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Κυπριακό Βραβείο Ναυτιλίας 
 

Κανονισμοί 
 

 
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να εγκρίνει την καθιέρωση του 

Κυπριακού Βραβείου Ναυτιλίας με σκοπό την προβολή και την παραπέρα 
ανάπτυξη της κυπριακής εμπορικής ναυτιλίας.   

 
(2) Το βραβείο που εκάστοτε θα απονέμεται σύμφωνα με τους παρόντες 

Κανονισμούς θα είναι ένα από τα  πιο κάτω: 
 

Βραβείο Προσωπικότητας της Κυπριακής Ναυτιλίας 
ή 

Βραβείο Ανάπτυξης της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας 
 
 
Β. ΣΚΟΠΟΙ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
(1) Ο σκοπός της καθιέρωσης του Κυπριακού Βραβείου Ναυτιλίας είναι η 

αναγνώριση των υπηρεσιών για την ανάπτυξη, τη βελτίωση, την προώθηση 
και την προβολή της κυπριακής εμπορικής ναυτιλίας. 

 
(2) Tο βραβείο θα είναι συμβολικό και θα αποτελείται από αναμνηστικό έπαθλο 

και σχετικό δίπλωμα. 
 
Το έπαθλο για το Βραβείο Προσωπικότητας της Κυπριακής Ναυτιλίας θα 
φέρει την ονομασία «Βραβείο Προσωπικότητας της Κυπριακής Ναυτιλίας» και 
σ’ αυτό θα αναγράφονται το όνομα του βραβευθέντος φυσικού προσώπου, ο 
χρόνος της βράβευσης, ειδικό έμβλημα καθώς και οι λέξεις « Υφυπουργείο 
Ναυτιλίας   – Κυπριακή Δημοκρατία». 
 
Το έπαθλο για το Βραβείο Ανάπτυξης της Κυπριακής Ναυτιλιακής 
Βιομηχανίας θα φέρει την ονομασία «Βραβείο Ανάπτυξης της Κυπριακής 
Ναυτιλιακής Βιομηχανίας» και σ’ αυτό θα αναγράφονται το όνομα του νομικού 
προσώπου που βραβεύθηκε, ο χρόνος της βράβευσης, ειδικό έμβλημα καθώς 
και οι λέξεις « Υφυπουργείο Ναυτιλίας – Κυπριακή Δημοκρατία». 
 
Το ειδικό έμβλημα καθορίζεται από τον/την Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω 
Προέδρω. 
  

(3) Το βραβείο θα απονέμεται στα πλαίσια του Συνεδρίου «Ναυτιλιακή Κύπρος» 
από την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ή τον/την Υφυπουργό 
Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω , εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 

 
(4) Το πρόσωπο που θα βραβευθεί δε θα μπορεί να θεωρηθεί  ως υποψήφιο για 

την αμέσως επόμενη απονομή του Βραβείου. 
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(5) Οι υποψήφιοι για βράβευση θα πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί  τελεσίδικα 

με απόφαση κυπριακού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους 
διαγωγή. 

 
(6) Για επιλογή του προς βράβευση προσώπου , εφαρμόζονται από την 

Επιτροπή Επιλογής τα Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων και ακολουθείται η 
διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων όπως αναφέρονται πιο κάτω. 

 
(7) Το έργο της Επιτροπής Επιλογής είναι εμπιστευτικό και η απόφαση της ως 

προς την επιλογή του υποψηφίου στον οποίο θα απονεμηθεί το βραβείο 
τελική και μη προσβαλλόμενη. 

 
(8) Το  Υφυπουργείο Ναυτιλίας προκηρύσσει την υποβολή υποψηφιοτήτων σε 

ημερομηνία που καθορίζει η Επιτροπή Επιλογής. 
 
(9) Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας έχει την ευθύνη να τηρεί όλες τις προτάσεις που 

υποβάλλονται ως εμπιστευτικά έγγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. 

 
(10) Σε περίπτωση απονομής του βραβείου σε νομικό πρόσωπο, το βραβείο 

παραλαμβάνεται από εντολοδόχο φυσικό πρόσωπο, το όνομα του οποίου  
γνωστοποιεί το νομικό πρόσωπο στο  Υφυπουργείο  Ναυτιλίας. 

 
(11) Οι τυχόν δαπάνες για μετάβαση ή/και διαμονή σε σχέση με την παραλαβή του 

βραβείου,  αποτελεί ευθύνη του επιλεγέντα προς απονομή υποψηφίου. Σε 
περίπτωση επιλογής φυσικού προσώπου που απεβίωσε, οι τυχόν 
προαναφερόμενες δαπάνες είναι ευθύνη της οικογενείας αυτού, εκτός εάν ο/η 
Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά  τω Προέδρω ,  εγκρίνει/αποφασίσει 
διαφορετικά μετά από σύσταση της Επιτροπής Επιλογής. 

 
(12) Το φυσικό πρόσωπο στο οποίο απονέμεται ή το οποίο παραλαμβάνει το 

απονεμηθέν βραβείο,  απαλλάσσεται από την καταβολή τέλους ή δικαιώματος 
συμμετοχής στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος» στα πλαίσια του οποίου 
απονέμεται ή παραλαμβάνεται το βραβείο. 

 
 
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 
Γ.1 Βραβείο Προσωπικότητας της Κυπριακής Ναυτιλίας 

 
(1) Απονέμεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας.  
 
(2) Οι υποψήφιοι για την απονομή του, πρέπει να έχουν επιδείξει συνολικά 

εξαιρετική προσφορά τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ένα ή περισσότερους 
από τους πιο κάτω τομείς, σε μια ή περισσότερες από τις αναφερόμενες για 
τον κάθε τομέα δραστηριότητες πριν από την απονομή του βραβείου: 
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(1) Προώθηση και προβολή της κυπριακής εμπορικής ναυτιλίας ως 
ακολούθως: 

 

 Συμμετοχή σε διοργανώσεις στο εξωτερικό για την προβολή της 
κυπριακής εμπορικής ναυτιλίας. 

 

 Συμβολή με συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες στην 
ανάπτυξη ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στην Κύπρο. 

 

  Διάκριση για τις επιδόσεις του στα πλαίσια εταιρείας ή-
οργανισμού όπου εργοδοτείται ή προΐσταται. 

 

(2) Ανάπτυξη (ποσοτική και ποιοτική) της κυπριακής ναυτιλίας ως 
ακολούθως: 

 

  Συμβολή στην αύξηση του αριθμού των πλοίων που είναι 
εγγεγραμμένα στο κυπριακό νηολόγιο. 

 

 Συμβολή στη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας, προστασίας 
του περιβάλλοντος και προστασίας από παράνομες πράξεις των 
κυπριακών πλοίων (με βάση τα στατιστικά στοιχεία των 
Μνημονίων των Παρισίων, του Τόκυο και της Μεσογείου για 
συνεργασία σε σχέση με τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του 
λιμένα και της Αμερικανικής Ακτοφυλακής και τα στατιστικά 
στοιχεία από τους ελέγχους που γίνονται από ή εκ μέρους του 
Υφυπουργείου  Ναυτιλίας). 

 

 Συμβολή στην ίδρυση ναυτιλιακών εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. 

 

(3) Αφοσίωση και στήριξη προς την κυπριακή ναυτιλία ως ακολούθως: 
 

 Οι εταιρείες του να έχουν πλοία εγγεγραμμένα στο κυπριακό 
νηολόγιο και ο αριθμός των κυπριακών πλοίων του να έχει 
αυξηθεί κατά την τελευταία πενταετία. 

 

 Η διαχείριση σημαντικού αριθμού πλοίων των εταιρειών του 
γίνεται από την Κύπρο. 

 

 Οι δραστηριότητες του ασκούνται από το έδαφος της 
Δημοκρατίας και παρουσιάζουν σταθερή και συνεχή ανάπτυξη.   

 

(4) Προβολή της Κύπρου σε διεθνείς ή περιφερειακούς οργανισμούς / 
επιμελητήρια / ενώσεις ως ακολούθως: 

 

 Μέλος ή αξιωματούχος οργάνου σε διεθνείς ή περιφερειακούς 
οργανισμούς / επιμελητήρια / ενώσεις. 
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 Τουλάχιστον τρεις (3) συμμετοχές σε διεθνείς ή περιφερειακούς 
οργανισμούς / επιμελητήρια / ενώσεις ως εκπρόσωπος εθνικού 
συνδέσμου/οργανισμού, υποστηρίζοντας τα συμφέροντα της 
κυπριακής ναυτιλίας. 

 

(5) Ναυτική εκπαίδευση και προβολή των ναυτιλιακών επαγγελμάτων ως 
ακολούθως: 

 

  Συνεισφορά στην κατάρτιση και εκπαίδευση ναυτικών σε 
κυπριακά πλοία. 

 

 Συμβολή στη δημιουργία και ανάπτυξη ναυτικών σχολών, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή κλάδων που σχετίζονται με 
ναυτιλιακά θέματα. 

 

 Συμβολή στην προσέλκυση κυπρίων στα ναυτικά / ναυτιλιακά 
επαγγέλματα. 

 
Γ.2 Βραβείο Ανάπτυξης της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας 

 
(1) Απονέμεται μόνο σε νομικά πρόσωπα. 
 
(2) Τα υποψήφια νομικά πρόσωπα πρέπει να έχουν επιδείξει συνολικά εξαιρετική 

προσφορά τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ένα ή περισσότερους από τους πιο 
κάτω τομείς σε μια ή περισσότερες από τις αναφερόμενες για τον κάθε τομέα 
δραστηριότητες πριν από την απονομή του βραβείου: 

 
(1) Καθιέρωση της Κύπρου ως ναυτιλιακού κέντρου ως ακολούθως: 

 

 Συμβολή στην εγκαθίδρυση νέων γραφείων ναυτιλιακών 
δραστηριοτήτων στην Κύπρο. 

 
Διεξαγωγή από την Κύπρο τουλάχιστον του 51% των 
ναυτιλιακών δραστηριοτήτων του υποψήφιου νομικού 
προσώπου  

  Επίδειξη σημαντικής και σταθερής ανάπτυξης στις ναυτιλιακές 
δραστηριότητες του. 

 
(2) Αύξηση και ποιοτική βελτίωση του κυπριακού εμπορικού στόλου ως 

ακολούθως: 
 

  Εγγραφή αριθμού  πλοίων υπό την ιδιοκτησία ή διαχείριση του 
στο κυπριακό νηολόγιο. 

 

 Ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων που εκπροσωπεί και είναι 
εγγεγραμμένα στο κυπριακό νηολόγιο να μην υπερβαίνει τα 10 
χρόνια. 
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 Το ποσοστό κατακρατήσεων των κυπριακών πλοίων που 
εκπροσωπεί, λόγω ελλείψεων, να μην ξεπερνά τη μία 
κατακράτηση για κάθε 10 πλοία, τα τελευταία πέντε χρόνια (με 
βάση τα στατιστικά στοιχεία των Μνημονίων των Παρισίων, του 
Τόκυο και της Μεσογείου για συνεργασία σε σχέση με τον 
έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα και της Αμερικανικής 
Ακτοφυλακής καθώς και τα στατιστικά στοιχεία των ελέγχων που 
γίνονται από ή εκ μέρους του  Υφυπουργείου  Ναυτιλίας). 

 
(3) Θετική συμβολή στην κυπριακή οικονομία ως ακολούθως: 

 

  Απασχόληση  κατά μέσο όρο τουλάχιστον 10 υπαλλήλων . 

 

 Οι υπάλληλοι που εργοδοτεί  και οι οποίοι έχουν την εθνικότητα 
κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (χώρες 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  της Ισλανδίας , της 
Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν) να μην είναι λιγότεροι από 50% 
του συνόλου των υπαλλήλων. 

 

 Να έχει εγκαταστήσει γραφείο στην επικράτεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και να χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται 
από το έδαφος της Δημοκρατίας (π.χ. δικηγορικά γραφεία, 
ελεγκτικούς οίκους, τράπεζες, κτλ). 

 

(4) Ναυτική εκπαίδευση και εργοδότηση κυπρίων/κοινοτικών ναυτικών ως 
ακολούθως: 

 

 Οι ναυτικοί οι οποίοι έχουν την εθνικότητα κράτους μέλους του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (χώρες κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας , της Νορβηγίας και του 
Λιχτενστάιν) που εργοδοτούνται στα πλοία που εκμεταλλεύεται ή 
διαχειρίζεται να μην είναι λιγότεροι από το 5% του συνόλου των 
ναυτικών που εργοδοτούνται στo σύνολο των πλοίων του. 

 

 Να έχει αποδεδειγμένα συμβάλει στην κατάρτιση και εκπαίδευση 
ναυτικών. 

 
 
 
 
Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
(1)(i) Για σκοπούς επιλογής του υποψηφίου στον οποίο θα απονεμηθεί το βραβείο,  

συστήνεται από τον/την  Υφυπουργό Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω , 
εννεαμελής (9) Επιτροπή Επιλογής η οποία θα απαρτίζεται από τα ακόλουθα 
άτομα: 
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- 1  άτομο εγνωσμένου κύρους που διορίζει ο/η Υφυπουργός Ναυτιλίας 
παρά τω Προέδρω , ο οποίος θα είναι και ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Επιλογής. 

 
- 4  εκπροσώπους του Υφυπουργείου Ναυτιλίας  
 
- 4  εκπροσώπους της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας. 

(2 εκπροσώπους  προτεινόμενους από το Κυπριακό Ναυτιλιακό  
Επιμελητήριο και  
2 εκπρόσωπους  προτεινόμενους από την Κυπριακή Ένωση 
Πλοιοκτητών) 

 
  (ii)      Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος οποιουδήποτε από τα μέλη της 
Επιτροπής Επιλογής , δύναται το μέλος που απουσιάζει να εκπροσωπηθεί,  δυνάμει 
γραπτής εξουσιοδότησης ,  από αντικαταστάτη του. 
 
(2) Η εν λόγω Επιτροπή Επιλογής (η Επιτροπή) θα εργάζεται ως ακολούθως:  
 

(α) Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Η παρουσία των 
έξι εκ των μελών της Επιτροπής θα αποτελεί απαρτία. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας, ο Πρόεδρος θα έχει τη νικούσαν ψήφο.  

 
(β) Η Επιτροπή μπορεί να επιλέγει για βράβευση φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα για τα οποία δεν είχε υποβληθεί υποψηφιότητα ή και να μην 
επιλέξει οποιοδήποτε σε περίπτωση που κρίνει ότι κανένας από τους 
υποψηφίους δεν πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια. 

 
(γ) Η Επιτροπή μπορεί να επιλέγει φυσικά πρόσωπά, έστω και 

μεταθανάτια, για ουσιώδη μακροχρόνια συνεισφορά στην κυπριακή 
εμπορική ναυτιλία.  

 
(δ) Ο χρονικός περιορισμός της επίδειξης εξαιρετικής προσφοράς 

τουλάχιστον πέντε (5) ετών συνολικά πριν την ημερομηνία απονομής 
του βραβείου, δεν ισχύει στην περίπτωση που η Επιτροπή ενεργήσει 
σύμφωνα με την πρόνοια της παραγράφου (γ) πιο πάνω. 

 
(ε) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται για κάθε απονομή 

του βραβείου τουλάχιστο (3 ) μήνες πριν από την απονομή.  
 
(στ) Η Επιτροπή, κατά την εξέταση των υποψηφιοτήτων για το βραβείο, 

λαμβάνει υπόψη τα σχετικά κριτήρια και κανονισμούς, η ερμηνεία των 
οποίων εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. 

 
(ζ) Η Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει στον/στην  Υφυπουργό  

Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω έκθεση του έργου της. Η έκθεση 
περιλαμβάνει την αιτιολογία της απόφασης της ως προς την επιλογή 
του υποψηφίου. 
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(3) Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ορίζει λειτουργό του που εκτελεί καθήκοντα 

γραμματέα της Επιτροπής Επιλογής και το οποίο συμμετέχει και βοηθά το 
έργο της χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 
 
Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
 
(1) Για το βραβείο «Προσωπικότητας της Κυπριακής Ναυτιλίας» οι 

υποψηφιότητες υποβάλλονται σύμφωνα με το έντυπο Α. 
 
(2) Για το βραβείο «Ανάπτυξης της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας» οι 

υποψηφιότητες υποβάλλονται σύμφωνα με το έντυπο Β. 
 
(3) Η πρόταση κατατίθεται στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας  το αργότερο σε τριάντα  

(30) ημέρες από την προκήρυξη των βραβείων. Κάθε υποψηφιότητα για το 
βραβείο προτείνεται από τουλάχιστο δύο φυσικά πρόσωπα, εξαιρουμένων 
των προτεινομένων και των φυσικών προσώπων που αυτοί εργοδοτούν. 

 
Νοείται επίσης ότι δεν δύναται να είναι υποψήφιοι για βράβευση εν ενεργεία 
κρατικοί αξιωματούχοι ή δημόσιοι υπάλληλοι. 
 
Νοείται επίσης ότι τα Μέλη της Επιτροπής Επιλογής και οι οργανισμοί που 
εκπροσωπούνται από αυτά δεν δύνανται να είναι υποψήφιοι για βράβευση. 

 
(4) Κάθε φάκελος θα περιέχει μόνο μια πρόταση για υποψηφιότητα και στο 

εξωτερικό του πρέπει να αναγράφεται, ανάλογα με την κάθε περίπτωση: 
 

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ» - «ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ» 
  

 ή   
 

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ – ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ» - «ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ»  

 
(5) Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας θα επιβεβαιώνει γραπτώς λήψη της πρότασης 

μέσα σε (15) δεκαπέντε μέρες από την παραλαβή της. 
 
(6) Όλες οι πληροφορίες που θα δίνονται θα είναι εμπιστευτικές και θα 

γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Επιτροπής Επιλογής. 
 

________ 
 


