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Ο ΠΕΡΙ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ω Σ ΛΕΜΒΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 288) 

Κεφ. 288. 

Διάταγμα δυνάμει τοϋ άρθρου 8 (2) 
Ό Διευθυντής Τμήματος Λιμένων, ασκών τάς^ δυνάμει του εδαφίου 

(2) του· άρθρου 8 τοΰ ττερι Ρυθμίσεως Λέμβων Νόμου χορηγούμενος 
εις τον Άρχιτελώνην εξουσίας, ή ένάσκησις τών οποίων μετεβιβάσθη 
είς αυτόν δια τοϋ εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 5 του περί Τμήματος Λιμέ
νων (Ρύθμισις καί Μεταβίβασις Εξουσιών) Νόμου του 1968, εκδίδει 55 τοϋ 1968. 
το άκόλουθον Διάταγμα : 

2. Το παρόν Διάταγμα θα άναφέρηται ως τό περί Λέμβων (Ναΰλα 
καί Δικαιώματα Φορτηγίδων) (Τροποποιητικόν) Διάταγμα τοΰ 1972 
και θά άναγινώσκηται όμου μετά τών περί 'Λέμβων (Ναΰλα καί 
Δικαιώματα Φορτηγίδων) Διαταγμάτων 1958 καί 1972 (εν τοΐς εφε
ξής καλουμένων «το βασικόν διάταγμα») καί το βασικόν διάταγμα 
καί το παρόν Διάταγμα θά άναφέρωνται ώς τά περί Λέμβων (Ναΰλα 
καί Δικαιώματα Φορτηγίδων) Διατάγματα 1958 εως 1972. 

3. Το βασικόν διάταγμα τροποποιείται διά της διαγραφής του 
Πρώτου καί Δευτέρου Παραρτήματος αυτοΰ καί της αντικαταστά
σεως τούτων διά τών ακολούθων : 

ΈφημερΙς 
Κυβερνήσεως 
Παράρτιμα 
Τρίτον : 
26.6 .1958. 
"Επίσημος 
"ΕφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
4.4.1972. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
(Παράγραφος 4) 

Λεμεσός : 
Δι' εκαστον ενήλικα . . . . . . . . . . 
Δι* εκαστον παιδίον (2—12 ετών) . . . . 
Δι' εκαστον παιδίον (κάτω τών 2 ετών) 

Λάρναξ : 
Δι' εκαστον ενήλικα 
Δι' εκαστον παιδίον (2—12 ετών) 
Δι' εκαστον παιδίον (κάτω τών 2 ετών) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ 
(Παράγραφος 5) 

Δι' εκαστον έπιβάτην διά μετάβασιν είς πλοΐον εν 
τω άγκυροβολίω λιμένος καί επιστροφή ν είς τό μέ
ρος της μισθώσεως J-.. 

Παιδία ηλικίας άπό τριών εως δώδεκα ετών . . 
Παιδία ηλικίας κάτω τών τριών ετών 

Διά μίσθωσιν λέμβου άλλως ή διά καθωρισμένον 
χρόνον : 

Διά τή ν μετάβασιν είς πλοΐον έν τω άγκυροβολίω 
λιμένος καί έπιστροφήν είς τό μέρος τής μισθώ
σεως έάν αϋτη μεταφέρη ουχί πλείονα τών τεσσά
ρων προσώπων 

Έάν μεταφέρη πλείονα τών τεσσάρων προσώπων, 
δι' Μκαστον έπιπρόσθετον πρόσωπον 

Έάν κρατήται έν αναμονή, δι' έκάστην έπιπρόσθε
τον ήμίσειαν ώραν ή μέρος ταύτης μετά τά πρώτα 
δεκαπέντε λεπτά 

£ μίλς 

1.170 
0.585 

ατελώς 

1.235 
0.630 

ατελώς 

0.468 
0.234 

ατελώς 

1.170 

0.117 

0.468 
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£ μιλς 
Δια μίσθωσιν λέμβου δια καθωρισμένην ώραν : 

Δια τήν πρώτην ώραν η μέρος ταύτης . . 0.936 
Δι' έκάστην άκολουθοΟσαν έιτιτιρόσθετον ήμίσειαν 
ώρα ν ή μέρος ταύτης .. . . 0.468 

Άποσκευαί : 
Ελαφρά δέματα χειρός . . . .  . . ατελώς 
Σάκκοι, βαλίτσαι (suitcases, portmanteaux), κιβώ
τια θαλάμου (cabin trunks), έκαστος, η, ον . . 0.117 

Μεγάλα δέματα (bales) και. κιβώτια, £καστον 0.234 

Εξεδόθη τήν 8ην Αυγούστου 1972. 
,Α. Κ. ΚΑΝΤΟΥΝΑΣ, 

Διευθυντής Τμήματος Λιμένων. 
(Υ.Σ.Ε. 644/59/5.) " 


