ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡ ΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑΣ
ύττ· Ά ρ . 422 της Ιης ΙΟΥΛΙΟΥ 1965

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ό περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Ύποθήκευσις
Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1965, το κείμενον του δττοίου ακολουθεί,
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος.
'Αριθμός 32 του 1965
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ Τ Ο Ν ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
(ΝΗΟΛΟΓΗΣΙΣ, ΠΩΛΗΣΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΙΣ ΠΛΟΙΩΝ)
Ν Ο Μ Ο Ν ΤΟΥ 1963.
Ή Βουλή τ ων 'Αντ ιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :

Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας Συνοπτικός
(Νηολόγησις, Πώλησις καΐ Ύποθήκευ σις Πλοίων) (Τροποποιητικός) τ1τλο^·
Νόμος τοϋ 1965 και θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά τοΰ περί 'Εμπορικής
Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Ύποθήκευσις Πλοίων) Νόμου 45 τοΰ 1963.
τοΰ 1963 (εν τρις εφεξής αναφερομένου ώς ό «βασικός Νόμος»).
2. Το άρθρον 6 τοΰ βα σικού Νόμου τροποποιείτα ι ώς α κολούθως :
/

, Λ« w r

ι





»







'

Τροποποίηση
τοϋ άρθρου 6

(ο) Αι λέξεις «πλοία άνευ ανοικτού η μερικού καταστρώματος»
(γραμμή Ι τοΰ εδαφίου (2) (β)) αντικαθίστανται δια των λέξεων
«πλοία άνευ καθολικού ή μονίμου καταστρώματος».
(β) 'Αμέσως μετά τήν λέξιν «κατακρατηθή» (γραμμή 2 τοΰ εδαφίου
(4)) προστίθενται αί λέξεις «ύπό των λιμενικών ή προξενικών
άρχων τής Δημοκρατίας».
3. Το εδάφιον (Ι) τοΰ άρθρου II τοΰ βασικού Νόμου τροποποιείται
διά τής έν αύτώ προσθήκης τής κάτωθι παραγράφου:
«(δ) είς περίπτωσιν αγοράς πλοίου, πωλητήριον έγγραφον πιστοποι
ούμενον υπό τώνπροξενικών άρχων τής χώρας ύφ'ής τήν σημαί
αν το σκάφος ήτο νηολογημένον, έν τω όποίω νά δηλοΰται σαφώς
και ύπευθύνως δτι ή πώλησις τοΰ σκάφους είς άλλοδαπόν
και ή διαγραφή αυτού τυγχάνει ελευθέρα καί άπηλλαγμένη
οίωνδήποτε υποχρεώσεων.».

βασικού
Νόμου.
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4. Το εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 23 τοΰ βασικού Νόμου τροποποιείται Τροποποίησις
διά της έν αύτώ αντικαταστάσεως τών λέξεων «μέχρι τής ύπό τής Νηο ™o άρθρου 23
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λογουσης Αρχής εκδόσεως νέου πιστοποιητικού νηολογήσεως»
(γραμμαΐ 2 καί 3) διά τών λέξεων «διά περίοδον εξ μηνών, τήν οποίαν ό
(561)
*

τοΰ βασικού
Νο

562
Υπουργός δύναται νά παρατείνη δια περαιτέρω περίοδον τριών μηνών
επί καταβολή τέλους ίσου προς το ήμισυ τοΰ τέλους εγγραφής ή μέχρι
τής υπό τής Νηολογουσης 'Αρχής εκδόσεως επί τη καταπλεύσει τοϋ
πλοίου εις Κυπριακόν λιμένα νέου πιστοποιητικού νηολογήσεως εάν
τοΰτο ήθελε συμβή ένωρίτερον.».
Κατάρ-χησις
τοΰ άρθρου 6 /
τοϋ βασικού
Νόμου.

5. Το άρθρον 67 τοϋ βασικού Νόμου καταργείται.

Τροτιοποϊηοις
τοϋ άρθρου 7 7
τοϋ βασικού
Νόμου.

6. Το εδάφιον (Ι) τοΰ άρθρου 77 του βασικοΰ Νόμου τροποποιείται
διά τής έν αύτω αντικαταστάσεως των λέξεων «πεντήκοντα μίλς»
(γραμμή 4) διά των λέξεων «μιας λίρας».

Τροποποίησις
τοϋ Τρίτου
Παραρτήματος
τοΰ βασικού
Νόμου.

7. Το Τρίτον Παράρτημα του βασικού Νόμου τροποποιείται διά τής
έν αύτω προσθήκης ευθύς μετά τον Πίνακα τον άναφερόμενον εις τήν
παράγραφον (Ι) τοΰ κάτωθι Πίνακος :
«(ΙΑ) ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙ ΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 23.
Τά αυτά τέλη ώς και τά καταβλητέα επί τή αρχική έν τω νηολογίω
εγγραφή και επί τή έπανεγγραφή ώς εκτίθενται εις τον αμέσως προη
γουμενον πίνακα εϊς τήν παράγραφον (Ι) ηύξημένα κατά 10% :
Νοείται ότι επί τή έν τω νηολογίω εγγραφή τοϋ πλοίου ή έπανεγ
γραφή τούτου δεν θά καταβληθώσιν επιπροσθέτως τά εις τον αμέσως
προηγουμενον πίνακα εις τήν παράγραφον (Ι) αναγραφόμενα τέλη.».

Ό περί. Έμτιορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Τροποποιητικός
Νόμος του 1965, τό κείμενον του οποίου ακολουθεί, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως
είς τήν έπίσημον εφημερίδα τής Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρ
θρω 52 τοΟ Συντάγματος.
'Αριθμός 33 του 1965
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1963 (46 ΤΟΥ 1963).
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
Συνοπτικός
τίτλος.
4.6 τοΰ 1963.

Τροποτιοίησις
τοΰ άρθρου 2
τοΰ βασικού
Νόμου.

Τροποποίησις
τοΰ άρθρου 5
τοϋ βασικού
Νόμου.

Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Εμπορικής Ναυτιλίας
(Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Τροποποιητικός Νόμος τοΰ 1965 και θά
άναγιγνώσκηται όμοΰ μετά τοϋ περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι
και Ναυτικοί) Νόμου τοϋ 1963 (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς
«ό βασικός Νόμος»).
2. Τό εδάφιον (Ι) τοΰ άρθρου 2 τοΰ βασικοΰ Νόμου διά τοϋ παρόντος
τροποποιείται διά τής διαγραφής τοΰ έν αύτω όρισμοΰ «πλοηγός» και
αντικαταστάσεως αύτοΰ διά τοΟ κάτωθι:
" «πλοηγός» σημαίνει παν άδειοϋχον πρόσωπον όπερ μη ανήκον
είς τό πλοΐον ύποβοηθεΐ τόν πλοίαρχον εϊς ώρισμένας περιοχάς διά
τήν ναυσιπλοΐαν, δρμισιν, μεθόρμισιν ή απόπλου ν τοϋ πλοίου.".
3. Τό εδάφιον (3) τοΰ άρθρου 5 τοϋ βασικοΰ Νόμου διά τοΟ παρόντος
τροποποιείται διά τής διαγραφής τής παραγράφουυ (π) και αντικατα
στάσεως αυτής διά τής κάτωθι :
«'Αξιωματικοί—
(Ι) πλοίαρχος Α'τάξεως
(2) πλοίαρχος Β'τάξεως

