
 
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1997 

 
 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. 

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

Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμους του 1973 

μέχρι 1997 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός 

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμοι 

του 1973 μέχρι 2004. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 19 του 

βασικού Νόμου. 

2.  Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη, των ακόλουθων νέων εδαφίων (4), (5) και (6), 

αμέσως μετά το εδάφιο (3): 
  
  «(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), 

πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

μπορούν να διορίζονται ή να προάγονται από την 

Αρχή όπως και οι πολίτες της Δημοκρατίας 

σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών που 

εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 
  
  (5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6), η 

Αρχή μπορεί να διορίζει σε θέσεις στην υπηρεσία 

της πρόσωπο που δεν είναι Κύπριος πολίτης, 
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εφόσον αυτό είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της 

Δημοκρατίας ή πολίτη κράτους μέλους και έχει τη 

συνήθη διαμονή του στην Κύπρο. 
  
  (6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (4) 

και (5), μόνο πολίτες της Δημοκρατίας μπορούν 

να διορίζονται ή προάγονται από την Αρχή σε 

θέσεις στην υπηρεσία της που καθορίζονται με 

διάταγμα του Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως θέσεις 

που συνεπάγονται άμεση ή έμμεση συμμετοχή 

στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη 

διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων της 

Αρχής.». 
  
Κατάργηση του 

άρθρου 19Α. 
3. Το άρθρο 19Α του βασικού νόμου καταργείται. 

  
Μεταβατική 

διάταξη. 
4.  Οι διατάξεις του άρθρου 19 του βασικού νόμου όπως 

αυτό τροποποιείται με το άρθρο 2 του παρόντος Νόμου, δεν 

επηρεάζουν οποιοδήποτε διορισμό ή προαγωγή που 

πραγματοποιήθηκε δυνάμει του βασικού νόμου και ειδικά του 

άρθρου 19Α αυτού, πριν από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος Νόμου.  
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