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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/63/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τη 21η Ιουνου 1999
σχετικ! µε τη συµφωνα για την οργ!νωση του χρ(νου εργασα των ναυτικ)ν, που σ,ναψαν
η .νωση εφοπλιστ)ν τη Ευρωπαϊκ1 Κοιν(τητα (ECSA) και η οµοσπονδα των εν)σεων
εργαζοµ.νων στι µεταφορ., στην Ευρωπαϊκ1 6νωση (FST)
ενηµ;ρωσαν την Επιτροπ για την επιθυµα του1 να
αρχσουν διαπραγµατε<σει1 σ<µφωνα µε το 7ρθρο 4
τη1 συµφωνα1 για την κοινωνικ πολιτικ·

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

/χοντα1 υπ2ψη:
τη συνθκη για την δρυση τη1 Ευρωπαϊκ1 Κοιν2τητα1,
και ιδω1 το 7ρθρο 139 παρ7γραφο1 2,

(8)

οι εν λ2γω οργανσει1 σ<ναψαν, στι1 30 Σεπτεµβρου
1998, συµφωνα για το χρ2νο εργασα1 των ναυτικν· η συµφωνα αυτ περι;χει κοιν2 ατηµα προ1
την Επιτροπ να υλοποισει τη συµφωνα µε απ2φαση του Συµβουλου, εκδιδοµ;νη µετ7 απ2 πρ2ταση
τη1 Επιτροπ1, σ<µφωνα µε το 7ρθρο 4 παρ7γραφο1
2 τη1 συµφωνα1 για την κοινωνικ πολιτικ·

(9)

το Συµβο<λιο, µε το ψφισµ7 του τη1 6η1 ∆εκεµβρου 1994, για ορισµ;νε1 προοπτικ;1 µια1 κοινωνικ1 πολιτικ1 τη1 Ευρωπαϊκ1 /νωση1: συµβολ
στην οικονοµικ και κοινωνικ σ<γκλιση τη1
/νωση1 (2)· κ7λεσε του1 κοινωνικο<1 εταρου1 να
εκµεταλλευθο<ν τι1 δυνατ2τητε1 σ<ναψη1 συµβ7σεων, δεδοµ;νου 2τι γνωρζουν καλ<τερα την κοινωνικ πραγµατικ2τητα και τα κοινωνικ7 προβλµατα·

(10)

η συµφωνα εφαρµ2ζεται στου1 ναυτικο<1 που εργ7ζονται σε κ7θε εδου1 ποντοπ2ρα πλοα, ετε αυτ7
ανκουν στο δηµ2σιο ετε σε ιδιτε1, που εναι νηολογηµ;να στην επικρ7τεια οποιουδποτε κρ7του1
µ;λου1 και ασκο<ν τακτικ7 εµπορικ;1 θαλ7σσιε1
δραστηρι2τητε1·

(11)

προσκουσα µορφ νοµοθετµατο1 για την υλοποηση αυτ1 τη1 συµφωνα1 εναι η οδηγα, κατ7
την ;ννοια του 7ρθρου 249 τη1 συνθκη1· η οδηγα
δεσµε<ει τα κρ7τη µ;λη ω1 προ1 το αποτ;λεσµα που
πρ;πει να επιτευχθε, αφνοντα1 τον τ<πο και τα
µ;σα στην αρµοδι2τητ7 του1·

(12)

σ<µφωνα µε την αρχ τη1 επικουρικ2τητα1 και την
αρχ τη1 αναλογικ2τητα1, 2πω1 περι;χονται στο
7ρθρο 5 τη1 συνθκη1, οι στ2χοι τη1 παρο<σα1 οδηγα1 δεν µπορο<ν να υλοποιηθο<ν επαρκ1 απ2 τα
κρ7τη µ;λη και δ<νανται συνεπ1 να επιτευχθο<ν
καλ<τερα σε κοινοτικ2 εππεδο· η οδηγα περιορζεται στο ελ7χιστο αναγκαο για την επτευξη αυτν
των στ2χων και δεν υπερβανει τα προ1 το<το αναγκαα 2ρια·

(13)

2σον αφορ7 του1 2ρου1 που χρησιµοποιο<νται στη
συµφωνα και που δεν ορζονται ειδικ7 απ2 την δια,
η οδηγα αφνει στα κρ7τη µ;λη την ελευθερα να
του1 καθορσουν σ<µφωνα µε το εθνικ2 δκαιο και
πρακτικ, 2πω1 συµβανει και µε 7λλε1 οδηγε1 για
την κοινωνικ πολιτικ που χρησιµοποιο<ν παρ2µοιου1 2ρου1, υπ2 την προϋπ2θεση 2τι οι εν λ2γω
ορισµο σ;βονται το περιεχ2µενο τη1 συµφωνα1·

την πρ2ταση τη1 Επιτροπ1,
Εκτιµντα1 τα εξ1:
(1)

(2)

(3)

(4)

;πειτα απ2 την ;ναρξη ισχ<ο1 τη1 συνθκη1 του =µστερνταµ, οι διατ7ξει1 τη1 συµφωνα1 για την κοινωνικ πολιτικ που ;χουν προσαρτηθε στο πρωτ2κολλο (αριθ. 14) σχετικ7 µε την κοινωνικ πολιτικ, το
οποο ;χει προσαρτηθε στη συνθκη για την δρυση
τη1 Ευρωπαϊκ1 Κοιν2τητα1 2πω1 ;χει αυτ τροποποιηθε απ2 τη συνθκη του Μ7αστριχτ, ;χουν ενσωµατωθε στα 7ρθρα 136 ;ω1 139 τη1 συνθκη1 για
την δρυση τη1 Ευρωπαϊκ1 Κοιν2τητα1·
η διοκηση και οι εργαζ2µενοι (κοινωνικο εταροι)
µπορο<ν, σ<µφωνα µε το 7ρθρο 139 παρ7γραφο1 2
τη1 συνθκη1, να ζητο<ν απ2 κοινο< οι συµφωνε1 σε
κοινοτικ2 εππεδο να υλοποιο<νται µε απ2φαση του
Συµβουλου εκδιδοµ;νη µετ7 απ2 πρ2ταση τη1 Επιτροπ1·
το Συµβο<λιο εν;κρινε την οδηγα 93/104/ΕΚ τη1
23η1 Νοεµβρου 1993, σχετικ7 µε ορισµ;να στοιχεα
τη1 οργ7νωση1 του χρ2νου εργασα1 (1)· οι θαλ7σσιε1
µεταφορ;1 ταν ;να1 απ2 του1 κλ7δου1 δραστηριοττων που εξαιρεται απ2 το πεδο εφαρµογ1 τη1
οδηγα1 αυτ1·
θα πρ;πει να ληφθο<ν υπ2ψη οι σχετικ;1 συµβ7σει1
τη1 διεθνο<1 οργ7νωση1 εργασα1 σχετικ7 µε την
οργ7νωση του χρ2νου εργασα1, συµπεριλαµβανοµ;νων εκενων που αφορο<ν ειδικ2τερα τι1 ρε1
εργασα1 των ναυτικν·

(5)

η Επιτροπ, σ<µφωνα µε το 7ρθρο 3 παρ7γραφο1 2
τη1 συµφωνα1 για την κοινωνικ πολιτικ, διαβουλε<θηκε µε του1 κοινωνικο<1 εταρου1 για του1 ενδεχ2µενου1 προσανατολισµο<1 µια1 κοινοτικ1 δρ7ση1
που θα αφορ7 του1 κλ7δου1 και τι1 δραστηρι2τητε1
που εξαιρο<νται απ2 την οδηγα 93/104/ΕΚ·

(6)

η Επιτροπ, µετ7 τη διαβο<λευση αυτ, ;κρινε 2τι
εναι σκ2πιµη η αν7ληψη κοινοτικ1 δραση1 στο
θ;µα αυτ2 και διαβουλε<θηκε εκ ν;ου µε του1 κοινωνικο<1 εταρου1 σε κοινοτικ2 εππεδο επ του περιεχοµ;νου τη1 µελετωµ;νη1 πρ2ταση1, σ<µφωνα µε το
7ρθρο 3 παρ7γραφο1 3 τη1 εν λ2γω συµφωνα1·

(7)

η ;νωση εφοπλιστν τη1 Ευρωπαϊκ1 Κοιν2τητα1
(ECSA) και η οµοσπονδα των ενσεων εργαζοµ;νων στι1 µεταφορ;1 στην Ευρωπαϊκ /νωση (FST)

(1) ΕΕ L 307 τη1 13.12.1993, σ. 18.

(2) ΕΕ C 368 τη1 23.12.1994, σ. 6.
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(14)

η Επιτροπ συν;ταξε πρ2ταση οδηγα1, σ<µφωνα µε
την ανακονωσ τη1, τη1 201 ΜαIου 1998, για την
προσαρµογ και την προθηση του κοινωνικο< διαλ2γου σε κοινοτικ2 εππεδο, λαµβ7νοντα1 υπ2ψη τη1
την αντιπροσωπευτικ2τητα των υπογραφ2ντων
µερν και τη νοµιµ2τητα κ7θε ρτρα1 τη1
συµφωνα1·

(15)

η Επιτροπ ενηµ;ρωσε το Ευρωπαϊκ2 Κοινοβο<λιο
και την Οικονοµικ και Κοινωνικ Επιτροπ,
σ<µφωνα µε την ανακονωσ τη1 τη1 14η1 ∆εκεµβρου 1993 σχετικ7 µε την εφαρµογ τη1 συµφωνα1
για την κοινωνικ πολιτικ, αποστ;λλοντ71 του1 το
κεµενο τη1 πρ2ταση1 οδηγα1 που περι;χει τη
συµφωνα·

(16)

η υλοποηση τη1 συµφωνα1 συµβ7λλει στην επτευξη
των στ2χων που αναφ;ρει το 7ρθρο 136 τη1
συνθκη1,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Η παρο<σα οδηγα αποσκοπε στην υλοποηση τη1
συµφωνα1 για την οργ7νωση του χρ2νου εργασα1 των
ναυτικν, που σ<ναψαν µεταξ< του1, στι1 30 Σεπτεµβρου
1998, οι οργανσει1 εργοδοτν και εργαζοµ;νων στον
τοµ;α των θαλ7σσιων µεταφορν (ECSA και FST), 2πω1
αυτ περι;χεται στο παρ7ρτηµα.
ρθρο 2
Ελ!χιστε επιβαλλ(µενε απαιτ1σει
1.
Τα κρατη µ;λη µπορο<ν να διατηρσουν  να θεσπσουν ευνοϊκ2τερε1 διατ7ξει1 απ2 εκενε1 που προβλ;πει η
παρο<σα οδηγα.
2.
Η υλοποηση τη1 παρο<σα1 οδηγα1 δεν αποτελε σε
καµα περπτωση επαρκ δικαιολογα για την υποβ7θµιση
του γενικο< επιπ;δου προστασα1 των εργαζοµ;νων στον
τοµ;α που καλ<πτεται απ2 την παρο<σα οδηγα, και το<το
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µε την επιφ<λαξη του δικαιµατο1 των κρατν µελν /και
των κοινωνικν εταρων να θεσπζουν, λαµβ7νοντα1 υπ2ψη
του1 την εξ;λιξη τη1 κατ7σταση1, διαφορετικ;1 νοµοθετικ;1,
κανονιστικ;1  συµβατικ;1 ρυθµσει1 απ2 εκενε1 που υπ7ρχουν τη στιγµ τη1 υιοθ;τηση1 τη1 παρο<σα1 οδηγα1, εφ2σον τηρο<νται οι ελ7χιστε1 απαιτσει1 που προβλ;πονται
απ2 την παρο<σα οδηγα.
ρθρο 3
Μεταφορ!
1.
Τα κρ7τη µ;λη θ;τουν σε ισχ< τι1 νοµοθετικ;1, κανονιστικ;1 και διοικητικ;1 διατ7ξει1 που εναι απαρατητε1
για να συµµορφωθο<ν µε την παρο<σα οδηγα το αργ2τερο
;ω1 τι1 30 Ιουνου 2002,  διασφαλζουν 2τι, πριν απ2 τη
λξη τη1 περι2δου αυτ1, οι κοινωνικο εταροι λαµβ7νουν
τα αναγκαα µ;τρα µ;σω συµφωνα1, τα δε κρ7τη µ;λη
οφελουν να λαµβ7νουν κ7θε απαρατητο µ;τρο που να
του1 επιτρ;πει αν7 π7σα στιγµ να εναι σε θ;ση να διασφαλζουν τα αποτελ;σµατα που επιβ7λλει η παρο<σα οδηγα. Ενηµερνουν αµ;σω1 σχετικ7 την Επιτροπ.
2.
Οι διατ7ξει1 που προβλ;πονται στην παρ7γραφο 1,
2ταν θεσπζονται απ2 τα κρ7τη µ;λη αναφ;ρονται στην
παρο<σα οδηγα  συνοδε<ονται απ2 την αναφορ7 αυτ
κατ7 την επσηµη δηµοσευσ του1. Οι λεπτοµ;ρειε1 τη1
αναφορ71 αυτ1 καθορζονται απ2 τα κρ7τη µ;λη.
ρθρο 4
Αποδ.κτε
Η παρο<σα οδηγα απευθ<νεται στα κρ7τη µ;λη.
Λουξεµβο<ργο, 21 Ιουνου 1999.
Για το Συµβολιο
Ο Πρεδρο
L. SCHOMERUS

2. 7. 1999

Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

EL

L 167/35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜ<ΩΝΙΑ
για την οργ!νωση του χρ(νου εργασα των ναυτικ)ν
/χοντα1 υπ2ψη τη συµφωνα για την κοινωνικ πολιτικ που προσαρτ7ται στο πρωτ2κολλο σχετικ7 µε την
κοινωνικ πολιτικ τη1 συνθκη1 για την δρυση τη1 Ευρωπαϊκ1 Κοιν2τητα1 και ιδω1 το 7ρθρο 3 παρ7γραφο1 4
και το 7ρθρο 4 παρ7γραφο1 2,
Εκτιµντα1:
2τι το 7ρθρο 4 παρ7γραφο1 2 τη1 συµφωνα1 για την κοινωνικ πολιτικ προβλ;πει 2τι οι συµφωνε1 που
συν7πτονται σε κοινοτικ2 εππεδο µπορο<ν να υλοποιο<νται, 2ταν το ζητο<ν απ2 κοινο< τα υπογρ7φοντα µ;ρη,
µε απ2φαση του Συµβουλου που λαµβ7νεται µετ7 απ2 πρ2ταση τη1 Επιτροπ1·
2τι τα µ;ρη που υπογρ7φουν την παρο<σα συµφωνα προβανουν σε τ;τοιο ατηµα,
ΤΑ ΥΠΟΓΡΑLΟΝΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜLΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Ρ1τρα 1

Ρ1τρα 4

1. Η συµφωνα εφαρµ2ζεται στου1 ναυτικο<1 που εργ7ζονται σε καθε εδου1 ποντοπ2ρο πλοο, ετε ανκουν στο
δηµ2σιο ετε σε ιδιτε1, το οποο εναι νηολογηµ;νο
στην επικρ7τεια οποιουδποτε κρ7του1 µ;λου1 και ασκε
τακτικ7 εµπορικ;1 θαλ7σσιε1 δραστηρι2τητε1. Για του1
σκοπο<1 τη1 παρο<σα1 συµφωνα1 ;να πλοο το οποο
εναι νηολογηµ;νο σε δ<ο κρ7τη θεωρεται νηολογηµ;νο
στην επικρ7τεια του κρ7του1 του οποου φ;ρει τη
σηµαα.

Με την επιφ<λαξη τη1 ρτρα1 5, το σ<νηθε1 πρ2τυπο ωρ7ριο εργασα1 εν21 ναυτικο< βασζεται, κατ7 καν2να, σε
εργ7σιµη ηµ;ρα οκτ ωρν µε µια ηµ;ρα αν7παυση1 την
εβδοµ7δα και µε αν7παυση κατ7 τι1 δηµ2σιε1 αργε1. Τα
κρ7τη µ;λη δ<ναται να προβλ;πουν διαδικασε1 οι οποε1
να επιτρ;πουν  να καταχωρο<ν συλλογικ;1 συµφωνε1 στι1
οποε1 να καθορζονται οι κανονικ;1 ρε1 εργασα1 των
ναυτικν β7σει εν21 προτ<που τουλ7χιστον τ2σο ευνοϊκο<
2σο και το παρ2ν.

2. Στην περπτωση αµφιβολα1 ω1 προ1 το κατ7 π2σον ;να
πλοο πρ;πει να θεωρεται ποντοπ2ρο  2τι ασκε θαλ7σσιε1 εµπορικ;1 δραστηρι2τητε1 για του1 σκοπο<1 τη1
συµφωνα1, το θ;µα επιλ<εται απ2 την αρµ2δια αρχ του
κρ7του1 µ;λου1. Πρ;πει να γνεται διαβο<λευση µε τι1
οργανσει1 εφοπλιστν και ναυτικν.

Ρ1τρα 5
1. Το οριακ2 ωρ7ριο εργασα1  αν7παυση1 εναι:
α) µ;γιστο ωρ7ριο εργασα1 του οποου δεν πρ;πει να
γνεται υπ;ρβαση:
i) 14 ρε1 µ;σα σε περοδο 24 ωρν και

Ρ1τρα 2
Στα πλασια τη1 συµφωνα1:
α) ο 2ρο1 «ρε1 εργασα1» σηµανει το χρ2νο στη δι7ρκεια
του οποου πρ;πει ο ναυτικ21 να εργ7ζεται για λογαριασµ2 του πλοου·
β) ο 2ρο1 «ρε1 αν7παυση1» σηµανει το χρ2νο εκτ21 των
ωρν εργασα1· ο 2ρο1 αυτ21 δεν περιλαµβ7νει τα
σ<ντοµα διαλεµµατα·
γ) ω1 «ναυτικ21» νοεται κ7θε 7τοµο το οποο απασχολεται  προσλαµβ7νεται µε οποιαδποτε ιδι2τητα σε ποντοπ2ρο πλοο για το οποο ισχ<ει η συµφωνα·
δ) ω1 «εφοπλιστ1» νοεται ο ιδιοκττη1 του πλοου  κ7θε
7λλο νοµικ2  φυσικ2 πρ2σωπο 2πω1 ο διαχειριστ1  ο
ναυλωτ1, ο οποο1 ;χει αναλ7βει την ευθ<νη για τη
λειτουργα του πλοου απ2 τον ιδιοκττη του πλοου και
ο οποο1 αναλαµβ7νοντα1 την ευθ<νη του πλοου
συµφνησε να αναλ7βει 2λα τα παρεπ2µενα καθκοντα
και ευθ<νε1.

ii) 72 ρε1 µ;σα σε περοδο επτ7 ηµερν

β) ελ7χιστο σ<νολο ωρν αν7παυση1 που δεν πρ;πει να
εναι λιγ2τερο απ2:
i) 10 ρε1 µ;σα σε περοδο 24 ωρν και
ii) 77 ρε1 µ;σα σε περοδο επτ7 ηµερν.
2. Οι ρε1 αν7παυση1 δεν πρ;πει να διαιρο<νται σε περισσ2τερε1 απ2 δ<ο περι2δου1, µια απ2 τι1 οποε1 πρ;πει να
διαρκε τουλ7χιστον ;ξι ρε1 εν το δι7στηµα µεταξ<
διαδοχικν περι2δων αν7παυση1 δεν πρ;πει να υπερβανει τι1 14 ρε1.

Ρ1τρα 3

3. Τα προσκλητρια, τα γυµν7σια καταπολ;µηση1 τη1
πυρκαγι71 και οι ασκσει1 δι7σωση1 µε ναυαγοσωστικ;1
λ;µβου1, καθ1 και οι ασκσει1 που περιγρ7φονται απ2
τι1 εθνικ;1 νοµοθετικ;1 και κανονιστικ;1 διατ7ξει1 και
απ2 διεθνε1 πρ7ξει1 πρ;πει να διεξ7γονται κατ7 τρ2πο
στε να ελαχιστοποιεται η διακοπ των περι2δων αν7παυση1 και να µην προξενεται κ2πωση.

Εντ21 των ορων που καθορζονται στη ρτρα 5, καθορζεται ετε ο µ;γιστο1 αριθµ21 ωρν εργασα1 τι1 οποε1 δεν
πρ;πει να υπερβανει ο εργαζ2µενο1 σε µια δεδοµ;νη χρονικ περοδο ετε ;να1 ελ7χιστο1 αριθµ21 ωρν αν7παυση1
ο οποο1 πρ;πει να παρ;χεται σε µια δεδοµ;νη χρονικ
περοδο.

4. Στην περπτωση που ;να1 ναυτικ21 ευρσκεται σε 7µεση
δι7θεση, 2πω1 στην περπτωση κατ7 την οποα ;να
µηχανοστ7σιο εναι αφ<λακτο, ο ναυτικ21 πρ;πει να
λαµβ7νει επαρκ αντισταθµιστικ περοδο αν7παυση1
ε7ν η κανονικ περοδο1 αν7παυσ1 του διαταρ7σσεται
απ2 ;κτακτε1 κλσει1 για εργασα.
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5. Oσον αφορ7 τα προβλεπ2µενα στι1 παραγρ7φου1 3 και
4, εφ2σον δεν υφσταται συλλογικ συµφωνα  διαιτητικ απ2φαση  εφ2σον η αρµ2δια αρχ κρνει 2τι τα
θεσπιζ2µενα στη συµφωνα  την απ2φαση εναι ανεπαρκ, εναπ2κειται σ’ αυτ την αρµ2δια αρχ να θεσπσει διατ7ξει1 ;τσι στε να εξασφαλσει επαρκ χρ2νο
αν7παυση1 για του1 συγκεκριµ;νου1 ναυτικο<1.
6. Λαµβ7νοντα1 υπ2ψη δε2ντω1 τι1 γενικ;1 αρχ;1 τη1 προστασα1 τη1 υγεα1 και τη1 ασφ7λεια1 των εργαζοµ;νων,
τα κρ7τη µ;λη µπορο<ν να εκδδουν εθνικ;1 νοµοθετικ;1
και κανονιστικ;1 διατ7ξει1  διαδικασε1 για την αρµ2δια αρχ ;τσι στε να επιτρ;πονται  να καταχωρο<νται
συλλογικ;1 συµφωνε1 που να επιτρ;πουν εξαιρ;σει1 απ2
τα 2ρια που θεσπζονται στι1 παραγρ7φου1 1 και 2. Οι
εξαιρ;σει1 αυτ;1 πρ;πει να τηρο<ν κατ7 το δυνατ2 τα
πρ2τυπα που καθορζονται παραπ7νω, µπορο<ν 2µω1 να
λαµβ7νουν υπ2ψη συχν2τερε1  µεγαλ<τερε1 περι2δου1
αδεα1  να προβλ;πουν τη χοργηση αντισταθµιστικ1
7δεια1 για ναυτικο<1 που εργ7ζονται ω1 φ<λακε1  για
ναυτικο<1 που εργ7ζονται σε πλοα που εκτελο<ν µικρ7
δροµολ2για.
7. Σε ε<κολα προσιτ2 µ;ρο1, τοποθετεται πνακα1 στον
οποο να εµφανεται η διευθ;τηση τη1 εργασα1 στο
κατ7στρωµα και να περιλαµβ7νεται για καθε θ;ση τουλ7χιστον:
α) το χρονοδι7γραµµα τη1 υπηρεσα1 2ταν το πλοο
εναι στην ανοικτ θ7λασσα και 2ταν το πλοο εναι
στο λιµ7νι και
β) το µ;γιστο ωρ7ριο εργασα1  το ελ7χιστο σ<νολο
ωρν αν7παυση1 που απαιτο<νται απ2 τη νοµοθεσα,
του1 κανονισµο<1  τι1 συλλογικ;1 συµφωνε1 που
ισχ<ουν στα κρ7τη µ;λη.
8. Ο πνακα1 που αναφ;ρεται στην παρ7γραφο 7 συντ7σσεται σε τυποποιηµ;νη µορφ στη γλσσα  τι1 γλσσε1
εργασα1 του πλοου και στα αγγλικ7.
Ρ1τρα 6
Οι ναυτικο κ7τω των 18 ετν δεν επιτρ;πεται να εργ7ζονται τη ν<κτα. Στα πλασια αυτ1 τη1 ρτρα1, ω1 «ν<κτα»
νοεται η περοδο1 τουλ7χιστον 9 συνεχν ωρν που περιλαµβ7νει το δι7στηµα απ2 τα µεσ7νυκτα ;ω1 τι1 5 π.µ. Η
παρο<σα δι7ταξη δεν απαιτεται να εφαρµ2ζεται ε7ν διαταρ7σσεται η πραγµατικ κατ7ρτιση των ν;ων ναυτικν απ2
16 ;ω1 18 ετν σ<µφωνα µε καθιερωµ;να προγρ7µµατα και
χρονοδιαγρ7µµατα.
Ρ1τρα 7
1. Ο πλοαρχο1 ;χει το δικαωµα να απαιτε απ2 ;ναν
ναυτικ2 να εκτελε 2σε1 ρε1 εργασα1 απαιτο<νται για
την 7µεση ασφ7λεια του πλοου, των ατ2µων που ευρσκονται στο κατ7στρωµα  του φορτου  για την
παροχ βοηθεα1 σε 7λλο πλοο  7τοµα που ευρσκονται σε κατ7σταση κινδ<νου στη θ7λασσα.
2. Σ<µφωνα µε την παρ7γραφο 1, ο πλοαρχο1 µπορε να
αναστελει την ισχ< του προγρ7µµατο1 ωρν εργασα1 
ωρν αν7παυση1 και να απαιτσει απ2 ;ναν ναυτικ2 να
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εκτελ;σει 2σε1 ρε1 εργασα1 απαιτο<νται µ;χρι1 2του
αποκατασταθε η οµαλ κατ7σταση.
3. Μ2λι1 καταστε δυνατ2 µετ7 την αποκατ7σταση τη1
οµαλ1 κατ7σταση1, ο πλοαρχο1 εξασφαλζει τη
χοργηση επαρκο<1 περι2δου αν7παυση1 σε 2λου1 του1
ναυτικο<1 που εκτ;λεσαν εργασα στη δι7ρκεια περι2δου
αν7παυση1 σ<µφωνα µε το χρονοδι7γραµµα.
Ρ1τρα 8
1. Τηρεται µητρο των καθηµερινν ωρν εργασα1  των
καθηµερινν ωρν αν7παυση1 των ναυτικν, ;τσι στε
να επιτρ;πεται ο ;λεγχο1 τη1 τρηση1 των διατ7ξεων που
θεσπζονται στη ρτρα 5. Ο ναυτικ21 λαµβ7νει αντγραφο των στοιχεων του µητρου που τον αφορο<ν, το
οποο πρ;πει να υπογρ7φεται απ2 τον πλοαρχο,  απ2
7τοµο εξουσιοδοτηµ;νο απ2 τον πλοαρχο, και απ2 τον
ναυτικ2.
2. Καθορζονται διαδικασε1 για την τρηση τ;τοιων
αρχεων στο πλοο, συµπεριλαµβανοµ;νων των διαστηµ7των κατ7 τα οποα καταχωρο<νται οι πληροφορε1. Η
µορφ των αρχεων του χρονοδιαγρ7µµατο1 των ωρν
εργασα1  των ωρν αν7παυση1 των ναυτικν καθορζεται λαµβ7νοντα1 υπ2ψη 2λε1 τι1 υφιστ7µενε1 διεθνε1
κατευθυντριε1 γραµµ;1. Η µορφ πρ;πει να καθορζεται
στη γλσσα  τι1 γλσσε1 που προβλ;πονται απ2 τη
ρτρα 5 παρ7γραφο1 8.
3. Αντγραφο των σχετικν διατ7ξεων τη1 εθνικ1 νοµοθεσα1 που αφορο<ν αυτ τη συµφωνα και των σχετικν
συλλογικν συµφωνιν τηρεται στο κατ7στρωµα και
εναι ε<κολα προσιτ2 στο πλρωµα.
Ρ1τρα 9
Τα αρχεα που αναφ;ρονται στη ρτρα 8 εξετ7ζονται και
υπογρ7φονται κατ7 διαστµατα κατ7λληλα, ;τσι στε να
ελ;γχεται η τρηση των διατ7ξεων που δι;πουν τι1 ρε1
εργασα1  τι1 ρε1 αν7παυση1 οι οποε1 προβλ;πονται
στην παρο<σα συµφωνα.
Ρ1τρα 10
1. Κατ7 τον καθορισµ2, την ;γκριση  την αναθερηση
των επιπ;δων επ7νδρωση1, εναι απαρατητο να λαµβ7νεται υπ2ψη η αν7γκη αποφυγ1  ελαχιστοποηση1, 2σο
το δυνατ2ν περισσ2τερο, των υπερβολικ7 πολλν ωρν
εργασα1, ;τσι στε να εξασφαλζεται επαρκ1 αν7παυση
και να περιορζεται η κ2πωση.
2. Ε7ν απ2 τα αρχεα  7λλα αποδεικτικ7 στοιχεα προκ<πτει παρ7βαση των διατ7ξεων που δι;πουν τι1 ρε1 εργασα1  τι1 ρε1 αν7παυση1, πρ;πει να λαµβ7νονται
µ;τρα, συµπεριλαµβανοµ;νη1 εφ2σον εναι απαρατητο
τη1 αναθερηση1 τη1 επ7νδρωση1 του πλοου, ;τσι στε
να αποφε<γονται µελλοντικ;1 παραβ7σει1.
3. Oλα τα πλοα για τα οποα εφαρµ2ζεται η παρο<σα
συµφωνα πρ;πει να εναι επαρκ1, ασφαλ1 και αποτελεσµατικ7 επανδρωµ;να σ<µφωνα µε τον κανονισµ2 για
την ελ7χιστη ασφαλ επ7νδρωση  µε ισοδ<ναµη ρ<θµιση που εκδδεται απ2 την αρµ2δια αρχ.
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Ρ1τρα 11
Στα πλοα δεν επιτρ;πεται να εργ7ζονται 7τοµα ηλικα1
κ7τω των 16 ετν.
Ρ1τρα 12
Ο εφοπλιστ1 παρ;χει στον πλοαρχο του1 απαρατητου1
π2ρου1 για τη συµµ2ρφωση προ1 τι1 υποχρεσει1 τη1
παρο<σα1 συµφωνα1, συµπεριλαµβανοµ;νων εκενων που
;χουν σχ;ση µε την κατ7λληλη επ7νδρωση του πλοου. Ο
πλοαρχο1 λαµβ7νει 2λα τα απαρατητα µ;τρα για να εξασφαλσει την εκπλρωση των απαιτσεων σχετικ7 µε τι1
ρε1 εργασα1 και αν7παυση1 των ναυτικν που απορρ;ουν
απ2 την παρο<σα συµφωνα.
Ρ1τρα 13
1. Oλοι οι ναυτικο πρ;πει να διαθ;τουν πιστοποιητικ2 τη1
καταλληλ2τητ71 του1 για την εργασα µε την οποα πρ2κειται να απασχοληθο<ν στη θ7λασσα.
Η φ<ση τη1 αξιολ2γηση1 τη1 υγεα1 που πρ;πει να γνεται και οι λεπτοµ;ρειε1 που πρ;πει να περιλαµβ7νονται
στο ιατρικ2 πιστοποιητικ2 καθορζονται <στερα απ2 διαβο<λευση µε τι1 ενδιαφερ2µενε1 οργανσει1 των εφοπλιστν και ναυτικν.
Oλοι οι ναυτικο υπ2κεινται σε τακτικ εξ;ταση τη1
υγεα1 του1. Οι φ<λακε1, οι οποοι ;χουν προβλµατα
υγεα1 πιστοποιο<µενα απ2 ιατρ2 ω1 οφειλ2µενα στο
γεγον21 2τι εκτελο<ν νυκτεριν εργασα, µεταφ;ρονται,
εφ2σον εναι δυνατ2, σε ηµερσια εργασα για την οποα
εναι κατ7λληλοι.

L 167/37

2. Η υγειονοµικ εξ;ταση που αναφ;ρεται στην παρ7γραφο
1 παρ;χεται δωρε7ν και καλ<πτεται απ2 το ιατρικ2
απ2ρρητο. Τ;τοιε1 υγειονοµικ;1 εξετ7σει1 µπορο<ν να
διεξ7γονται στα πλασια του εθνικο< υγειονοµικο<
συστµατο1.
Ρ1τρα 14
Οι εφοπλιστ;1 πρ;πει να παρ;χουν πληροφορε1 σχετικ7 µε
του1 φ<λακε1 και 7λλου1 εργαζοµ;νου1 κατ7 τη ν<κτα στην
αρµ2δια εθνικ αρχ εφ2σον αυτ το ζητσει.
Ρ1τρα 15
Οι ναυτικο τυγχ7νουν προστασα1 τη1 ασφ7λεια1 και τη1
υγεα1 του1 αν7λογα µε τη φ<ση τη1 εργασα1 του1. Παρ;χεται επση1 ισοδ<ναµη προστασα και υπηρεσε1  διευκολ<νσει1 πρ2ληψη1 για την ασφ7λεια και την υγεα των
ναυτικν που εργ7ζονται την ηµ;ρα  τη ν<κτα.
Ρ1τρα 16
Κ7θε ναυτικ21 δικαιο<ται ετσια 7δεια µετ’ αποδοχν για
περοδο τουλ7χιστον τεσσ7ρων εβδοµ7δων , για περι2δου1
απασχ2ληση1 µικρ2τερε1 του εν21 ;του1, αν7λογο µ;ρο1
αυτ1, σ<µφωνα µε του1 2ρου1 απ2κτηση1 δικαιµατο1 και
χοργηση1 τ;τοια1 7δεια1 που προβλ;πονται στην εθνικ
νοµοθεσα /και πρακτικ.
Η ελ7χιστη περοδο1 ετσια1 7δεια1 µετ’ αποδοχν δεν
αντικαθσταται απ2 αντισταθµιστικ2 επδοµα, εκτ21 απ2
τι1 περιπτσει1 κατ7 τι1 οποε1 λγει η σχ;ση εργασα1.
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