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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό υπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) 
Νόμος του 1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται υπό του Προέδρου 
και του Αντιπροέδρου τής Δημοκρατίας δια δημοσιεύσεως είς την έπίσημον 
εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκροπίας. 

'Αριθμός 46 τοΟ 1963 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ 
ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

Μέρος Ι.—ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ. 
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται νά άναφέρηται ώς ό περί Εμπορικής Συνοπτικός 

Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι καΐ Ναυτικοί) Νόμος του 1963, κα1θάάναγιγνώσκη- τίτλος. 
ται καΐ έρμηνεύηται όμοϋ μετά του περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολό-
γησις, Πώλησις καΓΥποθήκευσις Πλοίων) Νόμου τοΟ 1963, του Κωδικός, 45τοθΐ963. 
και τοΰ περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανονισμοί 'Ασφαλείας καΐ Ναυτικοί) 
Νόμου. , Κεφ. 292. 

2.—(Ι) "Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκύπτη έκ τοΰ Έρμηνιία. 
κειμένου— 

«αξιωματικός» οσάκις χρησιμοποιήται έν σχέσει προς τι πλοϊον, 
σημαίνει πλοίαρχον, άξιωματικόν, μηχανικόν, μηχανοδηγόν, άσυρ
ματιστήν, ή δόκιμον άξιωματικόν 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν 
«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν τοΰ Τμήματος Λιμένων 

του "Υπουργείου Συγκοινωνιών καΐ "Εργων, περιλαμβάνει δέ πάντα 
Λιμενικόν Λειτουργόν, δστις ήθελεν έξουσιοδοτηθή ΰπό τοΰ Διευθυντού 
δπως ένασκή τάς δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου αρμοδιότητας αυτού

«έπιβατικόν πλοϊον» σημαίνει πλοϊον κατεσκευασμένον, ή ουσια
στικώς ή συνήθως είς τακτικά ή μη διαστήματα χρησιμοποιούμενον, 
διά τήν μεταφοράν πλειόνων τών δώδεκα επιβατών 

«επιβάτης» σημαίνει πάν πρόσωπον μεταφερόμενον επί πλοίου, 
εξαιρουμένων τών ακολούθων :— 

(α) παντός προσώπου εργαζομένου ή υπηρετούντος ΰφ' οιανδή
ποτε Ιδιότητα επί τοΰ πλοίου εις τίνα τών υπηρεσιών αυτού* 

(β) παντός προσώπου δπερ ευρίσκεται επί τοΟ πλοίου είτε συνε
πεία τής υποχρεώσεως ην ενέχει ό πλοίαρχος προς μεταφοράν 
ναυαγών, προσώπων έν κινδύνω ή ετέρων προσώπων, ή λόγω 
περιστάσεων ατινας ούτε ό πλοίαρχος ούτε ό πλοιοκτήτης 
ούτε ό τυχόν ναυλωτής ήδύνατο νά παρεμποδίση ή προλάβη· 

(γ) παιδίου μή συμπληρώσαντος τό έν έτος. 
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57 και 58 
Βικτώρια, 
Κεφ. 60 
—2 και 3. 
Ελισάβετ 1 
Κεφ. 18. 

45 τοϋ 1963. 

«Κυπριακόν πλοΐον» κέκτηται την εννοιαν, ην άπέδωκεν είς τον 
τοιούτον δρον το άρθρον 5 τοϋ περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολό
γησις, Πώλησις καΐ Ύποθήκευσις Πλοίων) Νόμου τοϋ 1963* 

«Κώδιξ» σημαίνει τους περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμους τοϋ 
1894 εως τό 1954, τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου, καθ'ην εκτασιν οΰτοι 
εφαρμόζονται έν τή Δημοκρατία, καΐ ύπό τάς αναγκαίας ώς εκ τοϋ 
Συντάγματος τροποποιήσεις αυτών 

«Λιμενικός Λειτουργός» σημαίνει τόν ύπεύθυνον διά τίνα λιμένα 
ύπάλληλον 

«μαθητευόμενος» σημαίνει μαθήτευόμενον εϊς ναυτικήν ύπηρεσίαν 
«ναυτικός» περιλαμβάνει πάντα δστις (εξαιρουμένων των πλοιάρχων, 

πλοηγών καΐ τών προσηκόντως μισθωθέντων καΐ ναυτολογηθέντων 
μαθητευομένων) εργάζεται ή υπηρετεί ύφ* οιανδήποτε ιδιότητα έπί 
τίνος πλοίου* 

«ναυτολόγιον» σημαίνει τό δυνάμει τών διατάξεων τοϋ παρόντος 
Νόμου τηρούμενον βιβλίον έν ω εγγράφονται ό πλοίαρχος και 
άπαντες ol έπί τοϋ πλοίου υπηρετούντες ναυτικοί ώς και ot δροι της 
μισθώσεως αυτών 

«πλήρωμα» περιλαμβάνει τους αξιωματικούς καΐ τους λοιπούς 
ναυτικούς* 

«πλοηγός» σημαίνει πάν πρόσωπον δπερ μή ανήκον είς τό πλοΐον 
αναλαμβάνει τήν διακυβέρνησιν αύτοΰ* 

«πλοίαρχος» περιλαμβάνει παν πρόσωπον, πλην τοΰ πλοηγού, 
δπερ κυβέρνα ή είναι ύπεύθυνον διά τι πλοΐον* 

«πλοΐον εξωτερικού» περιλαμβάνει πάν Κυπριακόν πλοΐον δπερ 
άσκεΐ έμπόριον είς τόπον ή τόπους κείμενους έκτος τών καθωρισμένων 
ορίων ή δπερ πλέει εις τοιούτους τόπους* 

«προξενικός υπάλληλος τής Δημοκρατίας» σημαίνει τό έπί τούτω 
ύποδειχθέν ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου μέλος τής προξενικής 
υπηρεσίας τής Δημοκρατίας, περιλαμβάνει δε πάν έτερον πρόσωπον, 
δπερ ήθελεν ύποδειχθή ύπό τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου ώς προ
ξενικός υπάλληλος τής Δημοκρατίας διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος 
Νόμου* 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Συγκοινωνιών καΐ "Εργων, 
περιλαμβάνει δέ πάν πρόσωπον δπερ ήθελεν έξουσιοδοτηθή δεόντως 
ύπό τοϋ Υπουργού δι* οιονδήποτε τών σκοπών τοϋ παρόντος Νόμου. 
(2) ΟΙ έν τω παρόντι Νόμω μή άλλως καθοριζόμενοι δροι κέκτηνται, 

έκτος έάν άλλως προκύπτη εκ τοΰ κειμένου, τήν εννοιαν ην ό περί 
'Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Ύποθήκευσις Πλοίων) 
Νόμος τού 1963, καί ό Κώδιξ άπέδωκαν είς τους δρους τούτους. 

Πλοίαρχος 
καί ναυτικοί 
Κυπριακών 
πλοίων. 

Μέρος II.—ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ. 
3.—(Ι) Πάν Κυπριακόν πλοΐον έν θαλασσή θά έπανδροΰται διά 

πλοιάρχου καί τών καθωρισμένων ναυτικών. 
• (2) Ό πλοίαρχος κυβερνά τό πλοΐον καί ενασκεί τοιαύτας ετέρας 
αρμοδιότητας ώς ήθελον δυνάμει τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου, 
καταστή άναγκαΐαι διά τόν ασφαλή πλουν αύτοΰ. Ό πλοίαρχος οφείλει 
να κυβερνά αυτοπροσώπως τό πλοΐον κατά τόν είς λιμένα, δρμους 
διώρυγας ή ποταμούς εΐσπλουν, δίοδον ή εκπλουν. 

(3) Έάν ό πλοίαρχος άποθάνη ή παραιτηθή τής θέσεως αύτοϋ, ή είναι 
ανίκανος νά κυβέρνηση τό πλοΐον, εκκρεμούντος τοΰ διορισμού νέου 
πλοιάρχου, ό πρώτος αξιωματικός εκτελεί καθήκοντα πλοιάρχου. 

(4) Πάς ναυτικός θά ένασκή τά ύπό τοΰ παρόντος Νόμου προνόου μένα 
καθήκοντα αύτοΰ, ή τά καθορισθησόμενα διά τήν άντίστοιχον αύτοΰ 
θέσιν τοιαϋτα. 



463 

4.—(Ι) 'Απαγορεύεται ή πρόσληψις η μίσθωσις πλοιάρχου η ναυτικού ΟύδεΊς 
εφ' οιουδήποτε Κυπριακού πλοίου, έκτος εάν οϋτος κέκτηται τά δυνάμει *«θίσταται 

Τ  , 1
 κ ι , r - ? ^ ' r πλοίαρχος ή 

του παρόντος Νομού αναγκαία προσόντα. ναυτικός 
(2) Πάς δστις εργάζεται ή υπηρετεί έπ! Κυπριακού πλοίου ώς πλοίαρ έ*τός 

χος ή ναυτικός χωρίς να κέκτηται τά δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου ^ν?χη_τα 

αναγκαία προσόντα, καΐ πάς δστις προσλαμβάνει τοιούτο πρόσωπον πρθσόντα. 
πριν ή βεβαιωθή δτι κέκτηται τά αναγκαία προσόντα, είναι ένοχος αδι
κήματος καΐ εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν δια διά
στημα μη υπερβαίνον τά δύο έτη ή εις χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαί
νουσαν τάς πεντακόσιας λίρας, ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακί
σεως και της χρηματικής τοιαύτης. 

5.—(Ι) Ουδείς πλοίαρχος ή ναυτικός θεωρείται δτι κέκτηται τά άναγ Προσόντα 
καΐα δυνάμει τοϋ παρόντος Νόιιου προσόντα, έκτος εάν κατέχη πιστό πλοιάρχων 
ποιητικόν ικανότητος. " ' και ναρκών. 

(2) Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου πιστοποιητικόν ικανό
τητος σημαίνει πιστοποιητικόν ικανότητος δια βαθμόν άνάλογον προς 
τήν έπι τοϋ πλοίου θέσιν τοϋ κατόχου αύτοϋ, ή δι* άνώτερον τοιοϋτον, 
παρασχεθέν ύπό αρμοδίας αρχής εν τή Δημοκρατία, Ελλάδι, Τουρκία, 
Ήνωμένω Βασιλείω, ή έν οιαδήποτε ετέρα χώρα το πιστοποιητικόν 
της οποίας έκηρύχθη διά Διατάγματος τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου 
άνεγνωρισμένον πιστοποιητικόν διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου. 

(3) ΟΙ βαθμοί άναφορικώς προς ους παρέχονται πιστοποιητικά 
Ικανότητος κατατάσσονται ώς ακολούθως : 

(α) 'Αξιωματικοί: 
(Ι) πλοίαρχος· 
(2) πρώτος αξιωματικός· 
(3) δεύτερος αξιωματικός· 
(4) μόνος αξιωματικός· 
(5) πρώτος μηχανικός* 
(6) δεύτερος μηχανικός· 
(7) μηχανοδηγός, πρώτης δευτέρας ή τρίτης τάξεως* 
(8) ασυρματιστής, πρώτης ή δευτέρας τάξεως. 

Νοείται δτι διά Κανονισμών δυνατόν νά προνοηθή ό βαθμός 
τοϋ δοκίμου αξιωματικού δστις και θά διέπεται ύπ' αυτών. 

(β) Λοιποί ναυτικοί: 
(Ι) ναύκλήρος· · 
(2) πτυχιούχοι ναυτικοί* 
(3) άρχιθερμαστής* 
(4) λιπαντής* 
(5) θερμαστής* 
(6) θαλαμηπόλος* 
(7) μάγειρος. 

(4) Πάν Κυπριακόν πλοΐον χιλίων κόρων καΐ δνω δέον δπως είναι 
έφωδιασμένον και μεταφέρη έπ* αύτοϋ μάγειρον έχοντα τά αναγκαία 
πιστοποιητικά και ίκανόν νά άποδείξη εξ τουλάχιστον μηνών ύπηρε
σίαν έν θαλασσή ύπό τίνα ιδιότητα. 

(5) Πάς δστις— 
(α) έν γνώσει αύτοϋ χρησιμοποιεί πιστοποιητικόν, ή άντίγραφον 

πιστοποιητικού Ικανότητος, δπερ έχει πλαστογραφηθή νο
θευθή, άκυρωθή ή άνασταλή, ή εις δ ούτος δεν δικαιούται* ή, 

(β) δολίως δανείζει τό πιστοποιητικόν Ικανότητος αύτοϋ, ή επι
τρέπει τήν χρήσιν αύτοϋ ύφ* έτερου προσώπου, 

είναι ένοχος αδικήματος, καΐ έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς 
φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τά δύο έτη. 
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Προσαγωγή 
πιστοποιη
τικού ικανό
τητος. 

6.—(Ι) Ό πλοίαρχος παντός Κυπριακού πλοίου πριν ή συνάψη οιανδή
ποτε σύμβασιν μετά τοϋ πληρώματος οφείλει όπως προσαγάγη εϊς τον 
Διευθυντήν του Τμήματος Λιμένων ή τον προξενικόν ύπάλληλον τήςΔημο
κρατίας το πιστοποιητικόν Ικανότητος δπερ ό ναυτικός υποχρεούται 
δυνάμει των διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου να κατέχη. 

(2) Έάν ό πλοίαρχος παράλειψη να συμμορφωθή προς τάς απαιτήσεις 
τοΰ παρόντος άρθρου, το πλοϊον δυνατόν να κατακρατηθή μέχρις ου 
προσαχθή το πιστοποιητικόν. 

(3) Έάν πλοϊον άποπλεύση ή πειράται να άποπλεύση εκ τίνος λιμένος 
καίτοι δεν παρεχωρήθη άδεια απόπλου δυνάμει των διατάξεων τοϋ 
παρόντος άρθρου, ό πλοίαρχος είναι ένοχος αδικήματος, και εν περι
πτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαίνον 
τους εξ μήνας, ή εις χρηματική ν ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν 
λίρας, ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής 
τοιαύτης. 

Βοήθεια 
παρεχομένη 
ΰπό τοΰ 
Διευθυντού. 

ΕίδικαΙ 
διατάξεις 
άφορώσαι 
εις τήν 
μαθητείαν. 

Προσκόμισις 
συμβάσεως 
είς τόν Διευ
θυντήν προ 
τοϋ πλου. 

Μέρος III.—ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ. 
7. Ό Διευθυντής θά παρέχη πάσαν δυνατήν βοήθειαν είς πρόσωπα 

επιθυμούντα νά έκπαιδεύσωσι παιδία εις τήν θαλασσίαν ύπηρεσίαν, 
ή έχοντα ανάγκην τοιούτων μαθητευομένων. 

8.—(Ι) Πάσα σύμβασις μαθητείας θά συνάπτηται εϊς διπλούν εν τω 
καθωρισμένω τύπω, και θά έξαιρήται τοΰ τέλους χαρτοσήμου. 

(2) Πάσα σύμβασις μαθητείας συναφθείσα εν τη Δημοκρατία και πάσα 
έκχώρησις ή άκύρωσίς αύτης, ώς και είς περίπτωσιν καθ' ην ό άνα
λαβών τήν ύποχρέωσιν μαθητευόμενος αποθνήσκει ή λιποτακτεί, το 
γεγονός τοϋ θανάτου ή τής λιποταξίας θά τυγχάνουν καταχωρήσεως. 

(3) Έπί τω τέλει καταχωρήσεως— 
(α) το πρόσωπον έναντι ούτινος άνέλαβεν ύποχρέωσιν ό μαθητευό

μενος οφείλει δπως εντός επτά ήμερων άπό τής συνάψεως της 
συμβάσεως προσκόμιση ή διαβίβαση είς τόν Διευθυντήν τήν 
συναφθεΐσαν σύμβασιν είς διπλοϋν, ό δε Διευθυντής οφείλει 
νά φυλάξη καΐ καταχώρηση το εν άντίτυπον τής συμβάσεως, νά 
σημείωση δέ επί τοϋ έτερου το γεγονός δτι αίίτη κατεχωρήθη 
καΐ νά έπιστρέψη τοϋτο εϊς τόν πλοίαρχον τοϋ μαθητευομένου· 

(β) ό πλοίαρχος οφείλει νά γνωστοποιή είς τόν Διευθυντήν πασαν 
έκχώρησιν ή άκύρωσιν τής συμβάσεως ή τόν θάνατον ή λιποτα
ξίαν τοϋ μαθητευομένου, εντός επτά μέν ήμερων άπό τοΰ 
συμβεβηκότος έάν τοϋτο έπεσυνέβη εν τη Δημοκρατία, ή τό 
ταχύτερον ΰπό τάς περιστάσεις έάν έπεσυνέβη άλλαχοϋ. 

(4) Πας δστις δέν συμμορφοϋται προς οιανδήποτε των απαιτήσεων 
του παρόντος άρθρου είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει κατα
δίκης υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντή
κοντα λίρας. 

(5) Άναφορικώς προς τήν γενομένην δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου 
καταχώρησιν τής συμβάσεως μαθητείας, καταβάλλονται τά καθωρισμένα 
τέλη. 

9.—(Ι) Ό πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου οφείλει δπως, πριν ή ό μαθη
τευόμενος αναχώρηση εκ τίνος λιμένος της Δημοκρατίας, μεριμνήση 
διά τήν ενώπιον τοΰ Διευθυντοΰ έμφάνισιν τοϋ μαθητευομένου, καΐ 
προσκόμιση εις τόν Διευθυντήν τήν σύμβασιν δυνάμει τής οποίας ό 
μαθητευόμενος άνέλαβεν ύποχρέωσιν έναντι αύτοϋ, ώς καΐ πασαν 
έκχώρησιν αυτής. 
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(2) To δνομα τοϋ μαθητευομένου όμοΰ μετά της ημερομηνίας της συμ
βάσεως μαθητείας καΐ της τυχόν εκχωρήσεως αύτης, ως καΐ τα ονόματα 
των λιμένων εν οΐς κατεχωρήθη αϋτη, εγγράφονται εν τη συμβάσει μετά 
τοϋ πληρώματος. 

(3) Πάς πλοίαρχος δστις άνευ ευλόγου αιτίας παραλείπει νά συμμορ
φωθή προς οιανδήποτε τών διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου, είναι 
ένοχος αδικήματος, καΐ εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρημα
τική ν ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

Μέρος IV.—ΜΙΣΘΩΣΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ. 
10.—(Ι) Ή σύμβασις μισθώσεως πλοιάρχου συνάπτεται μετά τοϋ Σύμβασις 

πλοιοκτήτου, ή του προσηκόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου μ
ετάτο

° 
» ~  c » c v ~ » ί~ .  »  i , . ·πλοιάργου. 

αυτού, περατουται δε διά της εγγραφής αυτής εν τω ναυτολογιω εν ΗΑ 

τω καθωρισμένω τρόπω. 
(2) Πάσα τοιαύτη σύμβασις δύναται νά καταγγελθή υπό τοϋ πλοιο

κτήτου ή τοϋ προσηκόντως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αύτοϋ 
χωρίς νά άπαιτηται οιαδήποτε προειδοποίησις, ή καταβολή αποζημιώ
σεως, έκτος έάν ή σύμβασις διαλαμβάνη ρητώς ρήτραν περί τοϋ αντι
θέτου. 

II.—(Ι) Ό πλοίαρχος παντός Κυπριακού πλοίου, εξαιρουμένων τών Σύμβασις 
κάτω τών πέντε κόρων πλοίων ατινα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς μετάτοΰ 
εις τήν ασκησιν εμπορίου εντός τών καθωρισμένων ορίων, οφείλει ^np^ 0 " 0 ^ 
δπως συναπτή— 

(α) σύμβασιν συμφώνως τω παρόντι Μέρει μετά παντός ναυτικού 
τον όποιον προσλαμβάνει εκ τίνος λιμένος· \ 

(β) κατά τήν σύναψιν της τοιαύτης συμβάσεως έκδίδη καΐ παρα
δίδη βιβλίον λογαριασμών εν τω νενομισμένω τύπω, εν ω 

*' καταγράφονται τά καθωρισμένα στοιχεία. 
(2) Έάν ό πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου άποπλεύση μετά τίνος ναυτικού 

άνευ συμμορφώσεως προς οιανδήποτε τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (Ι), 
ούτος ώς και ό πλοιοκτήτης είναι ένοχοι αδικήματος, και εν περιπτώσει 
καταδίκης υπόκεινται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
εκατόν λίρας. 

12.—(Ι) Πάσα σύμβασις μετά τοΰ πληρώματος συνάπτεται εν τω Σύναψις 
καθωρισμένω τύπω, φέρει τήν ήμερομηνίαν καθ* ην το πρώτον υπεγράφη ^άτοΰ"** 
και υπογράφεται ύπό τοΰ πλοιάρχου ή τοΰ αντιπροσώπου αυτού, ή τοΰ πληρώματος 
αντιπροσώπου του πλοιοκτήτου πριν ή υπογραφή ύπό τοΰ ναυτικού : και δροι 

Νοείται δτι έάν ό ναυτικός είναι αναλφάβητος, ή υπογραφή αυτού βε αύτίκ· 
βαιοΰται ύπό τοΰ Διευθυντού ή τοΰ προξενικού υπαλλήλου της Δημο
κρατίας. 

(2) "Η σύμβασις μετά τοΰ πληρώματος περατουται διά της έγγραφης 
αΰτης έν τω ναυτολογιω γενομένης ύπό τοΰ Διευθυντού ή τοΰ προξενικού 
υπαλλήλου της Δημοκρατίας. 

(3) Ή σύμβασις μετά τοΰ πληρώματος διαλαμβάνει τά ακόλουθα 
στοιχεία ώς δρους αύτης : 

(α) το πλήρες δνομα τοΰ ναυτικού, τόπον και χρόνον γεννήσεως 
ώς καΐ τήν κατοικίαν (domicile) αυτού* 

(β) είτε τήν φύσιν καί, εφ* δσον είναι πρακτικώς δυνατόν, τήν διάρ
κειαν τοΰ σκοπουμένου πλου ή μισθώσεως, ή τήν μεγίστη ν χρονι
κήν διάρκειαντοΰ πλου ή της μισθώσεως, ώς καί τους τυχόν τό
πους ή μέρη είς α δεν δύναται νά έκταθη ό πλους ή ή μίσθωσις

(γ) τόν τόπον καί τον χρόνον καθ* δν έκαστος ναυτικός οφείλει νά 
έπιβιβασθη του πλοίου ή νά άρχίση έργασίαν 

(δ) τήν ιδιότητα ύφ* ην ό ναυτικός θά υπηρέτη καί τήν φύσιν τών 
καθηκόντων αυτού

(e) τόν μισθόν δν Εκαστος ναυτικός θά λαμβάνη· 
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Λύσις της 
συμβάσεως 
μετά τοϋ 
πληρώματος. 

'Αναφορά 
μεταβολών 
είς το πλήρω
μα πλοίων 
εξωτερικού. 

(στ) κλίμακα των παρεχομένων εις εκαστον ναυτικόν προμηθειών 
(ζ) κανονισμούς εγκριθέντος ύπό τοϋ Υπουργικοί) Συμβουλίου 

καΐ υιοθετηθέντος υπό τών μερών, άναφορικώς προς την επί 
τοϋ πλοίου συμπεριφοράν, τα πρόστιμα, τάς μειωμένος προμη
θείας, ή ετέρας νομίμους κυρώσεις έπιβαλλομένας διά παρά
πτωμα τι. 

(4) Ή σύμβασις μετά τοϋ πληρώματος δύναται νά συναφθή δι' £να 
η πλείονας πλους καθοριζόμενους εν τη συμβάσει, ή διά καθωρισμένον 
χρόνον: 

Νοείται δτι— 
(α) ό πλους περιλαμβάνει και τον πλουν ύπό έρμα μέχρι τοϋ 

λιμένος φορτώσεως· 
(β) ό πλους τερματίζεται άμα τη εκφορτώσει τοϋ φορτίου εν τω 

λιμένι προορισμού ώς προνοείται εν τη συμβάσει

(γ) εάν ό εν τη συμβάσει προνόου μένος καθωρισμένος χρόνος 
παρέλθη διαρκοϋντος τοϋ πλου, ό χρόνος παρατείνεται 
μέχρις ου περατωθη ή άποβίβασις τών επιβατών, η ή 
έκφόρτωσις τοϋ φορτίου, ή άμφότεραι, εν τω λιμένι τοϋ προο
ρισμοϋ. 

(5) Ή σύμβασις μετά τοϋ πληρώματος διατυποϋται κατά τοιοϋτον 
τρόπον ώστε νά είναι δυνατόν νά διαληφθώσιν αί μεταξύ τοϋ πλοιάρχου 
και τοϋ ναυτικοϋ εν εκάστη περιπτώσει συμφωνούμενοι, και είς τόν 
νόμον μη αντικείμενοι, ρήτραι. 

(6) Έν τη συμβάσει μετά τοϋ πληρώματος δυνατόν νά άναφέρωνται 
ή νά ενσωμάτουνται οί δροι συλλογικής συμβάσεως. 

13.—(Ι) Ή σύμβασις μετά τοϋ πληρώματος λύεται— 
(α) έπι τη παρόδω τοϋ χρόνου δι' ην συνήφθη ή σύμβασις, η τω 

τερματισμώ τοϋ πλου δι' δν συνήφθη ή σύμβασις, διά τής άπο
βιβάσεως τών επιβατών ή τής εκφορτώσεως τοϋ φορτίου ή 
διά τής άποβιβάσεως τών επιβατών και τής εκφορτώσεως τοϋ 
φορτίου

(β) έπι τη άπωλεία τοϋ πλοίου* 
(γ) έπι τω ναυαγίω αύτοϋ ή τη άπωλεία τής Κυπριακής σημαίας· 
(δ) επί τη πωλήσει τοϋ πλοίου διά δημοσίου πλείστηριασμοϋ. 

(2) Ό πλοίαρχος δύναται νά καταγγείλη την σύμβασιν— 
(α) εάν ό ναυτικός άνευ ευλόγου αιτίας παράλειψη νά έπιβιβασθή τοϋ 

πλοίου τήν ήμέραν τής υπογραφής αυτής, ή έπι αδικαιολογήτου 
απουσίας αύτοϋ καθ' οιονδήποτε χρόνον 

(β) λόγω βαρέος παραπτώματος τοϋ ναυτικοϋ ώς εκ τοϋ οποίου τί
θεται έν κινδύνω ή ασφάλεια τοϋ πλοίου ή ή τήρησις τής προση
κούσης πειθαρχίας ή τάξεως έπ' αυτόθ

ι^) δταν το πλοίο ν καταστή άκατάλληλον προς πλουν 
(3) Ό ναυτικός δύναται νά καταγγείλη τήν σύμβασιν— 

(α) έάν αϋτη έγένετο δι' ώρισμένον χρόνον διά τής επιδόσεως 
ειδοποιήσεως έν τω καθορισμένω τύπω μετά πάροδόν έτους 
άπό τής συνάψεως αυτής ή έάν το πλοΐον είναι παρωπλισμένον 
είς Κυπριακόν λιμένα διά περίοδον πέραν τών τριών μηνών 

(β) κατά πάντα χρόνον έάν ό πλοίαρχος είναι ένοχος βαρείας 
παραβάσεως τών καθηκόντων αύτοϋ έναντι τοϋ ναύτου. 

14.—{Ι) Ό πλοίαρχος παντός πλοίου εξωτερικού, ούτινος το πλή
ρωμα έμισθώθη ενώπιον τοϋ Διευθυντού ή προξενικοϋ τίνος υπαλλήλου 
τής Δημοκρατίας οφείλει δπως, πριν ή τελικώς άποπλέη λιμένος τινός, 
άποστέλλη ε'ις τόν Διευθυντή ν ή τόν προξενικόν ύπάλληλον τής Δημοκρα
τίας πλήρη και επακριβή εκθεσιν έν τω καθωρισμένω τύπω, περί πάσης 
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μεταβολής ήτις ήθελε χωρήσει εις το πλήρωμα αύτοϋ πριν ή τελικώς 
άποπλεύση λιμένος τινός· ή εκθεσις αϋτη γίνεται δεκτή ώς άποδεικτικόν 
στοιχεΤον εν ω τρόπω προβλέπεται έν τω παρόντι Νόμω. 

(2) Πάς πλοίαρχος, δστις άνευ ευλόγου αιτίας δεν συμμορφοϋται 
προς το παρόν άρθρον, είναι ένοχος αδικήματος, και έν περιπτώσει 
καταδίκης υπόκειται εις χρηματική ν ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
εκατόν λίρας. 

15. Πάς δστις δολίως παραποιεί ή διενεργεί ψευδή έγγραφη ν εις Πλαστογρα
βιβλίον λογαριασμών, δελτίον ταυτότητος ή σύμβασιν μετά τοϋ πληρώ Φ]0·· κ'λΑ£" 
ματος, ή παραδίδει ψευδές άντίγραφον τών ανω έγγραφων, θά εΐναι ^ωςμετά" 
ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης θά υπόκειται εις τοΰπληρώ
φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τά δύο ετη ή είς χρηματικήν ματος, κ.λ.π. 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας, ή εις άμφοτέρας τάς 
ποινάς τής φυλακίσεως καΐ τής χρηματικής τοιαύτης. 

16. Πάσα διαγραφή, διαστίχωσις ή παραποίησις γενομένη εϊς τήν Παραποίηση 
σύμβασιν μετά τοϋ πληρώματος ή βιβλίον λογαριασμών εξαιρουμένων συμ*άσεως 
τών προσθηκών τών γενομένων έπί τω τέλει επιβιβάσεως αναπληρωτών αρώματος, 
ή προσώπων μισθωθέντων μετά τον πρώτον άπόπλουν τοϋ πλοίου, κ.λ.π. . 
είναι άνευ οιασδήποτε ισχύος, έκτος έάν άποδειχθή δτι έγένετο τη συν
αινέσει απάντων τών είς τήν διαγραφήν, διαστίχωσιν ή παραποίησιν 
ενδιαφερομένων προσώπων καΐ βεβαιοΰται εγγράφως— 

(α) υπό τίνος Λιμενικού Λειτουργοϋ, έάν έγένετο έν τη Δημοκρατία* 
(β) ύπό τοϋ προξενικού υπαλλήλου τής Δημοκρατίας, ή ελλείψει 

αύτοϋ, ύπό δύο ευυπόληπτων Κυπρίων ή έτερων έν τη Κοινοπο
λιτεία έμπορων, έάν αϋτη έγένετο άλλαχοϋ. 

17. Είς πάσαν νομική ν ή έτέραν διαδικασίαν, ό ναύτης δύναται νά προ Ό ναυτικός 
σαγάγη αποδεικτικά στοιχεία άποδεικνύοντα το περιεχόμενον οίασδή δ^νυποΧΡε
ποτε συμβάσεως μετά τοϋ πληρώματος, ή άλλως ύποστηρίζοντα τήν προσαγάγτι 
υπόθεσιν αύτοϋ δεν υποχρεούται δέ νά προσαγάγη τήν σύμβασιν ή αντί τήν σύμβασιν. 
γραφον αυτής, οϋτε και νά δώση εΐδοποίησιν προς προσαγωγήν αυτής. 

Μέρος V.—ΑΠΟΛΥΣΙΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ. 
18.—(Ι) Έκτος ώς προνοείται έν άρθρω 13 άναφορικώς προς τήν Διαδικασία 

λύσιν τής συμβάσεως μετά τοϋ πληρώματος, ό πλοίαρχος δεν δύναται νά απολύσεως 
άπολύση έν τη Δημοκρατία ναυτικόν Κυπριακοϋ ή αλλοδαπού πλοίου g"1 ̂ ^3 . ι α 

άνευ τής εγκρίσεως τοϋ Λιμενικού Λειτουργοϋ ή τοϋ προξενικού μένοντα ή 
υπαλλήλου, δστις τυχόν εκπροσωπεί το κράτος είς δ ανήκει το τοιούτο εναπομένοντα 
πλοΐον, και έάν δεν λάβη επαρκή πρόνοιαν διά τήν συντήρησιν και έντηΔημο
διατροφήν τοϋ ναυτικοΰ Ικανοποιούσαν τον Λιμενικόν Λειτουργόν ^ ^ ν 
είς τήν περίπτωσιν Κυπριακοϋ πλοίου ή αλλοδαπού ούτινος ή σημαία 
δεν εκπροσωπείται έν τη Δημοκρατία διά προξενικού υπαλλήλου, ή 
Ικανοποιούσαν τον προξενικόν ΰπάλληλον είς τήν περίπτωσιν πλοίου 
ούτινος ή σημαία τυγχάνει τοιαύτης εκπροσωπήσεως. Πάς δέ πλοίαρ
χος, δστις απολύει ναύτην κατά παράβασιν τοϋ παρόντος εδαφίου, 
είναι ένοχος αδικήματος, και υπόκειται έν περιπτώσει καταδίκης είς 
χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας : 

Νοείται δτι δεν απαιτείται ή λήψις τοιούτων μέτρων προνοίας άνα
φορικώς προς ναυτικόν ούτινος ή μίσθωσις έγένετο έν τη Δημοκρατία 
και δστις απολύεται συμφώνως προς τους δρους τής μετ' αυτού συμ
βάσεως. 

(2) "Ανευ τής εγκρίσεως τοΰ Λιμενικού Λειτουργού, ουδείς ναυτικός 
απολύεται έκ Κυπριακού πλοίου ή αλλοδαπού τοιούτου, ούτινος ή 
σημαία δεν εκπροσωπείται διά 'προξενικού υπαλλήλου διαμένοντος 
έν τη Δημοκρατία, είμή έν τω Λιμενικώ Γραφείω. 

(3) "Οσάκις ναυτικός πλοίου ευρισκομένου εντός τής Δημοκρατίας 
απολύεται έν τω Λιμενικώ Γραφείω, ό πλοίαρχος τοΰ τοιούτου πλοίου 
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Πιστοποιητι

κών χαρακτή

ρος ναυτικού. 

Ψευδές ή 
πλαστογρα

φημένον 
εγγραφον 
Απολύσεως η" 
πιστοποιητι

κόν χαρά

κτη ρος. 

Πληρωμή 
μισθών προ 
τυΟ ΛιμενικοΟ 
Λειτουργοί). 

οφείλει νά δώση εις τον ναυτικόν κατά τον χρόνον της απολύσεως αύτοΟ 
εγγραφον απολύσεως εν ω καθορίζεται ό χρόνος καΐ ή φύσις της υπηρε
σίας αύτοϋ, ό χρόνος καΐ ό τόπος απολύσεως, ύπογεγραμμένον ύπ* 
αύτοϋ, ωσαύτως δε επακριβή εγγραφον εκθεσιν περί των μισθών αύτοϋ 
και των έξ αυτών γενομένων κρατήσεων έάν δέ ό πλοίαρχος παρα
λείψη νά συμμορφωθώ προς τήν διάταξιν ταύτη ν, είναι ένοχος αδική
ματος, καΐ έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινή ν 
μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας. 

(4) Ό πλοίαρχος οφείλει ωσαύτως δπως, κατά τήν άπόλυσιν 
αξιωματικού ή ναυτικού, ούτινος τό πιστοποιητικό ν Ικανότητος παρεδόθη 
είς αυτόν καΐ κρατείται ύπ' αύτοϋ, έπιστρέψη τό πιστοποιητικόν είς τόν 
άξιωματικόν ή ναυτικόν έάν δέ άνευ ευλόγου αιτίας παράλειψη νά συμμορ
φωθή προς τήν διάταξιν ταύτην, είναι ένοχος αδικήματος, καΐ έν περι
πτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς εκατόν λίρας. 

(5) Ό πλοίαρχος, ή Ετερον πρόσωπον ανήκον εις Κυπριακόν πλοϊον, 
δστις αδίκως αποβιβάζει βιαίως καΐ εγκαταλείπει, ή άλλως δολίως καΐ 
αδίκως εγκαταλείπει έν τη Δημοκρατία ναυτικόν ή μαθητευόμενον ανή
κοντα είς τό τοιοϋτο πλοϊον, πρίν ή συμπληρωθή ό πλους δι* δν 
έμισθώθη ό ναυτικός ή.ό μαθητευόμενος, είναι ένοχος αδικήματος, καΐ 
έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα μή 
υπερβαίνον ταύς Εξ μήνας, ή είς. χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς διακοσίας λίρας, ή εϊς άμφοτέρας τάς ποινάς τής "φυλακίσεως καΐ 
της χρηματικής τοιαύτης. 

19.—(Ι) "Οσάκις απολύεται ναυτικός ενώπιον Λιμενικού Λει
τουργού, ό πλοίαρχος οφείλει νά συντάττη καΐ υπογραφή έν τω καθο
ρισμένω τύπω πιστοποιητικόν περί τήν διαγωγήν, χαρακτήρα καί 
προσόντα τοϋ απολυομένου ναυτικού, ή δύναται να έκθεση έν τω αύτω 
τύπω δτι αρνείται νά έκφέρη οίανδήποτε άποψιν περί απάντων, ή περί 
τίνων τών τοιούτων στοιχείων. 

(2) Έάν ό ναυτικός ζητήση τοϋτο, ό Λιμενικός Λειτουργός ενώπιον 
ούτινος έχώρησεν ή άπόλυσις, οφείλει νά δώση είς αυτόν άντίγραφον τόΟ 
τοιούτου πιστοποιητικού ή νά προβή είς τήν σημείωσιν τοΰ τοιούτου 
αντιγράφου επί τοΰ έγγραφου απολύσεως αύτοϋ. 

20. Πας δστις— 
(α) συντάσσει ψευδές πιστοποιητικόν χαρακτήρος δυνάμει τοΰ 

παρόντος Νόμου, γνωρίζων δτι τούτο είναι ψευδές· 
(β) πλαστογραφεί, ή δολίως παραποιεί εγγραφον απολύσεως, ή 

πιστοποιητικόν χαρακτήρος ή άντίγραφον τοιούτου πιστο
ποιητικού* 

(γ) συνεργεί είς τήν διάπραξίν τίνος τών προμνησθέντων αδικη
μάτων, ή προάγει τήν διάπραξίν αυτού· ή 

(δ) δολίως χρησιμοποιεί πλαστογραφημένον, παραποιημένον ή 
μή ανήκον είς αυτόν εγγραφον απολύσεως ή πιστοποιητικόν 
χαρακτηρος ή άντίγραφον τοιούτου πιστοποιητικού, 

είναι δνοχος αδικήματος, καί έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς 
φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τά δύο έτη, ή είς χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς 
ποινάς της φυλακίσεως καί τής χρηματικής τοιαύτης. 

Μέρος VI.—ΜΙΣΘΟΙ. 
Πληρωμή Μισθών. 

2Ι.(Ι) "Οσάκις απολύεται ναυτικός ενώπιον τοΰ Λιμενικού Λειτουργού, 
ή τού προξενικού υπαλλήλου τής Δημοκρατίας, έκτος έάν άλλως διάταξη 
τό Δικαστήριον, ούτος θά λαμβάνη τους μισθούς αυτού μέσω ή τή 
παρουσία τοΰ Λιμενικού Λειτουργού ή τοϋ προξενικού υπαλλήλου τής 
Δημοκρατίας. 
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(2) Εις τοιαύτην περίπτωσιν ό πλοιοκτήτης, ή ό πλοίαρχος, δστις 
πληρώνει τους μισθούς τοϋ ναυτικού εντός της Δημοκρατίας καθ'οιον
δήποτε έτερον τρόπον, είναι ένοχος αδικήματος, καΐ εν περιπτώσει 
καταδίκης υπόκειται είς χρηματική ν ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
εικοσιπέντε λίρας. 

22.—(Ι) Ό πλοίαρχος παντός πλοίου οφείλει δπως, πριν ή προβή Ό πλοίαρχος 
είς τήν άποπληρωμήν ναυτικού ή τήν άπόλυσιν αΰτοϋ, παραδίδει εις αυτόν παραδίδει 
καθ' δν χρόνον και έν ω τρόπω προβλέπεται εν τω παρόντι Νόμω πλήρη τ^μισθών! 
και επακριβή εκθεσιν έν τω καθωρισμένω τύπω περί των μισθών τοϋ 
ναυτικού και περί πάσης κατακρατήσεως δι' οιονδήποτε λόγον γενομένης 
έκ τοϋ μισθοϋ. 

(2) Ή τοιαύτη εκθεσις παραδίδεται— 
(α) είς αυτόν τούτον τον ναυτικόν είκοσι τεσσάρας τουλάχιστον ώρας 

προ της απολύσεως ή αποπληρωμής αύτοϋ, έάν ή άπόλυσις 
δεν λαμβάνη χώραν ενώπιον τοϋ Λιμενικού Λειτουργοϋ, ή τοϋ 
προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας· και 

(β) είτε είς αυτόν τούτον τον ναυτικόν κατά ή προ τοϋ χρόνου καθ' δν 
ούτος εγκαταλείπει το πλοΐον, είτε εϊς τον Λιμενικόν Λειτουργόν 
ή τον προξενικόν ύπάλληλον της Δημοκρατίας, είκοσι τεσσάρας 
τουλάχιστον ώρας προ της απολύσεως ή αποπληρωμής αύτοϋ, 
έάν ή άπόλυσις λαμβάνη χώραν ενώπιον τοϋ Λιμενικού Λειτουρ
γοϋ, ή τοϋ προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας. 

(3) Πάς πλοίαρχος, δστις άνευ ευλόγου αιτίας δεν συμ|ίορφοΰται 
προς το παρόν άρθρον, είναι ένοχος αδικήματος, και έν περιπτώσει 
καταδίκης υπόκειται εις χρηματική ν ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
εικοσιπέντε λίρας. 

23.—(Ι) 'Απαγορεύεται ή διενέργεια κατακρατήσεων έκ τών μισθών Κοπακρα
έξοφληθέντος ή απολυθέντος ναυτικού έφ' δσον αϊ τοιαΰται κατακρα τ ^ ι ς 

τήσεις δεν περιελήφθησαν έν τη παραδοθείση συμφώνως τω άρθρω 22 Ικ μισθών 
εκθέσει,, έκτος έάν αύται γίνωνται άναφορικώς προς ζητήματα έπι ναυτικού. 
συμβάντα μετά τήν τοιαύτην παράδοσιν. 

(2) Κατά τήν διάρκειαν τοΰ πλου ό πλοίαρχος εγγράφει τά διάφορα 
ζητήματα άναφορικώς προς άτινα διενεργούνται κατακρατήσεις, όμοΰ . 
μετά τοϋ ποσοϋ τών σχετικών κατακρατήσεων ώς αύται διενεργούνται, 
είς βιβλίον ειδικώς έπι τούτω τηρούμενον, και έάν τούτο ζητηθη έξ 
αύτοϋ, προσαγάγει το βιβλίον κατά τον χρόνον της πληρωμής τών 
μισθών, ωσαύτως δε κατά τήν ύπό της αρμοδίας αρχής έκδίκασιν 
καταγγελίας ή ζητήματος άφορώντος εις τήν τοιαύτην πληρωμήν. 

24.—(Ι) Όσάκις ό πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου ύποβιβάζη ναυτικόν, Υποβιβασμός 
ούτος οφείλει νά έγγραφη πάραυτα έν τω ήμερολογίω τοϋ πλοίου, ή νασακου· 
νά διατάττη τήν έγγραφήν εκθέσεως περί τον γενόμενον ύποβιβασμόν, 
και νά παρέχη είς τον ναυτικόν άντίγραφον της γενομένης έγγραφης. 

(2) 'Απαγορεύεται ή μείωσις τοϋ μισθού ην συνεπάγεται ό υποβι
βασμός πριν ή γένη ή τοιαύτη έγγραφη και παρασχεθή τό άντίγραφον 
αυτής. 

(3) Ή μείωσις τοΰ μισθοϋ, ην συνεπάγεται ό υποβιβασμός, λογίζεται 
κατακράτησις έκ τοϋ μισθοϋ έν τη έννοια τών άρθρων 22 καΐ 23. 

25.—(Ι) Ό πλοίαρχος, ή ό πλοιοκτήτης Κυπριακού πλοίου καταβάλλει Χρόνοςπλη
ε'ις εκαστον ναυτικόν μισθόν συμφώνως προς τους δρούς της συμβάσεως Ρ 0 ^ μισθου· 
μετάτού πληρώματος· άμα τη λύσει ταύτης, ή έπι τη απολύσει τοϋ ναυτικοΰ 
ούτος καταβάλλει απαντάς τους εις τον ναυτικόν οφειλόμενους μισθούς. 
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Περιορισμός 
προκατα
βολών. 

(2) Έάν ό πλοίαρχος, ή ό πλοιοκτήτης παράλειψη άνευ ευλόγου 
αιτίας νά προβή εις την κατά βολή ν τοΰ μισθού κατά τον προσήκοντα 
χρόνον, ούτος θα καταβάλη είς τόν. ναυτικόν ποσόν μη υπερβαίνον τον 
μισθόν δύο ημερών δι' έκάστην ήμέραν καθ 'ην ούτος ευρίσκεται έν 
υπερημερία πληρωμής, το πληρωτέον όμως ποσόν δεν δύναται νά ύπερ
βαίνη δέκα ήμερων διπλούς μισθούς. 

(3) Το πληρωτέον δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου ποσόν δύναται νά 
διεκδικηθή ώς μισθός. 

26.—(Ι) Εις· περίπτωσιν καθ 'ην ό ναυτικός απολύεται έκ Κυπριακού 
πλοίου και ό διακανονισμός των μισθών αυτού διενεργείται ενώπιον 
τοΰ Λιμενικού Λειτουργού ή τοΰ προξενικοΰ υπαλλήλου της Δημοκρα
τίας, οϋτος υπογράφει τή παρουσία τοΰ Λιμενικού Λειτουργοΰ ή τοΰ 
προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατία^, έξοφλητικήν άπόδειξιν έν τω 
καθωρισμένω τύπω περί πάσης αξιώσεως αυτού άναφορικώς προς 
παρελθόντα πλουν ή μίσθωσιν ή εξοφλητική άπόδειξις υπογράφεται 
ωσαύτως ύπό τοΰ πλοιάρχου ή τοΰ πλοιοκτήτου και βεβαιοϋται ύπό τοΰ 
Λιμενικού Λειτουργού, ή τοΰ προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας. 

(2) Ή οϋτω υπογραφείσα και βεβαιωθεΐσα εξοφλητική άπόδειξις 
επάγεται άμοιβαίαν άπόσβεσιν άπασών τών μεταξύ τών μερών υφιστα
μένων αξιώσεων και διακανονισμόν α^μτών άναφορικώς προς παρελθόντα 
πλουν ή μίσθωσιν. 

(3) Ή εξοφλητική άπόδειξις κρατείται ύπό τοΰ Λιμενικού Λειτουργού, 
ή τοΰ προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας, άμα δέ τή προσαγωγή 
αυτής έκ τοΰ τόπου ένθα φυλάττεται, γίνεται δεκτή ώς άποδεικτικόν 
στοιχεΐον περί τήν έξόφλησιν ή άπόσβεσιν τών αξιώσεων άναφορικώς 
προς ας αϋτη εδόθη. 

(4) Είς περίπτωσιν καθ' ην γίνεται οιαδήποτε πληρωμή ύπό τοΰ 
πλοιάρχου ενώπιον τοΰ Λιμενικού Λειτουργοΰ, ή τοΰ προξενικού 
υπαλλήλου τής Δημοκρατίας, ό Λιμενικός Λειτουργός, ή ό προξενικός, 
υπάλληλος τής Δημοκρατίας, υπογράφει, έάν ζητηθή τοϋτο έξ αύτοϋ, 
και παραδίδει εϊς τον πλοίαρχον έκθεσιν περί παντός οϋτω πληρωθέντος 
ποσοϋ ' μεταξύ δέ τοΰ πλοιάρχου και τοΰ εργοδότου αυτού ή έκθεσις 
γίνεται δεκτή ώς άποδεικτικόν στοιχεΐον τοΰ γεγονότος δτι ό πλοία'ρχος 
διενήργησε τάς έν αύτη μνημονευόμενος πληρωμάς. 

(5) Ό ναυτικός δύναται νά εξαίρεση τής ύπ' αύτοΰ δυνάμει τοΰ πα
ρόντος άρθρου υπογραφομένης εξοφλητικής αποδείξεως εϊδικήν τίνα 
άξίωσιν ή άπαίτησιν ην ούτος ήθελεν έχει εναντίον τοΰ πλοιοκτήτου 
ή τοΰ πλοιάρχου, επί τής εξοφλητικής δμως αποδείξεως σημειοϋται 
το γεγονός OTL έγένετο ή έξαίρεσις τής τοιαύτης αξιώσεως ή απαιτήσεως. 

(6) Ή τοιαύτη εξοφλητική άπόδειξις δέν επάγεται άπόσβεσιν ή συμ
βιβασμόν τών οϋτω σημειουμένων αξιώσεων ή απαιτήσεων. 

27. Ό σ ά κ ι ς ό ναυτικός σύμφωνη μετά τοΰ πλοιάρχου Κυπριακού 
πλοίου δτι ή πληρωμή τών μισθών αύτοΰ θά γίνεται εις έγχώριον 
νόμισμα, ή εις οιονδήποτε έτερον τοιούτον, πάσα πληρωμή μισθών, ή 
έναντι τών μισθών αύτοΰ, γενομένη εις οιονδήποτε έτερον νόμισμα 
πλην τοΰ συμπεφ(.ονημένου τοιούτου, ανεξαρτήτως οιασδήποτε ρήτρας 
έν τή συμφωνία, γίνεται εις τήν τρέχουσαν άξίαν του έν τή συμφωνία 
προβλεπομένου νομίσματος έν ω χρόνω καΐ τόπω γίνεται ή πληρωμή. 

Προκαταβολή και Παραχώρησις Μισθών. 

28.—(Ι) Είς πάσαν περίπτωσιν καθ 'ην ή σύμβασις μετά τοΰ πληρώ
ματος άναγκαίως περιβάλλεται καθωρισμένον τινά τύπον— 
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(α) ή σύμβασις δύναται νά διαλαμβάνη ρήτραν προνοούσαν δτ ι , 
ϋπό τον δρον ότ ι ό ναυτ ικός θα αναχώρηση μετά τοϋ πλοίου 
συμφώνως τη συναφθείση συμβάσει , θα καταβάλληται εις 
αυτόν, ή εις έτερον εκ μέρους αύτοΰ, ποσόν μή υπερβαίνον 
τον πληρωτέον εις αυτόν δυνάμει της συμβάσεως μισθόν 
ενός μηνός· και 

(β) αϊ άφορώσαι εις την παραχώρησιν τών μισθών τοϋ ' ναυτ ικού 
ρήτραι δύναντα ι νά συναφθώσι συμφώνως τω παρόντι Μέρει. 

(2) 'Εξαιρουμένης της ανωτέρω διατάξεως, πάσα συμφωνία ύπό ή 
εκ μέρους τοϋ εργοδότου ναυτ ικού προνοοϋσα την καταβολήν χρηματικού 
ποσοϋ εϊς τον ναυτ ικόν, ή εις έτερον εκ μέρους τοϋ ναυτ ικού, ύπό τον 
δρον δτ ι ό ναυτ ικός θά αναχώρηση μετά τοϋ πλοίου εξ οιουδήποτε λιμένος 
της Δημοκρατίας, ε ίνα ι άκυρος, το καταβληθέν δε δυνάμει της τοιαύτης 
συμφωνίας ποσόν δεν δύναται νά κατακρατηθη εκ τοϋ μισθοϋ τοϋ . 
ναυτικοϋ· δεν παρέχεται δε δικαίωμα αγωγής ή συμψηφισμού εναντίον 
τοϋ ναυτ ικοϋ ή τοϋ έκδοχέως αύτοϋ άναφορικώςπρός χρηματικόν ποσόν 
οϋτω καταβληθέν, ή δπερ φέρεται ώς οϋτω καταβληθέν. 

29.—(Ι) Ή ύπό τ ίνος ναυτ ικοϋ κατά την έναρξιν τοϋ πλου συνομολογη Κανονισμοί 
θεϊσα ρήτρα δυνάμει τοϋ άρθρου 28 διά τήν παραχώρησιν μέρους τοϋ ^ f ™ ^ ^ 
μισθοϋ τοϋ ναυτ ικού κατά τήν άπουσίαν αύτοΰ, παρεντ ίθεται εν τη παραχωρή

συμβάσει μετά τοϋ πληρώματος, καθορίζε ι δε το ποσόν και τον χρόνον σεως. 
τών διενεργηθησομένων πληρωμών. 

(2) Είς πάσαν περίπτωσιν καθ' ην ή σύμβασις άναγκαίως περιβάλλεται 
καθωρισμένον τίνα τύπον, ό ναυτ ικός δύναται να ζητήση όπως παρεντεθή 
εν τη συμβάσει , ύπό μορφή ν εντολής παραχωρήσεως, ρήτρα περί παρα

χωρήσεως μέρους τ ινός τοϋ μισθού αύτοΰ μή υπερβαίνοντος τό ήμισυ 
τοϋ το ιούτου μισθοϋ, προς όφελος στενοϋ τ ίνος συγγενούς αύτοΰ ή ' 
Ταμιευτηρίου. 

(3) ΑΙ περί παραχωρήσεως έντολαΐ δέον δπως γ ίνωντα ι εν τω καθω

ρισμένω τύπω. 

(4) Καθ* δσον άφορα τους σκοπούς τών διατάξεων τοϋ παρόντος 
Νόμου εν σχέσει προς τάς περί παραχωρήσεως έντολάς— 

(α) «στενός συγγενής» σημαίνε ι τά ακόλουθα πρόσωπα, ήτο ι τήν 
σύζυγον, πατέρα, μητέρα, πάππον, μάμμην, τέκνον, έγγονόν, 
άδελφόν ή άδελφήν τοϋ ναύτού, και 

(β) «Ταμιευτήριον» σημαίνε ι καθωρισμένον ταμιευτήριον. 
(5) Έττι τ ω τέλε ι πραγματώσεως τοϋ σκοποϋ τών διατάξεων τοϋ πα

ρόντος άρθρου, ό Διευθυντής τοϋ Τμήματος Λιμένων, ή ό προξενικός 
υπάλληλος τής Δημοκρατ ίας θά έρωτώσι τον ναυτικόν, άφοϋ ούτος 
ύπογράψη τήν σύμβασιν, εάν έπιθυμή τήν συνομολόγησιν ρήτρας περί 
παραχωρήσεως ύπό μορφήν εντολής παραχωρήσεως, εάν δέ ούτος τω 
δντ ι έπιθυμή τήν το ιαύτη ν συνομολόγησιν, εν τή /συμβάσε ι .μετά τοϋ 
πληρώματος έντ ίθεται ή οικε ία ρήτρα ήτ ις και θεωρείτα ι ώς συνομολο

γηθεΐσα μετά τοϋ πλοιάρχου. 

30.—(Ι) Ή παραχώρησις προς όφελος Ταμιευτηρίου γ ίνετα ι μόνον Παραχώρησις 
προς όφελος καθωρισμένων προσώπων και διενεργε ί τα ι μόνον εν τώ μ
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(2) Τό ύπό Ταμιευτηρίου λαμβανόμενον ποσόν δυνάμει παραχωρήσεως 
τ ίνος θά καταβάλλεται μόνον κατόπιν αιτήσεως υποβαλλομένης μέσω 
τοϋ Διευθυντού, ή μέσω τοϋ προξενικού υπαλλήλου τής Δημοκρατ ίας, 
ύπ'αότοϋ τούτου τοϋ ναυτ ικού, ή εν περιπτώσει θανάτου αύτοΰ, ύπό τοΰ 
προσώπου είς δ δυνάμει τοΰ παρόντος Μέρους δύναται νά καταβληθή. 
ή περιουσία, τής οποίας ή αξία δεν υπερβαίνει τάς έπτακοσίας πεντή

κοντα λίρας, ην ούτος κατέλιπεν. 
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σεως. 

31.—(Ι) Είς τους ναυτικούς καΐ τους εις ναυτικήν ύττηρεσίαν μαθητευο
μένους θα παρέχωνται διευκολύνσεις δια να έμβάζωνται οί μισθοί αυτών 
ώς και έτερα χρηματικά ποσά είς τους συγγενείς των, ή εϊς έτερα πρό
σωπα, δια ναυτικών εντολών πληρωμής εκδιδομένων ύπό Λιμενικών 
Λειτουργών συμφώνως τώ παρόντι Νόμω. 

(2) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς 
αφορώντας εις τάς ναυτικάς έντολάς πληρωμής, ειδικώς δε εν τοις τοι
ούτοις Κανονισμοϊς δύναται νά καθορίση τον χρόνον και τον τρόπον 
πληρωμής, ώς και τά πρόσωπα ύφ' ων, ή είς άτινα, γίνεται ή πληρωμή* 
εν δσω δε οί Κανονισμοί είναι εν ίσχύϊ δεσμεύουσιν άπαντα 
τά πρόσωπα ατινα κέκτηνται, ή άξιοϋσιν δτι κέκτηνται, συμφέρον επί 
τών εντολών, ώς και απαντάς τους υπαλλήλους οΐτινες ασχολούνται 
είς τήν εκδοσιν ή την πληρωμήν αυτών. 

32.—(Ι) Έκτος εάν άποδειχθή εν τώ καθωρισμένω ύπό τοϋ παρόντος 
Νόμου τρόπω δτι ό ναυτικός άπεστερήθη τοϋ μισθού του ή δτι έπαυσε νά 
δικαιούται είς τήν καταβολήν τοϋ μίσθοϋ εξ ου θα διενεργεί το ή πλη
ρωμή τοϋ παραχωρηθέντος ποσοϋ, τό πρόσωπον προς όφελος τοϋ οποίου 
εξεδόθη δυνάμει τοϋ παρόντος Μέρους ή προς παραχώρησιν εντολή, 
δύναται νά διεκδίκηση τά παραχωρηθέντα ποσά, καθ' δν χρόνον και 
τρόπον είναι ταϋτα πληρωτέα, όμοΰ μετά τών εξόδων, εκ τοϋ πλοιο
κτήτου τοϋ πλοίου δι* δ έγένετο ή μίσθωσις, ή έκ τοϋ έξουσιοδοτήσαντος 
τήν παραχώρησιν αντιπροσώπου αύτοϋ, εν τω αύτώ Δικαστηρίω, και 
καθ' δν τρόπον δύναται νά διεκδίκηση δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου 
τους μισθούς αύτοϋ : 

Νοείται δτι ή σύζυγος ναυτικού άπόλλυσι πάν δικαίωμα διά περαιτέρω 
πληρωμάς δυνάμει παραχωρήσεως γενομένης προς όφελος αυτής, 
εάν έγκαταλείπη τά τέκνα της ή επίδειξη τοιαύτην διαγωγήν ώστε νά 
κρίνεται ανάξιος οιασδήποτε διατροφής έκ μέρους τοϋ συζύγου αυτής. 

(2) Εις πάσαν δικαστικήν διαδικασίαν άφορώσαν εις τήν τοιαύτην 
διεκδίκησιν, είναι επαρκής άπόδειξις τό γεγονός δτι ό ενάγων είναι τό 
εν τη εντολή άναγραφόμενον πρόσωπον, κ αϊ τό γεγονός δτι ή εντολή 
εξεδόθη ύπό τοϋ πλοιοκτήτου ή τοϋ πλοιάρχου ή ετέρου τινός εξουσιο
δοτημένου αντιπροσώπου* ό ναυτικός δε τεκμαίρεται ώς προσηκόντως 
κερδαίνων τον μισθόν αύτοϋ, μέχρις ου άποδειχθή τό εναντίον κατά 
τρόπον ίκανοποιοϋντα τό Δικαστήριον— 

(α) δι* επισήμου εκθέσεως γενομένης και υπογραφομένης ύπό του 
πλοιάρχου ώς απαιτείται ύπό τοϋ παρόντος Νόμου, περί τής 
προκληθείσης ώς έκ τής απουσίας αύτοϋ μεταβολής τοϋ πλη
ρώματος* ή 

(β) διά κεκυρωμένου αντιγράφου εγγραφής γενομένης έν τώ έπι
σήμω ήμερολογίω δι* ή ς δεικνύεται δτι οΰτος εγκατέλειψε τό 
πλοΐον ή 

(γ) δι" αξιόπιστου επιστολής τοϋ πλοιάρχου δηλούσης τό αυτό* ή 
(<5) διά τοιούτων ετέρων αποδεικτικών στοιχείων ώςτό Δικαστήριον, 

έν τη ενασκήσει απολύτου διακριτικής εξουσίας, ήθελε θεωρήσει 
επαρκή διά τήν άπόδειξιν τοϋ γεγονότος δτι ό ναυτικός έπαυσε 
νά δικαιούται ε'ις τον μισθόν, εξ ου θά διενεργεΐτο ή πληρωμή 
τοϋ παραχωρηθέντος μισθοϋ. 

33. ΑΙ δυνάμει τής προς παραχώρησιν εντολής πλήρωμα! άρχονται 
αμα τη παρόδιο ενός μηνός άπό τής ημερομηνίας τής συμβάσεως μετά 
τοϋ ττ4ηρώ|ιατος, διενεργούνται δε αμα τη παρόδω ενός εκάστου 
επομένου μηνός μετά τον πρώτον μήνα, έν σχέσει δε μόνον προς τους 
δεδουλευμένους προ τής ημερομηνίας πληρωμής μισθούς. 
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Τα επί μισθών δικαιώματα των ναυτικών. 
34. Το επί μισθών και ειδών διατροφής δικαίωμα ναυτικού ανήκοντος Χρόνος 

εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου άρχεται αφ' ής το πρώτον ήθελεν ενάρξεως 
έπισυμβή οιονδήποτε τών ακολούθων συμβεβηκότων, ήτοι εϊτε άπό της δικαιώματος 
ενάρξεως της εργασίας αύτοϋ, είτε άπό τοΰ καθωρισμένου εν τη συμβάσει κ λ π 
χρόνου ενάρξεως τής εργασίας αύτοϋ, είτε άπό της επί τοΰ πλοίου επι
βιβάσεως αύτοϋ. 

35.—(Ι) 'Απαγορεύεται ή συμβατική άφαίρεσις τοϋ επί τοϋ πλοίου ΑκατάσΧε; 
\ _ ' ' , ' _ , ' ~ Γ ■* λ , ., - τον του προς 

ναυτικού προνομίου ναυτικού ανήκοντος εις το πλήρωμα Κυπριακού διεκδίκησα 
πλοίου, ή ή διά συμβάσεως άποστέρησις αύτοϋ εξ οιουδήποτε δικαστικοΰ μισθών και 
μέτρου προς διεκδίκησιν τών μισθών αύτοϋ, είς δ προνόμιον ή μέτρον θα σώστρων 
έδικαιοΰτο ελλείψει εναντίας συμφωνίας· απαγορεύεται ωσαύτως ή ικαιωματ°ς· 
συμβατική έγκατάλειψις τοΰ δικαιώματος αύτοϋ επί μισθών εν περι
πτώσει άπωλείας τοΰ πλοίου, ή ή συμβατική έγκατάλειψις παντός δικαιώ
ματος δπερ ούτος κέκτηται ή λαμβάνει ύπό μορφήν σώστρων εΐναι δε 
άκυρος πάσα ρήτρα αντικείμενη ττρός οιανδήποτε τών διατάξεοον τοΰ 
παρόντος Νόμου, ήτις συνομολογείται εν τινι συμβάσει. 

(2) Ουδέν τών εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων εφαρμόζεται 
επί συμφωνίας γενομένης μετά ναύτου ανήκοντος είς το πλήρωμα 
Κυπριακού πλοίου δπερ, συμφώνως προς τους δρους τής συμβάσεως, 
θά χρησιμοποιήται είς ναυαγοσωστικήν ύπηρεσίαν, εν σχέσει προς 
τήν άμοιβήν ήτις θά καταβάλληται εις αυτόν διά τήν έπιθαλάσσιον άρω
γήν ήτις θά παρέχεται ύπό τοΰ πλοίου τούτου εις οιονδήποτε έτερον 
πλοϊον. 

36.—(Ι) Το δικαίωμα μισθού ναυτικοΰ ανήκοντος εϊς το πλήρωμα 0ιμισθοί 
Κυπριακού πλοίου ουδόλως εξαρτάται εκ τών εκ ναύλων εσόδων. δένέξαρτών 

ται έκ τοΰ 
(2) Οί ναυτικοί και οι μαθητευόμενοι οΐτινες θά έδικαιοϋντο νά απαιτή ναύλου. 

σωσι και λάβωσι μισθόν εάν το πλοϊον εϊς δ υπηρετούν απέδιδε ναΰλον, 
τηρουμένων απάντων τών κανόνων δικαίου και τών δρων τών εφαρμο
στέων είς τήν περίπτωσιν, θά δικαιούνται νά άπαιτήσωσι και λάβωσι 
τοϋτον καΐ εάν ετι δεν έξεδουλεΐιθη ναΰλος. 

(3) Εϊς πάσαν περίπτωσιν ναυαγίου ή άπωλείας πλοίου, άπόδειξις τοΰ 
γεγονότος δτι ό ναυτικός δεν έπραξε τά καθ' εαυτόν διά τήν σωτηρία ν 
τοϋ πλοίου παρακωλύει τήν προς λήψιν μισθού άξίωσιν αύτοϋ. 

(4) Όσάκις ναυτικός ή μαθητευόμενος δστις, εάν δεν έπεσυνέβαινεν ό 
θάνατος αύτοϋ, θά έδικαιοΰτο δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου νά απαίτηση 
και λάβη μισθούς, άποθνήσκη προ τής πληρωμής αυτών, οί μισθοί θά 
καταβάλλωνται και χρησιμοποιώνται έν τω προβλεπομένω υπό τοϋ 
παρόντος Μέρους τρόπω άναφορικώς προς τους μισθούς ναυτικοΰ απο
βιώσαντος διαρκουντος τοϋ πλου. 

37.—(Ι) 'Εάν ή υπηρεσία ναυτικοΰ υπηρετούντος έπί Κυπριακού'πλοίου Μισθοίέν 
τερματισθή προ τής προβλεπομένης έν τη συμβάσει ημερομηνίας, λόγω περιπτώσει 
ναυαγίου, άπωλείας ή τής διά δημοσίου πλειστηριασμού πωλήσεως τερματισμου 

πλοίου, ούτος θά δικαιούται νά λαμβάνη δι' έκάστην ήμέραν καθ' ην ^^°αυα-
ούτος είναι έν τη πραγματικότητι άνευ εργασίας διαρκούσης τής περιόδου γίου, κλπ. 
τών δύο μηνών άπό τής ημερομηνίας καθ' ην έτερματίσθη ή υπηρεσία 
αύτοϋ, τους μισθούς εις ους έδικαιοΰτο μέχρι τής ημερομηνίας ταύτης. 

(2) Έάν ό πλοιοκτήτης άποδείξη δτι ή ανεργία τοϋ ναυτικοΰ δεν οφεί
λεται εις το ναυάγιον, τήν άπώλειαν τοϋ πλοίου ή τήν διά δημοσίου 
πλειστηριασμού πώλησιν αύτοΰ, ό ναυτικός δεν θά δικαιοΰται εις τήν 
λήψιν μισθοϋ δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου δεν θά δικαιούται ωσαύτως 
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Μισθοί έν 
περιπτώσει 
τερματισμού 
υπηρεσίας 
λόγω ασθε
νείας. 

Κατάσχεσις 
μισθών, κ.λ.π. 
ναυτικού εις 
περίπτωσιν 
καθ" ήν ή 
ασθένεια 
οφείλεται 
εις ίδιον 
πταίσμα. 

Ό ναυτικός 
δέν δικαι
ούται εις 
λήψιν μισθών 
έάν άρνηθη 
νά έργασθη f) 
έάν τέλη έν 
φυλακίσει. 

Τα διά την 
έπιβολήν 
ποινής 
άνανκαΐα 
Εξοδα 
δύνανται νά 
κατακρατη
θώσιν έκ 
τοΰ μισθού. 

Άποζημίω
σις ναυτικού 
δι* άδικον 
άπόλυσιν 
αυτού. 

εις τήν λήψιν μισθών δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου άναφορικώς προς 
οίανδήποτε ήμέραν, καθ' ην ό πλοιοκτήτης δύναται νά απόδειξη δτι ό 
ναυτικός ήδύνατο νά εϋρη κατάλληλον έργασίαν. 

(3)Έν τω παρόντι άρθρω «ναυτικός»περιλαμβάνειπάν πρόσωπον έργα
ζόμενον ή υπηρετούν ύφ' οίανδήποτε ιδιότητα επί πλοίου, εις τήν περί
πτωσιν δμως πλοίου ούτινος ή χωρητικότης δέν υπερβαίνει τους πεντή
κοντα κόρους, δέν περιλαμβάνει πρόσοοπα ατινα δικαιούνται είς άντι
μισθίαν μόνον διά συμμετοχής είς τά έκ τής εκμεταλλεύσεως τοΰ πλοίου 
προκύπτοντα κέρδη, ή διά συμμετοχής είς τάς ακαθάριστους εισπράξεις 
αύτοϋ. 

38.—(Ι) Έάν ή υπηρεσία ναυτικού ανήκοντος είς το πλήρωμα Κυπρια
κού πλοίου τερματισθή πρό τής προβλεπομένης έν τη συμβάσει ημερομη
νίας, λόγω τοΰ δτι ούτοςάπεβιβάσθη τοΰ πλοίου είς οιονδήποτε τόπον 
έκτος τής Κύπρου δυνάμει τοΰ χορηγουμένου κατά τον προβλεπόμενον 
έν τω Κώδικι τρόπον πιστοποιητικού άκαταλληλότητος ή άνικανότητος 
προς συνέχισιν τοΰ πλόΰ, οΰτος'θά δικαιούται είς τήν λήψιν μισθών μέχρι 
τοΰ χρόνου καθ' δν έπεσυνέβη ό τοιούτος τερματισμός, ουχί δμως διά 
περαιτέρω περίοδον. 

(2) Ό πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου δέν θά έγκαταλείπη ναυτικόν 
είς οιονδήποτε μέρος έκτος τής Δημοκρατίας, είς τήν ξηράν ή έν θάλάσση 
(έκτος οσάκις ό ναυτικός απολύεται δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου) 
έκτος έάν προηγουμένως διά σημειώσεως γενομένης επί τής συμβάσεως 
μετά τοΰ πληρώματος πιστοποίηθή ύπό τών τελωνειακών ή λιμενικών 
άρχων τοΰ μέρους τούτου ή αιτία δι' ην εγκατέλειψε το ναυτικόν, και 
έάν ή τοιαύτη αίτ,ία ήτο άκαταλληλότης ή άνικανότης προς συνέχισιν 
τοΰ πλου, λιποταξία ή ετέρα τις αιτία. 

39. Έάν ναυτικός ανήκων είς το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου είναι 
λόγω ασθενείας ανίκανος νά εκτέλεση τά καθήκοντα αυτού, και άπο
δειχθή δτι ή ασθένεια προεκλήθη ύπαιτιότιτι αυτού, ούτος δέν θά δικαιού
ται είς τήν λήψιν μισθών διά το χρονικόν διάστημα καθ' δ είναι ανίκανος 
νά έκτελή τά καθήκοντα αυτού ώς έκ τής τοιαύτης ασθενείας. 

40. Ό ανήκων είς το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου ναυτικός ή μαθητευό
μενος δέν δικαιούται εις τήν λήψιν μισθού διά το χρονικόν διάστημα 
καθ' δ ούτος παρανόμως αρνείται ή αμελεί νά έργασθή καίτοι ύπόχρεως 
προς τούτο, είτε πρό,είτε μετά τον καθωρισμένον έν τή συμβάσει χρόνον 
ενάρξεως τής τοιαύτης εργασίας· εκτός δε έάν άλλως διάταξη το δί
κασαν τήν ύπόθεσιν δικαστήριον, ούτος δέν δικαιούται είς τήν λήψιν 
μισθών διά το διάστημα καθ' δ ούτος νομίμως τελεί έν φυλακίσει διά 
αδίκημα διαπραχθέν ύπ' αύτοϋ. 

41. Όσάκις είς δικαστικήν διαδικασίαν άφορώσαν είς τους μισθούς 
ναυτικού, αποδεικνύεται δτι ό ανήκων εις Κυπριακόν πλοΐον ναυτικός ή 
μαθητευόμενος κατεδικάσθη διαρκοϋντος τοΰ πλου ύπό αρμοδίου δικα
στηρίου δι'αδίκημα τι και δτι δικαίως τω επεβλήθη διά το τοιούτον αδίκημα 
ή ποινή τής φυλακίσεως ή ετέρα τοιαύτη, το δικάζον τήν ύπόθεσιν 
δικαστήριον δύναται νά διάταξη δπως μέρος τών οφειλομένων είς τον 
ναυτικόν μισθών, μήύπερβαΐνοντούς μισθούς ενός μηνός, χρησιμοποιηθή 
διά τήν κάλυψιν τών εξόδων ατινα προσηκόντως υπέστη ό πλοίαρχος 
διά νά έπιτύχη τήν καταδίκη ν και τήν έπιβολήν ποινής εις αυτόν. 

42. Έάν ναυτικός, ύπογράψας σύμβασιν υπηρεσίας έπί Κυπριακού 
πλοίου, άπολυθή κατά τρόπον άντικείμενον προς τους δρους του παρόν
τος Νόμου πρό τής ενάρξεως τοΰ πλου, ή πριν ή δουλευθώσι μισθοί ενός 
μηνός, άνευ ιδίου πταίσματος δικαιολογοϋντος τήν τοιαύτην άπόλυσιν, 
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και άνευ της συναινέσεως αύτοϋ, ούτος θά δικαιούται νά λάβη εκ τοϋ 
πλοιάρχου η τοϋ πλοιοκτήτου, επιπροσθέτως των δεδουλευμένων μισθών, 
δικαίαν άποζημίωσιν δια την ζημίαν ην υπέστη ώς εκ της απολύσεως, 
μη ύπερβαίνουσαν ενός μηνός μισθούς, εάν ή άπόλυσις έγένετο εν τη 
Δημοκρατία, δύο δε μηνών μισθούς εάν έγένετο άλλαχοΰ  ούτος δύναται 
νά διεκδίκηση την άποζημίωσιν ώς εάν επρόκειτο περί προσηκόντως 
δεδουλευμένων μισθών. 

43.—(Ι) Άναφορικώς προς μισθούς οφειλόμενους εις ναυτικόν ή Περιορισμός 
μαθητευόμενον ανήκοντα εϊς το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου, ή μισθούς πωλ·ήσε"ζ 
κερδαινομένους ύπ' αύτοϋ, ισχύουν τά ακόλουθα: σεως μισθών. 

(α) ούτοι δεν υπόκεινται εις κατάσχεσιν έπιβαλλομένην ύπό Δικα
στηρίου εν τή' Δημοκρατία

(β) ή πώλησις ή έκχώρησις αυτών, γενομένη πριν ή ούτοι καταστώ 
σι δεδουλευμένοι μισθοί, ούδόλοος δεσμεύει το διενέργησαν 
την τοιαύτην πράξιν π ρ ό σ ω π ο ν 

(γ) το αφορών εις τήν λήψιν αυτών πληρεξούσιον έγγραφον είναι 
μετακλητόν καΐ 

(δ) ή γενομένη είς τον ναυτικόν ή μαθητευόμενον πληρωμή μισθών 
είναι νομικώς έγκυρος, ανεξαρτήτως τοϋ γεγονότος δτι προη
γουμένως έχώρησε πώλησις, έκχώρησις τών τοιούτων μισθών 
ή κατάσχεσις ή έπιβάρυνσις αυτών. 

(2) Ουδέν τών εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων επηρεάζει 
τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Μέρους άναφορικώς προς τάς έντολάς 
παραχωρήσεως. 

Τρόπος διεκδικήσεως μισθών. 
44.—(Ι) Ευθύς ώς οί δεδουλευμένοι καΐ μη υπερβαίνοντες τάς εκατόν Διαδικασία 

λίρας μισθοί ναυτικού ή μαθητευομένου καταστώσι πληρωτέοι, ούτος ή διεκδικήσεως 
ό ύπ ' αύτοϋ δεόντως εξουσιοδοτηθείς δύναται νά διεκδίκηση τους τοι ιαισθων· 
ούτους μισθούς δι' αγωγής έκδικαζομένης συνοπτικώς εν τω προβλε
πομένω εν Διαδικαστικώ Κανονισμώ τρόπω ενώπιον παντός εν τή Δημο
κρατία αρμοδίου δικαστηρίου* το επί τούτω έκδιδόμενον δικαστικόν 
διάταγμα είναι τελεσίδικον. 

(2) Ουδέν τών εν τω παρόντι Μέρει διαλαμβανομένων θά έρμηνεύηται 
ώς περιορίζον τήν δικαιοδοσίαν δικαστηρίου τινός δ π ω ς άρνηθή τήν έκδί
κασιν αγωγής διά μισθούς, έγερθείσης είτε ύπό τοϋ πλοιάρχου ε'ίτε ύπό 
μέλους τοϋ πληρώματος πλοίου, εάν το πλοΐον δεν είναι Κυπριακόν. 

(3) Ό πλοίαρχος, εφ' δσον επιτρέπεται ύπό τών περιστάσεων, κέκτηται 
τά αυτά δικαιώματα, δύναται νά προσφυγή είς τά αυτά δικαστικά μέτρα 
και έχει το αυτό ναυτικόν προνόμιον άναφορικώς προς τήν διεκδίκησιν 
τών μισθών του ώ ς και οιοσδήποτε ναυτικός δυνάμει τοϋ παρόντος 
Νόμου. 

(4) Ό πλοίαρχος και πάν έτερον πρόσωπον δπερ νομίμως άναπληροΐ 
τούτον έν περιπτώσει θανάτου ή άνικανότητος τοϋ πλοιάρχου εκ τίνος 
ασθενείας, εφ' δσον "επιτρέπεται ύπό τών περιστάσεων, κέκτηται τά αυτά 
δικαιώματα, δύναται νά προσφυγή εϊς τά αυτά δικαστικά μέτρα και έχει 
το αυτό ναυτικόν προνόμιον άναφορικώς προς τήν διεκδίκησιν τών προ
σηκόντως γενομένων ύπ' αύτοϋ δαπανών, ή άναληφθεισών υποχρεώ
σεων διά λογαριασμόν τοϋ πλοίου έν τή Ίδιότητι αύτοϋ ώς πλοιάρχου, 
ώ ς και ό πλοίαρχος διά τήν διεκδίκησιν τών μισθών του. 

45. Εις πάσαν άγωγήν έγερθεΐσαν ύπό τοϋ πλοιάρχου, ή εϊς πάσαν 'Εξουσία του 
έτέραν δικαστικήν διαδικασίαν άρξαμένην ύπ' αύτοϋ, προς διεκδίκησιν &lK0COTnpiou 
παντός ποσοϋ οφειλομένου αύτώ δίκη ν μισθού, το δικαστή ριον εάν σινάδ^κόπο
κρίνη δτι ή καθυστέρησις εις τήν πληρωμήν τών μισθών δέν οφείλεται λογήτου καθυ
ε'ις πράξιν ή παράλειψιν τοϋ πλοιάρχου, ή εις εϋλογόν τίνα διαφοράν στερήσεως _ 
περί τήν ύποχρέωσιν προς καταβολήν αυτών, ή είς έτέραν αίτίαν, άλλ' τ ^ , π ^ 9 ^ ς 

ε'ις άδικον πράξιν ή παράλειψιν τοϋ υπόχρεου προς καταβολήν αυτών τοΟπλοι" 
προσώπου, δύναται νά διάταξη το πρόσωπον τοϋτο δπως καταβάλη άρχου. 
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Έξουσίαι 
δικαστηρίου 
προς άκΰ
ρωσιν της 
συμβάσεως 
της συναφθεί
σης μεταξύ 
τοΟ πλοιοκτή
του ή πλοι
άρχου και 
του ναυτικού 
ή μαθητευο
μένου. 

Περιουσία 
ναυτικού απο
θανόντος 
διαρκοΰντος 
τοΰ πλου. 

Διαχείρισις 
περιουσίας 
ναυτικοϋ άπο 
θανόντος 
διαρκοΰντος 
του πλου και 
λογοδοσία. 

επιπροσθέτως τοΰ οφειλομένου τώ πλοιαρχώ ποσοϋ δια μισθούς, δικαίαν 
άποζημίωσιν δια την χωρήσασαν καθυστέρησιν, άνευ επηρεασμού 
οιασδήποτε αξιώσεως ην ό πλοίαρχος ήθελε προβάλει δια ταύτην. 

Μέρος VII.—ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΚΥΡΩΣΙΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. 

46.—(Ι) Έν ή περιπτώσει ήρξατο διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου 
άφορώσα εις διαφοράν μεταξύ τοϋ πλοιοκτήτου ή πλοιάρχου και τοΰ 
ναυτικού ή μαθητευομένου, προκύψασαν εκ τής μεταξύ αυτών σχέσεως 
ή σχετιζομένην προς ταύτην, ή έν ή περιπτώσει ή τοιαύτη διαδικασία 
ήρξατο δια τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου, εάν το δικαστήριον 
λαμβάνον ύπ' όψιν άπάσας τάς περιστάσεις τής υποθέσεως, κρίνη ότι 
ενδείκνυται να άκυρώση σύμβασιν συναφθεΐσαν μεταξύ του πλοιοκτήτου 
ή τοϋ πλοιάρχου και τοϋ ναυτικοϋ ή μαθητευομένου, ή οιανδήποτε σύμβα
σιν μαθητείας, δύναται να πράξη τοϋτο επιβάλλον συνάμα τους δρους 
ους κρίνει δίκαιον νά έπιβάλη. 

(2) Το δικαστήριον κέκτηται τήν προς τοϋτο έξουσίαν επιπροσθέτως 
οιασδήποτε ετέρας δικαιοδοσίας ην, ανεξαρτήτως τοϋ παρόντος άρθρου, 
δύναται νά ενάσκηση. 

Μέρος VIII.—ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. 
47.—(Ι) 'Εάν ναυτικός ή μαθητευόμενος ανήκων εις Κυπριακόν πλοϊον, 

ούτινος το πλήρωμα πρόκειται νά άπολυθή έν τή Δημοκρατία, ή ούτινος 
ό τελικός λιμήν προορισμοϋ κείται έν τή Δημοκρατία, άποθάνη διαρ
κοϋντος τοϋ πλου, ό πλοίαρχος τοΰ πλοίου αναλαμβάνει τήν φύλαξιν 
των έπι τοϋ πλοίου χρημάτων ή αντικειμένων αύτοΰ. 

(2) Ό πλοίαρχος έάν κρίνη τοϋτο σκόπιμον, δύναται νά διάταξη 
τήν διά πλειστηριασμού διενεργουμένου επί τής πρώρας τοϋ πλοίου, 
ή τήν διά δημοσίου τοιούτου, πώλησιν τινών των τοιούτων αντικει
μένων. 

(3) Ό πλοίαρχος εγγράφει έν τω έπισήμω ήμερολογίω τά ακόλουθα 
στοιχεία: 

(α) το ποσόν των καταλειφθέντων χρημάτων και περιγραφή ν των 
αντικειμένων 

(β) έν ή περιπτώσει ήθελε χωρήσει πώλησις, περιγραφήν εκάστου 
των πωληθέντων αντικειμένων και το ληφθέν διά τοϋτο ποσόν 

(γ) το όφειλόμενον εϊς τον αποθανόντα ποσόν διά μισθούς, ώς 
καΐ το ποσόν των τυχόν διενεργηθησομένων κατακρατήσεων 
εκ των τοιούτων μισθών. 

(4) Αί γενόμενοι έγγραφα! υπογράφονται ύπό τοϋ πλοιάρχου καΐ 
προσυπογράφονται ύπό τίνος άξιωματικοΰ· και ετέρου τινός μέλους 
τοϋ πληρώματος. 

(5) 'Εν τώ παρόντι Μέρει, τά προμνησθέντα χρήματα, τά αντικείμενα 
ώς και το όφειλόμενον ύπόλοιπον μισθών, αναφέρονται ώς ή περιουσία 
τοΰ ναυτικοϋ ή τοϋ μαθητευομένου. 

48.—(Ι) 'Οσάκις ναυτικός ή μαθητευόμενος άποθνήσκη ύπό τάς 
ανωτέρω συνθήκας, ό πλοίαρχος οφείλει δπως εντός τεσσαράκοντα 
οκτώ ωρών άπό τής άφίξεως τοΰ πλοίου εις τον έν τή Δημοκρατία 
λιμένα τοϋ προορισμού αύτοΰ παραδώση και καταβάλη την περιουσίαν 
αύτοΰ έίς τον Λιμενικόν Λειτουργόν τοϋ λιμένος τούτου. 

(2) Εις πάσαν περίπτωσιν καθ° ην ό ναυτικός ή ό μαθητευόμενος απο
θνήσκει διαρκοϋντος τοϋ πλου ή τής μισθώσεως ό πλοίαρχος οφείλει 
νά λογοδοτήση εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν περί τής περιουσίας 
τοϋ αποθανόντος, διά τής παραθέσεως τοιούτων λογαριασμών, 
καΐ έν τοιούτω τύπώ, ώς ό Λιμενικός Λειτουργός ήθελεν απαιτήσει 
παρ' αύτοΰ. 

. ^ 
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(3) 'Εάν ό πλοίαρχος πρόβάλλη εν τη λογοδοσία αύτοΰ οιανδήποτε 
άξίωσιν δια κατακράτησιν εκ τοΰ μισθοΰ, ή τοιαύτη άξίωσις δεν θα 
εγκρίνεται, εκτός εάν έπιβεβαιοϋται δ ι ' έγγραφης εν τω ήμερολογίω 
γενομένης καΐ προσυπογραφομένης συμφώνως προς τάς διατάξεις 
τοΰ παρόντος Νόμου, έφ° δσον επιβάλλεται ή τήρησις ημερολογίου, 
ωσαύτως δε διά τοιούτων ετέρων αποδείξεων ως ό Λιμενικός Λει
τουργός ήθελεν ευλόγως απαιτήσει. .. 

(4) Ευθύς ώ ς τηρηθώσιν άπασαι αί διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου 
αί άφορώσαι είς τάς έν τω λιμένι τοΰ προορισμού διενεργηθησομένας 
πράξεις, ό Λιμενικός Λειτουργός χορηγεί είς τον πλοίαρχον πιστο
ποιητικόν έμφαΐνον το γεγονός τούτο, το γνωστοποιεί δε ωσαύτως 
εϊς τον Πρωτοκολλητήν επί των Διαθηκών. ν 

49.—(Ι) Ό πλοίαρχος πλοίου εμπίπτοντος εντός των διατάξεων Κυρωσις 
τοΰ άρθρου 47 δστις δεν συμμορφοΰται προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος δ ι ά τ ή ν μη 
ΚΛ' r\> >■ ' J .  > τηρησιν των 
Μέρους καθ όσον άφορα εις— διατάξεων 

(α) την φύλαξιν της περιουσίας αποθανόντος ναυτικού ή μαθητευο ούτινες 
μ έ ν θ υ · " «φορώσινείς 
' την περιουσίαν 

(β) την διενέργειαν τών απαιτουμένων άναφορικώς προς ταύτη ν αποθανόντος 
εγγραφών έν τω έπισήμω ήμερολογίω  ναυτικού. 

(γ) την έξασφάλισιν της προσηκούσης προσυπογραφής τών 
έγγραφων τούτων ώ ς απαιτείται ύπό τοΰ παρόντος Μέρους· ή 

(δ) την καταβολήν ή παράδοσιν της περιουσίας, 

είναι υπόλογος διά τήν περιουσίαν έναντι τοΰ Λιμενικού Λειτουργού, 
οφείλει δε νά. καταβάλη και παραδώση ταύτην αναλόγως· επιπρο
σθέτως είναι ένοχος αδικήματος, έν περιπτώσει δε καταδίκης υπόκειται 
εις χρηματική ν ποινήν ΐσην προς τήν είς τριπλούν άξίαν της περιουσίας 
άναφορικώς προς ην παρέλειψε νά λογοδοτήση, ή έάν ή τοιαύτη αξία 
δεν είναι έξηκριβωμένη εις χρηματικήν ποινήν εκατόν λιρών. 

(2) Έάν ό πλοίαρχος δεν καταβάλη ή παραδώση τήν ώ ς εΐρηται 
περιουσίαν, ή λογοδοτήση προσηκόντως διά ταύτην, ό πλοιοκτήτης 
οφείλει νά καταβάλη, παραδώση και λογοδοτήση διά ταύτην, ήτις δυνατόν 
νά διεκδικηθή έξ αυτού αναλόγως· έάν δε ούτος παράλειψη νά λογο
δοτήση καΐ παραδώση ή καταβάλη ταύτην, επιπροσθέτως της προς 
τούτο αστικής ευθύνης, είναι ένοχος αδικήματος, και έν περιπτώσει 
καταδίκης υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν ΐσην προς τήν εις τριπλούν 
άξίαν της μή παραδοθείσης ή μή καταβληθείσης περιουσίας, άναφορικώς 
προς ην παρελείφθη ή λογοδοσία, ή έάν ή τοιαύτη αξία δεν είναι έξη
κριβωμένη, είς χρηματικήν ποινήν εκατόν λιρών. 

(3) Ή διεκδίκησις της περιουσίας χωρεί έν τω αύτώ δικαστηρίω καΐ 
έν τ ω αύτώ τρόπω ώ ς και ή δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου χωρούσα 
διεκδίκησις τών μισθών ναυτικού. 

50.—(Ι) Έάν ναυτικός ή μαθητευόμενος ανήκων εις το πλήρωμα πλοίου Διεκδίκησις 
εμπίπτοντος εντός τών διατάξεων τοΰ άρθρου 47 άπωλεσθή όμοΰ μετά μισθών 
τοΰ πλοίου εις το πλήρωμα ούτινος ανήκει, ό Λιμενικός Λειτουργός τοΰ ναυτικού 
έν τη Δημοκρατία λιμένος προορισμού του πλοίου δύναται νά διεκδι ά π ω£ ε ό? έ ν ' 
κήση έκ τοΰ πλοιοκτήτου τους οφειλόμενους τώναυτ ικώ ή μαθητευομένω μ ε τ α 
μισθούς, ή δε διεκδίκησις χωρεί έν τω αύτώ^δικαστηρίω καΐ έν τω αύτφ πλοίου 
τρόπω ώ ς καΐ ή διεκδίκησις τών μισθών;.;^0βικοΰ. Ό Λιμενικός Λει w··.,. 
τουργός διαχειρίζεται τους μισθούς τού;τσυς|?έν τω α ύ τ ώ ν ^ ό π ω ώ ς ■%" 
πράττει δυνάμει τοΰ παρόντος Μέρους δ^^τόυς μισθούς αττο|ανόντων 
ναυτικών ή μαθητευομένων. 

του 
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(2) Είς δικαστικήν διαδικάσίαν άφορώσαν εις τήν διεκδίκησιν μισθών, 
εάν άποδειχθή διά της προσαγωγής επισήμου εκθέσεως τελούσης ύπό 
τήν φύλαξιν τοϋ Λιμενικού Λειτουργού, ή δι" έτερων αποδεικτικών 
στοιχείων, δτι το πλοΐον δώδεκα μήνας προ τής ενάρξεως τής διαδικα
σίας απέπλευσε λιμένος τινός, έκτος εάν άποδειχθή δτι ελήφθησαν 
εΙδήσεις περί αύτοϋ εντός δώδεκα μηνών άπό του απόπλου, τούτο θά 
θεωρήται άπωλεσθέν αϋτανδρον, είτε αμέσως μετά το χρονικόν ση μείον 
καθ" δ ελήφθησαν αί τελευταίοι ειδήσεις περί αυτού, είτε μεταγενεστέ
ρως, και εΐς το χρονικόν σημεΐον καθ' δ κατά τήν κρίσιν τοΰ έκδικάζοντος 
τήν ύπόθεσιν δικαστηρίου έπεσυνέβη ή απώλεια. 

(3) Τό δυνάμει τοΰ παρόντος Μέρους ή τοϋ Κωδικός συνταχθέν 
άντίγραφον συμβάσεως, ή ή δυνάμει αυτών παραδοθείσα εκθεσις περί 
τήν έπενεχθεϊσαν μεταβολήν τοΰ πληρώματος κατά τον τελευταΐον 
άπόπλουν τοΰ πλοίου εκ τής Δημοκρατίας ή τό έμφανιζόμενον ώς πιστο
ποιητικόν προξενικού ή ετέρου δημοσίου υπαλλήλου παρ* οίωδήποτε 
λιμένι εκτός τής Δημοκρατίας, δι" ου πιστοποιείται δτι ώρισμένοι 
ναυτικοί ή μαθητευόμενοι έπεβιβάσθησαν τοΰ πλοίου εκ τοΰ ώς 
είρηται λιμένος, έάν τελούντα ύπό τήν έπιφύλαξιν τοΰ Λιμενικού Λει
τουργού προσαχθώσιν ώς αποδεικτικά στοιχεία, συνιστώσιν, ελλείψει 
αποδείξεως περί τοΰ εναντίου, επαρκή άπόδειξιν τοΰ γεγονότος δτι οί 
έν αύτοΐς αναγραφόμενοι ώς ανήκοντες είς. τό πλήρωμα τοΰ πλοίου 
ναυτικοί καί μαθητευόμενοι εύρίσκοντο επί τοΰ πλοίου καθ* δν χρόνον 
τούτο άπωλέσθη. 

51. Έάν ναυτικός ή μαθητευόμενος ανήκων είς τό πλήρωμα πλοίου 
εμπίπτοντος εντός τών διατάξεων τοΰ άρθρου 47 αποθνήσκων έν τη 
Δημοκρατία εΤχεν κατά τον χρόνον τοΰ θανάτου αυτού οιανδήποτε 
άξίωσιν κατά τοΰ πλοιάρχου ή τοΰ πλοιοκτήτου τοΰ πλοίου έν ω υπη
ρετεί, διά προσωπικά αντικείμενα ή μή καταβληθέντος μισθούς, ό πλοιο
κτήτης ή πλοίαρχος οφείλει νά καταβολή τους μισθούς καΐ παραδώση τά 
τοιαύτα αντικείμενα, ή νά λογοδοτήση περί τήν τοιαύτην περιουσίαν, είς 
τόν Λιμενικόν Λειτουργόν τοΰ λιμένος Ενθα απελύθη ό ναυτικός ή μαθη
τευόμενος, ή ένθα ούτος επρόκειτο νά άπολυθή. 

Μεταβίδασις 52.—(Ι) Έάν περιουσία αποθανόντος ναυτικού ή μαθητευομένου άνή
!^β^Λ?"Γ!

ας κ ο ν τ
° ζ είζ

 τ ο πλήρωμα πλοίου εμπίπτοντος εντός τών διατάξεων τοΰ 
"" "

Λ
" άρθρου 47 περιέλθη είς χείρας τοΰ Λιμενικού Λειτουργού, ούτος οφείλει 

νά μεταβίβαση ταύτη ν είς τόν Πρωτοκολλητήν έπι τών Διαθηκών άφοΰ 
προηγουμένως αφαίρεση εν κατά τήν γνώμην του εϋλογον ποσόν διά 
τήν κάλυψιν τών εξόδων άτινα έγένοντο άναφορικώς προς τόν ναυτικόν 
ή μαθητευόμενον ή τήν περιουσίαν αύτόΰ. 

(2) Πάν πρόσωπον είς δ καταβάλλεται ή παραδίδεται τό τοιούτον 
ύπόλοιπον οφείλει νά χρησιμοποίηση τούτο συμφώνως προς τους κα
νόνας τής καλής διαχειρίσεως. 

Περιουσία 
ναυτικού απο
θνήσκοντος 
έν ηΊ Δημο
κρατία. 

αποθανόντος 
ναυτικού ύπό 
τοϋ Λιμενικού 
Λειτουργού. 

ΚαταγγελΙαι 
άψόρώσαι 
τήν τροφοδο
σίαν ή τό 
Οδωρ. 

Μέρος IX.—ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΙΣ. 

53.—(Ι) Έάν τρία ή πλείονα μέλη τοΰ πληρώματος Κυπριακού πλοίου 
ευρισκομένου έν τη Δημοκρατία φρονώσιν δτι τά προοριζόμενα διά 
χρήσιν τοΰ πληρώματος τρόφιμα, ή τό ϋδωρ είναι κατά τίνα χρόνον 
κακής ποιότητος, ακατάλληλα προς χρήσιν ή ανεπαρκή, δύνανται νά 
καταγγείλωσι τό γεγονός είς τόν Λιμενικόν Λειτουργόν ή εϊς τίνα 
Λιμενικόν "Υγειονομικόν Ύπάλληλον, δστις δύναται εϊτε νά έξετάση τά 
τρόφιμα ή τό ϋδωρ δι* α έγένετο ή καταγγελία, εΤτε νά μεριμνήση διά 
τήν ύφ* έτερων έξέτασιν αυτών. 
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(2) Έάν ό λειτουργός ούτος, ή το διενεργούν την έξέτασιν 
πρόσωπον, εϋρη δτι τά τρόφιμα ή το ϋδωρ είναι κακής ποιότητος, ακα
τάλληλα προς χρήσιν ή ανεπαρκή, πιστοποιεί το γεγονός τοϋτο εγγράφως 
είς τον πλοίαρχον, δστις έάν επί τούτω δέν προμηθεύση έτερα τρόφιμα 
ή ϋδωρ εϊς άντικατάστασιν των πιστοποιηθέντων ώς κακής ποιότητος 
ή ακαταλλήλων προς χρήσιν τοιούτων, ή δέν παράσχη την άναγκαίαν 
ποσότητα τροφίμων ή ϋδατος, ή έάν χρησιμοποίηση τρόφιμα ή ϋδωρ 
πιστοποιηθέντα ώς κακής ποιότητος ή ώς ακατάλληλα προς χρήσιν, είναι 
ένοχος αδικήματος, έν περιπτώσει δε καταδίκης υπόκειται είς χρηματι
κήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας. 

(3) Ό λειτουργός ούτος, ή το διενεργούν τήν έξέτασιν πρόσωπον 
εγγράφει το αποτέλεσμα τής εξετάσεως έν τω έπισήμω ήμερολογίω 
τοϋ πλοίου, και αποστέλλει εκθεσιν περί τούτου είς τον Λιμενικόν Λει
τουργόν ή τοιαύτη εκθεσις γίνεται δεκτή ώς άποδεικτικόν στοιχεϊον έν ω 
τρόπω προνοείται έν τω παρόντι Νόμω. 

(4) Έάν ό λειτουργός ούτος, ή το διενεργούν τήν έξέτασιν πρό
σωπον πιστοποίηση έν τή γενομένη έν τω έπισήμω ήμερολογίω έγγραφη 
δτι ή καταγγελία δέν ήτο δικαιολογημένη, έκ τοϋ μισθοϋ εκάστου των 
ύποβαλόντων τήν καταγγελίαν προσώπων θά κατάσχεται υπέρ τοϋ 
πλοιοκτήτου ποσόν μή υπερβαίνον τον μισθόν μιας εβδομάδος. 

54.—(Ι) Ό έπιθεωρών υπάλληλος δύναται νά επιθεώρηση, είτε έπι τοϋ Έιηθεώρησις 
πλοίου είτε προ τής φορτώσεως αυτών έπι τοϋ πλοίου, τά τρόφιμα (έξαι τΡοφΐμων 

ρουμενων των υπ αυτών τούτων των μελών του πληρώματος γενομένων 
ιιρομηθειών) ή το ϋδωρ, άτινα προορίζονται διά χρήσιν τοϋ πληρώματος 
Κυπριακού πλοίου πλέοντος έξ οιουδήποτε λιμένος τής Δημοκρατίας 
καΐ δι* δ απαιτείται δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου ή σύναψις συμβάσεως 
μετά τοϋ πληρώματος, καΐ έάν εϋρη δτι τά τρόφιμα ή το ϋδωρ είναι 
ελαττωματικά, θά κατακρατήται το πλοϊον μέχρις ου διορθωθώσι τά 
τοιαύτα ελαττώματα κατά τρόπον ίκανοποιητικόν : 

Νοείται δτι ή δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου έπιθεώρησις τροφίμων ή 
ϋδατος θά διενεργήται προ τής φορτώσεως έφ* δσον τοϋτο είναι πρα
κτικώς δυνατόν καΐ έάν ό πλοιοκτήτης, ό αντιπρόσωπος ή ό πλοίαρχος 
τοϋ πλοίου ειδοποίηση τον έπιθεωροϋντα ύπάλληλον δτι τά τρόφιμα ή 
το ϋδωρ είναι έτοιμα προς έπιθεώρησιν, ούτος δέν θά δύναται νά επιθεώ
ρηση δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου τοιαϋτα τρόφιμα ή ϋδωρ έφ'δσον 
κείνται είς πρόσφορον δι* έπιθεώρησιν τόπον, παρά μόνον εντός τεσσα
ράκοντα οκτώ ωρών άφ' ής έπεδόθη ή εΐδοποίησις· ή διάταξις αϋτη 
ουδόλως επηρεάζει τήν έξουσίαν τοϋ έπιθεωροϋντος υπαλλήλου δπως 
επιθεώρηση τρόφιμα ή ϋδωρ μή δηλωθέντα έν τή ειδοποιήσει, ή έφ* 
δσον ή έπιθεώρησις δέν επάγεται ασκοπον καθυστέρησιν τοϋ πλοίου, 
δπως έπιβιβασθή αύτοϋ ίνα εξακρίβωση έάν δέν παρεβιάσθησαν αί 
διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου διά τής αντικαταστάσεως τών τροφίμων 
ή τοϋ ϋδατος ατινα υπέστησαν έπιθεώρησιν επί τής ξηράς, ή ατινα έδη
λώθησαν έν τή ειδοποιήσει ώς τρόφιμα ή ϋδωρ προοριζόμενα διά το 
πλοϊον δι* ετέρων τοιούτων, ή έάν αί τοιαΰται διατάξεις παρεβιάσθη
σαν κατά τίνα έτερον τρόπον. 

(2) Έάν άποδειχθή δτι τά τρόφιμα ή το ϋδωρ είναι ελαττωματικά 
δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου, ό πλοίαρχος είναι ένοχος αδικήματος 
και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς χρηματική ν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας, έκτος εάν το έκδικάζον τήν ύπόθεσιν 
δικαστήριον άποφασίση δτι το πόρισμα τοϋ έπιθεωροϋντος υπαλλήλου 
δέν ήτο δικαιολογημένον. Έάν δμως ό πλοίαρχος απόδειξη επαρκώς 
εϊς τό δικαστήριον δτι τήν εύθύνην διά τά ελαττωματικά τρόφιμα ή ϋδωρ 
φέρει ό πλοιοκτήτης ή ό αντιπρόσωπος αύτοϋ είτε τό προμήθευσαν τά 
τρόφιμα ή τό ϋδωρ πρόσωπον, τό φέρον τήν εύθύνην πρόσωπον θά 
υπόκειται είς καταδίκην διά τό αδίκημα αντί τοϋ πλοιάρχου δστις θά 
άπαλάττηται πάσης ευθύνης. 
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(3) Ό πλοίαρχος και ό υπεύθυνος δια τα υποκείμενα εις έπιθεώρησιν 
δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου τρόφιμα ή ϋδωρ, όφείλουσιν να παρέ
χωσιν εις τον έπιθεωροϋντα ύπάλληλον πάσαν ευλόγως δυνατή ν διευ
κόλυνσιν δια την διενέργειαν της επιθεωρήσεως δυνάμει τοϋ παρόντος 
άρθρου, εάν δε ό πλοίαρχος ή έτερος υπεύθυνος άρνηθή ή παράλειψη 
να πράξη οϋτω, ούτος είναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει 
καταδίκης υπόκειται εις χρηματική ν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
τριακοσίας λίρας. 

(4) Δια πάσαν έπιθεώρησιν τροφίμων διενεργουμένην δυνάμει τοϋ 
παρόντος άρθρου είτε προ της φορτώσεως, είτε έπι τοϋ πλοίου, κατα
βάλλονται τά καθωρισμένα τέλη : 

Νοείται δτι ουδέν τέλος καταβάλλεται διά τήν πιστοποίησιν των σφρα
γίδων αΐτινες έπετέθησαν έπι τροφίμων έπιθεωρηθέντων καΐ σφραγι
σθέντων ύπό έπιθεωροϋντος υπαλλήλου, άτινα ευρίσκονται έπι τοϋ πλοίου 
εντός τοϋ καθωρισμένου διά τήν ισχύ ν των σφραγίδων χρονικοϋ δια
στήματος. 

(5) Ό Υπουργός δύναται νά διορίση υπαλλήλους διά τους σκοπούς 
οιασδήποτε δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου γενομένης επιθεωρήσεως, 
οσάκις δε ή έκφρασις «έπιθεωρών υπάλληλος» συναντάται, σημαίνει 
οϋτω διορισθέντα ύπάλληλον. 

Άποζημίωσις 
δι* ανεπαρκή 
ή κακής 
ποιότητος 
τρόφιμα. 

Μέτρα καΐ 
σταθμά επί 
πλοίου. 

55. Έν έκατέρα τώ*ν ακολούθων περιπτώσεων, ήτοι— 
(α) οσάκις Κυπριακόν πλοΐον ευρίσκεται εντός της Κύπρου, έάν 

διαρκοΰντος τοϋ πλου μειωθή ή συμπεφωνημένη διά της μετά 
τοϋ ναύτου συμβάσεως μερις τροφίμων (έκτος έάν ή μείωσις 
διενεργείται συμφώνως προς Κανονισμούς διαλαμβανόμενους 
έν τη συμβάσει μετά τοϋ πληρώματος οΐτινες προνοώσι τήν 
μείωσιν ως ποινήν, ή έάν αϋτη γίνεται καθ' δν χρόνον ό ναύτης 
δολίως και άνευ έπαρκοϋς αιτίας αρνείται νά εκτέλεση το 
καθήκον του ή παραμελεί τοϋτο, ή ευρίσκεται ύπό νόμιμον 
περιορισμόν είτε επί της ξηράς είτε επί τοϋ πλοίου διά παρά
πτωμα τι διαπραχθέν ύπ' αύτοΰ)* ή 

(β) έάν άποδειχθή δτι διαρκοϋντος τοϋ πλου παντός τοιούτου 
πλοίου ώς έν τοις ανωτέρω, τά τρόφιμα είναι, ή ήσαν κακής 
ποιότητος ή ακατάλληλα προς χρήσιν, 

ό ναυτικός θά λαμβάνη ύπό μορφή ν αποζημιώσεως διά τήν μείώσιν ταύτη ν 
ή τήν χορηγηθεΐσαν κακήν ποσότητα, τά καθωρισμένα ποσά, έάν δμως 
άποδειχθή επαρκώς εις το έκδικάζον τήν ύπόθεσιν δικαστήριον δτι τά 
τρόφιμα, ων ή μερίς υπέστη μείωσιν, δεν ήτο δυνατόν νά παρασχεθώσιν 
εις κανονικάς ποσότητας και δτι παρεσχέθησαν άντ' αυτών κανονικοί 
και 'ισοδύναμοι έτεραι προμήθειαι, το δικαστήριον δύναται νά λάβη 
ύπ' όψιν τάς τοιαύτας περιστάσεις και νά ελάττωση ή άρνηθή παντελώς 
οιανδήποτε άποζημίωσιν ώς το δικαστήριον ήθελεν έν εκάστη περι
πτώσει επιβάλει. 

56.—(Ι) 'Επί Κυπριακοϋ πλοίου ευρισκομένου έν τη Δημοκρατία 
αϊ ποσότητες τών διανεμομένων διαφόρων τροφίμων και ε'ιδών θά 
καθορίζωνται διά της χρήσεως τών προσηκόντων μέτρων και σταθμών 
άτινα φυλάττονται έπι τοϋ πλοίου ύπό τοϋ πλοιάρχου* ό πλοίαρχος 
θά χρησιμοποιή ταϋτα κατά τον χρόνον τής διανομής τη παρουσία ενός 
μάρτυρος οσάκις εγείρεται διαφορά άναφορικώς προς τάς διανεμόμενος 
ποσότητας. 

(2) Έάν ό πλοίαρχος παντός τοιούτου πλοίου άνευ ευλόγου α'ιτίας 
παράλειψη νά συμμορφωθή προς το παρόν άρθρον, ούτος εΐνάι ένοχος 
αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν 
ποινήν εκατόν λιρών. 



57.—(Ι) Ό πλοιοκτήτης, ό αντιπρόσωπος και ό πλοίαρχος παντός Τό πλοΐον 
Κυπριακού πλοίου χωρητ ικότητος άνω των δεκαπέντε κόρων, ούτινος φάρμα

Ρ
κ
ε
α 

ό πλους άρχεται εκ τ ίνος λιμένος της Δημοκρατ ίας , όφείλουσι να ιατρικά 
φυλάττωσιν επί τοϋ πλοίου προμηθείας φαρμάκων καΐ ιατρ ικών εφοδίων εφόδια, κ.λ.π., 
συμφώνως προς την καθωρισμένην κλίμακα, ώς καΐ άντίγραφον των συμφωνως 
καθωρισμένων οδηγιών περί την διανομήν αυτών. κλίμακα. 

(2) Ό πλοιοκτήτης, ό αντιπρόσωπος ή ό πλοίαρχος παντός το ιούτου 
πλοίου δστις δολίως αρνείται , ή αμελεί να έφοδιάση το πλοΐον και να 
φυλάττη έπ' αύτοΰ τα δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου αναγκαία φάρμακα, 
ιατρ ικά εφόδια και οδηγίας, εΐναι ένοχος αδικήματος, καΐ έν περιπτώσει 
καταδίκης υπόκειται εις πρόστιμον τρ ιακοσίων λιρών. 

58.—(Ι) Ό Λιμεν ικός 'Υγε ιονομικός Λειτουργός δύναται να έπιθεω Έπιθεώρησις 
ρήση τα φάρμακα, τά ιατρικά εφόδια καΐ τά όργανα δι' ων άναγκαίως φαρμάκων, 
δυνάμει τοϋ παρόντος Μέρους εφοδιάζεται τό πλοΐον, διά τους σκοπούς 
δε της το ιαύτης επιθεωρήσεως ούτος κέκτητα ι πάσας τάς εξουσίας 
ας κέκτηντα ι οι έπόπται δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. 

(2) 'Εάν ό Λιμεν ικός Υγε ιονομ ι κός Λειτουργός κρίνη δτ ι τά έπιθεω

ρηθέντα ε ίδη ε ίνα ι ανεπαρκή ή ελαττωματ ικά, ή δτ ι ετέθησαν εις 
ακατάλληλα δοχε ία, ειδοποιεί εγγράφως τόσον τον Λιμενικόν Λ ε ι 

τουργόν, δσον και τον πλοίαρχον, τον πλοιοκτήτην ή τον άντίπρόσωπον 
τοϋ πλοίου

 ό πλοίαρχος πριν ή άποπλεύση οφείλει νά προσαγάγη 
εις τον Λιμεν ικόν Λειτουργόνοπιστοποιητικόν ύπεγεγραμμένον παρά τοϋ 
Λιμεν ικού 'Υγε ιονομικού Λειτουργού πιστοποιούν δτ ι ήρθη ή υπ' αύτοΰ 
διαπιστωθείσα παράβασις· έν περιπτώσει δε παραλείψεως προσα

γωγής τοϋ πιστοποιητ ικού τό πλοΐον κατακρατε ί τα ι μέχρις ού 
χωρήση ή σχετ ική προσαγωγή* έάν δε τό πλοΐον άποπλεύση, ό 
πλοιοκτήτης, ό πλοίαρχος ή ό αντιπρόσωπος τοϋ πλοίου ε ίνα ι ένοχος 
αδικήματος καΐ έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματική ν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας. 

59.—(Ι) Έάν ό πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου, ή ό ανήκων είς τό "Εξ0δα 

πλήρωμα αύτοΰ ναυτ ικός ή μαθητευόμενος ύποστή σωματικήν βλάβην ιατρικής 
ή πληγωθή έν τη υπηρεσία τοΰ πλοίου, ή καθ 'ο ιονδήποτε τρόπον νοσηλείας έν 
άσθενήση (έφ' δσον ή ασθένεια δεν οφείλεται εις ίδίαν δολίαν πραξιν ^ ^ ^ "

ε
1 

ή παράλειψιν ή εις παράπτωμα αύτοΰ) τά έξοδα παροχής της αναγκαίας σωμστ ιΚης 
χε ιρουργ ικής και Ιατρικής νοσηλείας και φαρμάκων ώς καΐ τά έξοδα βλάβης τοϋ 
συντηρήσεως αύτοΰ μέχρι της αποθεραπείας, ή τοϋ θανάτου ή της ναυτικού. 
επανόδου αύτοΰ ε ίτε ε'ις .τον "λιμένα έν ώ έπεβιβάσθη, ε ίτε ε ις τ ίνα 
λιμένα της χώρας εϊς ην οΰτος,άνήκει ώς και τά έξοδα τής μεταφοράς 
του εις τον το ιοϋτον λιμένα, εν. περιπτώσει δε θανάτου, τά έξοδα τής 
κηδείας, θά βαρύνωσι τον πλοιρκτήτην δστις. δεν δικα ιούτα ι νά κατα

κράτηση τά το ιαϋτα έξοδα έ κ τ ω ν μισθών τοϋ πλοιάρχου, ναυτ ικού 
ή μαθητευομένου : 

Νοε ί τα ι δτ ι ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω^δίαλαμβανομένων επη

ρεάζει τ ά δικα ιώματα του πλοιάρχου, τοϋ ναυ|τΐκ©ΰ ή τοΰ μαθητευομένου 
δυνάμει τοΰ περί 'Εργατικών 'Αποζημιώσεί^ν Νόμου* οπωσδήποτε, Κεφ. 188. 
ουδείς δικα ιούτα ι ε'ις περιοδίκάς πληρωμάς δυνάμει του ώς άνω νόμου 
άναφορικώς προς τήν χρονικήν περίοδον καθ' ηνίο"πλοιοκτήτης ενέχεται 
είς τήν καταβολήν τών εξόδων συντηρήσεως"τοΌ*προσώπου τούτου 
δυνάμει τοΰ παρόντος Μέρους. 

(2) 'Εάν ό ώς ε ΐρητα ι πλοίαρχος, ναυτ ικός ή .μαθητευόμενος, άπομα

κρυνθή προσωρινώς τοΰ πλοίου λόγω ασθενείας τ ινός και ί να άπο

φευχθή λοίμωξις , ή εφ ' δσον τούτο ε ίνα ι άναγκαΐον διά τήν καλήν λε ι 

τουργ ίαν τοΰ πλοίου, μεταγενεστέρως δε άναλάβη τά καθήκοντα του 
τά έξοδα μετακινήσεως και της παροχής τής αναγκαίας νοσηλείας 
και φαρμάκων, ώς και τής συντηρήσεως αύτοΰ ενόσω ήτο μακράν τοϋ 
πλοίου, καλύπτονται έν τ ω προνόου μένω έν έδαφίω ( Ι ) τρόπω. 
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ΔίΕκδίκησις 
δστκτνωνέκ 
τοϋ πλοιο

κτήτου. 

Ένδιαίτησις 
ναυτΰν. 

'Ορισμένα 
πλοία δέον 
δπως φέρωσιν 
ίπ* αΰτδν 
Ιατρον. 

(3) Τά Εξοδα απάντων τών φαρμάκων και της χειρουργικής καΐ 
Ιατρικής νοσηλείας τής παρασχεθείσης είς τον ώς εΐρηται πλοίαρχον, 
ναυτικόνή μαθητευόμενον ενόσω ούτος ευρίσκεται επί τοϋ πλοίου καλύ
πτονται έν τω προνόου μένω έν έδαφίω (Ι) τρόπω. 

(4) Είς πάσαν έτέραν περίπτωσιν, πάσα εύλογος δαπάνη προσηκόντως 
διενεργηθείσα υπό τοϋ πλοιοκτήτου τοιούτου πλοίου έν δσω ευρίσκεται 
έν τή Δημοκρατία, άναφορικώς προς την άσθένειαν ναυτικού ή μαθητευο
μένου, ή άναφορικώς προς τήν κηδείαν ναύτου ή μαθητευομένου απο
θνήσκοντος ενόσω έν υπηρεσία, έάν άποδειχθή επαρκώς, κατακρατείται 
έκ τοϋ μισθοϋ τοϋ ναυτικοΰ ή τοϋ μαθητευομένου. 

60.—(Ι) Ό πλοίαρχος ή ό πλοιοκτήτης τοϋ πλοίου, είς δ ανήκει 
ό ναυτικός ή ό μαθητευόμενος ώς έκτης ασθενείας, πληγής ή σωματικής 
βλάβης τοϋ οποίου αρχή τις προέβη έκ μέρους τής Κυβερνήσεως είς 
δαπανάς, αΐτινες δυνάμει τοϋ παρόντος Μέρους καταβάλλονται ύπό τοϋ 
πλοιάρχου ή πλοιοκτήτου, οφείλει να άποδώση τό ποσόν τών διενεργη
θεισών δαπανών εις τήν Αρχήν ήτις διενήργησε ταύτας· ούτος απο
δίδει ωσαύτως τό ποσόν πάσης ετέρας δαπάνης διενεργηθείσης υπό 
τής τοιαύτης αρχής άναφορικώς προς τήν άσθένειαν, πληγήν, ή σωμα
τικήν βλάβην ναυτικού ή μαθητευομένου Κυπριακού πλοίου, διά τους 
μισθούς τοϋ οποίου δέν δίδονται δυνάμει τοϋ παρόντος Μέρους λογα
ριασμοί είς τήν έν λόγω αρχήν. 

(2) Έάν δαπάνη τις δέν άποδοθή ώς επιβάλλεται ύπό τοϋ εδαφίου (Ι), 
τό ποσόν ταύτης όμοϋ μετά τών εξόδων βαρύνουσι τό πλοΐον και 
δύνανται νά διεκδικηθώσιν έκ τοϋ πλοιάρχου, ή έκ τοϋ εκάστοτε πλοιο
κτήτου, ή έάν τό πλοΐον άπωλέσθη, έκ τοϋ κατά τον χρόνον της άπωλείας 
πλοιοκτήτου, ή έάν τό πλοΐον μετεβιβάσθη είς άλλοδαπόν, είτε έκ τοϋ 
εκάστοτε πλοιοκτήτου είτε έκ τοϋ προσώπου δπερ ήτο πλοιοκτήτης 
κατά τόν χρόνον τής μεταβιβάσεως, ώς χρέος όφειλόμενον τή Κυβερ
νήσει, εΤτε διά τής συνήθους νομίμου διαδικασίας,είτε ενώπιον δικαστη
ρίου κα\ έν τω αύτώ τρόπω καθ* δν δύνανται ol ναυτικοί ή μαθητευόμενοι 
νά διεκδικήσωσι δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου τους μισθούς αυτών. 

(3) ΕΙς πασαν διαδικασίαν άφορώσαν είς τήν τοιαύτην διεκδίκησιν, 
πιστοποιητικόν έμφαΐνον τά γεγονότα καΐ ύπογεγραμμένον ύπό τής ώς 
εΐρηται αρχής, όμοϋ μετά τών τυχόν αναγκαίων έν έκαστη περιπτώσει 
αποδείξεων, συνιστώσιν επαρκή άπόδειξιν τοϋ γεγονότος δτι αί δαπάναι 
άναφορικώς προς ας ήρξατο ή διαδικασία κατεβλήθησαν δεόντως ύπό 
της Αρχής ταύτης. 

61. ΕΙςτούς ναυτικούς και μαθητευομένους δέον δπως παρέχεται ή 
καθωρισμένη ένδιαίτησις, δύναται δέ νά καθορισθή τρόπος επιθεωρή
σεως αυτής ώς καΐ τά πληρωτέα άναφορικώς προς τήν τοιαύτην 
έπιθεώρησιν τέλη. 

62.—(Ι) Πάν πλοΐον εξωτερικού άποπλέον έκ τής Δημοκρατίας, μή 
δν πλοΐον μεταναστών έν τή έννοια τοϋ Μέρους III τοϋ Κωδικός, φέρον 
έπ* αύτοϋ εκατόν ή πλείονα πρόσωπα, οφείλει νά μεταφέρη έπ* αύτοϋ 
ώς μέρος τοϋ προσωπικοϋ του Ιατρόν έχοντα άπαντα τά αναγκαία 
προσόντα* έάν παράλειψη νά πράξη ούτω ό πλοιοκτήτης, δι' £καστον 
πλουν τοϋ πλοίου δστις διενεργείται άνευ Ιατρού έχοντος τά αναγκαία 
προσόντα, θά είναι Ενοχος αδικήματος, καΐ έν περιπτώσει καταδίκης 
θά υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς δύο χιλιάδας 
λίρας. 

(2) At διατάξεις τοϋ άρθρου 303 τοϋ Κωδικός εφαρμόζονται επί παντός 
πλοίου μεταναστών ώς τούτο καθορίζεται διά τους σκοπούς τοϋ 
Μέρους III τοϋ Κωδικός, αποπλέοντος έκ τής Δημοκρατίας, δι* εκαστον 
δέ πλοόν γενόμενον κατά παράβασιν τών τοιούτων διατάξεων 6 πλοιο
κτήτης υπόκειται είς τήν παρομοίαν ποινήν ώς ή προβλεπομένη διά 
παράβασιν τών διατάξεων τοϋ εδαφίου (Ι). 
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(3) Δια τους σκοπούς τοϋ εδαφίου (Ι) «Ιατρός έχων τα αναγκαία 
προσόντα» σημαίνει Ιατρόν δστις δύναται κατά νόμον νά έργάζηται 
ώς ιατρός έχων τά νόμιμα προς τοΰτο προσόντα, έν τη Δημοκρατία, 
εν οΐωδήποτε μέρει της Κοινοπολιτείας, έν 'Ελλάδι, ή Τουρκία, ή είς την 
περίπτωσιν αλλοδαπού πλοίου έν τη χώρα είς ην τό πλοΐον ανήκει. 

63.—(Ι) "Εάν πλοΐον μεταφέρον έπιβάτας εύρεθή κατά την αφιξιν 
αύτοΟ έν Κύπρω είς ρυπαράν καΐ άνθυγιεινήν κατάστασιν, ό πλοίαρχος 
του πλοίου είναι ένοχος αδικήματος, καΐ έν περιπτώσει καταδίκης 
υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας. 

(2) Ό Λιμενικός "Υγιειονομικός Λειτουργός δύναται νά επιθεώρηση 
τό τοιούτον πλοΐον κατά την αφιξιν αυτού ίνα εξακρίβωση τήν ύγιειο
νομικήν κατάστασιν αυτού προς τοΰτο ούτος κέκτηται άπάσας τάς 
εξουσίας ας κέκτηνται οί έπόπται δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. 

64. Τη αιτήσει τοϋ πλοιοκτήτου ή πλοιάρχου παντός Κυπριακού 
πλοίου καΐ τη υπ" αυτού καταβολή των καθωρισμένων τελών, ό Λιμενικός 
Ύγιειονομικός Λειτουργός προβαίνει είς τήν έξέτασιν παντός ναυτικού 
δστις ζητεί νά προσληφθή επί τοΰ πλοίου τούτου, δίδει δέ είς τόν Λιμε
νικόν Λειτουργόν εκθεσιν υπογεγραμμένη ν ύπ" αυτού, δηλοΰσαν έάν 
ούτος είναι κατάλληλος δι" ύπηρεσίαν έν θαλασσή* άντίγραφον της 
τοιαύτης εκθέσεως παραδίδεται είς τόν πλοίαρχον ή τόν πλοιοκτήτην. 

Ποινή επι
βαλλομένη 
επί τοϋ 
πλοιάρχου 
διά ρυπαράν 
κατάστασιν 
πλοίου μετα
φέροντος 
έπιβάτας. 

"Ιατρική 
έξέτασις 
ναυτικών. 

Μέρος Χ.—ΑΡΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΙΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ. 

65.—(Ι) Έάν ή υπηρεσία ναυτικού ανήκοντος είςτόπλήρωμα Κυπριακού Παλιννόστη
πλοίου τερματισθή ε'ις λιμένα κείμενον έκτος της Δημοκρατίας, ό πλοίαρ σι<; ναυτικων· 
χος του πλοίου οφείλει νάδώση εις τόν ναυτικόν πιστοποιητικόν απολύ
σεως έν τω καθωρισμένω τύπω, καΐ νά τοΰ έπιστρέψη τό πιστοποιητικόν 
Ικανότητος αυτού* έάν δέ ή άπόλυσις γίνεται άνευ της συναινέσεως 
τοΰ ναυτικού διαρκούσης της Ισχύος της συ μβάσεως, ό πλοίαρχος οφείλει 
δπως, έκτος της πληρωμής των μισθών είς ους ό ναυτικός δικαιούται, 
λάβη τήν δέουσαν πρόνοιαν διά τήν συντήρησιν καΐ έπάνοδον αύτοΰ 
είτε είς τόν λιμένα έν ώ έγένετο ή έπιβίβασις τοΰ ναυτικού, είτε είς λιμένα 
της χώρας είς ην ούτος ανήκει, είτε είς τόν συμφωνηθέντα κατά τήν 
άπόλυσιν λιμένα* ό προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας σημειοΐ 
επί της συμβάσεως μετά τοΰ πληρώματος τοΰ πλοίου δπερ ό ναυτικός 
εγκαταλείπει, λεπτομερή στοιχεία της οϋτω ληφθείσης προνοίας. 

(2) "Εάν ό πλοίαρχος άνευ ευλόγου αίτιας παράλειψη νά συμμορφωθή 
προς τό παρόν άρθρον, τά έξοδα συντηρήσεως καΐ παλιννοστήσεως— 

(α) έάν έγένοντο ύπό τοΰ ναυτικού δύνανται νά διεκδικηθώσιν 
ώς μισθοί οφειλόμενοι αύτώ* 

(β) έάν έγένοντο ύπό τοΰ προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας 
ή ύπό τίνος έτερου προσώπου, ταΰτα βαρύνουσι τό πλοΐον 
είς τό πλήρωμα ούτινος ό ναυτικός ανήκει, καί διεκδικούνται έκ 
του προσώπου όπερ είναι, ή έν περιπτώσει άπωλείας ή μετα
βιβάσεως ήτο, πλοιοκτήτης τοΰ πλοίου. 

(3) ΑΙ διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί παντός 
ναυτικού ανήκοντος είςτό πλήρωμα Κυπριακού πλοίου, δστις απολύεται 
κατά τήν μεταβίβασιν ή διάθεσιν τοΰ πλοίου είς λιμένα κείμενον έκτος 
της Δημοκρατίας. 

(4) At διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επί παντός 
αλλοδαπού ναυτικού, δστις τυγχάνει πολίτης χώρας τινός της Κοινοπο
λιτείας, ή πολίτης τοΰ Βασιλείου της 'Ελλάδος ή της Δημοκρατίας της 
Τουρκίας. 
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Πληρωμή 
μισθών εις 
παραμένοντα 
έκτος τοΰ 
πλοίου 
ναυτικόν. 

Κανονισμοί 
περίτήν 
άρωγήν, 
κ.λ.π., εις 
δεινοπαθούν
τος ναυτικούς. 
'Αρωγή εις 
δεινοπαθούν

τος ναυτικούς. 

66.—(Ι) Ό πλοίαρχος οφείλει νά καταβάλη τους μισθούς τους οφει
λόμενους εις ναυτικόν παραμένοντα εκτός τοΰ πλοίου επί τω λόγω της 
άκαταλληλότητος ή αν ικανότητος αύτοϋ προς ΰπηρεσίαν εν θαλασσή. 

(2) Ή τοιαύτη πληρωμή γίνεται εις τον προξενικόν ύπάλληλον της 
Δημοκρατίας εις δν ό πλοίαρχος παραδίδει ωσαύτως λογαριασμόν 
εϊς διπλούν περί τών οφειλομένων μισθών το εν άντίτυπον κρατείται 
υπό τοΰ προξενικού υπαλλήλου και διαβιβάζεται είς τον Διευθυντήν 
τοΰ Τμήματος Λιμένων, τό δε έτερον επιστρέφεται εϊς τον πλοίαρχον 
φέρον σημείωσιν έπ' αυτού περί τοΰ καταβληθέντος ποσού. Ό πλοί
αρχος αμα τή επιστροφή αύτοϋ εις τήν Δημοκρατίαν παραδίδει ιό 
τοιούτον άντίτυπον εις τον Διευθυντήν τοΰ Τμήματος Λιμένων. 

(3) Έάν ό ναυτικός μεταγενεστέρως έξεύρη έργασίαν εϊς τον λιμένα είς 
δν έγένετο ή πληρωμή, ή έάν εγκατάλειψη τον τοιούτον λιμένα, ό προξε
νικός υπάλληλος της Δημοκρατίας άφοΰ αφαίρεση τάς δαπανάς συντη
ρήσεως τοΰ ναυτικού άτινας ούτος διενήργησε δυνάμει τοΰ Κωδικός, 
καταβάλλει τό ΰπόλοιπον εις τον ναυτικόν, εις πάσαν δε έτέραν περίπτω
σιν λογοδοτεί είς τον Ύπουργόν. 

67. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον θά έκδώση Κανονισμούς άναφορικώς 
προς τήν παροχήν αρωγής, τήν συντήρησιν και παλιννόστησιν ναυαγη
σάντων ή άλλως δεινοπαθούντων ναυτικών ευρισκομένων εν οίωδήποτε 
τόπω εκτός της Δημοκρατίας. 

68.—(Ι) Πάσα δαπάνη γενομένη δυνάμει τών διατάξεων τοΰ Κωδικός, 
ή τών δυνάμει αυτού ή τοΰ παρόντος Νόμου γενομένων Κανονισμών, 
διά τήν παροχήν αρωγής είς δεινοπαθούντος ναυτικούς οϊτινες κατά τον 
χρόνον καθ' δν παρέχεται ή τοιαύτη αρωγή έχουν ως μόνιμον αυτών 
κατοικίαν (domicile) τήν Δημοκρατίαν, και πάσα δαπάνη γενομένη άλλαχοΰ 
διά τήν παροχήν αρωγής είς τοιούτους δεινοπαθούντος ναυτικούς και τήν 
έπάνοδον αυτών εις τήν Δημοκρατίαν, βαρύνουν τήν Δημοκρατίαν. 

(2) Ό Υπουργός Οικονομικών δύναται νά διάταξη δπως πληρωθή 
εκ τών γενικών δημοσίων προσόδων πάσα δαπάνη γενομένη εν τη Δημο
κρατία διά τήν παροχήν αρωγής και τήν παλιννόστησιν ναυτικών ως οι 
προμνησθέντες. 

(3) Ό 'Υπουργός Οικονομικών δύναται νά διάταξη δπως πληρωθή 
εκ τών γενικών δημοσίων προσόδων πάν ποσόν δαπανηθέν δυνάμει 
τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (Ι), ή ύπό της Κυβερνήσεως οιασδήποτε 
χώρας ή ύπό τίνος προξενικού υπαλλήλου εν οιαδήποτε αλλοδαπή χώρα, 
διά τήν παροχήν αρωγής και τήν παλιννόστησιν ναυτικών ώς οι προμνη
σθέντες τά δέ ποσά ταύτα θά άποπληρώνωνται εν ω τρόπω ό Υπουργός 
τών ΟΙκονομικών ήθελε διατάξει. 

Μέρος XI.—ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΕΝ ΤΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ. 

Διευκολύν
σεις έν τ$ 
υποβολή 
παραπόνων. 

69.—(Ι) Έάν ναυτικός ή μαθητευόμενος, ενόσω είναι έπι Κυπριακού 
πλοίου ευρισκομένου εν τη Δημοκρατία, δήλωση είς τον πλοίαρχον δτι 
έπιθυ μη νά καταγγείλη τι εϊς τον Λιμενικόν Λειτουργόν ή εις τίνα δικαστήν 
εναντίον του πλοιάρχου ή οιουδήποτε μέλους τοΰ πληρώματος, ό πλοί
αρχος οφείλει ευθύς ώς τό έπιτρέψη ή υπηρεσία τοΰ πλοίου— 

(α) έάν μεν τό πλοΐον ευρίσκεται τότε εις τίνα λιμένα έν τη Δημο
κρατία ή 

(β) έάν τό πλοΐον δέν ευρίσκεται τότε είς τοιούτον λιμένα, ευθύς 
άμα τή πρώτη άφίξει αυτού εϊς οιονδήποτε τοιούτον λιμένα, 

νά έπιτρέψη είς τον παράπονουμενον δπως άποβιβασθή είς τήν 
ξηράν ή νά τον άποστείλη εις τήν ξηράν προσηκόντως συνοδευό
μενον, ίνα δυνηθή νά ύποβάλη τό παράπονον αύτοΰ. 
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(2) 'Εάν ό πλοίαρχος άνευ ευλόγου αιτίας παράλειψη να συμμορφωθή 
προς το παρόν άρθρον, είναι ένοχος αδικήματος, και εν περιπτώσει 
καταδίκης υπόκειται είς χρηματική ν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς δια
κοσίας λίρας. 

Μέρος XII.—ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΝ. 

70. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή έκχώρησις ή "Ακυροςή 
πώλησις σώστρων πληρωτέων εις ναυτικόν ή μαθητευόμενον ανήκοντα

 έκ
Χ"Ρΐ

σι
ζ η" 

εϊς το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου, ή γενομένη πριν ή ταΰτα καταστώσι άστρων. 
δεδουλευμένα, ουδόλως δεσμεύει το πρόσωπον ύφ' ου έγένετο* το δε 
πληρεξού^ιον εγγραφον δια τήν λήψιν τών τοιούτων σώστρων είναι 
μετακλητόν. 

71. Χρέος υπερβαίνον τάς τρεις λίρας συναφθέν ύπό ναυτικού άνή Χρέος ύπερ
κοντος είς το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου μετά τήν μίσθωσιν αύτοϋ, δεν i ^

0
^

0
^ 

αναζητείται πριν ή περατωθή ή συμπεφωνημένη υπηρεσία. δέν δύναται 
νά άναζητηθη 
ιτρϊν η" περα
τωθή δ πλους. 

72. Έάν πρόσωπον τ ι απαίτηση ή λάβη εκ τίνος ναυτικού ή μαθητευο Ποινή δι* όπερ 
μένου πληρωμήν άναφορικώς προς τήν μετά ή άνευ τροφής διαμονήν ®ολίκάς 
αυτού έν τη οίκία τοΰ προσώπου τούτου διά περίοδον μεγαλυτέραν Ι

ι
^ ό ου 

εκείνης καθ' ην ό ναυτικός ή μαθητευόμενος παρέμεινεν έν τη πραγματι
κότητα είναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται 
ε'ις χρηματικήνποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εικοσιπέντε λίρας. 

73.—(Ι) Έάν πρόσωπον τι δεχθή ή λάβη ύπό τήν κατοχήν ή ελεγχον Ποινή διά 
αύτοϋ χρήματα ή προσωπικά αντικείμενα ναυτικού ή μαθητευομένου, καί, την κατακρά
καίτοι έζητήθη τούτο ύπό τοΰ ναυτικού ή μαθητευομένου,δεν έπιστρέψη ^

ησι
0
ν
'ω^κων 

ταΰτα οϋτε καταβάλλει τήν άξίαν αυτών αφού προηγου μένως αφαίρεση πάν αντικειμένων 
ποσόν δικαίως όφειλόμενον αύτω ύπό τοΰ ναυτικού ή μαθητευομένου νασακοϋ. 
άναφορικώς προς τήν μετά ή άνευ τροφής διαμονήν, ή πάν ποσόν άλλως 
όφειλόμενον αύτω, ή έάν φύγη συναποκομίζων ταΰτα, είναι ένοχος 
αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εϊς χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

(2) 'Ανεξαρτήτως οιουδήποτε περιορισμού έπι της συνήθους δικαιο
δοσίας δικαστηρίου έκδικάζοντος αδίκημα προνόουμενον έν έδαφίω (Ι)— 

(α) το δικαστήριον δύναται πλην της επιβολής χρηματικής ποινής 
νά διάταξη δπως, άφοΰ προηγουμένως διενεργηθώσιν *αί έν 
τοις ανωτέρω αφαιρέσεις, πάραυτα καταβληθώσιν ή παραδό
σωσι εις τον ναυτικόν ή μαθητευόμενον τά χρήματα ή τά προσω
πικά αντικείμενα αύτοΰ, ή ή χρηματική αξία αυτών και 

(β) έάν το πρόσωπον είς δ απευθύνεται το τοιούτο διάταγμα παρά
λειψη νά συμμορφωθή προς τούτο, το δικαστήριον κέκτηται 
διακρίτικήν έξουσίαν δπως έπιβάλη τήν πληρωμήν ποσού 
(δπερ διά τους σκοπούς τής Ποινικής Δικονομίας λογίζεται Κεφ. 155. 
ώς χρηματική ποινή επιβαλλομένη δυνάμει νόμου τινός) μή 
υπερβαίνοντος τάς τρεις λίρας δι ' εκάστη ν ήμέραν καθ' ην 
ούτος τελεί έν υπερημερία πληρωμής, ή φυλάκισιν μέχρις ου 
άρθή ή τοιαύτη υπερημερία, έν ουδεμία δμως περιπτώσει μή 
συμμόρφωσις προς το τοιούτο διάταγμα επάγεται δυνάμει 
τοΰ παρόντος άρθρου φυλάκισιν διά διάστημα ή διαστήματα 
υπερβαίνοντα έν τω συνόλω των τους δύο μήνας, ή τήν κατα
βολήν ποσών ατινα ύπερβαίνουσιν κατ' άθροισμα τάς τριακο
σίας λίρας. 
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Ποινή εις 
ξενοδόχον 
δι' άγραν 
πελατών. 

Παράπτωμα 
θέτον έν 
κινδύνω 
ζωήν ή τό 
πλοΐον. 

Λιποταξία 
καΐ απουσία 
άνευ αδείας. 

74. 'Εάν εντός είκοσιτεσσάρων ωρών άπό της άφίξεως πλοίου εις τίνα 
λιμένα της Δημοκρατίας, πρόσωπον εύρισκόμενον τότε επί τοΰ πλοίου 
παροτρύνη ναυτικόν να διαμείνη είς την οίκίαν έτερου παρέχοντος δια
μονήν επί μισθώματι, ή έξαγάγη τοΰ πλοίου προσωπικά αντικείμενα 
ναυτικού, εκτός εάν τοϋτο γίνεται κατόπιν προσωπικών οδηγιών του 
ναυτικού και τη αδεία τοΰ πλοιάρχου, είναι ενοχον αδικήματος και έν 
περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εϊςχρηματικήνποινήν μη ύπερβαίνουσαν 
τάς εικοσιπέντε λίρας. 

Μέρος XIII.—ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
75. 'Εάν πλοίαρχος, ναυτικός ή μαθητευόμενος ανήκων εις τό πλήρωμα 

Κυπριακού πλοίου διά δολίας παραβάσεως καθήκοντος, ή δι' αμελείας 
περί την έκτέλεσιν τοΰ καθήκοντος ή λόγω μέθης— 

(α) πράξη τι συμβάλλον εΊς την άμεσον άπώλειαν ή καταστροφή ν 
πλοίου, ή τήν έπαγωγήν σοβαρας ζημίας έπ' αύτοΰ, ή αμέσως 
συμβάλλον είς τό νά τεθή έν κινδύνω ή ζωή ή ή σωματική 
άκεραιότης προσώπου ανήκοντος εϊς τό πλήρωμα τοΰ πλοίου, 
ή ευρισκομένου έπ' αύτοΰ

(β) άρνηθή ή παράλειψη νά πράξη οιανδήποτε νόμιμον πράξιν ήτις 
προσηκόντως και άναγκαίως έδει νά έγένετο ύπ' αύτοΰ διά τήν 
προφύλαξιν τοΰ πλοίου εξ άμεσου απώλειας, καταστροφής ή 
σοβαράς'ζημίας, ή διά τήν προφύλαξιν προσώπου ανήκοντος 
εις τό πλήρωμα τοΰ πλοίου ή ευρισκομένου έπ' αύτοΰ, έξ 
αμέσου κινδύνου έπαπειλοΰντος τήν ζωήν ή τήν σωματικήν 
ακεραιότητα αύτοΰ, 

είναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εϊς φυ
λάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τά δύο ετη, ή ε'ιςχρηματικήν ποινήν 
μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας, ή εϊς άμφοτέρας τάς ποινάς 
της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης. 

76. 'Εάν νομίμως μισθωθείς ναυτικός, ή μαθητευόμενος, ανήκων ε'ις τό 
πλήρωμα Κυπριακού πλοίου, διάπραξη οιονδήποτε τών ακολούθων αδι
κημάτων, έν περιπτώσει καταδίκης ούτος υπόκειται εΊς τάς ακολούθους 
ποινάς— 

(α) εάν λιποτακτήση έκ τοΰ πλοίου του ούτος είναι ένοχος λιποτα
ξίας, τά δε έπί τοΰ πλοίου έγκαταλειφθέντα προσωπικά αύτοΰ 
αντικείμενα και οί δεδουλευμένοι μισθοί υπόκεινται εις κατά
σχεσιν, ενέχεται δε διά τήν πληρωμή ν τών ηύξημένων μισθών 
ους κατέβαλεν ό πλοιοκτήτης ή ό πλοίαρχος τοΰ πλοίου εϊς τον 
μισθωθέντα εΊς άντικατάστασιν αύτοΰ διά μισθόν άνώτερον 
του συμπεφωνημένου διά τον λιποτακτήσαντα ναυτικόν έν περι
πτώσει καταδίκης υπόκειται ωσαύτως εϊς φυλάκισιν διά διά
στημα μή υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή εΊς χρηματική ν ποινήν 
μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας ή εΊς άμφοτέρας τάς ποινάς 
της φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης* 

(β) εάν άνευ ευλόγου αιτίας παράλειψη, ή άρνηθή νά έπανέλθη ε'ις τό 
πλοΐον του ή νά άποπλεύση μετά τοΰ πλοίου του, ή άπουσιάζη 
άνευ αδείας κατά τίνα χρόνον εντός τής αμέσως προηγουμένης 
του απόπλου τοΰ πλοίου περιόδου τών είκοσιτεσσάρων ωρών, 
είτε κατά τήν εναρξιν είτε διαρκοϋντος τοΰ πλου, ή καθ' οιονδή
ποτε χρόνον άπουσιάζη έκ τοΰ πλοίου ή τοΰ καθήκοντος αύτοΰ 
άνευ αδείας και άνευ επαρκούς αιτίας, ούτος εφ' δσον τό ύπ' 
αύτοΰ διαπραχθέν αδίκημα δεν συνιστά λιποταξίαν, ή δεν 
θεωρείται ώς τοιαύτη ύπό τοΰ πλοιάρχου, είναι ένοχος τοΰ 
αδικήματος τής άνευ αδείας απουσίας, έκ τοΰ μισθού δε αύτοΰ 
κατάσχεται ποσόν μή υπερβαίνον δύο ήμερων μισθούς, επιπρο
σθέτως δε διά κάθε είκοσιτέσσαρας ώρας άπουσίαν κατάσχεται 
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ποσόν μη υπερβαίνον εξ ημερών μισθούς, ή τα προσηκόντως 
διενεργηθέντα έξοδα δια την μίσθωσιν αντικαταστατού αύτοϋ" 
εν περιπτώσει δε καταδίκης υπόκειται ωσαύτως εις φυλάκισιν 
δια διάστημα μη υπερβαίνον τους πέντε μήνας, ή εις χρηματικήν 
ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας, ή εις άμφοτέ
ρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης· 

(γ) εάν ούτος καταδικασθή είτε δυνάμει τής παραγράφου (β) είτε 
δυνάμει τής παραγράφου (γ) τοϋ παρόντος άρθρου, ό Λιμενικός 
Λειτουργός δύναται νά διάταξη τήν κατακράτησιν τοϋ εγγράφου 
απολύσεως τοΰ ναύτου δια περίοδον καθοριζομένην ύπ' αύτοϋ 
κατά το δοκοϋν, διαρκούσης δε τής τοιαύτης κατακρατήσεως ό 
Λιμενικός Λειτουργός ώς καΐ πάν έτερον πρόσωπον έχον ύπό 
τήν φύλαξιν αύτοϋ τα αναγκαία έγγραφα δύναται, ανεξαρ
τήτως παντός εν τω παρόντί ή εν οίωδήποτε έτέρω νόμω δια
λαμβανομένου, νά άρνηθή νά παράσχη άντίγραφον τοΰ εγγράφου 
απολύσεως αύτοϋ, ή έπικεκυρωμένον άντίγραφον πιστοποιη
τικού περί τήν ύπηρεσίαν ή τον χαρακτήρα αύτοϋ. 

77.—(Ι) Έάν εν τή Δημοκρατία ναυτικός ή μαθητευόμενος ανήκων εις Μεταφορά 
το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου είναι ένοχος τοϋ αδικήματος τής λιποτα λιποτάκτου 
ξίας, ή τής άνευ αδείας απουσίας, ή έάν άλλως εγκατάλειψη το πλοϊον 
άνευ άδειας, ό πλοίαρχος ή οιοσδήποτε αξιωματικός, ή ό πλοιοκτήτης, 
ό αντιπρόσωπος ή ό ναυλωτής τοϋ πλοίου δύναται, τή βοήθεια παντός 
αστυνομικού, νά μεταφέρη αυτόν έπι τοΰ πλοίου

 πάς δε αστυνομικός 
διά τοΰ παρόντος εντέλλεται δπως παρέχη βοήθειαν οσάκις ζητήται 
παρ' αύτοϋ : 

Νοείται δτι κατ' άπαίτησιν τοΰ ναυτικού ούτος προσάγεται προηγουμέ
νως ενώπιον δικαστηρίου, ένθα και υπόκειται εις τήν νόμιμον μετα
χείρισιν. 

(2) Έάν το έκδικάζον τήν ύπόθεσιν δικαστήριον κρίνη δτι ό ναυτικός 
ή ό μαθητευόμενος μετεφέρθη έπι τοΰ πλοίου, ή προσήχθη ενώπιον τοϋ 
δικαστηρίου αδίκως ή δι ' ανεπαρκείς λόγους, δύναται νά έπιβάλη ανα
λόγως τής περιπτώσεως είς τον πλοίαρχον, τον άξιωματικόν, τον πλοιο
κτήτην, τον άντίπρόσωπον ή τον ναυλωτήν, χρηματικήν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, και δή ανεξαρτήτως παντός περιορισμού 
υπάρχοντος έπι τής συνήθους αύτοϋ δικαιοδοσίας· διά τής επιβολής 
δμως τοιαύτης χρηματικής ποινής άποσβέννυται το δικαίωμα αγωγής 
διά παράνομον κατακράτησιν δπερ ούτος δυνατόν νά έχη άναφορικώς 
προς τήν τοιαύτην σύλληψιν. 

έπι τοΰ 
πλοίου. 

78.—(Ι) Έάν ναυτικός ή μαθητευόμενος ανήκων είς το πλήρωμα 
Κυπριακού πλοίου προσαχθή ενώπιον δικαστηρίου διά το αδίκημα 
τής λιποταξίας, ή τής άνευ αδείας απουσίας, ή έπι τω δτι άλλως εγκα
τέλειψε το πλοϊον άνευ αδείας, το δικαστήριον δύναται, κατ' άπαίτησιν 
τοΰ πλοιάρχου ή τοΰ πλοιοκτήτου ή τοΰ αντιπροσώπου αύτοϋ, άντι 
νά διάταξη τήν φυλάκισιν αύτοϋ, νά διάταξη την μεταγωγήν αύτοϋ έπι 
τοΰ πλοίου ίνα συνέχιση τον πλουν, ή νά τον παραδώση είς τον πλοίαρχον 
ή εις τίνα άξιωματικόν τοΰ πλοίου, ή τον πλοιοκτήτη ν ή τον άντίπρό
σωπον αύτοϋ, διά νά μεταφερθή έπι τοϋ πλοίου υπ' αυτών είς τοιαύτην 
δέ περίπτωσιν δύναται νά διάταξη δπως άπαντα τά ώς έκ του αδική
ματος προσηκόντως γενόμενα έξοδα ύπό τοΰ πλοιάρχου ή τοΰ πλοιο
κτήτου ή έκ μέρους αυτών, καταβληθώσιν ύπό τοϋ ενόχου, και έάν 
παραστή ανάγκη, κατακρατηθώσιν έκ τών ήδη δεδουλευμένων, ή των 
δυνάμει τής υφισταμένης μισθώσεως έν τω μέλλοντι δουλευθησομένων 
μισθών αύτοϋ. 

Εξουσία 
δικαστηρίου 
δπως διάταξη 
τήν μεταγω
γήν τοϋ 
ένοχου επί 
τοΟ πλοίου. 
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(2) Έάν ό ώς εΐρηται ναυτικός ή μαθητευόμενος προτίθεται να εγκατά
λειψη το πλοϊον ή τό καθήκον αύτοϋ, δύναται να γνωστοποίηση τήν 
πρόθεσιν αύτοϋ είτε εις τον πλοιοκτήτην είτε εϊς τον πλοίαρχον του πλοί
ου, τουλάχιστον τεσσαράκοντα οκτώ ώρας προ του χρόνου καθ' δν οΰτος 
ώφειλε να ευρίσκεται έπι τοϋ πλοίου* εφ' δσον δε ήθελε χωρήσει ή 
τοιαύτη γνωστοποίησις τό δικαστήριον δεν θα δύναται να ένασκή τάς 
δυνάμει τού παρόντος άρθρου παραχωρηθείσας αύτώ εξουσίας δυνάμει 
τών οποίων δύναται να διάταξη την μεταγωγήν του ενόχου έπι του 
πλοίου. 

Γενικά 79. Έάν νομίμως μισθωθείς ναυτικός ή μαθητευόμενος, ανήκων ε'ις 
αδικήματα1 τ ° π λ ή Ρ ω υ  α Κυπριακού πλοίου, διάπραξη οιονδήποτε τών ακολούθων 

αδικημάτων (εν τω παρόντι Νόμω αναφερομένων ώ ς «πειθαρχικά αδι
κήματα») υπόκειται έν περιπτώσει καταδίκης ε'ις τάς ακολούθους ποινάς: 

(α) Έάν μεταφέρη εμπορεύματα έπ! τοϋ πλοίου, ή προκαλέση τήν 
φόρτωσιν εμπορευμάτων, άνευ τής προς τοΰτο έγγραφου 
συναινέσεως τοϋ πλοιάρχου, έκ τοϋ μισθοϋ αύτοϋ κατάσχεται 
ποσόν μή υπερβαίνον τον μισθόν μιας εβδομάδος. 

(β) Έάν εγκατάλειψη άνευ αδείας τό πλοϊον μετά τήν άφιξιν αύτοϋ 
ε'ις τον λιμένα παραδόσεως, και πρίν ή τοΰτο προσορμισθή 
έν ασφάλεια, έκ τών μισθών αύτοϋ κατάσχεται ποσόν μή υπερ
βαίνον μισθόν ενός μηνός. 

(γ) Έάν είναι ένοχος δολίας ανυπακοής ε'ις δοθεΐσαν νόμιμον 
διαταγήν, ή συνεχοΰς δολίας αμελείας περί τήν έκτέλεσιν τοϋ 
καθήκοντος, υπόκειται εϊς φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερ
βαίνον τους εξ μήνας, ή ε'ις χρηματική ν ποινή ν μή ύπερβαί
νουσαν τάς εκατόν λίρας, ή ε'ις άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλα
κίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης. 

(δ) Έάν έπιτεθή εναντίον τοϋ πλοιάρχου, ή αξιωματικού τίνος τοϋ 
πλοίου, υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον 
τό έν έτος, ή εις χρηματική ν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
εκατόν λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και 
τής χρηματικής τοιαύτης. 

(ε) Έάν σύμπραξη μεθ'έτερου μέλους τοϋ πληρώματος έν τη 
προκλήσει σωματικής βλάβης εις τον πλοίαρχον, ή εις οιονδήποτε 
άξιωματικόν, ή έν τη επιδείξει ανυπακοής ε'ις δοθείσας νομίμους 
διαταγάς, ή έν τη επιδείξει αμελείας περί τό καθήκον του, ή 
έν τη παρεμποδίσει τής διακυβερνήσεως τοϋ πλοίου ή τής 
συνεχίσεως τοϋ πλου, υπόκειται είς φυλάκισιν διά διάστημα 
μή υπερβαίνον τά τρία έτη, ή εϊς χρηματικήν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας, ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς 
της φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης. 

(στ) Έάν ούτος δολίως προκαλέση ζημίαν ε'ις τό πλοϊον, ή άνεντίμως 
καταχρασθή ή ο'ικειοποιηθή τάς προμηθείας ή τό φορτίον τοϋ 
πλοίου, ή δολίως προκαλέση ζημίαν ή έπιδείξη ποινικώς άξιό
ποινον κατάχρησιν εμπιστοσύνης άναφορικώς προς τάς 
τοιαύτας προμηθείας ή φορτίον, έκ τών μισθών αύτοϋ κατά
σχεται ποσόν ίσον προς έπενεχθεΐσαν ζημίαν, υπόκειται δε 
ωσαύτως ε'ις φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τό έν έτος, 
ή ε'ις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, 
ή ε'ις άμφοτέρας τάς ποινάς τής φυλακίσεως και τής χρηματικής 
τοιαύτης. 

(ζ) Έάν καταδικασθή διά τίνα πράξιν λαθρεμπορίου επαγόμενη ν 
άπώλειαν ή ζημίαν εϊς τον πλοίαρχον ή πλοιοκτήτην τοϋ 
πλοίου, ύποχρεοϋται νά πλήρωση ε'ις τον πλρίαρχον ή τον 
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πλοιοκτήτην ποσόν επαρκές δια την άνόρθωσιν της έπενε
χθείσης απώλειας η ζημίας* δυνατόν δε να κατακρατηθή 
ολόκληρος ό μισθός του ή άνάλογον μέρος αύτοϋ προς ίκανο
ποίησιν ή έναντι της ώς εΐρηται υποχρεώσεως, άνευ επηρεασμού 
οιουδήποτε έτερου μέτρου είς δ δυνατόν να χωρήση προσφυγή. 

80. Ουδέν των εν άρθρω 79, ή τών έν τοις άφορώσι τα αδικήματα 
της λιποταξίας ή της άνευ αδείας απουσίας αρθροις, διαλαμβανομένων, 
αφαιρεί ή περιορίζει το δικαίωμα προς προσφυγήν άσκουμένην δι' 
αγωγής ή άλλως, δπερ ανεξαρτήτως τών διατάξεων τούτων, ήθελεν ό 
πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης έχει δια συμβατικός παραβάσεις άναφορικώς 
προς ζητήματα συνιστώντα αδίκημα δυνάμει τών τοιούτων άρθρων 
μόνον άπαξ δμως ό πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης άποζημιοϋται άναφορικώς 
προς τήν αυτήν ζημίαν. 

81. Έάν ναυτικός κατά ή προ της μισθώσεως αύτοϋ δολίως και άπα
τηλώς προβή είς ψευδή δήλωσιν περί το δνομα του τελευταίου πλοίου 
είς δ ούτος υπηρετεί, ή είς δ ισχυρίζεται δτι υπηρετεί, ή δολίως και 
άπατηλώς προβή εϊς ψευδή δήλωσιν περί το δνομα αυτού, είναι ένοχος 
αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εϊς χρηματικήν 
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

82. Έάν έπι Κυπριακού πλοίου, ή άναφορικώς προς τούτο, διαπραχθή 
έν τη έννοια του παρόντος Μέρους το αδίκημα της λιποταξίας ή της 
άνευ αδείας απουσίας ή πειθαρχικόν τοιούτον, ή διαπραχθή παράπτωμα 
τι δι' δ ή μετά τοΰ διαπράξαντος το αδίκημα σύμβασις προβλέπει χρη
ματικήν ποινήν, έάν σκοπεΐται ή επιβολή τής τοιαύτης ποινής— 

(α) το αδίκημα ή παράπτωμα εγγράφεται έν τω έπισήμω ημερο
λογίου δπερ υπογράφεται ύπό τοΰ πλοιάρχου και προσυπο
γράφεται υπό αξιωματικού ή μέλους τινός τοΰ πληρώματος* 

(β) προ τής αμέσως επομένης άφίξεως τοΰ πλοίου εις τίνα λιμένα, 
ή έάν τούτο ευρίσκεται εν τινι λιμένι, προ τοΰ απόπλου αυτού 
έκ τοΰ τοιούτου λιμένος, ε'ις τον ενοχον, έάν ευρίσκεται εισέτι 
έπΐ τοΰ πλοίου, είτε παρέχεται άντίγραφον ,ής γενομένης 
έγγραφης, είτε αυτή αναγιγνώσκεται ε'ις αυτόν σαφώς και 
ευκρινώς ούτος δε δύναται νά απάντηση κατά το δοκούν 

(γ) ωσαύτως εγγράφεται και υπογράφεται έν τω αΰτώ τρόπω εκθεσις 
δηλοΰσα το γεγονός δτι παρεσχέθη ώς ανωτέρω το άντίγραφον 
τής τοιαύτης έγγραφης ή δτι έγένετο ή άνάγνωσις ταύτης, και έν 
έκατέρα περιπτώσει τήν τυχόν δοθεΐσαν ύπό τοΰ ένοχου 
άπάντησιν και 

(δ) είς πάσαν μεταγενεστέραν δικαστικήν διαδικασίαν επιβάλλεται, 
εφ' δσον τοΰτο είναι πρακτικώς δυνατόν, ή προσαγωγή ή 
άπόδειξις τών δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου γενομένων έγγρα
φων, άλλως το έκδικάζον τήν ΰπόθεσιν δικαστήριον δύναται κατά 
το δοκούν νά άρνηθή νά διεξαγάγη άποδεικτικήν διαδικασίαν 
περί το αδίκημα ή το παράπτωμα. 

83.—(Ι) Έάν πρόκυψη ζήτημα κατασχέσεως τών μισθών ναυτικού ή 
μαθητευομένου δυνάμει τοΰ παρόντος Μέρους διά λιποταξίαν έκ Κυπρια
κού πλοίου, είναι άρκετόν διά τον ζητοΰντα τήν κατάσχεσιν νά άποδείξη 
δτι ό ναυτικός ή μαθητευόμενος έμισθώθη δεόντως, ή δτι άνηκε εϊς το πλή
ρωμα τοΰ πλοίου, δτι είτα εγκατέλειψε τό πλοΐον πρίν ή περατωθή ό 
πλους ή λήξη ή μίσθωσις και δτι τό γεγονός τής λιποταξίας κατεγράφη 
δεόντως έν τω έπισήμω ήμερολογίω. 

(2) Έπι τούτω λιποταξία θεωρείται άποδειχθεΐσα καθ' δσον αφορά 
εις τήν κατάσχεσιν μισθών δυνάμει τοΰ παρόντος Μέρους, έκτος έάν ό 
ναυτικός ή μαθητευόμενος δυνηθή νά προσκόμιση κανονικόν εγγραφον 
απολύσεως, ή άλλως δυνηθή νά άποδείξη ικανοποιητικώς είς τό δικα
στήριον δτι εΐχεν επαρκείς λόγους διά νά εγκατάλειψη τό πλοΐον. 

ΑΙ συνοπτικοί 
διαδικασίαι 
ουδόλως έπη
ρεάζουσιν 
ετέρας 
διαδικασίας. 

Ποινή διά 
ψευδή δήλωσιν 
άφορώσαν 
ε'ις τό τελευ
ταϊον πλοΐον 
ή τό δνομα. 

'Εγγραφή 
άδικη μάτων 
έν τω έπι
σήμω ήμερο
λογίω. 

Ευχερής 
άπόδειξις 
λιποταξίας 
εις διαδικα
σίαν άφορώ
σαν τήν 
κατάσχεσιν 
μισθών. 
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Χρήσις κατα
σχεθέντων. 

Είς ά γ ω γ ά ς 
άφορώσας 
μισθούς 
εκδίδεται 
άπόφασις επί 
ζητημάτων 
αφορώ ντων 
κατασχέσεις 
καΐ κατα
κρατήσεις 
μισθών. 
Καθορισμός 
ποσοΰ κατα
σχέσεως 
μισθών. 

Το πρόστιμον 
κατακρατεί
ται έκ τών 
μισθών καΐ 
καταβάλλε
ται εις τον 
Λιμενικόν 
Λειτουργόν. 

Ποινή δια 
προαγωγήν 
εις λιποτα
ξίαν και τήν 
παροχήν 
άσυλου εις 
λιποτάκτας. 

84.—(Ι) Όσάκις δυνάμει τοΰ παρόντος Μέρους κατάσχωνται μισθοί ή 
προσωπικά αντικείμενα λόγω λιποταξίας, τα τοιαύτα αντικείμενα δύ
νανται να πωληθώσιν οί μισθοί δε ούτοι καΐ τα προσωπικά αντικείμενα, 
ή τά έκ της πωλήσεως προκύπτοντα χρήματα χρησιμοποιούνται προς 
άποζημίωσιν τοΰ πλοιάρχου ή πλοιοκτήτου διά τά έξοδα ατινα προεκλή
θησαν ώς έκ της λιποταξίας, καταβάλλονται δε εις τό δημόσιον ταμεΐον 
ύπό τον δρον καταβολής της τοιαύτης αποζημιώσεως. 

(2) Όσάκις κατάσχωνται μισθοί δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου διά 
λόγον έτερον ή τήν λιποταξίαν, ελλείψει ειδικής διατάξεως περί τοΰ 
εναντίου,, ή κατάσχεσις γίνεται προς όφελος τοΰ πλοιάρχου ή τοΰ πλοιο
κτήτου ύφ' ου είναι πληρωτέοι οί τοιούτοι μισθοί. 

85. Εις πάσαν νομίμως διεξαγομένην δικαστικήν διαδικασίαν άφο
ρώσαν ε'ις τους μισθούς ναυτικού ή μαθητευομένου δύναται νά έκδοθή 
άπόφασις έπι παντός ζητήματος άφορώντος εις κατασχέσεις ή κατακρα
τήσεις τοιούτων μισθών γενομένας δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, ανε
ξαρτήτως τοΰ γεγονότος δτι τό αδίκημα άναφορικώς προς δ προέκυψεν 
τό τοιούτο ζήτημα δεν απετέλεσε τό άντικείμενον οιασδήποτε ποινικής 
δίκης καίτοι τοϋτο τιμωρείται ύπό τοΰ παρόντος Νόμου τόσον διά φυλα
κίσεως δσον καΐ διά κατασχέσεως. 

86. 'Εάν ή σύμβασις τοΰ ναυτικού προβλέπη μισθούς κατά πλουν, 
ή διά συμμετοχής είς τά κέρδη, και ουχί κατά μήνα ή έτέραν καθωρισμέ
νην χρονικήν περίοδον, τό ποσόν τής δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου 
διενεργούμενης κατασχέσεως έχει τον αυτόν λόγον προς τους ολικούς 
μισθούς ή τό μερίδιον αύτοϋ εις τά κέρδη, ώς ό μήν, ή αναλόγως τής 
περιπτώσεως, ή εν τοις ανωτέρω διά τον καθορισμόν τής τοιαύτης 
κατασχέσεως μνησθεΐσα χρονική περίοδος έχει προς όλόκληρον τό 
χρονικόν διάστημα δπερ ήναλώθη εις τον πλουν, εάν δε ολόκληρος ό 
οϋτω αναλωθείς χρόνος δεν ΰπερβαίνη τήν χρονικήν περίοδον άναφορι
κώς προς ην κατάσχεται ό μισθός, ή κατάσχεσις θά καλύπτη όλόκληρον 
τό ποσόν τών μισθών ή τοΰ μεριδίου αύτοϋ εϊς τά κέρδη. 

87.—(Ι) Τό πρόστιμον δπερ επιβάλλεται έπι ναυτικού ανήκοντος ε'ις 
τό πλήρωμα Κυπριακού πλοίου διά παράπτωμα τιμωρούμενον δυνάμει 
τής συμβάσεως αύτοϋ διά προστίμου, κατακρατείται ύπό τοΰ πλοιάρχου 
ή πλοιοκτήτου έκ τών μισθών τοΰ ενόχου, εάν ή άπόλυσις αυτού λαμ
βάνη χώραν εν τή Δημοκρατία και τό αδίκημα και ή άναφορικώς προς 
τούτο γενομένη έγγραφη εν τω έπισήμω ημερολογίου δυνάμει τοΰ 
Κωδικός, ή αναλόγως τής περιπτώσεως, δυνάμει του παρόντος Νόμου, 
άποδειχθώσιν κατά τρόπον ίκανοποιοϋντα τον Λιμενικόν Λειτουργόν. 

(2) Πάν οϋτω κατακρατούμενον πρόστιμον καταβάλλεται εις τον 
Λιμενικόν Λειτουργόν. 

(3) Πάς πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης πλοίου δστις παραλείπει άνευ 
ευλόγου αιτίας νά προβή είς πληρωμήν τοΰ προστίμου ώς απαιτείται 
ύπό τοΰ παρόντος άρθρου, εΐναι ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει 
καταδίκης υπόκειται είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τό έξαπλάσιον τοΰ 
ούτω μή καταβληθέντος τοιούτου. 

(4) Τό τιμωρηθέν διά προστίμου καταβληθέντος ή κατακρατηθέντος 
έκ τών μισθών ναύτου παράπτωμα είς ούδεμίαν έτέραν ποινήν υπόκειται 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. 

88.—(Ι) Πας δστις διά τής χρήσεως οιασδήποτε φύσεως μέσων 
πείθει ή πειράται νά πείση ναυτικόν ή μαθητευόμενον δπως παράλειψη, ή 
άρνηθή νά έπιβιβασθή τοΰ πλοίου, ή άποπλεύση μετ' αύτοΰ, ή δπως 
λιποτακτήση ή άλλως εγκατάλειψη τό καθήκον αύτοϋ, είναι ένοχος αδι
κήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν 
μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας άναφορικώς προς εκαστον ναύτην 
ή μαθητευόμενον δν ούτος οϋτω επείσεν ή έπειράθη νά πείση. 
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(2) Πάς δστις δολίως παρέχει ασυλον ή αποκρύπτει ναυτικόν ή μαθη
τευόμενον, δστις δολίως ή μέλησεν ή ήρνήθη να έπιβιβασθή τοϋ πλοίου του 
ή έλιποτάκτησεν εξ αύτοϋ, γνωρίζων τοϋτο η έχων λόγους να πιστεύη 
τοϋτο, είναι ένοχος αδικήματος καΐ εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται 
εις χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας άναφο
ρικώς προς έκαστον ναυτικόν ή μαθητευόμενον εις δν οΰτος οϋτω παρέ
σχεν ασυλον ή άπέκρυψεν. 

89. Πάς δστις αποκρύπτει εαυτόν επί πλοίου έχων την πρόθεσιν να 
ταξιδεύση επί τοϋ τοιούτου πλοίου άνευ της συναινέσεως είτε τοϋ 
πλοιοκτήτου, αντιπροσώπου ή πλοιάρχου, είτε αξιωματικού ή τοϋ 
υπευθύνου δια τό πλοΐον ή ετέρου τινός προσώπου έχοντος το δικαίωμα 
να παράσχη τοιαύτη ν συναίνεσιν είναι ένοχος αδικήματος καΐ εν περι
πτώσει καταδίκης υπόκειται εις φυλάκισιν δια διάστημα μή υπερβαίνον 
τους εξ μήνας ή είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν 
λίρας ή εϊς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως καΐ της χρηματικής 
τοιαύτης. 

Ποινή ε ις 
λαθρεπι

βάτας. 

Μέρος XIV.—ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΙΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 

ΠΛΟΙΩΝ. 
90. Έν τω παρόντι Μέρει, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ τοϋ κειμένου : 'Ερμηνεία. 

«'Επιθεωρητής Εργασίας» σημαίνει δημόσιον ΰπάλληλον τοϋ 
Υπουργείου 'Εργασίας, επί τούτω ύποδεικνυόμενον ύπό τοϋ Υπουρ
γού 'Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων 

«νεαρόν πρόσωπον» σημαίνει πρόσωπον συμπληρώσαν τό δέκατον 
έκτον, ουχί δμως τό δέκατον δγδοον έτος τής ηλικίας του· 

«παιδίον» σημαίνει πρόσωπον μή συμπληρώσαν τό δέκατον έκτον 
έτος τής ηλικίας του. 

91. 'Ανεξαρτήτως παντός διαλαμβανομένου έν τω παρόντι Νόμω 
ή έν οϊωδήποτε έτέρω Νόμω, αί διατάξεις τοϋ παρόντος Μέρους εφαρμό
ζονται επί μισθώσεως ή εργασίας παιδιών ή νεαρών προσώπων επί 
Κυπριακών πλοίων. 

92.—(Ι) 'Απαγορεύεται ή επί Κυπριακού πλοίου μίσθωσις ή εργασία 
παιδιού εκτός εάν τοϋτο είναι Κυπριακόν πλοΐον εφ' ου εργάζονται 
μόνον πρόσωπα ανήκοντα εις τήν αυτήν ο'ικογένειαν. 

(2) 'Απαγορεύεται ή επί Κυπριακού πλοίου μίσθωσις ή εργασία 
νεαροϋ προσώπου ώς άνθρακέως (trimmer) ή θερμαστοϋ. 

(3) 'Απαγορεύεται ή μίσθωσις ή εργασία νεαροϋ προσώπου ΰφ' οιαν
δήποτε έτέραν Ιδιότητα έν τω μηχανοστασίου Κυπριακού πλοίου, εκτός 
εάν ύποστή τήν τελικήν δοκιμασίαν εϊς άνεγνωρισμένην μαθητείαν 
περί τήν έργασίαν έν τω μηχανοστασίω. 

(4) 'Ανεξαρτήτως τών απαγορεύσεων ή περιορισμών τών προβλε
πομένων έν τοις προηγουμένοις έδαφίοις ή έν οιαδήποτε διατάξει τοϋ 
παρόντος Μέρους, ό 'Επιθεωρητής 'Εργασίας δύναται εις οιανδήποτε 
επί μέρους περίπτωσιν νά απαγόρευση ή θέση περιορισμούς έπι τής 
μισθώσεως ή εργασίας νεαροϋ προσώπου έπι εϊδικοΰ τίνος Κυπριακού 
πλοίου ή ε'ις εϊδικάς επιχειρήσεις, εάν ή έπι τοιούτου πλοίου ή ε'ις τοι
αύτας επιχειρήσεις μίσθωσις ή εργασία συνεπάγεται ειδικούς κινδύνους 
διά τήν ζωήν ή ύγείαν τοϋ άτομου. 

93.—(Ι) Ό πλοίαρχος και άπαντες οί ανώτεροι τοϋ νεαροϋ προσώπου 
ναυτικοί επέχουν ύποχρέωσιν δπως μεριμνώσιν ϊνα μή νεαρά πρόσωπα 
άσχολώνται ε'ις εργασίας ανωτέρας τών φυσικών αυτών δυνάμεων. 

Τό παρόν 
Μέρος 
εφαρμόζετα ι 
επί μισθώ

σεως παιδιών 
κ α ι νεαρών 
προσώπων. 

Άπαγόρευσ ι ς 
κ α ι περιορι

σμός μισθώ

σεως παιδ ίων 
κ α ι νεαρών 
προσώπων. 

Υποχρεώσε ις 
πλοιάρχου, 
κ.λ.π. 
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τ Ωραι 
εργασίας. 

'Υπερωριακή 
εργασία. 

Διαλείμματα 
προς 
άνάπαυσιν. 

Νυκτερινή 
άνάπαυσις. 

Συνεχής 
περίοδος 
αναπαύσεως. 

(2) Ό πλοίαρχος οφείλει: 
(α) νά λαμβάνη τάς αναγκαίας προφυλάξεις καΐ νά έκδίδη τάς 

αναγκαίας οδηγίας δια την προστασίαν τής ζωής, υγείας και 
ηθών τών επί τοΰ πλοίου εργαζομένων νεαρών προσώπων 

(β) νά πληροφορή τά επί τοΰ πλοίου εργαζόμενα νεαρά πρόσωπα, 
καΐ προ της μισθώσεως αυτών, περί τών κινδύνων σωματικής 
βλάβης ή νόσων εις ους θά εκτίθενται διαρκούσης τής μισθώσεως 
ή εργασίας αυτών, είδικώτερον επί εργασιών σχετιζομένων 
με τάς μηχανάς, ή διεξαγόμενων είς επικίνδυνους τόπους 
εργασίας, και κατά διαστήματα νά καθοδηγή τά πρόσωπα 
ταϋτα περί τοΰ τρόπου χρήσεως συσκευών ή ετέρων μέτρων 
προστασίας κατά τοιούτων κινδύνων, ώς και περί τών κανόνων 
συμπεριφοράς οΐτινες δέον νά τηρώνται διαρκούσης τής τοι
αύτης μισθώσεως ή εργασίας. 

94. Αί διατάξεις αϊ άφορώσαι τάς εν θαλασσή ή εϊς λιμένας ώρας 
εργασίας νεαρών προσώπων εφαρμόζονται ΰπό τάς ακολούθους τρο
ποποιήσεις : 

Έπι Κυπριακών πλοίων ανεγνωρισμένων ύπό τοΰ Υπουργού 
'Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων και τοΰ Υπουργού ώς 
πλοίων εκπαιδευτικών, νεαρά πρόσωπα δύνανται, διά τήν έκπαίδευσιν 
αυτών, νά έργάζωνται πέραν τών καθ'ήμέραν ωρών εργασίας εν 
θαλασσή μέχρι δύο ωρών ημερησίως κατά μέσον δρον, τοΰ μέσου 
τούτου δρου υπολογιζόμενου καθ' εβδομάδα, συμφώνως προς Κανο
νισμούς καθορίζοντας τήν έκπαίδευσιν δι' έργασίαν ναυτικών έπι 
πλοίων εξωτερικού. 
95.—(Ι) Νεαρά πρόσωπα δύνανται νά έργάζωνται καθ' ύπερωρίαν 

κατά τρόπον δμως ώστε ή περίοδος εργασίας νά μή ύπερβαίνη τάς 
εννέα ώρας ημερησίως, και τάς πεντήκοντα ώρας εβδομαδιαίως. 

(2) Νεαρά πρόσωπα εργάζονται καθ' ύπερωρίαν μόνον εφ' δσον 
δεν είναι διαθέσιμα ενήλικα μέλη τοΰ πληρώματος. 

(3) Δι' έκάστην ώραν υπερωριακής εργασίας νεαρών προσώπων 
καταβάλλεται έπιμίσθιον ώς ήθελε καθορισθή. 

96.—(Ι) "Εκαστον νεαρόν πρόσωπον δπερ ασχολείται ε'ις συνεχή 
έργασίαν πλέον τών τεσσάρων καί ημισείας ωρών, δικαιούται δια
λείμματος ημισείας τουλάχιστον ώρας προς άνάπαυσιν, ή δύο δια
λειμμάτων εξ ενός τετάρτου τουλάχιστον εκάστου, άτινα και θά καθο
ρίζωνται έκ τών προτέρων. 

(2) Ουδέν νεαρόν πρόσωπον θά έργοδοτήται η θά άσχολήται συνεχώς 
πλέον τών τεσσάρων καί ημισείας ωρών άνευ διαλείμματος προς άνά
παυσιν διαρκείας τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτών. 

97. 'Απαγορεύεται ή εργασία νεαρών προσώπων έν καιρώ νυκτός, 
μεταξύ τής ογδόης μεταμεσημβρινής και τής έκτης πρωινής, έκτος 
οσάκις τά πρόσωπα ταϋτα άσκώσι καθήκοντα φυλάκων. 

98.—(Ι) "Απαξ καθ'έκάστην εβδομάδα, και εφ'όσον τοϋτο είναι 
δυνατόν καθ' έκάστην Κυριακή ν, εκαστον νεαρόν πρόσωπον δικαι
ούται είς εϊκοσιτεσσάρων τουλάχιστον ωρών συνεχή περίοδον ανα
παύσεως, τής περιόδου ταύτης αρχομένης αμέσως μετά τήν νυκτερινήν 
άνάπαυσιν. 

(2) Παρέχεται ωσαύτως τοιαύτη περίοδος αναπαύσεως καθ' έκάστην 
εορτή ν ήτις συμπίπτει ε'ις έργάσιμον ήμέραν. 

(3) 'Εάν έκ λόγων υπηρεσιακών δεν δύναται νά παρασχεθή ή προνο
ουμένη έν έδαφίω (Ι) περίοδος αναπαύσεως εις νεαρόν πρόσωπον 
είς .δ άνετέθησαν καθήκοντα φύλακος διά μίαν όλόκληρον εβδομάδα 
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εν θαλασσή, ή τοιαύτη περίοδος αναπαύσεως συμπληροϋται εις μίαν 
τών επομένων εβδομάδων εάν εκ λόγων υπηρεσιακών τούτο δεν 
δύναται να γίνη προ της ενάρξεως της ετησίας αδείας, ή άδεια παρα
τείνεται κατά τον αριθμόν τών μη παρασχεθεισών περιόδων αναπαύσεως. 

Μέρος XV.—ΕΠΙΣΗΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΝΑΥΤΟΛΟΠΟΝ. 
99.—(Ι) Έν παντί Κυπριακώ πλοίω τηρούνται εν τω νενομισμένω Επίσημα 

και ΰπό του Υπουργού εγκεκριμένου τύπω εν έπίσημον ήμερολόγιον, εν ημερολόγια. 
ήμερολόγιον μηχανοστασίου καΐ εν ήμερολόγιον ασυρμάτου. 

(2) Τά τοιαύτα επίσημα ημερολόγια άτινα διαφέρουσιν αναλόγως 
της κατηγορίας τοϋ πλοίου, έμπεριέχουσι τον άναγκαϊον χώρον διά την 
διενέργέιαν τών υπό τοϋ παρόντος Νόμου επιβαλλομένων εγγραφών. 

(3) Το ήμερολόγιον μηχανοστασίου τηρείται ύπό τοϋ Πρώτου Μηχα
νικοϋ, και τό ήμερολόγιον ασυρμάτου ΰπό τοϋ άσυρματισμοΰ. Αϊ έν 
τω ήμερολογίω έγγραφα! διενεργούνται καθ' εκάστη ν ήμέραν και υπο
γράφονται ύπό τοΰ έχοντος τήν φύλαξιν αυτών. 

(4) Ό πλοίαρχος ή ό πλοιοκτήτης αποφασίζει κατά τό δοκούν εάν τό 
έπίσημον ήμερολόγιον θά είναι διακεκριμένον τοΰ συνήθους ημερολο
γίου τοΰ πλοίου ή ένιαΐον μετ' αύτοϋ, έν πάση δμως περιπτώσει τά 
φύλλα τοΰ επισήμου ημερολογίου δέον δπως πληρούνται προσηκόντως. 

(5) Αί ύπό τοΰ παρόντος Νόμου απαιτούμενοι έγγραφα! έν τω έπι
σήμω ήμερολογίω γίνονται τό ταχύτερον δυνατόν μετά τό συμβεβηκός 
εις δ αύται άφορώσιν, έάν δε δεν γενώσι τήν αυτήν ήμέραν μετά τοΰ 
συμβεβηκότος, εγγράφεται τόσον ή ημερομηνία καθ' ην έπεσυνέβη τό 
συμβεβηκός ώς και ή ημερομηνία καθ' ην έγένετο ή άφορώσα είς τοΰτο 
έγγραφη* έάν δε άφορα ε'ις συμβεβηκός έπισυμβάν προ της άφίξεως 
τοΰ πλοίου είς τον λιμένα εκφορτώσεως αύτοϋ, ή εγγραφή γίνεται ουχί 
βραδύτερον τών εϊκοσιτεσσάρων ωρών άπό της τοιαύτης άφίξεως. 

(6) Πάσα εγγραφή έν τω έπισήμω ήμερολογίω υπογράφεται υπό τοΰ 
πλοιάρχου κα! προσυπογράφεται υπό τοϋ άξιωματικοΰ ή ετέρου μέλους 
τοϋ πληρώματος, ωσαύτως δε— 

(α) έάν άφορα είς άσθένειαν, σωματικήν βλάβην ή θάνατον, ύπό τοΰ 
τυχόν ευρισκομένου έπι τοΰ πλοίου χειρούργου ή ϊατροϋ" 

(β) έάν άφορα εις μισθούς οφειλόμενους εις αποθανόντα ναυτικόν ή 
μαθητευόμενον, ύπό τοΰ αξιωματικού κα! ύπό τίνος μέλους τοΰ 
πληρώματος επιπλέον τοϋ πλοιάρχου. 

(7) Έγγραφοι γενόμενοι έν τω έπισήμω ήμερολογίω κατά τον προ
βλεπόμενον ύπό τοΰ παρόντος Νόμου τρόπον γίνονται δεκτά! ώς απο
δεικτικά στοιχεία. 

100. Έν τω έπισήμω ήμερολογίω εγγράφονται ύπό τοϋ πλοιάρχου, ή Αΐέντφ 
κατ' έπιταγήν αυτού, τά ακόλουθα ζητήματα: έπισήμφ 

(α) αί ναυτιλιακά! κα! μετεωρολογικά! ενδείξεις, ώς κα! εκθεσις περί ^^Z^u^ 
παντός ουσιώδους συμβεβηκότος· γενόμενοι 

(β) αϊ καταδίκαι μέλους τοΰ πληρώματος ύπό δικαστηρίου, ώς κα! έγγρσφαΐ. 
αί έπιβληθεΐσαι ποιναί* 

(γ) τά ύπό μελών του πληρώματος διαπραχθέντα αδικήματα ών 
σκοπεΐται ή ποινική δίωξις, ή άναφορικώς προς άτινα σκοπεΐται 
ή επιβολή κατασχέσεως, ή ή επιβολή προστίμου, ώς κα! δήλωσις 
περϊ τήν παροχήν αντιγράφου ή τήν άνάγνωσιν της τοιαύτης 
έγγραφης, κα! τήν τυχόν δοθεΐσαν άπάντησιν εϊς τήν προσάχ
θεΐσαν κατηγορίαν, ώς επιβάλλεται ύπό τοϋ παρόντος Νόμου, 
ή αναλόγως της περιπτώσεως, ύπό τοΰ Κωδικός* 

(δ) τά έπ! τοΰ πλοίου τιμωρούμενα αδικήματα, ώς κα! ή επιβληθείσα 
τιμωρία* 
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(;:) εκθεσις περί την συμπεριφοράν, χαρακτήρα και προσόντα ενός 
εκάστου μέλους τοϋ πληρώματος, ή περί την άρνησιν αύτοϋ 
όπως έκφέρη γνώμην επί των στοιχείων τούτων 

(στ) άσθένειαι καΐ σωματικά! βλάβαι μελών τοϋ πληρώματος, ή 
φύσις αυτών και ή τυχόν υιοθετηθείσα ιατρική θεραπεία· 

(ς) γάμοι τελούμενοι έπι τοϋ πλοίου, το όνομα και ή ηλικία τών 
εις γάμον συνερχομένων 

(//) το όνομα παντός ναυτικοϋ ή μαθητευομένου όστις απώλεσε τήν 
ιδιότητα αύτοϋ ώς μέλους τοϋ πληρώματος άλλως ή λόγω θα
νάτου, όμοΰ μετά τοϋ τόπου, χρόνου, τρόπου και αιτίας δι* ην 
έχώρησε τό τοιοϋτον γεγονός· 

(0) μισθοί οφειλόμενοι εις αποβιώσαντα διαρκοΰντος τοϋ πλου 
ναυτικόν ή μαθητευόμενον, και τόόλικόν ποσόν τών εκ τοιούτων 
μισθών γενομένων κατακρατήσεων 

(ι) ή πώλησις τών προσωπικών αντικειμένων ναυτικοϋ ή μαθητευο
μένου αποβιώσαντος διαρκοϋντος τοϋ πλου

(κ) αϊ μεθ' ετέρων πλοίων συγκρούσεις, και αί περιστάσεις ύφ' ας 
ελαβον χώραν αί τοιαϋται συγκρούσεις" 

(λ) τα δυστυχήματα ατίνα τό πλοΐον υπέστη ή προεκάλεσεν, και 
άτινα εΐχον ώς αποτέλεσμα άπώλειαν ζωής ή σοβαράν σωμα
τικήν βλάβην προσώπου τινός, ή ουσιώδη ζημίαν εις τό πλοΐον 
έπηρεάζουσαν τήν πλοϊμότητα αύτοϋ ή τήν ικανότητα αύτοϋ 
καθ δσον άφορα τό σκάφος,τον έξοπλισμόν ή τά μηχανήματα 
αύτοϋ ώς και πάσα προσάραξις τοϋ πλοίου* 

(μ) πάν έτερον ζήτημα ούτινος ή εγγραφή επιβάλλεται ύπό τοϋ πα
ρόντος Νόμου ή καθορίζεται ϋστερον. 

Ναυτολόγιον ΌΙ.—(Ι) Έν παντί Κυπριακώ πλοίω τηρείται τό καθωρισμένον ναυτο
πλο(ου. λόγιον διά τήν κατηγορίαν εις ην τό πλοΐον τοϋτο ανήκει. 

(2) Έν τω ναυτολογίω τοϋ πλοίου εγγράφονται άπαντες οί μισθω
θέντες έπι τοϋ πλοίου ναυτικοί ώς και οί δροι της μισθώσεως αυτών και 
έτερα καθωρισμένα ζητήματα. 

(3) Τό ναυτολόγιον τοϋ πλοίου παραδίδεται έν τω καθωρισμένω τρόπω 
ύπό τοϋ Λιμενικοϋ Λειτουργού είς τον πλοίαρχον προ τοϋ απόπλου τοϋ 
πλοίου εκ τοϋ λιμένος. 

(4) Ό πλοίαρχος οφείλει νά έπιτρέπη διαρκοϋντος τοϋ πλου τήν ύπό 
παντός ενδιαφερομένου μέλους τοϋ πληρώματος έξέτασιν τοϋ ναυτο
λογίου. 

102.—(Ι) 'Εάν έπίσημον ήμερολόγιον ή τό ναυτολόγιον, ούτινος ή 
τήρησις επιβάλλεται ύπό τοϋ παρόντος Μέρους, δεν τηρήται έν ώ τρόπω 
επιβάλλει τό τοιούτον Μέρος, ή εάν αί ύπό τοϋ παρόντος Νόμου επιβαλ
λόμενοι έγγραφαΐ δεν γίνωνται καθ' δν χρόνον και έν ώ τρόπω επιβάλλει 
ό παρών Νόμος, ό πλοίαρχος είναι ένοχος αδικήματος δι' έκάστην 
τοιαύτην παράλειψιν, έν περιπτώσει δε καταδίκης υπόκειται εις χρημα
τΐκήν ποινήν ήτις, εξαιρουμένων τών περιπτώσεων τών προβλεπομένων 
ύπό τών άρθρων 104 και 106, δεν δύναται νά ύπερβαίνη τάς πεντήκοντα 
λίρας. 

(2) Πάς δστις προβαίνει είς εγγραφήν, ή προάγει ή συνδράμει έτερον 
είς τήν διενέργειαν εγγραφής ώς έν τοις ανωτέρω εν τινι έπισήμω ημε
ρολογίου ή έν τώ ναυτολογίω, άναφορικώς προς συμβεβηκός γενόμενον 
προ της άφίξεως τοϋ πλοίου είς τον τελικόν λιμένα εκφορτώσεως αύτοϋ 
μετά τήν πάροδον εϊκοσιτεσσάρων ωρών άπό της τοιαύτης άφίξεως, είναι 
ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς χρημα
τικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

"Αδικήματα 
άναφορικώς 
προς τά 
ημερολόγια 
και τό ναυ
τολόγιον. 
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. (3) Πάς δστ ις δολίως καταστρέφει , παραποιεί ή καθίστα δυσανά

γ ^ ω τ τ ο ν οιανδήποτε των εν το ις ανωτέρω εγγραφών εν τω έπ ισήμωήμε

ρολογίω ή εν τ ώ ναυτολογ ίω τοΰ πλοίου, ή δολίως διενεργεί , ή προάγε ι 
ή συνδράμει έτερον είς την διενέργειαν ψεύδους ή δολίας έγγραφης ή 
παραλείψεως έγγραφης έν το ιούτω ήμερολογ ίω ή ναυτολογ ίω, ε ίνα ι 
ένοχος αδικήματος καΐ έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς φυλάκισιν 
δια διάστημα μή υπερβαίνον το έν έτος, ή είς χρηματ ικήνποινήν μη ύπερ

βαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως 
και της χρηματ ικής το ιαύτης. 

103.—(Ι) Ό πλοίαρχος παντός πλοίου εξωτερικού 3φείλει δπως εντός Παράδοσις 
ε ίκοσίτεσσάρων ωρών προ τοΰ απόπλου ή μετά τήν άφιξιν πλοίου εις ημερολογίων 
τίνα λιμένα, ή άμα τη απολύσει τοΰ πληρώματος, οιονδήποτε τών τ ο ι  ^ ^ K O V 

ούτων γεγονότων ήθελεν έπισυμβή πρώτον, παραδώση ή ύποβάλη εις Λειτουργόν. 
τ ό ν Λ ι μ ε ν ι κ ό ν Λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ν ή τον προξενικόν ύπάλληλον της Δημοκρατ ίας 
τα επίσημα ημερολόγια και τό ναυτολόγιον περί τον σχετ ικόν πλουν. 

(2) Ό πλοίαρχος ή ό πλοιοκτήτης παντός Κυπριακού πλοίου, εξα ι 

ρουμένων τών πλοίων εξωτερ ικού, οφείλει όπως εντός ε ί κοσ ι και μιας 
ημερών από της τρ ιακοστής Ι ο υ ν ί ο υ καΐ της τρ ιακοστής πρώτης Δεκεμ 

βρίου εκάστου έτους, ύποβάλλη ή παραδίδη εις τον Λιμενικόν Λειτουργόν 
τα επίσημα ημερολόγια και τό ναυτολόγιον τοΰ πλοίου, τα άφορώντα εις 
τό αμέσως προηγούμενον έξάμηνον. 

(3) Ό Λιμεν ικός Λειτουργός ή ό προξενικός υπάλληλος της Δημο

κρατίας αμα ώς παραδοθή ή ύποβληθή αύτώ συμφώνως τω παρόντι 
άρθρω έπίσημον ήμερολόγιον ή ναυτολόγιον πλοίου, εκδίδε ι είς τον 
πλοίαρχον ή τό.ν πλοιοκτήτην πιστοποιητ ικόν πιστοποιούν τό γεγονός 
τοΰτο, δύνατα ι δέ να παρεμπόδιση τον άπόπλουν πλοίου εμπίπτοντος είς 
τάς διατάξε ις τοΰ παρόντος άρθρου μέχρις ου πληρωθώσιν οί δροι έκ 
της πληρώσεως τών οποίων ήρτητα ι ή έκδοσις τοΰ πιστοποιητ ικού. 

(4) Ό Λιμεν ικός Λειτουργός ή ό προξενικός υπάλληλος της Δημο

κρατίας προ τοΰ απόπλου τοΰ πλοίου παραδίδει εις τον πλοίαρχον 
τό έπίσημον ήμερολόγιον και τό ναυτολόγιον επιθεωρημένα και έπι

κεκυρωμένα έν τω καθωρισμένω τρόπω. 
(5) Ό πλοίαρχος ή ό πλοιοκτήτης δστις άνευ ευλόγου αιτ ίας παρα

λείπει νά παραδώση ή ύποβάλη έπίσημον ήμερολόγιον ή ναυτολόγιον 
πλοίου συμφώνως τ ω παρόντι αρθρω, ε ίνα ι ένοχος αδικήματος και έν 
περιπτώσει καταδίκης υπόκειται ε'ις χρηματ ικήν ποινήν έκ πεντήκοντα 
λιρών. 

104.—(Ι) 'Οσάκ ις λόγω μεταβιβάσεως της πλοιοκτησίας Κυπριακού Ένπεριπτώ

πλοίου ή λόγω μεταβολής τοΰ τρόπου εκμεταλλεύσεως αυτού, τα επίσημα
 σ ε ι μ

ετσ<δι
^ 

ημερολόγια και τό ναυτολόγιον δεν ε ίνα ι πλέον αναγκαία δ ι ' αυτό, ή ^ ? ο ^
ς
Ι °

υ 

δεν χρε ιάζοντα ι συγχρόνως, ό πλοίαρχος ή ό πλοιοκτήτης του πλοίου άπωλείας 
οφείλει δπως, έάν μεν τό πλοΐον ευρίσκετα ι έν τη Δημοκρατ ία εντός αύτοϋτά 
ενός μηνός, έάν δέ ευρ ίσκετα ι άλλαχοΰ εντός εξ μηνών άπό τοΰ το ιούτου

 έ π ( σ
ημ

α 

γεγονότος, παραδώση ή ύποβάλη είς τον Λιμεν ικόν Λε ιτουργόν τά έπί K ^ ^ V O U " 
σήμα ημερολόγια και τό ναυτολόγιον τοΰ πλοίου προσηκόντως τηρη  τολόγιονάπο

θέντα μέχρι τοΰ χρόνου καθ' δν έπεσυνέβη τό το ιούτον γεγονός. στέλλονται 
(2) Ό πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης άπωλεσθέντος ή έγκαταλειφθέντος

 οΤκσ ε
' 

Κυπριακού πλοίου οφείλε ι δπως τό ταχύτερον, εφ' δσον τοΰτο ε ίνα ι 
πρακτ ικώς δυνατόν, παραδώση ή ύποβάλη εϊς τον Λιμεν ικόν Λε ι τουργόν 
τά επίσημα ημερολόγια και τό ναυτολόγιον τοΰ πλοίου προσηκόντως 
τηρηθέντα μέχρι του χρόνου καθ' δν έπεσυνέβη ή απώλεια ή έγκατάλειψις. 

(3) Ό πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης δστ ις άνευ ευλόγου αίτ ιας δεν συμ

μορφοΰται προς τάς διατάξε ις τοΰ παρόντος άρθρου, ε ίνα ι ένοχος αδ ι 

κήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς χρηματ ικήν ποινήν 
έκ πεντήκοντα λιρών. 
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Ναυτικό ν 
Μητρώον. 

"Εκθέσεις 
γεννήσεων 
και θανάτων 
έπι Κυπρια
κών πλοίων. 

Κεφ. 275. 

"Υποβολή 
έγγραφων 
εις τον 
Διευθυντήν. 

Τά έγγραφα 
μεταβιβά
ζονται εις 
τόν διάδοχον 
τοϋ πλοιάρχου. 

Κανονισμοί. 

Μέρος XVI.—ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ. 
105. Ό Διευθυντής τή βοήθεια των υποβαλλομένων αύτω συμφώνως 

τω παρόντι Νόμω εγγράφων και δια παντός έτερου μέσου εν τη 
κατοχή αύτοϋ, τηρεί παρά τω γραφείω αΰτοϋ και εν τω καθωρισμένω 
τύπω μητρώον απάντων των έπι Κυπριακών πλοίων υπηρετούντων 
προσώπων. 

106.—(Ι) Ό πλοίαρχος παντός Κυπριακού πλοίου καταχωρεί το 
ταχύτερον δυνατόν εν τω έπισήμω ήμερολογίω ή άλλως πως τό γεγονός 
της γεννήσεως ή τοϋ θανάτου προσώπου έπισυμβάντος έπι τοϋ πλοίου, 
ώς και τά άφορώντα είς τήν γέννησιν ή θάνατον καθωρισμένα ή γνωστά 
αύτω στοιχεία. 

(2) "Αμα τη άφίξει τοιούτου πλοίου εις τίνα λιμένα της Δημοκρατίας 
ό πλοίαρχος παραδίδει ή υποβάλλει εις τόν Διευθυντήν εκθεσιν εν τω 
καθωρισμένω τύπω περί απάντων τών ύπ' αύτοϋ καταχωρηθέντων 
στοιχείων άναφορικώς προς τήν γέννησιν ή τόν θάνατον προσώπου τινός 
επί τοϋ τοιούτου πλοίου. 

(3) Ό Διευθυντής αποστέλλει κεκυρωμένον άντίγραφον τών 
άφορωσών είς γεννήσεις ή θανάτους εκθέσεων, είς τόν έπι τών γεννή
σεων καΐ θανάτων Ληξίαρχον της Δημοκρατίας, δστις προβαίνει είς τήν 
καταχώρησιν αυτών τά τοιαύτα κεκυρωμένα αντίγραφα λογίζονται 
δι* απαντάς τους σκοπούς τοϋ περί 'Εγγραφής Γεννήσεων και Θανάτων 
Νόμου ώς κεκυρωμένον άντίγραφον ληξιαρχικής πράξεως. 

(4) Ό πλοίαρχος παντός πλοίου όστις δεν συμμορφοϋται προς 
οιανδήποτε τών διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου είναι ένοχος άδικη 
κατος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς χρηματική ν ποινήν 
μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

107. Ό Λιμενικός Λειτουργός ή ό προξενικός υπάλληλος της Δημο
κρατίας έχει ύπό τήν φύλαξιν αύτοϋ άπαντα τά έγγραφα άτινα δυνάμει 
τοϋ παρόντος Νόμου παραδίδονται ή υποβάλλονται είς αυτόν, ή κατα
κρατούνται ύπ' αύτοϋ, και φυλάττει αυτά διά τοσούτον χρόνον ώς ήθελε 
κριθή αναγκαίος διά τήν διευθέτησιν πάσης υποθέσεως ήτις ήθελε 
προκύψει έν τω λιμένι τής αρμοδιότητος αύτοϋ, ή δι' οιονδήποτε έτερον 
νόμιμον σκοπόν, και έφ' δσον είναι άναγκαΐον προσάγει αυτά δι* οιον
δήποτε τών τοιούτων σκοπών είτα δε υποβάλλει τά τοιαύτα έγγραφα 
είς τόν Διευθυντήν δστις καταχωρεί και διαφυλάττει ταϋτα* τά τοιαύτα 
έγγραφα γίνονται δεκτά ώς αποδεικτικά στοιχεία έν ω τρόπω προ
βλέπεται έν τω παρόντι Νόμω, και τη καταβολή τοϋ καθωρισμένου 
τέλους υπόκεινται ελευθέρως είς έξέτασιν ύπό παντός προσώπου. 

108.—(Ι) 'Εάν διαρκοϋντος τοϋ πλου Κυπριακού πλοίου, ό πλοίαρχος 
άπομακρυνθή, άντικατασταθή ή άλλως εγκατάλειψη τό πλοϊον, και 
έτερον πρόσωπον άναλάβη τήν διακυβέρνησιν του πλοίου, ούτος παρα
δίδει ε'ις τόν διάδοχον αυτού άπαντα τά ύπό τήν φύλαξιν αύτοϋ έγγραφα 
άτινα άφορώσιν είς τήν διακυβέρνησιν τοϋ πλοίου και τό πλήρωμα αυτού" 
έάν άνευ ευλόγου αιτίας παράλειψη νά πράξη τοΰτο είναι ένοχος αδι
κήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν 
μή ύπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας. 

(2) Ό διάδοχος παντός πλοιάρχου ευθύς ώς άναλάβη τήν διακυ
βέρνησιν τοϋ πλοίου εγγράφει έν τω έπισήμω ήμερολογίω κατάλογον 
τών οϋτω παραδοθέντων αύτω εγγράφων. 

Μέρος XVII.—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
109.—(Ι) Τό .Ύπουργικόν Συμβούλιον θά έκδώση Κανονισμούς 

δημοσιευθησομένους έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, 
προνοοϋντας περί απάντων τών ακολούθων ζητημάτων : 

(α) περί τοΰ καθορισμού παντός ζητήματος δπερ δυνάμει τού 
παρόντος Νόμου χρήζει, ή είναι δεκτικόν καθορισμού' 
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(β) περί παντός ζητήματος δ ι ' δ δύνανται νά έκδοθώσι Κανονισμοί 
δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου



(γ) περί της συνθέσεως και άριθμοϋ τοϋ πληρώματος εκάστης 
κατηγορίας π λ ο ί ω ν 

(δ) περί τοϋ κατωτάτου ποσοστού πολιτών της Δημοκρατ ίας εξ 
ου άναγκαίως συνίστατα ι το πλήρωμα (περιλαμβανομένων 
τών μαθητευομένων και τών δοκίμων αξιωματικών) τών 
διαφόρων κατηγοριών πλοίων : 

Νοε ί τα ι δτ ι το τοιούτον κατώτατον ποσοστόν δεν δύναται 
νά ε ίναι κατώτερον τών πεντήκοντα επί το ις εκατόν, εκτός 
εάν το Ύπουργ ικόν Συμβούλιον εντός περιόδου μη ύπερβαι

νούσης τά πέντε ετη από της εκδόσεως τών το ιούτων Κανο

νισμών καθορίση κατώτερον ποσοστόν 
(ε) περί δοκίμων αξιωματ ικών και τών διεπόντων αυτούς ό ρ ω ν 
(στ) περί ωρών εργασίας, ωρών αναπαύσεως και περί άδε ιων 
(ζ) περί τοϋ έδεσματολογίου τοϋ πληρώματος και περί ετέρων 

ζητημάτων άφορώντων εϊς την εϋημερίαν τοΰ πληρώματος· 
(η) περί της εκδόσεως δελτ ίων ταυτότητος τοϋ πληρώματος, 

περί τοΰ τύπου τών το ιούτων δελτ ίων, ώς καΐ περί τών προϋ

ποθέσεων εκδόσεως και ανακλήσεως α υ τ ώ ν 
(Θ) περί εγγράφων καί εντύπων της αποδεικτ ικής Ισχύος, και 

της εκ παντός τέλους χαρτοσήμου εξαιρέσεως α υ τ ώ ν 
(ι) περί τοϋ καθορισμού τών πληρωτέων τελών άναφορικώς προς 

οιονδήποτε ζήτημα δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου. 
(2) Το Ύπουργ ικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς 

δημοσιευθησομένους εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατ ίας διά 
τήν καλυτέραν γεν ικώς έφαρμογήν τών διατάξεων και επιδιώξεων 
τοΰ παρόντος Νόμου. 

(3) Οί το ιούτο ι Κανονισμοί δύναντα ι νά προνοώσιν δτ ι παράβασις 
παντός το ιούτου Κανονισμού επάγεται ποινήν φυλακίσεως διά διάστημα 
μη υπερβαίνον τους εξ μήνας, ή χρηματ ική ν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς εκατόν λίρας, ή άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της 
χρηματ ικής το ιαύτης. 

110. Το Ά ν ώ τ α τ ο ν Δικαστήρ ιον δύνατα ι νά έκδώση Διαδ ικαστ ικόν Διαδικα

Κανονισμόν δημοσιευόμενον εν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατ ίας στικός 
δ ι ' οΰ θά ρυθμίζεται ή πρακτική καί ή δικονομία ή διέπουσα οιανδήποτε Κανονισμός. 
διαδικασίαν ήτ ις ήθελεν άχθη ενώπιον παντός δικαστηρίου δυνάμει 
τοϋ παρόντος Νόμου. 

111. ΑΤρεται ή εν τη Δημοκρατ ία εφαρμογή τοϋ Μέρους II τοΰ περί Αίρεται ή 
'Εμπορικής Ναυτ ιλ ίας Νόμου τοΰ 1895 εν ω διαλαμβάνονται τά άρθρα εφαρμογή τοϋ 
92 έως 266, αμφοτέρων τών άρθρων τούτων περιλαμβανομένων, ώς καί

 Μέ
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ή εφαρμογή τών άρθρων 31, 32, 40 καί 45 τοϋ περί 'Εμπορικής Ναυτ ιλ ίας εμπορικής 
Ν ό μ ο υ TOO 1906. Ναυτιλίας 

Νόμου, 
κ.λ.π. 

112. Διά τοϋ παρόντος καταργούντα ι τά άρθρα 10 καί I I τοΰ περί κατάργησα; 
'Εμπορικής Ναυτ ιλ ίας (Κανονισμοί 'Ασφαλείας και Ναυτ ικο ί ) Νόμου . κεψ. 292. 


