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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ Άρ. 1278 της Ι Ιης ΙΟΥΝΙΟΥ 1976 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και 'Ναυτικοί) (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 1976 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις ιτήν έπίσημον εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 24 του 1976 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

(ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΙ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1969 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Εμπορικής Ναυτιλίας Συνοπτικός 

(Πλοίαρχοι και 'Ναυτικοί) (Τροποποιητικός) ΐΝόμος του 1976 και τίτλος. 
θα άναγινώσκηται όμου ·μετά τών περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοί
αρχοι και Ναυτικοί) Νόμων του 1963 εως 1969 (έν τοις εφεξής άνα 46τοϋΐ963> 
φερομένων ώς «ό βασικός νόμος») και ό δασικός νόμος και ό παρών 33τοθΐ965 
Νόμος θα άναφέρωνται όμου ώς οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοί 25TOG1969 
άρχοι και Ναυτικοί) Νόμοι του 1963 εως 1976. 

2. Το άρθρον 76 του βασικού νόμου διαγράφεται και άντικαθί 
σταται δια του ακολούθου νέου άρθρου 
«Λιποταξία 
και απουσία 
άνευ άδειας. 

Άντικατά
στασις τοϋ 

76. .'Εάν νομίμως μισθωθείς ναυτικός ή μαθητευόμενος &Ρ?ρου76„ 
5 r 9 \ ~\ ι τ ν *"» *\ r ar t at TOO ©GCOlKOU 

ανήκων εις το πλήρωμα Κυπριακού πλοίου, είτε μονός είτε ^μουδιά 
συμπράττων μεθ' ετέρου προσώπου, διάπραξη οιονδήποτε νέου άρθρου, 
των ακολούθων αδικημάτων δπερ συμβάλλει ή δυνατόν 
νά συμβάλη εις το νά τεθή 'εν κινδύνω ή ασφάλεια του 
πλοίου ή τής ζωής ή σωματικής άκεραιότητος τών έπί του 
πλοίου προσώπων, τιμωρείται, εν περιπτώσει καταδίκης, 
ώς ακολούθως : 

(α) 'Εάν λιποτακτήοτ) εκ του πλοίου του οδτος είναι 
ένοχος του αδικήματος τής λιποταξίας, τά δε έπί 
του πλοίου έγκαταλειφθέντα προσωπικά αύτου αντι
κείμενα και οι δεδουλευμένοι μισθοί υπόκεινται εις 
κατάσχεσιν, ενέχεται δε δια την πληρωμήν οιασ
δήποτε διαφοράς τών μισθών ους κατέβαλεν ό πλοιο
κτήτης ή ό πλοίαρχος τοΟ πλοίου εις οιονδήποτε 
πρόσωπον μισθωθέν εις άντικατάστασιν αύτου έπί 
μισθω ύψηλοτέρω τω συμπεφωνημένα) διά τόν λιποτα
κτήσαντα ναυτικόν εν περιπτώσει καταδίκης υπό
κειται ωσαύτως εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τό 
εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν 
τάς έπτακοσίας πεντήκοντα λίρας ή εις άμφοτέρας 
τάς ποινάς ταύτας. 

(543) 
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(β) Έάν άνευ ευλόγου αιτίας παράλειψη ή άρνηθή να 
έιτανέλθη εις το πλοΐον του η νά άποπλεύση μετά 
του πλοίου του, η άπουσιάζη άνευ άδειας κατά τ ίνα 
χρόνον εντός της αμέσως προηγουμένης του από
πλου του πλοίου περιόδου των είκοσιτεσσάρων 
ωρών, εϊτε κοπά την εναρξιν είτε διαρκοΟντος του 
πλου, ή καθ' οιονδήποτε χρόνον άπουσιάζη έκ του 
πλοίου ή του καθήκοντος αύτου άνευ άδειας και 
άνευ επαρκούς αιτίας, οδτος έφ' δσον τό ύπ' αύτου 
διαπραχθέν αδίκημα δεν συνιστά λιποταξίαν, ή έάν 
δεν θεωρηθή ώς λιποταξία ύπό του πλοιάρχου, είναι 
ένοχος του αδικήματος της άνευ αδείας απουσίας, 
έκ του μισθού δε αύτου κατάσχεται ποσόν μη υπερ
βαίνον δύο ημερών μισθούς, επιπροσθέτως δε διά 
κάθε ε'ικοσιτετράωρον άπουσίοα/ κατάσχεται ποσόν 
μη υπερβαίνον εξ ημερών μισθούς, ή τά προσηκόντως 
διενεργηθέντα έξοδα διά την μίσθωσιν αντικατα
στατού αύτου" εν περιπτώσει δε καταδίκης υπόκει
τα ι ωσαύτως εις φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν τους 
εξ μήνας, ή είς χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνου
σαν τάς τριακοσίας λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς 
ποινάς ταύτας. 

(γ) Έάν οδτος καταδικασθή είτε δυνάμει της παρα
γράφου (α) εϊτε δυνάμει της παραγράφου (β) του 
παρόντος άρθρου, ό Λιμενικός Λειτουργός δύναται 
νά διάταξη την κατακράτησα/ του έγγραφου απολύ
σεως του ναυτικού διά περίοδον καθοριζομένην 
ύπ' αύτου κατά τό δοκούν, διαρκούσης δε της τοι 
αύτης κατακρατήσεως ό Λιμενικός Λειτουργός ώς 
και παν έτερον πρόσωπον έχον ύπό την φύλαξιν 
αύτοΰ τά αναγκαία έγγραφα δύναται, ανεξαρτήτως 
παντός εν τω παρόντι ή έν οίωδήποτε έτέρω νόμω 
διαλαμβανομένου, νά άρνηθή νά παράσχη άντίγρα
φον του εγγράφου απολύσεως αύτου, ή έπικεκυρω
μένον άντίγραφον πιστοποιητικού περί την ύπηρε
σίαν ή τον χαρακτήρα αύτου.». 

Διαγραφή 3. Τά άρθρα 77 και 78 του βασικού νόμου διαγράφονται... 
των άρθρων · 
77 και 78 "'"""' 
τοϋ βασικοΰ 
νόμου. 

Άντικα 4. Αί παράγραφοι (γ) κα ι (ε) του άρθρου 79 του βασικού νόμου 
τάστασις διαγράφονται και αντικαθίστανται διά τών ακολούθων νέων παρά
των πάρα , ' ' » / 
γράφων γράφων, αντιστοίχως : 
(ν)

 κ
«

ι «(γ) Έάν εΐναι ένοχος δόλιας ανυπακοής είς δοθείσας νομίμους 
&\

τ
°°79 διαταγάς ή συνεχούς δόλιας αμελείας περί τήν έκτέλεσιν 

τοΰβασι
 τ

° 6 καθήκοντος και ή τοιαύτη ανυπακοή ή αμέλεια συμ
κοθ νόμου. βάλλη ή είναι δυνατόν νά συμβάλη εις τό νά τεθή >έν 

κινδύνω ή ασφάλεια του πλοίου ή τής ζωής ή σωματικής 
άκεραιότητος τών έπί του πλοίου προσώπων, υπόκειται 
ε'ις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσοα/ τους εξ μήνας ή ε'ις χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς τριακοσίας λίρας 
ή ε'ις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας.». 

« (ε
) 0) Έάν σύμπραξη μεθ' έτερου μέλους του πληρώματος έν 

τή προκλήσει σωματικής βλάβης είς τον πλοίαρχον ή είς 
οιονδήποτε άξιωματικόν υπόκειται είς φυλάκισιν ·μή 
όπερβαίνουσοα/ τά τρ ία ετη ή εις χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς 
ποινάς ταύτας. 
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(ϋ) ' Εάν σύμπραξη μεθ' έτερου μέλους του πληρώματος έν 
τη επιδείξει ανυπακοής εις δοθείσας νομίμους δ ιαταγάς , 
ή εν τη επιδείξει αμελε ίας περί τό καθήκον του, ή έν τη 
παρεμποδίσει της διακυβερνήσεως του πλοίου ή της 
συνεχίσεως του πλου, και ή τοιαύτη ανυπακοή, αμέλε ια 
ή παρεμπόδισις συμβάλλει ή είναι δυνατόν να συμβάλη 
είς τό να τεθή έν κινδύνω ή ασφάλεια του πλοίου ή της 
ζωής ή σωματικής άκεραιότητος των έπι του πλοίου 
προσώπων, υπόκειται είς φυλάκισιν μη ύπερβαίνουσαν 
τό εν έτος ή είς χρηματικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν 
τ ά ς έπτακοσίας πεντήκοντα λίρας ή είς άμφοτέρας τάς 
ποινάς ταύτας.». 

5. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια τής έν ο ύ τ ω ένθέσεως, T p o 7 t a i t o in . 
ευθύς μετά τό άρθρον 89, του ακολούθου νέου άρθρου : σιςτοοβα

«Μή έιτιβο 89Α. Παρά τ ά ς διατάξεις οιουδήποτε Νόμου ή οίωνδή 5^°^ ν ο μ ο υ 

λη ανάγκα ποτέ Κανονισμών προνοούντων περί του εναντίου, ουδεμία προσθήκης 
γασίαςείς αναγκαστ ική ε ρ γ α σ ί α δύναται νά έπι'βληθή είς οίονδήποτε νέουδρ

κοααδικα καταδικασθέντα είς φυλάκισιν— θρου89Α. 
σθένταςείς (,α) OL ' οιονδήποτε αδίκημα δυνάμει του άρθρου 76 ή 
ο^ώρίομένα · * π α ρ α γ ρ ά φ ο υ ( γ ) του άρθρου 79' 
αδικήματα. 

(β) διά τό αδίκημα συμπράξεως μεθ' ετέρου μέλους 
του πληρώματος έν τη επιδείξει ανυπακοής είς δο
θείσας νομίμους δ ι α τ α γ ά ς δυνάμει τής υποπαρα
γράφου (ϋ) τής π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (ε) του άρθρου 79.». 

Έτυπώθη έν τφ Τιπτογραψείφ τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


