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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Έχουν συµφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο 
κανόνες για την εκπαίδευση και την 
πιστοποίηση των ναυτικών µέσω της 
διεθνούς σύµβασης για πρότυπα 
εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και 

τήρησης φυλακών των ναυτικών (σύµβαση 

STCW), η οποία θεσπίστηκε το 1978 από 
διάσκεψη του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισµού (∆ΝΟ), τέθηκε σε ισχύ το 
1984 και στην οποία επήλθαν σηµαντικές 

τροποποιήσεις το 1995.  

(1) Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των 
ναυτικών ρυθµίζονται από τη διεθνή 
σύµβαση του 1978 για πρότυπα 
εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και 

τήρησης φυλακών των ναυτικών (σύµβαση 

STCW), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1984 

και υπέστη σηµαντικές τροποποιήσεις το 
1995. 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω διατύπωση εισάγεται για να βελτιώσει τη σαφήνεια του κειµένου. 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Το 2010 διεξήχθη στη Μανίλα µια 

διάσκεψη των κρατών µερών της 
σύµβασης STCW η οποία επέφερε αρκετές 
σηµαντικές αλλαγές στη σύµβαση, 
συγκεκριµένα για την πρόληψη δόλιων 

πρακτικών σε σχέση µε τα πιστοποιητικά, 

για τον τοµέα των ιατρικών προτύπων, για 

την εκπαίδευση σε θέµατα ασφάλειας και 

τεχνολογικά θέµατα. Οι τροποποιήσεις της 

Μανίλας εισήγαγαν και απαιτήσεις για 

ειδικευµένους ναυτικούς και θέσπισαν νέα 

επαγγελµατικά προφίλ, όπως εκείνο των 

ηλεκτροτεχνιτών αξιωµατικών. 

(3) Το 2010 διεξήχθη στη Μανίλα µια 

διάσκεψη κρατών µερών της σύµβασης 

STCW η οποία επέφερε σηµαντικές 

τροποποιήσεις στη σύµβαση STCW 
(«τροποποιήσεις της Μανίλας»), 
συγκεκριµένα όσον αφορά την πρόληψη 

δόλιων πρακτικών σε σχέση µε τα 

πιστοποιητικά, για τον τοµέα των ιατρικών 

προτύπων, για την εκπαίδευση σε θέµατα 

ασφάλειας, συµπεριλαµβανοµένων 
πρακτικών αντιµετώπισης της 
πειρατείας, και τεχνολογικά θέµατα. Οι 
τροποποιήσεις της Μανίλας εισήγαγαν και 

απαιτήσεις για ειδικευµένους ναυτικούς 

και θέσπισαν νέα επαγγελµατικά προφίλ, 

όπως εκείνο των ηλεκτροτεχνιτών 

αξιωµατικών. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4β) Η βελτιωµένη κατάρτιση των 
ναυτικών θα πρέπει να περιλάβει όλες τις 
κατηγορίες ειδικοτήτων των µελών των 
πληρωµάτων και των αξιωµατικών, και 
να καλύπτει την κατάλληλη θεωρητική 
και πρακτική εκπαίδευση για την 
προστασία της ανθρώπινης ζωής στη 
θάλασσα. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Στη διάσκεψη της Μανίλας τα κράτη 

µέλη αποσκοπούσαν, µεταξύ άλλων, στη 

θέσπιση αντικειµενικών ορίων στις 

εξαιρέσεις από τις ελάχιστες ώρες 

(5) Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι 
έχουν συµφωνήσει για τις ελάχιστες ώρες 
ανάπαυσης που πρέπει να ισχύουν για 
τους ναυτικούς, η δε οδηγία 1999/63/ΕΚ 
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ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης 

φυλακών και τους ναυτικούς που είναι 

επιφορτισµένοι µε καθήκοντα που 

σχετίζονται µε την προστασία, την 

ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης. 

Οι εν λόγω νέες διατάξεις θα πρέπει 
επίσης να ενσωµατωθούν στο δίκαιο της 
ΕΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να τηρούνται οι 
διατάξεις σχετικά µε τις ώρες ανάπαυσης 
που ισχύουν για τους ναυτικούς σύµφωνα 
µε τις οδηγίες 1999/63/ΕΚ του 
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 και 
2009/13/ΕΚ του Συµβουλίου της 16ης 
Φεβρουαρίου 2009. Επιπλέον, η 
δυνατότητα έγκρισης εξαιρέσεων θα 

πρέπει να περιοριστεί όσον αφορά τη 

µέγιστη διάρκεια, τη συχνότητα και το 

πεδίο εφαρµογής. Η οδηγία θα πρέπει να 
περιλαµβάνει σχετικές διατάξεις προς τον 
σκοπό αυτόν.  

της 21ης Ιουνίου 19991 εγκρίθηκε µε 
σκοπό την εφαρµογή αυτής της 
συµφωνίας. H οδηγία 1999/63/ΕΚ 
προβλέπει επίσης τη δυνατότητα να 
επιτρέπονται εξαιρέσεις στις ελάχιστες 
ώρες ανάπαυσης για τους ναυτικούς. Η 
δυνατότητα έγκρισης εξαιρέσεων θα 
πρέπει ωστόσο να περιοριστεί όσον 
αφορά τη µέγιστη διάρκεια, τη συχνότητα 
και το πεδίο εφαρµογής. Οι 
τροποποιήσεις της Μανίλας 
αποσκοπούσαν, µεταξύ άλλων, στη 

θέσπιση αντικειµενικών ορίων στις 

εξαιρέσεις από τις ελάχιστες ώρες 

ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης 

φυλακών και τους ναυτικούς που είναι 

επιφορτισµένοι µε καθήκοντα που 

σχετίζονται µε την προστασία, την 

ασφάλεια και την πρόληψη της ρύπανσης, 
µε στόχο την πρόληψη της κόπωσης. Οι 
τροποποιήσεις της Μανίλας θα πρέπει να 
ενσωµατωθούν στην οδηγία 2008/106/ΕΚ 
κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη συνοχή 
µε την οδηγία 1999/63/ΕΚ, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 
2009/13/ΕΚ της 16ης Φεβρουαρίου 20092.  

 ______________ 

 
1 ΕΕ L 167, 2.7.1999, σ. 33. 

 2 ΕΕ L 124, 20.5.2009, σ. 30. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Η οδηγία 2009/13/ΕΚ του 
Συµβουλίου, µε την οποία 
αναγνωρίζονται περαιτέρω ο δυνητικός 
κίνδυνος για τους επιβάτες από την ΕΕ 
και η ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, θα τεθεί σε ισχύ, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της, όταν τεθεί 
σε ισχύ και η Σύµβαση ναυτικής 
εργασίας, του 2006. 
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Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αποσκοπεί στην υπενθύµιση ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις 

της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2009 για την εφαρµογή της 

συµφωνίας που συνήφθη από τις Ενώσεις εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και 

την Οµοσπονδία των ενώσεων εργαζοµένων στις µεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ETF) 

σχετικά µε την σύµβαση της ναυτικής εργασίας, το 2006 και την τροποποίηση της οδηγίας 

1999/63/ΕΚ. Στο άρθρο 7 της ανωτέρω οδηγίας διευκρινίζεται ότι η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ την 

ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής της Σύµβασης ναυτικής εργασίας, 2006. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η οδηγία 2008/106/ΕΚ περιλαµβάνει 

και µηχανισµό αναγνώρισης των 

συστηµάτων εκπαίδευσης και 

πιστοποίησης των ναυτικών τρίτων χωρών. 

Η αναγνώριση επέρχεται µε απόφαση της 

Επιτροπής, κατόπιν διαδικασίας κατά την 

οποία η Επιτροπή επικουρείται από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια 

στη Θάλασσα (τον Οργανισµό) που 

ιδρύθηκε µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1406/2002 και από την επιτροπή 

ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της 

ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που 

ιδρύθηκε βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

2099/2002· η πείρα από την εφαρµογή των 

διατάξεων της οδηγίας 2008/106/ΕΚ 

σχετικά µε την αναγνώριση τρίτων χωρών 

για τους σκοπούς της σύµβασης STCW 

καταδεικνύει ότι πρέπει να αλλάξει η 

σχετική διαδικασία, ιδίως όσον αφορά την 

τρίµηνη προθεσµία για τη λήψη απόφασης 

αναγνώρισης η οποία ισχύει επί του 

παρόντος για την Επιτροπή σύµφωνα µε το 

άρθρο 19 παράγραφος 3 της εν λόγω 

οδηγίας. Εφόσον η αναγνώριση απαιτεί τη 

διενέργεια επιθεώρησης από τον 

Οργανισµό, η οποία πρέπει να 

προγραµµατιστεί και να εκτελεστεί, καθώς 

επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

σηµαντικές προσαρµογές σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της σύµβασης STCW από την 

εµπλεκόµενη τρίτη χώρα, η όλη διαδικασία 

(6) Η οδηγία 2008/106/ΕΚ περιλαµβάνει 

και µηχανισµό αναγνώρισης των 

συστηµάτων εκπαίδευσης και 

πιστοποίησης των ναυτικών τρίτων χωρών. 

Η αναγνώριση επέρχεται µε απόφαση της 

Επιτροπής, κατόπιν διαδικασίας κατά την 

οποία η Επιτροπή επικουρείται από τον 

Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια 

στη Θάλασσα (τον Οργανισµό) που 

ιδρύθηκε µε βάση τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1406/2002 και από την επιτροπή 

ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της 

ρύπανσης από τα πλοία (COSS) που 

ιδρύθηκε βάσει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

2099/2002· η πείρα από την εφαρµογή των 

διατάξεων της οδηγίας 2008/106/ΕΚ 

σχετικά µε την αναγνώριση τρίτων χωρών 

για τους σκοπούς της σύµβασης STCW 

καταδεικνύει ότι πρέπει να αλλάξει η 

σχετική διαδικασία, ιδίως όσον αφορά την 

τρίµηνη προθεσµία για τη λήψη απόφασης 

αναγνώρισης η οποία ισχύει επί του 

παρόντος για την Επιτροπή σύµφωνα µε το 

άρθρο 19 παράγραφος 3 της εν λόγω 

οδηγίας. Εφόσον η αναγνώριση απαιτεί τη 

διενέργεια επιθεώρησης από τον 

Οργανισµό, η οποία πρέπει να 

προγραµµατιστεί και να εκτελεστεί, καθώς 

επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

σηµαντικές προσαρµογές σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της σύµβασης STCW από την 

εµπλεκόµενη τρίτη χώρα, η όλη διαδικασία 
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δεν µπορεί να υλοποιηθεί σε τρεις µήνες, 

και η πείρα έχει καταδείξει ότι ένα πιο 

ρεαλιστικό χρονικό περιθώριο θα ήταν το 

δεκαοκτάµηνο. Η αναφερθείσα προθεσµία 

θα πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί 

αναλόγως, ενώ πρέπει να διατηρηθεί η 

δυνατότητα του αιτούντος κράτους µέλους 

να αναγνωρίσει προσωρινά την τρίτη χώρα 

µε σκοπό τη διαφύλαξη της ευελιξίας.  

δεν µπορεί να υλοποιηθεί σε τρεις µήνες, 

και η πείρα έχει καταδείξει ότι ένα πιο 

ρεαλιστικό χρονικό περιθώριο θα ήταν το 

δεκαοκτάµηνο. Η αναφερθείσα προθεσµία 

θα πρέπει λοιπόν να τροποποιηθεί 

αναλόγως, ενώ πρέπει να διατηρηθεί η 

δυνατότητα του αιτούντος κράτους µέλους 

να αναγνωρίσει προσωρινά την τρίτη χώρα 

µε σκοπό τη διαφύλαξη της ευελιξίας. 

Επιπλέον, οι διατάξεις της οδηγίας 
2005/36/EΚ της 7 Σεπτεµβρίου 20051, 
περί αναγνώρισης επαγγελµατικών 
προσόντων, δεν εφαρµόζονται ως προς 
την αναγνώριση πιστοποιητικών των 
ναυτικών δυνάµει της οδηγίας αυτής. 

 ____________ 

 
1 ΕΕ L 255, 30.9.2005, σ. 22. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία υπογραµµίζει ότι η Οδηγία 2008/106/EΚ περιέχει έναν ειδικό µηχανισµό 

για την αναγνώριση του συστήµατος εκπαίδευσης και πιστοποίησης των ναυτικών τρίτων χωρών 

και ότι, ως εκ τούτου, οι σχετικές διατάξεις για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 

σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/36/ΕΚ δεν εφαρµόζονται δυνάµει της Οδηγίας αυτής. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία για 

τους Ευρωπαίους ναυτικούς είναι ελλιπή 

και συχνά ανακριβή, πράγµα που 

δυσχεραίνει τη λήψη πολιτικών 

αποφάσεων σε αυτόν τον ευαίσθητο 
τοµέα. Η ύπαρξη λεπτοµερών δεδοµένων 

σχετικά µε την έκδοση πιστοποιητικών των 

ναυτικών δεν µπορεί να επιλύσει εντελώς 

το πρόβληµα, αλλά µπορεί σαφώς να 

βοηθήσει. Σύµφωνα µε τη σύµβαση 

STCW, τα κράτη µέρη είναι υποχρεωµένα 
να τηρούν µητρώα µε όλα τα 

πιστοποιητικά και όλες τις θεωρήσεις και 

τις σχετικές επανεπικυρώσεις ή 

οποιαδήποτε άλλα µέτρα που τα 

επηρεάζουν (κανονισµός I/2(14)). 

(7) Τα διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία για 

τους Ευρωπαίους ναυτικούς είναι ελλιπή 

και συχνά ανακριβή, πράγµα που 

δυσχεραίνει τη λήψη πολιτικών 

αποφάσεων σε αυτόν τον τοµέα. Η ύπαρξη 

λεπτοµερών δεδοµένων σχετικά µε την 

έκδοση πιστοποιητικών των ναυτικών δεν 

µπορεί να επιλύσει εντελώς το πρόβληµα, 

αλλά µπορεί σαφώς να βοηθήσει. 

Σύµφωνα µε τη σύµβαση STCW, τα 

συµβαλλόµενα µέρη είναι υποχρεωµένα να 
τηρούν µητρώα µε όλα τα πιστοποιητικά 

και όλες τις θεωρήσεις και τις σχετικές 

επανεπικυρώσεις ή οποιαδήποτε άλλα 

µέτρα που τα επηρεάζουν (κανονισµός 

I/2(14)). Σύµφωνα µε το άρθρο 11 
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Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παράγραφος 4 

της οδηγίας 2008/106, τα κράτη µέλη είναι 

υποχρεωµένα να τηρούν µητρώο των 

πιστοποιητικών και θεωρήσεων που 

εκδίδουν. Προκειµένου να υπάρχει η 

πληρέστερη δυνατή εικόνα σχετικά µε την 

κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη 

όσον αφορά την απασχόληση του 

εργατικού δυναµικού, τα κράτη µέλη θα 

πρέπει να υποχρεώνονται να αποστέλλουν 

στην Επιτροπή επιλεγµένα στοιχεία τα 

οποία περιέχονται ήδη στα µητρώα που 

τηρούν µε τα πιστοποιητικά των ναυτικών. 

Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να 

χρησιµοποιούνται για στατιστικούς 
σκοπούς και να είναι εναρµονισµένα µε τις 
απαιτήσεις περί προστασίας δεδοµένων 

που ισχύουν στην Ένωση. Η οδηγία 

2008/106 θα πρέπει να περιλαµβάνει 

σχετική διάταξη.  

παράγραφος 4 της οδηγίας 2008/106/ΕΚ, 
τα κράτη µέλη είναι υποχρεωµένα να 

τηρούν µητρώο των πιστοποιητικών και 

θεωρήσεων που εκδίδουν. Προκειµένου να 

υπάρχει η πληρέστερη δυνατή εικόνα 

σχετικά µε την κατάσταση που επικρατεί 

στην Ευρώπη όσον αφορά την 

απασχόληση του εργατικού δυναµικού, τα 

κράτη µέλη θα πρέπει να υποχρεώνονται 

να αποστέλλουν στην Επιτροπή 

επιλεγµένα στοιχεία τα οποία περιέχονται 

ήδη στα µητρώα που τηρούν µε τα 

πιστοποιητικά ικανότητας των ναυτικών. 
Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να 

κοινοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς 
στατιστικής ανάλυσης, και δεν 
επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για 
διοικητικούς ή νοµικούς σκοπούς ή για 
εξακρίβωση, πρέπει δε να είναι 
εναρµονισµένα µε τις απαιτήσεις περί 

προστασίας δεδοµένων που ισχύουν στην 

Ένωση. Η οδηγία 2008/106 θα πρέπει να 

περιλαµβάνει σχετική διάταξη.  

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία ενισχύει την υποχρέωση εκ µέρους της Επιτροπής να χρησιµοποιεί τα 

δεδοµένα που παρέχονται από τα κράτη µέλη µόνο για το σκοπό στατιστικής ανάλυσης και 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις περί προστασίας των δεδοµένων της Ένωσης. 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 
αυτών των στοιχείων θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται για την πρόβλεψη των 
τάσεων της αγοράς εργασίας και για την 
υποστήριξη των ναυτικών στον 
σχεδιασµό της σταδιοδροµίας τους και 
την αξιοποίηση των διαθέσιµων 
δυνατοτήτων επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα 
αποτελέσµατα αυτά θα πρέπει επίσης να 
συµβάλλουν στη βελτίωση της 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης που προσφέρουν τα Ναυτικά 
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Ιδρύµατα Ανώτερης Εκπαίδευσης. 

 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Προκειµένου να συλλέγονται δεδοµένα 

σχετικά µε το επάγγελµα του ναυτικού 

σύµφωνα µε την εξέλιξη του επαγγέλµατος 

και της τεχνολογίας, θα πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 

συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά 

προσαρµογές του παραρτήµατος V της 

οδηγίας 2008/106/ΕΚ. Οι εν λόγω κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις θα αφορούν ιδίως 

το περιεχόµενο των πληροφοριών σχετικά 

µε θεωρήσεις, µε πιστοποιητικά 

ικανότητας ή επάρκειας και µε τον αριθµό 

και τα στοιχεία των ναυτικών των οποίων 

τα πιστοποιητικά εκδίδονται ή θεωρούνται, 

λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις για την 

προστασία των δεδοµένων που ορίζονται 

στο προαναφερθέν παράρτηµα. Επίσης, η 

Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

προκειµένου να θεσπίζει µέτρα για τη 

συλλογή, την αποθήκευση και την 

ανάλυση των πληροφοριών αυτού του 

είδους που παρέχονται από τα κράτη µέλη 

µε σκοπό αφενός την κάλυψη των νέων 

στατιστικών αναγκών για τους ναυτικούς 

και αφετέρου τη συλλογή 

επικαιροποιηµένων πληροφοριών που 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. 

Επιβάλλεται να προβεί η Επιτροπή στις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 

εµπειρογνωµόνων, κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 

Επιτροπή, κατά την προετοιµασία και τη 

σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 

πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα 

τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη και 

διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο 

(8) Προκειµένου να συλλέγονται δεδοµένα 

σχετικά µε το επάγγελµα του ναυτικού 

σύµφωνα µε την εξέλιξη του επαγγέλµατος 

και της τεχνολογίας, θα πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης 

πράξεων, σύµφωνα µε το άρθρο 290 της 

συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά 

προσαρµογές του παραρτήµατος V της 

οδηγίας 2008/106/ΕΚ. Οι εν λόγω κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις θα αφορούν ιδίως 

το περιεχόµενο των πληροφοριών σχετικά 

µε θεωρήσεις, µε πιστοποιητικά 

ικανότητας ή επάρκειας και µε τον αριθµό 

και τα στοιχεία των ναυτικών των οποίων 

τα πιστοποιητικά εκδίδονται ή θεωρούνται, 

λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις για την 

προστασία των δεδοµένων που ορίζονται 

στο προαναφερθέν παράρτηµα. Οι εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δεν θα 
πρέπει να τροποποιούν τις διατάξεις περί 
εξασφάλισης της ανωνυµίας των 
δεδοµένων, που αναφέρονται στο εν λόγω 
Παράρτηµα. Επίσης, η Επιτροπή θα 
πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις προκειµένου να 

θεσπίζει µέτρα για τη συλλογή, την 
υποβολή, την αποθήκευση, την ανάλυση 
και τη διάδοση των πληροφοριών αυτού 
του είδους που παρέχονται από τα κράτη 

µέλη µε σκοπό αφενός την κάλυψη των 

νέων στατιστικών αναγκών για τους 

ναυτικούς και αφετέρου τη συλλογή 

επικαιροποιηµένων πληροφοριών που 

ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. 

Επιβάλλεται να προβεί η Επιτροπή στις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 

εµπειρογνωµόνων, κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο. 

Επιτροπή, κατά την προετοιµασία και τη 

σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα 

πρέπει να διασφαλίζει την κατά τον δέοντα 

τρόπο ταυτόχρονη και έγκαιρη και 

διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συµβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία ενισχύει την ανάγκη τα δεδοµένα να παρέχονται κατά τρόπο ανώνυµο, 

ώστε να υπάρξει εγγύηση για την προστασία των δεδοµένων κατά τη συλλογή των στατιστικών 

στοιχείων σχετικά µε το επάγγελµα του ναυτικού. 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Η ΕΕ είναι η πρώτη ναυτική δύναµη 
παγκοσµίως και διαθέτει εξαίρετη 
ναυτική τεχνογνωσία, η οποία αποτελεί 
έναν από τους πυλώνες της 
ανταγωνιστικότητάς της. Η ποιότητα της 
εκπαίδευσης των ναυτικών είναι στενά 
συνδεδεµένη µε την ανταγωνιστικότητα 
αυτή και πρέπει, ως εκ τούτου, να 
αποτελέσει αντικείµενο όλως ιδιαίτερης 
προσοχής. Πρέπει επίσης να βελτιωθεί η 
γνώση των πολυάριθµων ναυτικών 
επαγγελµάτων, ιδίως προκειµένου να 
καταστούν τα επαγγέλµατα αυτά 
περισσότερο ελκυστικά για τους 
ευρωπαίους εργαζόµενους, και δη τους 
νέους. Για την ποιότητα της εκπαίδευσης 
των ναυτικών και του ευρωπαϊκού 
στόλου, θα πρέπει επίσης να 
καταπολεµήσει η ΕΕ τον 
πολλαπλασιασµό των πλαστών 
πιστοποιητικών ικανότητας ή επάρκειας. 
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Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Οι τροποποιήσεις της σύµβασης 
τίθενται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012, 
ενώ η συµφωνία της Μανίλας 
περιλαµβάνει πρόβλεψη για µεταβατικές 
διατάξεις έως την 1η Ιανουαρίου 2017 

προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή 

µετάβαση στους νέους κανόνες. Η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει το 
ίδιο χρονικό περιθώριο και τις ίδιες 
µεταβατικές ρυθµίσεις. 

(11) Οι τροποποιήσεις της Μανίλας θα 
ετίθεντο σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012. 
Όµως οι εν λόγω τροποποιήσεις 
προβλέπουν µεταβατικές ρυθµίσεις έως την 
1η Ιανουαρίου 2017. Προκειµένου να 

διασφαλιστεί η οµαλή µετάβαση στους 

νέους κανόνες, η παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να προβλέπει τις ίδιες µεταβατικές 

ρυθµίσεις. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εισάγει µια ελαφρώς τροποποιηµένη διατύπωση για λόγους µεγαλύτερης 

σαφήνειας. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Η Επιτροπή Ναυτιλιακής 
Ασφάλειας του ∆ΝΟ επεσήµανε κατά την 
89η σύνοδό της ότι απαιτούνται 
ορισµένες διευκρινίσεις σχετικά µε την 
εφαρµογή των τροποποιήσεων της 
Μανίλας του 2010, λαµβάνοντας υπόψη 
αφενός τις προαναφερθείσες µεταβατικές 
διατάξεις και αφετέρου το ψήφισµα 4 της 
∆ιάσκεψης STCW το οποίο αναγνωρίζει 
την ανάγκη να επιτευχθεί πλήρης 
συµµόρφωση µέχρι την 1η Ιανουαρίου 
2017. Οι διευκρινίσεις αυτές δόθηκαν από 
τις εγκυκλίους STCW.7/Εγκ.16 και 
STCW.7/Εγκ.17 του ∆ΝΟ. Ειδικότερα, η 
εγκύκλιος STCW.7/Εγκ.16, αναφέρει ότι 
για ναυτικούς µε πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
σύµβασης STCW οι οποίες ίσχυαν 
αµέσως πριν από την 1η Ιανουαρίου 
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2012, και οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει 
τις απαιτήσεις των τροποποιήσεων της 
Μανίλας του 2010, όπως και για 
ναυτικούς που έχουν αρχίσει εγκεκριµένη 
θαλάσσια υπηρεσία και εγκεκριµένο 
πρόγραµµα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
ή εγκεκριµένο κύκλο κατάρτισης πριν 
από την 1η Ιουλίου 2013, η ισχύς κάθε 
πιστοποιητικού που επικυρώνεται εκ νέου 
δεν πρέπει να παρατείνεται πέραν της 1ης 
Ιανουαρίου 2017. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία ενηµερώνει το κείµενο συµπεριλαµβάνοντας περαιτέρω διασαφηνίσεις εκ 

µέρους του ∆ΝΟ σχετικά µε την εφαρµογή των τροποποιήσεων της Μανίλα 2010. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11β) Για λόγους οµοιόµορφης εφαρµογής 
των τροποποιήσεων της Μανίλας εντός 
της Ένωσης, είναι σκόπιµο, τα κράτη 
µέλη να λαµβάνουν υπόψη κατά τη 
µεταφορά της παρούσας οδηγίας τις 
κατευθύνσεις που περιέχονται στις 
προαναφερθείσες εγκυκλίους του ∆ΝΟ. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία κινείται στο πνεύµα της προηγούµενης. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11γ) Θα πρέπει να αποτραπεί η 
περαιτέρω καθυστέρηση όσον αφορά τη 
µεταφορά των τροποποιήσεων της 
Μανίλας επί της Σύµβασης STCW στο 
ευρωπαϊκό δίκαιο, προκειµένου να 
διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα των 
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ευρωπαίων ναυτικών και να 
αναβαθµιστεί η ασφάλεια επί του πλοίου 
µέσω του εκσυγχρονισµού της 
κατάρτισης των πληρωµάτων. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο α 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 1 – σηµείο 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

18. «κανονισµοί ραδιοεπικοινωνιών», οι 
αναθεωρηµένοι κανονισµοί 
ραδιοεπικοινωνιών που έχουν εκδοθεί από 
την παγκόσµια διάσκεψη 
ραδιοεπικοινωνιών για τη ναυτιλιακή 
κινητή υπηρεσία, στην ενηµερωµένη 
έκδοσή του. 

18. «κανονισµοί ραδιοεπικοινωνίας», οι 

κανονισµοί ραδιοεπικοινωνιών που 
επισυνάπτονται ή θεωρείται ότι έχουν 
επισυναφθεί, στην πλέον πρόσφατη 
∆ιεθνή Σύµβαση Τηλεπικοινωνιών· 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία εισαγάγει µια τροποποιηµένη διατύπωση για λόγους µεγαλύτερης 

σαφήνειας. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο α α (νέο) 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 1 – σηµείο 19 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αα) το σηµείο 19 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο: 

 ««Επιβατηγό πλοίο»: […] πλοίο 

σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνει η 
∆ιεθνής Σύµβαση για την Ασφάλεια της 
Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, του 
1974, όπως αναθεωρήθηκε.» 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω τροπολογία έχει ως σκοπό την επικαιροποίηση του κειµένου. 
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Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο β 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 1 – σηµείο 24 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

24. «κώδικας STCW», κώδικας 

εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και 

τήρησης φυλακών των ναυτικών, όπως 

εγκρίθηκε µε το ψήφισµα 2 της διάσκεψης 

των µερών STCW του 2010, στην 
ενηµερωµένη έκδοσή του· 

24. «κώδικας STCW», κώδικας 

εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και 

τήρησης φυλακών των ναυτικών, όπως 

εγκρίθηκε µε το ψήφισµα 2 της διάσκεψης 

του 1995 στην ενηµερωµένη έκδοσή του. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία έχει ως σκοπό να διορθώσει την αναφορά που πραγµατοποιείται στη 

∆ιάσκεψη. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 1 – σηµείο 28 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) το σηµείο 28 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο:  

 «28. «Θαλάσσια υπηρεσία»: η επί του 

πλοίου υπηρεσία που σχετίζεται µε την 

έκδοση ή την επανεπικύρωση 
πιστοποιητικού ικανότητας, 
πιστοποιητικού επάρκειας ή άλλου 
τίτλου·» 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία έχει ως σκοπό να ευθυγραµµίσει το κείµενο µε τη διαφοροποίηση µεταξύ 

των επιµέρους µορφών πιστοποιητικών και προσθέτει, πέραν από την έκδοση και την 

επανεπικύρωση των πιστοποιητικών. 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο δ 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 1 – σηµείο 35 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

35. «καθήκοντα ασφαλείας», 

περιλαµβάνουν όλα τα καθήκοντα και όλες 

τις ευθύνες που σχετίζονται µε την 

ασφάλεια επί των πλοίων, όπως ορίζεται 

στο κεφάλαιο XI/2 της ∆ιεθνούς Σύµβασης 

για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής 

στη Θάλασσα (Σύµβαση SOLAS 1974, 

όπως αναθεωρήθηκε) και στον διεθνή 

κώδικα για την ασφάλεια πλοίων και 

λιµενικών εγκαταστάσεων (κώδικα ISPS)· 

35. «καθήκοντα ασφαλείας», 

περιλαµβάνουν όλα τα καθήκοντα και όλες 

τις ευθύνες που σχετίζονται µε την 

ασφάλεια επί των πλοίων, όπως ορίζεται 

στο κεφάλαιο XI/2 της ∆ιεθνούς Σύµβασης 

για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής 

στη Θάλασσα (Σύµβαση SOLAS 1974, 

όπως αναθεωρήθηκε) και στον διεθνή 

κώδικα για την ασφάλεια πλοίων και 

λιµενικών εγκαταστάσεων (κώδικα ISPS)· 

Αιτιολόγηση 

∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 1 – στοιχείο δ 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 1 – σηµείο 42 (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 42. «ηλεκτροτεχνίτης»: κατώτερος 
ναυτικός που διαθέτει τα προσόντα τα 
οποία ορίζονται στις διατάξεις του 
κεφαλαίου ΙΙΙ του παραρτήµατος Ι. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία καθιερώνει µια νέα ειδικότητα µε βάση τις διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙΙ 

του παραρτήµατος Ι. 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 2 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία 

µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζουν ότι οι 

ναυτικοί οι οποίοι εργάζονται σε πλοία που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι 

εκπαιδευµένοι τουλάχιστον σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις της σύµβασης STCW, όπως 

καθορίζεται στο παράρτηµα Ι της 

παρούσας οδηγίας, και διαθέτουν 

πιστοποιητικά κατά τα οριζόµενα στα 

σηµεία 36 και 37 του άρθρου 1. 

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία 

µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζουν ότι οι 

ναυτικοί οι οποίοι εργάζονται σε πλοία που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 είναι 

εκπαιδευµένοι τουλάχιστον σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις της σύµβασης STCW, όπως 

καθορίζεται στο παράρτηµα Ι της 

παρούσας οδηγίας, και διαθέτουν 

πιστοποιητικά κατά τα οριζόµενα στα 

σηµεία 36 και 37 του άρθρου 1 και/ή 
αποδεικτικά έγγραφα όπως καθορίζονται 
στο σηµείο 38 του άρθρου 1. 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω τροπολογία ευθυγραµµίζει την παράγραφο µε τις απαιτήσεις για αποδεικτικά έγγραφα 

όπως καθορίζονται στο νέο σηµείο 38 στο άρθρο 1.  

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 – στοιχείο στ  

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

11. Κάθε υποψήφιος για την πιστοποίηση 
αποδεικνύει δεόντως: 

11. Οι υποψήφιοι για την πιστοποίηση 
αποδεικνύουν δεόντως: 

Αιτιολόγηση 

Ο πληθυντικός είναι προτιµότερος, δεδοµένου ότι καλύπτει και τα δύο φύλα και, από την άποψη 

αυτή, αποκλείει πιθανές παρεξηγήσεις στις περισσότερες γλωσσικές εκδοχές στις οποίες 

χρησιµοποιείται ενικός. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 – στοιχείο στ 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) την ταυτότητά του· α) την ταυτότητά τους· 
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Αιτιολόγηση 

Ο πληθυντικός είναι προτιµότερος, δεδοµένου ότι καλύπτει και τα δύο φύλα και, από την άποψη 

αυτή, αποκλείει πιθανές παρεξηγήσεις στις περισσότερες γλωσσικές εκδοχές στις οποίες 

χρησιµοποιείται ενικός. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 – στοιχείο στ 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ότι η ηλικία του δεν είναι µικρότερη 
από αυτή που καθορίζεται στους 

κανονισµούς του παραρτήµατος Ι για το 

πιστοποιητικό για το οποίο έχει υποβάλει 
αίτηση· 

β) ότι η ηλικία τους δεν είναι µικρότερη 
από αυτή που καθορίζεται στους 

κανονισµούς του παραρτήµατος Ι για το 

πιστοποιητικό για το οποίο έχουν υποβάλει 
αίτηση· 

Αιτιολόγηση 

Ο πληθυντικός είναι προτιµότερος, δεδοµένου ότι καλύπτει και τα δύο φύλα και, από την άποψη 

αυτή, αποκλείει πιθανές παρεξηγήσεις στις περισσότερες γλωσσικές εκδοχές στις οποίες 

χρησιµοποιείται ενικός. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 – στοιχείο στ 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα 
ιατρικής ικανότητας που ορίζονται στο 
τµήµα Α-Ι/9 του κώδικα STCW· 

γ) ότι ανταποκρίνονται στα καθορισµένα 
πρότυπα ιατρικής ικανότητας που ισχύουν 
για τα διάφορα επιτελούµενα καθήκοντα· 

Αιτιολόγηση 

Ο πληθυντικός είναι προτιµότερος, δεδοµένου ότι καλύπτει και τα δύο φύλα και, από την άποψη 

αυτή, αποκλείει πιθανές παρεξηγήσεις στις περισσότερες γλωσσικές εκδοχές στις οποίες 

χρησιµοποιείται ενικός. Επιπλέον, πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η ιατρική επάρκεια µπορεί να 

οριστεί µόνο µε βάση τα ειδικά καθήκοντα που επιτελούνται. 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 4 – στοιχείο στ 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 5 – παράγραφος 11 – στοιχείο ε 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) ότι πληροί τα πρότυπα ικανότητας τα 
οποία καθορίζονται από τους κανονισµούς 

του παραρτήµατος Ι για τις ιδιότητες, τις 

λειτουργίες και τα επίπεδα που πρέπει να 

προσδιορίζονται στη θεώρηση του 

πιστοποιητικού. 

ε) ότι πληρούν τα πρότυπα ικανότητας τα 
οποία καθορίζονται από τους κανονισµούς 

του παραρτήµατος Ι για τις ιδιότητες, τις 

λειτουργίες και τα επίπεδα που πρέπει να 

προσδιορίζονται στη θεώρηση του 

πιστοποιητικού. 

Αιτιολόγηση 

Ο πληθυντικός είναι προτιµότερος, δεδοµένου ότι καλύπτει και τα δύο φύλα και, από την άποψη 

αυτή, αποκλείει πιθανές παρεξηγήσεις στις περισσότερες γλωσσικές εκδοχές στις οποίες 

χρησιµοποιείται ενικός. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 – στοιχείο α – σηµείο i 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 

α) όλες οι δραστηριότητες εκπαίδευσης, 

αξιολόγησης ικανότητας, πιστοποίησης, 

περιλαµβανοµένης και της ιατρικής 

πιστοποίησης, θεωρήσεων και 

επανεπικυρώσεων που εκτελούνται από µη 

κυβερνητικούς οργανισµούς, ή φορείς υπό 

την αιγίδα τους, παρακολουθούνται 

συνεχώς µέσω ενός συστήµατος προτύπων 

ποιότητας για να διασφαλίζεται η επίτευξη 

των καθορισµένων στόχων, 

περιλαµβανοµένων και όσων αφορούν 

τους τίτλους και την πείρα των 

εκπαιδευτών και των υπευθύνων 

αξιολόγησης· 

α) όλες οι δραστηριότητες εκπαίδευσης, 

αξιολόγησης ικανότητας, πιστοποίησης, 

περιλαµβανοµένης και της ιατρικής 

πιστοποίησης, θεωρήσεων και 

επανεπικυρώσεων που εκτελούνται από µη 

κυβερνητικούς οργανισµούς, ή φορείς υπό 

την αιγίδα τους, παρακολουθούνται 

συνεχώς µέσω ενός συστήµατος προτύπων 

ποιότητας για να διασφαλίζεται η επίτευξη 

των καθορισµένων στόχων, 

περιλαµβανοµένων και όσων αφορούν 

τους τίτλους και την πείρα των 

εκπαιδευτών και των υπευθύνων 

αξιολόγησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των τµηµάτων Α-Ι/6 και Α-Ι/8 του 
κώδικα STCW· 
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Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη είναι αντιγραφή του κειµένου του Κανονισµού Ι/8 της Σύµβασης STCW και πρέπει 

να υπενθυµιστεί ότι έχουν ισχύ τα οικεία τµήµατα του Μέρους Α του Κώδικα STCW. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 – στοιχείο α – σηµείο i α (νέο) 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iα) το στοιχείο β) αντικαθίσταται από τα 
ακόλουθα: 

 «β) οσάκις οι δραστηριότητες αυτές 
εκτελούνται από κυβερνητικούς 

οργανισµούς ή φορείς, υπάρχει ένα 

σύστηµα προτύπων ποιότητας σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των Τµηµάτων Α-Ι/6 και 
Α-Ι/8 του Κώδικα STCW·» 

Αιτιολόγηση 

Η προσθήκη είναι αντιγραφή του κειµένου του Κανονισµού Ι/8 της Σύµβασης STCW και πρέπει 

να υπενθυµισθεί ότι έχουν ισχύ τα οικεία τµήµατα του Μέρους Α του Κώδικα STCW. 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 – στοιχείο α – σηµείο ii 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) καθορίζονται σαφώς οι στόχοι 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα 

σχετικά πρότυπα ικανότητας τα οποία 

πρέπει να επιτυγχάνονται, και 

προσδιορίζονται τα επίπεδα γνώσεων, 

κατανόησης και ικανοτήτων που 

αναλογούν στις εξετάσεις και τις 

αξιολογήσεις οι οποίες απαιτούνται από τη 

σύµβαση STCW. Οι στόχοι και τα 
σχετικά πρότυπα ποιότητας µπορούν να 
προσδιορίζονται χωριστά για 
διαφορετικούς κύκλους µαθηµάτων και 
εκπαιδευτικά προγράµµατα και 

γ) καθορίζονται σαφώς οι στόχοι 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα 

σχετικά πρότυπα ικανότητας τα οποία 

πρέπει να επιτυγχάνονται, και 

προσδιορίζονται τα επίπεδα γνώσεων, 

κατανόησης και ικανοτήτων που 

αναλογούν στις εξετάσεις και τις 

αξιολογήσεις οι οποίες απαιτούνται από τη 

σύµβαση STCW. 
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καλύπτουν τη διαχείριση του συστήµατος 
πιστοποίησης· 

Αιτιολόγηση 

Η τελευταία πρόταση διαγράφεται διότι το ίδιο κείµενο περιλαµβάνεται στο άρθρο 10 

παράγραφος1 σηµείο δ εδάφιο 2 της Οδηγίας 2008/106/EΚ.  

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 7 – στοιχείο α – σηµείο ii α (νέο) 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ii α) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο 2α: 

 «Στην ανάπτυξη και την εφαρµογή των 
προτύπων ποιότητας και των 
συστηµάτων προτύπων ποιότητας που 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη, όπου τούτο έχει 
εφαρµογή, η Σύσταση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
18ης Ιουνίου 2009 περί δηµιουργίας 
ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη 
διασφάλιση της ποιότητας στην 
επαγγελµατική εκπαίδευση και 
κατάρτιση, και τα συναφή µέτρα που 
έχουν εγκριθεί από τα κράτη µέλη.» 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να υπάρχει συνοχή µε την οικεία ευρωπαϊκή νοµοθεσία στο πεδίο της διασφάλισης της 

ποιότητας της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 8 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν πρότυπα 

ιατρικής καταλληλότητας για τους 

ναυτικούς και διαδικασίες έκδοσης 

ιατρικού πιστοποιητικού σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου και του 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν πρότυπα 

ιατρικής καταλληλότητας για τους 

ναυτικούς και διαδικασίες έκδοσης 

ιατρικού πιστοποιητικού σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του παρόντος άρθρου και του 
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τµήµατος A-I/9 του κώδικα STCW. τµήµατος A-I/9 του κώδικα STCW. Οι 
κατευθυντήριες γραµµές του Τµήµατος 
Β-Ι/9 του Κώδικα STCW πρέπει επίσης 
να λαµβάνονται υπόψη κατά την 
κατάρτιση των ιατρικών προτύπων. 

Αιτιολόγηση 

Αν και µη δεσµευτικό για τα συµβαλλόµενα στη Σύµβαση STCW µέρη, το Τµήµα Β-Ι/9 του 

Κώδικα STCW παρέχει πολύ χρήσιµες και σωστές κατευθυντήριες γραµµές για την κατάρτιση των 

ιατρικών προτύπων. Οδηγία 2008/106/ΕΚ Άρθρο 11 - παράγραφος 4 - εισαγωγικό τµήµα. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 8  

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση 
πιστοποιητικού πρέπει: 

4. Οι υποψήφιοι προς απόκτηση ιατρικού 
πιστοποιητικού πρέπει: 

Αιτιολόγηση 

Ο πληθυντικός είναι προτιµότερος, δεδοµένου ότι καλύπτει και τα δύο φύλα και, από την άποψη 

αυτή, αποκλείει πιθανές παρεξηγήσεις στις περισσότερες γλωσσικές εκδοχές στις οποίες 

χρησιµοποιείται ενικός. Επί πλέον, για λόγους σαφήνειας, πρέπει να προστεθεί η λέξη "ιατρικό". 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 8 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) να αποδείξει δεόντως την ταυτότητά 
του, και 

β) να αποδείξουν δεόντως την ταυτότητά 
τους, και 

Αιτιολόγηση 

Ο πληθυντικός είναι προτιµότερος, δεδοµένου ότι καλύπτει και τα δύο φύλα και, από την άποψη 

αυτή, αποκλείει πιθανές παρεξηγήσεις στις περισσότερες γλωσσικές εκδοχές στις οποίες 

χρησιµοποιείται ενικός. 
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Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 8 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να πληροί τα εφαρµοστέα πρότυπα 
ιατρικής καταλληλότητας που έχει 

θεσπίσει το οικείο κράτος µέλος. 

γ) να πληρούν τα εφαρµοστέα πρότυπα 
ιατρικής καταλληλότητας που έχει 

θεσπίσει το οικείο κράτος µέλος µε τον 
τρόπο που αντιστοιχεί στα συγκεκριµένα 
καθήκοντα. 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να τονιστεί ότι η ιατρική καταλληλότητα µπορεί να διαπιστωθεί µόνο σε σχέση µε τα 

συγκεκριµένα καθήκοντα. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 9 – στοιχείο γ 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Για τον εκσυγχρονισµό των γνώσεων 

των πλοιάρχων, των αξιωµατικών και των 

χειριστών ασυρµάτου, κάθε κράτος µέλος 

διασφαλίζει ότι τα κείµενα πρόσφατων 

αλλαγών στους εθνικούς και διεθνείς 

κανονισµούς που αφορούν την ασφάλεια 

της ζωής στη θάλασσα, την ασφάλεια και 

την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, είναι στη διάθεση των 

δικαιούµενων να φέρουν τη σηµαία του 

πλοίων. 

Για τον εκσυγχρονισµό των γνώσεων των 

πλοιάρχων, των αξιωµατικών και των 

χειριστών ασυρµάτου, κάθε κράτος µέλος 

διασφαλίζει ότι τα κείµενα πρόσφατων 

αλλαγών στους εθνικούς και διεθνείς 

κανονισµούς που αφορούν την ασφάλεια 

της ζωής στη θάλασσα, την ασφάλεια και 

την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, είναι στη διάθεση των 

δικαιούµενων να φέρουν τη σηµαία του 

πλοίων, στην/στις γλώσσα/γλώσσες 
εργασίας του πλοίου, και ότι τηρούνται οι 
κανόνες της πολυγλωσσίας που 
προβλέπονται από το άρθρο 14, 
παράγραφος 3 στοιχείο β) και το άρθρο 
18. 

Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητο οι τροποποιήσεις που επέρχονται στους εθνικούς και τους διεθνείς 

κανονισµούς που αφορούν την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα και την προστασία του 
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θαλάσσιου περιβάλλοντος, γίνονται κατανοητές από όλα τα µέλη του πληρώµατος, ανεξαρτήτως 

εθνικότητος και µητρικής γλώσσας. Η οδηγία θέτει την αρχή της πολυγλωσσίας, ζήτηµα το οποίο 

πρέπει να αναφερθεί.  

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 11 – στοιχείο α 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) ανά πάσα στιγµή, στα πλοία της 

υφίσταται αποτελεσµατική προφορική 

επικοινωνία σύµφωνα µε το κεφάλαιο V, 

κανονισµό 14, παραγράφους 3 και 4 της 

σύµβασης SOLAS.'. 

ζ) ανά πάσα στιγµή, στα πλοία της 

υφίσταται αποτελεσµατική προφορική 

επικοινωνία σύµφωνα µε το κεφάλαιο V, 

κανονισµό 14, παραγράφους 3 και 4 της 

σύµβασης SOLAS όπως αυτή 
τροποποιήθηκε. 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω τροπολογία επικαιροποιεί το κείµενο. 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 11 – στοιχείο β 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 14 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι εταιρείες θα διασφαλίζουν ότι οι 

πλοίαρχοι, οι αξιωµατικοί και το υπόλοιπο 

προσωπικό που έχουν αναλάβει ειδικά 

καθήκοντα και αρµοδιότητες στα 

επιβατηγά τους πλοία ro-ro έχουν 

συµπληρώσει την εκπαίδευση εξοικείωσης 

προκειµένου να αποκτήσουν τις ικανότητες 

που ενδείκνυνται για τη θέση στην οποία 

θα τοποθετηθούν και για τα καθήκοντα και 

τις αρµοδιότητες θα αναλάβουν, 

λαµβάνοντας υπόψη τις οδηγίες που 

δίνονται στο τµήµα B-I/14 του κώδικα 

STCW. 

4. Οι εταιρείες θα διασφαλίζουν ότι οι 

πλοίαρχοι, οι αξιωµατικοί και το υπόλοιπο 

προσωπικό που έχουν αναλάβει ειδικά 

καθήκοντα και αρµοδιότητες στα 

επιβατηγά τους πλοία ro-ro έχουν 

συµπληρώσει την εκπαίδευση εξοικείωσης 

προκειµένου να αποκτήσουν τις ικανότητες 

που ενδείκνυνται για τη θέση στην οποία 

θα τοποθετηθούν και για τα καθήκοντα και 

τις αρµοδιότητες θα αναλάβουν, 

προκειµένου να µπορούν να χειρίζονται 
το πλοίο σύµφωνα µε τα ανώτατα 
πρότυπα ασφάλειας και προστασίας και 
να αντιδρούν σε επικίνδυνες και έκτακτες 
καταστάσεις, λαµβάνοντας υπόψη τις 
οδηγίες που δίνονται στο τµήµα B-I/14 του 
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κώδικα STCW. 

Αιτιολόγηση 

Οι εταιρείες πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι αξιωµατικοί και τα µέλη του προσωπικού διαθέτουν 

τις απαραίτητες δεξιότητες για τον χειρισµό πλοίου τόσο σε κανονικές όσο και σε έκτακτες 

περιστάσεις. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 12 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) θεσπίζουν και εφαρµόζουν περιόδους 

ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης 

φυλακών και τα άτοµα των οποίων τα 

καθήκοντα περιλαµβάνουν την προστασία, 

την ασφάλεια και την πρόληψη της 

ρύπανσης σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 

έως 15·  

α) θεσπίζουν και εφαρµόζουν περιόδους 

ανάπαυσης για το προσωπικό τήρησης 

φυλακών και τα άτοµα των οποίων τα 

καθήκοντα περιλαµβάνουν την προστασία, 

την ασφάλεια και την πρόληψη της 

ρύπανσης σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 

έως 13· 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής στο άρθρο 15 απαριθµεί 14 παραγράφους συνολικά. Πρέπει να 

υπάρξει διόρθωση της αρίθµησης σε άλλες γλωσσικές αποδόσεις (π.χ. γερµανικά). Μέχρι την 

παράγραφο 13 το κείµενο περιλαµβάνει διατάξεις για τις περιόδους ανάπαυσης. Η 14η 

παράγραφος προβλέπει διατάξεις για το σκοπό της πρόληψης της κατάχρησης οινοπνεύµατος. Η 

τροπολογία προτείνει ως εκ τούτου µια αλλαγή του αριθµού 15 σε 13. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 12 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 15 – παράγραφος 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι απαιτήσεις για περιόδους ανάπαυσης 

των παραγράφων 4 και 5 δεν χρειάζεται να 

τηρούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

ή ασκήσεων ή άλλων λειτουργικών 
συνθηκών. Τα προσκλητήρια, τα γυµνάσια 

καταπολέµησης της πυρκαγιάς και οι 

ασκήσεις διάσωσης µε ναυαγοσωστικές 

6. Οι απαιτήσεις για περιόδους ανάπαυσης 

των παραγράφων 4 και 5 δεν χρειάζεται να 

τηρούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 

ή άλλων λειτουργικών συνθηκών. Τα 

προσκλητήρια, τα γυµνάσια 

καταπολέµησης της πυρκαγιάς και οι 

ασκήσεις διάσωσης µε ναυαγοσωστικές 
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λέµβους, καθώς και οι ασκήσεις που 

περιγράφονται από τις εθνικές νοµοθετικές 

και κανονιστικές διατάξεις και από 

διεθνείς πράξεις πρέπει να διεξάγονται 

κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η 

διακοπή των περιόδων ανάπαυσης και να 

µην προξενείται κόπωση. 

λέµβους, καθώς και οι ασκήσεις που 

περιγράφονται από τις εθνικές νοµοθετικές 

και κανονιστικές διατάξεις και από 

διεθνείς πράξεις πρέπει να διεξάγονται 

κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η 

διακοπή των περιόδων ανάπαυσης και να 

µην προξενείται κόπωση. 

Αιτιολόγηση 

Οι απαιτήσεις για περιόδους ανάπαυσης πρέπει να ισχύουν και για τις ασκήσεις. 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 12 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 15 – παράγραφος 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

11. Λαµβάνοντας υπόψη δεόντως τις 

γενικές αρχές της προστασίας της υγείας 

και της ασφάλειας των εργαζοµένων, τα 

κράτη µέλη µπορούν να επιτρέπουν ή να 

καταχωρίζουν συλλογικές συµφωνίες που 

να επιτρέπουν εξαιρέσεις από τις 

απαιτούµενες ώρες ανάπαυσης που 

θεσπίζονται στις παραγράφους 4 εδάφιο 
β) και 5 υπό την προϋπόθεση ότι η 
περίοδος ανάπαυσης δεν είναι µικρότερη 
των 70 ωρών σε οποιοδήποτε διάστηµα 7 
ηµερών. Οι εξαιρέσεις αυτές πρέπει, 
σύµφωνα µε την οδηγία 1999/63/ΕΚ, να 
τηρούν κατά το δυνατό τα καθοριζόµενα 

πρότυπα, µπορούν όµως να λαµβάνουν 

υπόψη συχνότερες ή µεγαλύτερες 

περιόδους αδείας ή να προβλέπουν τη 

χορήγηση αντισταθµιστικής άδειας και 

πρέπει επίσης, κατά το δυνατό, να 
λαµβάνουν υπόψη τις οδηγίες σχετικά µε 

την πρόληψη της κόπωσης που ορίζονται 

στο τµήµα Β-VIII/1 του κώδικα STCW. 

11. Εξαιρέσεις στις απαιτούµενες ώρες 
ανάπαυσης που ορίζονται από τις 
παραγράφους 4 και 5 για τους ναυτικούς 
στους οποίους ανατίθεται το καθήκον του 
υπεύθυνου αξιωµατικού φυλακής ή του 
κατώτερου ναυτικού που συµµετέχει σε 
τήρηση φυλακής και των οποίων τα 
καθήκοντα περιλαµβάνουν την 
προστασία, την πρόληψη της ρύπανσης 
και υπηρεσίες ασφαλείας, µπορούν να 
επιτραπούν σύµφωνα µε την οδηγία 
1999/63/ΕΚ. Λαµβάνοντας υπόψη δεόντως 
τις γενικές αρχές της προστασίας της 

υγείας και της ασφάλειας των 

εργαζοµένων, τα κράτη µέλη µπορούν να 
θεσπίζουν εθνική νοµοθεσία ή εθνικές 
κανονιστικές ρυθµίσεις ή διαδικασίες οι 
οποίες θα επιτρέπουν στην αρµόδια αρχή 
να εγκρίνει ή να καταχωρίζει συλλογικές 
συµφωνίες που να επιτρέπουν εξαιρέσεις 

από τις απαιτούµενες ώρες ανάπαυσης. Οι 

εξαιρέσεις αυτές πρέπει να τηρούν κατά το 

δυνατό τα καθοριζόµενα πρότυπα, 

µπορούν όµως να λαµβάνουν υπόψη 

συχνότερες ή µεγαλύτερες περιόδους 

αδείας ή να προβλέπουν τη χορήγηση 

αντισταθµιστικής άδειας για τους 
ναυτικούς τήρησης φυλακών ή για τους 
ναυτικούς που εργάζονται επί του πλοίου 
σε σύντοµους πλόες. Όµως, για την 
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πρόληψη του κινδύνου που εγκυµονεί η 
κόπωση, εξαιρέσεις στις οριζόµενες από 
την παράγραφο 4 στοιχείο α) ελάχιστες 
ώρες ανάπαυσης δεν επιτρέπονται και οι 
εξαιρέσεις στην απαιτούµενες ώρες 
ανάπαυσης κατά τις παραγράφους 4 
στοιχείο β) και 5 οφείλουν να σέβονται 
τους περιορισµούς που θέτουν οι 
παράγραφοι 12 και 13. Οι εξαιρέσεις 
αυτές πρέπει επίσης να λαµβάνουν υπόψη 
τις οδηγίες σχετικά µε την πρόληψη της 

κόπωσης που ορίζονται στο τµήµα Β-

VIII/1 του κώδικα STCW. 

Αιτιολόγηση 

Οι πιθανές εξαιρέσεις δυνάµει της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ πρέπει να σέβονται τις διατάξεις της 

Οδηγίας 1999/63/ΕΚ, που αποτελεί εφαρµογή µιας συµφωνίας µεταξύ των ευρωπαίων 

κοινωνικών εταίρων. Πρέπει να εξασφαλισθεί η συνοχή της νοµοθεσίας της ΕΕ. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 12 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 15 – παράγραφος 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

13. Στο πλαίσιο πιθανών εξαιρέσεων από 

την παράγραφο 5 που αναφέρονται στην 

παράγραφο 11, οι ώρες ανάπαυσης που 

προβλέπονται στην παράγραφο 4 εδάφιο α) 

µπορούν να διαιρούνται σε περισσότερες 

από τρεις περιόδους, µία από τις οποίες 

πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 6 ώρες ενώ 

καµία από τις δύο άλλες περιόδους δεν 

πρέπει να διαρκεί λιγότερο από µία ώρα. 

Τα διαστήµατα µεταξύ διαδοχικών 

περιόδων ανάπαυσης δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν τις 14 ώρες. Οι εξαιρέσεις δεν 

πρέπει να εκτείνονται πέραν των δύο 

περιόδων 24 ωρών σε οποιοδήποτε 

διάστηµα 7 ηµερών. 

13. Στο πλαίσιο πιθανών εξαιρέσεων από 

την παράγραφο 5 που αναφέρονται στην 

παράγραφο 11, οι ελάχιστες ώρες 
ανάπαυσης σε οποιοδήποτε 24ωρο 
διάστηµα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 4 εδάφιο α) δεν µπορούν να 

διαιρούνται σε περισσότερες από τρεις 

περιόδους ανάπαυσης, µία από τις οποίες 
πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 6 ώρες ενώ 

καµία από τις δύο άλλες περιόδους δεν 

πρέπει να διαρκεί λιγότερο από µία ώρα. 

Τα διαστήµατα µεταξύ διαδοχικών 

περιόδων ανάπαυσης δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν τις 14 ώρες. Οι εξαιρέσεις δεν 

πρέπει να εκτείνονται πέραν των δύο 

περιόδων 24 ωρών σε οποιοδήποτε 

διάστηµα 7 ηµερών. 
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Αιτιολόγηση 

Προς διευκρίνιση του κειµένου. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 12 α (νέο) 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 12α) Στο άρθρο 17 παράγραφος 1, το 
στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείµενο:  

 «γ) απονέµουν τα πιστοποιητικά 

ικανότητας που αναφέρονται στο άρθρο 
5·» 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή ευθυγραµµίζει την αναφορά µε το σχετικό άρθρο της τροποποιηµένης 

Οδηγίας σε σχέση µε την έκδοση πιστοποιητικών ικανότητας. 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 16 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 25α – παράγραφος 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στο 

παράρτηµα V για στατιστικούς σκοπούς. 

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή τα στοιχεία που αναφέρονται στο 

παράρτηµα V µόνον για σκοπούς 
στατιστικής ανάλυσης. Παρόµοια 
στοιχεία δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για διοικητικούς, 
νοµικούς σκοπούς ή για σκοπούς 
εξακρίβωσης.  

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράµµιση µε την αιτιολογική σκέψη 7. Η τροπολογία ενισχύει την υποχρέωση της Επιτροπής 

να χρησιµοποιεί τα στοιχεία που παρέχονται από τα κράτη µέλη µόνο για σκοπούς στατιστικής 

ανάλυσης.  
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Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 16 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 25α – παράγραφος 2  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται από τα 

κράτη µέλη στην Επιτροπή σε ετήσια βάση 

και σε ηλεκτρονική µορφή και 

περιλαµβάνουν τα στοιχεία που έχουν 

καταγραφεί έως την 31η ∆εκεµβρίου του 

προηγούµενου έτους. 

2. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται από τα 

κράτη µέλη στην Επιτροπή σε ετήσια βάση 

και σε ηλεκτρονική µορφή και 

περιλαµβάνουν τα στοιχεία που έχουν 

καταγραφεί έως την 31η ∆εκεµβρίου του 

προηγούµενου έτους. Τα κράτη µέλη 
διατηρούν όλα τα δικαιώµατα 
ιδιοκτησίας όσον αφορά τα στοιχεία στην 
ανεπεξέργαστη µορφή τους. Οι 
στατιστικές που εκπονούνται βάσει των 
στοιχείων αυτών πρέπει να είναι 
διαθέσιµες στο κοινό. 

Αιτιολόγηση 

Για σκοπούς διαφάνειας και µε στόχο να επιτευχθεί µια σαφέστερη εικόνα της κατάστασης 

απασχόλησης των ναυτικών, οι στατιστικές που εκπονούνται σχετικά µε το επάγγελµα του 

ναυτικού καθίστανται διαθέσιµες στο κοινό.    

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 16 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 25α – παράγραφος 2α (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Τα κράτη µέλη, για να διασφαλίζουν 
την προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων, πρέπει να καθιστούν 
ανώνυµα όλα τα προσωπικά στοιχεία 
χρησιµοποιώντας λογισµικό το οποίο 
παρέχει ή έχει εγκρίνει η Επιτροπή, όπως 
αναφέρεται στο παράρτηµα V, πριν τα 
διαβιβάσουν στην Επιτροπή. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία ενισχύει τις ασφαλιστικές δικλείδες σχετικά µε τις απαιτήσεις για την 
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προστασία των δεδοµένων της Ένωσης.   

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 16 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 25α – παράγραφος 3  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 
το άρθρο 27α προκειµένου να θεσπίζει 

ενδεικνυόµενα µέτρα για τη συλλογή, 

αποθήκευση και ανάλυση των στοιχείων 
αυτών.'.  

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

πράξεις σύµφωνα µε το άρθρο 27α 

προκειµένου να θεσπίζει ενδεικνυόµενα 

µέτρα για τη συλλογή, υποβολή, 
αποθήκευση ανάλυση και διάδοση των 
στοιχείων αυτών. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία διασαφηνίζει περαιτέρω τα καθήκοντα της Επιτροπής. Χωρίς την 

υποβολή και τη διάδοση των στατιστικών πληροφοριών η διαδικασία παραµένει ελλιπής.  

Τροπολογία 47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 16 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 25α – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 27α προκειµένου να θεσπίζει 

ενδεικνυόµενα µέτρα για τη συλλογή, 

αποθήκευση και ανάλυση των στοιχείων 

αυτών. 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε 

το άρθρο 27α προκειµένου να θεσπίζει 

ενδεικνυόµενα µέτρα για τη συλλογή, 

αποθήκευση και ανάλυση των στοιχείων 

αυτών σε συµφωνία µε τις απαιτήσεις 
περί προστασίας των δεδοµένων που 
ορίζει η ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Τα 
στοιχεία, καθώς και τα αποτελέσµατα 
των αναλύσεων που βασίζονται στα 
στοιχεία αυτά, πρέπει να κοινοποιούνται, 
να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να 
αναλύονται σε ανώνυµη µορφή. 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 17 
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Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 27 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

τροποποιούν το παράρτηµα V της 

παρούσας οδηγίας όσον αφορά 

συγκεκριµένο και σχετικό περιεχόµενο και 

λεπτοµέρειες των πληροφοριών που πρέπει 

να διαβιβάζουν τα κράτη µέλη, 

λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη τις 
διατάξεις για την προστασία των 

δεδοµένων, σύµφωνα µε το άρθρο 27α. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

τροποποιούν το παράρτηµα V της 

παρούσας οδηγίας όσον αφορά 

συγκεκριµένο και σχετικό περιεχόµενο και 

λεπτοµέρειες των πληροφοριών που πρέπει 

να διαβιβάζουν τα κράτη µέλη, τηρώντας 
παράλληλα τις διατάξεις για την 

προστασία των δεδοµένων που ορίζει η 
κειµένη ευρωπαϊκή νοµοθεσία, σύµφωνα 
µε το άρθρο 27α. Οι εν λόγω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις δεν µπορούν να 
αλλάξουν τις διατάξεις ή τον ανώνυµο 
χαρακτήρα των δεδοµένων που 
απαιτείται από την παράγραφο 2a του 
άρθρου 25a. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή ενισχύει τις ασφαλιστικές δικλείδες σχετικά µε τις απαιτήσεις για την 

προστασία των δεδοµένων της Ένωσης και ευθυγραµµίζεται µε την τροπολογία στην αιτιολογική 

σκέψη 8 και µε το νέο άρθρο 25a.  Πρέπει να τονισθεί η ανάγκη τήρησης των διατάξεων περί 

προστασίας των δεδοµένων. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 18 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 27α – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 

άρθρα 25α και 27 ανατίθεται στην 

Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό 
διάστηµα από την ηµεροµηνία έναρξης 

ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα 

άρθρα 25α και 27 ανατίθεται στην 

Επιτροπή για χρονικό διάστηµα πέντε 
ετών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος 
της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά µε την 
εξουσιοδότησης που της έχουν ανατεθεί 
το αργότερο εννέα µήνες πριν από τη 
λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτοµάτως 
για περιόδους ταυτόσηµης διάρκειας, 
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εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συµβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το 
αργότερο εντός τριών µηνών πριν από τη 
λήξη της κάθε περιόδου από…*. 

 _____________ 

 * ΕΕ: Παρεµβάλλεται η ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Το νέο διοργανικό κοινό πλαίσιο συνεννόησης του 2011 για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση 

επιβάλλει τη χρήση συγκεκριµένων τυποποιηµένων όρων οι οποίοι παρεµβάλλονται εδώ για να 

αντικαταστήσουν τη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής. 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – σηµείο 20 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για τους ναυτικούς που ξεκίνησαν 

αναγνωρισµένη θαλάσσια υπηρεσία, 

αναγνωρισµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης ή αναγνωρισµένο 

πρόγραµµα εκπαίδευσης πριν από την 1η 

Ιουλίου 2013, ένα κράτος µέλος µπορεί να 
εκδίδει, να αναγνωρίζει και να θεωρεί έως 

την 1η Ιανουαρίου 2017 πιστοποιητικά 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας 

οδηγίας ως αυτά είχαν πριν από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

1. Για τους ναυτικούς που ξεκίνησαν 

αναγνωρισµένη θαλάσσια υπηρεσία, 

αναγνωρισµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης ή αναγνωρισµένο 

πρόγραµµα εκπαίδευσης πριν από την 1η 

Ιουλίου 2013, ένα κράτος µέλος µπορεί να 
εκδίδει, να αναγνωρίζει και να θεωρεί έως 

την 1η Ιανουαρίου 2017 πιστοποιητικά 
ικανότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας ως αυτά είχαν πριν 
...*. 

Έως την 1η Ιανουαρίου 2017, µπορεί 

κράτος µέλος να εξακολουθήσει να 

ανανεώνει και να επανεπικυρώνει 

πιστοποιητικά και θεωρήσεις σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας ως 

είχαν αυτά πριν από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας οδηγίας.' 

Έως την 1η Ιανουαρίου 2017, µπορεί 

κράτος µέλος να εξακολουθήσει να 

ανανεώνει και να επανεπικυρώνει 

πιστοποιητικά ικανότητας και θεωρήσεις 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσας 

οδηγίας ως είχαν αυτά πριν ..*. 

 _________________ 

 
* ΕΕ: παρεµβάλλεται η ηµεροµηνία 
έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή εισαγάγει µια τεχνική προσαρµογή. Επιπλέον, ευθυγραµµίζεται µε τις 
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τροπολογίες 10 και 11 σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά των πιστοποιητικών.  

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 
2012. 

∆ιαγράφεται 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα I 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Παράρτηµα Ι – Κανονισµός ΙΙΙ/6 – σηµείο 2.4 νέο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
2.4. να ανταποκρίνεται στο πρότυπο 
ικανότητας που ορίζεται στο τµήµα A-
VI/1, παράγραφος 2, στο τµήµα A-VI/2 
παράγραφοι 1 έως 4, τµήµα A-VI/3 
παράγραφοι 1 έως 4 και στο τµήµα A-
VI/4 παράγραφοι 1 έως 3 του κώδικα 
STCW. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα I 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Παράρτηµα Ι – Κεφάλαιο IV – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

ΡΑ∆ΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση αυτή εισήχθη για λόγους µεγαλύτερης σαφήνειας. 
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Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα I 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Παράρτηµα Ι – Κανονισµός ΙV/1 – σηµείο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το προσωπικό ραδιοεπικοινωνίας 
πλοίων που δεν υποχρεούνται να 

συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του 

συστήµατος GMDSS του κεφαλαίου IV 

της σύµβασης SOLAS 74, δεν υποχρεούται 

να ικανοποιεί τις διατάξεις του παρόντος 

κεφαλαίου. Οι χειριστές ασυρµάτου των 

παραπάνω πλοίων υποχρεούται, ωστόσο, 

να συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς 

ραδιοεπικοινωνίας. Η αρχή πρέπει να 
εξασφαλίζει τη χορήγηση και αναγνώριση 
των κατάλληλων πιστοποιητικών, όπως 

ορίζεται από τους κανονισµούς 

ραδιοεπικοινωνίας, στους εν λόγω 

χειριστές ασυρµάτου. 

2. Οι χειριστές ασυρµάτου πλοίων που δεν 
υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε τις 

διατάξεις του συστήµατος GMDSS του 

κεφαλαίου IV της σύµβασης SOLAS 74, 

δεν υποχρεούται να ικανοποιεί τις 

διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Οι 

χειριστές ασυρµάτου των παραπάνω 

πλοίων υποχρεούται, ωστόσο, να 

συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς 

ραδιοεπικοινωνίας. Τα κράτη µέλη 
εξασφαλίζουν τη χορήγηση και 
αναγνώριση των κατάλληλων 

πιστοποιητικών, όπως ορίζεται από τους 

κανονισµούς ραδιοεπικοινωνίας, στους εν 

λόγω χειριστές ασυρµάτου. 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση αυτή εισήχθη για λόγους µεγαλύτερης σαφήνειας. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα I 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Παράρτηµα Ι – Κανονισµός ΙV/2 – σηµείο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε άτοµο που προΐσταται ή εκτελεί 

καθήκοντα ασυρµάτου σε πλοίο το οποίο 

υποχρεούται να συµµετέχει στο σύστηµα 

GMDSS πρέπει να κατέχει κατάλληλο 

πιστοποιητικό GMDSS, το οποίο να έχει 

εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από την αρχή 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των κανονισµών 

ραδιοεπικοινωνίας. 

1. Κάθε άτοµο που προΐσταται ή εκτελεί 

καθήκοντα ασυρµάτου σε πλοίο το οποίο 

υποχρεούται να συµµετέχει στο σύστηµα 

GMDSS πρέπει να κατέχει κατάλληλο 

πιστοποιητικό GMDSS, το οποίο να έχει 

εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από το κράτος 
µέλος σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
κανονισµών ραδιοεπικοινωνίας. 
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Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση αυτή εισήχθη για λόγους µεγαλύτερης σαφήνειας. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα III 

Οδηγία 2008/106/ΕΚ 

Παράρτηµα V – σηµείο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν 

παράρτηµα, θα παρέχονται όλα τα 

ακόλουθα στοιχεία που ορίζονται στο 

τµήµα Α-I/2 παράγραφος 9 του κώδικα 

STCW για όλα τα πιστοποιητικά 

ικανότητας ή τις θεωρήσεις που 

βεβαιώνουν την έκδοσή τους, για όλες τις 

θεωρήσεις που βεβαιώνουν την 

αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας 

που έχουν εκδοθεί από άλλες χώρες και 
για όλα τα πιστοποιητικά επάρκειας που 
έχουν εκδοθεί για κατώτερους ναυτικούς:  

1. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν 

παράρτηµα, θα παρέχονται όλα τα 

ακόλουθα στοιχεία που ορίζονται στο 

τµήµα Α-I/2 παράγραφος 9 του κώδικα 

STCW για όλα τα πιστοποιητικά 

ικανότητας ή τις θεωρήσεις που 

βεβαιώνουν την έκδοσή τους, για όλες τις 

θεωρήσεις που βεβαιώνουν την 

αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας 

που έχουν εκδοθεί από άλλες χώρες, όπου 
δε υπάρχει η ένδειξη (*) τα στοιχεία 
παρέχονται ανώνυµα, κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 25α παράγραφος 2α:  

Πιστοποιητικά ικανότητας (ΠΙ) / 

Θεωρήσεις που βεβαιώνουν την έκδοσή 

τους (ΘβΕ): 

Πιστοποιητικά ικανότητας (ΠΙ) / 

Θεωρήσεις που βεβαιώνουν την έκδοσή 

τους (ΘβΕ): 

– µοναδικό αναγνωριστικό του ναυτικού, – το µοναδικό αναγνωριστικό του 

ναυτικού, εάν υπάρχει*, 

– όνοµα του ναυτικού, – όνοµα του ναυτικού*, 

– η ηµεροµηνία γέννησης του ναυτικού, – η ηµεροµηνία γέννησης του ναυτικού, 

– η εθνικότητα του ναυτικού, – η εθνικότητα του ναυτικού, 

– το φύλο του ναυτικού, – το φύλο του ναυτικού, 

– ο αριθµός θεώρησης του ΠΙ, – ο αριθµός θεώρησης του ΠΙ*, 

– ο αριθµός της ΘβΕ, – ο αριθµός της ΘβΕ*, 

– η/οι ειδικότητα(-ες), – η/οι ειδικότητα(-ες), 

– η ηµεροµηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη 

ηµεροµηνία επανεπικύρωσης του 

εγγράφου, 

– η ηµεροµηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη 

ηµεροµηνία επανεπικύρωσης του 

εγγράφου, 

– η ηµεροµηνία λήξης, – η ηµεροµηνία λήξης, 

– η κατάσταση του πιστοποιητικού 

(έγκυρο, ανακληθέν, ακυρωθέν, δηλωθέν 
– η κατάσταση του πιστοποιητικού, 
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ως απολεσθέν, καταστραφέν), 

– οι περιορισµοί. – οι περιορισµοί. 

Θεωρήσεις που βεβαιώνουν την 

αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας τα 

οποία έχουν εκδοθεί από άλλες χώρες 

(ΘβΑ):  

Θεωρήσεις που βεβαιώνουν την 

αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας τα 

οποία έχουν εκδοθεί από άλλες χώρες 

(ΘβΑ):  

– µοναδικό αναγνωριστικό του ναυτικού, – το µοναδικό αναγνωριστικό του 

ναυτικού, εάν υπάρχει*, 

– όνοµα του ναυτικού, – όνοµα του ναυτικού *, 

– το φύλο του ναυτικού, η χώρα έκδοσης 

του αρχικού ΠΙ, 

– το φύλο του ναυτικού, η χώρα έκδοσης 

του αρχικού ΠΙ, 

– η εθνικότητα του ναυτικού, – η εθνικότητα του ναυτικού, 

– το φύλο του ναυτικού, – το φύλο του ναυτικού, 

– η χώρα έκδοσης του αρχικού ΠΙ, – η χώρα έκδοσης του αρχικού ΠΙ, 

– ο αριθµός του αρχικού ΠΙ, – η/οι ειδικότητα(-ες) *, 

– ο αριθµός της ΘβΑ, – ο αριθµός της ΘβΑ*, 

– η/οι ειδικότητα(-ες), – η/οι ειδικότητα(-ες), 

– η ηµεροµηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη 

ηµεροµηνία επανεπικύρωσης του 

εγγράφου, 

– η ηµεροµηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη 

ηµεροµηνία επανεπικύρωσης του 

εγγράφου, 

– η ηµεροµηνία λήξης, – η ηµεροµηνία λήξης, 

– η κατάσταση, – η κατάσταση της θεώρησης, 

– οι περιορισµοί. – οι περιορισµοί. 

Πιστοποιητικά επάρκειας κατώτερων 

ναυτικών (ΠΕ) (κατά περίπτωση):  
Πιστοποιητικά επάρκειας κατώτερων 

ναυτικών (ΠΕ) που έχουν εκδοθεί 
σύµφωνα µε τα Κεφάλαια II, III, και VII 
του Παραρτήµατος της Σύµβασης STCW 
όπως: 

– µοναδικό αναγνωριστικό του ναυτικού, – µοναδικό αναγνωριστικό του ναυτικού, 

εάν υπάρχει*, 

– όνοµα του ναυτικού, – όνοµα του ναυτικού *, 

– η ηµεροµηνία γέννησης του ναυτικού, – η ηµεροµηνία γέννησης του ναυτικού, 

– η εθνικότητα του ναυτικού, – η εθνικότητα του ναυτικού, 

– το φύλο του ναυτικού, – το φύλο του ναυτικού, 

– ο αριθµός του ΠΕ, – ο αριθµός του ΠΕ*, 

– η/οι ειδικότητα(-ες), – η/οι ειδικότητα(-ες), 

– η ηµεροµηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη 

ηµεροµηνία επανεπικύρωσης του 

εγγράφου, 

– η ηµεροµηνία έκδοσης ή η πιο πρόσφατη 

ηµεροµηνία επανεπικύρωσης του 

εγγράφου, 
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– η ηµεροµηνία λήξης, – η ηµεροµηνία λήξης, 

– η κατάσταση. – η κατάσταση του ΠΕ. 

2. Τα στοιχεία που υπόκεινται στη 
νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων 
µπορούν να χορηγηθούν ανωνύµως.  

 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή ευθυγραµµίζεται µε τις απαιτήσεις για ανώνυµα στατιστικά στοιχεία που 

παρέχονται από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 25 a, παράγραφος 2a και µε τις 

προηγούµενες τροπολογίες που εισήχθηκαν για το εν λόγω συγκεκριµένο θέµα.  

 

 

 

 

 


