
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ   

(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 

 

 Για σκοπούς - 

 

(α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 

«Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2002 

για την τροποποίηση της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου 

σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων» (ΕΕ L 254 της 23.9.2002, σ. 

1),  

 

(β) εναρμόνισης με το Άρθρο 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 για 

την τροποποίηση των oδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και 

την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία» (EE L 324 της 

29.11.2002, σ. 53),  

 

(γ) ορθότερης εναρμόνισης με τα Άρθρα 5(1) και (2) και 14(4) της 

πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο  «Οδηγία 96/98/ΕΚ 

του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τον 

εξοπλισμό πλοίων» (EE L 46 της 17.2.1997, σ. 25),  

 

(δ) συμβατότητας με τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο με βάση την οποία το πεδίο εφαρμογής των 

αναφερομένων στις υποπαραγράφους (α) και (γ) πράξεων της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας διευρύνθηκε για να καλύπτει όχι μόνο τα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά όλα τα συμβαλλόμενα 

μέρη στην προαναφερόμενη Συμφωνία, και  

 

   (ε) τροποποίησης του βασικού νόμου με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή αυτού και των δυνάμει αυτού 

εκδιδόμενων Κανονισμών και διαταγμάτων, 
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Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

55(Ι) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας 

(Εξοπλισμός Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα 

διαβάζεται μαζί με τον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός 

Πλοίων) Νόμο του 2002 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται 

μαζί ως οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εξοπλισμός Πλοίων) Νόμοι 

του 2002 και 2004.  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   (α) με τη μετατροπή του υφιστάμενου κειμένου του άρθρου 2 σε 

 εδάφιο (1). 

 

   (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1), των ορισμών των όρων 

«Κοινότητα», «κράτος μέλος» και «Σύμβαση SOLAS» με τους 

ακόλουθους νέους ορισμούς, αντίστοιχα:  

 

 « <Κοινότητα> σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα 

υπόλοιπα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό 

Οικονομικό Χώρο. 

 

 <κράτος μέλος> σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος που είναι συμβαλλόμενο 

μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Χώρο. 

  

77 του 1985 

32 του 1989 

24 (III) του 1997 

 <Σύμβαση SOLAS> σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί ασφαλείας 

της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα του 1974 (SOLAS), η οποία 

κυρώθηκε με τους περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφαλείας 
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10 (ΙΙΙ) του 2001. 

 
της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικούς) και περί 

Συναφών Θεμάτων Νόμους του 1985 έως 2001, ως η Σύμβαση 

αυτή έχει στην εκάστοτε ενημερωμένη έκδοσή της, το κείμενο της 

οποίας έκδοσης είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής 

Ναυτιλίας και στο οποίο θα έχει πρόσβαση το κοινό·»·  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   (γ) με την αντικατάσταση στον ορισμό του όρου «πρότυπα 

δοκιμής» στο εδάφιο (1), της φράσης «τα οποία ισχύουν κατά 

την 1η Ιανουαρίου 1999 και», με τη φράση «ως έχουν στην 

εκάστοτε ενημερωμένη έκδοσή τους και τα οποία»·  

 
   (δ) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου ορισμού του όρου 

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο»: 

  

  « <Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο> σημαίνει τη 

Συμφωνία η οποία υπογράφτηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 

1992, ως εκάστοτε τροποποιείται.». 

     

   (ε) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 

 

 « (2) Οι συμβάσεις και τα πρότυπα δοκιμών που αναφέρονται 

στους ορισμούς των όρων «διεθνείς συμβάσεις», «πρότυπα 

δοκιμών» και «Σύμβαση SOLAS», στο εδάφιο (1), τελούν υπό την 

επιφύλαξη οποιωνδήποτε μέτρων λαμβάνονται κατ΄εφαρμογή του 

άρθρου 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή 

ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία 

(COSS)» (EE L 324 της 29.11.2002, σ.1), ως εκάστοτε 

τροποποιείται.». 
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Τροποποίηση 

του άρθρου 6 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

   (α) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) (πρώτη γραμμή), της 

φράσης «Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 

Α», με τη φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 

εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου και των διατάξεων των 

άρθρων 8, 14, 15 και 16, ο εξοπλισμός που αναφέρεται στο 

Μέρος 1 του Παραρτήματος Α». 
 

   (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2),της φράσης «που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α.» (τέταρτη γραμμή), με τη 

φράση «που αναφέρονται στο Μέρος 1 του Παραρτήματος 

Α.». 

 

   (γ) με την αντικατάσταση της φράσης «Παράρτημα Α.», στους 

πλαγιότιτλους των εδαφίων (1) και (2), με τη φράση 

«Παράρτημα Α, Μέρος 1.». 

  

   (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «(3) Οποιοσδήποτε από τους εξοπλισμούς που καθορίζονται 

εκάστοτε με γνωστοποίηση μπορεί – 

 

   (α) να διατίθεται στην αγορά, και 

 

   (β) να τοποθετείται ή εγκαθίσταται σε κυπριακό και κοινοτικό 

πλοίο, του  οποίου τα πιστοποιητικά  εκδίδονται,  σύμφωνα με  
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  τις διεθνείς συμβάσεις, από την Αρμόδια Αρχή ή για 

λογαριασμό της ή από ή για λογαριασμό αρμόδιας αρχής, 

άλλου κράτους μέλους, 

 

για χρονική περίοδο που καθορίζεται εκάστοτε με γνωστοποίηση.».  

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

4. Το εδάφιο (4) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της λέξης «Νόμου» (τέταρτη γραμμή), με τη λέξη 

«άρθρου». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 20 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (4), του ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 

 

 «(5) Διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο, σε περίπτωση καταδίκης, 

με φυλάκιση μέχρι τριών ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι επτά 

χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές, ο κατασκευαστής 

εξοπλισμού πλοίων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο 

τοποθετεί Σήμα ή αριθμό αναγνώρισης κοινοποιημένου 

οργανισμού κατά παράβαση του άρθρου 11.». 

  

Τροποποίηση 

άρθρου 21 του 

βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (2) του άρθρου 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

την αντικατάσταση της φράσης «και τίθενται σε ισχύ από την ημέρα 

της δημοσίευσής τους.» (έκτη γραμμή) με τη φράση «και, εκτός αν 

προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά, τίθενται σε ισχύ από την ημέρα 

της δημοσίευσής τους.». 

  

Αντικατάσταση 

άρθρου 22 του 

βασικού νόμου. 

7. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο: 
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 «Τροποποίηση 

Παραρτημάτων 

του παρόντος 

Νόμου και 

Παραρτημάτων 

Κανονισμών. 

22.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί με 

διάταγμα οποιοδήποτε Παράρτημα του παρόντος 

Νόμου και οποιοδήποτε Παράρτημα των δυνάμει του 

παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών. 

 

(2) Έκαστο διάταγμα, το οποίο εκδίδεται από τον 

Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (1), δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, εκτός αν 

προβλέπεται σε αυτό διαφορετικά, τίθεται σε ισχύ 

από την ημέρα της δημοσίευσής του.». 

  

Αντικατάσταση 

του 

Παραρτήματος Α 

του βασικού  

νόμου.  

Πίνακας. 

8. Το Παράρτημα Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το νέο 

Παράρτημα Α το οποίο παρατίθεται στον Πίνακα του παρόντος 

Νόμου. 

  

Έναρξη της 

ισχύος του  

παρόντος 

Νόμου. 

9. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 
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