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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 βα σικού
νόμου.

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

Τροποποίηση
του άρθρου 18
του βα σικού
νόμου.

Αριθμός 60(1) του 1999
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως α κολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα α να φέρετα ι ως ο περί Τα χύπλοων Σκα φών (Τροπο
ποιητικός) Νόμος του 1999 κα ι θα δια βάζετα ι μα ζί με τον περί Τα χύπλοων
Σκαφών Νόμο του 1992 (που στη συνέχεια θα α να φέρετα ι ως «ο βα σικός
νόμος») κα ι ο βασικός νόμος μα ζί με τον πα ρόντα Νόμο θα α να φέροντα ι μα ζί
ως οι περί Τα χύπλοων Σκα φών Νόμοι του 1992 και 1999.
2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως α κολούθως:
(α) Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «τα χύπλοο σκάφος» με
τον ακόλουθο νέο ορισμό:
«'ταχύπλοο σκάφος' σημα ίνει μηχα νοκίνητο σκάφος μήκους όχι
μεγαλύτερου α πό δεκα πέντε (15) μέτρα που μπορεί να α να πτύξει
ταχύτητα δεκα πέντε (15) τουλάχιστο κόμβων»· και
(β) με την προσθήκη στην κα τάλληλη α λφα βητική σειρά του α κόλουθου
νέου ορισμού:
«'θαλάσσιο σκούτερ' σημα ίνει μικρό τα χύπλοο σκάφος το οποίο
προωθείται α πό εξωλέμβια μηχα νή υδροπροώθησης κα ι στο οποίο
μπορούν να επιβα ίνουν, κα θισμένα ή όρθια , ένα ή περισσότερα
άτομα·».
3. Το άρθρο 3 του βα σικού νόμου τροποποιείτα ι με την προσθήκη α μέσως
μετά το κόμμα που α κολουθεί τη λέξη «ενοικία ση» (έκτη γρα μμή) της λέξης
«και».
4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του βα σικού νόμου τροποποιείτα ι με την
αντικατάσταση της τελεία ς στο τέλος του κειμένου του με δύο τελείες κα ι την
προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλα ξης:
«Νοείται ότι προσωρινοί επισκέπτες για περίοδο μικρότερη των τριάντα
(30) ημερών που δεν είνα ι εφοδια σμένοι με την πιο πάνω άδεια ή πιστο
ποιητικό, μπορούν να χειρίζοντα ι τα χύπλοο σκάφος Κα τηγορία ς Β', νοου
μένου ότι έχουν συνυπογράψει την κα θορισμένη δεσμευτική δήλωση με τον
ιδιοκτήτη του σκάφους τούτου στην οποία να φα ίνετα ι ότι ο ιδιοκτήτης
έχει βεβα ιωθεί για τις γνώσεις του επισκέπτη α να φορικά με τα θέμα τα που
καθορίζονται α πό Κα νονισμούς που εκδίδοντα ι δυνάμει του πα ρόντος
Νόμου».
5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 18 του βασικού νόμου τροποποιείτα ι
(α) Με την ένθεση στην παράγραφο (α ) αυτού μετά τη λέξη «κα τηγορίες»,
(πρώτη γραμμή) των λέξεων «τη σήμα νση,»·
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(β) με την α ρίθμηση του υφιστάμενου μέρους της πα ρα γράφου (α ) α υτού
ως υποπα ρα γράφου (ϊ) της πα ρα γράφου α υτής κα ι την προσθήκη
αμέσως μετά της ακόλουθης νέα ς υποπα ρα γράφου:
«(ii) Την έκδοση άδεια ς κυκλοφορία ς τα χύπλοου σκάφους, τους
όρους χορήγησης, α να νέωσης, α ντικα τάστα σης κα ι α νάκλησης
της, καθώς κα ι τα σχετικά τέλη.»·
(γ) με την α ρίθμηση του υφιστάμενου μέρους της πα ρα γράφου (γ) α υτού
ως υποπα ρα γράφου (ΐ) της πα ρα γράφου α υτής κα ι την προσθήκη
αμέσως μετά της ακόλουθης νέα ς υποπα ρα γράφου:
«(ii) Τη διενέργεια κα ι ύλη των εξετάσεων για την α πόκτηση άδεια ς
χειριστή, την α νάθεση α πό την α ρμόδια α ρχή της διενέργεια ς
τέτοιων εξετάσεων σε φυσικά πρόσωπα ή σε νομικά πρόσωπα
δημόσιου ή ιδιωτικού δικα ίου κα ι τα κριτήρια για την α νάθεση
αυτή, κα θώς κα ι το διορισμό κα ι τα προσόντα των εξετα στών,
τη συμμετοχή σε τέτοιες εξετάσεις κα ι άλλα σχετικά με τις
εξετάσεις θέμα τα .»·
(δ) με την ένθεση στην πα ράγρα φο (ζ) α υτού μετά τη λέξη «α κτές»
(πρώτη γραμμή) των λέξεων «κα ι της μέγιστης τα χύτητα ς»·
(ε) με την α ρίθμηση του υφιστάμενου μέρους της πα ρα γράφου (ζ) α υτού
ως υποπα ρα γράφου (i) της πα ρα γράφου α υτής κα ι την προσθήκη
αμέσως μετά της ακόλουθης νέα ς υποπα ρα γράφου:
«(ii) τη γνωστοποίηση απόπλου ταχύπλοων σκα φών κατηγορίας Α.»·
(στ) με την α ντικα τάστα ση στην πα ράγρα φο (θ) των λέξεων κα ι α ριθμών
«έξι (6) μήνες» (δεύτερη γρα μμή) κα ι «πεντα κόσιες (£500)» (τρίτη
γραμμή) κα ι την αντικατάσταση τους με τις λέξεις κα ι α ριθμούς «δύο
(2) χρόνια» κα ι «τρεις χιλιάδες (£3000)», αντίστοιχα· κα ι
(ζ) με την προσθήκη στο τέλος του των ακόλουθων νέων πα ρα γράφων:
«(ι) Την τήρηση ημερολογίου α πό τους ιδιοκτήτες τα χύπλοων
σκαφών κα τηγορία ς Β' για την κα τα χώριση στοιχείων σχετικά
με την ενοικία ση των σκα φών κα ι τη φύλα ξη α ντιγράφων
άδειας χειριστή των σκαφών α υτών,
(ια) Τον κα θορισμό χρονικών δια στημάτων μετα ξύ των οποίων
απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε είδους ή κατηγορίας τα χύ
πλοων σκαφών. ».

