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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ  Ι 
 

 

Αριθμός 4794 Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020 745 

      

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 186(Ι) του 2020                                 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΝΗΟΛΟΓΗΣΙΣ, ΠΩΛΗΣΙΣ 
 ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΙΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 2005 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

45 του 1963 
32 του 1965 
82 του 1968 
62 του 1973 

102 του 1973 
42 του 1979 
25 του 1980 
14 του 1982 
57 του 1986 
64 του 1987 

28(Ι) του 1995 
37(Ι) του 1996 

138(Ι) του 2003 
169(I) του 2004 

108(Ι) του 2005. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και 
Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμους του 1963 έως 2005 
(που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) 
Νόμοι του 1963 έως 2020. 

 



746 

 
  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

  

 (α) Με τη διαγραφή, στο εδάφιο (1) αυτού, του όρου «Υπουργός» και του ορισμού αυτού, 
καθώς και την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων 
και των ορισμών αυτών: 

   

  «“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και 
περιλαμβάνει τον εκτελούντα χρέη Γενικού Διευθυντή Υφυπουργείου Ναυτιλίας και τους 
εξουσιοδοτημένους από το Γενικό Διευθυντή λειτουργούς του Υφυπουργείου Ναυτιλίας˙ 

   

 
 

123(Ι) του 2017. 
 

 “Υφυπουργείο Ναυτιλίας” ή “Υφυπουργείο” σημαίνει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που 
ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου 
Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών 
Θεμάτων Νόμου∙ 

   

 
 

 
 

 “Υφυπουργός Ναυτιλίας” ή “Υφυπουργός” σημαίνει τον Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω 
Προέδρω, που διορίζεται και ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του ανατίθενται, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί 
Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμο.»∙ και 

   

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

   

  «(3)(α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), όπου στο κείμενο του βασικού νόμου 
απαντά η λέξη «Υπουργός», σε οποιονδήποτε γραμματικό τύπο, αυτή αντικαθίσταται από 
τη λέξη “Υφυπουργός” στον κατάλληλο γραμματικό τύπο. 

    

  (β) Τα άρθρα 7, 8(1), 8(1)(γ), 8(2), 11(2), 23(2), 23Δ(1), 23Μ(1)(γ), 23Ξ(1), 23Ξ(2), 
23Π(1), 23Π(2), 23Σ(3), 47(2), 47(3)(β), 47(3)(γ)(ι), 47(3)(γ)(ιι), 47(3)(δ), 47(5), 47(6), 47(7), 
53(2) του βασικού νόμου τροποποιούνται με την αντικατάσταση σε αυτά των λέξεων “ο 
Υπουργός”, όπου αυτές απαντούν, σε οποιονδήποτε γραμματικό τύπο, με τις λέξεις 
“Νηολογούσα Αρχή” στον κατάλληλο γραμματικό τύπο.». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με 
το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  

  «(1) Ο Γενικός Διευθυντής ασκεί καθήκοντα Νηολογούσας Αρχής, για σκοπούς νηολόγησης 
πλοίων, καθώς και άλλες αρμοδιότητες οι οποίες έχουν παραχωρηθεί στη Νηολογούσα Αρχή, 
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου εν ισχύι νόμου.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 6Α 
του βασικού 
νόμου.  

4. Το άρθρο 6Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  

 (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον ακόλουθο πλαγιότιτλο: 

   

   «Εξουσία Υφυπουργού για άρση της εθνικότητας κυπριακού πλοίου.»∙ και 

  

 (β) με την αντικατάσταση, αμέσως μετά την παράγραφο (γ) αυτού, της φράσης «διατάξη, 
αφού ακολουθηθή η καθοριζόμενη διαδικασία, την άρσιν της Κυπριακής εθνικότητος του 
πλοίου και την εκ του Νηολογίου διαγραφή αυτού.» με τη φράση «διατάξει, με απόφασή 
του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, την άρση της 
κυπριακής εθνικότητας του πλοίου και τη διαγραφή του από το κυπριακό νηολόγιο:». 

   

Τροποποίηση  
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού. 

  



747 

 
 
 

Διαγραφή του 
άρθρου 20 του 
βασικού νόμου. 

6. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 32 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου 
αυτού ως εδαφίου (1) και την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 7.   

  «(2) Η Νηολογούσα Αρχή δύναται επίσης να καταχωρίσει στο νηολόγιο εξάλειψη 
εγγεγραμμένης υποθήκης, δυνάμει του εδαφίου (1), με την προσκόμιση ξεχωριστού εγγράφου 
εξάλειψης υποθήκης ή συναίνεσης εξάλειψης υποθήκης, δεόντως εκτελεσμένης και θεωρημένης.». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 33 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 33 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου 
αυτού ως εδαφίου (1) και την προσθήκη, αμέσως μετά, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

   

  «(2) Πριν από την καταχώριση υποθήκης επί κυπριακού πλοίου στο οποίο είναι ήδη 
εγγεγραμμένη μία ή περισσότερες υποθήκες πρέπει να προσκομιστεί στη Νηολογούσα Αρχή η 
συναίνεση όλων των εγγεγραμμένων ενυπόθηκων δανειστών, εκτός από την περίπτωση που 
εγγεγραμμένος ενυπόθηκος δανειστής είναι ίδιος με τον ενυπόθηκο δανειστή της υποθήκης που 
πρόκειται να καταχωρισθεί επί του πλοίου.». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 47 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 47 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (α) του 
εδαφίου (3) αυτού. 
 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 54Α 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το εδάφιο (1) του άρθρου 54Α του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά την παράγραφο (στ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

   

   «(ζ) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29, το  πλοίο πωληθεί μετά από διάταγμα Δικαστηρίου 
που διατάσσει την πώληση του πλοίου ή μεριδίου αυτού και σε τέτοια περίπτωση είτε η 
κυριότητα του πλοίου περιέλθει σε μη νομιμοποιούμενο πρόσωπο είτε σε πρόσωπο που 
προτίθεται να το νηολογήσει σε αλλοδαπό νηολόγιο.». 

   

Τροποποίηση  
του άρθρου 54Β 
του βασικού 
νόμου. 

11.  Το άρθρο 54Β του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην παράγραφο (δ) του 
εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «θεωρημένο» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 32». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 54Γ 
του βασικού 
νόμου. 

12.  Το άρθρο 54Γ του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του 
εδαφίου (1) αυτού, αμέσως μετά τη λέξη «θεωρημένο» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 32». 

 


