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Κατάρ-χησις 
τοΰ άρθρου 6 / 
τοϋ βασικού 
Νόμου. 

Τροτιοποϊηοις 
τοϋ άρθρου 7 7 
τοϋ βασικού 
Νόμου. 

Τροποποίησις 
τοϋ Τρίτου 
Παραρτήματος 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

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.». 

5. Το άρθρον 67 τοϋ βασικού Νόμου καταργείται. 

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». 

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. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

4.6 τοΰ 1963. 

Τροποτιοίησις 
τοΰ άρθρου 2 
τοΰ βασικού 
Νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 5 
τοϋ βασικού 
Νόμου. 

'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 : 
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 
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(3) πλοίαρχος Η τάξεως 
(4) μόνος αξιωματικός 
(5) μηχανικός Α' τάξεως 
(6) μηχανικός Β' τάξεως 
(7) μηχανικός Γ' τάξεως 
(8) μηχανοδηγός 
(9) ασυρματιστής Α' τάξεως 

(10) ασυρματιστής Β' τάξεως: 
Νοείται δτι διά Κανονισμών δυνατόν να προνοηθή ό βαθμός 

τοϋ δοκίμου αξιωματικού, δστις καΐ θα διέπεται υπ* αυτών.». 
4. Ή παράγραφος (ο) του άρθρου 55 του βασικού Νόμου διά του Τροποποίηση 

παρόντος τροποποιείται διά της έξ αυτής διαγραφής της εντός παρεν ™~ 2 ^ 0
5 5 

θέσεως φράσεως της αρχομένης διά τών λέξεων «(εκτός εάν ή μείωσις» Νόμου. 
(γραμμή 3) και ληγούσης διά τών λέξεων «διά παράπτωμα τι διαπραχθέν 
ύπ' αύτοϋ») (γραμμαί 9 καΐ 10). 

"Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολογικοί Διατάξεις) Τροποποιητικός 
Νόμος του 1965, τό κείμενον του όποιου ακολουθεί, εκδίδεται διά δημοσιεύσεως 
εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρ
θρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 34 του 1965 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1963. 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Εμπορικής Ναυτιλίας Συνοπτικός 

(Φορολογικά! Διατάξεις) Τροποποιητικός Νόμος τοϋ 1965 και θά άναγι χίτλο^-
νώσκηται όμοΟ μετά του περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας (Φορολογικοί Δια 47τοθΐ963. 
τάξεις) Νόμου του 1963 (εν τοις εφεξής καλουμένου ώς «ό βασικός 
Νόμος»). 

2. Τό άρθρον 3 του βασικού Νόμου (πλην του πλαγιοτίτλου και τής τρθποποΐησις 
εν αύτώ επιφυλάξεως) καταργείται και αντικαθίσταται διά τοϋ κάτωθι : τοϋ άρθρου 3 
«Απαλλαγή 3. 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως διαλαμβανομέ ™£ 0°

σΐΚ°1' 
άπότοΰ ^ ς £ν τ φ π ερ' ι φορολογίας του Εισοδήματος Νόμω ή έν 
φόρου είσοδή 0^}δήποτε έχέρω νόμω τροποποιοϋντι ή άντικαθιστώντι 

αυτόν, ουδείς φόρος θά έπιβάλληται ή είσπράττηται διά 
περίοδον δέκα ετών άπό τής ημερομηνίας τής ενάρξεως 
τής ισχύος του παρόντος Νόμου— 

(σ) επί του εισοδήματος δπερ κτάται ό πλοιοκτήτης Κυ
πριακού πλοίου εκ τής εκμεταλλεύσεως τοϋ πλοίου διά τής χρη
σιμοποιήσεως αύτοϋ εις οιανδήποτε ναυτλιακήν έπιχείρησιν 
μεταξύ Κύπρου και λιμένων τοϋ εξωτερικού ή μεταξύ λιμένων 
τοϋ έξωτερικοϋ (εξαιρέσει αλιευτικών επιχειρήσεων) νοουμένου 
δτι οσάκις Κυπριακόν πλοϊον χρησιμοποιούμενον κυρίως 
διά ναυτιλιακός επιχειρήσεις μόνον έν Κύπρω χρησιμοποιείται 
επίσης διά ναυτιλιακάς επιχειρήσεις εκτός τής Κύπρου (εξαι
ρέσει αλιευτικών επιχειρήσεων) θά τηρώνται λογαριασμοί 
τών τοιούτων έκτος τής Κύπρου ναυτιλιακών επιχειρήσεων 
δεικνύοντες τό έξ εκάστης έξ αυτών πορισθέν κέρδος ή 
προκύψασαν ζημίαν και θά ύποβάλλωνται είς τόν "Εφορον 
τοϋ Φόρου Εισοδήματος τής Δημοκρατίας ευθύς αμα τη λήξει 
εκάστης τοιαύτης επιχειρήσεως* και 

(β) έπί μερίσματος καταβαλλομένου είς τους μετόχους ή 
μέλη νομικού τίνος προσώπου ιδιοκτήτου Κυπριακού πλοίου 
εκ κερδών πραγματοποιηθέντων εκ τής εκμεταλλεύσεως τοΰ 


