
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015        Ν. 85(I)/2015 

85(I)/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1973 ΕΩΣ 2011 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός  

τίτλος. 

     38 του 1973 

     59 του 1977 

     28 του 1979 

   195 του 1986 

     20 του 1987 

     62 του 1987 

   207 του 1988 

   229 του 1989 

  59(Ι) του 1992 

  51(Ι) του 1993 

    2(Ι) του 1997 

136(Ι) του 2002 

134(Ι) του 2004 

164(Ι) του 2004 

  38(Ι) του 2006 

155(Ι) του 2007 

  86(Ι) του 2008 

  94(Ι) του 2008 

    71(Ι) του 2011. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αρχής Λιμένων 

Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 και θα διαβάζεται μαζί 

με τους περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμους του 1973 έως 

2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 

βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί 

της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμοι του 1973 έως 2015. 

 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 2  

του βασικού  

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του ορισμού του όρου «πλοηγός» με τον ακόλουθο 

νέο ορισμό: 
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 «“πλοηγός” σημαίνει πρόσωπο αδειοδοτημένο από την Αρχή ή 

υπάλληλο της Αρχής εξουσιοδοτημένο από την Αρχή που 

αναλαμβάνει να συμβουλεύει τον πλοίαρχο πλοίου κατά τον 

είσπλου ή απόπλου του πλοίου από λιμένα ή/και περιοχή 

λιμένος.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 10  

του βασικού  

νόμου. 

3.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 10 του βασικού νόμου τροποποιείται 

ως ακολούθως:     

  

  (α) Με την αντικατάσταση από την παράγραφο (α) αυτού, της 

λέξης «πλην» (τέταρτη γραμμή), με τη λέξη 

«περιλαμβανομένης». και  

    

  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο (δ): 

    

   «(δ)  να διορίζει, να χορηγεί άδειες σε, και διευθύνει ή/και 

εποπτεύει πλοηγούς και να χορηγεί άδειες σε, και να 

εποπτεύει άλλους απασχολούμενους σε περιοχές 

λιμένων.». 

    

Τροποποίηση  

του άρθρου 10Α  

του βασικού  

νόμου. 

4.  Το άρθρο 10Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

  

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:  
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   «Αρμοδιότητες σχετικά με το λιμένα Λάρνακας και το 

λιμένα Λεμεσού.».  

    

  (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη φράση «το λιμένα 

Λάρνακας και την περιοχή λιμένος Λάρνακας» (δεύτερη 

και τρίτη γραμμή), της φράσης «και το λιμένα Λεμεσού και 

την περιοχή λιμένος Λεμεσού». και 

    

  (γ) με την προσθήκη στην παράγραφο (α) αυτού, αμέσως 

μετά τη λέξη «όπως» (πρώτη γραμμή), της φράσης «,στα 

πλαίσια σύμβασης που συνάπτεται δυνάμει των 

διατάξεων του άρθρου 16Α,». 

   

Τροποποίηση  

του άρθρου 16Α 

του βασικού 

νόμου. 

5.  Το άρθρο 16Α του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

  

  (α) Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού, με τον 

ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο: 

    

   «Παραχώρηση λιμένος Λάρνακας και λιμένος Λεμεσού.». 

    

  (β) με την τροποποίηση της πρώτης παραγράφου αυτού, ως 

ακολούθως: 

    

   (i) με την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «το λιμένα 

Λάρνακας» (τέταρτη γραμμή), της φράσης «και το 

λιμένα Λεμεσού». και 

     

   (ii) με την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «του 

λιμένος Λάρνακας ή του όλου ή μέρους της 
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περιοχής λιμένος Λάρνακας» (έκτη και έβδομη 

γραμμή), της φράσης «ή του λιμένα Λεμεσού ή του 

όλου ή μέρους της περιοχής λιμένος Λεμεσού». και 

     

  (γ) με την προσθήκη, στην πρώτη επιφύλαξη αυτού, αμέσως 

μετά τη φράση «του λιμένος Λάρνακας ή του όλου ή 

μέρους της περιοχής λιμένος Λάρνακας» (τρίτη και 

τέταρτη γραμμή), της φράσης «ή του λιμένος Λεμεσού ή 

του όλου ή μέρους της περιοχής λιμένος Λεμεσού». 

  

Διαγραφή και 

αντικατάσταση  

του άρθρου 25  

του βασικού  

νόμου.  

6.  Το άρθρο 25 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο νέο άρθρο 25:  

  

 «Πληρωτέα 

Δικαιώματα. 

25.  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος 

Νόμου και των προνοιών οποιασδήποτε 

σύμβασης που ήθελε συναφθεί μεταξύ του 

Υπουργικού Συμβουλίου και οποιουδήποτε 

προσώπου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 16Α του παρόντος Νόμου, το 

Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, ύστερα από 

διαβούλευση με την Αρχή και την αρμόδια 

κοινοβουλευτική επιτροπή, να καθορίζει με 

Διατάγματα που δημοσιεύονται στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα εκάστοτε 

πληρωτέα δικαιώματα για τη χρήση των 

λιμένων και/ή των εγκαταστάσεων σε αυτές για 

αγαθά, υπηρεσίες ή διευκολύνσεις που 

παρέχονται από την Αρχή ή άλλους εντός των 

περιοχών λιμένων, ως και τους όρους 
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πληρωμής και τον τρόπο επιβολής και 

είσπραξής τους: 

   

   Νοείται ότι, τέτοια Διατάγματα δύναται να 

καθορίζουν ανώτατα όρια δικαιωμάτων, καθώς 

και διαφορετικά δικαιώματα για διαφορετικές 

περιοχές λιμένων και διαφορετικές κατηγορίες 

πλοίων, επιβατών, ζώων ή αγαθών: 

   

  

 

 

...(Ι) του 2015. 

 Νοείται περαιτέρω ότι, Κανονισμοί που 

έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος άρθρου πριν την ημερομηνία 

έναρξης της ισχύος του περί της Αρχής 

Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 

2015, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις  ότου 

αυτοί καταργηθούν ή τροποποιηθούν.». 

  

Διαγραφή και 

αντικατάσταση  

του άρθρου 25Α 

του βασικού 

νόμου.  

7.  Το άρθρο 25Α του βασικού νόμου διαγράφεται και 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 25Α: 

  

 «Εξαιρέσεις  

από την 

καταβολή 

δικαιωμάτων 

κ.λπ. 

25Α.  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του 

άρθρου 25 του παρόντος Νόμου, σκάφη ή 

πλοία που ανήκουν στην Εθνική Φρουρά ή την 

Αστυνομία Κύπρου ή οι υπηρεσίες των οποίων 

στεγάζονται σε περιοχές ή χώρους λιμένων ή 

σκάφη ή πλοία οποιασδήποτε σημαίας που 

επιχειρούν επ’ ωφελεία της Δημοκρατίας, στο 

πλαίσιο εφαρμογής ή/και δοκιμής εθνικών 

σχεδίων, σχετικά με ανθρωπιστικές 
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επιχειρήσεις Έρευνας – Διάσωσης και 

υποδοχής αμάχων από ζώνη πολεμικών 

επιχειρήσεων, δεν καταβάλλουν στην Αρχή ή 

σε οποιοδήποτε πρόσωπο που συνάπτει 

σύμβαση με το Υπουργικό Συμβούλιο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Α του 

παρόντος Νόμου, οποιασδήποτε μορφής τέλη, 

ενοίκια ή άλλα δικαιώματα για τη χρήση των 

περιοχών αυτών ή των εγκαταστάσεών τους 

για οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή διευκολύνσεις 

που παρέχονται σε αυτά από την Αρχή ή από 

οποιοδήποτε  πρόσωπο που συνάπτει 

σύμβαση με το Υπουργικό Συμβούλιο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Α του 

παρόντος Νόμου.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 30  

του βασικού 

νόμου. 

8.  Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

  

  (α) Με την αντικατάσταση, στον πλαγιότιτλο αυτού, της 

λέξης «Κανονισμών», με τη λέξη «Διαταγμάτων»∙ 

    

  (β) με την αντικατάσταση από το εδάφιο (1) αυτού, της 

εναρκτήριας παραγράφου που αρχίζει με τη φράση   

«(1) Τη εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου» και 

τελειώνει με τη φράση «των κάτωθι σκοπών:» (πρώτη 

μέχρι πέμπτη γραμμή), με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 

    

   «Με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Αρχή 



7 
 

έχει εξουσία, τηρουμένων των προνοιών οποιασδήποτε 

σύμβασης που ήθελε συναφθεί  σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 16Α του παρόντος Νόμου, να 

εκδίδει Διατάγματα, τα οποία να ρυθμίζουν τις  

λειτουργίες σε λιμένα ή περιοχή λιμένος, ειδικότερα δε, 

και χωρίς περιορισμό της γενικότητας της πιο πάνω 

εξουσίας, σε ό,τι αφορά όλους ή μερικούς από τους πιο 

κάτω σκοπούς:»∙  

    

  (γ) με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της 

παραγράφου (ιστ) του εδαφίου (1) αυτού με διπλή τελεία 

και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης 

επιφύλαξης: 

    

      

 

 

85(Ι) του 2015. 

 «Νοείται ότι, Κανονισμοί που 

έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων 

του παρόντος άρθρου πριν την 

ημερομηνία έναρξης της ισχύος του 

περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου 

(Τροποποιητικού) Νόμου του 2015, 

εξακολουθούν να ισχύουν μέχρις ότου 

αυτοί καταργηθούν ή 

τροποποιηθούν.». και 

    

  (δ) με τη διαγραφή των εδαφίων (2) και (3) αυτού. 

  

Τροποποίηση  

του βασικού  

νόμου με την 

αναρίθμηση  

του  

άρθρου 30Α  

9.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αναρίθμηση του άρθρου 

30Α αυτού, σε άρθρο 30Β. 
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αυτού, σε άρθρο 

30Β. 

  

Τροποποίηση  

του βασικού  

νόμου με την 

προσθήκη 

νέου  

άρθρου 30Α. 

10.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 30 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 30Α:  

 

 «Εξουσία  

της Αρχής  

για την 

έκδοση 

Κανονισμών. 

 

30Α. (1) Με την έγκριση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, η Αρχή έχει εξουσία να εκδίδει 

Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των 

διατάξεων του παρόντος Νόμου και την 

άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 

   

   (2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει 

των διατάξεων του παρόντος άρθρου δύναται 

να προνοούν ότι η παράλειψη συμμόρφωσης 

με αυτούς ή με οποιαδήποτε Διατάγματα, 

Γνωστοποιήσεις ή Οδηγίες που εκδίδονται 

δυνάμει αυτών συνιστά αδίκημα και, σε 

περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις 

χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή με ποινή φυλάκισης 

για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) 

έτη ή/και με τις δύο αυτές ποινές.». 

  

Τροποποίηση  

του άρθρου 32 

του βασικού 

νόμου. 

11.  Το άρθρο 32 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
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  (α) με την προσθήκη, στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά 

τη φράση «εις την Αρχήν» (πρώτη γραμμή), της φράσης 

«ή σε πρόσωπο με το οποίο συνάπτεται σύμβαση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Α του 

παρόντος Νόμου»∙ 

    

  (β) με την προσθήκη, στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά 

τη φράση «εις αυτήν» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «ή 

σε πρόσωπο με το οποίο συνάπτεται σύμβαση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Α του 

παρόντος Νόμου». και 

    

  (γ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (6) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (6): 

    

   «(6)  Ανεξαρτήτως των εν τω παρόντι άρθρω 

διαλαμβανομένων διατάξεων, η Αρχή και/ή το πρόσωπο 

με το οποίο έχει συναφθεί σύμβαση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 16Α του παρόντος Νόμου, 

κέκτηνται εξουσίας όπως διεκδικήσουν, μέσω  

δικαστηρίου, οιαδήποτε οφειλόμενα σε αυτούς ποσά 

και/ή έξοδα, ή το υπόλοιπο των οφειλόμενων σε αυτούς 

ποσών και/ή εξόδων, εφόσον το προϊόν προηγηθείσης 

εκποιήσεως δεν επαρκεί για να καλύψει τα οφειλόμενα 

στην Αρχή και/ ή στο πρόσωπο με το οποίο έχει 

συναφθεί σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 16Α του παρόντος Νόμου, ποσά ή/και έξοδα.». 

    

Τροποποίηση  

του βασικού 

νόμου με την 

12.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά το άρθρο 35 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου 35Α: 
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προσθήκη νέου 

άρθρου 35Α. 

  

 «Ειδική 

διάταξη. 

85(Ι) του 2015. 

35Α.   Η ισχύς του περί της Αρχής Λιμένων 

Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2015 δεν 

επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τα εργασιακά 

και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των υπαλλήλων.». 

 

 

 

 

 


