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Ν. 132(Ι)/2016

132(Ι)/2016
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1973 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2015
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός

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

τίτλος.

Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 και θα διαβάζεται μαζί

38 του 1973

με τους περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμους του 1973 έως

59 του 1977

(Αρ. 2) του 2015 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός

28 του 1979

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

195 του 1986

μαζί ως οι περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμοι του 1973 έως

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

2016.

-294(Ι) του 2008
71(Ι) του 2011
85(Ι) του 2015
160(Ι) του 2015.

Τροποποίηση

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.
(α)

Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού ως
εδαφίου (1).

(β)

με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά
στο εδάφιο (1) αυτού, όπως αυτό έχει αριθμηθεί
σύμφωνα με τα πιο πάνω, του ακόλουθου νέου όρου
και του ορισμού του:

“«ανάδοχος» σημαίνει το πρόσωπο που συνάπτει
σύμβαση με το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 16 Α.”. και

-3(γ)

με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (1) αυτού,
όπως αυτό έχει αριθμηθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω, του
ακόλουθου νέου εδαφίου (2):

«(2) Οπουδήποτε σε οποιοδήποτε νόμο ή Κανονισμούς
ή Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων
του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου οικείου
νόμου,

γίνεται

“παραχωρησιούχο/διαχειριστή”

αναφορά
θα

λογίζεται

σε
ως

αναφορά στον “ανάδοχο”.».

Τροποποίηση

3.

του

προσθήκη, στην πρώτη επιφύλαξη αυτού, αμέσως μετά τη λέξη

άρθρου 25

«αγαθών» (τρίτη γραμμή), της φράσης «και τίθενται σε ισχύ από

του βασικού

την ημερομηνία που καθορίζεται για το σκοπό αυτό, στα

νόμου.

Διατάγματα αυτά».

Τροποποίηση

4.

του

αντικατάσταση της επιφύλαξης αυτού, με την ακόλουθη νέα

άρθρου 30

επιφύλαξη:

του βασικού
νόμου.

Το άρθρο 25 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την

Το άρθρο 30 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την

-4«Νοείται ότι Κανονισμοί που έχουν εκδοθεί
δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου,
πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί
85(Ι) του 2015. της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικού)
Νόμου του 2015, εξακολουθούν να ισχύουν
μέχρις ότου αυτοί καταργηθούν από την Αρχή, η
οποία για τους σκοπούς της επιφύλαξης αυτής
και

μόνο,

κέκτηται

εξουσίας

έκδοσης

Κανονισμών με την έγκριση του Υπουργικού
Συμβουλίου.».

Τροποποίηση

5. Το εδάφιο (2) του άρθρου 30Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται

του

από το ακόλουθο νέο εδάφιο (2):

άρθρου 30Α
του βασικού
νόμου.

«(2)

Παράλειψη

συμμόρφωσης

με

οποιαδήποτε

πρόνοια

Κανονισμού που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 30Α
ή με Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του
άρθρου 30 ή με οποιεσδήποτε Γνωστοποιήσεις ή Οδηγίες που
εκδίδονται δυνάμει των Διαταγμάτων αυτών, συνιστά αδίκημα και,
σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με χρηματική ποινή που δεν

-5υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€80.000) ή με ποινή
φυλάκισης για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή και με
τις δύο αυτές ποινές.».

Τροποποίηση

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά

του βασικού

το άρθρο 30Β αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 30Γ, 30Δ και

νόμου με

30Εː

την προσθήκη
των νέων
άρθρων,
30Γ, 30Δ
και 30Ε.

«Επιβολή

30Γ.-(1). Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων

διοικητικού

30 και 30Α, σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει

προστίμου.

τις

διατάξεις

Κανονισμών
εκδίδονται

του
ή

παρόντος

των

δυνάμει

Νόμου

Διαταγμάτων
αυτού

και

τα

ή

των
οποία

οποιασδήποτε

Γνωστοποίησης ή Οδηγίας εκδίδεται δυνάμει των
Διαταγμάτων, επιβάλλεται, διοικητικό πρόστιμο
μέχρι σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000).

-6(2) Το διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει των
διατάξεων του εδαφίου (1), επιβάλλεται κατόπιν
έκδοσης αιτιολογημένης απόφασης του Γενικού
Διευθυντή
παρασχεθεί

της

Αρχής,

το

αφού

δικαίωμα

προηγουμένως
ακρόασης

στο

επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(3) Tο Συμβούλιο της Αρχής δύναται να
καθορίζει τα ενδεικτικά κριτήρια υπολογισμού του
ύψους του επιβαλλόμενου, δυνάμει των διατάξεων
του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, διοικητικού
προστίμου, χωρίς τούτο να επηρεάζει τη διακριτική
ευχέρεια του Γενικού Διευθυντή της Αρχής, να
αποφασίζει

ελεύθερα

περί

του

ύψους

του

επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, με βάση τα
κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(4)

Ο

ενημερώνει

Γενικός
το

Διευθυντής της Αρχής
συντομότερο

δυνατό

το

επηρεαζόμενο πρόσωπο για την απόφαση τουː

Νοείται ότι, ο Γενικός Διευθυντής δύναται
να εκδίδει μαζί με την απόφασή του, διαταγή με την

-7οποία να απαγορεύει την είσοδο ή την παραμονή
σκάφους στο λιμάνι ή σε περιοχή λιμένος ή την
κατακράτηση σκάφους, οχήματος ή εμπορεύματος
σε σχέση με το οποίο επιβλήθηκε το διοικητικό
πρόστιμο
διοικητικού

μέχρις

ότου

προστίμου

γίνει
ή

πληρωμή

εκδοθεί

του

τραπεζική

εγγύηση προς όφελος της Αρχής, η οποία
εκδίδεται

από

τραπεζικό

ίδρυμα,

το

οποίο

λειτουργεί στη Δημοκρατία, για ποσό ίσο με το
διοικητικό πρόστιμο και υπό όρους τους οποίους
ορίζει ο Γενικός Διευθυντής.

(5) Ο Γενικός Διευθυντής, με την απόφασή του
που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων
(2) και (4) του παρόντος άρθρου, ενημερώνει το
επηρεαζόμενο πρόσωπο για το δικαίωμά του να
καταχωρήσει ιεραρχική προσφυγή δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 30Δ.

Ιεραρχική

30Δ-(1) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό

προσφυγή.

πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2)
του άρθρου 30Γ, δύναται να καταχωρήσει ιεραρχική
προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Αρχής

-8εναντίον της εν λόγω απόφασης του Γενικού
Διευθυντή της Αρχής για επιβολή του διοικητικού
προστίμου και της διαταγής που τυχόν εκδόθηκε
δυνάμει των διατάξεων της επιφύλαξης του εδαφίου
(4) του άρθρου 30Γ, για απαγόρευση εισόδου ή
κατακράτησης πλοίου ή αγαθών ή εμπορεύματος,
εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την
ημέρα κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης.

(2) Το Συμβούλιο της Αρχής εξετάζει την
ιεραρχική προσφυγή το συντομότερο δυνατό και
αφού ακούσει όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ή
τους παραχωρήσει την ευκαιρία να εκφράσουν
γραπτώς τις απόψεις τους, εκδίδει την απόφασή του
δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του
παρόντος άρθρου το αργότερο εντός είκοσι ενός
(21) ημερολογιακών ημερών από την ολοκλήρωση
της ακρόασης της ιεραρχικής προσφυγής.

(3)
εκδώσει

Το Συμβούλιο της Αρχής δύναται να
οποιεσδήποτε

αποφάσεις:

από

τις

ακόλουθες

-9(α)

Να

επικυρώσει

την

προσβαλλόμενη απόφαση, ή

(β)

να ακυρώσει την προσβαλλόμενη
απόφαση, ή

(γ)

να

τροποποιήσει

την

προσβαλλόμενη απόφαση, ή

(δ)

να

εκδώσει

νέα

απόφαση

αντικατάσταση

σε
της

προσβαλλόμενης απόφασης.

(4) Η απόφαση του Συμβουλίου της Αρχής, η
οποία κοινοποιείται στο επηρεαζόμενο πρόσωπο-

(α)

πληροφορεί

το

επηρεαζόμενο

πρόσωπο-

(i)

περί του δικαιώματός του να
προσβάλει την απόφαση με
προσφυγή

στο

Διοικητικό

Δικαστήριο σύμφωνα με τις

- 10 διατάξεις του Άρθρου 146 του
Συντάγματος, και

(ii)

περί των προθεσμιών εντός
των οποίων δύναται να ασκηθεί
το προαναφερόμενο δικαίωμα,
και

(β)

ότι η απόφαση καθίσταται εκτελεστή
με

την

κοινοποίησή

της

στο

επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(5) Σε περίπτωση που το διοικητικό πρόστιμο
που επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου
30Γ, προσβλήθηκε επιτυχώς είτε ενώπιον του
Συμβουλίου της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου είτε ενώπιον του Διοικητικού
Δικαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου
146 του Συντάγματος, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α)

Οι διατάξεις του εδαφίου (6) του
παρόντος άρθρου και οι διατάξεις
του άρθρου 30Ε, δεν εφαρμόζονται

- 11 αναφορικά με διοικητικό πρόστιμο, η
επιβολή ή/και το ύψος του οποίου
κρίθηκαν

άκυρα

είτε

από

το

Συμβούλιο της Αρχής είτε από το
Διοικητικό Δικαστήριο, και

(β)

η Αρχή επιστρέφει οποιοδήποτε
καταβληθέν διοικητικό πρόστιμο, η
επιβολή ή/και το ύψος του οποίου
κρίθηκαν

άκυρα

είτε

από

το

Συμβούλιο της Αρχής είτε από το
Διοικητικό

Δικαστήριο,

στο

πρόσωπο που το είχε καταβάλει.

(6)

Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης

πληρωμής

του

επιβαλλόμενου

κατά
από

το

την

παρόν
Αρχή

άρθρο

διοικητικού

προστίμου, η Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα προς
είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού
χρέους οφειλόμενου προς τη Δημοκρατία.

Επιβάρυνση 30Ε.
σε

Ανεξάρτητα

από

οποιεσδήποτε

άλλες

διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε

- 12 πλοίο.

άλλου νόμου, το διοικητικό πρόστιμο το οποίο
επιβάλλεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου
30Γ, θεωρείται επιβάρυνση πάνω σε πλοίο και
ικανοποιείται

κατά

προτεραιότητα

έναντι

οποιωνδήποτε άλλων πιστωτών, και έπεται της
τελευταίας υποθήκης.».

Τροποποίηση του

7. Το άρθρο 31 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

άρθρου 31 του
βασικού νόμου.

(α)

Με την αντικατάσταση του πλαγιότιτλου αυτού με τον
ακόλουθο νέο πλαγιότιτλο:

«Εξουσία εισόδου σε λιμενική περιοχή, αποθήκες,
σκάφη και οχήματα.». και

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το
ακόλουθο νέο εδάφιο (1):

«(1) Η Αρχή και/ή οι αξιωματούχοι της ή/και πρόσωπα
ειδικά εξουσιοδοτημένα από την Αρχή, δύνανται κατά
την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει των

- 13 διατάξεων του παρόντος Νόμου, να εισέρχονται σε
οποιαδήποτε περιοχή λιμένος ή αποθήκη, σκάφος ή
όχημα το οποίο βρίσκεται μέσα στα όρια λιμένος,
προλιμένος ή περιοχής πλοηγήσεως.».

Έναρξη της

8.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών

ισχύος του

Νόμος, τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην Επίσημη

παρόντος

Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Νόμου.

(2) Το άρθρο 3 λογίζεται ότι άρχισε να ισχύει από την 16ην
Ιουνίου 2015.

