
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

(ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ)  

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2004 

 
 

 
Επίσημη 

Εφημερίδα  

της EE: L 326, 

13.12.2003, 

σ. 28. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το ΄Αρθρο 1(2) 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. 

 

 

105(Ι) του 2000 

162(Ι) του 2004. 

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

(Ασφαλής Επάνδρωση, Ώρες Εργασίας και Τήρηση Φυλακής) 

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

περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ασφαλής Επάνδρωση, Ώρες Εργασίας 

και Τήρηση Φυλακής)  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 

(Ασφαλής Επάνδρωση, Ώρες Εργασίας και Τήρηση Φυλακής) Νόμοι 

του 2000 μέχρι 2005. 
  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

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

   
  (α) με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος του ορισμού του 

όρου «κοινοτική οδηγία» και την προσθήκη αμέσως μετά 

τη φράση «εκπαίδευσης των ναυτικών (EE L 136 της 

18.5.2001, σελ. 17)» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) της 

φράσης «,όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται»· 
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  (β) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 

ακόλουθου νέου ορισμού του όρου «Σύμβαση SOLAS»: 
   
  

 

 

 

 

77 του 1985 

32 του 1989 

24(ΙΙΙ) του 1997 

10(ΙΙΙ) του 2001 

52(ΙΙΙ) του 2004. 

««Σύμβαση SOLAS» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση 

περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη 

Θάλασσα του 1974, η οποία κυρώθηκε με τους περί 

της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της 

Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικούς) και 

περί Συναφών Θεμάτων Νόμους του 1985 έως 

2004, καθώς και τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτής 

της Σύμβασης·». 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 14 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  
  (α) με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου «Κοινή γλώσσα ή 

γλώσσα εργασίας.» με τον πλαγιότιτλο «Επικοινωνία.»· 

και 
   
  (β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (6) αυτού, της φράσης 

«,είτε σε κοινή γλώσσα είτε στην γλώσσα των αρχών 

αυτών.» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή) με τη φράση «και 

ότι η εν λόγω επικοινωνία διενεργείται σύμφωνα με το 

Κεφάλαιο V, Κανονισμός 14, παράγραφος 4 της Σύμβασης 

SOLAS.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 43 

του βασικού 

νόμου. 

4.  Το εδάφιο (3) του άρθρου 43 του βασικού νόμου τροποποιείται με 

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

της δημοσίευσής τους.» (έκτη και έβδομη γραμμή) με τη φράση «και 

τίθενται σε ισχύ, εκτός αν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά, από 

την ημέρα της δημοσίευσής τους.». 
/ΕΠ. 
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