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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ' 'Αρ. 1060 της 21ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1973 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις καΐ Ύποθήκευσις 
Πλοίων) (Τροποποιητικός) (Άρ. 2) Νόμος του 1973 εκδίδεται δια δημοσιεύ
σεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφωνως τω 
"Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 102 τοΰ 1973 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

(ΝΗΟΛΟΓΗΣΙΣ, ΠΩΛΗΣΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΙΣ ΠΛΟΙΩΝ) 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1973. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Εμπορικής Ναυτι Συνοπτικός 

λίας (Νηολόγησις, Πώλησις καί Ύποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιη τίτλος, 
τικός) ("Αρ. 2) Νόμος τοΰ 1973 καί θά άναγινώσκηται όμοΰ μετά 
των περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις καί Ύποθή
κευσις Πλοίων) Νόμων τοΰ 1963 Μως 1973 (έν τοΐς εφεξής άναφε 45τοθΐ963 
ρομένων ώς «ό βασικός νόμος») καί ό βασικός νόμος καί ό παρών 32 ™ο 1965 
Νόμος θά άναφέρωνται όμοΰ ώς οί περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηο ~ ~ ' 5 | 
λόγησις, Πώλησις καί Ύποθήκευσις Πλοίων) Νόμοι τοΰ 1963 έως 
(Άρ. 2) τοΰ 1973. 

2 Τό άρθρον 7 τοΰ βασικού .νόμου τροποποιείται διά τής διαγρα Τροποποίηση 
φής έξ αύτοΰ τής λέξεως «υπολογίζεται» (δευτέρα καί τρίτη γραμ " g * * ^ 7 

μαΐ) καί τής αντικαταστάσεως ταύτης διά τής λέξεως «προσδιορι νόμου 
ζεται». 

3. Τό εδάφιον (2) τοΰ άρθρου 24 τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιεί Τροποποίηση 
ται 'διά τής διαγραφής έξ αύτοΰ των λέξεων «συντάσσεται δέ έν τω ™ ? ^ ^ . 2 4 

έντύπω Α τοΰ Μέρους Ι τοΰ Πρώτου Παραρτήματος ή εις τόν πλη ^ ο υ
σ σ ι κ ο υ 

σιέστερον ύπό τάς περιστάσεις τύπον,» (τετάρτη, πέμπτη καί έ"κτη 
γραμμαί) . 

4. Τό Μέρος XII τοΰ βασικοΰ νόμου καταργείται καί άντικαθί Αντικατά

σταται διά του ακολούθου : 5Ε ϊ ς χ ϊ ι 
«Μέρος X I I .  Π Ρ Ο Σ Δ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ τοοβασικοο 

ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ νόμου. 
Κανονισμοί 60. Ή χωρητικότης παντός πλοίου τό όποιον πρόκειται 
χώρητικότη ν α νηολογηθή δυνάμει των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου 
τος πλοίων, προσδιορίζεται συμφώνως προς κανονισμούς εκδιδόμενους 
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ύπό τοΟ 'Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει τοΰ παρόντος 
Νόμου, οΐτινες— 

(α) δύνανται νά περιλαμβάνωσι διαφόρους διατάξεις 
δια διαφόρους περιγραφάς πλοίων και διά τήν 
αυτήν περιγραφήν πλοίων είς διαφόρους περιστά
σεις' 

(β) δύνανται νά έξαρτώσιν οιανδήποτε διάταξιν αυτών 
έκ της συμμορφώσεως προς τοιούτους δρους, άπο
δεικνυομένους κατά τοιούτον τρόπον, ώς ήθελε κα
θορισθή είς τους κανονισμούς' 

(γ) δύνανται νά προνοώσι περί τοΟ καθορισμού άνα
φορικώς προς πλοΐον, είτε διαζευκτικώς είτε εναλ
λακτικούς προς τήν χωρητικότητα την προσδιορισθεΐ
σαν συμφώνως προς τάς άλλας διατάξεις τών κα
νονισμών, μειωμένης χωρητικότητος Ισχυούσης οσά
κις τό πλοΐον δέν είναι φορτωμένον μέχρι τοΰ ανωτά
του βυθίσματος είς τό όποιον δύναται νά φορτωθή 
ασφαλώς, και περί της σημάνσεως τοΰ πλοίου, διά 
τοιούτου σημείου ώς ήθελε καθορισθή εις τους κανο
νισμούς, δεικνυούσης δτι τοιαύτη μειωμένη χωρη
τικότης έχε; καθορισθή δι* αυτό καί, οσάκις αΰτη 
εχτ] καθορισθή δι' αυτό ώς εναλλακτική, τό βύθι
σμα μέχρι τοΰ οποίου τό πλοΐον δύναται νά φορ
τωθή διά νά ίσχύη ή μειωμένη χωρητικότης' 

(δ) δύνανται νά προνοώσι διά τήν άνάληψιν καί διε
νέργειαν, μεταξύ άλλων, της καταμετρήσεως, επι
θεωρήσεως και σημάνσεως τών πλοίων ύπό επιθεω
ρητών πλοίων, διοριζομένων δυνάμει τών διατάξεων 
τοΰ παρόντος Νόμου, είς τοιαύτας περιστάσεις ώς 
ήθελε καθορισθή εις τους κανονισμούς' 

(ε) δύνανται νά προνοώσι, παρά τάς διατάξεις τοΰ άρ
θρου 61 τοΰ παρόντος Νόμου, περί τής μεταβολής 
τών λεπτομερειών τών άφορωσών είς τήν έγγεγραμ
μένην χωρητικότητα πλοίου τινός' 

(στ) δύνανται νά προνοώσι διά τήν έκδοσιν ύπό της 
Νηολογούσης Άρχης ή ύπό επιθεωρητών τίΚόίων, 
διοριζομένων δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος 
Νόμου, πιστοποιητικών τής εγγεγραμμένης χωρητι
κότητος οιουδήποτε πλοίου καί διά τόν καθορισμόν, 
χορήγησιν, παράδοσιν, έπιστροφήν ή άκύρωσιν τών 
τοιούτων πιστοποιητικών είς τοιαύτας περιστάσεις 
ώς ήθελε καθορισθή ύπό τών κανονισμών" 

(ζ) δύνανται νά προνοώσι περί τών σκοπών διά τους 
οποίους καί τών περιστάσεων κατά τάς οποίας θά 
χρησιμοποιήται οιαδήποτε χωρητικότης ή ζεύγος 
χωρητικοτήτων 

(η) δύνανται νά προνοώσιν δτι παράδασις ή παράλει
ψις συμμορφώσεως προς τους κανονισμούς συνιστά 
αδίκημα τιμωρούμενον διά χρηματικηο ποινής μή 
ύπερβαινούσης τάς £500, καί δτι δύναται νά άπα
γορευθη ό απόπλους του πλοίου έν σχ.';σει προς τό 
όποιον διεπράχθη τό αδίκημα μέχρις ότου apOTj ή 
τοιαύτη παράβασις f| παράλειψις. 

61. Άφ* ής ή χωρητικότης τοΟ πλοίου προο5ιορ/σ0π συμ
φώνως τοις περί χωρητικιότητος κανονισμός τοΟ παρόν
τος Νόμου καί/καταχ«»ρηβή έν τω ΝηολΓγίω, αΟτη θά 
θεωρήται..ώ« tf χώρητικότης τοΰ πλοίου και θά έπαναλαμ
δάνηται είς πασαν μεταγενεστέραν πραξι νηολογήσεως 
αύτοΰ, έκτος έάν έλαβε χώραν οίαδήποτΓ μεταβολή τοΰ 
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Χωρητικό
της πλοίων 
αλλοδαπών 
χωρών αΐτι
νες υιοθέτη
σαν τους 
■περί χορη
τικότητος 
κανονισμούς. 

τύπου ή της χωρητικότητος τοΰ πλοίου, ή έκτος έαν δια
πιστωθη δτι ή χωρητικότης τοΰ πλοίου προσδιωρίσθη 
εσφαλμένως· είς έκατέραν τών περιπτώσεων τούτων ή χω
ρητικότης τοΰ πλοίου θά προσδιορίζηται έκ νέου συμφω
νως τοις περί χωρητικότητος κανονισμοϊς τοΰ παρόντος 
Νόμου και θά καταχωρηται έν τω Νηολογίω. 

62.—(1) 'Εάν τό *Υπουργικόν Συμβοΰλιον κρίνη δτι οι 
περί χωρητικότητος κανονισμοί τοΰ παρόντος Νόμου υίο
θετήθησαν ύπό τίνος αλλοδαπής χώρας, είς ήν και είναι 
έν ϊσχΰϊ, τοΰτο δύναται διά διατάγματος δημοσιευομένου 
έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας, νά διάταξη 
δπως τά πλοία της χώρας ταύτης θεωρώνται, χωρίς να 
καταμετρηθώσιν έν τη Δημοκρατία, ώς έχοντα την χωρη
τικότητα ήτις δηλοΰται έν τω πιστοποιητικώ νηολογή
σεως fi έτέρω έπισήμω αυτών εγγράφω, κατά τόν αυτόν 
τρόπον', είς την αυτήν εκτασιν καΐ διά τόν αυτόν σκοπόν 
ώς και ή δηλούμενη έν τω πιστοποιητικά» νηολογήσεως η 
έτέρω έπισήμω εγγράφω Κυπριακού πλοίου χωρητικότης 
θεωρείται ώς ή χωρητικότης τοΰ πλοίου, ή δέ έν τω πι
στοποιητικω νηολογήσεως ή έτέρω έπισήμω εγγράφω 
παντός τοιούτου πλοίου έμφαινομένη άφαίρεσις οίουδήποτε 
χώρου έκ της χωρητικότητος, οσάκις παρομοία άφαίρεσις 
είς την περίπτωσιν Κυπριακού πλοίου έξαρταταιέκ της 
συμμορφώσεως προς οιουσδήποτε δρους ή έκ της καθ' 
οιονδήποτε τρόττον αποδείξεως της τοιαύτης συμμορφώ
σεως, θά θεωρήται δτι συμμορφοΰται προς τούς^ τοιούτους 
δρους και δτι έχει οΰτως άποδειχθή, έκτος έάν επιθεω
ρητής τις πλοίων πιστοποίηση είς τόν Ύπουργόν δτι ή 
κατασκευή και ό εξοπλισμός τοΟ πλοίου καθ' δσον άφορα 
τόν αφαιρεθέντα χώρον δέν ανέρχεται είς τό έπίπεδον τό 
όποιον θά άπητητο έάν τό πλοΐον ήτο Κυπριακόν πλοΐον 
νηολογημένον έν Κύπρω. 

(2) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά περιορίση 
τήν χρονικήν ίσχύν τοΰ διατάγματος, καΐ νά έκδώση τό 
διάταγμα ύπό τους τυχόν δρους καί τάς επιφυλάξεις τάς 
οποίας ήθελε κρίνει σκόπιμον νά έπιβάλη, ή δέ ίσχΰς τοΰ 
διοττάγματος θά περιορίζηται καί τροποποιήται αναλόγως. 

(3) Έ ά ν καταδειχθη είς τό Ύπουργικόν Συμβούλιον 
δτι ή χωρητικότης άλλοδαποΰ πλοίου, ώς αΰτη προσδιω
ρίσθη συμφώνως προς τους κανόνας της χώρας είς ήν 
τοΰτο ανήκει, διαφέρει ουσιωδώς άπό τήν χωρητικότητα 
ήν τοΰτο θά εΐχεν έάν αΰτη προσδιωρίζετο δυνάμει τοις 
περί χωρητικότητος κανονισμοΐς τοΰ παρόντος Νόμου, τό 
Υπουργικό»/ Συμβούλιον δύναται νά διάταξη δτι, ανεξαρ
τήτως τοΰ εκάστοτε έν ίσχύΐ διατάγματος τοΰ εκδοθέντος 
δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, ή χωρητικότης οίουδήποτε 
τών πλοίων της χώρας ταύτης θέλει προσδιορισθη έκ νέου 
συμφώνως τω ^παρόντι Νόμω δι' οίονδήποτε, ή απαντάς 
τους σκοπούς αύτοΰ.». 

5.—(ΐ) Τό Πρώτον Παράρτημα τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησις 
διά της οϊ«νραφής τών αμέσως κάτωθι αύτοΰ εντός παρενθέσεων Ι°0ΠΡ*™υ 

αναγραφομένου Λρθρων «25, 32, 38 καί 80» καί της άντικαταστά ^ £ e o £ ; . 
σεως τούτων διά τών Λρθρων «24, 31, 37 καί 78». κοθνό»κ>υ. 

(2) Τό /Αέρος 1 του Πρώτου Παραρτήματος τοΰ βασικοΰ ν£μου 
τροποποιείται— * , 

(α) διά τί}ς διαγραφής έξ αύτοΰ tfcy λέξεων <τοΰ Υπουργού ̂  
τή συναινέσει *ο0 ΎπουργικοΟ Συμβουλίου» (δευτέρα γραμ
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Κατάρνησις 
τοΟ Δευτέρου 
Παραρτήμα
τος τοϋ βασι
κού νόμου. 

"Εναρξις 
ισχύος. 

μη) και της αντικαταστάσεως τούτων δια τών λέξεων «τής 
Νηολογουσης Αρχής τη συναινέσει του Υπουργού.»· 

(Ρ) δ«χ της διαγραφής έξ αύτοϋ του έντυπου «Α» (Πωλητήριον 

τροποποί ,εϊταις ' ' ^ Π ρ ώ τ ° υ Π αΡαΡ τΤ>ατος « 0 βασικού νόμου 
(0C) 2 £ Λ γ ρ α φ ή ς .έξ αύτοϋ τών λέξεων «'Έγγραφα ών ό 

τύπος καθορίζεται υπό του Υπουργού και εγκρίνεται ύπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου» (πρώτη καί δευτέρα γραμμαί) 
και της αντικαταστάσεως τούτων δια τών λέξεων «'Έγγρα
φα άτινα συντάσσονται έπί έντυπων καθοριζομένων ύπό της 

ίΛ. Νηολογουοης Αρχής τη συναινέσει του Υπουργοί).*■ 
(Ρ) διά της έν τέλει αύτοΰ προσθήκης τοϋ ακολούθου έγγρά

«Πωλητήριον "Εγγραφον». 

6. Τό Δεύτερον Παράρτημα του δασικού νόμου καταργείται. 

7. Ο πάρων Νόμος θέλει τεθη έν ίσχύϊ εις ήμερομηνίαν καθοοι
σθησομένην ύπό τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου o S y S 2 o W i £ * £ ; 
δημοσιευθησομένης έν τη έπισήμω έφημ ε ρ ίδ ΐ της Δημοκρατίας 


