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Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

Πεξίιεςε 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ήηαλ λα κειεηήζεη  ηα δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πξφβιεκα ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ θαη ηελ Διιάδα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηε κείσζε  ηεο δήηεζεο ηνπ θαηψηεξνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ην 

ζεκαληηθφ έιιεηκκα  αμησκαηηθψλ, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ 

Δπξσπαίσλ θαη Διιήλσλ λαπηηθψλ απφ αιινδαπνχο λαπηηθνχο ρακειφηεξνπ θφζηνπο, ηελ 

ρακειή πξνζέιθπζε λέσλ ζηα λαπηηθά επαγγέικαηα ιφγσ ηεο θνηλσληθήο απαμίσζεο ησλ 

επαγγεικάησλ απηψλ, θαζψο θαη απφ ην πνιχπινθν θαη αζαθέο πιαίζην ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ πνπ επηθξαηνχζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη έσο ηελ 

εθαξκνγή ην 2013 ηεο χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο (MLC) 2006. Ζ χκβαζε απηή 

θαζνξίδεη έλα εληαίν πιαίζην ειάρηζησλ πξνηχπσλ θαη ζπλζεθψλ λαπηηθήο εξγαζίαο θαη 

δηαβίσζεο, ην νπνίν  απνηειεί ηε βάζε γηα ηηο ζπκβάζεηο λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ 

εθαξκφδνληαη ηφζν ζε πινία ππφ ζεκαίεο θξαηψλ –κειψλ ηεο ΔΔ, φζν θαη ζε πινία ππφ 

ζεκαίεο επθαηξίαο, εθφζνλ ην θξάηνο ηεο ζεκαίαο ηελ νπνία θέξεη ην πινίν έρεη επηθπξψζεη 

ηελ MLC 2006. ηε ζπλέρεηα ε εξγαζία επηθεληξψζεθε ζηελ αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ησλ 

φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ εθαξκφδνληαη θαη αλ νη ζπκβάζεηο απηέο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ, ζπλέβαιαλ 

ζηελ αλαηξνπή ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ 

ζηηο λαπηηθέο ζρνιέο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο ησλ αμησκαηηθψλ ζην κέιινλ.  

Ζ εξγαζία αλέδεημε φηη νη ζπκβάζεηο λαπηηθήο εξγαζίαο έρνπλ βειηηψζεη ζεκαληηθά ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ, ηδίσο απηψλ πνπ εξγάδνληαλ ζε 

ππνβαζκηζκέλα πινία ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο, αιιά απηφ επεηεχρζε θπξίσο ιφγσ ησλ πνιχ 

απζηεξψλ θαλνληζκψλ ζπκκφξθσζεο  πνπ εθαξκφδνληαη ζε φια ηα επίπεδα. Δπίζεο, ππάξρεη 

κηα ηάζε βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο αληίιεςεο γηα ηα λαπηηθά επαγγέικαηα, φπσο θαίλεηαη 

απφ ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηηο λαπηηθέο ζρνιέο θαη ηελ κείσζε ηεο δηαξξνήο ησλ 

αμησκαηηθψλ απφ ηα πινία, ηα ηειεπηαία ρξφληα. Χζηφζν, γηα ηελ επίηεπμε ζεκαληηθήο 

αχμεζεο ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ θαη ηελ Διιάδα, απαηηνχληαη πξψηνλ, 

βειηηψζεηο ζηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ, ψζηε λα εθιείςνπλ νη ππαξθηέο αληζφηεηεο ζε 

θάπνηνπο ηνκείο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο επάλδξσζεο θαη ε ζχλζεζε ησλ 

πιεξσκάησλ, δεχηεξνλ, ε ζπλερήο επηβνιή ζπκκφξθσζεο  κε ηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεσλ ζε 

φια ηα επίπεδα θαη ηέινο, ε εθαξκνγή κηαο ζεηξάο πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ ελίζρπζεο ηεο 

λαπηηθήο απαζρφιεζεο κε ηε ζπκβνιή  θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ πινηνθηεηψλ, ησλ λαπηηθψλ 

ελψζεσλ θαη ηεο θπβέξλεζεο ζε θάζε θξάηνο- κέινο ηεο ΔΔ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Διιάδνο. 

εκαληηθνί φξνη: Ναπηηθή εξγαζία, πκβάζεηο Ναπηηθήο εξγαζίαο, MLC 2006, λαπηηθή  

                               απαζρφιεζε  
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THE ROLE OF MARITIME LABOUR CONVENTIONS TO 

THE PROBLEM OF MARITIME EMPLOYMENT 

 

Abstract 
 

The aim of this postgraduate thesis was to study the issues related to the problem of maritime 

employment in both EU and Greece, which consists essentially of the reduction in demand  

for seafarers  and the substantial shortage of ship officers, mainly due to the replacement of 

European  and Greek  seafarers  by  low cost seafarers from third countries,  the low interest 

of young people to enter the maritime professions due to the social devaluation of the  

profession, as well as, the complex and vague framework of the working and living conditions 

on board ships that prevailed over the last decades and until the implementation, in 2013, of 

the Maritime Labour Convention (MLC) 2006. The Convention defines a common framework 

of minimum labour and living standards of seafarers, which now serves as a base for other 

maritime labour conventions, applicable to both ships under EU national flags and  flags of 

convenience, as long as the flag state of the ship has ratified MLC 2006. Then, the  thesis 

focused on the analysis and comparison of the main terms and conditions of the Conventions 

in use, and on evaluating the role and contribution of these conventions to the improvement of 

the maritime employment problem.    
 

The study found  that the implementation of the  maritime labour conventions have improved 

the working and living conditions of seafarers, especially of those working on substandard 

ships under flags of convenience, but this was mainly achieved due to the very strict  

compliance regulations applied at all levels. Also, there is a trend of improved social 

perception regarding the seafaring professions, indicated  by the increase in demand for 

maritime studies and  the increase of retention rates of officers. However, a significant  

increase in demand for seafarers in EU and Greece, requires firstly, to implement changes in 

the terms of the Conventions, in order to eliminate the wide disparities that continue to exist 

in some areas, such as seafarers’ salaries and the manning scales on ships of various types, 

secondly, to impose even greater enforcement of compliance with the terms of the 

Conventions at all levels and, finally, to implement a set of selected actions, to strengthen 

maritime employment, with the contribution and cooperation of shipowners, seafarers’ unions 

and the government in each member-state of EU, including Greece. 

Keywords: Maritime labour, Maritime Labour  Conventions, MLC 2006, maritime 

                    employment  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

H εκπνξηθή λαπηηιία αλήθεη ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ  θαη εμππεξεηεί ηηο 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο αγαζψλ θαη πξψησλ πιψλ παγθνζκίσο. Οη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη  

ν νηθνλνκηθφηεξνο ηξφπνο καδηθήο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θαη πξψησλ πιψλ θαη  

ζχκθσλα κε ηνλ ΗΜΟ, πάλσ απφ ην 80%  ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ βαζίδεηαη ζηελ εκπνξηθή 

λαπηηιία θαη ζηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ λαπηηθψλ.  

    εκαληηθνί παίθηεο ζηελ παγθφζκηα λαπηηιηαθή αγνξά είλαη ηφζν ν επξσπατθφο ζηφινο 

πνπ θαηέρεη ην 33% ηεο παγθφζκηαο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, φζν θαη ν ειιελφθηεηνο ζηφινο 

πνπ θαηέρεη επί ζεηξά εηψλ ηελ πξψηε ζέζε παγθνζκίσο, σο ν εκπνξηθφο ζηφινο κε ηε 

κεγαιχηεξε ρσξεηηθφηεηα dwt.  Οη  έιιελεο πινηνθηήηεο ήιεγραλ 3,885 πινία (άλσ ησλ 1000 

GT) φισλ ησλ ηχπσλ θαη κεγεζψλ ην 2015, ρσξεηηθφηεηαο 328,254 εθαη. dwt.  

    Ζ ειιεληθή εκπνξηθή λαπηηιία απνηειεί  έλαλ απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο  θιάδνπο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θαηέρεη νπζηψδε ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο κε πεξίπνπ 192,000  

ζέζεηο εξγαζίαο ζηα πινία θαη ζηηο λαπηηιηαθέο θαη άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ λαπηηιηαθνχ 

πιέγκαηνο, ζπλεηζθέξνληαο ζπλάιιαγκα αμίαο 13,2 δηο. επξψ ή πεξίπνπ 7% ηνπ ΑΔΠ ηεο 

Διιάδνο ην 2014, πξναηξεηηθή εηζθνξά  ησλ πινηνθηεηψλ πξνο ην ειιεληθφ θξάηνο αμίαο 420 

εθ. επξψ, γηα ηελ πεξίνδν 2013-2016, θαζψο επίζεο θαη λαπηηιηαθά θεθάιαηα απφ ην 

εμσηεξηθφ πνπ επελδχνληαη ζε δηαθνξνπνηεκέλνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.   

    Σν πξφβιεκα  πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο, ηφζν ζηελ 

επξσπατθή, φζν θαη ζηελ ειιελφθηεηε  λαπηηιία, είλαη ην δηαρξνληθφ έιιεηκκα αμησκαηηθψλ 

γηα ηελ επάλδξσζε ηνπ επξσπατθνχ θαη ειιελφθηεηνπ ζηφινπ θαη ε κείσζε ηνπ 

λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θπξίσο ιφγσ ππνθαηάζηαζεο ησλ επξσπατθψλ θαη ειιεληθψλ 

θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ απφ αιινδαπνχο λαπηηθνχο ρακεινχ θφζηνπο, κε ζηφρν ηε κείσζε 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ πινίσλ. Άιινη παξάγνληεο πνπ ζεσξείηαη φηη ζπλέβαιαλ ζηε 

κείσζε ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Διιάδαο είλαη ε  απαμίσζε ηνπ 

λαπηηθνχ επαγγέικαηνο  θαη ζπλεπψο, ε  κε πξνζέιθπζε λέσλ ζε απηφ, νη δχζθνιεο 

ζπλζήθεο  εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ζηα πινία, ε δηαξξνή ζπνπδαζηψλ απφ ηηο λαπηηθέο 

ζρνιέο, ιφγσ  πθηζηάκελσλ  πξνβιεκάησλ ζε απηέο, θαζψο θαη ην αζαθέο θαη ραψδεο 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχζε επί δεθαεηίεο θαη έσο ηελ 

εθαξκνγή ην 2013 ησλ ειάρηζησλ πξνηχπσλ λαπηηθήο εξγαζίαο ηεο χκβαζεο Ναπηηθήο 

Δξγαζίαο 2006.   

    θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο  είλαη ε  κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

λαπηηθήο απαζρφιεζεο, θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ πκβάζεσλ  Ναπηηθήο 

Δξγαζίαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ 

θαη ζηελ πξνψζεζε κηαο πην πνηνηηθήο παγθφζκηαο λαπηηιίαο πνπ αλαπηχζζεηαη κε βάζε ηνλ 

πγηή αληαγσληζκφ, θαζψο θαη ε ζχγθξηζε ησλ φξσλ θαη ζπλζεθψλ κεηαμχ ησλ ζπκβάζεσλ 

πνπ εθαξκφδνληαη θαη ηέινο, ε θξηηηθή αμηνιφγεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ πκβάζεσλ απηψλ 

ζηε βειηίσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο, δειαδή ζηελ αλαηξνπή ηεο 
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ηάζεο κείσζεο ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη ζηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ ζηηο λαπηηθέο ζρνιέο γηα ηελ θάιπςε ηεο πξνβιεπφκελεο δήηεζεο 

αμησκαηηθψλ ζην κέιινλ.   

    Ζ κειέηε ηεο εξγαζίαο βαζίδεηαη θπξίσο ζε έξεπλα ζηνπο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο θαη ηεο 

λαπηηθήο εξγαζίαο απφ δηάθνξεο πεγέο, φπσο βηβιία, άξζξα, ζπκπεξάζκαηα κειεηψλ 

/εξεπλψλ έγθξηησλ νξγαληζκψλ θαη αλάιπζε ησλ φξσλ ησλ πξσηφηππσλ θεηκέλσλ ησλ 

ζπκβάζεσλ λαπηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη ζε κηα ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ ησλ ζπκβάζεσλ 

λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν ζηα πινία ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο, φζν θαη ζηα 

πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία. Σέινο, ε κειέηε βαζίζηεθε θαη ζε δχν ηειεθσληθέο  

ζπλεληεχμεηο, κία κε  ζηέιερνο ηεο Παλειιήληαο Ναπηηθήο Οκνζπνλδίαο (ΠΝΟ) θαη κία κε 

ζηέιερνο ηνπ Γξαθείνπ Ναπηηθήο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (ΤΔΝ).      

     Ζ θπξίσο δηπισκαηηθή εξγαζία ρσξίδεηαη ζε επηά (7) θεθάιαηα,  πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ θαη ην πεξηερφκελν ησλ θεθαιαίσλ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά 

παξαθάησ: 

   ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη, ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηεο παγθφζκηαο εκπνξηθήο 

λαπηηιίαο, νη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα κεγέζε ηεο, κε έκθαζε ζηελ ειιελφθηεηε εκπνξηθή 

λαπηηιία, θαη ε ζπκβνιή  ηεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Δπίζεο, αλαιχεηαη ε παξνχζα 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο ηεο πνληνπφξνπ εκπνξηθήο λαπηηιίαο ηα επφκελα 

ρξφληα.  Ζ κειέηε ησλ κεγεζψλ ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο θαη 

επξσπατθήο λαπηηιίαο, θαζψο θαη ησλ πξννπηηθψλ ηνπ θιάδνπ ηα επφκελα ρξφληα, θξίζεθε 

ζθφπηκε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνξείαο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

λαπηηθήο απαζρφιεζεο.     

    ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη ε έλλνηα ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο, ε θχζε θαη νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηα πινία, ε αγνξά ηεο 

λαπηηθήο εξγαζίαο, ε δηνίθεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (ΓΑΓ) πινίσλ, ε νξγαλσηηθή δνκή 

θαη ην νξγαλφγξακκα πινίνπ, θαζψο θαη ε ζεκαζία ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ.   

    ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη ελδειερψο ην πξφβιεκα ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο, 

δειαδή ην έιιεηκκα  ζε Δπξσπαίνπο αμησκαηηθνχο θαη ε κείσζε ησλ επξσπατθψλ θαη 

ειιεληθψλ θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ,  ηα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη νη δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηα θφζηε επάλδξσζεο ησλ πινίσλ κε Δπξσπαίνπο ζε ζρέζε κε αιινδαπνχο 

λαπηηθνχο, ελψ παξνπζηάδνληαη θαη ηα θπξηφηεξα κέηξα πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί απφ ηελ ΔΔ 

θαη ηελ Διιάδα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο.    

    ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη θπξηφηεξνη  νξγαληζκνί  πνπ δηέπνπλ 

ηε λαπηηθή εξγαζία, θαζψο θαη νη δηάθνξεο πκβάζεηο Ναπηηθήο Δξγαζίαο πνπ εθαξκφδνληαη 

ζχκθσλα κε ηα ειάρηζηα πξφηππα εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ ηεο Γηεζλνχο 

χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο 2006 (MLC 2006) θαη έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε  ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο φισλ ησλ λαπηηθψλ θαη ηελ πξνψζεζε κηαο αζθαινχο θαη 
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πνηνηηθήο παγθφζκηαο λαπηηιίαο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα ελφο πγηνχο αληαγσληζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. ηε ζπλέρεηα, εθπνλείηαη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ  σο 

πξνο ηνπο φξνπο θαη ηα θφζηε επάλδξσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα, ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο 

“Total Crew Cost”  CBA ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαηψλ ζηηο Μεηαθνξέο (ITF) πνπ 

εθαξκφδεηαη ζηα πινία ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο, ηεο ειιεληθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο (ΔΔ) 

Πιεξσκάησλ Φνξηεγψλ Πινίσλ απφ 4,500 dwt θαη άλσ, θαζψο θαη ηεο Αηνκηθήο χκβαζεο 

Ναπηνιφγεζεο (SEA) πνπ επηθπξψζεθε απφ ην ειιεληθφ Κνηλνβνχιην ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013.   

    ην έθην θεθάιαην αμηνινγείηαη ε ζπλεηζθνξά ησλ πξναλαθεξζέλησλ πκβάζεσλ ζηε 

βειηίσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο, δειαδή ζηελ αλαηξνπή ηεο ηάζεο 

κείσζεο ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Διιάδαο.   

   Σέινο, ζην έβδνκν θεθάιαην  παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά ηα ζπκπεξάζκαηα θαη 

πξνηεηλφκελεο δξάζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο ζηελ επξσπατθή θαη 

ειιεληθή λαπηηιία.      
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. Ζ ΓΗΔΘΝΖ ΚΑΗ Ζ ΔΛΛΖΝΟΚΣΖΣΖ 

                           ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑ 
 

2.1 Σν Πεξηβάιινλ Λεηηνπξγίαο ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο  

Ζ εκπνξηθή  λαπηηιία ιεηηνπξγεί ζε έλα παγθφζκην, αζηαζέο θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

θαη επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο λαπηηιηαθνχο θχθινπο, νη νπνίνη δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηηο δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο πινίσλ θαη ηεο 

δήηεζεο γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο. ηαλ ε πξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο είλαη 

ππεξβάιινπζα ηεο δήηεζεο, νη λαχινη κεηψλνληαη θαη δεκηνπξγείηαη χθεζε ζηνλ θιάδν ηεο 

λαπηηιίαο, ελψ φηαλ ε δήηεζε είλαη κεγαιχηεξε ηεο πξνζθνξάο, νη λαχινη απμάλνληαη θαη ν 

λαπηηιηαθφο θχθινο βξίζθεηαη ζε θάζε έμαξζεο. Οη δηαθπκάλζεηο ησλ λαχισλ κπνξεί λα 

είλαη πνιχ κεγάιεο, αθφκε θαη ζε κηθξέο πεξηφδνπο, επεηδή ε δήηεζε ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνζθνξά κεηαβάιιεηαη κε γνξγφηεξνπο ξπζκνχο (Θενηνθάο, 2011: 68).  

    Ζ αληζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο  παξάγνληεο, φπσο 

π.ρ. νη απμνκεηψζεηο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, αιιά θαη ζηελ ππεξπξνζθνξά ρσξεηηθφηεηαο 

πνπ δεκηνπξγνχλ νη ίδηνη νη πινηνθηήηεο κε ηηο πξαθηηθέο αχμεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο πνπ 

εθαξκφδνπλ φηαλ ν λαπηηιηαθφο θχθινο βξίζθεηαη ζε θάζε αλάπηπμεο ή έμαξζεο, πξαθηηθέο  

φκσο πνπ νδεγνχλ ζε πηψζε ησλ λαχισλ θαη ζε λαπηηιηαθή χθεζε (Μπεγιέξεο, 2011: 41). 

2.2  Οη Ηδηαηηεξφηεηεο ηεο  Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη ησλ Ναπηηιηαθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ 

Ζ παγθφζκηα εκπνξηθή λαπηηιία παξνπζηάδεη θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία 

θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη  επεξεάδνπλ 

θαζνξηζηηθά ηνλ ηνκέα ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο. Oη ηδηαηηεξφηεηεο απηέο είλαη νη 

παξαθάησ (Θενηνθάο, 2011:93): 

1. Ο παγθφζκηνο ραξαθηήξαο ησλ λαπηηιηαθψλ αγνξψλ  

    εκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο είλαη ην φηη φιεο νη νηθνλνκηθέο πξάμεηο 

ηεο έρνπλ παγθφζκην ραξαθηήξα, αθνχ ν έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, ηα 

πινία, θαηαζθεπάδνληαη θαη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζηελ παγθφζκηα λαπηηιηαθή αγνξά. Γηα 

ηελ επάλδξσζε ησλ πινίσλ θαη ζην βαζκφ πνπ ε εκαία ηελ νπνία θέξεη ην πινίν δελ ζέηεη 

θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ πιεξψκαηνο, νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο 

πξνζιακβάλνπλ ηνλ άιιν θχξην ζπληειεζηή παξαγσγήο - ηνπο λαπηηθνχο -  απφ ηελ 

παγθφζκηα αγνξά λαπηηθήο εξγαζίαο, ζηνρεχνληαο θπξίσο ζηελ πξφζιεςε λαπηηθψλ κε ην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο επάλδξσζεο πνπ απνηειεί ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ – πεξίπνπ 40%- ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ πινίνπ.  Ζ πξαθηηθή 

απηή φκσο, ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ θαηψηεξσλ επξσπατθψλ πιεξσκάησλ πνπ 

ζεσξνχληαη αθξηβφηεξα ζε ζρέζε κε πιεξψκαηα ηξίησλ ρσξψλ. 
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2. Ζ παξάγσγνο δήηεζε 

    Έλα άιιν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο είλαη φηη θαιχπηεη παξάγσγν 

δήηεζε θαη νη κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγή θαη ηε δήηεζε πξντφλησλ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε θαη 

ηελ πξνζθνξά γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηελ πνξεία ησλ λαχισλ θαη 

ησλ εζφδσλ. ε εθηεηακέλεο πεξηφδνπο ρακειψλ λαχισλ, θάηη πνπ βηψλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηα ηειεπηαία νθηψ ρξφληα ηφζν ε ρχδελ θνξηεγφο λαπηηιία, φζν θαη εθείλε ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, νη λαπηηιηαθέο εθαξκφδνπλ δηάθνξεο ακπληηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε 

κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ πινίσλ ηνπο, φπσο ε αιιαγή ζε ζεκαία επθαηξίαο 

ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο πνπ απηή παξέρεη γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ επξσπατθψλ 

πιεξσκάησλ κε αιινδαπά πιεξψκαηα ή θαη παξνπιηζκφ πινίσλ, κέρξη λα βειηησζνχλ νη 

λαχινη.    

3. Ζ θπζηθή απφζηαζε κεηαμχ γξαθείνπ θαη πινίνπ 

    Ζ θπζηθή απφζηαζε κεηαμχ γξαθείνπ θαη πινίνπ, απνηειεί κηα άιιε ζεκαληηθή 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο λαπηηιίαο, ε νπνία επεξεάδεη ηε δνκή νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πινίνπ θαη ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ηφζν ζηνπο λαπηηθνχο, φζν θαη 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ. Ζ νκαδηθή εξγαζία θαη ε επηθνηλσλία πνπ ζεσξνχληαη 

παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  θαη 

ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηνχλ 

ζηα πινία, ηδηαίηεξα ζε εθείλα ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο, ηα νπνία αιιάδνπλ πιεξψκαηα ζπρλά 

θαη πξνζιακβάλνπλ λαπηηθνχο δηαθφξσλ εζληθνηήησλ κε κεγάιεο πνιηηηζκηθέο, γισζζηθέο 

θαη άιιεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο (Γνπιηέικνο 2004:358).  

    Οη παξαπάλσ ηδηαηηεξφηεηεο ηεο λαπηηιίαο επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία θαη ηε κεγέζπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 

λαπηηθήο απαζρφιεζεο, ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα λαπηηιηαθψλ θξίζεσλ πνπ ν θπξηφηεξνο 

ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ πινίνπ, 

ηδίσο ηνπ θφζηνπο επάλδξσζεο.   

2.3 Παγθφζκηα Δκπνξηθή  Ναπηηιία θαη ε Οηθνλνκηθή Κξίζε 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ην 2008, επεξέαζε θαη ζπλερίδεη λα επεξεάζεη 

ηελ παγθφζκηα εκπνξηθή λαπηηιία θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ λαπηηιηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο φπσο  αλαθέξζεθε, εθαξκφδνπλ δηάθνξεο ακπληηθέο ζηξαηεγηθέο, γηα 

ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ ζηφινπ ηνπο, νη νπνίεο φκσο έρνπλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο. πλεπψο, θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

εμεηαζηεί ηφζν ε παξνχζα θαηάζηαζε, φζν θαη νη πξννπηηθέο ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ηα 

επφκελα ρξφληα.  

    χκθσλα κε ηελ «Δηήζηα Έθζεζε 2014-2015» ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (2015), 

ε δηεηία 2014-2015 ήηαλ αξθεηά απνγνεηεπηηθή ηφζν γηα ηελ παγθφζκηα αλάπηπμε, φζν θαη 

γηα ηε λαπηηιία, αθνχ νη ξπζκνί αλάπηπμεο ζηηο ρψξεο  BRICs – Κίλα, Ηλδία, Ρσζία θαη 
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Βξαδηιία - ρψξεο  δειαδή κε πξνεγκέλε νηθνλνκηθή αλάπηπμε - αιιά θαη ζε άιιεο 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, ήηαλ νη ρακειφηεξνη ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ελψ ζηελ ΔΔ ε 

αλάπηπμε ζεκείσζε  ρακεινχο ξπζκνχο. Οη αξρηθέο πξνβιέςεηο 3,7% γηα ηελ παγθφζκηα 

αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ) γηα ην 2016, αλαζεσξήζεθαλ 

πξφζθαηα (ΔΡΣ, Γειηίν Δηδήζεσλ, 2016, Απξίιηνο 12) ζε 3,2%, σζηφζν θαη απηφ ην 

πνζνζηφ αλάπηπμεο παξακέλεη αβέβαην, ελψ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ πινίσλ αλακέλεηαη 

λα απμεζεί ηα επφκελα ρξφληα εμαηηίαο ησλ λέσλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ζηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ζείνπ θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ζαιάζζηνπ έξκαηνο.  

    χκθσλα κε ηελ ίδηα Έθζεζε, ιφγσ ησλ παξαγφλησλ απηψλ, αιιά θαη ηεο  ππεξπξνζθνξάο 

ρσξεηηθφηεηαο, ε λαπηηιηαθή θξίζε αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη κέρξη ην 2018 κε αθφκε 

κεγαιχηεξε πηψζε ζηνπο λαχινπο ζηηο αγνξέο ηεο ρχδελ θνξηεγνχ λαπηηιίαο θαη ησλ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, εθηφο βέβαηα εάλ ππάξμεη δξαζηηθή κείσζε ηεο ππεξβάιινπζαο 

ρσξεηηθφηεηαο, κέζσ δηαιχζεσλ ή αθπξψζεσλ παξαγγειηψλ πινίσλ. 

    Οη αξλεηηθέο πξννπηηθέο επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηελ Έθζεζε « 2016 Outlook: Global 

Shipping» ηεο Fitch Ratings (2015), ε νπνία ππνβίβαζε πξφζθαηα ηηο πξννπηηθέο ηεο 

παγθφζκηαο λαπηηιίαο ζε αξλεηηθέο γηα ην 2016, ελψ πξνβιέπεη επίζεο κεγαιχηεξε πηψζε 

ζηνπο λαχινπο κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίσλ θαη εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη δηαηήξεζε ησλ 

λαχισλ ζηηο αγνξέο ησλ δεμακελφπινησλ θαη LNG.  

    Οη παξαπάλσ πξνβιέςεηο έρνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην δήηεκα ηεο λαπηηθήο 

απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ θαη ηελ Διιάδα, θαζψο αλακέλεηαη φηη νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ζα 

ζπλερίζνπλ λα εθαξκφδνπλ δξαζηηθέο ακπληηθέο πνιηηηθέο γηα λα επηβηψζνπλ κέρξη ην ηέινο 

ηεο λαπηηιηαθήο θξίζεο  πνπ ζεκαίλεη φκσο κηθξφηεξε επέθηαζε, παξνπιηζκφ πινίσλ, 

αθπξψζεηο δεκηνγφλσλ ζπκβνιαίσλ λαπιψζεσλ θαη κεγαιχηεξε ζηξνθή πξνο ηηο ζεκαίεο 

επθαηξίαο. πλεπψο, νη παξαπάλσ εμειίμεηο αλακέλεηαη λα έρνπλ αθφκε κεγαιχηεξεο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ θαη ηελ Διιάδα,  κέρξη 

ην 2018.  

2.4  Ζ Διιελφθηεηε  Δκπνξηθή Ναπηηιία θαη ε πκβνιή ηεο ζηελ Διιεληθή 

Οηθνλνκία  

Ζ αλάιπζε ησλ κεγεζψλ ηεο ειιελφθηεηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, δίλνπλ άιιε δηάζηαζε ζην πξφβιεκα ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο θαη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ απηφ ζα έρεη ζηε κειινληηθή αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο, θαζψο θαη ζηε κεηαθνξά ηεο άξξεηεο 

γλψζεο θαη ηεο λαπηηθήο ηερλνγλσζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα εληππσζηαθά απνηειέζκαηα 

ηεο έσο ζήκεξα πνξείαο ηεο.     

    Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ειιελφθηεηνπ θαη ειιεληθνχ εκπνξηθνχ ζηφινπ, θαζνξίδεηαη απφ ηε 

εκαία ζηελ νπνία αλήθεη ην πινίν. Με βάζε ηε πλζήθε ηεο Γελεχεο ην 1958, θάζε πινίν 

γηα λα εξγαζηεί  ζηα δηεζλή χδαηα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλν ζην Νενιφγην θάπνηνπ 

θξάηνπο θαη λα θέξεη ηε εκαία ηνπ (Γνπιηέικνο, 2001:58). πλεπψο, ειιελφθηεηνο  
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εκπνξηθφο ζηφινο ραξαθηεξίδεηαη ν ζηφινο πνπ αλήθεη θαηά πιεηνςεθία ζε Έιιελεο 

πινηνθηήηεο, αλεμάξηεηα απφ ηε εκαία ζηελ νπνία είλαη εγγεγξακκέλα ηα πινία ηνπο, ελψ 

ειιεληθφο εκπνξηθφο ζηφινο νλνκάδεηαη ν ζηφινο πνπ αλήθεη θαηά πιεηνςεθία ζε Έιιελεο 

πινηνθηήηεο, ηα πινία ησλ νπνίσλ θέξνπλ ηελ ειιεληθή ζεκαία.    

    Ζ Διιάδα είλαη έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα λαπηηιηαθά θξάηε παγθνζκίσο θαη ε ειιελφθηεηε 

εκπνξηθή  λαπηηιία παξακέλεη απφ ηνπο ειάρηζηνπο  δπλακηθνχο  θαη αληαγσληζηηθνχο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκία καο. Παξά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε, ηελ ππεξπξνζθνξά 

ρσξεηηθφηεηαο, ηηο ρακειέο λαπιαγνξέο θαη ηε δπζθνιία πξφζβαζεο ζε ηξαπεδηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, ν ειιελφθηεηνο ζηφινο, ην 2015, ζεκείσζε αχμεζε ζε ρσξεηηθφηεηα (dwt) 

θαη  κηθξή κείσζε ζε αξηζκφ πινίσλ.  

    χκθσλα κε ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ- ΔΔΔ (2015), έσο ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2015, ε ειιελφθηεηε λαπηηιία παξέκεηλε πξψηε δχλακε παγθνζκίσο κε 3.885 

πινία (άλσ ησλ 1.000 gt),  ρσξεηηθφηεηαο 284,77 εθαη. dwt  θαη θαηείρε πεξίπνπ ην 17% ηεο 

παγθφζκηαο ρσξεηηθφηεηαο ζε dwt.  

    ζνλ αθνξά ηε ρσξεηηθφηεηα gt, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 2.1 πνπ αθνινπζεί, ν 

ειιελφθηεηνο ζηφινο (πινία άλσ ησλ 1000 gt) είρε ρσξεηηθφηεηα 163,54 εθαη. gt , ν ζηφινο 

ηεο ΔΔ 208,88 εθαη. gt  θαη ν παγθφζκηνο ζηφινο 1,114 εθαη. gt., ελψ ε  ειιεληθή εκαία 

αξηζκνχζε 798 πινία (άλσ ησλ 1.000 gt) πνπ ηζνδπλακνχζαλ κε 42.24 εθαη. gt. 

Γηάγξακκα 2.1 

Παγθφζκηνο εκπνξηθφο ζηφινο ζε εθαη. gt 

 

Πεγή: Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (2015) 
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    Δπίζεο, ζε ρσξεηηθφηεηα dwt,  ε ειιεληθή εκαία θαηείρε ηελ έβδνκε ζέζε παγθνζκίσο, 

(Γηάγξακκα 2.2) θαη ηε δεχηεξε ζέζε ζηελ ΔΔ κε 42,24 εθαη. gt  ή 20,22% ηνπ gt ηεο ΔΔ, 

κεηά ηε Μάιηα.  

Γηάγξακκα 2.2 

Οη 10 κεγαιχηεξεο εκαίεο παγθνζκίσο ζε DWT 

 

Πεγή: Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, 2015  

    χκθσλα κε κηαλ άιιε κειέηε πνπ δεκνζίεπζε ε Petrofin Research (2015), ε αχμεζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ζπλερίδεη αθάζεθηε απφ ην 2005. Ζ κέζε 

ρσξεηηθφηεηα ζε dwt, ην 2015, ήηαλ 86,55 εθαη. ηφλνη ζε ζχγθξηζε κε 85,04 εθαη. ηφλνπο ην 

2014 θαη 83,11 εθαη. ηφλνπο ην 2013. Δπίζεο, θαζψο ε ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ απμάλεηαη, 

ε κέζε ειηθία ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ζπλερίδεη λα κεηψλεηαη, αθνχ νη λέεο παξαιαβέο 

έρνπλ νδεγήζεη ζε ζηφιν κέζεο ειηθίαο θάησ ησλ 9 εηψλ ην 2015 απφ 9, 45 ην 2014, θαη απφ 

10,17 έηε ην 2013.   

    Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη πνιινί  Δπξσπαίνη θαη Έιιελεο πινηνθηήηεο επηιέγνπλ γηα ηα 

πινία ηνπο ηηο ιεγφκελεο «εκαίεο Δπθαηξίαο» ή «Αλνηθηά Νενιφγηα», φπσο είλαη απηά ηεο 

Ληβεξίαο, ηνπ Παλακά θιπ,, φπνπ νη κφλεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο είλαη ε αξρηθή 

εγγξαθή ζηε εκαία ηεο ρψξαο θαη ε θαηαβνιή ελφο ρακεινχ εηήζηνπ θφξνπ κε βάζε ηε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ (Stopford, 2009: 671), ελψ δελ ππάξρνπλ δεζκεχζεηο σο πξνο ηε 

ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ, φπσο ππάξρνπλ ζηηο παξαδνζηαθέο ζεκαίεο θαη επίζεο, είλαη πην 

επέιηθηεο ζηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο, λαπηηθήο εξγαζίαο θιπ. απφ ηα πινία 

πνπ θέξνπλ ηε ζεκαία ηνπο.  

   εκαληηθή είλαη φκσο θαη ε ζπκβνιή ηεο ειιελφθηεηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, ζπλεηζθέξνληαο λαπηηιηαθφ ζπλάιιαγκα θαη θεθάιαηα απφ ην εμσηεξηθφ, αιιά  

θαη πεξίπνπ 192,000 ζέζεηο εξγαζίαο ζηα πινία θαη ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ λαπηηιηαθνχ 

πιέγκαηνο. Σν λαπηηιηαθφ ζπλάιιαγκα πεξηιακβάλεη ηνπο κηζζνχο ησλ λαπηηθψλ, ηα 

λαπηηιηαθά θεθάιαηα πνπ επελδχνληαη ζε επηρεηξήζεηο δηαθνξνπνηεκέλσλ θιάδσλ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηηο πιεξσκέο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 
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λαπηηιηαθψλ γξαθείσλ θαη ηνλ εθνδηαζκφ θαη ηηο επηζθεπέο ησλ πινίσλ ζηελ Διιάδα.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία απφ ηελ Έξεπλα ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (2015), ζην    

Γηάγξακκα 2.3 

Έζνδα ηεο Διιάδνο απφ ην λαπηηιηαθφ ζπλάιιαγκα 

 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2015 

Γηάγξακκα 2.3 παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη ηα έζνδα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ην 

λαπηηιηαθφ ζπλάιιαγκα αλήιζαλ ζε 13.18 δηο επξψ (7,93 δηο επξψ κεηά ηηο εθξνέο 

ζπλαιιάγκαηνο) ην 2014, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 9.04% ζε ζρέζε κε ην 2013 πνπ ήηαλ 

12,09 δηο επξψ. Σν λαπηηιηαθφ ζπλάιιαγκα ζεκείσζε φκσο, κεγάιε πηψζε κεηά ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2015 θαη ζπγθεθξηκέλα, θαηά ην δίκελν Ηνπιίνπ- Απγνχζηνπ, εηζέξξεπζε λαπηηιηαθφ 

ζπλάιιαγκα  κφιηο 2,27 δηο  επξψ, ζεκεηψλνληαο πηψζε 50,78%, ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 

δηάζηεκα ηνπ 2014 πνπ ήηαλ 4,62 δηο επξψ (Σζακφπνπινο, 2016). Ζ κείσζε απηή κπνξεί λα 

απνδνζεί θπξίσο ζηα capital controls, αιιά θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, φπσο ε κείσζε ησλ 

Διιήλσλ λαπηηθψλ ζηα εκπνξηθά πινία, ε κείσζε ησλ πινίσλ ζηελ ειιεληθή ζεκαία θαη 

νπσζδήπνηε ηα κεησκέλα έζνδα ή νη δεκίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ λαπηηιηαθή θξίζε.    

    ζνλ αθνξά ζηηο ειιεληθέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, απηέο ιεηηνπξγνχλ θπξίσο σο 

επηρεηξήζεηο δηαρείξηζεο πινίσλ, φπνπ ην θάζε πινίν αλήθεη ζε κηα πινηνθηήηξηα εηαηξία κε 

έδξα ηελ Διιάδα ή θάπνην άιιν θξάηνο κε επλντθφηεξε ή θαζφινπ θνξνινγία, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε δηαρείξηζε ηκήκαηνο ή νιφθιεξνπ ηνπ ζηφινπ αλαηίζεηαη ζε άιιε 

ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε – management company (Θενηνθάο & Υαξιαχηε, 2007: 63).  

    Οη ειιεληθέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, κε βάζε ηηο ζαιάζζηεο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο 

πξνζθέξνπλ, αλήθνπλ ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο (Θενηνθάο, 

2011:31): 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηε ρχδελ θνξηεγφ λαπηηιία (bulk shipping) κε 

πινία κεηαθνξάο ρχδελ μεξψλ θαη πγξψλ θνξηίσλ.  
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 Δπηρεηξήζεηο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηε λαπηηιία ηαθηηθψλ γξακκψλ (liner shipping) 

κε πινία κεηαθνξάο θνξηίσλ ζε κνλάδεο –εκπνξεπκαηνθηβψηηα 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχληαη ζε πνιχ εμεηδηθεπκέλεο αγνξέο φπσο π.ρ. ε 

κεηαθνξά πγξαεξίσλ (LPG, LNG).  

 Δπηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επηβαηεγφ λαπηηιία (passenger shipping), ε 

νπνία φκσο δελ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία.   

    ην Γηάγξακκα 2.4 πνπ αθνινπζεί, παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ειιεληθψλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ απφ ην 2011 έσο ην 2015 (Petrofin Research, 2015). 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, ιεηηνπξγνχζαλ 648 λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, 20 ιηγφηεξεο απφ ηηο 

668 πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ην 2014 (κείσζε 2,99%). Οη ζηαδηαθέο κεηψζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ζπλερηδφκελε θξίζε ζηηο λαπιαγνξέο, φπνπ νη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, πσινχλ κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ ζε 

δηάθνξα Funds ή απνξξνθψληαη απφ άιιεο, ελψ νη κηθξφηεξεο (1-2 πινία) κεηψλνληαη.             

Γηάγξακκα 2.4 

Διιεληθέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ζε ιεηηνπξγία (1998-2015) 

 

Πεγή: Petrofin Research, 2015 

    Σν αληίζεην φκσο ζπκβαίλεη κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κεγάινπο ζηφινπο (άλσ 

ησλ 25 πινίσλ), θαζψο απηέο απμάλνληαη. πσο  θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.1 πνπ αθνινπζεί, ην  

Πίλαθαο 2.1 

Ναπηηιηαθέο εηαηξίεο κε 1 εθαη. ηφλνπο dwt 

 

Πεγή: Petrofin Research, 2015  
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2015 ιεηηνπξγνχζαλ 68 εηαηξίεο ζε ζρέζε κε ηηο 60 ηνπ 2014,  θαηείραλ ζηφιν 2,434 πινίσλ 

κε κέζε ρσξεηηθφηεηα πινίνπ 103, 443 dwt θαη κέζε ειηθία ηα 8,3 έηε.     

    Με βάζε ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, νη  αλαθαηαηάμεηο ζην ρψξν ησλ ειιεληθψλ 

λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ – νη κηθξέο κεηψλνληαη θαη νη κεγάιεο γηγαληψλνληαη – αλακέλεηαη 

λα ζπλερηζηνχλ, αθνχ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ θπξίσο ζηε ρχδελ θνξηεγφ 

λαπηηιία έρνπλ επεξεαζηεί πεξηζζφηεξν απφ ηελ θαζίδεζε ησλ λαχισλ, αιιά θαη απφ ηε 

δπζθνιία πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε, ζε αληίζεζε κε ηηο κεγάιεο λαπηηιηαθέο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξνπνηεκέλεο αγνξέο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε άιιεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο ηα private equity & hedge funds ή νη Αζηαηηθέο ηξάπεδεο - αιιά 

επίζεο ιεηηνπξγνχλ κε νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζπλάπηνπλ ζπλεξγαζίεο ή πξνβαίλνπλ ζε 

εμαγνξά κεηνρψλ άιιεο εηαηξίαο. Οη αλαθαηαηάμεηο φκσο απηέο, αλακέλεηαη λα έρνπλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο ηεο ΔΔ θαη ηεο Διιάδαο, αθνχ 

έλαο απφ ηνπο θπξίαξρνπο ζηφρνπο ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζα παξακείλεη ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ πινίσλ, ην νπνίν ζεκαίλεη αχμεζε ηεο ηάζεο 

ζηξνθήο πξνο ηηο ζεκαίεο επθαηξίαο θαη ππνθαηάζηαζεο ησλ αθξηβφηεξσλ Δπξσπαίσλ απφ 

αιινδαπνχο λαπηηθνχο ρακειφηεξνπ θφζηνπο.       
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. Ζ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ TΖ 

3.1  Ζ Έλλνηα ηεο  Ναπηηθήο  Δξγαζίαο 

Πξηλ ηελ αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο, ε ιέμε «λαπηηθφο» αλαθεξφηαλ ζε θάπνην άηνκν πνπ  

πξνζέθεξε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ, ψζηε ην πινίν λα κπνξεί λα ηαμηδέςεη κε αζθάιεηα θαη λα 

κεηαθέξεη εκπνξεχκαηα ή αλζξψπνπο ζε δηάθνξα ιηκάληα. Με ηελ εμέιημε ηεο λαπηηιίαο, 

κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν, θαζηεξψζεθαλ νη εηδηθφηεηεο, ελψ  ηαπηφρξνλα, άξρηζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιινη δηαθνξεηηθνί φξνη, φπσο λαπηεξγάηεο, πιήξσκα, πξνζσπηθφ 

πινίνπ. 

    ηελ Διιάδα, ην άξζξν 55 ηνπ Κψδηθα  Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ (ΚΓΝΓ) πηνζέηεζε 

ηνλ φξν «ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε ζάιαζζα», έλαλ επξχ νξηζκφ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φινπο 

ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο  πάλσ ζην πινίν. Λφγσ ηεο επξχηεηαο, αιιά 

θαη ηεο αζάθεηαο ηνπ νξηζκνχ απηνχ, λνκνζεηήζεθαλ δχν δηαθξίζεηο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζηε ζάιαζζα: α) λαπηηθφο θαη β) εξγάηεο ηεο ζάιαζζαο. χκθσλα κε ηελ  παξάγξαθν 2  ηνπ 

άξζξνπ 55 ηνπ ΚΓΝΓ, «λαπηηθνί» είλαη φζνη έρνπλ απνγξαθεί ζην εηδηθφ κεηξψν λαπηηθψλ - 

ην Ναπηνιφγην (Μπισλφπνπινο, 2012: 27-29). 

     Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη 

ε έλλνηα ηνπ πιεξψκαηνο (crew), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε λαπηηιία θαη 

ραξαθηεξίδεηαη ζηα άξζξα 53-83 ηνπ ίδηνπ Κψδηθα. Χο «Πιήξσκα πινίνπ» νξίδεηαη ην 

ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη κε ζχκβαζε εξγαζίαο πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

πάλσ ζηα πινία, αλεμάξηεηα εάλ απηνί πξνζθέξνπλ ακηγψο λαπηηθέο ή κε ακηγψο λαπηηθέο 

εξγαζίεο. Με βάζε ηε λνκνζεζία, ηα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο είλαη ππνρξεσκέλα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηνπο πιφεο ηνπ πινίνπ θαη λα παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ ζην νπνίν εξγάδνληαη (Μπισλφπνπινο, 2012:27-29). 

     Με βάζε ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζην πινίν, ην πιήξσκα δηαθξίλεηαη ζηηο 

παξαθάησ θχξηεο θαηεγνξίεο: 

 Σν πξνζσπηθφ ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη εηδηθφηεηεο πνπ 

βνεζνχλ ηνλ Πινίαξρν ζηελ πινήγεζε ηνπ πινίνπ, φπσο ππνπινίαξρνη, 

αλζππνπινίαξρνη, λαχθιεξνη, λαχηεο, θιπ.  

 Σν πξνζσπηθφ ησλ κεραλψλ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη κεραληθνί, νη 

αηκνκεραληθνί, νη ιηπαληέο, νη ρεηξηζηέο, θιπ. 

 Σν πξνζσπηθφ γεληθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ν νηθνλνκηθφο αμησκαηηθφο, νη ζαιακεπφινη, 

νη κάγεηξνη, θιπ.  

     ρεηηθά κε ηνλ Πινίαξρν, νη απφςεηο δηίζηαληαη γηα ην αλ απηφο είλαη κέινο ηνπ 

πιεξψκαηνο, θαζψο ε ηζρχνπζα λνκνζεζία (Κψδηθαο Ηδησηηθνχ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ- ΚΗΝΓ)  

ηνλ δηαρσξίδεη απφ ην ππφινηπν Πιήξσκα. Δθφζνλ φκσο  είλαη λαπηνινγεκέλνο ζην πινίν, 

αλήθεη θαη απηφο θαλνληθά ζην πιήξσκα, ηνπ νπνίνπ είλαη ν επηθεθαιήο.   
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3.2 Ννκηθέο  Πξνυπνζέζεηο  Άζθεζεο ηνπ Ναπηηθνχ  Δπαγγέικαηνο 

χκθσλα κε ηα άξζξα 55-64 ηνπ Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ (ΚΓΝΓ), ππάξρνπλ 

δχν πξνυπνζέζεηο γηα ηελ άζθεζε ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο, νη νπνίεο είλαη νη αθφινπζεο 

(Μπισλφπνπινο, 2012: 29-30):   

Α)  ε λαπηηθή απνγξαθή 

     Γηα λα αζθήζεη θάπνηνο ην επάγγεικα ηνπ λαπηηθνχ, είλαη ππνρξεσκέλνο  λα απνγξαθεί 

ζην εηδηθφ κεηξψν λαπηηθψλ πνπ ηεξείηαη ζηελ Τπεξεζία Ναπηηθψλ Μεηξψσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο. Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ζην κεηξψν, ν ελ δπλάκεη λαπηηθφο πξέπεη λα 

δηαζέηεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα γεληθά θαη εηδηθά πξνζφληα. ηα γεληθά πξνζφληα 

πεξηιακβάλνληαη: α) ε ειιεληθή ή ε επξσπατθή ηζαγέλεηα θαη ε εγγξαθή ζηα κεηξψα 

θάπνηνπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο, β) λα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ ηθαλφηεηαο πνπ απνδεηθλχεη φηη 

είλαη πγηήο θαη ηθαλφο λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην πινίν θαη γ) λα κελ έρεη ζηεξεζεί 

ηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα. ηα εηδηθά πξνζφληα πεξηιακβάλνληαη: α1) λα πιεξνί ην ηζρχνλ 

θαηψηεξν θαη αλψηεξν φξην ειηθίαο, β1) λα κελ είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο, γ1) λα κελ έρεη 

θαηαδηθαζηεί γηα ζεκαληηθά πνηληθά αδηθήκαηα, φπσο λαξθσηηθά, απάηε, θφλν,  θ.ά  θαη  δ1) 

λα είλαη Γηπισκαηνχρνο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ηεο ρνιήο σζηηθψλ θαη Ππξνζβεζηηθψλ 

Μέζσλ.   

Β) ην Ναπηηθφ Φπιιάδην 

     Μεηά ηελ απνγξαθή ζην Ναπηηθφ  Μεηξψν, ν λαπηηθφο εθνδηάδεηαη κε ην Ναπηηθφ 

Φπιιάδην απφ ηελ Τπεξεζία Ναπηηθψλ Μεηξψσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο, ή απφ θάπνηα 

Ληκεληθή Αξρή πνπ απνγξάθεηαη ν λαπηηθφο.  

     ην λαπηηθφ θπιιάδην αλαθέξνληαη ηα πιήξε πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ λαπηηθνχ, ν 

αξηζκφο ηνπ λαπηηθνχ ηνπ κεηξψνπ, ε ζαιάζζηα πξνυπεξεζία ηνπ θαη ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο 

λαπηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, φπσο επίζεο θαη νη λαπηνινγήζεηο ηνπ..  

3.3  Οξγαληθή χλζεζε ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ Πινίνπ 

Σν πινίν γηα λα αληαπνθξηζεί ζηνλ ζθνπφ ηνπ, δειαδή ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ή 

αλζξψπσλ ζε δηάθνξα ιηκάληα ηνπ θφζκνπ, πξέπεη λα είλαη αμηφπινν.  Πέξα φκσο απφ ηελ 

ηερληθή αμηνπιντα ηνπ  θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ε εκαία ηνπ πινίνπ, 

απαηηείηαη έλαο ειάρηζηνο αξηζκφο ηθαλνχ πιεξψκαηνο. Ζ εκαία ηελ νπνία θέξεη ην πινίν, 

ζπλεπψο θαζνξίδεη ηελ νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ πιεξψκαηνο – εζληθφηεηα θαη αξηζκφ - θαζψο 

θαη ην εξγαζηαθφ θαζεζηψο ησλ λαπηηθψλ. 

     Ζ νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πινίσλ ππφ ειιεληθή ζεκαία, θαζνξίδεηαη απφ 

ηελ εγθξηηηθή πξάμε λενιφγεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν 2687/1953 «πεξί 

επελδχζεσο θαη πξνζηαζίαο θεθαιαίσλ εμσηεξηθνχ», φπσο εξκελεχηεθε ην άξζξν 13 ηνπ 

παξαπάλσ λφκνπ κε ην Ν.Γ. 2928/1954 (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, Σεχρνο Α’, Φχιιν 

163), φπνπ επηηξέπεηαη θαηά παξέθθιηζε ε έθδνζε ππνπξγηθψλ λνκνζρεδίσλ γηα ηε  ξχζκηζε 
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ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο , σο πξνο ηνλ αξηζκφ θαη ηελ εζληθφηεηα, ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

πινίσλ. Σα ππνπξγηθά λνκνζρέδηα ηξνπνπνηνχληαη, απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ, ψζηε λα 

ζπκβαδίδνπλ κε ηηο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία (θαηάξγεζε ή  δεκηνπξγία εηδηθνηήησλ), θαζψο 

θαη γηα ηε κείσζε ή ηελ αχμεζε ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο γηα εκπνξηθνχο ή θνηλσληθνχο 

ιφγνπο (Βαξειά & Βιαρέα, ρ.ε.). 

     Ζ νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πινίνπ δελ είλαη εληαία γηα φια ηα πινία, αιιά 

θαζνξίδεηαη κε βάζε ην κέγεζνο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ πινίνπ, ηελ αγνξά ζηελ νπνία 

εμεηδηθεχεηαη θ.ά.. πσο  ζπκβαίλεη θαη ζηα άιια θξάηε – κέιε ηεο ΔΔ, κε βάζε ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία  θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ, ε ζχλζεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ ππφ ειιεληθή ζεκαία απαηηεί έλαλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

Διιήλσλ λαπηηθψλ, ελψ ν Πινίαξρνο είλαη ππνρξεσηηθά Έιιελαο.  

     Γηα ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο θαη ηελ πξνζέιθπζε 

πινίσλ ζηελ ειιεληθή ζεκαία, ηηο δεθαεηίεο 1980 θαη 1990, εθδφζεθαλ δηάθνξεο ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο πνπ κείσζαλ ηηο νξγαληθέο ζπλζέζεηο θαη αχμεζαλ ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο 

αιινδαπψλ λαπηηθψλ ζηα πινία κε ειιεληθή ζεκαία, ην νπνίν έσο ην 2006 αλεξρφηαλ ζην 

25% ηνπ πιεξψκαηνο. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ φξνπ 8 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ Ν.Γ. 2687/ 1953, εγθξίζεθε κε ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ ηφηε Τπνπξγνχ  Δκπνξηθήο 

Ναπηηιίαο Μ. Κεθαινγηάλλε (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, Σεχρνο Β’ Αξ. Φχιινπ 1865, 

Γεθέκβξηνο 22, 2006), ε κείσζε θαηά πεξίπνπ 40% ηνπ αξηζκνχ ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ζηελ 

νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πνληνπφξσλ πινίσλ ππφ ειιεληθή ζεκαία, ρσξίο 

φκσο λα δηεπθξηλίδνληαη νη απαηηνχκελεο εηδηθφηεηεο, κε εμαίξεζε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ 

Πινηάξρνπ, ν νπνίνο παξακέλεη  Έιιελαο (Θενηνθάο et.al, 2008:124).  

     ηνλ Πίλαθα 3.1 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε παιηά θαη ε λέα νξγαληθή ζχλζεζε πνπ 

αθνξά ηελ επάλδξσζε θνξηεγψλ πινίσλ πγξνχ θαη μεξνχ θνξηίνπ θαη  δεμακελφπινησλ άλσ 

ησλ 3,000 θ.ν.ρ, πνπ θέξνπλ ηελ ειιεληθή ζεκαία. Ζ κείσζε ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ επί ηεο 

νξγαληθήο ζχλζεζεο ησλ πινίσλ είλαη ζεκαληηθή θαη θαηαγγέιζεθε απφ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο 

ελψζεηο ησλ λαπηηθψλ φηη ν Τπνπξγφο ελέδσζε ζηηο πηέζεηο ησλ Διιήλσλ εθνπιηζηψλ, ελψ ν 

ίδηνο πξνέβαιε σο ζηφρν  ηελ πξνζέιθπζε επηπιένλ 1,000 πινίσλ ζηελ ειιεληθή ζεκαία, 

ζηφρνο φκσο πνπ δελ εθπιεξψζεθε πνηέ, αθνχ ην 2015, ν ζηφινο ππφ ειιεληθή ζεκαία 

αξηζκνχζε κφλν 798 πινία.  

Πίλαθαο  3.1 

Αξηζκφο Διιήλσλ λαπηηθψλ επί ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο θνξηεγψλ πινίσλ 

 

Έηνο 3,000-30,000 θνρ 30,001-80,000 θνρ 80,000 θνρ θαη άλσ  

Έσο ην 2006 8 9 10 

Μεηά ην 2006 4 5 6 

Μείσζε 4 4 4 

Πιήξσκα 14 15 16 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ κειέηεο γηα ην Ναπηηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, Κνξξέο, 2012 
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     πσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, απφ ην 2006 ζηα πινία απφ 3,000 έσο 30,000 

θ.ν.ρ. ζα απαζρνινχληαη 4 Έιιελεο λαπηηθνί αληί γηα 8 ζε ζχλνιν πιεξψκαηνο 14 αηφκσλ 

(κείσζε 50%), ζηα πινία απφ 30,001 έσο 80,000 θ.ν.ρ, ζα απαζρνινχληαη 5 Έιιελεο αληί γηα 

9 ζε ζχλνιν 15 λαπηηθψλ (κείσζε 44,4%) θαη ηέινο ζηα πινία απφ 80,001 θ.ν.ρ. θαη άλσ, ζα 

απαζρνινχληαη 6 Έιιελεο απφ 10 ζε ζχλνιν πιεξψκαηνο 16 λαπηηθψλ, δειαδή κείσζε 40% 

ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη ζηνλ αξηζκφ ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ 

πεξηιακβάλεηαη θαη κία  ζέζε  Έιιελα Πινηάξρνπ.  

     χκθσλα κε ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ γηα ηελ απψιεηα ησλ ζέζεσλ αμησκαηηθψλ ηνπ 

Κνξξέ  (2012), αιιά αληηθαζηζηψληαο ηα ζηνηρεία κε απηά ηνπ 2015 (4 αμησκαηηθνί Υ 2 

λαπηνινγήζεηο αλά έηνο Υ 798 πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία = 6,384 ζέζεηο εξγαζίαο),  

εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ράλνληαη 6,384 ζέζεηο εξγαζίαο αλά έηνο, θπξίσο θαηψηεξσλ 

Διιήλσλ αμησκαηηθψλ. Οη ζέζεηο απηέο απφ ην 2006 έσο ζήκεξα  θαιχπηνληαη απφ 

αιινδαπνχο αμησκαηηθνχο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ην εηήζην ζπλάιιαγκα ζηε ρψξα καο θαηά 

πεξίπνπ 320,000 επξψ, εάλ ππνινγηζηεί σο θαηψηαηνο κεληαίνο κηζζφο  5,000 επξψ αλά 

αμησκαηηθφ. Έλα άιιν φκσο ζνβαξφηεξν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

λέαο νξγαληθήο ζχλζεζεο  ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πινίσλ, είλαη ην πξφβιεκα εθπαίδεπζεο θαη 

εμέιημεο ησλ πινηάξρσλ θαη κεραληθψλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ (Β’ θαη Γ’), ιφγσ ηεο κείσζεο 

ησλ ζέζεσλ θπξίσο ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο.   

    Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα πινία ππφ ζεκαία επθαηξίαο, ε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

πινίνπ δηακνξθψλεηαη ειεχζεξα, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ζηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ηελ 

πξφζιεςε αιινδαπψλ πιεξσκάησλ κε κεησκέλα κηζζνιφγηα θαη ρακειέο απαηηήζεηο, ψζηε 

λα κεηψλνπλ ην θφζηνο επάλδξσζεο, θαηνρπξψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζεκαληηθφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ πινίσλ ππφ εζληθέο ζεκαίεο ηεο ΔΔ θαη 

ζπκβάιινληαο ηα κέγηζηα ζηε κείσζε ηνπ θαηψηεξνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΔΔ θαη 

ηεο Διιάδαο. Σν θφζηνο επάλδξσζεο ησλ πινίσλ θαη νη ππαξθηέο δηαθνξέο ζηνπο κηζζνχο 

ησλ Δπξσπαίσλ θαη αιινδαπψλ λαπηηθψλ, ζα κειεηεζνχλ ζην Κεθάιαην 4: Σν Πξφβιεκα ηεο 

Ναπηηθήο Απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ θαη ηελ Διιάδα   

3.4  Ζ Αγνξά ηεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο 

ε αληίζεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ μεξά, νη νπνίεο πξνζιακβάλνπλ 

ππαιιήινπο κε ηνπο φξνπο θαη  ηνπο κηζζνχο πνπ ηζρχνπλ ζηελ ηνπηθή αγνξά ιεηηνπξγίαο 

ηνπο, ζηελ παγθφζκηα εκπνξηθή λαπηηιία θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ζεκαία ζηελ νπνία 

αλήθεη ην πινίν δελ ζέηεη  πεξηνξηζκνχο σο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ πιεξψκαηνο,  κηα  

λαπηηιηαθή επηρείξεζε, αλεμάξηεηα απφ ηελ έδξα ηεο, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζιακβάλεη  

λαπηηθνχο απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά λαπηηθήο εξγαζίαο.  

     Χζηφζν, ε  παγθνζκηνπνίεζε ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

λαπηηθψλ δχν  «ηαρπηήησλ». Σνπο λαπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ππφ ηε λνκνζεζία π.ρ. θξαηψλ - 

κειψλ ηεο ΔΔ θαη εθείλνπο πνπ εξγάδνληαη ππφ μέλεο ζεκαίεο ηξίησλ ρσξψλ. Οη 

πεξηζζφηεξνη  απφ ηνπο 1,2 εθαη. λαπηηθνχο παγθνζκίσο, εξγάδνληαη ζε πινία ππφ ζεκαίεο 

επθαηξίαο, ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ην εζληθφ ή θνηλνηηθφ εξγαηηθφ δίθαην δελ έρεη θακία ηζρχ, 
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αιιά νη φξνη θαη νη ζπλζήθεο ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο δηέπνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο 

δηαθφξσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο είλαη ε ILO, ε ITF θ.ιπ..       

     Αλ θαη είλαη επξέσο γλσζηή ε ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ δεμηνηήησλ 

ηνπ ζηελ αχμεζε θαη δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο, ππάξρνπλ αθφκε 

πνιιέο λαπηηιηαθέο πνπ ζηνρεχνπλ δηαξθψο ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο πιεξψκαηνο, 

νη νπνίεο κάιηζηα αληηθαζηζηνχλ ζπρλά ηα αιινδαπά ηνπο πιεξψκαηα, φηαλ εληνπίζνπλ ζηελ 

αγνξά λαπηηθήο εξγαζίαο πιεξψκαηα άιιεο εζληθφηεηαο κε αθφκε ρακειφηεξεο 

κηζζνινγηθέο απαηηήζεηο, έζησ θαη αλ είλαη επίζεο γλσζηφ φηη ηα θαηψηεξα πιεξψκαηα απφ 

θάπνηεο ηξίηεο ρψξεο, δελ δηαζέηνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ηερλνγλσζία ησλ επξσπατθψλ 

πιεξσκάησλ, πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηερλνινγηθά 

ππεξζχγρξνλσλ πινίσλ θαη κάιηζηα ππάξρνπλ αιινδαπνί λαπηηθνί ησλ νπνίσλ ηα 

πηζηνπνηεηηθά δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο επξσπατθέο ή άιιεο αλαπηπγκέλεο λαπηηθέο ρψξεο, 

θαζψο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο STCW ηνπ ΗΜΟ (Θενδσξφπνπινο 

et al, 2006:235). Απηέο νη πξαθηηθέο φκσο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε  βξαρπρξφληνπ 

θέξδνπο,  είλαη επηθίλδπλεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, ηνπ πιεξψκαηνο, ηνπ θνξηίνπ θαη 

ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο.    

     Σα ζηνηρεία ηεο κειέηεο «Manpower 2010 Update» ησλ BIMCO/ISF (2010) πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.2,  δείρλνπλ ζηελ πξψηε ζέζε  σο  πεξηνρέο – πξνκεζεπηέο  

αμησκαηηθψλ, ηελ πεξηνρή ησλ ρσξψλ ηνπ OECD  θαη ηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο, κε 184,000 

αμησκαηηθνχο ε θάζε κηα, ελψ αθνινπζεί ζηε δεχηεξε ζέζε ε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο κε 127,000 αμησκαηηθνχο θαη ε Ηλδηθή Τπνήπεηξνο κε 80,000 αμησκαηηθνχο. 

ρεηηθά κε ηα θαηψηεξα πιεξψκαηα, ηελ πξψηε ζέζε θαηαιακβάλεη ε πεξηνρή ηεο Αζίαο κε 

275,000 λαπηηθνχο, αθνινπζεί ζηε δεχηεξε ζέζε ε πεξηνρή ησλ ρσξψλ ηνπ OECD κε 

143,000 λαπηηθνχο, ζηελ ηξίηε ζέζε εκθαλίδεηαη ε πεξηνρή ηεο Αθξηθήο/Λαηηληθήο Ακεξηθήο 

κε 112,000 λαπηηθνχο, ε Αλαηνιηθή Δπξψπε κε 109,000, θιπ.  

Πίλαθαο 3.2 

Πεξηνρέο πξνέιεπζεο λαπηηθψλ 

 

    Πεγή: ISF/ BIMCO, estimates 2010  

     Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα εμάγνληαη ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

α) νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ (πεξηνρή OECD) πξνηηκνχλ λα 
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αλαζέηνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ηνπο ζε αμησκαηηθνχο απφ επξσπατθέο ή άιιεο ρψξεο 

ηνπ OECD, αιιά θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, θαζψο παξά ην πςειφηεξν θφζηνο 

κηζζνδνζίαο ηνπο, ζεσξείηαη φηη απηνί δηαζέηνπλ ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηερλνγλσζία δειαδή, 

ηα πνηνηηθά εθείλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ 

ππεξζχγρξνλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ πινίσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο.  

β) ν πςειφο αξηζκφο αμησκαηηθψλ, αιιά θαη ησλ θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ απφ ηελ πεξηνρή 

ηεο Αζίαο, ζπλδέεηαη κε ηελ ξαγδαία αχμεζε ηνπ Κηλεδηθνχ ζηφινπ.   

γ) ν πςειφο αξηζκφο θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ απφ ηελ πεξηνρή ησλ ρσξψλ ηνπ  OECD, 

νθείιεηαη ζην κεγάιν κεξίδην αγνξάο πνπ θαηαιακβάλνπλ απηνί νη ζηφινη, αιιά θαη ζηηο  

πξνυπνζέζεηο  πνπ ζέηνπλ νη ζεκαίεο ησλ ρσξψλ απηήο ηεο πεξηνρήο γηα ηελ πξφζιεςε  

ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ λαπηηθψλ ηεο εζληθφηεηαο ηεο ζεκαίαο ζηηο ρψξεο ηνπ OECD.       

3.5  Ζ Φχζε θαη νη Ηδηαηηεξφηεηεο  ηνπ Ναπηηθνχ Δπαγγέικαηνο 

Σν πνληνπφξν πινίν πνπ θηλείηαη δηαξθψο κεηαμχ επείξσλ, απνηειεί εηδηθφ ρψξν εξγαζίαο,  

αιιά θαη δηακνλήο γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο λαπηνιφγεζεο ησλ λαπηηθψλ, αθνχ δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ή ηελ επηινγή  λα εγθαηαιείςνπλ ην πινίν. Απηνί νη ηδηαίηεξνη παξάγνληεο 

θαζηζηνχλ ηε λαπηηθή εξγαζία εληειψο δηαθνξεηηθή απφ νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζηελ μεξά, ελψ νη λαπηηθνί απνηεινχλ κηα εηδηθή θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ, ε 

νπνία παξνπζηάδεη αξθεηά ηδηφκνξθα ραξαθηεξηζηηθά (Θενηνθάο, 2011:297).  

     Χο εξγαδφκελνο, ν λαπηηθφο πξέπεη λα βξίζθεηαη πάληνηε ζε κεγάιε εηνηκφηεηα, 

αλεμάξηεηα απφ ην σξάξην εξγαζίαο ηνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα 

παξνπζηαζηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ. Ο λαπηηθφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί 

ηηο εληνιέο ησλ αμησκαηηθψλ, αθνχ αθφκε θαη κηα κηθξή παξέθθιηζε απφ ηνπο θαλνληζκνχο 

εξγαζίαο θαη αζθάιεηαο κπνξεί λα έρεη θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα γηα ην πινίν, ην 

πιήξσκα, ην θνξηίν θαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ.  

     Χο  «έλνηθνο» ζην πινίν, ν λαπηηθφο ζπλερίδεη λα αληηκεησπίδεη δχζθνιεο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο, φπσο πεξηνξηζκέλν ρψξν εξγαζίαο θαη δηακνλήο θαη πξνβιήκαηα ζηε ζπρλή 

επηθνηλσλία κε ηνπο νηθείνπο ηνπ, παξά ηε βειηίσζε ησλ ρψξσλ εξγαζίαο θαη δηακνλήο ζηα 

θαηλνχξγηα πινία, ηελ πηνζέηεζε  εμειηγκέλσλ ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο, θαζψο θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ πλζεθψλ Ναπηηθήο Δξγαζίαο «λέαο γεληάο» πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ επί ηνπ πινίνπ.    

     Οη λαπηηθνί ζηα πνληνπφξα πινία βξίζθνληαη  γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο, καθξηά απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ζπλαλαζηξέθνληαη φιν ην 24σξν κε 

ηνπο ίδηνπο αλζξψπνπο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο  

κε πνιηηηζκηθέο θαη γισζζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, νη νπνίεο απνηεινχλ εκπφδηα ζηελ 

επηθνηλσλία θαη ζηε δεκηνπξγία νκάδσλ πςειήο ζπλνρήο. Μάιηζηα, νη δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ 

πιεξψκαηνο σο πξνο ηηο πνιηηηζκηθέο, γισζζηθέο θαη άιιεο δηαθνξέο, κπνξεί λα 

ππνλνκεχνπλ αληί λα βειηηψλνπλ ηελ νκαδηθή εξγαζία, πξνθαιψληαο πςειά επίπεδα άγρνπο, 
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θφπσζεο θαη κνλνηνλίαο ζηνπο λαπηηθνχο, φηαλ δελ ππάξρνπλ ζε εθαξκνγή θαηάιιεινη 

κεραληζκνί δηαρείξηζεο ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ απηψλ.  

    Σν λαπηηθφ επάγγεικα  ελέρεη πνιινχο θηλδχλνπο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηε δσή ησλ 

πιεξσκάησλ, ηφζν απφ θπζηθά αίηηα, φπσο ε θαθνθαηξία, φζν θαη απφ δηάθνξεο 

εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, φπσο ε πεηξαηεία, ε νπνία παξά ηα δηάθνξα κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη 

ζήκεξα, φπσο π.ρ. ε ηνπνζέηεζε θξνπξψλ πάλσ ζηα πινία ή άιια πξνιεπηηθά ηερλνινγηθά 

ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ, ζπλερίδεη λα παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αχμεζε ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο, φπσο ν Ηλδηθφο  Χθεαλφο, ε νκαιία, θιπ. .   

    Ο γηγαληηζκφο  θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ησλ πινίσλ έρνπλ επηθέξεη κεηψζεηο ζηνλ 

αξηζκφ ησλ πιεξσκάησλ θαη έρνπλ απμήζεη ηνλ θφξην εξγαζίαο ησλ λαπηηθψλ. Ο  κεγάινο 

θφξηνο εξγαζίαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππεξσξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

βαξδηψλ, απμάλνπλ ηελ θφπσζε ησλ λαπηηθψλ.      

    Οη δχζθνιεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη νη πηέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

απζηεξψλ θαλνληζκψλ γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, ηνπ πιεξψκαηνο  θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, φπσο νη Κψδηθεο ISM θαη ISPS, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κηθξή παξακνλή ησλ 

πινίσλ ζηα ιηκάληα θαη ηηο δπζθνιίεο εμφδνπ ησλ λαπηηθψλ ζε θάπνηα απφ απηά, π.ρ. ΖΠΑ,  

απμάλνπλ ηα αηζζήκαηα πίεζεο θαη απνκφλσζεο ησλ λαπηηθψλ. 

   Σέινο, ε πνηληθνπνίεζε ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο, αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

επζπλφηαλ ην πιήξσκα,  κεηά απφ δηάθνξα αηπρήκαηα πνπ πξνθάιεζαλ ξχπαλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή απψιεηα δσήο κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο, αζθεί κεγάιεο  ςπρνινγηθέο πηέζεηο 

θαη άγρνο ζηνπο λαπηηθνχο. 

3.6  Ζ Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (ΓΑΓ) Πινίνπ 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο θάζε λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο είλαη ε επίηεπμε βηψζηκνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζην ρψξν ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο, ην νπνίν κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κφλν κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ησλ δεμηνηήησλ ηνπ πιεξψκαηνο, κε ηνλ άιιν  

ζπληειεζηή παξαγσγήο ηεο επηρείξεζεο - ηα πινία. 

    Ζ Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (ΓΑΓ), ζηνρεχεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κε ηξφπν ψζηε λα πξνζειθχεη θαη λα δηαηεξεί ηθαλνχο εξγαδφκελνπο, 

νη νπνίνη ιεηηνπξγψληαο ζε νκάδεο ζα εθαξκφδνπλ απνηειεζκαηηθά ηνπο ζηφρνπο θαη ηα 

ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο (Montana & Charnov (2002: 259). Πνιιέο ειιεληθέο 

παξαδνζηαθέο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, αληαγσλίδνληαη ζηελ αγνξά λαπηηθήο εξγαζίαο γηα 

λα πξνζειθχζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηθαλά ζηειέρε ζηα πινία ηνπ ζηφινπ ηνπο, ηα νπνία 

κπνξνχλ ζην κέιινλ λα εμειηρηνχλ ζε πνιχηηκα ζηειέρε ζηα γξαθεία ηεο επηρείξεζεο. 

    ε αληίζεζε κε επηρεηξήζεηο ζε άιινπο θιάδνπο, φπνπ εθαξκφδεηαη έλα εληαίν ζχζηεκα 

ΓΑΓ γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο, ζηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο 

εθαξκφδνληαη δχν δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα  ΓΑΓ, έλα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα πινία, ηνπο 
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λαπηηθνχο, θαη έλα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα γξαθεία ζηελ μεξά. Ο  ιφγνο γηα απηφλ ηνλ 

δηαρσξηζκφ είλαη ε θχζε θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο.      

    ηηο πεξηζζφηεξεο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο, κε εμαίξεζε ηηο πνιχ κεγάιεο, νη νπνίεο 

δηαηεξνχλ Σκήκαηα Πιεξσκάησλ, παξαηεξείηαη εμσηεξίθεπζε νξηζκέλσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

ΓΑΓ, φπσο π.ρ. ε πξνζέιθπζε θαη ε πξφζιεςε ησλ λαπηηθψλ, νη  νπνίεο αλαηίζεληαη ζε 

ζπλεξγαδφκελεο  εηαηξίεο πιεξσκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο ζηηο ρψξεο –πξνκεζεπηέο 

λαπηηθψλ, ελψ γηα ηηο πξνζιήςεηο ησλ αμησκαηηθψλ, αμηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν νη 

ζπζηάζεηο, νη γλσξηκίεο θαη ηα δηάθνξα λαπηηιηαθά έληππα ή εθεκεξίδεο. Μάιηζηα, νη 

πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο δελ είλαη εληαίεο γηα φια ηα 

πιεξψκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο ειιεληθέο λαπηηιηαθέο αθνινπζείηαη  δηαθνξεηηθή πνιηηηθή 

πξνζέιθπζεο θαη δηαηήξεζεο γηα ηνπο  Έιιελεο θαη Δπξσπαίνπο λαπηηθνχο θαη δηαθνξεηηθή 

γηα ηνπο λαπηηθνχο απφ ηξίηεο ρψξεο. Αθφκε θαη κεηαμχ ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ππάξρεη 

δηαθνξεηηθή πνιηηηθή γηα ηνπο αμησκαηηθνχο θαη άιιε γηα ηα θαηψηεξα πιεξψκαηα, αθνχ 

ζηφρνο ηεο θάζε λαπηηιηαθήο είλαη ε δηαηήξεζε κε δηάθνξα ζπζηήκαηα θηλήηξσλ ελφο 

ζηαζεξνχ αξηζκνχ  έκπεηξσλ αμησκαηηθψλ γηα ηε κειινληηθή εμέιημή ηνπο ζε ζηειέρε ησλ 

γξαθείσλ ηεο επηρείξεζεο.    

    Λφγσ ηεο θπζηθήο απφζηαζεο κεηαμχ πινίνπ θαη γξαθείνπ, ππάξρεη αλαγθαζηηθή 

εθρψξεζε εμνπζηψλ ζηνλ Πινίαξρν θαη σο εθ ηνχηνπ, νη ιεηηνπξγίεο ηεο ΓΑΓ επί πινίνπ, 

αλαηίζεληαη ζηνλ Πινίαξρν θαη ζηελ νκάδα ηνπ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ Τπνπινίαξρν 

θαη ηνλ Α’ Μεραληθφ, αιιά κε ηε ζπλδξνκή ησλ άιισλ αμησκαηηθψλ.   

   Χο δηεπζπληήο ηεο ΓΑΓ πινίνπ, ν Πινίαξρνο ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηφζν ηα 

ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ πιεξψκαηνο, δηφηη  ρσξίο ηε 

βνήζεηα θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ πιεξψκαηνο, είλαη αδχλαηνλ λα επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ.  

3.6.1 Οξγαλσηηθή  δνκή θαη νξγαλφγξακκα πινίνπ 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ πινίνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο θαη κπνξεί λα δηαθέξεη αθφκε θαη ζε πινία κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά 

(Θενηνθάο,2011:205). πσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 3.1 παξαθάησ, ε νξγαλσηηθή δνκή 

απνηειείηαη απφ πνιιά ηεξαξρηθά επίπεδα. Παξακέλεη  φκσο ηεξαξρηθή αθφκε θαη ζήκεξα, 

ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο, ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηε θπζηθή απφζηαζε κεηαμχ πινίνπ θαη γξαθείνπ, αιιά θαη ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

πξνζθέξεη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο νξγάλσζεο, φπσο ζαθή επίπεδα εμνπζίαο, ζπγθεθξηκέλν  

ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, πξνζδηνξηζκφ ησλ ππεπζπλνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο θαη 

επθνιφηεξε επίηεπμε ηάμεο, πεηζαξρίαο θαη  ειέγρνπ. 
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Γηάγξακκα 3.1 

Οξγαλφγξακκα Πινίνπ ηεο ρχδελ θνξηεγνχ λαπηηιίαο 

  

Πεγή: Πξνζαξκνγή  απφ Θενηνθάο, 2011  

    Ο Πινίαξρνο, σο ππεχζπλνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ πινίνπ, πξέπεη λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο αμησκαηηθνχο θαη ην Σκήκα Crewing/ Operations ηνπ γξαθείνπ γηα ηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην πιήξσκα, αιιά θαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

πκβάζεσλ Ναπηηθήο Δξγαζίαο, θαη ησλ δηαθφξσλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο επί ηνπ πινίνπ.   

    χκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο εξγαζίαο γηα ηα πνληνπφξα πινία άλσ ησλ 800 

θνρ, νη νπνίνη ζηελ Διιάδα θαζνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο, νη θπξηφηεξεο 

εηδηθφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ πινίνπ είλαη νη παξαθάησ 

(Μπισλφπνπινο, 2012:171): 

 Πινίαξρνο:  Ο Πινίαξρνο είλαη ν επηθεθαιήο ηνπ πιεξψκαηνο  - δηνηθεηήο ηνπ πινίνπ θαη 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ- θαη έρεη εμνπζία ζε θάζε κέινο ηνπ πιεξψκαηνο. Ο Πινίαξρνο 

έρεη ηελ ηειηθή ππεπζπλφηεηα γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ηάμε ζην πινίν, θαζψο θαη ηελ 

εμνπζηνδφηεζε λα ιακβάλεη θάζε απαξαίηεην κέηξν γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

πινίνπ, ησλ λαπηηθψλ θαη ηνπ θνξηίνπ πνπ κεηαθέξεη.  

Υπνπινίαξρνο:  Ο Τπνπινίαξρνο είλαη Αμησκαηηθφο θαη ν πην άκεζνο ζπλεξγάηεο ηνπ 

Πινηάξρνπ γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πινίν, ην θνξηίν θαη ην πιήξσκα. Δίλαη ην 

άηνκν πνπ δηεπζχλεη ην πξνζσπηθφ θαηαζηξψκαηνο, ηξνθνδνζίαο, ελδηαίηεζεο θαη 

καγεηξείσλ.  

Αλζππνπινίαξρνο: Ο Αλζππνπινίαξρνο  είλαη  βνεζφο ηνπ Τπνπινηάξρνπ θαη αζρνιείηαη κε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Τπεξεζία ηνπ πινίνπ, ηε  λαπζηπιντα  θαη ην θνξηίν ηνπ πινίνπ. 
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Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηε γέθπξα, ηηο θιίκαθεο, ηα ππξνζβεζηηθά θαη ζσζηηθά κέζα, ηηο 

ζεκαίεο θαη ηα ζήκαηα.  

Οηθνλνκηθόο Αμησκαηηθόο:  Αλαθέξεηαη ζηνλ Πινίαξρν θαη  εθηφο ησλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ 

ηνπ πινίνπ, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ έθδνζε  ηεο κηζζνδνζίαο θαη ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ 

ηνπ πιεξψκαηνο.    

Φξνληηζηήο: Ο Φξνληηζηήο είλαη Αμησκαηηθφο θαη έρεη ππφ ηελ επίβιεςή ηνπ ηελ Τπεξεζία 

Σξνθνδνζίαο θαη Γεληθψλ Πξνκεζεηψλ ηνπ πινίνπ θαη ηνπο λαπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε 

απηήλ, ελψ αλαθέξεηαη ζηνλ Πινίαξρν.   

Α’ Μεραληθόο: Ο Α’ Μεραληθφο είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο Τπεξεζίαο Μεραλήο θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζηελ ππεξεζία απηή. Αλαθέξεηαη ζηνλ Πινίαξρν θαη είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραλνζηαζίνπ, ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, αιιά 

θαη θάζε κεραληθήο θαη ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαη κεραλεκάησλ πνπ βξίζθνληαη ζην 

πινίν. 

Β’ Μεραληθόο: Ο Β’ Μεραληθφο αλαθέξεηαη ζηνλ Α’ Μεραληθφ. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

θαηάξηηζε θαη ηελ επίβιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζσπηθνχ κεραλήο ζε θπιαθέο θαη άιιεο 

εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επηζθεπή  θαη  ζπληήξεζε  ησλ κεραλψλ θαη άιισλ 

κεραλεκάησλ.  

Γ’ Μεραληθόο: Ο Γ’ Μεραληθφο είλαη βνεζφο ηνπ Β’ Μεραληθνχ θαη εθηειεί θπιαθέο θαη 

άιιεο εξγαζίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπ, επηβιέπνληαο ην θαηψηεξν 

πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη ζε απηέο ηηο εξγαζίεο. 

Ναύθιεξνο: Ο Ναχθιεξνο είλαη ππαμησκαηηθφο θαη αλαθέξεηαη ζηνλ Τπνπινίαξρν. Δίλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ Τπεξεζία Καηαζηξψκαηνο θαη ην θαηψηεξν πιήξσκα πνπ εξγάδεηαη ζε 

απηήλ.          

3.7  Ναπηεξγαηηθφ  Γπλακηθφ θαη Αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ Διιελφθηεηε 

Ναπηηιία 

Οη Έιιελεο λαπηηθνί έρνπλ ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηα εληππσζηαθά απνηειέζκαηα θαη ζηηο 

πξσηηέο ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο. Ήηαλ παξφληεο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηεο, 

απφ ηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν έσο ζήκεξα θαη ζπλέβαιαλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ 

ειιελφθηεηνπ ζηφινπ. Ζ αλαγλψξηζε ηεο ζπκβνιήο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη 

αθφκε θαη ζήκεξα ζηα ειιελφθηεηα πινία ππφ μέλε ζεκαία νη Έιιελεο πινηνθηήηεο 

ζπλερίδνπλ λα εκπηζηεχνληαη θαη λα πξνηηκνχλ Έιιελεο αμησκαηηθνχο, παξά ην πςειφηεξν 

θφζηνο κηζζνδνζίαο ηνπο.   

    Οη Έιιελεο λαπηηθνί δηαθξίλνληαη γηα ηα πςειά επίπεδα λαπηηθήο ηερλνγλσζίαο θαη 

εμεηδίθεπζεο, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα θαη απφδνζε ησλ 

πινίσλ ζηα νπνία απαζρνινχληαη θαη ζηελ απνθπγή ιαζψλ πνπ νδεγνχλ ζε αηπρήκαηα κε 
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δπζκελείο θαη αλππνιφγηζηεο δεκίεο γηα ην πινίν, ην πιήξσκα θαη ην πεξηβάιινλ 

(Θενδσξφπνπινο et.al, 2006: 235). Σα πνηνηηθά απηά πξνζφληα ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ 

ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ πινίνπ θαη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ, 

κέζσ ηεο άξηζηεο ζπληήξεζεο ησλ πινίσλ, δηφηη δελ ράλνληαη πνιχηηκεο εκέξεο εξγαζίαο ηνπ 

πινίνπ ζε έθηαθηεο επηζθεπέο ή θαζπζηεξήζεηο θαη θξαηήζεηο ζηα ιηκάληα, δεκηνπξγψληαο 

έηζη, καθξνπξφζεζκα, αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη θέξδε γηα ηελ επηρείξεζε, ζε 

αληίζεζε κε ην βξαρππξφζεζκν θέξδνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ππνθαηάζηαζή ηνπο απφ 

αιινδαπνχο λαπηηθνχο ρακειφηεξνπ θφζηνπο, ην νπνίν φκσο ηειηθά κπνξεί λα επηθέξεη 

δεκίεο θαη πξνβιήκαηα ζηελ επηρείξεζε καθξνπξφζεζκα.   

    Πέξα φκσο απφ ηα πςειά επίπεδα λαπηηθήο ηερλνγλσζίαο, νη Έιιελεο λαπηηθνί δηαζέηνπλ 

θαη άιια ηδηαίηεξα πξνζφληα πνπ είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθνχλ, φπσο ε λαπηνζχλε, ην 

θηιφηηκν, ε ηθαλφηεηα ιήςεο  πξσηνβνπιηψλ θαη γξήγνξσλ απνθάζεσλ ζε θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο - π.ρ. κηα βιάβε ζηελ θχξηα κεραλή ελ πισ ή κηα επίζεζε απφ πεηξαηέο 

ζηε νκαιία θιπ. - θαζψο θαη ε αθνζίσζε θαη ε ηαχηηζε κε ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα θαη ηηο 

αμίεο ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο θαη ηέινο, ε δπλαηφηεηα εμέιημήο ηνπο ζε δπλακηθά θαη 

ρξήζηκα ζηειέρε ζηα γξαθεία ηεο λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο ζηελ μεξά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΝΑΤΣΗΚΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΖΝ ΔΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

4.1 Παγθφζκηα Aληζνξξνπία ζηε Zήηεζε θαη ηελ Πξνζθνξά Ναπηηθψλ 

Σν λαπηεξγαηηθφ δπλακηθφ γηα φια ηα είδε ησλ πινίσλ έρεη κεησζεί  ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε 

λα κελ επαξθνχλ νη εθπαηδεπκέλνη λαπηηθνί γηα ηε ζηειέρσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

παγθφζκηνπ ζηφινπ. Σν απμαλφκελν έιιεηκκα  θαηαξηηζκέλσλ θαη πηζηνπνηεκέλσλ λαπηηθψλ 

θαη ηδηαίηεξα αμησκαηηθψλ έρεη απαζρνιήζεη ηειεπηαία ηελ παγθφζκηα λαπηηιηαθή θνηλφηεηα, 

θαζψο θαη ηνπο δηεζλείο λαπηηιηαθνχο νξγαληζκνχο.  

    Ο Πίλαθαο 4.1 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεη πξνβιέςεηο γηα ηελ παγθφζκηα πξνζθνξά θαη 

δήηεζε αμησκαηηθψλ θαη θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ γηα ηα έηε 2015, 2020 & 2025 απφ  

έξεπλεο πεδίνπ πνπ εθπφλεζαλ δηάθνξνη νξγαληζκνί. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ 

BIMCO/ICS (2015), γηα ην 2015 πξνβιεπφηαλ έιιεηκκα 16,500 αμησκαηηθψλ θαη  πιεφλαζκα  

119,000 θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ, ελψ πξνβιέπεηαη παγθφζκην έιιεηκκα 92,000 

αμησκαηηθψλ (11,7%) γηα ην 2020 θαη 147,000 αμησκαηηθψλ (18,3%) γηα ην 2025,  ρσξίο λα 

ππάξρνπλ δηαζέζηκεο πξνβιέςεηο γηα ηα θαηψηεξα πιεξψκαηα (Manpower Report 2015, 

BIMCO/ ICS).  

    χκθσλα κε ηνλ Aλαιπηή Malcolm Jupe ηεο Drewry Research, ζην ηέινο ηνπ 2014 ππήξρε 

πξνζθνξά 615,000 αμησκαηηθψλ θαη έιιεηκκα 15,000,  ην νπνίν θαιχπηεηαη πξνο ην παξφλ 

απφ ηνπο ήδε ππάξρνληεο κε ηελ επηκήθπλζε ησλ βαξδηψλ. Ζ παγθφζκηα λαπηηιία φκσο ζα 

ρξεηαζηεί επηπιένλ 42,500 αμησκαηηθνχο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2019, θαζψο αλακέλεηαη αχμεζε 

7% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ ηελ επφκελε πεληαεηία (Drewry Maritime Research, 2015).               

Πίλαθαο 4.1 

Πξνβιέςεηο  παγθφζκηαο δήηεζεο λαπηηθψλ γηα ηα έηε 2015, 2020 & 2025  
 Πξνζθνξά 

2015 

Εήηεζε 

2015 

Ηζνδχγην 

2015 

Πξφβιεςε 

Ηζνδπγίνπ 

2020 (ζε 

αξηζκνχο) 

Πξφβιεςε 

Ηζνδπγίνπ 

2020 (ζε 

%) 

Πξφβιεςε 

ηζνδπγίνπ 

2025 (ζε 

αξηζκνχο) 

Πξφβιεςε 

ηζνδπγίνπ 

2025 ζε 

% 

                              BIMCO/ ICS   

Αμησκαηηθνί 774,000 790,500 -16,500 - 92,000 (11,7%) -147,500 (18,3%) 

Πιεξψκαηα 873,500 754,500 119,000 n/a n/a n/a n/a 

Drewry Research 

Aμησκαηηθνί 615,000 630,000 -15,000 - 42,500 (6,7%) n/a n/a 

Πιεξψκαηα n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

   JITI & Nipon Foundation 

Αμησκαηηθνί 460,851 476,647 -15,796 -32,153 (7,2 %) n/a n/a 

Πιεξψκαηα 671,946 694,978 -23,032 -46,881 (7,2 %) n/a n/a 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ κειέηεο BIMCO/ ICS (2015), Drewry (2015) & JITI/NIPON (2010) 

    Πξνβιέςεηο γηα ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε λαπηηθψλ γηα ην έηνο 2020 έθαλαλ θαη νη 

νξγαληζκνί Japan Internatiνnal Transport Institute (JITI) & The Nippon Foundation (2010), νη 

νπνίνη εθηηκνχλ φηη ζα ρξεηαζηνχλ επηπιένλ 32,153 αμησκαηηθνί θαη 46,881 θαηψηεξνη 
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λαπηηθνί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη ζε 

38,197 πινία ην 2020  (αχμεζε 2,574 πινίσλ ζε ζρέζε κε ην 2010).   

    Ζ Έθζεζε ησλ BIMCO/ ICS (2015) αλαθέξεη επίζεο, φηη ιφγσ ηεο πξνβιεπφκελεο 

αλάπηπμεο ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ θαη ηεο αλακελφκελεο δήηεζεο γηα λαπηηθνχο κεηαμχ ησλ 

εηψλ 2015 θαη 2020, ην έιιεηκκα ησλ αμησκαηηθψλ αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί, παξά ηελ 

αχμεζε ησλ πξνζιήςεσλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ηεο κείσζεο ησλ πνζνζηψλ 

δηαξξνήο ησλ αμησκαηηθψλ απφ ηα πινία, ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα.  

    Ζ παξνχζα θαηάζηαζε, αιιά θαη νη κειινληηθέο πξνβιέςεηο ησλ παξαπάλσ νξγαληζκψλ 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αληζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο εθπαηδεπκέλσλ 

λαπηηθψλ ζα ζπλερηζηεί ζην κέιινλ. Γελ πξέπεη φκσο λα αλακέλεηαη ζεκαληηθή πξνζθνξά 

εμεηδηθεπκέλσλ θαη ηθαλψλ λαπηηθψλ ρσξίο ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο θαη ιήςε κέηξσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε βαζηθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην αλζξψπηλν λαπηεξγαηηθφ δπλακηθφ, 

φπσο είλαη ε πξνψζεζε ησλ λαπηηθψλ επαγγεικάησλ θαη ε αλαβάζκηζε ηεο λαπηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο  

4.1.1  Μείσζε ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΔΔ 

Ζ κείσζε ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ  απνηειεί θξίζηκν δήηεκα γηα ηελ ΔΔ πνπ θαηέρεη ην 

33,% ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ. Οη Δπξσπαίνη λένη ζπλερίδνπλ λα κελ ζεσξνχλ ειθπζηηθφ ην 

λαπηηθφ επάγγεικα, αιιά ηαπηφρξνλα ην επξσπατθφ λαπηηθφ δπλακηθφ  ππνθαζίζηαηαη απφ 

αιινδαπά πιεξψκαηα ρακεινχ θφζηνπο θαη ειιηπνχο θαηάξηηζεο, δηαθπβεχνληαο ηελ 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ επξσπατθνχ ζηφινπ θαη απμάλνληαο ηελ αλεξγία ησλ Δπξσπαίσλ 

λαπηηθψλ.    

    Ζ ΔΔ φκσο αληηκεησπίδεη θαη άιιν πξφβιεκα, απηφ ηεο κείσζεο ησλ πινίσλ ππφ ζεκαίεο 

θξαηψλ- κειψλ ηεο πνπ εμαζθάιηδαλ παιαηφηεξα ζεκαληηθφ αξηζκφ ζέζεσλ λαπηηθήο 

εξγαζίαο. Απηέο νη εμειίμεηο πξνβιεκαηίδνπλ φρη κφλνλ ηελ επξσπατθή λαπηηιία, αιιά θαη ηηο 

εζληθέο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ- κειψλ ηεο ΔΔ, δηφηη ε κείσζε ηνπ λαπηεξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ζηεξεί  απφ ηελ νηθνλνκία ηνπο πνιχηηκνπο πφξνπο, φπσο ην ζπλάιιαγκα θαη ηα 

θεθάιαηα επελδχζεσλ ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο, θαζψο θαη ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηηο κεγάιεο 

ζηξαηηέο ησλ αλέξγσλ λέσλ ηεο ΔΔ.  

    ρεηηθά κε ην έιιεηκκα ησλ Δπξσπαίσλ αμησκαηηθψλ, απηφ απνθηά κεγαιχηεξε δηάζηαζε 

γηα ηελ επξσπατθή λαπηηιία, δηφηη αθελφο ζηεξεί πνιχηηκα κειινληηθά ζηειέρε πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ λαπηηιηαθψλ γξαθείσλ ή  άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο ζηελ μεξά θαη αθεηέξνπ ζέηεη εκπφδηα ζηε  κεηάδνζε ηεο λαπηηθήο 

ηερλνγλσζίαο θαη ηεο άξξεηεο γλψζεο πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε κειινληηθή θαη 

βηψζηκε αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο λαπηηιίαο.  

    χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο ησλ ISF/ BIMCO (2010), ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ 

λαπηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΔΔ, θαη ηεο Ννξβεγίαο (ρψξα ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

–ΔΟΥ),  ππνινγίζηεθε ζε 254,219 λαπηηθνχο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 143,967 ήηαλ  αμησκαηηθνί 
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θαη νη  110,252 θαηψηεξα πιεξψκαηα. Μεγάινο αξηζκφο ησλ Δπξσπαίσλ λαπηηθψλ 

απαζρνιείηαη ζε πινία ππφ εζληθέο ζεκαίεο ηεο ΔΔ, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε ζχλζεζε 

πιεξσκάησλ πνπ επηβάιινπλ απηέο, αιιά θπξίσο, ιφγσ απαζρφιεζεο ηνπο ζηηο ζαιάζζηεο 

εζληθέο ή θνηλνηηθέο ελδνκεηαθνξέο - θξνπαδηέξα, επηβαηεγά θιπ.  

    ηελ Δπξψπε, νη θχξηεο ρψξεο – πξνκεζεπηέο αμησκαηηθψλ είλαη νη ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο (Ρνπκαλία, Πνισλία θαη Βνπιγαξία), νη νπνίεο πξνκεζεχνπλ ην 32,9% ησλ 

αμησκαηηθψλ, ελψ άιιεο ζεκαληηθέο ρψξεο – πξνκεζεπηέο αμησκαηηθψλ είλαη ε Ννξβεγία 

(11,2%), ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (10,2%) θαη ε Διιάδα (6,9%).  ρεηηθά κε ηα θαηψηεξα 

πιεξψκαηα, ε Βνπιγαξία παξνπζηάδεηαη σο ν θχξηνο πξνκεζεπηήο θαηψηεξσλ λαπηηθψλ, 

αθνχ παξέρεη 22,379 άηνκα ή 20,32% ηνπ θαηψηεξνπ λαπηηθνχ δπλακηθνχ, ελψ αθνινπζεί ε 

Ηηαιία κε 11,390 άηνκα ή 10% . Ζ Διιάδα, αλ θαη είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζεκαίεο ηεο 

ΔΔ (1,305 πινία ην 2010), πξνκεζεχεη κηθξφ ζπγθξηηηθά κε ην ζηφιν ηεο αξηζκφ θαηψηεξσλ 

λαπηηθψλ πνπ αλέξρνληαη ζε κφιηο 2,970 άηνκα ή 2,7% ησλ θαηψηεξσλ λαπηηθψλ ηεο ΔΔ 

(Sulpice, European Commission Final Report, 2011).          

    Σα ζηνηρεία φκσο ηνπ Πίλαθα 4.2 πνπ αθνινπζεί, ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζνπλ αθφκε  

Πίλαθαο 4.2 

Δμέιημε αξηζκνχ αμησκαηηθψλ θαη θαηψηεξσλ λαπηηθψλ αλά ρψξα, βαζηζκέλε ζε  

κειέηεο ησλ ΗSF/BIMCO 2000 & 2010 (ΔΔ & Ννξβεγία) 

 

Πεγή: European Commission Final Report, 2011   
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 πεξηζζφηεξν ηελ ΔΔ, ε νπνία θαηέρεη ην 18,50% ηεο παγθφζκηαο λαπηεξγαηηθήο δχλακεο 

(23% ησλ αμησκαηηθψλ θαη 15% ησλ θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ) θαη ηεο νπνίαο ην λαπηηθφ 

δπλακηθφ ζα πξέπεη λα ζηειερψζεη, φπσο αλαθέξεηαη ζηε κειέηε ησλ ISF/BIMCO πεξίπνπ 

10, 490 πινία ππφ ζεκαίεο θξαηψλ –κειψλ ηεο ΔΔ (θαη ηεο Ννξβεγίαο), ή 14,770 πινία φπσο 

ππνινγίζηεθε ζηελ Δηήζηα Έθζεζε 2010 ηεο Έλσζεο Δθνπιηζηψλ ηεο ΔΔ - ECSA (European 

Commission Final Report, 2011). 

    Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη κεηαμχ ησλ εηψλ 2000 

& 2010 ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο κεηψζεηο 

ζηνλ αξηζκφ ησλ λαπηηθψλ κε κηθξέο απμνκεηψζεηο ζηνπο ζηφινπο ππφ εζληθή ζεκαία, ελψ ην 

ζχλνιν ησλ λαπηηθψλ θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν παξνπζίαζε κηθξή αχμεζε (198 

λαπηηθνί ή 2,4%). ε αληίζεζε κε άιιεο λαπηηθέο ρψξεο, φπσο ε Ννξβεγία θαη ε Γαιιία φπνπ 

κεηαμχ ησλ εηψλ 2000 θαη 2010 ζεκεηψζεθαλ κεγάιεο απμήζεηο ζηνλ αξηζκφ ησλ λαπηηθψλ, 

4,082 θαη 1,735 αληίζηνηρα, ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη κεγάιε κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ 

λαπηηθψλ (7,007).   

   Έλα άιιν ζνβαξφ πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη ζηελ ΔΔ θαη εηδηθά ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο, αθνξά ηελ γήξαλζε ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο. ην Γηάγξακκα 4.1 

παξαθάησ, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο 

αλήθνπλ νη λαπηηθνί απφ ηελ πεξηνρή ηνπ OECD  θαη απηψλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο πνπ έρεη εμειηρηεί ηειεπηαία ζε κεγάιν πξνκεζεπηή λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

πγθεθξηκέλα, άλσ ηνπ 25% ησλ αμησκαηηθψλ ησλ ρσξψλ ηνπ OECD (ζηηο νπνίεο αλήθνπλ 

θαη νη παξαδνζηαθέο λαπηηθέο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο), είλαη κεγαιχηεξνη απφ 50 εηψλ, 

ελψ άλσ ηνπ 50% ησλ λαπηηθψλ είλαη κεγαιχηεξνη απφ 40 εηψλ, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

λαπηηθνχο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (Γηάγξακκα 4.2) πνπ αλήθνπλ ζε κηθξφηεξεο ειηθηαθέο 

νκάδεο.   

Γηάγξακκα 4.1 

Ζιηθηαθή δνκή λαπηηθψλ απφ ηηο ρψξεο ηνπ OECD (ΗSF/BIMCO, 2010) 

 

Πεγή: European Commission, Final Report, 2011  
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Γηάγξακκα 4.2 

Ζιηθηαθή δνκή λαπηηθψλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (ISF/BIMCO, 2010) 

 

Πεγή: European Commission, Final Report, 2011  

    Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ παξαπάλσ κειεηψλ, εμάγνληαη θάπνηα ζεκαληηθά 

ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΔΔ (θαη ηεο 

Ννξβεγίαο): 

1) Σα ειιείκκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ηφζν ζηελ θαηεγνξία ησλ αμησκαηηθψλ, φζν θαη ζηα 

θαηψηεξα πιεξψκαηα  ζα ζπλερίζνπλ λα θαιχπηνληαη ζηελ κεζνπξφζεζκε πεξίνδν απφ 

ην λαπηηθφ δπλακηθφ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

2) Λακβάλνληαο ππφςε ηε κέζε ειηθία ησλ αμησκαηηθψλ ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ζα ρξεηαζηεί λα απμεζεί ε πξνζθνξά  ησλ αμησκαηηθψλ θαηά 10% 

ζε απηέο ηηο ρψξεο  θαη θαηά 20% ζηηο ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο έσο ην 2020, γηα 

λα ηζνξξνπήζεη ηελ πξνβιεπφκελε δήηεζε, αιιά θαη λα επαλέιζεη ν αξηζκφο ησλ 

αμησκαηηθψλ ζηα επίπεδα ηνπ 2010 (European Commission Final Report, 2011).  

3) ρεηηθά κε ηα θαηψηεξα πιεξψκαηα, θαίλεηαη μεθάζαξα φηη πξνβιέπεηαη ζεκαληηθή 

κείσζε  ζηνλ αξηζκφ ησλ θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο έσο 

ην 2020, ην νπνίν ζα ηζρπξνπνηήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζέζε ησλ ρσξψλ ηεο  

Αλαηνιηθήο Αζίαο, σο θχξηνπο πξνκεζεπηέο θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ.   

    Ζ κεγάιε πξφθιεζε γηα ηελ ΔΔ είλαη αθελφο λα θαηαζηήζεη ην λαπηηθφ επάγγεικα 

ειθπζηηθφ, ψζηε λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο λένπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ λα κεηψζεη ηε 

δηαξξνή ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ηηο λαπηηθέο ζρνιέο. Ζ πησηηθή πνξεία ηνπ λαπηεξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, εθφζνλ δελ αλαηξαπεί, ζα έρεη δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο 

ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο ΔΔ θαη ηδηαίηεξα ζην ζπλάιιαγκα θαη ηελ απαζρφιεζε. Θα 

δεκηνπξγήζεη επίζεο πξνβιήκαηα ζηε ζηειέρσζε ηνπ επξσπατθνχ ζηφινπ ππφ εζληθέο & 

μέλεο ζεκαίεο θαη ησλ γξαθείσλ ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο ηεο θάζε ρψξαο.  

4.1.2 Μείσζε ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Διιάδαο 

Γηα ηελ Διιάδα, ηεο νπνίαο ν κελ ειιελφθηεηνο ζηφινο θαηέρεη επί ζεηξά εηψλ ηελ πξψηε 

ζέζε παγθνζκίσο, σο ν ζηφινο  κε ηε κεγαιχηεξε παγθφζκηα ρσξεηηθφηεηα ζε dwt, ν δε 
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ζηφινο ππφ εζληθή ζεκαία θαηείρε ηελ δεχηεξε ζέζε ζηελ ΔΔ ην 2015, ε κείσζε ηνπ 

λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ απνθηά πνιχ κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο ηφζν γηα ηελ νηθνλνκία ηεο 

ρψξαο καο πνπ καζηίδεηαη απφ κηα πξσηφγλσξε θαη καθξνρξφληα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

μεθίλεζε ην 2008, φζν θαη γηα ηε δχλακε θαη ην θχξνο πνπ ε ειιεληθή λαπηηιία πξνζδίδεη 

ζηελ Διιάδα, ηα νπνία είλαη δπζαλάινγε κε ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο.  

    Ο αξηζκφο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ έρεη κεησζεί  ζεκαληηθά ηελ πεξίνδν 2000 – 2014,  

φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.3 πνπ αθνινπζεί. Καηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ην 2014, ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπ ειιεληθνχ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζε πινία κε ειιεληθή θαη μέλε 

ζεκαία ζπκβεβιεκέλα κε ην Ναπηηθφ Απνκαρηθφ Σακείν (ΝΑΣ), ήηαλ κφιηο 12,663, απφ 

18,450 ην 2000, δειαδή κεησκέλνο  θαηά 31,7%. Καηά ηηο απνγξαθέο ηεο πεξηφδνπ 2000 - 

2014, κε εμαίξεζε ηα έηε 2002 θαη 2012, πνπ ζεκείσζε αχμεζε 1,6% θαη 11,1% αληίζηνηρα, 

ηα ππφινηπα έηε ζεκείσζε κείσζε κε ηε κεγαιχηεξε (25,5%) λα εκθαλίδεηαη  θαηά ηελ 

απνγξαθή ηνπ 2010. Ζ ίδηα αθξηβψο πησηηθή ηάζε ζεκεηψλεηαη θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

Διιήλσλ λαπηηθψλ ζε πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία, φπνπ ππήξμε κελ αχμεζε θαηά ηα έηε 

2002 θαη 2012, αιιά κείσζε  θαηά ηηο ππφινηπεο απνγξαθέο κε ηε κεγαιχηεξε (24,9%) λα 

ζεκεηψλεηαη ζηελ απνγξαθή ηνπ 2010. Ζ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ζην 

ζχλνιν ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ην ΝΑΣ πινίσλ αιιά θαη ζηα πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία 

αθνινπζεί επίζεο παξφκνηα πησηηθή πνξεία, εηδηθά κεηά ην 2010 (ΔΛ.ΣΑΣ, 2015)..         

 

Πίλαθαο 4.3 

Έιιελεο & μέλνη λαπηηθνί ζε πινία ππφ ειιεληθή θαη μέλε ζεκαία άλσ ησλ 100 ΚΟΥ, 

ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ (απνγξαθέο εηψλ 2000-2014) 

 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ, 2015 
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    Γηα λα εθηηκεζεί φκσο θαιχηεξα ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο 

ζηελ Διιάδα, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαιπζεί ε θαηάζηαζε ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ, αλά 

θαηεγνξία πξνζσπηθνχ, ζε πινία ππφ ειιεληθή θαη μέλε ζεκαία ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ 

γηα ηελ πεξίνδν 2010-2015, φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.4. Με βάζε ηα 

ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ (2016), ην ζχλνιν ηνπ ειιεληθνχ λαπηηθνχ δπλακηθνχ ζηα ππφ 

εμέηαζε πινία, ην 2015 αλήιζε ζε 13,927 λαπηηθνχο, εθ ησλ νπνίσλ νη 12,838 εξγάδνληαλ ζε 

πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία θαη νη 1,080 ζε πινία ππφ μέλε ζεκαία ζπκβεβιεκέλα κε ην 

ΝΑΣ. Απφ ηνπο 4,139 λαπηηθνχο πνπ αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία «αλψηεξν πξνζσπηθφ- 

αμησκαηηθνί», νη 3,708 (89,6%) εξγάδνληαλ ζε πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία, ελψ νη 431 

(10,4%) ζε πινία ππφ μέλε ζεκαία. Σν θαηψηεξν πξνζσπηθφ απνηειείην απφ 9,745 

λαπηηθνχο, εθ’ ησλ νπνίσλ νη 9,090 (93,3%) εξγάδνληαλ ζε πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία θαη νη 

655 (6,72%) ζε πινία ππφ μέλε ζεκαία, ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ.  

    ρεηηθά κε ηηο εηδηθφηεηεο ηνπ λαπηηθνχ δπλακηθνχ, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ  αλψηεξνπ 

πξνζσπηθνχ (αμησκαηηθψλ) θαηά 10,5% ην έηνο 2011 θαη αχμεζε  0,3% ην έηνο 2013, κε 

κεηψζεηο φκσο  9,1%, ην 2012, 1,8% ην 2014 θαη 4,0% ην 2015. Αληίζηνηρα, ζηελ θαηεγνξία 

ηνπ θαηψηεξνπ πξνζσπηθνχ παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ λαπηνινγεζέλησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ 

θαηά 7,4%, ην έηνο 2011 θαη 0,2% ην έηνο 2014, ελψ παξαηεξνχληαη κεηψζεηο, 

Πίλαθαο 4.4 

Ναπηνινγεζέληεο Έιιελεο λαπηηθνί ζε εκπνξηθά πινία, 100 ΚΟΥ θαη άλσ, κε ειιεληθή 

θαη μέλε ζεκαία ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ, θαηά θαηεγνξία πξνζσπηθνχ: 2010 – 2015 

Π

εγή: ΔΛΣΑΣ, 2016 

4,1% ην έηνο 2012, 1,3% ην 2013 θαη 2,4% ην 2015.  
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    Ο Πίλαθαο 4.5 παξαθάησ, δείρλεη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ειιεληθψλ θαη μέλσλ πινίσλ 

ζπκβεβιεκέλσλ κε ην ΝΑΣ, θαζψο θαη ηνπο αξηζκνχο θαη ηα πνζνζηά ησλ Διιήλσλ θαη 

μέλσλ λαπηηθψλ πνπ απνγξάθεζαλ ζηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηεο 20
εο

 επηεκβξίνπ, 2014. Ο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο πινίσλ  ήηαλ 1,273 πινία, εθ ησλ νπνίσλ ηα 1,186 ήηαλ ειιεληθά θαη ηα 

87 ειιελφθηεηα. Σα ειιεληθά πινία πνπ εξγάδνληαλ ήηαλ 1,078  ζηα νπνία ππεξεηνχζαλ 

11,473 Έιιελεο λαπηηθνί ή 54,7% θαη 9,512 μέλνη λαπηηθνί ή 45,3% ηνπ ζπλφινπ, ελψ ηα 

ειιελφθηεηα πινία πνπ εξγάδνληαλ ήηαλ 74 ζηα νπνία ππεξεηνχζαλ 785 Έιιελεο λαπηηθνί ή 

51,4%  θαη 743 μέλνη λαπηηθνί ή 48,6%. Δάλ ιεθζεί ππφςε φηη απφ ηα πινία πνπ εξγάδνληαλ 

ηα 281 ήηαλ ηνπξηζηηθά - επηβαηεγά, ηα νπνία απαζρνινχζαλ 5, 112 Έιιελεο λαπηηθνχο 

(22,7%), είλαη εκθαλέο φηη ηα πνζνζηά ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ζηα εκπνξηθά 

πνληνπφξα πινία είλαη πνιχ κηθξφηεξα. πγθεθξηκέλα, ζηα ειιεληθά θνξηεγά ρχδελ θνξηίσλ 

ππήξραλ 2,642 Έιιελεο λαπηηθνί (40,86%)  έλαληη πνζνζηνχ 59,14% μέλσλ, ελψ ζηα 

δεμακελφπινηα ππεξεηνχζαλ 4,004 Έιιελεο λαπηηθνί (40%) έλαληη πνζνζηνχ 60% ησλ 

μέλσλ. Χο εθ ηνχηνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ επηβαηεγφ λαπηηιία, φπνπ απαζρνιείηαη ην 97%  

ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ, δπζηπρψο ζηελ πνληνπφξν λαπηηιία ην πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ 

λαπηηθψλ είλαη πεξίπνπ 40%, έλαληη πνζνζηνχ  60% πνπ θαηαιακβάλνπλ νη αιινδαπνί 

λαπηηθνί, αλεμάξηεηα εάλ ην πινίν είλαη ειιεληθφ ή ειιελφθηεην  ζπκβεβιεκέλν κε ην ΝΑΣ.  

Πίλαθαο 4.5 

 

Διιεληθά θαη ειιελφθηεηα εκπνξηθά πινία ζπκβεκβιεκέλα κε ην ΝΑΣ(100 θνρ θαη 

άλσ) θαη λαπηηθνί πνπ ππεξεηνχζαλ ζε απηά ηελ 20/9/2014 

 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ, 2016 
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     Έλα άιιν ζνβαξφ δήηεκα είλαη ε γήξαλζε ηνπ ειιεληθνχ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σα 

ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 4.6 παξαθάησ, δείρλνπλ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηηο δηάθνξεο 

ειηθηαθέο νκάδεο ησλ Διιήλσλ θαη αιινδαπψλ λαπηηθψλ πνπ ππεξεηνχζαλ ζε ειιεληθά θαη 

μέλα ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ πινία, ηελ εκέξα ηεο απνγξαθήο ην 2014. Φαίλεηαη φηη ην 

39,8% ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ είλαη άλσ ησλ 40 εηψλ, ελψ ην 18,43% είλαη άλσ ησλ 50 εηψλ 

θαη θνληά ζηε ζπληαμηνδφηεζε. ε αληίζεζε κε ηνπο Έιιελεο, νη αιινδαπνί λαπηηθνί είλαη 

λεφηεξνη, αθνχ ην 63,5% είλαη θάησ ησλ 40 εηψλ θαη κφιηο ην 9,1% είλαη άλσ ησλ 50.  Δίλαη  

πηζαλφλ νη απνρσξνχληεο γηα ζπληαμηνδφηεζε Έιιελεο λα ππνθαηαζηαζνχλ ζην κέιινλ απφ 

αιινδαπνχο λαπηηθνχο. 

Πίλαθαο 4.6 

Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο Διιήλσλ & αιινδαπψλ λαπηηθψλ ζηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο 

Ζιηθηαθέο νκάδεο Πνζνζηφ (%)  Διιήλσλ 

λαπηηθψλ  

Πνζνζηφ (%) 

αιινδαπψλ λαπηηθψλ 

21-30 24,4 25,9 

31-40 28,2 37,6 

41-50 21,4 26,4 

51-60 16,7   9,1 

61+   1,7   0,4 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΔΛΣΑΣ, 2016 

     ζνλ αθνξά ζηελ αλεξγία ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ, ηα ζηνηρεία απφ ην Γξαθείν Δπξέζεσο 

Ναπηηθήο Δξγαζίαο (ΓΔΝΔ) γηα ηελ πεξίνδν 2008 -2015 πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 

4.7, δείρλνπλ φηη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015 ππήξραλ 3,223 άλεξγνη λαπηηθνί. ηα πνζνζηά 

κεηαβνιήο παξαηεξνχληαη απμαλφκελα πνζνζηά αλεξγίαο, κε εμαίξεζε ηα έηε 2010 θαη 2015, 

φπνπ ππήξρε κείσζε  ζηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ θαηά 5% θαη  16,35% αληίζηνηρα. Απηφ φκσο 

πνπ είλαη πνιχ αλεζπρεηηθφ είλαη φηη ππάξρεη κεγάιε κείσζε ζηνλ αξηζκφ απηψλ πνπ 

ιακβάλνπλ επίδνκα αλεξγίαο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ πεξίνδν 2012-2015, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

ζεκαίλεη φηη νη άλεξγνη λαπηηθνί έρνπλ εμαληιήζεη ηελ πεξίνδν δηθαηψκαηνο ηνπ επηδφκαηνο 

αλεξγίαο θαη ζπλεπψο είλαη καθξνρξφληα άλεξγνη.  

Πίλαθαο 4.7 

Δγγεγξακκέλνη  ζην ΓΔΝΔ άλεξγνη  Έιιελεο λαπηηθνί (2008-2015) 

Έηε Γηαζέζηκνη πξνο 

εξγαζία/ άλεξγνη 

% 

Μεηαβνιήο 

Λακβάλνληεο επίδνκα 

Αλεξγία 

% επί ησλ 

αλέξγσλ 

2008 1668  434 26,02 

2009 2656 -59,24 776 29,22 

2010 2523 +5,00 631 25,01 

2011 3627 -43,75 783 21,59 

2012 4355 -20,07 771 17,70 

2013 5090 -16,88 610 11,98 

2014 3853 -24,30 383 9,94 

2015 3223 +16,35 364 11,29 

 
 Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΓΔΝΔ, εηψλ 2008-2015  
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    Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ νξγαληζκψλ ΔΛΣΑΣ, ΓΔΝΔ θαη BIMCO/ICS  

πξνθχπηεη  φηη ην ειιεληθφ λαπηεξγαηηθφ δπλακηθφ ζπλερίδεη λα ζπξξηθλψλεηαη θαη λα 

ππνθαζίζηαηαη απφ αιινδαπνχο λαπηηθνχο. ηα ειιεληθά θαη ειιελφθηεηα  ζπκβεβιεκέλα κε 

ην ΝΑΣ πινία, ε αλεξγία ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ αθνινπζεί απμεηηθή ηάζε, φπσο θαη ε 

ρξφληα αλεξγία, ελψ παξαηεξείηαη ηαπηφρξνλα θαη γήξαλζε ηνπ ειιεληθνχ λαπηεξγαηηθνχ  

δπλακηθνχ, ην νπνίν αλήθεη θαηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ (18,43%) ζε κεγάιεο ειηθηαθέο νκάδεο, 

51+ εηψλ, ζε αληίζεζε κε ην λαπηεξγαηηθφ δπλακηθφ απφ ηηο πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαη ηεο Αζίαο πνπ αλήθεη ζε κηθξφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο.   

    Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζνπλ ηελ Κπβέξλεζε ηεο ρψξαο καο, 

ηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο δηάθνξνπο ζεζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηε λαπηηιία θαη 

ηε λαπηηθή απαζρφιεζε. Σν πθηζηάκελν έιιεηκκα ησλ Διιήλσλ αμησκαηηθψλ θαη ε ηάζε 

ζπξξίθλσζεο ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο Διιάδαο ιφγσ ππνθαηάζηαζήο ηνπ απφ 

αιινδαπνχο λαπηηθνχο ζα πξέπεη λα αλαηξαπεί θαη λα ιεθζνχλ άκεζα ηα απαξαίηεηα 

δηαξζξσηηθά κέηξα, ψζηε λα κελ επηδεηλσζεί  ην ηζνδχγην ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο 

λαπηηθήο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα (Θενδσξφπνπινο et al, 2006:233).  

    Οη έσο ηψξα πξνζπάζεηεο πνπ έγηλαλ ζε ειιεληθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν γηα ηελ 

πξνζέιθπζε  λέσλ ζηηο λαπηηθέο ζρνιέο  θαίλεηαη φηη δελ ήηαλ επαξθείο ή θαηάιιειεο, 

θαζψο ην επάγγεικα ηνπ λαπηηθνχ έρεη γεληθά ράζεη ηελ αίγιε πνπ ην ζπλφδεπε παιαηφηεξα 

θαη είλαη δχζθνιν λα αιιάμνπλ νη εδξαησκέλεο  πιένλ θνηλσληθέο αληηιήςεηο. ρεηηθά κε ηελ 

παγθφζκηα πιενλάδνπζα πξνζθνξά ησλ θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

Θενδσξφπνπιν  et.al (2006:233), απηή πξέπεη λα αλαιπζεί ελδειερψο, θαζψο δελ είλαη 

απαξαίηεην φηη φινη  απηνί νη λαπηηθνί έρνπλ ηελ απαξαίηεηε πηζηνπνίεζε γηα λα εξγαζηνχλ 

ζηα πνληνπφξα εμεηδηθεπκέλα πινία.  

    Γηα ηελ εθαξκνγή φκσο  ζηνρεπκέλσλ  κέηξσλ ελίζρπζεο ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο, 

απαηηείηαη λα κειεηεζνχλ ηα αθξηβή αίηηα δεκηνπξγίαο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο λαπηηθήο 

απαζρφιεζεο ηφζν ζηελ ΔΔ, φζν θαη ζηελ Διιάδα, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

επφκελε ελφηεηα.  

4.2  Σα Αίηηα Γεκηνπξγίαο ηνπ Πξνβιήκαηνο ηεο Ναπηηθήο Απαζρφιεζεο 

Σα θπξηφηεξα αίηηα ζπξξίθλσζεο ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηελ ΔΔ θαη ηελ Διιάδα  

είλαη  ε θνηλσληθή απαμίσζε ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο, ην πςειφηεξν θφζηνο επάλδξσζεο 

ησλ πινίσλ κε Δπξσπαίνπο θαη Έιιελεο λαπηηθνχο θαη ε δηαξξνή ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ηηο 

λαπηηθέο ζρνιέο, ιφγσ ησλ δηαρξνληθψλ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο ζε απηέο.   

4.2.1 Ζ θνηλσληθή απαμίσζε ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο 

Κάπνηε νη λένη επηζπκνχζαλ λα ζηαδηνδξνκήζνπλ ζηε ζάιαζζα. ηελ κεηαπνιεκηθή θαη 

θαηεζηξακκέλε Διιάδα, νη λένη θαη ηδηαίηεξα ησλ λεζηψλ καο, ζεσξνχζαλ ηελ θαξηέξα ζηε 

ζάιαζζα δειεαζηηθή, αθνχ ηνπο πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ κηα αμηνπξεπή 

εξγαζία θαη λα εμεξεπλήζνπλ ηαπηφρξνλα ηνλ θφζκν. 
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    Με ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηελ Διιάδα θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ηδησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο παηδείαο, νη λένη απέθηεζαλ πνιιέο 

ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζηαδηνδξνκίαο ζε επηρεηξήζεηο ζηελ μεξά θαη έηζη ην λαπηηθφ 

επάγγεικα μεθίλεζε ζηαδηαθά λα ράλεη ηελ αίγιε ηνπ παξειζφληνο θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

λέσλ. ε απηφ ζπλέβαιιε θαη ην πνιχπινθν θαη αζαθέο πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο λαπηηθήο 

εξγαζίαο πνπ επηθξαηνχζε επί δεθαεηίεο θαη ήηαλ ε αηηία λα θαηαζηξαηεγνχληαη νη φξνη ησλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ησλ λαπηηθψλ, θπξίσο ζηα πινία ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο.  

    Δπηπξφζζεηα, ν γηγαληηζκφο θαη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηελ θαηαζθεπή ησλ πινίσλ ηα 

ηειεπηαία δεθαπέληε ρξφληα, έρνπλ κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ πιεξψκαηνο, αιιά 

ζπγρξφλσο έρνπλ εληαηηθνπνηήζεη ηηο εξγαζίεο  θαη απμήζεη ηνλ θφξην εξγαζίαο ησλ 

λαπηηθψλ.  

    Σα απνηειέζκαηα δηαθφξσλ κειεηψλ έδεημαλ φηη ν θφξηνο εξγαζίαο ησλ λαπηηθψλ έρεη 

επίζεο απμεζεί κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα 

θαη ηελ πνηφηεηα ιεηηνπξγίαο ησλ πινίσλ, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο. Γηα παξάδεηγκα, κηα κειέηε  ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Δξγαηψλ ζηηο 

Μεηαθνξέο (ITF), γηα ηηο επηπηψζεηο απφ ηνπο απζηεξφηεξνπο θαλνληζκνχο αζθάιεηαο 

(Security) ηνπ Γηεζλή Κψδηθα γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Πινίσλ θαη ησλ Ληκεληθψλ 

Δγθαηαζηάζεσλ (ISPS Code)  πνπ δηεμήρζε ην 2005, αλέδεημε θάπνηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε λαπηηθή εξγαζία απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα ISPS θαη είλαη: α) ε αχμεζε ηνπ 

θφξηνπ εξγαζίαο θαη ε επίπησζε πνπ έρεη ζηελ απφδνζε ηνπ πιεξψκαηνο, β) ε αχμεζε ησλ 

επζπλψλ ρσξίο αληίζηνηρεο απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο, γ) ε αλεπαξθήο εθπαίδεπζε ζε θάζε 

ηχπν πινίνπ ζην νπνίν κεηαθηλνχληαη, δ) ν πεξηνξηζκφο ησλ εμφδσλ ζηα ιηκάληα θαη ζηελ 

μεξά θαη ηα κεγάια πξνβιήκαηα γηα ηελ έθδνζε άδεηαο εηζφδνπ ζε νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο νη 

ΖΠΑ (ITF, 2007).  

    Ζ αχμεζε ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο φκσο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έλα ζνβαξφηεξν πξφβιεκα – 

ηελ θαηαρψξεζε ςεπδψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο ψξεο εξγαζίαο ησλ λαπηηθψλ. Οη λαπηηθνί  

πνιιέο θνξέο  θαηαρσξνχλ ιηγφηεξεο ψξεο απφ ηηο πξαγκαηηθέο, έηζη ψζηε ηα αξρεία λα 

ζπκθσλνχλ κε ηηο πκβάζεηο Ναπηηθήο Δξγαζίαο ηνπο. Απηή ε  πξαθηηθή φκσο ππνβαζκίδεη 

ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, ησλ λαπηηθψλ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη δπζρεξαίλεη 

ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ λαπηηθψλ, θαζψο ηα απνθξχπηεη.  

    Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ μεθίλεζε λα απαζρνιεί ηε λαπηηιία θαη ηνπο λαπηηιηαθνχο 

νξγαληζκνχο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη ε θφπσζε ησλ λαπηηθψλ, ε νπνία κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ζνβαξά αηπρήκαηα. Ζ θφπσζε ησλ λαπηηθψλ πξνθχπηεη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο 

πινίσλ, αθνχ ν αξηζκφο ηνπ πιεξψκαηνο πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ 

ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ γηα ηελ θάιπςε ησλ βαξδηψλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Ζ 

θφπσζε ησλ λαπηηθψλ είλαη απνηέιεζκα ησλ απμεκέλσλ σξψλ θαη ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο, 

αιιά θαη ηεο έιιεηςεο κηαο εληαίαο πνιηηηθήο σο πξνο ηα αλψηαηα φξηα εβδνκαδηαίαο 

εξγαζίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππεξσξηψλ,  κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πκβάζεσλ Ναπηηθήο 

Δξγαζίαο.     
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     Έλα φκσο ζνβαξφηεξν πξφβιεκα πνπ επεξεάδεη  ηελ πγεία ησλ λαπηηθψλ θαη ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, είλαη ε  ρξφληα θφπσζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζνβαξά αηπρήκαηα. 

Σν πξφβιεκα ηεο ρξφληαο θφπσζεο απαζρφιεζε ηηο θπβεξλήζεηο  ησλ θξαηψλ- κειψλ  ηεο  

ΔΔ, νη νπνίεο δηέηαμαλ κέζσ ησλ ParisMou [1] θαη  TokyoMou ηελ εθπφλεζε ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 2014 κηαο θακπάληαο ηξηψλ κελψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ σξψλ αλάπαπζεο ζηηο 

Φπιαθέο Γέθπξαο θαη Μεραλνζηαζίνπ κε βάζε ηε χκβαζε STWC 2010 (ηξνπνπνηήζεηο ηεο 

Μαλίιαο) ηνπ ΗΜΟ [2], σο πξνιεπηηθή κέζνδν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θφπσζεο θαη ηελ 

απνθπγή αηπρεκάησλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε 4,283 επηζεσξήζεσλ απφ ηα Port State 

Controls (PSCs), ππήξμαλ 912 πεξηπηψζεηο (22,57%) κε ζπκκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηηο ψξεο 

αλάπαπζεο θαη 16 πινία θξαηήζεθαλ ζηα ιηκάληα, ελψ ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη 

ππάξρεη γεληθά έιιεηςε ζπκκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηηο ψξεο αλάπαπζεο ησλ λαπηηθψλ 

θπιαθψλ (ΗΣF, 2014).   

    Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε πξνθχπηεη φηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζην πινίν ζπλερίδνπλ λα 

είλαη δχζθνιεο  παξά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ θαλνληζκψλ θαη ζπκβάζεσλ λαπηηθήο 

εξγαζίαο θαη φηη ε αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

κπνξεί λα θηλδπλεχεη, θαζψο ηα πιεξψκαηα θπξίσο ιφγσ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαη ηεο 

θφπσζεο δελ βξίζθνληαη ζε πιήξε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ θηλδχλσλ. Οη  

δχζθνιεο θαη αζαθείο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηα πινία, ηδηαίηεξα ζε απηά ππφ ζεκαίεο 

επθαηξίαο, ζπλέβαιαλ φκσο θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία αξλεηηθήο εηθφλαο θαη απαμίσζεο 

ησλ λαπηηθψλ επαγγεικάησλ ζηελ θνηλσλία, ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηελ αδηαθνξία ησλ 

λέσλ γη’ απηά.     

     Ζ αδηαθνξία ησλ λέσλ γηα ηα λαπηηθά επαγγέικαηα θάλεθε θαη απφ ηε ζηαδηαθή κείσζε 

ησλ θνηηεηψλ ζηηο λαπηηθέο ζρνιέο ηεο ΔΔ,  φπνπ ππάξρνπλ πνζνζηά κείσζεο απφ 22% έσο 

32% ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε- κέιε, ελψ ζε νξηζκέλα απφ απηά ηα πνζνζηά κπνξεί λα  είλαη 

πνιχ πςειφηεξα (Θενδσξφπνπινο et.al, 2006: 235 θαη Θενηνθάο et. αl, 2008: 154). Δμαίξεζε 

σζηφζν,  απνηεινχλ νη ειιεληθέο Αθαδεκίεο  Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΑΔΝ), φπνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαηαγξάθεηαη αχμεζε ζηελ πξνηίκεζε δήισζήο ηνπο απφ ηνπο καζεηέο ησλ 

παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ, πηζαλά φκσο  ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο λα έρεη ζπκβάιιεη θαη ε 

κεγάιε αλεξγία ησλ λέσλ ζηελ παηξίδα καο πνπ αγγίδεη ην 50%. 

    χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ ηεο ΔΔ ηνλ Ηνχλην ηνπ  2003 

(φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Θενδσξφπνπιν et. al, 2006:235), γηα ηελ αλαηξνπή ηεο 

αξλεηηθήο εηθφλαο πνπ ππάξρεη γηα ην λαπηηθφ επάγγεικα ζηελ θνηλσλία, απαηηνχληαη  

[1] Paris Memorandum of Understanding  on Port State Control (Paris MoU). Απνηειείηαη από 27 

ζπκκεηέρνληεο νξγαληζκνύο θαη ζηόρνο ηνπ είλαη ε εμάιεηςε ησλ ππνβαζκηζκέλσλ πινίσλ, κέζσ ελόο εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο Port State Control. Καιύπηεη ηα ζαιάζζηα ύδαηα ηνπ Βόξεηνπ Αηιαληηθνύ, κεηαμύ Βνξείνπ Ακεξηθήο 

θαη Δπξώπεο, ελώ δεκνζηεύεη ιίζηεο πινίσλ (ιεπθή, γθξίδα θαη καύξε). Αληίζηνηρα, ππάξρνπλ θαη άιια MoUs, 

πνπ θαιύπηνπλ ηα ζαιάζζηα ύδαηα άιισλ πεξηνρώλ, όπσο ην Tokyo MoU θιπ.(Paris MoU, 2016)          

[2] 10 ώξεο αλάπαπζεο ην 24σξν πνπ κπνξνύλ λα κνηξαζηνύλ ζε 2 πεξηόδνπο, ε κία εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη λα 

δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 6 ώξεο θαη ηα θελά κεηαμύ ησλ ζπλερόκελσλ πεξηόδσλ αλάπαπζεο λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο 14 

ώξεο, ελώ νη ώξεο εξγαζίαο θαζνξίδνληαη ζε 77 αλά 7 εκέξεο (ILO, 2016). 
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ζπληνληζκέλεο δξάζεηο ζε εζληθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν, νη νπνίεο ζα πξνζδψζνπλ 

ειθπζηηθφηεηα ηφζν ζηα επαγγέικαηα ηεο ζάιαζζαο, φζν θαη ζηα επαγγέικαηα ζηα γξαθεία 

ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο ζηελ μεξά, ψζηε  λα απμεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ  γη΄ απηά  

θαη λα επέιζεη  κειινληηθά ηζνξξνπία ζην ηζνδχγην ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο λαπηηθψλ 

ζηελ ΔΔ θαη ηελ Διιάδα. 

4.2.2 Σν θφζηνο  επάλδξσζεο ησλ πινίσλ θαη νη δηαθνξέο ζηα κηζζνιφγηα 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ αίηην ηεο κείσζεο ησλ Δπξσπαίσλ θαη Διιήλσλ λαπηηθψλ είλαη ε 

ζηξαηεγηθή επηινγή ησλ πινηνθηεηψλ λα κεηψζνπλ κε θάζε ηξφπν ην θφζηνο εθκεηάιιεπζεο 

ησλ πινίσλ ηνπ ζηφινπ ηνπο, ιφγσ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ, ηδηαίηεξα 

ζε εθηεηακέλεο πεξηφδνπο ρακειψλ λαπιαγνξψλ, φπσο απηή πνπ δηαλχνπκε.    

    πσο ήδε ζπδεηήζεθε, νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζ’ έλα παγθφζκην  

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ αζηάζεηα ησλ λαπιαγνξψλ. Δθφζνλ νη 

λαπηηιηαθέο δελ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ θαη λα ειέγμνπλ ηα επίπεδα ησλ λαχισλ, 

πξνζπαζνχλ κε θάζε ηξφπν λα ειέγμνπλ ην θφζηνο εθκεηάιιεπζεο ησλ πινίσλ ηνπο, ψζηε λα 

επηβηψζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζηηο ρακειέο λαπιαγνξέο. Γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ, εθαξκφδνπλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο κείσζεο ηνπ θφζηνπο θαη ηδίσο ηνπ 

θφζηνπο επάλδξσζεο, ην νπνίν θπκαίλεηαη κεηαμχ 40% θαη 60% ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

ηνπ πινίνπ, ην νπνίν κάιηζηα ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο λαπηηιηαθνχο ζπκβνχινπο Μoore 

Stephens (2015) αλακέλεηαη λα απμεζεί ην 2016 θαηά 4,2% (2,3% ην θφζηνο κηζζνδνζίαο θαη  

1,9% ηα άιια έμνδα ηνπ πιεξψκαηνο), ηε ζηηγκή πνπ νη λαχινη αλακέλεηαη λα ζπλερίζνπλ 

ηελ πησηηθή ηνπο πνξεία, ιφγσ ηεο ππεξβάιινπζαο ρσξεηηθφηεηαο, θαζψο θαη ησλ ρακειψλ 

ξπζκψλ αλάπηπμεο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ.  Γηα λα έρνπλ φκσο απηή ηε δπλαηφηεηα, νη 

πινηνθηήηεο πξνβαίλνπλ ζηελ αιιαγή ηεο ζεκαίαο ησλ πινίσλ ηνπο απφ ζεκαίεο θξαηψλ- 

κειψλ ηεο ΔΔ ζε ζεκαίεο επθαηξίαο ή ζε δεχηεξεο εζληθέο ζεκαίεο, φπνπ δελ ππάξρνπλ 

δεζκεχζεηο  φζνλ αθνξά ζηελ νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πινίνπ. Με απηή ηελ 

πξαθηηθή, ππνθαζηζηνχλ ηα επξσπατθά πιεξψκαηα κε αιινδαπά, ψζηε λα ζπκπηέζνπλ φζν ην 

δπλαηφλ ην θφζηνο κηζζνδνζίαο  ησλ λαπηηθψλ, θαζψο φπσο ζα αλαδεηρηεί παξαθάησ, 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο κηζζνχο κεηαμχ ησλ λαπηηθψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ 

αιινδαπψλ λαπηηθψλ, πνπ ζχκθσλα κε ηελ UNCTAD (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο 

Θενδσξφπνπιν et al, 2006:234) ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη κηζζνί καδί κε ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο κπνξεί λα είλαη 15 θνξέο πςειφηεξνη γηα ηνπο εθπαηδεπκέλνπο λαπηηθνχο ηεο ΔΔ ζε 

ζρέζε κε απηνχο απφ ηξίηεο ρψξεο, ελψ νη κηζζνί ησλ πινηάξρσλ κπνξεί λα είλαη έσο  5 

θνξέο πςειφηεξνη απφ απηνχο ησλ πινηάξρσλ ηξίησλ ρσξψλ.   

    Οη δαπάλεο επάλδξσζεο ελφο πινίνπ απνηεινχληαη απφ ηα παξαθάησ θφζηε 

(Γεσξγαληφπνπινο & Βιάρνο, 2003: 91):  

• ηε κηζζνδνζία ησλ λαπηηθψλ, ηηο δαπάλεο γηα ππεξσξηαθή ή έθηαθηε εξγαζία, ηηο     

άδεηεο κε  απνδνρέο, ηηο δαπάλεο  πξφζιεςεο θαη επαλαπαηξηζκνχ.   

• ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ζηα θνηλσληθά ηακεία.   
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• ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαηά ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλήζσο θαιχπηνληαη απφ ηα P & 

I Clubs. 

• ηα θφζηε γηα ηελ ηξνθνδνζία θαη ηελ ςπραγσγία ηνπ πιεξψκαηνο.     

    Οη  δηαθνξέο ζην θφζηνο επάλδξσζεο ππάξρνπλ, δηφηη νη  λαπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε 

πινία πνπ αλήθνπλ ζην λενιφγην ελφο παξαδνζηαθνχ λαπηηιηαθνχ θξάηνπο κέινπο ηεο ΔΔ, 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηνπο φξνπο ησλ  ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ησλ λαπηηθψλ, νη νπνίεο 

λνκνζεηνχληαη ζην θάζε θξάηνο- κέινο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα, ε 

ζχλζεζε ησλ πιεξσκάησλ, νη ψξεο εξγαζίαο θαη νη ινηπνί φξνη ηεο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο  

δηακνξθψλνπλ έλα εληαίν γεληθφ πιαίζην θφζηνπο επάλδξσζεο θαηά ζεκαία ζε απηέο ηηο 

ρψξεο, κε ηα ηειηθά παθέηα ησλ αμησκαηηθψλ πάλησο λα δηακνξθψλνληαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε. Σν αληίζεην αθξηβψο ζπκβαίλεη φκσο γηα ηνπο λαπηηθνχο πνπ 

εξγάδνληαη ζε πινία ίδησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο ή εγγεγξακκέλα ζε 

δεχηεξα εζληθά λενιφγηα. Οη κηζζνί ηνπ πιεξψκαηνο ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο βαζίδνληαη 

είηε ζηνπο θαηψηαηνπο κηζζνχο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ILO), είηε ζην 

κηζζνινγηθφ θιηκάθην ηεο χκβαζεο “Uniform Total Crew Cost Agreement” ηεο Γηεζλνχο 

Οκνζπνλδίαο Δξγαηψλ ζηηο Μεηαθνξέο (ITF). Οη κηζζνί ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

δηακνξθψλνληαη ιακβάλνληαο ππφςε παξάγνληεο φπσο, ην επίπεδν ησλ κηζζνινγηθψλ 

θιηκαθίσλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ζηελ μεξά θαη ην επίπεδν δηαβίσζεο ζηελ θάζε ρψξα.  

    Σα παγθφζκηα κηζζνινγηθά πξφηππα, φπσο νη ειάρηζηνη κηζζνί πνπ ζέηεη ε ILO, ή ε  

πιινγηθή χκβαζε «Total Crew Cost» ηεο ITF, δελ εθαξκφδνληαη ζπλήζσο ζηελ πεξίπησζε 

ησλ λαπηηθψλ ηεο ΔΔ, σζηφζν, ε  χκβαζε ηεο ITF  κπνξεί λα βξίζθεη θάπνηα εθαξκνγή 

ζηελ πεξίπησζε ησλ θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ 

εξγάδνληαη ζε πινία ππφ ζεκαίεο θξαηψλ- κειψλ ηεο ΔΔ ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο 

(European Commission, Final Report, 2011).   

    Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα κηζζνινγηθά ζηνηρεία γηα ηα ειιεληθά θαη αιινδαπά  

πιεξψκαηα, φπνπ θαίλνληαη θαζαξά νη κεγάιεο δηαθνξέο ζηνπο κηζζνχο ησλ λαπηηθψλ, πνπ 

φπσο αλαθέξζεθε, απνηειεί θαη ηνλ θπξηφηεξν ιφγν πνπ νη πινηνθηήηεο επηιέγνπλ ζεκαίεο 

επθαηξίαο θαη αιινδαπά θαηψηεξα πιεξψκαηα γηα λα επαλδξψζνπλ ηα πινία ηνπ ζηφινπ 

ηνπο. 

Καηώηαηνη κηζζνί λαπηηθώλ κε βάζε ηε Γηεζλή  Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO)   

    Σν κηζζνινγηθφ θιηκάθην ηεο ILO ρξεζηκνπνηεί κηα  θφξκνπια πνπ απεηθνλίδεη ηηο 

αιιαγέο ζηηο ηηκέο ησλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ θαη ηηο ηζνηηκίεο ησλ λνκηζκάησλ έλαληη 

ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ ζε 49 λαπηηθέο ρψξεο, ε νπνία απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ακνηβψλ ησλ λαπηεξγαηψλ. χκθσλα κε ηελ ILO, φπσο ζπκθσλήζεθε απφ ηελ Μηθηή 

Ναπηηιηαθή Δπηηξνπή (JMC) πνπ πεξηιακβάλεη θαη εθπξνζψπνπο ησλ πινηνθηεηψλ θαη ησλ 

λαπηηθψλ, ν θαηψηεξνο βαζηθφο κηζζφο ελφο ηθαλνχ λαχηε (Able Seaman ή «AB»), έρεη 

δηακνξθσζεί απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2016 ζηα $ 614 ή 540,98 Δπξψ / Ηζνηηκία 1$=0,8810 

επξψ ζηηο 28.4.2016  (ITF, 2016). Οη βαζηθνί κηζζνί  ηνπ ILO γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο ησλ 

λαπηηθψλ πνπ δηακνξθψλνληαη πεξηνδηθά  είλαη αξθεηά πην ρακεινί, ηφζν ζε ζρέζε κε ηνπο 
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βαζηθνχο κηζζνχο ηνπ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Δξγαηψλ ζηηο 

Μεηαθνξέο (ITF), φζν θαη κε ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα πιεξσκάησλ ησλ παξαδνζηαθψλ 

λαπηηθψλ ρσξψλ, φπσο είλαη ε Διιάδα. Χο εθ’ ηνχηνπ, γηα ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ φξσλ 

ησλ ζπκβάζεσλ,  ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα βαζηθψλ κηζζψλ : α) ηεο 

ζπιινγηθήο ζχκβαζεο TCC/ ITF θαη β) ησλ ειιεληθψλ  πιινγηθψλ πκβάζεσλ Ναπηηθήο 

Δξγαζίαο Πινηάξρσλ θαη Πιεξσκάησλ Φνξηεγψλ Πινίσλ 4,500 dwt.θαη άλσ.        

Μηζζνινγηθό θιηκάθην θαηώηαησλ κηζζώλ ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Δξγαηώλ ζηηο 

Μεηαθνξέο (ITF) 

    ηνλ Πίλαθα 4.8 πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη νη θαηψηεξνη κηζζνί φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί 

απφ ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε TCC ηεο ITF γηα ηελ πεξίνδν 2015-2017. 

Πίλαθαο 4.8 

Καηψηαηνη κηζζνί λαπηηθψλ ζηελ ζχκβαζε TCC ηεο ITF (2015- 2017) ζε $ ΖΠΑ 
Δηδηθφηεηα  Μηζζφο 

Δηδηθφηεηαο 

Βαζηθφο 

Μηζζφο  

Τπεξσξίεο 

(103 ψξεο) 

(%) Γείθηεο  

Τπεξσξίαο  

Άδεηα 

(7εκ.) 

Δπίδνκα 

Αδείαο 

χλνιν 

Μηζζνχ  

Πινίαξρνο 3.369 2.864 2.127 20.65 668 126 5.786 

Αξρηκεραληθφο 3.062 2.603 1.933 18.77 607 126 5.270 

Τπνπινίαξρνο 2.175 1.849 1.373 13.33 431 126 3.780 

Αλζππνπινίαξρνο 1.742 1.481 1.100 10.68 346 126 3.053 

Μεραληθφο Α’  2.175 1.849 1.373 13.33 431 126 3.780 

Μεραληθφο Β’ 1.742 1.481 1.100 10.68 346 126 3.053 

Μεραληθφο Γ’ 1.679 1.427 1.060 10.29 333 126 2.946 

Ζιεθηξνιφγνο 

Μεραληθφο 

1.742 1.481 1.100 10.68 346 126 3.053 

Ζιεθηξνιφγνο 1.498 1.273 946 9.18 297 126 2.642 

Αξρηζαι/πφινο 1.742 1.481 1.100 10.68 346 126 3.053 

Γφθηκνο 

Πινίαξρνο 

1.679 1.427 1.060 10.29 333 126 2.946 

Ναχθιεξνο 1.117 949 705 6.84 221 126 2.001 

Δθαξκνζηήο 1.117 949 705 6.84 221 126 2.001 

Αξρηκάγεηξαο 1.117 949 705 6.84 221 126 2.001 

Βνεζφο Μάγεηξα 0.852 724 538 5.22 169 126 1.557 

Ξπινπξγφο 1.117 949 705 6.84 221 126 2.001 

Αξρηζεξκαζηήο 1.117 949 705 6.84 221 126 2.001 

Αληιίσξνο 1.117 949 705 6.84 221 126 2.001 

Ναχηεο 1 850 631 6.13 198 126 1.806 

Θεξκαζηήο 1 850 631 6.13 198 126 1.806 

Ληπαληήο 1 850 631 6.13 198 126 1.806 

Θαιακ/πφινο 1 850 631 6.13 198 126 1.806 

Ναπηφπαηδν 0.744 632 469 4.56 147 126 1.375 

Καζαξηζηήο 0.744 632 469 4.56 147 126 1.375 

Κακαξφηνο 0.599 509 378 3.67 119 126 1.132 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ITF Collective «TCC» Agreement, 2014  
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Βαζηθνί κηζζνί λαπηηθώλ κε βάζε ηηο ειιεληθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

    ηελ Διιάδα, νη βαζηθνί κηζζνί ησλ λαπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ειιεληθά πνληνπφξα 

θνξηεγά πινία απφ 4.500 dwt θαη άλσ, θαζνξίδνληαη απφ ηηο Διιεληθέο πιινγηθέο 

πκβάζεηο α) Πινηάξρσλ θαη β) Ναπηεξγαηψλ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.9 πνπ 

αθνινπζεί..  

Πίλαθαο 4.9 

Μηζζνιφγην πιινγηθήο χκβαζεο Διιήλσλ λαπηηθψλ θνξηεγψλ πινίσλ άλσ ησλ 4,500 

dwt (Δπξψ θαη $ ΖΠΑ) 
Δηδηθφηεηεο  Βαζηθφο Μηζζφο  

(ζε Δπξψ) 

Βαζηθφο κηζζφο  

(ζε US $)    

Πινίαξρνο 2.712.26 3.054,71 

Τπνπινίαξρνο 1.417,32 1.596,14 

Αλζππνπινίαξρνο 1.232,74 1.388,28 

Α’ Μεραληθφο 2.677,57 3.015,66 

Β’ Μεραληθφο 1.417,32 1.596,14 

Γ’ Μεραληθφο 1.232,74 1.388,28 

Αμησκαηηθφο Α/Σα Α’ 1.417,32 1.596,14 

Αμησκαηηθφο Α/Σα Β’ 1.232,74 1.388,28 

Ζιεθηξνιφγνο 1.417,32 1.596,14 

(ηθαλ. γηα βάξδηα ζηε γέθπξα) 1.232,74 1.388,74 

Ναχθιεξνο 1.070,83 1.206,04 

Ξπινπξγφο 1.070,83 1.206,04 

Αληιίσξνο  1.080,95 1.217,44 

Ναχηεο 1.002,76 1,129,42 

Γφθηκνο Πινίαξρνο (ΑΔΝ)    861,69     970,57 

Γφθηκνο Πινίαξρνο    861,69     970,57 

Ναπηφπαηο    731,30    823,39 

(ηθαλ. γηα βάξδηα ζην κεραλνζηάζην) 1,232,74 1,388,28 

Μεραλνδεγφο Α’ 1.227,68 1.382,75 

Μεραλνδεγφο Β’ 1.095,40 1.233,35 

Αξρηζεξκαζηήο 1.080,95 1.217,63 

Ληπαληήο 1.070,83 1.206,04 

Γφθηκνο Μεραληθφο (ΑΔΝ)     861,69    970,57 

Γφθηκνο Μεραληθφο    861,69    970,57 

Θεξκαζηήο 1.033,16 1.164,25 

Καζαξηζηήο κε άδεηα ζεξκαζηή 1.033,16 1.164,25 

Καζαξηζηήο    731,30    823.39 

Γφθηκνο Αζπξκαηηζηήο (ΑΔΝ)    861,69    970,57 

Γφθηκνο Αζπξκαηηζηήο    861,69    970,57 

Μάγεηξνο 1.117,35 1.206,04 

Θαιακεπφινο 1.070,83 1.206,04 

Βνεζφο καγείξνπ κε άδεηα    905,58 1,020,30 

Βνεζφο Θαιa/ινπ ρσξίο άδεηα    731,30    823,39 
Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο Ναπηεξγαηψλ, θαη Πινηάξρσλ θνξηεγψλ πινίσλ 

4500 tdw θαη άλσ. Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, Σεχρνο Β’, Αξ. Φχιινπ 123. (1ζνηηκία 1 Δuro=1.1263 $ ΖΠΑ 

ζηηο 24.04.2016) 



41 
 

    Σα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ζηνπο Πίλαθεο 4.8 θαη 4.9, δείρλνπλ φηη νη βαζηθνί κηζζνί ζηελ 

ειιεληθή ζπιινγηθή ζχκβαζε λαπηηθψλ, φπσο θαη ζε άιιεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

πιεξσκάησλ ζηα θξάηε- κέιε ηεο ΔΔ ζηε Γπηηθή Δπξψπε (Πίλαθαο 4.10), είλαη αξθεηά 

πςειφηεξνη  απφ ηνπο βαζηθνχο κηζζνχο πνπ νξίδνπλ ηα κηζζνιφγηα ηεο ITF/ ILO.   Οη 

δηαθνξέο ζηνπο κηζζνχο  ησλ θαηψηεξσλ λαπηηθψλ δελ ππάξρνπλ φκσο κφλν κεηαμχ ησλ 

λαπηηθψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, αιιά θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο 

θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4.10, απφ ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέρηεθαλ απφ δηάθνξεο έξεπλεο πεδίνπ γηα ηελ κειέηε “EU Seafarers Employment”, Final 

Report, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2011).        

Πίλαθαο 4.10 

Μηζζνί  λαπηηθψλ απφ επηιεγκέλεο επξσπατθέο ρψξεο (ζε επξψ) 
Υψξα Μηζζφο 

αμησκαηηθνχ 

Μηζζφο 

πιεξψκαηνο 

Μηζζφο 

Πινηάξρνπ 

Μηζζφο 

αμησκαηηθνχ 

Μηζζφο 

πιεξψκαηνο 

Έξεπλα 

ECORYS 2009 Έξεπλα απφ άιιεο πεγέο * 

Βέιγην 3,980 2,000     

Κχπξνο 2,650 1,200     

Γαλία 3,980 2,000     

Φηιαλδία 3,920 2,600     

Γαιιία 4,510 2,450 5,000-9,000 3,500-5,500 2,000-2,500 *ETF2010 

Γεξκαλία 4,960 1,900 5,755-6,233 4,100-4,442 3,372-3,975 *ETF 2010 

Διιάδα 6,890 2,650 10,073-11,458 5,283-6,250 3,000-3,300 *Διιεληθή 

Έξεπλα 

2010 

Ηξιαλδία 3,710 1,650     

Ηηαιία 4,530 2,750     

Οιιαλδία 3,980 2,000     

Ννξβεγία 4,190 2,100     

Ηζπαλία 2,650 1,500     

νπεδία 3,800 2,320     

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην. 

3,710 1,650 10,000-14,000 3,700-6,300 3,700-4,450 *Drewry 

2010 

Βνπιγαξία 2,170 1,020     

Δζηνλία 2,650 800     

Λεηνλία 4,240 1,500 5,780-8,000 2,250-2,550 1,230-1,240 *Έξεπλα 

εηαηξηψλ 

Πνισλία 1,960-5,250 1,260-5,250 4,900-14,000   *Drewry 

2010 

Ρνπκαλία 2,100-4,200 700-1,400 4,200-12,250   *Έξεπλα 

εηαηξηψλ 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ European Commission, Final Report, 2011 

    Απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ ζχγθξηζε ησλ θαηψηαησλ κηζζψλ ηεο TCC/ITF, ηεο  Διιεληθήο 

πιινγηθήο χκβαζεο Πιεξσκάησλ Φνξηεγψλ Πινίσλ 4,500 dwt θαη άλσ, θαζψο θαη ησλ 

κηζζψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο λαπηηθνχο ηεο ΔΔ, φπσο απηνί πξνέθπςαλ απφ δηάθνξεο 

έξεπλεο πεδίνπ, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη κηζζνί ησλ επξσπατθψλ πιεξσκάησλ είλαη 

πνιχ πςειφηεξνη  - εηδηθά αλ πξνζηεζεί ζηνπο βαζηθνχο κηζζνχο ε θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ 

λαπηηθψλ πνπ είλαη ειάρηζηε ή  αλχπαξθηε γηα ηνπο λαπηηθνχο απφ ηξίηεο ρψξεο - απφ ηνπο 
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κηζζνχο ησλ θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ ηφζν απφ ηξίηεο ρψξεο, φζν θαη απφ ηηο ρψξεο ηεο 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη απηφ ην γεγνλφο απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα αίηηα 

ππνθαηάζηαζεο ησλ θαηψηεξσλ πιεξσκάησλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο απφ πιεξψκαηα είηε 

ηξίησλ ρσξψλ, είηε απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο  πνπ εξγάδνληαη κε βάζε ην  

ρακειφηεξν θιηκάθην κηζζψλ ηεο ITF γηα απμεκέλεο ψξεο θαη θφξην εξγαζίαο, κηθξφηεξεο ή 

ειάρηζηεο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη ρακειφ επίπεδν  παξνρψλ  ελδηαίηεζεο, πγείαο  θαη 

ςπραγσγίαο. Γηα παξάδεηγκα, ν βαζηθφο κηζζφο (ρσξίο λα πξνζηεζνχλ ηα δηάθνξα επηδφκαηα 

θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο) ηνπ Έιιελα ζαιακεπφινπ ζηελ Δ αλέξρεηαη ζε 1,206 $ , ελψ 

ηνπ ζαιακεπφινπ απφ ηξίηεο ρψξεο κε βάζε ηελ TCC/ ITF ζε 850 $.  

    ζνλ αθνξά φκσο ζηνπο κηζζνχο ησλ αμησκαηηθψλ, απηνί θαίλεηαη λα νδεγνχληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηε δήηεζε, θαζψο ε έιιεηςε ζηηο εηδηθφηεηεο απηέο έρεη απμήζεη ηνπο 

κηζζνχο ησλ αμησκαηηθψλ ηφζν απφ ηε Γπηηθή, φζν θαη απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε 

(Πνισλία, Ρνπκαλία, Λεηνλία) ζε πνιχ πςειφηεξα επίπεδα απφ ηνπο θαηψηαηνπο κηζζνχο 

ησλ ITF/ILO γηα απηέο ηηο θαηεγνξίεο. Δλδεηθηηθά, ν θαηψηαηνο βαζηθφο κηζζφο ηνπ 

Πινηάξρνπ, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ITF είλαη 2,864 $, ελψ ζηελ ειιεληθή χκβαζε 

Ναπηηθήο Δξγαζίαο Πινηάξρνπ θαζνξίδεηαη ζηηο 3,055 $ (άλεπ επηδνκάησλ). Σειηθά φκσο, νη 

πξαγκαηηθνί κηζζνί ησλ πινηάξρσλ απφ ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, 

φπσο θάλεθε θαη ζηνλ Πίλαθα 4.10  παξαπάλσ, παξνπζηάδνπλ κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, 

αθνχ θπκαίλνληαη απφ 5,000 έσο 14,000 επξψ  θαη απφ 4,200 έσο 14,000 επξψ, αληίζηνηρα.  

    Αμίδεη λα αλαθεξζεί  φηη νη πςειφηεξνη κηζζνί  θαη ε ρξφληα αλεξγία ησλ Διιήλσλ 

λαπηεξγαηψλ, νθείινληαη ελ κέξεη  θαη ζην ειιεληθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν νδεγεί 

ζε ζηξέβισζε ηεο αγνξάο λαπηηθήο εξγαζίαο θαη ζηε δεκηνπξγία  ελφο «εζληθνχ 

κνλνςσλίνπ». Οη  Έιιελεο  λαπηηθνί πνπ κέλνπλ άλεξγνη απφ πινία ζπκβεβιεκέλα κε ην 

ΝΑΣ, ζα πξνηηκήζνπλ λα παξακείλνπλ άλεξγνη παξά λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία ζε 

ειιελφθηεηα πινία ππφ μέλεο ζεκαίεο κε ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ,  δηφηη γηα λα 

ζπληαμηνδνηεζνχλ ζα πξέπεη λα εμαγνξάζνπλ κε πνιχ κεγάιν θφζηνο ηφζν ηα αζθαιηζηηθά 

δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ απνθηήζεη ζε άιινλ αζθαιηζηηθφ θνξέα, φζν θαη ηηο αζθαιηζηηθέο 

εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο πινηνθηήηεο θαη ηνπο λαπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε 

πινία ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ.  Σν αζθάιηζηξν ηεο «ηερλεηήο αλεξγίαο» φκσο, πνπ 

επηβάιιεη εκκέζσο ην ειιεληθφ αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα ηειηθά ελζσκαηψλεηαη ζηνπο κηζζνχο 

ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ, γεγνλφο πνπ ηνπο θαζηζηά αθξηβνχο ζε ζρέζε κε ηνπο αιινδαπνχο 

λαπηηθνχο ή ηνπο θαηψηεξνπο λαπηηθνχο απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε (Θενηνθάο et al, 2008: 

100).  

4.2.3  Ζ δηαξξνή ζπνπδαζηψλ απφ ηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΑΔΝ) 

Έλα άιιν αίηην πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ησλ Διιήλσλ αμησκαηηθψλ 

είλαη ε ζεκαληηθή δηαξξνή ζπνπδαζηψλ απφ ηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΑΔΝ), είηε 

θαηά ηε δηάξθεηα θάπνηνπ εμακήλνπ, είηε σο δφθηκνη κεηά απφ θάπνην εθπαηδεπηηθφ ηαμίδη. 

Απηφ απνηειεί νμχκσξν θαηλφκελν, θαζψο απφ ηε κηα ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο 

Αθαδεκίεο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ θαη ηεο απμεκέλεο αλεξγίαο 
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ησλ λέσλ ζηε ρψξα καο πνπ αγγίδεη ην 50% (ην 2014, νη ΑΔΝ Πινηάξρσλ ήηαλ δσδέθαηε 

ζρνιή πξνηίκεζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο) θαη απφ ηελ άιιε, ν 

αξηζκφο ησλ ζπνπδαζηψλ πνπ απνθνηηνχλ είλαη πνιχ κηθξφηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ πνπ 

εηζάγεηαη ζε απηέο ιφγσ ηεο πςειήο δηαξξνήο ζπνπδαζηψλ πνπ θηάλεη ην 15% ζηελ Διιάδα, 

φηαλ ε κέζε δηαξξνή ζηελ ΔΔ ππνινγίδεηαη ζην 8%.  Καζψο νη Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ 

Ναπηηθνχ απνηεινχλ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο αμησκαηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο κειινληηθήο δήηεζεο, ηφζν γηα ηα ειιεληθά φζν θαη γηα ηα ειιελφθηεηα πινία, ε 

κειινληηθή πξνζθνξά επαξθνχο αξηζκνχ Διιήλσλ αμησκαηηθψλ ζα παξακείλεη 

ειιεηκκαηηθή, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο δηαξξνήο ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ηηο ζρνιέο απηέο.  

    Απφ δηάθνξεο έξεπλεο πξνθχπηεη φηη νη θπξηφηεξνη ιφγνη δηαθνπήο ησλ ζπνπδψλ ζηηο ΑΔΝ 

είλαη: ε ππνβαζκηζκέλε  ιεηηνπξγία ησλ Αθαδεκηψλ, ε δπζθνιία εχξεζεο  ζέζεο  ζε πινίν 

γηα ηα απαηηνχκελα εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα – ην πξψην δηάξθεηαο 6 κελψλ ζην Β’ εμάκελν θαη 

ην δεχηεξν δηάξθεηαο 6-7 κελψλ ζην  Δ’ εμάκελν - θαζψο θαη νη ζπλζήθεο εθπαίδεπζεο θαη 

εξγαζίαο ησλ δνθίκσλ αμησκαηηθψλ πάλσ ζην πινίν.  

    πσο επαλεηιεκκέλα έρνπλ θξνχζεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ νη Παλειιήληεο Δλψζεηο  

Πινηάξρσλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΠΔΠΔΝ) θαη Μεραληθψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΠΔΜΔΝ), 

νη ζπλζήθεο θνίηεζεο ζηηο ΑΔΝ έρνπλ ππνβαζκηζηεί ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Ζ θξαηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ θηάλεη κφιηο ηα 11 εθαη. επξψ αλά έηνο, ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΑΔΝ πνπ ππνινγίδνληαη ζηα 17 εθαη. επξψ,  ζεσξείηαη  αλεπαξθήο γηα ηελ 

πξφζιεςε αθφκε θαη σξνκίζζησλ θαζεγεηψλ, ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε βηβιία θαη εγρεηξίδηα 

εθπαίδεπζεο, δελ ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

πεξηζζνηέξσλ καζεκάησλ, ελψ αξθεηνί  δηεπζπληέο - ζπλήζσο πινίαξρνη ή κεραληθνί – 

ππνθαζίζηαληαη απφ θαζεγεηέο άιισλ εηδηθνηήησλ ρσξίο ζαιάζζηα εκπεηξία θαη ηέινο, νη 

αθαδεκίεο δελ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ αγνξά ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο, αθνχ δελ κπνξνχλ λα 

θαηνρπξψζνπλ επαξθείο ζέζεηο εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο θαη ζέζεηο εξγαζίαο γηα 

ηνπο απνθνίηνπο ηνπο (Παπαζηαζνπνχινπ, 2015).  

    χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πεδίνπ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ (γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο  Δπγελίδνπ) ην 2012, πνπ δηεμήρζε ζε 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 719 ζπνπδαζηψλ πινηάξρσλ θαη 489 ζπνπδαζηψλ κεραληθψλ, ην 

36% ζηηο ΑΔΝ Πινηάξρσλ θαη ην 42% ζηηο ΑΔΝ Μεραληθψλ ήηαλ «πνιχ δπζαξεζηεκέλνη» 

απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο, ελψ έλα επίζεο κεγάιν πνζνζηφ (27% ΑΔΝ Πινηάξρσλ θαη 30%  ΑΔΝ 

Μεραληθψλ) ήηαλ «κάιινλ δπζαξεζηεκέλνη»  θαη ελδερνκέλσο  λα ππάξμνπλ θάπνηα 

πνζνζηά δηαξξνήο απφ απηέο ηηο νκάδεο  ζην κέιινλ (Βήκα, 2012).  

    Δπίζεο, πνζνζηά αθφκε πηζαλφηεξεο δηαξξνήο παξνπζηάδνληαη θαη ζηνλ Πίλαθα 4.11 πνπ 

αθνινπζεί, φπνπ ην 22,2 % ηνπ δείγκαηνο απφ ηηο ΑΔΝ  Πινηάξρσλ θαη ην 19,0 % απφ ηηο 

ΑΔΝ Μεραληθψλ δήισζαλ φηη ζθέπηνληαη λα κελ νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηηο 

αληίζηνηρεο ΑΔΝ.      
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Πίλαθαο 4.11 

Πηζαλή δηαξξνή  ζπνπδαζηψλ απφ ηηο ΑΔΝ 

 

Πεγή: Ίδξπκα Δπγελίδνπ & ΟΠΑ, 2012  

    ζνλ αθνξά ηα δχν εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα (ζην Β’ θαη Δ’ εμάκελν), νη ζπνπδαζηέο 

αληηκεησπίδνπλ κεγάιεο δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε ζέζεο ζε πινίν, εηδηθά κεηά ηελ ζρεηηθά 

πξφζθαηε δηαθνπή ηεο θξαηηθήο επηδφηεζεο ηνπ δεχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ηαμηδίνπ. χκθσλα 

κε ηνλ Γξ. Γνπξγνχιε, Γηεπζπληήο ηεο ΑΔΝ Μεραληθψλ Μαθεδνλίαο (φπσο αλαθέξεηαη απφ 

ην Αζελατθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ, 2015), επεηδή ην πξψην εθπαηδεπηηθφ ηαμίδη είλαη 

επηδνηνχκελν θαη νη  εηαηξείεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα έρνπλ δφθηκνπο ζηα πινία, ε 

απνξξφθεζε ησλ ζπνπδαζηψλ είλαη ζρεηηθά θαιή. Σα ηειεπηαία ρξφληα σζηφζν, ε εχξεζε 

πινίνπ γηα ην δεχηεξν κε επηδνηνχκελν ηαμίδη έρεη γίλεη εμαηξεηηθά δχζθνιν εγρείξεκα γηα 

φινπο ηνπο ζπνπδαζηέο, θαζψο νη πινηνθηήηεο βαξχλνληαη κε ηηο δαπάλεο λαπηνιφγεζεο ησλ 

ζπνπδαζηψλ ζε νξγαληθή ζέζε πιεξψκαηνο θαη δελ πξνζθέξνπλ πιένλ εθπαηδεπηηθέο ζέζεηο 

ζηα πινία ηνπο.  

    Αμίδεη λα αλαθεξζνχλ δχν πξφζθαηεο εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ην πξφβιεκα ηεο κε εχξεζεο 

ζέζεο ζε πινίν γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηαμίδηα, ην νπνίν νδεγεί  έλα πνζνζηφ ζπνπδαζηψλ λα 

εγθαηαιείςεη ηηο ζπνπδέο ηνπ. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε γηα λα αλαηξέςεη ηελ θαηάζηαζε πνπ 

δεκηνπξγεί εκπφδηα ζηελ παξαγσγή κειινληηθψλ αμησκαηηθψλ δίλεη πιένλ ηε δπλαηφηεηα 

εθπαίδεπζεο ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ζε πινία ππφ μέλε ζεκαία, ην νπνίν ζεσξείηαη θαιφ κέηξν, 

θαζψο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ επφκελνπ ζρνιηθνχ εμακήλνπ γηα ηνπο ζπνπδαζηέο πνπ δελ 

είραλ ηε δπλαηφηεηα λα βξνπλ κπάξθν, κέηξν φκσο  πνπ ζπκβάιιεη ειάρηζηα ζηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ, θαζψο θάπνηνο ζπνπδαζηήο κπνξεί λα ηειεηψζεη ηα καζήκαηα, 

αιιά λα κελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πάξεη πηπρίν, αθνχ δελ ζα έρεη νινθιεξψζεη ην ζθέινο 

ηεο ζαιάζζηαο πξαθηηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο. (Αζελατθφ Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ, 2015).  
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    Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα ηνπ ΟΠΑ/  Ίδξπκα Δπγελίδνπ  

παξαπάλσ, είλαη φηη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πξνζέιθπζεο λέσλ ζην λαπηηθφ 

επάγγεικα είλαη ε ελεκέξσζε «απφ ζηφκα ζε ζηφκα», ε κεηαθνξά δειαδή ζηελ θνηλσλία ηεο  

εκπεηξίαο πνπ έρνπλ νη ίδηνη νη ζπνπδαζηέο ησλ ΑΔΝ γηα ηηο ζρνιέο θαη ηελ πνηφηεηα 

ζπνπδψλ ζε απηέο. Χο εθ ηνχηνπ, πέξα απφ ηελ πθηζηάκελε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη 

ηε ρψξα καο θαη ηελ αλεξγία ησλ λέσλ, ε νπνία πηζαλφλ λα νδεγεί πεξηζζφηεξνπο λένπο ζηα 

λαπηηθά επαγγέικαηα, δελ ζα πξέπεη λα αγλνείηαη ε αλαβάζκηζε πνηφηεηαο ησλ ζπνπδψλ ζηηο 

ΑΔΝ θαη ε ζεκαζία πνπ αζθεί ε πνηφηεηα ζπνπδψλ φπσο απηή κεηαθέξεηαη ζηελ θνηλσλία, 

ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ ζηηο ΑΔΝ.  

    Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ειιεληθή λαπηηιία ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνπο αμησκαηηθνχο θαη ε  

δηαξξνή ησλ ζπνπδαζηψλ θαη ηα αίηηα απηήο ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζε βάζνο απφ ηνπο 

αξκφδηνπο λαπηηιηαθνχο, λαπηηθνχο θαη θξαηηθνχο θνξείο ζηε ρψξα καο. χκθσλα κε ηνλ Γξ. 

Κνξξέ (2011), κπνξεί ε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα ηελ ειιεληθή ζεκαία λα κεηψλεη πξνο ην 

παξφλ ηε δήηεζε γηα Έιιελεο αμησκαηηθνχο, αιιά απηφ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηε 

δήηεζε ησλ Διιήλσλ κειινληηθά, θαζψο ε πξφζιεςε αμησκαηηθψλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζηα 

ειιελφθηεηα πινία εμειίζζεηαη πιένλ ζε πάγηα θαηάζηαζε, ε νπνία δχζθνια  ζα αλαηξαπεί 

ζην κέιινλ,  έζησ θαη αλ ππάξμεη επαξθήο παξαγσγή Διιήλσλ αμησκαηηθψλ. Σν 

ζπνπδαηφηεξν φκσο πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξφζιεςε αιινδαπψλ αμησκαηηθψλ 

ζηνλ ειιελφθηεην ζηφιν, αιιά θαη απφ ηε ζπξξίθλσζε ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο είλαη φηη ε 

επάλδξσζε κε αιινδαπνχο αμησκαηηθνχο ελδηάκεζσλ βαζκίδσλ (Β’ θαη Γ’) Πινηάξρσλ θαη 

Μεραληθψλ, δελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο Έιιελεο αμησκαηηθνχο λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ 

απαηηνχκελε πξνυπεξεζία γηα ηηο επφκελεο βαζκίδεο, π.ρ. Α’ Πινηάξρνπ θαη  Α’ Μεραληθνχ, 

νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ηφζν γηα ηελ επάλδξσζε ηνπ ειιεληθνχ θαη ειιελφθηεηνπ 

ζηφινπ, φζν θαη ησλ γξαθείσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο.  

    Ζ ειιεληθή Ναπηηιία δελ κπνξεί λα θξαηεζεί ζηελ θνξπθή, εάλ ε ειιεληθή λαπηηθή 

εθπαίδεπζε δελ είλαη θνξπθαία θαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αγνξά λαπηηθήο εξγαζίαο, 

ψζηε λα κεησζνχλ νη δηαξξνέο ησλ ζπνπδαζηψλ απφ ηηο ΑΔΝ. Οη απφθνηηνη ησλ ΑΔΝ ζα 

πξέπεη λα είλαη άξηζηα θαηαξηηζκέλνη ζηε ζεσξία θαη ζηελ πξάμε, αιιά ζπγρξφλσο λα 

κπνξνχλ λα βξίζθνπλ εχθνια ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ειιεληθφ θαη ειιελφθηεην ζηφιν, ψζηε 

λα ζπλεηζθέξνπλ κε ηα εμεηδηθεπκέλα πξνζφληα ηνπο πνηνηηθέο ππεξεζίεο φρη κφλν ζηελ 

ειιεληθή πνληνπφξν λαπηηιία, αιιά θαη ζηελ επξσπατθή θαη παγθφζκηα λαπηηιία. Γηα λα 

ζπκβεί φκσο απηφ, ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί  απφ ηελ Κπβέξλεζε θαη ηνπο λαπηηιηαθνχο 

θνξείο έλα θαηάιιειν ζηξαηεγηθφ πιάλν παξαγσγήο θαη απνξξφθεζεο Διιήλσλ 

αμησκαηηθψλ, ψζηε ην λαπηηθφ επάγγεικα λα θαηαζηεί ειθπζηηθφ γηα ηνπο άλεξγνπο λένπο 

ηεο ρψξαο καο, γεγνλφο πνπ ζα απμήζεη ηε λαπηηθή απαζρφιεζε θαη ζα πξνζθέξεη  πνιιά  

νθέιε ζηελ Διιάδα.  
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4.3  Οη Δπηπηψζεηο απφ ηελ Μείσζε ηνπ Ναπηηθνχ Γπλακηθνχ ζηελ ΔΔ θαη 

ηελ Διιάδα 

Ζ κείσζε ηνπ λαπηηθνχ δπλακηθνχ έρεη πνιιέο θαη ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηελ ΔΔ θαη ηελ 

Διιάδα. Οη Δπξσπαίνη λαπηηθνί, ηδίσο νη Έιιελεο, ζεσξνχληαη απφ ηνπο θαιχηεξα 

θαηαξηηζκέλνπο δηεζλψο, κε πςειή λαπηηθή ηερλνγλσζία θαη λαπηνζχλε, παξάγνληεο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηνπο αζθαιείο πιφεο, ηελ θαιή ζπληήξεζε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

πινίνπ, αιιά θαη κε ηε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ, ηα νπνία θαηά πνζνζηφ 80% νθείινληαη ζε 

αλζξψπηλν ιάζνο θαη έρνπλ αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ην πινίν, ην πιήξσκα θαη ην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ. πσο πξνθχπηεη απφ δηάθνξεο έξεπλεο, πνιιά αηπρήκαηα ζηα πινία 

ζπκβαίλνπλ ιφγσ ειιηπνχο εθπαίδεπζεο θαη αλεπαξθψλ γλψζεσλ ζηα λέα ηερλνινγηθά 

ζπζηήκαηα ησλ ππεξζχγρξνλσλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ πινίσλ, π.ρ. ηάλθεξ θαη πινία 

πγξνπνηεκέλσλ αεξίσλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο ρακειήο ζπλνρήο ηεο νκάδαο ηνπ πιεξψκαηνο 

πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο ησλ πνιπεζληθψλ 

πιεξσκάησλ.  ήκεξα, ε ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ, θαζψο θαη νη απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ 

πξνηχπσλ αζθαιείαο γηα ην πινίν, ην πιήξσκα  θαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ απαηηνχλ 

πιεξψκαηα κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη επειημία ζηελ εθκάζεζε  ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ πινίσλ θαη ησλ νινέλα θαη πην πνιχπινθσλ πξνηχπσλ αζθαιείαο. Ζ 

απαζρφιεζε πιεξσκάησλ αλεπαξθνχο θαηάξηηζεο απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνηχπσλ εθπαίδεπζεο ηεο ζχκβαζεο STCW  

ηνπ ΗΜΟ, ή ηα δηπιψκαηα ησλ νπνίσλ δελ αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ ΔΔ ιφγσ ππνβαζκηζκέλνπ 

επηπέδνπ εθπαίδεπζεο, κπνξεί  βξαρππξφζεζκα λα θαληάδεη γηα ηνπο πινηνθηήηεο πην 

δειεαζηηθή επηινγή ιφγσ κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηνπ πινίνπ, καθξνπξφζεζκα 

σζηφζν, ζα δεκηνπξγήζεη επηπξφζζεηα έμνδα ζε επηζθεπέο, θαζψο θαη άιια πξνβιήκαηα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ, φπσο π.ρ. θαζπζηεξήζεηο ιφγσ βιαβψλ, ρακέλεο εκέξεο εξγαζίαο, 

αηπρήκαηα θαη ζπλεπψο, πηζαλέο νηθνλνκηθέο δεκίεο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ.       

     Ζ κείσζε ηνπ λαπηηθνχ δπλακηθνχ ζα έρεη φκσο θαη ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο θάζε θξάηνπο- κέινπο ηεο ΔΔ. Δίλαη επξέσο  

γλσζηφ φηη κηα ζέζε εξγαζίαο ζηε ζάιαζζα δεκηνπξγεί  2,77 ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζηελ μεξά (ΗΟΒΔ, 2014). Ζ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ λαπηηιηαθνχ 

πιέγκαηνο βαζίδεηαη ζηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ λαπηηθψλ, νη νπνίνη 

ζηειερψλνπλ θξίζηκεο λεπξαιγηθέο ζέζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο απηέο, π.ρ.  λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο, εηαηξίεο πιεξσκάησλ, λενγλψκνλεο, αξρέο ηνπ θξάηνπο ηνπ ιηκέλα, εκαία,  

ιηκάληα, ζαιάζζηνο ηνπξηζκφο, λαππεγεία, θιπ, φπνπ ε ζαιάζζηα εκπεηξία θξίλεηαη 

απαξαίηεηε. Ζ έιιεηςε ζηειερψλ κπνξεί λα νδεγήζεη κειινληηθά θάπνηεο επηρεηξήζεηο, ηδίσο 

εηαηξίεο πιεξσκάησλ, management companies θιπ, ζηελ κεηαθνξά ηκήκαηνο ή νιφθιεξεο 

ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο ζε ρψξεο – πξνκεζεπηέο λαπηηθνχ δπλακηθνχ.  Μηα ηέηνηα εμέιημε 

ζα είρε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν γηα ηελ ειιεληθή εζληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία, ιφγσ ηεο 

κείσζεο ηνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη ησλ θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο, φζν θαη γηα ηελ 

απαζρφιεζε, ιφγσ θαηάξγεζεο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.     
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    Πέξα φκσο απφ ηα πξναλαθεξζέληα πξνβιήκαηα, ε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ειιεληθνχ 

λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζα έρεη θαη κηα άιιε αξλεηηθή επίπησζε, απηή ηεο απψιεηαο ηεο 

άξξεηεο γλψζεο θαη ηερλνγλσζίαο πνπ κεηαθέξεηαη απφ ηνπο παιηνχο ζηνπο λένπο λαπηηθνχο. 

Μαθξνπξφζεζκα, απηφ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ηειηθή απψιεηα ηεο άξξεηεο γλψζεο θαη 

πξαθηηθήο εκπεηξίαο πνπ απνηέιεζε επί δεθαεηίεο ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη ζπλέβαιιε 

νπζηαζηηθά ζηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηεο ειιεληθήο θαη ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο. Ζ κεηαθνξά 

ηεο λαπηνζχλεο απφ γεληά ζε γεληά ήηαλ ην ζηνηρείν πνπ μερψξηζε ηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο 

θαη ε απψιεηά ηεο ζα έρεη αλππνιφγηζηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηε ρψξα καο κειινληηθά.  

4.4  Ζ Διθπζηηθφηεηα ηνπ Ναπηηθνχ  Δπαγγέικαηνο 

Παξαπάλσ ζπδεηήζεθαλ νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ απνηξέπνπλ ηνπο λένπο απφ ην λα 

αθνινπζήζνπλ ην λαπηηθφ επάγγεικα θαη ζπκβάιινπλ ελ κέξεη ζηε κείσζε ηνπ 

λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Διιάδαο. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη πνιιά ζεηηθά 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λαπηηθφ επάγγεικα, ηα νπνία κε ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο 

ζε εζληθφ θαη  θνηλνηηθφ επίπεδν πξέπεη λα αλαδεηρηνχλ, ψζηε λα πξνζειθχζνπλ 

πεξηζζφηεξνπο λένπο ζηηο λαπηηθέο ζρνιέο θαη γεληθά ζηα λαπηηθά επαγγέικαηα.    

    Οη  θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ειθπζηηθφ ην λαπηηθφ επάγγεικα είλαη νη 

αθφινπζνη:   

 Οη απνδνρέο ζηε ζάιαζζα είλαη πνιχ πςειφηεξεο απφ ηνπο κηζζνχο ζηηο επηρεηξήζεηο 

ζηελ μεξά, νη νπνίεο γηα ηνπο λένπο Έιιελεο πηπρηνχρνπο παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο, θπκαίλνληαη ζήκεξα κεηαμχ 500 θαη 900 επξψ, αλάινγα κε ηε δήηεζε 

ηεο εηδηθφηεηαο.  

 Σν λαπηηθφ επάγγεικα αληηκεησπίδεη πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο ζε ζρέζε κε 

ηα πνζνζηά αλεξγίαο ζε άιινπο θιάδνπο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Οη πεξηζζφηεξνη 

πηπρηνχρνη ησλ ΑΔΝ ζπλήζσο μεθηλνχλ ηελ θαξηέξα ηνπο ζε  ζπληνκφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ζε ζρέζε κε άιινπο πηπρηνχρνπο.   

 Οη λαπηηθνί κεηά απφ θάπνηα ρξφληα ζηε ζάιαζζα  κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ ηελ 

πξνυπεξεζία ηνπο ζε επηρεηξήζεηο ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο ζηελ μεξά.  

 Τπάξρεη επλντθφηεξν θνξνινγηθφ θαζεζηψο γηα ηνπο λαπηηθνχο θαη ζπγθεθξηκέλα, ην  

εηζφδεκα ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία 

θνξνινγείηαη απηνηειψο κε  θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο 15% γηα ηνπο αμησκαηηθνχο 

θαη 10% γηα ην θαηψηεξν πιήξσκα (απφ ην 2015), αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ελψ ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηνχλ νη Έιιελεο λαπηηθνί ζε πινία ππφ 

μέλε ζεκαία πνπ εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο δελ θνξνινγνχληαη, αιιά απιά δειψλνληαη 

σο εηζνδήκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο (Tax Heaven, 2016).  

 Οη ζπλζήθεο επηθνηλσλίαο ησλ λαπηηθψλ κε ηνπο νηθείνπο ηνπο έρνπλ βειηησζεί κε ηα 

λέα ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο κέζσ δνξπθφξσλ, δηαδίθηπν θιπ.  

 Ζ λαπηνιφγεζε ζην πινίν είλαη δηάξθεηαο πεξίπνπ 6-7 κελψλ θαη ζπλεπψο, νη 

λαπηηθνί έρνπλ άπιεην ειεχζεξν ρξφλν ζηελ μεξά.     
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 Οη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ζηα πινία έρνπλ βειηησζεί αξθεηά ζε ζρέζε κε 

ην παξειζφλ, θαζψο ηα πινία ζήκεξα είλαη θαηλνχξγηα, κηθξήο ειηθίαο θαη πςειήο 

ηερλνινγίαο, αιιά θαη ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ησλ πκβάζεσλ Ναπηηθήο Δξγαζίαο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζηνπο ζηφινπο 72 ρσξψλ (θξάηε -κέιε πνπ έρνπλ επηθπξψζεη 

ηε χκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο 2006).  

    Απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ πξνθχπηεη φηη παξά ηηο δπζθνιίεο ηνπ, 

ην λαπηηθφ επάγγεικα έρεη πνιιά ειθπζηηθά ζηνηρεία θαη πξαγκαηηθά κπνξεί λα 

πξνζθέξεη επαγγεικαηηθή δηέμνδν ζηηο ζηξαηηέο ησλ αλέξγσλ λέσλ ηεο ΔΔ θαη εηδηθφηεξα 

ηεο Διιάδαο, αξθεί ηα ζεηηθά απηά ζηνηρεία λα ππνζηεξηρζνχλ κέζσ θαηάιιεισλ 

εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ, θαζψο θαη λα πξνβιεζνχλ ζηνπο λένπο, ψζηε λα 

αιιάμεη ε ζεκεξηλή αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο γηα ην λαπηηθφ επάγγεικα, γεγνλφο πνπ αλ 

ηειηθά ζπκβεί ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ λέσλ ζηηο λαπηηθέο 

ζρνιέο θαη ζηα λαπηηθά επαγγέικαηα θαη ηελ θάιπςε ηεο κειινληηθήο δήηεζεο 

αμησκαηηθψλ θαη λαπηηθψλ γηα ηνπο ζηφινπο ησλ θξαηψλ- κειψλ ηεο ΔΔ. 

4.5 Πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ θαη ηεο Διιάδαο γηα ηελ Δλίζρπζε ηεο  Ναπηηθήο 

Απαζρφιεζεο 

Γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο λαπηηιίαο θαη απαζρφιεζεο ζε απηήλ, ε Κνηλνηηθή 

Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980  έσο ζήκεξα επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία 

ελφο αληαγσληζηηθνχ επξσπατθνχ ζηφινπ πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε αζθάιεηα θαη ζεβαζκφ πξνο 

ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ, ζα πξνζθέξεη κία επξεία γθάκα πνηνηηθψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ζα απαζρνιεί  φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο Δπξσπαίνπο λαπηηθνχο 

(Θενδσξφπνπινο et al, 2006:137).   

    Οη Κνηλνηηθέο Πνιηηηθέο γηα ηε λαπηηιία πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα κέηξα ελίζρπζεο ηεο 

λαπηηθήο απαζρφιεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα, ηε βειηίσζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ κεηνλεθηήκαηνο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ην πςειφηεξν θφζηνο επάλδξσζεο ησλ επξσπατθψλ πινίσλ ζε ζρέζε κε 

ηα πινία ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο, αιιά θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο 

ζηελ ΔΔ, αθνχ ζηφρνο ήηαλ θαη παξακέλεη ε αχμεζε ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο.   

4.5.1 Πξσηνβνπιίεο  γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο 

Οη Κνηλνηηθέο Πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλζήθεο  ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο θαη ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ Δπξσπαίσλ λαπηηθψλ πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο  Οδεγίεο θαη 

Καλνληζκνχο (Θενδσξφπνπινο et al, 2006:237):  

α) Οδεγίεο γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΔ, φπσο ε πξνζηαζία ησλ 

εξγαδνκέλσλ φηαλ απηνί έξρνληαη ζε επαθή κε  θαξθηλνγφλεο νπζίεο, αθηηλνβνιία θιπ. 

 β) Οδεγίεο γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία, ε νπνία φκσο  δελ 

θαίλεηαη λα έρεη έσο ζήκεξα απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ζηα πινία.  
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γ) Ο Καλνληζκφο 1408/71 πνπ αθνξά ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ίδηα αθξηβψο δηθαηψκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο 

πνπ κεηαθηλνχληαη ζε άιια θξάηε- κέιε ηεο Κνηλφηεηαο. Χζηφζν, νη λαπηηθνί ζπλερίδνπλ λα 

κελ πξνζηαηεχνληαη απφ ηηο νκαδηθέο απνιχζεηο, ηηο απνιχζεηο ζε πεξίπησζε κεηαθνξάο ηεο 

έδξαο ηεο επηρείξεζεο θαη απφ ηελ Οδεγία γηα ηελ απφζπαζε εξγαδνκέλσλ ζε άιιν γξαθείν 

ηεο επηρείξεζεο εληφο ηεο ΔΔ.  

δ) Σελ Οδεγία 2008/106, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2012/35 ην 2010 

(ηξνπνπνηήζεηο ηεο Μαλίιαο) πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ κε βάζε ηα πξφηππα 

εθπαίδεπζεο ηεο δηεζλνχο ζχκβαζεο STCW, 2010 ηνπ IMO. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηεο Μαλίιαο 

ζεζπίδνπλ πςειφηεξα πξφηππα ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λαπηηθνχ απφ ηαηξηθήο άπνςεο, 

ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζίαο ζην πινίν θαη ηελ θαηάρξεζε 

αιθννινχρσλ πνηψλ, ηελ θαζηέξσζε λέσλ επαγγεικαηηθψλ πξνθίι, φπσο ησλ «εηδηθεπκέλσλ 

λαπηηθψλ» θαη ησλ «ειεθηξνηερληηψλ αμησκαηηθψλ» θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

λαπηηθνχ δπλακηθνχ ζε ζέκαηα αζθάιεηαο απφ ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο. Πεξηιακβάλνληαη 

επίζεο δηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ησλ λαπηηθψλ ζρνιψλ θαη λαπηηθψλ 

δηπισκάησλ ηξίησλ ρσξψλ  θαη ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ - κειψλ  ηεο ΔΔ  λα παξέρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, 

Σεχρνο Α’, Φχιιν 188, 2014, επηέκβξηνο 8).  

4.5.2 Δληζρχζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ησλ Δπξσπαίσλ λαπηηθψλ 

Γηα λα ακβιχλεη ηηο κεγάιεο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηα θφζηε εξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

Δπξσπαίσλ θαη αιινδαπψλ λαπηηθψλ θαη λα αληαπεμέιζεη ζηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

πνπ δεκηνπξγείηαη  απφ ηα πινία κε ζεκαίεο επθαηξίαο, ε ΔΔ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 έσο 

ζήκεξα εθαξκφδεη δηάθνξα κέηξα ελίζρπζεο ηεο επξσπατθήο λαπηηιίαο. 

     Οη εληζρχζεηο πνπ αθνξνχλ ζην θφζηνο εξγαζίαο ησλ Δπξσπαίσλ λαπηηθψλ 

θαηαηάζζνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο σο αθνινχζσο: α) κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ρσξίο φκσο ηελ ππνβάζκηζε ησλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ πνπ 

απνιακβάλνπλ νη Δπξσπαίνη λαπηηθνί (ηα νπνία φκσο ζηελ Διιάδα παξακέλνπλ πνιχ 

πςειά) θαη β) κείσζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ Δπξσπαίσλ λαπηηθψλ κε ηε ρξήζε ηεο 

απηνηεινχο θνξνιφγεζεο κε ζρεηηθά ρακεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ φκσο, ιφγσ 

ηεο παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπ Μλεκνλίνπ ζηε ρψξα καο, απηνί απμήζεθαλ 

ην 2015 ζε 15% απφ 10% γηα ηνπο αμησκαηηθνχο θαη ζε 10% απφ 6% γηα ην θαηψηεξν 

πιήξσκα, ελψ δελ παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο απφ ηα αιινδαπά πιεξψκαηα ζε πινία 

ππφ ειιεληθή ζεκαία, αιιά θαη απφ ηνπο Δπξσπαίνπο λαπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε 

πνληνπφξα πινία ππφ ζεκαίεο ηξίησλ ρσξψλ  (Tax Haven, 2016). Αληίζηνηρα, ππάξρνπλ 

ρακεινί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο γηα ηα θέξδε ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ ηελ 

έδξα ηνπο ζε θξάηνο- κέινο ηεο ΔΔ πνπ θπκαίλνληαη απφ 4% -20%, αλάινγα κε ηε θνξνινγία  

ζην θάζε θξάηνο- κέινο, πνπ κπνξεί λα πξνθαινχλ άληζν αληαγσληζκφ ζηα θξάηε- κέιε.        

    Οη παξαπάλσ εληζρχζεηο βειηηψλνπλ ην θφζηνο εξγαζίαο ησλ Δπξσπαίσλ λαπηηθψλ, 

σζηφζν,  δελ θαίλεηαη λα έρνπλ επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηηο 
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πξαγκαηηθέο απνδνρέο κεηαμχ ησλ Δπξσπαίσλ θαη αιινδαπψλ λαπηηθψλ. Παξάγνληεο πνπ 

θαίλεηαη φηη ζπκβάιινπλ πεξηζζφηεξν ζηε κείσζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ κεηνλεθηήκαηνο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην πςειφηεξν θφζηνο εξγαζίαο ησλ Δπξσπαίσλ λαπηηθψλ κπνξεί λα 

απνηεινχλ α) νη αιιαγέο ζηηο ζπλζέζεηο ησλ πιεξσκάησλ πνπ λνκνζεηήζεθαλ ζε δηάθνξα 

θξάηε – κέιε ηεο ΔΔ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Τπνπξγηθή Γηάηαμε ην 2006 πνπ κείσζε ηνλ 

αξηζκφ ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ θαηά 40% θαη αχμεζε ηνλ αξηζκφ ησλ αιινδαπψλ ζηελ 

νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ πινίσλ ππφ ειιεληθή ζεκαία θαη β) ν κεησκέλνο 

αξηζκφο λαπηηθψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο θαη 

ηερλνινγηθά εμειηγκέλσλ πινίσλ.     

    Άιιεο εληζρχζεηο αθνξνχλ:  

α) ηελ επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο ησλ πιεξσκάησλ. ήκεξα επηδνηείηαη 

νιφθιεξν ην θφζηνο επαλαπαηξηζκνχ ησλ Δπξσπαίσλ λαπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε πινία 

ππφ ζεκαίεο θξαηψλ –κειψλ ηεο ΔΔ, ηα νπνία εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο. 

β) ηηο εληζρχζεηο γηα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ λαπηηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηαζθάιηζε 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο λαπηηθήο ηερλνινγίαο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο γλψζεο ησλ 

λαπηηθψλ, ζηνηρεία πνπ θξίλνληαη θαζνξηζηηθά γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ηεο λαπηηιίαο θαη ζπλεπψο ηελ θαηνρχξσζε κε ηνλ ηξφπν απηφ βηψζηκνπ  

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Οη εληζρχζεηο θαηάξηηζεο εθηακηεχνληαη κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο, ψζηε λα κελ ζηξεβιψλνπλ ηνλ πγηή αληαγσληζκφ 

ζηα θξάηε –κέιε ηεο ΔΔ θαη λα κελ επηδνηνχλ έκκεζα ην θφζηνο εξγαζίαο ζηα πινία. 

Γειαδή, ζε πεξίπησζε πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο πάλσ ζην πινίν, ν εθπαηδεπφκελνο  ζα 

πξέπεη λα είλαη ππεξάξηζκνο θαη λα κελ απνηειεί κέινο ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ πινίνπ. Σέινο, επηηξέπνληαη νη θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ ησλ αμησκαηηθψλ, θαζ’ φιε κάιηζηα ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο 

ηνπο, νη νπνίεο είηε θαιχπηνπλ ην θφζηνο εθπαίδεπζεο, είηε επηδνηνχλ κέξνο ηνπ κηζζνχ ηνπ 

αμησκαηηθνχ, ρσξίο φκσο λα επηδνηείηαη άκεζα ή έκκεζα ην θφζηνο ηεο θαλνληθήο ηνπ 

εξγαζίαο (Θενδσξφπνπινο et al, 2006: 148-149).      

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. KYΡIOTEROI ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΠΟΤ ΓΗΔΠΟΤΝ 

ΣΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΤΜΒΑΔΗ ΝΑΤΣΗΚΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 

5.1 Οξγαληζκνί πνπ Γηέπνπλ ηε Ναπηηθή Δξγαζία 

Οη ζεκαληηθφηεξνη Οξγαληζκνί πνπ δηέπνπλ ηε λαπηηθή εξγαζία είλαη νη εμήο: 

Α) Ζ Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ΓΟΔ/ ILO). 

Ζ ILO ηδξχζεθε ην 1919  θαη απνηειεί ηελ πξψηε εηδηθή νξγάλσζε πνπ ζπλδέζεθε κε ηα 

Ζλσκέλα Έζλε ην 1946. ήκεξα ε ILO απαξηζκεί 187 θξάηε- κέιε θαη απνηειεί ηελ 

παγθφζκηα αξέλα ζπλάληεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο.  

   Οη θχξηνη ζηφρνη ηεο ILO είλαη νη παξαθάησ (Βιάρνο, 2015:207 ): 

 Ζ δεκηνπξγία δηεζλψλ θαλφλσλ, πξνηχπσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο, ηελ πξνψζεζε  ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηα νπνία ζα πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα εθαξκφδνπλ ηα 

θξάηε-κέιε ηεο. 

 Ζ πξνψζεζε δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ε παξνρή βνεζείαο πξνο ηηο Κπβεξλήζεηο ζε 

ζέκαηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη δηνίθεζεο, εθπαίδεπζεο, βειηίσζεο θαη αμηνπνίεζεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.   

 Ζ πξνζηαζία ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θαη άιισλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ε 

αλάδεημε ηεο εξγαζίαο ζε παξάγνληα πνπ νδεγεί ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο  

εμειίμεηο θαη απνθάζεηο.  

 Οη εξεπλεηηθέο θαη εθδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο. 

    Ζ ILO απνηειεί ηελ κνλαδηθή ηξηκεξή δηαθπβεξλεηηθή νξγάλσζε, ηεο νπνίαο ηα θξάηε- 

κέιε εθπξνζσπνχληαη απφ ηηο Κπβεξλήζεηο θαη εθπξνζψπνπο ησλ εξγνδνηψλ θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Απνηειεί ηνλ «χκβνπιν» ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εξγαζία θαη ηελ 

απαζρφιεζε, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία ησλ θξαηψλ - 

κειψλ ηεο.  

    ηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο, ε ILO αζρνιείηαη κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λαπηηθή εξγαζία 

θαη ζε πεξηνδηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα δηνξγαλψλεη κηα χλνδν ηεο Γεληθήο Γηάζθεςήο, ε 

νπνία αθηεξψλεηαη ζηε λαπηηθή εξγαζία θαη ηελ νπνία δηνξγαλψλεη ε Μηθηή Ναπηηιηαθή 

Δπηηξνπή (Joint Maritime Commission/ JMC), ε νπνία απνηειείηαη θαη απφ εθπξνζψπνπο 

ησλ λαπηηθψλ θαη ησλ πινηνθηεηψλ θαη ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ Γηαζθέςεσλ. Σα δεηήκαηα πξνο ζπδήηεζε ζπλήζσο αθνξνχλ ηα θαηψηαηα φξηα ειηθίαο 

ησλ λαπηηθψλ, ηελ λαπηηθή εθπαίδεπζε, ηελ δηαβίσζε ησλ πιεξσκάησλ, ηηο ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο θαη ηνλ επαλαπαηξηζκφ, ηα κηζζνιφγηα, ηα σξάξηα εξγαζίαο ησλ λαπηηθψλ, θιπ.  
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     Ζ ILO ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Γηεζλή Ναπηηιηαθφ Οξγαληζκφ (ΗΜΟ) ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ ησλ λαπηηθψλ, ζηελ νκάδα 

εξγαζίαο ηεο Κνηλήο Δπηηξνπήο (ΗΜΟ/ILO Committee on Training). Πξηλ μεθηλήζνπλ νη 

ζπδεηήζεηο γηα ηε Γηεζλή χκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο 2006, είραλ πξαγκαηνπνηεζεί δέθα 

χλνδνη ηεο Γηεζλνχο Γηάζθεςεο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λαπηηθή εξγαζία θαη είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ έγθξηζε 53 ζπκβάζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχζαλ έσο ην 2006 ηνλ «Γηεζλή 

Ναπηεξγαηηθφ Κψδηθα» θαη θάιππηαλ ην ζχλνιν ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ηνπ 

λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ επί ηνπ πινίνπ. Οη ζπκβάζεηο απηέο σζηφζν, ζπλάληεζαλ πνιιέο 

δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή ηνπο ιφγσ ηνπ παγθφζκηνπ ραξαθηήξα ηεο λαπηηιίαο, θαζψο θαη 

ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ δηθαηνδνζηψλ, φπσο π.ρ. ε ζεκαία ηνπ πινίνπ, ε εζληθφηεηα ηνπ 

πινηνθηήηε, νη δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο ησλ λαπηηθψλ (Βιάρνο, 2015:203).  

    Ζ 94
ε
 ζχλνδνο ηεο Γηεζλνχο Γηάζθεςεο Δξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 2006 ζηε Γελεχε, έζεζε σο ζηφρν ηελ πηνζέηεζε κηαο λέαο Γηεζλνχο χκβαζεο Ναπηηθήο 

Δξγαζίαο, γηα λα ελζσκαηψζεη  πεξηζζφηεξεο απφ  60  ζαιάζζηεο ζπλζήθεο θαη ζπζηάζεηο  

εξγαζίαο ηεο ILO πνπ ίζρπαλ έσο ηφηε θαη λα θαζνξίζεη λέα αλαβαζκηζκέλα πξφηππα 

εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ επί ηνπ πινίνπ. Σν απνηέιεζκα ηεο πλφδνπ ήηαλ ε 

πηνζέηεζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο 2006 (MLC, 2006), ε νπνία ζα 

αλαιπζεί ζηελ Δλφηεηα 5.2.1: MLC 2006   

Β) Ο Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (ΗΜΟ)  

Ο ΗΜΟ δεκηνπξγήζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΖΔ ζηε Γελεχε ην 1948 θαη απαξηζκεί ζήκεξα 

163 θξάηε- κέιε. Σν θχξην αληηθείκελφ ηνπ είλαη ε ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αζθάιεηαο ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

    Οη θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο ηνπ ΗΜΟ πνπ αθνξνχλ ηε δηεζλή λαπηηιία είλαη: α) ε Γηεζλήο 

πλζήθε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (SOLAS- Safety of Life at sea, 

1978/1995), β) ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Ρχπαλζε ηεο Θάιαζζαο απφ ηα Πινία  

(MARPOL- Maritime Pollution, 1973/ 1978), θαη γ) Ο Γηεζλήο Κψδηθαο Αζθαινχο 

Γηαρείξηζεο (ISM Code) πνπ απνηειεί θεθάιαην ηεο SOLAS.  

    ζνλ αθνξά ηε λαπηηθή εξγαζία, θπξίαξρε ζέζε θαηέρεη ε Γηεζλήο πλζήθε γηα ηα 

Πξφηππα Δθπαίδεπζεο, Γηπισκάησλ θαη Φπιαθήο ησλ λαπηηθψλ (STCW), πνπ πηνζεηήζεθε 

ην 1978 θαη ζέζπηζε ηα ειάρηζηα παγθφζκηα πξφηππα εθπαίδεπζεο, πηζηνπνίεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ βαξδηψλ Φπιαθψλ ησλ λαπηηθψλ. Ζ STCW ηξνπνπνηήζεθε γηα πξψηε 

θνξά ην 1995 εηζάγνληαο απζηεξφηεξεο απαηηήζεηο εθαξκνγήο απφ ηα κέιε πνπ ηελ 

ππέγξαςαλ σο πξνο ηα πξφηππα εθπαίδεπζεο θαη έθδνζεο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εθπαίδεπζεο, 

ψζηε απηά λα είλαη απνδεθηά απφ φιεο ηηο εκαίεο, δηαθνξεηηθά νη λαπηηθνί πνπ δελ είλαη 

πηζηνπνηεκέλνη δελ ζα πξνζιακβάλνληαη εχθνια απφ ηνπο πινηνθηήηεο, δηφηη ηα πινία ηνπο 

ζα ππνβάιινληαη ζε πνιχ απζηεξφηεξνπο ειέγρνπο απφ ηα δηάθνξα Port State Controls 

(PSCs). Οη ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο STCW  έιαβαλ ρψξα ζηε Γηάζθεςε ηνπ ΗΜΟ ζηε 

Μαλίια, ην 2010. Οη  «Σξνπνπνηήζεηο ηεο Μαλίιαο» φπσο νλνκάζηεθαλ πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ 
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ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2012, έθεξαλ  αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ζηε χκβαζε απηή, νη 

θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη (International Transport Workers’ Federation – ITF, 2016):  

 Απζηεξφηεξα κέηξα γηα ηελ πξφιεςε πιαζηψλ πηζηνπνηεηηθψλ ηθαλφηεηαο γηα 

εξγαζία ζην πινίν, γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ζπκκφξθσζεο κε 

ηηο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο STCW. 2010. 

 Νέεο απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο πεηξαηείαο. 

 Νέεο πξνδηαγξαθέο γηα ην θαηψηεξν λαπηηθφ δπλακηθφ «Able Seafarers». 

 Απζηεξφηεξεο απαηηήζεηο γηα ηηο ψξεο εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο ησλ λαπηηθψλ, ησλ 

ηαηξηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ ηθαλφηεηαο, ηελ πξφιεςε θαηάρξεζεο αιθνφι θαη 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ θ.α.  

 Νέεο απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο (ειεθηξνληθνί ράξηεο θαη 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα – ECDIS) θαη ζπζηήκαηα e-learning. 

Γ) International Transport Workers’ Federation (ITF) 

Ζ Γηεζλήο Οκνζπνλδία Δξγαηψλ ζηηο Μεηαθνξέο (ITF) ηδξχζεθε ην 1896 ζηελ Δπξψπε απφ 

ζσκαηεία λαπηεξγαηψλ θαη ιηκελεξγαηψλ θαη απνηειεί κηα νκνζπνλδία ζσκαηείσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο κεηαθνξέο.  

    ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο, ε ITF ζηξέθεηαη θαηά ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο θαη ησλ δηπιψλ 

λενινγίσλ, θαζψο θαη θαηά ησλ πνιηηηθψλ πνπ απηέο εθαξκφδνπλ. 

   Ο θπξηφηεξνο ξφινο ηεο ITF είλαη νη έιεγρνη ησλ εκπνξηθψλ πινίσλ, νη νπνίνη δηεμάγνληαη 

απφ επηζεσξεηέο, ζηειέρε ησλ εζληθψλ ζσκαηείσλ ηεο ITF. Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο ITF 

είλαη νη αθφινπζεο (ITF, 2016) : 

 Έιεγρνη ζε πινία ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο ή ππφ άιιεο ζεκαίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

σο ζεκαίεο επθαηξίαο, ησλ νπνίσλ νη πινηνθηήηεο δελ έρνπλ ππνγξάςεη 

ζπκβάζεηο λαπηηθήο εξγαζίαο απνδεθηέο απφ ηελ ITF.  

 Οξγάλσζε θηλεηνπνηήζεσλ ησλ λαπηεξγαηηθψλ ζσκαηείσλ ελαληίνλ πινίσλ πνπ 

δελ θαιχπηνληαη απφ απνδεθηέο ζπκβάζεηο λαπηηθήο εξγαζίαο. 

 Έιεγρνη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ φξσλ ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ λαπηηθήο 

εξγαζίαο πνπ είλαη απνδεθηέο απφ ηελ ITF, θαζψο θαη ιήςε λνκηθψλ κέηξσλ ή 

θηλεηνπνηήζεσλ γηα λα πιεξσζνχλ νη λαπηηθνί ηα δεδνπιεπκέλα ή ηα έμνδα 

επαλαπαηξηζκνχ ηνπο, θιπ.. 

 πδεηήζεηο κε ην λαπηεξγαηηθφ δπλακηθφ ησλ πινίσλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

 πλεξγαζία κε ηα Port State Controls, ηελ αζηπλνκία, ην ηκήκα αιινδαπψλ θ.ά, 

γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ην πινίν είλαη αμηφπινν θαη ηεξνχληαη νη θαλφλεο 

αζθάιεηαο, πηζηνπνίεζεο, επάλδξσζεο θαη ελδηαίηεζεο ησλ λαπηηθψλ. 

 Γηαπξαγκαηεχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ησλ λαπηηθψλ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

πινηνθηεηψλ.   
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    Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ITF πξσηνζηαηεί ζηελ εθζηξαηεία ππέξ ηνπ «γλήζηνπ 

δεζκνχ» κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ πινηνθηήηε θαη ηεο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ, γηα ηελ θαιχηεξε 

εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ εξγαζίαο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

λαπηηθψλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε ITF έρεη θαηαξηίζεη κία ιίζηα κε ζεκαίεο επθαηξίαο (FOC)  

ή δεχηεξα λενιφγηα λαπηηθψλ ρσξψλ, φπνπ πεξηιακβάλνληαη θαη δχν θξάηε- κέιε ηεο ΔΔ, ε 

Μάιηα θαη ε Κχπξνο (ITF, 2016). Ζ πνιηηηθή φκσο ηεο ITF ζρεηηθά κε ηηο ζεκαίεο επθαηξίαο 

έρεη δερηεί θξηηηθή, δηφηη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε- κέιε ηεο αλήθνπλ ζε FOC (flags of 

Convenience) θαη παξέρνπλ νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηελ ITF θαη ηα ζσκαηεία ηεο, νπφηε 

ζεσξείηαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα ςεθίζνπλ γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ ζεκαηψλ επθαηξίαο.   

    Ζ ITF φκσο θαιχπηεη θαη πινία ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο (FOC) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα 

κε ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο ηνπ ΗΜΟ θαη ηεο ILO (π.ρ. Μάιηα θαη Κχπξνο), δελ είλαη δειαδή 

ππνβαζκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο, ηα νπνία θέξνπλ βεβαίσζε απνδνρήο απφ ηα ζσκαηεία ηεο 

ρψξαο πξνέιεπζεο ηνπ πινηνθηήηε. Σα πινία πνπ θαιχπηνληαη απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζπκθσλίεο εθαξκφδνπλ ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα επάλδξσζεο ηεο ITF θαη φρη απηά πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ην θξάηνο ηεο ζεκαίαο ζην νπνίν αλήθνπλ. Σν κηζζνινγηθφ θιηκάθην απηφ 

δελ είλαη ίδην γηα φια ηα πινία, αιιά κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο 

θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο ITF.   

Γ) Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία (Π.Ν.Ο.)  

Ζ Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία (Π.Ν.Ο) ηδξχζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1920 απφ ηηο ηφηε 

ππάξρνπζεο  ειιεληθέο λαπηεξγαηηθέο ελψζεηο. Ζ ίδξπζε ηεο Π.Ν.Ο έδσζε λέα ψζεζε θαη 

δπλακηθφηεηα ζηα εξγαηηθά ζπλδηθαιηζηηθά θηλήκαηα ηεο Διιάδαο.  

    Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ακέζσο κεηά ηελ ίδξπζή ηεο, ε Π.Ν.Ο  πξνζρψξεζε ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1920 ζηε Γηεζλή Οκνζπνλδία  Δξγαηψλ ζηηο Μεηαθνξέο (ITF), 

ζπκκεηέρνληαο σο κέινο ηεο.  

    Απφ ηελ ίδξπζή ηεο έσο ζήκεξα, κε βάζε ην θαηαζηαηηθφ ηεο, νη ζθνπνί ηεο ΠΝΟ είλαη νη 

αθφινπζνη (Π.Ν.Ο site, 2016): 

 Να ελψζεη  φινπο ηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο, κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ησλ  

δηθαησκάησλ ηνπο. 

 Να ελψζεη  φιεο ηηο λαπηηθέο νξγαλψζεηο ζε κηα νκνζπνλδία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ λαπηηθψλ.  

 Να ελεκεξψλεη  ηα κέιε ηεο ζρεηηθά κε ηα ζπκθέξνληά ηνπο. 

 Να αλαβαζκίζεη ηα πξνζφληα θαη ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ κειψλ ηεο, παξέρνληαο 

βνήζεηα ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη εμεηδίθεπζή ηνπο. 

 Να  θαηαζηεί ν γεληθφο εθπξφζσπνο ησλ Ναπηεξγαηηθψλ Οξγαλψζεσλ, λα 

παξαθνινπζεί θαη λα αλαιχεη φια ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην λαπηεξγαηηθφ δπλακηθφ θαη λα θαζνδεγεί ηνπο αγψλεο ησλ λαπηηθψλ.     



55 
 

    Ζ Π.Ν.Ο έρεη δηαγξάςεη απφ ην 1920 έσο ζήκεξα κηα αμηνζεκείσηε πνξεία αγψλσλ θαη 

δξάζεσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο, ζπκκεηείρε ζε ζπλδηθαιηζηηθνχο αγψλεο θαη 

θέξδηζε ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ηα κέιε ηεο. Μεηά ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ε Π.Ν.Ο επαλαζπλδέζεθε κε ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Δξγαηψλ ζηηο Μεηαθνξέο 

(ITF) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχγθιεζεο ηεο Μηθηήο Ναπηηιηαθήο Δπηηξνπήο (Joint Maritime 

Commission) ζηε Γελεχε, κέινο ηεο νπνίαο ήηαλ θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο Π.Ν.Ο. ηελ 

παξαπάλσ Δπηηξνπή ζπκκεηείραλ εγέηεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ λαπηηθψλ 

ρσξψλ θαη ζηφρνο ηεο Μηθηήο Δπηηξνπήο παξέκεηλε ε αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο 

ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ε πξνεηνηκαζία ηεο Ναπηηθήο πλφδνπ ηεο ILO γηα ηελ 

ζέζπηζε δηεζλψλ θαλνληζκψλ λαπηηθήο εξγαζίαο. 

    ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ, θπξίαξρνο ζηφρνο ηεο Π.Ν.Ο  ήηαλ ε αλαβάζκηζε ησλ φξσλ 

θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ Διιήλσλ  λαπηεξγαηψλ, ε εμπγίαλζε ηνπ Ναπηηθνχ 

Απνκαρηθνχ Σακείνπ (ΝΑΣ), ε βειηίσζε ησλ παξνρψλ πγείαο ζηνπο λαπηεξγάηεο θ.ά. 

    ήκεξα, ε Π.Ν.Ο απνηειείηαη απφ αλαγλσξηζκέλεο Ναπηεξγαηηθέο Οξγαλψζεηο πνπ είλαη 

κέιε ηεο θαη νη θπξηφηεξεο απφ απηέο είλαη:  

 Παλειιήληα Έλσζε Πινηάξρσλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΠΔΠΔΝ) 

 Παλειιήληα Έλσζε Μεραληθψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ΠΔΜΔΝ) 

 Παλειιήληα Έλσζε Μεραληθψλ Μεραλήο Δζσηεξηθήο Καχζεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 

 Παλειιήληα Έλσζε Φξνληηζηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 

 Παλειιήληα Έλσζε Ναπηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ, (θιπ).   

 

5.2  πκβάζεηο  Ναπηηθήο  Δξγαζίαο  

5.2.1 χκβαζε Ναπηηθήο εξγαζίαο 2006 (MLC 2006)      

H MLC 2006 είλαη κηα εληαία δηεζλήο ζχκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ πηνζεηήζεθε ζηηο 23 

Φεβξνπαξίνπ 2006, θαηά ηε 94
ε
 Ναπηηιηαθή χλνδν ηεο Γεληθήο πλδηάζθεςεο ηεο  

Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ILO), ζηε Γελεχε ηεο Διβεηίαο. Ζ MLC 2006 απνηέιεζε κηα 

εληαία, ζπλεθηηθή θαη θαηλνηφκν ζχκβαζε γηα ηα έσο ηφηε δεδνκέλα ηεο ILO, ε νπνία 

ελζσκαηψλεη  πξφηππα πνπ εκπεξηέρνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 60 δηεζλείο πκβάζεηο θαη 

πζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε λαπηηθή εξγαζία, ηηο νπνίεο είρε πηνζεηήζεη ζηαδηαθά ε ILO  απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1920, θαζψο θαη ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ πεξηέρνληαη ζε άιιεο δηεζλείο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ψζηε λα ζεζπίζεη ηα ειάρηζηα πξφηππα εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ 

λαπηηθψλ ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ηαπηφρξνλα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ αζέκηην 

αληαγσληζκφ πνπ πξνθχπηεη γηα ηνπο πνηνηηθνχο πινηνθηήηεο, πνπ εθαξκφδνπλ ηα πξφηππα 

εξγαζίαο θαη πνηφηεηαο ζηα πινία ηνπο, απφ ηα ππνβαζκηζκέλα πινία ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο 

(Θενδσξφπνπινο et al, 2006: 244).  
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     Ζ MLC 2006 ζρεδηάζηεθε σο ν «ηέηαξηνο ππιψλαο» ηνπ παγθφζκηνπ λαπηηθνχ δηθαίνπ, 

ιεηηνπξγψληαο ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηνπο άιινπο «ηξεηο ππιψλεο», δειαδή ηηο άιιεο 

Γηεζλείο πκβάζεηο ηνπ ΗΜΟ, φπσο είλαη ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο 

Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα (SOLAS) ηνπ 1974, φπσο ηξνπνπνηήζεθε, ε Γηεζλήο 

χκβαζε γηα ηα Πξφηππα Δθπαίδεπζεο, Έθδνζεο Πηζηνπνηεηηθψλ θαη Σήξεζεο ησλ 

Φπιαθψλ ησλ Ναπηηθψλ (STCW) ηνπ 1978/ 1995 θαη ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Πξφιεςε 

ηεο Ρχπαλζεο απφ Πινία (MARPOL) ηνπ 1973/ 1978 (IMO site, 2016).       

    Ζ MLC 2006, ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 20 Απγνχζηνπ 2013, έλα ρξφλν κεηά ηελ επηθχξσζή ηεο 

απφ 30 ρψξεο - πξψηε πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ηεο - πνπ αληηπξνζψπεπαλ άλσ ηνπ 33% ηεο 

παγθφζκηαο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ησλ πινίσλ – δεχηεξε πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ηεο, ε 

νπνία φκσο είρε ήδε εθπιεξσζεί απφ ην 2009. ήκεξα, ε MLC 2006  έρεη θπξσζεί απφ 72 

ρψξεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ απφ ην 80% ηεο παγθφζκηαο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ησλ 

πινίσλ, ελψ ε ρψξα καο έζεζε ζε ηζρχ ηε χκβαζε ζηηο 5 Ηνπιίνπ 2013, κε ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, Σεχρνο Β’, Αξ. Φχιινπ 1671, 2013, Ηνχιηνο 5). 

   Ζ MLC 2006 πνπ απνθαιείηαη θαη «Υάξηα ησλ Ναπηηθψλ» απνηειεί ηνλ πξψην εληαίν 

δηεζλή Κψδηθα Ναπηηθήο Δξγαζίαο θαη ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ 

επηβνιή ζε παγθφζκην επίπεδν θνηλψλ ειάρηζησλ πξνηχπσλ γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 

πγείαο, δηαβίσζεο θαη αζθάιεηαο ησλ λαπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζηα πινία παγθνζκίσο.   

    Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο MLC 2006 είλαη:  

 Να εμαζθαιίζεη ζε παγθφζκην επίπεδν ηελ εληαία θαη νκνηφκνξθε πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ λαπηηθψλ. 

 Να δεκηνπξγήζεη ηζφηηκνπο φξνπο αληαγσληζκνχ γηα ηηο ρψξεο θαη πινηνθηήηεο πνπ  

έρνπλ δεζκεπηεί  φηη ζα παξέρνπλ αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο γηα 

ηνπο λαπηηθνχο θαη λα εμαιείςεη ηα θαηλφκελα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηα πινία 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ππνβαζκηζκέλα πξφηππα. 

 Να ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε θαη πξνψζεζε ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο, ψζηε λα 

πξνζειθχζεη  πεξηζζφηεξνπο λένπο ζην λαπηηθφ επάγγεικα θαη λα απμήζεη ηελ 

λαπηηθή απαζρφιεζε.  

    Ζ MLC 2006 δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο παξαδνζηαθέο πκβάζεηο Ναπηηθήο Δξγαζίαο σο 

πξνο ηε κνξθή θαη ηελ δνκή ηεο. ρεδηάζηεθε δειαδή κε ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηε 

κέγηζηε δπλαηή απνδνρή θαη ζπλαίλεζε κεηαμχ ησλ λαπηηθψλ, ησλ πινηνθηεηψλ θαη ησλ 

θπβεξλήζεσλ, γηα λα ππάξρεη πξαγκαηηθή δέζκεπζε ζηα πξφηππα ηεο αμηνπξεπνχο εξγαζίαο 

θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ ζηα πινία θαη ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηά ηνπο.  

    Ζ χκβαζε απνηειείηαη απφ δεθαέμη άξζξα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο γεληθέο δηαηάμεηο, 

θαζψο επίζεο θαη ηνλ Κψδηθα πνπ πεξηιακβάλεη πέληε ηίηινπο κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο. Οη 

ηίηινη απνηεινχληαη απφ ην πεξηερφκελν πνπ είλαη νη δηάθνξνη θαλνληζκνί, νη νπνίνη  

απνηεινχλ ην Μέξνο Α’ ηνπ Κψδηθα  θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο (Οδεγίεο) πνπ 
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απνηεινχλ ην Μέξνο Β’ ηνπ  Κψδηθα. Σν Μέξνο Α΄ ηνπ Κψδηθα είλαη ππνρξεσηηθφ, δειαδή 

νη ρψξεο πνπ επηθπξψλνπλ ηελ χκβαζε πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε αιιαγέο ζηηο εζληθέο ηνπο 

λνκνζεζίεο,  ψζηε απηέο λα είλαη ζπκβαηέο κε ηε χκβαζε, ελψ ην Μέξνο Β’ δελ είλαη 

ππνρξεσηηθφ, σζηφζν πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ. 

 . Οη πέληε ηίηινη ηνπ Κψδηθα  ζηνπο νπνίνπο νη εηδηθέο δηαηάμεηο νκαδνπνηνχληαη αλά 

θξηηήξην είλαη νη παξαθάησ (MLC 2006 ORIGINAL TEXT, ILO, 2016): 

 Σίηινο 1: Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα εξγαζία ησλ λαπηηθψλ επί πινίνπ 

 Σίηινο 2: ξνη θαη νη ζπλζήθεο απαζρφιεζεο 

 Σίηινο 3: Γηακνλή, ςπραγσγία, ελδηαίηεζε θαη ηξνθνδνζία 

 Σίηινο 4: Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο, ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη θνηλσληθή                           

αζθάιηζε 

 Σίηινο 5: πκκφξθσζε θαη επηβνιή 

    Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη Καλνληζκνί είλαη ππνρξεσηηθνί θαη πξέπεη λα εθαξκφδνληαη 

πιήξσο, σζηφζν έλα θξάηνο- κέινο ηεο χκβαζεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ εθαξκνγή 

«ηζνδχλακνπ κέηξνπ», ην νπνίν ζα πξέπεη λα δεισζεί  θαηά ηελ επηθχξσζε ηεο χκβαζεο. 

Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ή νη κε ππνρξεσηηθέο Οδεγίεο ηνπ Μέξνπο Β’ ππνζηεξίδνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ  αληίζηνηρσλ θαλνληζκψλ ηνπ Μέξνπο Α’ ηνπ Κψδηθα, αιιά ηα θξάηε -κέιε  

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ δηαθνξεηηθά κέηξα εθαξκνγήο.  

    Σν πεξηερφκελν ηνπ θάζε ηίηινπ, ζπλνπηηθά, πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

 Σίηινο 1. Διάρηζηεο απαηηήζεηο γηα εξγαζία λαπηηθψλ επί πινίνπ  

Διάρηζην όξην ειηθίαο: ειάρηζηε ειηθία εξγαζίαο ζε πινίν είλαη ηα 16 ρξφληα θαη γηα 

λπθηεξηλή ή επηθίλδπλε εξγαζία γηα λένπο ηα 18 ρξφληα 

Ιαηξηθή Ιθαλόηεηα: Οη λαπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί απφ ηαηξηθήο άπνςεο λα 

εθηειέζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Σα θξάηε- κέιε ζα πξέπεη λα εθδίδνπλ ηαηξηθά 

πηζηνπνηεηηθά κε βάζε ηε χκβαζε STCW 1995/2010 ή άιιν ηζνδχλακν ηαηξηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ. 

Δθπαίδεπζε: Οη λαπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη εθπαηδεπκέλνη θαη πηζηνπνηεκέλνη γηα ηα 

θαζήθνληά ηνπο, θαη λα έρνπλ ιάβεη εθπαίδεπζε γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα ζην 

πινίν. 

Υπεξεζίεο λαπηνιόγεζεο/ πξόζιεςεο:  Θα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη νη ζσζηέο δηαδηθαζίεο 

πξφζιεςεο, ηνπνζέηεζεο, εγγξαθήο θαη θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο.  

 Σίηινο 2: Όξνη θαη ζπλζήθεο απαζρφιεζεο          

 Ο ηίηινο απηφο αλαθέξεηαη ζηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο επί πινίνπ, 

θαζψο θαη ηηο πιεξσκέο ηνπ λαπηηθνχ. 
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Φαξαθηεξηζηηθά Σύκβαζεο: Θα πξέπεη λα είλαη ζαθήο, λφκνκε θαη λα ελζσκαηψλεη ηηο ηπρφλ 

ηζρχνπζεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ είλαη ζε εθαξκνγή. 

Δπάλδξσζε: Σν πινίν πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθέο πξνζσπηθφ επάλδξσζεο, κε βάζε ηε 

λνκνζεζία επάλδξσζεο ζε θάζε θξάηνο- κέινο ηεο χκβαζεο.   

Μηζζνί: Ο βαζηθφο κεληαίνο κηζζφο γηα έλαλ ηθαλφ λαπηηθφ (ΑΒ) δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηψηεξνο απφ ηνλ βαζηθφ κηζζφ πνπ εγθξίλεη ε Μηθηή Ναπηηιηαθή Δπηηξνπή (JMC) ησλ 

ILO/ITF ή θάπνην άιιν φξγαλν ηεο ILΟ. Οη βαζηθνί κηζζνί ησλ λαπηεξγαηψλ δηαθφξσλ 

εηδηθνηήησλ βαζίδνληαη ζπλεπψο, ζην κηζζνινγηθφ θιηκάθην θαηψηαησλ κηζζψλ «Total Crew 

Cost» ηεο ITF πνπ παξνπζηάζηεθε ζηνλ Πίλαθα 4.8 (Κεθάιαην 4). Ο βαζηθφο κηζζφο 

αλαθέξεηαη ζε κέγηζηε εβδνκαδηαία εξγαζία 48 σξψλ.    

Ώξεο εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο: Καζνξίδνληαη κε βάζε ην εζληθφ δίθαην ηνπ θάζε κέινπο, αιιά 

ηα ειάρηζηα φξηα ησλ σξψλ εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο ζα πξέπεη λα είλαη σο αθνινχζσο: 

Ώξεο εξγαζίαο 

α) νη ψξεο εξγαζίαο νξίδνληαη ζε 8 ψξεο, απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή.  

β) o κέγηζηνο αξηζκφο σξψλ εξγαζίαο λα κελ ππεξβαίλεη: 

β1) 14 ψξεο ην θάζε 24σξν, θαη  

β2) 72 ψξεο ζε θάζε 7ήκεξε πεξίνδν,  

Ώξεο αλάπαπζεο 

α) ν ειάρηζηνο αξηζκφο σξψλ αλάπαπζεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξνο απφ: 

α1) 10 ψξεο ην θάζε 24σξν, θαη  

α2) 77 ψξεο ζε θάζε 7ήκεξε πεξίνδν.  

α3) νη εκεξήζηεο ψξεο αλάπαπζεο δελ κπνξνχλ λα δηαηξεζνχλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 2 

πεξηφδνπο θαη ηνπιάρηζηνλ 6 ψξεο αλάπαπζεο ζα πξέπεη λα δνζνχλ ζπλερφκελεο ζε κία απφ 

ηηο 2 πεξηφδνπο. 

Άδεηα κε απνδνρέο: Οη λαπηηθνί έρνπλ ην δηθαίσκα εηήζηαο άδεηαο κε απνδνρέο, θαζψο θαη 

άδεηαο εμφδνπ ζην ιηκάλη. 

Παιιηλόζηεζε: Καιχπηνληαη ηα έμνδα γηα ηελ παιιηλφζηεζε, εθηφο εάλ ν λαπηηθφο ππέπεζε 

ζε παξάπησκα θιπ. 

Γηθαίσκα επηδόκαηνο αλεξγίαο: Δάλ ην πινίν λαπαγήζεη ή ραζεί, νη λαπηηθνί δηθαηνχληαη 

επίδνκα αλεξγίαο απφ ην αζθαιηζηηθφ ηνπο ηακείν.  
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 Σίηινο 3: Γηακνλή, εγθαηαζηάζεηο ςπραγσγίαο, ελδηαίηεζε θαη ηξνθνδνζία 

Ο ηίηινο απηφο θαζνξίδεη ηνπο θαλφλεο γηα ηε δηακνλή, ελδηαίηεζε, ηξνθνδνζία θαη 

ςπραγσγία ησλ λαπηηθψλ. 

Γηακνλή: νη δηαηάμεηο ζηνπο θαλφλεο θαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο δίλνπλ ηηο ειάρηζηεο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο ηχπνπο θαη ην κέγεζνο ησλ δσκαηίσλ, ηεο ηξαπεδαξίαο, ησλ αηζνπζψλ  

ςπραγσγίαο, ησλ αηζνπζψλ ησλ αμησκαηηθψλ, ηεο βηβιηνζήθεο  θιπ.. 

Δλδηαίηεζε θαη ηξνθνδνζία: ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπ λεξνχ ζα 

πξέπεη λα ξπζκίδνληαη απφ ην θξάηνο ηεο ζεκαίαο θαη νη κάγεηξεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη πηζηνπνίεζε. 

 Σίηινο 4: Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο επεκεξίαο, ηαηξηθή πεξίζαιςε θαη 

θνηλσληθή αζθάιηζε          

Ο ηίηινο απηφο απαξηίδεηαη απφ θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία, ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε, 

ηελ πξφλνηα θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ λαπηηθψλ. 

Πξνζηαζία πγείαο, αζθάιηζεο θαη πξόιεςεο αηπρεκάησλ: νη λαπηηθνί δηθαηνχληαη έλα 

αζθαιέο θαη πγηεηλφ πεξηβάιινλ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηαο ηεο εξγαζίαο ηνπο, φζν θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αλάπαπζήο ηνπο θαη πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ψζηε λα πξνιακβάλνληαη ηα αηπρήκαηα.  

Δπεκεξία λαπηηθώλ. Σα θξάηε- ιηκέλεο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ ηελ θνηλσληθή πξφλνηα, ςπρηθή 

πγεία θαη επεκεξία ησλ λαπηηθψλ θαη λα παξέρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε εγθαηαζηάζεηο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο, ςπραγσγίαο θιπ., ζηα ιηκάληα, νη νπνίεο ζα είλαη δηαζέζηκεο ζε φινπο 

ηνπ λαπηηθνχο αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα, ην γέλνο, ην θχιιν ή ηηο ζξεζθεπηηθέο 

πεπνηζήζεηο θιπ.  

Ιαηξηθή πεξίζαιςε. Οη λαπηηθνί ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη απφ πνηνηηθή ηαηξηθή πεξίζαιςε  

ζην πινίν ή ζηελ μεξά θαη νη ρψξεο πνπ θηινμελνχλ θάπνην πινίν ζηα ρσξηθά ηνπο χδαηα ζα 

πξέπεη λα εγγπψληαη ηε ζεξαπεία ηνπ λαπηηθνχ ζε λνζνθνκείν ζηελ μεξά ζε ζνβαξέο 

πεξηπηψζεηο αζζελείαο ή ηξαπκαηηζκνχ ηνπ λαπηηθνχ. 

Κνηλσληθή αζθάιηζε: θάζε λαπηηθφο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη 

εάλ ζπλεζίδεηαη ζην θξάηνο - ζεκαίαο, απηή ζα επεθηείλεηαη θαη ζηα άκεζα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ.  

Δπζύλε πινηνθηεηώλ. Οη πινηνθηήηεο ζα πξέπεη λα θαιχπηνπλ νηθνλνκηθά ηνπο λαπηηθνχο ζε 

πεξηπηψζεηο αζζελείαο, ηξαπκαηηζκνχ ή ζαλάηνπ πνπ ζπλέβε θαηά ηελ εξγαζία ηνπο θαη 
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πεξηιακβάλεη ηελ θαηαβνιή ειάρηζηνπ αξηζκνχ κηζζψλ 16 εβδνκάδσλ, απφ ηελ έλαξμε ηεο 

αζζέλεηαο ή ηνπ ηξαπκαηηζκνχ. 

 

 

 Σίηινο 5: πκκφξθσζε θαη Δπηβνιή 

Ζ MLC 2006  πξνβιέπεη ηελ επηζεψξεζε ησλ πινίσλ πνπ ππφθεηληαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηεο,  

δειαδή ηελ πηζηνπνίεζε κε «Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο» ησλ πινίσλ δηεζλψλ πιφσλ 

ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 500 ν.ρ., θαζψο θαη ησλ πινίσλ ίδηαο ρσξεηηθφηεηαο πνπ εθηεινχλ 

πιφεο κεηαμχ ιηκέλσλ άιινπ θξάηνπο απφ απηφ ηεο ζεκαίαο ηελ νπνία θέξνπλ. 

Ο ηίηινο 5 πεξηιακβάλεη ηα πξφηππα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηεο εθαξκνγήο 

ηεο χκβαζεο, δηαθξίλνληαο ηηο απαηηήζεηο γηα ηα θξάηε- ιηκέλεο θαη γηα ηα θξάηε- ζεκαίαο: 

Απαηηήζεηο γηα ηα θξάηε- ζεκαίαο. Σα θξάηε- ζεκαίαο είλαη ππεχζπλα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ απφ ηα πινία πνπ είλαη λενινγεκέλα ζηε ζεκαία ηνπο, ηα νπνία 

ππνρξενχληαη λα θέξνπλ α) Πηζηνπνηεηηθφ Ναπηηθήο Δξγαζίαο MLC 2006 θαη β) Γήισζε 

πκκφξθσζεο (DMLC).  H Γήισζε πκκφξθσζεο,  ε νπνία ζα πξέπεη λα ηζρχεη θαη λα 

αλαξηάηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζην πινίν, εθδίδεηαη απφ ην θξάηνο- ζεκαίαο κεηά απφ 

απζηεξνχο θαη ελδειερείο ειέγρνπο. Σα πινία επίζεο πξέπεη λα έρνπλ δηαθαλείο θαη 

δηαζέζηκεο δηαδηθαζίεο θαηαγγειηψλ γηα ηνπο λαπηηθνχο θαη ζα πξέπεη λα εξεπλψληαη 

ιεπηνκεξψο ηπρφλ αηπρήκαηα επί ηνπ πινίνπ (Levelle, 2014: 155) 

Απαηηήζεηο γηα ηα θξάηε- ιηκέλεο. Ζ χκβαζε MLC 2006, απνηειεί εξγαιείν ειέγρνπ ησλ 

πινίσλ ζηα θξάηε- ιηκέλεο (Port State  Control) κε βάζε ηνλ φξν ηεο «κε επλντθφηεξεο 

κεηαρείξηζεο», ε εθαξκνγή ηεο νπνίαο έρεη ζηφρν ηελ εμάιεηςε θαηλνκέλσλ αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηε λαπηηιία, κε θαλνληζκνχο πνπ πξνβιέπνπλ ηα ειάρηζηα πξφηππα γηα ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο βηψζηκεο θαη 

πνηνηηθήο παγθφζκηαο λαπηηιίαο. Ζ επηζεψξεζε ζηα ιηκάληα είλαη δχν εηδψλ: α) γηα ηα πινία 

πνπ θέξνπλ «Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο»  θαη θέξνπλ ζεκαία ρψξαο πνπ έρεη επηθπξψζεη 

ηε χκβαζε, ε ζπκκφξθσζε ζεσξείηαη επί ηεο αξρήο θαη ειέγρεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ. Άιινη  

επηπξφζζεηνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη κφλνλ εάλ ππάξρεη θάπνην πξφβιεκα κε ην 

πηζηνπνηεηηθφ, ή εληνπηζηνχλ πξνβιήκαηα κε ζπκκφξθσζεο θαηά ηελ επηζεψξεζε θαη β) γηα 

ηα πινία πνπ θηάλνπλ ζηα ιηκάληα θαη δελ θαηέρνπλ ην «Πηζηνπνηεηηθφ πκκφξθσζεο», 

γηαηί ε ρψξα ηεο ζεκαίαο πνπ θέξνπλ δελ έρεη επηθπξψζεη ηελ MLC 2006, oη έιεγρνη είλαη 

πνιχ απζηεξνί θαη ζχκθσλα  κε ηελ «αξρή ηεο κε επλντθφηεξεο κεηαρείξηζεο» ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη ην πινίν έρεη ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο θαη έηζη, ε MLC 

2006 ηζρχεη έκκεζα θαη γηα ηα πινία ππφ ζεκαίεο ηξίησλ ρσξψλ πνπ δελ ηελ έρνπλ 

επηθπξψζεη, εθφζνλ απηά θηάζνπλ ζε ιηκάληα θξάηνπο- κέινπο ηεο χκβαζεο (Levelle, 2014: 

155).  
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Οξγαληζκνί παξνρήο λαπηηθήο εξγαζίαο. ινη νη νξγαληζκνί πνπ πξνκεζεχνπλ λαπηεξγαηηθφ 

δπλακηθφ ζα πξέπεη λα επηζεσξνχληαη ηαθηηθά γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη εθαξκφδνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο MLC 2006, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαλνληζκψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή 

πξφλνηα θαη αζθάιηζε ησλ λαπηηθψλ. 

    Σα βαζηθά πξνηεξήκαηα ηεο ΜLC 2006  πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ θαηάξγεζε 37 άιισλ  

ζπκβάζεσλ ηεο ILO πνπ αθνξνχζαλ ηε λαπηηθή εξγαζία θαη δελ είραλ επξεία απνδνρή θαη 

εθαξκνγή, β) ηελ δπλαηφηεηα ηεο εληαίαο εθαξκνγήο ησλ θαλνληζκψλ ηεο παξάιιεια κε ηηο 

ηπρφλ ηζρχνπζεο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο λαπηηθήο εξγαζίαο ζηα θξάηε- κέιε ηεο, εληζρχνληαο  

έηζη  ηε  ζπλεξγαζία θαη ηνλ δηάινγν γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λαπηηθή εξγαζία κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ –κειψλ θαη ησλ δηαθφξσλ λαπηηθψλ ελψζεσλ θαη γ) ηελ ελίζρπζε ησλ 

κεραληζκψλ ζπκκφξθσζεο θαη επηβνιήο ζε φια ηα επίπεδα, πεξηιακβάλνληαο θαλνληζκνχο 

γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ησλ παξαπφλσλ ησλ λαπηηθψλ θαη ειέγρνπο ζπκκφξθσζεο κε 

ηα πξφηππα θαη ηηο ζπλζήθεο  εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ ζην πινίν, φρη κφλνλ απφ 

ηα θξάηε -ιηκέλεο (Port State Controls), ηε εκαία θαη ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο νξγαληζκνχο 

ηεο (Νενγλψκνλεο), αιιά θαη απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε (πινίαξρνο, DPA, πινηνθηήηεο). 

    Έλα άιιν πξνηέξεκα ηεο MLC 2006 είλαη φηη ζρεδηάζηεθε κε ηξφπν ψζηε λα επηηξέπεη 

γξήγνξεο αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο φξνπο, γηα ηελ αληηκεηψπηζε λέσλ αλαγθψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ ζηελ παγθφζκηα λαπηηιία θαη ηελ λαπηηθή εξγαζία, ην νπνίν απνηειεί θαη ηε 

ζεκαληηθή θαηλνηνκία ηεο. Χζηφζν, απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο πξέπεη λα ειέγρνληαη θαη λα 

αμηνινγνχληαη εθ ησλ πξνηέξσλ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο, γηα λα δηαζθαιηζηεί αθελφο φηη 

είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη αθεηέξνπ φηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ 

πξαγκαηηθά βειηηψλνληαη πεξηζζφηεξν κε θάζε λέα ηξνπνπνίεζε ζηνπο φξνπο θαη ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο.  

    Παξά ηε ζπκβνιή ηεο ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ λαπηηθψλ, θπξίσο ιφγσ 

ησλ απζηεξψλ ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο, ε MLC 2006 δέρεηαη θξηηηθή απφ ηνπο λαπηηθνχο θαη 

ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ελψζεηο, νη νπνίνη ηελ ραξαθηεξίδνπλ σο  κηα «αδχλακε» ζχκβαζε, 

ε νπνία δελ έρεη βειηηψζεη νπζηαζηηθά ηε δσή ησλ λαπηηθψλ, αθνχ ππάξρνπλ αθφκε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη λαπηηθνί κέλνπλ απιήξσηνη, βξίζθνληαη ζην έιενο ηνπ Θενχ ζε 

πεξηπηψζεηο απψιεηαο ηνπ πινίνπ ιφγσ πεηξαηείαο θαη δελ κπνξνχλ λα πάξνπλ άδεηα εηζφδνπ 

ζηα ιηκάληα θάπνησλ ρσξψλ, ηδίσο ζηηο ΖΠΑ (Maritime Labour Convention 2006 Update, 

2014).       

    Απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ην 2013, ε ζχκβαζε MLC 2006  παξέρεη έλα πιαίζην πξνηχπσλ 

(θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ) πνπ αθνξνχλ ηε λαπηηθή εξγαζία, ζχκθσλα κε ηα νπνία  

δηακνξθψλνληαη νη φξνη ησλ ζπκβάζεσλ λαπηηθήο εξγαζίαο «λέαο γεληάο», φπσο είλαη ε 

πιινγηθή χκβαζε “Total Crew Cost” (CBA) ηεο ITF θαη ε Αηνκηθή χκβαζε 

Ναπηνιφγεζεο (SEA), ησλ νπνίσλ νη φξνη αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα, φπσο επίζεο αλαιχνληαη 

θαη νη φξνη ηεο ειιεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Πιεξσκάησλ Φνξηεγψλ Πινίσλ 4,500 dwt 

θαη άλσ, ε νπνία παξά ηε ιήμε ηεο ην 2010, ζπλερίδεη λα εθαξκφδεηαη θαλνληθά ζηα πινία 

ππφ ειιεληθή ζεκαία.  
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5.2.2  Uniform “Total Crew Cost ” Agreement (CBA) ηεο ITF 

Ζ πιινγηθή χκβαζε «ΣCC» ή «CBA» ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Δξγαηψλ ζηηο 

Μεηαθνξέο (ITF), θαζνξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο φισλ ησλ λαπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε φια ηα πινία γηα ηα νπνία ππάξρεη Δηδηθή χκβαζε κεηαμχ ηεο ITF θαη ηνπ 

πινηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ηνπ πινίνπ. Ζ χκβαζε CBA πνπ πεξηέρεη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο 

χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο (MLC, 2006), εθαξκφδεηαη ζηα πινία ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο. 

Ζ ηζρχο ηεο ηξέρνπζαο χκβαζεο νξίζηεθε απφ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2015 έσο 1

ε
 Ηαλνπαξίνπ 2017 

(“Uniform TCC Agreement”, ITF, 2016).  

    Ζ χκβαζε CBA απαηηεί απφ ηνπο πινηνθηήηεο λα απαζρνινχλ ηνπο λαπηηθνχο κε βάζε 

ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θάπνηαο χκβαζεο ηεο ITF, θαη λα ζπλάπηνπλ   

Αηνκηθέο πκβάζεηο κε ηνπο λαπηηθνχο, ελζσκαηψλνληαο ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο 

θάπνηαο εγθεθξηκέλεο χκβαζεο ηεο ITF. Ζ επηρείξεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ φξσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο χκβαζεο θαη ηε δηαηήξεζε ππνγεγξακκέλσλ αληηγξάθσλ 

επί ηνπ πινίνπ, αθελφο ηεο «CBA» θαη αθεηέξνπ ηεο Δηδηθήο χκβαζεο ηεο ITF, ζηα 

αγγιηθά. 

    Ο θάζε λαπηηθφο θαιχπηεηαη απφ ηε χκβαζε “CBA” γηα ηελ πεξίνδν ηζρχνο ηεο, 

αλεμάξηεηα απφ ην εάλ ππέγξαςε ηνπο φξνπο ηεο ή εάλ έρεη ππνγξάςεη αηνκηθή ζχκβαζε 

εξγαζίαο κε ηνλ πινηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ηνπ πινίνπ, ελψ ν πινηνθηήηεο είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ θαηαβνιή ησλ κηζζψλ ησλ λαπηηθψλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο.  

    Αθνινπζεί ζπλνπηηθή αλάιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ φξσλ ηεο χκβαζεο CBA: 

Απαηηήζεηο πξηλ από ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο  

 Ο λαπηηθφο πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ θαη 

ε ηθαλφηεηά ηνπ απηή δηαζθαιίδεηαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ ζπνπδψλ. 

 Ο πινηνθηήηεο κπνξεί λα δεηήζεη ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ απφ ηνπο λαπηηθνχο λένπο ή 

παιηνχο κε ηελ επηρείξεζε θαη απφ ηαηξφ εγθεθξηκέλν απφ ηελ επηρείξεζε. 

 Οη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηαηξίεο λαπηνιφγεζεο πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνπλ φηη απηέο αθνινπζνχλ ηα πξφηππα ηεο MLC 2006 πνπ πεξηιακβάλνπλ 

δσξεάλ ππεξεζίεο πξφζιεςεο θαη έθδνζεο βίδαο. 

 Ο θάζε λαπηηθφο πξέπεη λα ππνγξάςεη ηελ Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο (SEA). 

Πεξίνδνο εξγαζίαο. Ζ κέγηζηε πεξίνδνο λαπηνιφγεζεο νξίδεηαη ζηνπο 9 κήλεο, ε νπνία γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ πινίνπ κπνξεί λα επεθηαζεί θαηά 1 κήλα.  

Ώξεο εξγαζίαο. Οη θαλνληθέο ψξεο εξγαζίαο νξίδνληαη ζε 8 ψξεο θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα 

έσο θαη Παξαζθεπή. 

Υπεξσξίεο.  
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 Οη ψξεο εξγαζίαο άλσ ησλ 8 σξψλ αλά εκέξα ζα ακείβνληαη κε ππεξσξηαθή ακνηβή  

(1.25 επί ηνπ βαζηθνχ εκεξνκηζζίνπ, κε βάζε ηνλ βαζηθφ κηζζφ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ 

λαπηηθνχ). 

 Ο θάζε λαπηηθφο ιακβάλεη αλά κήλα ηνπιάρηζηνλ 103 ψξεο ζηαζεξψλ ππεξσξηψλ.  

 Οη ππεξσξίεο πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη μερσξηζηά θαη εηο δηπινχλ απφ ηνλ Πινίαξρν 

ή άιινλ Αμησκαηηθφ θαη ν λαπηηθφο πξέπεη λα ζπκθσλήζεη θαη λα ππνγξάςεη ηηο 

κεληαίεο ππεξσξίεο ηνπ, δηαθνξεηηθά ν λαπηηθφο ιακβάλεη ππεξσξηαθή ακνηβή γηα 

160 ψξεο ππεξσξηψλ αλά κήλα.  

 Δπηπξφζζεηε εξγαζία ζε πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο λαπηηθά δπζηπρήκαηα, 

γηα ηελ αζθάιεηα θαη δηάζσζε ηνπ πινίνπ, ησλ αλζξψπσλ ή άιισλ λαπαγψλ, θαζψο 

θαη γηα ηα γπκλάζηα επί ηνπ πινίνπ, δελ ακείβεηαη κε ππεξσξηαθή ακνηβή.         

 Ώξεο αλάπαπζεο 

 10 ψξεο θάζε 24σξν, θαη  

 77 ψξεο ζε θάζε 7ήκεξε πεξίνδν. 

 Σν 24σξν ζα μεθηλά ακέζσο κεηά απφ πεξίνδν αλάπαπζεο 6 ζπλερφκελσλ σξψλ. 

 Οη ψξεο αλάπαπζεο κπνξεί λα δηαηξεζνχλ ζε 2 πεξηφδνπο, ε κία εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη 

λα είλαη 6 ζπλερφκελεο ψξεο θαη ην δηάζηεκα κεηαμχ απηψλ λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 14 

ψξεο   

Μηζζνί 

 Οη κηζζνί ησλ λαπηηθψλ γηα ηελ θάζε εηδηθφηεηα θαζνξίδνληαη κε βάζε ην 

κηζζνινγηθφ θιηκάθην ησλ κεληαίσλ θαηψηαησλ κηζζψλ ηεο ITF, πνπ εγθξίλεηαη 

πεξηνδηθά απφ ηελ Μηθηή λαπηηιηαθή Δπηηξνπή ησλ ILO/ ITF, φπσο απηφ 

παξνπζηάζηεθε ήδε ζηνλ Πίλαθα 4.8 (Κεθάιαην 4) ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

 Οη κηζζνί θαηαβάιινληαη ζην ηέινο θάζε κελφο, ζε $ ΖΠΑ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

θξαηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε χκβαζε θαη νη λαπηηθνί ιακβάλνπλ αλάιπζε ηεο 

κηζζνδνζίαο ηνπο θαη ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

 ινη νη λαπηηθνί άλσ ησλ 21 εηψλ πνπ εξγάδνληαη ζην θαηάζηξσκα θαη δελ είλαη 

εθπαηδεπφκελνη πιεξψλνληαη ηνλ κηζζφ ελφο θαλνληθνχ λαχηε. 

Απνζηνιή ρξεκάησλ ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ λαπηηθνύ. Ο λαπηηθφο δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ 

απνζηνιή ρξεκάησλ (έσο 80% ηνπ βαζηθνχ κεληαίνπ κηζζνχ ηνπ) ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή 

άιιν πξφζσπν ζε ηαθηά ρξνληθά, ζχκθσλα κε ηελ MLC2006  (παξάγξαθνο 5, Πξφηππν 

Α2.2). 

Άδεηα 

 Ο λαπηηθφο κε ηε ιήμε ηεο χκβαζήο ηνπ, δηθαηνχηαη ηελ πιεξσκή αδείαο 7 εκεξψλ 

γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν κήλα ππεξεζίαο, ή αλαινγία απηνχ γηα κηθξφηεξεο πεξηφδνπο 

εξγαζίαο. 

 Ζ πιεξσκή ηεο αδείαο είλαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο κηζζνχο θαη επίζεο, 

ιακβάλεη έλα εκεξήζην επίδνκα ηξνθήο 18 $ ΖΠΑ.   
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   Πξόγξακκα Φπιαθώλ 

 Σν πξφγξακκα θπιαθψλ ελ πισ θαη ζην ιηκάλη, νξίδεηαη ζε 3 βάξδηεο.  

 ηηο θπιαθέο ελ πισ, ν ππεχζπλνο αμησκαηηθφο ηεο λπθηεξηλήο βάξδηαο πξέπεη λα 

αθνινπζεί φινπο ηνπο δηεζλείο θαλνληζκνχο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θπιαθψλ θαη λα 

ππάξρεη επηπιένλ έλαο «lookout» λαπηηθφο. 

 Ο Πινίαξρνο θαη ν Α΄ Μεραληθφο δελ ζα ιεηηνπξγνχλ σο αμησκαηηθνί θπιαθψλ.  

Σύλζεζε πιεξώκαηνο 

Ζ ζχλζεζε ηνπ πιεξψκαηνο πξέπεη λα είλαη επαξθήο γηα ηνλ ηχπν, ην κέγεζνο, ηελ θάιπςε 

θπιαθήο 3σλ βαξδηψλ θαη γεληθά ηηο απαηηήζεηο ηεο αζθαινχο, εχξπζκεο  θαη 

απνηειεζκαηηθήο  ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ.  

Οη πξνηεηλφκελεο ζπλζέζεηο πιεξσκάησλ ησλ εκπνξηθψλ θνξηεγψλ πινίσλ ζε δηεζλείο πιφεο 

είλαη:   

 Γηα πινία 3,000 – 5,999 gt  / 15-19 άηνκα πιεξψκαηνο*.   

 Γηα πινία 6,000- 19,999 gt / 20-22 άηνκα πιεξψκαηνο*. 

 Γηα πινία άλσ ησλ 20,000 gt / 22-24 άηνκα πιεξψκαηνο*. 

(*) ν έλαο εθ ησλ νπνίσλ θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ ηαηξηθήο εθπαίδεπζεο θαη είλαη ππεχζπλνο 

γηα ηελ ηαηξηθή θξνληίδα επί πινίνπ κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ VI/4 ηεο χκβαζεο 

STCW(1978) ηνπ ΗΜΟ. 

Διιηπήο ζύλζεζε πιεξώκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ε ζχλζεζε ηνπ πιεξψκαηνο είλαη ειιηπήο, 

νη λαπηηθνί πνπ εθηεινχλ ηηο εξγαζίεο ησλ λαπηηθψλ πνπ απνπζηάδνπλ ζα ιακβάλνπλ ηνλ 

βαζηθφ κηζζφ ηεο εηδηθφηεηαο απηψλ. 

Λήμε ηεο ζρέζεο εξγαζίαο 

Ζ ζρέζε εξγαζίαο ηνπ λαπηηθνχ κπνξεί λα ιήμεη: 

1. Καηά ηε ιήμε ηεο χκβαζεο εξγαζίαο 

2. Δάλ ν λαπηηθφο αζζελήζεη ή ηξαπκαηηζηεί, κεηά απφ ηαηξηθή εμέηαζε απφ 

πηζηνπνηεκέλν ηαηξφ πνπ νξίδεη ν πινηνθηήηεο 

Ζ λαπηηιηαθή επηρείξεζε κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε εξγαζίαο ηνπ λαπηηθνχ: 

1. Μεηά απφ γξαπηή πξνεηδνπνίεζε ελφο κελφο 

2. Δάλ ν λαπηηθφο ππνπέζεη ζε βαξχ παξάπησκα ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο εξγαζίαο 

ηνπ.  

3. Δάλ ην πινίν ραζεί, ή είλαη παξνπιηζκέλν γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ ελφο κελφο ή 

εάλ ην πινίν πσιεζεί. 

Ο λαπηηθφο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε εξγαζίαο ηνπ. 
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1. Μεηά απφ γξαπηή πξνεηδνπνίεζε ελφο κελφο ζηελ εηαηξία ή ζηνλ πινίαξρν. 

2. Λφγσ βαξηάο αζζελείαο κέινπο ηεο άκεζεο νηθνγελείαο ηνπ.  

3. Δάλ ν λαπηηθφο πξνζειήθζε γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηαμίδη, ηνπ νπνίνπ ηα δεδνκέλα 

(πξννξηζκφο, θιπ) άιιαμαλ. 

4. Δάλ ην πινίν ζεσξεζεί ππνβαζκηζκέλν κε βάζε ηε ζχκβαζε SOLAS (1974), ηε 

ζχκβαζε SCTW (ηξνπνπνηήζεηο 1995 & 2010), ηε ζχκβαζε MARPOL (φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη άιιεο απαηηήζεηο παιαηφηεξσλ ζπκβάζεσλ ηεο ILO  θαη εάλ ην 

πινίν παξακείλεη ραξαθηεξηζκέλν σο «ππνβαζκηζκέλν» γηα πάλσ απφ 30 εκέξεο, 

ιφγσ έιιεηςεο ησλ απαηηνχκελσλ πηζηνπνηεηηθψλ.   

Παιιηλόζηεζε. Ο πινηνθηήηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εμφδσλ 

επαλαπαηξηζκνχ ηνπ λαπηηθνχ (εηζηηήξηα, ηξνθή θαη μελνδνρείν, κεηαθνξά πξαγκάησλ) είηε 

ζηελ παηξίδα ηνπ, είηε ζηνλ ηφπν ηεο αξρηθήο πξφζιεςεο ηνπ λαπηηθνχ, εθηφο ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ επζχλεηαη ν λαπηηθφο γηα ηελ ιήμε ηεο ζρέζεο ζπλεξγαζίαο.  

Ιαηξηθή θξνληίδα: Ο λαπηηθφο πνπ αζζελεί, δηθαηνχληαη άκεζε ηαηξηθή θαη νδνληηαηξηθή 

θξνληίδα, ελψ εάλ πξέπεη λα παξακείλεη εθηφο πινίνπ ζην λνζνθνκείν, ν πινηνθηήηεο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαιχςεη ηα έμνδα ηνπ λαπηηθνχ γηα φζν δηάζηεκα απαηηείηαη, ή έσο ηνλ 

επαλαπαηξηζκφ ηνπ.   

Δπίδνκα αζζελείαο.  

 ηαλ ν λαπηηθφο θηάζεη ζε θάπνην ιηκάλη ιφγσ αζζέλεηαο ή ηξαπκαηηζκνχ θαη έσο 

ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπ, δηθαηνχηαη αλαινγία ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ θαη ησλ ππεξσξηψλ 

(νη αμησκαηηθνί δηθαηνχληαη ηνλ κηζζφ θαη πάγηεο ππεξσξίεο). 

 Μεηά ηνλ επαλαπαηξηζκφ ηνπ, εθφζνλ ζπλερίδεη ε αζζέλεηά ηνπ δηθαηνχηαη ηνλ 

βαζηθφ κηζζφ ηνπ γηα κέγηζηε πεξίνδν 130 εκεξψλ.  Δάλ φκσο ε αζζέλεηά ηνπ 

νθείιεηαη ζε ηξαπκαηηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ, ζπλερίδεη λα ιακβάλεη 

ηνλ βαζηθφ ηνπ κηζζφ έσο ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ ή έσο φηνπ θξηζεί ε θαηάζηαζή ηνπ 

κφληκε αληθαλφηεηα, ε νπνία θαιχπηεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  

Μόληκε αληθαλόηεηα. Δάλ απηή επήιζε ζηελ εξγαζία ή θαηά ην ηαμίδη πξνο ηελ εξγαζία, ε 

χκβαζε, γηα ην έηνο 2016 πξνβιέπεη ηηο εμήο απνδεκηψζεηο ζε $ ΖΠΑ κε βάζε ηνλ βαζκφ 

αληθαλφηεηαο: α) 100% αληθαλφηεηα: 98,848 $ λαπηηθνί / 131,797 $ δφθηκνη αμησκαηηθνί/ 

164,745 $ αλψηεξνη αμησκαηηθνί, β) 75% αληθαλφηεηα: 74,136 $ λαπηηθνί/ 98,848 $ δφθηκνη 

αμησκαηηθνί / 123,559 $ αλψηεξνη αμησκαηηθνί (θιπ). 

Αζθαιηζηηθή θάιπςε: ε εηαηξία νθείιεη λα θαιχπηεηαη γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο  απφ θαηάιιειν αζθαιηζηηθφ θνξέα.   

Απώιεηα δσήο – ζαλάηνπ θαηά ηελ εξγαζία. Ζ εηαηξία παξέρεη απνδεκηψζεηο ζαλάηνπ ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ λαπηηθνχ θαη ζε θάζε ηέθλν (έσο 4) θάησ ησλ 18 εηψλ, σο εμήο: Γηα ην έηνο 

2016: ηελ /ζηνλ ζχδπγν: 98,848 $ θαη ζε θάζε παηδί θάησ ησλ 18 εηψλ (έσο 4 παηδηά): 

19,770 $ 
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Φαγεηό, δηακνλή, θαη άιιεο παξνρέο 

 Ζ εηαηξία πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ λαπηηθφ δηακνλή, θαγεηφ θαη ςπραγσγία 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Σίηιν 3 ηεο χκβαζεο MLC 2006, 

αθνχ ιεθζνχλ επίζεο ππφςε νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο (Οδεγίεο Μέξνπο Β’) ηεο 

ίδηαο χκβαζεο.  

 H δηακνλή (δσκάηηα, θιπ) πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα πξφηππα πνπ πεξηγξάθνληαη 

ζηελ MLC 2006.  

 πνπ ππάξρεη ν εμνπιηζκφο θαη είλαη νηθνλνκηθή ε ρξήζε ηνπ, νη λαπηηθνί πξέπεη 

λα κπνξνχλ ζηηο ψξεο αλάπαπζήο ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην Internet θαη ηα 

θνηλσληθά δίθηπα γηα λα επηθνηλσλνχλ κε ηνπο νηθείνπο ηνπο. 

Σηνιέο θαη εμνπιηζκόο αζθαιείαο 

 Ζ εηαηξία πξέπεη λα παξαρσξεί ζηνλ λαπηηθφ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ θαη ζηνιέο 

γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ κε βάζε ηηο ιεπηνκεξείο νδεγίεο ησλ ΗΜΟ/ ILO, εηδάιισο  

δελ πξέπεη λα επηηξαπεί ζηνλ λαπηηθφ ε εθηέιεζή ηεο. 

Δπηηξνπή αζθαιείαο επί ηνπ πινίνπ. 

 Ζ εηαηξία νθείιεη λα πξνσζεί ηελ δεκηνπξγία Δπηηξνπήο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο επί 

ηνπ πινίνπ, φπνπ ζπκκεηέρεη θαη εθπξφζσπνο ηνπ πιεξψκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ «Code of Practice on Accident Prevention on Board Ship at sea and in 

Port» ηεο ILO θαη σο κέξνο ηνπ δηθνχ ηεο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο 

(Κψδηθαο ISM).  

 Ζ εηαηξία πξέπεη λα νξίζεη έλα άηνκν ζηελ μεξά (Designated Person Ashore / DPA) 

πνπ απνηειεί ηνλ ζχλδεζκν ησλ λαπηηθψλ κε ηελ εηαηξία, ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα 

ISM.  

Σπκπιεξσκαηηθέο Οδεγίεο 

 Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, γηα λα θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα 

χκβαζε, νη λαπηηθνί πξέπεη λα είλαη κέιε ελφο θαηάιιεινπ εζληθνχ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

θνξέα πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ITF.  

 Ζ εηαηξία θξνληίδεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο ζην «Seafarers’ International Assistance, 

Welfare and Protection Fund” ηεο ITF ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο Δηδηθήο χκβαζεο.  

 H εηαηξία αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη ηε ζπκκεηνρή ησλ λαπηηθψλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ηνπο θνξέσλ θαη ηνπο πξνζηαηεχεη απφ 

νπνηαδήπνηε δξάζε ελαληίνλ ηνπο γη’ απηή ηνπο ηε ζπκκεηνρή. 

 Ζ εηαηξία πξέπεη λα εθαξκφδεη ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο γηα φινπο ηνπο λαπηηθνχο, π.ρ. 

λαπηηθνί ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο λα πιεξψλνληαη ηνπο ίδηνπο βαζηθνχο κηζζνχο θιπ. 

 Κάζε παξέθθιηζε απφ ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο πνπ ζπκθσλείηαη κεηαμχ λαπηηθνχ 

θαη εηαηξίαο ζα ζεσξείηαη άθπξε.  
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 Δάλ ε εηαηξία δελ ηεξήζεη θάπνηνλ απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, ν 

λαπηηθφο ή ν αζθαιηζηηθφο ηνπ θνξέαο έρεη δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηέηνηεο 

ελέξγεηεο.  

 Οη φξνη θαη νη ζπλζήθεο ηεο χκβαζεο “CBA” ηεο ITF πξέπεη λα εμεηάδνληαη εηεζίσο 

θαη εάλ ε ITF ή ε εηαηξία απνθαζίζνπλ απφ θνηλνχ ηελ ηξνπνπνίεζε θάπνησλ φξσλ ή 

ηελ εηζαγσγή λέσλ φξσλ, απαηηείηαη ε γξαπηή ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, 

ψζηε απηέο λα ελζσκαησζνχλ ζηελ Δηδηθή χκβαζε.    

5.2.3 Διιεληθέο  πιινγηθέο  πκβάζεηο  Ναπηηθήο  Δξγαζίαο 

Οη πιινγηθέο πκβάζεηο Ναπηηθήο Δξγαζίαο (Δ) απνηεινχλ ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηνληαη 

κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ ησλ πινηνθηεηψλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ ησλ λαπηηθψλ, κε βάζε ηηο 

νπνίεο ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε λαπηηθή εξγαζία επί ησλ πινίσλ. 

    Οη Δ θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο, κε βάζε ηνλ Ν. 3276/44 «Πεξί ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 

ελ ηε λαπηηθή εξγαζία», φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε αξγφηεξα θαη αθνχ πξψηα επηθπξσζνχλ 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο δεκνζηεχνληαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.  Ζ ζπλήζεο 

ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ησλ Δ είλαη εηήζηα, σζηφζν ν Τπνπξγφο Ναπηηιίαο έρεη ην 

δηθαίσκα, ζε πεξίπησζε πνπ νη νξγαλψζεηο δελ θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία ζχλαςεο λέαο 

Δ, είηε λα παξαηείλεη ηελ ηζρχ ηνπο, είηε λα θαζνξίζεη δηαθνξεηηθνχο φξνπο απφ απηνχο 

πνπ ππήξραλ ζηελ Δ πνπ έιεμε. Λφγσ ησλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ ζηα 

κεγέζε ησλ πινίσλ, ζηα θνξηία, ζηελ επηθηλδπλφηεηα ηνπ θνξηίνπ θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ηαμηδηνχ, δεηήκαηα ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πινίνπ 

θαη ηνπο κηζζνχο ηνπ πιεξψκαηνο, νη Δ θαηαξηίδνληαη μερσξηζηά γηα θάζε ηχπν πινίνπ, 

φπσο π.ρ. ε πιινγηθή χκβαζε Πιεξσκάησλ Φνξηεγψλ Πινίσλ απφ 4,500 dwt θαη άλσ, ε 

πιινγηθή χκβαζε Πιεξσκάησλ Ρπκνπιθψλ, ε πιινγηθή χκβαζε Πιεξσκάησλ 

Μεζνγεηαθψλ Φνξηεγψλ Πινίσλ 801-4.500 dwt, (θιπ). (Μπισλφπνπινο, 2012:165).   

    Οη Δ απνηεινχλ έλα ζχλνιν ππνρξεψζεσλ ηφζν γηα ηνπο εξγνδφηεο (πινηνθηήηεο, 

δηαρεηξηζηέο πινίσλ, πινηάξρνπο), φζν θαη γηα ηνπο λαπηηθνχο θάζε εηδηθφηεηαο, αλεμάξηεηα 

εάλ απηνί είλαη κέιε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ζσκαηείσλ πνπ ηηο ζπλνκνινγνχλ θαη ηηο 

ππνγξάθνπλ, ή έρεη  ζπκθσλήζεη ν λαπηηθφο άιιε αηνκηθή ζχκβαζε κε ηνλ εξγνδφηε – 

πινηνθηήηε ηνπ. Οη ειιεληθέο πιινγηθέο πκβάζεηο Ναπηηθήο Δξγαζίαο εθαξκφδνληαη  ζηα 

εκπνξηθά πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία, σζηφζν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη ζηα 

ειιελφθηεηα πινία ππφ μέλε ζεκαία, εθφζνλ ππάξρεη ηέηνηνπ είδνπο ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ 

πινηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ηνπ πινίνπ θαη ηεο Παλειιήληαο Ναπηηθήο Οκνζπνλδίαο (Π.Ν.Ο). 

Ζ παξάβαζε ησλ φξσλ ησλ Δ βαξχλεη κε πνηληθέο θαη πεηζαξρηθέο θπξψζεηο ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ηεο χκβαζεο.  

    Οη Δ ξπζκίδνπλ δηάθνξα ζέκαηα, φπσο: Σν κηζζνιφγην, ηηο πξνζαπμήζεηο θαη ηα 

επηδφκαηα αλά θαηεγνξία εξγαζίαο, ηηο ππεξσξίεο. ηηο ππνρξεσηηθέο άδεηεο, ηηο ψξεο 

εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ θαη ζην ιηκάλη, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πιινγηθήο 

χκβαζεο θιπ. 
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    Γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ πνληνπφξν θνξηεγφ 

λαπηηιία, ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα νη φξνη ηεο πιινγηθήο χκβαζεο Πιεξσκάησλ 

Φνξηεγψλ Πινίσλ απφ 4,500 dwt θαη άλσ.  

    Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη μερσξηζηή Δ γηα ηνπο Πινηάξρνπο, κε ζαθέζηαηα 

θαιχηεξνπο φξνπο απφ απηή ησλ πιεξσκάησλ, σζηφζν γηα ηελ ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ ζα αθνινπζήζεη, θξίζεθε ζθφπηκν λα κειεηεζνχλ νη ζπκβάζεηο λαπηηθήο 

εξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ηα  πιεξψκαηα ησλ πνληνπφξσλ θνξηεγψλ πινίσλ.    

Παξνύζα θαηάζηαζε  

Ζ αλαλέσζε ηεο Δ Πιεξσκάησλ  Φνξηεγψλ Πινίσλ απφ 4,500 dwt θαη άλσ, πνπ έιεμε 

ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2010,  βξίζθεηαη έσο ζήκεξα ζην ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα 

δηάθνξνπο πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. χκθσλα κε ηνλ Γ. Υαιά, Γεληθφ 

Γξακκαηέα ηεο Π.Ν.Ο (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Reporter, 2014), ν ιφγνο κε αλαλέσζήο ηεο 

νθείιεηαη ζηελ πίεζε πνπ δέρεηαη ε Κπβέξλεζε απφ ηελ Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ γηα 

ηελ θαηάξγεζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηελ θαζηέξσζε ησλ αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ 

λαπηνιφγεζεο (SEA,)  πνπ επλνεί ε θχξσζε ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο MLC, 

2006, κε πην ζπκθέξνληεο φξνπο γηα ηνπο πινηνθηήηεο θαη επαρζείο φξνπο εξγαζίαο γηα ηνπο 

λαπηηθνχο. 

    Οη θαηαγγειίεο ηνπ Γ. Υαιά επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηελ επηζηνιή κε Αξηζ. Πξση. 

3522.2/10/2014, πνπ απέζηεηιε ν ηφηε Τπνπξγφο Ναπηηιίαο θ. Βαξβηηζηψηεο πξνο ηελ Έλσζε 

Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, ζηελ νπνία αλαθέξεη φηη κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο αηνκηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα, φηη ε Δ ζηα πνληνπφξα πινία έρεη ιήμεη απφ ηηο 

31/12/2010, δελ έρεη αλαλεσζεί θαη ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηεο 

χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο 2006, «νη φξνη λαπηνιφγεζεο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ 

ζπκθσλνχληαη ειεχζεξα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε  κε αηνκηθή ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο 

ηνπ λαπηηθνχ» (ΠΔΜΔΝ – Γειηίν Σχπνπ, 2014). 

     χκθσλα φκσο κε ηνλ Παλη. Καξαληψλε, Ννκηθφο χκβνπινο ηεο Π.Ν.Ο, ε Δ 2010 

ζπλερίδεη λα ηζρχεη θαη λα εθαξκφδεηαη θαλνληθά ζηα πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία ή ζηα 

ειιελφθηεηα πινία ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ ή ζε απηά κε εηδηθή ζχκβαζε κε ηελ Π.Ν.Ο, 

παξά ηε ιήμε ηεο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010. Ζ εθαξκνγή ηεο δελ ακθηζβεηείηαη πιένλ απφ ην 

Τπνπξγείν Ναπηηιίαο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα δηαθφξσλ ππνζέζεσλ πεξί  ηζρχνο ηεο πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη κεηαμχ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο Π.Ν.Ο, αιιά νχηε απφ ηελ ILO, 

θαη επηβεβαηψλεηαη επίζεο θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηα πινία πνπ επηζεσξνχληαη, ε επίδεημε 

ηεο ΔΔ (2010) ζηνπο επηζεσξεηέο ηεο MLC 2006 είλαη αξθεηή θαη δελ δεηείηαη θάπνηα άιιε 

ζχκβαζε. Καηά ηνλ ίδην, εάλ νη εθνπιηζηέο επηζπκνχλ λα πξνζιάβνπλ λένπο λαπηηθνχο, π.ρ. 

πηπρηνχρνπο ησλ ΑΔΝ, κε ζπκβεβιεκέλνπο κε ην ΝΑΣ θαη κε κέιε ηεο Π.Ν.Ο, απηνί ζα 

πξνζιεθζνχλ αλαγθαζηηθά κε θάπνην κηζζνιφγην ηεο ITF θαη φρη κε ειεχζεξε 

δηαπξαγκάηεπζε κηζζψλ φπσο θπθινθνξεί επξέσο ζηνπο εθνπιηζηηθνχο θχθινπο  

(Καξαληψλεο, ηειεθσληθή ζπλέληεπμε, Π.Ν.Ο, 2016).            
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    ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ζπλνπηηθά νη φξνη ηεο Δ.    

5.2.3.1 πιινγηθή χκβαζε Πιεξσκάησλ Φνξηεγψλ Πινίσλ απφ 4,500 dwt θαη 

άλσ.  (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, Σεχρνο Β΄, Αξ. Φχιινπ 123, 9/2/2011)   

Ιζρύο Σπιινγηθήο Σύκβαζεο  

Ζ ηζρχο ηεο πιινγηθήο χκβαζεο νξίζηεθε απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2010, σζηφζν φπσο ζπδεηήζεθε παξαπάλσ, ζπλερίδεη  λα ηζρχεη.    

Μηζζόο  

Σν κηζζνιφγην γηα ηηο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο ησλ λαπηεξγαηψλ παξνπζηάζηεθε ζηνλ Πίλαθα 

4.9 (Κεθάιαην 4). 

Γεληθά Δπηδφκαηα  

1) Γηνξζσηηθό Δπίδνκα. 18,95 επξψ κεληαίσο ζε φινπο ηνπο λαπηηθνχο.  

2) Δπίδνκα Κπξηαθώλ. Γηα φιεο ηηο Κπξηαθέο πνπ ην πινίν ηαμηδεχεη ή παξακέλεη ζην ιηκάλη 

θαηαβάιιεηαη επίδνκα ίζν κε ην 22% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ λαπηηθνχ. Σν επίδνκα απηφ 

θαηαβάιιεηαη ζε φιν ην πιήξσκα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ εξγάδνληαη ή φρη ηηο Κπξηαθέο  

3) Δπίδνκα θαηώηεξνπ πιεξώκαηνο. Σα κέιε ηνπ θαησηέξνπ πιεξψκαηνο ιακβάλνπλ  

επηπιένλ επίδνκα 87,06 επξψ κεληαίσο.   

4) Δπίδνκα Γεμακελόπινηνπ θαη θνξηεγώλ κεηαθνξάο επηθηλδύλσλ θνξηίσλ. ηνπο 

λαπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε δεμακελφπινηα πνπ κεηαθέξνπλ εχθιεθηα πγξά ή μεξά θνξηία, 

θαηαβάιιεηαη επίδνκα ίζν κε ην 10%  ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ.  

5) Δπίδνκα Υγξαεξηνθόξσλ. ηνπο λαπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε πινία πνπ κεηαθέξνπλ 

πγξαέξηα θαηαβάιιεηαη κεληαίν επίδνκα ίζν κε ην 20% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ. 

Δηδηθά Δπηδφκαηα 

1) Δπίδνκα Α΄ Μεραληθνύ. ηνλ Α΄ Μεραληθφ θαηαβάιιεηαη: α) πξφζζεηε ακνηβή 4,33 

εκεξνκηζζίσλ (1 εκεξνκίζζην =1/25 ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ) κεληαίσο γηα ηελ πξφζζεηε 

εξγαζία ηνπ ηα άββαηα θαη β) ακνηβή θάζε κήλα ίζε κε έλα εκεξνκίζζην γηα ηηο αξγίεο, 

αλεμάξηεηα αλ ην πινίν ηαμηδεχεη ή βξίζθεηαη ζην ιηκάλη. 

 2) Δπίδνκα Αμησκαηηθώλ Αζπξκάηνπ. Καηαβάιιεηαη κεληαίν επίδνκα 180,83 επξψ ζηνπο 

πηπρηνχρνπο Αμησκαηηθνχο Αζπξκάηνπ.  

3) Δπίδνκα Ηιεθηξνιόγνπ. Γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ αλειθπζηήξα θαη ηνπ ζπζηήκαηνο 

θιηκαηηζκνχ θαηαβάιιεηαη κεληαίν επίδνκα 138,60 επξψ, εθφζνλ ζην πινίν ππάξρνπλ θαη ηα 

δχν. Δάλ ππάξρεη κφλν αλειθπζηήξαο 46,15 επξψ, θαη αλ ππάξρεη κφλν ζχζηεκα 

θιηκαηηζκνχ 92,46 επξψ.  
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4) Δπίδνκα Μαγείξνπ. Μφληκν επίδνκα αξηνπνίεζεο 122,49 επξψ ηνλ κήλα, εθφζνλ ππάξρεη 

δπκσηήξην ζην πινίν.  

5) Δπίδνκα Ναπθιήξνπ. Μεληαίν επίδνκα 72,90 επξψ.  

 Δξγαζίεο κε πξφζζεηεο ακνηβέο  

1) Αμησκαηηθνί Αζπξκάηνπ. Μεληαίν επίδνκα 143,64 επξψ. 

2) Καζαξηζκόο Ακπαξηώλ (Deep Tanks). Γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ακπαξηψλ θαη Deep Tanks 

γηα πινία ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 13.000 tdw θαηαβάιιεηαη ακνηβή 119,04 – 145,78 επξψ αλά 

ακπάξη. Γηα πινία ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 13,000 tdw θαηαβάιιεηαη ακνηβή 153,42 – 191,92 

επξψ, ελψ γηα πινία ηαθηηθψλ γξακκψλ, ην πνζφ αλέξρεηαη ζε 161,06 επξψ αλά ακπάξη θαη 

θαηά θπθιηθφ ηαμίδη.   

3) Καζαξηζκόο Πιεπξηθώλ Γεμακελώλ Bulk Carriers από έξκα.  42,20 επξψ αλά δεμακελή 

θαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ απφ Fuel Oil ησλ πιεπξηθψλ δεμακελψλ (Wing Tanks) ησλ πινίσλ 

Bulk Carriers θαηαβάιιεηαη ακνηβή ίδηα κε ηελ ακνηβή πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ 

ησλ δεμακελφπινησλ. 

4) Καζαξηζκόο δεμακελώλ δεμακελόπινησλ. Γηα πιήξε θαζαξηζκφ (Gas Freeing) ησλ 

δεμακελψλ, ησλ αληιηνζηαζίσλ, θαη θαζαξηζκφ απφ ππνιείκκαηα αθάζαξηνπ πεηξειαίνπ 

(Dirty) παξέρεηαη ακνηβή σο εμήο: α) γηα πινία κέρξη 22.000 ηφλνπο, 2.302,10 επξψ, β) γηα 

πινία απφ 22.001 − 40.000 ηφλνπο,   3.069,47 επξψ), γ) γηα πινία απφ 40.001 − 60.000 

ηφλνπο, 3.721,67 επξψ, (θιπ). 

Ζκέξεο θαη ψξεο εξγαζίαο  

1) Καλνληθέο ώξεο εξγαζίαο. Οη θαλνληθέο ψξεο εξγαζίαο νξίδνληαη ζε 40 ψξεο ηελ 

εβδνκάδα, 8 ψξεο θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή, ελψ ην άββαην θαη ε Κπξηαθή 

είλαη εκέξεο αξγίαο. Οη ψξεο ηεο κεληαίαο ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο είλαη 173.  

2) Φπιαθέο ελ πισ. Σα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ζε βάξδηα είλαη ππνρξεσκέλα λα εθηεινχλ 

βάξδηα 8 σξψλ ην άββαην θαη ηελ Κπξηαθή.  

3) Πξνζσπηθό αζθαιείαο. ην ιηκάλη κεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηεο εκέξαο ην 1/3 ησλ 

αμησκαηηθψλ (εθηφο ηνπ Α’ Μεραληθνχ) θαη ην 1/4 ηνπ θαηψηεξνπ πξνζσπηθνχ παξακέλεη εθ 

πεξηηξνπήο γηα ιφγνπο αζθαιείαο ζην πινίν, ζχκθσλα κε πίλαθα πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ 

Πινίαξρν.   

Ζκέξεο αξγίαο  

Ηκέξεο αξγίαο. είλαη φιεο νη ειιεληθέο εκέξεο αξγίαο θαη νη ηνπηθέο ενξηέο ζηα ειιεληθά 

ιηκάληα, εθφζνλ ην πινίν βξίζθεηαη ζε θάπνην απφ απηά. 
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Τπεξσξίεο θαη Ακνηβή 

1) Όξηα ππεξσξηαθήο εξγαζίαο. Ζ πξφζζεηε εξγαζία δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο 4 ψξεο  αλά 

24σξν, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο .  

2) Υπνινγηζκόο ηεο ππεξσξίαο: Ζ ππεξσξηαθή ακνηβή είλαη 1.25 επί ηνπ βαζηθνχ 

εκεξνκηζζίνπ. 

3) Υπεξσξηαθή ακνηβή Σαββάηνπ θαη αξγηώλ. ιν ην πιήξσκα εθηφο ηνπ Α΄ Μεραληθνχ 

φηαλ ππάξρεη εξγαζία ην άββαην θαη ηηο αξγίεο ακείβεηαη κε ην 1/173 ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ 

γηα θάζε ψξα απαζρφιεζεο πξνζαπμεκέλν θαηά 50%. ιεο νη ψξεο εξγαζίαο ηα  άββαηα 

θαη ηηο αξγίεο είλαη ψξεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη ακείβνληαη σο αλσηέξσ.   

4) Σηαζεξέο Υπεξσξίεο  

α) ηνπο Αμησκαηηθνχο Αζπξκάηνπ θαηαβάιινληαη ζηαζεξά 150  ψξεο ππεξσξηψλ ην κήλα 

κε ακνηβή 1.624,15 επξψ.  ην πνζφ απηφ πεξηιακβάλνληαη νη ππεξσξίεο γηα εξγαζία ηα 

άββαηα θαη ηηο αξγίεο, αιιά φρη νη ππεξσξίεο πνπ  αληηζηνηρνχλ ζην 22% ηνπ βαζηθνχ 

κηζζνχ σο επίδνκα Κπξηαθψλ.  

β) Πξνζσπηθφ Γεληθψλ Τπεξεζηψλ.  ην πξνζσπηθφ ησλ Γεληθψλ Τπεξεζηψλ, θαηαβάιιεηαη 

αλεμάξηεηα απφ ην επίδνκα Κπξηαθψλ (22%) θαη ε εμήο ππεξσξηαθή ακνηβή: 

 ζηνλ κάγεηξα θάζε κήλα,  γηα 167 ψξεο  1.417,35 επξψ 

 ζηνλ βνεζφ κάγεηξα θάζε κήλα, γηα 137 ψξεο  952,31 επξψ 

 ζηνλ ζαιακεπφιν θάζε κήλα, γηα 167 ψξεο 1.358,80 επξψ 

 ζηνπο βνεζνχο ζαιακεπφινπο θάζε κήλα, γηα 137 ψξεο 952,31 επξψ 

5) Μεηά ηε δηάιπζε ησλ θπιαθώλ: φηαλ νη βάξδηεο δηαηεξνχληαη, θαηαβάιιεηαη ζ’ απηνχο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε βάξδηα ππεξσξία 2 σξψλ θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 

θαη 3 σξψλ ηα άββαηα θαη ηηο Κπξηαθέο.  

6) Όηαλ ην πινίν παξακέλεη ζηελ άγθπξα, εάλ δελ εθηειείηαη θνξηνεθθφξησζε, παξέρεηαη 

ππεξσξία 2 σξψλ απφ Γεπηέξα έσο  Κπξηαθή.  

Νφκηζκα – Ηζνηηκίεο –ππνινγηζκφο θαη πιεξσκή απνδνρψλ 

1) Νόκηζκα. Οη απνδνρέο θαζνξίδνληαη ζε επξψ. 

2) Έλαξμε θαη Λήμε Μηζζνδνζίαο − Έμνδα Ταμηδίνπ: α) ν λαπηηθφο πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο 

λα ηαμηδέςεη γηα λα ζπλαληήζεη ην πινίν, ζην νπνίν ζα λαπηνινγεζεί, ν κηζζφο ηνπ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αληίηηκνπ ηξνθήο, αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ηεο αλαρψξεζήο ηνπ 

πξνο ην πινίν θαη β) νη λαπηηθνί πνπ απνιχνληαη απφ ην πινίν θαη έρνπλ δηθαίσκα 

επηζηξνθήο ζηελ παηξίδα ηνπο δηθαηνχληαη ηνλ κηζζφ θαη ην αληίηηκν ηξνθήο. 

3) Πξνθαηαβνιή. Με ηε λαπηνιφγεζή ηνπο, νη λαπηηθνί έρνπλ δηθαίσκα πξνθαηαβνιήο κέρξη 

ην 90% ηνπ κεληαίνπ βαζηθνχ κηζζνχ..  
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4) Πιεξσκή Απνδνρώλ. Ζ εθθαζάξηζε θαη ε εμφθιεζε ησλ απνδνρψλ ηνπο γίλεηαη θάζε δύν 

κήλεο.  

5) Ιζνηηκίεο κεηαηξνπήο θαη ηξόπνη πιεξσκήο απνδνρώλ 

ην εμσηεξηθφ κε βάζε ηελ επίζεκε θαηψηεξε ηηκή κε ηελ νπνία αγνξάδεη ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο θαη νη πιεξσκέο ζηελ Διιάδα θαηαηίζεληαη ζε επξψ. 

Δηζθνξέο  

α) Δηζθνξέο Ν.Α.Τ  

Οη κεληαίεο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινπλ νη λαπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε πινία κε ειιεληθή 

ζεκαία ή ζε ειιελφθιεηα κε μέλε ζεκαία ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ, αιιά θαη νη 

πινηνθηήηεο ηνπο, θαζνξίδνληαη ζε πνζνζηά επί ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ ησλ λαπηηθψλ: : 

 Γηα πινία νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ 1500 θ.ν.ρ., γηα ηνπο λαπηηθνχο ζε 9% , ελψ 

γηα ηνπο πινηνθηήηεο ζε 14% απφ (1/1/1998). 

β) Δηζθνξέο Δ.Λ.Ο.Δ.Ν.. Οη πινηνθηήηεο, θαηαβάιινπλ πνζνζηφ 2%, ην νπνίν εηζπξάηηεηαη 

απφ ην Ν.Α.Σ. γηα ηε ρνξήγεζε  νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ ζηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο. Απηφ 

ην πνζνζηφ καδί κε ην πνζνζηφ 1%  ζπκκεηνρήο ηνπ λαπηηθνχ ππνινγίδνληαη επί ησλ 

απνδνρψλ ησλ λαπηηθψλ πνπ αλήθνπλ ζην ηακείν Ν.Α.Σ. 

γ) Δηζθνξέο Κ.Δ.Α.Ν.. Οη πινηνθηήηεο, θαηαβάιινπλ πνζνζηφ 3%, ην νπνίν εηζπξάηηεηαη 

απφ ην Ν.Α.Σ. γηα ηε ρνξήγεζε επηθνπξηθήο αζθάιηζεο ζηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο. Απηφ ην 

πνζνζηφ καδί κε ην πνζνζηφ 3%  ζπκκεηνρήο ηνπ λαπηηθνχ ππνινγίδεηαη επί ησλ απνδνρψλ 

ησλ λαπηηθψλ, πνπ αλήθνπλ ζην ηακείν Ν.Α.Σ. (νη εηζθνξέο λαπηηθνχ θαη πινηνθηήηε 

απμήζεθαλ θαηά 1% έθαζηνο ην 2016).  

δ) Δηζθνξέο ππέξ Δζηίαο Ναπηηθνχ. Οη λαπηηθνί βαξχλνληαη κε εηζθνξά 0,35% επί ηνπ 

ζπκβαηηθνχ κηζζνχ, νη δε πινηνθηήηεο κε 0,18% επί ηνπ κηζζνχ απηνχ.  

Ναπηνιφγεζε - παιιηλφζηεζε 

1) Γηάξθεηα Ναπηνιόγεζεο. Ζ δηάξθεηα λαπηνιφγεζεο νξίδεηαη ζε 6 κήλεο γηα ηνπο 

λαπηηθνχο ζε δεμακελφπινηα θαη ζε 7 κήλεο γηα εξγαζία ζε πινία μεξνχ θνξηίνπ 

2)Υγεηνλνκηθή Δμέηαζε Ναπηηθνύ. Σα έμνδα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ηαηξηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ, 

ην νπνίν πξνβιέπεηαη απφ ην χκθσλν ησλ 8 ρσξψλ ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο, θαηαβάιινληαη 

απφ ηνλ πινηνθηήηε ζην λαπηηθφ, εάλ απηφο λαπηνινγεζεί ζην πινίν.  

3) Γηθαίσκα παιηλλόζηεζεο κεηά από 4κελε παξακνλή ζε αγθπξνβόιην. Ο λαπηηθφο έρεη ην 

δηθαίσκα λα απνρσξήζεη γηα ηελ παηξίδα ηνπ κε έμνδα ηνπ πινηνθηήηε.   
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Αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη εθηφο πινίνπ  

1) Μηζζόο Αζζελείαο. Ηζνχηαη κε ηνλ βαζηθφ κηζζφ ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ λαπηηθνχ. ηνλ 

κηζζφ αζζελείαο πεξηιακβάλεηαη θαη αληίηηκν ηξνθήο 13,69 επξψ ηελ εκέξα, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο λνζειείαο ζε ιηκάληα ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ Καλαδά πνπ θαηαβάιιεηαη απμεκέλνο 

κηζζφο αζζελείαο θαη αληίηηκν ηξνθήο 25 $ ΖΠΑ ηελ εκέξα.  

2) Μηζζόο ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο. Οξίδεηαη  ζην 100% ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηεο 

εηδηθφηεηαο ηνπ λαπηηθνχ.  

Άδεηεο  

1) 8 εκέξεο θαλνληθήο αδείαο γηα θάζε κήλα εξγαζίαο ,  ελψ γηα ηηο επηπιένλ εκέξεο 

εξγαζίαο, αλαινγία εκεξψλ. ηνλ ππνινγηζκφ ηεο άδεηαο πεξηιακβάλεηαη   επίδνκα  22% ησλ 

Κπξηαθψλ θαη επίδνκα 10% δεμακελφπινησλ γηα ηνπο λαπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε απηά. Σν 

εκεξνκίζζην έρεη θαζνξηζζεί απφ ηελ 1.1.1990 ζην 1/22 ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, πξνζαπμεκέλν 

κε ηα πην πάλσ επηδφκαηα.  

2) Καηά ηηο εκέξεο ηεο αδείαο ηνπ ν λαπηηθφο δηθαηνχηαη ηνλ βαζηθφ κηζζφ πνπ αλαινγεί ζε 

απηέο κε βάζε ηε πιινγηθή χκβαζε, πξνζαπμεκέλν κε ηα επηδφκαηα θαη ην αληίηηκν 

ηξνθήο.  

Δπίιπζε δηαθνξψλ 

1) Σπιινγηθέο Γηαθνξέο. Κάζε ζπιινγηθή δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη αλάκεζα ζηα κέξε πνπ 

ζπλνκνινγνχλ ηε Δ θαη αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή θαη ηελ εξκελεία ησλ φξσλ  ηεο,  ιχλεηαη  

κε δηαηηεζία, κέζσ ησλ  Μηθηψλ Γηαηηεηηθψλ Δπηηξνπψλ (ΔΔΔ, ΝΑΣ θαη ζπλδηθαιηζηηθή 

έλσζε λαπηηθνχ, π.ρ. ΠΔΜΔΝ).   

2) Αηνκηθέο Γηαθνξέο. ηηο Αηνκηθέο πκβάζεηο Ναπηνιφγεζεο, ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε 

Δ, θάζε απαίηεζε απφ ηελ εξγαζία ή δηθαίσκα ηνπ λαπηηθνχ ζα ξπζκίδεηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηελ Δ θαη ηνπο ειιεληθνχο λφκνπο (άξζξα 238 & 83 ηνπ Κ.Γ.Ν.Γ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε (άξζξν 2 ηνπ Ν. 451/76), θαη ζα θξίλνληαη απφ ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα. 

Κάζε κέινο πνπ αλήθεη ζηηο ζπκβαιιφκελεο λαπηεξγαηηθέο νξγαλψζεηο έρεη ππνρξέσζε λα 

πξνζθεχγεη  γηα θάζε δήηεκα πνπ πξνθχπηεη, αξρηθά ζηελ λαπηεξγαηηθή ηνπ Οξγάλσζε ή 

ζηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο Π.Ν.Ο. θαη λα πξνσζεί κε ηε βνήζεηά ηνπο ηελ επίιπζε ηνπ 

ζέκαηνο.   

5.2.4 Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο  (SEA)  

Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο (SEA) είλαη ε ζχκβαζε κε ηελ νπνία ν λαπηηθφο 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε πξνο ηνλ πινηνθηήηε λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ επί ηνπ 

πινίνπ κε αληάιιαγκα ηνλ κηζζφ. Ζ αηνκηθή ζχκβαζε λαπηνιφγεζεο είλαη πξνζσπηθή γηα 

ηνλ λαπηηθφ, αιιά φρη γηα ηνλ πινηνθηήηε, αθνχ ζπλερίδεη λα ηζρχεη θαη κεηά ηελ αιιαγή ηεο 

ηδηνθηεζίαο ηνπ πινίνπ.   
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    Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο χκβαζεο, «Ναπηηθφο» ραξαθηεξίδεηαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν έρεη 

πξνζιεθζεί ή εξγάδεηαη θαη κε νπνηαδήπνηε εηδηθφηεηα λαπηνινγείηαη επί πινίνπ, ελψ 

«Πινηνθηήηεο» ραξαθηεξίδεηαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ πινίνπ ή άιινο νξγαληζκφο ή πξφζσπν, 

φπσο ν δηαρεηξηζηήο, ν πξάθηνξαο ή ν λαπισηήο γπκλνχ πινίνπ, ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηα 

θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο πινηνθηήηεο ζχκθσλα κε ηελ 

Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο (Μπισλφπνπινο, 2012: 157-164). 

    Ζ Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο (SEA), ζπλνκνινγείηαη θαη ππνγξάθεηαη κεηαμχ ηνπ 

πινηνθηήηε θαη ηνπ λαπηηθνχ.  

Παξνχζα θαηάζηαζε 

Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηεο χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, MLC 2006, ηεο 

Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ILO) πνπ θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ηνλ Ν.4078/2012’ 

179), εγθξίζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2013 ν «Καλνληζκφο γηα ηελ εθαξκνγή απαηηήζεσλ ηεο 

χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο 2006», θαζψο θαη ε «Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο». Με 

βάζε ηνλ παξαπάλσ Καλνληζκφ, ζηα πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία ή ζηα ειιελφθηεηα ππφ 

μέλεο ζεκαίεο ζπκβεβιεκέλα κε ην ΝΑΣ, νη Αηνκηθέο πκβάζεηο Ναπηνιφγεζεο ή νη 

Αηνκηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο, φπσο επίζεο απνθαινχληαη, ζα ζπλάπηνληαη ππνρξεσηηθά κε 

βάζε ηα άξζξα  θαη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Κψδηθα (Μέξνο Α’) ηεο χκβαζεο Ναπηηθήο 

Δξγαζίαο, MLC 2006, ιακβάλνληαο φκσο ππφςε θαη ηηο κε ππνρξεσηηθέο Οδεγίεο ηνπ 

Μέξνπο Β’ ηεο ίδηαο χκβαζεο (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, Σεχρνο Β’, Αξ. Φχιινπ 1671, 

2013).  

    Οη παξαπάλσ εμειίμεηο έρνπλ δεκηνπξγήζεη κεγάιεο αληηπαξαζέζεηο κεηαμχ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη ηεο Παλειιήληαο Ναπηηθήο Οκνζπνλδίαο (Π.Ν.Ο),  αιιά θαη 

κεηαμχ ηεο Π.Ν.Ο. θαη ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (ΔΔΔ) ζρεηηθά κε ην αλ κπνξνχλ 

λα εθαξκνζηνχλ νη Αηνκηθέο πκβάζεηο Ναπηνιφγεζεο (SEA), ζε αληηθαηάζηαζε ησλ Δ 

πιεξσκάησλ θνξηεγψλ πινίσλ απφ 4,500 dwt θαη άλσ, ζηα ππφ ειιεληθή ζεκαία πινία, κε 

δεδνκέλν  φηη ε σο άλσ Δ έιεμε ζηηο 31/12/2010 θαη δελ έρεη αληηθαηαζηαζεί.   

    χκθσλα κε ηνλ Θ. Βεληάκε ηεο ΔΔΔ, κεηά ηελ ςήθηζε θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

Καλνληζκνχ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηεο χκβαζεο MLC 2006, θαζψο θαη ηεο 

Αηνκηθήο χκβαζεο Ναπηνιφγεζεο, ην 2013, θαη εθφζνλ ε  Δ πνληνπφξσλ θνξηεγψλ 

πινίσλ απφ 4,500 dwt θαη άλσ, έιεμε ην 2010  ρσξίο λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιιε λεφηεξε, ή 

λα παξαηαζεί απφ ηνλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο, νη αηνκηθέο ζπκβάζεηο λαπηνιφγεζεο/ λαπηηθήο 

εξγαζίαο επηηξέπνληαη. Αληίζεηε φκσο άπνςε έρεη ε Π.Ν.Ο. θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο 

ηεο, θαζψο φπσο ππνζηεξίδνπλ ε σο άλσ Δ ζπλερίδεη λα ηζρχεη παξά ηελ ιήμε ηεο, θαζψο 

απνηειεί  θαλνληζηηθή λνκηθή πξάμε, ε νπνία  πξέπεη λα θαηαξγεζεί κε λνκνζρέδην, ην νπνίν 

φκσο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έσο ζήκεξα. Καηά ηνλ Γ. Υαιά, Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο 

Π.Ν.Ο (φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Reporter, 2014), νη παξαπάλσ εμειίμεηο πξνζπαζνχλ λα 

αλαηξέςνπλ ηελ εξγαζηαθή λνκνζεζία, ζε αληίζεζε κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο Γηεζλνχο 

Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (άξζ.19 παξ.8.) θαη ηελ MLC 2006 πνπ νξίδνπλ φηη «ζε θακία 

πεξίπησζε ε πηνζέηεζε νηαζδήπνηε χκβαζεο απφ νπνηνδήπνηε κέινο δελ ζεσξείηαη φηη 
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επεξεάδεη νπνηνλδήπνηε λόκν, απφθαζε, έζηκν ή ζπκθσλία πνπ δηαζθαιίδεη επλντθφηεξεο 

ζπλζήθεο ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζε ζρέζε κε απηέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε ή ηε 

χζηαζε». Καηά ηνλ ίδην κάιηζηα, ην Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη νη εθνπιηζηέο πξνζπαζνχλ 

λα εθαξκφζνπλ κε ηε βία θαη ηελ ηξνκνθξαηία ηελ Αηνκηθή χκβαζε Δξγαζίαο, ψζηε λα 

θαηαξγήζνπλ ηα έσο ζήκεξα θεθηεκέλα δηθαηψκαηα ησλ λαπηηθψλ ζηα πινία ππφ ειιεληθή 

ζεκαία.   

    Ο Τπνπξγφο Ναπηηιίαο απφ ηελ άιιε, ζπλερίδεη λα ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ 

Αηνκηθψλ πκβάζεσλ Ναπηνιφγεζεο αληί γηα ηηο Δ, αθνχ ζε ζπλάληεζε κε ηελ Π.Ν.Ο. 

ζηηο 5 Ηνπιίνπ ηνπ 2014 αλέθεξε φηη «δελ έρεη ελζσκαησζεί ην εζηκνηππηθό δίθαην ζηελ 

ειιεληθή εζληθή λνκνζεζία», αλνίγνληαο φκσο έηζη ην δξφκν γηα λέεο αληηπαξαζέζεηο, νη 

νπνίεο ζπλερίδνληαη κέρξη θαη ζήκεξα (Reporter, 2014). 

   Λφγσ ηεο πιεζψξαο αληηθξνπφκελσλ δειψζεσλ θαη απφςεσλ γηα ηελ λνκηκφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο ησλ Αηνκηθψλ πκβάζεσλ ζηα πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία, νη δειψζεηο ηεο Μ. 

Υαξαιάκπνπο (2016) απφ ην Γξαθείν Ναπηηθήο Δξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο, ήηαλ 

αξθεηά δηεπθξηληζηηθέο θαη παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ:     

1) Ζ Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο (SEA), είλαη ε ζχκβαζε  πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ηεο MLC 2006. Ζ  SEA αλαθέξεη ζε φξν ηεο ηελ Δ, εάλ 

απηή ππάξρεη θαη βξίζθεηαη ζε εθαξκνγή. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Αηνκηθή χκβαζε 

Ναπηνιφγεζεο είλαη επαξθήο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε ππνγξαθή άιιεο αηνκηθήο 

ζχκβαζεο λαπηηθήο εξγαζίαο.   

2) Ζ Δ Πιεξσκάησλ Φνξηεγψλ 4,500 dwt θαη άλσ, έρεη κελ ιήμεη απφ ην 2010, φκσο  

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ εθνπιηζηή, ζπλερίδεηαη 

ε εθαξκνγή ηεο ζηα πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία, ησλ νπνίσλ φκσο νη λαπηηθνί ζε 

θάζε πεξίπησζε ππνγξάθνπλ ηελ Αηνκηθή Σύκβαζε Ναπηνιόγεζεο, ζηελ νπνία ππάξρεη 

φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε θαη ηελ ηζρχ ηεο Δ.   

3) Οη φξνη ηεο Αηνκηθήο χκβαζεο Ναπηνιφγεζεο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα είλαη 

ζχκθσλνη κε ην πιαίζην ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Μέξνπο Α’ ηεο MLC 2006, ελψ ν 

κηζζφο ηνπ λαπηηθνχ, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη Δ πνπ λα ηζρχεη θαη λα έρεη 

εθαξκνγή, ζπκθσλείηαη ειεχζεξα κεηαμχ πινηνθηήηε θαη λαπηηθνχ, σζηφζν απηφο 

δελ κπνξεί  λα είλαη θαηψηεξνο απφ ηνλ θαηψηαην κηζζφ ηεο ILO γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

εηδηθφηεηα.  

4) Ζ Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο ζπκθσλείηαη θαη ζπλάπηεηαη γξαπηψο κεηαμχ 

πινηνθηήηε θαη λαπηηθνχ, ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 

παξαπάλσ.    

5) ηα ειιελφθηεηα πινία ππφ μέλεο ζεκαίεο γηα ηελ πξφζιεςε Διιήλσλ  λαπηηθψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο ζπκβάζεηο λαπηηθήο εξγαζίαο, αλάινγα κε ηελ ζεκαία 

ηνπ πινίνπ, φπσο π.ρ. νη πκβάζεηο ηεο ITF, ε Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο κε 

ηνπιάρηζηνλ ηνπο κηζζνχο ηνπ ILO,  ή ε Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο κε 

αλαθνξά ζε θάπνηα ειιεληθή Δ εάλ ππάξρεη θαη εθαξκφδεηαη, κε ηνπο 

επλντθφηεξνπο φξνπο εξγαζίαο θαη απνδνρψλ πνπ ηζρχνπλ ζε απηήλ.  
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    Οη φξνη ζπλεπψο ηεο ειιεληθήο Αηνκηθήο χκβαζεο Ναπηνιφγεζεο (Seafarer’s 

Employment Agreement – SEA), .πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο 

γηα ηελ εξγαζία θαη δηαβίσζε ηνπ λαπηηθνχ επί ηνπ πινίνπ, ζχκθσλα κε ην Μέξνο Α΄ ηνπ 

Κψδηθα ηεο χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, MLC 2006, φπσο απηνί αλαιχνληαη ζπλνπηηθά 

παξαθάησ (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, Σεχρνο Β’, Αξ. Φχιινπ 1671, 2013): 

Σηνηρεία πεξηερνκέλνπ ηεο Αηνκηθήο Σύκβαζεο Ναπηνιόγεζεο 

Ζ αηνκηθή ζχκβαζε (SEA) πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 1) νλνκαηεπψλπκν θαη 

παηξψλπκν ηνπ λαπηηθνχ, 2) εκεξνκελία, έηνο θαη ηφπνο γέλλεζεο, 3) πιήξεο φλνκα θαη 

δηεχζπλζε ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, 4) ηφπν θαη εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο 

χκβαζεο, 5) εηδηθφηεηα ηνπ λαπηηθνχ, 6) βαζηθφ κηζζφ θαη ηνλ ηχπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ, 7) εκέξεο εηήζηαο άδεηαο κε απνδνρέο θαη ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηεο, 8) 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπο φξνπο θαηαγγειίαο ηεο, 9) παξνρέο πγείαο θαη θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο πνπ παξέρνληαη ζην λαπηηθφ απφ ηνλ πινηνθηήηε, 10) δηθαίσκα παιηλλφζηεζεο 

ηνπ λαπηηθνχ, 11) αλαθνξά ζε  πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο, εάλ ηζρχεη θαη έρεη εθαξκνγή, 

12) φλνκα, ηχπν, λενιφγην, ρσξεηηθφηεηα θαη αξηζκφ ΗΜΟ ηνπ πινίνπ θαη  

Σπλζήθεο απαζρόιεζεο 

1) Οη φξνη θαη νη ζπλζήθεο λαπηνιφγεζεο ηνπ λαπηηθνχ θαηαρσξνχληαη ζε γξαπηή Αηνκηθή 

Σύκβαζε πνπ είλαη ζαθήο θαη έλλνκε. Ζ ζχκβαζε ππνγξάθεηαη απφ ηνλ λαπηηθφ θαη ηνλ 

πινηνθηήηε ή απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ πινηνθηήηε, θαη εγγξάθεηαη ζην λαπηνιφγην. Ο θάζε 

ζπκβαιιφκελνο ιακβάλεη ππνγεγξακκέλν πξσηφηππν ηεο ζχκβαζεο. Η Σύκβαζε 

λαπηνιόγεζεο ελζσκαηώλεη ηνπο όξνπο ηπρόλ ζπιινγηθήο ζύκβαζεο λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη 

εθαξκνγή. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη  ζπιινγηθή ζύκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ 

εθαξκόδεηαη, νη όξνη θαη νη ζπλζήθεο λαπηνιόγεζεο ηνπ λαπηηθνύ ζπκθσλνύληαη ειεύζεξα από 

ηα ζπκβαιιόκελα κέξε θαη θαηαρσξνύληαη ζηε γξαπηή Σύκβαζε Ναπηνιόγεζεο.  

2) Καηά ηελ ζπλνκνιφγεζε θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ν λαπηηθφο δηθαηνχηαη λα 

δεηήζεη ζπκβνπιέο  πξνηνχ ηελ ππνγξάςεη.  

3) Ο πινηνθηήηεο δηαζθαιίδεη φηη νη λαπηηθνί κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ ζην πινίν  κε επθνιία, 

ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη φηη 

αληίγξαθν ηεο ζχκβαζήο ηνπο, είλαη δηαζέζηκν γηα έιεγρν απφ ηηο ιηκεληθέο θαη άιιεο 

αξκφδηεο Αξρέο ζηα ιηκάληα πξνζέγγηζεο.  

4) Σε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζπιινγηθή ζύκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο, νη όξνη ηεο νπνίαο  

απνηεινύλ κέξνο ή ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο λαπηνιόγεζεο, αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο ζύκβαζεο 

- ζηα ειιεληθά θαη αγγιηθά - πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκν ζε όια ηα πινία πνπ εθηεινύλ δηεζλείο 

πιόεο. 

5) Καηά ηελ ζπλνκνιόγεζε ησλ Σπιινγηθώλ Σπκβάζεσλ Ναπηηθήο Δξγαζίαο (ΣΣΔ), όπσο θαη 

ηεο Αηνκηθήο Σύκβαζεο Ναπηνιόγεζεο, ηα ζπκβαιιόκελα κέξε πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηηο 

Οδεγίεο ηνπ Μέξνπο Β΄ ηνπ Κώδηθα ηεο Σύκβαζεο MLC 2006, θαη ηδηαίηεξα ηελ Οδεγία Β 2.2  
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«Κακία δηάηαμε ησλ Οδεγηώλ ηεο MLC 2006 δελ ζίγεη ηνπο όξνπο ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ 

λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ ηζρύνπλ θαη έρνπλ εθαξκνγή». 

Όξνη θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο  

 Γηα ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ. Διάρηζηε πεξίνδνο πξνεηδνπνίεζεο απφ ηνπο 

λαπηηθνχο θαη ηνπο πινηνθηήηεο γηα πξφσξε θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο νξίδνληαη νη 7 

εκέξεο.  

 ε πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο, φπσο  ε απψιεηα ηνπ πινίνπ, ε απνβνιή ηεο ειιεληθήο 

ζεκαίαο, ή ε εθπνίεζε ηνπ πινίνπ ζε πιεηζηεξηαζκφ, ν πινηνθηήηεο ή ν εθπξφζσπνο 

ηνπ κπνξνχλ λα κελ ηεξήζνπλ ηελ παξαπάλσ πξνζεζκία, φπσο θαη ζε  πεξίπησζε 

βαξηάο παξάβαζεο ηνπ λαπηηθνχ ή ηνπ πινίαξρνπ.   

 Ο Ναπηηθφο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε κε πεξίνδν πξνεηδνπνίεζεο  

κηθξφηεξε ησλ 7 εκεξψλ ή θαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε γηα επείγνληεο ιφγνπο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πγεία κέινπο ηεο νηθνγελείαο ηνπ. 

Διάρηζην όξην ειηθίαο  

1) Απαγνξεχεηαη ε πξφζιεςε θαη ε εξγαζία επί πινίνπ αηφκσλ θάησ ησλ 16 εηψλ.  

2) Απαγνξεχεηαη λα εξγάδνληαη ηε λχθηα, κεηαμχ ησλ σξψλ  23.00 κ.κ. θαη 08.00 π.κ., 

λαπηηθνί κηθξφηεξνη ησλ 18 εηψλ. Δμαίξεζε επηηξέπεηαη κφλνλ φηαλ: α) 

παξεκπνδίδεηαη ε  εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ, β) ε εηδηθή θχζε ηεο εξγαζίαο ή ην 

πξφγξακκα εθπαίδεπζεο  απαηηεί ηελ εθηέιεζε  εξγαζηψλ ηε λχρηα, θαη γ) απαηηείηαη 

λπρηεξηλή εξγαζία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ θαη ρνξεγείηαη κεηά ε απαηηνχκελε 

αλάπαπζε.  

3) Ναπηηθνί λεφηεξνη ησλ 18 εηψλ απαγνξεχεηαη λα απαζρνινχληαη ζε νξηζκέλεο  

επηθίλδπλεο εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 407/2001 «Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

λέσλ πνπ απαζρνινχληαη κε ζρέζε λαπηηθήο εξγαζίαο ζηνλ λαπηηιηαθφ ηνκέα».   

Μηζζνί λαπηηθώλ 

1) Οη λαπηηθνί ακείβνληαη γηα ηελ εξγαζία πνπ παξέρνπλ κεληαίσο ζύκθσλα κε ηηο Αηνκηθέο 

Σπκβάζεηο ηνπο, ή ζχκθσλα κε ηπρόλ ηζρύνπζα ζπιινγηθή ζύκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο.    

2) Οη λαπηηθνί ιακβάλνπλ κεληαίσο αλαιπηηθφ ινγαξηαζκφ ησλ απνδνρψλ πνπ ηνπο 

νθείινληαη θαη ησλ πνζψλ πνπ πιεξψζεθαλ  θαη ηεο ηπρφλ ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε.   

3) ε πεξίπησζε νηθνλνκηθήο δηαθνξάο, απηή ζα επηιχεηαη θηιηθά κε ηε βνήζεηα ησλ 

Ληκεληθψλ ή Πξνμεληθψλ Αξρψλ ή απφ ηα δηθαζηήξηα, κε βάζε ην δίθαην ηεο ρψξαο, φπσο 

νξίδεηαη ζηε χκβαζε. .  

Ώξεο εξγαζίαο θαη ώξεο αλάπαπζεο 

1) Ώξεο εξγαζίαο. Σν σξάξην εξγαζίαο είλαη 8 ψξεο εξγαζίαο θαζεκεξηλά, κε 1 εκέξα 

αλάπαπζεο αλά εβδνκάδα, θαζψο θαη αλάπαπζε ζηηο δεκφζηεο αξγίεο.  
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2) Ώξεο αλάπαπζεο  

 10 ψξεο αλά 24σξν, θαη  

 77 ψξεο αλά ρξνληθή πεξίνδν 7 εκεξψλ 

 Οη ψξεο αλάπαπζεο δελ δηαηξνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 2 πεξηφδνπο, ε κία απφ ηηο 

νπνίεο ζα πξέπεη λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ 6  ψξεο, ελψ ην δηάζηεκα κεηαμχ δηαδνρηθψλ  

Δθπαίδεπζε θαη πξνζόληα 

1)  Ο πινηνθηήηεο εμαζθαιίδεη φηη νη λαπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε πινίν ηνπ είλαη θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλνη θαη πηζηνπνηεκέλνη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ILO θαη εηδηθά κε βάζε ηα 

πξφηππα εθπαίδεπζεο ηεο STCW 1995/2010 ηνπ ΗΜΟ, ή δηαζέηνπλ άιια θαηάιιεια 

πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο.   

2)  Οη λαπηηθνί εξγάδνληαη ζε πινίν, εθφζνλ έρνπλ νινθιεξψζεη κε επηηπρία ηελ εθπαίδεπζε 

γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο αζθάιεηα επί ηνπ πινίνπ.  

Ιαηξηθό πηζηνπνηεηηθό 

1) Γηα ηε λαπηνιφγεζή ηνπο ζε πινίν, νη λαπηηθνί πξέπεη λα θαηέρνπλ ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ 

ζε ηζρχ - ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα.  

2) Σν ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Γηεζλνχο 

χκβαζεο (STCW) γηα ηα Πξφηππα Δθπαίδεπζεο, Πηζηνπνίεζεο θαη Σήξεζεο Φπιαθψλ ησλ 

Ναπηηθψλ, γίλεηαη δεθηφ, θαζψο θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη εθδνζεί ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία  θάπνηαο ρψξαο πνπ έρεη επηθπξψζεη ηελ MLC 2006. 

Ναπηνιόγεζε θαη εύξεζε εξγαζίαο  

1)  H ππεξεζία εχξεζεο εξγαζίαο ζηα πινία ζε λαπηηθνχο παξέρεηαη δσξεάλ  απφ ην Γξαθείν 

Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο (ΓΔΝΔ). Σν ΓΔΝΔ θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπ, θξνληίδνπλ γηα 

ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ ησλ λαπηηθψλ. Δπηπιένλ, 

ελεκεξψλνπλ ηνπο λαπηηθνχο ζρεηηθά κε ηπρφλ πξνβιήκαηα, ζε πεξίπησζε εξγαζίαο ζε πινίν 

πνπ θέξεη ηε ζεκαία θξάηνπο πνπ δελ έρεη επηθπξψζεη ηε χκβαζε MLC, 2006.  

2) Οη πινηνθηήηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο λαπηνιφγεζεο θαη εχξεζεο εξγαζίαο, νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο δελ ηζρχεη ε MLC 2006, πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

κέηξα, ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ φηη: α) νη ππεξεζίεο απηέο  ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο MLC 2006 θαη β) νη λαπηηθνί δελ έρνπλ πιεξψζεη νη ίδηνη γηα ηηο ππεξεζίεο 

απηέο.  

Δηήζηα άδεηα κε απνδνρέο 

1) Ζ εηήζηα άδεηα κε απνδνρέο αληηζηνηρεί ζε 2,5 εκεξνινγηαθέο εκέξεο αλά κήλα εξγαζίαο, 

ελψ γηα δηαζηήκαηα κηθξφηεξα ηνπ κελφο, ε άδεηα παξέρεηαη αλαινγηθά. Ζ εηήζηα άδεηα δελ 

αληηθαζίζηαηαη απφ αληηζηαζκηζηηθή πιεξσκή απηήο.  
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2)  ηνπο λαπηηθνχο, γηα ιφγνπο αλαςπρήο θαη θαιήο ςπρηθήο πγείαο, ρνξεγείηαη άδεηα 

εμφδνπ ζηελ μεξά απφ ηνλ πινίαξρν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, φηαλ ην πινίν βξίζθεηαη ζην 

ιηκάλη ή θαη ζην αγθπξνβφιην 

Γηθαίσκα παιηλλόζηεζεο λαπηηθώλ 

1) Οη λαπηηθνί δηθαηνχληαη δσξεάλ παιηλλφζηεζε θαη αληίηηκν ηξνθήο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, θαη ηπρόλ  επλντθόηεξσλ γη’ απηνύο όξσλ ηζρύνπζαο 

ζπιινγηθήο ζύκβαζεο λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ έρεη εθαξκνγή. 

2) Οη πινηνθηήηεο έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο έγγξαθε απφδεημε ζχκβαζεο ή πηζηνπνηεηηθνχ 

αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ, θαηά πξνηίκεζε κέινπο ηνπ International Group of P & I Clubs, 

γηα ηελ θάιπςε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο γηα ηελ παιηλλφζηεζε ησλ λαπηηθψλ.    

3) Οη λαπηηθνί δηθαηνχληαη παιηλλφζηεζε κε δαπάλε ηνπ πινηνθηήηε ζηηο αθφινπζεο 

πεξηπηψζεηο: α) αζζέλεηα ή ηξαπκαηηζκφο ή άιιε θαηάζηαζε πγείαο πνπ απαηηεί ηελ 

παιηλλφζηεζή ηνπο, πνπ δελ νθείιεηαη ζε πηαίζκα ηνπ λαπηηθνχ, β) ε απψιεηα ηνπ πινίνπ, γ) 

ε απνβνιή ηεο ειιεληθήο ζεκαίαο, δ) ε εθπνίεζε ηνπ πινίνπ ζε δεκφζην πιεηζηεξηαζκφ θαη 

ε) ε απφιπζε γηα νπνηαδήπνηε αηηία γηα ηελ νπνία δελ επζχλεηαη ν λαπηηθφο.  

Δπίπεδα ζηειέρσζεο πινίσλ 

Σα πινία ζηειερψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά εζληθή λνκνζεζία  πεξί 

νξγαληθήο ζχλζεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πινίνπ. Σα πινία πνπ εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο 

πξέπεη λα εθνδηαζηνχλ κε  «Έγγξαθν Διάρηζηεο Αζθαινχο ηειέρσζεο» πνπ εθδίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ V/14, ηεο SOLAS.   

Σηαδηνδξνκία, αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη επθαηξίεο απαζρόιεζεο λαπηηθώλ 

Οη εζληθέο πνιηηηθέο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο θαη ηεο ζηαδηνδξνκίαο θαη 

αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη επθαηξηψλ απαζρφιεζεο γηα ηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο,  

αλαπηχζζνληαη θαη εθαξκφδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο (ΤΔΝ). θνπφο 

ησλ πνιηηηθψλ απηψλ είλαη: α) λα ππάξρεη δηαζέζηκν, ζηαζεξφ θαη ηθαλφ, απφ άπνςε 

πξνζφλησλ, λαπηηθφ δπλακηθφ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζηειέρσζεο ησλ πινίσλ, θαη β) 

λα βνεζήζνπλ ηνπο λαπηηθνχο λα εληζρχζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο, ηα πξνζφληα θαη ηηο επθαηξίεο 

απαζρφιεζήο ηνπο ζε θάζε ζέζε εξγαζίαο πνπ πξνθχπηεη ζηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. 

Δλδηαίηεζε, δηαηξνθή, ηξνθνδνζία θαη αλαςπρή 

1) Οη θαλνληζκνί ηεο ελφηεηαο απηήο εθαξκφδνληαη ζε φια ηα εκπνξηθά πινία πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ κεηά ηελ 4
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2014. ηα παιαηφηεξα πινία έρνπλ εθαξκνγή 

άιιεο παιαηφηεξεο δηαηάμεηο ηεο ILO, φπσο π.ρ. ζηα πινία δηεζλψλ πιφσλ άλσ ησλ 1000 

θ.ν.ρ. θαηαζθεπαζκέλα κεηά ηελ 19
ε
 Ματνπ 1986, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.1594/1986 «Κχξσζε ηεο 133 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο γηα ηελ ελδηαίηεζε ησλ 

πιεξσκάησλ ησλ πινίσλ».  
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2) Οη αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο πνπ  

ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο ησλ θνηηψλσλ θαη ησλ άιισλ ρψξσλ ελδηαίηεζεο, ηε ζέξκαλζε θαη 

ηνλ αεξηζκφ/εμαεξηζκφ, ην ζφξπβν, ηηο δνλήζεηο θαη άιινπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, 

θιπ.  

3) ηελ πεξίπησζε πινίσλ φπνπ νη λαπηηθνί έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο πξαθηηθέο, ην 

θξάηνο ηεο ζεκαίαο κπνξεί λα επηηξέςεη θάπνηεο παξεθθιίζεηο.  

Δκβαδόλ θαη εμνπιηζκόο θνηηώλσλ 

1) Οη θνηηψλεο πξέπεη λα έρνπλ επαξθέο κέγεζνο θαη θαηάιιειν εμνπιηζκφ ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε άλεζε θαη λα δηεπθνιχλεηαη ε ηάμε.  

2) ε θάζε πεξίπησζε παξέρεηαη μερσξηζηή θιίλε γηα θάζε λαπηηθφ.  

3) Οη ειάρηζηεο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο κηαο θιίλεο είλαη:  

 ηνπ Πινηάξρνπ – (1,98 κ Υ 1,20 κ). 

 ησλ Αμησκαηηθψλ – (1,98 κ Υ 1,00 κ). 

 ηνπ θαησηέξνπ πιεξψκαηνο – (1,98 Υ 0,80 κ). 

4)  Ζ επίπισζε πεξηιακβάλεη επξχρσξν εξκάξην ξνπρηζκνχ ηνπιάρηζηνλ 475 ιίηξσλ θαη έλα 

ζπξηάξη ή αληίζηνηρν ρψξν ηνπιάρηζηνλ 56 ιίηξσλ θαη θάζε θνηηψλαο εθνδηάδεηαη κε ηξαπέδη 

ή γξαθείν θαη κε άλεην θάζηζκα θαη ε επίπισζε είλαη απφ ζθιεξφ πιηθφ, αλζεθηηθφ ζηε 

δηάβξσζε. 

Φώξνη  εζηίαζεο λαπηηθώλ  

 Υψξνη εζηίαζεο γηα ηνπο λαπηηθνχο απαηηνχληαη ζε φια ηα πινία, εθηφο ησλ πινίσλ θάησ 

ησλ 100 θνρ.. Γηα ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο παξέρεηαη καθξά ιίζηα κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο, άλεζεο θαη αζθάιεηαο.  

Γηαηξνθή θαη ηξνθνδνζία λαπηηθώλ 

1) Ο Πινίαξρνο θξνληίδεη λα παξέρεηαη ζηνπο λαπηηθνχο δσξεάλ ηξνθή θαη πφζηκν λεξφ, 

πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο θαη πνζφηεηαο. Ο θαηάινγνο ηνπ θαγεηνχ αλαξηάηαη ζε επθξηλέο 

κέξνο ζην πινίν.   

2) ε πινίν πνπ παξαζθεπάδνληαη γεχκαηα γηα ηνπο λαπηηθνχο, ν Πινίαξρνο νξίδεη ηξηκειή 

επηηξνπή λαπηηθψλ, ε νπνία επηζεσξεί,  ηνπιάρηζηνλ θάζε 30 εκέξεο, ηηο πξνκήζεηεο θαη ηελ 

εηνηκαζία ησλ γεπκάησλ, ηελ θαζαξηφηεηα ησλ καγεηξείσλ θιπ., ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηζεψξεζεο, θαηαρσξνχληαη ζην Ζκεξνιφγην Γέθπξαο ηνπ πινίνπ.   

Δγθαηαζηάζεηο θαη επθνιίεο αλαςπρήο 

1) ια ηα πινία πξέπεη λα δηαζέηνπλ ρψξν ζην αλνηθηφ θαηάζηξσκα ζηνλ νπνίν νη λαπηηθνί 

έρνπλ πξφζβαζε φηαλ είλαη εθηφο ππεξεζίαο. 
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2)  Σα πινία άλσ ησλ 8.000 θ.ν.ρ. δηαζέηνπλ μερσξηζηή αίζνπζα ςπραγσγίαο, ηειενξάζεηο, 

DVD, CD, MP3, ξαδηφθσλν παγθφζκηαο ιήςεο, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο φξγαλα 

γπκλαζηηθήο γηα ηελ άζθεζε ησλ λαπηηθψλ, ελψ ηα πινία άλσ ησλ 16.000 ν.ρ., παξέρνπλ 

βηβιηνζήθε  ζηελ αίζνπζα αλαςπρήο, κε ηνπιάρηζηνλ 50 βηβιία πνπ αλαλεψλνληαη ζπρλά, 

θαζψο θαη κε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ πνπ πεξηιακβάλεη θαη δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ηελ 

αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα, δηαζψζεηο πινίσλ απφ λαπηηθά αηπρήκαηα θιπ.  

3) Οη ρψξνη εζηίαζεο, φηαλ δελ ππάξρεη αίζνπζα αλαςπρήο, εθνδηάδνληαη κε ηειεφξαζε, 

ξαδηφθσλν παγθφζκηαο ιήςεο θαη ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο νπηηθψλ θαη ςεθηαθψλ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ.  

Ιαηξηθή πεξίζαιςε ζηελ μεξά θαη ζην πινίν 

Οη πινηνθηήηεο ππνρξενχληαη:  

 λα εμαζθαιίδνπλ φηη παξέρνληαη ππεξεζίεο ηαηξηθήο θαη νδνληηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

θαη πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ζηνπο λαπηηθνχο ζην πινίν ή  ζε ιηκάλη αλ θξηζεί 

απαξαίηεην, ρσξίο ρξέσζε ζηνπο λαπηηθνχο.  

 λα πεξηιακβάλνπλ κέηξα πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο πξνγξάκκαηα πξναγσγήο ηεο 

πγείαο.   

Πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη πξόιεςε αηπρεκάησλ 

Ο πινηνθηήηεο εμαζθαιίδεη ηα εμήο:  

 ηελ εθαξκνγή θαη πξνψζεζε πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο αζθάιεηαο θαη πγείαο επί 

ηνπ πινίνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Γηεζλή Κψδηθα Αζθαινχο Γηαρείξηζεο (ISM 

Code). 

  πξφγξακκα ζην πινίν γηα ηελ πξφιεςε εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη αζζελεηψλ θαη γηα 

ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο αζθάιεηαο θαη πγείαο, κε βάζε ηηο Οδεγίεο 

ηνπ IMO «Guidelines on the Basic Elements of a Shipboard Occupational Health and 

Safety Program», θαζψο θαη πξνιεπηηθά κέηξα, φπσο π.ρ. ε ρξήζε εμνπιηζκνχ 

πξνζηαζίαο.  

Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ςπραγσγίαο ζηελ μεξά 

Με ηελ επηθχιαμε ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν εηζφδνπ ζε θάπνηεο ρψξεο, νη λαπηηθνί έρνπλ 

πξφζβαζε ζε εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο αλαςπρήο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ ιηκαληψλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ λαπηηθνχ θαη ην θξάηνο ζεκαίαο ηνπ πινίνπ ζην 

νπνίν πξνζιακβάλνληαη ή εξγάδνληαη. Σν Τπνπξγείν Ναπηηιίαο πξνσζεί ηελ αλάπηπμε 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ππεξεζηψλ αλαςπρήο ζηα ιηκάληα ηνπ Πεηξαηά, Θεζζαινλίθεο θαη 

Πάηξαο.  
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Πηζηνπνηεηηθό Ναπηηθήο Δξγαζίαο θαη Γήισζε Σπκκόξθσζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο 

1) Πινία άλσ ησλ 500 θ.ν.ρ ζε δηεζλείο πιφεο είλαη ππνρξεσκέλα λα θαηέρνπλ 

Πηζηνπνηεηηθφ Ναπηηθήο Δξγαζίαο, ην νπνίν πηζηνπνηεί φηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ ζην πινίν, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κέηξσλ γηα ηε ζπλερή 

ζπκκφξθσζε πνπ πεξηέρνληαη ζηελ Γήισζε πκκφξθσζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, έρνπλ 

επηζεσξεζεί θαη πιεξνχλ ηελ χκβαζε. Σν Πηζηνπνηεηηθφ Ναπηηθήο Δξγαζίαο 2006 

εθδίδεηαη γηα πεξίνδν έσο 5 ρξφλσλ, κεηά απφ επηζεψξεζε ζχκθσλα κε κηα καθξνζθειή 

ιίζηα φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ ζηα πινία. Σν Πηζηνπνηεηηθφ Ναπηηθήο Δξγαζίαο ππφθεηηαη ζε 

ελδηάκεζε επηζεψξεζε απφ ην θξάηνο - ζεκαίαο ή απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ 

(Νενελψκνλεο), γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο ζπκκφξθσζε κε βάζε ηελ εζληθή 

λνκνζεζία  γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο. ηαλ ε πεξίνδνο ηζρχνο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

είλαη πεληαεηήο γίλεηαη κηα ελδηάκεζε επηζεψξεζε κεηαμχ ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ ρξφλνπ.  

2) Σα πινία πξέπεη λα θέξνπλ ηε Γήισζε πκκφξθσζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο (DMLC) 

πνπ αλαθέξεη ηηο απαηηήζεηο ησλ  Καλνληζκψλ γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ 

λαπηηθψλ θαη πξνζδηνξίδεη ηα κέηξα πνπ εθαξκφζηεθαλ απφ ηνλ πινηνθηήηε γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πινίνπ κε ηηο απαηηήζεηο απηέο.   

Γηαρείξηζε παξαπόλσλ επί πινίνπ 

Ο πινηνθηήηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ δίθαηε θαη 

γξήγνξε επίιπζε ησλ παξαπφλσλ ησλ λαπηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο φξνπο εξγαζίαο ηνπο. Οη  

λαπηηθνί έρνπλ ην δηθαίσκα λα παξαπνλεζνχλ απεπζείαο ζηνλ πινίαξρν θαη εθφζνλ ην 

ζεσξνχλ απαξαίηεην ζε άιιεο αξκφδηεο αξρέο. Γελ επηβάιιεηαη θακία θχξσζε ή δπζκελήο  

κεηαρείξηζε ζε λαπηηθφ πνπ ππνβάιιεη παξάπνλν, εθηφο εάλ απηφ γίλεηαη κε δφιν.   

5.3 πγθξηηηθή Μειέηε πκβάζεσλ Ναπηηθήο Δξγαζίαο   

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ελφηεηαο απηήο είλαη ε ζχγθξηζε ησλ θπξηφηεξσλ φξσλ θαη ζπλζεθψλ 

ησλ ηξηψλ πκβάζεσλ Ναπηηθήο Δξγαζίαο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα, ηεο 

Uniform “TCC” Agreement (CBA) ηεο ITF, ηεο πιινγηθήο χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο 

(ΔΔ) Πιεξσκάησλ Φνξηεγψλ Πινίσλ 4,500 dwt θαη άλσ θαη ηεο Αηνκηθήο χκβαζεο 

Ναπηνιφγεζεο (SEA).  

    Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα εληνπηζηνχλ θαη’ αξράο νη  δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ζπκβάζεσλ ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην. 

    H χκβαζε  CBA ηεο ITF θαη ε Δ Πιεξσκάησλ Πνληνπφξσλ Φνξηεγψλ Πινίσλ απφ 

4,500 dwt θαη άλσ είλαη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο λαπηηθήο εξγαζίαο, ελψ ε χκβαζε 

Ναπηνιφγεζεο (SEA) είλαη αηνκηθή ζχκβαζε.   

    Ζ ζχκβαζε CBA ηεο ITF  έρεη εθαξκνγή ζε φινπο ηνπο λαπηηθνχο, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο, πνπ εξγάδνληαη ζε φινπο ηνπο ηχπνπο πινίσλ, ηα νπνία θέξνπλ 
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ζεκαίεο επθαηξίαο θαη ησλ νπνίσλ νη πινηνθηήηεο ή νη δηαρεηξηζηέο έρνπλ ππνγξάςεη Δηδηθή 

χκβαζε κε ηελ ITF. Ζ θάιπςε ηνπ λαπηηθνχ απφ ηε χκβαζε CBA πξνυπνζέηεη ηελ 

εγγξαθή ηνπ ζε εζληθφ ζπλδηθαιηζηηθφ θνξέα ζηε ρψξα ηνπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ ITF. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε  ειιεληθή ζπιινγηθή ζχκβαζε  (Δ) 

αθνξά ηνπο λαπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλν ηχπν πινίσλ, κεγέζνπο θαη 

δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα πνληνπφξα θνξηεγά πινία απφ 4,500 dwt 

θαη άλσ, πνπ θέξνπλ ηελ ειιεληθή ζεκαία ή ειιελφθηεηα πινία, ησλ νπνίσλ ν πινηνθηήηεο 

έρεη εηδηθή ζπκθσλία κε ηελ ΠΝΟ θαη ε Δ ζπλνκνινγείηαη κεηαμχ ηεο ΠΝΟ  θαη ηεο 

Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, ελψ ε εθαξκνγή ηεο απαηηεί Τπνπξγηθή Απφθαζε θαη 

δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ηελ πεξίπησζε ηεο Αηνκηθήο χκβαζεο 

Ναπηνιφγεζεο, απηή έρεη εθαξκνγή ζηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο ζε πινία φισλ ησλ ηχπσλ θαη 

δξαζηεξηφηεηαο ππφ ειιεληθή θαη μέλε ζεκαία, ελψ ζπλνκνινγείηαη θαη ππνγξάθεηαη κεηαμχ 

ηνπ λαπηηθνχ θαη ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ πινίνπ θαη δειψλεηαη ζηηο Ληκεληθέο 

ή πξνμεληθέο Αξρέο. πλεπψο, ε δηαδηθαζία ζχλαςεο θαη εθαξκνγήο ηεο Αηνκηθήο χκβαζεο  

είλαη ηαρχηεξε θαη απινχζηεξε απφ ηηο παξαπάλσ ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο.  

    Οη φξνη θαη νη ζπλζήθεο ηεο χκβαζεο CBA ηεο ITF, θαζψο θαη ηεο Αηνκηθήο χκβαζεο 

Ναπηνιφγεζεο SEA  ζπλνκνινγνχληαη, ππνγξάθνληαη θαη εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Κψδηθα (Μέξνο Α’), αιιά ιακβάλνληαο ππφςε ηηο Οδεγίεο (Μέξνο 

Β’) ηεο χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο 2006 (MLC 2006), ελψ νη φξνη ηεο ειιεληθήο 

πιινγηθήο χκβαζεο φηαλ ππεγξάθε ην 2010, ήηαλ αλεμάξηεηνη απφ ηελ MLC 2006, 

γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηνλ ρξφλν επηθχξσζεο θαη εθαξκνγήο ηεο MLC 2006 απφ ηε ρψξα 

καο (2013) πνπ ήηαλ κεηαγελέζηεξνο απφ ηνλ ρξφλν εθαξκνγήο ηεο Δ ην 2010. Χζηφζν, 

εμαθνινπζνχλ λα εθαξκφδνληαη νη φξνη ηεο Δ, κφλνλ εθφζνλ απηνί είλαη επλντθφηεξνη γηα 

ηνπο λαπηηθνχο απφ ηα ειάρηζηα πξφηππα λαπηηθήο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο πνπ νξίδεη ε MLC 

2006, δηαθνξεηηθά εθαξκφδνληαη ηα ειάρηζηα πξφηππα ηεο MLC 2006 θαη ζηε Δ, φπσο θαη 

ζηηο άιιεο δχν ζπκβάζεηο.   

    Δπηπξφζζεηα, ηφζν ζηε χκβαζε CBA ηεο ΗΣF, φζν θαη ζηελ Αηνκηθή ζχκβαζε SEA 

ππάξρνπλ πνιχ ζπρλέο αλαθνξέο ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο λαπηηθήο εξγαζίαο, δειαδή εάλ 

ππάξρεη θάπνηα ηζρχνπζα ζπιινγηθή ζχκβαζε λαπηηθήο εξγαζίαο ζε εθαξκνγή θαη νη φξνη 

ηεο είλαη επλντθφηεξνη γηα ην λαπηηθφ, απηνί ππεξηζρχνπλ ησλ φξσλ ησλ δχν  παξαπάλσ  

ζπκβάζεσλ.   

    Μηα άιιε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβάζεσλ, έγθεηηαη ζην θαζνξηζκφ ησλ φξσλ 

θαη ησλ κηζζψλ, επηδνκάησλ, ππεξσξηψλ θιπ. ηε ζπιινγηθή ζχκβαζε CBA ηεο ITF θαη 

ζηελ ειιεληθή Δ, νη φξνη θαη ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα είλαη θνηλά γηα ηελ θάζε λαπηηθή 

εηδηθφηεηα, ελψ ζηελ Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο – ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 

ππάξρεη ηζρχνπζα Δ ζε εθαξκνγή - νη φξνη, ηδίσο απηνί πνπ αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο 

παξνρέο, φπσο κηζζφο, ππεξσξίεο, αξγίεο, επηδφκαηα  θιπ, κπνξεί λα δηαθέξνπλ, θαζψο είλαη 

ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκνη κεηαμχ ηνπ λαπηηθνχ θαη ηνπ πινηνθηήηε ή δηαρεηξηζηή ηνπ 

πινίνπ. Οη βαζηθνί κηζζνί ζηηο Αηνκηθέο πκβάζεηο σζηφζν, δελ ζα πξέπεη λα είλαη 
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θαηψηεξνη απφ ηνπο θαηψηαηνπο βαζηθνχο κηζζνχο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο 

(ILO), νη νπνίνη φπσο ήδε ζπδεηήζεθε, είλαη ρακειφηεξνη απφ απηνχο ηεο TCC/ ITF.          

    Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζχγθξηζεο ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ, ζηνλ Πίλαθα 5.1 

παξνπζηάδεηαη κηα πιήξεο εηθφλα ησλ ζεκαληηθφηεξσλ φξσλ ησλ ππφ αμηνιφγεζε 

πκβάζεσλ.   

Πίλαθαο 5.1 

πγθξηηηθφο πίλαθαο φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ λαπηηθήο εξγαζίαο (CBA ηεο ITF, ειιεληθή 

Δ Πιεξσκάησλ Φνξηεγψλ Πινίσλ 4,500 dwt θαη άλσ θαη Αηνκηθή χκβαζε (SEA) 

 = λαη  /  Υ = φρη 

Όξνη χκβαζεο  CBA ηεο ITF Διιεληθή Δ 

πιεξσκάησλ  

θνξηεγψλ ( 4,500dwt 

θαη άλσ) 

Αηνκηθή χκβαζε 

Ναπηνιφγεζεο (SEA) 

Πηζηνπνηεηηθφ 

ζπνπδψλ 

(ζχκθσλα κε 

STCW 1995/2010) 

(ζχκθσλα κε STCW 

1995/2010) 

(ζχκθσλα κε  

STCW 

1995/2010) 

Ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ       

Έιεγρνο εηαηξηψλ 

λαπηνιφγεζεο 

   (ΓΔΝΔ)  (ΓΔΝΔ) 

Γσξεάλ λαπηνιφγεζε    (ΓΔΝΔ)  (ΓΔΝΔ) 

Πεξίνδνο 

λαπηνιφγεζεο 

9 +1 κήλεο 6 κήλεο ζε δεμακ.& 7   

ζε πινία μεξνχ θνξηίνπ 

Δπηινγή Ανξίζηνπ. 

/νξηζκέλνπ /αλά ηαμίδη  

ξην ειηθίαο 16 εηψλ 16 εηψλ 16 εηψλ 

Νπθηεξηλή Δξγ. (<18 

εηψλ) 

Υ Υ Υ 

Ώξεο εξγαζίαο/ εκέξα 8 8 8 

Ζκέξεο εξγ. / εβδ.   5 (Γεπη.-Παξ) 5 (Γεπη.-παξ.)  6 (Γεπη.- αβ.) 

Ώξεο  εξγαζίαο /κήλα 192 178  

Μέγηζηεο ψξεο  

Τπεξσξηψλ 

 4/ 24σξν  

Δγγπεκέλεο   

Διάρηζηεο ππεξσξίεο 

103 ψξεο/ κήλα Τπάξρεη ιίζηα γηα ηελ 

θάζε εηδηθφηεηα  

Διεχζεξε ζπκθσλία   

Ώξεο αλάπαπζεο/ 

εκέξα  

10/24σξν & 77/7ήκεξν 10/24σξν & 77/7ήκεξν  10/ 24σξν & 

77/7ήκεξν 

Πεξίνδνη αλάπαπζεο / 

24σξν 

2 (ε κία >6 σξψλ) 2 (ε κία >6 ψξεο) 2 (ε κία > 6 σξψλ) 

Βαζηθνί Μηζζνί Κιηκάθην θαηψηαησλ 

κηζζψλ ITF/ILO* 

Μηζζνιφγην Δ** ειεχζεξε 

δηαπξαγκάηεπζε, 

(ηνπιάρηζηνλ βαζηθνί 

κηζζνί ILO)  

Τπεξσξηαθή ακνηβή  1.25 (βαζηθνχ εκεξνκ.) 1.25 (βαζηθνχ εκεξνκ.) 1.25 (βαζηθνχ 

εκεξνκ.) 

Ακνηβή ην άββαην   Υ 1.50 (βαζηθνχ εκεξνκ.) Υ 

Δξγαζία  ηηο αξγίεο 1.25 (βαζηθνχ εκεξνκ.) 1.50 (βαζηθνχ εκεξνκ) 1.25 (βαζηθνχ 

εκεξνκ) 

Δπίδνκα Κπξηαθψλ Υ 0,22% βαζηθνχ κηζζνχ Υ 

Δπίδνκα 

επηπξφζζεησλ 

εξγαζηψλ  

Υ  (αλαιπηηθή 

ιίζηα) 

Υ 
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Υξφλνο πιεξσκήο Μεληαίσο Αλά 2 κήλεο  Μεληαίσο 

Νφκηζκα πιεξσκήο $ ΖΠΑ Δπξψ Δπξψ ή $ ΖΠΑ 

Καλνληθή Άδεηα 7 εκεξ. /κήλα 8 εκ./ κήλα 2,5 εκεξ. / κήλα 

Άδεηα εγθπκνζχλεο   θακία αλαθνξά θακία αλαθνξά 

Δπίδνκα εγθπκνζχλεο  Τπφινηπν ζπκβνιαίνπ 

+100 εκέξεο 

Υ Υ 

χλζεζε πιεξψκαηνο Πξνηεηλφκελε ιίζηα 

ησλ  ITF/ILO 

ειιεληθή λνκνζεζία Έγγξαθν ειάρηζηεο 

ζηειέρσζεο (Καλ. 

V/14, ηεο SOLAS) 

Πξνεηδνπνίεζε ιήμεο 

εξγαζίαο  

30 εκέξεο δελ αλαθέξεηαη 7 εκέξεο (γηα 

ζχκβαζε ανξίζηνπ) 

Δλδηαίηεζε/Γηακνλή / 

Φπραγσγία  

(ζχκθσλα κε MLC 

2006) 

(χκθσλα κε MLC 

2006) 

(ζχκθσλα κε  

MLC2006) 

Ηαηξηθή θξνληίδα       

Δπίδνκα αζζελείαο 130 εκέξεο Γελ αλαθέξεηαη 4 κήλεο (εηδηθφο 

κηζζφο)  

Δπίδνκα κφληκεο 

αληθαλφηεηαο 

 (αλαιπηηθή 

ιίζηα) 

 (θάιπςε απφ 

αζθαιηζηηθφ 

θνξέα) 

 (θάιπςε απφ 

αζθαιηζηηθφ 

θνξέα) 

Απνδεκίσζε γηα 

Απψιεηα δσήο 

 (κε αλαθνξά ζε 

πνζά) 

 (ρσξίο αλαθνξά 

ζε πνζά) 

 (ρσξίο 

αλαθνξά ζε 

πνζά) 

Παιιηλφζηεζε       

Αζθαιηζηηθή θάιπςε       

Δηζθνξέο ζε ηακεία 

θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (λαπηηθφο) 

 

Κακία αλαθνξά 13,35% (επί απνδνρψλ) 

2016 

Γεληθή αλαθνξά 

Δηζθνξέο ζε ηακεία 

Κνηλσληθήο  

Αζθάιηζεο 

(πινηνθηήηεο) 

θακία αλαθνξά 19,03% (επί απνδνρψλ) 

2016 

Γεληθή αλαθνξά 

Δπηηξνπή αζθαιείαο 

επί πινίνπ & DPA 

      

Δθαξκνγή αξρψλ 

ηζφηεηαο ζηελ 

εξγαζία 

      

Γηαδηθαζία επίιπζεο 

δηαθνξψλ 

      

Γηαδηθαζία 

ηξνπνπνίεζεο φξσλ 

χκβαζεο   

Απφ ITF/ILO Απφ ΠΝΟ, ΔΔΔ ή ΤΔΝ Τπάξρεη γεληθή 

αλαθνξά 

Πηζηνπνηεηηθφ 

Ναπηηθήο Δξγαζίαο 

      

Γήισζε 

πκκφξθσζεο 

(DMLC) 

      

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ITF (2016), Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, Σ. Β’, Αξ. Φχιινπ 123 (2011) & 

Αξ. Φχιινπ 1671 (2013).    

(*). Πίλαθαο 4.8 (Δλφηεηα 4.2.2 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) 

(**). Πίλαθαο 4.9 (Δλφηεηα 4.2.2 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο) 
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5.3.1 χγθξηζε ησλ πκβάζεσλ σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηα θφζηε 

ηνλ Πίλαθα 5.1 παξαπάλσ εκθαλίδνληαη ζπλνπηηθά νη δηαθνξέο ζηνπο φξνπο κεηαμχ ησλ 

ππφ αμηνιφγεζε  ζπκβάζεσλ λαπηηθήο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα, ζα ζπγθξηζνχλ νη θπξηφηεξνη 

φξνη θαη ηα θφζηε ησλ ζπκβάζεσλ απηψλ, σο αθνινχζσο: 

Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ πξόζιεςε    

ιεο νη ζπγθξηλφκελεο ζπκβάζεηο,  CBA ηεο ITF, ειιεληθή Δ θαη Αηνκηθή χκβαζε 

Ναπηνιφγεζεο, απαηηνχλ πηζηνπνηεηηθφ θαηάξηηζεο εηδηθφηεηαο θαη ηαηξηθφ πηζηνπνηεηηθφ, 

ηα νπνία πξέπεη λα εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο STCW 1995/2010 ηνπ IMO. Οη 

απζηεξέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά είλαη έλα ζεηηθφ βήκα γηα 

ηελ δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ πινίνπ, ησλ αλζξψπσλ θαη ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ζπλεπψο ηελ πξνψζεζε κηαο πην πνηνηηθήο παγθφζκηαο λαπηηιίαο.  

Πεξίνδνο Σύκβαζεο 

Ζ χκβαζε CBA ηεο ITF απαηηεί λαπηνιφγεζε 9 κελψλ κε επηινγή παξάηαζεο 1 κελφο, ε 

ειιεληθή Δ πξνβιέπεη πεξίνδν λαπηνιφγεζεο 6 κήλεο ζηα δεμακελφπινηα θαη 7 κήλεο ζηα 

θνξηεγά μεξνχ θνξηίνπ, ελψ ε Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο κπνξεί λα ζπλνκνινγεζεί  

γηα αφξηζην, νξηζκέλν ή αλά ηαμίδη ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη ζπκβάζεηο Δ θαη Αηνκηθή 

χκβαζε Ναπηνιφγεζεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ πεξηζζφηεξν πιενλεθηηθέο γηα ηνπο 

λαπηηθνχο, αθνχ ε ζθιεξή εξγαζία ζηε ζάιαζζα θαη ε απνκφλσζε γηα 9-10 ζπλερφκελνπο 

κήλεο ζχκθσλα κε ηελ CBA ηεο ITF κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή πγεία ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ε κηθξφηεξε δηάξθεηαο λαπηνιφγεζε ζηηο άιιεο δχν 

ζπκβάζεηο – κε εμαίξεζε ηελ ανξίζηνπ ρξφλνπ (κφληκνο λαπηηθφο) ηεο Αηνκηθήο χκβαζεο - 

ζεκαίλεη φηη νη λαπηηθνί ζα πξέπεη δηαξθψο λα αλαδεηνχλ ην επφκελν κπάξθν, γεγνλφο πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ αίζζεζε αβεβαηφηεηαο θαη πηζαλά ζε ζπρλφηεξεο πεξηφδνπο αλεξγίαο ηνπ 

λαπηηθνχ.  

Όξηα ειηθίαο λαπηηθώλ θαη εξγαζία λέσλ 

ε φιεο ηηο ππφ αμηνιφγεζε ζπκβάζεηο εθαξκφδεηαη ην θαηψηαην φξην ειηθίαο ησλ 16 εηψλ 

γηα εξγαζία ζην πινίν θαη ε απαγφξεπζε ηεο λπρηεξηλήο εξγαζίαο γηα λένπο θάησ ησλ 18 

εηψλ, κε εμαίξεζε ηηο έθηαθηεο θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ ή ηα γπκλάζηα. Δπίζεο, ζε φιεο ηηο 

ζπκβάζεηο εθαξκφδεηαη ζήκεξα ην άξζξν ηνπ Π.Γ. 407/2001 «Μέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

λέσλ πνπ απαζρνινχληαη κε ζρέζε λαπηηθήο εξγαζίαο ζην λαπηηιηαθφ θαη ζηνλ αιηεπηηθφ 

ηνκέα» πνπ απαγνξεχεη ηελ εθηέιεζε επηθίλδπλσλ εξγαζηψλ απφ λένπο θάησ ησλ 18 εηψλ, 

δηφηη απηέο πξνθαλψο απαηηνχλ κεγάιε εκπεηξία θαη σξηκφηεηα ζηελ εθηέιεζε ηνπο, 

πξνζηαηεχνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ αθελφο ηνπο ίδηνπο ηνπο λένπο απφ ηξαπκαηηζκνχο θαη 

αθεηέξνπ ην πινίν, ην πιήξσκα θαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ απφ λαπηηθά αηπρήκαηα.       
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Ώξεο εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο 

Οη ζπκβάζεηο CBA ηεο ITF θαη Δ νξίδνπλ 8 ψξεο εξγαζίαο ηελ εκέξα απφ Γεπηέξα έσο 

Παξαζθεπή, ελψ ε Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο απαηηεί 8 ψξεο εξγαζίαο ηελ εκέξα, 

αιιά εμαήκεξε εβδνκάδα (Γεπηέξα έσο θαη άββαην). ζνλ αθνξά ζηηο ψξεο αλάπαπζεο θαη 

ζηηο ηξεηο ζπκβάζεηο θαζνξίδνληαη νη ίδηεο ψξεο αλάπαπζεο (10 ψξεο αλά 24σξν θαη 77 ψξεο  

αλά 7 εκέξεο), ζχκθσλα κε ηηο πκβάζεηο STCW θαη MLC 2006. Ζ CBA θαζνξίδεη 192 

κέγηζηεο ψξεο θαλνληθήο εξγαζίαο αλά κήλα, ε Δ 178 ψξεο θαη κέγηζην αξηζκφ ππεξσξηψλ 

4 ψξεο αλά εκέξα, δειαδή 88,5 ψξεο ππεξσξηψλ αλά κήλα, ελψ ζηελ Αηνκηθή χκβαζε δελ 

αλαθέξνληαη νη κέγηζηεο ψξεο θαλνληθήο κεληαίαο εξγαζίαο θαη ππεξσξηψλ.  

    πγθξίλνληαο ηηο ψξεο εξγαζίαο θαη αλάπαπζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηηο παξαπάλσ 

ζπκβάζεηο, είλαη εκθαλέο φηη ε Δ ππεξηεξεί ησλ άιισλ δχν ζπκβάζεσλ, ελψ ν φξνο απηφο 

ζηελ Αηνκηθή χκβαζε είλαη ν πεξηζζφηεξν δπζκελήο γηα ηνπο λαπηηθνχο, αθνχ απαηηεί 8 

ψξεο θαλνληθήο πξφζζεηεο εξγαζίαο ην άββαην πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θφπσζε ησλ 

λαπηηθψλ θαη γηα ηηο νπνίεο δελ θαηαβάιιεηαη επηπξφζζεηε ακνηβή.  

Μηζζνί   

ηελ ζχκβαζε CBA ηεο ITF, εθαξκφδεηαη ην κηζζνινγηθφ θιηκάθην ησλ θαηψηαησλ βαζηθψλ 

κηζζψλ πνπ εγθξίλεηαη απφ ηελ Μηθηή Ναπηηιηαθή Δπηηξνπή (JMC) ησλ ITF/ILO, ην νπνίν 

παξνπζηάζηεθε ζηνλ Πίλαθα 4.8 (Δλφηεηα 4.2.2), ζηελ Δ εθαξκφδεηαη ην εηδηθφ 

κηζζνιφγην ηεο Δ γηα ηα θαηψηεξα πιεξψκαηα πνπ ππεξεηνχλ ζε πνληνπφξα θνξηεγά 

πινία  4,500 dwt θαη άλσ, ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζηνλ Πίλαθα 4.9 (Δλφηεηα 4.2.2), ελψ 

ζηελ Αηνκηθή χκβαζε, εάλ δελ ππάξρεη ηζρχνπζα Δ ζε εθαξκνγή, ν βαζηθφο κηζζφο ηνπ 

θάζε λαπηηθνχ είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκνο κεηαμχ ηνπ λαπηηθνχ θαη ηνπ πινηνθηήηε, 

σζηφζν απηφο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ θαηψηαην κηζζφ ηεο ILO γηα ηελ 

εηδηθφηεηα ηνπ λαπηηθνχ (Υαξαιάκπνπο, 2016), πνπ  φπσο ζπδεηήζεθε ζηελ Δλφηεηα 4.2.2  

νη κηζζνί ηεο ILO είλαη ρακειφηεξνη  απφ ηνπο βαζηθνχο κηζζνχο ηεο  CBA ηεο ITF. 

χκθσλα δε κε ηνλ Θ. Βεληάκε ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (ΔΔΔ) ν βαζηθφο κεληαίνο 

κηζζφο ελφο λαχηε ζηελ αηνκηθή ζχκβαζε δελ ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ 1,500 $ ΖΠΑ 

(Reporter, 2014)  

    Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ (Πίλαθεο 4.8 & 4.9), 

πξνθχπηεη φηη νη Έιιελεο λαπηηθνί πνπ εξγάδνληαη κε ηελ ειιεληθή Δ έρνπλ πνιχ 

πςειφηεξεο απνδνρέο ζε ζρέζε κε ηνπο λαπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε πινία ππφ ζεκαίεο 

επθαηξίαο, νη νπνίνη ακείβνληαη κε ην κηζζνινγηθφ θιηκάθην θαηψηαησλ κηζζψλ ησλ ITF/ILO, 

ηφζν σο πξνο ηνπο βαζηθνχο κηζζνχο, φζν θαη πξνο ηα δηάθνξα επηδφκαηα, ππεξσξίεο θιπ.   

Δπηδφκαηα 

ηελ ειιεληθή ζχκβαζε Δ, εθηφο απφ ηνλ κηζζφ, ην επίδνκα αδείαο θαη ηηο ππεξσξίεο, ν 

λαπηηθφο δηθαηνχηαη δηάθνξα άιια επηδφκαηα, φπσο, επίδνκα Κπξηαθψλ (22% επί ηνπ 
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βαζηθνχ κηζζνχ), αλεμάξηεηα αλ νη λαπηηθνί εξγάζηεθαλ ή φρη θάπνηεο Κπξηαθέο, επηδφκαηα 

δεμακελφπινηνπ, θαζψο θαη επηδφκαηα γηα δηάθνξεο άιιεο εηδηθέο εξγαζίεο, φπσο, ν 

θαζαξηζκφο ακπαξηψλ, θιπ,. γηα ηα νπνία κάιηζηα θαζνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλε ιίζηα 

επηδνκάησλ αλά εξγαζία. Σα επηδφκαηα απηά δελ αλαθέξνληαη ζηηο άιιεο ζπκβάζεηο (CBA 

θαη Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο) θαη σο εθ ηνχηνπ εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη νη 

κεληαίεο απνδνρέο - κηζζνί  θαη επηδφκαηα- ησλ λαπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ππφ ηελ Δ είλαη 

πνιχ πην απμεκέλεο ζε ζρέζε κε ηηο απνδνρέο πνπ παξέρνληαη ζηηο άιιεο δχν ζπκβάζεηο.  

Υπεξσξίεο / Υπεξσξηαθή ακνηβή/ εμαζθαιηζκέλεο ππεξσξίεο     

ε φιεο ηηο ζπκβάζεηο νη ψξεο εξγαζίαο άλσ ησλ 8 σξψλ εκεξεζίσο πιεξψλνληαη σο 

ππεξσξία κε ακνηβή 1.25 επί ηνπ βαζηθνχ εκεξνκηζζίνπ, κε ηε Δ λα ζέηεη σο αλψηαην 

φξην ηηο 4 ψξεο ππεξσξίαο αλά 24σξν. Ζ χκβαζε CBA ηεο ITF νξίδεη 103 εγγπεκέλεο ψξεο 

ππεξσξίαο αλά κήλα ζε φινπο ηνπο λαπηηθνχο, ζηελ Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο νη 

ψξεο ππεξσξίαο ζπκθσλνχληαη ειεχζεξα, ελψ νη λαπηηθνί κε ηε ζχκβαζε Δ είλαη γηα άιιε 

κηα θνξά νη πιένλ πξνλνκηνχρνη, δηφηη εθηφο ηνπ φηη πιεξψλνληαη γηα πεξηζζφηεξεο 

εγγπεκέλεο ππεξσξίεο αλά εηδηθφηεηα, π.ρ. ν ζαιακεπφινο ιακβάλεη 1,358.80 επξψ γηα 167 

ζηαζεξέο ψξεο  ππεξσξηψλ αλά κήλα (κε πξαγκαηηθέο επηηξεπφκελεο ππεξσξίεο 88,5 αλά 

κήλα), ιακβάλνπλ επίζεο θαη απμεκέλε ππεξσξηαθή ακνηβή γηα εξγαζία ηα άββαηα (1,50 

επί ηνπ βαζηθνχ εκεξνκηζζίνπ), ελψ ε Αηνκηθή χκβαζε απαηηεί 6ήκεξε εξγάζηκε 

εβδνκάδα.        

Τακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ηε ζχκβαζε CBA ηεο ITF, ε κφλε απαίηεζε είλαη ε θαηαβνιή απφ ηνλ πινηνθηήηε 250 $ 

ΖΠΑ αλά λαπηηθφ αλά έηνο ζην «ITF Seafarers' International Assistance, Welfare and 

Protection Fund», ζηελ Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο SEA, ππάξρεη κηα γεληθή αλαθνξά 

ζρεηηθά κε ηα θνηλσληθά ηακεία ρσξίο λα αλαθέξνληαη ιεπηνκέξεηεο, ελψ ζηελ ΔΔ, νη 

εηζθνξέο ζε δηάθνξα ηακεία (ΝΑΣ, ΔΛΔΑΝ, Οίθνο Ναχηνπ, θιπ) θξίλνληαη πςειέο, δηφηη 

απφ ην έηνο 2016 ν λαπηηθφο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζε απηά ζπλνιηθά ην 13,35% ησλ 

κεληαίσλ απνδνρψλ ηνπ θαη ν πινηνθηήηεο 19,03% επί ησλ απνδνρψλ ηνπ λαπηηθνχ σο 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, πνζνζηά πνπ ζεσξνχληαη πνιχ πςειά θαη απμάλνπλ ην θφζηνο 

επάλδξσζεο ησλ πινίσλ κε Έιιελεο λαπηηθνχο, φπσο ζπδεηήζεθε θαη ζε άιιε ελφηεηα ηεο 

εξγαζίαο. Οη εηζθνξέο ζηα ειιεληθά ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ λαπηηθψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία απνηειεί άιισζηε θαη έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο 

ιφγνπο θπγήο πινίσλ απφ ηελ ειιεληθή ζεκαία, αθνχ γηα ηνπο αιινδαπνχο λαπηηθνχο 

απαηηείηαη θαηαβνιή ειάρηζησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηνπο πινηνθηήηεο.  

    ηνλ Πίλαθα 5.2 παξνπζηάδεηαη ε ζχγθξηζε κηζζψλ θαη επηδνκάησλ ηνπ ζαιακεπφινπ,  

πνπ ζηε κελ πξψηε πεξίπησζε εξγάδεηαη κε ηε ζχκβαζε CBA ηεο ITF ζε πινίν ππφ ζεκαία 

επθαηξίαο, ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε ζε ειιεληθφ πινίν ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε 

ειιεληθή Δ. Οη κηζζνί θαη ηα επηδφκαηα ηνπ λαπηηθνχ πνπ εξγάδεηαη κε ηελ Αηνκηθή 

χκβαζε Ναπηνιφγεζεο δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ, δηφηη δελ θαζνξίδεηαη ζε απηήλ 

ζπγθεθξηκέλν κηζζνινγηθφ θιηκάθην.         , 
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Πίλαθαο 5.2 

χγθξηζε απνδνρψλ ζαιακεπφινπ κε ζχκβαζε CBA ηεο ITF θαη ειιεληθή Δ 
Δηδηθφηεηα Βαζηθφο Τπεξσξίεο Δπίδνκα 

Κπξηαθψλ 

Άιιν 

επίδνκα 

Άδεηα  Δπίδ. 

Αδείαο  

χλνιν 

Δπξψ 

χλνιν 

$ΖΠΑ 

Θαιακεπφινο 

κε Δ 

1,071 1,359 290 106 389 178 3,393 3,803* 

Θαιακεπφινο 

κε CBA (ITF) 

850 631 - - 198 126 - 1,805 

Πεγή: Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ ITF Uniform TCC Collective Agreement γηα 2015-2017(ITF 2014) & 

πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο Πιεξσκάησλ Φνξηεγψλ Πινίσλ 4,500 DWT θαη άλσ (Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο, Αξ. Φχιινπ 123, 2011).  (* Ηζνηηκία: 1 EUR = 1.12235 USD, 18/5/2016) 

Δίλαη εκθαλέο απφ ηελ παξαπάλσ ζχγθξηζε, φηη ν Έιιελαο ζαιακεπφινο πνπ εξγάδεηαη ζε 

πινίν ππφ ειιεληθή ζεκαία, κε βάζε ηε ειιεληθή Δ, ιακβάλεη κεληαίσο 1,998 $ΖΠΑ 

πεξηζζφηεξα απφ ηνλ ζαιακεπφιν πνπ εξγάδεηαη κε ηε ζχκβαζε CBA ηεο ITF ζε πινίν ππφ  

ζεκαία επθαηξίαο, αιιά θαη κε ηελ Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο (εάλ δελ ζπκθσλεζεί 

κεγαιχηεξνο κηζζφο απφ ηνλ θαηψηαην κηζζφ ηεο TCC/ITF), γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά πνιχ 

πην αθξηβφ εξγαδφκελν  απφ ηνπο αιινδαπνχο λαπηηθνχο. Δάλ δε πξνζηεζνχλ θαη νη 

εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, 19,03% επί ησλ απνδνρψλ ηνπ λαπηηθνχ, δειαδή  723.71 $ αλά κήλα 

ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία ΝΑΣ, ΔΛΔΑΝ θιπ, ην εηήζην θφζηνο γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο ηνπ   

ζαιακεπφινπ απφ Έιιελα αλέξρεηαη ζε 54,320 $ (4,526.71 $ Υ 12 κήλεο), ελψ ην εηήζην 

θφζηνο ελφο ζαιακεπφινπ απφ ηξίηεο ρψξεο είλαη κφιηο 21,910 $ (1805 $ Υ 12 κήλεο).  

    Σα εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνχλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο είλαη: α) εάλ ε 

ζρέζε θφζηνπο- πνηφηεηαο- απφδνζεο κπνξεί λα απνηειεί θίλεηξν γηα ηελ πξφζιεςε, αιιά 

θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ησλ θαιχηεξα θαηαξηηζκέλσλ Διιήλσλ λαπηηθψλ θαη 

β) θαηά πφζν επηζπκεί ε ειιεληθή θπβέξλεζε λα απμήζεη ηελ απαζρφιεζε ηνπ Διιήλσλ 

λαπηεξγαηψλ, φρη κφλνλ ζηα ειιεληθά, αιιά θαη ζηα ειιελφθηεηα πινία ππφ μέλεο ζεκαίεο, 

κε ηελ εθαξκνγή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ πξνο ηνπο πινηνθηήηεο.        

Ηκέξεο αξγίαο 

ηε ζχκβαζε Δ  αλαθέξνληαη σο αξγίεο νη ειιεληθέο εζληθέο ενξηέο θαη νη ενξηέο ζηα 

ιηκάληα πξνζέγγηζεο, ελψ ζηηο άιιεο δχν ζπκβάζεηο αλ θαη ππάξρεη γεληθή αλαθνξά πεξί 

αξγηψλ, δελ πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο πνίεο  ζεσξνχληαη εκέξεο αξγίαο.  

Καλνληθή άδεηα θαη επίδνκα αδείαο  

Ζ Δ παξέρεη ηηο πεξηζζφηεξεο εκέξεο αδείαο πνπ είλαη 8 αλά κήλα, έλαληη 7 εκεξψλ ηεο  

CBA ηεο ITF θαη πάλησο αξθεηά πεξηζζφηεξεο απφ ηελ Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο,  ε 

νπνία απιά θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο εκέξεο αδείαο πνπ είλαη κφιηο 2,5 εκέξεο αλά κήλα. 

Χζηφζν, ε Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο  ελζσκαηψλεη  ζην επίδνκα αδείαο θάπνηα 

επηδφκαηα πνπ ίζρπαλ ζην παξειζφλ, φπσο ην επίδνκα ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο, ην δψξν Πάζρα 

θαη Υξηζηνπγέλλσλ θιπ, θαη ην bonus εηαηξίαο (θίλεηξν), αλ έρεη ζπκθσλεζεί θάπνην πνζφ 

ζηε ζχκβαζε (Μπισλφπνπινο, 2012:160), ελψ ζηε ζχκβαζε CBA ηεο ITF  δελ 
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πξνβιέπνληαη ηέηνηνπ είδνπο επηδφκαηα εθηφο ηνπ επηδφκαηνο εκπφιεκεο δψλεο πνπ 

δηθαηνχληαη φινη νη λαπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε πινία πνπ ηαμηδεχνπλ ζε πεξηνρέο φπνπ 

δηεμάγεηαη πφιεκνο. πλεπψο, νη λαπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ππφ ηελ ΔΔ, είλαη θαη ζε απηφλ 

ηνλ ηνκέα νη πεξηζζφηεξν πξνλνκηνχρνη θαη ζπγρξφλσο νη πην αθξηβνί εξγαδφκελνη απφ 

εθείλνπο πνπ εξγάδνληαη ππφ ηελ CBA ηεο ITF θαη ηδίσο ζε ζρέζε κε  απηνχο πνπ εξγάδνληαη 

κε ηελ Αηνκηθή χκβαζε, γηα ηνπο νπνίνπο πξνβιέπνληαη κφιηο 2,5 εκέξεο αδείαο αλά κήλα.      

Απαηηνύκελε πξνεηδνπνίεζε γηα ιήμε εξγαζίαο 

ηελ CBA ηεο ITF απαηηείηαη ηφζν απφ ηνλ πινηνθηήηε, φζν θαη απφ ηνλ λαπηηθφ 

πξνεηδνπνίεζε 30 εκεξψλ γηα πξφσξε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ζηελ ΔΔ δελ ππάξρεη ζρεηηθή 

αλαθνξά, ελψ ζηελ Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο ν απαηηνχκελνο ρξφλνο είλαη κφιηο 7 

εκέξεο γηα ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ, ην νπνίν αμηνινγείηαη σο εμαηξεηηθά κηθξφ δηάζηεκα 

γηα αλεχξεζε θάπνηνπ επφκελνπ κπάξθνπ απφ ηνλ λαπηηθφ.    

Ιαηξηθή πεξίζαιςε θαη επηδόκαηα αζζελείαο, κόληκεο αληθαλόηεηαο θαη ζαλάηνπ  

ε φιεο ηηο ζπκβάζεηο, πεξηιακβάλεηαη φξνο πνπ αθνξά ηελ ηαηξηθή πεξίζαιςε ησλ λαπηηθψλ 

επί ηνπ πινίνπ θαη ζηελ μεξά κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ ζηελ εξγαζία ή αζζέλεηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζήο ηνπο. Γηα ηελ αζζέλεηα, ε CBA ηεο ITF παξέρεη επίδνκα γηα πεξίνδν 

120 εκεξψλ, ελψ ε Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο παξέρεη «εηδηθφ κηζζφ» γηα 120 εκέξεο,  

ρσξίο λα αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηελ ειιεληθή Δ. Δπίζεο, φιεο νη 

ζπκβάζεηο πξνζθέξνπλ επηδφκαηα κφληκεο αληθαλφηεηαο, ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ 

αληθαλφηεηαο θαη απνδεκίσζε ζαλάηνπ εάλ απηφο ζπκβεί θαηά ηελ εξγαζία, ηα νπνία 

θαιχπηνληαη απφ ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην πνπ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηέρεη ν 

πινηνθηήηεο γη’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο.  

    Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κφλνλ ε ζχκβαζε CBA ηεο ITF αλαθέξεη ηελ ρνξήγεζε αδείαο  

εγθπκνζχλεο κεηά ηελ 25
ε
 εβδνκάδα θχεζεο, θαζψο θαη επίδνκα εγθπκνζχλεο πνπ ηζνχηαη 

κε ηνπο ππφινηπνπο κηζζνχο ηνπ ζπκβνιαίνπ ζπλ 130 εκέξεο βαζηθψλ εκεξνκηζζίσλ. ηνλ 

φξν απηφλ θαίλεηαη θαζαξά ε ζπκβνιή ησλ νξγαληζκψλ ITF θαη ILO ζηελ πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ λαπηηθψλ, αιιά θαη ην ρακειφ ελδηαθέξνλ ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο θαη ησλ λαπηηιηαθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο καο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο γπλαηθείαο 

απαζρφιεζεο ζηελ ειιεληθή λαπηηιία, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ηνπ 

ειιείκκαηνο ησλ αμησκαηηθψλ απφ γπλαίθεο πηπρηνχρνπο ησλ ΑΔΝ.      

Δπαλαπαηξηζκόο 

ιεο νη ππφ αμηνιφγεζε ζπκβάζεηο πεξηέρνπλ φξν ζρεηηθά κε ηνλ δσξεάλ επαλαπαηξηζκφ γηα 

ηνλ λαπηηθφ θαη αληίηηκν ηξνθήο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλάγθε επαλαπαηξηζκνχ νθείιεηαη 

ζε αζζέλεηα, ηξαπκαηηζκφ ζηελ εξγαζία, θαλνληθή ιήμε ηεο ζχκβαζεο, πξφσξε ιήμε ηεο 

ζχκβαζεο ιφγσ ζνβαξνχ παξαπηψκαηνο ηνπ πινηνθηήηε ή ηνπ πινηάξρνπ ή φηαλ ην πινίν 

ραζεί, πσιεζεί  θιπ., ρσξίο δπζηπρψο λα πεξηιακβάλεηαη ν επαλαπαηξηζκφο ησλ λαπηηθψλ 

κεηά απφ απψιεηα πινίνπ ιφγσ πεηξαηείαο, δήηεκα γηα ην νπνίν δέρεηαη επηθξηηηθά ζρφιηα ε 

MLC 2006 απφ ηνπο λαπηηθνχο θαη ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο ηνπο θνξείο.  
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Δλδηαίηεζε, δηαηξνθή θιπ.  

ε αληίζεζε κε ηελ Δ (2010), ε νπνία απιά αλαθέξεη φηη πξνζθέξεηαη ηξνθή ζην 

πιήξσκα, αλ θαη ζήκεξα εθαξκφδνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο MLC 2006 ζηνλ ηνκέα 

απηφλ θαη ζε απηή ηε ζχκβαζε, ζηηο  κεηαγελέζηεξεο ζπκβάζεηο  CBA ηεο ITF θαη ηδίσο ζηελ 

Αηνκηθή χκβαζε λαπηνιφγεζεο, πεξηγξάθνληαη κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα νη παξνρέο 

πνηνηηθνχ θαγεηνχ θαη λεξνχ, ε απαηηνχκελε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηξνθίκσλ, ην 

εβδνκαδηαίν δηαηηνιφγην θαγεηνχ, ε απαίηεζε νη κάγεηξεο λα δηαζέηνπλ επαγγεικαηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ θαη ε ππνρξέσζε ηνπ πινηάξρνπ ζηνλ έιεγρν, θαζψο θαη ε ίδξπζε Δπηηξνπήο 

Διέγρνπ, φπνπ ζπκκεηέρεη  εθπξφζσπνο ηνπ πιεξψκαηνο, ε νπνία εμεηάδεη φια ηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηελ πνηνηηθή ελδηαίηεζε ηνπ πιεξψκαηνο. Οη παξαπάλσ εμειίμεηο απνηεινχλ 

ζεηηθά βήκαηα πνπ νθείινληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο MLC 2006, θαζψο ε θαιή 

δηαηξνθή θαη ελδηαίηεζε ηνπ πιεξψκαηνο πξνάγεη ηελ θαιή πγεία θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

λαπηηθνχ, ηελ πνηνηηθή εξγαζία θαη ζπλεπψο ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

πινίνπ θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ ζην επάγγεικα. Ζ θαηνρχξσζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ είλαη 

πνιχ ζεηηθή, θπξίσο ζηα ππνβαζκηζκέλα πινία ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο, φπνπ νη ζπλζήθεο 

δηαηξνθήο ήηαλ πνιχ ππνβαζκηζκέλεο ζην παξειζφλ.    

Γηακνλή, εγθαηαζηάζεηο θαη ςπραγσγία επί πινίνπ 

ζνλ αθνξά ηνλ φξν απηφ, νη ζπκβάζεηο CBA ηεο ITF θαη ηδίσο ε Αηνκηθή χκβαζε 

Ναπηνιφγεζεο πεξηέρνπλ ιεπηνκεξείο πξνδηαγξαθέο γηα ηνπο ρψξνπο δηακνλήο, ηξαπεδαξίαο, 

αηζνπζψλ ςπραγσγίαο θαη ζπγθέληξσζεο, θαζνξίδνληαο αθφκε θαη ηα κεγέζε ησλ θνηηψλσλ, 

ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ληνπιαπηψλ, γξαθείσλ, ηξαπεδηψλ θιπ. Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη νη σο άλσ απαηηήζεηο πξνο ην παξφλ εθαξκφδνληαη κφλνλ ζηα εκπνξηθά πνληνπφξα πινία 

πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κεηά ηελ 4
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2014, ελψ πξνβιέπνληαη εμαηξέζεηο γηα ηα 

πινία παιαηφηεξεο θαηαζθεπήο πνπ αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην κέγεζφο  ηνπο ζα 

ζπλερίζνπλ λα εθαξκφδνπλ άιιεο παιαηφηεξεο ζπλζήθεο ηεο ILO, νη νπνίεο έρνπλ κηθξφηεξεο 

απαηηήζεηο σο πξνο απηνχο ηνπο ηνκείο. ηελ ειιεληθή ζχκβαζε Δ, 2010 αλ θαη δελ 

ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο θαη ιεπηνκεξείο πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ ηνκέα ηεο δηακνλήο, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ςπραγσγίαο, ελ ηνχηνηο ζήκεξα ηζρχνπλ νη ίδηεο απαηηήζεηο ζηνλ ηνκέα 

απηφλ φπσο θαη ζηηο άιιεο δχν ζπκβάζεηο, εάλ νη ζπλζήθεο απηέο είλαη επλντθφηεξεο απφ ηηο 

ζπλζήθεο πνπ ππάξρνπλ ζηε Δ. πσο θαη ζηνλ φξν πνπ αθνξά ζηε δηαηξνθή ησλ 

λαπηηθψλ, είλαη εκθαλέο φηη ηα πξφηππα ηεο MLC 2006  έρνπλ ζπκβάιιεη  ζηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δηακνλήο θαη ςπραγσγίαο ησλ λαπηηθψλ, κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ 

λέσλ ζην λαπηηθφ επάγγεικα θαη ηελ αχμεζε ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο.              

Δθαξκόζηκν δίθαην 

 ηελ ζχκβαζε CBA ηεο ITF ην εθαξκφζηκν δίθαην είλαη απηφ ηεο εζληθφηεηαο ηεο ζεκαίαο 

ηνπ πινίνπ, δειαδή θάπνηαο ζεκαία επθαηξίαο, ζηελ Δ ην ειιεληθφ δίθαην, ελψ ε Αηνκηθή 

χκβαζε Ναπηνιφγεζεο δηέπεηαη απφ ην δίθαην ζην νπνίν ζπκθσλνχλ ηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε, δειαδή ην δίθαην ηεο Διιάδαο ή θάπνηνπ άιινπ θξάηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθεξζεί, φηη ζηειέρε ηεο ΠΔΜΔΝ πξνεηδνπνηνχλ ηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο λα  
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θαηνρπξψλνπλ «ην ειιεληθφ δίθαην» ζε απηφλ ηνλ φξν ζηηο ζπκβάζεηο ηνπο, θαζψο εάλ 

πξνθχςεη θάπνηα δηθαζηηθή δηακάρε κεηαμχ λαπηηθνχ θαη πινηνθηήηε, ζα αληηκεησπίζνπλ 

κεγάιεο δπζθνιίεο λα πιεξσζνχλ ηα δεδνπιεπκέλα θιπ, εάλ ε ππφζεζε θξηζεί απφ 

δηθαζηήξην θάπνηαο ηξίηεο ρψξαο εθηφο ΔΔ (ΠΔΜΔΝ, 2016).     

Δπηηξνπή αζθαιείαο επί πινίνπ 

Έλα πνιχ ζεηηθφ βήκα γηα ηελ πξναγσγή κηαο πεξηζζφηεξν αζθαινχο θαη πνηνηηθήο 

λαπηηιίαο είλαη ε απαίηεζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ φξν απηφ γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο 

Δπηηξνπήο Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο επί ηνπ πινίνπ, ζχκθσλα κε ηνλ “Κψδηθα ISM”, θαζψο 

θαη ηνλ “Κψδηθα Πξαθηηθψλ γηα ηελ Πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ ζην πινίν θαη ζην Ληκάλη” 

ηνπ IMO, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ππνρξεσηηθά ηξεηο αληηπξφζσπνη -κέιε ηνπ πιεξψκαηνο. 

Ζ Δπηηξνπή απηή αζρνιείηαη κε φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ, φπσο 

ε εθπαίδεπζε ηνπ πιεξψκαηνο ζε ζέκαηα αζθαιείαο, ν έιεγρνο ησλ παξαπφλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα, ν έιεγρνο αηπρεκάησλ, νη εθζέζεηο πξφιεςεο θαη νη 

επηζεσξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο πγείαο θαη αζθάιεηαο. Ο φξνο πξνο ην παξφλ 

εκπεξηέρεηαη κφλν ζηηο ζπκβάζεηο CBA ηεο ITF θαη  Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο, 

σζηφζν, ε επηηξνπή αζθαιείαο ιεηηνπξγεί ζήκεξα θαη ζηα πινία ππφ ειιεληθή ζεκαία.    

    Απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ ζπκβάζεσλ σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηα θφζηε, εμάγνληαη ηα εμήο   

ζπκπεξάζκαηα: 

1) Ζ ειιεληθή χκβαζε Πιεξσκάησλ Φνξηεγψλ Πινίσλ απφ 4,500 dwt θαη άλσ, 

πξνζθέξεη ζηνπο λαπηηθνχο πνιχ θαιχηεξεο παξνρέο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ 

κηζζψλ, επηδνκάησλ, ππεξσξηψλ, αδείαο θιπ. απφ ηηο άιιεο δχν ζπκβάζεηο – CBA ηεο 

ITF θαη Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο – νη νπνίεο ζπλνκνινγνχληαη κελ ζχκθσλα 

κε ηα ειάρηζηα πξφηππα ηεο MLC 2006, αιιά εθαξκφδνπλ γηα ηα πιεξψκαηα ηα 

αξθεηά ρακειφηεξα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ησλ ITF/ ILO. Χζηφζν, ζηελ Αηνκηθή 

χκβαζε Ναπηνιφγεζεο, νη έκπεηξνη θαη θαηαξηηζκέλνη Έιιελεο λαπηηθνί θαη ηδίσο 

νη Αμησκαηηθνί, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηνρχξσζεο πςειφηεξσλ βαζηθψλ κηζζψλ ζε 

ζρέζε κε ηα κηζζνιφγηα ησλ ITF/ILO, δηφηη νη κηζζνί είλαη ειεχζεξα 

δηαπξαγκαηεχζηκνη κεηαμχ ηνπ πινηνθηήηε θαη ηνπ λαπηηθνχ.     

2) Ζ MLC 2006 έρεη ζπκβάιιεη  νπζηαζηηθά ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη 

δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη κε νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ 

ζπκβάζεηο, θπξίσο κέζσ ηεο εθαξκνγήο εμαηξεηηθά απζηεξψλ ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο 

ζε φια ηα επίπεδα θαη ηελ απαίηεζε ηα πινία,  ησλ θξαηψλ –κειψλ πνπ έρνπλ 

επηθπξψζεη ηε χκβαζε, άλσ ησλ 500 ΚΟΥ ζε δηεζλείο πιφεο λα θέξνπλ 

«Πηζηνπνηεηηθφ Ναπηηθήο Δξγαζίαο 2006» θαη «Γήισζε πκκφξθσζεο Ναπηηθήο 

Δξγαζίαο / DMLC», ε έθδνζε ησλ νπνίσλ ππφθεηηαη ζε απζηεξέο δηαδηθαζίεο θαη 

ειέγρνπο. Γηα ηα πινία ππφ ζεκαίεο θξαηψλ πνπ δελ έρνπλ επηθπξψζεη ηε χκβαζε 

θαη δελ θέξνπλ Πηζηνπνηεηηθφ Ναπηηθήο Απαζρφιεζεο, αιιά πξνζεγγίδνπλ ιηκάληα 

ρσξψλ πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηελ MLC 2006, πξνβιέπνληαη αθφκε απζηεξφηεξνη 

έιεγρνη ζηνλ ηνκέα ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ θαη 
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επηβάιινληαη απζηεξέο θπξψζεηο, φπσο θξάηεζε πινίνπ, πξφζηηκα θαη  εηζαγσγή ηνπ 

πινίνπ ζηελ «καχξε ιίζηα» ησλ MoUs, επηβάιινληαο έηζη εκκέζσο ηνπο φξνπο ηεο 

MLC 2006 ζε φια ηα πνληνπφξα πινία άλσ ησλ 500 θνρ θαη πξνζηαηεχνληαο ηα 

δηθαηψκαηα ησλ λαπηηθψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, θπξίσο φκσο απηψλ πνπ εξγάδνληαη 

ζε πινία κε ζεκαίεο επθαηξίαο ή άιια ππνβαζκηζκέλα πινία.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6. ΚΡΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 

ΤΝΔΗΦΟΡΑ ΣΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ ΝΑΤΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ΣΖ ΒΔΛΣΗΩΖ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΣΖ ΝΑΤΣΗΚΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ην παξφλ θεθάιαην ζα απνηηκεζεί ε ζπλεηζθνξά ησλ πκβάζεσλ Ναπηηθήο Δξγαζίαο ζηε 

βειηίσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο, δειαδή θαηά πφζν έρνπλ απηέο  

βειηηψζεη ηα αίηηα πνπ επζχλνληαη γηα ην πξφβιεκα ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο, ψζηε λα  

ζπκβάιινπλ ζηελ αλαηξνπή ηεο ηάζεο κείσζεο ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ζηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ ζηα λαπηηθά επαγγέικαηα θαη ζηηο λαπηηθέο ζρνιέο  γηα ηελ θάιπςε ησλ 

κειινληηθψλ αλαγθψλ επάλδξσζεο ηνπ επξσπατθνχ θαη ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ππφ ειιεληθή 

θαη μέλε ζεκαία.  

    Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ην λαπηηθφ επάγγεικα απαμηψζεθε ζηαδηαθά 

θαη ε λαπηηθή εξγαζία βξέζεθε ζην πεξηζψξην, θπξίσο ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 

παγθφζκηαο λαπηηιηαθήο αγνξάο, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ ηηο κεγάιεο απμνκεηψζεηο ησλ 

λαχισλ. ηελ ηδηαίηεξε απηή αγνξά αληαγσλίδνληαλ πνηνηηθνί θαη κε πνηνηηθνί παίθηεο θαη 

γηα ηε δεχηεξε θαηεγνξία βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ ε κείσζε ηνπ θφζηνπο επάλδξσζεο ησλ 

πινίσλ ηνπο κε ηελ πξφζιεςε ρακεινχ θφζηνπο λαπηηθνχο απφ ηξίηεο ρψξεο θαη ηελ 

θαηαζηξαηήγεζε ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ είραλ ππνγξάςεη κε ηνπο 

λαπηηθνχο ή κε θάπνηνλ ζπλδηθαιηζηηθφ θνξέα ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ ηνπο αληηπξνζψπεπε.  

Απφ ηελ άιιε, ππήξραλ νη παξαδνζηαθνί θαη πνηνηηθνί πινηνθηήηεο, νη νπνίνη 

αλαγλσξίδνληαο ηελ αμία ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ζηε λαπηηιία αληαγσλίδνληαλ κε 

άληζνπο φξνπο, πιεξψλνληαο ην ηίκεκα, ην πςειφηεξν δειαδή θφζηνο επάλδξσζεο ησλ 

πινίσλ ηνπο κε πςειήο πνηφηεηαο θαη θαηάξηηζεο λαπηηθνχο.  

    Σν θαζεζηψο επίζεο ησλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηε λαπηηθή εξγαζία ήηαλ πνιχπινθν  

θαη αζαθέο, απνηεινχκελν απφ πεξηζζφηεξεο απφ 60 ζπκβάζεηο ηεο ILO πνπ είραλ κηθξή 

απνδνρή θαη εθαξκνγή, έλα δειαδή ζχζηεκα πνιχπινθν αθφκε θαη γηα «δπλαηνχο ιχηεο». 

Κάπνηεο απφ ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Ναπηηθήο Δξγαζίαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πινία 

ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ, κεγέζνπο θαη δξαζηεξηφηεηαο, θπξίσο ππφ εζληθέο ζεκαίεο 

παξαδνζηαθψλ λαπηηθψλ θξαηψλ, νη νπνίεο προςφέρουν  αξιοπρεπείσ  όρουσ  εργαςίασ  και  

αμοιβών,  φπσο π.ρ. ε ειιεληθή Δ πιεξσκάησλ θνξηεγψλ πινίσλ απφ 4,500 dwt θαη άλσ, 

ήηαλ απνηέιεζκα πνιχρξνλσλ αγψλσλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ελψζεσλ ησλ λαπηηθψλ, φπσο ε 

Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία θαη ηα κέιε ηεο, ελψ νη λαπηηθνί, ηδίσο απηνί απφ ηξίηεο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ εξγάδνληαλ ζε πινία ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο, παξά ηελ χπαξμε 

θάπνηαο ζχκβαζεο πνπ είραλ ππνγξάςεη, ππνβάιινληαλ ζε ηξηηνθνζκηθέο θαη επαρζείο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ζε ππνβαζκηζκέλα πινία.  

    Ζ χκβαζε MLC 2006, πνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο  ηξηκεξνχο ζπλαίλεζεο θαη ηζφηηκεο 

θσλήο  πινηνθηεηψλ, λαπηηθψλ θαη θπβεξλήζεσλ, ήξζε λα δηεπζεηήζεη  ηελ ραψδε απηή 

θαηάζηαζε  θαη λα απμήζεη ηελ αμηνπηζηία ζηηο δνκέο ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη λα 
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βειηηψζεη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ λέα 

απηή χκβαζε θαζηεξψλεη έλα πιαίζην ζεκειησδψλ αξρψλ λαπηηθήο εξγαζίαο θαη 

δηθαησκάησλ ησλ λαπηηθψλ θαη δεκηνπξγεί έλαλ ηζρπξφ κεραληζκφ εληαίαο επηβνιήο ηεο 

λνκνζεζίαο πνπ βαζίδεηαη ζε έλα πνιχ απζηεξφ ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο θαη ζπκκφξθσζεο.   

    Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο MLC 2006 είλαη φηη εθαξκφδεηαη παγθνζκίσο ζε 

φια ηα πινία άλσ ησλ 500 gt πνπ εθηεινχλ δηεζλείο πιφεο ή πιφεο κεηαμχ ιηκαληψλ ηξίησλ 

ρσξψλ, εκκέζσο αθφκα θαη ζε εθείλα ησλ νπνίσλ ην θξάηνο ζεκαίαο δελ έρεη επηθπξψζεη ηε 

χκβαζε, δηφηη νη ζεκειηψδεηο  ζηφρνη ηεο είλαη ε  βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη 

δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ε βειηίσζε θαη ε πηζηνπνίεζε ηεο λαπηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, θαζψο θαη ε επίηεπμε κηαο πεξηζζφηεξν αζθαινχο θαη 

πνηνηηθήο παγθφζκηαο λαπηηιίαο, ζηελ νπνία ζα ιεηηνπξγνχλ επί  ίζνηο φξνηο, νη «πνηνηηθνί» 

θαη νη «κε πνηνηηθνί» πινηνθηήηεο. Ζ επίηεπμε φισλ ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ ζα είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ λέσλ ζην λαπηηθφ επάγγεικα θαη ηελ βειηίσζε 

κε ηνλ ηξφπν απηφ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο - ηελ αλαηξνπή δειαδή ηεο 

ηάζεο κείσζεο ηνπ  λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηελ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο ησλ 

αμησκαηηθψλ - παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθή ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε θαη 

βησζηκφηεηα, θπξίσο ηεο λαπηηιίαο ηεο ΔΔ θαη ηεο Διιάδαο, αιιά θαη  άιισλ  παξαδνζηαθψλ 

ρσξψλ  ηνπ OΔCD (ΟΟΑ), ησλ νπνίσλ ην λαπηεξγαηηθφ δπλακηθφ γεξλάεη, αιιά 

ηαπηφρξνλα γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ππνθαζίζηαηαη απφ λεφηεξνπο αιινδαπνχο λαπηηθνχο 

κεησκέλνπ θφζηνπο θαη ππνβαζκηζκέλσλ  πξνζφλησλ θαη πηζηνπνίεζεο.  

    Αδηακθηζβήηεηα, νη πκβάζεηο Ναπηηθήο Δξγαζίαο, φπσο ε χκβαζε CBA ηεο ITF θαη ε 

Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο (SEA), νη φξνη ησλ νπνίσλ έρνπλ ππνρξεσηηθά 

δηακνξθσζεί  ζχκθσλα κε ηα ειάρηζηα πξφηππα γηα ηε λαπηηθή εξγαζία πνπ θαζνξίδεη ε 

χκβαζε Ναπηηθήο Δξγαζίαο 2006, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα γηα φια ηα 

εκπιεθφκελα κέξε, ηα θξάηε- κέιε, ηνπο πινηνθηήηεο, αιιά θπξίσο ηνπο λαπηηθνχο πνπ 

εξγάδνληαλ ζε ππνβαζκηζκέλα πινία ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο, ησλ νπνίσλ νη ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο έρνπλ βειηησζεί νπζηαζηηθά, φπσο ηεθκεξηψλεηαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ “seafarers’ survey” ηεο  ηειεπηαίαο Έθζεζεο “Manpower Report 2015”  

ησλ BIMCO/ICS, φπνπ  νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 500 λαπηηθνχο απφ 40 εζληθφηεηεο πνπ 

έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ζεσξνχλ ηελ θαξηέξα ζηε ζάιαζζα πνιχ ελδηαθέξνπζα, γεκάηε  

πξνθιήζεηο θαη εθπαίδεπζε. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη λαπηηθνί δήισζαλ φηη ήηαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δσή ηνπο ζηε ζάιαζζα θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζήο ηνπο 

είραλ βειηησζεί  ζεκαληηθά θαη κάιηζηα αλέθεξαλ ηνλ βαζηθφ κηζζφ θαη ην δηαδίθηπν σο ηνπο 

θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ βειηηψζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δπίζεο, ε πιεηνλφηεηα 

απάληεζαλ φηη νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο παξακνλήο ζηνλ ίδην εξγνδφηε ήηαλ ηα «happy 

ships», ε ιήςε ησλ κηζζψλ ρσξίο θαζπζηεξήζεηο θαη νη πξννπηηθέο αλέιημεο ζε πςειφηεξε 

βαζκίδα, ελψ αλέθεξαλ ηελ ζεκαζία θαη ηελ αμία ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο θαηνρχξσζεο 

δεμηνηήησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θαξηέξα ηνπ επαγγεικαηία λαπηηθνχ (BIMCO site, 2016).  

    Απφ ηελ άιιε, δελ κπνξεί λα εηπσζεί φηη νη ζπκβάζεηο επέθεξαλ ζεκαληηθέο βειηηψζεηο 

ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη κε ζπιινγηθέο 
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ζπκβάζεηο, φπσο π.ρ. ε Δ, ζε πινία ππφ ζεκαίεο παξαδνζηαθψλ λαπηηθψλ ρσξψλ, θαζψο 

αξθεηνί φξνη ησλ  ζπκβάζεσλ απηψλ, ηδίσο απηνί πνπ αθνξνχλ ηηο απνδνρέο, επηδφκαηα, 

εκέξεο εξγαζίαο, άδεηα, θιπ. ησλ λαπηηθψλ, είλαη αξθεηά επλντθφηεξνη απφ ηνπο φξνπο ησλ 

άιισλ δχν ζπκβάζεσλ. Χζηφζν, γηα ηα θξάηε- κέιε ηεο ΔΔ θαη ηνπο πνηνηηθνχο Δπξσπαίνπο 

πινηνθηήηεο, ε εληαία εθαξκνγή ησλ ειάρηζησλ πξνηχπσλ ηεο MLC 2006 ζε φιεο ηηο 

ζπκβάζεηο λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ ζπλνκνινγήζεθαλ ζηα θξάηε πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηελ 

MLC 2006, είλαη έλα ζεηηθφ βήκα γηα ηελ εμάιεηςε ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηελ πξνψζεζε κηαο πην αζθαινχο θαη πνηνηηθήο παγθφζκηαο λαπηηιίαο, ε 

νπνία είλαη βέβαην φηη ζηαδηαθά ζα πξνζειθχζεη ηνπο Δπξσπαίνπο λένπο ζηα λαπηηθά 

επαγγέικαηα θαη ζηηο λαπηηθέο ζρνιέο.  Χο εθ ηνχηνπ, ε  δπλαηφηεηα δηαζθάιηζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο  ησλ πινηνθηεηψλ σο πξνο ην  πιαίζην ησλ ειάρηζησλ πξνηχπσλ ηεο λαπηηθήο 

εξγαζίαο, απνηειεί  ζεκαληηθφ επίηεπγκα ηεο ΜLC 2006, θαζηεξψλνληαο κηα ζπλερή 

δηαδηθαζία πνιχ απζηεξήο ζπκκφξθσζεο ζε φια ηα επίπεδα.  

     Πέξα φκσο απφ ηηο βειηησκέλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο γηα ηνπο λαπηηθνχο θαη 

ηελ κείσζε ηνπ αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηνπο πνηνηηθνχο πινηνθηήηεο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκβάζεσλ λαπηηθήο εξγαζίαο, φπσο ε CBA ηεο ITF, νη ηζρχνπζεο ή λέεο 

Δ, θαζψο θαη ε Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο (SEA), νη ζπκβάζεηο απηέο ζπκβάιινπλ 

- κε αξγά αιιά ζηαζεξά βήκαηα - ζηε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο αζθάιεηαο θαη πξαθηηθψλ 

πνηφηεηαο επί ηνπ πινίνπ, αλαβαζκίδνληαο έηζη ηφζν ηελ λαπηηθή εξγαζία, φζν θαη ηελ 

παγθφζκηα λαπηηιία.    

    Σα επί κέξνπο πιενλεθηήκαηα ησλ πκβάζεσλ Ναπηηθήο Δξγαζίαο είλαη ηα αθφινπζα:  

 Ο έιεγρνο ησλ ειαρίζησλ πξνηχπσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο, αζθαινχο θαη 

πνηνηηθήο λαπηηθήο εξγαζίαο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 Ζ παξνρή αξρηθήο αιιά θαη δηαξθνχο ελεκέξσζεο ησλ λαπηηθψλ γηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηα δηθαηψκαηα, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζήο ηνπο, θαζψο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο επίιπζεο ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

πκβάζεσλ, είηε πξφθεηηαη γηα ζπιινγηθέο (CBA ή ΔΔ), είηε γηα αηνκηθέο ζπκβάζεηο 

λαπηνιφγεζεο (SEA).  

 Ζ χπαξμε θαη ε εθαξκνγή απζηεξψλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ζπκκφξθσζεο κε ηα 

πξφηππα εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ ηεο MLC 2006. Οη έιεγρνη πξέπεη λα 

είλαη ηφζν εζσηεξηθνί απφ ηνλ πινίαξρν, ηελ επηηξνπή ειέγρνπ επί ηνπ πινίνπ θαη ηνλ 

DPA, φζν θαη εμσηεξηθνί απφ ηε εκαία ή ηνπο εγθεθξηκέλνπο απφ ηε εκαία,  

Νενγλψκνλεο, ην θξάηνο ιηκέλα (PSC) θαη ηνπο επηζεσξεηέο ηεο ITF /ILO.  

 Ζ πξνψζεζε θαη ε δεκηνπξγία κηαο πην αζθαινχο θαη πνηνηηθήο λαπηηιίαο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. 

 Ζ αλαηξνπή ηεο αξλεηηθήο θνηλσληθήο αληίιεςεο γηα ην λαπηηθφ επάγγεικα θαη ε 

πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ λέσλ ζε απηφ, αλαηξέπνληαο έηζη ζηαδηαθά ηελ πνξεία 

ζπξξίθλσζεο ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ, θπξίσο ηεο ΔΔ θαη ηεο Διιάδνο, φπσο 

απνηππψλεηαη απφ ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ γηα ηηο λαπηηθέο ζρνιέο θαη απφ 
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ηε κείσζε ηεο δηαξξνήο ησλ αμησκαηηθψλ απφ ηα πινία, ηα ηειεπηαία ρξφληα 

(Manpower Report 2015, BIMCO/ICS).       

 Ζ πξνψζεζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ ζε ζέκαηα λαπηηθήο εξγαζίαο θαη λαπηηιίαο ζε 

εζληθφ, αιιά θαη παγθφζκην επίπεδν. 

    Σαπηφρξνλα φκσο, νη πκβάζεηο Ναπηηθήο Δξγαζίαο παξνπζηάδνπλ θαη θάπνηα 

κεηνλεθηήκαηα (αδπλακίεο), έλα απφ ηα νπνία αθνξά ηελ έιιεηςε επηθέληξσζήο ηνπο ζηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα πνπ επζχλεηαη γηα ην 80% ησλ λαπηηθψλ αηπρεκάησλ, θαζψο θαη ζε 

άιινπο  ζεκαληηθνχο παξάγνληεο παξαθίλεζεο ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Γηα 

παξάδεηγκα, φιεο νη ππφ αμηνιφγεζε πκβάζεηο πεξηέρνπλ σο φξν ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο 

ζηελ εξγαζία, σζηφζν  φπσο θάλεθε απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ θφζηνπο 

επάλδξσζεο ησλ πινίσλ ππφ δηαθνξεηηθέο ζεκαίεο,  ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ πνπ έρνπλ θπξσζεί  ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ 

θξαηψλ- κειψλ  πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ηελ MLC 2006, νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο νπνίαο 

ελζσκαηψλνληαη ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο ζπιινγηθέο θαη αηνκηθέο πνπ ππνγξάθνληαη κεηά ηελ 

επηθχξσζε ηεο απφ ην θξάηνο - κέινο ηεο χκβαζεο. H επειημία απηή φκσο πνπ παξέρεη ε 

MLC 2006 ζηα θξάηε- κέιε, φρη κφλνλ δελ ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε νκνηνκνξθίαο ζηνλ 

ηνκέα ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο, ψζηε λα πξνζειθχζεη πιεξψκαηα πςεινχ επηπέδνπ θαηάξηηζεο 

θαη πηζηνπνίεζεο ζε φια ηα πινία ηνπ παγθφζκηνπ ζηφινπ πνπ απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο 

θπξίαξρνπο ζηφρνπο ηεο MLC 2006, αιιά ζπλερίδεη λα δηαηεξεί έλα ζχζηεκα λαπηηθψλ 

πνιιψλ ηαρπηήησλ σο πξνο ηνλ ηνκέα ησλ απνδνρψλ ηνπο.  

    Οη αδπλακίεο ζπλεπψο πνπ εληνπίδνληαη ζηηο ππφ αμηνιφγεζε πκβάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο MLC 2006 είλαη:     

 Γελ ππάξρεη αθξηβήο ξχζκηζε γηα έλα εληαίν ειάρηζην κηζζνινγηθφ θιηκάθην γηα 

φινπο ηνπο λαπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε παξφκνηα πινία. πσο θάλεθε απφ ηελ 

αλάιπζε ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνπο 

βαζηθνχο κηζζνχο, ζηα επηδφκαηα, ζηηο ππεξσξίεο θαη ζηηο άδεηεο κεηαμχ ησλ 

ζπκβάζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ ηα ειάρηζηα πξφηππα εξγαζίαο ηεο MLC 2006 θαη 

ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη δηαθνξεηηθφ κηζζνινγηθφ θιηκάθην ζηε χκβαζε ηεο  ITF  γηα 

ηα πινία ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο, δηαθνξεηηθφ θαη πνιχ πην απμεκέλν ζηελ ειιεληθή 

Δ ε νπνία αλ θαη έρεη ιήμεη εμαθνινπζεί λα εθαξκφδεηαη θαη ηεο νπνίαο νη φξνη, 

φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηνλ «Καλνληζκφ γηα ηελ εθαξκνγή απαηηήζεσλ ηεο MLC 

2006» (Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, Σεχρνο Β’, Αξ. Φχινπ 1671, 2013), δελ ζίγνληαη 

εθφζνλ ε Δ είλαη ζε εθαξκνγή θαη παξέρεη επλντθφηεξνπο φξνπο γηα ηνπο 

λαπηηθνχο, ελψ ν κηζζφο θαη ηα επηδφκαηα ζηελ Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο  

ζπκθσλνχληαη ειεχζεξα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, σζηφζν πξέπεη λα 

θαηνρπξψλεηαη ηνπιάρηζηνλ ν θαηψηαηνο κηζζφο ηεο ILO γηα ηηο δηάθνξεο εηδηθφηεηεο 

πνπ φκσο είλαη ρακειφηεξνο αθφκα θαη απφ απηφλ ηεο ζχκβαζεο TCC/ITF. Γηα ηελ 

επίηεπμε νκνηνκνξθίαο θαη ηζφηεηαο ζηελ λαπηηθή εξγαζία  ζα πξέπεη λα θαζνξηζηεί 

έλα εληαίν ειάρηζην κηζζνινγηθφ θιηκάθην γηα φινπο ηνπ λαπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε 

πινία ίδηνπ ηχπνπ θαη κεγέζνπο θαη ίδηαο δξαζηεξηφηεηαο.  
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 Γελ πξνσζείηαη ε απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ ζηε λαπηηιία ζε φιεο ηηο ζπκβάζεηο. 

Δθηφο ηεο ζχκβαζεο CBA ηεο ITF, νη ππφινηπεο ζπκβάζεηο δελ θαίλεηαη λα 

πξνσζνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηε λαπηηθή εξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο 

«Οδεγίεο ηεο ΔΔ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο λαπηηθήο εξγαζίαο θαη ηελ αχμεζε ηεο 

λαπηηθήο απαζρφιεζεο ζηα θξάηε- κέιε ηεο ΔΔ». Τπάξρνπλ κάιηζηα πνιιέο 

πεξηπηψζεηο γπλαηθψλ πηπρηνχρσλ ησλ ΑΔΝ πνπ θαηαγγέιινπλ φηη νη λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ ηηο αηηήζεηο θαη ηα βηνγξαθηθά ηνπο, σζηφζν δελ ηηο θαινχλ 

ζε ζπλέληεπμε πνπ απνδεηθλχεη φηη ππάξρεη ζησπεξφο απνθιεηζκφο ησλ γπλαηθψλ απφ 

ηα λαπηηθά επαγγέικαηα ζηε ρψξα καο θαη κηα ρακέλε ίζσο επθαηξία κείσζεο ηνπ 

ειιείκκαηνο ησλ Διιήλσλ Αμησκαηηθψλ κειινληηθά.       

 Μεγάιεο δηαθνξέο εληνπίζηεθαλ ζηνλ φξν ηεο δηάξθεηαο ησλ λαπηνινγήζεσλ κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ζπκβάζεσλ λαπηηθήο εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

απνξξχζκηζε ηεο  λαπηηιηαθήο θαη λαπηηθήο αγνξάο θαη κάιηζηα ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο ησλ λαπηηθψλ (ζπρλέο 

λαπηνινγήζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ), ελψ ζε άιιεο (CBA ηεο ITF), ζπκβάιιεη ζηελ 

αχμεζε ηεο θφπσζεο θαη ηεο απνκφλσζεο. πλεπψο, νη ζπκβάζεηο CBA ηεο ITF θαη 

Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο (SEA) πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ζχκθσλα κε ηηο 

ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηεο MLC 2006 δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηα παξαπάλσ 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία ξπζκίδνληαη θαιχηεξα ζηελ ειιεληθή Δ, κε ηελ επηβνιή  

κέγηζηεο πεξηφδνπ λαπηνιφγεζεο θαη ειάρηζηεο παξακνλήο ζηελ μεξά.      

 Οη πκβάζεηο Ναπηηθήο Δξγαζίαο πξνηείλνπλ αιιά δελ επηβάιινπλ ζπγθεθξηκέλν 

αξηζκφ πιεξψκαηνο γηα ηελ αζθαιή επάλδξσζε ησλ πινίσλ ίδησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ζηα πινία απφ 3,000 έσο 5,999 gt , ν πξνηεηλφκελνο απφ ηνπο ITF/ 

ILO αξηζκφο πιεξψκαηνο είλαη 15-19 άηνκα, παξέρνληαο φκσο έηζη επειημία ζηνπο 

πινηνθηήηεο πινίσλ, ηδίσο ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο, λα κεηψλνπλ θαηά 4 άηνκα ην 

πξνζσπηθφ θαη ζπλεπψο ην θφζηνο επάλδξσζεο, απμάλνληαο ηελ θφπσζε ησλ 

λαπηηθψλ, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λαπηηθά αηπρήκαηα θαη εγθαηάιεηςε ηνπ 

επαγγέικαηνο. H επειημία απηή απνηειεί εκπφδην ζηελ επίηεπμε πγηνχο 

αληαγσληζκνχ, πην αζθαινχο θαη πνηνηηθήο λαπηηιίαο θαη αχμεζεο ηεο λαπηηθήο 

απαζρφιεζεο.      

 ε αληίζεζε κε ηελ ΔΔ ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ην δίθαην ηεο Διιάδαο,  

δελ παξέρνληαη ζαθείο ζπζηάζεηο θαη πιεξνθνξίεο σο πξνο ην δίθαην ηεο ρψξαο πνπ 

ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ δηθαζηηθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. χκθσλα κάιηζηα κε ηνλ  

Οξγαληζκφ «Seafarers’ Right» (2016), απηφ πνπ απνηειεί ζνβαξή αδπλακία είλαη φηη 

ζηηο ζπκβάζεηο δελ πξνζθέξνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ν 

λαπηηθφο γηα λα αληηκεησπίζεη δχζθνιεο ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επίιπζε ησλ 

δηαθνξψλ κε ηνλ πινηνθηήηε, ή θαη ηε δίσμή ηνπ ιφγσ ζαιάζζησλ αηπρεκάησλ, αθνχ 

κπνξεί λα ππάξμεη πνηληθνπνίεζε ηνπ λαπηηθνχ ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα  ISPS.  Ζ ΠΔΜΔΝ, φπσο αλαθέξζεθε, πξνεηδνπνηεί ηα κέιε 

ηεο λα κελ ππνγξάθνπλ ζπκβάζεηο φπνπ ε επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ξπζκίδεηαη απφ ην 

δίθαην ηξίηεο ρψξαο, ηδίσο θξαηψλ κε ζεκαίεο επθαηξίαο, π.ρ. Ληβεξία, Παλακά θιπ, 

θαζψο ζα ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο θαη άιιεο απψιεηεο γηα ηνλ λαπηηθφ.  
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 Γελ δηεπθξηλίδνληαη επαξθψο ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο θαη ησλ δχν 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ, σο πξνο ηηο απνδεκηψζεηο θαη ηηο πνηλέο ζε πεξίπησζε 

αζέηεζεο ησλ φξσλ ζε θάπνηα απφ ηηο ζπκβάζεηο. Οη πκβάζεηο  δελ αλαθέξνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ λαπηηθψλ, φπσο πξάηηνπλ κε ηα δηθαηψκαηά ηνπο (Belokas, 2013).  

    Οη πκβάζεηο Ναπηηθήο Δξγαζίαο «λέαο γεληάο» πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο MLC 2006, αδηακθηζβήηεηα πξνζθέξνπλ νκπξέια πξνζηαζίαο ςε όλουσ τουσ ναυτικοφσ 

και έχουν βελτιώςει  τισ  ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε 

πινία ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο - θπξίσο ιφγσ ησλ πνιχ απζηεξψλ ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο  

ζηνπο νπνίνπο ππνβάιινληαη ηα πινία - νη νπνίνη ρσξίο ηηο ζπκβάζεηο απηέο ζα ζπλέρηδαλ λα 

ππφθεηληαη ζηηο επαρζείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ηνπ παξειζφληνο. Δπεξεάδνπλ 

επίζεο αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ λαπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη 

κε ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ζηα λέα ππεξζχγρξνλα πινία ππφ εζληθέο ζεκαίεο 

θξαηψλ –κειψλ ηεο ΔΔ.      

   Τπάξρεη επίζεο κηα ηάζε βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο αληίιεςεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

λέσλ γηα ηα λαπηηθά επαγγέικαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο δείρλεη  ε αχμεζε ηεο δήηεζεο 

γηα ηηο λαπηηθέο ζρνιέο ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ε κείσζε  ηφζν ηεο δηαξξνήο ησλ 

ζπνπδαζηψλ απφ ηηο επξσπατθέο λαπηηθέο ζρνιέο, φζν θαη ηεο δηαξξνήο αμησκαηηθψλ απφ ηα 

πινία ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε “Manpower Report 2015”ησλ 

BIMCO/ICS (2016). Χζηφζν, γηα ηελ κεγάιε αλαηξνπή ηεο ηάζεο κείσζεο ηνπ 

λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηδίσο ζηηο ρψξεο ηεο  ΔΔ θαη ηελ Διιάδα, θαζψο θαη ζε άιιεο 

παξαδνζηαθέο ρψξεο ηνπ OECD πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφ πξφβιεκα ηφζν γήξαλζεο, φζν 

θαη ζπξξίθλσζεο ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπο, πέξα απφ ηηο βειηηψζεηο ζηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ, ηελ φπνηα πξνζέιθπζε ησλ λέσλ ζηα λαπηηθά 

επαγγέικαηα θαη ηελ κείσζε ηεο δηαξξνήο ησλ αμησκαηηθψλ απφ ηα πινία πνπ φλησο 

επέθεξαλ νη ζπκβάζεηο λαπηηθήο εξγαζίαο, απαηηνχληαη θαη άιιεο πην ηνικεξέο δξάζεηο, νη 

νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζην ακέζσο επφκελν θεθάιαην.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

Ζ παξνχζα εξγαζία κειέηεζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πκβάζεηο Ναπηηθήο Δξγαζίαο θαη 

ηελ επίδξαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζην πξφβιεκα ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο, δειαδή ηε 

ζπξξίθλσζε ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ην έιιεηκκα αμησκαηηθψλ πνπ ππάξρεη ζηελ 

επξσπατθή θαη ειιεληθή λαπηηιία.  

    Σα βαζηθφηεξα αίηηα κείσζεο ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Διιάδνο είλαη:  

α) ε παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ παγθφζκηα λαπηηιηαθή αγνξά πνπ σζεί ηνπο 

πινηνθηήηεο ζηελ αιιαγή ζεκαίαο, ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνθαζηζηνχλ ηνπο 

αθξηβφηεξνπο Δπξσπαίνπο λαπηηθνχο κε αιινδαπνχο λαπηηθνχο ρακεινχ θφζηνπο, αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη ρακειφηεξεο θαηάξηηζεο, β) ηα πςειά πνζνζηά δηαξξνήο δφθηκσλ 

αμησκαηηθψλ απφ ηα πινία θαη  ζπνπδαζηψλ απφ ηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαη γ) ε 

θνηλσληθή απαμίσζε ηνπ λαπηηθνχ επαγγέικαηνο πνπ είλαη απνηέιεζκα ησλ επαρζψλ  

ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο, θπξίσο ζηα ππνβαζκηζκέλα πινία ππφ ζεκαίεο επθαηξίαο 

πνπ επηθξαηνχζαλ γηα αξθεηέο δεθαεηίεο θαη ζπλέβαιιαλ ζηε κε πξνζέιθπζε ησλ λέσλ ζηα 

λαπηηθά επαγγέικαηα.   

    Ζ κείσζε ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ε έιιεηςε αμησκαηηθψλ δεκηνπξγεί ζνβαξφ 

πξφβιεκα γηα ηελ πγηή αλάπηπμε θαη βησζηκφηεηα ηεο δηαξθψο απμαλφκελεο επξσπατθήο,   

ειιελφθηεηεο, αιιά θαη παγθφζκηαο λαπηηιίαο, ηεο νπνίαο ζηφρνο είλαη λα ιεηηνπξγεί κε 

βάζε πνηνηηθά πξφηππα εξγαζίαο θαη επί ίζνηο φξνηο αληαγσληζκφ.  

    Οη ζπκβάζεηο λαπηηθήο εξγαζίαο πνπ κειεηήζεθαλ θαη ζπγθεθξηκέλα, ε ζπιινγηθή “Total 

Crew Cost”  CBA ηεο ITF, ε ειιεληθή ζπιινγηθή ζχκβαζε (Δ) πιεξσκάησλ θνξηεγψλ 

πινίσλ απφ 4,500 dwt θαη άλσ θαη ε Αηνκηθή χκβαζε Ναπηνιφγεζεο (SEA), θπξίσο ιφγσ 

ησλ απζηεξψλ ειέγρσλ εθαξκνγήο ζε φια ηα επίπεδα, έρνπλ βειηηψζεη ζε αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ, ηδίσο απηψλ πνπ 

εξγάδνληαη ζε πινία κε ζεκαίεο επθαηξίαο θαη έρνπλ ζπλεηζθέξεη, αξγά αιιά ζηαζεξά, ζηελ 

αλαηξνπή ηεο αξλεηηθήο θνηλσληθήο αληίιεςεο γηα ην λαπηηθφ επάγγεικα, φπσο θαίλεηαη απφ 

ηελ κείσζε ηεο δηαξξνήο αμησκαηηθψλ απφ ηα πινία, θαζψο θαη απφ ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο 

ηφζν γηα ηηο επξσπατθέο λαπηηθέο ζρνιέο, φζν θαη γηα ηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ 

ζηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, αλ θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ηεο βειηίσζεο ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηα λαπηηθά επαγγέικαηα δελ κπνξεί λα 

εθηηκεζεί απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, αιιά απαηηεί κηα άιιε κειέηε πνπ λα πξαγκαηεχεηαη ην 

ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα.   

    Πέξα φκσο απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηνπο λαπηηθνχο πνπ 

παξαηεξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκβάζεσλ λαπηηθήο εξγαζίαο, νη φξνη ησλ νπνίσλ 

δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηα πξφηππα εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο ησλ λαπηηθψλ πνπ νξίδεη ε  

MLC 2006, ε αλαηξνπή ηεο κεγάιεο αληζνξξνπίαο ζηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε θαηψηεξσλ 

λαπηηθψλ θαη  αμησκαηηθψλ πνπ πξνβιέπεηαη  απφ δηάθνξεο έγθξηηεο κειέηεο, φπσο απηή ηεο 

BIMCO/ ICS ην 2015, φηη ζα ζπλερηζηεί ζην κέιινλ ζηηο παξαδνζηαθέο λαπηηθέο ρψξεο ηνπ 
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OECD, ηδίσο ζηα θξάηε- κέιε ηεο ΔΔ, απαηηεί ηελ εθαξκνγή θαη άιισλ δξάζεσλ ζε δηεζλέο, 

επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν.  

    Πξνηεηλφκελεο δξάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βειηηψζνπλ πεξαηηέξσ ην θχξνο ησλ 

λαπηηθψλ επαγγεικάησλ θαη λα ακβιχλνπλ ηαπηφρξνλα ηηο δηαθνξέο  πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ 

ησλ ζπκβάζεσλ, ηδίσο ζηα θφζηε επάλδξσζεο, ψζηε  λα ππάξμεη νπζηαζηηθή αχμεζε ησλ 

ζέζεσλ λαπηηθήο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ θαη ηελ Διιάδα, κπνξεί λα είλαη νη παξαθάησ:   

1) Τπνρξεσηηθή ζπκβνιή ησλ πινηνθηεηψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο 

θαη ηεο δηα εξγαζηαθνχ βίνπ θαηάξηηζεο ζε εηδηθφ ηακείν ζε θάζε θξάηνο - ζεκαίαο πνπ έρεη 

επηθπξψζεη ηελ MLC 2006 θαη ζχλδεζε ησλ ζρνιψλ λαπηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ αγνξά 

λαπηηθήο εξγαζίαο.    

2) Δληαηηθνπνίεζε ησλ απζηεξψλ ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο ζηα πξφηππα ηεο MLC 2006 ζε 

φια ηα επίπεδα: θξάηε ιηκέλα, λενγλψκνλεο, ζεκαίεο, επηζεσξεηέο ITF/ ILO.  

3)  Σν Πηζηνπνηεηηθφ Ναπηηθήο Δξγαζίαο λα θαηαζηεί ππνρξεσηηθά «εκπνξηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ», ην νπνίν ζα είλαη απαξαίηεην γηα ηε λαχισζε ελφο πινίνπ. Ζ αμηνπιντα ηνπ 

πινίνπ, πξέπεη λα ζπλδεζεί  θαη κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ πιεξψκαηνο λα 

κεηαθέξεη κε αζθάιεηα ηα εκπνξεχκαηα ηνπ πειάηε ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο.  

4) Μείσζε ηεο κεγάιεο γξαθεηνθξαηίαο ζην πινίν κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηνπ paperless 

πινίνπ θαη απινπνίεζε φισλ ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο κε ηξφπν ψζηε λα 

γίλνπλ πην θηιηθνί πξνο ηνλ λαπηηθφ κε ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ e-learning γηα φια ηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ησλ λαπηηθψλ ζην πινίν. νη νπνίνη ζήκεξα  παξακέλνπλ 

πνιχπινθνη θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θφπσζε θαη ην άγρνο ησλ λαπηηθψλ.     

5) Μεγαιχηεξε επηθέληξσζε ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα κε ζπζηήκαηα θηλήηξσλ, 

εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα θάζε λαπηηθφ ζηελ εηαηξία πνπ εξγάδεηαη, 

ψζηε λα εμαιεηθηεί ην θαηλφκελν ηεο δηαξξνήο ησλ αμησκαηηθψλ θαη δνθίκσλ αμησκαηηθψλ 

θαη λα απμεζεί ε δηαηήξεζε εθπαηδεπκέλσλ λαπηηθψλ ζηα πινία  

6) Δθαξκνγή εληαίαο πεξηφδνπ λαπηνιφγεζεο γηα φινπο - κήλεο ζηε ζάιαζζα θαη κήλεο ζηελ 

μεξά-  θαη εληαίνπ βαζηθνχ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ (Βelokas, 2013) γηα ηηο δηάθνξεο 

εηδηθφηεηεο, π.ρ. ηεο TCC/ ITF.  Οη απνδνρέο ησλ λαπηηθψλ ζα «ρηίδνληαη» ζηε ζπλέρεηα κε 

βάζε ηελ απφδνζε, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ πξνυπεξεζία ζε αληίζηνηρα πινία, παξέρνληαο 

νηθνλνκηθά θίλεηξα (bonus) θαη θίλεηξα ζρεδηαζκνχ  θαξηέξαο, φπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο 

επηρεηξήζεηο ζηελ μεξά. Ο ζρεδηαζκφο θαξηέξαο – ζηε ζάιαζζα θαη κεηέπεηηα ζηελ μεξά- ζα 

πξνσζήζεη ηελ αχμεζε ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο, θαζψο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη λαπηηθνί ζπλδέεηαη κε ηε δηαξθή αλαδήηεζε κπάξθνπ θαη 

ηελ αλαζθάιεηα θαη δπζθνιία απφθηεζεο κηαο αμηνπξεπνχο θαη ζηαζεξήο  θαξηέξαο ζηε 

ζάιαζζα.        
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7) Δθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ζηα Γπκλάζηα θαη Λχθεηα ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο ΔΔ  θαη 

θίλεηξα πξνζέιθπζεο λέσλ ζηηο λαπηηθέο ζρνιέο, αληί γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ 

ζρνιψλ, φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα ζε πνιιά θξάηε- κέιε ηεο ΔΔ.  

8) Τπνρξεσηηθή εθαξκνγή  ηακείσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο λαπηηθψλ ζε φια ηα θξάηε- κέιε 

ηεο χκβαζεο MLC 2006, ψζηε νη πινηνθηήηεο λα αληαγσλίδνληαη επί  ίζνηο φξνηο ζηελ 

αξέλα ηεο παγθφζκηαο λαπηηιίαο θαη λα εμαιεηθζνχλ ηα θαηλφκελα, φπσο ηνπ «εζληθνχ 

κνλνςσλίνπ» θαη ηεο «ηερλεηήο αλεξγίαο» ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ ζε πινία ζπκβεβιεκέλα 

κε ην ΝΑΣ, αιιά θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπληαμηνδνηήζεηο ησλ λαπηηθψλ 

θαη ζπλδένληαη κε ηηο πνιηηηθέο ηνπ ΝΑΣ, φπσο ήδε έρεη ζπδεηεζεί.       

9) Μεηαθνξά θάπνησλ Οδεγηψλ (Μέξνο Β’)  ζε θαλνληζκνχο (Μέξνο Α’) ηνπ Κψδηθα ηεο 

MLC 2006, ψζηε απηνί λα εθαξκνζηνχλ σο ππνρξεσηηθνί φξνη ζηηο ζπκβάζεηο λαπηηθήο 

εξγαζίαο, εηδηθά νη Οδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ αξηζκφ πιεξψκαηνο γηα θάζε ηχπν θαη 

κέγεζνο πινίνπ, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, δηαηξνθήο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ λαπηηθψλ, 

δεδνκέλνπ  φηη  γηα ηηο ζπλζήθεο δηακνλήο (ρψξνη, θνηηψλεο,  θιπ) εθαξκφδνληαη θαη άιιεο 

ζπλζήθεο ηνπ ILO γηα πινία θαηαζθεπήο πξν ηεο 4
εο

 Ηνπιίνπ 2014. πσο ήδε αλαθέξζεθε, νη 

επηθξηηέο ηεο ζχκβαζεο MLC 2006 ηνλίδνπλ φηη πνιιά ζεκαληηθά δεηήκαηα, φπσο π.ρ. ν 

θιηκαηηζκφο, ε εξκελεία ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο φηαλ ηα πεξηζζφηεξα ηξφθηκα είλαη 

θαηεςπγκέλα ή ν αξηζκφο ησλ αλψηαησλ ππεξσξηψλ αλά κήλα θιπ., βξίζθνληαη ζην κε 

ππνρξεσηηθφ Μέξνο Β’ ηεο χκβαζεο.           

10) Πιήξεο αλαδηάξζξσζε θαη αλαβάζκηζε ηεο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα, ψζηε ε 

ρψξα καο  λα θαηαζηεί  ρψξα- πξνκεζεπηήο αμησκαηηθψλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζεκαληηθνχ 

ειιείκκαηνο αμησκαηηθψλ πνπ πξνβιέπεηαη φηη ζα ζπλερηζηεί ζην κέιινλ φρη κφλν ζε 

επξσπατθφ, αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνπο εμήο 

ηξφπνπο: 

α) ηε δεκηνπξγία πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο «Σop Up» Αμησκαηηθψλ ζηηο ΑΔΝ γηα ηνπο 

έκπεηξνπο θαηψηεξνπο λαπηηθνχο, απνθνίηνπο ηερληθήο λαπηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα 

ηνπο απνθνίηνπο ησλ ΣΔΗ, π.ρ. κεραλνιφγνπο, ειεθηξνιφγνπο, θιπ.. Σέηνηα πξνγξάκκαηα 

εθαξκφδνληαη  επί ζεηξά εηψλ κε επηηπρία ζηηο λαπηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο ζρνιέο  δηεζλψο.    

β) ηελ ίδξπζε ηδησηηθήο λαπηηθήο αθαδεκίαο / παλεπηζηεκίνπ ζηελ Διιάδα γηα ηελ 

απνξξφθεζε ηνπ πιενλάδνληνο αξηζκνχ ππνςεθίσλ πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

θαη ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα δερηεί ην ππν-ρξεκαηνδνηνχκελν ειιεληθφ ζχζηεκα ησλ 

ΑΔΝ.  

γ) ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ησλ ΑΔΝ κε επαξθή θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε 

ή θαη κεξηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, κε ηε ρξήζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζε φια ηα καζήκαηα, ηελ πξφζιεςε θαζεγεηψλ θαη ηε ζχλδεζε ησλ ΑΔΝ κε 

ηελ αγνξά λαπηηθήο εξγαζίαο.    
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11) Σελ πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ ειιελφθηεησλ πινίσλ ζηελ Διιεληθή ζεκαία κε ηελ   

εμπγίαλζε ησλ ρξφλησλ πξνβιεκάησλ ηεο, φπσο ε γξαθεηνθξαηία θαη κε ηελ παξνρή 

θηλήηξσλ ζηνπο πινηνθηήηεο ψζηε λα απμεζνχλ νη ζέζεηο εξγαζίαο ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ.  

    Δηδηθά γηα ηε ρψξα καο  πνπ δηαζέηεη έλαλ κεγάιν ειιελφθηεην πνληνπφξν ζηφιν, ε 

αχμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί γξήγνξα 

εθαξκφδνληαο έλα ηνικεξφ κέηξν πνπ πξνηείλεη ε Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ, απηφ ηεο 

ππνθαηάζηαζεο ησλ μέλσλ λαπηηθψλ απφ Έιιελεο, ην νπνίν φκσο πξνυπνζέηεη ηελ 

θαηάξγεζε ησλ ειιεληθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο πιήξνπο πηνζέηεζεο ηεο 

Αηνκηθήο χκβαζεο Ναπηνιφγεζεο, ε νπνία επηθπξψζεθε ην 2013, εθαξκφδνληαο ην 

κηζζνινγηθφ θιηκάθην ηεο ζχκβαζεο CBA/ TCC ηεο ITF ή θάπνην άιιν βειηησκέλν. ηνλ 

Πίλαθα 7.1 ζπλνςίδνληαη ηα απνηειέζκαηα δηαθφξσλ ζελαξίσλ πνπ  ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνθχπηνπλ ην 2016, εάλ εθαξκφδνληαλ νη πξνηάζεηο ηεο κειέηεο «Δλίζρπζε ηεο 

απαζρφιεζεο θαηνίθσλ Διιάδνο ζηελ πνληνπφξν λαπηηιία» ηεο ΗΟΒΔ (2014).  

Πίλαθαο 7.1 

Τπνθαηάζηαζε μέλσλ απφ Έιιελεο λαπηηθνχο ζηνλ ειιελφθηεην ζηφιν (δηάθνξα 

ζελάξηα) 
 

Αξηζκφο 

πινίσλ 

 

Θέζεηο 

ππνθαηάζηαζεο / 

πινίν 

Νέεο ζέζεηο 

λαπηηθήο εξγαζίαο 

Μ.Ο κηζζνχ / 

λαπηηθφ ζε Δπξψ 

Δηήζην λαπηηθφ 

εηζφδεκα ζε  επξψ 

ελάξην Α: ππνθαηάζηαζε 2 αμησκαηηθψλ θαη 8 θαηψηεξσλ λαπηηθψλ ζηνλ ειιελφθηεην ζηφιν 

3,885 10 38,850 3,000** 1,65 δηο 

ελάξην Β: πιήξεο ππνθαηάζηαζε μέλσλ απφ Έιιελεο λαπηηθνχο ζηα ειιελφθηεηα πινία 

3,885 23* 89,355 3,000** 2,68 δηο 

ελάξην Γ: ππνθαηάζηαζε μέλσλ απφ Έιιελεο λαπηηθνχο ζηνλ ζηφιν ππφ ειιεληθή ζεκαία 

798 9* 7,182 3,000** 215,4 εθαη 
Πεγή: Τπνινγηζκνί Υαηδή, 2016,  ζηνηρεία (*) απφ κειέηε ΗΟΒΔ (2014)   

(* ππνινγηζκφο ΗΟΒΔ/ ** ππνινγηζκφο ΗΟΒΔ κε βάζε ηελ κηζζνινγηθή θιίκαθα ηεο TCC/ ITF) 

 

    Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, θαίλεηαη θαζαξά ε αχμεζε ησλ 

ζέζεσλ  λαπηηθήο απαζρφιεζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ ππνθαηάζηαζε 

ησλ μέλσλ απφ Έιιελεο λαπηηθνχο ζηα ειιελφθηεηα θαη ειιεληθά πινία κε βάζε δηάθνξα 

ζελάξηα. ην ζελάξην Α, ε ππνθαηάζηαζε 10 μέλσλ απφ Έιιελεο λαπηηθνχο ζε θάζε πινίν 

ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ζα επέθεξε αχμεζε 38,850 ζέζεσλ  λαπηηθήο απαζρφιεζεο, ελψ 

ζην ζελάξην Β, ε πιήξεο ππνθαηάζηαζε ησλ μέλσλ λαπηηθψλ απφ Έιιελεο ζηνλ ειιελφθηεην 

ζηφιν ζα επέθεξε αχμεζε 89,355 ζέζεσλ.  Σέινο, ην ζελάξην Γ, ην νπνίν πξαγκαηεχεηαη ηελ 

ππνθαηάζηαζε ησλ μέλσλ λαπηηθψλ απφ Έιιελεο κφλνλ ζηα ππφ ειιεληθή ζεκαία πινία, ζα 

επέθεξε  αχμεζε 7,182 ζέζεσλ λαπηηθήο απαζρφιεζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη αξηζκνί 

ηνπ Πίλαθα 7.1 δείρλνπλ ηα άκεζα απνηειέζκαηα (ζέζεηο εξγαζίαο θαη λαπηηθφ εηζφδεκα) 

απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ ζελαξίσλ. Δάλ φκσο ιεθζεί ππφςε φηη ε θάζε ζέζε 

λαπηηθήο εξγαζίαο ζην πινίν δεκηνπξγεί άιιεο 2,77 ζέζεηο εξγαζίαο ζηηο επηρεηξήζεηο ζηελ 

μεξά, θαζψο θαη φηη ην λαπηηθφ εηζφδεκα απμάλεη έκκεζα, ιφγσ ησλ πνιιαπιαζηαζηψλ, πνιχ 

πεξηζζφηεξν ην εζληθφ εηζφδεκα, θαηαλνεί θαλείο φηη ηα νθέιε ηεο Διιάδνο απφ ηελ 
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εθαξκνγή θάπνηνπ εθ ησλ αλσηέξσ ζελαξίσλ,  ζα είλαη πνιιαπιά θαη ιίαλ ζεκαληηθά γηα ηε 

ρψξα καο.  

    Ζ κειέηε ηεο ΗΟΒΔ, αλ θαη απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν δηαπξαγκάηεπζεο ησλ Διιήλσλ 

εθνπιηζηψλ κε ηελ Κπβέξλεζε ηεο ρψξαο, ε ςήθηζε ηεο θαηάξγεζεο ησλ ΔΔ απφ ην 

ειιεληθφ θνηλνβνχιην ζεσξείηαη ππεξβνιηθά θηιφδνμνο ζηφρνο, ιφγσ ηνπ πνιηηηθνχ θφζηνπο 

θαη ησλ κεγάισλ θαη καθξψλ αληηπαξαζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη κεηαμχ ηεο Κπβέξλεζεο 

θαη ηεο Π.Ν.Ο. θαη ησλ κειψλ ηεο. 

    Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαζψο νινθιεξψλεηαη ε παξνχζα εξγαζία, ππήξμε λέα ζπλάληεζε 

ζηηο 30 Ματνπ 2016, κεηαμχ ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ θαη ηεο Παλειιήληαο 

Ναπηηθήο Οκνζπνλδίαο,  γηα ηελ επαλέλαξμε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζπλνκνιφγεζεο λέαο 

Δ πιεξσκάησλ θνξηεγψλ πινίσλ απφ 4,500 dwt θαη άλσ.  Ζ ΔΔΔ πξφηεηλε ηελ ππνγξαθή 

λέαο πιινγηθήο χκβαζεο Πιεξσκάησλ, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζε «δηεζλείο θαλφλεο 

αληαγσληζκνχ» θαη ζηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδεη ε πιινγηθή  χκβαζε (CBA) ηεο Γηεζλνχο 

Οκνζπνλδίαο Δξγαδνκέλσλ ζηηο Μεηαθνξέο (ITF). Αλ θαη είλαη δχζθνιν λα πξνβιέςεη 

θαλείο ηελ έθβαζε ηεο ππφζεζεο  απηήο, σζηφζν ππάξρεη έλα πνιχ ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηνλ  

ηνκέα ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα, θαζψο ην πξνηεηλφκελν παθέην ηεο ΔΔΔ 

πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ζέζεσλ λαπηηθήο απαζρφιεζεο ζε Έιιελεο 

λαπηηθνχο ζηνλ ειιελφθηεην ζηφιν (Liberal, 2016).  

     Πέξα φκσο απφ ηελ εμέιημε απηή, ν ζπλδπαζκφο θάπνησλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο, 

π.ρ. ε ππνρξεσηηθή ρξήζε ελφο βαζηθνχ κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ γηα ηηο Αηνκηθέο πκβάζεηο  

πνπ ζπλνκνινγνχληαη κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε ζε θάζε θξάηνο- κέινο,  χκβαζε 

Ναπηνιφγεζεο (SEA), ην νπνίν ζα εληζρχεηαη κε θίλεηξα απφδνζεο ζηελ εξγαζία θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο δηαδνρήο ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν, ν νπνίνο ζα πεξηιακβάλεη  ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαξηέξαο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαηψηεξσλ έκπεηξσλ λαπηηθψλ κε πξνγξάκκαηα “top up” 

κε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αχμεζε ηεο κεηαθίλεζήο ηνπο ζηηο ηάμεηο ησλ 

αμησκαηηθψλ, θαζψο θαη ε αλαβάζκηζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΑΔΝ  ψζηε λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ άξηηα εθπαηδεπκέλσλ αμησκαηηθψλ θαη ε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηελ παγθφζκηα αγνξά εξγαζίαο, ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηζρπξά 

θίλεηξα φρη κφλνλ πξνζέιθπζεο θαη δηαηήξεζεο ηνπ λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ΔΔ θαη 

ηεο Διιάδαο, αιιά θαη ζεκαληηθήο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ηνπο ζην κέιινλ. Δηδηθά δε ζηελ  

θαηεγνξία ησλ αμησκαηηθψλ, ε ρψξα καο ζα κπνξνχζε λα θαηαζηεί ζεκαληηθή ρψξα- 

πξνκεζεπηήο αμησκαηηθψλ. 

     Οη εκπιεθφκελνη θνξείο ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη ε 

αχμεζε ηεο λαπηηθήο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ θαη ηελ Διιάδα απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα, 

ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ βησζηκφηεηα κηαο αζθαινχο θαη πνηνηηθήο επξσπατθήο θαη 

ειιεληθήο λαπηηιίαο, φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ησλ ιαψλ ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο 

ΔΔ. Δάλ δελ εθαξκνζηνχλ άκεζα δηαξζξσηηθά κέηξα γηα λα επέιζεη ηζνξξνπία ζην ηζνδχγην 

ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο λαπηηθήο εξγαζίαο θαη ζπλερηζηεί ε ηάζε ζπξξίθλσζεο ηνπ 

λαπηεξγαηηθνχ δπλακηθνχ  ηεο ΔΔ θαη ηεο Διιάδαο, ζα ππάξμνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηφζν 
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γηα ηελ επξσπατθή, φζν θαη γηα ηελ ειιεληθή λαπηηιία, αθνχ ζηαδηαθά ζα ραζνχλ νξηζκέλα 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εκπεηξία, ηελ άξηηα θαηάξηηζε θαη 

ηελ ηερλνγλσζία ησλ Δπξσπαίσλ θαη Διιήλσλ λαπηηθψλ θαη αμησκαηηθψλ. Θα ραζεί φκσο 

θαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο άξξεηεο γλψζεο πνπ ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηνπο Έιιελεο 

λαπηηθνχο θαη αμησκαηηθνχο θαη ε νπνία ζπλέβαιιε θαηαιπηηθά ζηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμε 

ηεο ειιελφθηεηεο λαπηηιίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ λαπηηιηαθνχ πιέγκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

EΛΛΖΝΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ 

Βιάρνο, Γ. (2015). Γηεζλήο Ναπηηιηαθή Πνιηηηθή. Αζήλα: ηακνχιεο 

Γεσξγαληφπνπινο, Δι. & Βιάρνο Γ.Π., (2003). Ναπηηιηαθή Οηθνλνκηθή. Πεηξαηάο: Σδέτ & 

Σδέτ Διιάο 

Γνπιηέικνο, Α. (2001). Η δηνίθεζε ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο παξαγσγήο ζηηο λαπηηιηαθέο 

επηρεηξήζεηο. Αζήλα: ηακνχιεο  

Γνπιηέικνο, Α. (2004). Management Ναπηηιηαθώλ Δπηρεηξήζεσλ (Σφκνο Α’). Αζήλα: 

ηακνχιεο 

Γνπιηέικνο, Α. (2005). Η Σηξαηεγηθή ησλ Διιεληθώλ Ναπηηιηαθώλ Δπηρεηξήζεσλ. Αζήλα: 

ηακνχιεο 

Θενδσξφπνπινο,  ., Λεθάθνπ, Μ. & Πάιιεο, Α. (2006). Δπξσπατθέο Πνιηηηθέο γηα ηε 

Ναπηηιία (1ε έθδνζε).  Αζήλα: Σππσζήησ - Γηψξγνο Γαξδάλνο 

Θενηνθάο, Γ. (2011). Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε λαπηηιηαθώλ επηρεηξήζεσλ (1ε έθδνζε). Αζήλα: 

Αιεμάλδξεηα 

Θενηνθάο, Γ., Λεθάθνπ, Μ., Πάιιεο, Θ., πξηφπνπινο, Θ. & Σζακνπξγθέιεο, Γ. (2008). 

Διιεληθή Ναπηηιία, Απαζρόιεζε θαη Αληαγσληζηηθόηεηα. Σηξαηεγηθέο απαζρόιεζεο 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ (1ε έθδνζε). Αζήλα: Gutenberg 

Θενηνθάο, Γ. & Υαξιαχηε, Σ. (2007). Έιιελεο  Δθνπιηζηέο θαη Ναπηηιηαθέο Δπηρεηξήζεηο  – 

Οξγάλσζε, δηνίθεζε θαη ζηξαηεγηθέο. Αζήλα: Αιεμάλδξεηα 

Κσζηαγηφιαο, Π & Υισκνχδεο, Κ. (2011). Γηαρείξηζε Πνηόηεηαο θαη Αζθάιεηαο ζηηο 

Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. Αζήλα: Παπαδήζεο 

Μπεγιέξεο, Φ. (2011). Η Ναπηηιία Κύθινπο Κάλεη. Αζήλα: Παηάθεο 

Μπισλφπνπινο, Γ. (2012). Γεκόζην θαη Ιδησηηθό Ναπηηθό Γίθαην (2ε έθδνζε). Αζήλα: 

ηακνχιεο 

ΞΔΝΟΓΛΩΑ ΒΗΒΛΗΑ 

Montana, P. & Charnov,B. (2002). Μάλαηδκελη (3ε έθδνζε). Αζήλα: Κιεηδάξηζκνο 

Stopford, M. (2009). Maritime Δconomics (3rd edition). New York: Routledge 

 

 



108 
 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ ΠΖΓΔ 

Βαξειά, Α. & Βιαρέα, Ρ. (ρ.ε). Νενιφγεζε Πινίσλ σο Κεθαιαίσλ Δμσηεξηθνχ. Δκπνξηθφ 

Γίθαην. Παλεπηζηήκην Αζελώλ. Αλαθηήζεθε 15 Απξηιίνπ 2015, απφ  

http://emporiko.law.uoa.gr/Niologisiploionoskefalaioneksoterikou.pdf 

Belokas, A. (2013, Μάτνο 8). Will ILO MLC deliver as promised? In Analysis & Opinions. 

Safety at Sea. Αλαθηήζεθε 20 Ματνπ 2016, απφ http://www.safety4sea.com/will-ilo-mlc-

deliver-as-promised/ 

Βεληάκεο γηα Αηνκηθέο πκβάζεηο Ναπηηθψλ. News in Gr. Αλαθηήζεθε 23 Μαξηίνπ 2016, 

απφ http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231325416 

BIMCO/ICS Manpower Report Predicts Potential Shortage of Almost 150,000 Officers by 

2025. Industry responds. Safety at Sea. Αλαθηήζεθε 20 Ματνπ 2016, απφ 

http://www.safety4sea.com/ship-operator-warns-shortage-of-officers-could-increase-

competition/ 

BIMCO (2015). BIMCO / ICS Manpower Report 2015: preliminary results of new seafarer 

survey shows majority are content with life at sea. Αλαθηήζεθε 18 Ματνπ 2016, απφ 

https://www.bimco.org/News/2015/04/13_Manpower_2015_prelim_results.aspx 

Γξαθείν Δπξέζεσο Ναπηηθήο Δξγαζίαο - ΓΔΝΔ (2016).  Γειηία Ναπηνιφγεζεο 2013, 2014 & 

2015. Αλαθηήζεθε 28 Μαξηίνπ, απφ http://www.generg.gr/index.php/%CF%83%CF%84% 

Γελ βξίζθνπλ εηαηξείεο γηα λα κπαξθάξνπλ νη γπλαίθεο απφθνηηεο ησλ ΑΔΝ (2015, 

Ηαλνπάξηνο 22). Αζελατθό Πξαθηνξείν Δηδήζεσλ.  Αλαθηήζεθε 23 Απξηιίνπ 2016, απφ  

http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/48655/den-vriskoun-etaireies-gia-na-

barkaroun-oi-gynaikes-apofoites-ton-aen 

Drewry Maritime Research (2015, Ηνχληνο 24). Shortage of Ship Officer crew receding. Safety 

at Sea. Αλαθηήζεθε 8 Απξηιίνπ 2016, απφ http://www.safety4sea.com/shortage-of-ship-

officer-crew-receding-24478 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή - ΔΛ.ΣΑΣ  (2016, Φεβξνπάξηνο 24). ∆ειηίν Τύπνπ. 

Απνηειέζµαηα απνγξαθήο εµπνξηθψλ πινίσλ θαη πιεξσµάησλ ηεο 20εο επηεµβξίνπ 2014. 

Αλαθηήζεθε 6 Απξηιίνπ 2016, απφ 

http://air.euro2day.gr/cov/EL/ELSTAT_ploia_nautikoi_2014.pdf 

Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή – ΔΛ.ΣΑΣ (2016, Φεβξνπάξηνο 26). Ναπηνινγεζέληεο Έιιελεο 

λαπηηθνί, 2010 – 2015. Γειηίν Τύπνπ. Αλαθηήζεθε 24 Μαξηίνπ 2016, απφ 

http://www.statistics.gr/documents/20181/c6db47f1-9aa9-4c92-b31a-791cc1bb4453 

Έλσζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ (2015). Δηήζηα Έθζεζε Διιήλσλ Δθνπιηζηψλ 2014-2015. 

Αλαθηήζεθε 12 Μαξηίνπ 2016, απφ  http://www.hsa.gr 

http://emporiko.law.uoa.gr/Niologisiploionoskefalaioneksoterikou.pdf
http://www.safety4sea.com/will-ilo-mlc-deliver-as-promised/
http://www.safety4sea.com/will-ilo-mlc-deliver-as-promised/
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231325416
http://www.safety4sea.com/ship-operator-warns-shortage-of-officers-could-increase-competition/
http://www.safety4sea.com/ship-operator-warns-shortage-of-officers-could-increase-competition/
https://www.bimco.org/News/2015/04/13_Manpower_2015_prelim_results.aspx
http://www.generg.gr/index.php/%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/48655/den-vriskoun-etaireies-gia-na-barkaroun-oi-gynaikes-apofoites-ton-aen
http://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/ergasiaka/48655/den-vriskoun-etaireies-gia-na-barkaroun-oi-gynaikes-apofoites-ton-aen
http://www.safety4sea.com/shortage-of-ship-officer-crew-receding-24478
http://www.safety4sea.com/shortage-of-ship-officer-crew-receding-24478
http://air.euro2day.gr/cov/EL/ELSTAT_ploia_nautikoi_2014.pdf
http://www.statistics.gr/documents/20181/c6db47f1-9aa9-4c92-b31a-791cc1bb4453
http://www.hsa.gr/


109 
 

Έξεπλα ηεο Καηάζηαζεο ησλ ΑΔΝ ηεο Διιάδαο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο (ΟΠΑ) 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο Δπγελίδνπ, 2012. Τν Βήκα. Αλαθηήζεθε 27 Απξηιίνπ 2016, 

απφ http://www.tovima.gr/files/1/2013/03/07/Sinenteuksi_Typou_7-3-2013.pdf 

Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο (2011, Φεβξνπάξηνο 9). πιινγηθή 

χκβαζε Δξγαζίαο Πινηάξρσλ θαη πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο Πιεξσκάησλ θνξηεγψλ 

πινίσλ απφ 4500 tdw θαη άλσ. Σεχρνο Β’, Αξ. Φχιινπ 123. ΠΔΠΔΝ site. Αλαθηήζεθε 19 

Απξηιίνπ 2016, απφ, 

http://www.pepen.gr/pagesgr/sse/sse2011/SSEPONTOPORA%20PORTHMEIA%202010.pdf 

Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο (2014, επηέκβξηνο 8). Σεχρνο Α, 

Φχιιν 188. Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/35 (Σξνπνπνηήζεηο ηεο Μαλίιαο). YEN 

site.Αλαθηήζεθε 1 Ματνπ 2016, απφ   http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=28877 

Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο (2013, Ηνχιηνο 5). Σεχρνο Β’. Αξ. 

Φχιινπ 1671 5. Καλνληζκφο γηα ηελ εθαξκνγή απαηηήζεσλ ηεο χκβαζεο Ναπηηθήο 

Δξγαζίαο, 2006 ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο θαη Δπηθχξσζε ηεο χκβαζεο 

Ναπηνιφγεζεο. Hellenic Coast Guard. Αλαθηήζεθε 6 Απξηιίνπ 2016, απφ 

http://www.hcg.gr/sites/default/files/docs/archive/yaFek1671y2013.pdf 

Maritime Injury Guide organization (2014, Αχγνπζηνο 13). Fatigue Aboard Ships Still Major 

Safety Issue For Maritime Industry. Company site. Αλαθηήζεθε 10 Απξηιίνπ, 2016, απφ 

http://www.maritimeinjuryguide.org/blog/fatigue-aboard-ships-still-major-safety-issue-

maritime-industry/ 

Fitch Ratings. (2015, Γεθέκβξηνο 10). Global Shipping Outlook Cut to Negative. Company 

site.Αλαθηήζεθε 22 Μαξηίνπ 2016, απφ https://www.fitchratings.com/site/fitch-

home/pressrelease?id=996432 

Japan International Transport Institute (JITI) & The Nippon Foundation (2010, Μάτνο). A 

Study on the “Future Global Supply and Demand for Seafarers and Possible Measures to 

Facilitate Stakeholders to Secure a Quantity of Quality Seafarers”. JTERC. Organization 

Japan site. Αλαθηήζεθε 22 Απξηιίνπ 2016, απφ 

http://www.jterc.or.jp/english/kokusai/conferences/pdf/100511_03-2.pdf 

ILO (ρ.ε.) Maritime Labour Convention, 2006. Maritime Labour Conference. ILO site. 

Αλαθηήζεθε 15 Μαξηίνπ 2016, απφ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

normes/documents/normativeinstrument/wcms_090250.pdf 

International Labour Organization –ILO (ρ.ε.). ILO site. Aλαθηήζεθε 20 Μαξηίνπ 2016, απφ   

http://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/shipping-ports-fisheries-inland-

waterways/lang--en/index.htm 

International Transport Workers’ Federation – ITF (2015). ITF UNIFORM "TCC" 

COLLECTIVE AGREEMENT For Crews on Flag of Convenience Ships 1 January 2015-

http://www.tovima.gr/files/1/2013/03/07/Sinenteuksi_Typou_7-3-2013.pdf
http://www.pepen.gr/pagesgr/sse/sse2011/SSEPONTOPORA%20PORTHMEIA%202010.pdf
http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=28877
http://www.hcg.gr/sites/default/files/docs/archive/yaFek1671y2013.pdf
http://www.maritimeinjuryguide.org/blog/fatigue-aboard-ships-still-major-safety-issue-maritime-industry/
http://www.maritimeinjuryguide.org/blog/fatigue-aboard-ships-still-major-safety-issue-maritime-industry/
https://www.fitchratings.com/site/fitch-home/pressrelease?id=996432
https://www.fitchratings.com/site/fitch-home/pressrelease?id=996432
http://www.jterc.or.jp/english/kokusai/conferences/pdf/100511_03-2.pdf
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
http://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/shipping-ports-fisheries-inland-waterways/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/industries-and-sectors/shipping-ports-fisheries-inland-waterways/lang--en/index.htm


110 
 

2017. ITF site. Αλαθηήζεθε 6 Απξηιίνπ 2016, απφ 

http://www.itfseafarers.org/files/seealsodocs/33560/itfuniformtcccba20122014.pdf 

International Transport Workers’ Federation – ITF (ρ.ε). STCW A GUIDE FOR 

SEAFARERS - Taking into account the 2010 Manila amendments. ITF site. Αλαθηήζεθε 26 

Μαξηίνπ 2016, απφ http://www.mptusa.com/pdf/STCW_guide_english.pdf 

ΗΟΒΔ: πάλσ απφ 300 ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ε λαπηηιία (2014, 

Ηνχληνο 10). Zougla Port. Αλαθηήζεθε 27 Μαξηίνπ 2016, απφ 

http://www.zougla.gr/zouglaport/pantoporos/article/iove-pano-apo-300-xiliades-8esis-

ergasies-mpori-na-dimiourgisi-i-naftilia 

ITF (ρ.ε.). UNIFORM "TCC" COLLECTIVE AGREEMENT (CBA). For Crews on Flag of 

Convenience Ships, 1 January 2015-2017. ITF site. Αλαθηήζεθε 25 Απξηιίνπ 2016, απφ . 

http://www.itfseafarers.org/files/seealsodocs/33560/itfuniformtcccba20122014.pdf 

Κνξξέο, Α. (2012, Ηαλνπάξηνο 31). Μειέηε Δπάξθεηαο ησλ Διιήλσλ Αμησκαηηθψλ γηα ηελ 

Δπάλδξσζε ηεο Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο ησλ Διιήλσλ Αμησκαηηθψλ. Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

(Γηα Λνγαξηαζκφ ηνπ Ναπηηθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο. Ναπηηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο. 

Αλαθηήζεθε 18 Απξηιίνπ 2016, απφ 

http://www.nee.gr/downloads/171Adequacy%20of%20Greek%20marine%20officers.pdf 

Lavelle, J.(2014). The Maritime Labour Convention 2006: International labour law redefined  

(e- book). New York: Routledge.  Αλαθηήζεθε 28 Ματνπ, 2016, απφ  

https://books.google.gr/books?id=A45WAgAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=The+ma

ritime+Labour+Convention+International+Labour+Law+Redefined&source=bl&ots=miEQIa

q4Px&sig 

Maritime Labour Convention 2006 Update (2014, Μάξηηνο). Bentleys co site. Αλαθηήζεθε 22 

Ματνπ, 2016, απφ  

http://www.bentleys.co.uk/assets/articles/personalInjuryUpdate/March%202014/maritimeLab

ourConvention2006Update.html 

Maritime Labour Organization -ILO. (2015). Maritime Labour Convention,2006  (MLC, 

2006). Frequently Asked Questions (FAQ), 4th edition. Geneva: International Labour Office. 

ILO site. Αλαθηήζεθε 13 Μαξηίνπ 2016, απφ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_238010.pdf 

Μεηψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ λαπηηθψλ. Naftemporiki. Αλαθηήζεθε 15 Μαξηίνπ 2016, 

απφ http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1070923/meionetai-to-pososto-ton-ellinon-

nautikon 

Moore Stephens: Ship Operating Costs Going Up(2015, Οθηψβξηνο 30). World Maritime 

News. Αλαθηήζεθε 3 Ηνπλίνπ 2016, απφ 

http://www.itfseafarers.org/files/seealsodocs/33560/itfuniformtcccba20122014.pdf
http://www.mptusa.com/pdf/STCW_guide_english.pdf
http://www.zougla.gr/zouglaport/pantoporos/article/iove-pano-apo-300-xiliades-8esis-ergasies-mpori-na-dimiourgisi-i-naftilia
http://www.zougla.gr/zouglaport/pantoporos/article/iove-pano-apo-300-xiliades-8esis-ergasies-mpori-na-dimiourgisi-i-naftilia
http://www.itfseafarers.org/files/seealsodocs/33560/itfuniformtcccba20122014.pdf
http://www.nee.gr/downloads/171Adequacy%20of%20Greek%20marine%20officers.pdf
https://books.google.gr/books?id=A45WAgAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=The+maritime+Labour+Convention+International+Labour+Law+Redefined&source=bl&ots=miEQIaq4Px&sig
https://books.google.gr/books?id=A45WAgAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=The+maritime+Labour+Convention+International+Labour+Law+Redefined&source=bl&ots=miEQIaq4Px&sig
https://books.google.gr/books?id=A45WAgAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=The+maritime+Labour+Convention+International+Labour+Law+Redefined&source=bl&ots=miEQIaq4Px&sig
http://www.bentleys.co.uk/assets/articles/personalInjuryUpdate/March%202014/maritimeLabourConvention2006Update.html
http://www.bentleys.co.uk/assets/articles/personalInjuryUpdate/March%202014/maritimeLabourConvention2006Update.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_238010.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_238010.pdf
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1070923/meionetai-to-pososto-ton-ellinon-nautikon
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1070923/meionetai-to-pososto-ton-ellinon-nautikon


111 
 

http://worldmaritimenews.com/archives/175277/moore-stephens-ship-operating-costs-going-

up/ 

“Μπνθφξ” ζηε Ναπηηιία γηα ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο (2014, Ηνχληνο 13). Reporter .gr. 

Αλαθηήζεθε 14 Ματνπ 2016, απφ http://www.reporter.gr/Eidhseis/%CE%9Daytilia/242958-

Mpofor-sth-%CE%9Daytilia-gia-tis-syllogikes-symbaseis 

Νέα πξφηαζε γηα αηνκηθέο ζπκβάζεηο ζηα πινία (2013, Απξίιηνο 24). To Βήκα. Αλαθηήζεθε 

28 Μαξηίνπ 2016, απφ http://www.tovima.gr/society/article/?aid=509565 

Νέα ζχκβαζε εξγαζίαο δηαπξαγκαηεχεηαη ε ΠΝΟ κε ηνπο εθνπιηζηέο (2016, Μάτνο 30). 

Liberal. Αλαθηήζεθε 1 Ηνπλίνπ, 2016, απφ 

http://www.liberal.gr/arthro/53959/epikairotita/2016/nea-sumbasi-ergasias-diapragmateuetai-

i-pno-me-tous-efoplistes-.html 

Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία – ΠΝΟ (2016). PNO site. Αλαθηήζεθε 13 Ματνπ, 2016, 

απφ http://www.pno.gr/frameset.htm 

ΠΝΟ: Καηά ηεο εθαξκνγήο αηνκηθψλ ζπκβάζεσλ ζηα πνληνπφξα πινία (2014, Ηνχληνο 11). 

Naftemporiki. Αλαθηήζεθε 28 Μαξηίνπ 2016, απφ 

http://www.naftemporiki.gr/story/819327/pno-kata-tis-efarmogis-atomikon-sumbaseon-sta-

pontopora-ploia 

Παπαζηαζνπνχινπ, Υ. (2015, Φεβξνπάξηνο 3). Τπνβαζκίδνπλ ηε δεκφζηα λαπηηθή 

εθπαίδεπζε θαηαγγέιιεη ε ΠΔΜΔΝ . Διεπζεξνηππία. Αλαθηήζεθε 24 Μαξηίνπ 2016, απφ 

http://tvxs.gr/news/paideia/ypobathmizoyn-ti-dimosia-naytiki-ekpaideysi-kataggellei-i-pemen 

Παλειιήληα Έλσζε Πινηάξρσλ ΔΝ – ΠΔΠΔΝ (2008). Booklet. Seafarers in Europe Reality 

and perspectives. ΠΔΠΔΝ site. Αλαθηήζεθε 6 Απξηιίνπ 2016, απφ 

http://www.pepen.gr/pagesen/seaproject/booklet/booklet_seafarers_in%20_europe_EN.pdf 

ΠΔΜΔΝ (2014, Ηνχληνο 11). Γειηίν Σχπνπ - Καηαγγειία. Αλαθηήζεθε 18 Ματνπ 2016, απφ 

http://archive.efsyn.gr//wp-content/uploads/2014/06/nautes-110614.pdf 

Petrofin Research (2015). 1st Part - Greek owned fleet. Petrofin Research site. Αλαθηήζεθε 

13 Μαξηίνπ 2016, απφ http://www.petrofin.gr/Upload/1stPart-2015-PetrofinResearch-

GreekShippingCompanies.pdf 

Petrofin Research (2015). 2nd Part - Greek companies. Petrofin Research site. Αλαθηήζεθε 

13 Μαξηίνπ 2016, απφ http://www.petrofin.gr/Upload/2ndPart-2015-Petrofin_Researcht-

GreekFleetStatistics.pdf 

Seafarers’ Right  Orgazization (2016). Αλαθηήζεθε 20 Ματνπ 2016, απφ 

http://seafarersrights.org/ & http://seafarersrights.org/seafarers-guides/ 

 

http://worldmaritimenews.com/archives/175277/moore-stephens-ship-operating-costs-going-up/
http://worldmaritimenews.com/archives/175277/moore-stephens-ship-operating-costs-going-up/
http://www.reporter.gr/Eidhseis/%CE%9Daytilia/242958-Mpofor-sth-%CE%9Daytilia-gia-tis-syllogikes-symbaseis
http://www.reporter.gr/Eidhseis/%CE%9Daytilia/242958-Mpofor-sth-%CE%9Daytilia-gia-tis-syllogikes-symbaseis
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=509565
http://www.liberal.gr/arthro/53959/epikairotita/2016/nea-sumbasi-ergasias-diapragmateuetai-i-pno-me-tous-efoplistes-.html
http://www.liberal.gr/arthro/53959/epikairotita/2016/nea-sumbasi-ergasias-diapragmateuetai-i-pno-me-tous-efoplistes-.html
http://www.pno.gr/frameset.htm
http://www.naftemporiki.gr/story/819327/pno-kata-tis-efarmogis-atomikon-sumbaseon-sta-pontopora-ploia
http://www.naftemporiki.gr/story/819327/pno-kata-tis-efarmogis-atomikon-sumbaseon-sta-pontopora-ploia
http://tvxs.gr/news/paideia/ypobathmizoyn-ti-dimosia-naytiki-ekpaideysi-kataggellei-i-pemen
http://www.pepen.gr/pagesen/seaproject/booklet/booklet_seafarers_in%20_europe_EN.pdf
http://archive.efsyn.gr/wp-content/uploads/2014/06/nautes-110614.pdf
http://www.petrofin.gr/Upload/1stPart-2015-PetrofinResearch-GreekShippingCompanies.pdf
http://www.petrofin.gr/Upload/1stPart-2015-PetrofinResearch-GreekShippingCompanies.pdf
http://www.petrofin.gr/Upload/2ndPart-2015-Petrofin_Researcht-GreekFleetStatistics.pdf
http://www.petrofin.gr/Upload/2ndPart-2015-Petrofin_Researcht-GreekFleetStatistics.pdf
http://seafarersrights.org/
http://seafarersrights.org/seafarers-guides/


112 
 

 

Sulpice, G. (2011, Μάτνο 20). STUDY ON EU SEAFARERS EMPLOYMENT –FINAL 

REPORT. European Commission Directorate-General for mobility and transport Directorate 

C – Maritime transport. Αλαθηήζεθε 21 Απξηιίνπ  2016, απφ 

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/doc/2011-05-20-seafarers-

employment.pdf 

TAX HAVEN (2016). Tax Haven site. Αλαθηήζεθε 28 Απξηιίνπ 2016, απφ 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20677 

Σξάπεδα ηεο Διιάδαο : Σέζζεξηο πξνηάζεηο γηα ηελ κεγαιχηεξε ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο 

λαπηηιίαο ζηελ αλάπηπμε (ρ.ε). iefimerida. gr.  Αλαθηήζεθε  21 Μαξηίνπ 2016, απφ 

http://www.iefimerida.gr/news/159296/%CF%- 

Tζακφπνπινο, Μ. (2016, Φεβξνπάξηνο 10). Μεηψζεθε ην λαπηηιηαθφ ζπλάιιαγκα θαηά 

50,7% -Φεχγνπλ νη μέλεο ηξάπεδεο. Newmoney. Αλαθηήζεθε 20 Μαξηίνπ 2016, απφ 

http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/nautilia/271346-meiothike-to-naitiliako-

sinallagma-kata-50,7-fegoun-oi-ksenes-trapezes 

International Chamber of Shipping –ICS (ρ.ε) .Number and Nationality of World's Seafarers. 

ICS site. Αλαθηήζεθε 7 Απξηιίνπ 2016, απφ http://www.ics-shipping.org/shipping-

facts/shipping-and-world-trade/number-and-nationality-of-world's-seafarers 

Paris MoU (2014). Report of the 2014 Concentrated Inspection Campaign (CIC) on STCW 

Hours of Rest (Paris MoU). Αλαθηήζεθε 18 Απξηιίνπ 2016, απφ 

https://www.parismou.org/sites/default/files/Results%20of%20CICHours%20of%20Rest%20

2014%20final%20-%20public.pdf 

ΣΖΛΔΦΩΝΗΚΔ  ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΗ  

Καξαληψλεο, Π., Ννκηθφο χκβνπινο, Παλειιήληα Ναπηηθή Οκνζπνλδία (Π.Ν.Ο), Θέκα: 

Δ Πιεξσκάησλ Φνξηεγψλ πινίσλ 4,500 dwt θαη άλσ. ηηο 25 Ματνπ, 2016 (10:00 -10:18 

π.κ.), ηειέθσλν 210-4292958/9 (info@pno.gr) 

Υαξαιάκπνπο, Μ., Γξαθείν Ναπηηθήο Δξγαζίαο, Τπνπξγείν Ναπηηιίαο. Θέκα: πιινγηθέο 

θαη Αηνκηθέο Ναπηηθέο πκβάζεηο/ χκβαζε Ναπηνιφγεζεο. ηηο 26 Ματνπ, 2016 (15:22- 

15:40 κ.κ.), ηειέθσλν 213-1371295 (info@yen.gr) 

 

   

http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/doc/2011-05-20-seafarers-employment.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/studies/doc/2011-05-20-seafarers-employment.pdf
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/20677
http://www.iefimerida.gr/news/159296/%CF%25-
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/nautilia/271346-meiothike-to-naitiliako-sinallagma-kata-50,7-fegoun-oi-ksenes-trapezes
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/nautilia/271346-meiothike-to-naitiliako-sinallagma-kata-50,7-fegoun-oi-ksenes-trapezes
http://www.ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-and-world-trade/number-and-nationality-of-world's-seafarers
http://www.ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-and-world-trade/number-and-nationality-of-world's-seafarers
https://www.parismou.org/sites/default/files/Results%20of%20CICHours%20of%20Rest%202014%20final%20-%20public.pdf
https://www.parismou.org/sites/default/files/Results%20of%20CICHours%20of%20Rest%202014%20final%20-%20public.pdf
mailto:info@pno.gr
mailto:info@yen.gr

