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Συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για την εργασία στον 

τομέα της αλιείας  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με 

πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την ενσωμάτωση της συμφωνίας που συνάφθηκε 

μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (COGECA), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις 

Μεταφορές (ETF) και της Ένωσης Εθνικών Οργανώσεων Επιχειρήσεων Αλιείας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROPÊCHE), στις 21 Μαΐου 2012, όπως τροποποιήθηκε στις 

8 Μαΐου 2013, για την εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 

2007 σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας (2016/2794(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Συμβουλίου για την 

ενσωμάτωση της συμφωνίας που συνάφθηκε μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA), της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) και της Ένωσης 

Εθνικών Οργανώσεων Επιχειρήσεων Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(EUROPÊCHE), στις 21 Μαΐου 2012, όπως τροποποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2013, για την 

εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την 

εργασία στον τομέα της αλιείας (COM(2016)0235), 

– έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνάφθηκε μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Γεωργικών Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA), της Ευρωπαϊκής 

Ομοσπονδίας των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) και της Ένωσης 

Εθνικών Οργανώσεων Επιχειρήσεων Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(EUROPÊCHE), στις 21 Μαΐου 2012, όπως τροποποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2013, για την 

εφαρμογή της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την 

εργασία στον τομέα της αλιείας, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 155 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 101 παράγραφος 3 του Κανονισμού του, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 155 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει τη δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους σε 

επίπεδο Ένωσης να αρχίσουν, εφόσον το επιθυμούν, διάλογο ο οποίος μπορεί να 

οδηγήσει στη σύναψη συμβατικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένων συμφωνιών· 



 

 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το άρθρο 155 παράγραφος 2 της Συνθήκης οι 

συμφωνίες που συνάπτονται σε ενωσιακό επίπεδο εφαρμόζονται όταν το ζητούν από 

κοινού τα υπογράφοντα μέρη, με απόφαση του Συμβουλίου που λαμβάνεται μετά από 

πρόταση της Επιτροπής· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της αλιείας έχουν ανάγκη ειδικής 

προστασίας, δεδομένης, μεταξύ άλλων, της ειδικής φύσης της εργασίας σε αλιευτικά 

πλοία· του υψηλού αριθμού θανατηφόρων και μη ατυχημάτων, καθώς και του κινδύνου 

και της εμφάνισης επαγγελματικών νόσων, σε σύγκριση με άλλους τομείς, στο πλαίσιο 

ενός επικίνδυνου εργασιακού περιβάλλοντος· του ασαφούς διαχωρισμού μεταξύ ωρών 

εργασίας, ανάπαυσης και αναψυχής και του αντίκτυπου της κόπωσης λόγω, εν μέρει, 

ανεπαρκούς ξεκούρασης, στην υγεία και την ασφάλεια· της διάδοσης ανεπίσημων και 

άτυπων εργασιακών σχέσεων και ρυθμίσεων αποδοχών, συμπεριλαμβανομένων των 

συστημάτων μερισμού πληρώματος· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση της ΔΟΕ (αριθ. 188) σχετικά με την εργασία στον 

τομέα της αλιείας, μαζί με τη σύσταση (αριθ. 199), καλύπτει ουσιώδη ζητήματα για τη 

διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στα πλοία, στις οποίες 

περιλαμβάνονται οι ευθύνες των ιδιοκτητών και των πλοιάρχων των αλιευτικών 

σκαφών όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (άρθρο 8)· τον 

καθορισμό μιας ελάχιστης ηλικίας εργασίας και την προστασία των νεαρών 

εργαζομένων (άρθρο 9)· τις υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις και τα σχετικά 

πιστοποιητικά (άρθρα 10-12)· τις περιόδους ανάπαυσης (άρθρα 13 και 14)· τις 

καταστάσεις πληρώματος (άρθρο 15)· τις συμβάσεις απασχόλησης όπου ορίζονται τα 

καθήκοντα και οι συνθήκες εργασίας (άρθρα 16-20)· το δικαίωμα στον επαναπατρισμό 

(άρθρο 21)· την πρόσληψη και τοποθέτηση (άρθρο 22)· την τακτική πληρωμή των 

αλιέων και τις μεταφορές χρημάτων στις οικογένειες (άρθρα 23 και 24)· τα πρότυπα 

στέγασης και σίτισης (άρθρα 25-28)· τον καθορισμό των προτύπων ασφάλειας και 

υγείας και την παροχή ιατρικής φροντίδας στο πλοίο (άρθρα 29-33)· την προστασία 

κοινωνικής ασφάλειας (άρθρα 34-37)· την προστασία σε περίπτωση ασθενειών, 

τραυματισμών ή θανάτου που σχετίζονται με την εργασία (άρθρα 38-39)· τη 

συμμόρφωση και την επιβολή της εφαρμογής (άρθρα 40-44)· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι σήμερα μόνον οκτώ χώρες έχουν κυρώσει τη σύμβαση 

της ΔΟΕ (αριθ. 188) σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι, παρά την απόφαση του Συμβουλίου να εξουσιοδοτήσει τα κράτη μέλη της 

ΕΕ να κυρώσουν τη σύμβαση της ΔΟΕ (αριθ. 188) σχετικά με την εργασία στον τομέα 

της αλιείας, μόνο δύο, η Γαλλία και η Εσθονία, την έχουν κυρώσει· λαμβάνοντας 

υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη οφείλουν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο όσον 

αφορά την προώθηση αξιοπρεπών αποδοχών και συνθηκών εργασίας στον τομέα της 

αλιείας· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εφαρμόζεται σε όλους τους αλιείς που 

απασχολούνται σε αλιευτικό πλοίο που ασκεί δραστηριότητες εμπορικής αλιείας, το 

οποίο έχει νηολογηθεί ή φέρει τη σημαία κράτους μέλους της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι, χάρη στην ενσωμάτωση στη νομοθεσία της ΕΕ της συμφωνίας των κοινωνικών 

εταίρων για τη σύμβαση της ΔΟΕ σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας, η 

Ένωση θα μπορέσει από πολύ ισχυρότερη θέση να προωθήσει την εφαρμογή τής 

συμφωνίας στις χώρες εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο και, με τον τρόπο αυτό, να 

συμβάλει στη δημιουργία δίκαιων και ίσων όρων ανταγωνισμού στον παγκόσμιο τομέα 

της αλιείας, καθώς και στην καταπολέμηση των χείριστων μορφών εκμετάλλευσης των 



 

 

αλιέων, συμπεριλαμβανομένων της καταναγκαστικής εργασίας, της παράνομης 

εμπορίας και της παιδικής εργασίας· 

1. λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την ενσωμάτωση της 

συμφωνίας που συνάφθηκε μεταξύ της Γενικής Συνομοσπονδίας Γεωργικών 

Συνεταιρισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COGECA), της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 

των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) και της Ένωσης Εθνικών 

Οργανώσεων Επιχειρήσεων Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUROPÊCHE), στις 

21 Μαΐου 2012, όπως τροποποιήθηκε στις 8 Μαΐου 2013, για την εφαρμογή της 

σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2007 σχετικά με την εργασία στον 

τομέα της αλιείας· εκφράζει, ωστόσο, την αποδοκιμασία του για την καθυστερημένη 

υποβολή στο Συμβούλιο της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων, η οποία 

οριστικοποιήθηκε το 2013· υπογραμμίζει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου, επίσης 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο· 

2. επικροτεί το γεγονός ότι τόσο η συμφωνία που συνάφθηκε από τους κοινωνικούς 

εταίρους όσο και η πρόταση της Επιτροπής προβλέπουν τις ελάχιστες μόνο απαιτήσεις, 

επιτρέποντας στα κράτη μέλη ή/και τους κοινωνικούς εταίρους να θεσπίζουν 

ευνοϊκότερα μέτρα για τους εργαζομένους στον οικείο τομέα· επισημαίνει ότι η 

συμφωνία αυτή ισχύει και για τους αυτοαπασχολούμενους αλιείς που εργάζονται μαζί 

με μισθωτούς στο ίδιο πλοίο· υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης των διατάξεων 

εκείνων που σχετίζονται με τις αποδοχές, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική 

πρόνοια ώστε να εξασφαλισθεί για τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους επαρκές 

και αξιοπρεπές εισόδημα, επίσης σε περίπτωση τραυματισμού, ατυχήματος ή θανάτου· 

τονίζει τη σημασία της θέσπισης των μηχανισμών εφαρμογής της συμφωνίας, 

συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης κατάλληλων μέτρων επιθεώρησης και επιβολής· 

3. προτείνει την άμεση έγκριση της οδηγίας του Συμβουλίου σύμφωνα με το αίτημα των 

κοινωνικών εταίρων· 

4. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή, καθώς και στους κοινωνικούς εταίρους. 

 


