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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ) ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει
ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
108(Ι)/2000.

1. Ο παρών νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας
(Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής)
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί
Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής
Απογραφής) Νόμο του 2000 (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 (Απογραφή των
Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) Νόμοι του 2000 και
2012.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την
αντικατάσταση από τον ορισμό του όρου "Σύμβαση STCW" της
φράσης «εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία.» (έβδομη και όγδοη
γραμμή) με τη φράση «έχει στην ενημερωμένη έκδοσή της∙».

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

3. Το εδάφιο (5) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με
την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «με χρηματική ποινή μέχρι
χιλίων λιρών.» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «με χρηματική ποινή
μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€2000).».

Αντικατάσταση 4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο
του άρθρου 6 νέο άρθρο 6:
του βασικού
νόμου.
«6.(1) Στο Μητρώο εγγράφονται ναυτικοί υγιείς και σωματικά
ικανοί για ναυτική εργασία, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει
τουλάχιστο το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους και οι οποίοι
ακολούθως εφοδιάζονται με Βιβλιάριο Ταυτότητας και Ναυτικής
Υπηρεσίας Ναυτικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 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.».
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Τροποποίηση
του άρθρου 11
του βασικού
νόμου.
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5 . Το εδάφιο (5) του άρθρου 11 του βασικού νόμου τροποποιείται
ως ακολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση της ακόλουθης παραγράφου αυτού,
«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.» (τέταρτη έως έβδομη γραμμή) με την ακόλουθη
παράγραφο:
«Σελίδα 2, για την αναγραφή των ατομικών στοιχείων του
κατόχου και τοποθέτηση της φωτογραφίας. Οι πιο πάνω
ενδείξεις τυπώνονται και στην Αγγλική γλώσσα.».
(β)

με την αντικατάσταση της ακόλουθης παραγράφου αυτού,
«Σελίδα 3-4 για την αναγραφή οδηγιών χρήσιμων για τον
ναυτικό.» (όγδοη γραμμή) με τις ακόλουθες παραγράφους:
«Σελίδα 3, για την υπογραφή του κατόχου και της σφραγίδας της
Αρμόδιας Αρχής.
Σελίδα 4, για την αναγραφή οδηγιών χρήσιμων για το ναυτικό
στην Ελληνική γλώσσα.». και

(γ) με την αντικατάσταση της ακόλουθης παραγράφου αυτού,
«Σελίδα 5 για την αναγραφή του πιστοποιητικού ναυτικής
ικανότητας του κατόχου.» (ένατη και δέκατη γραμμή) με την
ακόλουθη παράγραφο:
Τροποποίηση
του άρθρου 14
του βασικού
νόμου.

«Σελίδα 5, για την αναγραφή οδηγιών χρήσιμων για το ναυτικό
στην Αγγλική γλώσσα.».

6. Το εδάφιο (2) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται
με την αντικατάσταση από αυτό της φράσης «με χρηματική ποινή
μέχρι χιλίων λιρών.» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «με
Αντικατάσταση χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€2000).».
του άρθρου 15
του βασικού
7. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το
νόμου.
ακόλουθο νέο άρθρο 15:
«15.- (1) Η Εταιρεία πρέπει να καταθέσει στην Αρμόδια Αρχή ειδικό
έντυπο αιτήσεως συνοδευόμενο από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
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(α) Αντίγραφο των σελίδων του διαβατηρίου στις οποίες
αναγράφονται τα στοιχεία του ναυτικού, από τα οποία προκύπτει η
ταυτότητα του.
(β) Αντίγραφο πιστοποιητικού ιατρικής εξέτασης από την οποία
προκύπτει ότι είναι σωματικά και πνευματικά ικανός για να
απογραφεί ως ναυτικός.
(γ) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
(δ) Την αξία του εντύπου του Βιβλιαρίου
Αρμόδια Αρχή.

που ορίζεται από την

(ε) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ή βεβαίωση από τον πλοίαρχο ,
την εταιρεία ή τον προηγούμενο εργοδότη, αναφορικά με το
χαρακτήρα του ναυτικού.
(2) Κατ’ εξαίρεση των προνοιών του εδαφίου (1)
ναυτικός,
μόνιμος κάτοικος Κύπρου που επιθυμεί να απογραφεί, δύναται να
υποβάλει
αίτηση
αυτοπροσώπως
στην
Αρμόδια
Αρχή,
προσκομίζοντας τα ακόλουθα πιστοποιητικά:
(α) Διαβατήριο ή Ταυτότητα σε ισχύ, από τα οποία προκύπτει
ταυτότητά του.

η

(β) Πιστοποιητικό ιατρικής εξέτασης από την οποία 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.
(3) Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται κατά πόσο ο υποψήφιος
προς απογραφή έχει εφοδιαστεί κατά το παρελθόν με άλλο Βιβλιάριο
Ταυτότητας και Ναυτικής Υπηρεσίας Ναυτικού.
(4) Η Αρμόδια Αρχή βεβαιώνει, από έρευνα στο Μητρώο Απογραφής
Ναυτικών, ότι ο εν λόγω αιτητής απογράφεται για πρώτη φορά.
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(5) Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο εδάφιο (1)
του παρόντος άρθρου, είναι δυνατό να υποβληθούν από την Εταιρεία
σε ηλεκτρονική μορφή κατά τρόπο που καθορίζεται από την Αρμόδια
Αρχή.».

Κατάργηση
του άρθρου 19
του βασικού
νόμου.

8.

ΜΚΝ/ΘΒ/ΜΓ
(23.01.053.067-2012)

Το άρθρο 19 του βασικού νόμου καταργείται.

