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Πειραιάσ,  20 -02-2014 
Αριθ. Πρωτ: 4451.1/15/2014 
 
 
ΠΡΟ : Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΘ 

 

ΘΕΜΑ: «Ζντυπα επιθεώρηςησ ςτο πλαίςιο τησ φμβαςησ Ναυτικήσ Εργαςίασ, 2006 (MLC, 2006)»  
 
χετ: (α) N. 4078/2012 «Κφρωςθ τθσ φμβαςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ, 2006 τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ   

Εργαςίασ» (ΦΕΚ 179  Α’). 
(β) ΚΤΑ 4113.305/01/2013 «Κανονιςμοί για τθν εφαρμογι απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ Ναυτικισ 

Εργαςίασ, 2006 τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ – Τποχρεϊςεισ Κράτουσ θμαίασ και Λιμζνα» 
(ΦΕΚ 1553 Β’ ). 

(γ) ΚΤΑ 3522.2/08/2013 «Κανονιςμόσ για τθν εφαρμογι απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ Ναυτικισ 
Εργαςίασ , 2006 τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ» (ΦΕΚ 1671 Β’ ). 

(δ) Οδθγίεσ Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Εργαςίασ (ILO) για τθ διενζργεια επικεωριςεων Κράτουσ θμαίασ 
ςτο πλαίςιο τθσ MLC, 2006 . 

(ε) Αρ. Πρωτ. 4339.44/02/13/09-08-2013 ζγγραφο ΤΝΑ/ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΜΚ περί εφαρμογισ των 
εκνικϊν απαιτιςεων ενδιαίτθςθσ πλθρϊματοσ. 

 
  

1.  το πλαίςιο ελζγχου εφαρμογισ των απαιτιςεων τθσ φμβαςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ, 2006, θ Τπθρεςία 
μασ προζβθ ςτθ ςφνταξθ των εντφπων :  

α.«Προγραματιςμόσ  Επικεϊρθςθσ φμβαςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ , 2006», 
β. «Αναφορά Επικεϊρθςθσ φμβαςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ , 2006»,  
γ. «Αναφορά μθ υμμόρφωςθσ φμβαςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ , 2006». 

 
2. Γνωρίηεται ότι τα αποτελζςματα τθσ επικεϊρθςθσ, κακϊσ και όλων των επακόλουκων επικεωριςεων ι 
άλλων ελζγχων που διενεργοφνται ςτο πλοίο κακϊσ και οποιεςδιποτε ςθμαντικζσ ελλείψεισ που 
διαπιςτϊκθκαν κατά τθ διάρκεια αυτϊν, καταγράφονται μαηί με τθν θμερομθνία αποκατάςταςισ τουσ, 
ςτα ελλθνικά και ςτα αγγλικά, ςυγκεντρωτικά ςτο ζντυπο «Αναφορά Επικεϊρθςθσ φμβαςθσ Ναυτικισ 
Εργαςίασ , 2006» και ειδικότερα ανά εφρθμα ςτο ζντυπο «Αναφορά μθ υμμόρφωςθσ φμβαςθσ Ναυτικισ 
Εργαςίασ , 2006».  

Σα προαναφερόμενα ζντυπα ((α),(β) και (γ)) με μζριμνα του επικεωρθτι ςυντάςςονται εισ διπλοφν, 
ζνα εκ των οποίων προςαρτάται ςτθ Διλωςθ υμμόρφωςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ επί  του πλοίου 
προκειμζνου με μζριμνα του πλοιάρχου είναι διακζςιμα ςτουσ ναυτικοφσ, ςτουσ επικεωρθτζσ του 
Κράτουσ θμαίασ, ςτουσ εξουςιοδοτθμζνουσ αξιωματοφχουσ των Κρατϊν λιμζνα και ςτουσ εκπροςϊπουσ 
των πλοιοκτθτϊν και των ναυτικϊν.Σο δε άλλο, με μζριμνα του επικεωρθτι, υποβάλλεται μετά από κάκε 
επικεϊρθςθ ςυμπλθρωμζνο ςτθν Τπθρεςία μασ, όπου τθρείται αρχείο επικεωριςεων και πιςτοποιθτικϊν 
των πλοίων που πιςτοποιοφνται από αυτιν. 
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3. Σα ανωτζρω ζντυπα δφναται να ανακτθκοφν από τον ιςτότοπο http://www.hcg.gr/mypage (ΕΙΟΔΟ ΜΕ 
ΟΝΟΜΑ ΧΡΘΣΘ ΚΑΙ ΤΝΘΘΜΑΣΙΚΟ) και ειδικότερα υπό τον τίτλο «ΧΡΘΙΜΟΙ ΤΝΔΕΜΟΙ»  ςτον 
ςφνδεςμο «ΕΝΣΤΠΑ MLC». 
 
4. Εφιςτάται θ προςοχι ςασ για πιςτι τιρθςθ και ορκι ςυμπλιρωςθ των εν λόγω εντφπων. 
 
5.Συχόν παρατθριςεισ/ προτάςεισ ςασ κατά τθν εφαρμογι των ωσ άνω εντφπων κα ιταν χριςιμεσ 
προκειμζνου λθφκοφν υπόψθ ςε μελλοντικι ανακεϊρθςθ αυτϊν. 
 
6. ΤΝΑ/Α.Λ – ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΙΠΛΕΠ, ςτθν οποία κοινοποιείται θ παροφςα, παρακαλείται όπωσ μεριμνιςει για 
τθν ανάρτθςθ αυτισ μετά των επιςυναπτόμενων εντφπων, ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα ςτθν παρ. 3 . 
 

               Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΚΛΑΔΟΤ 
 

 
                                                     ΤΠΟΝΑΤΑΡΧΟ (Σ) Λ  ΓΙΑΝΝΟΤΣΟ Δ. 
 
 
 
 
Επιςυνάπτονται: 
Ζντυπο «Προγραματιςμόσ  Επικεϊρθςθσ φμβαςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ , 2006» (Φ.01) 
Ζντυπο «Αναφορά Επικεϊρθςθσ φμβαςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ , 2006» (Φ.01) 
Ζντυπο «Αναφορά μθ υμμόρφωςθσ φμβαςθσ Ναυτικισ Εργαςίασ , 2006» (Φ. 01) 
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