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ΤΕΝ 18/3/1 
 
 
5 Μαρτίου 2004 
 
Προς όλους τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές 
Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών σκαφών 
που δραστηριοποιούνται µέσα στα  
χωρικά ύδατα της ∆ηµοκρατίας 
 
 
Θέµα: Ναυτολόγηση Αλλοδαπών πάνω σε Ακτοπλοϊκά Επιβατηγά Σκάφη  
 
Η εγκύκλιος αυτή έχει εφαρµογή σε όλα τα ακτοπλοϊκά σκάφη τα οποία εκτελούν 

κρουαζιέρες µέσα στα χωρικά ύδατα της ∆ηµοκρατίας και διαθέτουν κατάλληλους 

χώρους για τη διαµονή του πληρώµατος τους.  Για τη ναυτολόγηση αλλοδαπών σε 

αυτά τα σκάφη θα πρέπει να ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία: 

2. Ο αριθµός ανά ειδικότητα των ναυτικών που χρειάζονται για την ασφάλεια κάθε 

σκάφους θα καθορίζεται, µετά από αίτηση του αντιπροσώπου του, από το Τµήµα 

Εµπορικής Ναυτιλίας. Ο καθορισµένος τύπος της αίτησης επισυνάπτεται στο 

παράρτηµα 1.  

3. Αντιπρόσωπος του  σκάφους µπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης, αυτός που έχει την 

εκµετάλλευση του ή ο πλοίαρχος του (Κυβερνήτης). 

4. Το «Πιστοποιητικό Ασφάλειας Ακτοπλοϊκού Επιβατηγού Σκάφους» το οποίο 

εκδίδεται από το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας πρέπει να είναι σε ισχύ και να 

προσκοµίζεται κατά την υποβολή της αίτησης.   

5. Ο αντιπρόσωπος του σκάφους πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Τµήµα Εµπορικής 

Ναυτιλίας για να εγκριθεί η ναυτολόγηση αλλοδαπών ναυτικών. Ο καθορισµένος 

τύπος της αίτησης επισυνάπτεται στο παράρτηµα 2.  

6. Μαζί µε την  αίτηση όπως στο 5 πιο πάνω, ο αντιπρόσωπος του σκάφους θα 

πρέπει να υποβάλλει στο Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας, βεβαίωση του Επαρχιακού 

Γραφείου Εργασίας της επαρχίας του ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµοι προς 

ναυτολόγηση Κύπριοι ναυτικοί, µαζί µε αποδεικτικά στοιχεία ότι είχε προηγηθεί 

πρόσφατη δηµοσίευση στον εγχώριο τύπο, για εξεύρεση Κύπριων ναυτικών. Η 

δηµοσίευση µπορεί να είναι είτε ατοµική είτε οµαδική µέσω των οργανώσεων των 



ιδιοκτητών και θα παραπέµπει τους ενδιαφερόµενους να εγγραφούν στα Επαρχιακά 

Γραφεία Εργασίας και στο Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας. 

7. Το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας αφού εξετάσει και αποδεχτεί τα αποδεικτικά 

ναυτικής ικανότητας των αλλοδαπών, θα εγκρίνει την ναυτολόγηση τους πάνω στο 

ακτοπλοϊκό επιβατηγό σκάφος, εφόσον διαπιστωθεί, ότι δεν υπάρχουν κύπριοι 

εγγεγραµµένοι άνεργοι ναυτικοί που ενδιαφέρονται για τις θέσεις. 

8. Η θεωρηµένη από το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας «Αίτηση Ναυτολόγησης 

Αλλοδαπών» θα χρησιµοποιείται για τη διευκόλυνση της άφιξης του αλλοδαπού 

ναυτικού στην Κύπρο. Αφού συµβληθούν τα µέρη µε έγγραφη σύµβαση εργασίας 

όπως καθορίζεται από τους περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) 

Νόµους, οι αλλοδαποί θα προσέρχονται στο Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας µαζί µε 

τον αντιπρόσωπο του σκάφους για να θεωρηθεί το Ναυτολόγιο του σκάφους και η  

σύµβαση εργασίας. Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί θα προσέρχονται στην Υπηρεσία 

Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για εγγραφή και εξασφάλιση άδειας παραµονής. 

9. Η καθαρή µηνιαία αµοιβή που θα προβλέπεται από τη σύµβαση εργασίας για 

σαραντάωρη εβδοµαδιαία εργασία δεν θα πρέπει να  είναι µικρότερη από 300 λίρες 

για τους ναύτες / µηχανικούς και 500 λίρες για τους Κυβερνήτες. Ο έχων την 

εκµετάλλευση του σκάφους είναι υπεύθυνος να παρέχει πλήρη διατροφή / 

ενδιαίτηση  και να καλύπτει τα ιατροφαρµακευτικά έξοδα των αλλοδαπών ναυτικών. 

Όλα τα έξοδα επαναπατρισµού των ναυτικών, κατά τη λήξη της σύµβασης εργασίας 

ή µετά από διακοπή της, ανεξάρτητα από το λόγο διακοπής της, υποχρεούται να τα 

καταβάλει αυτός που έχει την εκµετάλλευση  του σκάφους ή ο ιδιοκτήτης του. 

 

 

 

 

Σ. Σ. Σεργίου 
∆ιευθυντής 
 
 
 
Κοιν.  Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων 
 Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  
 Αρχηγό Αστυνοµίας ( για ∆ιοικητή Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης  
    ∆ιοικητή Λιµενικής και Ναυτικής Αστυνοµίας ) 
 Αναπληρώτρια Λειτουργό Μετανάστευσης  
 Παγκύπριο Σύνδεσµο Ιδιοκτητών Επαγγελµατικών Τουριστικών Σκαφών               
 c/o Κυπριακό και Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο (Κ.Ε.Β.Ε.) fax 22667593 
 Παγκύπρια Εργατική Οµοσπονδία (Π.Ε.Ο.) 
 Συντεχνία Εργατών Κύπρου (Σ.Ε.Κ.) 
  
 
ΚΣΚ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
 
Ηµερ. ...................... 
 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
 
 
∆ιευθυντή 
Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας 
 
ΟΝΟΜΑ ΣΚΑΦΟΥΣ      : .................................. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΗΟΛΟΓΙΟΥ  : .................................. 

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ ΠΙΣΤ. ΑΣΦ. ΑΚΤ. ΕΠΙΒ. : .................................. 
 
Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την ακόλουθη σύνθεση πληρώµατος: 
 
Ειδικότητα Αριθµός 

Κυβερνήτης  
Ναύτης  
Μηχανικός  

Σύνολο 
 

 
 
 
 
 
(Υπογραφή Αντιπροσώπου) 
 
 

Για υπηρεσιακή χρήση. 
 
Εγκρίνεται ως έχει* / Εγκρίνεται ως ακολούθως* / Απορρίπτεται* 
 
Ειδικότητα Αριθµός 

Κυβερνήτης  
Ναύτης  
Μηχανικός  

Σύνολο 
 

 
 
 
 
...................................................... 
∆ιευθυντής  
Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας 
 
* ∆ιαγράφεται ανάλογα. 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 
 
Ηµερ.  ........................... 
 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ 
 
 
∆ιευθυντή 
Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας 
 
 
Παρακαλώ όπως εξετάσετε τα επισυναπτόµενα πιστοποιητικά και εγκρίνετε τη 

ναυτολόγηση των κάτωθι στο σκάφος ........................................... αρ. Νηολ. 

........................... 

 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Εθνικότητα Αρ. ∆ιαβατηρίου 

1     
2     
3     
4     
 
 
 
(Υπογραφή Αντιπροσώπου) 
 
Συνηµµένα:  

1. Φωτοτυπία ∆ιαβατηρίου 
2. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ναυτικής Ικανότητα ή άλλο που αποδεικνύει την 

ειδικότητα του ναυτικού 
3. ∆ηµοσίευση για εξεύρεση Κυπρίων ναυτικών 
4. Βεβαίωση Επαρχιακού Γραφείου Εργασίας 

 
 

Για υπηρεσιακή χρήση. 
 
Εγκρίνεται ως έχει* / Εγκρίνεται ως ακολούθως* / Απορρίπτεται* 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Ειδικότητα Εθνικότητα Αρ. ∆ιαβατηρίου 

1     
2     
3     
4     
 
...................................................... 
∆ιευθυντής  
Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας 
 
 
* ∆ιαγράφεται ανάλογα. 



 


