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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦ ΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
υπ* Άρ. 1538 τής 20ής ΙΟΥΛΙΟΥ 1979
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ό περί Ρυθμίσεως Μαρίνων (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1979 εκδίδε
ται, διά δημοσιεύσεως εις την επίσημο ν εφημερίδα της Κυπριακής Δημο 
κρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος.
Αριθμός 67 toG 1979
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ
ΜΑΡΙΝΩΝ ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1977
Ή Β ουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
ί. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί Ρυθμίσεως Μαρίνων Συν©ΐΓτ«ός
(Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1979 καΐ θά άναγινώσκηται όμου μετά τίτλος,
του περί Ρυθμίσεως Μαρίνων Νόμου του 1977 (έν τοις εφεξής άνα 4τοθΐ977.
φερομένου ώς «ό δασικός νόμος») καΐ ό βασικός νόμος καΐ ό πα
ρών Νόμος θά αναφέρονται όμοΟ ώς ol περί Ρυθμίσεως Μαρίνων
Νόμοι του 1977 καΐ 1979.
2. Τό άρθρον 2 TOG βοχπκοΟ νόμου τροποποιείται διά της έν αύτψ Τροποποί
ένθέσεως, είς τήν προσήκουσαν άλφαβητικήν αυτών τάξιν, των άκο ησιςτοο
λούθων ορισμών :,
άρθρου 2
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>« 'κυβερνήτης σικάιφους* σημαίνει τόν Ιδιοκτήτην σκάφους άναψυ νόμου,
χής ή οίουδήπστε έτερου σκάφους καΐ περιλαμβάνει τόν κυβερνή
την αότοΟ καΐ πάν πρόσωπον τό όποιον καθ* οΙονδή·ποτε χρόνον
έχει τόν έλεγχον τοΟ σκάφους ή είναι ύπεύθυνον διά τοΰτο'
"Οργανισμός Τουρισμού* σημαίνει τόν Κυπριακόν Όργανισμόν
ΤουρισμοΟ τόν καθιδρυθέντα δυνάμει των διατάξεων των περί
Κυπριακού 'Οργανισμού Τουρισμού Νόμων του 1969 έ*ως 1979».
54τοθΐ969
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3. Τό άρθρον 5 του βασιικοΟ νόμου τραπαποΐΕΰται διά της είς τό
τέλος αύτοΟ προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου :ι
«(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου
δύνανται νά προνοώσιν δτι ή παράλειψις συμμορφώσεως προς
αυτούς ή προς οδηγίας έκδιδομένας δυνάμει αυτών συνιστά αδί
κημα τιμωρούμενον διά φυλακίσεως μή ϋπερβαινούσης τους £ξ
μήνας ή διά χρηματικής ποινής μή όπερβαινούσης τάς πεντακό
σιας λίρας ή δι' αμφοτέρων των ποινών τούτων.».
(1031)
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4. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά της έν ούτω ένθέσεως, ευ
θύς μετά τό άρθρον 7, του ακολούθου νέου άρθρου :
«ο.ουσίοι
7Α.—(1) Έ ν περιπτώσει καθ* ήν ό κυβερνήτης σκάφους,
ΜνΓασγέεως' άνοβψορι^ως προς τό όποιον οφείλονται οΐαδήποχε διικαι
ο"ωςκαΐ
ώματα, αρνείται ή αμελεί να καταβολή ταύτα ευθύς ώς
κρατήσεως ήθελε εγγράφως κληθη προς τούτο, ό 'Οργανισμός Τουρι
.ικάφοι.ς κλιι. ομού δύναται νά προβη εις τήν κατάληψιν ή τήν κατάσχε
σιν τού σκάφους και των συνέργων, έξαρτίων ή επίπλων
αυτού και να κράτηση ταύτα μέχρι της αποπληρωμής ή
της εξασφαλίσεως τού οφειλομένου ποσού.
(2) Μετά τήν τοιαύτην κατάληψιν ή τήν κατάσχεσιν
too οικάφους και των συνέργων, έξαρτίων ή επίπλων
αυτού ό "Οργανισμός Τουρισμού επιδίδει εις τόν κυβερ
νήτην τού τοιούτου σκάφους ή, οσάκις ή έπίδοσις είναι
αδύνατος, αναρτά επί του τοιούτου σκάφους είδοποίησιν
rctpi προθέσεως εκποιήσεως τού σκάφους και των συνέρ
γων, έξαρτίων ή επίπλων αυτού καΐ έάν ένϋός τριάκοντα
ήμερων από της επιδόσεως ή αναρτήσεως της τοιαύτης
^Ιδοποιήσεως δέν καταβληθώσι—
'(α) τά οφειλόμενα δικαιώματα' κάΙ
(β) πάντα τά έξοδα τά γενόμενα διά και ϊν σχέσει προς
ιτήν κατάληψιν, κατάσχεσιν ή κράτησιν τού σκάφους,
συνέργων, έξαρτίων ή επίπλων,
ό 'Οργανισμός Τουρισμού κέκτηται έξουσίαν νά προβή
είς τήν έκποίησιν των καταληφθέντων ή κατασχεθέντων
οιουδήποτε μέρους τούτων.
(3) Έκ τοΟ προϊόντος της τοιαύτης εκποιήσεως δ 'Ορ
γανισμός Τουρισμού δύναται νά κρατΛση τό ποσόν των
οφειλομένων δικαιωμάτων καΐ εξόδων, υποχρεούται δέ νά
παραδώση οίονδήιτοτε τυχόν ύπόλοιπον, άμο: τή απαιτήσει
του, είς τον κυβερνήτην.
(4) Ανεξαρτήτως των έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβα
νομένων, ό 'Οργανισμός Τουρισιμου κέκτητοιι έξουσίαν νά
διεκδίκηση, επί δικαστηρίω, οΙαδήποτε οφειλόμενα δικαι
ώματα ή έξοδα, ft τό ύπόλοιπον αυτών έφ* όσον τό προϊόν
της εκποιήσεως οέν έπαρκεΐ διά νά κοίλύψη δλάκληρον
τό όφειλόμενον ποσόν.
(5) Διά τους σκοπούς τού παρόντος άρθρου ' σκάφος'
δέν περιλαμβάνει άλιευτικόν σκάφος τό όποιον είναι έγ·
γεγραμμένον συμφώνως προς τάς διατάξεις του ττερί
Αλιευτικών Σκαφών (ΙΗηολόγησις, Πώλησις, Μεταβίβα
//τοό 1971. σις καΐ Ύποθήκευσις) Νόμου τού 1971.».
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5. Τό εδάφιον (2) τοΟ άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται
διά της έξ αυτού διαγραφής των λέξεων «Ό κυβερνήτης ή τό δπεύθυνον διά τι σκάφος πρόσωπον καΐ δ Ιδιοκτήτης σκάφους» (πρώτη
καΐ δευτέρα γραμμαΐ) καΐ της αντικαταστάσεως των διά τών λέξεων
€*0 Ιδιοκτήτης καΐ ό κυβερνήτης σκάφους, ώς καΐ παν πρόσωτττον'/τό
όπόΐόν ε*χει τόν ελεγχον σκάφους ή εΐναι ύπέύθί/γον διά σκάφος,».

