
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ Άρ. 655 της 31ης Μ Α Ι Ο Υ 1968 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Τμήματος Λιμένων (Ρύθμισις και Μεταδίδασις Εξουσ ιών ) Νόμος 

του 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 55 τοΟ 1968 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΠΕΡΙ 
ΤΗΣ Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Ε Ω Σ Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Ω Ν ΔΥΝΑΜΕΙ ΝΟΜΩΝ 
Ε Ξ Ο Υ Σ Ι Ω Ν Ε Ι Σ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ Ε Ι Σ ΤΟΝ ΔΙΕΥ-

ΘΥΝΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΩΝ ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Τμήματος Λιμένων Συνοπτικός 
(Ρύθμισις και Μεταδίδασις Εξουσ ιών) Νόμος του 1968. τΐ-ιλος. 

2 . Έ ν τώ παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— 

«Διευθυντής» σημαίνει τόν Διευθυντήν του Τμήματος, και περι
λαμβάνει οιονδήποτε λειτουργόν του Τμήματος έξουσιοδοτηθέντα 
έπι τούτω ύπό του Διευθυντού' 

«λιμήν» σημαίνει, έκτος έάν ά λ λ ω ς όρισθή υπό του 'Υπουργικού 
Συμδουλίου διά Διατάγματος δημοσιευομένου έν τη έπισήμω έφη
μερίδι της Δημοκρατίας, λιμένα καθωρισμένον δυνάμει τοΟ περί 
Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμου' 82τοθΐ967. 

«Τμήμα» σημαίνει τό Τμήμα Λιμένων του 'Υπουργείου Συγκο ι 

νωνιών και "Εργων. 

3.—(1) θ ά εξακολούθηση νά υφίσταται έ ν τω Ύπουργε ίω Σ υ γ - Τμημακαΐ 
κοινωνιών καί "Εργων Τμήμα Λιμένων προς τόν σκοπόν τής έπο- Διευθυντής, 
πτείας, διοικήσεως καί ρυθμίσεως τής λειτουργίας τών λιμένων έν 
τή Δημοκρατία καί παντός θέματος σχετιζομένου προς αυτούς, ώς 
και παντός θέματος αναφερομένου εις τήν έμπορικήν ναυτιλίαν καί 
ναυτικούς, συμφώνως προς τάς εκάστοτε έν ίσχύϊ διατάξεις οιουδή
ποτε Νόμου ή διοικητικής πράξεως άναφορικώς προς λιμένας ή προς 
τοιούτο θέμα. 

(2) Ό Διευθυντής εΐναι υπεύθυνος του Τμήματος. 

(527) 
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^Ωραι 
εργασίας, 
άργ(αι. 

Κεφ. 123. 

48 τοΰ 1963. 

Μεταβίβασις 
εξουσιών και 
καθηκόντων. 

Πρώτος 
Πίναξ. 

Τροποποι
ήσεις. 
Κεφ. 184. 
5το0 1960. 
Δεύτερος 
Πίναξ. 

4.—(1) Τηρουμέ\ων των έν τοις εφεξής διατάξεων τοΰ παρόντος 
άρθρου, αϊ ήμέραι και ώραι καθ' ας γραφεία του Τμήματος παρα
μένουσιν ανοικτά δια το κοινόν ή οι λειτουργοί αύτοΰ είναι διαθέσι
μοι προς διεκπεραίωσιν εργασίας καθορίζονται υπό τοΰ 'Υπουργικού 
Συμβουλίου, δια γνωστοποιήσεως αύτοΰ δημοσιευομένης έν τη έπι
σήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας : 

Νοείται δτι ό Διευθυντής δύναται νά έπιτρέψη δπως γραφεία τοΰ 
Τμήματος παραμένωσιν ανοικτά και οϊ λειτουργοί ώσι διαθέσιμοι 
έν αύτοΐς ή άλλαχοΰ προς διεκπεραίωσιν εργασίας είς ετέρας ημέ
ρας και ώρας πλην των άνω οριζομένων, έφ' δσον ήθελε πεισθή δτι 
οϋτω έπιβάλλουσιν αϊ δημόσιαι άνάγκαι ' έν πάση τοιαύτη περιπτώ
σει καταβάλλονται τά ύπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου καθωρισμέ
να τέλη υπερωρίας, ύφ' ους δρους το Ύπουργικόν Συμβούλιον θέλει 
εκάστοτε ορίσει. 

(2) Ύπό τοΰ Τμήματος θά τηρώνται αί ακόλουθοι άργίαι : 
(α) Μεγάλη Παρασκευή κα ι Χριστούγεννα' και 
(β) πάσα έτερα ήμερα καθωρισμένη ώς τραπεζική αργία δυνά

μει τοΰ άρθρου 5 ή 6 τοΰ περϊ Τραπεζικών Αργ ιών Νόμου 
ή ήτις θέλει κηρυχθή ώς ειδική τραπεζική αργία δυνάμει 
τοΰ άρθρου 65 τοΰ περϊ της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου 
Νόμου τοΰ 1963. 

(3) Ή ύπό τών άνω άρθρων τών έν τω έδαφίω (2) μνημονευομένων 
Νόμων χορηγούμενη εξουσία προς καθορισμόν ήμερών τίνων ώς τρα
πεζικών ή ειδικών τραπεζικών αργιών καϊ προς μετάθεσιν της ημε
ρομηνίας πάσης τοιαύτης αργίας περιλαμβάνει και έξουσίαν προς 
καθορισμόν τών τηρητέων ύπό τοΰ Τμήματος αργιών και προς μετά
θεσιν τών ημερομηνιών τούτων. 

5.—(1) Αϊ έξουσίαι και τά καθήκοντα τά όποια περιβέβληται, 
άσκεΐ ή εκτελεί τό Τμήμα Τελωνείων ή ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος 
Τελωνείων ή οιοσδήποτε λειτουργός τοΰ Τμήματος Τελωνείων δυνά
μει τών έν τω Πρώτω Πινάκι εκτιθεμένων Νόμων και δυνάμει οιασ
δήποτε διοικητικής πράξεως δυνάμει αυτών γενομένης, εκδοθείσης, 
τηρούμενης ή τελούσης έν χρήσει θεωρούνται ώς'μεταβιβασθέντα είς 
τό Τμήμα ή τον Διευθυντήν άπό τής 16ης Αυγούστου 1960 και έξακο
λουθοΰσι νά άσκώνται ή έκτελώνται ύπό τοΰ Τμήματος ή τοΰ Διευ
θυντού, οϊ δε έν λόγω Νόμοι και διοικητικαϊ πράξεις ερμηνεύονται 
και εφαρμόζονται αναλόγως : 

(2) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος δημο
σιευομένου έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, νά έ'κδώση 
τοιαύτας παρεμπίπτουσας, επακόλουθους και συμπληρωματικάς δια
τάξεις οΐαι δυνατόν νά είναι άναγκαΐαι ή σκόπιμοι προς τό ν σκοπόν 
τής πλήρους αποτελεσματικότητος πάσης μεταβιβάσεως εξουσιών ή 
καθηκόντων ύπό ή δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, δύναται δέ νά προβή 
εϊς τοιαύτας άναπροσαρμογάς τών Νόμων καϊ διοικητικών πράξεων 
άναφορικώς προς τάς τοιαύτας εξουσίας ή καθήκοντα οϊαι δυνατόν 
νά είναι άναγκαΐαι διά νά καταστή δυνατή ή ύπό τοΰ Τμήματος ή 
τοΰ Διευθυντού άσκησις τών οΰτω μεταβιβαζομένων εξουσιών καϊ 
καθηκόντων : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τω παρόντι διαλαμβανομένων επενεργεί 
ώστε νά αύξηση τάς ούτω μεταβιβαζόμενος εξουσίας. 

6. Ό περϊ Λιμενεργατών (Ρύθμισις Απασχολήσεως) Νόμος ερμη
νεύεται καϊ Ισχύει άπό τής 16ης Αυγούστου 1960 ύπό τάς έν τω Δευ
τέρω Πίνακι εκτιθεμένας τροποποιήσεις. 
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ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 5 (1).) 

1. Ό περί Εκρηκτ ικών 'Υλών Νόμος, Κεφ. 54 
2. Ό περί 'Αποβάθρων Νόμος, Κεφ. 78 
3. Ό περί Μεταφοράς Πραγμάτων διά θαλάσσης Νόμος, Κεφ. 263 
4. Ό περί Πετρελαιοειδών Νόμος Κεφ. 272 
5. Ό περί Ρυθμίσεως Λέμβων Νόμος, Κεφ. 288. 
6. Ό περί 'Επικοινωνίας μετά Σκαφών Νόμος, Κεφ. 289 
7. Ό περί Ξένων Λιποτακτών Νόμος, Κεφ. 290 
8. Ό περί Έκφορτωτικών και Φορτωτικών Δικαιωμάτων Νόμος, 

Κεφ. 291 
9. Ό περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανονισμοί 'Ασφαλείας και 

Ναυτικοί) Νόμος, Κεφ. 292 και Νόμος 38 του 1963 (άναγιγνω
σκόμενος όμου μετά τών Νόμων 45 του 1963 και 46 τοΟ 1963, 
τροποποιηθείς δέ όπό του τελευταίου τούτου) 

10. Ό περί Εμπορικής Ναυτιλίας ('Ασύρματος Τηλεγραφία) Νό
μος, Κεφ. 293 

11. Ό περί Ρυθμίσεως Λιμένων Νόμος, Κεφ. 294 και Νόμοι 28 του 
1961 και 25 του 1966 

12. Ό περί Λοιμοκαθαρτηρίου και Τελωνείων Νόμος, Κεφ. 295 
13. Ό περί Λιμενικών Τελών Νόμος, Κεφ. 296 
14. Ό περί Ναυαγησάντων Επιβατών Νόμος, Κεφ. 297 
15. Ό περί Ναυαγίων Νόμος, Κεφ. 298 
16. Ό περί Τελωνείων (Τέλη Προκυμαίας) Νόμος, Κεφ. 317 (έπα

ναψηφισθείς διά του Νόμου 33 του 1961). 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 6.) 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ( Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ι Σ 
Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Ε Ω Σ ) ΝΟΜΟΥ, ΚΕΦ. 184 ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ 5 ΤΟΥ 1960 

1. "Αρθρον 2 : 
(α) Ό ορισμός του «αχθοφόρου τελωνείου» αντικαθίσταται διά 

του ακολούθου ορισμού έντιθεμένου κατά την προσήκουσαν 
άλφαβητικήν αύτου τάξιν : 

«'αδειούχος αχθοφόρος' σημαίνει παν πρόσωπον τυχόν 
άδειας εκδοθείσης υπό τοΰ Διευθυντού, δυνάμει τών δια
τάξεων του παρόντος Νόμου ή οιουδήποτε Κανονισμού ή 
οιασδήποτε διοικητικής πράξεως εκδοθείσης δυνάμει αύ
του δπως μεταφέρη, και άπασχολούμενον ε'ις το νά μετα
φέρη εντός οιουδήποτε λιμένος, οιαδήποτε πράγματα άμα 
τή εκφορτώσει των έξ οιουδήποτε πλοίου, αεροσκάφους 
ή άλλου σκάφους ε'ις άποβάθραν ή προκυμαίαν, μέχρι της 
παραδόσεως τών πραγμάτων τούτων πέραν του τελωνεια
κού έλεγχου». 

(δ) Έντίθεται κατά την προσήκουσαν άλφαβητικήν αύτου τά
ξιν ό ακόλουθος ορισμός : 

«'Διευθυντής' σημαίνει τόν Διευθυντήν του Τμήματος Λι
μένων και περιλαμβάνει οιονδήποτε λειτουργόν του Τμή
ματος έξουσιοδοτηθέντα έπι τούτω υπό του Διευθυντού \ 


