
 

 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΠΟΙΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 
 

 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 
  
 «Οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001, σχετικά με το ελάχιστο 

επίπεδο της εκπαίδευσης των ναυτικών» (EE L 136 της 

18.5.2001, σ. 17), σ’ ότι αφορά το άρθρο 8(4) της Οδηγίας 

αυτής,  
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

106 (Ι) του 2000 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής 

Ναυτιλίας (Ποινική και Πειθαρχική Ευθύνη των Ναυτικών, 

Αναστολή ή Ακύρωση Πιστοποιητικών) (Τροποποιητικός) 

Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί 

Εμπορικής Ναυτιλίας (Ποινική και Πειθαρχική Ευθύνη των 

Ναυτικών, Αναστολή ή Ακύρωση Πιστοποιητικών) Νόμο του 

2000 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

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

αναφέρονται μαζί ως οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ποινική 

και Πειθαρχική Ευθύνη των Ναυτικών, Αναστολή ή Ακύρωση 

Πιστοποιητικών) Νόμοι του 2000 και 2004. 
  
Τροποποίηση  

του άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη των ακόλουθων νέων όρων και της ερμηνείας 

τους, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά: 

 
 

105(Ι) του 2000 

.......   του 2004. 

 «‘εταιρεία’ έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό 

από το άρθρο 2 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ασφαλής 

Επάνδρωση, Ώρες Εργασίας και Τήρηση Φυλακής) 

Νόμων του 2000 και 2004· 
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‘κράτος μέλος’ σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και Συμβαλλόμενο Μέρος στη Συμφωνία για τον 

Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο 

Οπόρτο την 2η Μαΐου 1992, όπως αυτή εκάστοτε 

τροποποιείται· 
  
 

 

 ‘Σύμβαση STCW’ έχει την έννοια που αποδίδεται στον 

όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Εμπορικής Ναυτιλίας 

(Ασφαλής Επάνδρωση, Ώρες Εργασίας και Τήρηση 

Φυλακής) Νόμων του 2000 και 2004   ». 
  
Τροποποίηση του 

βασικού νόμου  

με την προσθήκη 

νέου άρθρου 

22Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 22 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 22A: 

  «22Α. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εταιρεία ή 

πρόσωπο θεωρείται με βάση σαφείς ενδείξεις ως 

υπεύθυνο ή γνώστης οποιασδήποτε εμφανούς μη 

συμμόρφωσης προς τα άρθρα 21 ή 22, η Αρμόδια Αρχή 

συνεργάζεται με οποιοδήποτε κράτος μέλος ή 

Συμβαλλόμενο Μέρος της Σύμβασης STCW, το οποίο 

ενημερώνεται για την πρόθεση της Δημοκρατίας να 

κινήσει δικαστικές διαδικασίες στο πλαίσιο της 

δικαιοδοσίας της.». 
  
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

4. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που ορίζει 

ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων με Γνωστοποίηση του 

που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Δημοκρατίας. 
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