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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ϋττ* Άρ. 1770 της 9ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Ύποθήκευσις 
Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1982 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις 
την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω αρβρω 
52 τοϋ Συντάγματος. 

. 'Αριθμός 14 τοϋ 1982 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΏΜ ΤΟΥιΣ Π Ε Ρ Ι ΕΜΠΟΡΙίΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
(ΙΝΗΟΛΙΟΓΗΣΙΣ, ΠΩΛΗΣ Ι-Σ 'ΚΑΙ ΥΟΟΘΒΚΕΥΙΣΙ Σ ΠΛΟΙΩΝ) 

'· ΝΟΜΟΥΣ- ΤΟΥ 1963 Ε Ω Σ I960 -

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θ ά άναφέρηται ώ ς ό περί Ε μ π ο ρ ι κ ή ς 'Ναυτι- Συνοπτικός 
λ ίας (ΐΝηολόγησις, Πώληισις και Ύποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιη- τίτλος, 
τικός) Νόμος τοΰ 1982 και θα άναγινώσκηται ό μου μετά των περί 45το0ΐ963 
Έ:μπο:ρικης ΙΝαυτιλίας (ίΝηολόγησις, Πώλησις και Ύποιθήκευσις 3 2 τ ο 9 1 9 ^ 
Πλοίων) Νόμων τοΰ 1963 εως I960 (Ιέν τοις εφεξής αναφερομένων 62τοθΐ973 
ώς «ιό βασικός νόμος») και ό βασικός νόιμος και ό παρών Νόμος ιο2τοθΐ973 
θά άναφέρωνται όμοΟ ώς οί περί Ε μ π ο ρ ι κ ή ς 'Ναυτιλίας (ΐΝηολό 42τοθΐ979 
γησις , Πώλησις και Ύποθήκευσις Πλοίων) Νόμοι του 1963 εως 1982. 25τοϋΐ980. 

2 . Τό άρθρον 6.του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: Τροποποίηση 
,(α) Διά της έν τω έδαφίω (1) αύτου ένθέσεως μετά τάς λέξεις ™G<faJ!Ztf 

και τον αριθμόν «του 'εδαφίου (2)» ('τρίτη γ ρ α μ μ ή ) των νόμου. 
Ιλέξεων «η εάν έχουν έκ'δοιθή όδηγ ία ι διά την μη νησλόγησίν 
των δυνάμει του άρθρου Γ4Α ή ιέάν τάυτα έχουν δ ιαγραφή 
δυνάμει του άρθρου ΘΑ και εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις 
δεν <εχει επα'κο'λουίθήσει ιμεταβίβασις αυτών ε'ίς πρόσωπα 

•έχοντα ικανότητα σπως κέκτηνται κατά κυριότητα Κυπρια
'κόν πλοΐον:» ' και 

' (β) διά της καταργήσεως τοΰ> ιέδαφίου '(3) αύτοΰ και της αντι
καταστάσεως του δ ιά τοΰ ακολούθου εδαφίου: 

κ<'(3) Πλοΐον δεν αναγνωρίζεται ώς Κυπριακόν έάν— 
. ι(α) Καίτοι (ή νηρλόγησίς του επιβάλλεται ύπό τοΰ 

εδαφίου (1) , τούτο δεν νηολογηθή δυνάμει του 
παρόντος ΐΝόμου" 

, )(β) κατόπιν οδηγ ιών δυνάμει του άρθρου 14Α τούτο 
δεν νηολογηθή' και 

((γ) τούτο δ ιαγραφή δυνάμει τοΰ άρθρου ΘΑ». 

(587) 
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Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 
6 Α τοΰ 
βασικού 
νόμου. 

Τροπόπόίησις 
τοΰ δοίσιικοΰ 
νόμου δ ι ά 
της προσθή

κης νέου 
άρθρου 14 Β. 

Τρόποποίησις 
τοΰ, άρθρου, 22 
το&βασικόυ. 
νόμου. ' 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 47 
τοΰ βασικοϋ 
νόμου. 

3. Το άρθρον 6Α του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α) Διά της αντικαταστάσεως του ιέν τέλει της παραγράφου· (β) 

αύτου
1 κόμματος δι ' άνω τελείας και της μετά ταύτην προσ

θήκης της ακολούθου νέας παραγράφου (γ) ί : 
«(γ) ό πλοιοκτήτης ή ό πλοίαρχος Κυπριακού πλοίου ή 

οιονδήποτε ύπεύθυνον Ιδια τό Κυπριακόν πλοΐον πρόσωττόν 
δεν συμμορφουται προς οιονδήποτε ύπό τοΰ Υπουργού 
τεθέντα 'διά την νηολόγησιν του πλοίου τούτου δρον δυνάμει 
του άρθρου 14Β,»* κα ι 

. . >(β) 'διά της αντικαταστάσεως της εν τέλει αύτου τελείας διά 
δύο τελειών καΐ της μετά ταύτας προσθήκης της ακολούθου 
επιφυλάξεως:] 

«ιΝοεΐται δτι ή διαγραφή τοΟ εν λόγω πλοίου ιέκ τοΰ:'Νηο
λογίου ώς προβλέπεται ανωτέρω ουδόλως επηρεάζει τήν 
ύποχρέωσιν καταβολής φόρων, τελών και χρηματικών 
ποινών, τάς κατασχέσεις, τήν τκμωρίαν αδικημάτων επί του 
πλοίου ή ύπό προσώπων ανηκόντων ε'ίς αυτό, ενόσω τ α ύ τ α 
αναφέρονται <εϊς τήν προ της 'διαγραφής χρονικήν περίοδον». 

4. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της εν αύτώ ένθέσεως, 
ευθύς μετά τό άρθρον 14Α, του ακολούθου νέου άρθρου: 
«Εξουσία . 14Β. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
■Υπουργού 5 Υπουργός κέκτηται έξουσίαν δπως έκδίδη οδηγίας ττρός 
δρωνδΐάτϊ,Τ

τιί
1

ν Νηολογούσαν 'Αρχήν διά τήν νηολόγησα/ ώρισμένου 
νηολόγησιν πλοίου ή ώρισμένης κατηγορίας πλοίων ύφ' οΐους δρους 
πλοίων. οδτος ήθελε κρίνει σκόπιμον χάριν τής ύπό της Κυβερ

νήσεως της Δημοκρατίας ακολουθούμενης γενικής ττολίτ 
τικής, ιδία καθ' δσον άφορα είς τήν υιοθέτησα/ πΛέον 
εκσυγχρονισμένων και βελτιωμένων μεθόδων κα ι επιπέ
δων έν σχέσει προς τήν άσφάλειαν τής ανθρωπινής ζωής 
ίέν θαλασσή, τήν εύημερίαν τών υπηρετούντων έπί τών 
πλοίων ναυτικών, τήν προστασίαν του θαλασσίου περι 
βάλλοντος καΐ τήν διατήρησα/ της θαλάσσιας ζωής, ή 
προς τό δημόσιον συμφέρον εν γένει.». 

5. Τό άρθρον 22 του 'βασικού νόμου τροποποιείται— 
'(α) Διά τής αντικαταστάσεως τής ιέν τέλε ι του

1 εδαφίου (
!
1) 

αύτου τελείας διά κόίμματος και τής μετά τούτο προσθήκης 
,τών λέξεων «από τής τοιαύτης δέ καταχωρήσεως τό νη;ο
λόγιον ιέν σχέσει προς τό πίλοΐον τούτο θά θεωρηίται 
κ'λειστόν έκτος είς δ,τι άφορα εις μή έξοφληθείσας ε γ γ ε 
γραμμένος ύϊποθή'κας και εγγεγραμμένα πιστοποιητικά 
υποθηκών»' και 

(β) διά τής εν τέλε ι αύτου προσθήκης του ακολούθου νέου εδα
φίου : 

«(4) 'Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι ή έν οίώδήττοτε 
έτέρω Νόμω διαλαμβανομένου, ή Νηολογούσα 'Αρχή δεν 
χορηγεί άντίγραφον του Νηολογίου άναφορικώς προς τήν 
πράξιν τής διαγραφής Κυπριακού πλοίου ούτε χορηγε ί 
οιανδήποτε σχετικήν προς τούτο πληροφορίαν ή βεβαίοοσιν 
Ιέκτός εάν αυτή ήθε'λεν ίκανοποιηίθή δτι άπασαι αϊ προς τήν 
ιΔημοκρατίαν οικονομικοί και άλ'λαι έν σχέσει προς τό 
πλοΐον τούτο υποχρεώσεις έ'χουν τακτοποιηΐθή.». 

6. Ή παράγραφος (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 47 του (βασι
κού νόμου τροποποιείται διά τής άπαλείψεως τής έν τω τέλε ι αυτής 
τελείας και τής προσθή'κης τής φράσεως «ή έάν ούτος ήθελε κρ ίνε ι 
δτι ή αίτησις 'δεν είναι δικαιολογημένη.». 
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7. Το άρθρον 52 του βασικού νόμου τροποποιείται δια της μετά Τροττσποίησις 
την λέξιν «τούτο» (ένατη· γρα*μμή) προσθήκης κόμματος και των τοΰ άρθρου_52 

νόμου. 

λέξεων «ιέκτός των περιπτώσεων πλοίου1 διαγραφέντος δυνάμει του ^ V ^ 
άρθρου 6Α ή πλοίου μη νηολογηθέντος κατόπιν, οδηγιών δυνάμει 
του άρθρου 14Α του παρόντος Νόμου έφ' όσον εις άμφοτέρας τάς 
περιπτώσεις δεν ιήθελεν επακολουθήσει μεταβίβασις αύτου εις 
πρόσωπα έχοντα Ικανότητα δπως κέκτηνται κατά κυριότητα 
Κυπριακόν πλοΐον.». 

8. Το άρθρον 82 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται διά της δια Τροποποιησις 
γραφής της !έν τέλει αύτου τελείας και της μετά την λέξιν «τέλη» τοϋάρ«ρου82 
(τρίτη γραμμή) προσθήκης των λέξεων «και δικαιώματα». youou*01*0" 

9. Το Τρίτον Παράρτηιμα τουι βασικού νόμου καταργείται και Άνηκοαά
άντικαθίσταται διά του κάτωθι Παραρτήματος: στοχπς 

τοΰ Τρίτου 
Παραρτήμα
τος τοΰ 

« Τ Ρ Ι Τ Ο Ν Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α βοκηκοϋ 
("Αρθρον 82) 

ΜΕΡΟΣ Ι 
ΠΙιΝΑΞ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒιΛΗΤΕΩΐΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙ ΤΗι ΑΡΧΓΚΗι ΕΝ ΤΩι 
ΝΗΟΛΌΠΩι ΕιΓΓΡΑΦΒι ΠΛΟΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΗι ΕΠΑΝιΕΙΤΡΑΦΗι 
ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗι Ε'ΚΔΟΣιΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ

ΤΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗι ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 
(α) Διά πάν πλοΐον πλην των επιβατικών: 

(ι) Δι' έκαστο ν κόρον όλυκής χωρητικότητας μέχρι 
10,000 κόρων: 50 μίλς. 

Ι(ιι) Δι' εκαστον έπίπρόσθετον κόρον άνω των 10,000 
κόρων: 25 μίλς: 

Νοείται οτι τά δυνάμει της παρούσης παραγράφου 
ικαταΐδλη!τέα τέλη δεν δύνανται νά είναι κατώτερα τών £50. 

(β) Δι' επιβατικά πλοΐα καταβάλλονται τά διπλάσια τών τελών 
αών προίβλεπομένων ύπό της παραγράφου (α) του παρόν
τος Μέρους. 

(γ) Τά ύπό το0 παρόντος Μέρους προβλεπόμενα τέλη δεν 
καταβάλλονται άναφορι'κώς προς πλοία ών ή νηολόγησις 
δεν επιβάλλεται ύπό του παρόντος Νόμου. 

(6·) Έπι τη άρχικη έν τω νηολογίω έγγραφη ή  έπανεγγραφή 
πλοίου δι' δ έχει έκδοθή προσωρινόν πιστοποιητικό ν έπι 
τη βάσει του άρθρου 23 δεν καταβάλλονται τά ύπό του 
ιπαρόντος Μέρους προβλεπόμενα τέλη: εάν ή έγγραφη ή ή 
Ιέπανεγίγραφή λάβη χώραν προ της λήξεως της ισχύος του 
προσωρινού πιστοποιητικού. 

ΜΕΡΟΣ II 
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙ ΤΗι ΣΥΜΒΑΤΙΚΗι 
ΚΑΙ ΕΞ ιΕΤΕΡΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΑΙΤΙΑΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ, ΕΠΙ 
ΤΗι Ε'Κ ΝΕΟΥ ΝΗΟΛΟΓΗΣΕΙ ΠΛΟΙΟΥ, ΕΠΙ ΤΗι ΣΥΝΑΨΕΙ 
ΥΠΟΘΗΚΗΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗι ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙ 

ΑΥΤΗΣ 
(α) Δι' ε'καστον κόρον ολικής χωρητικότητος εως 10,000 

ικάρους: 20 μίλς. 
(β) Δι' ε'καστον έπιπρόσθετον κόρον ολικής χωρητικότητος 

πέραν τών 10,000 κόρων: 5 μίλς: 
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(Νοείται δτι τα 'δυνάμει του παρόντος Μέρους υπολογι
ζόμενα τέλη, δεν δύνανται να ει ναι κατώτερα, τόο ν £25. 

(γ)· 'Οσάκις ή συμβατική ή εξ ετέρας νομίμου αιτίας μεταβί
βασις, ή ιέκ νέου νηολόγησις, ή σύνοαψις υποθήκης και ή 
ιμεταβίβασις αυτής αναφέρεται ε'ίς 'μερίδιον. πλοίου,, τ ά 
'καταβλητέα τέλη 'θα εΐναι 'ίσα προς ποσόν έχον τον αυτόν 
(λόγον Μναντιτου όλικου των ύπό το0· παρόντος Μέρους 
προβλεπομένων τελών ώς και τό ε'ίρη'μένον μερίδιον έναντι 
του ό"λου αριθμού μεριδίων επί του πλοίου. 

\ _' ΜΕΡΟΣ III ' " . . . 
ΠΙ'ΝΑΞ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ,ΤΕΛΩΝ ^ 

>(α) Δι' έξέτασιν .Νηολογίου: £3.000 μίλς. . 
ι(β) Δια κεκυρωμένον. άντίγραφον των ιέν τω Νηολογίω έιτ.ί 

τη νηολογήσει πλοίου ικαταχωρουμένων στοιχείων,, όμου 
ιμετά κεκυρωμένης εκθέσεως δεικνυουσης την εκάστοτε 
πλοιοκτησίαν: £10.000 μίλς. 

;(γ) Δια κεκυρωμένον (άντίγραφον 'δηλώσεων, ή ιέγγράφων c5v 
τά αντίγραφα γίνονται δυνάμει του Νόιμου δεκτά ώς α π ο 
δεικτικά στοιχεία: £3.000 μίλς. 

. (6) Διά κεκυρωμένην περίληιψιν του Νηολογίου: :"; ·, ·' , 
(Δι' ■ εκο:στον φύλλον εξ ενενή'κοντα λέξεων ή μέρος τ ώ ν 

ενενή κοντά λέξεων: £3.000 μίλς. , · '  ■■ 
(ε) Δι' έπιΘεώρηοην άξιο'πλοΐας πλοίων ολικής χωρητικότητος 

ιμή ιύπερβαινούσης τους 50 'κόρους: , £15.000 μίλς. 
(στ) Διά μεταβολήν ιέν τω ιΝηολογίω του έξαρτισμου1 ή της 

χωρητικότητος: £20.000 μίλς. 
> (ζ) Διά τήν έπίθεσιν τής επισήμου σφραγΐδος και υπογραφής 

ιέφ' οιουδήποτε ιέγγράφου μή αναφερομένου εν τω παρόντι 
, , Πίνακι, εν ώ ουδεμία έτερα πρόνοια γίνεται περί του 

Ιέγγράφου τούτου: £3.000 ιμίλς. 

(η) Δι' ιέπιίθεώρηισιν γενοιμένην τη αιτήσει του πλόιόκτήτου: 
(ι) Των τόπων .ένδιαιτήσεως ή ϋπνου .του πληρώματος 

ι£20.000 μίλς εις έ'κάστην 'έπί του* πλοίου έπίσκεψιν. 
(ιι) Των φώτων πορείας και των; σημάτων / όμίχλ,ης 

ι£20.000μιλς. δι' έκάστην^ΐέπΐ τρυ π:λοίου. έπίσκεψιν. 
(ιιι) Δι' ιέπιθεώ,ρησιν τής σημάνσεως πλοίου, δι' έκάσχην 

»έπί του πλοίου έπίσκεψιν:.   ; 
|(α) £(25.000 μ'ϋλς διά πάν. πλοϊον ολικής: χωρητι

κότητος 'μέχρι; 1,000 κόρων.  ' Λ :. 
(β) £40.000 μί)λς.διά πάν„'πλοϊον ολικής^χωρητι

ικότητος άνω των 1,000 κόρων 'άλλ'>ίΤόύχι όένω 
των 4,000 κόρων. '"■- '--■ .'"■■■•'•,

(γ) £60.000 μίλςδιά πάν πλοϊον ολικής χωριητι
κότητος άνω των 4,000 κόρων. . ,.*..·...·. . Λ ,, 

Ί(θ) Διά τήν ιέξέτασιν αιτήσεως προς εκδοσιν προσωρινού π ιστό 
ποιητι'κρυ έπί τη.'βάσει του άρθρου 23;:■·. £ 1 '3.000τ μίλς., ■ ·'■■-

'.(ι) ,Διά τήν έξέτασιν αίτήσεως προς χορήγησίν άδειας.ιμ ε τα 
Ιβολής τοΟ ονόματος πλοίου δι' δ έχει έκδοθή προσωρινόν 
πιστοποιητικόν έπί τή 'βάσει του άρθρου, 23 ή πιστοποιη
τικόν νηολογήσεως ή δι" δ έχει χορη!γηθή/ήδη,άδε.ια μετα
Ιβο'λής τοΟ ανάματος έν ο^έσει πρρς^ τήν εκδρ'σιν, δι', οχύτό 

. προσωρινού πιστοποιητικού ·ή πίο^όποιητί'κόυν^ 
£15.000 μί!λς. ' " '">Γ ' 
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(ια) Δια την μεταβολή ν του ονόματος πλοίου, εφοδιασμένου 
!ηδη. δια προσωρινού πιστοποιητικού έτι! τη βάσει τοΟ άρ
θρου 23 η πιστοποιητικού νηολογήσεως,, δι' δ έχει έκδοθή 
Ιάδεια μεταβολής του ονόματος: £30.000 μϋλς. 

(ιβ) Διά την χορήγησιν σημειώματος σημάνσεως (carving note): 
£10.000 ιμίλς. 

(ιγ) Διά την εκδοσιν προσωρινού· ή μονίμου πιστοποιητικού 
νηοιλογήσεως: £10.000 μίλς

ΜΕΡΟΣ IV 
ΠΙΜΑΞ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΤΕΩΝ ΤΕΛΩΝ ΕΠΙ ΤΗι 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΠΛΟΙΟΥ 
'(α) Διά παν πλοΐον, πλην των επιβατικών, όλιΐκής χωρητικό

τητος μέχρι 50 κόρων: £25.000 μίλς. 
)(β) Διά πάν πλοΐον, πλην τών επιβατικών, ολικής χωρητικό

τητος άνω τών 50 κόρων: 
(ι) Δι' εκαστον κόρον ολικής χωρητικότητος εως τους 

11,000 κόρους: 70 μίλς. 
(ιι) Δι' εκαστον έπιπρόσθετον κόρον ολικής χωρητικό

τητος άνω τών 1,000 αλλ' ουχί πέραν τών 3,000 
(κόρων: 50 μίλς. 

(ιιι) Δι' εκαστον έπιπρόσθετον κόρον ολικής χωρητικό
τητος άνω τών 3,000 άλλ' ουχί πέραν τών 7,000 
'κόρων: 40 μίλς. 

(ιν) Δι' εκαστον έπιπρόσθετον κόρον ολικής χωρητικό
τητας άνω τών 7,000 άλλ' ουχί πέραν τών 10,000 
(κόρων: 30 μίλς. 

(ν) Δι' εκαστον έπιπρόσθετον κόρον ολικής χωρητικό, 
τητος πέραν τών 10,000 κόρων: 5 μίλς: 

Νοείται δτι τά δυνάμει τής παρούσης παραγράφου υπο
λογιζόμενα τέλη: δεν δύνανται νά είναι κατώτερα τών £50. 

'(γ) Δι' επιβατικά πλοία καταΐβάλλονται τά διπλάσια τών τελών 
τών προίβλεπομένων ύπό τών παραγράφων (α) και (β) του 
παρόντος Μέρους. 

'(δ)· Τά ύπό του παρόντος Μέρους προβλεπόμενα τέλη δεν κατα
βάλλονται άναψορίκώς προς πλοΐα ολικής χωρητικότητος 
)μή ύπερβαινούσης τους 30 κόρους και χρησιμοποιούμενα 
'αποκλειστικώς εις την άλιείαν. 

ΜΕΡΟΣ ν 
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΤΈΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗι ΕΠΙ

ΣΚΈΨΕΙ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙ ΙΚΑΙ 'ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙ ΠΛΟΙΟΥ 
'Δι' οιονδήποτε έΐπίσίκεψιν,, έπυθεώρηοΊν ή καταμέτρησιν γενομένην 

τή αιτήσει του πλοιακτήτου καταβάλλονται, έπιπροοίθέ'τως τών ύπό 
του παρόντος Παραρτήματος 'καθοριζομένων τελών, δικαιώματα 
άντιΐο!το:υχουντα προς τά ημερομίσθια και τυχόν υπερωρίας διά το 
σύνολον του απαιτουμένου χρόνου τής έπιοΐκέψεως, επιθεωρήσεως ή 
καταμετρήσεως, επιβεβαρυμένα κατά 25%, ως και προς άπαντα τά 
όδοιποριικά εξοδ'α του απασχολουμένου λειτουργού. 

ΜΕΡΟΣ VI 
'Ανεξαρτήτως παντός εν τω παρόντι Παραρτήματι διαλαμβανο

μένου—1 

'(α) Βίς περίπτωσιν Κυπριακού πλοίου ως τούτο καθορίζεται εν 
τή παραγράφω (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του πα
ρόντος Νόμου, Ικαί 
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ι(.β)ΐ ©ίς περίπτωσιν Κυπριακού πλοίου ώς τούτο καθορίζεται εν 
τη παραγράφω (β): του 'ιδίου ώς άνω εδαφίου έφ' δσον το 
νοιμιΐκόν πρόσωπον είς δ τοΟτο ανήκει ελέγχεται ύπό 
'Κυπρίων, τα ύΊπό τών Μερών Ι, II και IV του παρόντος 
(Παραρτήματος προνοούμενα τέλη καταβάλλονται μειωμένα 
κατά τριάκοντα τοις έικατόν (30%). 

ΜΕΡΟΣ VII 
Δια τους σκοπούς του* παρόντος Παραρτήματος— 

(α) c έπιΐδατιικσν πλοΐον' κέκτηται την εννοιαν ην άπέδωσεν είς 
46τοθΐ963 τόν δρον τούτον το άρθρον 2(1) τών περί Έ'μπορικής Ναυτι
33τοϋΐ965 ,χ'ι<χς (Πλοίαρχοι καΐ 'Ναυτιχοι) Νόμων τοΟ 1963 έ'ως 1976* 
25 του 1969 
24 του 1976. . , « , ~ , , , 

'(ρ) 'νομικον πρόσωπον ελεγχοιμενον υπο Κυπρίων , εν περιπτω
ισει εταιρείας, σηιμαίνει έταιρείαν ελεγχομένη ν υπό Κυπρίων 
της όποιας τουλάχιστον πεντήκοντα ικαΐ εν τοις εκατόν 
('51%) των <μετοχών ^ανήκουν εις 'Κυπρίους' 

(γ) e ολική, χωιρητι'κότης' ή 'κόροι όλυκής χωρητυκότητος ' ση
'μαίνει τήν ολικήν χωρητικότητα ή τους κόρους δλι'κής χωρη
τικότητος ώς εμφαίνεται εΐ'ις τό πιστοποιητυκόν νηολογήσεως 
f\ είς τό πιστοπαιητικόν "καταμετρήσεως του πλοίου, είς δε 
την περίπτωσιν πλοίου έφωδιασμένου δια πιστοποιητικού 
νηολογήσεως ή πιστοποιητικού καταμετρήοΐεώς άναγρά
φοντος δυο ζεύγη χωρητικοτήτων λαμβάνονται πάντοτε ύπ' 
δφιν ή όλιΐκή χωρητικότης και οί κόροι όλυκής χωρητικότη
τος τοΟ ζεύγους της μείζονος χωρητικότητος.». 


