
Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και  Μητρώο Ναυτικής 
Απογραφής) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 108 (Ι) του 2000 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

 

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί  Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή 
των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) Νόμος του 2000. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

2.   Εις   τον   παρόντα   Νόμο,   εκτός   εάν   από   το   κείμενο   προκύπτει 
διαφορετική έννοια— 

Ερμηνεία. 

"Βιβλιάριο ταυτότητας και ναυτικής υπηρεσίας ναυτικού" ή συνοπτικά, κατά 
ταυτόσημη έννοια, "Βιβλιάριο" σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 10 
του παρόντος Νόμου εκδιδόμενο βιβλιάριο ταυτότητας και ναυτικής υπηρεσίας 
ναυτικού· 
"Δημοκρατία" σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία· 

"Εταιρεία" περιλαμβάνει και φυσικό πρόσωπο και σε ό,τι αφορά το πλοίο   
σημαίνει   τον   πλοιοκτήτη   ή   οποιοδήποτε   άλλο   οργανισμό   ή πρόσωπο, 
όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού πλοίου, που ανέλαβε την ευθύνη της 
εκμετάλλευσης του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και, κατά την  ανάληψη  της   
ευθύνης   αυτής,   συμφώνησε   να   αναλάβει   όλα   τα καθήκοντα και τις 
υποχρώσεις που επιβάλλονται στην Εταιρεία, από τους Κανονισμούς που είναι 
προσαρτημένοι στη Σύμβαση STCW. 

"Μητρώο" σημαίνει το κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος Νόμου 
τηρούμενο Μητρώο Ναυτικής Απογραφής· 
"ναυτικός" περιλαμβάνει και τον πλοίαρχο" 

"πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο 
αυτό, ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών 
και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000. 

"Σύμβαση   STCW"   σημαίνει   τη   Διεθνή   Σύμβαση   περί   Προτύπων 
Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των 
Ναυτικών,  1978, όπως τροποποιήθηκε το  1995  και κυρώθηκε από τη 
Δημοκρατία  με  τους  περί  της  Διεθνούς  Συμβάσεως  περί  Προτύπων 
Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των 
Ναυτικών,   1978 και  1995  (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους 
του 1985 και 1998, όπως η Σύμβαση αυτή εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία. 
"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

8 του 1985 

1(ΙΙΙ) του 1998. 

3.—(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται επί όλων των 
υπηρετούντων επί κυπριακών πλοίων ναυτικών. 

Έκταση 

εφαρμογής. 



45 του 1963 
32 του 1965 
82 του 1968 
62 του 1973 
102 του 1973 
42 του 1979 
25 του 1980 
14 του 1982 
57 του 1986 
64 του 1987 
28(Ι) του 1995 
37(Ι) του 1996. 

(2) Ο όρος "κυπριακό πλοίο" στον παρόντα Νόμο έχει την έννοια που αποδίδει  

στον  όρο  αυτό  το  άρθρο  5   των  περί  Εμπορικής  Ναυτιλίας (Νηολόγηση , 

Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόμων του 1963 έως το 1996. 

Αρμόδια 

Αρχή. 
4. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των 

δυνάμει αυτού εκδιδόμενων     Κανονισμών, την απογραφή των ναυτικών και την 

τήρηση του  Μητρώου Ναυτικής  Απογραφής,  είναι ο Υπουργός και οι από τον 

Υπουργό ειδικά κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένοι. 

 ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ 
Μητρώο 

Ναυτικής 

Απογραφής. 

5.—(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει την ευθύνη προς απογραφή των ναυτικών και 

τήρηση Μητρώου Ναυτικής Απογραφής, κατά τα οριζόμενα σε επόμενες διατάξεις·                                                                                  

 (2) Ναυτικοί καλούνται όλοι οι εργαζομένοι στη θάλασσα, ανεξάρτητα από 

φύλο, εγγράφονται δε στο Μητρώο κατ' αίτησή τους, κατά τα οριζόμενα σε 

επόμενες διατάξεις· 

 (3) Η Εταιρεία έχει υποχρέωση, εντός τριάντα ημερών το αργότερο από τη 

ναυτολόγηση ενός ναυτικού, να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά προς απογραφή του. 

 (4) Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να εργάζονται σε κυπριακά πλοία, σε ειδικότητες 

που δεν αναφέρονται στην οργανική σύνθεση του πληρώματος, και άλλοι 

επαγγελματίες, μη απογεγραμμένοι ναυτικοί. 

 (5) Εταιρεία, που παραβιάζει την κατά το εδάφιο (3) υποχρέωσή της, διαπράττει 

αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι χιλίων λιρών. 

Προσόντα 
προς 
απογραφή. 

6.—(1) Στο Μητρώο εγγράφονται ναυτικοί υγιείς και σωματικά ικανοί προς 

ναυτική εργασία, οι οποίοι ακολούθως εφοδιάζονται με Βιβλιάριο Ταυτότητας  και  

Ναυτικής  Υπηρεσίας  Ναυτικού,  κατά τα  οριζόμενα  σε επόμενες διατάξεις. 

 (2) Για την απογραφή προσώπων, που δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο 

έτος της ηλικίας τους, απαιτείται γραπτή συναίνεση του κατά νόμο κηδεμόνα τους. 

 (3) Παιδιά, ηλικίας κάτω των δεκαέξι ετών, όχι όμως μικρότερα των 

δεκατεσσάρων ετών, μπορούν να απογράφονται και να αποκτούν Βιβλιάριο, με την 

απαραίτητη  προϋπόθεση ότι πρόκειται να  εργασθούν  μέχρι της συμπληρώσεως 

του δέκατου έκτου έτους της ηλικίας τους, σε πλοία στα οποία εργάζονται μόνο 

μέλη της ίδιας τους της οικογένειας. 

 Στην   περίπτωση   αυτή   πρέπει   να   αναγράφεται   στο   εξωτερικό   του 

εξώφυλλου του Βιβλιαρίου Ταυτότητας και Ναυτικής Υπηρεσίας Ναυτικού σχετική 

παρατήρηση με γράμματα ερυθρού χρώματος, για να είναι πολύ εμφανής. 



7. —(1) Στο Μητρώο καταχωρίζονται κατά σειρά, τα ακόλουθα στοιχεία : 

Αύξων Αριθμός Βιβλιαρίου· 

Ημερομηνία εκδόσεως του Βιβλιαρίου (απογραφής)· 

Στοιχεία 

καταχωριζόμενα 

στο Μητρώο. 

Στοιχεία απογραφομένου:  

Εθνικότητα 

Επώνυμο, κύριο όνομα, όνομα πατέρα 

Άλλα ονόματα 

Τόπος γεννήσεως 

Ημερομηνία γεννήσεως 

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση πλησιέστερου συγγενή 

Παρατηρήσεις. 

 

Τα  πιο  πάνω  στοιχεία  συμπληρώνονται  από  τα δικαιολογητικά  που 
υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή. 

 

(2) Στο Μητρώο καταχωρίζεται η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτάται από κάθε  
ναυτικό.   Για  το  σκοπό  αυτό     θα  καταχωρίζονται  οι  ακόλουθες πληροφορίες: 

 

Στοιχεία του πλοίου επί του οποίου αποκτήθηκε η θαλάσσια υπηρεσία, και 
συγκεκριμένα, το όνομα, η κατηγορία, η ολική χωρητικότητα, η ολική ισχύς κυρίων 
μηχανών, ο διεθνής αριθμός (Ι.Μ.Ο.), στοιχεία της θαλάσσιας υπηρεσίας, και 
συγκεκριμένα η ειδικότητα ναυτολογήσεως, η ημερομηνία ναυτολογήσεως και 
απολύσεως. 

 

(3) Στο Μητρώο αναγράφεται το πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας με το οποίο 
είναι εφοδιασμένος ο ναυτικός. 

 

(4) Ο ενδιαφερόμενος ναυτικός μπορεί να ζητήσει και να λάβει από την Αρμόδια 
Αρχή πιστοποιητικό που να καταδεικνύει τη θαλάσσια υπηρεσία του που είναι 
καταχωρισμένη στη μερίδα του στο Μητρώο. 

 

8. Ο αριθμός Μητρώου του ναυτικού συντίθεται από ένα γράμμα (Μ ή F) και 
δέκα (10) ψηφία. Τα δύο πρώτα ψηφία θα υποδηλώνουν τη χώρα εθνικότητας, τα δε 
επόμενα  έξι την ημερομηνία γεννήσεως και τα δύο τελευταία τον αύξοντα αριθμό 
στο Μητρώο, αυτών που έχουν ταυτόσημα τα προηγούμενα οκτώ ψηφία. 

Αριθμός 

Μητρώου. 

9. —(1) Τα δικαιολογητικά απογραφής κάθε απογραφομένου εντάσσονται σε   
ατομικό   φάκελο   απογραφής,   στο   εξωτερικό   φύλλο   του   οποίου 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του απογραφομένου και ο αύξων αριθμός του 
Βιβλιαρίου του. 

Ατομικός 
φάκελος 
απογραφής. 

(2) Οι ατομικοί φάκελοι απογραφής τηρούνται στο αρχείο της Αρμόδιας Αρχής, 
κατ' αύξοντα αριθμό Βιβλιαρίου. 

 

ΜΕΡΟΣ III—ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

 

10.—(1) Στους απογραφόμενους ναυτικούς εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή 
Βιβλιάριο Ταυτότητας και Ναυτικής Υπηρεσίας Ναυτικού. Ο αριθμός του 
Βιβλιαρίου αυτού τηρείται κατ' αύξοντα αριθμό. Ο αριθμός C000001 παρέχεται   
στο   πρώτο   Βιβλιάριο  Ταυτότητας  και   Ναυτικής   Υπηρεσίας Ναυτικού που θα 
χορηγηθεί μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου. 

Βιβλιάριο 

Ταυτότητας 

και Ναυτικής 
Υπηρεσίας 

Ναυτικού. 

(2) Το Βιβλιάριο ισχύει για περίοδο δέκα ετών από της εκδόσεώς του. Μετά τη 
λήξη της ισχύος του εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή νέο κατά τις διατάξεις του 
παρόντος Νόμου. 

 

(3)  Η  ναυτολόγηση  και  η  απόλυση  του  ναυτικού  γίνονται  από  τον 
πλοίαρχο. 

 



Τύπος και 
περιεχόμενο 
Βιβλιαρίου. 

11.—(1) Το Βιβλιάριο Ταυτότητας και Ναυτικής Υπηρεσίας Ναυτικού είναι 
πλαστικοποιημένο και αποτελείται συνολικά από τριάντα δύο (32) εσωτερικές 
σελίδες. 

 (2) Στο εξώφυλλο εκτυπώνεται, ανάγλυφα, σύμπλεγμα από το θυρεό της 
Δημοκρατίας  και  άγκυρα.  Πάνω  από  το  σύμπλεγμα  αναγράφεται  στην 
Ελληνική   και   Αγγλική   γλώσσα   με   κεφαλαία   γράμματα   ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ, κάτω δε από αυτό ΒΙΒΑΙΑΡΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. 

 (3) Οι σελίδες εκτυπώνονται σε κατάλληλο έγχρωμο δάπεδο, εξωτερικών 
διαστάσεων 14 1/2 Χ 9 1/2  εκατοστών του μέτρου και φέρουν το σύμπλεγμα 
(θυρεός και άγκυρα) του εξώφυλλου. 

 (4) Σε κάθε σελίδα αναγράφεται ο αύξων αριθμός της σελίδας και ο αριθμός του 
Βιβλιαρίου. 

 (5) Στις σελίδες του Βιβλιαρίου περιλαμβάνονται: 
Σελίδα  1 για την αναγραφή του αριθμού βιβλιαρίου και του αριθμού μητρώου 

του κατόχου. 

 Σελίδα  2  για  την  αναγραφή  των  ατομικών  στοιχείων  του  κατόχου, 
επικόλληση της φωτογραφίας που σφραγίζεται με την ανάγλυφη σφραγίδα της 
Αρμόδιας Αρχής και την υπογραφή του κατόχου. Οι πιο πάνω ενδείξεις τυπώνονται 
και στην Αγγλική γλώσσα. 

 Σελίδα 3-4 για την αναγραφή οδηγιών χρήσιμων για τον ναυτικό. 
 Σελίδα 5 για την αναγραφή του πιστοποιητικού ναυτικής ικανότητας του 

κατόχου. 

 Σελίδα 6 για την αναγραφή επικεφαλίδας και ενδείξεως στην Ελληνική και 
Αγγλική γλώσσα για τις σελίδες που ακολουθούν. 

 Σελίδα   7-32   για   την   αναγραφή   των   πράξεων   ναυτολογήσεως   και 
απολύσεως. Κάθε σελίδα χρησιμοποιείται για την καταχώριση μιας μόνο πράξεως   
ναυτολογήσεως   και   της   αντίστοιχης   στη   ναυτολόγηση   αυτή απολύσεως. Οι 
σχετικές ενδείξεις εκτυπώνονται στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση, 
που για οποιοδήποτε λόγο οι πράξεις αυτές δεν έχουν καταχωρισθεί ή έχουν 
καταχωρισθεί λανθασμένες, η Αρμόδια Αρχή προβαίνει εις τις κατάλληλες 
καταχωρίσεις. 

 (6) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να διαφοροποιήσει την κατανομή και το 
περιεχόμενο    των    σελίδων    όπως    περιγράφονται    στην    προηγούμενη 
παράγραφο. 

 (7) Εφόσον παραστεί ανάγκη, όπως αναφέρεται πιο κάτω, να εκδοθεί αντίγραφο 
του Βιβλιαρίου ύστερα από αίτηση του ναυτικού, τίθεται στις σελίδες 1 και 2 με 
σφραγίδα, διαγωνίως η ένδειξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ και COPY. 

 (8)  Εάν  η  έκθεση  υγειονομικής  εξετάσεως  προβλέπει,  λόγω  κάποιας 
παθήσεώς του προς απογραφή, περιορισμένη δυνατότητα ναυτολογήσεως αυτού, 
τότε στις σελίδες 2 και 7—32 τίθεται διαγωνίως σφραγίδα: ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ 
ΝΑΥΤΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ......., στη συνέχεια 
αναγράφεται ο κλάδος προσωπικού ή η ειδικότητα (μηχανής ή γενικών υπηρεσιών ή 
κατωτέρου  μηχανής) που  μπορεί να ναυτολογηθεί σύμφωνα με την αντίστοιχη 
ένδειξη της παραπάνω εκθέσεως. Η ένδειξη τίθεται και στην Αγγλική γλώσσα. 

Αντικατάσταση 
σε περίπτωση 
απώλειας ή 
φθοράς. 

12.—(1) Σε περίπτωση που ο ναυτικός χάσει το Βιβλιάριό του ή το Βιβλιάριο   έχει   
υποστεί   τέτοιες   φθορές   που   να   μην   επιτρέπουν   την εξακρίβωση των 
στοιχείων ταυτότητας ή την καταχώριση των διάφορων 



εγγραφών επί του Βιβλιαρίου, κατόπιν αιτήσεως του εφοδιάζεται από την Αρμόδια 
Αρχή με νέο Βιβλιάριο, που φέρει την ένδειξη ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - COPY, όπως 
προβλέπεται παρά πάνω, και καταβάλλεται το ανάλογο τέλος, όπως αυτό 
καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή. 

 

(2)  Η απώλεια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε το Βιβλιάριο πρέπει 
να βεβαιώνονται από την Αρμόδια ή κάποια Προξενική Αρχή της Δημοκρατίας. Οι 
Αρχές αυτές μπορούν   να ζητήσουν από το ναυτικό όσα στοιχεία κρίνουν αναγκαία 
για να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχει δόλια απώλεια και ότι αυτή οφείλεται σε τυχαίο 
γεγονός, ανεξάρτητο από τη θέληση του ναυτικού. Σχετική γραπτή δήλωση 
υποβάλλεται από το ναυτικό μαζί με την αίτησή του για την αντικατάσταση του 
Βιβλιαρίου. 

 

(3) Όταν εκδίδεται αντίγραφο του Βιβλιαρίου γίνεται σχετική εγγραφή στη 
στήλη των παρατηρήσεων της μερίδας του ναυτικού στο Μητρώο Απογραφής με 
την αιτία και ημερομηνία εκδόσεως του αντιγράφου. 

 

13.   Νέο   Βιβλιάριο   Ταυτότητας   και   Ναυτικής   Υπηρεσίας   Ναυτικού 
εκδίδεται όταν το εν χρήσει συμπληρωθεί κανονικά. Στην περίπτωση αυτή το 
Βιβλιάριο που αντικαθίσταται, παραμένει στην κατοχή του ναυτικού. 

Έκδοση 
νέου 
Βιβλιαρίου. 

14.—(1) Τα Βιβλιάρια Ταυτότητας και Ναυτικής Υπηρεσίας Ναυτικού 
εκτυπώνονται με δαπάνη και φροντίδα της Δημοκρατίας, διατίθενται δε από την 
Αρμόδια Αρχή επί πληρωμή ενός ποσού καθοριζομένου από αυτή. 

Εκτύπωση 
και διάθεση 
Βιβλιαρίων. 

(2)   Η   από   άλλο   πρόσωπο   ανατύπωση   ή   διάθεση   των   Βιβλιαρίων 
Ταυτότητας και Ναυτικής Υπηρεσίας Ναυτικού δεν επιτρέπεται. Παράβαση της 
διατάξεως αυτής συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι χιλίων 
λιρών. 

 

15.—(1) Ο προτιθέμενος να απογραφεί ως ναυτικός πρέπει να καταθέσει στην 
Αρμόδια Αρχή ειδικό έντυπο αιτήσεως συνοδευόμενο από τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά : 

Αίτηση προς 

έκδοση 

Βιβλιαρίου και 
απαιτούμενα 

δικαιολογητικά. 
(α) Πιστοποιημένο αντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες 

αναγράφονται τα στοιχεία του ναυτικού, από τα οποία προκύπτει η ταυτότητά 

του. 

(β) Πιστοποιητικό ιατρικής εξετάσεως από την οποία να προκύπτει ότι είναι  

σωματικά  και  πνευματικά   ικανός  για  να  απογραφεί   ως ναυτικός. 

 

(γ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.  

(δ) Την αξία του εντύπου του Βιβλιαρίου, που ορίζεται από την Αρμόδια Αρχή.  

(ε) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ή βεβαίωση από τον πλοίαρχο, την 

εταιρεία ή τον προηγούμενο εργοδότη αναφορικά με το χαρακτήρα του 

ναυτικού. 

 

(2) Ο προς απογραφή πρέπει να γνωρίζει κολύμβηση. Την ικανότητα αυτή θα 
βεβαιώνει ο υποψήφιος ναυτικός στην αίτηση. 

 

(3)    Εάν ο αιτητής είναι ηλικίας μικρότερης των δεκαοκτώ (18) ετών 
συμπληρωμένων, πρέπει να καταθέσει επίσης και γραπτή συναίνεση του κατά νόμο 
κηδεμόνα του. 

 

(4) Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται εάν ο υποψήφιος προς απογραφή έχει  
εφοδιαστεί  κατά  το παρελθόν  με  άλλο  Βιβλιάριο  Ταυτότητας  και Ναυτικής 
Υπηρεσίας Ναυτικού. 

 

(5)   Η Αρμόδια Αρχή βεβαιώνεται από έρευνα στο Μητρώο Απογραφής 
Ναυτικών ότι ο αιτητής απογράφεται για πρώτη φορά. 

 



Άρνηση 
της Αρμόδιας 
Αρχής προς 
έκδοση 
Βιβλιαρίου. 

16.—(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να απορρίψει την αίτηση προς έκδοση 
Βιβλιαρίου, εάν ο υποψήφιος προς απογραφή έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση πέραν 
των έξι μηνών ή για λαθρεμπορία, κλοπή, απάτη, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών ή 
εάν για οποιοδήποτε άλλο λόγο κριθεί ακατάλληλος προς απογραφή. 

 (2) Σε περίπτωση αρνήσεως της Αρμόδιας Αρχής προς έκδοση Βιβλιαρίου, η    
απόφαση,    δεόντως    αιτιολογημένη,    κοινοποιείται    εγγράφως    στον 
ενδιαφερόμενο, ο    οποίος έχει το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε   
ημερών   από   της   κοινοποιήσεως   της   αποφάσεως,   να   ζητήσει επανεξέταση 
της αιτήσεώς του και διεξαγωγή έρευνας. 

 (3)   Η   έρευνα  αυτή  διεξάγεται  από  δύο   επιθεωρητές  του  Τμήματος 
Εμπορικής Ναυτιλίας, που ορίζονται προς τούτο από το Διευθυντή του Τμήματος 
αυτού. Μετά το πέρας της έρευνας, οι επιθεωρητές συντάσσουν το πόρισμά τους και 
το υποβάλλουν στην Αρμόδια Αρχή, η οποία αποφασίζει επί της αιτήσεως προς 
επανεξέταση. 

 ΜΕΡΟΣ IV — ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Έκδοση 
Κανονισμών. 

17.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς προς 
ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο, κατά τον παρόντα Νόμο, χρειάζεται ή 
είναι δεκτικό καθορισμού. 

 (2) Οι   κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται ενώπιον 
της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψή 
τους, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την ημέρα της κατάθεσής τους. Αν η 
Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή   η   προθεσμία   των   
εξήντα   ημερών   περάσει   άπρακτη,   οι   Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσιεύσεώς 
τους. 

Κατάργηση. 
4 του 1963 
33 του 1965 
69 του 1968 
25 του 1969 
24 του 1976 
85 του 1984 
103(Ι) του 1997. 

18. Με τον παρόντα Νόμο καταργείται το άρθρο 105 των περί Εμπορικής 
Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμων του 1963 έως το 1997. 

Επιφύλαξη. 19. Το Ναυτικό Μητρώο, το τηρούμενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 των 
περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόμων του 1963 έως το 1997, 
που καταργείται με τον παρόντα Νόμο, θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρις ότου 
ολοκληρωθεί η μεταγραφή όλων των καταχωρημένων εις αυτό στοιχείων στο κατά  
τις διατάξεις του άρθρου 5  του  παρόντος  Νόμου τηρούμενο Μητρώο Ναυτικής 
Απογραφής. 

 


