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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2158 της 4ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1986 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως επί των. Γραμμών Φορτώσεως του 1966 
(Τροποποιητικός) (Κυρωτικός) Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 90 του 1986 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΡΩΝ ΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΠΙ 

ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΑΣ ΤΡΟΠΟ

ΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 17ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1983. 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:— 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί της Διεθνούς 

Συμβάσεως επί των Γραμμών Φορτώσεως του 1966 (Τροποποιητικός) 
(Κυρωτικός) Νόμος του 1986 και θα εφαρμόζεται εν συνδυασμώ μετά 
των περί της Διεθνούς Συμβάσεως επί των Γραμμών Φορτώσεως του 
1966 (Κυρωτικών) Νόμων του 1969 έως 1984 (εν τοις εφεξής 
αναφερομένων ως «ο βασικός νόμος»), ο δε βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρωνται ομού ως οι περί της Διεθνούς 
Συμβάσεως επί των Γραμμών Φορτώσεως του 1966 (Κυρωτικοί) 
Νόμοι του 1969 έως 1986. 

2. Αι υπό της Συνελεύσεως του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανι

σμού δι' αποφάσεως αυτής υπ' αριθμ. Α.513(13) και ημερομηνίαν 17 
Νοεμβρίου 1983 υιοθετηθείσαι τροποποιήσεις της Συμβάσεως, ως 
αύται εκτίθενται εν τω αγγλικώ πρωτοτυπώ εις το Πρώτον Μέρος του 
Πίνακος του παρόντος Νόμου και εν ελληνική μεταφράσει εις το 
Δεύτερον Μέρος του Πίνακος και αι οποίαι ενεκρίθησαν υπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου δια της υπ' αριθμόν 26.696 και ημερομηνίαν 
23 Ιανουαρίου, 1986 Αποφάσεως αυτού διά του παρόντος Νόμου 
κυρούνται: 

Νοείται ότι εν περιπτώσει αντιθέσεως μεταξύ των δύο κειμένων 
υπερισχύει το εις το Πρώτον Μέρος του Πίνακος εκτιθέμενον 
κείμενον. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

39 του 1969 
24 του 1973 
17 του 1974 
43 του 1977 
7 του 1982 

53 του 1984. 

Κύρωσις 
Τροποποιή
σεων της 
Συμβάσεως. 

Πίναξ 
Πρώτον 
Μέρος. 
Δεύτερον 
Μέρος. 
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(Άρθρον 2) 
Πρώτον Μέρος 

AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL CONVENTION 
ON LOAD LINES, 1966 

Regulation 47 
Delete at the end of the paragraph "to the west coast of the 

American continent" and replace by "to the point latitude 33°S, 
longitude 79°W, thence the rhumb line to the point latitude 41 °S, 
longitude 75°W, thence the rhumb line to Punta Corona lighthouse on 
Chiloe Island, latitude 41°47'S, longitude 73°53'W, thence along the 
morth, east and south coasts of Chiloe Island to the point latitude 
43°20'S, longitude 74°20'W, and thence the meridian of longitude 
74°20'W to the parallel of latitude 45°45'S, including the inner zone of 
Chiloe channels from the meridian 74°20'W to the east." 

Regulation 48(2) 
Delete at the end of the paragraph "and thence the rhumb line to 

the west coast of the American continent at latitude 30°S." and replace 
by "thence.the rhumb line to the point latitude 32°47'S, longitude 
72°W, and thence to the parallel of latitude 32°47'S to the west coast 
of South America". 

Chart of zones and seasonal areas _ ._.„ . 
1. Delete the southern border line of the southern summer zone 

east of the point latitude 33°S, longitude 79°W to the west coast of the 
American continent. Insert a rhumb line from the point latitude 33°S, 
longitude 79°W to the point latitude 41°S, longitude 75°W, from there 
insert a rhumb line to Punta Corona lighthouse on Chiloe Island 
latitude 41°47'S, longitude 73°53'W, from there mark the north, east 
and south coast of Chiloe Island as border to the point latitude 
43°20'S, longitude 74°20'W, mark the meridian of longitude 74°20'W 
to the parallel of latitude 45°45'S and then this parallel to the west 
coast of South America. 

2. Delete from the southern boundary of the tropical zone the 
rhumb line from the point latitude 26°S, longitude 75°W to the west 
coast of South America at latitude 30°S. Insert a rhumb line from the 
point latitude 26°S, longitude 75°W to the point latitude 32°47'S, 
longitude 72°W and then the parallel of latitude 32°47'S to the west 
coast of South America. 

Δεύτερον Μέρος 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΤΟΥ 1966 
Κανονισμός 47 

Διαγράφεται εις το τέλος της παραγράφου η φράσις «μέχρι την 
δυτικήν ακτήν της Αμερικανικής Ηπείρου» και εις την θέσιν αυτής 
τίθεται «μέχρι του σημείου πλάτους 33°Ν, μήκους 79°Δ, εκείθεν η 
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λοξοδρομία μέχρι του σημείου πλάτους 41°Ν, μήκους 75°W, εκείθεν 
η λοξοδρομία μέχρι τον φάρον PUNTA CORONA της νήσου 
CHILOE, πλάτους 41°47'Ν, μήκους 73°53'Δ, εκείθεν κατά μήκος των 
βορείων, ανατολικών και νοτίων ακτών της νήσου CHILOE μέχρι 
του σημείου πλάτους 43°20'Ν, μήκους 74°20'Δ, και εκείθεν ο 
μεσημβρινός μήκους 74°20'Δ μέχρι τον παράλληλο πλάτους 
45°45'Ν, περιλαμβανομένης της εσωτερικής ζώνης των στενών της 
CHILOE από του μεσημβρινού 74°20'Δ προς ανατολάς.». 
Κανονισμός 48(2) 

Διαγράφεται εις το τέλος της παραγράφου η φράσις «και εκείθεν 
λοξοδρομία μέχρι της δυτικής ακτής της Αμερικανικής Ηπείρου εις 
πλάτος 30°Ν.» και εις την θέσιν αυτής τίθεται «εκείθεν η λοξοδρομία 
μέχρι του σημείου πλάτους 32°47'Ν, μήκους 72°Δ, και εκείθεν μέχρι 
τον παράλληλον πλάτους 32°47'Ν προς την δυτικήν ακτήν της 
Νοτίου Αμερικής.». 
Χάρτης ζωνών και εποχιακών περιοχών 

1. Διαγράφεται η γραμμή του νοτίου ορίου της νότιας ζώνης 
θέρους ανατολικώς του σημείου πλάτους 33°Ν, μήκους 79°Δ μέχρι 
της δυτικής ακτής της Αμερικανικής Ηπείρου. Καταχωρείται λοξο

δρομία από του σημείου πλάτους 33°Ν, μήκους 79°Δ μέχρι του 
σημείου πλάτους 41°Ν, μήκους 75°Δ, εκείθεν καταχωρείται λοξο

δρομία μέχρι του φάρου PUNTA CORONA της Νήσου CHILOE 
πλάτους 41°47'Ν, μήκους 73°53'Δ, εκείθεν σημαίνεται ως όριον η 
βορεία, ανατολική και νοτία ακτή της Νήσου CHILOE μέχρι του 
σημείου πλάτους 43°20'Ν, μήκους 74°20Δ, σημαίνεται ο μεσημβρινός 
μήκους 74ό20'Δ μέχρι του παραλλήλου πλάτους 45°45'Ν και εκείθεν 
ο ίδιος παράλληλος μέχρι της δυτικής ακτής της Νοτίου Αμερικής. 

2. Διαγράφεται εκ του νοτίου ορίου της τροπικής ζώνης η 
λοξοδρομία από του σημείου πλάτους 26°Ν, μήκους 75°Δ μέχρι της 
δυτικής ακτής της Νοτίου Αμερικής εις πλάτος 30°Ν. Καταχωρείται 
λοξοδρομία από του σημείου πλάτους 26°Ν, μήκους 75°Δ μέχρι του 
σημείου πλάτους 32°47'Ν, μήκους 72°Δ και εκείθεν ο παράλληλος 
πλάτους 32°47'Ν μέχρι της δυτικής ακτής της Νοτίου Αμερικής. 


