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Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 125(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ  ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1973 ΕΩΣ 2016 
 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.: L57, 
3.03.2017,  
σ.1. 

Για σκοπούς εφαρμογής των Άρθρων 16, 17 και 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά 
την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των 
λιμένων,  

  

 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 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμους του 1973 
έως 2016 (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 2021. 
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86(Ι) του 2008 
94(Ι) του 2008 
71(Ι) του 2011 
85(Ι) του 2015 

160(Ι) του 2015 
132(Ι) του 2016. 

 
 
 
  

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού αυτού: 

  

 «“Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352” σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά 
την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των 
λιμένων, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·». 

  

Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη  
του νέου  
άρθρου 26Α. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 26 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

  

 «Σχετική  
αρχή για την 
εφαρμογή 
διατάξεων του 
Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/352. 

26Α. Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ορίζεται ως η 
σχετική αρχή, αναφορικά με το άρθρο 11, παράγραφος 5, το άρθρο 12, 
παράγραφος 3 και το άρθρο 13, παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/352.». 

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη των 
νέων άρθρων  
32Β και 32Γ. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 32Α αυτού, των 
ακόλουθων νέων άρθρων: 
 
 

  

 «Έκδοση 
Διατάγματος.   

32Β. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Διάταγμα, το οποίο 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για τη ρύθμιση της 
διεκπεραίωσης παραπόνων, σχετικών με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/352. 

  

 Ποινικό αδίκημα. 32Γ. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/352, είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση  καταδίκης του, 
υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει  τα δύο (2) έτη ή σε 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες ευρώ (€80.000) ή και 
στις δύο αυτές ποινές.». 

 
 
 

 
 

 
 
 


