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Ο περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 98(Ι) του 2016 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2012 

 
Προοίμιο. 
 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: 
L 131,  
28.5.2009, 
σ. 114. 

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- 
 
«Οδηγία 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, 
για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα 
των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», 
 
    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

94(Ι) του 2012. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Διερεύνησης Ναυτικών 
Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμο του 2012 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») 
και ο βασικός νόμος και παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Διερεύνησης Ναυτικών 
Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμοι του 2012 και 2016. 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 23 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, μετά το εδάφιο (1) αυτού, του 
ακόλουθου νέου εδαφίου (1Α):  

 

«(1Α) Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, όταν ενδείκνυται περαιτέρω ενέργεια ή έλεγχος 
συμμόρφωσης με τις συστάσεις ασφαλείας, προβαίνει στις ενέργειες που προνοούνται από την 
ισχύουσα ναυτιλιακή νομοθεσία.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

(α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) αυτού, με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο (β): 

 «(β)  διά της οποίας πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο περί του δικαιώματός του 
να προσβάλει την απόφαση με προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, με βάση το 
Άρθρο 146 του Συντάγματος˙και»˙και 

(β)  με την αντικατάσταση από το εδάφιο (6) αυτού, της λέξης «Ανωτάτου» (δεύτερη γραμμή), 
με τη λέξη «Διοικητικού». 


