ πινίαξρν ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, ν νπνίνο νξίδεη θαη ηε 

δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπο, φηαλ ην πινίν βξίζθεηαη ζε ιηκέλα ή ελ νξκψ. Γηα ηε ρνξήγεζε 

ιακβάλνληαη ππφςε νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο θαη ηεο εηδηθφηεηαο ησλ λαπηηθψλ ζε 

ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ πινίνπ, θαζψο θαη νηθείνη φξνη ηπρφλ ηζρχνπζαο ζπιινγηθήο 

ζχκβαζεο λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ εθαξκφδεηαη. 

 

1.2.16 Δπαλαπαηξηζκόο (MLC-Καλνληζκόο 2.5) 

θνπόο: Η δηαζθάιηζε φηη νη λαπηηθνί κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ζηελ θαηνηθία ηνπο. 

Οη λαπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηα πινία δηθαηνχληαη αδαπάλσο γη‟ απηνχο παιηλλφζηεζε, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο θαη ππφ ηελ επηθχιαμε επκελέζηεξσλ γη‟ 

απηνχο νηθείσλ φξσλ ηπρφλ ηζρχνπζαο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη 

εθαξκνγή ή ηεο ζχκβαζεο λαπηνιφγεζεο. 

Η εηαηξείαθαηέρεη έγγξαθε απφδεημε ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιηζεο, φπσο εγγπεηηθή 

επηζηνιή ηξαπέδεο ή άιινπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ζχκβαζε ή/θαη πηζηνπνηεηηθφ κε 

αιιειαζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ, κέινο ηεο Γηεζλνχο Οκάδαο Αιιειαζθαιηζηηθψλ Οξγαληζκψλ 

(International Group of P&I Clubs) ή θαη άιιεο απνηειεζκαηηθέο κνξθέο αζθάιηζεο, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο πεξί παιηλλφζηεζεο λαπηηθψλ ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, 

εθφζνλ ηέηνηεο πθίζηαληαη. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ρξεζηκνπνηνχκελε γιψζζα ζηα παξαπάλσ 
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έγγξαθα ζηνηρεία γηα ηα πινία πνπ εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο ή πιφεο απφ ιηκέλα ή κεηαμχ 

ιηκέλσλ άιινπ θξάηνπο, δελ είλαη ε αγγιηθή, ην θείκελν απηψλ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 

κεηάθξαζε ζε απηή.  

Οη λαπηηθνί δηθαηνχληαη παιηλλφζηεζε κε δαπάλε ηνπ πινηνθηήηε ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α. θαηά ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ γλσζηνπνίεζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

πνπ δηέπνπλ ηε ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο. 

 β. φηαλ ε ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο ιπζεί: 

  αα. απφ ηνλ πινηνθηήηε, ή 

  ββ. απφ ην λαπηηθφ, θαη επίζεο 

γ. φηαλ νη λαπηηθνί δελ κπνξνχλ πιένλ λα εθηεινχλ ηα θαζήθνληά ηνπο ζχκθσλα 

κε ηε ζχκβαζεο λαπηνιφγεζεο ή δελ κπνξεί λα αλακέλεηαη λα ηα εθηειέζνπλ 

ππφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο.  

Πεξηζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη λαπηηθνί δηθαηνχληαη παιηλλφζηεζε ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν β θαη γ είλαη: 

α. αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφο ή άιιε θαηάζηαζε πγείαο πνπ απαηηεί ηελ 

παιηλλφζηεζή ηνπο, πνπ δελ νθείιεηαη ζε εθνχζηα πξάμε ή ίδηνλ ησλ λαπηηθψλ 

πηαίζκα, εθφζνλ θξηζνχλ ηαηξηθψο θαηάιιεινη λα ηαμηδέςνπλ. 

β. απψιεηα ηνπ πινίνπ. 

γ. απνβνιή ηεο Διιεληθήο ζεκαίαο. 

δ. εθπνίεζε ηνπ πινίνπ ζε δεκφζην πιεηζηεξηαζκφ. 

ε. απφιπζε γηανπνηαδήπνηε αηηία πνπ δελ δχλαηαη λα θαηαινγηζζεί ζηνπο 

λαπηηθνχο. 

ζη. εθείλεο πνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηπρφλ ηζρχνπζα ζπιινγηθή ζχκβαζε 

λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη εθαξκνγή ή ηε ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο.  

Οη λαπηηθνί δελ δηθαηνχληαη παιηλλφζηεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ: 

α. ε ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο ιχζεθε ιφγσ παξάβαζεο ησλ θαζεθφλησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ησλ λαπηηθψλ.  

β. ε ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο είρε θαηαξηηζζεί γηα νξηζκέλν πινπ ηνπ πινίνπ. 
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γ. κεηά ηελ απφιπζε ζχλαςαλ λέα ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο.   

δ. ε ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ ιπζεί πξηλ ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

έηνπο απφ ηε ζχλαςή ηεο ή πξηλ ηε ζπκπιήξσζε ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηε ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο ή ηελ ηπρφλ ηζρχνπζα ζπιινγηθή 

ζχκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη εθαξκνγή, ην νπνίν είλαη κηθξφηεξν απφ 

δψδεθα (12) κήλεο. 

Σν πξνο παιηλλφζηεζε δηθαίσκα ηνπ λαπηηθνχ λνείηαη σο δηθαίσκα απηνχ λα επηζηξέςεη ζηε 

ρψξα ηεο ηζαγέλεηαο/ θαηνηθίαο ηνπ ή ζηνλ ιηκέλα έλαξμεο  ηνπ πινπ ή ζηνλ ηφπν ππνγξαθήο 

ηεο ζχκβαζεο λαπηνιφγεζεο ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν ηφπν πνπ κπνξεί λα ζπκθσλείηε θαηά ηε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο λαπηνιφγεζεο. 

Νένη λαπηηθνί, ειηθίαο κηθξφηεξεο ησλ δεθανθηψ, πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη ζην πινίν γηα 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο (4) κήλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ηαμηδηνχ ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαη 

ζεσξεζεί πξνθαλέο θαηά ηελ θξίζε ηνπ πινηάξρνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξντζηάκελν ηεο 

ππεξεζίαο πνπ αλήθνπλ θαη θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ πινηνθηήηε, φηη δελ είλαη θαηάιιεινη 

θαη ηθαλνί γηα ην λαπηηθφ επάγγεικα, έρνπλ δηθαίσκα λα παιηλλνζηεζνχλ ρσξίο δηθή ηνπο 

επηβάξπλζε απφ ηνλ πξψην θαηάιιειν ιηκέλα, ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ Διιεληθέο πξνμεληθέο 

Αξρέο ή πξνμεληθέο Αξρέο ηεο ρψξαο εζληθφηεηαο ή θαηνηθίαο ηνπο, ψζηε λα παξέρνπλ θάζε 

αλαγθαία ζπλδξνκή γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παιηλλφζηεζεο. Δθφζνλ δελ εθπιεξνχηαη ν φξνο 

πεξί χπαξμεο ησλ αλαθεξφκελσλ πην πάλσ πξνμεληθψλ Αξρψλ θαη ε παιηλλφζηεζε ηνπ 

λαπηηθνχ θαηά ηελ θξίζε ηνπ πινηάξρνπ είλαη άκεζα αλαγθαία, απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

θαηάιιειν ιηκέλα ηεο επηινγήο ηνπ θαη ζχκθσλα κε νδεγίεο ηνπ πινηνθηήηε. Πεξί ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξά ε παξάγξαθνο απηή, θαζψο θαη ησλ ζπληξερφλησλ ιφγσλ,  ν 

πινίαξρνο ελεκεξψλεη ηελ αξρή πνπ εμέδσζε ηα έγγξαθα πνπ έδσζαλ ζηνπο λαπηηθνχο ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ εξγαζία ζηε ζάιαζζα θαη, ζε θάζε πεξίπησζε ηε Γηεχζπλζε 

Ναπηηθήο Δξγαζίαο ηνπ ΤΝΑ (Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο). 

Σν θφζηνο πνπ βαξχλεη ηνλ πινηνθηήηε γηα ηελ παιηλλφζηεζε ησλ λαπηηθψλ πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ην θφζηνο ηεο κεηαθνξάο πξνο ηνλ πξννξηζκφ πνπ επειέγε γηα ηελ 

παιηλλφζηεζε, ηεο ελδηαίηεζεο θαη δηαηξνθήο απφ ηε ζηηγκή πνπ νη λαπηηθνί θεχγνπλ απφ ην 

πινίν έσο φηνπ θζάζνπλ ζηνλ πξννξηζκφ παιηλλφζηεζεο. Ο πινηνθηήηεο έρεη ηελ επζχλε ησλ 

ξπζκίζεσλ παιηλλφζηεζεο ησλ λαπηηθψλ ησλ πινίσλ ηνπο κε θαηάιιεια θαη ηαρεία κέζα, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη γηα απνζηάζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 500 ρηιηφκεηξα, ν θαλνληθφο 
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ηξφπνο κεηαθνξάο είλαη αεξνπνξηθψο. Όηαλ ν λαπηηθφο παιηλλνζηείηαη σο κέινο πιεξψκαηνο 

δηθαηνχηαη ηεο ακνηβήο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ δηαξθνχληνο ηνπ ηαμηδίνπ. 

Δθηφο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηπρφλ ηζρχνπζα ζπιινγηθή ζχκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο 

πνπ έρεη εθαξκνγή, ην δηθαίσκα παιηλλφζηεζεο, εθηφο απηνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 

4α΄, παξαγξάθεηαη εάλ νη λαπηηθνί δελ ην αζθήζνπλ εληφο ζαξαληανθηψ (48) σξψλ απφ ην 

ρξφλν γέλεζεο ηνπ δηα δειψζεσο πξνο ηνλ πινίαξρν. 

Η Δηαηξεία δελ επηηξέπεηαη λα απαηηεί απφ ηνπο λαπηηθνχο λα θαηαβάινπλ πξνθαηαβνιή 

έλαληη ηνπ θφζηνπο ηεο παιηλλφζηεζεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο, νχηε θαη λα 

αλαθηνχλ ην θφζηνο ηεο παιηλλφζηεζεο απφ ην κηζζφ ή ηα ινηπά δηθαηψκαηα ησλ λαπηηθψλ, 

εθηφο ηεο πεξίπησζεο πνπ ν λαπηηθφο πξνέβε ζε πξάμε ή παξάιεηςε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο γεληθά ή θαηά ηελ άζθεζε εηδηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ, πνπ αληηβαίλεη ζηηο λνκηθέο ή 

εζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ, θαζψο θαη εθηφο πεξηπηψζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηπρφλ 

ηζρχνπζα ζπιινγηθή ζχκβαζε πνπ έρεη εθαξκνγή. 

Αληίγξαθν ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πεξί επαλαπαηξηζκνχ λαπηηθψλ θέξεηαη επί ηνπ πινίνπ 

θαη δηαηίζεηαη κε κέξηκλα ηνπ πινηάξρνπ ζηνπο λαπηηθνχο ζε θαηαλνεηή γιψζζα. 

 

 

1.2.17 Απνδεκηώζεηο ησλ λαπηηθώλ γηα ηελ απώιεηα ή βύζηζε ηνπ πινίνπ (MLC – 

Καλνληζκόο 2.6) 

 

ηόρνο: Να δηαζθαιίζεη φηη νη λαπηηθνί απνδεκηψλνληαη γηα ηελ απψιεηα ή βχζηζε ηνπ πινίνπ. 

 

Η απνδεκίσζε ηεο αλεξγίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε βχζηζε ή ηελ απψιεηα ηνπ πινίνπ ζα πξέπεη 

λα δνζεί γηα ηηο κέξεο θαηά ηηο νπνίεο ν λαπηηθφο παξακέλεη άλεξγνο κε ηνλ ηξφπν, φπσο 

θαηαβάιινληαη νη κηζζνί θάησ απφ ηε ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο, αιιά ε ζπλνιηθή απνδεκίσζε 

πνπ θαηαβάιιεηαη γηα νπνηνλδήπνηε λαπηηθφ πεξηνξίδεηαη ζε κηζζνχο δχν κελψλ. Οη λαπηηθνί 

έρνπλ ηα ίδηα λνκηθά κέζα γηα ηελ απαίηεζε θαη θαηαβνιή απηψλ ησλ απνδεκηψζεσλ, φπσο 

έρνπλ θαη γηα ηελ απαίηεζε ησλ θαζπζηεξνχκελσλ νθεηιψλ ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ππεξεζίαο ηνπο. 
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1.2.18 Δπζύλεο ηνπ πινηνθηήηε  (MLC – Καλνληζκόο 4.2) 

ηόρνο: Να δηαζθαιηζηεί φηη νη λαπηηθνί είλαη πξνζηαηεπκέλνη απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 

κηαο αζζέλεηαο, ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζία ηνπο. 

 

Η Δηαηξεία είλαη ππεχζπλε γηα ηε πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηελ ηαηξηθή θξνληίδα φισλ ησλ 

λαπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηα πινία ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα ειάρηζηα πξφηππα: 

(a) Η Δηαηξεία είλαη ππεχζπλε λα θαιχςεη ηα έμνδα γηα φινπο ηνπο λαπηηθνχο πνπ δνπιεχνπλ 

ζηα πινία ζηε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ πνπ ιακβάλεη ρψξα αλάκεζα ζηελ 

εκεξνκελία αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ θαη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζεσξείηαη φηη 

δεφλησο έρεη νινθιεξσζεί ν επαλαπαηξηζκφο, ή πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο 

κεηαμχ απηψλ ησλ εκεξνκεληψλ: 

(b) ε Δηαηξεία πξέπεη λα παξέρεη νηθνλνκηθή αζθάιεηα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο απνδεκίσζεο 

ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή καθξνρξφληαο αληθαλφηεηαο ησλ λαπηηθψλ ιφγσ ηξαπκαηηζκνχ, 

αζζέλεηαο ή θηλδχλνπ φπσο νξίδεηαη ζηελ εζληθή λνκνζεζία, ηε ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο ή 

ην ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο. 

(c) Η Δηαηξεία επζχλεηαη γηα ηε θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηαηξηθήο ζεξαπείαο θαη ηεο παξνρήο ησλ αλαγθαίσλ θαξκάθσλ 

θαη ζεξαπεπηηθψλ ζπζθεπψλ, θαζψο θαη ζίηηζεο θαη ζηέγαζεο, καθξηά απφ ηε θαηνηθία 

έσο φηνπ ν αζζελήο ή ν ηξαπκαηίαο λαπηηθφο έρεη αλαξξψζεη ή κέρξη ε αζζέλεηα ή 

αληθαλφηεηα έρεη δεισζεί σο κφληκνπ ραξαθηήξα, θαη  

(d) ε Δηαηξεία είλαη ππεχζπλε λα θαιχςεη ηα έμνδα ηαθήο ζηε πεξίπησζε  ζαλάηνπ πνπ 

ιακβάλεη ρψξα ζην πινίν ή ζηε ζηεξηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο. 

 

ηε πεξίπησζε πνπ ε αζζέλεηα ή ν ηξαπκαηηζκφο θαηαιήμεη ζε αληθαλφηεηα πξνο εξγαζία, ε 

Δηαηξεία είλαη ππεχζπλε: 

(a) λα θαηαβάιεη ην ζχλνιν ησλ κηζζψλ γηα φζν δηάζηεκα νη αζζελείο ή ηξαπκαηίεο λαπηηθνί 

παξακέλνπλ ζην πινίν ή κέρξη ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ λαπηηθψλ ζχκθσλα κε ηε 

παξνχζα πλζήθε (MLC 2006), θαη  

(b) λα θαηαβάιεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ κηζζψλ φπσο πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο εζληθνχο 

λφκνπο ή θαλνληζκνχο ή φπσο νξίδεηαη απφ ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ νη λαπηηθνί επαλαπαηξίδνληαη ή απνβηβάδνληαη ζηε μεξά κέρξη ηελ αλάξξσζή 

ηνπο, ή εάλ ρξνληθά πξνεγείηαη, κέρξη λα δηθαηνχληαη παξνρέο ζε ρξήκα ζχκθσλα κε ηελ 

λνκνζεζία ηνπ ελ ιφγσ Κξάηνπο. 



 

 

- 61 - 

 

 

Ο Πινίαξρνο ιακβάλεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ αθήλνπλ 

ζην πινίν νη αζζελείο, ηξαπκαηίεο ή απνζαλφληεο λαπηηθνί θαη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζε 

απηνχο ή ζηνπο ζπγγελείο ηνπο. Θα πξέπεη λα θάλεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ θάζε 

αληηθεηκέλνπ. Σπρφλ έγγξαθα, πνξηνθφιη, ρξήκαηα ή άιια αληηθείκελα ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζνχλ ζην θαηάινγν. Σπρφλ αληηθείκελα ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλα 

θαη λα επηζεκαίλνληαη γηα παξάδνζε. Καηά ηε παξάδνζε ξνχρσλ θαη άιισλ εηδψλ ν 

Πινίαξρνο ειέγρεη θάζε αληηθείκελν ζε ζρέζε κε ηνλ πίλαθα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί θαη λα 

παίξλεη απφδεημε παξαιαβήο απφ ην πξφζσπν ζην νπνίν παξαδίδνληαη. Όπνηα άιια ππάξρνληα 

ηνπ απνζαλφληα ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε παξφκνην ηξφπν. 

 

1.2.19Κνηλσληθή αζθάιηζε (MLC – Καλνληζκόο 4.5) 

ηόρνο: Η δηαζθάιηζε φηη ιακβάλνληαη κέηξα κε ζθνπφ ηελ παξνρή θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 

ζηνπο λαπηηθνχο. 

Η Δηαηξεία πιεξνί φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα θαη 

πξφλνηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάζεζεο ησλ απαηηνχκελσλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

ε φινπο ηνπο λαπηηθνχο πνπ απαζρνινχληαη ζηα πινία ηεο Δηαηξείαο παξέρεηαη θνηλσληθή 

πξνζηαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) απφ ηνπο παξαθάησ θιάδνπο: ηαηξηθή 

πεξίζαιςε, επίδνκα αζζελείαο, επίδνκα αλεξγίαο, ζχληαμε γήξαηνο, επίδνκα ζσκαηηθήο 

βιάβεο πνπ πξνήιζε θαηά ηελ απαζρφιεζε, νηθνγελεηαθφ επίδνκα, επίδνκα κεηξφηεηαο, 

ζχληαμε αλαπεξίαο θαη επηδψλησλ. Η ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο θαηαγξάθεη ηα κέζα κε ηα 

νπνία  νη δηάθνξνη θιάδνη ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο παξέρνληαη ζην λαπηηθφ απφ ηελ 

Δηαηξεία, θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη ζηε δηάζεζε ηεο Δηαηξείαο, 

φπσο λφκηκεο θξαηήζεηο απφ ηνπο κηζζνχο ησλ λαπηηθψλ, θαη εηζθνξέο ηεο Δηαηξείαο πνπ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ νξγαληζκψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα εζληθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ2ν Σξνπνπνηήζεηο ηεο MLC2006 θαη παξαδείγκαηα 

εγθαηάιεηςεο λαπηηθώλ 

 

2.1 Σξνπνπνηήζεηο ηεο MLC από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 

Η εγθαηάιεηςε ησλ λαπηηθψλ απνηειεί πξσηαξρηθφ δήηεκα γηα ηνλ λαπηηιηαθφ ηνκέα εδψ θαη 

πνιιά ρξφληα. Σα Ηλσκέλα Έζλε έρνπλ ηεθκεξηψζεη πεξηπηψζεηο 2,379 εγθαηαιειεηκκέλσλ 

λαπηηθψλ ζε 199 πινία θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε πνιινχο αθφκε ιαζξαίνπο9. Πνιινί 

απφ απηνχο δνπλ θαη εξγάδνληαη επί πινίσλ ρσξίο ακνηβή, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

θαγεηφ, λεξφ θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε. Σνλ Απξίιην ηνπ 2014, ε ζπλάληεζε ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή γηα ηνπο λαπηηθνχο, θαζψο ζπκθσλήζεθε έλαο λένο θαλφλαο 

γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO) θαη ν Γηεζλήο 

Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (IMO) απνθάζηζαλ έλαλ λέν θαλφλα επηηξέπεη ζηνπο ιηκεληθνχο 

επηζεσξεηέο λα εκπνδίδνπλ ηα πινία απφ ην λα ηαμηδεχνπλ ρσξίο αζθάιηζε ή κε εγγχεζε γηα 

λα πιεξψζνπλ γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ εγθαηαιειεηκκέλσλ λαπηηθψλ. Απηφ ην βήκα ζεσξείηαη 

αξθεηά ρξήζηκν γηα ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία ε νπνία ρεηξίδεηαη πεξίπνπ ην 90% ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ10. 

Γεδνκέλνπ φηη πνιιά ρξφληα πξηλ, έγηλαλ πνιπάξηζκεο δηεζλείο πξνζπάζεηεο ηφζν απφ ηε 

Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO) φζν θαη απφ ηνλΓηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ(ΙΜΟ), 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε εγθαηάιεηςε ησλ λαπηηθψλ. πγθεθξηκέλα, ηνλ Απξίιην ηνπ 1998, ε 

77ε ζχλνδνο ηεο λνκηθήο επηηξνπήο αζρνιήζεθε κε ην δήηεκα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αζθάιεηαο ησλ λαπηηθψλ ζε πεξηπηψζεηο εγθαηάιεηςεο, ελψ δχν ρξφληα αξγφηεξα, ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2011, εγθξίζεθε ςήθηζκα11θαη ζπλαθείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο.  

 

 

 

 

 

 

 
9 Shiptalk – The World‟s Leading Online Maritime News Service – Focus on Abandonment.  
10Ibid. 
11 Resolution A.930(22) “Guidelines on Provision of Financial Security in Cases of Abandonment of Seafarers”. Οη ελ ιφγσ θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ηέζεθαλ ζε ηζρχ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2002 
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Μεηαμχ ησλ εηψλ 2002 έσο 2006, ε θνηλή νκάδα εξγαζίαο δηνξγάλσζε πνιιέο ζπλαληήζεηο, 

ζπγθεληξψλνληαο νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εγθαηαιειεηκκέλνπ πιεξψκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

πηνζεηήζεη ε MLC ην 2006, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19 ηνπ πληάγκαηνο ηεο Γηεζλήο 

Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ILO). Σν έηνο 2013, ε MLC 2006 επηθπξψζεθε απφ 30 θξάηε πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 60% ηεο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο. Μέρξη ζήκεξα, ν αξηζκφο ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο ζχκβαζεο έθζαζε ηα 61, αληηπξνζσπεχνληαο πάλσ απφ ην 80% ηεο 

παγθφζκηαο λαπηηιηαθήο ρσξεηηθφηεηαο. Οη ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν ζηφιν έρνπλ επηθπξψζεη 

ηε Ναπηηθή χκβαζε Δξγαζίαο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο πηνζέηεζήο ηεο απφ ηε Γηεζλή 

Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO). πγθεθξηκέλα, ηα θξάηε απηά είλαη ε Ληβεξία ε νπνία ηελ 

επηθχξσζε ην 2006, νη λήζνη Marshal ην 2007 θαη ν Παλακάο ην 2009. Θα πξέπεη λα γίλεη 

γλσζηφ φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ ηεο νδεγίαο 2009 θαιεί ηα θξάηε κέιε ηεο λα 

θπξψζνπλ ηε ζχκβαζε. Η παξνχζα νδεγία αλαθεξφηαλ ζηελ εθαξκνζηέα ζπκθσλία πνπ 

ζπλήθζε απφ ηελ Έλσζε Δθνπιηζηψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (ECSA) θαη ηελ 

Δπξσπατθή Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ ζηηο Μεηαθνξέο (ETF) ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε 

λαπηηθήο εξγαζίαο ηνπ 2006 θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 1999/63 / ΔΚ. 

χκθσλα κε ηελ πξαθηηθή ηεο ΓΟΔ, ε πιεηνςεθία ησλ πκβάζεσλ θαζίζηαηαη δεζκεπηηθή γηα 

ηα θξάηε πνπ ηηο επηθχξσζαλ 12 κήλεο κεηά ηελ επηθχξσζε. Όζνλ αθνξά ηε χκβαζε 

Ναπηηθήο Δξγαζίαο ηνπ 2006, απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν πνπ θαηέζηε δεζκεπηηθή γηα ηα 

θξάηε κέιε ηεο, ππήξμε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ θαη πςειφηεξν 

επίπεδν ειέγρνπ ησλ πινίσλ απφ ηα θξάηε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζή ηνπο 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα επηζεψξεζεο ηνπ 

PARIS MOU, θαηά ηνλ πξψην κήλα εθαξκνγήο ηεο MLC ππήξραλ επηά πινία πνπ 

θξαηήζεθαλ γηα ειιείςεηο MLC απφ ηνλ αθφινπζν έιεγρν ησλ θξαηψλ ιηκέλσλ: δχν 

απαγνξεχζεηο ζηνλ Καλαδά, κία ζηε Γαλία, κία ζηε Ρσζία θαη ηξεηο ζηελ Ιζπαλία . Δθηφο 

απηνχ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 2013, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 359 θξαηήζεηο πινίσλ, 

97 εθ ησλ νπνίσλ αθνξνχζαλ παξαβηάζεηο ηεο MLC ελψ 39 είραλ πηζηνπνηεηηθφ MLC πνπ 

ιεηηνπξγνχζε σο αξρηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζπκκφξθσζεο κε ηελ ΜLC. 

 
12 There was the need of 30 ratifications in order the Maritime Labour Convention 2006 to get into force. 
13 Council Directive (2009), Directive EC 13 – Agreement on the Maritime Labour Convention. 
14 NaftikaChronika journal - http://www.naftikachronika.gr/, publication number 152. 
15 Directive 2009/13/EC – It is available on the site of the European Agency for Safety and Health at Work, 

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-related-aspects/council-directive-2009-13-ec-
agreement-on-the-maritime-labour-convention.  
16 “Seven ships detained during first month of MLC implementation” -Safety4sealog, quarterly edition, issue 06, winter 2014. 

 

http://www.naftikachronika.gr/
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-related-aspects/council-directive-2009-13-ec-agreement-on-the-maritime-labour-convention
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-related-aspects/council-directive-2009-13-ec-agreement-on-the-maritime-labour-convention
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Σνλ Απξίιην ηνπ 2014, ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηεο εηδηθήο ηξηκεξνχο επηηξνπήο17 ηεο MLC, ε 

νπνία έιαβε ρψξα ζηε Γελεχε, νξηζκέλεο ηξνπνινγίεο αθνξνχζαλ ηε ζχκβαζε πνπ εγθξίζεθε. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δεκηνπξγνχλ έλα ππνρξεσηηθφ δίθηπν ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο 

γηα ηνπο εγθαηαιειεηκκέλνπο λαπηηθνχο θαη απηνχο πνπ ππνθέξνπλ απφ ζσκαηηθέο βιάβεο ή / 

θαη απφ καθξνρξφληα αλαπεξία18. 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνδέρηεθε ηηο ηξνπνινγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ επηβνιή ηεο ζχκβαζεο 

λαπηηθήο εξγαζίαο θαη ηελ πεξαηηέξσ πξνζηαζία ησλ λαπηηθψλ. χκθσλα κε ηηο λέεο 

δηαηάμεηο, ηα πινία ζα πξέπεη λα θέξνπλ βεβαηψζεηο ή άιια έγγξαθα γηα λα απνδείμνπλ φηη 

ππάξρεη νηθνλνκηθή αζθάιεηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λαπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη επί πινίνπ19. 

Η αδπλακία παξνρήο απηήο ηεο πξνζηαζίαο κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη έλα πινίν κπνξεί λα 

θξαηεζεί ζε ιηκέλα έσο φηνπ ν έιεγρνο απφ ην θξάηνο ιηκέλα ηεο δψζεη ηελ άδεηα λα πιεχζεη 

ζηνλ επφκελν πξννξηζκφ ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17Η ηξηκεξήο επηηξνπή ηδξχεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ XIII ηεοMLC 2006. 

 
18www.seafarersrights.org.  

19 Ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2014/05/20140526_en.htm.  
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2.2  Παξαδείγκαηα εγθαηάιεηςεο ησλ λαπηηθώλ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο MLC 

 

 

Η Κνηλή Οκάδα Δξγαζίαο Δηδηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ ILO / IMO γηα ηελ επζχλε θαη ηελ 

απνδεκίσζε γηα αμηψζεηο γηα ζάλαην, ηξαπκαηηζκφ θαη εγθαηάιεηςε ησλ λαπηηθψλ (Joint 

Working Group) πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε ζην Λνλδίλν ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014, θαηά ηελ 

νπνία εθθξάζηεθε ε αλάγθε έθζεζεο πεξηπηψζεσλ εγθαηάιεηςεο αλά ηνλ θφζκν. Έηζη, ε ILO, 

ζε ζπλελλφεζε κε ηε Γξακκαηεία ηνπ ΙΜΟ, δεκηνχξγεζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη έλαο θαηάινγνο εγθαηαιεηκκέλσλ πινίσλ ζε δηάθνξα ιηκάληα ηνπ θφζκνπ. Ο 

θαηάινγνο απηφο πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λαπηηθνχο πνπ έρνπλ 

εγθαηαιεηθζεί θαη ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπο20. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα βξεη ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάπνηα πεξίπησζε εγθαηάιεηςεο, πξέπεη λα ςάμεη ζηε ιίζηα φισλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο Γηεζλήο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο 

(ILO). Οη δχν επφκελεο παξάγξαθνη είλαη θαλνληζηηθέο θαη παξνπζηάδνπλ δχν γεγνλφηα 

εγθαηάιεηςεο πνπ έιαβαλ ρψξα πξηλ θαη κεηά ηελ επηβνιή ηεο MLC αληίζηνηρα. 

πγθεθξηκέλα, ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ηφπν θαη ηελ εκεξνκελία εγθαηάιεηςεο. 

Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηζαγέλεηα ηνπ πιεξψκαηνο, ζην ιηκεληθφ θξάηνο ζην νπνίν 

ζεκεηψζεθε ε εγθαηάιεηςε θαη ζην θξάηνο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ πνπ εγθαηαιείθζεθε. Οη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εζληθφηεηα θάζε κέξνπο δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν θαη 

ζπλδένληαη ζε πςειφ επίπεδν κε ηελ εθαξκνγή ηεο MLC, θαζψο ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ ζπλζεθψλ κε ηηο νπνίεο ζπλδένληαη ηα θξάηε κέιε κε ηε ζχκβαζε θαη ησλ ρσξψλ πνπ δελ 

έρνπλ επηθπξψζεη ηελ MLC . 

 

 

 

 

 

 
20 Δίλαηδηαζέζηκνζηνsite ηνπ ILO, κεηίηιν “Database on reported incidents of abandonment of seafarers‟‟. 
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 Α. Πξηλ ηεζεί ζε ηζρύ ε MLC 

 

 

Σν 2011, πέληε ρξφληα κεηά ηελ έγθξηζε ηεο ζχκβαζεο MLC απφ ηελ Γηεζλή Οξγάλσζε 

Δξγαζίαο (ILO), ζεκεηψζεθαλ ζρεηηθά πεξηζηαηηθά εγθαηάιεηςεο ησλ λαπηηθψλ φζνλ αθνξά 

ηα πινία πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία θξαηψλ πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηε ζχκβαζε. πγθεθξηκέλα, ε 

παλακατθή ζεκαία MV Aetea Sierra εγθαηαιείθζεθε ηνλ Ινχλην ηνπ 2011 ζην ιηκάλη ηνπ 

Πεηξαηά, κε έμη λαπηηθνχο ηεο Οπθξαλίαο. Σελ 1ε Ινπιίνπ, ε Ληκεληθή Αξρή Πεηξαηψο 

πξνέηξεςε ηνλ εθνπιηζηή λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο λαπηηθνχο ηνπ πινίνπ θαη 

επίζεο ελεκέξσζε ηελ πξεζβεία ηεο ηζαγέλεηαο ησλ λαπηηθψλ. Ο επαλαπαηξηζκφο θαη ε 

πιεξσκή ησλ λαπηηθψλ εθθξεκνχζαλ έσο ηηο 18 Οθησβξίνπ 2011, φηαλ πέληε απφ ηα έμη κέιε 

ηνπ πιεξψκαηνο εγθαηέιεηςαλ ην ζθάθνο ρσξίο λα ηνπ παξαζρεζνχλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ 

αξκφδηα ιηκεληθή αξρή. Δπηπιένλ, ζρεδφλ κεηά απφ έλα ρξφλν, ζηηο 16 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2012, ν 

Οπθξαλφο ππνπινίαξρνοπαξαηηήζεθε θαη επαλαπαηξίζηεθε21. 

 

χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 2.5.2, ζρεηηθά κε ηνλ επαλαπαηξηζκφ, θάζε Μέινο ηεο Σύκβαζεο 

απαηηεί από ηα πινία πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπ λα παξέρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθή εγγύεζε γηα λα 

δηαζθαιίζνπλ όηη νη λαπηηθνί επαλαπαηξίδνληαη δεόλησο ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα. Ο εθνπιηζηήο 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηα έμνδα επαλαπαηξηζκνχ22ησλ λαπηηθψλ θαη γεληθά γηα φιεο ηηο 

θαηάιιειεο ξπζκίζεηο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ νη λαπηηθνί λα επηζηξέςνπλ ζηα ζπίηηα 

ηνπο23. ε πεξίπησζε πνπ ν εθνπιηζηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη απηέο ηηο επζχλεο, 

ηφηε ε θαηάζηαζε ηεο ζεκαίαο ή ηνπ ιηκέλα ή ε θαηάζηαζε ηζαγέλεηαο ηνπ λαπηηθνχ πξέπεη λα 

αλαιάβεη πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα λα δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ηνπ 

λαπηηθνχ24
. 

 

 

 

 

 

 

21“Database on reported incidents of abandonments of seafarers – Details for IMO8200498 (2011-06)”. 

22 Καλνληζκφοιεηηνπξγίαο2.5.1. 

23Καηεπζπληήξηα γξακκή 2.5.1 (6). 

24Πξφηππν A2.5.5 (a). 
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Οη ρψξεο ηνπ Παλακά, ηεο Οπθξαλίαο θαη ηεο Διιάδαο (ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά) είλαη θξάηε κέιε 

ηεο ΓΟΔ, ελψ ε Οπθξαλία θαη ν Παλακάο δελ είλαη κέιε ηεο ΔΔ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη 

λαπηηθνί δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ βνήζεηα νχηε απφ ην θξάηνο ζεκαίαο ηνπο 

(Παλακάο) ην νπνίν έρεη ήδε επηθπξψζεη ηελ MLC νχηε απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ειιεληθνχ ιηκέλα, 

δεδνκέλνπ φηη ην ζπγθεθξηκέλν έηνο δελ έρεη αθφκε επηθπξψζεη ηε ζχκβαζε25. Έηζη, φζνλ 

αθνξά ηνλ Παλακά θαη ηελ Διιάδα, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη πξνεγνχκελεο λαπηηθέο 

ζπκβάζεηο έσο ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο ζχκβαζεο, ελψ ε Οπθξαλία ζα πξέπεη λα 

ελεξγεί ζχκθσλα κε ηηο επηθπξσκέλεο ζπκβάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ 

λαπηηθψλ. 

 

Θεσξήζεθε φηη ν πνιχ κεγάινο αξηζκφο ησλ πθηζηάκελσλ λαπηηθψλ ζπκβάζεσλ ηεο ΓΟΔ, 

πνιιέο απφ ηηο νπνίεο είλαη πνιχ ιεπηνκεξείο, θαηέζηεζε δχζθνιν γηα ηηο θπβεξλήζεηο λα 

επηθπξψζνπλ θαη λα επηβάινπλ φια ηα πξφηππα. Πνιιά απφ ηα πξφηππα ήηαλ μεπεξαζκέλα θαη 

δελ αληαλαθινχζαλ ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ζηα πινία. Δπηπιένλ, 

ππήξμε ε αλάγθε λα αλαπηπρζεί έλα απνηειεζκαηηθφηεξν ζχζηεκα επηβνιήο θαη 

ζπκκφξθσζεο πνπ ζα βνεζνχζε ζηελ εμάιεηςε ησλ πινίσλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα 

πξφηππα θαη ζα ιεηηνπξγνχζε ζην πιαίζην ηνπ θαζηεξσκέλνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

επηβνιή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πινίσλ θαη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ 

(IMO). Μπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 

Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο πνπ επηθχξσζαλ ηε ζχκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο ζα έρνπλ 

πεξηζζφηεξα πξνλφκηα απφ ηηο άιιεο ρψξεο φηαλ ηεζεί ζε ηζρχ. Γηα παξάδεηγκα, ε Οπθξαλία, ε 

νπνία δελ έρεη αθφκε επηθπξψζεη ηε ζχκβαζε, δηαζέηεη ζεκαληηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ 

70.000.Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θξάηνο απηφ έρεη πνιπάξηζκνπο εξγαδφκελνπο ζηε ζάιαζζα θαη 

σο εθ ηνχηνπ ζα ήηαλ απαξαίηεην λα ππάξρεη κηα ζχκβαζε ε νπνία ζα ζέηεη ειάρηζηα πξφηππα 

γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. χκθσλα κε ηα ζρφιηα ηεο Έλσζεο πλδηθαιηζηηθψλ Δξγαδνκέλσλ 

ησλ Θαιάζζησλ Μεηαθνξψλ ηεο Οπθξαλίαο, ππάξρεη αλάγθε επηθχξσζεο ηεο MLC απφ ηελ 

νπθξαληθή θπβέξλεζε26. 

 

25 Η Διιάδα επηθχξσζε ηελMLCζηηο 4 Ιαλνπαξίνπ 2013. 

26 “Calls for Ukraine to sign MLC”, www.itfglobal.org – News online- . 

 

http://www.itfglobal.org/
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Γη 'απηφ, επηζηξέθνληαο ζηα πξναλαθεξζέληα, κπνξνχκε λα ηνλίζνπκε φηη ε χπαξμε ηεο MLC 

θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν ζηελ επεκεξία ησλ ρσξψλ, θαζψο 

ηνπο πξνζθέξεη αζθάιεηα κέζσ ησλ ζπκβάζεψλ ηεο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο θαη 

ζηελ επηθίλδπλε εξγαζία ησλ λαπηηθψλ. 

 

 

 

 

 

 Β. Μεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο MLC 

 

 

 

Οη ζπλζήθεο κεηά ηελ επηβνιή ηεο MLC γίλνληαη φιν θαη θαιχηεξεο φζνλ αθνξά ηελ 

αζθάιεηα ησλ λαπηηθψλ. ε ζχγθξηζε κε ην παξαπάλσ ζπκβάλ, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

αλαθεξζνχκε ζε έλα άιιν πνπ έιαβε ρψξα ηέζζεξηο κήλεο κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί πφζν απνηειεζκαηηθή θαη ρξήζηκε είλαη ε ζχκβαζεγηα 

ηνπο λαπηηθνχο. 

Σν MV Avantis 1, ειιεληθήο ζεκαίαο, εγθαηαιείθζεθε ζην ιηκάλη ηεο Γέλνβαο, ζηελ Ιηαιία 

ηελ 1ε Ινπιίνπ 2013. Σν πινίν ήηαλ επαλδξσκέλν κε 10 κέιε πιεξψκαηνο ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ, ηεο Διιάδαο, ηεο Πνισλίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο. Σν πεξηζηαηηθφ 

έγηλε γλσζηφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο θαη επηπρψο φιν ην πιήξσκα επαλαπαηξίζηεθε κε 

επηηπρία27. 

Σν θξάηνο ζεκαία - Διιάδα - είρε ήδε επηθπξψζεη ηελ MLC ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2013, ελψ ην 

θξάηνο ιηκέλα ηεο Ιηαιίαο28ηελ επηθχξσζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Όζνλ αθνξά ηελ 

ηζαγέλεηα ησλ λαπηηθψλ θξαηψλ, ε Πνισλία ππέγξαςε ηε ζχκβαζε ην 2012 ελψ ε Ρνπκαλία 

κέρξη ηφηε δελ ηελ είρε επηθπξψζεη. Όιεο νη ρψξεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ είλαη θξάηε 

κέιε ηεο ΓΟΔ ηεο ΔΔ θαη φηαλ έγηλε γλσζηή ε εγθαηάιεηςε, ε MLC ηέζεθε ζε ηζρχ. Έηζη, ζηηο 

ρψξεο πνπ ηελ επηθχξσζαλ, ε ζχκβαζε ήηαλ εθαξκφζηκε θαη νη λαπηηθνί είραλ ηελ επθαηξία 

λα είλαη πξνλνκηνχρνη απφ απηήλ. Ωο απνηέιεζκα νη λαπηηθνί επαλαπαηξίζηεθαλ κε αζθάιεηα 

θαη ρσξίο θάπνην θφζηνο γη 'απηνχο, ράξε ζηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο MLC θαη ηελ επηβνιή ηνπο,. 

 
27 “Database on reported incidents of abandonments of seafarers – Details for IMO7432305 (2013-07-01)”. 

28Η Ιηαιία ππέγξαςε ηελ MLC ζηηο 19Ννεκβξίνπ 2013 αιιά ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 19Ννεκβξίνπ 2014. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3νΑιιαγέο κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο MLC θαη ν ξόινο ησλ 

P&I Clubs 

 

3.1 Αιιαγέο κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο MLC 
 

Όπσο θαη ζην παξειζφλ, ε λαπηηιία παξακέλεη έλα απφ ηα πην επηθίλδπλα επαγγέικαηα σο 

πνζνζηφ ησλ απαζρνινπκέλσλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Nielsen θαη Roberts, κε ηίηιν 

«FatalitiesamongtheWorld’sSeafarers 1990-1994»29, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη έλαο 

κεγάινο αξηζκφο λαπηηθψλ, ζπγθεθξηκέλα 1.102 άηνκα, πέζαλαλ απφ αηηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ζαιάζζηεο θαηαζηξνθέο ζηε ζάιαζζα. Δίλαη παγθνζκίσο γλσζηφ φηη, κέρξη ζήκεξα, ππάξρεη 

έλαο κεγάινο αξηζκφο λαπηηθψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, νη νπνίνη δελ θαηάθεξαλ λα επηζηξέςνπλ 

ζηηο ρψξεο ηνπο εδψ θαη ρξφληα. Έηζη, ππάξρεη ε αλάγθε, γηα ηελ αζθάιεηα ησλ λαπηηθψλ, λα 

ππάξμνπλ νξηζκέλεο αιιαγέο ζηνλ ππάξρνληα λφκν, ηδίσο ζηηο ππάξρνπζεο ζπκβάζεηο θαη 

θαλνληζκνχο, κε ηνπο νπνίνπο νη εξγαδφκελνη ζηε ζάιαζζα λα αζθαιίδνληαη θαιχηεξα απ‟ φηη 

ζην παξειζφλ. Δθηφο απφ ηηο πνιπάξηζκεο ζπκβάζεηο πνπ αθνξνχλ δηάθνξα δεηήκαηα ησλ 

λαπηηθψλ, είλαη ηδηαίηεξεε αλάγθε λα ηξνπνπνηεζεί ε χκβαζε ΝαπηηθήοΔξγαζίαο MLC2006 

θαη λα πξνζθέξεη θαιχηεξε αζθάιεηα ζηε δσή ησλ λαπηηθψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 D. Fitzpatrick, “Seafarers Rights”, Oxford University Press, 2005 
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ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ 

 

Σν ηκήκα ηεο χκβαζεο ην νπνίν αλακέλεηαη λα ρξεηάδεηαη ελεκέξσζε, κπνξεί λα 

ηξνπνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ ηαρεία δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν XV. Η 

δηαδηθαζία απηή, ε νπνία βαζίδεηαη ζε θάπνην βαζκφ απφ ηελ δηαδηθαζία πνπ ήδε έρεη 

εδξαησζεί ζε άιιν νξγαληζκφ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ Οξγαληζκνχ 

(IMO), ζα επηηξέςεη αιιαγέο ζηνλ θψδηθα γηα λα ηεζεί ζε ηζρχ θαη λα επηθπξσζεί, γηα φιεο ή 

ζρεδφλ φιεο ηηο ρψξεο, εληφο ηξηψλ έσο ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνηείλεηαη. Απηφ 

ζα νδεγήζεη ζε κηα ζχκβαζε πνπ ζα είλαη πην ελεκεξσκέλε απφ ηελ πθηζηάκελε. 

 Ήδε ε 1
ε
 ηξνπνπνίεζε ηεο MLC, 2006 απνθαζίζζεθε ζηελ Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο(ILO) 

ην 2014 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 18 Ιαλνπαξίνπ 2017. Η ηξνπνπνίεζε αθνξά θπξίσο ζε 

απνδεκηψζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαβάιινληαη ζηνπο λαπηηθνχο ζε πεξηπηψζεηο εγθαηάιεηςεο, 

ζαλάηνπ, αλαπεξίαο, αζζελείαο ή θηλδχλνπ. 

Οη πξψηεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο γηα ηε λαπηηθή εξγαζία ηνπ 2006 (MLC 2006) πνπ 

εμαζθαιίδνπλ θαιχηεξε πξνζηαζία ησλ λαπηηθψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ζε πεξίπησζε 

εγθαηάιεηςεο, ζαλάηνπ θαη καθξνρξφληαο αλαπεξίαο, άξρηζαλ λα ηζρχνπλ ζηηο 18 Ιαλνπαξίνπ 

2017. Οη ηξνπνινγίεο εγθξίζεθαλ απφ ηε Γηεζλή πλδηάζθεςε εξγαζίαο ην 2014. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 2014 απαηηνχλ ηελ θαζηέξσζε ελφο ζπζηήκαηνο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αζθάιεηαο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη εθνπιηζηέο εμαζθαιίδνπλ απνδεκίσζε ζηνπο λαπηηθνχο 

θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζε πεξίπησζε εγθαηάιεηςεο, ζαλάηνπ ή καθξνρξφληαο αλαπεξίαο 

ιφγσ επαγγεικαηηθήο βιάβεο, αζζέλεηαο ή θηλδχλνπ. Τπνρξεσηηθά πηζηνπνηεηηθά θαη άιια 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη επί ησλ πινίσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί 

φηη ππάξρεη ην ζχζηεκα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λαπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη επί ηνπ ζθάθνπο. 

Σα μέλα πινία πνπ εηζέξρνληαη ζηνπο ιηκέλεο ησλ θξαηψλ γηα ηα νπνία ηζρχεη ε MLC 2006 ζα 

ππνβιεζνχλ ζε επηζεψξεζε γηα ζπκκφξθσζε απφ ηηο αξρέο ειέγρνπ ηνπ θξάηνπο ηνπ ιηκέλα 

θαη ζα ιεθζνχλ κέηξα ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ή ειιηπνχο ηεθκεξίσζεο. 

Αλακέλεηαη φηη απηή ε λέα απαίηεζε ηεο MLC 2006, ζα απνηξέςεη ηελ αηπρή θαηάζηαζή ησλ 

λαπηηθψλ ζην ιηκάλη γηα κεγάιεο πεξηφδνπο φηαλ νη εθνπιηζηέο εγθαηαιείπνπλ ηα πιεξψκαηά 

ηνπο ρσξίο λα πιεξψλνπλ ηνπο κηζζνχο ηνπο ή λα ηνπο επαλαπαηξίδνπλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο 

ηνπο. ην παξειζφλ, νη εγθαηαιειεηκκέλνη λαπηηθνί ζπρλά ήηαλ απξφζπκνη λα εγθαηαιείςνπλ 

ην πινίν ηνπο έσο φηνπ πσιεζεί δηθαζηηθά, γηα λα πιεξψζνπλ εθθξεκείο αμηψζεηο, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απαηηήζεσλ γηα κε ακεηβφκελνπο κηζζνχο. Σψξα, ε πιεξσκή ηέηνησλ 

απαηηήζεσλ ζα επηηαρπλζεί απφ ην ζχζηεκα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο φπσο θαη ε 

πιεξσκή εθθξεκψλ απαηηήζεσλ πξνο ηνπο λαπηηθνχο ή ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζε πεξίπησζε 

ζαλάηνπ ή καθξνρξφληαο αλαπεξίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απαζρφιεζή ηνπο. 

Απφ ηα 81 θξάηε πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηε ζχκβαζε, κφλν δχν έρνπλ εθθξάζεη επίζεκα ηε 

δηαθσλία ηνπο κε ηηο ηξνπνινγίεο ηνπ 2014. Γχν κφλν θξάηε δήηεζαλ λα αλαβάινπλ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπο έσο ηηο 18 Ιαλνπαξίνπ 2018, ελψ ηα ππφινηπα  δελ έρνπλ ππνβάιεη αθφκε 

επίζεκε δήισζε απνδνρήο. 

Δθηφο απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ άκεζσλ δεηεκάησλ πξνζηαζίαο ησλ λαπηηθψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο ζε πεξίπησζε εγθαηάιεηςεο, ζαλάηνπ θαη καθξνρξφληαο αλαπεξίαο, ε 

αλάπηπμε θαη ε ηζρχ ησλ ηξνπνινγηψλ απνδεηθλχνπλ φηη ε MLC 2006, κπνξεί λα ελεκεξσζεί 

απνηειεζκαηηθά γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ λαπηηθψλ ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. 

 

(Πεγή: in Major issues, Seafarers 18 January 2017) 

 

Η χκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο MLC 2006, δηέπεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηε ζάιαζζα θαη 

νξίδεη ειάρηζηα πξφηππα γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ επί ησλ 

πινίσλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 

Οη πινηνθηήηεο ελζαξξχλνληαη λα ειέγρνπλ ηνλ θαηάινγν ρσξψλ ηεο ΓΟΔ πνπ έρνπλ θπξψζεη 

ηε ζχκβαζε θαη λα θαηαλνήζνπλ ζε πνηεο ρψξεο είλαη εθηειεζηέο. 

 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ζηηο 20 Απγνχζηνπ 2013, ε MLC 2006 ηξνπνπνηήζεθε ηξεηο θνξέο: ην 

2014, ην 2016 θαη ην 2018. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 2014 θάιπςαλ ηηο απαηηήζεηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αζθάιεηαο γηα ηελ εγθαηάιεηςε ησλ λαπηηθψλ, ην ζάλαην θαη ηε 

καθξνρξφληα αλαπεξία. Οη ηξνπνπνηήζεηο πνπ δελ έρνπλ αθφκε ηεζεί ζε ηζρχ ή έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί πξφζθαηαείλαη νη θαησηέξσ: 

 

2016: Σξνπνπνηήζεηο ζηελ MLC 2006 

 

Οη αθφινπζεο ηξνπνινγίεο εγθξίζεθαλ απφ ηα θξάηε κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ RMI, 

ζηε δεχηεξε ζπλεδξίαζε ηεο Δηδηθήο Σξηκεξνχο Δπηηξνπήο (STC) ηεο MLC. Η ζπλάληεζε 

απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 8-10 Φεβξνπαξίνπ 2016 ζηε ΓΟΔ ζηε Γελεχε. Οη ηξνπνινγίεο 
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εγθξίζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηελ 105ε ζχλνδν ηεο Γηεζλνχο πλδηάζθεςεο Δξγαζίαο (ILC) θαη 

έρνπλ πιένλ ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηηο 8 Ιαλνπαξίνπ 2019. 

 

Παξελόριεζε θαη εθθνβηζκόο: Η θαηεπζπληήξηα γξακκή B4.3.1 ηξνπνπνηήζεθε γηα λα 

εμαζθαιίζεη φηη ε παξελφριεζε θαη ν εθθνβηζκφο θαιχπηνληαη απφ επί ηφπνπ πνιηηηθέο γηα 

ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία. 

 

ηα πιαίζηα ηεο πλφδνπ ηεο Γεληθήο πλδηάζθεςεο Δξγαζίαο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο 

Δξγαζίαο (ILC)  εγθξίζεθαλ ηξνπνπνηήζεηο ηεο χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο (MLC 2006), 

απφ εθπξνζψπνπο λαπηηιηαθψλ θξαηψλ θαη αληηπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο 

εξγνδνζίαο απφ ηνλ ρψξν ηεο Ναπηηιίαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ λαπηηθψλ ελαληίσλ ηεο 

παξελφριεζεο θαη ηνπ εθθνβηζκνχ ζηα πινία. Τηνζέηεζε, επίζεο, θαη ηξνπνπνηήζεηο κε ζηφρν 

λα θαηαζηεί δπλαηή ε παξάηαζε ηεο ηζρχνο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ λαπηηθήο εξγαζίαο θαη λα 

επζπγξακκηζηνχλ ηα έγγξαθα ηαπηφηεηαο ησλ λαπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO), φπσο ήδε  ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

 ειεθηξνληθά δηαβαηήξηα. Σα δεδνκέλα απφ ηελ ρξήζε ησλ εηθφλσλ ηνπ πξνζψπνπ ζα 

απνζεθεχνληαη ζε έλα κηθξνηζίπ,  ελψ νη λέεο ηξνπνπνηήζεηο ζα βνεζήζνπλ ηνπο λαπηηθνχο σο 

πξνο ηελ επθνιφηεξε άδεηα εμφδνπ ηνπο ζηε μεξά, ηε κεηαθίλεζή ηνπο αιιά θαη ηνλ 

επαλαπαηξηζκφ ηνπο. 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ήηαλ «παξνχζα» θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αξρηθψλ θαη κεηέπεηηα 

εληαηηθψλ ζπδεηήζεσλ, ελψ κηα ζεηξά δηαβνπιεχζεσλ κε παξεκβάζεηο απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα 

ηεο ΔΔ, νξγαλψζεθαλ κε ηα θξάηε κέιε.  

 

 

Ιζρύο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ λαπηηιηαθήο εξγαζίαο: Σν πξφηππν A5.1.3 ηξνπνπνηήζεθε ψζηε 

λα επηηξαπεί ε παξάηαζε ηζρχνο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Ναπηηθήο Δξγαζίαο γηα φρη πεξηζζφηεξν 

απφ πέληε (5) κήλεο. Απηφ ηζρχεη κφλν γηα πεξηπηψζεηο φπνπ νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ν 

έιεγρνο αλαλέσζεο πνπ απαηηείηαη απφ ην πξφηππν A5.1.3, παξάγξαθνο 2 θαη δελ κπνξεί λα 

εθδνζεί λέν πηζηνπνηεηηθφ ζην πινίν ακέζσο ιφγσ δηνηθεηηθψλ θαζπζηεξήζεσλ. Σν λέν 

πηζηνπνηεηηθφ ζα παξακείλεη ζε ηζρχ γηα πεξίνδν πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ πθηζηάκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 
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2018: Σξνπνπνηήζεηο ζηελ MLC 2006 

 

Οη αθφινπζεο ηξνπνινγίεο εγθξίζεθαλ απφ ηα θξάηε κέιε, θαηά ηελ ηξίηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

STC ηεο MLC. Η ζπλάληεζε απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23-27 Απξηιίνπ 2018 ζηε ΓΟΔ 

(ILO) ζηε Γελεχε. Οη ηξνπνινγίεο εγθξίζεθαλ ζηελ 107ε ζχλνδν ηεο ILC. Θα ηεζνχλ ζε ηζρχ 

ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2021. 

πκθσλίεο απαζρόιεζεο ησλ λαπηηθώλ: Σν πξφηππν Α2.1 ηξνπνπνηήζεθε γηα λα 

δηαπηζησζεί φηη ε ΟΔ ζα εμαθνινπζήζεη λα παξάγεη απνηειέζκαηα ελψ ν λαπηηθφο 

θξαηείηαη αηρκάισηνο ζην πινίν ή εθηφο ηνπ πινίνπ ιφγσ πεηξαηείαο ή έλνπιεο ιεζηείαο θαηά 

πινίσλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο εκεξνκελίεο ζχκβαζε. 

Μηζζνί: Σν πξφηππν 2.2 έρεη ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα δηαζθαιίζεη φηη νη SEA (Seafarers‟ 

EmploymentAgreement) ησλ λαπηηθψλ πνπ θξαηνχληαη αηρκάισηνη εμαηηίαο ηεο πεηξαηείαο ή 

ηεο έλνπιεο ιεζηείαο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηζρχνπλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πιεξσκήο 

κηζζψλ θαη άιισλ δηθαησκάησλ έσο φηνπ απειεπζεξσζεί ν λαπηηθφο θαη δεφλησο 

επαλαπαηξηζηεί ή εκεξνκελία ζαλάηνπ πξνζδηνξίδεηαη. 

Δπαλαπαηξηζκόο: Η θαηεπζπληήξηα γξακκή Β2.5.1 ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ην δηθαίσκα ησλ λαπηηθψλ γηα επαλαπαηξηζκφ δελ παχεη λα ηζρχεη εάλ 

θξαηνχληαη αηρκάισηνη εμαηηίαο πεηξαηείαο ή έλνπιεο ιεζηείαο. 

 

 

 

 

3.2 Σί θάιππηε ζην παξειζόλ? 

 

 

Δίλαη πξνθαλέο φηη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο, ε χκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο (MLC2006) 

θαιχπηεη ιηγφηεξα δεηήκαηα θαη δηαθνξεηηθά ζελάξηα φζνλ αθνξά ηελ εγθαηάιεηςε θαη ηνλ 

επαλαπαηξηζκφ ησλ λαπηηθψλ. Δηδηθφηεξα, ην Πξφηππν Α.2.5.1 ηεο χκβαζεο πξνβιέπεη φηη νη 

λαπηηθνί δηθαηνχληαη επαλαπαηξηζκφ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 Δάλ ιήμεη ε ζχκβαζε εξγαζίαο ησλ λαπηηθψλ ελψ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ 

  Όηαλ ε ζχκβαζε εξγαζίαο ησλ λαπηηθψλ ιήμεη: 

i. Απφ ηνλ εθνπιηζηή ή, 

 ii. Απφ ηνλ λαπηηθφ γηα δηθαηνινγεκέλνπο ιφγνπο 
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  Όηαλ νη λαπηηθνί δελ είλαη πιένλ ζε ζέζε λα εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο βάζεη 

ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο ηνπο ή δελ κπνξνχλ λα ηηο πξαγκαηνπνηήζνπλ ππφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. 

Η θαηεπζπληήξηα γξακκή B.2.5.1 (β) ηεο ζχκβαζεο παξέρεη πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο 

ζρεηηθά κε ηηο πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο δηθαηνχληαη λα επαλαπαηξηζηνχλ νη λαπηηθνί: 

i. ε πεξίπησζε αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ ή άιιεο ηαηξηθήο θαηάζηαζεο πνπ απαηηεί 

ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπο φηαλ δηαπηζησζεί ηαηξηθά φηη είλαη ζε ζέζε λα ηαμηδέςεη. 

ii. ε πεξίπησζε λαπαγίνπ. 

iii. ε πεξίπησζε πνπ ν εθνπιηζηήο δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίζεη λα εθπιεξψλεη ηηο 

λνκηθέο ή ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ σο εξγνδφηεο ησλ λαπηηθψλ ιφγσ 

αθεξεγγπφηεηαο, αζθάιεηαο ηνπ πινίνπ, αιιαγήο εγγξαθήο ηνπ πινίνπ ή 

νπνηνπδήπνηε άιινπ παξφκνηνπ ιφγνπ. 

iv. ε πεξίπησζε πνπ έλα πινίν θαηεπζχλεηαη πξνο δψλε πνιέκνπ, φπσο νξίδεηαη απφ 

ηνπο εζληθνχο λφκνπο ή θαλνληζκνχο ή ηηο ζπκθσλίεο απαζρφιεζεο ησλ λαπηηθψλ, 

ζηηο νπνίεο ν λαπηηθφο δελ ζπλαηλεί λα πάεη θαη 

v. ε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ή δηαθνπήο ηεο απαζρφιεζεο ζχκθσλα κε βηνκεραληθή 

απφθαζε ή ζπιινγηθή ζχκβαζε ή ηεξκαηηζκφ απαζρφιεζεο γηα νπνηνδήπνηε άιιν 

παξφκνην ιφγν. 

 

Οη δχν πξψηεο απφ ηηο αλσηέξσ πεξηζηάζεηο βξίζθνληαλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

θάιπςεο ηεο χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, ελψ νη άιιεο ηξεηο πεξηπηψζεηο ήηαλ πέξα 

απφ ην πεδίν θάιπςεο, κέρξη ην 2013. Δπνκέλσο, είλαη πξνθαλέο φηη νη απαηηήζεηο γηα 

ην θφζηνο ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ησλ λαπηηθψλ ζε απηά ηα ηξία ηα ζελάξηα πνπ 

αλαθέξζεθαλ δελ θαιχπηνληαλ πξηλ απφ ην 2013 θαη ήηαλ απαξαίηεην, εηδηθά γηα ηα 

P&I Clubsλα ππάξμνπλ αξθεηέο αιιαγέο θαη λα επεθηαζεί ην πεδίν θάιπςεο.  
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3.3 Ο ξόινο ησλ P&I Clubs γεληθά ζην πεξηερόκελν ηεο MLC 

 

Σα πέληε (5) P&I Clubs πνπ παξνπζηάδνληαη πην θάησ, ε P&I UK, ε Skuld, ε Gard, ε North 

P&I θαη ε Steamship Mutual, είλαη κέιε ηνπ IG Club30. Λεηηνπξγψληαο κε ηνλ ίδην ηξφπν, 

έρνπλ παξφκνην φξακα θαη ζηφρν, δειαδή λα θάλνπλ ην θαιχηεξν δπλαηφ γηα λα 

πξνζηαηεχζνπλ ην πιήξσκά ηνπο, ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνηεξήκαηά 

ηνπο. Ωζηφζν, ηα δχν πξάγκαηα πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην έλα Club απφ ην άιιν είλαη νη ηηκέο ησλ 

αζθαιίζηξσλ θαη ην είδνο ησλ επηζθεπψλ πνπ θάζε Club πξνζθέξεη ζηα πινία ηνπ. 

Η δσή ζηε ζάιαζζα είλαη πνιχ δχζθνιε θαη επηθίλδπλε γηα ηνπο λαπηηθνχο πάλσ ζην πινίν. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο ζπκβάζεηο πνπ αιιάδνπλ ζπλερψο γηα λαηνπο 

πξνζηαηεχζνπλ. Μία απφ ηηο ζπκβάζεηο απηέο είλαη ε χκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο 2006 

(MLC)31, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2013 θαη ζεσξήζεθε έλα πνιχ ρξήζηκν θαη ζεκαληηθφ 

φπιν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ λαπηηθψλ. Η ζχκβαζε απηή ππνρξεψλεη ηα 

θξάηε ζεκαίαο λα ζεζπίδνπλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ζηελ εζληθή ηνπο λνκνζεζία. 

Δπηπιένλ, θαζηζηά ηνπο εθνπιηζηέο ππεχζπλνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ λαπηηθψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο θαη ηεο εξγαζίαο ηνπο ζην πινίν. Όπσο δήισζε θαηά ηελ 103ε ζχλνδν 

ηεο ΓΟΔ ζηε Γελεχε, ν ArthurBowring, «νη πινηνθηήηεο έρνπλ επζύλε γηα ηνπο λαπηηθνύο 

ζύκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ξπζκίζεηο απαζρόιεζεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη 

όηαλ εγθαηαιείπνληαη νη λαπηηθνί απαηηνύλ εηδηθά λνκνζεηηθά κέηξα». 

Ωο ζπλέπεηα ηεο ζρέζεο ησλ πινηνθηεηψλ κε ηα P&I Clubs θαη ηνπ εθνπιηζηή κε ηα θξάηε 

ζεκαίαο, επηβάιιεηαη άκεζε ππνρξέσζε ζηα P&IClubs λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνπο θαλφλεο ηνπο 

γηα ηελ πξνζζήθε ησλ λέσλ απαηηήζεσλ φζνλ αθνξά ηνλ επαλαπαηξηζκφ θαη ηελ εγθαηάιεηςε 

ησλ λαπηηθψλ, απαηηήζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ P&I Clubsπξηλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο. 

Αληαπνθξηλφκελνη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πινηνθηεηψλ πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηελ MLC 2006, ηα 

P&I Clubs ελζσκάησζαλ δηαηάμεηο ζηνπο θαλφλεο ηνπο γηα ην έηνο πνιηηηθήο 2013/2014 

θπξίσο γηα λα θαιχςνπλ ηνλ επαλαπαηξηζκφ ζε πεξηπηψζεηο αθεξεγγπφηεηαο ηνπ πινηθηήηε. 

Όιαηα P&I Clubsέρνπλ εθδψζεη εγθπθιίνπο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηηο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 

θαλφλσλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπλ ηελ θάιπςε ηνπο θαη λα πξνζζέηνπλ ηα νηθνλνκηθά 

έμνδα γηα ηνλ επαλαπαηξηζκφ θαη ηελ εγθαηάιεηςε ησλ λαπηηθψλ. 
30International Group of P&I Clubs. 

31https://www.gov.uk/seafarer-working-and-living-rights. Σν πεξηερφκελν ηεο MLC είλαη δηαζέζηκν ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο ζην site ηνπ 

ILO.  

 

https://www.gov.uk/seafarer-working-and-living-rights
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4ν Η εθαξκνγή ηεο MLC ζηε λαπηηθή εξγαζία 

 

4.1 Αιιαγέο θαη ειιείςεηο ηεο MLC32 

 

Η ζχκβαζε ηνπ ILO MLC 2006 είλαη έλα θνκκάηη ηνπ ISM ην νπνίν δελ αληηπξνζσπεχεη θάηη 

θαηλνχξην αιιά νχηε θαη θάηη ξηδνζπαζηηθφ γηα ηελ εκπνξηθή λαπηηιία. Όπσο ην απνθαινχλ 

ζηειέρε ηνπ θιάδνπ είλαη έλα λνηθνθχξεκα ζε ήδε ππάξρνληεο θαλνληζκνχο θαη δηαηάμεηο πνπ 

πξνυπήξραλ εδψ θαη δεθαεηίεο απφ ηα θξάηε γηα ηα πινία πνπ έθεξαλ ηελ ζεκαία ηνπο. 

Μειεηψληαο ηελ MLC βξίζθνπκε πάξα πνιιά παξαδείγκαηα απφ παιηνχο θαλνληζκνχο αιιά 

επίζεο βιέπνπκε θαη θάπνηα θελά ηα νπνία ππάξρνπλ κέζα ζηελ ζχκβαζε θαη νη πινηνθηήηεο 

θξφληηζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ πξνο ζπκθέξνλ ηνπο ηεξψληαο βέβαηα ηνπο θαλνληζκνχο πνπ 

επέβαιε ε MLC. Έλα παξάδεηγκα επηβνιήο πξνυπάξρνληνο θαλνληζκνχ είλαη ε ηήξεζε 

εδεζκαηνινγίνπ κέζα ζηα εκπνξηθά πινία. Η ειιεληθή ζεκαία είρε απηφλ ηνλ θαλνληζκφ θαη 

κάιηζηα ν πινίαξρνο είρε ζηελ θαηνρή ηνπ θαη μερσξηζηφ εκεξνιφγην θαηαγξαθήο ησλ 

ηξνθίκσλ ηνπ πινίνπ ην νπνίν ηεξνχζε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ κάγεηξα. Η ηζρχο ηνπ κε ηα 

ρξφληα θαη ηδηαίηεξα κεηά ηελ επηβνιή ηνπ ISM, ν νπνίνο επέθεξε κεγάιν φγθν 

γξαθεηνθξαηίαο ζηα βαπφξηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ αζθάιεηα ηνπ πιεξψκαηνο, εμαζζέληζε ηφζν 

πνπ πιένλ ππήξρε ζαλ έλα έληππν κέζα ζην γξαθείν ηνπ πινηάξρνπ ρσξίο λα αζρνιείηαη 

θάλεηο κε απηφ. Σν εδεζκαηνιφγην αληηζέησο είρε πιένλ πεξάζεη ζηελ λαπηηθή πξαθηηθή θαη 

ζεσξνχηαλ δεδνκέλν. Όινη ην ηεξνχζαλ θαζαξά απφ ζέκα εκπεηξίαο πιένλ θαη φρη επεηδή ην 

επέβαιε θάπνηνο. Απηφ φκσο κε ηελ ζχκβαζε ηεο MLC άιιαμε θαη πιένλ ζηα πινία ην 

εδεζκαηνιφγην ηνηρνθνιιάηαη ζηελ ηξαπεδαξία ηνπ πινίνπ ζπλππνγξακκέλν απφ ηνλ κάγεηξα 

θαη ηνλ πινίαξρν. Σεξνχληαη αξρεία ζην πινίν θαζψο εβδνκαδηαίσο παξαθνινπζείηαη ε 

θαηάζηαζε θαη ε πιεξφηεηα ηξνθίκσλ ζηηο απνζήθεο ηνπ πινίνπ. Όια απηά επηζεσξνχληαη θαη 

αλ ην πινίν βξεζεί λα ηεξεί πξαθηηθψο αιιά θαη εγγξάθσο ηηο απαηηήζεηο ηεο MLC ηφηε 

εθδίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο ηνπ πινίνπ βάζεη ησλ θαλνληζκψλ ηεο MLC κε 

εηήζηα ηζρχ. Σα θελά ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ αθνξνχλ θπξίσο ηηο λαπηηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Όηαλ ηέζεθε ζε ηζρχ ε MLC 2006 ππήξμε κηα ζχγρπζε σο πξνο ηελ 

εξκελεία ελφο θαλνληζκνχ θαη ηέζεθε ζε ζπδήηεζε θαη απφ ηηο εηαηξίεο αιιά θαη απφ ηα 

πιεξψκαηα. Βάζεη πιένλ ηεο MLC κηα ζχκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο δελ κπνξεί λα μεπεξλά ζε 

δηάξθεηα ηνπο 12 κήλεο. ηελ αξρή απηφ κεηαθξάζηεθε απφ θάπνηνπο φηη έλαο λαπηηθφο δελ 



 

 

- 77 - 

 

κπνξεί λα κείλεη κέζα ζην πινίν πάλσ απφ 12 κήλεο θαη φηη ε εηαηξεία ζα έπξεπε λα θξνληίζεη 

ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπ πξηλ ην πέξαο απηνχ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ. Απηή ε παξεξκελεία 

νθείιεηαη ζην φηη κέρξη ηφηε ε ειιεληθή ζεκαία φξηδε κέγηζηε λαπηηθή ζχκβαζε ηνπο 6 κήλεο 

γηα ηνπο λαπηηθνχο πνπ εξγάδνληαλ ζε δεμακελφπινηα θαη 7 κήλεο γηα εθείλνπο ζηα πινία 

κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ (θνξηεγά πινία). Μεηά ην πέξαο απηνχ ηνπ ρξφλνπ ε ζχκβαζε απηή 

κεηαηξεπφηαλ ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ απηνκάησο. Απηφ ζήκαηλε φηη ε εηαηξεία πξηλ ηελ ιήμε ηεο 

ζχκβαζεο κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη ζηελ απφιπζε ηνπ λαπηηθνχ ρσξίο θακία απνδεκίσζε ή 

αλ ν λαπηηθφο επηζπκνχζε ηνλ επαλαπαηξηζκφ ρσξίο θάπνηνλ ζνβαξφ ιφγν πγείαο έπξεπε λα 

θαιχςεη ηα έμνδα ηνπ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ θαζψο θαη αληηθαηαζηάηε ηνπ. Αλ ε εηαηξεία 

ήζειε κεηά ην πέξαο απηνχ ηνπ  ρξφλνπ λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ λαπηηθφ έπξεπε λα ηνλ 

απνδεκηψζεη κε ρξεκαηηθφ πνζφ ε ηηκή ηνπ νπνίνπ εμαξηηφηαλ απφ ηελ πεξηνρή πνπ βξηζθφηαλ 

εθείλε ηελ ζηηγκή ην πινίν. Οη πινηνθηήηξηεο εηαηξείεο εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ γεληθφηεηα απηή 

ηεο λνκνζεζίαο θαη πιένλ νη ζπκβάζεηο αλαλεψλνληαη θάζε 3 κήλεο αθφκε θαη φηαλ ν λαπηηθφο 

είλαη κέζα ζην πινίν. Οπφηε φζνπο κήλεο θαη λα έρεη έλαο λαπηηθφο κέζα ζην πινίν ε ζχκβαζε 

ηνπ δελ μεπεξλά ηνπο 3 κήλεο θαη ε εηαηξεία θπκαίλεηαη κέζα ζηα φξηα ηνπ λφκνπ. Απηφ πνπ 

δεηήζεθε απφ ηελ ITF ε νπνία είλαη ε αξκφδηα αξρή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ 

θάζε κνξθήο ησλ λαπηηθψλ ήηαλ λα κεησζνχλ νη ζπκβάζεηο ζηνπο 4 κήλεο κε ζθνπφ φκσο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε ππεξεζία ηνπ λαπηηθνχ ζην λαπηηθφ ηνπ θπιιάδην θαη φρη κφλν ζηελ 

ζχκβαζε φπνηε λα ππάξρεη αλαθχθισζε ησλ πιεξσκάησλ θαη λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 

ηηο απαηηήζεηο ηελ λαπηηθήο δσήο ζε ζπλδπαζκφ κε κηα θπζηνινγηθή δσή. 

 

 

Μηα άιιε θαηλνηνκία απαξαίηεηε πνπ έθεξε ε MLC ήηαλ ε αιιαγή ησλ λαπηηθψλ ζπκβάζεσλ. 

Η ιέμε ζχκβαζε αθνξά ην ραξηί πνπ ππέγξαθε ν λαπηηθφο ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο πξηλ 

θχγεη γηα ην πινίν θαη φρη ζηελ ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο πνπ ζέζπηζε ην θξάηνο.   Πξηλ 

ηελ εθαξκνγή ηεο MLC νη λαπηηθέο ζπκβάζεηο  νξίδνληαλ απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε θαη νη 

ειιεληθέο εηαηξείεο έδηλαλ ζηνπο λαπηηθνχο λα ππνγξάςνπλ έλα απιφ ραξηί κε ηα ρξήκαηα πνπ 

ζα εηζέπξαηηε αλαιπηηθά κε ηηο ππεξσξίεο θαη ηίπνηε άιιν. Όκσο πιένλ βάζεη ηεο MLC ε 

θάζε ζχκβαζε ηνπ λαπηηθνχ αλαθέξεη ιεπηνκεξψο ηα δηθαηψκαηα ηνπ λαπηηθνχ ζε πεξίπησζε 

αζζελείαο, ηξαπκαηηζκνχ, ζαλάηνπ, γηα ηηο ψξεο εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο πνπ δηθαηνχηαη θαη 

αλαιπηηθά φια ηηο ππνρξεψζεηο αιιά θαη δηθαηψκαηα πνπ έρεη κέζα ζην πινίν ζαλ 

εξγαδφκελνο. 
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Έλα άιιν θελφ ηεο ζχκβαζεο πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ νη εηαηξείεο ήηαλ ην θνκκάηη πνπ αθνξά 

ηελ ςπραγσγία ησλ πιεξσκάησλ. χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ φια ηα πινία ζα πξέπεη λα είλαη 

εθνδηαζκέλα κε ηληεξλέη ην νπνίν ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ην πιήξσκα. Γελ φξηδε φκσο ην 

θφζηνο θαη ηελ επρέξεηα ρξήζεο ηνπ απφ ην πιήξσκα. Πνιιέο λαπηηιηαθέο αληέδξαζαλ κε ηελ 

δηθαηνινγία φηη ζα απαζρνιεί ηνπο εξγαδφκελνπο πάλσ ζην πινίν απφ ηελ εξγαζία ηνπο θαη 

απηφ κπνξεί λα έρεη επηπηψζεηο αθφκε θαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ. Η απάληεζε φκσο ηεο 

ITF ήηαλ άκεζε εθθξάδνληαο ηελ δπζαξέζθεηά ηεο γηα απηή ηελ αληίδξαζε ησλ λαπηηιηαθψλ 

εηαηξεηψλ. Η αλαθνίλσζε ηεο ήηαλ ε εμήο "Μέζα ζηα γξαθεία ησλ λαπηηιηαθψλ ην ηληεξλέη 

είλαη δσξεάλ ην ίδην ζπκβαίλεη θαη ζην ζπίηη ηνπο φηαλ γπξλνχλ κεηά ην ηέινο ηεο εξγάζηκεο 

κέξαο. Άξαγε δνπιεχεη θάλεηο;" Η απάληεζε ήηαλ θαπζηηθή θαη δελ δεκνζηεχζεθε απφ θαλέλα 

ειιεληθφ κέζν γηα επλφεηνπο ιφγνπο αθνχ νη Έιιελεο εθνπιηζηέο έρνπλ ηελ θπξηαξρία πάλσ 

ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία θαη ζα είρε κεγάιν αληίθηππν. Όια ηα μέλα κέζα δεκνζίεπζαλ 

επηζήκσο ηελ δήισζε θαη έηζη απνζχξζεθε άκεζα ην αίηεκα ησλ λαπηηιηαθψλ. Παξ' φια απηά 

θπζηθά δελ κπνξνχζαλ λα ππνρσξήζνπλ έηζη απιά θαη λα ζπκθσλήζνπλ. Καζπζηέξεζαλ φιεο 

νη ειιεληθέο  εηαηξείεο ηελ ηνπνζέηεζε ηληεξλέη ζηα πινία θαη φηαλ απηφ ηνπνζεηήζεθε 

θφζηηδε θαη θνζηίδεη κέρξη θαη ζήκεξα ηφζν αθξηβά πνπ ε ρξήζε ηνπ είλαη αζχκθνξε γηα ηνλ 

νπνηνδήπνηε κέζα ζην πινίν. Απηφ είλαη θαη ην θελφ πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ νη ειιεληθέο 

εηαηξείεο κέζα ζηα πινία ην φηη δειαδή ν θαλνληζκφο δελ νξίδεη κε ιεπηνκέξεηεο ηελ ρξήζε 

θαη ηελ ηηκή ηνπ ίληεξλεη κέζα ζηα πινία. 

 

Δπίζεο ε ζχκβαζε ηεο MLC αλαβάζκηζε πνιχ ην θνκκάηη ηνπ ISM πνπ αλαθεξφηαλ ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο πγηεηλήο (health and hygiene) κέζα ζηα πινία. Μηιψληαο φκσο γηα 

ηνκείο πγηεηλήο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ζηα πινία ηεο θξνπαδηέξαο θαη ηεο αθηνπινΐαο 

πνπ είραλ λα θάλνπλ απνθιεηζηηθά κε ηελ κεηαθνξά αλζξψπσλ νη εθαξκνγέο ηεο MLC είραλ 

ηεζεί πνιιά ρξφληα πξηλ απφ ηνλ ίδην ηνλ ISM θαη επηζεσξνχληαλ επηκειψο απφ ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο αιιά θαη ηνπο ηνπηθέο αξρέο. ηα ππφινηπα φκσο είδε πινίσλ φπνπ ην κφλν 

έκςπρν δπλακηθφ ήηαλ ην πιήξσκα νη ζπλζήθεο ππφθεηληαλ ζηελ δηάζεζε ησλ αμησκαηηθψλ 

θαη ηνπ πιεξψκαηνο θνπδίλαο. Η MLC ινηπφλ επέβαιε θαλνληζκνχο γηα ηελ ζηνηβαζία ησλ 

θαγεηψλ ζηηο απνζήθεο ηνπ πινίνπ αιιά θαη ζηα ςπγεία θαη επίζεο γηα ηελ ρξήζε αθφκα θαη 

ησλ καραηξηψλ απφ ην  κάγεηξα αιιά θαη ηνλ ρψξν πνπ ζα θφβεη ην θάζε θαγεηφ. Δλψ πξηλ 

κεξηθά ρξφληα έλα καραίξη ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ςάξη, θξέαο, ιαραληθά πιένλ ε MLC ηα νξίδεη 

κε θαηεγνξίεο αιιά θαη κε ρξσκαηηζκφ αλάινγα κε ηελ ρξήζε. Πξηλ ηελ MLC ε κφλε ρψξα 

πνπ έδηλε βαξχηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο πγηεηλήο κέζα ζηα πινία κε βαξχηαηεο πνηλέο ήηαλ ε 
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Απζηξαιία ε νπνία εθδίδεη αθφκε θαη πηζηνπνηεηηθφ γηα ηα πινία πνπ αθνινπζνχζαλ ηνπο 

θαλνληζκνχο. 

 

Κιείλνληαο ην θεθάιαην ησλ αιιαγψλ θαη ησλ ειιείςεσλ ηεο MLC δηαπηζηψλνπκε φηη είλαη 

κηα ζχκβαζε "λεπηαθήο" αθφκε κνξθήο ελλνψληαο φηη αθφκε εμειίζζεηαη θαη βειηηψλεηαη. 

Απηφ ζπκβαίλεη κε νπνηνδήπνηε θαλνληζκφ ή ζχκβαζε θαζψο ε λαπηηιία θαη νη εμειίμεηο 

ηξέρνπλ θαη αιιάδνπλ κε γνξγνχο ξπζκνχο. Σν 1990 ζηελ λαπηηιία γλψξηδαλ ην GPS θαη 

ζήκεξα κηιάκε γηα ίληεξλεη θαη ειεθηξνληθνχο ράξηεο. Πνιινί λαπηηθνί έδεζαλ απηή ηελ 

εμέιημε θαη πξνζαξκφζηεθαλ κε ηα ρξφληα. Έηζη ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο θαλνληζκνχο. 

Δμειίζζνληαη θαη πξέπεη λα αιιάδνπλ φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. Η MLC ήηαλ απαίηεζε ηεο 

λαπηηθήο θνηλφηεηαο θαη φρη ηεο λαπηηιηαθήο θαη δπζηπρψο παξαηάζεθε ηφζα ρξφληα πνπ 

έθηαζε ζε ζεκείν λα κελ ππάξρεη άιιε ιχζε ψζηε νη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο λ‟ απνδερηνχλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ. Οη θνηλσλίεο πξνρσξνχζαλ κπξνζηά, 

αλαπηχζζνληαλ θαη πνιινί είραλ ηελ απαίηεζε λα βξίζθνπλ θαηλνχξηνπο λαπηηθνχο λα 

δνπιεχνπλ κέζα ζε εμαζιησηηθέο ζπλζήθεο κε κφλε πξφθαζε φηη νη παιηφηεξνη λαπηηθνί 

άληεραλ θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο. Πξηλ 30 ρξφληα επηθνηλσλνχζαλ κε γξάκκαηα κε ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ έθαλαλ 3 κήλεο λα θηάζνπλ θαη ζήκεξα πνπ ππνηίζεηαη ε ηερλνινγία φηη 

εμειίρζεθε νη λαπηηθνί παιεχνπλ λα δηεθδηθήζνπλ ην ίληεξλεη ζαλ λα είλαη εθείλνη ππαίηηνη γηα 

ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. 

 
32  Πξνζσπηθή πλέληεπμε κε Πινίαξρν Α‟ ηάμεσο Δ.Ν.:Δκκαλνπήι Ι. ηαθπιαξάθε. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5ν ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

5.1 πκπέξαζκα 

 

Η εξγαζία απηή επηρεηξήζεθε λα πξνζειθχζεη ηελ πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε ζηε χκβαζε 

Ναπηηθήο Δξγαζίαο (MLC 2006) , ζηε δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ηεο θαζψο θαη ζην δήηεκα ησλ 

λέσλ απαηηήζεσλ ηεο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εγθαηάιεηςεο θαη ηνπ επαλαπαηξηζκνχ ησλ 

λαπηηθψλ.Η αλζξψπηλε δσή είλαη ε ζεκαληηθφηεξε πηπρή ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, 

έρνληαο θαηά λνπ φηη ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο ζπκβάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε απηήλ, κε ηε 

ζχκβαζε SOLAS, ε νπνία αθνξά ηελ αζθάιεηα ηεο δσήο ζηε ζάιαζζα, ε νπνία είλαη, κεηαμχ 
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άιισλ, ε θνξπθαία ζχκβαζε. Ο ΙΜΟ έρεη εγθξίλεη πεξηζζφηεξεο απφ 40 ζπκβάζεηο θαη 

πξσηφθνιια πνπ εθαξκφδνπλ πξφηππα πνπ εγγπψληαη ηελ πξνζηαζία ησλ λαπηηθψλ ζηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο.  

 

Σν αλζξψπηλν ζηνηρείν, φπσο είρε νλνκαζηεί ζηνλ ΙΜΟ, έιαβε ξεηή αλαγλψξηζε απφ ηε 

πλέιεπζε ηνπ ΙΜΟ θαηά ηελ 20ε ζχλνδν ηνπ Ννεκβξίνπ 1997, φηαλ ςεθίζηεθε ην ςήθηζκα 

A.850 (20) 32 γηα ην αλζξψπηλν ζηνηρείν, ην φξακα θαη ηηο αξρέο. 

Απφ ηε κηα πιεπξά, ππάξρνπλ εθείλνη πνπ εξγάδνληαη ζηελ μεξά, ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηφζν ηεο εηαηξείαο φζν θαη 

γηα ηε ιχζε θαζεκεξηλψλ δεηεκάησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηεο 

εηαηξείαο θαη ηνπ πινίνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ εθείλνη πνπ εξγάδνληαη ζην πινίν, 

νη λαπηηθνί, νη νπνίνη πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ δχζθνιεο πεξηζηάζεηο, θαζψο ε δσή ζηε 

ζάιαζζα είλαη πνιχ επηθίλδπλε ιφγσ ελφο πηζαλνχ αηπρήκαηνο ή άιισλ παξαγφλησλ πνπ 

κπνξνχλ λα ζπκβνχλ, φπσο ν θαθφο θαηξφο ή κηα αζζέλεηα πνπ κπνξεί λα έρεη δπζκελείο 

επηπηψζεηο ζην έξγν ηνπο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε ζαιάζζηα δσή είλαη επηθίλδπλε, 

ππάξρνπλ νξηζκέλα πξφηππα πνπ ζα σθειήζνπλ ηνπο λαπηηθνχο, φπσο ηα πξφηππα ζρεηηθά κε 

ηηο ψξεο εξγαζίαο θαη ηελ επάλδξσζε, ηε ζηέγαζε ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηελ ηαηξηθή 

πεξίζαιςε33. Δπηπιένλ, νη λαπηηθνί είλαη πνιχ καθξηά απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ηνπο ζπγγελείο 

ηνπο θαη γεληθά απφ ηηο ρψξεο ηνπο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ 

ζθιεξά θαη λα θεξδίζνπλ ηα δηθά ηνπο ρξήκαηα. Δπνκέλσο, πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη ππάξρεη 

έλαο βαζηθφο λφκνο πνπ ηνπο πξνζηαηεχεη ππφ ηηο αλσηέξσ ζπλζήθεο θαη φηη είλαη 

αζθαιηζκέλνη κε ηηο ζπκβάζεηο ηνπο, γλσζηέο σο "δηθαηψκαηα ησλ λαπηηθψλ". Τπάξρνπλ 

πνιπάξηζκεο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ζπγθεθξηκέλα πάλσ απφ ην έλα ηέηαξην ησλ ζπκβάζεσλ 

πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηελ Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO)34,ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο θαη 

ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη εξγαζίαο ησλ λαπηηθψλ, ζρεηηθά κε ηα πξφηππα ζηνλ ηνκέα ηεο 

λαπηηιίαο θαη ηνπο φξνπο απαζρφιεζεο ησλ λαπηηθψλ. Σα λαπηηθά πξφηππα εξγαζίαο κπνξνχλ 

είηε λα πξνζηαηεχζνπλ ηνλ λαπηηθφ ζηελ αηνκηθή ηθαλφηεηα ηνπ λαπηηθνχ σο εξγαδφκελν είηε 

σο κέξνο κηαο νκάδαο εξγαδνκέλσλ ζε επηθίλδπλε θαηνρή.  

 

 

33Σν ςήθηζκα απηφ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηνπο λαπηηθνχο. 

 
34 D. Fitzpatrick, “Seafarers Rights”, Oxford University Press, 2005. 

35Ibid. 
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Η ζχκβαζε γηα ηε λαπηηθή εξγαζία ηνπ 2006 (MLC) απνηειεί έλα νξφζεκν γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ λαπηηθψλ, δεδνκέλνπ φηη ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ζε έλα ζπκβαιιφκελν 

κέξνο, δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηνλ λαπηηιηαθφ ηνκέα θαη εθαξκφδεηαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν, εμαζθαιίδνληαο αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο γηα ηνπο λαπηηθνχο 

ζην πινίν. Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη, κνινλφηη ε MLC ηέζεθε ζε ηζρχ ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

θαηάθεξε λα επηηχρεη πςειφ επίπεδν επηηπρίαο φζνλ αθνξά ην επίπεδν επηθχξσζεο πνπ αθνξά 

ζρεδφλ ην 80% ηνπ ζηφινπ. Δθηφο απφ απηφ, ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα επηζεψξεζεο PSC ηνπ 

PARIS MOU, ππήξραλ 359 θαηαζρέζεηο πινίσλ απφ ηα νπνία ηα 97 αθνξνχζαλ ειιείςεηο 

MLC. Η εθαξκνγή ηεο χκβαζεο λαπηηθήο εξγαζίαο ηνπ 2006 δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ εγθαηάιεηςεο θαη επαλαπαηξηζκνχ ησλ λαπηηθψλ, θαζψο κεηά 

ηελ εθαξκνγή ηεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα θαιχπηνληαη νη λαπηηθνί ζε πεξίπησζε 

αθεξεγγπφηεηαο ηνπ πινηνθηήηε, έλα ζπγθεθξηκέλν ζελάξην πνπ δελ θαιχπηνληαλ πξηλ απφ ην 

2013. Δπίζεο, ράξε ζηελ πξφζθαηε έγθξηζε ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηεο πλέιεπζεο, νη λαπηηθνί 

γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαιπκκέλνη απφ ην λφκν ηνπο θαη είλαη πην ελεκεξσκέλνη 

ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

 

Οη πινηνθηήηεο θαη ηα θξάηε ζεκαίαο πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηε ζχκβαζε ππνρξενχληαη λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε φιεο απηέο ηηο λέεο απαηηήζεηο, ελψ ηα P&I Clubs είλαη επίζεο 

ππνρξεσκέλα λα πξνβνχλ ζηηο δηθέο ηνπο ηξνπνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα επηθέξνπλ απηέο ηηο 

αιιαγέο ζηνπο δηθνχο ηνπο θαλφλεο θαη λα παξάζρνπλ θαιχηεξε θάιπςε γηα πειάηεο. Ωζηφζν, 

είλαη πξνθαλέο φηη ππάξρνπλ πνιιέο ειιείςεηο θαη θελά φζνλ αθνξά ηε ζχκβαζε λαπηηθήο 

εξγαζίαο, γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ νξηζκέλνη πνπ ζεσξνχλ φηη ν νξηζκφο ηνπ λαπηηθνχ είλαη 

ιίγν επξχο θαη δελ δηεπθξηλίδεηαη πνιχ. ην κέιινλ, ηα δεηήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ 

βειηίσζε ζα επηιπζνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην πςειφηεξν επίπεδν αζθάιεηαο θαη 

αζθάιηζεο ησλ λαπηηθψλ. 
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https://pavlakis-moschos.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B7%CF%83-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%BD%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83-2006-mlc-2006/?lang=el
http://logbook.gr/eisagogi-stin-mlc-2006/
https://www.register-iri.com/maritime/mlc-2006/?fbclid=IwAR2yYec6PsZf4WXVRfsOYGAMNk2CdPKuNxvPnSDuA3ZKubu2DNC0KJ2Pf-E
https://www.register-iri.com/maritime/mlc-2006/?fbclid=IwAR2yYec6PsZf4WXVRfsOYGAMNk2CdPKuNxvPnSDuA3ZKubu2DNC0KJ2Pf-E
https://www.register-iri.com/maritime/mlc-2006/?fbclid=IwAR2yYec6PsZf4WXVRfsOYGAMNk2CdPKuNxvPnSDuA3ZKubu2DNC0KJ2Pf-E
https://www.naftikachronika.gr/2016/06/21/h-diethnis-organosi-ergasias-egkrinei-nomothetikes-paremvaseis-enantion-tou-bullying-sta-ploia/?fbclid=IwAR27Op2S1KehaTzOsE3rUbn6-Ksbra8Zl2k6tMT1g_JF_eWReuzEuExhhOQ
https://www.naftikachronika.gr/2016/06/21/h-diethnis-organosi-ergasias-egkrinei-nomothetikes-paremvaseis-enantion-tou-bullying-sta-ploia/?fbclid=IwAR27Op2S1KehaTzOsE3rUbn6-Ksbra8Zl2k6tMT1g_JF_eWReuzEuExhhOQ
https://www.naftikachronika.gr/2016/06/21/h-diethnis-organosi-ergasias-egkrinei-nomothetikes-paremvaseis-enantion-tou-bullying-sta-ploia/?fbclid=IwAR27Op2S1KehaTzOsE3rUbn6-Ksbra8Zl2k6tMT1g_JF_eWReuzEuExhhOQ
https://www.naftikachronika.gr/2016/06/21/h-diethnis-organosi-ergasias-egkrinei-nomothetikes-paremvaseis-enantion-tou-bullying-sta-ploia/?fbclid=IwAR27Op2S1KehaTzOsE3rUbn6-Ksbra8Zl2k6tMT1g_JF_eWReuzEuExhhOQ
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312331
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312331
https://www.classnk.or.jp/hp/en/activities/statutory/mlc/flag/index.html
https://www.gov.uk/seafarer-working-and-living-rights
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_090250.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_090250.pdf


 

 

- 83 - 

 

 https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-

provisions/osh-related-aspects/council-directive-2009-13-ec-agreement-on-the-maritime-

labour-convention 

 www.seafarers.org 

 www.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2014/05/20140526_en.ht 

 https://www.yen.gr/documents/20182/136551/1428ISM1695.pdf/dc09f5e1-781a-4b1a-

aae7-dceb74dd6ad5 

 http://www.itfglobal.org/itf-africa/news-online.cfm/newsdetail/9552 

 http://wmu.se/news/abandonment-seafarers-and-ships-public-lecture-wmu 

 http://www.igpandi.org/ 

 

 

 

ΑΛΛΔ ΠΗΓΔ   

 

 Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία 

 Πξνζσπηθή πλέληεπμε κε Πινίαξρν Α‟ ηάμεσο Δ.Ν.: Δκκαλνπήι Ι. ηαθπιαξάθε  

 ΝαπηηιηαθέοΔηαηξείεο (Eurotankers Inc., Alpha Marine Shipping) 

https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-related-aspects/council-directive-2009-13-ec-agreement-on-the-maritime-labour-convention
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-related-aspects/council-directive-2009-13-ec-agreement-on-the-maritime-labour-convention
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-related-aspects/council-directive-2009-13-ec-agreement-on-the-maritime-labour-convention
http://www.seafarers.org/
http://www.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2014/05/20140526_en.ht
https://www.yen.gr/documents/20182/136551/1428ISM1695.pdf/dc09f5e1-781a-4b1a-aae7-dceb74dd6ad5
https://www.yen.gr/documents/20182/136551/1428ISM1695.pdf/dc09f5e1-781a-4b1a-aae7-dceb74dd6ad5
http://www.itfglobal.org/itf-africa/news-online.cfm/newsdetail/9552
http://wmu.se/news/abandonment-seafarers-and-ships-public-lecture-wmu
http://www.igpandi.org/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Παξάξηεκα Ι. «Καηάινγνο ρσξώλ πνπ έρνπλ επηθπξώζεη ηελ MLC έσο ζήκεξα» 

 

Country Dateofratification EntryintoforceDate 

Albania 28/10/2016 28/10/2017 

Algeria 22/07/2016 22/07/2017 

AntiguaandBarbuda 11/08/2011 20/08/2013 

Argentina 28/05/2014 28/05/2015 

Australia 21/12/2011 20/08/2013 

Bahamas 11/02/2008 20/08/2013 

Bangladesh 06/11/2014 06/11/2015 

Barbados 20/06/2013 20/06/2014 

Belgium 20/08/2013 20/08/2014 

Belize 08/07/2014 08/07/2015 

Benin 13/06/2011 20/08/2013 

BosniaandHerzegovina 18/01/2010 20/08/2013 

Bulgaria 12/04/2010 20/08/2013 

CaboVerde 06/10/2015 06/10/2016 

Canada 15/06/2010 20/08/2013 

Chile 28/02/2018 28/02/2019 

China, People'sRepublicof 12/11/2015 12/11/2016 

China, HongKong 06/08/2018 20/12/2018 

Congo, Republicof 07/04/2014 07/04/2015 

Croatia 12/02/2010 20/08/2013 

Cyprus 20/07/2012 20/08/2013 

Denmark 23/06/2011 20/08/2013 

Djibouti 20/07/2018 20/07/2019 

Estonia 05/06/2016 05/06/2017 

Fiji (pending) 21/01/2013 

 Finland 09/01/2013 09/01/2014 
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France 28/02/2013 28/02/2014 

Gabon 12/05/2011 25/09/2015 

Gambia 09/11/2018 09/11/2019 

Germany 16/08/2013 16/08/2014 

Ghana 16/08/2013 16/08/2014 

Greece 04/01/2013 04/01/2014 

Grenada 12/11/2018 12/11/2019 

Honduras 06/06/2016 06/06/2017 

Hungary 31/07/2013 31/07/2014 

India 09/10/2015 09/10/2016 

Indonesia 12/06/2017 12/06/2018 

Iran 11/06/2014 11/06/2015 

Ireland 21/07/2014 21/07/2015 

Italy 19/11/2013 19/11/2014 

Japan 05/08/2013 05/08/2014 

Jordan 27/04/2016 27/04/2017 

Kenya 31/07/2014 31/07/2015 

Kiribati 24/10/2011 20/08/2013 

Korea, Republicof 09/01/2014 09/01/2015 

Latvia 12/08/2011 20/08/2013 

Lebanon 09/03/2018 09/03/2019 

Liberia 07/06/2006 20/08/2013 

Lithuania 20/08/2013 20/08/2014 

Luxembourg 20/09/2011 20/08/2013 

Malaysia 20/08/2013 20/08/2014 

Malta 22/01/2013 22/01/2014 

MarshallIslands 25/09/2007 20/08/2013 

Mauritius 30/05/2014 30/05/2015 

Mongolia 01/09/2015 01/09/2016 

Montenegro (pending) 03/02/2015 

 Morocco 10/09/2012 10/09/2013 

Myanmar 25/05/2016 25/05/2017 
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Netherlands 13/12/2011 20/08/2013 

NewZealand 09/03/2016 09/03/2017 

Nicaragua 20/12/2013 20/12/2014 

Nigeria 18/06/2013 18/06/2014 

Norway 10/02/2009 20/08/2013 

Palau 29/05/2012 20/08/2013 

Panama 06/02/2009 20/08/2013 

Philippines 20/08/2012 20/08/2013 

Poland 03/05/2012 20/08/2013 

Portugal 12/05/2016 12/05/2017 

Romania 24/11/2015 24/11/2016 

Russia 20/08/2012 20/08/2013 

SaintKittsandNevis 21/02/2012 20/08/2013 

Saint Vincent and the 

Grenadines 
09/11/2010 20/08/2013 

Samoa 21/11/2013 21/11/2014 

Serbia 15/03/2013 15/03/2014 

Seychelles 07/01/2014 07/01/2015 

Singapore 15/06/2011 20/08/2013 

Slovakia 17/05/2018 17/05/2019 

Slovenia 15/04/2016 15/04/2017 

SouthAfrica 20/06/2013 20/06/2014 

Spain 04/02/2010 20/08/2013 

SriLanka 12/01/2017 12/01/2018 

Sweden 12/06/2012 20/08/2013 

Switzerland 21/02/2011 20/08/2013 

Thailand 07/06/2016 07/06/2017 

Togo 14/03/2012 20/08/2013 

Tunisia 05/04/2017 05/04/2018 

Tuvalu 16/02/2012 20/08/2013 

UnitedKingdom (UK) 07/08/2013 07/08/2014 

VietNam 08/05/2013 08/05/2014 
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Παξάξηεκα ΙΙ. Πηζηνπνηεηηθό Ναπηηθήο Αζθάιηζεο (Παξάδεηγκα Ληβεξίαο) 
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Παξάξηεκα ΙΙΙ. Πηζηνπνηεηηθό Ναπηηθήο Αζθάιηζεο (Παξάδεηγκα Ληβεξίαο) 
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Παξάξηεκα IV. Πηζηνπνηεηηθό Ναπηηθήο Δξγαζίαο 
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Παξάξηεκα V. Τπόδεηγκα ύκβαζεο Ναπηνιόγεζεο(Model Format For Seafarer 

Employment Agreement) 
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