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Ό περί της "Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1979 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως ε ις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος. 

αριθμός 28 τοΟ 1979 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ 

ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1973 Ε Ω Σ 1977 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:' 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί της 'Αρχής Λιμένων Συνοπτικός 
Κόπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1979, θα άναγινώσκηται δε
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όμοΰ μετά των περί της 'Αρχής Λιμένων Κόπρου Νόμων του 1973 3θτοθΐβ73 
£ως 1977 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό δασικός νόμος») και 
ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θα άναφέρωνται όμου ώς οι 
περί τής Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμοι του 1973 £ως 1979* 

2. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 15 του (δασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίησις 
διά τής αντικαταστάσεως τής έν τέλει αύτου τελείας διά κόμματος «jjjpepoujs 
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και δια τής μετά τό κόμμα προσθήκης τής φράσεως «έν ή δε περί νύμου.. 
πτώσει τό πλοΐον είναι έγγεγραμμένον εις τό Κυπριακόν Νηολάγιον, 
τό έκδικάζον τήν ύπόθεσιν Δικαστήριον κέκτηται έξουσίαν σπως 
διάταξη τήν έκ του Νηολογίου διαγραφήν του πλοίου τούτου.». 

59 τοϋ 1977. 

τοΰ βασικού 
νόμου. 

3. Τό άρθρον 35 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έξ αύτου Τροποποίησιο, 
διαγραφής του εδαφίου (4) αύτοΟ και τής αντικαταστάσεως του διά τοϋ άρθρου 35 
τοΟ ακολούθου νέου εδαφίου : * 

«(4) (α) ΑΙ πρόνοιαι των εδαφίων (2) και (3) του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται ωσαύτως εις δλους τους υπαλλήλους οΐτινες 
μετεφέρθη σαν ή διωρίσθησαν εις τήν 'Αρχήν τήν Ιην 'Οκτωβρίου, 
1977 καΐ αμέσως πρό τής τοιαύτης μεταφοράς ή διορισμού υπη
ρετούν έπί προσωρινής ημερησίας βάσεως είς τό Τμήμα Λυμένων 
του Υπουργείου Συγκοινωνιών και "Εργων ή κοπεΐχον οργα
νική ν θέσιν ή υπηρετούν έπί προσωρινής ημερησίας βάσεως είς 
τάς λιμενικός τελωνειακάς άποθήκας. 

(β) Ή ισχύς τής παραγράφου (α) τοΟ παρόντος εδαφίου άρχε
τα ι άπό τής 1ης 'Οκτωβρίου, 1977.». 

4. Τό άρθρον 38 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έξ αύτοΟ Τροπσποίησις 
διαγραφής άπασών των λέξεων μετά την λέξιν «ασκούνται» (γραμμαί too βρθρου 38 
πέμπτη έως και ένατη) και τής αντικαταστάσεως των διά των τ°°
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λέξεων «ύπό του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ή ύπό τοΟ Διευ
 ν
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θυντοΰ αύτου, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του 
άρθρου 10». 

5. "Ο Πρώτος Πίναξ του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έν Τρσποατοίησις 
τέλει αμφοτέρων των στηλών αύτοΟ προσθήκης τών ακολούθων « * Πρώτου 
παραγράφων αντιστοίχως : ίοθβα?ιχοϋ 

κ6. Ό περί Λιμενικών Φόρτο "Απασαι αϊ αρμοδιότητες νόμου, 
εκφορτωτικών Δ ι καίω δυνάμει τών άρθρων 3(2) 
μάτων Νόμος, Κεφ. 291. καΐ 4». 

6. Διά του παρόντος Νόμου καταργοΟνται τά άρθρα 2, 3, 4 καΐ 5 Κοπάργησ^ 
καΐ ό Πρώτος Πίναξ του περί Τμήματος Λιμένων (Ρύθμισις καΐ 
Μεταβίβασις Εξουσιών) Νόμου του 1968. 55τοαΐ968. 


