
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ THΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ 
------------------   

 
                  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 

134(Ι) του 2004 

38(Ι) του 2006 

15(1) του 2007 

86(Ι) του 2008. 

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

Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008 και θα διαβάζεται 

μαζί με τους περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμους του 1973 μέχρι 

2008 (που στη συνέχεια 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 μέχρι (Αρ. 2) του 2008. 

  

Αντικατάσταση  

του άρθρου 8  

του βασικού  

νόμου. 

2.  Το άρθρο 8 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 

άρθρο: 

  

 «Εκχώρηση  

της 

ενάσκησης 

εξουσιών του 

Συμβουλίου. 

8. Το Συμβούλιο δύναται όπως, με έγγραφη 

εξουσιοδότησή του και κάτω από όρους, εξαιρέσεις και 

επιφυλάξεις που το ίδιο θέτει, να εκχωρεί την ενάσκηση 

οποιασδήποτε, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 10, 

εκτελεστικής φύσεως εξουσίας του, στο Γενικό 

Διευθυντή, ή σε επιτροπές αποτελούμενες από μέλος ή 

μέλη του Συμβουλίου, ή σε μέλη του Συμβουλίου και το 

Γενικό Διευθυντή ή από άλλους υπαλλήλους της Αρχής, 
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για να ασκούν αυτές τις εξουσίες εκ μέρους του 

Συμβουλίου, από την ημερομηνία και για όσο χρονικό 

διάστημα καθορίζεται στην εν λόγω εξουσιοδότηση: 

 

 Νοείται ότι η εκχώρηση της ενάσκησης εξουσίας, 

ως ανωτέρω, δεν επιτρέπεται σε περίπτωση, κατά την 

οποία η ενάσκηση τέτοιας εξουσίας δυνατό να φέρει το 

πρόσωπο, στο οποίο αυτή εκχωρείται, αντιμέτωπο 

προς τα οικονομικά ή άλλα συμφέροντα της Αρχής: 

 

 Νοείται, περαιτέρω, ότι η εκχώρηση της 

ενάσκησης οποιασδήποτε εξουσίας ως ανωτέρω, δεν 

αποκλείει το Συμβούλιο από του να ενασκεί το ίδιο, 

οποτεδήποτε, την εν λόγω εξουσία.». 

 

  

  

 

 

 

 

 

ΜΚΝ/ΓΧ 
23.01.048.239-2007 
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