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Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος δ ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανονισμοί 'Ασφαλείας και 
Ναυτικοί) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1963, το κείμενον του όποιου ακολουθεί, 
εκδίδεται ύπό του Προέδρου και τοΰ 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημο
σιεύσεως ε'ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 38 του 1963 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛ ΙΑΣ 
( Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) 

ΝΟΜΟΝ. 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1 . Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί 'Εμπορικής Συνοπτικός 
Ναυτιλίας (Κανονισμοί 'Ασφαλείας και Ναυτικοί) (Τροποποιητικός) τίτλος. 
Νόμος 1963, θά άναγινώσκηται δε όμου μετά του περί 'Εμπορικής 
Ναυτιλίας (Κανονισμοί 'Ασφαλείας και Ναυτικοί) Νόμου (εν τοις Κεφ. 292. 
εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Το άρθρον 2 του βασικού Νόμου τροποποιείται διά τής προσθή Τροποποΐ-
κης του ακολούθου ορισμού : ησιςτοϋ 

« «Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών και "Ερ τοο(^κηκοϋ 
γων». Νόμου. 

3. Ό βασικός Νόμος τροποποιείται διά τής προσθήκης, αμέσως Τροποποί.
μετά το εδάφιον (1) τοΰ άρθρου 3 του ακολούθου εδαφίου, και διά ησιςτοο 
τής έπαναριθμήσεως του εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 3 τοΰ βασικού Νό <*Ρ?Ρ
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μου ως εδαφίου (3) : Νόμου 
«(3) —(2) —(α) Ό Υπουργός δύναται νά εξαίρεση οιανδήποτε 

θαλαμηγόν αναψυχής, άλιευτικόν πλοΐον ή οιονδήποτε πλοΐον ολι
κής χωρητικότητος ελάσσονος των 500 κόρων, πλην των επιβατικών 
πλοίων, εκτός εάν εκτελούν βραχείς διεθνείς πλόας, των ύπό των 
κανόνων τών άφορώντων εις σωσίβια μέσα επιβαλλομένων υπο
χρεώσεων ή ύπό κανόνων θεσπισθέντων δυνάμει του παρόντος Νό
μου, είτε απολύτως εϊτε ύπό δρους καθοριζόμενους ύπ' αύτοΟ κατά 
το δοκούν. 

(β) "Ανευ επηρεασμού τών προηγουμένων διατάξεων του πα
ρόντος άρθρου, οσάκις άπαιτήται παρά πλοίου τινός, μη έκτελούν
τος συνήθως διεθνείς πλόας, δπως άναλάβη τήν έκτέλεσιν ενός 
μόνον διεθνούς πλου, δ Υπουργός δύναται, έφ' δσον είναι τής γνώ
μης δτι το πλοΐον πληροί τάς περί ασφαλείας προϋποθέσεις αΐτινες 
είναι επαρκείς διά τον πλουν τούτον, νά εξαίρεση το πλοΐον τών 
ύπό του παρόντος Νόμου επιβαλλομένων προς λήψιν μέτρων ασφα
λείας υποχρεώσεων. 

(γ) Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου— 
«διεθνής πλους» σημαίνει τον εκ του λιμένος χώρας τινός εις 

τον λιμένα ετέρας χώρας έκτελούμενον πλουν' 
«επιβάτης» περιλαμβάνει παν μεταφερόμενον έπί πλοίου πρό

σωπον, πλην του πλοιάρχου και του πληρώματος, τού πλοιοκτή
του και τής οικογενείας και τών υπηρετών αυτού' 

«έπιβατικόν πλοΐον» σημαίνει πλοΐον μεταφέρον έπιβάτας εις 
οιονδήποτε μέρος εξ οιουδήποτε μέρους και μεταξύ οιωνδήποτε 
μερών τής Δημοκροττίας" 

«βραχύς διεθνής πλους» σημαίνει διεθνή πλουν μή ύπερβαίνον
, τα τά 300 ναυτικά μίλια μεταξύ του τελευταίου λιμένος προσεγ

γίσεως τής χώρας εις ην ανήκει το πλοΐον και τού τελικού λιμέ
, νος προορισμού». 


