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Ο περί Ταχύπλοων Σκαφών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημο
σίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
56(1) του 1992. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 18 
του βασικού 
νόμου. 

Αριθμός 60(1) του 1999 
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 

ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΟΜΟ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ταχύπλοων Σκαφών (Τροπο

ποιητικός) Νόμος του 1999 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ταχύπλοων 
Σκαφών Νόμο του 1992 (που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος μαζί με τον παρόντα Νόμο θα αναφέρονται μαζί 
ως οι περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόμοι του 1992 και 1999. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «ταχύπλοο σκάφος» με 

τον ακόλουθο νέο ορισμό: 
«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι 

μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει 
ταχύτητα δεκαπέντε (15) τουλάχιστο κόμβων»· και 

(β) με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου 
νέου ορισμού: 

«'θαλάσσιο σκούτερ' σημαίνει μικρό ταχύπλοο σκάφος το οποίο 
προωθείται από εξωλέμβια μηχανή υδροπροώθησης και στο οποίο 
μπορούν να επιβαίνουν, καθισμένα ή όρθια, ένα ή περισσότερα 
άτομα·». 

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως 
μετά το κόμμα που ακολουθεί τη λέξη «ενοικίαση» (έκτη γραμμή) της λέξης 
«και». 

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση της τελείας στο τέλος του κειμένου του με δύο τελείες και την 
προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: 

«Νοείται ότι προσωρινοί επισκέπτες για περίοδο μικρότερη των τριάντα 
(30) ημερών που δεν είναι εφοδιασμένοι με την πιο πάνω άδεια ή πιστο
ποιητικό, μπορούν να χειρίζονται ταχύπλοο σκάφος Κατηγορίας Β', νοου
μένου ότι έχουν συνυπογράψει την καθορισμένη δεσμευτική δήλωση με τον 
ιδιοκτήτη του σκάφους τούτου στην οποία να φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης 
έχει βεβαιωθεί για τις γνώσεις του επισκέπτη αναφορικά με τα θέματα που 
καθορίζονται από Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος 
Νόμου». 
5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 18 του βασικού νόμου τροποποιείται

(α) Με την ένθεση στην παράγραφο (α) αυτού μετά τη λέξη «κατηγορίες», 
(πρώτη γραμμή) των λέξεων «τη σήμανση,»· 
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(β) με την αρίθμηση του υφιστάμενου μέρους της παραγράφου (α) αυτού 
ως υποπαραγράφου (ϊ) της παραγράφου αυτής και την προσθήκη 
αμέσως μετά της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 
«(ii) Την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ταχύπλοου σκάφους, τους 

όρους χορήγησης, ανανέωσης, αντικατάστασης και ανάκλησης 
της, καθώς και τα σχετικά τέλη.»· 

(γ) με την αρίθμηση του υφιστάμενου μέρους της παραγράφου (γ) αυτού 
ως υποπαραγράφου (ΐ) της παραγράφου αυτής και την προσθήκη 
αμέσως μετά της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 
«(ii) Τη διενέργεια και ύλη των εξετάσεων για την απόκτηση άδειας 

χειριστή, την ανάθεση από την αρμόδια αρχή της διενέργειας 
τέτοιων εξετάσεων σε φυσικά πρόσωπα ή σε νομικά πρόσωπα 
δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κριτήρια για την ανάθεση 
αυτή, καθώς και το διορισμό και τα προσόντα των εξεταστών, 
τη συμμετοχή σε τέτοιες εξετάσεις και άλλα σχετικά με τις 
εξετάσεις θέματα.»· 

(δ) με την ένθεση στην παράγραφο (ζ) αυτού μετά τη λέξη «ακτές» 
(πρώτη γραμμή) των λέξεων «και της μέγιστης ταχύτητας»· 

(ε) με την αρίθμηση του υφιστάμενου μέρους της παραγράφου (ζ) αυτού 
ως υποπαραγράφου (i) της παραγράφου αυτής και την προσθήκη 
αμέσως μετά της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου: 
«(ii) τη γνωστοποίηση απόπλου ταχύπλοων σκαφών κατηγορίας Α.»· 

(στ) με την αντικατάσταση στην παράγραφο (θ) των λέξεων και αριθμών 
«έξι (6) μήνες» (δεύτερη γραμμή) και «πεντακόσιες (£500)» (τρίτη 
γραμμή) και την αντικατάσταση τους με τις λέξεις και αριθμούς «δύο 
(2) χρόνια» και «τρεις χιλιάδες (£3000)», αντίστοιχα· και 

(ζ) με την προσθήκη στο τέλος του των ακόλουθων νέων παραγράφων: 
«(ι) Την τήρηση ημερολογίου από τους ιδιοκτήτες ταχύπλοων 

σκαφών κατηγορίας Β' για την καταχώριση στοιχείων σχετικά 
με την ενοικίαση των σκαφών και τη φύλαξη αντιγράφων 
άδειας χειριστή των σκαφών αυτών, 

(ια) Τον καθορισμό χρονικών διαστημάτων μεταξύ των οποίων 
απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας ταχύ

πλοων σκαφών. ». 


