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Ο περί Ελεύθερων Λιμενικών Περιοχών Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

Αριθμός 175 του 1989 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ 
ΑΥΤΕΣ ΘΕΜΑΤΑ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

.·!'·. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Ελεύθερων Λιμενικών 
Περιοχών Νόμος του 1989. 

2.—(Ι) Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφο
ρετική έννοια: 

«Αρχή» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό οι περί 
Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμοι του 1973 έως 1988

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία* 
«ελεύθερη λιμενική περιοχή» σημαίνει οποιαδήποτε περιοχή λι

μανιού η οποία, κηρύσσεται ως ελεύθερη λιμενική περιοχή σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 3" 

«εμπορεύματα» περιλαμβάνει κινητά πράγματα κάθε είδους, έμψυχα 
ήάψϋχα· 

«περιοχή λιμανιού» έχει την έννοια που αποδίδουν στον όρο αυτό 
οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμοι του 1973 έως 1988. 

(2) Στην έκταση που ρ Νόμος αυτός αφορά σε θέματα της Αρχής ή 
σε τελωνειακά θέματα θα ερμηνεύεται μαζί με τις διατάξεις των περί 
Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων του 1973 έως 1988 ή της τελωνειακής 
νομοθεσίας που θα ισχύει εκάστοτε ανάλογα με την περίπτωση. 

3.—(1.) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της Αρχής, 
μπορεί να κηρύξει με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη 
εφημερίδα της Δημοκρατίας οποιαδήποτε περιοχή λιμανιού ως ελεύθερη 
λιμενική περιοχή και να ανακαλέσει ή τροποποιήσει ολόκληρο ή εν 
μέρει οποιοδήποτε τέτοιο Διάταγμα. 

(2) Διάταγμα που εκδίδεται με βάση το εδάφιο (1) θα καθορίζει 
σαφώς τα όρια της ελεύθερης λιμενικής περιοχής που θα αφορά. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

38 του 1973 
59 του 1977 
28 του 1979 
195 του 1986 
20 του 1987 
62 του 1987 
207 του 1988. 

38 του 1973 
59 του 1977 
28 του 1979 
195 του 1986 
20 του 1987 
62 του 1987 
207 του 1988. 

38 του 1973 
59 του 1977 
28 του 1979 
195 του 1986 
20 του 1987 
62 του 1987 
207 του 1988. 
Κήρυξη 
ελεύθερης 
λιμενικής 
περιοχής. 
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(3) Ό τ α ν κηρυχθεί ελεύθερη λιμενική περιοχή σύμφωνα με το 
εδάφιο (1), εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου αυτού και των περί 

38 του 1973 Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων του 1973 έως 1988 κατά παρέκκλιση από 
59 του 1977 τ ΐ ς § ι α τ άξ ε ΐ ς οποιουδήποτε άλλου νόμου που θα εφαρμοζόταν στην 

195 του 1986 περιοχή. 
20 του 1987 
62 του 1987 
207 του 1988. 
Έκταση 4.—(1) Η νομοθεσία περί εισαγωγών και εξαγωγών που ισχύει 
εφαρμογής εκάστοτε δε θα εφαρμόζεται για εμπορεύματα που προέρχονται από την 
εισαγωγών αλλοδαπή και εισέρχονται απευθείας σε ελεύθερη λιμενική περιοχή και 
και εξαγωγών εξέρχονται από αυτή για αποστολή απευθείας στην αλλοδαπή. 
νομοθεσίας 
στις ελεύθερες 
λιμενικές . 
περιοχές. 

(2) Όταν εμπορεύματα από ελεύθερη λιμενική περιοχή μεταφέρονται 
σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα της Δημοκρατίας που βρίσκεται εκτός 
ελεύθερης λιμενικής περιοχής θα ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: 

(α) Για τους σκοπούς της νομοθεσίας που ισχύει εκάστοτε για 
εισαγωγές, τα εμπορεύματα θα θεωρούνται ότι εισήχθηκαν* 

(β) ο ΧΡόνος κατά τον οποίο θα θεωρείται ότι έγινε η εισαγωγή των 
εμπορευμάτων— 

(ϊ) για σκοπούς επιβολής τελωνειακού δασμού θα είναι ο 
χρόνος κατά τον οποίο παραδίνεται η διασάφηση εισα
γωγής με βάση την τελωνειακή νομοθεσία που ισχύει 
εκάστοτε* 

(ii) για όλους τους άλλους σκοπούς θα είναι ο χρόνος κατά 
τον οποίο τα εμπορεύματα μεταφέρονται πραγματικά πέρα 
από τα όρια της ελεύθερης λιμενικής περιοχής μέσα στο 
άλλο τμήμα της Δημοκρατίας* και 

(γ) ο τόπος στον οποίο θα θεωρείται ότι έγινε η εισαγωγή των 
εμπορευμάτων θα είναι το σημείο εκείνο πάνω στα όρια της 
ελεύθερης λιμενικής περιοχής από το οποίο τα εμπορεύματα 
μεταφέρονται στο άλλο τμήμα της Δημοκρατίας. 

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση 
διακίνησης εμπορευμάτων μεταξύ ελεύθερων λιμενικών περιοχών διά 
μέσου άλλου τμήματος της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι θα ικανοποι
ούνται οι όροι που μπορεί να επιβάλει η Αρχή σε συνεννόηση με τις 
τελωνειακές αρχές. 

(4) Όταν εμπορεύματα από άλλο τμήμα της Δημοκρατίας μετα
φέρονται μέσα σε ελεύθερη λιμενική περιοχή θα ισχύουν οι ακόλουθες 
διατάξεις: 

(α) Για τους σκοπούς της νομοθεσίας που ισχύει εκάστοτε για τις 
εξαγωγές τα εμπορεύματα θα θεωρούνται ότι εξήχθηκαν 

(β) ο χρόνος κατά τον οποίο θα θεωρείται ότι έγινε η εξαγωγή των 
εμπορευμάτων θα είναι ο χρόνος κατά τον οποίο τα εμπο
ρεύματα μεταφέρονται πραγματικά μέσα στα όρια της ελεύθερης 
λιμενικής περιοχής* 

(γ) ο τόπος στον οποίο η εξαγωγή των εμπορευμάτων θα θεωρείται 
ότι έγινε θα είναι το σημείο εκείνο πάνω στα όρια της 
ελεύθερης λιμενικής περιοχής από το οποίο τα εμπορεύματα 
μεταφέρονται μέσα στην ελεύθερη λιμενική περιοχή. 
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5. (Ι) Τηρούμενο ν των διατάξαον των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου 

Νόμων του 1973 έαις 1988 δημόσιοι λειτουργοί και μέλη της Αστυ

νομικής Δΰνιιμης τ η ; Δημοκρατίας μπορούν οποτεδήποτε κατά την 
εκτέλεση των υπηρι σιάκιόν τους καθηκόντων να εισέρχονται στις 
ελεύθερες λιμενικές π;:ρ(όχές και σε οποιαδήποτε κτίρια, σκάφη, αερο

σκάφη καΓοχήμάτα που βρίσκονται μέσα σ ' αυτές. 
( ') Ό π ο ι ο ς εμποδίζει ή παρακωλύει την είσοδο των προσώπων, που 

επιφέπεταΙ από το : >άφίο (Ι) αυτού του άρθρου ή αποπειράται να 
πράξει κάτι τέτοιο, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση 
μέχρι δυο χρόνια ή c;.. χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και στις 
δυι· αυτές ποινές και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης κατα

δίκες, σε φυλάκιση μ·.χρι πέντε χρόνια ή σε χρηματική ποινή μέχρι δύο 
χιλιάδες λίρες ή και στις δυο αυτές ποινές. 

ί . (Ι) ΜΑρχή έ^.ει εξουσία, ύστερα από έγκριση του Υπουργικού 
Συμβουλίου, να εκδίύι.ι Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του 
Νόμου αυτού. 

(2) Χωρίς τον επ ιρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (Ι), Κανο

νισμοί πού εκδίδοντα, με βάση αυτό το άρθρο μπορούν να προνοούν για 
τα ακόλουθα: 

(α) Γίά τον τρό co και την έκταση της εφαρμογής οποιωνδήποτε 
δϊατάξεο>ν ττς τελωνειακής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας περί 
εισαγωγών Κ Ϊ Ι εξαγωγο>ν, που θα ισχύει εκάστοτε, με οποιεσ

δήποτε τροποποιήσεις ή αναπροσαρμογές που θα κριθούν 
αναγκαίες· 

(β) για τον τρό.to και την έκταση της εφαρμογής οποιωνδήποτε 
διατάξεων τ ις νομοθεσίας για τους τελωνεμακούς δασμούς ή 
φόρους κατανάλωσης, που θα ισχύει εκάστοτε, με οποιεσδήποτε 
τροποποιήσεις ή αναπροσαρμογές που θα κριθούν αναγκαίες· 

(γ) για τη ρύθμιση της διακίνησης προσώπων, σκαφών, αερο

σκαφών, οχημάτων και εμπορευμάτων για τους σκοπούς του 
Νόμου αυτοί." 

(δ) για τον καθορισμό δικαιωμάτων και τελών για τους σκοπούς του 
Νόμου αυτοί και τη μέθοδο της είσπραξης και διάθεσης τους. 

(.}) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό μπορούν vu 
προνοούν ότι η παρ ίβαση των Κανονισμών ή διαταγμάτων ή γνωστο

ποιήσεων ή οδηγιών που εκδίδονται με βάση αυτούς αποτελεί αδίκημα 
που σε περίπτωση καταδίκης τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δυο χρόνια 
ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και με τις δυο αυτές ποινές, 
ανεξάρτητα από τυχόν άλλη ποινή που μπορεί να επιβληθεί, και τα δε 
εμπορεύματα σε σχέση με τα οποία θα έχει διαπραχθεί το αδίκημα μαζί 
με οποιαδήποτε σκάφη, αεροσκάφη, οχήματα, ζώα ή άλλα αντικείμενα 
υπόκεινται σε κατάσβεση. 

7. Ο Νόμος αυτό; τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει το 
Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην επίσημη 
εφημερίδα της Δημοκρατίας 

Γ.ίσοοος 
ορισμένων 
δημόσιων 
λι:ιτ<Μΐργών 
μί:π« σι: 
ι:λι:ιΊΟ<:ρι:ς 
λιμενικές 
περιοχές. 
38 too 1973 
59 του 1977 
28 του 1979 
195 του 1986 
20 του 1987 
62 του 1987 
207 τοίι 1988. 

Κανονισμοί. 

'Εναρξη 
ισχύος. 


