
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ  

ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2004 

 

 
 

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

EE: L 326, 

13.12.2003, σ. 28. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το ΄Αρθρο 1(1) και (3) της πράξης της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2003/103/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 

2003, περί τροποποιήσεως της οδηγίας 2001/25/ΕΚ για το ελάχιστο 

επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών», 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός τίτλος. 

 

 

109(Ι) του 2000 

168(Ι) του 2004. 

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

(΄Εκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2005 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί Εμπορικής Ναυτιλίας (΄Εκδοση και Αναγνώριση 

Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμους του 2000 και 2004 

(οι οποίοι στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

Εμπορικής Ναυτιλίας (΄Εκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και 

Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμοι του 2000 μέχρι 2005. 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 36 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 36 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(1) Η Αρμόδια Αρχή εκδίδει - 
  
  (α) πιστοποιητικά σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι/2 

παράγραφος 1 της Σύμβασης STCW,  και 
   
  (β) αποδεικτικά έγγραφα εκπαίδευσης κατά τον 

καθορισμένο από αυτήν τύπο και, τηρουμένων των 
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αναλογιών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι/2 

παράγραφος 1 της Σύμβασης STCW, 
   
  λαμβανομένων υπόψη των παραλλαγών που επιτρέπονται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/2 του Κώδικα 

STCW και εφόσον ικανοποιούνται όλες οι προς τούτο 

προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα Νόμο και 

καταβληθεί το τυχόν προβλεπόμενο καθορισμένο τέλος.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 40 του 

βασικού νόμου. 

3.  Το άρθρο 40 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

στο τέλος αυτού της ακόλουθης νέας πρότασης: 

  
 «Οι θεωρήσεις των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Μέρους αυτού για τους πλοίαρχους, 

αξιωματικούς και χειριστές ραδιοεπικοινωνιών εκδίδονται 

σύμφωνα με το άρθρο VI, παράγραφος 2 της Σύμβασης 

STCW.». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 45 του 

βασικού νόμου. 

4.  Το άρθρο 45 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού  με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  
 «(1)  Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει σε ναυτικό, ο 

οποίος κατέχει πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τρίτο κράτος ή 

με την έγκριση τρίτου κράτους, να υπηρετεί σε πλοίο που 

φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι 

υφίσταται σε ισχύ, κατά τα διαλαμβανόμενα στο ΄Αρθρο 18(3) 

της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ, απόφαση αναγνώρισης του 

προαναφερόμενου πιστοποιητικού.». 
  
Κατάργηση του 

Παραρτήματος του 

βασικού νόμου. 

Πίνακας. 

5.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την κατάργηση του 

Παραρτήματος το κείμενο του οποίου παρατίθεται στον  Πίνακα του 

βασικού νόμου. 
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Δ11(ξξ)/ΕΕ/ΔΛ20050329/104/ΣΠΧ 
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