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Ειςαγωγή
Με τον όρο ναυτική εργαςία (seamen work) χαρακτθρίηεται γενικά θ εργαςία που
παρζχουν οι εργαηόμενοι ςτα πλοία. Αυτι λόγω τθσ φφςεωσ του χϊρου παρουςιάηει μια
ιδιομορφία με περιςςότερθ ανάγκθ μεταχείριςθσ αλλά και ςτοργισ. Λόγω των ειδικϊν
ςυνκθκϊν θ προςφορά τθσ από τουσ αρχαιότατουσ χρόνουσ δεν ελκφει τουσ νζουσ, και όςοι
τθν ακολουκοφν, περιςςότερο τουσ ωκεί προσ αυτι θ παράδοςθ, ο ςυναιςκθματικόσ
παράγοντασ και θ ψυχοςφνκεςθ του ατόμου.
Για να καταςτεί όμωσ θ ναυτικι εργαςία πιο ελκυςτικι όλεσ οι Ναυτιλιακζσ Χϊρεσ του κόςμου
κεςπίηουν διάφορα μζτρα, (ςτθν πραγματικότθτα πρόκειται για οικονομικά κίνθτρα),
απαραίτθτα άλλωςτε, τελείωσ διάφορα από εκείνα που λαμβάνονται ςτθν ξθρά.
Σα κζματα τθσ Ναυτικισ Εργαςίασ ςτθν Ελλάδα ρυκμίηονται βαςικά από:
1. Σον Κ.Ι.Ν.Δ. και ειδικότερα από τα άρκρα 37-83 που αφοροφν ςτον Πλοίαρχο,
ςτο πλιρωμα πλοίου και ςτθ ςφμβαςθ ναυτολόγθςθσ,
2. Σον Κ.Δ.Ν.Δ. μζροσ 2ο, άρκρο 55 και μετά ςτα κζματα ναυτικι απογραφι, ναυτικά
φυλλάδια κ.λπ.,
3. Σισ υλλογικζσ ςυμβάςεισ ναυτικισ εργαςίασ που ιςχφουν κάκε φορά και ρυκμίηουν
κζματα αμοιβϊν, επιδομάτων, προςαυξιςεων (υπερωρειϊν) κ.ά.,
4. Σον Κανονιςμό Εργαςίασ επί Πλοίων, (που αφορά αρμοδιότθτεσ),
5. Σον Νόμο 4005/1929 "Περί τροφοδοςίασ πλθρωμάτων εμπορικϊν πλοίων" όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα βάςει του οποίου κεςπίηονται τα εδεςματολόγια ςτα
πλοία.
6. Σο Ν.Δ. 2651/1953 "Περί ςυνκζςεωσ των πλθρωμάτων των ελλθνικϊν πλοίων" που
αφορά ςφνκεςθ αυτϊν, προςόντα εκάςτου κ.λπ. με ειδικι ςφνκεςθ για τα
νθολογθμζνα πλοία βάςει του άρκρου 13 του ΝΔ 2687/53 (Ανϊνυμοσ Ναυτιλιακι
Εταιρεία).


Η Ναυτικι Εργαςία ςτα υπό ελλθνικι ςθμαία πλοία και ςυμβεβλθμζνα με το ΝΑΣ
εποπτεφεται από τθν αντίςτοιχθ Διεφκυνςθ του Τπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ.



Σο ςφνολο τθσ νομοκεςίασ περί τθσ ναυτικισ εργαςίασ ονομάηεται Ναυτεργατικό Δίκαιο.
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Οι υλλογικζσ

υμβάςεισ ναυτικισ

εργαςίασ

(..)

αποτελοφν

ςυμφωνίεσ

που

ςυνομολογοφνται μεταξφ ςυνδικαλιςτικϊν φορζων εργοδοτϊν - εφοπλιςτϊν και εργαηομζνων
ναυτικϊν, βάςει των οποίων ρυκμίηονται κζματα που αφοροφν γενικά τθ ναυτικι εργαςία επί
των πλοίων, όπωσ κφριουσ και πρόςκετουσ όρουσ εργαςίασ, αμοιβζσ, τρόπουσ επίλυςθσ
διαφορϊν κ.λπ.

Ζκδοςη
Οι .. βαςίηονται ςτον Α.Ν. 3276/44 "Περί ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εν τθ ναυτικι εργαςία"
όπωσ τροποποιικθκε μεταγενζςτερα. Αυτζσ αφοφ επικυρωκοφν από το ΤΕΝ ςτθ ςυνζχεια
δθμοςιεφονται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ ςτο τεφχοσ Βϋ. υνθκζςτερα θ χρονικι
διάρκεια ιςχφοσ αυτϊν είναι ετιςια.
Μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ .. και εφόςον οι ενδιαφερόμενεσ οργανϊςεισ δεν καταλιξουν ςε
ςυμφωνία για τθ ςφναψθ νζασ .. ο νόμοσ παρζχει ςτον αρμόδιο Τπουργό (ΤΕΝ), μετά από
εξουςιοδότθςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου, να κανονίηει απευκείασ τα διάφορα ρυκμιηόμενα
από τθ .. κζματα, είτε παρατείνοντασ τθν ιςχφ τουσ, είτε να κακορίηει όρουσ ςφμβαςθσ
ναυτικισ εργαςίασ διάφορουσ από εκείνουσ των διαλαμβανομζνων ςτθ λιξαςα ..

Εφαρμογή
Γενικά οι .. αποτελοφν ζνα ςφνολο υποχρεϊςεων τόςο ςτθν ναυτικι εργοδοςία (πλοιοκτιτεσ,
εφοπλιςτζσ, πλοιάρχουσ), όςο και τουσ ναυτικοφσ κάκε ειδικότθτασ, ανεξάρτθτα αν μετζχουν
ςτα ςυνδικαλιςτικά ςωματεία που ςυνομολογοφν και υπογράφουν αυτζσ, ι δρουν
μεμονωμζνα (εργοδοςία και ναυτικοί). Η εφαρμογι αυτϊν αφορά μόνο ςτα υπό ελλθνικι
ςθμαία εμπορικά πλοία με δυνατότθτα επζκταςισ τουσ και ςε ελλθνόκτθτα πλοία με ξζνθ
ςθμαία,

εφόςον

υφίςταται

ςυμφωνία

του

πλοιοκτιτθ

και

τθσ Π.Ν.Ο..

Η παράβαςθ των ςχετικϊν διατάξεων των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων ςυνεπάγει ποινικζσ και
πεικαρχικζσ κυρϊςεισ ςτουσ υπεφκυνουσ.
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Είδη .
Για κάκε τφπο πλοίου υπογράφεται και δθμοςιεφεται ιδιαίτερθ ςυλλογικι ςφμβαςθ
ναυτικισ εργαςίασ, χωριςτι δθλαδι για επιβατθγά, πορκμεία, ποντοπόρα φορτθγά,
δεξαμενόπλοια, κρουαηιερόπλοια κ.λπ. και αυτό λόγω των διαφορϊν, μεγζκουσ πλοίου,
αντικειμζνου μεταφοράσ, και επικινδυνότθτα αυτοφ, διάρκειασ πλόων κ.λπ. που επθρεάηουν
βαςικά τθ ςφνκεςθ και τισ αμοιβζσ του πλθρϊματοσ.

Ρυθμίςεισ
Ειδικότερα οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ρυκμίηουν:
1. το μιςκολόγιο ανά κατθγορία εργαςίασ, προςαυξιςεισ και τα επιδόματα
2. τισ πρόςκετεσ αμοιβζσ (υπερωρίεσ)
3. τισ ϊρεσ εργαςίασ, εν πλω και εν όρμω (λιμζνα)
4. τθν ενδιαίτθςθ και τροφοδοςία του πλθρϊματοσ,
5. τισ προβλεπόμενεσ άδειεσ
6. τουσ ειδικοφσ μιςκοφσ λόγω αςκενείασ των ναυτικϊν
7. τισ εργαςίεσ που παρζχουν ι δεν παρζχουν δικαίωμα υπερωριϊν
8. τισ δικαιοφμενεσ προκαταβολζσ ζναντι μιςκοφ των ναυτικϊν
9. τον τρόπο επίλυςθσ τυχόν διαφορϊν και
10. τθ χρονικι διάρκεια τθσ ιςχφοσ τθσ ..

Work in Industrial Context and the Labour Process Debate
The organisation of work and workers under industrial capitalism is pivotal to the labour
process debate. The nature of the relationship between capital and labour in the workplace as a
result of the way work is organized becomes the paramount focus of the debate. Emanating
from these social relations at work are issues such as hierarchy, alienation, exploitation,
rationalization, deskilling, technology and the introduction of machinery etc.

The
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understanding of the labour process debate becomes imperative to the sociology of work
because it sets the platform for the understanding of work as we know it today. However, of
more importance is the consideration of the question whether the labour process theory is still
relevant to the contemporary study of work taking into consideration contextual differences.

IMO/ILO code of practice
ILO has issued for adoption by member States a widely respected code of international labour
Conventions and Recommendations on freedom of association, employment, social policy,
conditions of work, social security, industrial relations and labour administration, among others.
The ILO provides expert advice and technical assistance to member States through a network
of offices and multidisciplinary teams in over 40 countries. This assistance takes the form of
labour rights and industrial relations counselling, employment promotion, training in small
business development, project management, advice on social security, workplace safety and
working conditions, the compiling and dissemination of labour statistics, and workers'
education.
References:
The current IMO / ILO codes of practise such as (but not limited to)
• General duties of the competent authority of flag States
• General duties and responsibilities of competent authorities other than the flag State
• General duties and responsibilities of shipowners
• General duties and responsibilities of the master
• General duties and responsibilities of seafarers
• General duties and responsibilities of the shipboard safety and
health committee
• General duties and responsibilities of the safety officer
• General duties and responsibilities of the safety representative(s)
• Safe movement about the ship
• Working in machinery spaces
• Working in galleys, pantries and other food handling areas
• Safety in living accommodation
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