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ύττ* Άρ. 932 της 14ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ1 ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

Κανονιστικά! Διοικητικά! Πράξεις 
'Αριθμός 80 
Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (ΝΗΟΛΟΓΗΣΙΣ, ΠΩΛΗΣΙΣ, 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 
(ΝΟΜΟΣ 77 ΤΟΥ 1971) 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 19 

Το Ύπουργικόν Συμδούλιον, ένασκοΰν τάς δια του άρ&ρου 19 του 
περί Αλιευτικών Σκαφών (Νηολόγησις, Πώλησις, Μεταβίδασις και 
Ύποθήκευσις) Νόμου του 1971 χορηγουμένας αύτώ εξουσίας, εκδί
δει τους ακολούθους Κανονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Αλιευτικών 
Σκαφών Κανονισμοί τοΰ 1972. 

2.—(1) Το εν τω έδαφίω (1) του άρθρου 6 του Νόμου άναφερό
μενον Νηολόγιον Μικρών 'Αλιευτικών Σκαφών τηρείται συμφώνως 
προς τόν τύπον τον έκτιθέμενον έν τώ Μέρει Ι του Παραρτήματος 
και έν τω τοιούτω Νηολογίω καταχωρούνται τά έν τώ ρηθέντι Μέρει 
καθοριζόμενα στοιχεία. 

(2) Εις περίπτωσιν προσωρινής νηολογήσεως, έν τώ Νηολογίω 
καταχωρούνται μόνον τά στοιχεία € ( α ) και (β), II, III , VI και 
VIΙ του Μέρους Ι του Παραρτήματος. 

3. Πάσα αίτησις προς νηολόγησιν αλιευτικού σκάφους Κατηγορίας 
Β δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 6 τοΟ Νόμου υποβάλλεται έν 
τω τύπω τω έκτιθεμένω εις τό Μέρος II του. Παραρτήματος. 

4. Πάν πιστοποιητικόν νηολογήσεως έκδιδόμενον δυνάμει του άρ
θρου 7 του Νόμου εκδίδεται έν τώ τύπω τω έκτιθεμένω εϊς τό Μέρος 
111 του Παραρτήματος. 

5. Τά επιπρόσθετα στοιχεία, άτινα συμφώνως προς τό εδάφιον (2) 
του άρθρου 11 του Νόμου παν πωλητήριον έγγραφον δέον νά δια-
λαμδάνη, εΐναι άπαντα τά στοιχεία τά καθοριζόμενα έν τω Μέρει Ι 
του Παραρτήματος. 

(217) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Μ έ ρ ο ς Ι 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΜΕΝΑ ΕΝ ΤΩ ΝΗΟΛΟΠΩ ΜΙΚΡΩΝ 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

Ι.—ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ: 
(α) Λιμήν Βάσεως ή Σταθμός 
(β) "Ονομα και 'Αριθμός Νηολογήσεως 
(γ) Τύπος Σκάφους: Άλιευτικόν*/Βοηθητικόν Άλιευτικόν 

II.—ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΟΥΣ: 
(α) Όλικόν μήκος (πόδες) 
(β) Όλικόν πλάτος (πόδες) 
(γ) Βάθος (πόδες) 
(δ) Υλικά κατασκευής 

III.—ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΩΣΕΩΣ: 
Μηχανοκίνητον*/Ίστιοφόρον ή Κωττήλατον : 

Έν περιπτώσει μηχανοκινήτου σκάφους— 
(α) Μηχανή : Κατασκευή.. Τύπος 'Αριθμός it'. 
(β) ΊσχΟς · 
(γ) "Έτος κατασκευής "Ετος εγκαταστάσεως 

IV.—ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
(α) Παραγάδια 
(β) Ίχθυοπαγίδες 
(γ) Δίκτυα (δέον δπως καθορισθώσι) 
(<5) Λοιπά χαρακτηριστικά (δέον όπως καθορισθώσι) 

V.—ΠΛΗΡΩΜΑ: 
Σύνολον των έπι του Σκάφους ανδρών 

VI.—ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 
(α) Βυθόμετρον (καθορίσατε τον τύπον) 
(β) ΒαροΟλκον (καθορίσατε τον τύπον) 
(γ) Λοιπός εξοπλισμός (δέον δπως καθορισθή) 

VII.—ΛΟΙΠΑ: 
(α) "Ονομα καΐ διεύθυνσις ιδιοκτήτου 

(Νοείται δτι έν περιπτώσει πλειόνων τοΰ ενός Ιδιοκτητών μόνον εϊς τούτων 
θέλει ύποδειχθή ως υπεύθυνος διά το σκάφος δια τους σκοπούς τοΰ 
παρόντος Νόμου). 

Λοιποί Ίδιοκτήται 
(β) Ημερομηνία Νηολογήσεως 
(γ) Ύποθήκαι έπι τοΰ σκάφους ή οιονδήποτε έτερον συμφέρον έπ" αυτού 

*'Απαλείψατε δ,τι δεν εφαρμόζεται, 
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Μ έ ρ ο ς 11 
ΙΝΤΥΠΟΝ ΑΙΤΗΣΙβΣ ΝΗΟΆΟΓΗΣΕΩΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β' 
Ι.—ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ: 

(α) Λιμήν Βάσεως ή Σταθμός 
(β) "Ονομα και 'Αριθμός Νηολογήσεως 
(γ) Τύπος Σκάφους: Άλιευτικόν*/Βοηθητικόν Άλιευτικόν 

II.—ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΟΥΣ : 
(α) Όλικόν μήκος (πόδες) 
(β) Όλικόν πλάτος (πόδες) 
(γ) Βάθος (πόδες) 
{δ) 'Υλικά κατασκευής 

III.—ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΩΣΕΩΣ: 
Μηχανοκίνητον*/Ίστιοφόρον ή Κωπήλατον: 

'Εν περιπτώσει μηχανοκινήτου σκάφους— 
(α) Μηχανή : Κατασκευή Τύπος Αριθμός 
(β) 'Ισχύς · 
{γ) "Ετος κατασκευής, "Ετος εγκαταστάσεως 

IV.—ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 
{α) Παραγάδια 
(β) Ίχθυοπαγίδες 
(γ) Δίκτυα (δέον δπως καθορισθώσι) 
(3) Λοιπά χαρακτηριστικά (δέον δπως καθορισθώσι) 

V.—ΠΛΗΡΩΜΑ: 
Σύνολον των έπι του Σκάφους ανδρών 

VI.—ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: 
(α) Βυθόμετρον (καθορίσατε τον τύπον) 
(β) Βαροΰλκον (καθορίσατε τον τύπον) 
(γ) Λοιπός εξοπλισμός (δέον δπως καθορισθή) 

VII.—ΛΟΙΠΑ: 
(α) "Ονομα και διεύθυνσις ιδιοκτήτου 

(Νοείται δτι έν περιπτώσει πλειόνων τοϋ ενός Ιδιοκτητών μόνον εΤς τούτων 
θέλει ΰποδειχθή ως υπεύθυνος διά το σκάφος δια τους σκοπούς τοΰ 
παρόντος Νόμου). 

Λοιποί ΐδιοκτήται 
(β) 'Ημερομηνία Νηολογήσεως 
(γ) Ύποθήκαι επί του σκάφους ή οιονδήποτε έτερον συμφέρον έπ' αύτου 

Ήμερομ. αιτήσεως 
Υπογραφή Ιδιοκτήτου. 

♦'Απαλείψατε δ,τι δεν εφαρμόζεται. 
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Μ έ
έ Ρ ° | " Ι 

ΤΥΠΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΗΟΛΟ^ΗΣΕΡΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β\ 

Κυπριακή <Δ|ρο^ρατία 

Ο ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (ΝΗΟΛΟΓΗΣΙΣ, ΠΩΛΗΣΙΣ, 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1971 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΝΗΟΛΟΓΗΣΕΩΣ 
. ('Εκδοθέν δυνάμει τοΰ άρθρου 7) 

'Αριθμός Νηολογίου 
"Ονομα σκάφους 
Λιμήν βάσεως ; 

Διαστάσεις ..... 
Ημερομηνία ναυπηγήσεως 
"Ονομα ιδιοκτήτου 
Διεύθυνσις Ιδιοκτήτου 

Ήμερομ 
Λειτουργός "Αλιείας. 

Έξεδόθησαν τη 23η Μαρτίου 1972. 


