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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ) ΝΟΜΟ  

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

107(Ι) του 2000. 

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

(Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση 

Πιστοποιητικών) 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 (Ιατρική Εξέταση 

Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμοι του 2000 και 2014. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 τροποποιείται με την προσθήκη σε αυτό, στην 

κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 

ορισμών τους:  

 

  

 «“Κατευθυντήριες Γραμμές του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 

για την ιατρική εξέταση των ναυτικών” σημαίνει τις κατευθυντήριες 

γραμμές που επισυνάπτονται στην  Εγκύκλιο  STCW.7/Circ 19 του 

Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 
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2013∙ 

 

 

 

 

 

6(ΙΙΙ) του 2012. 

“Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας του 2006” σημαίνει τη Διεθνή 

Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (ΣΝΕ) της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας (ΔΟΕ), η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη στις 23 

Φεβρουαρίου 2006 και κυρώθηκε με τον περί  της Διεθνούς 

Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006 (Κυρωτικό) και περί 

Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2012∙». 

  

Αντικατάσταση 

του άρθρου 7 

του βασικού 

νόμου. 

3. To άρθρο 7 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

νέο άρθρο 7:    

 

 «7.  Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 5 και 6, η Αρμόδια 

Αρχή δύναται να επιτρέψει σε ναυτικό να εργαστεί χωρίς την 

κατοχή έγκυρου ιατρικού πιστοποιητικού στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

   

 (α) Σε επείγουσες περιπτώσεις, μέχρι τον επόμενο λιμένα 

προσέγγισης, όπου ο ναυτικός μπορεί να αποκτήσει ιατρικό 

πιστοποιητικό, υπό τις προϋποθέσεις ότι: 

    

  (i) ο ναυτικός κατέχει ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο έληξε 
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πρόσφατα. και  

    

  (ii) η περίοδος της εργασίας του χωρίς έγκυρο ιατρικό 

πιστοποιητικό, δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από 

την  ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού, ή 

   

 (β) σε περίπτωση που το ιατρικό πιστοποιητικό λήξει κατά τη  

διάρκεια ταξιδιού, αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τον 

επόμενο λιμένα προσέγγισης όπου ο ναυτικός μπορεί να 

αποκτήσει  ιατρικό πιστοποιητικό, υπό την προϋπόθεση ότι η 

περίοδος εργασίας χωρίς έγκυρο ιατρικό πιστοποιητικό, δεν 

υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία λήξης 

του πιστοποιητικού.». 

  

Διαγραφή του 

άρθρου 8  του 

βασικού νόμου. 

4.  Το  άρθρο 8 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

 

 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 10 

του βασικού 

νόμου. 

5. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο 

(6): 

 «  (6) Παράβαση της κατά το προηγούμενο εδάφιο υποχρέωσης, 
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συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή μέχρι διακόσια 

ευρώ (€200) και με τη διαγραφή του ιατρού από τον κατάλογο 

των εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή ιατρών.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 11 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 11 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο 

(2): 

  

.  «  (2)  Κατά τον καθορισμό των ιατρικών αυτών προτύπων θα 

λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές διατάξεις της Σύμβασης 

STCW, του Κώδικα STCW και της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 

του 2006 (ΣΝΕ 2006) και οι Κατευθυντήριες Γραμμές του 

Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για την ιατρική εξέταση των 

ναυτικών.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 13 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 13 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή 

του εδαφίου (3) αυτού. 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 17 

8. Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο 
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του βασικού 

νόμου. 

(4): 

  «  (4) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) ή (2) του 

άρθρου αυτού συνιστά αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική 

ποινή μέχρι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) και με τη διαγραφή 

του ιατρού από τον κατάλογο των εγκεκριμένων από την 

αρμόδια αρχή ιατρών.». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 18 

του βασικού 

νόμου. 

 

9. Το άρθρο 18 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «του οποίου 

τα πιστοποιητικά αναγνωρίζονται δυνάμει των διατάξεων του 

άρθρου 45 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και 

Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμου του 

2000» (έβδομη, όγδοη και ένατη γραμμή), με τη φράση «που 

επιβεβαιώθηκε από την Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας του 

Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) ότι έχει κοινοποιήσει 

πληροφορίες οι οποίες αποδεικνύουν την πλήρη και εξ ολοκλήρου 

εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της Σύμβασης STCW». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 22 

του βασικού 

νόμου. 

10. Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «από εκατό 

μέχρι πέντε χιλιάδες (5000) λίρες» (τέταρτη γραμμή) με τις λέξεις 

«από διακόσια ευρώ (€200) μέχρι οχτώ χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
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(€8.500)». 

  

Τροποποίηση 

του άρθρου 23 

του βασικού 

νόμου. 

11. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την 

αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, των λέξεων «μέχρι πέντε 

χιλιάδων (5000) λιρών» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «μέχρι οχτώ 

χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€8.500)». 

 

 

 

  

 

 

 


