
Ν. 22(ΠΙ)/93 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2839 της 26ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1993 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ m 
Ο περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Κυρωτικός) και 

περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 22(111) του 1993 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 
ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ (ΚΥΡΩΤΙΚΟΥΣ) 

ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμβάσεως περί του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της 
Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Κυρωτικούς) και περί 
Συναφών Θεμάτων Νόμους του 1973 έως 1982 (που στο εξής θα αναφέρονται 
ως «ο βασικός νόμος»), ο δε βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (Κυρωτικοί) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 1973 έως 
1993. 

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 
«Έγκριση 4.—(1) Με Απόφαση του, που δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Κωδίκων και Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει 
προς έκδοση εξουσία να εγκρίνει τους Κώδικες που υιοθετούνται από το Διεθνή 
πιστοποιη Ναυτιλιακό Οργανισμό και αποσκοπούν στην καλύτερη εφαρμογή 
τικων· των διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων ή καθορίζουν διεθνή πρότυπα 

σε εξειδικευμένους τομείς της εμπορικής ναυτιλίας. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
73 του 1973 
59 του 1975 
58 του 1977 
12 του 1979 
30 του 1982. 

Αντι

κατάσταση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 
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(2) Από της δημοσιεύσεως της οικείας Αποφάσεως του 
Υπουργικού Συμβουλίου, οι Κώδικες καθίστανται δεσμευτικοί για 
την Κυπριακή Δημοκρατία. 

(3) Ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων έχει εξουσία να 
αναθέτει σε εντεταλμένους προς τούτο επιθεωρητές ή σε αναγνω
ρισμένους νηογνώμονες την επιθεώρηση και εξέταση κυπριακών 
πλοίων και την έκδοση σχετικών πιστοποιητικών δυνάμει των 
Κωδίκων που εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και 
δεσμεύουν . την Κυπριακή Δημοκρατία, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο αυτό.». 


