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Αποδοχή Τροποποιήσεων του 2018 στη Σύμβα-

ση Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργά-

νωσης Εργασίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4078/2012 «Κύ-

ρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας» (Α’ 179),

β. των άρθρων 1 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρό-
τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 102),

γ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133)», 

δ. των άρθρων 1, 12, 23 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α’ 26, Διορθ. Σφαλμ. 
Α’ 42),

ε. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) (Διορθ. Σφαλμ. Α’ 126). 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού. 

3. Την υπ’ αρ. 221/2020 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση των Υπουργών 
Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αποδοχή Τροποποιήσεων του 2018
στη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας, 2006

1. Γίνονται αποδεκτές οι Τροποποιήσεις του 2018 στον 
Κώδικα της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006, όπως 
τροποποιήθηκε (Maritime Labour Convention, 2006, 
as amended (MLC, 2006)), η οποία κυρώθηκε με τον 
ν. 4078/2012, όπως αυτές υιοθετήθηκαν από την Ειδική 
Τριμερή Επιτροπή (Special Tripartite Committee-STC), την 
27η Απριλίου 2018 και εγκρίθηκαν κατά την 107η Γενική 
Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (General 
Conference of the International Labour Organization), 
που συγκλήθηκε από τις 5 έως 8 Ιουνίου 2018 στη Γενεύη. 

2. Το κείμενο των Τροποποιήσεων του 2018 στον Κώδι-
κα της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006, όπως τροπο-
ποιήθηκε, σε πρωτότυπο στην αγγλική και σε μετάφραση 
στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2018 ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 2006,

ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ (ΣΝΕ, 2006)

Τροποποίηση του Κώδικα της ΣΝΕ, 2006,
σχετικά με τον Κανονισμό 2.1

Πρότυπο A2.1 - Συμβάσεις εργασίας ναυτικών
Προστίθεται νέα παράγραφος 7:
7. Κάθε Μέλος πρέπει να απαιτεί ότι η σύμβαση εργασίας του ναυτικού πρέπει να συνεχίζει να είναι σε ισχύ όταν 

ένας ναυτικός κρατείται αιχμάλωτος εντός ή εκτός του πλοίου ως αποτέλεσμα πράξεων πειρατείας ή ένοπλης λη-
στείας κατά πλοίων, ανεξάρτητα εάν η ημερομηνία που έχει καθορισθεί για τη λήξη της έχει παρέλθει ή οποιοδήποτε 
από τα μέρη έχει δώσει ειδοποίηση για να την αναστείλει ή να την τερματίσει. Για τους σκοπούς της παρούσας 
παραγράφου, ο όρος:

                                         
AMENDMENTS OF 2018 TO THE CODE 

OF THE MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006, 
AS AMENDED (MLC, 2006) 

Amendment to the Code of the MLC, 2006, 
relating to Regulation 2.1 
       Standard A2.1 – Seafarers’ employment agreements
               Insert a new paragraph 7: 

         7. Each Member shall require that a seafarer’s employment agreement shall continue to 
have effect while a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed 
robbery against ships, regardless of whether the date fixed for its expiry has passed or either 
party has given notice to suspend or terminate it. For the purpose of this paragraph, the term: 

(a) piracy shall have the same meaning as in the United Nations Convention on      the Law of 
the Sea, 1982; 

(b) armed robbery against ships means any illegal act of violence or detention or any act of 
depredation, or threat thereof, other than an act of piracy, committed for private ends and 
directed against a ship or against persons or property on board such a ship, within a State’s 
internal waters, archipelagic waters and territorial sea, or any act of inciting or of 
intentionally facilitating an act described above. 

Amendment to the Code of the MLC, 2006, 
relating to Regulation 2.2 
       Standard A2.2 – Wages 
                Insert a new paragraph 7: 

         7. Where a seafarer is held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed 
robbery against ships, wages and other entitlements under the seafarers’ employment 
agreement, relevant collective bargaining agreement or applicable national laws, including the 
remittance of any allotments as provided in paragraph 4 of this Standard, shall continue to be 
paid during the entire period of captivity and until the seafarer is released and duly repatriated in 
accordance with Standard A2.5.1 or, where the seafarer dies while in captivity, until the date of 
death as determined in accordance with applicable national laws or regulations. The terms piracy
and armed robbery against ships shall have the same meaning as in Standard A2.1, paragraph 7. 

Amendment to the Code of the MLC, 2006, 
relating to Regulation 2.5 
       Guideline B2.5.1 – Entitlement 
               Replace paragraph 8 by the following: 

               8. The entitlement to repatriation may lapse if the seafarers concerned do not claim it within 
a reasonable period of time to be defined by national laws or regulations or collective agreements, 
except where they are held captive on or off the ship as a result of acts of piracy or armed robbery 
against ships. The terms piracy and armed robbery against ships shall have the same meaning as in 
Standard A2.1, paragraph 7.
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(α) πειρατεία έχει την ίδια έννοια με τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, 1982·

(β) ένοπλη ληστεία κατά πλοίων σημαίνει κάθε πα-
ράνομη πράξη βίας ή κράτησης ή οποιαδήποτε πράξη 
αρπαγής ή απειλής αυτών, εκτός από πράξη πειρατείας, 
που διαπράττεται για ιδιωτικούς σκοπούς και στρέφεται 
εναντίον πλοίου ή κατά προσώπων ή περιουσίας επί του 
πλοίου αυτού, εντός των εσωτερικών υδάτων ενός Κρά-
τους, των αρχιπελαγικών υδάτων και της χωρικής θάλασ-
σας ή οποιαδήποτε πράξη υποκίνησης ή εκ προθέσεως 
διευκόλυνσης πράξης που περιγράφεται παραπάνω.

Τροποποίηση του Κώδικα της ΣΝΕ, 2006,
σχετικά με τον Κανονισμό 2.2

Πρότυπο A2.2 - Μισθοί 
Προστίθεται νέα παράγραφος 7:
7. Όταν ένας ναυτικός κρατείται αιχμάλωτος επί ή 

εκτός του πλοίου ως αποτέλεσμα πράξεων πειρατείας ή 
ένοπλης ληστείας κατά πλοίων, οι μισθοί και άλλες αξι-
ώσεις σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας των ναυτικών, 
τη σχετική συλλογική σύμβαση ή την εθνική νομοθεσία 
που έχει εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου του εμβά-
σματος τυχόν κατανομής, όπως προβλέπεται στην παρά-
γραφο 4 του παρόντος Προτύπου, πρέπει να συνεχίσει 
να πληρώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της αιχμαλωσίας 
και μέχρι ο ναυτικός να απελευθερωθεί και να παλιν-
νοστηθεί δεόντως σύμφωνα με το Πρότυπο A2.5.1 ή, 
σε περίπτωση που ο ναυτικός αποβιώσει ενώ βρίσκεται 
σε αιχμαλωσία, μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του, 
όπως καθορίζεται σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους ή 
κανονισμούς που έχουν εφαρμογή. Οι όροι πειρατεία και 
ένοπλη ληστεία κατά πλοίων έχει την ίδια έννοια, όπως 
στο Πρότυπο Α2.1, παράγραφος 7.

Τροποποίηση του Κώδικα της ΣΝΕ, 2006,
σχετικά με τον Κανονισμό 2.5
Οδηγία B2.5.1 - Δικαίωμα

Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
8. Το δικαίωμα παλιννόστησης μπορεί να παραγρα-

φεί εάν οι ενδιαφερόμενοι ναυτικοί δεν το διεκδικήσουν 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που ορίζεται από 
τους εθνικούς νόμους ή κανονισμούς ή τις συλλογικές 

συμβάσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτοί βρίσκο-
νται αιχμάλωτοι εντός ή εκτός του πλοίου ως αποτέλεσμα 
πράξεων πειρατείας ή ένοπλης ληστείας κατά πλοίων. 
Οι όροι πειρατείας και ένοπλης ληστείας κατά πλοίων 
πρέπει να έχουν την ίδια έννοια, όπως στο Πρότυπο Α2.1, 
παράγραφος 7.

Άρθρο 2
Kείμενα 

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του αγγλικού και 
ελληνικού κειμένου των Τροποποιήσεων του 2018 στον 
Κώδικα της ΣΝΕ, 2006 κατισχύει το αγγλικό.

Άρθρο 3
Αρμόδιες Αρχές - Κυρώσεις

Οι αρμόδιες αρχές, για τον έλεγχο εφαρμογής των δι-
ατάξεων του παρόντος, τη βεβαίωση παραβάσεων, την 
επιβολή κυρώσεων και τον έλεγχο καταγγελιών, καθώς 
και οι κυρώσεις κατά των παραβατών των διατάξεων 
του παρόντος, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ναυτικής Ερ-
γασίας, 2006, τον ν. 4078/2012 και των Κανονισμών που 
εκδίδονται σε εφαρμογή αυτού, ορίζονται από τα άρθρα 
τέταρτο και πέμπτο αντιστοίχως του ν. 4078/2012.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την 
26η Δεκεμβρίου 2020.

Στους Υπουργούς Εξωτερικών και Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και την 
εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. 

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

 Ναυτιλίας
Εξωτερικών και Νησιωτικής Πολιτικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΔΕΝΔΙΑΣ




