ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟ Υ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟ Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ
ύπ Άρ. 259 της 25ης ΙΟ ΥΝΙΟ Υ 1963
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής των 'Αντι
προσώπων ψηφισθεί ς περί 'Εμπορικής Ναυτιλί ας (Νηολόγησις, Πώλησις και
Ύποθήκευσις Πλοίων) Νόμος του 1963, το κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδί
δεται ύπό τοΟ Προέδρου και του 'Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας δια δημοσιεύ
σεως εις την έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας.
'Αριθμός 45 τοΟ 1963
ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΝΗΟΛΟΓΗΣΕΩΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ.
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφί ζει ώς ακολούθως :
Μέρος Ι .—ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙ ΚΑ.
Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί 'Εμπορικής Ναυ
τιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις καίΎποθήκευσις Πλοίων) Νόμος του 1963,
θα άναγιγνώσκηται δε όμοΰ μετά τοΰ Κωδικός και τοΰ περί Εμπορικής
Ναυτιλίας (Κανονισμοί 'Ασφαλείας και Ναυτικοί) Νόμου.
2.—(Ι) 'Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν άλλως προκυπτη εκ τοΰ κει
μένου—
«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακήν Δημοκρατίαν
«Δικαστήριον» σημαίνει το άρμόδιον δικαστήριον
«Κυπριακόν Πλοΐον» σημαίνει πλοΐον ώς τούτο καθορίζεται έν
άρθρω 5*
«Κυρίαρχοι Περιοχαί των Βάσεων» κέκτηται την εννοιαν ην άπέ
δωκεν είς τον δρον τοϋτον το άρθρον 18 τοΰ περί Δικαστηρίων Νόμου
τοΰ I960·
«Κώδιξ» σημαίνει τους περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας Νόμους του
1894 εως τοΰ 1954 τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου, καθ' ην εκτασιν ούτοι
εφαρμόζονται έν τή Δημοκρατία, και ύπό τάς αναγκαίας ώς έκ του
Συντάγματος τροποποιήσεις αυτών
«Νηολόγιον» σημαίνει το νηολόγιον ώς προβλέπεται έν αρθρω 4*
«Νηολογούσα 'Αρχή» σημαίνει τήν Νηολογούσαν 'Αρχήν ώς προ
βλέπεται έν αρθρω 3*
«νομιμοποιούμενον πρόσωπον» σημαίνει πρόσωπον, δπερ δυνάμει
των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου δικαιούται δπως κέκτηται κατά
κυριότητα μερίδιον Κυπριακού Πλοίου*
(42Ι)

Συνοπτικός
τίτλος.
Κεφ. 292.
* Ερμηνεία.

14 τοϋ 1960.
57 και 58
Βικτώρια,
Κεφ. 6 0 .
—2 καΐ 3.
'Ελισάβετ II,
Κεφ. 18.
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«Πλοϊον» περιλαμβάνει πάν είδος σκάφους χρησιμοποιούμενον έν
τη ναυσιπλοΐα, εφ' δσον δεν είναι κωπήλατον
«προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας» σημαίνει το επί τούτω
ύπρδειχθέν ύπό τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου μέλος της προξενικής
υπηρεσίας της Δημοκρατίας, περιλαμβάνει δε πάν έτερον πρόσωπον
δπερ ήθελεν ύποδειθχή ύπό τοϋ 'Υπουργικού Συμβουλίου ώς προξε
νικός υπάλληλος δια τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου*
«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Συγκοινωνιών καΐ "Εργων,
περιλαμβάνει δε πάν πρόσωπον, δπερ ήθελεν έξουσιοδοτηθή δεόντως
ύπό τοϋ Ύπουργοϋ δι' οιονδήποτε των σκοπών τοϋ παρόντος Νόμου.
(2) Οι έν τω παρόντι Νόμω μη άλλως καθοριζόμενοι δροι κέκτηνται
την εννοιαν, ην ό Κώδιξ άπέδωκεν εϊς τους δρους τούτους.

Νηολογούσα
'Αρχή καΐ
Ετεροι
υπάλληλοι.

Νηολόγιον.

Μέρος II.—ΝΗΟΛΟΓΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ—
ΝΗΟΛΟΠΟΝ.
3.—(Ι) Ό Διευθυντής τοϋ Τμήματος Λιμένων τοϋ Υπουργείου Συγ
κοινωνιών και "Εργων θά ένασκή καθήκοντα Νηολογούσης 'Αρχής διά
τους σκοπούς της νηολογήσεως πλοίων, και της ένασκήσεως τών
ετέρων αρμοδιοτήτων, αΐτινες είναι έμπεπιστευμέναι τη τοιαύτη 'Αρχή
δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου, ή οιουδήποτε ετέρου, εκάστοτε έν Ίσχύϊ,
Νόμου.
(2) Το Ύπουργϊκόν Συμβούλιον δύναται νά διορίση—
(α) είτε γενικώς, είτε δι' ειδικούς σκοπούς κ αϊ έν ειδική τινι περι
πτώσει, πάν πρόσωπον δπερ ήθελε κρίνει κατάλληλον ίνα
ένασκή καθήκοντα επιθεωρητού πλοίων διά τους σκοπούς τοϋ
παρόντος Νόμου καΐ τοϋ Κωδικός·
(β) οσάκις κρίνη τοϋτο σκόπιμον, πρόσωπον τι, ώς έπόπτην πλοίων
διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου καΐ τοϋ Κωδικός·
(γ) τοιούτους έτερους υπαλλήλους ίνα βοηθώσι τήν Νηολογούσαν
'Αρχήν έν τη εκτελέσει τών καθηκόντων αυτής, ώς τοϋτο
ήθελε κρίνει σκόπιμον νά διορίση.
4.—(Ι) Παρά τή Νηολογούση 'Αρχή τηρείται βιβλίον καλούμενον
Νηολόγιον, έν ώ εγγράφονται τά Κυπριακά πλοία, ώς και αί συμβατικά!
και αί έξ ετέρας νομίμου αίτιας μεταβιβάσεις και υποθηκεύσεις αυτών,
ή τών επί τούτων μεριδίων ή συμφερόντων.
(2) Το Νηολόγιον τηρείται έν τω κατά νόμον τύπω, σύγκειται δέ έκ
τών κάθωρισμένων μερίδων.
(3) Αί έν τω Νηολογίω έγγραφαΐ γίνονται συμφώνως προς τάς έπο
μένας διατάξεις—
(α) ή έπ! τοϋ πλοίου ιδιοκτησία διαιρείται εϊς εκατόν μερίδια*
(β) τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου, περί συμ
πλοιοκτητών, ή περί προσώπων καθισταμένων πλοιοκτητών
συνεπεία μεταβιβάσεως έκ νομίμου αιτίας, ετέρας ή τής έκ
συμβάσεως, απαγορεύεται ή έγγραφη πλειόνων τών εκατόν
φυσικών προσώπων συγχρόνως ώς πλοιοκτητών : ό κανών
ούτος ουδόλως επηρεάζει τον beneficial τίτλον οιουδήποτε
αριθμού προσώπων, ή νομικοϋ προσώπου αντιπρόσωπε υ ο μέ νου
ύπό τίνος εγγεγραμμένου πλοιοκτήτου ή συμπλοιοκτήτου, ή
προβάλλοντος άξίωσιν μέσω εγγεγραμμένου πλοιοκτήτου ή
συμπλοιοκτήτου·
(γ) ουδέν πρόσωπον δικαιούται νά έγγραφη ώς πλοιοκτήτης άναφο
ρικώς προς κλάσμα μεριδίου πλοίου' πρόσωπα δμως, μή υπερ
βαίνοντα τά πέντε, δύνανται νά έγγραφώσιν ώς συμπλοιοκτήται
άναφορικώς προς πλοϊον, ή μερίδιον ή μερίδια αύτοΰ
(δ) άναφορικώς προς τον αριθμόν τών προσώπων άτινα δικαιοΰνται
νά έγγραφώσιν ώς πλοιοκτήται, οί συμπλοιοκτήται θεω
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ρούνται ώς εν μόνον πρόσωπον, δεν δύνανται δε νά διαθέτωσι
κεχωρισμένως το συμφέρον αυτών επί τοϋ πλοίου, ή τοϋ
μεριδίου άναφορικώς προς το όποιον οϋτοι ενεγράφησαν
συμπλοιοκτήται 
(«) νομικά πρόσωπα δύνανται νά έγγράφωνται ώς πλοιοκτήται ύπό
την έπωνυμίαν αυτών.
Μέρος III.—ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΛΟΙΑ.
5.—(Ι) Ουδέν πλοΐον θεωρείται Κυπριακόν πλοΐον, έκτος έάν πλέον κυπριακό»
τοϋ ήμίσεος τών επί τοϋ πλοίου μεριδίων άνήκη κατά κυριότητα—
πλοίου
(α) εϊς Κύπριον
(β) είς νομικόν πρόσωπον δπερ συνέστη και λειτουργεί συμφώνως
χοϊς νόμοις της Δημοκρατίας, έχει δε την ?δραν αύτοΰ εν τή
Δημοκρατία  ή
(γ) είς νομικόν πρόσωπον συσταθέν έκτος της Δημοκρατίας και
έλεγχόμενον ύπό Κυπρίων, είς την περίπτωσιν όμως ταύτην
μόνον κατόπιν ειδικής εξουσιοδοτήσεως παρεχομένης ύπό
τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου.
(2) Διά τους σκοπούς τοϋ εδαφίου (Ι)—
«Κύπριος» σημαίνει—
(α) πρόσωπον δπερ προ τής 16ης Αυγούστου I960, κατέστη Βρεττα
νός πολίτης δυνάμει τών διατάξεων τών περί Προσαρτήσεως
τής Κύπρου Διαταγμάτων εν Συμβουλίω τοϋ 1914 εως 1943,
ή κατέστη πολίτης τής Δημοκρατίας μετά τήν Ι6ην Αυγούστου
I960 ή
(β) πρόσωπον Κυπριακής καταγωγής, ήτοι πρόσωπον καταγόμενον
εξ άρρενογονίας εκ προσώπου συνήθως διαμένοντος έν τή
Νήσω τής Κύπρου* ή
(γ πρόσωπον καταγόμενον έξ άρρενογονίας εκ τών αναφερομένων
έν παραγράφω (α) ή (β) προσώπων.
6.—(Ι) "Απαντα τά Κυπριακά πλοία εγγράφονται έν τω Νηολογίω Ύποχρέωσις
συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοϋ παρόντος Νόμου, έκτος έάν ταϋτα έξαι νηολογήσεως
ρώνται τής προς νηολόγησιν υποχρεώσεως δυνάμει τοϋ εδαφίου (2): ^ υ ι Φ ι α κ ω ν
Νοείται δτι επιτρέπεται ή νηολόγησις ύπό ναυπήγησιν Κυπριακών
πλοίων, έν τοιαύτη δε περιπτώσει έν τω Νηολογίω εγγράφονται άπαντα
τά εκάστοτε καθοριζόμενα στοιχεία.
(2) Τά ακόλουθα πλοία εξαιρούνται τής προς νηολόγησιν υποχρεώ
σεως δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου :
(α) πλοία ών τό εκτόπισμα δεν υπερβαίνει τους δεκαπέντε τόννους,
και ατινα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς είς τήν άκτοπλοΐαν
τής Δημοκρατίας, ή τών Κυριάρχων Περιοχών τών Βάσεων
(β) πλοία άνευ ανοικτού ή μερικοϋ καταστρώματος, άτινα χρησι
μοποιούνται αποκλειστικώς είς την άλιείαν ώς φορτηγίδες,
ή εις έκμετάλλευσιν παρά τάς άκτάς τής Δημοκρατίας ή τών
Κυριάρχων Περιοχών τών Βάσεων, ή εντός καθορισθησομένων
θαλασσίων ζωνών άπό τών ακτών τούτων.
(3) Έάν πλοΐον, ούτινος ή νηολόγησις επιβάλλεται ύπό τοϋ εδαφίου (Ι ),
δεν νηολογηθή δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου, τοϋτο δεν αναγνωρίζεται
ώς Κυπριακόν.
(4) Πάν πλοΐον, ούτινος ή νηολόγησις επιβάλλεται ύπό τοϋ παρόντος
Νόμου, δύναται νά κατακρατηθή μέχρις ου ό πλοίαρχος προσκόμιση,
εφ' δσον τοϋτο ζητηθή παρ' αύτοΰ, τό πιστοποιητικόν νηολογήσεως τοϋ
πλοίου.
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Έπιθεώρησις
καΐ κατα
μέτρησις
πλοίου.

Σήμανσις
πλοίων.

Αίτησις
νηολογήσεως.

Μέρος IV.—ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΝΗΟΛΟΓΗΣΕΩΣ.
7. Πριν ή χωρήση ή νηολόγησις Κυπριακού πλοίου τοϋτο επιθεω
ρείται υπό τίνος επιθεωρητού πλοίων, ή δε χωρητικότης αύτοΰ υπολο
γίζεται συμφώνως τοις περί χωρητικότητος κανονισμοΐς τοϋ παρόντος
Νόμου· ό επιθεωρητής χορηγεί πρωτόκολλον καταμετρήσεως εν ω καθο
ρίζονται ή χωρητικότης καΐ τα στοιχεία κατασκευής τοϋ πλοίου, και
τοιαύτα έτερα στοιχεία καθοριστικά της ταυτότητος του πλοίου ως
ήθελον εκάστοτε ζητηθή ύπό τοΰ 'Υπουργού· πριν ή χωρήση ή νηολό
γησις, το πρωτόκολλον καταμετρήσεως παραδίδεται ε'ις την Νηολο
γούσαν 'Αρχήν.
8.—(Ι) Έφ εκάστου Κυπριακού πλοίου, καΐ προ της νηολογήσεως
αύτοΰ, σημειοϋνται μονίμως, εμφανώς και κατά τρόπον Ικανοποιοϋντα
τον Ύπουργόν, τά ακόλουθα :
(α) το δνομα αύτοΰ σημειοΰται εφ' έκατέρας των παρειών, το δε
δνομα αύτοΰ ως και ό λιμήν νηολογήσεως σημειοϋνται επί της
πρύμνης τοϋ πλοίου, επί βαθύχροος δαπέδου διά λευκών ή
κίτρινων γραμμάτων, ή επί άνοικτόχροος δαπέδου διά μελανών
γραμμάτων τά γράμματα δέον δπως εχωσι μήκος τεσσάρων
τουλάχιστον ίντζών καΐ άνάλογον πλάτος·
(β) ό επίσημος αριθμός νηολογίου ώς και ό αριθμός δι' ου δηλοϋται
ή καθαρά χωρητικότης αύτοΰ, χαράσσονται επί του κυρίου
ζυγού 
(γ) κλΐμαξ βυθίσματος δεικνύουσα το βύθισμα τοΰ πλοίου θά χα
ράσσεται έφ' εκάστης πλευράς τής στείρας και του ποδοστή
ματος τοΰ πλοίου, δια κεφαλαίων λατινικών γραμμάτων, ή
δι* αριθμών, εχόντων μήκος εξ τουλάχιστον Ιντζών ή κατωτέρα
γραμμή τών γραμμάτων ή αριθμών δέον δπως συμπίπτη μετά
τής διά τούτων δηλούμενης ίσαλου* τά γράμματα και οί αριθμοί
χαράσσονται και χρωματίζονται διά λευκού ή κίτρινου χρώματος
επί βαθύχροος δαπέδου, ή σημειοϋνται καθ' οιονδήποτε έτερον
τρόπον δν ό. 'Υπουργός ήθελεν εγκρίνει.
(2) Ό 'Υπουργός δύναται νά εξαίρεση οιανδήποτε κατηγορίαν πλοίων
εκ τίνων ή άπασών τών διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου.
(3) "Εάν ή δεικνύουσα το βύθισμα τοΰ πλοίου κλΐμαξ βυθίσματος
είναι καθ* οιονδήποτε τρόπον ανακριβής, δυναμένη νά όδηγήση εις
πλάνην, ό πλοιοκτήτης θά υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαί
νουσαν τάς πεντακόσιας λίρας.
(4) ΑΊ απαιτούμενοι ύπό τού παρόντος άρθρου σημάνσεις δέον δπως
διατηρώνται μονίμως, ουδεμία δε αλλαγή δύναται νά γίνη έπ' αυτών,
εκτός εάν τά εν αΰταΐς περιλαμβανόμενα στοιχεία μεταβληθώσι κατά
τον προβλεπόμενον έν τω παρόντι Νόμω τρόπον.
(5) 'Εάν ό πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου άμελήση
νά μεριμνήση διά τήν σήμανσιν τοϋ πλοίου συμφώνως τω παρόντι
άρθρω, ή νά διατήρηση τοϋτο οϋτω σεσημασμένον, ή εάν πρόσωπον τ ι
απόκρυψη, άπομακρύνη, αλλοίωση, παραποίηση ή απόσβεση οιανδή
ποτε τών είρημένων σημάνσεων, ή άνεχθή πρόσωπον ύπό τον ελεγχον
αύτοΰ νά πράξη οϋτω, εξαιρουμένης τής προμνησθείσης περιπτώσεως,
ώς και τής περιπτώσεως καθ' ην τοϋτο γίνεται επί τω τέλει αποφυγής
της αλώσεως τοϋ πλοίου ύπό τοΰ έχθροΰ, ό ανω πλοιοκτήτης, πλοίαρχος
ή έτερον πρόσωπον, θά υπόκειται δι' έκαστον αδίκημα εϊς χρηματικήν
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας, τη προσκομίσει δε
πιστοποιητικού επιθεωρητού πλοίων ή έπόπτου, δτι πλοΐον τι είναι
ανεπαρκώς ή ανακριβώς σεσημασμένον, το πλοΐον δύναται νά κατα
κρατηθή μέχρις ου ή ανεπαρκής ή ανακριβής σήμανσις διορθωθή.
9. Ή αίτησις προς νηολόγησιν πλοίου υποβάλλεται, ε'ις μεν τήν περί
πτωσιν φυσικών προσώπων, ύπό τοΰ προσώπου δπερ ζητεί νά εγγραφή
ώς πλοιοκτήτης, ή ΰφ' ενός ή πλειόνων εκ τών προσώπων ατινα ζητοΰσι
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να έγγραφώσιν ώς πλοιοκτήται εν ή περιπτώσει οί αιτούντες είναι
πλείονες τοϋ ενός, ή ύπό του αντιπροσώπου αύτοΰ ή αυτών, εις δε
την περίπτωσιν νομικών προσώπων ύπό τοϋ αντιπροσώπου αύτοΰ*
ή προς άντιπροσώπευσιν εξουσία τοϋ αντιπροσώπου αποδεικνύεται
δι' εγγράφου, δπερ ε'ις την περίπτωσιν φυσικού προσώπου υπογρά
φεται ύπό τοϋ άντιπροσωπευομένου, είς δε την περίπτωσιν αντιπρο
σώπου νομικόϋ προσώπου, φέρει την κοινήν σφραγίδα τοϋ νομικοϋ
τούτου προσώπου.
10. Ουδείς δικαιούται να έγγραφη ώς πλοιοκτήτης Κυπριακοΰ πλοίου
ή μεριδίου αύτοΰ, μέχρις ου ούτος, ή είς την περίπτωσιν νομικού προ
σώπου, μέχρις ού το πρόσωπον δπερ κέκτηται έξουσίαν δυνάμει του
παρόντος Νόμου δπως προβαίνη είς δηλώσεις έκ μέρους του νομικού
προσώπου, υπογραφή δήλωσιν κυριότητος άναφερομένην είς το πλοΐον
ώς τοϋτο περιγράφεται εν τω πρωτοκολλώ καταμετρήσεως τοΰ επι
θεωρητού, διαλαμβάνουσαν τα ακόλουθα στοιχεία :
(α) μνείαν της ικανότητος αύτοΰ δπως κέκτηται κατά κυριότητα
Κυπριακόν πλοΐον, ή εις την περίπτωσιν νομικού προσώπου,
μνείαν των στοιχείων ατινα άφορώσι την σύστασιν και την
δραστηριότητα αύτοΰ, άποδεικνύοντα δτι τοΰτο είναι πρό
σωπον νομιμοποιούμενον δπως κέκτηται κατά κυριότητα
Κυπριακόν πλοΐον
(β) μνείαν τοϋ χρόνου και τοϋ τόπου ναυπηγήσεως τοϋ πλοίου,
ή εάν το πλοΐον έναυπηγήθη έν τη αλλοδαπή ό δε χρόνος και ό
τόπος ναυπηγήσεως αύτοΰ είναι άγνωστοι, μνείαν τοϋ γεγο
νότος δτι έναυπηγήθη έν τη αλλοδαπή και δτι ό δηλών αγνοεί
τον τόπον και τον χρόνον ναυπηγήσεως αύτοΰ* επιπροσθέτως
δε εϊς την περίπτωσιν αλλοδαπού πλοίου, μνείαν τοΰ ονόματος
δπερ εφερεν ώς άλλοδαπόν, ή είς την περίπτωσιν δημευθέντος
πλοίου, μνείαν τοΰ χρόνου και τοϋ τόπου δημεύσεως και τοΰ
Δικαστηρίου ύ φ ' ού το πλοΐον έδημεύθη*
(γ) τό δνομα τοϋ πλοιάρχου*
(δ) μνείαν τοΰ άριθμοΰ τών μεριδίων τοϋ πλοίου άναφορικώς προς
τά όποια ούτος, ή, αναλόγως της περιπτώσεως, τό νομικόν
πρόσωπον, δικαιούται νά έγγραφη ώς πλοιοκτήτης.
Μ.—(Ι) Πλην της δηλώσεως" κυριότητος, κατά την άρχικήν έν τω
Νηολογίω έγγραφήν πλοίου, προσάγονται τά ακόλουθα αποδεικτικά
στοιχεία:
(α) εϊς την περίπτωσιν πλοίου ναυπηγηθέντος έν Κύπρω, πιστο
ποιητικόν ναυπηγήσεως, ήτοι πιστοποιητικόν ύπογεγραμμένον
παρά τοϋ ναυπηγοϋ τοΰ πλοίου και διαλαμβάνον ακριβή περι
γραφήν του είδους και μεταφορικής ικανότητος τοΰ πλοίου
ώς αϋτη υπολογίζεται ύπ' αύτοΰ, τοΰ χρόνου και τοΰ τόπου
ναυπηγήσεως αύτοΰ και τοΰ ονόματος τοΰ προσώπου (έάν
τυχόν ύπάρχη) δια λογαριασμόν ούτινος έναυπηγήθη τό πλοΐον,
και έάν έχώρησεν οιαδήποτε πώλησις, τό πωλητήριον εγγραφον
δυνάμει τοΰ οποίου τό πλοΐον, ή μερίδιον αύτοΰ περιήλθεν
εϊς τον αϊτοΰντα τήν νηολόγησιν τοϋ πλοίου*
(β) είς την περίπτωσιν πλοίου ναυπηγηθέντος έν τη αλλοδαπή,
προσάγονται τά αυτά αποδεικτικά στοιχεία ώς και εϊς την
περίπτωσιν πλοίου ναυπηγηθέντος έν Κύπρω έκτος έάν τό
πρόσωπον ύφ' ού γίνεται ή δήλωσις κυριότητος δηλώση δτι
αγνοεί τον τόπον καΐ τον χρόνον ναυπηγήσεως τοΰ πλοίου,
ή δτι δέν είναι εφικτή ή προσκόμισις τοΰ πιστοποιητικού ναυ
πηγήσεως* ε'ις τήν περίπτωσιν δε ταύτην απαιτείται μόνον
τό πωλητήριον εγγραφον δυνάμει τοΰ οποίου τό πλοΐον, ή
μερίδιον αύτοϋ, περιήλθεν είς τον αίτοϋντα τήν νηολόγησιν
τοϋ πλοίου*

Δήλωσις
κυριότητος
έιτϊ τη νηολο
γήσει.

'Αποδεικτικά
στοιχεία
αναγκαία
διά τήν
άρχικήν
έγγραφήν έν
τω Νηολο
γ ί ω τοΰ
πλοίου.
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(γ) εις την περίπτωσιν πλοίου δημευθέντος δυνάμει αποφάσεως
αρμοδίου Δικαστηρίου, έπίσημον άντίγραφον της περί δημεύ
σεως αποφάσεως.
(2) Ό ναυπηγός οφείλει να χορηγή το ύπό τοϋ παρόντος άρθρου
άπαιτούμενον πιστοποιητικόν, πάν δε πρόσωπον άναγνωριζόμενον
υπό του 'Υπουργού ώς πρόσωπον ενασκούν την έπιχείρησιν τοΰ ναυ
πηγού, θα περιλαμβάνηται δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου
έν τη έννοια τοΰ δρου «ναυπηγός τοΰ πλοίου».
(3) Πάς δστις χορηγεί πιστοποιητικόν ναυπηγήσεως δυνάμει τοΰ
παρόντος άρθρου, και άπό σκοπού προβαίνει εις ψευδείς δηλώσεις
έν τω πιστοποιητικώ, υπόκειται δι' εκαστον τοιούτον αδίκημα, εϊς
χρηματικήν πρινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας.
Καταχώρησις
στοιχείων
έν τω Νηολο
νί(ύ.

12. "Αμα ώς τηρηθώσιν αϊ προκαταρκτικά! της νηολογήσεως διατάξεις
τοΰ παρόντος Νόμου, ή Νηολογούσα 'Αρχή καταχωρεί έν τω Νηολογίω
τά ακόλουθα, άφορώντα το πλοϊον στοιχεία :
(α) το δνομα τοϋ πλοίου, και το δνομα τοΰ λιμένος εϊς δν τούτο
ανήκει·
(β) τάς έν τω πρωτοκολλώ καταμετρήσεως τοΰ επιθεωρητού δια
λαμβανόμενος λεπτομέρειας*
(γ) τά άφορώντα είς την προέλευσιν αυτού στοιχεία, άτινα εκτί
θενται έν τη δηλώσει κυριότητος· και
(δ) το δνομα καΐ τά στοιχεία τοϋ εγγεγραμμένου πλοιοκτήτου
ή πλοιοκτητών, εάν δε υφίστανται πλείονες τοϋ ενός πλοιο
κτήται, τήν άναλογίαν τοϋ έπι τοΰ πλοίου συμφέροντος
αυτών.

'Εγγραφα
κρατούμενα
ύπό της Νηο
λογούσης
Άρχης.

13. "Αμα τη νηολογήσει πλοίου ή Νηολογούσα 'Αρχή φυλάττει έν
τη κατοχή αυτής τά ακόλουθα έγγραφα, ήτοι το πρωτόκολλον καταμε
τρήσεως επιθεωρητού, το πιστοποιητικόν ναυπηγήσεως, πάν προγε
νεστέρως γενόμενον πωλητήριον έγγραφον, άντίγραφον τής περί δη
μεύσεως τυχόν αποφάσεως, και πάσαν δήλωσιν κυριότητος.

Λιμήν νηολο
γήσεως.

14. Ό λιμήν παρά τω όποίω Κυπριακόν τι πλοϊον εϊναι εκάστοτε
νηολογημένον λογίζεται ώς ό λιμήν νηολογήσεως αυτού, και ώς ό
λιμήν είς δν τό πλοίον ανήκει.
Μέρος V.—ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΝΗΟΛΟΓΗΣΕΩΣ.

Πιστοποιη
τικόν νηολο
γήσεως.

15. "Αμα ώς συμπληρωθή ή νηολόγησις τοΰ πλοίου, ή Νηολογούσα
'Αρχή χορηγεί πιστοποιητικόν νηολογήσεως διαλαμβάνον τά άφορώντα
τό πλοίον στοιχεία ατινα ενεγράφησαν έν τω Νηολογίω όμοΰ μετά τοϋ
ονόματος τοΰ πλοιάρχου.

Νόμιμος
φύλαξις
πιστοποιη
τικού.

16.—(Ι) Τό πιστοποιητικόν νηολογήσεως χρησιμοποιείται μόνον
δια τήν νόμιμον ναυσιπλοΐαν, δεν υπόκειται δε εις κατακράτησιν δυνάμει
οιουδήποτε τίτλου, δικαιώματος έπισχέσεως, εμπραγμάτων βάρους
ή συμφέροντος, δπερ δυνατόν νά έχη ή νά άξιοι οιοσδήποτε πλοιοκτήτης,
ενυπόθηκος δανειστής ή έτερον πρόσωπον, επί τοΰ πλοίου.
(2) Πάς δστις, έχων συμφέρον έπι τοΰ πλοίου ή μή, καίτοι τούτο
ζητείται παρ* αυτού αρνείται άνευ ευλόγου αιτίας δπως παραδώση τό
είς τήν κατοχήν, ή ύπό τον ελεγχον αυτού πιστοποιητικόν νηολογήσεως,
είς τό πρόσωπον δπερ δικαιούται είς τήν νόμιμον φύλαξιν αυτού διά
τους σκοπούς τής νομίμου ναυσιπλοΐας τοΰ πλοίου, ή αρνείται νά τό
παραδώση είς τήν Νηολογούσαν'Αρχήν, είναι ένοχος αδικήματος, καΐ έν
περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν
τάς πεντακόσιας λίρας, έκτος έάν άποδειχθή ε'ις τον Δικαστήν ή τό Δικα
στή ριον, δτι τό πιστοποιητικόν άπωλέσθη, οπότε τό δικάζοντα αδίκημα
Δικαστήριονθάπιστοποιήτήνάπώλέιαντοΰ πιστοποιητικού νηολογήσεως,
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(3) 'Εάν το οϋτω άρνούμενον πρόσωπον έρημοδικήση, το Δικαστήριον
πιστοποιεί το γεγονός, και δύναται να χωρήση ή αύτη διαδικασία ώς
επί πιστοποιητικού απολεσθέντος ή καταστραφέντος, ή παραπλήσια
τοιαύτη, εφ' δσον το έπιτρέπουσιν αί περιστάσεις.
17. Πάς πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης, δστις χρησιμοποιεί, ή πειράται Ποινή διά
να χρησιμοποίηση διά την ναυσιπλοΐαν πιστοποιητικόν νηολογήσεως τοϋ χρησιντοΰ
πλοίου μη χορηγηθέν νομίμως, εν περιπτώσει καταδίκης, υπόκειται, μη προσ^"
άναφορικώς προς εκαστον αδίκημα, ε'ις φυλάκισιν διά διάστημα μή πιστοποιη
ύπερβαΐνον τά δύο ετη, ή ε'ις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τικοΰ.
τάς τριακοσίας λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και
της χρηματικής τοιαύτης, το δέ πλοΐον υπόκειται ε'ις κατάσχεσιν δυνάμει
τοϋ παρόντος Νόμου.
18. "Αμα ώς τό πιστοποιητικόν νηολογήσεως πλοίου παραδοθή τη 'Εξουσίαπρος
Νηολογούση 'Αρχή αϋτη δύναται νά χορήγηση νέον πιστοποιητικόν Χ?ΡήΥΠσιν
ε'ις άντικατάστασιν τοϋ άρχικοϋ.
'
πο°ητΤκοθ°'
19.—(Ι) Εϊς περίπτωσιν καθ' ην τό πιστοποιητικόν νηολογήσεως 'Απώλεια
πλοίου άπόλλυται ή καταστρέφεται, ή Νηολογούσα 'Αρχή χορηγεί νέον πισΓΟποι η
πιστοποιητικόν νηολογήσεως ε'ις άντικατάστασιν τοϋ άρχικοϋ.
(2) 'Εάν ό λιμήν (παρά τω όποίω είναι διωρισμένος προξενικός υπάλ
ληλος της Δημοκρατίας) εν ω είναι έλλιμενισμένον τό πλοΐον καθ' δν χρό
νον λαμβάνει χώραν τό συμβεβηκός, ή ε'ις δν τό πλοΐον τό πρώτον κατα
πλέει μετά τό συμβεβηκός, είναι εκτός της Δημοκρατίας, ό πλοίαρχος
ή έτερόντι πρόσωπον έχον γνώσιν τών γεγονότων, προβαίνει εις δήλωσιν,
εξ δσων ούτος κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει, έκθέτουσαν τά γεγονότα,
τά ονόματα και τά λοιπά στοιχεία τών εγγεγραμμένων πλοιοκτητών
τοϋ πλοίου τούτου· επί τούτω ό προξενικός υπάλληλος χορηγεί προσω
ρινόν πιστοποιητικόν διαλαμβάνον μνείαν τών περιστάσεων ύφ' ας
τοϋτο χορηγείται, και διαβιβάζει εις πρώτην δοθεΐσαν εύκαιρίαν άντί
γραφον αύτοϋ ε'ις τήν Νηολογοΰσαν 'Αρχήν.
(3) Τό προσωρινόν πιστοποιητικόν παραδίδεται είς τήν Νηολογοΰσαν
'Αρχήν εντός δέκα ημερών άπό τοϋ πρώτου μετά ταΰτα κατάπλου τοϋ
πλοίου είς τον λιμένα εκφορτώσεως αύτοϋ εν τη Δημοκρατία ή Νηολο
γούσα Αρχή επί τούτω χορηγεί νέον πιστοποιητικόν νηολογήσεως· εάν
ό πλοίαρχος άνευ ευλόγου τινός αιτίας παράλειψη νά παραδώση τό
προσωρινόν πιστοποιητικόν εντός δέκα ήμερων ώς έν τοις ανωτέρω,
ούτος υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντακό
σιας λίρας.
20. 'Εν περιπτώσει αλλαγής τοϋ πλοιάρχου νηολογημένου Κυπριακοϋ Σημείωσις
πλοίου, έκαστος τών ακολούθων, ήτοι—
αλλαγής
'

'

πλοιάρχου

(α) 6 αρμόδιος υπάλληλος τοϋ Δικαστηρίου, έάν ή αλλαγή γίνεται έπίτοο
συνεπεία παύσεως αύτοϋ ύπό τοϋ Δικαστηρίου δυνάμει τών πιστοποιη
τικου
διατάξεων της εκάστοτε έν Ίσχύϊ νομοθεσίας* και
·
(β) ή Νηολογούσα 'Αρχή, έάν ή αλλαγή γίνεται έξ ετέρας τινός
αιτίας, ή ό προξενικός υπάλληλος της Δημοκρατίας παρά τω
λιμένι ένθα γίνεται ή αλλαγή, ή ένθα τό πλοΐον καταπλέει
αμέσως μετά τήν τοιαύτην άλλαγήν, έάν ή αλλαγή γίνεται
έκτος τής Δημοκρατίας,
συντάσσει κ αϊ υπογράφει επί τοϋ πιστοποιητικού νηολογήσεως πράξιν
περί της αλλαγής, έν ή περιπτώσει δέ ή πράξις γίνεται ύπό προσώπου
ετέρου ή της Νηολογούσης 'Αρχής τό άνω πρόσωπον θά άναφέρη
πάραυτα είς τήν Νηολογοΰσαν 'Αρχήν τήν έπενεχθεΐσαν άλλαγήν,
πάς δέ λιμενικός λειτουργός παρ' οίωδήποτε λιμένι έν τη Δημοκρατία,
δύναται νά άρνηθή νά έπιτρέψη εϊς οιονδήποτε πρόσωπον νά προβή
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εις τινα ένέργειαν ύπό την Ιδιότητα πλοιάρχου Κυπριακού πλοίου,
έκτος εάν το δνομα αύτοϋ διαλαμβάνεται, ή είναι σημειωμένον έπι τοϋ
πιστοποιητικού νηολογήσεως ώς το δνομα τοϋ τελευταίου διωρισμένου
πλοιάρχου τοϋ πλοίου τούτου.
Σημείωσις
αλλαγής
πλοιοκτησίας
έπι τοϋ
π t στοίχο ιη

21.—(Ι) Έν περιπτώσει μεταβολής τής εγγεγραμμένης πλοιοκτησίας
ή μεταβολή σημειοϋται ύπό τής Νηολογούσης 'Αρχής έπι τοϋ πιστο
ποιητικού νηολογήσεως.
(2) Ό πλοίαρχος οφείλει να παραδώση το πιστοποιητικόν νηολογήσεως
εις τήν Νηολογούσαν 'Αρχήν δια νά διενεργήση τήν τοιαύτην σημείωσιν,
έάν μεν το πλοϊον ευρίσκεται έν τινι λιμένι τής Δημοκρατίας αμέσως
μετά τήν μεταβολή ν, έάν δέ ή μεταβολή χωρήση ενόσω το πλοϊον ευρί
σκεται μακράν τοιούτου λιμένος, τότε ευθύς ώς το πλοϊον το πρώτον
έπιστρέψη είς τοιούτον λιμένα.
(3) Ό πλοίαρχος όστις παραλείπει νά παραδώση ε'ις τήν Νηολογούσαν
'Αρχήν το πιστοποιητικόν νηολογήσεως ώς επιβάλλεται ύπό του παρόν
τος άρθρου, υπόκειται δι' έκαστον αδίκημα ε'ις χρηματικήν ποινήν μή
ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας.

Παράδοσις
πιστοποιη
τικού
απολεσθέντος
πλοίου η"
πλοίου
άπολέσαντος
την
Κυπριακήν
'Εθνικότητα.

22.—(Ι) Έν περιπτώσει πραγματικής ή πλασματικής απώλειας νηολο
γημένου πλοίου, καταλήψεως αυτού ύπό τοϋ εχθρού, ή τής δια πυρός
καταστροφής αύτοϋ, ή ε'ις περίπτωσιν καθ' ην τοΰτο ήθελε διαλυθή ή
παύση νά είναι Κυπριακόν, είτε λόγω μεταβιβάσεως αυτού είς μή νομι
μοποιούμενα πρόσωπα είτε άλλως πως, ό πλοιοκτήτης ολοκλήρου
τοϋ πλοίου ή μεριδίου αυτού οφείλει δπως, ευθύς ώς λάβη γνώσιν
τοΰ γεγονότος, ειδοποίηση περί τούτου τήν Νηολογούσαν "Αρχήν, έάν
δεν τη έπεδόθη ήδη είδοποίησις περί τούτου  ή Νηολογούσα 'Αρχή
καταχωρεί τό γεγονός έν τω Νηολογίω.
(2) ΕΊς πασαν τοιαύτην περίπτωσιν, έκτος έάν τό πιστοποιητικόν νηολο
γήσεως του πλοίου άπωλεσθή ή καταστροφή, ό πλοίαρχος οφείλει
δπως, έάν μεν τό συμβεβηκός έπεσυνέβη έν τινι λιμένι, παραχρήμα,
έάν δέ έπεσυνέβη άλλαχοΰ, εντός δέκα ήμερων άπό τοΰ κατάπλου αυτού
εις τινα λιμένα, παραδίδη τό πιστοποιητικόν εϊς τήν Νηολογούσαν 'Αρχήν,
ή έάν ό λιμήν ούτος ευρίσκεται έκτος τής Δημοκρατίας, είς τον προ
ξενικόν ύπάλληλον τής Δημοκρατίας, δστις θά διαβιβάζη πάραυτα τό
παραδοθέν αΰτώ πιστοποιητικόν ε'ις τήν Νηολογούσαν 'Αρχήν.
(3) Πας πλοιοκτήτης ή πλοίαρχος, δστις άνευ ευλόγου αιτίας παρα
λείπει νά συμμορφωθη προς τό παρόν άρθρον, υπόκειται δι' έκαστον
αδίκημα είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας
λίρας.

Πρόσωρινόν
Ίΐιστοποιη
τικόν
παρεχόμενον
εις πλοϊον
όπερ κτάται
την Κυπρι
ακήν εθνι
κότητα έν τη
αλλοδαπή.

23.—(Ι) Έάν έν τινι λιμένι έκτος τής Δημοκρατίας πλοϊον τι περιέλθη
είς τήν κυριότητα νομιμοποιουμένων προσώπων, ό παρά τω λιμένι τούτω
προξενικός υπάλληλος τής Δημοκρατίας δύναται νά χορήγηση είς τον
πλοίαρχον, κατόπιν αιτήσεως αύτοϋ, πρόσωρινόν πιστοποιητικόν
άναγράφον:—
(α) τό δνομα τοϋ πλοίου*
(β) τον χρόνον και τον τόπον τής αγοραπωλησίας, και τά ονόματα
των αγοραστών
(γ) τό δνομα τοΰ πλοιάρχου* και
(δ) τά ακριβέστερα των στοιχείων ατινα ούτος δύναται νά λάβη
άναφορικώς προς τήν χωρητικότητα, ναυπήγησιν και τον
τύπον αΰτοΰ,
διαβιβάζει δέ είς τήν Νηολογούσαν 'Αρχήν εϊς πρώτην δοθεϊσαν
εύκαιρίαν, άντίγραφον τοΰ πιστοποιητικού.
(2) Τό πρόσωρινόν πιστοποιητικόν κέκτηται ίσχύν πιστοποιητικού
νηολογήσεως μέχρι τής ύπό τής Νηολογούσης 'Αρχής εκδόσεως νέου
πιστοποιητικού νηολογήσεως, δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος
Νόμου, οπότε τό πρόσωρινόν παύει νά έχη οιανδήποτε ίσχύν :
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Νοείται δτι ουδέν των έν τω παρόντι έδαφίω διαλαμβανομένων επη
ρεάζει το έγκυρον οιασδήποτε υποθήκης έπι πλοίου ήτις ενεγράφη, ή
φέρεται ώς εγγραφείσα, ή δε προτεραιότης πάσης τοιαύτης υποθήκης
διαφυλάττεται και έπι τη τελική νηολογήσει τοΰ πλοίου δυνάμει τοΰ
παρόντος Μέρους.
Μέρος VI.—ΣΥΜΒΑΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ! ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ! ΕΞ
ΕΤΕΡΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΙΤΙΑΣ.
24.—(Ι) Τα έν τω Νηολογίω εγγεγραμμένα'πλοία, ή μερίδια αυτών
(οσάκις διατίθενται ε!ς νομιμοποιούμενον πρόσωπον) μεταβιβάζονται
συμβατικώς δια πωλητηρίου εγγράφου.
(2) Το πωλητήριον εγγραφον διαλαμβάνει την αυτήν περιγραφήν
τοΰ πλοίου ώς καΐ το πρωτόκολλον καταμετρήσεως του επιθεωρητού,
ή έτέραν ήτις κρίνεται επαρκής ύπό τής Νηολογούσης 'Αρχής δια να
καθορισθή ή ταυτότης του πλοίου, συντάσσεται δέ έν τω έντύπω Α τοΰ
Μέρους Ι τοΰ Πρώτου Παραρτήματος ή είς τον πλησιέστερον ύπό τάς
περιστάσεις τύπον, και υπογράφεται ύπό τοΰ δικαιοπαρόχου τη παρουσία
ενός ή πλειόνων μαρτύρων ύφ' ων και προσυπογράφεται.
(3) 'Επιφυλασσομένων τών έν Μέρει VIII διαλαμβανομένων, τό συν
ταχθέν έκτος της Δημοκρατίας πωλητήριον εγγραφον, δι'ου σκοπεΐται
ή μεταβίβασις εγγεγραμμένου έν τω Νηολογίω πλοίου, δύναται να
προσαχθή όμοϋ μετά τής δηλώσεως μεταβιβάσεως εϊς προξενικόν
ύπάλληλον τής Δημοκρατίας δστις, έάν πεισθή δτι τό πωλητήριον εγγρα
φον και ή δήλωσις μεταβιβάσεως εχουσι καλώς καΐ είναι δεόντως
συντεταγμένα, τή καταβολή τοΰ προσήκοντος τέλους, γνωστοποιεί
πάραυτα εις τήν Νηολογούσαν 'Αρχήν τήν κατάθεσιν του πωλητηρίου
έγγραφου και τής δηλώσεως μεταβιβάσεως, παρέχει άπαντα τα αναγκαία
στοιχεία και εις πρώτην δοθεΐσαν εΰκαιρίαν, διαβιβάζει είς τήν Νηολο
γούσαν 'Αρχήν τό πωλητήριον εγγραφον ώς και τήν δήλωσιν μεταβιβά
σεως.
Ευθύς ώς ή Νηολογούσα 'Αρχή λάβη τήν γνωστοποίησιν περί τήν
κατάθεσιν, ή μεταβίβασις, υποκείμενη εϊς πάσαν προγενεστέραν
ύποθήκην, λογίζεται καταχωρηθεΐσα έν τω Νηολογίω άπό τής ημε
ρομηνίας τής καταθέσεως αυτής παρά τω προξενικώ ΰπαλλήλω τής
Δημοκρατίας, ή δέ Νηολογούσα 'Αρχή προβαίνει αναλόγως εϊς τάς
αναγκαίας έν τω Νηολογίω καταχωρήσεις.

Συμβατική
μεταβίβασίς
πλοίων f\
μεριδίων
πλοίου.

25. Όσάκις έγγεγραμμένον έν τω Νηολογίω πλοΐον, ή μερίδιον
αυτού μεταβιβάζηται είς νομιμοποιούμενον πρόσωπον, ό δικαιούχος
δεν θά δικαιούται νά έγγραφη ώς πλοιοκτήτης μέχρις ου ούτος, ή είς
περίπτωσιν νομικού προσώπου, μέχρις ου τό πρόσωπον δπερ δυνάμει
τοΰ παρόντος Νόμου κέκτηται έξουσίαν δπως προβαίνη ε'ις δηλώσεις
έκ μέρους τοΰ νομικού προσώπου, ύπογράψη δήλωσιν (έν τω παρόντι
Νόμω κάλου μένην ώς «δήλωσις μεταβιβάσεως») άφορώσαν είς τό
πλοΐον και διαλαμβάνουσαν—
(α) μνείαν τής ικανότητος τοΰ δικαιοδόχου όπως κέκτηται κατά
κυριότητα Κυπριακόν πλοΐον, ή έάν ό δικαιοδόχος είναι νομικόν
πρόσωπον, μνείαν τών άφορωσών είς τήν σύστασιν καΐ τήν
δραστηριότητα αυτού περιστάσεις, δι' ών δεικνύεται δτι τούτο
είναι πρόσωπον νομιμοποιούμενον δπως κέκτηται κατά κυριό
τητα Κυπριακόν πλοΐον και
(β) δήλωσιν δτι ούτος έξ δσων κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει,
ουδέν μή νομιμοποιούμενον πρόσωπον, ή οργανισμός προ
σώπων έχει δικαίωμα κυριότητος ή οιονδήποτε νομικόν
συμφέρον ή beneficial interest έπι τοΰ πλοίου ή έπι μεριδίου
αυτού.

Δήλωσις
της μεταβι
βάσεως.

430
Καταχώρησις
της μεταβιβά
σεως έν τω
Νηολογίω.

26.—(Ι) Πάν προσηκόντως συντεταγμένον πωλητήριον εγγραφον
αφορών εις την μεταβίβασιν εγγεγραμμένου εν τω Νηολογίω πλοίου
ή μεριδίου αύτοϋ, προσάγεται είς την Νηολογούσαν 'Αρχήν, όμοϋ μετά
της δηλώσεως μεταβιβάσεως, ήτις έπι τούτω καταχωρεί έν τω Νηολο
γίω το δνομα τοϋ δικαιοδόχου ώς τοϋ πλοιοκτήτου ολοκλήρου του πλοίου
ή τοϋ μεριδίου όμοϋ μετά της ημέρας καΐ της ώρας καθ' ην αϋτη έλαβε
χώραν.
(2) Τά πωλητήρια έγγραφα πλοίου ή μεριδίου πλοίου καταχωρούνται
έν τω Νηολογίω καθ' ην τάξιν προσάγονται ταϋτα τη Νηολογούση Αρχή.

Μιταβίδασις
Ιδιοκτησίας
πλοίου
αιτία θανάτου,
πτωχεύσεως,
γάμου, κ.λ.π.

27.—(Ι) 'Οσάκις ή ιδιοκτησία έπι πλοίου εγγεγραμμένου έν τω
Νηολογίω μεταβιβάζηται εις νομιμοποιούμενον πρόσωπον αιτία γάμου,
θανάτου ή πτωχεύσεως τοϋ εγγεγραμμένου έν τω Νηολογίω πλοιο
κτήτου, ή έξ ετέρας τινός νομίμου αίτιας πλην της δυνάμει τοϋ παρόντος
Νόμου χωρούσης συμβατικής μεταβιβάσεως—
(α) το πρόσωπον τούτο θα έπικυροΐ τήν τοιαύτη ν μεταβίβασιν
διά της υπογραφής δηλώσεως (έν τω παρόντι Νόμω καλού
μενης «δήλωσις της έκ τοϋ νόμου μεταβιβάσεως») έν ή δίδονται
τά καθοριστικά τής ταυτότητος τοΰ πλοίου στοιχεία και μνημο
νεύονται αί ποικίλαι λεπτομέρειαι αΐτινες συμφώνως τοις έν
τοις ανωτέρω άναγκαίως διαλαμβάνονται έν τη δηλώσει
τής μεταβιβάσεως, ή αί πλησιέστεροι ύπό τάς περιστάσεις
τοιαΰται ωσαύτως δε διαλαμβάνεται μνεία τοϋ τρόπου καθ' δν
ή Ιδιοκτησία μετεβιβάσθη, ώς και το πρόσωπον εϊς δ αϋτη
μετεβιβάσθη·
(β) έάν ή μεταβίβασις χωρήση λόγω γάμου, ή δήλωσις θά συνο
δεύηται ύπό αντιγράφου τοϋ πιστοποιητικού γάμου, ή ύπό
παντός έτερου νομικοϋ στοιχείου άποδεικνύοντος τήν σύναψιν
αύτρϋ, θά δηλοΐ δε τήν ταυτότητα τοϋ θήλεος πλοιοκτήτου·
(γ) έάν ή μεταβίβασις χωρήση συνεπεία πτωχεύσεως, ή δήλωσις
θά συνοδεύηται ύπό τών στοιχείων ατινα εκάστοτε γίνονται
δεκτά ύπό τοΰ Δικαστηρίου ώς άπόδειξις τοϋ τίτλου τών
προσώπων, ατινα προβάλλουσιν αξιώσεις έν πτωχευτική
διαδικασία·
(δ) έάν ή μεταβίβασις χωρήση αιτία θανάτου ή δήλωσις θά συνο
δεύηται ύπό τών έγγραφων διαχειρίσεως, ή ύπό κεκυρωμένου
αντιγράφου αυτών.
(2) Ή Νηολογούσα 'Αρχή άμα τη λήψει τής δηλώσεως τής έκ τοΰ
νόμου μεταβιβάσεως και τών συνοδευόντων ταύτην έγγραφων σημειοΐ
έν τω Νηολογίω το δνομα τοΰ προσώπου δπερ δικαιούται δυνάμει τής
τοιαύτης μεταβιβάσεως ε'ις κυριότητα έπι τοΰ πλοίου ή έπι μεριδίου
πλοίου, ή ιδιοκτησία έττί τοϋ οποίου μετεβιβάσθη ε'ις αυτόν, έν περιπτώσει
δε πλειόνων τοΰ ενός προσώπων, θά σημειοΐ τά ονόματα απάντων
τών προσώπων τούτων, ατινα δμως, οιοσδήποτε καΐ αν εΐναι ό αριθμός
αυτών, λογίζονται διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου τους αφο
ρώντας εϊς τον αριθμόν τών προσώπων ατινα δικαιούνται νά έγγραφώσιν
ώς πλοιοκτήται, ώς συνιστώντα εν και μόνον πρόσωπον.

Διάταγμα
πωλήσεως
βίς πβρίπτω
σιν καθ" f)v
χωρεΐ
μεταβίβασις
έκ νομίμου
αίτιας ετέρας
η" της έκ συμ
βάσεως είς
μή νομιμο
ποιούμενον
πρόσωπον. .

28.—(Ι) Όσάκις ή Ιδιοκτησία έπι εγγεγραμμένου έν τω Νηολογίω
πλοίου, ή μεριδίου αύτοϋ, μεταβιβάζηται αιτία γάμου, θανάτου, πτω
χεύσεως, ή έξ ετέρας τινός νομίμου αιτίας πλην τής έκ συμβάσεως
τοιαύτης, είς μή νομιμοποιούμενον πρόσωπον, το Δικαστήριον δύναται,
κατόπιν αιτήσεως γενομένης ύπό ή διά λογαριασμόν τοϋ προσώπου
τούτου, νά διάταξη τήν πώλησιν τής οϋτω μεταβιβασθείσης Ιδιοκτησίας,
και δπως το προϊόν τών πωλήσεων, αφαιρουμένων τών εξόδων αυτής,
καταβληθή εις το δικαιούμενον δυνάμει τής μεταβιβάσεως πρόσωπον
ή άλλως πως, ώς το Δικαστήριον ήθελε καθορίσει.
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(2) Το Δικαστήριον δύναται να απαίτηση τά κατά το δοκοΰν αναγκαία
αποδεικτικά στοιχεία προς ύποστήριξιν της αιτήσεως, δύναται δε να
έκδώση το διάταγμα ύπό όρους ους ήθελε κρίνει δίκαιον νά έπιβάλη,
ή νά άρνηθή τήν εκδοσιν τοϋ διατάγματος, καΐ έν γένει νά ένεργήση
ώς το δίκαιον της υποθέσεως ήθελεν απαιτήσει.
(3) Πάσα αίτησις πωλήσεως δέον δπως ύποβάλληται εντός
τεσσάρων εβδομάδων άφ° ης έπεσυνέβη το συμβεβηκός ώς εκ τοϋ
οποίου έχώρησε μεταβίβασις εκ νομίμου αιτίας ετέρας ή της εκ συμβά
σεως τοιαύτης ή εντός τοιαύτης περαιτέρω προθεσμίας (ήτις δέν δύναται
νά ύπερβαίνη έν συνόλω το εν έτος άπό τής ημερομηνίας τοϋ συμβε
βηκότος) ώς το Δικαστήριον ήθελεν επιτρέψει.
(4) Έάν ή αίτησις δεν ύποβληθή εντός τής προμνησθείσης
προθεσμίας, ή έάν το Δικαστήριον άρνηθή τήν εκδοσιν τοϋ διατάγματος
πωλήσεως, το οϋτω μεταβιβασθέν πλοΐον ή μερίδιον θά υπόκειται
εις κατάσχεσιν δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου.
29. Όσάκις Δικαστήριον διατάττη τήν πώλησιν πλοίου ή μεριδίου
πλοίου, είτε δυνάμει των προηγουμένων άρθρων τοϋ παρόντος Νόμου,
είτε άλλως πως, το Δικαστικόν διάταγμα θά διαλαμβάνη δήλωσιν δυνάμει
τής οποίας το δικαίωμα μεταβιβάσεως τοϋ πλοίου, ή τοϋ μεριδίου πλοίου,
θά περιέρχηται εις τ ι πρόσωπον κατονομαζόμενον ύπό τοϋ Δικαστηρίου*
άμα τη έκδόσει τοϋ διατάγματος το πρόσωπον τοϋτο θά δικαιούται
νά μεταβιβάζη το πλοΐον ή το μερίδιον πλοίου κατά τον αυτόν τρόπον,
καΐ εις τήν αυτήν εκτασιν, ώς και ό έν τω Νηολογίω εγγεγραμμένος
πλοιοκτήτης· ή Νηολογούσα 'Αρχή οφείλει νά αποδέχεται τήν αΐτησιν
τοϋ οϋτω κατονομαζομένου προσώπου άναφορικώς προς οιανδήποτε
μεταβίβασιν εις τήν αυτήν εκτασιν, ώς έάν το ώς εΐρηται πρόσωπον
ήτο ό έν τω Νηολογίω εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης.
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ομενης τής ενασκήσεως οιασδήποτε ετέρας εξουσίας αυτού) κατόπιν ά παγορε ύ.
αιτήσεως παντός ενδιαφερομένου προσώπου, νά έκδώση διάταγμα σεωςμετα
άπαγορεϋον δια καθωρισμένον τινά χρόνον πάσαν δικαιοπραξίαν δράσεως.
άφορώσαν εις πλοΐον ή μερίδιον πλοίου, δύναται δε νά έκδώση το
διάταγμα ύπό δρους ους το Δικαστήριον ήθελε κρίνει δίκαιον νά
έπιβάλη, ή νά άρνηθή τήν εκδοσιν τοϋ διατάγματος, ή νά άκυρώση το
διάταγμα έάν τοϋτο εξεδόθη, μετά ή άνευ εξόδων, καΐ γενικώτερον
νά ένεργήση ώς το δίκαιον τής υποθέσεως ήθελεν απαιτήσει, ή δε Νηολο
γούσα 'Αρχή καίτοι δέν είναι διάδικος, οφείλει νάσυμμορφοϋται προς αυτό
ευθύς ώς έπιδοθή αύτη κεκυρωμένον άντίγραφον τοϋ διατάγματος τούτου.
Μέρος VII.—ΥΠΟΘΗΚΑΙ ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ.
31.—(Ι) Πάν έγγεγραμμένον έν τω Νηολογίω πλοΐον ή μερίδιον Υποθήκη
αΰτοΰ δύναται νά δοθή ώς ασφάλεια δανείου ή ετέρας υλικής άντι έπΐ πλοίου
παροχής, το δε εγγραφον δι' ού συνιστάται ή ασφάλεια (έν τω παρόντι ^ ε £ ! : t o u
Νόμω καλούμενον «υποθήκη») συντάττεται έπΐ τοϋ εντύπου Β τοϋ
Μέρους Ι τοϋ Πρώτου Παραρτήματος, ή έν τω πλησιέστερου ύπό τάς Πρώτον
περιστάσεις τύπω· ευθύς άμα τη προσαγωγή τοϋ εγγράφου ή Νηολο Παράρτημα
γοΰσα 'Αρχή καταχωρεί τοϋτο έν τω Νηολογίω.
ί^*** 1
(2) Επισυνάπτεται τω εγγράφω τής υποθήκης συμβόλαιον συναφθέν
μεταξύ των μερών, δπερ άφορα εϊς ζητήματα σχετικά προς τήν ύπο
θήκευσιν, περιλαμβανομένων των ακολούθων :
(α) τοϋ τρόπου πληρωμής τοϋ τόκου καΐ τής αποπληρωμής τοϋ
κεφαλαίου*
(β) των ασφαλίσεων και ανανεώσεων αυτών, και τής διαθέσεως
τοϋ ασφαλιστικού ποσοϋ*
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(γ) τών επί της εκμεταλλεύσεως του πλοίου περιορισμών
(δ) τοΰ όρισμοϋ τοϋ πταίσματος ως εκ τοϋ οποίου δύναται νά
ένασκηθώσιν έξουσίαι άπορρέουσαι εκ τίνος νόμου, ή ετεραι
τοιαΰται*
(ε) των ενασκούμενων υπό τοϋ ενυπόθηκου δανειστού εξουσιών,
περιλαμβανομένης της εξουσίας προς άνάληψιν της κατοχής
τοϋ πλοίου, άνάληψιν της διαχειρίσεως, καΐ πώλησιν αύτοΰ
δι' Ιδιωτικής πράξεως :
Νοείται δτι—
(i) ό ενυπόθηκος δανειστής δεν κέκτηται έξουσίαν προς
άνάληψιν τής κατοχής τοΰ πλοίου, άνάληψιν τής δια
χειρίσεως ή πώλησιν αύτοϋ δι* ιδιωτικής πράξεως,
εκτός εάν όλόκληρον τό πλοΐον υπόκειται εϊς την
υποθήκη ν
(ϋ) ή άνάληψις τής διαχειρίσεως τοϋ πλοίου ύπό τοΰ
ενυπόθηκου δανειστού παρέχει τό δικαίωμα εις αυτόν
δπως διενεργή πασαν άναγκαίαν προς τοϋτο πράξιν
παν ποσόν εισπραττόμενο ν ΰπό τοϋ ενυπόθηκου
δανειστού διαρκούσης τής διαχειρίσεως και εκμε
ταλλεύσεως τοϋ πλοίου, αφαιρουμένων τών σχετικών
δαπανών, καταλογίζεται είς τό ποσόν τοϋ ενυπόθηκου
χρέους, αμα δε τή ολοσχερή εξοφλήσει τοϋ ενυπό
θηκου χρέους, ή τοιαύτη διαχείρισις τερματίζεται*
(iii) γνωστοποίησις άφορώσα είς τήν τοιαύτην άνάληψιν
διαχειρίσεως επιδίδεται τή Νηολογούση 'Αρχή·
(στ) περί παντός ετέρου παρεπομένου ή συναφούς ζητήματος.
(3) Αϊ ΰποθήκαι καταχωροϋνται υπό τής Νηολογούσης 'Αρχής καθ* ην
χρονικήν τάξιν προσάγονται προς τούτο, δια πράξεως δε ή τοιαύτη
'Αρχή σημειοΐ εφ' εκάστης τό γεγονός τής καταχωρήσεως ώς και τήν
ήμέραν καΐ τήν ώραν καθ' ην έχώρησεν αϋτη.
(4) 'Ανεξαρτήτως παντός εν Μέρει VIII διαλαμβανομένου, πάσα
υποθήκη συσταθείσα έκτος τής Δημοκρατίας δύναται νά κατατεθή παρά
τω προξενικώ ύπαλλήλω τής Δημοκρατίας δστις, εάν πεισθή δτι αϋτη
είναι εν πλήρει τάξει καΐ δεόντως συνεστημένη, τή καταβολή τοΰ προ
σήκοντος δικαιώματος γνωστοποιεί παραχρήμα ε'ις την Νηολογούσαν
'Αρχήν τήν κατάθεσιν τής υποθήκης παρέχων άπαντα τά αναγκαία
στοιχεία, διαβιβάζει δε είς την τοιαύτην 'Αρχήν και εις πρώτην δοθεΐσαν
εύκαιρίαν τό συνιστούν τήν υποθήκη ν εγγραφον.

Κεφ. 113.

"Αμα ώς ή Νηολογούσα 'Αρχή λάβη τήν γνωστοποίησιν περί τής
καταθέσεως, ή υποθήκη λογίζεται καταχωρηθεΐσα άφ' ής ημέρας αϋτη
συνέστη, ή δε Νηολογούσα 'Αρχή προβαίνει αναλόγως εϊς τάς αναγκαίας
εν τω Νηολογίω καταχωρήσεις.
(5) Αί διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου ίσχύουσιν επιπροσθέτως τών
διατάξεων τοϋ άρθρου 90 (2) (στ) τοϋ περί 'Εταιρειών Νόμου, ας ουδόλως
επηρεάζουν.

Καταχώρησις
32. Ή Νηολογούσα 'Αρχή, αμα τή εξοφλήσει εγγεγραμμένης ύπο
έξοφλήσεως
θήκης καΐ επί τή προσαγωγή τοΰ συστατικού τής υποθήκης εγγράφου
ύπο9ήκης.
προσηκόντως υπογεγραμμένου καΐ προσυπογεγραμμένου, εφ' ου σημει
οϋται άπόδειξις τής λήψεως τοΰ ποσοΰ δι' δ συνέστη ή υποθήκη, κατα
χωρεί εν τω Νηολογίω τό γεγονός τής εξοφλήσεως· αμα δε τή τοιαύτη
καταχωρήσει τό συμφέρον δπερ τυχόν περιήλθεν ε'ις τον ένυπόθηκον
δανειστήν μεταβιβάζεται εϊς τό πρόσωπον είς δ (λαμβανομένων ΰπ'
δψιν τών τυχόν παρεμβληθεισών πράξεων ή περιστάσεων) τοΰτο θά
περιήρχετο εάν ή υποθήκη δεν συνίστατο.
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33. 'Εάν καταχωρηθώσι πλείονες της μιας ύποθήκαι άναφορικώς προς Προτεραιότης
το αυτό πλοϊον, ή το αυτό μερίδιον πλοίου, οί ενυπόθηκοι δανεισταΐ Ύποθτικών.
κέκτηνται δικαίωμα προτεραιότητος έναντι ενός εκάστου εξ αυτών,
βάσει της ημερομηνίας καταχωρήσεως εκάστης υποθήκης εν τω Νηο
λογίω, και ούχι της ημερομηνίας καθ' ην αυτή συνέστη, τούτο δε ανε
ξαρτήτως οιασδήποτε ρητής, σιωπηρός, ή τεκμαιρομένης γνώσεως, του
γεγονότος, ην ήθελον οϋτοι έχει.
34.—(Ι) Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ εδαφίου (2), εκτός καθ'ην ' οένυποθ, ι
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κος δανειστής

εκτασιν τούτο καθίσταται αναγκαιον ινα το ενυποθηκον πλοιον ή μερίδιον &έν λογίζεται
πλοίου, διατεθή ώς ασφάλεια δια το ενυποθηκον χρέος, ό ενυπόθηκος πλοιοκτήτης
δανειστής δεν λογίζεται πλοιοκτήτης του πλοίου ή τοϋ μεριδίου, οϋτε
και ό ενυπόθηκος οφειλέτης ώς άπωλέσας τήν 'ιδιότητα τοϋ πλοιοκτήτου.
(2) Όσάκις δυνάμει συμβολαίου ό ενυπόθηκος δανειστής κέκτηται
δικαίωμα κατοχής έπι τοϋ πλοίου, ή όσάκις ό ενυπόθηκος οφειλέτης
έπιτρέπη δπως το πλοϊον παραμείνη βεβαρημένον δια ναυτικού προνο
μίου δι' ου παραβλάπτεται ή υπό τής υποθήκης παρεχομένη ασφά
λεια, ό ενυπόθηκος δανειστής δύναται να απόκτηση κατοχή ν έπι
του πλοίου εν τω καθωρισμένω τρόπω, επί τούτω δε θα εχη άπαντα
τα δικαιώματα και εξουσίας πλοιοκτήτου έχοντος κατοχήν έπι τοϋ
πλοίου.
35. Πάς εγγεγραμμένος ενυπόθηκος δανειστής κέκτηται απόλυτον
έξουσίαν διαθέσεως τοϋ πλοίου, ή τοϋ μεριδίου δι' δ είναι εγγεγραμμένος,
και χορηγήσεως εγκύρου αποδείξεως ώς προς το τίμημα της αγοραπω
λησίας· εν ή περιπτώσει δμως οί εγγεγραμμένοι ενυπόθηκοι δανεισται
άναφορικώς προς το άύτό πλοϊον ή τό αυτό μερίδιον πλοίου είναι πλείονες
τοϋ ενός, ό μεταγενέστερος ενυπόθηκος δανειστής δεν δικαιούται να
πωλήση τό πλοϊον, ή τό μερίδιον, άνευ της συνδρομής παντός προγε
νεστέρου ενυπόθηκου δανειστού, είμή δυνάμει διατάγματος αρμοδίου
Δικαστηρίου.

Ό ενυπόθη
κος δανειστής
Εχει έξουσίαν
πωλήσεως.

36. Αί εγγεγραμμένοι ύποθήκαι πλοίου, ή μεριδίου πλοίου, ουδόλως Ή υποθήκη
επηρεάζονται ύφ° οιασδήποτε πτωχευτικής πράξεως γενομένης ύπό τοϋ ουδόλως
ενυπόθηκου οφειλέτου μετά τήν ήμερομηνίαν καταχωρήσεως τής ΰπο επηρέαζε
ύπό της
θήκης παρά τό γεγονός δτι ό ενυπόθηκος οφειλέτης κατά τήν εναρξιν ται
πτωχεύσεως.
τής πτωχεύσεως είχε τό πλοϊον, ή τό μερίδιον τοϋ πλοίου, εν τη κατοχή
αύτοΰ, ύπό τάς διαταγάς του, ή εις τήν διάθεσιν αύτοϋ, ή δτι ήτο ό νομι
ζόμενος πλοιοκτήτης αύτοΰ, ή δε υποθήκη θά προτιμάται παντός δικαιώ
ματος, αξιώσεως ή συμφέροντος επί τοϋ τοιούτου πλοίου ή μεριδίου
προβαλλομένου ύπό τών λοιπών πιστωτών τοϋ πτωχεύσαντος ή διά
λογαριασμόν των, ύπό τών επιτρόπων ή έκδοχέων αυτών.
37. Ή εγγεγραμμένη υποθήκη πλοίου, ή μεριδίου πλοίου, δύναται Μεταβίβασις
νά μεταβιβασθή ε'ις έτερον πρόσωπον, τό δε μεταβιβαστικόν της ύποθ,Ίκης·
υποθήκης ένγραφον συντάσσεται έπι τοϋ 'Εντύπου Γ, τοϋ Μέρους Ι τοϋ Πρώτον
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Πρώτου Παραρτήματος, ή εν τω πλησιεστερω υποτας περιστάσεις τυπω· Μέρ0ςΤι
άμα τη προσαγωγή τοϋ τοιούτου εγγράφου ή Νηολογούσα 'Αρχή κατά Εντυπον Γ.
χωρεί τοϋτο διά τής εν τω Νηολογίω εγγραφής τοϋ ονόματος τοϋ δικαι
οδόχου ώς τό τοϋ ενυπόθηκου δανειστού τοϋ πλοίου ή τοΰ μεριδίου,
διά πράξεως δε τής τοιαύτης 'Αρχής, σημειοΐ έπι τοϋ μεταβιβαστικού
τής υποθήκης εγγράφου τό γεγονός τής καταχωρήσεως τής μεταβιβά
σεως, ώς και τήν ήμέραν και ώραν καθ' ην έχώρησεν αϋτη.
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Μετα616α
σις του συμ
φέροντος
ενυπόθηκου
δανειστού
a M g θανάτου,
•πτωχεύσεως,
γάμου, κ.λ.π.

38.—(Ι) 'Οσάκις το έπί τοϋ πλοίου ή μεριδίου πλοίου συμφέρον
ενυπόθηκου δανειστού μεταβιβάζηται λόγω γάμου, θανάτου η πτω
χεύσεως, ή εξ ετέρας νομίμου αίτιας πλην της δυνάμει του παρόντος
Νόμου εκ συμβάσεως μεταβιβάσεως, ή μεταβίβασις θα έπικυροϋται
διά δηλώσεως τοϋ προσώπου εϊς δ μεταβιβάζεται το εκ της υποθήκης
συμφέρον, εν ω διαλαμβάνεται μνεία περί τοϋ τρόπου καθ* δν
χωρεί ή μεταβίβασις και τοϋ προσώπου είς δ μεταβιβάζεται, συνοδεύεται
δέ υπό παρομοίων αποδεικτικών στοιχείων ώς τά δυνάμει τοϋ παρόντος
Νόμου απαιτούμενα εϊς τήν άνάλογον περίπτωσιν της μεταβιβάσεως
πλοιοκτησίας επί ολοκλήρου πλοίου ή μεριδίου πλοίου.
(2) Ή Νηολογούσα 'Αρχή αμα τη λήψει της δηλώσεως και τη προσα
γωγή των προμνησθέντων αποδεικτικών στοιχείων καταχωρεί εν τω
Νηολογίω το δνομα τοϋ δικαιουμένου δυνάμει τής τοιαύτης μεταβιβά
σεως προσώπου, ώς ενυπόθηκου δανειστού τοϋ πλοίου ή τοϋ μεριδίου.
Μέρος VIII.—ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ.

' Η προς ύπο
θήκευσιν ή
πώλησιν
εξουσία
παραχωρείται
διά πιστο
ποιητικών.

39. "Εάν ό έν τω Νηολογίω εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης έπιθυμή
να διάθεση δι' υποθήκης ή πωλήσεως το πλοΐον, ή το μερίδιον τοϋ
πλοίου δι' δ είναι εγγεγραμμένος, εις τι μέρος έκτος τής Δημοκρατίας,
δύναται να άπευθυνθή δι' αιτήσεως προς τήν Νηολογούσαν 'Αρχήν, ήτις
επί τούτω παρέχει το προς τοΰτο δικαίωμα διά τής εκδόσεως πιστοποιη
τικού υποθήκης επί πλοίου ή πιστοποιητικού πωλήσεως.

Προϋποθέσεις
εκδόσεως
πιστοποιητι
κών υποθήκης
επί πλοίου
καΐ πιστο
ποιητικών
πωλήσεως.

40. Πριν ή έκδοθή πιστοποιητικόν υποθήκης επί πλοίου ή πιστοποιη
τικόν πωλήσεως, ό αιτών οφείλει να δηλώση εϊς τήν Νηολογούσαν
Αρχήν, ήτις και καταχωρεί έν τω Νηολογίω, τά ακόλουθα στοιχεία,
ήτοι—
(α) τό δνομα τοΰ προσώπου ύφ* ου ή έν τω πιστοποιητικά) ανα
γραφομένη εξουσία πρόκειται νά ένασκηθή, προσέτι δέ είς
μεν τήν περίπτωσιν υποθήκης επί πλοίου τό άνώτατον ποσόν τής
συσταθησομένης εμπραγμάτου ασφαλείας εφ' δσον σκοπεΐται ό
καθορισμός ενός ανωτάτου ποσού, ε'ις δέ τήν περίπτωσιν πωλή
σεως, τό κατώτατον τίμημα τής διενεργηθησομένης πωλήσεως,
εφ* δσον σκοπεΐται ό καθορισμός κατωτάτου τιμήματος·
(β) τον τόπον ένθα πρόκειται νά ένασκηθή ή εξουσία, ή εάν ουδείς
τόπος καθορίζηται, δήλωσιν δτι αϋτη δύναται, τηρουμένων τών
διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, νά ένασκηθή έν παντί τόπω·
(γ) τά χρονικά δρια εντός τών οποίων δύναται νά ένασκηθή ή
εξουσία.

Περιορισμοί
έπ'ι πιστοποι
ητικών υπο
θήκης επί
πλοίου καΐ
πιστοποι
ητικών
πωλήσεως.

41. 'Απαγορεύεται ή εκδοσις πιστοποιητικού υποθήκης έπί πλοίου ή
πιστοποιητικού πωλήσεως, δι' ου εξουσιοδοτείται ή σύστασις υποθήκης,
ή ή διενέργεια πωλήσεως εντός τής Δημοκρατίας, ή ύπό προσώπου μή
κατονομαζομένου έν τω πιστοποιητικώ.

Περιεχόμε
νον πιστο
ποιητικού
υποθήκης
επί πλοίου
ή1 πιστοποιη
τικού
πωλήσεως.

42. Τό πιστοποιητικόν υποθήκης έπί πλοίου και τό πιστοποιητικόν
πωλήσεως άναγράφουσι τά διάφορα στοιχεία, ατινα δυνάμει τοϋ
παρόντος Νόμου καταχωροΰνται έν τω Νηολογίω έπί τή υποβολή αιτή
σεως εκδόσεως τοϋ πιστοποιητικού, επιπροσθέτως δέ άπαρίθμησιν
άπασών τών έν τω Νηολογίω εγγεγραμμένων υποθηκών, ή κατακεχωρη
μένων πιστοποιητικών υποθηκών έπί πλοίου ή πιστοποιητικών πωλή
σεων, ατινα άφορώσιν εϊς τό πλοΐον ή τό μερίδιον τοϋ πλοίου άναφο
ρικώς προς δ εκδίδεται πιστοποιητικόν.
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43. Έπι τών πιστοποιητικών υποθηκών έπι πλοίου εφαρμόζονται Κανόνες
οι ακόλουθοι Κανόνες :—
άφορώντες
^

εις πιστο
ποιητικά

(Ι) Ή εξουσία ενασκείται συμφώνως προς τάς εν τώ πιστοποιητικώ υποθηκών
διαλαμβανόμενος οδηγίας.
'
* έπι πλοίου.
(2) Πάσα δυνάμει αυτών συσταθείσα υποθήκη καταχωρείται διά
σημειώσεως ταύτης επί τοϋ πιστοποιητικού, γενομένης ύπό της Νηο
λογούσης 'Αρχής, ή ύπό τίνος προξενικού υπαλλήλου της Δημοκρατίας.
(3) Ή δυνάμει τοϋ πιστοποιητικού καλή τή πίστει συσταθείσα
υποθήκη ουδόλως παραβλάπετεται εκ τοϋ γεγονότος δτι το πρόσωπον
ύφ' οΰ εδόθη ή προς τοϋτο εξουσία απεβίωσε προ τής συστάσεως τής
υποθήκης.
(4) Όσάκις εν τω πιστοποιητικώ καθορίζεται ό τόπος ένθα, καΐ ό
χρόνος, μη υπερβαίνων τους δώδεκα μήνας, εντός τοϋ οποίου ή
εξουσία αϋτη δέον να ένασκηθή, υποθήκη συσταθείσα προς όφελος
ενυπόθηκου δανειστού, ουδόλως παραβλάπτεται εκ τής πτωχεύσεως
' τοϋ προσώπου ύφ" ού ή εξουσία αϋτη εδόθη εάν ό δανειστής ήτο καλής
πίστεως και δεν είχε γνώσιν τοϋ γεγονότος.
(5) Πάσα υποθήκη εγγεγραμμένη ώς εν τοις ανωτέρω επί τοϋ πιστο
ποιητικού έχει προτεραιότητα έναντι πάσης ετέρας υποθήκης έπι τοϋ
αύτοΰ πλοίου ή μεριδίου, ήτις ήθελε συσταθή μετά τήν καταχώρησιν
τοϋ πιστοποιητικού έν τω Νηολογίω εάν ύπάρχωσι πλείονες τής μιας
οϋτω εγγεγραμμένοι ύποθήκαι, οί εξ αυτών άρυόμενοι δικαίωμα ενυ
πόθηκοι δανεισταί θά έχωσι δικαίωμα προτεραιότητος έναντι ενός
εκάστου εξ αυτών αναλόγως τής ημερομηνίας εγγραφής τής υποθήκης
επί τοϋ πιστοποιητικού, και ουχί τής ημερομηνίας συστάσεως τής υπο
θήκης, τούτο δε ανεξαρτήτως οιασδήποτε ρητής, σιωπήράς ή τεκμαι
ρομένης γνώσεως, τοΰ γεγονότος, ην ήθελον ούτοι έχει.
(6) Τηρουμένων τών έν τοις ανωτέρω κανόνων, πάς ενυπόθηκος
δανειστής προς όφελος τοϋ οποίου εγγράφεται υποθήκη έπι τοϋ πιστο
ποιητικού, κέκτηται τα αυτά δικαιώματα και εξουσίας καΐ ενέχει τάς
αύτάς υποχρεώσεις, ώς εάν ή υποθήκη ήτο εγγεγραμμένη έν τω Νηο
λογίω και ούχι έπι τοΰ πιστοποιητικού.
(7) Ή έξόφλησις υποθήκης εγγεγραμμένης έπι τοΰ πιστοποιητικού
δύναται νά σημειωθή επί τοΰ πιστοποιητικού υπό τής Νηολογούσης
'Αρχής, ή ύπό τίνος προξενικού υπαλλήλου τής Δημοκρατίας, τή
προσαγωγή τών αυτών αποδεικτικών στοιχείων, ώς τά δυνάμει τοΰ
παρόντος Νόμου άναγκαίως προσαγόμενα διά τήν έν τω Νηολογίω
καταχώρησιν τής εξοφλήσεως υποθήκης· άμα δε ώς γενή ή σημείωσις,
το συμφέρον δπερ τυχόν περιήλθεν ε'ις τον ένυπόθηκον δανειστήν,
περιέρχεται εϊς το πρόσωπον, ή τά πρόσωπα ε'ις α (λαμβανομένων
υπ' όψιν τών τυχόν παρεμβληθεισών πράξεων ή περιστάσεων) τούτο
θά περιήρχετο εάν ή υποθήκη δεν συνίστατο.
(8) "Αμα ώς τό πιστοποιητικόν υποθήκης έπι πλοίου παραδοθή εις
τήν Νηολογούσαν 'Αρχήν, αϋτη εγγράφει έν τω Νηολογίω πασαν μή
άποσβεσθεΐσαν ύποθήκην έγγεγράμμένην έπ' αύτοΰ, κατά τρόπον
ώστε νά διατηρήται τό δικαίωμα προτεραιότητος αυτής, είτα δε άκυροι
τό πιστοποιητικόν και καταχωρεί τό γεγονός τούτο έν τω Νηολογίω*
παν οϋτω άκυρωθέν πιστοποιητικόν είναι ακυρον άπό πάσης απόψεως.
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44. 'Επί των πιστοποιητικών πωλήσεων εφαρμόζονται οί ακόλουθοι
κανόνες:
(Ι) Το πιστοποιητικόν πωλήσεως δεν χορηγείται ειμή δια τήν
πώλησιν ολοκλήρου τοϋ πλοίου.
(2) Ή εξουσία ενασκείται συμφώνως προς τάς εν τω πιστοποιητικά
διαλαμβανόμενος οδηγίας.
(3) Πάσα καλή τή πίστει δυνάμει αΰτοϋ γενομένη πώλησις εις τίνα
άγοραστήν έπι αντιπαροχή έχούση ύλικήν άξίαν, ουδόλως παρα
βλάπτεται ώς έκ του γεγονότος ότι το πρόσωπον ύφ' ου εδόθη ή
εξουσία αϋτη απεβίωσε πρίν ή διενεργηθή ή πώλησις.
(4) Όσάκις εν τω πιστοποιητικω καθορίζεται ό τόπος ένθα κ αϊ ό
χρόνος, μή υπερβαίνων τους δώδεκα μήνας, εντός τοϋ οποίου ή εξου
σία αϋτη δέον να ένασκηθή, πώλησις διενεργηθείσα καλή τή πίστει εις
τίνα άγοραστήν μή έχοντα γνώσιν τοΰ γεγονότος επί αντιπαροχή
έχούση ύλικήν άξίαν, ουδόλως παραβλάπτεται ώς έκ τής πτωχεύ
σεως τοϋ προσώπου ύφ' ου ή εξουσία αϋτη εδόθη.
(5) Ή μεταβίβασις είς πρόσωπον νομιμοποιούμενον δπως καταστή
πλοιοκτήτης Κυπριακοϋ πλοίου γίνεται διά πωλητηρίου έγγραφου"
συμφώνως τω παρόντι Νόμω.
(6) 'Εάν το πλοΐον πωληθή είς πρόσωπον νομιμοποιούμενον δπως
καταστή πλοιοκτήτης Κυπριακοϋ πλοίου, το πλοΐον νηολογείται έκ
νέου* εν τω Νηολογίω δμως εγγράφονται άπασαι αϊ εν τω πιστοποιη
τικω πωλήσεως άπαριθμούμεναι ύποθήκαι.
(7) Πριν ή χωρήση ή νέα νηολόγησις, προσάγονται εις τήν Νηολο
γούσαν 'Αρχήν τά ακόλουθα έγγραφα, ήτοι το πωλητήριον έγγραφον
δυνάμει τοϋ οποίου έγένετο ή μεταβίβασις τοΰ πλοίου, το πιστοποιη
τικόν πωλήσεως, καΐ το πιστοποιητικόν νηολογήσεως αΰτοϋ.
(8) Ή Νηολογοΰσα 'Αρχή φυλάττει το πιστοποιητικόν πωλήσεως
και το πιστοποιητικόν νηολογήσεως, συντάττει πράξιν περί τής πωλή
σεως έν τω Νηολογίω, καΐ ή νηολόγησις τοϋ πλοίου λογίζεται συντε
λεσθείσα, έκτος καθ' δσον άφορα εις μή άποσβεσθείσας ύποθήκας, ή
έν ϊσχύϊ πιστοποιητικά υποθηκών επί πλοίου κατακεχωρημένα έν αύτώ.
(9) Κατά τήν νέαν ταύτη ν νηολόγησιν, ή έν τω άρχικώ πιστοποιη
τικω νηολογήσεως διαλαμβανομένη περιγραφή τοΰ πλοίου δύναται νά
μεταφερθή είς το Νηολόγιον χωρίς το πλοΐον νά ύποστή καΐ νέαν έπι
θεώρησιν, ή δε δήλωσις τοΰ αγοραστού θά είναι ή αυτή ώς ή απαι
τουμένη έκ τοΰ συνήθους δικαιοδόχου.
(10) Έάν το πλοΐον πωληθή είς μή νομιμοποιούμενον πρόσωπον, το
πωλητήριον έγγραφον δυνάμει τοΰ οποίου μεταβιβάζεται το πλοΐον, το
πιστοποιητικόν πωλήσεως, καΐ τό πιστοποιητικόν νηολογήσεως προσά
γονται είς τήν Νηολογούσαν 'Αρχήν, ή είς τίνα προξενικόν ύπάλληλον
τής Δημοκρατίας, ύφ' ών κρατοΰνται τό πιστοποιητικόν πωλήσεως
καΐ τό πιστοποιητικόν νηολογήσεως· ό προξενικός δε υπάλληλος άφοΰ
σημειώσει έπ' αυτών τό γεγονός ότι τό πλοΐον έπωλήθη εις πρόσωπον
δπερ δεν είναι πρόσωπον νομιμοποιούμενον δπως καταστή πλοιο
κτήτης Κυπριακοϋ πλοίου, διαβιβάζει τά έγγραφα εις τήν Νηολογού
σαν 'Αρχήν. Ή Νηολογούσα δε 'Αρχή άμα τή κρατήσει, ή αναλόγως
τής περιπτώσεως αμα τή λήψει τούτων, συντάττει πράξιν περί τής
πωλήσεως έν τω Νηολογίω καΐ ή νηολόγησις τοϋ πλοίου λογίζεται
συντελεσθείσα εκτός καθ' όσον άφορα ε'ις μή άποσβεσθείσας ύποθήκας,
ή έν ΐσχύϊ πιστοποιητικά υποθηκών έπι πλοίου κατακεχωρημένα έν
αύτώ.
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(11) Έν περιπτώσει πωλήσεως εϊς πρόσωπον, δπερ δεν είναι πρό
σωπον, νομιμοποιούμενον δπως καταστή πλοιοκτήτης Κυπριακού
πλοίου, εάν ΰπαιτίως παραλειφθή ή προσαγωγή των εις τον τελευταϊον
κανόνα αναφερομένων εγγράφων, το πρόσωπον τούτο θα θεωρήται
κατά το δίκαιον της Δημοκρατίας, ώς μη αποκτήσαν τίτλον ή συμφέρον
έπι τοΰ πλοίου* περαιτέρω δε το πρόσωπον, τη α'ιτήσει τοΰ οποίου
έχορηγήθη το πιστοποιητικόν πωλήσεως ώς καΐ το πρόσωπον δπερ
ενασκεί τήν έξουσίαν θά υπόκεινται εϊς χρηματική ν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας.
(12) 'Εάν δεν χωρήση πώλησις, συμφώνως τω πιστοποιητικω
πωλήσεως, το πιστοποιητικόν παραδίδεται εϊς τήν Νηολογούσαν
'Αρχήν, ήτις έπι τούτω άκυροι τούτο, καΐ καταχωρεί το γεγονός τής
ακυρώσεως έν τω Νηολογίω· πάν δε οϋτω άκυρωθέν πιστοποιητικόν
πωλήσεως θά είναι άκυρον από πάσης απόψεως.
45. 'Εάν κατά τίνα χρόνον άποδειχθή επαρκώς δτι πιστοποιητικόν
υποθήκης έπι πλοίου ή πιστοποιητικόν πωλήσεως άπωλέσθη, κα
τεστράφη ή οϋτω άπεσβέσθη ώστε νά καταστή άχρηστον, και δτι
αί δυνάμει αυτού χορηγηθεϊσαι έξουσίαι ουδέποτε ένησκήθησαν, ή έάν
ένησκήθησαν, τότε άμα τη αποδείξει τών δυνάμει αύτοϋ γενομένων
πράξεων και ενεργειών, ή Νηολογούσα 'Αρχή δύναται κατά τάς περί
στάσεις είτε νά έκδώση νέον πιστοποιητικόν, εϊτε νά διάταξη δπως
διενεργηθή πάσα εγγραφή έν τω Νηολογίω ή οιαδήποτε ετέρα πράξις ήτις
ήθελε διενεργηθή έάν ή απώλεια, καταστροφή ή άπόσβεσις δεν ελάμβανε
χώραν.

Εξουσία
Νηολογού
^Ιςπεο^^.
σινάπωλείας
πιστοποιητι
χου υποθήκης
π?σ.^π°\η.
·πΚοϋ
πωλήσεως.

46.—(Ι) Ό έν τω Νηολογίω εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης ολοκλήρου
πλοίου ή μεριδίου πλοίου, άναφορικώς προς το όποιον έχορηγήθη πιστό
ποιητικόν υποθήκης έπι πλοίου ή πιστοποιητικόν πωλήσεως, έν ω
καθορίζονται ειδικώς οί τόποι ένθα ή δι' αυτού παρεχομένη εξουσία
δύναται νά ένασκηθή, δύναται δι' έγγραφου υπογεγραμμένου ΰπ' αυτού
νά γνωστοποιηθή ε'ις τήν Νηολογούσαν 'Αρχήν τήν άνάκλησιν τοΰ
πιστοποιητικού.

Άνάκλησις
πιστοποιητι
κωνι
^οθήκης
κσ / ιτη(ηο .
ποιητικών
πωλήσεως.

(2) Ή Νηολογούσα Α ρ χ ή αμα ώς λάβη τήν γνωστοποίησιν κα
ταχωρεί ταύτην, και έπι τούτω το πιστοποιητικόν θεωρείται άνακληθέν
και άνευ ισχύος καθ' δσον άφορα τάς δυνάμει αυτού μετέπειτα συστα
θησομένας ύποθήκας ή πωλήσεις.
(3) Μετά τήν καταχώρησιν τής γνωστοποιήσεως αϋτη επιδεικνύεται
εϊς πάν πρόσωπον, δπερ αιτείται τήν σύστασιν υποθήκης ή τήν διενέρ
γειαν μεταβιβάσεως δυνάμει τοΰ πιστοποιητικού.
Μέρος IX.—ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ.
47.—(Ι) Ουδέν πλοΐον θά χρησιμοποιή δνομα έτερον ή το δνομα κανόνες
ύφ' δ τοϋτο είναι εκάστοτε νηολογημένον.
αψορώντες
εις το δνομα

(2) 'Απαγορεύεται ή μεταβολή του ονόματος πλοίου άνευ τής προη πλοίου.
γουμένης εγγράφου αδείας τοΰ Υπουργού.
(3) Αί αιτήσεις διά τήν εκδοσιν αδείας υποβάλλονται εγγρά
φως· έάν ό Υπουργός κρίνη τήν αΐτησιν δικαιολογημένην δύναται
νά χορήγηση τήν αίτουμένην άδειαν, και έπι τούτω νά απαίτηση τήν
δημοσίευσιν γνωστοποιήσεως έν τω προσήκοντι κατά τήν κρίσιν αυτού
τρόπω και τύπω.
(4) Ευθύς ώς χορηγηθή άδεια διά τήν μεταβολήν του ονόματος, ή
μεταβολή σημειοΰται έν τω Νηολογίω, έπι τοΰ πιστοποιητικού νηολο
γήσεως τοΰ πλοίου, ώς και έπι τής πρώρας και τής πρύμνης αύτοΰ.

438
(5) Έάν άποδειχθή επαρκώς είς τον Ύπουργόν δτι το δνομα πλοίου
μετεβλήθη άνευ της αδείας αύτοΟ, ούτος διατάσσει τήν άλλαγήν του
ονόματος του πλοίου καΐ έπαναφοράν τοϋ ονόματος δπερ £φερεν προ
της μεταβολής, ή δε αλλαγή σημειοϋται εν συνεχεία έν τω Νηολογίω,
έπι του πιστοποιητικού νηολογήσεως τοϋ πλοίου, και έπι της πρώρας
και της πρύμνης αύτοϋ.
(6) Έκτος έάν τις άγνοή τό γεγονός δτι πλοΐον προηγουμένως
νηολογηθέν έπαυσε νά είναι ούτω νηολογημένον (ούτος φέρει καΐ το
βάρος τής αποδείξεως τής αγνοίας αύτοϋ) άνευ της έγγραφου αδείας
τοϋ Ύπουργοϋ δεν δύναται νά ζητήση τήν νηολόγησιν αύτοϋ, οϋτε ή
Νηολογούσα 'Αρχή έν γνώσει αυτής νά νηολόγηση τοϋτο, ύπό δνομα
2τερον ή τό δνομα ύφ' δ τό πλοΐον ήτο προηγουμένως νηολογημένον.
(7) "Ανευ τής έγγραφου αδείας τοϋ Ύπουργοϋ ούδεις δύναται νά ζή
τηση τήν νηολόγησιν πλοίου αλλοδαπού καθισταμένου Κυπριακού δπερ
ουδέποτε προηγουμένως ένηολογήθη ως Κυπριακόν, ουδέ ή Νηολο
γούσα 'Αρχή έν γνώσει αυτής νά νηολόγηση τοϋτο, είμή ύπό τό δνομα
δπερ εφερεν αμέσως προ τής μετατροπής αύτοϋ είς Κυπριακόν.
(8) Πάς δστις παραβαίνει, ή ανέχεται πρόσωπον ύπό τόν ελεγχον
αύτοϋ νά παραβή τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου, ή πάς δστις
παραλείπει νά πράξη, ή ανέχεται πρόσωπον ύπό τόν ελεγχον αύτοϋ
νά παράλειψη νά πράξη τι, ούτινος ή διενέργεια επιβάλλεται ύπό
τοϋ παρόντος άρθρου, υπόκειται δι* έκαστον τοιοϋτον αδίκημα
εις χρηματική ν ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας,
τοϋ δε πλοίου δύναται νά παρεμποδισθή ό απόπλους (εξαιρέσει τής
περιπτώσεως καθ' ην ή αίτησις γίνεται δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου
άναφορικώς προς άλλοδαπόν πλοΐον, δπερ προηγουμένως δεν ήτο νηο
λογημένον ώς Κυπριακόν πλοΐον κατέστη δέ τώρα Κυπριακόν) μέχρις ού
τηρηθώσιν απασαι αί διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου.

Μέρος Χ.—ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΑ.
Ή Κυπριακή
έθνικότης
πλοίου
δηλοϋται
πρό τοϋ
απόπλου.

48.—(Ι) Ό λιμενικός λειτουργός δέν δύναται νά παράσχη δδειαν
απόπλου μέχρις ου ό πλοίαρχος δηλώση είς αυτόν τό δνομα τής πολι
τείας εϊς ην ούτος διατείνεται δτι ανήκει τό πλοΐον έπι τούτω δέ ό λει
τουργός ούτος εγγράφει τό δνομα τοϋτο έπ! τής αδείας απόπλου.
(2) Πάν πλοΐον, δπερ πειράται νά άποπλεύση δνευ αδείας απόπλου,
δύναται νά παρεμποδισθή νά άποπλεύση μέχρις οΰ γενή ή σχετική
δήλωσις.

Ποινή δι' άντι
ποίηοιν
Κυπριακής
εθνικότητος.

49.—(Ι) Έάν πρόσωπον τι χρησιμοποιή τήν Κυπριακήν σημαίαν
και αντιποιείται τήν Κυπριακήν εθνικότητα άναφορικώς προς
πλοΐον, τό ήμισυ, ή πλέον τοϋ ήμίσεος, ανήκει κατά κυριότητα είς
πρόσωπα άτινα δέν είναι πρόσωπα νομιμοποιούμενα νά καταστώσι
πλοιοκτήται Κυπριακού πλοίου, μέ σκοπόν νά έμφανίση τό πλοΐον ώς
Κυπριακόν, τό πλοΐον θά υπόκειται εϊς κατάσχεσιν δυνάμει τοϋ παρόντος
Νόμου, έκτος έάν ή άντιποίησις έγένετο προς τόν σκοπόν δπως άπο
φευχθή ή σύλληψις αύτοϋ ύπό έχθροϋ ή ύπό αλλοδαπού πολεμικού
πλοίου, έν τη ενασκήσει δικαιώματος τινός πολέμου.
(2) ΕΙς πασαν διαδικοσίαν άφορώσαν τήν έκτέλεσιν τής τοιαύτης
κατασχέσεως, τό βάρος τής αποδείξεως τοϋ τίτλου προς χρήσιν τής
Κυπριακής εθνικότητος φέρει ό χρησιμοποιών ταύτην.
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50. Έάν ό πλοίαρχος, ή ό πλοιοκτήτης Κυπριακού πλοίου προβή
εις τίνα ένέργειαν, ή έπιτρέψη ένέργειάν τίνα, ή μεταφέρη, ή έπιτρέψη
τήν μεταφοράν έγγραφων μέ πρόθεσιν νά απόκρυψη την Κυπριακήν
εθνικότητα τοΰ πλοίου Ικ τίνος προσώπου δπερ δικαιούται νά προβη
είς έρευνας περί ταύτην, ή πράττει τοϋτο μέ πρόθεσιν νά άναλάβη άλλο
δαπήν εθνικότητα ή νά εξαπάτηση πρόσωπον έχον τά έν τοις ανωτέρω
δικαιώματα, το πλοΐον θά υπόκειται εϊς κατάσχεσιν δυνάμει τοΰ παρόντος
Νόμου· ό πλοίαρχος δέ δστις διαπράττει το αδίκημα τοϋτο, ή συνεργεί
είς τήν διάπραξιν αύτοϋ, υπόκειται έν περιπτώσει καταδίκης άναφορικώς
προς Εκαστον τοιούτον αδίκημα, εις φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαί
νον τά δύο ετη, ή είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας
λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως καΐ της χρηματικής
τοιαύτης.
51. "Εάν πρόσωπον μή νομιμοποιούμενον δπως απόκτηση, ώς κύριος,
οιονδήποτε συμφέρον νομικόν ή μή (legal or beneficial) επί πλοίου
δπερ χρησιμοποιεί τήν Κυπριακήν σημαίαν, και δπερ απέκτησε τήν
Κυπριακήν εθνικότητα, το συμφέρον τοϋτο θά υπόκειται εϊς κατάσχεσιν
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, έκτος έάν άπέκτησεν αυτό συνεπεία μετα
βιβάσεως εκ νομίμου αιτίας ετέρας ή της έκ συμβάσεως τοιαύτης ώς προ
βλέπεται είς τάς προηγούμενος διατάξεις.
52. Όσάκις διακηρύττηται ύπό τοϋ παρόντος Νόμου δτι Κυπρι
ακόν πλοΐον δεν θά άναγνωρίζηται ώς Κυπριακόν, το πλοΐον τοϋτο
δέν θά δικαιούται νά άπολαύη των οφελών, προνομίων, πλεονεκτημάτων
ή προστασίας ών συνήθως απολαύουν τά Κυπριακά πλοία* δέν θά
δικαιούται δέ ωσαύτως νά χρησιμοποιή τήν Κυπριακήν σημαίαν ή νά
απόκτηση τήν Κυπριακήν εθνικότητα, καθ' δσον δμως άφορα είς τήν
πληρωμήν τελών, τήν καταβολήν χρηματικών ποινών καί τάς κατα
σχέσεις, τήν τιμωρίαν αδικημάτων διαπραττομένων έπ! τοΰ πλοίου
ή υπό προσώπων ανηκόντων εϊς αυτό, τοϋτο θά υπόκειται είς τήν αυτήν
άπό πάσης απόψεως μεταχείρισιν ώς έάν ήτο άνεγνωρισμένον Κυ
πριακόν πλοΐον.
53.—(Ι) Ή σημαία της Δημοκρατίας, άνευ οιασδήποτε αλλοιώσεως
ή τροποποιήσεως, διά τοϋ παρόντος κηρύττεται ώς ή νόμιμος Κυπριακή
σημαία δι* άπαντα τά Κυπριακά πλοία.
(2) Έάν οίαδήποτε διακριτική Κυπριακή σημαία, πλην της σημαίας
της Δημοκρατίας, άναρτηθή έπί πλοίου άνευ της αδείας τοϋ Υπουργού,
ό πλοίαρχος ή ό πλοιοκτήτης αυτού, έάν ευρίσκεται επί τοΰ πλοίου,
καί πας έτερος δστις ήθελεν αναρτήσει τήν σημαίαν, υπόκειται δι*
εκαστον αδίκημα εϊς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντα
κόσιας λίρας.
(3) Πάς λιμενικός λειτουργός δύναται νά έπιβιβάζηται παντός πλοίου
Εχοντος ανηρτημένη ν σημαίαν κατά παράβασιν τοϋ παρόντος Νόμου
καί νά λαμβάνη καί συναποκομίζη ταύτην, ήτις καί θά κατάσχεται.
54.—(Ι) Παν Κυπριακόν, πλοΐον οφείλει νά άνυψοΐ τήν νόμιμον
Κυπριακήν σημαίαν—
(α) κατά τόν εΤσπλουν ή άπόπλουν αύτοϋ Εκ τίνος αλλοδαπού
λιμένος* καί
(β) έάν 2χτ) ολική ν χωρητικότητα πεντήκοντα κόρων, ή μείζονα
τοιαύτην, κατά τόν εΤσπλουν ή άπόπλουν αύτοϋ εκ τίνος
λιμένος της Δημοκρατίας.
(2) Έάν δέν τηρηθώσιν έπί παντός τοιούτου πλοίου αϊ διατάξεις τοϋ
παρόντος Αρθρου, ό πλοίαρχος αύτοϋ υπόκειται δι* Εκαστον αδίκημα
είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας.
(3) ΑΙ διατάξεις τοϋ παρόντος Αρθρου δέν εφαρμόζονται έπί αλιευτικών
πλοιαρίων προσηκόντως εγγεγραμμένων έν τω βιβλίω των "Αλιευτικών
Πλοιαρίων ατινα κέκτηνται αριθμόν καί στοιχεία έγγραφης συμφώνως
τω εκάστοτε έν Ισχύΐ νόμω.

Ποινή δι"
άπόκρυψιν
Κυπριακής
εθνικότητος
ή άνάληψιν
αλλοδαπής
ΐοιαύτης.

Ποινή διά
κτήσιν κυριό
τητος παρά
μή νομιμο
ποιουμένων
προσώπων.

'Υποχρεώσεις
πλοίων μή
ανεγνωρι
σμένων ώς
Κυπριακών.

Κυπριακή
σημαία
διά πλοία.

Ποινή διά
παράλειψιν
άνυψώσεως
σημαίας.
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Καταχώρησις
των γενομένων
αλλαγών έν
τω Νηολογίω.

Μέρος XI.—ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΙΣ ΕΝ ΤΩ ΝΗΟΛΟΓΙΩ ΤΩΝ
ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΝΗΟΛΟΓΗΣΙΣ
ΠΛΟΙΟΥ.
55.—(Ι) 'Εάν νηολογημένον πλοΐον ύποστή τοιαύτας άλλαγάς ώστε
να μη αντίστοιχη προς τά διαλαμβανόμενα έν τω Νηολογίω στοιχεία,
ατινα άφορώσιν εϊς τήν χωρητικότητα ή τήν ττεριγραφήν τοϋ πλοίου,
ή Νηολογούσα 'Αρχή οφείλει επί τή υποβολή αιτήσεως και άμα τη λήψει
πιστοποιητικού τοϋ αρμοδίου επιθεωρητού πλοίων, έν ω εκτίθενται
τά στοιχεία άΛλαγής, νά διάταξη, εϊτε καταχώρησιν έν τω Νηολογίω
τών γενομένων αλλαγών, είτε τήν έκ νέου νηολόγησιν τοϋ πλοίου.
(2) 'Εάν δεν καταχώρηση ή έκ νέου νηολόγησις πλοίου, ή ή έν τώ
Νηολογίω καταχώρησις αλλαγής γενομένης εις πλοΐον δπερ υπέστη
άλλαγάς ώς έν τοις ανωτέρω, ό πλοιοκτήτης έν περιπτώσει καταδίκης
θά υπόκειται εϊς χρηματική ν ποινή ν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας,
επιπροσθέτως δε εις πρόστιτμον μή υπερβαίνον τάς πέντε λίρας δι'
έκάστην ήμέραν καθ' ην εξακολουθεί το αδίκημα μετά τήν καταδίκην.

Κανονισμοί
άφορώντες
εις τήν έν τ ο
Νηολογίω
καταχώρησιν
τών γενομένων
αλλαγών.

56.—(Ι) Διά νά χωρήση ή έν τω Νηολογίω καταχώρησις αλλαγής
γενομένης εις πλοΐον, δέον δπως προσαχθή ε'ις τήν Νηολογούσαν 'Αρχήν
το πιστοποιητικόν νηολογήσεως του πλοίου· ή Νηολογούσα 'Αρχή
δύναται κατά το δοκούν είτε νά κατακράτηση το πιστοποιητικόν νηολο
γήσεως τοΰ πλοίου είτε νά χορήγηση νέον πιστοποιητικόν διαλαμβάνον
τά στοιχεία τοΰ ύποστάντος τάς τοιαύτας άλλαγάς πλοίου, ή νά σύνταξη
και ύπογράψη έπι τοΰ υφισταμένου πιστοποιητικού πράξιν περί της
διενεργείας τών ώς εΐρηται αλλαγών.
(2) Ή Νηολογούσα 'Αρχή καταχωρεί έν τω Νηολογίω λεπτομέρειας
περί της οϋτω γενομένης αλλαγής, ωσαύτως δε το γεγονός τής χορηγή
σεως τοϋ νέου πιστοποιητικού ή τής συντάξεως τής πράξεως.

Έ κ νέου νηο
λόγησις επί
τη αλλαγή
πλοιοκτησίας.

57. Έάν χωρήση αλλαγή πλοιοκτησίας, τή υποβολή αιτήσεως ύπό
τών πλοιοκτητών, ή Νηολογούσα 'Αρχή δύναται νά νηολόγηση το πλοΐον
έκ νέου, καίτοι ή έκ νέου νηολόγησις αυτού δεν επιβάλλεται ύπό τοΰ
παρόντος Νόμου.

Διαδικασία
της έκ νέου
νηολογήσεως.

58.—(Ι) Όσάκις πρόκειται νά χωρήση ή έκ νέου νηολόγησις πλοίου,
ή Νηολογούσα 'Αρχή θά τηρή τήν αυτήν διαδικασίαν ώς εις τήν περί
πτωσιν τής αρχικής νηολογήσεως, θά προβαίνη δε εϊς τήν νηολόγησιν
και θά χορηγή τό περί ταύτης πιστοποιητικόν ευθύς ώς παραδοθή αύτη
το ισχύον πιστοποιητικόν νηολογήσεως, και αμα ώς τηρηθώσιν προση
κόντως αϊ λοιπαι προϋποθέσεις νηολογήσεως, ή ε'ις τήν περίπτωσιν
αλλαγής πλοιοκτησίας, αμα ώς τηρηθώσιν αί κατά τήν γνώμην αυτής
ουσιώδεις τοιαϋται.
(2) Όσάκις χωρή ή έκ νέου νηολόγησις πλοίου, τό προηγούμενον
νηολόγιον αυτού θεωρείται λήξαν έκτος καθ' δσον άφορα εϊς μή άπο
σβεσθεΐσαν ύποθήκην, ή έν ίσχύϊ πιστοποιητικά πωλήσεως ή πιστοποιη
τικά υποθήκης έπι πλοίου κατακεχωρημένα έν" αΰτώ· τά ονόματα δμως
απάντων τών προσώπων ατινα φαίνονται έν τω προηγουμένω Νηολο
γίω ώς έχοντα συμφέρον έπι τοΰ πλοίου, είτε ώς πλοιοκτήται είτε ώς
ενυπόθηκοι δανεισταί, εγγράφονται έν τώ Νηολογίω, ή δε έκ νέου νηο
λόγησις τοΰ πλοίου ουδόλως παραβλάπτει τά συμφέροντα τών άνω
προσώπων.
59. Έάν πλοΐον παύση νά είναι νηολογημένον ώς Κυπριακόν,
ώς έκ τοΰ δτι τοΰτο έναυάγησεν ή έγκατελείφθη, ή δι' οιονδήποτε
έτερον λόγον πλην τής συλλήψεως αΰτοϋ παρά τών έχθρων, ή λόγω
τής μεταβιβάσεως αυτού εϊς μή νομιμοποιούμενα πρόσωπα, τό πλοΐον
τοΰτο δεν θά έπανεγγράφηται έν τω Νηολογίω μέχρις ου χωρήση έπι
θεώρησις τοΰ πλοίου παρά τίνος επιθεωρητού πλοίων δαπάναις τοϋ
αιτούντος τήν έπανεγγραφήν, και πιστοποιηθή τό άξιόπλουν αυτού.

Περιορισμοί
4*1 τής έπαν
•γγραφής
έ ν τ ω Νηολο
γ ί ω έγκατα
λειφθέντων
πλοίων.
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Μέρος XII.—ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΣ
ΑΥΤΟΥ.
6Q.—(Ι) Πριν ή χωρήση ή νηολόγησις πλοίου, ή χωρητικότης αύτοΰ
υπολογίζεται, εξαιρουμένων των εν τοις εφεξής αναφερομένων περι
πτώσεων, με βάσιν τον Κανόνα Ατοϋ Δευτέρου Παραρτήματος, ή χωρη
τικότης δε εκάστου πλοίου εφ' ου δύναται να έφαρμοσθή ό Κανών Α,
είτε τοϋτο πρόκειται να νηολογηθή είτε δχι, θα ύπολογίζηται με βάσιν
τον αυτόν Κανόνα.
(2) Πλοία ων ή καταμέτρησις επιβάλλεται δια σκοπόν έτερον ή τήν
νηολόγησιν αυτών, καΐ ατινα φέρουσιν έπ' αυτών φορτίον, καΐ πλοία
ων ή καταμέτρησις επιβάλλεται δια τήν νηολόγησιν αυτών, και ατινα
δεν δύνανται να καταμετρηθώσι με βάσιν τον Κανόνα Α, θα καταμε
τρώνται με βάσιν τον Κανόνα Β τοϋ ώς εΐρηται Παραρτήματος· ό πλοιο
κτήτης παντός πλοίου καταμετρηθέντος με βάσιν τον Κανόνα Β δύναται
μεταγενεστέρως να ζητήση παρά τοϋ Υπουργού τήν άνακατα
μέτρησιν τοϋ πλοίου δυνάμει τοϋ Κανόνος Α ό Υπουργός δύναται
επί τούτω, τη καταβολή τοϋ καθωρισμένου τέλους, νά διάταξη δπως
το πλοΐον άνακαταμετρηθή αναλόγως, ό δε δηλών τήν επισήμως άναγε
γραμμένην καθαράν χωρητικότητα αριθμός θα μεταβάλληται αναλόγως.
(3) Έπι τω τέλει υπολογισμού της καθαράς χωρητικότητος πλοίου
διενεργούνται αϊ εν τοις εφεξής αναφερόμενοι εκπτώσεις και αφαιρέσεις
εκ τής ύπολογισθείσης κατά τά ανωτέρω χωρητικότητος αύτοΰ.
(4) Κατά τήν καταμέτρησιν πλοίου, ήτις διενεργείται έπϊ τω τέλει
υπολογισμού τής καθαρας χωρητικότητος αύτοϋ, δεν χωρεί εκπτωσις
χώρου δστις δέν περιελήφθη αρχικώς εϊς τήν καταμέτρησιν τής χωρη
τικότητος αύτοΰ.
(5) Ή χωρητικότης άφρακτων πλοίων υπολογίζεται διά τής εφαρμο
γής τοϋ Κανόνος Δ τοϋ ώς εΐρηται Παραρτήματος.
(6) Κατά τήν εφαρμογή ν απάντων τών εν τω Δευτέρω Παραρτήματι
διαλαμβανομένων Κανόνων, ώς κατάστρωμα καταμετρήσεως θεωρείται,
εϊς μεν τήν περίπτωσιν πλοίων ατινα έχουσιν όλιγώτερα τών τριών
καταστρωμάτων, το άνώτατον κατάστρωμα, εις δε τήν περίπτωσιν
απάντων τών λοιπών πλοίων το δεύτερον εκ τών κάτω κατάστρωμα
απασαι αϊ καταμετρήσεις γίνονται εϊς πόδας, τά δε κλάσματα τών ποδών
εκφράζονται δεκαδικώς.
(7) Ό 'Υπουργός δύναται νά τροποποιή τους εν τω Δευτέρω Παραρ
τήματι διαλαμβανόμενους Κανόνας οσάκις τοϋτο κρίνεται άναγκαΐον,
έπι τω τέλει επιτεύξεως πλέον έπακριβοϋς και ενιαίας εφαρμογής αυτών,
και τελεσφόρου εφαρμογής τής δι* αυτών υιοθετηθείσης αρχής κατα
μετρήσεως.
(8) Αϊ άφορώσαι εις τήν χωρητικότητα τοϋ παρόντος Νόμου,
όμοϋ μετά τών εκάστοτε εν ϊσχύϊ κανόνων, αναφέρονται εν τω παρόντι
Νόμω ώς οϊ περί χωρητικότητος κανονισμοί τοϋ παρόντος Νόμου.
61.—(Ι) Εις τήν περίπτωσιν ατμόπλοιου, ή πλοίου κινουμένου δι'
ετέρας δυνάμεως καθιστώσης άναγκαίαν τήν ϋπαρξιν μηχανοστασίου,
θά έκπίπτηται ό κατεχόμενος ύπό τής κινητηρίου δυνάμεως χώρος,
το ποσόν δε τοϋτο θά άφαιρήται εκ τής ύπολογισθείσηςσυμφώνωςπρός
τό προηγούμενον άρθρον ολικής χωρητικότητος τοϋ πλοίου, το δε
ύπόλοιπον (τό εναπομένον μετά τήν διενέργειαν τών εν τοις εφεξής
αναφερομένων εκπτώσεων) θά θεωρήται ώς ή καθαρά χωρητικότης
τοϋ πλοίου, ή εκπτωσις δε αϋτη θά ύπολογίζηται ώς ακολούθως, ήτοι—
(α) καθ' δσον άφορα εϊς τροχήλατα πλοία εϊς τά όποια ή χωρητι
κότης τοϋ κατεχομένου αποκλειστικώς ύπό τών λεβήτων
και τών μηχανημάτων χώρου, τοϋ αναγκαίου διά τήν κανονικήν
λειτουργίαν αυτών, είναι μεγαλύτερα τών είκοσι επί τοις

Κ ανόνες
υπολογισμού
καθαράς χωρη
τικότητος.
Δεύτερον
Παραρτη μα
Κανών Α.

Κανών Β.

Δεύτερον
Παράρτημα
Κανών Δ.

"Εκπτωσις
τοϋ χώρου
τοΰ μηχανο
στασίου
άτμοπλοίων.
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Δεύτερον
Παράρτημα
Κανών Γ.

εκατόν, καΐ μικρότερα των τριάκοντα έτη τοις εκατόν της ολικής
χωρητικότητος τοϋ πλοίου, αφαιρούνται τά τριάκοντα επτά έπ!
τοις εκατόν της ολικής χωρητικότητος· έπι πλοίων δε κινου
μένων δι* ελίκων εις τά όποια ή χωρητικότης του τοιούτου
χώρου είναι μεγαλύτερα των δεκατριών επί τοις εκατόν, και
μικρότερα τών είκοσι επί τοις εκατόν της ολικής χωρητικό
τητος, αφαιρούνται τά τριάκοντα δύο εκατοστά τής ολικής χωρη
τικότητος·
(β) καθ* δσον άφορα είς έτερα πλοία, το άφαιρούμενον ποσοστόν
υπολογίζεται, έάν ό Υπουργός και ό πλοιοκτήτης συμφω
ν,ήσωσι προς τοϋτο, κατά τόν αυτόν τρόπον έκάτερος δμως
αυτών δύναται νά ζήτηση κατά τό δοκούν δπως ό χώρος
καταμετρηθή καΐ τό άφαιρούμενον ποσοστόν ύπολογισθή
αναλόγως οσάκις δε άπαιτήται ή διενέργεια τής τοι
αύτης καταμετρήσεως, τό άφαιρούμενον ποσοστόν θά είναι
ίσον προς τήν χωρητικότητα τοϋ πραγματικώς κατεχομένου
ύπό τών λεβήτων καΐ μηχανημάτων χώρου, ή τοϋ χώρου δστις
άναγκαίως περικλείεται δια τήν κανονικήν λειτουργίαν αυτών,
είς ην προστίθενται ε'ις μεν τήν περίπτωσιν τροχηλάτων πλοίων
τό ήμισυ, είς τήν περίπτωσιν πλοίων δε κινουμένων δι' ελίκων
τά τρία τέταρτα τής χωρητικότητος τοϋ χώρου τούτου* ή χω
ρητικότης τής σήραγγος τοϋ άξονος προστίθεται είς τόν χώρον,
καΐ θεωρείται μέρος αύτοϋ· ή καταμέτρησις τοϋ χώρου τούτου
διέπεται υπό τοϋ Κανόνος Γ τοϋ Δευτέρου Παραρτήματος.
(2) Τό δυνάμει τοϋ εδαφίου (Ι) άφαιρούμενον ποσοστόν διά τόν
κατεχόμενον υπό τής κινητηρίου δυνάμεως πλοίου χώρον, εν ουδεμία
περιπτώσει δύναται νά ύπερβή τά πεντήκοντα πέντε τοις εκατόν τής χω
ρητικότητος τοϋ πλοίου, ήτις απομένει έκ τής ολικής χωρητικότητος τοϋ
πλοίου μετά τήν διενέργειαν τών επιτρεπομένων δυνάμει τοϋ αμέσως
επομένου άρθρου εκπτώσεων.
(3) Τό τμήμα τοϋ χώρου υπεράνω τής οροφής τοϋ μηχανοστασίου και
ύπεράνω~τοϋ — ανωτάτου καταστρώματος, ώς~εχεϊ περιφραχθή διά
τά μηχανήματα ή διά τήν εΐσδοχήν φωτός και αέρος, δεν συνυπολογί
ζεται κατά τήν καταμέτρησιν τοϋ κατεχομένου ύπό τής κινητηρίου
δυνάμεως χώρου, έκτος κατόπιν εγγράφου αιτήσεως τοϋ πλοιοκτήτου
προς τόν Ύπουργόν δεν συνυπολογίζεται δμως κατ' άκολουθίαν
τής τοιαύτης αιτήσεως έκτος έάν—
(α) τό τμήμα τοϋτο συνυπολογίσθη κατά πρώτον είς τήν κατα
μέτρησιν τής ολικής χωρητικότητος· καΐ
(β) ό επιθεωρητής πλοίων πιστοποίηση δτι τό οϋτω κατασκευασθέν
τμήμα είναι εϋλογον κατ* εκτασιν, και δτι ή τοιαύτη κατασκευή
έγένετο διά νά είναι ασφαλές και άξιόπλουν, καΐ δτι τοϋτο δεν
δύναται νά χρησιμοποιηθή άλλως ή διά τά μηχανήματα ή τήν
εΐσδοχήν φωτός καΐ αέρος ε'ις τά μηχανήματα fj τους λέβητας
τοϋ πλοίου.
(4) "Απαγορεύεται ή φόρτωσις καΐ μεταφορά εμπορευμάτων ή προ
μηθειών εντός χώρου καταμετρηθέντος διά τήν κινητήριον δύναμιν,
έάν δέ διενεργηθή τοιαύτη μεταφορά εν οίωδήποτε πλοίω, ό πλοίαρχος
καΐ ό πλοιοκτήτης θά υπόκεινται είς χρηματική ν ποινήν μή ύπερβαί
νουσαν τάς εκατόν λίρας.

'Εκπτώσεις
προς ύπολο
■ytopov της
καθαρός χω
ρητικότητος.

62.—(Ι) Κατά τήν καταμέτρησιν, ή τήν άνακαταμέτρησιν πλοίου
προς τόν σκοπόν υπολογισμού τής καθαρας χωρητικότητος αύτοϋ,
διενεργούνται αί ακόλουθοι εκπτώσεις έκ τοϋ χώρου δστις περιελήφθη
είς τήν γενομένην καταμέτρησιν τής χωρητικότητος, ήτοι—
(α) είς πάν πλοΐον αφαιρείται—
(i) πάς χώρος χρησιμοποιούμενος αποκλειστικώς ώς ένδι
αίτησις τοϋ πλοιάρχου* καΐ πάς χώρος κατεχόμενος ύπό
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ναυτικών ή μαθητευομένων ναυτικών και εις χρήσιν αυτών
διατεθειμένος, έφ' δσον πιστοποιηθή εν τω καθωρισμένω
τρόπω οτι οΰτος χρησιμοποιείται κατά τον ώς ανω τρόπον
(ϋ) πάς χώρος χρησιμοποιούμενος αποκλειστικώς διά την
λειτουργίαν του πηδαλίου του εργάτου, του έξαρτισμοΰ
άγκυρας, ή διά την φύλαξιν τών χαρτών, τών σημάτων
καΐ τών λοιπών ναυτικών οργάνων, καΐ τών αποθηκών
ναυκλήρου ·
(iii) ό κατεχόμενος ύπό τοϋ Ιππαρίου καί τοϋ βοηθητικού λέ
βητος χώρος, εάν ούτος συνδέηται μετά τών κυρίων
αντλιών τοϋ πλοίου* καΐ
(iv) πάς χώρος (εξαιρουμένων τών διπυθμένων) προωρισμένος
αποκλειστικώς δι" ύγρόν έρμα* καΐ
(β) είς τήν περίπτωσιν πλοίου κινουμένου έξ ολοκλήρου δι" Ιστίων,
πάς χώρος χρησιμοποιούμενος αποκλειστικώς διά τήν φύλαξιν
τών Ιστίων.
(2) Αί δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου γενόμενοι εκπτώσεις, εξαι
ρουμένων τών εκπτώσεων τών γενομένων διά χώρον κατεχόμενον
ύπό ναυτικών καΐ μαθητευομένων ναυτικών, δστις έτυχε πιστοποιήσεως
ώς έν τοις ανωτέρω, υπόκεινται είς τάς ακολούθους διατάξεις, ήτοι—
(α) ό εκπιπτόμενος χώρος δέον δπως πιστοποιήται παρά τίνος
επιθεωρητού πλοίων ώς εύλογος κατ* εκτασιν, καΐ ώς προση
κόντως καΐ Ικανοποιητικώς κατασκευασθείς δι* δν σκοπόν
προώρισται*
(β) δέον δπως σημειοϋται μονίμως εντός ή επί τοΰ χώρου τούτου, ό
σκοπός δι' δν χρησιμοποιείται, καί τό γεγονός δτι έφ* δσον
χρησιμοποιείται κατά τοιούτον τρόπον, ό χώρος ούτος θά
έκπίπτηται έκ της χωρητικότητος τοΰ πλοίου*
(γ) ή έκπτωσις τοΰ χώρου δι* έναποθήκευσιν τών "ιστίων δέον δπως
μή ύπερβαίνη τά δύο καί ήμισυ επί τοις εκατόν τής χωρητικό
τητος τοΰ πλοίου.
63. Εις τήν περίπτωσιν ελικοφόρου ατμόπλοιου είς δ γίνεται έκπτωσις
διά τόν κατεχόμενον ύπό του μηχανοστασίου χώρον έκ τριάκοντα δύο
τοις εκατόν τής ολικής χωρητικότητος αύτοϋ, καί είς δ χώρος τις τοΰ
πληρώματος επί τοΰ καταστρώματος δέν περιελήφθη είς τήν όλικήν
χωρητικότητα αυτού, είτε ούτος έχει έκπεσθή έξ αυτής είτε δχι, ό χώρος
ούτος πληρώματος θά καταμετρητοί κατόπιν αίτήσεως τοΰ πλοιοκτήτου,
ή βάσει οδηγιών τοΰ "Υπουργού, καί ή ύπολογισθεΐσα χωρητϊκότης
αύτοϋ θά προστίθηται είς τήν καθαράν χωρητικότητα τοΰ πλοίου* έάν
δε φανή δτι κατόπιν τής προσθήκης ταύτης είς τήν χωρητικότητα τό μηχα
νοστάσιον δέν καταλαμβάνει πλέον τών δεκατριών έπί τοις εκατόν τής
χωρητικότητος τοΰ πλοίου, ή έκπτωσις διά τόν χώρον τοΰ μηχανοστα
σίου έκ τριάκοντα δύο έπί τοις εκατόν τής χωρητικότητος θά εξακολού
θηση νά ίσχύη.

Διατάξεις
άψορωσαι «ΐς
» κ 7ί° σεις έ
νων άΊμοπλοίων.

64. Είς τήν περίπτωσιν πλοίου μετά διπυθμένων δι* ύγρόν έρμα, έάν
ό μεταξύ τοΰ εσωτερικού καί εξωτερικού κελύφους χώρος αΰτα.0 δια
πιστοΰται παρά τίνος επιθεωρητού πλοίων δτι δέν δύναται νά διατεθή
διά μεταφοράν φορτίου, προμηθειών ή καυσίμου ϋλης, τότε ή μέτρησις
του βάθους κατά τάς διατάξεις τοΰ Κανόνος Α σχετικώς με τήν κατά
μέτρησιν εγκαρσίων τομών θά λαμβάνεται έκ τής ανω δψεως τής οροφής
τών διπυθμένων, καί ή δψις αυτή θά θεωρήται διά τους σκοπούς κατα
μετρήσεως δτι θά παριστά τήν άναφερομένην είς τόν Κανόνα τούτον
έδραν νομέως.

Καταμέτρη
σις πλοίων
ΐ"* άο1 
£" ύ·»ρον
Μρμα.
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65. Ά φ ' ής ή χωρητικότης τοΰ πλοίου ύπολογισθή και έγγραφη συμφώ
νως τοις περί χωρητικότητος κανονισμοΐς τοΰ παρόντος Νόμου, αϋτη
θα θεωρήται ώς ή χωρητικότης τοΰ πλοίου και θα έπαναλαμβάνηται
εΐς πάσαν μεταγενεστέραν πράξιν νηολογήσεως αύτοΰ, έκτος έάν έλαβε
χώραν οιαδήποτε μεταβολή της χωρητικότητος τοΰ πλοίου, ή έκτος έάν
διαπιστωθή δτι ή χωρητικότης τοΰ πλοίου ύπελογίσθη εσφαλμένως· εΐς
έκατέραν των περιπτώσεων τούτων το πλοΐον θα άνακαταμετρήται, ή δε
χωρητικότης θα καθορίζηται και έγγράφηται συμφώνως τοις περί χωρη
τικότητος κανονισμοΐς τοΰ παρόντος Νόμου.

Χωρητικότης
πλοίων
αλλοδαπών
χωρών
αΐτινες υιο
θέτησαν
τους περί
χωρητικότητος
κανονισμούς.

66.—(Ι) Έάν το Ύπουργικόν Συμβούλιον κρίνη δτι οί περί χωρητι
κότητος κανονισμοί τοΰ παρόντος Νόμου υίοθετήθησαν ύπό τίνος
αλλοδαπής χώρας, εις ην και εΐναι έν ίσχύϊ, τοϋτο δύναται διά δια
τάγματος δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας,
νά διάταξη δπως τά πλοία της χώρας ταύτης θεωρώνται ώς έχοντα
τήν χωρητικότητα ήτις δηλοΰται έν τω πιστοποιητικω νηολογήσεως
αυτών ή έν τω εγγράφω εθνικότητος αυτών, χωρίς νά καταμετρηθώσιν
έν τη Δημοκρατία, κατά τον αυτόν τρόπον και εϊς τήν αυτήν εκτασιν και
διά τον αυτόν σκοπόν, ώς και ή δηλούμενη έν τω πιστοποιητικω
νηολογήσεως Κυπριακού πλοίου χωρητικότης θεωρείται ώς ή χωρη
τικότης τοΰ πλοίου πάς δε χώρος δστις δεικνύεται ύπό τοΰ πιστοποιητι
κού νηολογήσεως, ή έτερου έγγραφου εθνικότητος παντός τοιούτου
πλοίου, δτι άφηρέθη έκ τής χωρητικότητος λόγω τοΰ δτι κατέ
χεται ύπό ναυτικών ή μαθητευομένων ναυτικών και δτι διετέθη
διά τήν χρήσιν αυτών, θά θεωρήται δτι έτυχε πιστοποιήσεως δυνάμει
τοΰ παρόντος Νόμου και δτι συμφωνεί προς τάς διατάξεις αύτοΰ
αΐτινες ϊσχύουσιν άναφορικώς προς τοιούτους χώρους είς τήν
περίπτωσιν Κυπριακών πλοίων, έκτος έάν ό επιθεωρητής πλοίων
πιστοποίηση είς τον Ύπουργόν δτι ή κατασκευή καΐ ό εξοπλισμός
τοΰ πλοίου καθ' δσον άφορα τον χώρον τοΰτον δεν πληροί τους ύπό τοΰ
παρόντος Νόμου απαιτουμένους δρους διά Κυπριακόν πλοΐον έάν δε
πρόκυψη το ερώτημα κατά πόσον ή κατασκευή καΐ ό εξοπλισμός τοΰ
πλοίου ανταποκρίνονται είς τους απαιτουμένους δρους, ό επιθεωρητής
τών πλοίων δύναται νά επιθεώρηση το πλοΐον διά νά άποφασίση έάν
πρέπει νά χορήγηση τοιοΰτον πιστοποιητικόν ή δχι.
(2) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά περιορίση τήν χρονικήν
ϊσχύν τοΰ διατάγματος, και νά έκδώσή το διάταγμα ύπό τόύς τυχόν
δρους καΐ τάς επιφυλάξεις τάς οποίας ήθελε κρίνει σκόπιμον νά έπι
βάλη, ή δε ϊσχύς τοΰ διατάγματος θά περιορίζηται και τροποποιήται
αναλόγως.
(3) Έάν καταδειχθή είς το Ύπουργικόν Συμβούλιον δτι ή χωρητι
κότης αλλοδαπού πλοίου, ώς αϋτη κατεμετρήθη συμφώνως προς τους
κανόνας τής χώρας ε'ις ην τοϋτο ανήκει, διαφέρει ουσιωδώς τής χωρη
τικότητος ην τόΰτο θά εΐχεν έάν κατεμετρεΐτο δυνάμει τοΰ παρόντος
Νόμου, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά διάταξη δτι, ανεξαρτήτως
τοΰ εκάστοτε έν ίσχύϊ διατάγματος τοΰ εκδοθέντος δυνάμει τοΰ παρόντος
Νόμου, οιονδήποτε τών πλοίων τής χώρας ταύτης δύναται νά καταμε
τρηθή έκ νέου συμφώνως τω παρόντι Νόμω, δι'οιονδήποτε, ή απαντάς
τους σκοπούς αύτοΰ.

"Ο κατεχόμε
νος 6πό τοΰ
φορτίου κατα
στρώματος
χώρος
υπόκειται
είς τέλη.

67—(Ι) Έάν Κυπριακόν πλοΐον ή άλλοδαπόν πλοΐον, εξαιρουμένων
τών ασχολουμένων εϊς τό παράκτιον έμπόριον έν τη Δημοκρατία πλοίων,
μεταφέρη ώς φορτίον καταστρώματος, ήτοι εϊς άκάλυπτον χώρον έπι
τοΰ καταστρώματος ή είς κλειστόν χώρον μή περιλαμβανόμενον εις τήν
καθαράν χωρητικότητα.αύτοϋ, ξυλείαν, προμηθείας ή έτερα έμπορεύμπτα,
τά έπι τής χωρητικότητος τοΰ πλοίου πληρωτέα τέλη θά ύτίολογίζωνται
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ώ ς εάν εις τ η ν καθαράν χ ω ρ η τ ι κ ό τ η τ α του πλοίου π ρ ο σ ε τ ί θ ε τ ο κ α ι ή
χ ω ρ η τ ι κ ό τ η ς τοϋ κατεχομένου ύπό τ ω ν εμπορευμάτων τ ο ύ τ ω ν χ ώ ρ ο υ
κατά τον χρόνον καθ' δν τ ά τέλη καθίστανται πληρωτέα.
(2) Ό ο ϋ τ ω κατεχόμενος χ ώ ρ ο ς ' λ ο γ ί ζ ε τ α ι ί σ ο ς προς τ ο ν χ ώ ρ ο ν
δστις καθορίζεται ύπό της κατεχόμενης ΰπό τ ώ ν εμπορευμάτων περιοχής
και ύπό ευθειών γραμμών δ ι ' ων περικλείεται ο ρ θ ο γ ώ ν ι ο ς χ ώ ρ ο ς
επαρκής νά περιλάβη τ ά εμπορεύματα.
(3) Ή χ ω ρ η τ ι κ ό τ η ς τοϋ χ ώ ρ ο υ τ ο ύ τ ο υ υπολογίζεται ύπό τ ί ν ο ς υπαλλή
λου ε ξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ο υ ύπό τοϋ Υ π ο υ ρ γ ο ύ , κατά τον τρόπον τον προβλε
πόμενον διά τήν καταμέτρησιν έπιστέγων και ετέρων κ λ ε ι σ τ ώ ν χ ώ ρ ω ν
βάσει τοϋ Κανόνος Α , τοϋ Δ ε υ τ έ ρ ο υ Παραρτήματος, αμα δε τ ω ύπολο
γ ι σ μ ώ ε γ γ ρ ά φ ε τ α ι ύπ' αύτοϋ εν τ ω έπισήμω ή μ ε ρ ο λ ο γ ί ω τ ο ϋ π λ ο ί ο υ ,
ω σ α ύ τ ω ς δε εϊς πράξιν παραδιδομένην ύπ' αύτοϋ εις τ ο ν π λ ο ί α ρ χ ο ν ό
δε πλοίαρχος, άμα ώς άπαιτηθή ή καταβολή τ ώ ν είρη μένων τ ε λ ώ ν π ρ ο 
σ κ ο μ ί ζ ε ι τ ή ν πράξιν τ α ύ τ η ν κατά τον αυτόν τρόπον, ώ ς εάν αϋτη ή τ ο
π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό ν ν η ο λ ο γ ή σ ε ω ς , ή είς τήν περίπτωσιν άλλοδαποϋ π λ ο ί ο υ ,
έγγραφον ϊσοδύναμον προς τ ο πιστοποιητικόν ν η ο λ ο γ ή σ ε ω ς , εάν δε
παράλειψη νά πράξη τ ο ϋ τ ο υπόκειται είς τάς αύτάς κ υ ρ ώ σ ε ι ς ώς εάν
ε ί χ ε παραλείψει νά π ρ ο σ κ ό μ ι σ η τ ο ώς ε ΐ ρ η τ α Γ π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ό ν .
(4) Ο υ δ έ ν τ ώ ν εν τ ω π α ρ ό ν τ ι άρθρω διαλαμβανομένων εφαρμόζεται
επί πλοίου χρησιμοποιουμένου αποκλειστικώς είς έκμετάλλευσιν εν τη
Δ η μ ο κ ρ α τ ί α , ή διά νά πλέη άπό τόπου είς τόπον εν τη Δ η μ ο κ ρ α τ ί α , ή
επί φορτίου κ α τ α σ τ ρ ώ μ α τ ο ς μεταφερομένου ύπό πλοίου ε ν ό σ ω τ ο ϋ τ ο
χρησιμοποιήται είς τ ο π α ρ ά κ τ ι ο ν έμπόριον.
68. "Απαντα τ ά ά φ ο ρ ώ ν τ α εις τήν έπιθεώρησιν κ α ι καταμέτρησιν Επιθεωρητού
πλοίων κ α θ ή κ ο ν τ α ε ν α σ κ ο ύ ν τ α ι ύπό επιθεωρητού πλοίων δ υ ν ά μ ε ι τοϋ πλοίων και
παρόντος Ν ό μ ο υ , σ υ μ φ ώ ν ω ς προς Κανονισμούς ε κ δ ι δ ό μ ε ν ο υ ς ύπό τοϋ κ α ν ο ν ι σ ^ ° ι
Υ π ο υ ρ γ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ , κ α ι δημοσιευόμενους εν τη έπισήμω έφημερίδι σεωςπΤοίων.
της Δημοκρατίας.
Μέρος X I I I . — Π Ο Ι Κ Ι Λ Α Ι
Πρόσωπα

ανίκανα

προς

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
δ ι κ α ιο π ρ α ξ ί α ν .

69. Ό σ ά κ ι ς λ ό γ ω ά ν η λ ι κ ό τ η τ ο ς , φρενοβλαβίας, ή ετέρας αιτίας,
πρόσωπον τ ι έχον συμφέρον επί πλοίου, ή μεριδίου π λ ο ί ο υ , σ τ ε ρ ή τ α ι
τ ή ς ι κ α ν ό τ η τ ο ς δπως προβαίνη είς δηλώσεις, ή διενεργή έτέραν τ ι ν ά
πράξιν έπιβαλλομένην, ή έπιτρεπομένην δυνάμει τ ο ϋ παρόντος Ν ό μ ο υ
άναφορικώς προς τ ή ν ν η ο λ ό γ η σ ι ν τ ο ϋ πλοίου ή μεριδίου π λ ο ί ο υ , ό τ υ χ ώ ν
κηδεμών ή ό επίτροπος τ ο ϋ προσώπου τ ο ύ τ ο υ , ή ελλείψει α ύ τ ο ϋ ,
πάν πρόσωπον δ ι ο ρ ι ζ ό μ ε ν ο ν ύπό δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ έ χ ο ν τ ο ς δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α ν
επί τ η ς περιουσίας α ν ι κ ά ν ω ν προς δικαιοπραξίαν προσώπων, κατόπιν
αιτήσεως γενομένης εκ μέρους τ ο ϋ ανικάνου τ ο ύ τ ο υ π ρ ο σ ώ π ο υ , ή
παντός ενδιαφερομένου προσώπου, δύναται νά ττροβή είς τ ή ν δ ή λ ω σ ι ν
τ α ύ τ η ν , ή είς τήν πλησιεστέραν ΰπό τάς περιστάσεις τ ο ι α ύ τ η ν , κ α ι νά
δ ι ε ν ε ρ γ ή σ η πάσαν έτέραν πράξιν έν ο ν ό μ α τ ι και διά λ ο γ α ρ ι α σ μ ό ν τ ο ϋ
ανικάνου προς δ ι κ α ι ο π ρ α ξ ί α ν προσώπου· πάσα δε πράξις γενομένη ύπό
τ ο ϋ αντιπροσώπου έ χ ε ι τ ή ν α υ τ ή ν ΐσχύν ώς εάν έ γ έ ν ε τ ο ύπό τ ο ϋ ε κ π ρ ο 
σωπουμένου.
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Τράστς (Trusts) και Δικαιώματα
α ν α γ ν ω ρ ι 
ζ ό μ ε ν α ύπό τών Κ α ν ό ν ω ν τοϋ Δ ι κ α ί ο υ
της
'Επιεικείας
(Equitable
Rights).
70. Ή περί τ ή ν σ ύ σ τ α σ ι ν τ ρ α σ τ (trust) α ν α γ γ ε λ ί α ε ί τ ε αϋτη ε ί ν α ι
ρ η τ ή , ε ί τ ε σιωπηρά, ε ί τ ε π λ α σ μ α τ ι κ ή , δέν κ α τ α χ ω ρ ε ί τ α ι έν τ ω Ν η ο 
λ ο γ ί ω ο ϋ τ ε γ ί ν ε τ α ι δ ε κ τ ή ύπό τ η ς Ν η ο λ ο γ ο ύ σ η ς ' Α ρ χ ή ς · έ π ι φ υ λ α σ σ ο 
μένων δε απάντων τ ώ ν δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν και εξουσιών αΐτινες ε μ φ α ν ί ζ ο ν τ α ι
■ έν τ ω Ν η ο λ ο γ ί ω ώς περιελθοΰσαι εις τ ι έτερον πρόσωπον, ό έν τ ω
Ν η ο λ ο γ ί ω ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ς π λ ο ι ο κ τ ή τ η ς ολοκλήρου πλοίου ή μεριδίου

Δέν γίνεται
δεκτήηάναγ
^^^aa
τ η ν σύστασιν
τραστ
(trust).

AAG
πλοίου κέκτηται απόλυτον έξουσίαν διαθέσεως τοϋ πλοίου ή τοϋ μερι
δίου, ασκουμένου κατά τον προβλεπόμενον εν τω παρόντι Νόμω τρόπον
ωσαύτως δε και εκδόσεως εγκύρου αποδείξεως άναφορικώς προς
χρήματα πληρωθέντα ή προκαταβληθέντα αντί αντιπαροχής.
Συμφέροντα
αναγνωρι
ζόμενα ύπό
τών Κανόνων
τοΟ Δικαίου
της 'Επιει
κείας
(equitable
interests)
δέν απο
κλείονται
ύπό τοϋ
Νόμου.

71. Όσάκις ό όρος «beneficial interest» χρησιμοποιήται εν τω
παρόντι Νόμω, ούτος περιλαμβάνει τα εκ συμβάσεως συμφέροντα και
έτερα συμφέροντα αναγνωριζόμενα ύπό των Κανόνων τοϋ Δικαίου
της 'Επιεικείας (equitable interests)· επιφυλασσομένων αφ' ενός μεν των
διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου αϊτινες άπαγορεύουσι την χαταχώρησιν
τής περί συστάσεως τραστ (trust) αναγγελίας εν τω Νηολογίω, ή άπαγο
ρεύουσιν είς τήν Νηολογοΰσαν 'Αρχήν να δεχθή τήν τοιαύτην άναγγε
λίαν, αφ' ετέρου δε των εξουσιών διαθέσεως και εκδόσεως αποδείξεων
αΐτινες παρεχωρήθησαν ύπό τοϋ παρόντος Νόμου είς εγγεγραμμένους
πλοιοκτήτας και ενυπόθηκους δανειστάς, ώς και των διατάξεων τοϋ
παρόντος Νόμου α'ίτινες άφορώσι τήν άπαγόρευσιν κτήσεως κυριότητος
έπι Κυπριακών πλοίων ύπό μή νομιμοποιουμένων προσώπων, σκοπός
τοϋ παρόντος Νόμου εΐναι δπως τα εκ συμβάσεως συμφέροντα, ή τα
έτερα συμφέροντα άτινα αναγνωρίζονται ύπό τών Κανόνων τοϋ Δικαίου
τής 'Επιεικείας (equitable interests) δύνανται να έκτελεσθώσιν άναγκαστι
κώς ύπό ή κατά τών πλοιοκτητών και τών ενυπόθηκων δανειστών πλοίων
κατά τον αυτόν τρόπον ώς και συμφέροντα εφ' οιασδήποτε ετέρας κινη
τής περιουσίας.
Ευθύνη τοϋ έ χ ο ν τ ο ς beneficial i n t e r e s t
(beneficial owner).

Ευθύνη τοΰ
beneficial
owner
και τοΰ
πλοιοκτήτου.

Είδνκαΐ
περί ουμ
τήιριρκτησίας.

προσώπου

72. Όσάκις πρόσωπον τι έχη beneficial interest έτερον ή το εξ
υποθήκης έπι πλοίου απορρέον τοιούτον, επί τίνος πλοίου ή έπι μεριδίου
πλοίου, εγγεγραμμένου εν ονόματι ετέρου προσώπου ώς πλοιοκτήτου,
το τοιούτο πρόσωπον ώς και ό εγγεγραμμένος πλοιοκτήτης υπόκεινται
εϊς τάς χρηματικάς ποινάς αΐτινες επιβάλλονται ύπό τοϋ παρόντος
ή ετέρου τινός Νόμου επί πλοιοκτήτου ολοκλήρου πλοίου ή μεριδίου
πλοίου, οϋτως ώστε τά άφορώντα εϊς τήν έπιβολήν τών τοιούτων ποινών
δικαστικά μέτρα δύνανται νά ληφθώσιν εναντίον αμφοτέρων, ή έκατέρου
τών προμνησθέντων μερών, ατινα δυνατόν νά δικασθώσι όμοΰ ή κεχω
ρισμένως.
73.—(Ι) Πλοΐον ανήκον εις πλείονας τοϋ ενός πλοιοκτήτας—
(α) ^ ν πωλείται, ε'ιμή τη εγγράφω συναινέσει τών συμπλοιο
κτητών είς ους άνήκουσι τά τέσσαρα πέμπτα τοϋ πλοίου. 'Εν
τοιαύτη περιπτώσει ή πώλησις συντελείται άμα ώς κατατεθή
παρά τώ Γενικώ Λογιστή ποσόν άντίστοιχον προς το μερίδιον
παντός μή συναινέσαντος συμπλοιοκτήτου έπι τοϋ τμήματος
της πωλήσεως*
(β) δςν υποθηκεύεται ειμή τη εγγράφω συναινέσει τών συμπλοιοκτη
τών εις ους άνήκουσι τά δύο τρίτα τοϋ πλοίου μετ' έγκρισιν
τής υποθήκης ύπό τοϋ Δικαστηρίου·
(γ),δύναται νά πωληθή διά δημοσίου πλειστηριασμού δυνάμει
διατάγματος τοϋ Δικαστηρίου, εκδιδομένου τη αιτήσει τών
συμπλοιοκτητών εϊς ους ανήκει το έν τρίτον τοϋ πλοίου.
(2) Πάς συμπλοιοκτήτης δύναται νά πωλήση το έπι τοϋ πλοίου μερί
διον αύτοϋ άφοΰ προηγουμένως γνωστοποίηση τήν πρόθεσίν του δπως
πράξη τοϋτρ, είτε εϊς τους λοιπούς συμπλοιοκτήτας, είτε είς τον διευ
θύνοντα πλοιοκτήτην, είτε εϊς τον διαχειριστήν τοϋ πλοίου :
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Νοείται δτι οσάκις ή τοιαύτη πώλησις. επάγεται άπώλειαν της Κυ
πριακής εθνικότητος τοϋ πλοίου, αϋτη δεν θα γίνεται άνευ της εγγράφου
συναινέσεως των συμπλοιοκτητών εϊς ους ανήκει το εν τρίτον τοϋ
πλοίου.
(3) Όσάκις οί συμπλοιοκτήται συνεκμεταλλεύωνται το πλοϊον, πάν
δ,τι άφορα είς αυτό αποφασίζεται ύπό τής πλειοψηφίας απάντων τών
συμπλοιοκτητών, εάν δε ή τοιαύτη έκμετάλλευσις παρακωλύεται ή
καθυστερήται ελλείψει τοιαύτης πλειοψηφίας, πάν πρόσωπον ούτινος
τά νόμιμα συμφέροντα βλάπτονται δύναται νά άναφέρη εις τό δικαστήριον
το ζήτημα προς έπίλυσιν.
 (4) Πάς συμπλοιοκτήτης συνεισφέρει εις τάς δαπανάς εκμεταλλεύ
σεως τοϋ πλοίου, ενέχεται δε έναντι τών τρίτων κατ'άναλογίαν τοϋ έπι
τοϋ πλοίου συμφέροντος αύτοΰ. Τά έκ τής εκμεταλλεύσεως πλοίου
ανήκοντος είς συμπλοιοκτήτας προκύπτοντα κέρδη διανέμονται μεταξύ
τών συμπλοιοκτητών κατ' άναλογίαν τοϋ έπι τοϋ πλοίου συμφέροντος
αυτών.
(5) Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος άρθρου «δικαστήριον» σημαίνει
τό Έπαρχιακόν Δικαστήριον τής 'Επαρχίας εν ή κείται ό λιμήν νηολο
γήσεως.
74.—(Ι) Ή διαχείρισις τοϋ πλοίου δύναται νά άνατεθή είτε εις τίνα Διευθύνων
τών συμπλοιοκτητών (εν τω παρόντι Νόμω άναφερόμενον ως «ό διευ πλοιοκτήτης,
θύνων πλοιοκτήτης») είτε εις τι τρίτον πρόσωπον έκτος τών συμπλοιο κ λ π ·
κτητών (εν τω παρόντι Νόμω άναφερόμενον ώς «ό διαχειριστής τοϋ
πλοίου»). Πάς διευθύνων πλοιοκτήτης ή διαχειριστής πλοίου δύναται
νά ενεργή πάσαν πράξιν, καΐ νά συναπτή πάσαν σύμβασιν διά λογαρια
σμόν τών συμπλοιοκτητών, άναγκαίαν διά τήν διαχείρισιν τοϋ πλοίου.
(2) Ή Νηολογούσα 'Αρχή καταχωρεί εν τω Νηολογίω καΐ κατά τον
καθωρισμένον τρόπον τό δνομα και τήν διεύθυνσιν τοϋ διευθύνοντος
πλοιοκτήτου, ή τοϋ διαχειριστοϋ τοϋ πλοίου, ωσαύτως δε πάσαν άλλαγήν
άφορώσαν τον διευθύνοντα πλοιοκτήτην ή διαχειριστήν.
'Εάν δεν τηρηθώσιν αί διατάξεις τοϋ παρόντος εδαφίου, πάς συμπλοιο
κτήτης δστις είναι υπαίτιος διά τήν τοιαύτην παράλειψιν υπόκειται
ε'ις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς τρεις λίρας δι' έκάστην ήμέραν καθ' ην
διαρκεί ή τοιαύτη υπαίτιος παράλειψις.
Δ η λ ώ σ ε ι ς , ' Ε ξ έ τ α σ ι ς τοϋ Ν η ο λ ο γ ί ο υ

καί Τ έ λ η .

75. Όσάκις ύπό τοϋ παρόντος Νόμου έπιβάλληται εις τι πρόσωπον
ή διενέργεια δηλώσεως δι* εαυτόν ή διά λογαριασμόν νομικού προσώπου,
ή έπιβάλληται ή προσκόμισις άποδεικτικοΰ στοιχείου ε'ις τήν Νηολο
γοϋσαν 'Αρχήν, και άποδεικνύηται κατά τρόπον ίκανοποιοϋντα ταύτην
δτι έξ ευλόγου τινός αίτιας τό πρόσωπον τοϋτο δεν δύναται νά κάμη
τήν δήλωσιν, ή δτι δεν είναι δυνατή ή προσκόμισις τοϋ αποδεικτικού
στοιχείου, ή Νηολογούσα 'Αρχή δύναται τη έγκρίσει τοϋ 'Υπουργού
νά άπαλλάξη τό πρόσωπον τοϋτο τής υποχρεώσεως προς διενέργειαν
τής δηλώσεως ή προσκόμισιν τοϋ αποδεικτικού στοιχείου, εφ* δσον
προσκομισθώσιν έτερα αποδεικτικά στοιχεία και τηρηθώσιν έτεροι
δροι, τους οποίους ή Νηολογούσα 'Αρχή ήθελε, κρίνει πρέπον νά
έπιβάλη.
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76.—(Ι) ΑΙ ύπό τοΰ παρόντος Νόμου επιβαλλόμενοι δηλώσεις, τρόποςδιε
γίνονται ενώπιον τής Νηολογούσης 'Αρχής ή ενώπιον δικαστού, ή νεργε(ας
ετέρου προσώπου δπερ είναι άρμόδιον νά δέχεται όρκους ή ενώπιον δηλώσεων,
προξενικού υπαλλήλου τής Δημοκρατίας.
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(2) Αΐ υπό τοΟ παρόντος Νόμου επιβαλλόμενοι δηλώσεις νομικού
προσώπου δύνανται νά γίνωσι δια λογαριασμόν αύτοΰ ύπό τοϋ γραμμα
τέως, η έτερου αξιωματούχου τοϋ νομικού προσώπου έπι τούτω εξου
σιοδοτημένου ύπό τοΰ νομικού προσώπου.
Αποδεικτική
Ισχύς
Νηολογίου,
Πιστοποιη
τικού
Νηολογήσεως
καΐ έτερων
έγγραφων.

"Εντυπα
έγγραφων
και δδηγίαι
■περί την
νηολόγησιν.
Πρώτον
Παράρτημα
Μέρος 11.

77.—(Ι) Πάν πρόσωπον δύναται κατόπιν αιτήσεως προς την Νηολο
γούσαν 'Αρχήν νά προβή εις έξέτασιν τοΰ Νηολογίου καθ' οιονδήποτε
εϋλογον χρόνον διαρκουσών τών επισήμων ωρών εργασίας, τη κατα
βολή τέλους εκ πεντήκοντα μίλς.
(2) Τα ακόλουθα έγγραφα γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία
καθ' δν τρόπον προνοείται εν τω παρόντι Νόμω, ήτοι—
(α) το Νηολόγιον, άμα ώς προσκομισθή εκ τοΰ τόπου ένθα φυλάττε
ται ύπό της Νηολογούσης 'Αρχής, ή ύπό παντός έτερου προ
σώπου ύφ' ου τήν νόμιμον φύλαξιν τελεί
(/?) το εκδοθέν δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου πιστοποιητικόν νηο
λογήσεως όπερ φέρεται ώς ύπογεγραμμένον ύπό τής Νηολο
γούσης 'Αρχής ή ετέρου αρμοδίου υπαλλήλου*
(γ) πράξις γενομένη έπ! πιστοποιητικού νηολογήσεως ήτις φέρεται
ώς υπογεγραμμένη ύπό τής Νηολογούσης 'Αρχής ή ετέρου
αρμοδίου υπαλλήλου*
(δ) πάσα δήλωσις γενομένη συμφώνως τω παρόντι Νόμω εν ανα
φορά προς Κυπριακόν πλοϊον.
(3) Το άντίγραφον τοΰ Νηολογίου γίνεται δεκτόν ώς άποδεικτικόν
στοιχεϊον κατά τον προνόουμενον ύπό τοΰ" παρόντος Νόμου τρόπον,
έχει δε δι' απαντάς τους σκοπούς τήν αυτήν άποδεικτικήν ϊσχύν ώς
και το πρωτότυπον Νηολόγιον, ούτινος τοΰτο είναι άντίγραφον.
Ά π ό δ ε ι ξ ι ς και " Ε ν τ υ π α .
78.—(Ι) Τά διάφορα έγγραφα ατινα καθορίζονται εν Μέρει II τοϋ
Πρώτου Παραρτήματος συντάσσονται επί εντύπου καθοριζομένου
ύπό τής Νηολογούσης 'Αρχής τή συναινέσει τοΰ Υπουργού, ή εις τον
πλησιέστερον ύπό τάς περιστάσεις τύπον ή Νηολογούσα δέ 'Αρχή
δύναται τή συναινέσει τοΰ Υπουργού νά έπιφέρη τάς αναγκαίας τροπο
ποιήσεις εις τά οϋτω καθοριζόμενα έντυπα, ώς και εις τά έν τω Πρώτω
Μέρει τοΰ. ώς εΐρηται Παραρτήματος εκτιθέμενα τοιαύτα.
(2) "Ανευ ειδικής οδηγίας τοΰ Υπουργού ή Νηολογούσα 'Αρχή δέν
υποχρεούται νά άποδεχθή ουδέ νά καταχώρηση έν τω Νηολογίω
πωλητήρια έγγραφα, ύποθήκας ή έτερα έγγραφα δι'ών σκοπεΐται ή
διάθεσις ή μεταβίβασις πλοίου ή μεριδίου πλοίου, ή οιουδήποτε συμφέ
ροντος έπ' αύτοΰ, άτινα συνετάχθησαν έφ' οιουδήποτε έτερου έντυπου
πλην τοΰ εκάστοτε επιβαλλομένου ύπό τοΰ παρόντος Νόμου, ή δια
λαμβάνουσι στοιχεία έτερα ή τά διαλαμβανόμενα έν τω έντύπω* ή
Νηολογούσα 'Αρχή δμως πριν ή τροποποίηση τά έντυπα θά προβαίνη
εις τήν άναγκαίαν δημοσίαν γνωστοποίησιν αυτών ίνα άποφεύγωνται
δυσκολίαι.
(3) Ή Νηολογούσα 'Αρχή θά προμηθεύση απαντάς τους προξενικούς
υπαλλήλους τής Δημοκρατίας διά τών ε'ιρημένων έντυπων ίνα διανέ
μωσι ταύτα εις πρόσωπα έχοντα χρείαν τοιούτων έντυπων, είτε δωρεάν
είτε έναντι μικρού τιμήματος καθοριζομένου ύπ' αυτών.
 (4) Διά τήν έφαρμογήν τοΰ παρόντος Νόμου ή Νηολογούσα 'Αρχή
δύναται τή συναινέσει τοΰ Ύπουργοΰ νά δώση ωσαύτως εις τους
υπαλλήλους τής τοιαύτης 'Αρχής τάς κατά το δοκούν αναγκαίας
οδηγίας διά σύνταξιν και έπικύρωσιν πληρεξουσίων έγγραφων, τά
απαιτούμενα διά τήν πιστοποίησιν ταυτότητος προσώπου αποδεικτικά
στοιχεία, τήν προς αυτήν άναφοράν παντός ζητήματος άναφορικώς
προς δ ούτοι έχουν οιανδήποτε άμφιβολίαν, ή ένέχοντος δυσχέρειάν
τίνα, και γενικώτερον διά πάσαν πρδξιν γενομένη ν συμφώνως τω
παρόντι Νόμω.
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Πλαστογραφία
καΐ ψ ε υ δ ε ί ς
Δηλώσεις.
79. Πάς δστις πλαστογραφεί, ή δολίως παραποιεί οιονδήποτε των
ακολούθων εγγράφων, και πάς δστις συνδράμει ή προάγει έτερον εις
την πλαστογραφίαν ή δολίαν παραποίησιν οιουδήποτε των ακολούθων
έγγραφων, ήτοι τοΰ Νηολογίου, πιστοποιητικού ναυπηγήσεως, πρωτο
κόλλου καταμετρήσεως, πιστοποιητικού νηολογήσεως, δηλώσεως,
πωλητηρίου εγγράφου, συστατικού υποθήκης επί πλοίου εγγράφου, ή
πιστοποιητικού υποθήκης επί πλοίου ή πιστοποιητικού πωλήσεως,
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, ή οιασδήποτε έγγραφης ή σημειώσεως
γενομένης κατ' έπιταγήν τοΰ παρόντος Νόμου έφ' οιουδήποτε των
εγγράφων τούτων, έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται άναφορικώς προς
εν έκαστον τοιούτον αδίκημα, εις φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον
τά πέντε έτη, ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντακό
σιας λίρας, ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακίσεως και της χρημα
τικής τοιαύτης.
80.—(Ι) Πάς δστις, έν δηλώσει γενομένη τη παρουσία της Νηολο
γούσης 'Αρχής, ή προσκομιζόμενη αύτη δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου,
ή έν οιουδήποτε εγγράφω ή έτέρω άποδεικτικω στοιχείω προσαγομένω
ε'ις τήν τοιαύτη ν 'Αρχήν—
(α) προβαίνει δολίως εις ψευδή δήλωσιν περί τον τίτλον αύτοΰ, ή
το δικαίωμα κυριότητος ή έτερον συμφέρον αύτοΰ έπι πλοίου
ή μεριδίου πλοίου, ή συνδράμει ή προάγει έτερον εις τήν διε
νέργειαν τοιαύτης δηλώσεως· ή
(β) κάμνει, προσάγει ή ποιείται χρήσιν δηλώσεως ή έγγραφου
έν ω διαλαμβάνεται τοιαύτη ψευδής δήλωσις έν γνώσει του
δτι αϋτη είναι ψευδής,
είναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις
φυλάκισιν διά διάστημα μή υπερβαίνον τά δύο έτη, ή εϊς χρηματικήν
ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς
ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.
(2) Πάς δστις προβαίνει εις ψευδή δήλωσιν περί τήν ικανότητα
αύτοΰ, ή έτερου τινός προσώπου, ή νομικού προσώπου, δπως
κέκτηται κατά κυριότητα Κυπριακόν πλοΐον ή μερίδιον πλοίου, έν περι
πτώσει καταδίκης υπόκειται δι' έκαστον τοιοΰτον αδίκημα είς φυλάκισιν
διά διάστημα μή υπερβαίνον τά δύο έτη, ή εις χρηματικήν ποινήν μή
ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς,
της φυλακίσεως και τής χρηματικής τοιαύτης, το δέ πλοΐον ή μερίδιον
τοΰ πλοίου θά υπόκειται ε'ις κατάσχεσιν δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου,
κατά τήν έκτασιν τοΰ έπι τοΰ πλοίου συμφέροντος τοΰ δηλούντος,
ωσαύτως δέ κατά τήν έκτασιν τοΰ έπι τοΰ πλοίου συμφέροντος παντός
προσώπου, φυσικού ή νομικού, διά λογαριασμόν ούτινος έγένετο ή δή
λωσις, έκτος έάν άποδειχθή δτι αϋτη έγένετο άνευ έπι τούτω εξουσιοδο
τήσεως.
Κατάσχεσις Πλοίων.
81.—(Ι) Όσάκις πλοΐον τι υπόκειται έν δλω ή έν μέρει εϊς κατάσχεσιν
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου—
(α) πας λιμενικός λειτουργός* ή
(β) πάς προξενικός υπάλληλος τής Δημοκρατίας,
δύναται νά έπιληφθή αύτοΰ καΐ κατακράτηση τοϋτο, ωσαύτως δέ νάφέρη,
ή νά μεριμνήση δπως τοΰτο άχθη δι' έκδίκασιν ενώπιον τοΰ 'Ανωτάτου
Δικαστηρίου το Δικαστήριον δύναται έπι τούτω νά άποφανθή έπι τής
κατασχέσεως τοΰ πλοίου όμοΰ μετά των παρακολουθημάτων, εξαρτη
μάτων καΐ σκευών αύτοΰ, νά έκδώση δίκαιον κατά τήν κρίσιν αύτοΰ
διάταγμα, και νά επιδίκαση εις τον ΰπάλληλον, δστις ήγαγε το πλοΐον
δι' έκδίκασιν, έν μέρος τοΰ έκ τής πωλήσεως του πλοίου, ή μεριδίου
πλοίου, προκύπτοντος ποσοϋ τό όποιον το Δικαστήριον ήθελε κρίνει

πρέπον νά επιδίκαση.

Πλαστογρα
φία έγγραφων.

Ψευδείς
δηλώσεις.

Διαδικασία
κατασχέσεως
■πλοίου.
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Ι έν τω παρόντι άρθρω μνημονευόμενοι υπάλληλοι ούδεμίαν
ν, άστικήν ή ττοινικήν, ένέχουσιν έναντι οιουδήποτε προσώπου
^ικώς προς σύλληψιν ή κατακράτησιν πλοίου διενεργηθεΐσαν
τοις ανωτέρω, και εάν έτι το πλοϊον δεν προσήχθη ενώπιον τοϋ
στηρίου δι' έκδίκασιν, ή και εάν είτε οϋτω προσαχθέν εκρίθη
δεν υπόκειται εις κατάσχεσιν εφ' δσον άποδειχθη κατά τρόπον
ίκανοποιοϋντα το Δικαστήριον ενώπιον τοϋ οποίου διεξήχθη ή δίκη
ή άφορώσα ε'ις το πλοϊον, την κατάσχεσιν ή τήν κατακράτησιν αύτοΰ,
δτι ή κατάσχεσις ή κατακράτησις ευλόγως έγένετο εάν δεν άποδειχθη
δμως δτι έγένετο ευλόγως το Δικαστήριον δύναται νά επιδίκαση έξοδα
και αποζημιώσεις είς πάν πρόσωπον ούτινος τά νόμιμα συμφέροντα
έβλάβησαν, και νά έκδώση δίκαιον κατά τήν κρίσιν αύτοΰ διάταγμα.
Τέλη.
, έλη
Τρίτον
Παράρτημα.

82. Άναφορικώς προς τά έν τω Τρίτω Παραρτήματι εκτιθέμενα
ζητήματα καταβάλλονται, κατά τον καθωρισμένον τρόπον, τά έν τω
Παραρτήματι τούτω καθωρισμένα τέλη.

Κανονισμοί.
Κανονΐσμοί.

83.—(Ι) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς
δημοσιευόμενους έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, διά τήν
καλυτέραν εφαρμογή ν των διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου.
(2) "Ανευ επηρεασμού της γενικότητος τοϋ εδαφίου (Ι), οϊ Κανο
νισμοί δύνανται νά προνοώσι περί απάντων ή περί τίνων των ακολούθων
ζητημάτων :
(α) περί τοϋ καθορισμοϋ παντός ζητήματος, δπερ δυνάμει των
διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν
καθορισμού*
(β) περί των βιβλίων και έγγραφων, άτινα πάν Κυπριακόν πλοϊον
οφείλει πάντοτε νά μεταφέρη έπ' αύτοΰ' και
(γ) περί των πληρωτέων τελών άναφορικώς προς ζητήματα, δι' α
προβλέπεται έν τω παρόντι Νόμω ή πληρωμή μη άλλως καθο
ρισθέντων τελών.

Κατάργησις
Κατάργηση
και τρόπο

ποιήσεις.

Κεφ. 135.

καΐ

Τροποποιήσεις.

84.—(Ι) Το Μέρος Ι και τά άρθρα 724 καΐ 728 τοϋ περί 'Εμπορικής
Ναυτιλίας Νόμου τοϋ 1894 τοϋ Ηνωμένου Βασιλείου, παύουσι νά
»,
« c.
> ,
,
~
»
εχωσιν οιανδήποτε
ισχύ ν εν τη ΑΔημοκρατία.
(2) Το Μέρος II τοΰ Κωδικός (το αφορών ε'ις αλιευτικά πλοιάρια)
θά ίσχύη ύποκείμενον ε'ις τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου και τοϋ
περί 'Αλιείας Νόμου.
(3) Πάσα έν τω Κώδικι, ή έν οίωδήποτε έτέρω Νόμω γενομένη
παραπομπή είς τά διά τοϋ παρόντος καταργούμενα νομοθετήματα θά
θεωρήται ώς παραπομπή γενομένη εϊς τον παρόντα Νόμον
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.
Π Ρ Ω Τ Ο Ν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
("Αρθρα 25, 32, 38, 80)
Μ έ ρο ς Ι
(Τά έν τ ω Πρώτω Μέρει τοϋ Παραρτήματος διαλαμβανόμενα έντυπα υπόκεινται etc, τροπο
ποιήσεις γενομένας εκάστοτε ύπό τοΰ 'Υπουργού τή συναινέσει τοϋ Υ π ο υ ρ γ ι κ ο ύ Συμβουλίου).
"Εντυπον Α . — Π Ω Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ν ΕΓΓΡΑΦΟΝ.
'Επίσημος 'Αριθμός
Νηολογήσεως

"Ονομα Πλοίου

'Αρ., 'Ημερομηνία και Λιμήν Νηολογήσεως

'Αρ., 'Ημερομηνία και Λιμήν τυχόν προηγουμένης Νηολογήσεως.

Κυπριακής ή
αλλοδαπής
Ναυπηγήσεως

Ίστιοφόρον ή Ά τ μ ό 
π λ ο ι ο ν εάν είναι

Άτμόπλοιον τίς ή
κινητήριος δύναμις

Τόπος
Ναυπηγήσεως

Χρόνος
Ναυπηγήσεως

"Ονομα και
Διεύθυνσις
Ναυπηγών

αύτοϋ :

|
Μήκος άπό τοϋ προσθίου μέρους τής |
στείρας τής πρώρας, κάτωθεν τοΰ προ
βόλου, μέχρι τής πρυμναίας όψεως τοϋ |
άνω άκρου τοΰ Ποδοστήματος
Μήκος εις τό τέταρτον τοΰ βάθους
άπό τής άνω όψεως τοϋ ανωτάτου Κα
ταστρώματος μέχρι τής κάτω όψεως
τήςτρόπιδος μετρουμένου ε ί ς τ ή ν π λ ε υ 
ράν τοϋ μέσου τοΰ πλοίου

Ά ρ . Κατα
στρωμάτων.
'Αρ. Ι σ τ ώ ν .
Τύπος ιστιο
φόρου
Σχήμα Π ρ ύ 
μνης

Πρώρα
Σκελετός και
περιγραφή τοΰ
σκάφους.
Ά ρ . φρακτών.

Μέγιστον πλάτος μέχρι τής έξωτερι
κήςόψεωςτής'Επηγκενίδος

Ύ λ ι κ ό ν κατα
σκευής
Μερικά κατα
σκευάσματα

Ά ρ . δεξαμενών
ύγροϋ έρματος
και ή ε'ις τόν
νους χ ω ρ η τ ι 
κότης αυτών.

Βάθος ε'ις τό Κύτος άπό τοΰ Κατα
στρώματος καταμετρήσεως μέχρι τής
άνω όψεως τής έντερονίας εις τό μέσον
τοΰ πλοίου
. . . .
Βάθος εις τό Κύτος άπό τοϋ ανωτέρου
Καταστρώματος μέχρι τής άνω όψεως
τής Έντερονίας εις τήν περίπτωσιν
τριών Καταστρωμάτων και άνω
Βάθος άπό τής άνω όψεως τοΰ Ζ υ γ ο ϋ
μέχρι τής άνω όψεως τής Τρόπιδος εις
τήνπλευράν τοΰ πλοίου και ε'ις τό μέσον
αύτοϋ
Βάθος άπό τής κορυφής τοϋ Κατα
στρώματος μέχρι τοϋ πυθμένος τής
Τρόπιδος
Κύρτωμα Ζυγοϋ
Μήκος Μηχανοστασίου (εάν ύπάρχη)

Πόδες

| Δέκατα
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑΤΟΣ
Το όλικόν εις το τέταρτον τοϋ βάθους
άπό τοϋ ανωτάτου

άνάΐντζαν

'Επίσης τόννοι.
βυθίσματος.

Καταστρώ

ματος μέχρι της κάτω όψεως της
Τρόπιδος

είς

το

πλοίου

μέσον τοϋ
τόννοι.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (Έάν ύπάρχωσιν)

"Αρ.
Μηχανών

Κυπριακής
"Ονομα και
Χρόνος Διεύθυνσις
ή
Κατα
Κατα
'Αλλοδαπής
Κατασκευής σκευής | σκευαστοϋ

Περι
γραφή

Μηχαναι

Μηχαναι Μηχαναι

Λέβητες
"Αρ.
Σιδηραι ή
χαλύβδι
νοι
Πίεσις

Λέβητες Λέβητες

Αρ.
Κυλίνδρων
και
Διάμετρος
αυτών

Δια
δρομή
Έμ
βόλου

'Ονομα
στική
'ισχύς
'Ενδει
κτική
ισχύς
Ταχύ
της
Πλοίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

Όλική Χωρητικότης:

'Επιτρεπόμενοι 'Εκπτώσεις :

Κάτωθεν Καταστρώματος
καταμετρήσεως

. Διά τόν.άπαιτούμενον δια τήν Κινητήριον Δύ
ναμιν χώρον

Κλειστοί χώροι υπεράνω
τοϋ Καταστρώματος .
Καταμετρήσεως
..

Δια χώρους κατεχόμενους ύπό Ναυτικών,
μαθητευομένων ναυτικών και είς χρήσιν αυτών
διατεθειμένους, οΐτινες εχουσι πιστοποιηθή
κατά τον καθωρισμένον τρόπον. ΟΊ χώροι
ούτοι είναι οί ακόλουθοι ήτοι:

Ύποφράγματα
Έπίστεγον
Πρόστεγον
Μεσόστεγον
"Ετεροι κλειστοί χώροι,
χώροι μηχανημάτων,
φωτισμού καΐ αερισμού

Διά χώρον χρησιμοποιούμενον αποκλειστικώς
ώς ένδιαίτησις τοΰ πλοιάρχου, διά τήν λειτουρ
γίον τοΰ πηδαλίου, τοΰ εργάτου, τών μηχανημά
των αγκυροβολιάς, ή διά τήν φ ύλαξιν τών
χαρτών, τών σημάτων καΐ τών λοιπών ναυτικών
οργάνων, κ αϊ τών αποθηκών ναυ κλήρου* διά
χώρον κατεχόμενον ύπό τοϋ Ιππαρίου καΐ τοϋ
βοηθητικού λέβητος, είς τήν περίπτωσιν δέ
Ιστιοφόρων πλοίων, διά χώρον χρησιμοποιού
μενον αποκλειστικώς διά τήν φ ύλαξιν ιστίων
Κυβικά, μέτρα

Όλική Χωρητικότης
"Εκπτώσεις ώς έναντι
Καθαρά Χωρητικότης

.

ΌλικαΙ "Εκπτώσεις

Αρ..
Κόρων
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(«)
έ'ναντι τοϋ ποσοϋ των
καταβληθέντος είς (/?)
το
ούτινος ή λήψις διά τοϋ παρόντος αναγνωρίζεται, μεταβιβάζω (μετα
βιβάζομεν)
μερίδια έπΐ τοϋ ανωτέρω ειδικώς καθορισθέντος πλοίου, καΐ έπΐ
των λέμβων, πυροβόλων, πολεμοφοδίων και των εξαρτημάτων αύτοϋ είς τον ως εϊρηται
Περαιτέρω (α)
ό (oi) ως εϊρηται
διά {γ)
κληρονόμους συμφωνώ (συμφωνοϋμεν) μετά τοϋ ως εϊρηται
καΐ τους εκδοχείς (δ)
δτι (α)
εχω (εχομεν) έξουσίαν μετα
βιβάσεως έν τω προμνησθέντι τρόπω των πραγμάτων ών ή μεταβίβασις προβλέπεται έν τοϊς ανω
τέρω και δτι ταΰτα είναι άπηλλαγμένα παντός εμπραγμάτου βάρους (ε)
(α)
υπογράφω (ΰπογράφομεν) καΐ σφραγίζω (σφραγίζομεν)
τό παρόν προς βεβαίωσιν των ανωτέρω, σήμερον τη
ήμερα
έν έτει χίλια
έννεακόσια καί έϊήκοντα
"Υπεγράφη ΰπό τοϋ προμνησθέντος
τη παρουσία τοϋ
ύτ

(ό) «Έγώ» ή «Ημείς».
(β) «έμε» ή «ή μας».
(γ) «δι* εαυτόν καί τους έμούς» ή «δι* εαυτούς καί τους ημετέρους».
(δ) «αύτοϋ» «αυτής» «αυτών».
(e) έάν υπόκειται είς ύποθήκην ή έν Ίσχύϊ πιστοποιητικόν υποθήκης έπΐ πλοίου προσθέ
σατε «έκτος ως δεικνύεται έκ της νηολογήσεως τοϋ ως εϊρηται πλοίου».
Σημείωσις.—"Ο αγοραστής νηολογημένου Κυπριακού σκάφους δεν αποκτά πλήρη τίτλον
κυριότητος μέχρις ού τό πωλητήριον εγγραφον καταχωρηθή έν τω νηολογίω παρά τω
λιμένι νηολογήσεως τοϋ πλοίου· ή παράλειψις της καταχωρήσεως δυνατόν νά έπάγηται
σοβαράς συνεπείας.
"Εντυπον Β.—ΎΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ.
(Περιγράψατε τό πλοΐον και δώσατε τά λοιπά στοιχεία αύτοϋ ως έπΐ Πωλητηρίου 'Εγγράφου).
Ι.—ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ.
(α)

ό (ol) κάτωθι υπογεγραμμένος (υπογεγραμμένοι) έναντι τοϋ ποσοϋ
των
δπερ σήμερον έχορηγήθη ως δάνειον είς (β)
,
ύπό
διά τοϋ παρόντος συμφωνώ (συμφωνοϋμεν) διά (γ)
καί τους (δ)
κληρονόμους, μετά τοϋ ώς εϊρηται
πρώτον
δτι (α)
ή (δ)
κληρονόμοι, επίτροποι ή
διαχειρισταί, θά καταβάλω (καταβάλωμεν) είς τον ώς εϊρηται
τό προμνησθέν ποσόν τών
πλέον τόκον προς
τοις
εκατόν κατ" έτος, τη
ήμερα
τοϋ επομένου έτους· καί δεύτερον δτι έάν
τό κεφάλαιον δεν καταβληθή κατά τήν ώς εϊρηται ήμερομηνίαν, (α)
:. θά
καταβάλω (καταβάλωμεν) ή (δ)
κληρονόμοι, επίτροποι, διαχειρισταί (θά κατα
βάλωσιν) διά τό διάστημα καθ" δ τοϋτο, ή μέρος αύτοϋ, παραμένει άπλήρωτον, είς τόν ώς εϊρηται
τόκον έπΐ τοϋ τοιούτου ποσοϋ ή τοϋ μέρους αΰτοΰ καθ' δ εκάστοτε
παραμένει άπλήρωτον, προς
τοις εκατόν κατ" έτος, δι* ίσων εξαμηνιαίων πληρωμών,
γενομένων τη (στ)
ήμερα
καί τη
ήμέρ? έν
έκάστω ετει, οιά κρείττονα δέ άσφάλειαν τοϋ ώς εϊρηται
διά τήν άποττληρωμήν
τοϋ προμνησθέντος κεφαλαίου καί τόκου έν φ τρόπω καθορίζεται έν τοις ανωτέρω (α)
συνάπτω (συνάπτομεν) ύποθήκην προς όφελος τοϋ ώς εϊρηται...
έπΐ
τών μεριδίων ατινα άνήκουσι κατά κυριότητα είς έμέ (είς ημάς) έπΐ τοϋ πλοίου ούτινος είδική
περιγραφή έγένετο ανωτέρω, καϊ έπΐ τών λέμβων, πυροβόλων, πολεμοφοδίων, φορητών δπλων
καί τών εξαρτημάτων αύτοϋ. 'Εν τέλει (α)
διά (γ)
καί
τους (δ)
κληρονόμους, συμφωνώ (συμφωνοϋμεν) μετά τοϋ ώς εϊρηται
καί τών έκδοχέων αύτοϋ, δτι (α)
έχω (εχομεν) έξουσίαν ύποθηκεύσεως έν τώ
προμνησθέντι τρόπω τών έν τοις ανωτέρω μεριδίων καί δτι τά τοιαϋτα μερίδια είναι άπηλλαγμένα
παντός εμπραγμάτου βάρους (ζ)
(α)
υπογράφω (ύπογράφομεν) και σφραγίζω (σφραγίζομεν) τό
παρόν προς βεβαίωσιν τών έν τοίς ανωτέρω, σήμερον τη
ή|*έρα
*ν
Ιτει χίλια έννεακόσια καί έξήκοντα
"Υπεγράφη ύπό τοϋ προμνησθέντος
τη παρουσία
α) «"Εγώ» ή «Ήμεΐς».
β) «έμέ» ή «ημάς».
!γ) «εαυτόν» ή «εαυτούς».
(ίδ) «έμούς» ή «ημετέρους» ή «οι έμοί» ή «οι ημέτεροι».
(e) «είμαι» ή «είμεθα».
(στ) 'Εκθέσατε τήν καθωρισμένην ώς έν τοις ανωτέρω ήμερομηνίαν πληρωμής τοϋ κεφαλαίου,
(ζ) 'Εάν ύπάρχη προηγούμενον έμπράγματον βάρος, προσθέσατε «έκτος ώς δεικνύεται έκ τής
νηολογήσεως τοϋ ώς εϊρηται πλοίου».
Σημείωσις.—"Η ταχεία καταχώρησις τοϋ συστατικού έγγραφου της υποθήκης έν τώ
Νηολογίω παρά τω λιμένι νηολογήσεως τοϋ πλοίου είναι ουσιώδης διά τήν άσφάλειαν
τοϋ ενυπόθηκου δανειστοϋ, καθ' δσον ή προτεραιότης της υποθήκης Αρχεται άττό
τής προσαγωγής τοϋ οικείου έγγραφου προς καταχώρησιν έν τω Νηολογίφ καί ουχί
άπό της υπογραφής αύτοϋ.
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II.—ΔΙ' Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ν Τ Ρ Ε Χ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Υ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Υ , Κ.Λ.Π.
Δεδομένου δτι (α)
;
ΝΟν διά ταύτα (β)
ό (οϊ) κάτωθι υπογεγραμμένος (υπογε
γραμμένοι) διά τά έν τη προηγουμένη προτάσει μνησθέντα, συμφωνώ (συμφωνοϋμεν) διά (γ)
κα!(<$)
κληρονόμους μετά τοϋ ως εΐρηται
και τους
εκδοχείς (ε)
, δπως καταβάλω (καταβάλωμεν) αύτω (ή αύτοΐς) τά εκάστοτε οφειλό
μενα ποσά βάσει της τοιαύτης ασφαλείας, είτε ώς κεφάλαιον είτε ώς τ ό κ ο ι , καθ' δν χρόνον και έν ω
τρόπω προνοείται έν τ ο ι ς ανωτέρω. Δ ι ά κρείττονα δε άσφάλειαν τοϋ ώς εΐρηται
διά τήν καταβολήν των αμέσως ανωτέρω μνησθέντων ποσών (β)
διά τοϋ
παρόντος συνάπτω (συνάπτομεν) ύποθήκην προς όφελος τοϋ ώς εΐρηται
επί τών μεριδίων ατινα άνήκουσι κατά κυριότητα εις (στ)
έπΐ τοϋ πλοίου ούτινος
ειδική περιγραφή έγένετο ανωτέρω, και έπΐ τών λέμβων, πυροβόλων, πολεμοφοδίων, φορητών
δπλων, καΐ τών εξαρτημάτων αΰτοΰ.
Έν τέλει (β)
διά (γ)
καί τους {δ)
κληρο
νόμους συμφωνώ (συμφωνοϋμεν) μετά τοϋ ώς εΐρηται
καί τους εκδοχείς
(β)
ό τ ι (β)
εχω (έ'χομεν) έξουσίαν ύποθη
κεύσεως έν τ ω προμνησθέντι τρόπω τών έν τ ο ι ς ανωτέρω μεριδίων και δ τ ι τ ά τοιαϋτα μερίδια είναι
άπηλλαγμένα παντός εμπραγμάτου βάρους (ζ)
υπογράφω (ύπογράφομεν) καί σφραγίζω (σφραγίζομεν) τό παρόν προς βεβαίωσιν τών έν τ ο ι ς
ανωτέρω, σήμερον τη
ήμερα
έν ετει χίλια έννεακόσια και
έξήκοντα
'Υπεγράφη ύπό τοϋ προμνησθέντος
τη παρουσία τοϋ
(α) 'Εκθέσατε τό γεγονός δ τ ι υφίσταται τρεχούμενος λογαριασμός οφειλέτου (δώσατε πλήρη
στοιχεία αύτοΰ) καί τοϋ ενυπόθηκου δανειστού (δώσατε πλήρη στοιχεία αύτοϋ)· περιγρά
ψατε τήν φύσιν της δικαιοπραξίας ίνα δειχθή ό τρόπος βεβαιώσεως τοϋ εκάστοτε οφειλο
μένου ποσοΰ τοϋ κεφαλαίου και τοϋ τόκου ώς καί ό τρόπος καί ό χρόνθς πληρωμής.
(β) «'Εγώ» ή « Η μ ε ί ς » .
(γ) «εαυτόν» ή «εαυτούς».
(δ) «έμούς» ή «ημετέρους».
(ε) «αΰτοΰ» ή «αυτών».
(στ) «έμέ» ή «ημάς».
(ζ) έάν ΰπάρχη προηγούμενον έμπράγματον βάρος προσθέσατε «έκτος ώς δεικνύεται έκ τής
νηολογήσεως τοϋ ώς εΐρηται πλοίου».
Σ η μ ε ί ω σ ι ς . — Ή τ α χ ε ί α καταχώρησις τοϋ συστατικού τής υποθήκης έγγραφου έν τ ώ Ν η ο λ ο γ ί ω
παρά τ ω λιμένι νηολογήσεως τοΰ πλοίου είναι ουσιώδης διά τήν άσφάλειαν τοϋ ενυπό
θηκου δανειστού, καθ' δσον ή προτεραιότης τής υποθήκης άρχεται άπό τής προσαγω
γής τοϋ οίκείου εγγράφου προς καταχώρησιν έν τ ώ νηολογίω καί ουχί άπό τής υπο
γραφής αύτοϋ.
"Εντυπον Γ.—ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ Υ Π Ο Θ Η Κ Η Σ ΕΠΙ Π Λ Ο Ι Ο Υ .
(Σημειοΰται έπΐ της αρχικής υποθήκης).
(α)
ό (οί) έν τη παρούση μνημονευόμενος (μνημονευόμενοι)
τοϋ έναντι ποσοΰ τών
δπερ κατεβλήθη ε'ις (β)
ύπό
διά ταύτης μεταβιβάζω (μεταβιβάζομεν) είς (γ)
πάν δφελος προκύπτον έ κ τ η ς
παρούσης ασφαλείας. 'Υπογράφω (ύπογράφομεν) καί σφραγίζω (σφραγίζομεν) τό παρόν προς
βεβαίωσιν τών ανωτέρω, σήμερον τη
ήμερα
έν ετει χίλια έννεακόσια
καί έξήκοντα
'Υπεγράφη ύπό τοΰ προμνησθέντος.
τη παρουσία τοΰ
(α) «"Εγώ» ή « Η μ ε ί ς » .
(β) «έμέ» ή «ημάς»,
(ν) «αυτόν» ή «αυτούς».
Μέρος

II

"Εγγραφα ών ό τύπος καθορίζεται ύπό τοΰ 'Υπουργού καί εγκρίνεται ύπό τοΰ 'Υπουργικού
Συμβουλίου.
Πρωτόκολλον καταμετρήσεως 'Επιθεωρητού Πλοίων.
Δήλωσις Κυριότητος ύπό φυσικοΰ προσώπου ώς πλοιοκτήτου.
Δήλωσις Κυριότητος διά λογαριασμόν νομικοϋ προσώπου ώς πλοιοκτήτου .
Πιστοποιητικόν Νηολογήσεως.
Προσωρινόν Πιστοποιητικόν Νηολογήσεως.
Δήλωσις Κυριότητος ύπό φυσικοΰ προσώπου ώς δικαιοδόχου.
Δήλωσις Κυριότητος διά λογαριασμόν νομικού προσώπου ώς δικαιοδόχου.
Δήλωσις γενομένη ύπό πλοιοκτήτου όστις κατέστη πλοιοκτήτης κατόπιν μεταβιβάσεως τής
πλοιοκτησίας έκ νομίμου αιτίας ετέρας ή τής έκ συμβάσεως τοιαύτης.
Δήλωσις γενομένη ύπό ενυπόθηκου δανειστοϋ όστις κατέστη ενυπόθηκος δανειστής κατόπιν
μεταβιβάσεως τής υποθήκης έκ νομίμου αιτίας ετέρας ή τής έκ συμβάσεως τοιαύτης.
Πιστοποιητικόν Υ π ο θ ή κ η ς έπΐ Πλοίου.
Πιστοποιητικόν Πωλήσεως.
"Ανακλητικόν εγγραφών Πιστοποιητικού Πωλήσεως ή Πιστοποιητικού Υ π ο θ ή κ η ς έπΐ Π λ ο ί ο υ .

455
ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
("Αρθρα 60, 61, 64, 67)
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΙΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
Κανών Α.
(Ι) Μετρήσατε το μήκος τοϋ πλοίου έτη τής άνω δψεως τοϋ κατά
στρώματος καταμετρήσεως από τής εσωτερικής δψεως τής έπηγκενίδος
(συνήθους πάχους) εις την πλευράν τής στείρας μέχρι τοϋ εσωτερικού
τοϋ άβακος εις το μέσον τοϋ πλοίου ή τής εκεί έπηγκενίδος (συνήθους
πάχους) αναλόγως τής περιπτώσεως, καΐ αφαιρέσατε από τοϋ τοιούτου
μήκους την προς το πάχος τοϋ καταστρώματος άναλογοϋσαν προπέτειαν
τής στείρας, καΐ την προς το πάχος τοϋ καταστρώματος άναλογοϋσαν
προπέτειαν τοϋ ποδοστήματος, ώς και τήν άναλογοϋσαν προς το τρίτη
μόριον τοϋ κυρτώματος τοϋ ζυγοϋ προπέτειαν τοϋ ποδοστήματος·
διαιρέσατε το οϋτω εύρεθέν μήκος εις αριθμόν ϊσων μερών απαιτου
μένων ύπό τοϋ ακολούθου Πίνακος αναλόγως τής κατηγορίας εις ην
ανήκει το πλοΐον.
ΠΙΝΑΞ.
Ι η Κ α τ η γ ο ρ ί α : Πλοία ων το κατάστρωμα καταμετρήσεως
συμφώνως προς τήν ανωτέρω καταμέτρησιν έχει μήκος 50 ποδών
διαιρέσατε το είς 4 ίσα μέρη.
2 α Κ α τ η γ ο ρ ί α : Πλοία ών το κατάστρωμα καταμετρήσεως
συμφώνως προς τήν ανωτέρω καταμέτρησιν έχει μήκος άνω τών 50
ούχι δμως τών 120 ποδών, διαιρέσατε το είς 6 ίσα μέρη.
3η Κ α τ η γ ο ρ ί α : Πλοία ών το κατάστρωμα καταμετρήσεως
συμφώνως προς τήν ανωτέρω καταμέτρησιν έχει μήκος άνω τών 120
ουχί δμως τών 180 ποδών, διαιρέσατε το εις 8 ίσα μέρη.
4 η Κ α τ η γ ο ρ ί α : Πλοία ών το κατάστρωμα καταμετρήσεως
συμφώνως προς τήν ανωτέρω καταμέτρησιν έχει μήκος άνω τών
180, ουχί δμως τών 225 ποδών ; διαιρέσατε το εϊς 10 ίσα μέρη.
5η Κ α τ η γ ο ρ ί α : Πλοία ών το κατάστρωμα καταμετρήσεως
συμφώνως προς τήν ανωτέρω καταμέτρησιν έχει μήκος άνω τών
225 ποδών, διαιρέσατε το είς 12 ίσα μέρη.
(2) Είτα άφοϋ έλευθερωθή επαρκώς το κύτος δια νά διενεργηθή
προσηκόντως ή λήψις τών αναγκαίων βαθών καΐ πλατών, υπολογίσατε
τήν έγκάρσιον έπιφάνειαν τοϋ πλοίου είς εκαστον ση μείον διαιρέσεως
τοϋ μήκους ώς ακολούθως:
Μετρήσατε το βάθος εϊς εκαστον ση μείον διαιρέσεως, εκ τίνος
σημείου κειμένου είς άπόστασιν τοϋ ενός τρίτου τοϋ κυρτώματος τοϋ
ζυγοϋ κάτωθεν τοϋ καταστρώματος καταμετρήσεως, ή εϊς τήν περίπτωσιν
ανυψωμένων δαπέδων (break) εις το κύτος, κάτωθεν γραμμής έκτει
νομένης κατ' έπέκτασιν αύτοϋ μέχρι τής άνω επιφανείας τής ξύλινης
έπιστρώσεως τών εδρών κειμένης μεταξύ τών έπιφρακτών, άφοϋ
αφαιρέσετε το μέσον πάχος τής έντερονίας τοϋ πυθμένος, ήτις κείται
μεταξύ τής έντερονίας τοϋ ύδροσυλλέκτου και τής πρώτης σειράς
τών έπιφρακτών (διαφυλαττομένων εν τούτοις τών διατάξεων τοϋ
παρόντος Νόμου άναφορικώς προς πλοΐον κατεσκευασμένον μετά
διπλοϋ πυθμένος δι' ύγρόν έρμα·) είτα εάν το βάθος τής έπι τοϋ μέσου
τοϋ πλοίου διαιρέσεως δεν ύπερβαίνη τους δεκαέξ πόδας, διαιρέσατε
εκαστον βάθος είς τέσσερα ίσα μέρη· είτα μετρήσατε το έσωτερικόν
όριζόντιον πλάτος είς εκαστον τών τριών σημείων διαιρέσεως,
ωσαύτως δε είς τό άνώτατον και κατώτατον ση μείον τοϋ βάθους
έκτείνοντες έκάστην καταμέτρησιν είς τό μέσον πάχος τής έντερονίας
δπερ κείται μεταξύ τών σημείων καταμετρήσεως· αριθμήσατε τα
πλάτη ταϋτα εκ τών άνω (ήτοι αριθμήσατε τό είς τό άνώτερον ση μείον
πλάτος ώς Ι, καΐ οϋτω καθ'έξης μέχρι τοϋ κατωτάτου πλάτους)·

Κοπαμέτρησις
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πολλαπλασιάσατε το δεύτερον καΐ το τέταρτον έπι τέσσερα, το δε
τρίτον επί δύο* προσθέσατε τα προκύπτοντα γινόμενα όμοΟ, και
είς το προκύπτον άθροισμα προσθέσατε το πρώτον πλάτος καΐ
το πέμπτον, πολλαπλασιάσατε το οϋτω λαμβανόμενον άθροισμα
έπι το εν τρίτον τοΰ ίσοδιαστήματος μεταξύ των πλατών, και το προ
κύπτον γινόμενον θα θεωρήται ώς ή εγκάρσιος επιφάνεια· εάν όμως
το είς το μέσον τοΰ πλοίου βάθος ΰπερβαίνη τους δεκαέξ πόδας,
διαιρέσατε εκαστον βάθος είς εξ ίσα διαστήματα άντι τών τεσσάρων,
καΐ μετρήσατε συμφώνως προς τάς προηγούμενος οδηγίας τα ορι
ζόντια πλάτη εϊς τα πέντε σημεία διαιρέσεως, ωσαύτως δε ε'ις το
άνώτατον και κατώτατον ση μείον τοΰ βάθους αριθμήσατε ταύτα εκ
τών άνω ώς καί προηγουμένως, πολλαπλασιάσατε το δεύτερον,
τέταρτον και έκτον έπι τέσσερα, και το τρίτον και πέμπτον επί δύο·
προσθέσατε τα οϋτω προκύπτοντα γινόμενα και εις το προκύπτον
άθροισμα προσθέσατε, το πρώτον πλάτος και το έβδομον πολλα
πλασιάσατε το οϋτω ληφθέν άθροισμα έπι το εν τρίτον τού ϊσοδή
διαστήματος μεταξύ τών πλατών, και το προκύπτον γινόμενον θα
θεωρήται ώς ή εγκάρσιος επιφάνεια.
"Υπολογισμός
των επιφα
νειών.

(3) Άφοΰ υπολογίσετε την έγκάρσιον έπιφάνειαν εν έκάστω σημείω
διαιρέσεως τοΰ μήκους τοΰ πλοίου ώς επιβάλλεται ύπό τοΰ ανωτέρω
Πίνακος, προχωρήσατε είς τον ύπολογισμόν της καθαράς χωρητικό
τητος ύπό το κατάστρωμα καταμετρήσεως ώς ακολούθως :
'Αριθμήσατε τάς εγκαρσίους επιφανείας αντιστοίχως ώς επιφα
νείας Ι, 2, 3, κ.λ.π., της ύπ' αριθμόν Ι κειμένης είς το άκρώτατον δριον
τοΰ μήκους προς την πρώραν, της δέ τελευταίας εϊς το άκρώτατον
δριον τοΰ μήκους εις τήν πρύμνην είτα, είτε το μήκος διαιρεθή συμ
φώνως τω Πίνακι εϊς τέσσερα ή δώδεκα μέρη ώς είς τάς κατηγορίας
Ι και 5, ή είς οιονδήποτε διάμεσον αριθμόν ώς εις τάς κατηγορίας 2,
3 και 4, πολλαπλασιάσατε τήν δευτέραν, ώς και πάσαν έτέραν έπι
φάνειαν φέρουσαν άρτιον αριθμόν επί τέσσερα, τήν δέ τρίτην καΐ πάσαν
έτέραν έπιφάνειαν φέρουσαν περιττόν αριθμόν (της πρώτης και της
τελευταίας εξαιρουμένων) έπι δύο* προσθέσατε τά προκύπτοντα
γινόμενα καΐ εϊς το προκύπτον άθροισμα προσθέσατε τήν πρώτην
καί τήν τελευταίαν τομήν έάν ύπάρχη εμβαδόν πολλαπλασιάσατε
το ούτω ληφθέν άθροισμα έπι το εν τρίτον τοΰ ΐσοδιαστήματος
μεταξύ τών τομών, και το προκύπτον γινόμενον θά είναι ό δγκος
τοΰ ύπό το κατάστρωμα καταμετρήσεως χώρου* διαιρέσατε το προ
κύπτον ποσόν δι' εκατόν και το πηλίκον, δπερ είναι ή χωρητικότης
ύπό το κατάστρωμα καταμετρήσεως, θά θεωρήται ώς ή καθαρά χωρη
τικότης τοΰ πλοίου, υποκείμενη είς τάς δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου
γενομένας προσθήκας και εκπτώσεις.

Έ ν περιπτώ
σει κατα
στρωμάτων

(4) Έάν το πλοΐον διαθέτη τρίτον Κατάστρωμα, κοινώς καλούμενον
έλαφρόν κατάστρωμα (Spar deck), ή χωρητικότης τοΰ κειμένου μεταξύ
αύτοΰ καί τοΰ καταστρώματος καταμετρήσεως χώρου υπολογίζεται
ώς ακολούθως :
Μετρήσατε εις πόδας το έσωτερικόν μήκος τοΰ χώρου είς το μέσον
τοΰ ϋψους αύτοΰ άπό της έπηγκενίδος είς το πλευρόν της στείρας
της πλώρης μέχρι της επενδύσεως τών κανόνων της πρύμνης, καί
διαιρέσατε το μήκος είς τον αυτόν αριθμόν ίσων μερών είς δν διηρέθη
και το μήκος του καταστρώματος καταμετρήσεως συμφώνως προς
τάς ανωτέρω οδηγίας· μετρήσατε (ωσαύτως ε'ις το μέσον τοΰ ϋψους
αύτοΰ) τό έσωτερικόν πλάτος τοΰ χώρου ε'ις Εκαστον τών σημείων
διαιρέσεως, ωσαύτως τό πλάτος είς τήν στείραν τής πλώρης, και τό
πλάτος είς τήν πρύμνην αριθμήσατε αυτά διά διαδοχικών αριθ
μών Ι, 2, 3, κ.λ.π., άρχίζοντες άπό τής στείρας· πολλαπλασιάσατε
τό δεύτερον ώς και πάν έτερον πλάτος φέρον ζυγόν αριθμόν, επί

υπεράνω
τοΰ κατα
στρώματος
καταμετρή
σεως.
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τέσσερα, το δε τρίτον, ώς και παν έτερον πλάτος φέρον περιττόν
αριθμόν (του πρώτου και τοϋ τελευταίου εξαιρουμένων), έπι δύο*
εις τα προκύπτοντα αθροίσματα των γινομένων προσθέσατε το πρώτον
και το τελευταΐον πλάτος· πολλαπλασιάσατε το όλικόν άθροισμα
έπι το εν τρίτον του ίσοδιαστήματος μεταξύ τών πλατών, και το αποτέ
λεσμα θά δώση εις τετραγωνικούς πόδας το μέσον όριζόντιον εμβαδόν
μετρήσατε το μέσον ϋψος τοϋ χώρου και πολλαπλασιάσατε έπ' αυτό
το μέσον όριζόντιον εμβαδόν και το αποτέλεσμα θά είναι ό κυβισμός
του εν λόγω χώρου* διαιρέσατε το ποσόν τοϋτο δι* εκατόν, και το
πηλίκον θά θεωρήται ή χωρητικότης τοϋ χώρου ήτις καΐ προστίθεται
ε'ις την ύπολογισθεΐσαν ώς εν τοις ανωτέρω χωρητικότητα τοϋ πλοίου*
εάν το πλοΐον διαθέτη πλείονα τών τριών καταστρωμάτων, ή χωρη
τικότης εκάστου χώρου μεταξύ τών υπεράνω τοϋ καταστρώματος
καταμετρήσεως καταστρωμάτων υπολογίζεται κεχωρισμένως εν τω
ανωτέρω καθορισθέντι τρόπω, και προστίθενται εις τήν ύπολογι
σθεΐσαν ώς εν τοις .ανωτέρω χωρητικότητα τοϋ πλοίου.
(5) 'Εάν ΰπάρχη άνυψωμένον κατάστρωμα (break) έπίστεγον, ή
οιοσδήποτε έτερος μονίμως κλειστός χώρος έπι τοϋ ανωτέρου κατα
στρώματος, δυνάμενος νά χρησιμοποιηθή διά φορτίον, ή προμηθείας,
ή διά την κατάκλισιν τών επιβατών ή τοϋ πληρώματος, ή ώς ένδιαίτησις
αυτών, ό είς κόρους κυβισμός τοϋ χώρου τούτου θά ύπολογίζηται ώς
ακολούθως:—
Μετρήσατε εις πόδας το έσωτερικόν μέσον μήκος τοϋ χώρου καΐ
διαιρέσατε τοϋτο είς δύο ίσα μέρη· μετρήσατε είς το μέσον τοϋ ϋψους
αύτοϋ τρία εσωτερικά πλάτη, ήτοι ενα εις εκαστον άκρον τοϋ μήκους
καΐ ενα εις το μέσον αύτοϋ* είτα προσθέσατε είς το άθροισμα τών
ακραίων πλατών το τετραπλάσιον τοϋ μεσαίου πλάτους, και πολλα
πλασιάσατε το όλικόν ποσόν έπι το εν τρίτον τοϋ ϊσοδιαστήματος
μεταξύ τών πλατών, καΐ το προκϋπτον γινόμενον θά δώση το μέσον
όριζόντιον εμβαδόν τοϋ χώρου* είτα μετρήσατε το μέσον ϋψος και
πολλαπλασιάσατε αυτό έπι τήν μέσην όριζοντίαν έπιφάνειαν διαι
ρέσατε το προκϋπτον γινόμενον δι' εκατόν, και το πηλίκον θά θεω
ρήται ώς ή ε'ις κόρους χωρητικότης τοϋ χώρου ήτις καΐ προστίθεται
εΐς τήν ύπολογισθεΐσαν ώς έν τοις ανωτέρω χωρητικότητα ύπό το
κατάστρωμα καταμετρήσεως :
Νοείται δτι ουδεμία προσθήκη γίνεται άναφορικώς προς ύπερκα
τασκεύασμα άνεγερθέν διά τήν προφύλαξιν τών επιβατών κατα
στρώματος δπερ ετυχεν τής εγκρίσεως τοϋ Ύπουργοϋ.
Κανών Β.
(Ι) Μετρήσατε το μήκος επί τοϋ ανωτάτου καταστρώματος άπό τής
εξωτερικής δψεως τής εξωτερικής έπηγκενίδος είς τήν στείραν μέχρι
τής πρυμναίας δψεως τοϋ ποδοστήματος, και αφαιρέσατε έξ αύτοϋ
τήν άπόστασιν μεταξύ τής πρυμναίας δψεως τοϋ ποδοστήματος καΐ τοϋ
κανθοϋ τοϋ ποδοστήματος ε'ις το σημεΐον ένθα ή έπηγκενίς τής άψίδος
τής πρύμνης διασταυρώνει αυτό* μετρήσατε ωσαύτως το μέγιστον
πλάτος τοϋ πλοίου είς το έξωτερικόν τής εξωτερικής έπηγκενίδος ή
τών ζωστήρων, είτα δε, άφοϋ προηγουμένως σημειώσετε έπι τοϋ έξω
τερικοΰ τοϋ πλοίου έπ' αμφοτέρων τών πλευρών αύτοϋ το ϋψος τοϋ
ανωτέρου καταστρώματος είς τά πλευρά τοϋ πλοίου, περάτε το πλοΐον
είς το μέγιστον αύτοϋ πλάτος καθέτως προς τήν τρόπιδα άπό τοϋ ϋψους
τοϋ οϋτω σημειωθέντος επί τοϋ εξωτερικού τοϋ πλοίου έπι τής μιας
πλευράς μέχρι τοϋ οϋτω σημειωθέντος έπι τής ετέρας πλευράς ϋψους,
έκτείνοντες αλυσον ύπό τήν τρόπιδα* ε'ις το ήμισυ τής οϋτω ληφθείσης
περιμέτρου προσθέσατε το ήμισυ τοϋ μέσου πλάτους* υψώσατε το
ποσόν είς το τετράγωνον, πολλαπλασιάσατε το αποτέλεσμα επί το
ληφθέν ώς έν τοις ανωτέρω μήκος τοϋ πλοίου* είτα πολλαπλασιάσατε
το προκϋπτον γινόμενον επί τον συντελεστή ν *00Ι8 (δεκαοκτώ δεκάκις
χιλιοστά) είς τήν περίπτωσιν πλοίων κατεσκευασμένων εκ ξύλου, και
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νοστασίου έπί
άτμοπλοΙων.

Καταμέτρη
σις ά φ ρ ά κτων
πλοίων.

•0021 (εικοσιένα δεκάκις χιλιοστά) εις την περίπτωσιν πλοίων κατεσκευα
σμένων έκ σιδήρου, καΐ το προκύπτον γινόμενον θα θεωρήται ώς ή
εις κόρους χωρητικότης τοΰ πλοίου, υποκείμενη εϊς τάς δυνάμεις τοϋ
παρόντος Νόμου γενομένας προσθήκας ή εκπτώσεις.
(2) 'Εάν ύπάρχη άνύψωσις, έπίστεγον, ή έτερος κλειστός χώρος
έπί τοϋ ανωτέρου καταστρώματος, ή χωρητικότης τοϋ χώρου τούτου
εξευρίσκεται έάν πολλαπλασιάσητε όμοΰ το μέσον μήκος, πλάτος καΐ
βάθος τοϋ χώρου, και διαιρέσητε το προκϋπτον ποσόν δι' εκατόν, το
δέ οϋτω λαμβανόμενον πηλίκον θά θεωρήται ώς ή ε'ις κόρους χωρητι
κότης τοϋ χώρου, και θά προστίθεται ε'ις την ύπολογισθεΐσαν ώς έν τοις
ανωτέρω χωρητικότητα τοΰ πλοίου.
Κανών Γ.
(Ι) Μετρήσατε το μέσον βάθος τοϋ χώρου από τής οροφής αύτοΰ
μέχρι τής άνω όψεως των έντερονίδων έπί τών εδρών τών νομέων,
μετρήσατε ωσαύτως τρία, ή έάν είναι ανάγκη, πλείονα πλάτη τοϋ χώρου
ε'ις το μέσον τοϋ βάθους αύτοϋ, διενεργώντες τάς καταμετρήσεις εϊς
τά δύο άκρα τοϋ μήκους καί ε'ις το μέσον αύτοϋ  λάβετε το μέσον πλάτος
τών τοιούτων πλατών μετρήσατε ωσαύτως το μέσον μήκος τοΰ χώρου
μεταξύ προσθίου και οπισθίου φράκτου ή τών ορίων τοΰ μήκους αυτών
εξαιρουμένων τών μερών άτινα τυχόν δεν κατέχονται έν τη πραγματι
κότητι ύπό τών μηχανημάτων ουδέ εΐναι αναγκαία διά την προσήκουσαν
λειτουργίαν αυτών πολλαπλασιάσατε μεταξύ των τάς τρεις διαστάσεις,
ήτοι το μήκος, το πλάτος καί το βάθος, διαιρέσατε το προκύπτον γινό
μενον δι' εκατόν, και το πηλίκον θά θεωρήται ώς ή εις κόρους χωρητι
κότης τοϋ χώρου κάτωθεν τής οροφής· υπολογίσατε είτα τον δγκον
τοϋ χώρου ή τών χώρων οϊτινες τυχόν υφίστανται υπεράνω τής προ
μνησθείσης οροφής, οΐτινες περιβάλλουσιν τά μηχανήματα ή ύπάρχουσιν
διά τήν εϊσδοχήν φωτός ή αέρος άφοϋ πολλαπλασιάσετε το εν έπί το
έτερον μήκος, βάθος καί πλάτος αύτοΰ* προσθέσατε τον τοιοΰτον
δγκον εις τον δγκον τοϋ κάτωθεν τής οροφής κειμένου χώρου  διαι
ρέσατε το άθροισμα δι' εκατόν το πηλίκον (τηρουμένων τών έν τοις
εφεξής διαλαμβανομένων διατάξεων) θά θεωρήται ώς ή εις κόρους
χωρητικότης τοϋ χώρου.
(2) Έάν εις πλοΐον, έν ω ό χώρος δστις καταλαμβάνεται ύπό τής κινη
τηρίου δυνάμεως πρόκειται νά καταμετρηθή, αί μηχαναί καί οί λέβητες
είναι εγκατεστημένοι εις διαφορετικά διαμερίσματα, ό δγκος ενός
έκαστου καταμετρείται κεχωρισμένως κατά τον αυτόν τρόπον συμφώνως
προς τους ανωτέρω κανόνας, και το άθροισμα τών κεχωρισμένως
λαμβανομένων αποτελεσμάτων θά θεωρήται ώς ή εϊς κόρους χωρητι
κότης τοΰ ώς εΐρηται χώρου.
(3) ΕΊς τήν περίπτωσιν ελικοφόρων ατμόπλοιων έν οίς ό καταλαμβα
νόμενος ύπό τής προωστηρίου μηχανής χώρος πρόκειται νά καταμε
τρηθή, ό δγκος τής σήραγγος τοϋ άξονος θά έξευρίσκηται έάν πολλα
πλασιάσετε το εν έπί το έτερον, ήτοι το μήκος έπί το πλάτος καί το βάθος
τής σήραγγος, καί διαιρέσετε το προκϋπτον γινόμενον δι' εκατόν.
(4) Έάν εϊς πλοΐον, έν ω ό προμνησθείς χώρος πρόκειται νά κατα
μετρηθή, διενεργηθή οιαδήποτε αλλαγή, εις το μήκος ή τήν χωρητικότητα
τών χώρων, ή έάν έπί τοϋ χώρου γίνη ή έγκατάστασις θαλάμων, το
πλοΐον θά θεωρήται ώς πλοΐον μή νηολογημένον μέχρις ου καταμετρηθή
έκ νέου.
Κανών Δ.
Διά τον ύπολογισμόν τής χωρητικότητος άφρακτων πλοίων ή άνω
ακμή τής ανωτάτης έπηγκενίδος σχηματίζει τήν προσδιορίζουσαν
γραμμήν διά τήν καταμέτρησιν, τά δέ βάθη θά λαμβάνωνται άπό μίαν
γραμμήν ήτις εκτείνεται έγκαρσίως άπό τήν άνω άκμήν τών ανωτάτων
έπηγκενίδων αμφοτέρων τών πλευρών ε'ις έκάστην ύποδιαίρεσιν τοΰ
μήκους.
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ΤΡΙΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρον 82)
(Ι) ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΑΡΧΙΚΗ ΕΝ ΤΩ ΝΗΟΛΟΠΩ
ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΑΝΕΓ Γ ΡΑΦΗ
(α) Παντός πλοίου πλην των επιβατικών :
£ μίλς
5.000
'Εάν δεν ύπερβαίνη τους 50 κόρους ολικής χωρητικότητος
30.000
'Εάν ύπερβαίνΐ] τους 50 ούχι δμως τους 1,000 κόρους ολικής χωρητικότητος
60.000
'Εάν ύπερβαίνη τους 1,000 ουχί δμως τους 2,000 κόρους ολικής χωρητικότητος
90.000
Έάν ύπερβαίνη τους 2,000 ούχ'ι όμως τους 3,000 κόρους ολικής χωρητικότητος
20.000
'Εάν ύπερβαίνη τους 3,000 ούχΐ δμως τους 4,000 κόρους ολικής χωρητικότητος
50.000
'Εάν ύπερβαίνη τους 4,000 ουχί Ομως τους 5,000 κόρους ολικής χωρητικότητος
και οϋτω καθ' έξης, τοϋ τέλους αυξανομένου κατά £3.000 μίλς διά κάθε 100 επί πλέον κόρους,
ή κλάσμα των 100 έπί πλέον κόρων.
(β) Έπί επιβατικών πλοίων καταβάλλονται τά διπλάσια τών ανωτέρω τελών.
Τά ανωτέρω τέλη δέν καταβάλλονται άναφ ορικώς προς πλοία ων ή νηολόγησις δεν επιβάλλεται
ύπό τοϋ παρόντος Νόμου.
(2) ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞ ΕΤΕΡΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ
ΑΙΤΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ, ΕΠΙ ΤΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΝΗΟΛΟΓ ΗΣΕΙ ΠΛΟΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΝΑΨΕΙ
ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ ΑΥΤΗΣ
c

£

o

μ 1 λ ς

Έάν δεν ύπερβαίνη τους 50 κόρους ολικής χωρητικότητος
..
..
2.000
Έάν ύπερβαίνη τους 50 ουχί δμως τους 1,000 κόρους ολικής χωρητικότητος
..
15.000
Έάν ύπερβαίνη τους 1,000 ουχί όμως τους 2,000 κόρους ολικής χωρητικότητος
..
30.000
Έάν ύπερβαίνη τους 2,000 ουχί όμως τους 3,000 κόρους ολικής χωρητικότητος
..
45.000
Έάν ύπερβαίνη τους 3,000 ουχί δμως τους 4,000 κόρους ολικής χωρητικότητος
..
60.000
Έάν ύπερβαίνη τους 4,000 ουχί όμως τους 5,000 κόρους ολικής χωρητικότητος
..
75.000
και οϋτω καθ' έξης, τοϋ τέλους αυξανομένου κατά £1.500 μίλς διά κάθε 100 έπί πλέον κόρους, ή
κλάσμα τών 100 έπί πλέον κόρων :
Νοείται ότι οσάκις ή συμβατική ή εξ ετέρας νομίμου αιτίας μεταβίβασις, ή εκ νέου νηολόγησις,
ή σύναψις υποθήκης και ή μεταβίβασις αυτής αναφ έρεται εις μερίδιον πλοίου, τά καταβλητέα τέλη
θά είναι ίσα προς ποσόν έχον τόν αυτόν λόγον έναντι τοϋ ολικού τών ανωτέρω τελών ως και τό
ε'ιρημένον μερίδιον έναντι τοϋ όλου άριθμοϋ μεριδίων έπί τοϋ πλοίου.
Τά ανωτέρω τέλη δέν καταβάλλονται άναφ ορικώς προς πλοία ων ή νηολόγησις δέν επιβάλλεται
ύπό τοϋ παρόντος Νόμου.
(3) ΔΙΑΦΟΡΑ
£ μίλς
Έξέτασις Νηολογίου
..
..
..
..
..
..
..
1.000
Διά κεκυρωμένον άντίγραφ ον τών έν τω Νηολογίω έπί τη νηολογήσει πλοίου καταχωρουμένων στοιχείων, όμοϋ μετά κεκυρωμένης εκθέσεως δεικνυούσης την εκάστοτε
πλοιοκτησίαν
..
..
..
..
..
..
..
..
5.000
Διά κεκυρωμένον άντίγραφ ον δηλώσεων, ή εγγράφων ων τά αντίγραφ α γίνονται δυνάμει
τοϋ Νόμου δεκτά ώ ς αποδεικτικά στοιχεία
..
..
..
1.000
Διά κεκυρωμένην περίληψιν τοϋ Νηολογίου £1, δι' έκαστον φ ύλλον έξ ένενήκοντα λέξεων
ή μέρος τών ένενήκοντά λέξεων
..
..
..
..
..
..
..
..
1.000
"Αδεια διά πλοΐον
..
..
..
10.000
Μεταβολή έν τω Νηολογίω τοϋ έξαρτισμοΰ ή τής χωρητικότητος
..
..
..
10.000
Διά την έπίθεσιν τής επισήμου σφ ραγΐδος και υπογραφ ής έφ ' οιουδήποτε εγγράφ ου μη
αναφερομένου έν τω παρόντι Πίνακι, έν ώ ουδεμία έτερα πρόνοια γίνεται περί τοϋ
έγγραφου τούτου
..
..
..
..
2.000
Διά καταμέτρησιν τής χωρητικότητος παντός πλοίου πλην τών επιβατικών ώς κατωτέρω :
Έάν δέν ύπερβαίνη τους 50 κόρους ολικής χωρητικότητος ..
..
..
5.000
Έάν ύπερβαίνη τους 50 ούχι όμως τους 1,000 κόρους ολικής χωρητικότητος . .
30.000
Έάν ύπερβαίνη τους 1,000 ούχι δμως τους 2,000 κόρους ολικής χωρητικότητος
60.000
Έάν ύπερβαίνη τους 2,000 ούχι όμως τους 3,000 κόρους ολικής χωρητικότητος
90.000
Έάν ύπερβαίνη τους 3,000 ούχι όμως τους 4,000 κόρους ολικής χωρητικότητος
120.000
Έάν ύπερβαίνη τους 4,000 ούχΐ δμως τους 5,000 κόρους ολικής χωρητικότητος
150.000
και οϋτω καθ' έξης τοϋ ποσοΰ αυξανομένου κατά £3.000 μίλς διά κάθε 100 επιπλέον κόρους, ή κλάσμα
τών 100 έπι πλέον κόρων.
. Διά την καταμέτρησιν τής χωρητικότητος επιβατικών πλοίων καταβάλλονται τά διπλάσια τών
ανωτέρω τελών.
Τά ανωτέρω τέλη δέν καταβάλλονται άναφ ορικώς προς σκάφ η μή υπερβαίνοντα τους 30 κόρους
ολικής χωρητικότητος και χρησιμοποιούμενα αποκλειστικώς εις τήν.άλιείαν.
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Δι" έττιθεώρησιν τών τόπων ένδιαιτήσεως ή ϋπνου τοϋ πληρώματος:
Δι' έκάστην έπ! τοϋ πλοίου έπίσκεψιν
..
Λαμβανομένων ύπ* όψιν τών ακολούθων :
Το συνολικόν ποσόν τών καταβλητέων τελών δι* έκάστην έπιθεώρησιν
δέν θα ΰπερβαίνη τάς £15 ανεξαρτήτως τοϋ άριθμοϋ τών επί μέρους επισκέ
ψεων.
Δι* έπιθεώρησιν τών φώτων πορείας και τών σημάτων ομίχλης :
Δι' έκάστην επί τοϋ πλοίου έπίσκεψιν γενομένην τη αιτήσει τοϋ πλοιοκτήτου και δι'
έκάστην έπίσκεψιν γενομένην εις περιπτώσεις καθ' ας τά φώτα και αί εγκαταστά
σεις ευρίσκονται ελαττωματικά ..
..
..
..
..
Νοείται δτι τό συνολικόν ποσόν τών καταβλητέων τελών δι* έκάστην τοιαύτην
έπιθεώρησιν δέν θά ΰπερβαίνη τάς £45 ανεξαρτήτως τοϋ άριθμοϋ τών έπι μέρους
επισκέψεων.
Δι' έπιθεώρησιν της σημάνσεως πλοίου :
Δι'έκάστην έπι τοϋ πλοίου έπίσκεψιν γενομένην τη αιτήσει τοϋ πλοιοκτήτου, και δι*
έκάστην έπίσκεψιν γενομένην είς περιπτώσεις καθ' ας αί οίκεΐαι διατάζεις τοϋ
παρόντος Νόμου δεν έχουν τηρηθή—
άπό 100 κ.1,000 κ. όλ. χ
άπό 1,000 κ.4,000 κ. όλ. χ
άπό 4,000 κ.καΐ ανω
,

£ μιλς
5.000

15.000

20.000
40.000
60.000

Διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος Παραρτήματος «έπιβατικόν πλοΐον» κέκτηται την εννοιον
ην άπέδωκεν είς τόν δρον τοϋτον τό άρθρον 2 ( 1 ) τοϋ περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και
Ναυτικοί) Νόμου τοϋ 1963.

