
    ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 

 
Προοίμιο.   

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

E.E.: L 310, 

25.11.2005,  

σ. 28. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 

με τίτλο «Οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με την ενίσχυση της 

ασφάλειας των λιμένων»,  

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ενίσχυσης της 

Ασφάλειας των Λιμανιών Νόμος του 2007. 
  

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια- 
  

 «αναγνωρισμένος οργανισμός ασφάλειας» σημαίνει οργανισμό ο 

οποίος πληροί τους όρους του Παραρτήματος IV της Οδηγίας 

2005/65/ΕΚ· 
  
 «αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό ή οποιοδήποτε 

εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό πρόσωπο δυνάμει του άρθρου 

4· 
  
 ο όρος «αρχή ασφάλειας λιμανιού» έχει την έννοια που του 

αποδίδουν τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 5· 
  

 

38 του 1973 

      59 του 1977 

      28 του 1979 

    195 του 1986 

      20 του 1987 

«Αρχή Λιμένων Κύπρου» σημαίνει την Αρχή Λιμένων Κύπρου, η 

οποία καθιδρύθηκε με το άρθρο 4 του περί της Αρχής Λιμένων 

Κύπρου Νόμου· 
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      62 του 1987 

    207 του 1988 

    229 του 1989 

  59(Ι) του 1992 

  51(Ι) του 1993 

   2 (Ι) του 1997 

134(Ι) του 2004 

38(Ι)  του 2006. 

  

 «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· 

  

Επίσημη 

Εφημερίδα της  

Ε.Ε.: L 129, 

29.4.2004, 

σ. 6. 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004» σημαίνει την πράξη της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης 

Μαρτίου 2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις 

λιμενικές εγκαταστάσεις», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή 

αντικαθίσταται· 
  
 «κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης· 
  
 «λιμάνι» περιλαμβάνει οποιονδήποτε τόπο στη  Δημοκρατία, ο 

οποίος δυνάμει των διατάξεων του περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου 

Νόμου θεωρείται ή κηρύσσεται ως λιμάνι· 
  
 ο όρος «λιμενική εγκατάσταση» έχει την έννοια που του αποδίδει το 

΄Αρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004· 
  
 «Οδηγία 2005/65/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά 

με την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμένων», όπως αυτή εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται· και  
  
 «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Εργων.   
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Πεδίο 

εφαρμογής  

του παρόντος 

Νόμου. 

3.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος 

εφαρμόζεται σε  κάθε λιμάνι στο οποίο βρίσκεται λιμενική 

εγκατάσταση η οποία καλύπτεται από εγκεκριμένο σχέδιο ασφάλειας 

λιμενικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

725/2004. 
  
      (2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε στρατιωτική 

εγκατάσταση σε λιμάνι. 
  
      (3)  Σε περίπτωση που η Αρχή Λιμένων Κύπρου καθορίσει με 

απόφασή της ότι τα όρια λιμενικής εγκατάστασης, κατά την έννοια 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004, καλύπτουν το λιμάνι στο οποίο 

η λιμενική εγκατάσταση βρίσκεται, ο παρών Νόμος εφαρμόζεται με 

την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004. 
  

Υπεξουσιοδό- 

τηση από  

αρμόδια αρχή. 

4.-(1)  Ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς στην Αρχή 

Λιμένων Κύπρου ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο υπηρετεί είτε 

στο Υπουργείο του είτε στην Αρχή Λιμένων Κύπρου την άσκηση 

οποιασδήποτε εξουσίας και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος 

που ο παρών Νόμος χορηγεί ή αναθέτει, αντίστοιχα, στην αρμόδια 

αρχή. 
  
      Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί την 

εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το 

ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν 

λόγω μεταβίβασης. 
  
      (2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η 

εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (1) έχει υποχρέωση να 

ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν 

οδηγίες του Υπουργού. 
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      (3)  Ο Υπουργός δύναται να τροποποιεί και να ανακαλεί 

μεταβίβαση που έκανε δυνάμει του εδαφίου (1), με γραπτή 

ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση. 
  
      (4)  Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου δύο ή 

περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή 

εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω 

πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την 

εξουσία ή να εκτελεί καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον 

ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και 

σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του τελευταίου. 
  
      (5)  Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου πρόσωπο 

ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον που ο παρών Νόμος χορηγεί ή 

αναθέτει, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος 

εφαρμόζεται ως εάν να είχε χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο 

ασκούν αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω 

καθήκον στο εκτελούν αυτό πρόσωπο. 
  

Αρχή ασφάλειας 

λιμανιού.  

5.-(1)  Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), η Αρχή Λιμένων Κύπρου 

ορίζεται ως η αρχή ασφάλειας λιμανιού, η οποία είναι υπεύθυνη για 

θέματα ασφάλειας σε όλα τα λιμάνια. 
  
      (2)  Η αρμόδια αρχή δύναται, με απόφασή της που δημοσιεύεται 

στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει άλλη αρχή 

ασφάλειας λιμανιού για οποιοδήποτε λιμάνι, η οποία είναι υπεύθυνη 

για θέματα ασφάλειας στο συγκεκριμένο λιμάνι. 
  
      (3)  Η αρχή ασφάλειας λιμανιού είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση 

και εφαρμογή σχεδίων ασφάλειας για κάθε λιμάνι της αρμοδιότητάς 

της, βάσει των πορισμάτων της αξιολόγησης ασφάλειας του 

συγκεκριμένου λιμανιού. 
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      (4)  Η αρχή ασφάλειας λιμανιού καθορίζει, με απόφασή της, τα 

όρια κάθε λιμανιού της αρμοδιότητάς της, για σκοπούς εφαρμογής 

του παρόντος Νόμου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα στοιχεία που 

προκύπτουν από την αξιολόγηση ασφάλειας του συγκεκριμένου 

λιμανιού. 
  
      (5) Η αρχή ασφάλειας λιμανιού μεριμνά ώστε τα μέτρα ασφάλειας 

κάθε λιμανιού της αρμοδιότητάς της, τα οποία λαμβάνονται δυνάμει 

του παρόντος Νόμου, να συντονίζονται στενά προς τα μέτρα που 

λαμβάνει η ίδια και άλλες αρχές της Δημοκρατίας κατ’ εφαρμογήν του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004. 
  

Αξιολόγηση 

ασφάλειας 

λιμανιών. 

6.-(1) Η αρχή ασφάλειας λιμανιού μεριμνά ώστε να 

πραγματοποιούνται αξιολογήσεις ασφάλειας στα λιμάνια, της 

αρμοδιότητάς της, οι οποίες αξιολογήσεις πρέπει να λαμβάνουν 

δεόντως υπόψη -  
   
  (α) τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων τμημάτων κάθε λιμανιού 

και, στις περιπτώσεις που η εν λόγω αρχή το κρίνει 

σκόπιμο, των παρακείμενων περιοχών του, εάν οι 

περιοχές αυτές έχουν επίπτωση στην ασφάλεια του 

λιμανιού, και  
   
  (β) τις αξιολογήσεις για λιμενικές εγκαταστάσεις εντός των 

ορίων των εν λόγω εγκαταστάσεων, όπως αυτές οι 

αξιολογήσεις έχουν πραγματοποιηθεί κατ’ εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004. 
   
      (2) Κάθε αξιολόγηση ασφάλειας λιμανιού πραγματοποιείται 

λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τις λεπτομερείς απαιτήσεις που 

προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ. 
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46(Ι) του 2001 

83(Ι) του 2004. 

     (3) Η αρμόδια αρχή δύναται να εξουσιοδοτεί αναγνωρισμένο 

οργανισμό ασφάλειας να πραγματοποιεί αξιολόγηση ασφάλειας 

λιμένα στη Δημοκρατία.  Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, 

εφαρμόζεται το άρθρο 8 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναγνώριση 

και Εξουσιοδότηση Οργανισμών) Νόμου, τηρουμένων των 

αναλογιών. 
  
      (4) Οι αξιολογήσεις ασφάλειας λιμανιού που πραγματοποιούνται 

δυνάμει του παρόντος άρθρου εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. 
  

Σχέδιο 

ασφάλειας  

λιμανιών. 

7.-(1) Με την επιφύλαξη των πορισμάτων των αξιολογήσεων 

ασφάλειας λιμανιού, η αρχή ασφάλειας λιμανιού διασφαλίζει ότι τα 

σχέδια ασφάλειας για το συγκεκριμένο λιμάνι -  
  
  (α) αναπτύσσονται, τηρούνται και ενημερώνονται, και  
   
  (β) ανταποκρίνονται επαρκώς στις ιδιαιτερότητες  διαφόρων 

τμημάτων του λιμανιού και ενσωματώνουν τα σχέδια για 

λιμενικές εγκαταστάσεις  εντός των ορίων των 

εγκαταστάσεων αυτών που καθορίζονται κατ’  

εφαρμογήν του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004. 
  
      (2) Για κάθε ένα από τα επίπεδα ασφάλειας τα οποία αναφέρονται 

στο άρθρο 8, τα σχέδια ασφάλειας λιμανιού προσδιορίζουν - 
  
  (α)  τις ακολουθητέες διαδικασίες, 
   
  (β)  τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, και 
   
  (γ)  τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν. 
  
      (3) Κάθε σχέδιο ασφάλειας λιμανιού λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον 
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τις λεπτομερείς απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 

2005/65/ΕΚ. Εφόσον και καθόσον απαιτείται, το σχέδιο ασφάλειας 

του λιμανιού περιλαμβάνει μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται 

στους επιβάτες και στα οχήματα που πρόκειται να επιβιβασθούν σε 

θαλασσοπλοούντα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία. Στην 

περίπτωση διεθνών υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών, η αρμόδια 

αρχή συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών στην 

αξιολόγηση ασφάλειας. 
  
      (4)  Η αρμόδια αρχή δύναται να εξουσιοδοτεί αναγνωρισμένο 

οργανισμό ασφάλειας να αναπτύσσει σχέδια ασφάλειας λιμένα στη 

Δημοκρατία.  Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, εφαρμόζεται 

το άρθρο 8 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναγνώριση και 

Εξουσιοδότηση Οργανισμών) Νόμου, τηρουμένων των αναλογιών. 
  
      (5) Τα σχέδια ασφάλειας για κάθε λιμάνι εγκρίνονται από την 

αρμόδια αρχή πριν εφαρμοστούν. 
  
      (6) Η αρμόδια αρχή εποπτεύει την εφαρμογή των σχεδίων 

ασφάλειας για κάθε λιμάνι και συντονίζει την εν λόγω εποπτεία με 

άλλες ελεγκτικές δραστηριότητές της στα λιμάνια. 
  
      (7) Η αρχή ασφάλειας λιμανιού διασφαλίζει ότι διεξάγονται 

κατάλληλες ασκήσεις, λαμβανομένων υπόψη των βασικών 

απαιτήσεων για ασκήσεις εκπαίδευσης στον τομέα της ασφάλειας 

που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2005/65/ΕΚ. 
  

Επίπεδα 

ασφάλειας. 

8.-(1) Η αρχή ασφάλειας λιμανιού εφαρμόζει για κάθε λιμάνι ή μέρος 

λιμανιού της αρμοδιότητάς της το αρμόζον από τα ακόλουθα 

επίπεδα ασφάλειας, που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

725/2004: 
  
  (α)  Επίπεδο ασφάλειας 1, στο οποίο διατηρούνται συνεχώς 
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ελάχιστα ενδεικνυόμενα προστατευτικά μέτρα 

ασφάλειας· 
   
  (β)  Επίπεδο ασφάλειας 2, στο οποίο, λόγω αυξημένου 

κινδύνου για συμβάν ασφάλειας, επί κάποιο χρονικό 

διάστημα διατηρούνται  επιπρόσθετα ενδεικνυόμενα 

προστατευτικά μέτρα ασφάλειας· 
   
  (γ)  Επίπεδο ασφάλειας 3, στο οποίο, όταν συμβάν 

ασφάλειας είναι πιθανό ή επικείμενο, αν και δεν είναι 

δυνατό να εντοπισθεί ο συγκεκριμένος στόχος, επί 

περιορισμένο χρονικό διάστημα διατηρούνται περαιτέρω 

ειδικά προστατευτικά μέτρα ασφάλειας. 
  
 

 

 

 

 

 

77 του 1985 

32 του 1989 

24(ΙΙΙ) του 1997 

10(ΙΙΙ) του 2001 

52(ΙΙΙ) του 2004 

24(ΙΙΙ) του 2006. 

     (2) Αναφορικά με κάθε επίπεδο ασφάλειας που αναφέρεται στο 

εδάφιο (1), η αρμόδια αρχή δύναται να καθορίζει την εφαρμογή 

διαφορετικών μέτρων ασφάλειας σε διάφορα μέρη του λιμανιού της 

αρμοδιότητάς της, ανάλογα με το πόρισμα της αξιολόγησης για την 

ασφάλεια του συγκεκριμένου λιμανιού.  Για τους σκοπούς του 

παρόντος εδαφίου, εφαρμόζεται το άρθρο 5Α του περί της Διεθνούς 

Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα 

(Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, τηρουμένων των 

αναλογιών. 

  
      (3) Η αρχή ασφάλειας λιμανιού γνωστοποιεί σε κάθε ενδεδειγμένο 

πρόσωπο το επίπεδο ασφάλειας που εκάστοτε ισχύει για κάθε λιμάνι 

ή μέρος λιμανιού της αρμοδιότητάς της.  
  

Υπεύθυνος 

ασφάλειας 

λιμανιού. 

9.-(1) Η αρμόδια αρχή ορίζει με απόφασή της, μετά από πρόταση 

της αρχής ασφάλειας λιμανιού, υπεύθυνο ασφάλειας για κάθε λιμάνι 

της αρμοδιότητας της εν λόγω αρχής ασφάλειας λιμανιού, δυνάμενη, 

εάν το κρίνει σκόπιμο, να ορίσει τον ίδιο υπεύθυνο ασφάλειας για 
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περισσότερα του ενός λιμάνια της αρμοδιότητας της εν λόγω αρχής 

ασφάλειας λιμανιού. 
  
       (2) Οι υπεύθυνοι ασφάλειας λιμανιού λειτουργούν ως σημείο 

επαφής για θέματα σχετικά με την ασφάλεια λιμανιών. 
  
      (3) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ορίζει ως υπεύθυνο 

ασφάλειας άλλο πρόσωπο από τον αξιωματικό λιμενικής 

εγκατάστασης λιμανιού που ορίστηκε, για το ίδιο λιμάνι, δυνάμει του 

Κανονισμού (ΕΚ) 725/2004, η αρχή ασφάλειας λιμανιού μεριμνά 

ώστε τα δυο πρόσωπα να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους.  
  

Αναθεωρήσεις. 10.-(1) Η αρμόδια αρχή και η αρχή ασφάλειας λιμανιού διασφαλίζουν 

ότι οι αξιολογήσεις ασφάλειας των λιμανιών και τα σχέδια ασφάλειας 

των λιμανιών αναθεωρούνται κατάλληλα, τουλάχιστον μια φόρα κάθε 

πέντε χρόνια. 
  
      (2) Κατά την αναθεώρηση, εφαρμόζεται το άρθρο 6 ή 7, κατά 

περίπτωση. 
  

Συντονιστικό 

κέντρο 

ασφάλειας 

λιμανιών. 

11.-(1) Η αρμόδια αρχή ενεργεί ως σημείο επαφής για την Επιτροπή 

και τα άλλα κράτη μέλη και διευκολύνει, παρακολουθεί και παρέχει 

πληροφορίες για την εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας των λιμανιών 

που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.  
  
      (2) Η αρμόδια αρχή ανακοινώνει στην Επιτροπή τον κατάλογο 

των λιμανιών που διέπονται από τον παρόντα Νόμο και ενημερώνει 

την Επιτροπή για τυχόν μεταβολές του εν λόγω καταλόγου. 
  

Έλεγχος 

εφαρμογής και 

συμμόρφωσης. 

12.  Η αρμόδια αρχή μεριμνά για την τακτική και επαρκή επιθεώρηση 

των σχεδίων ασφάλειας των λιμανιών και της εφαρμογής τους. 
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Εμπιστευτικό-

τητα. 

13.-(1) Η αρμόδια αρχή και η αρμόδια αρχή ασφάλειας λιμανιού 

μεριμνούν ώστε κάθε μέλος του προσωπικού, το οποίο διενεργεί 

επιθεωρήσεις για την ασφάλεια ή χειρίζεται εμπιστευτικού χαρακτήρα 

πληροφορίες στα πλαίσια εφαρμογής του παρόντος Νόμου, να είναι 

κατάλληλου επιπέδου από άποψη ασφάλειας.  Για τους σκοπούς του 

παρόντος εδαφίου η φράση «κατάλληλου επιπέδου από απόψεως 

ασφάλειας» περιλαμβάνει τις παραμέτρους της εχεμύθειας, της 

αξιοπιστίας, των γνώσεων ή ικανοτήτων για να εκτελεί το μέλος του 

προσωπικού τα συγκεκριμένα καθήκοντα που θα του ανατεθούν. 
  
      (2) Κάθε πρόσωπο το οποίο λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία 

κατά την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος 

Νόμου υποχρεούται να μην την αποκαλύπτει, εκτός - 
  
  (α) με την έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου ή της 

αρχής από το οποίο ή την οποία λήφθηκε η πληροφορία, 

ή 
   
  (β) για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή του 

διεθνούς δικαίου ή του κοινοτικού δικαίου, ή 
   
  (γ) για άλλο υπηρεσιακό σκοπό. 
  
      (3)  Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να 

συμμορφωθεί με το εδάφιο (2) διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε 

περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν 

υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 

χίλιες λίρες ή σε αμφότερες τις ποινές. 
  
 (4) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (3), παράβαση ή παράλειψη 

συμμόρφωσης με το εδάφιο (2) θεωρείται ως παράβαση 

υποχρέωσης ή καθήκοντος δημοσίου υπαλλήλου, για σκοπούς 

εφαρμογής-   
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1 του 1990 

71 του 1991 

211 του 1991 

27(Ι) του 1994 

83(Ι) του 1995 

60(Ι) του 1996 

109(Ι) του 1996 

69(Ι) του 2000 

156(Ι) του 2000 

4(Ι) του 2001 

94(Ι) του 2003 

128(Ι) του 2003 

183(Ι) του 2003 

31(Ι) του 2004 

218(Ι) του 2004 

68(Ι) του 2005 

79(Ι) του 2005 

105(Ι) του 2005 

96(Ι) του 2006. 

 (α) του Μέρους VII – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ του περί 

Δημόσιας Υπηρεσία Νόμου· και  

   

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

11.4.1997 

30.4.2004 

7.4.2006. 

 (β) του Μέρους VI – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  των περί 

Αρχής Λιμένων Κύπρου (΄Οροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) 

Κανονισμών. 

  
      (5)  Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (3), παράβαση ή παράλειψη 

συμμόρφωσης με το εδάφιο (2) από πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται 

ή υπηρετεί στις Δυνάμεις Ασφάλειας της Δημοκρατίας ή στις 

΄Ενοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας θεωρείται ως πειθαρχικό 

παράπτωμα, δυνάμει της ειδικότερης νομοθεσίας που διέπει το 

καθεστώς της εργοδοσίας ή υπηρεσίας του εν λόγω προσώπου. 

 
Αρ. Φακ.:  23.01.113.2007 

ΜΚΝ/ΝΑ  
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