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Κ.Δ.Π. 500/2004

Αριθμός 500
Οι περί Αρχής Αιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί)
Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Αιμένων Κύπρου δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 19(2), των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων του 1973 μέχρι
2004, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, αφ ού κατατέθηκαν στη Βουλή των
Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Κ αταθέσεως στη Βουλή
των Αντιπροσώπων των Κ ανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου
(Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990).
^WJDlflEPl

ΑΡΧ
Η Σ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 2004
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Κανονισμοί με βάση το άρθρο 19(2)
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Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που της

—as*·

παρέχει άρθρο 19(2) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου

Νόμων του 1973 μέχρι 2004 εκδίδει, με την έγκριση του
38 του 1973
59 του 1977 ΥττουρΥ'κού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονισμούς.
28 του 1979
195 του 1986
20 του 1987
62 του 1987
207 του 1988
229 του 1989
59(1) του 1992
51(1) του 1993
2(1) του 1997
του 2004.
Συνοπτικός
τίτλος.
Επίσημη
Εφημερίδα,

Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων)

Παράρτημα
Τρίτο (Ι):·
11.4.1997.

Υπαλλήλων) Κανονισμούς του 1997 (που στο εξής θα

1.

Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί

(Τροποποιητικοί)

Κανονισμοί του 2004 και θα διαβάζονται

μαζί με τους περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας

αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί
κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί
ως οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας
Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 1997 και 2004.
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Τροποποίηση του 2. Ο Κανονισμός 2 των βασικών κανονισμών τροποποιείται
Κανονισ^ου·^·.:■■>.-:.γ^::^-ψ προσθήκη; οτήν κατάλληλη αλφάβητα) <τειρσ,· .τού
των βασικών
,. '
.
.
. ■ '
ακολούθου νέου ορού και του ορισμού του:
κανονισμών.

«Κράτος

μέλο<^ σημαίνει

κράτος

μέλος

της

Ευρωπαϊκής Ένωσης·».

Τροποποίηση του 3. Ο Κανονισμός 11 των βασικών κανονισμών τροποποιείται
Κανονισμού 11
ω ς ακολούθως:
των βασικών
κανονισμών.

(α) Με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου αυτού σε
παράγραφο

(1)

και την τροποποίηση του ως

ακολούθως:

(ί)

Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου
(α)

αυτής

με

την

ακόλουθη

νέα

υποπαράγραφο:

«(α)

Τηρουμένων

των

διατάξεων

της

παραγράφου (2), είναι πολίτης της Δημοκρατίας
ή πολίτης κράτους μέλους ή πρόσωπο που
πληρεί τις προ ϋποθέσεις που καθορί ζονται στο
άρθρο 19(5) του Νόμου:

Νοείται

ότι

αν

δεν

υπάρχει

κατάλληλο

πρόσωπο για διορισμό, που να πληρεί τις πιο
πάνω
ύστερα

προϋποθέσεις,
από

Συμβουλίου, να

το

Συμβούλιο

έγκριση

του

μπορε
ί

Υπουργικού

προβα
ί νει στο διορισμό με

σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, που
δεν θα ξεπερνά τα δύο χρόνια, προσώπου, που
δεν πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές εφόσον με
αυτό το διορισμό κρί νεται από το Συμβούλιο ότι
'"''■'

·

."

:

'' '

έξϋττήρετ
ο ύνταίΌΪ'σκόπόί:της
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(ϋ) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ) αυτής
με την ακόλουθη νέα παράγραφο:
«(δ)

μην

απολύθηκε

προηγούμενα

ή

μην

τερματίστηκαν οι υπηρεσίες του από υπηρεσία
που

υπάγεται

στη

Δημοκρατία

ή

από

οποιανδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημόσιου
δικαίου της Δημοκρατίας

ή της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους·»·

(iii) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (ζ) αυτής
με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

«(ζ)

έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές

του

υποχρεώσεις, στη Δημοκρατία ή στο κράτος του
οποίου κατέχει την υπηκοότητα, όπου τέτοιες
υποχρεώσεις υφίστανται, εκτός αν έχει απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές.».

(β) Με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου
(2):

«(2)

Ανεξάρτητα

από

τις

διατάξεις

της

παραγράφου (1), κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται
σε θέση που

καθορίζεται

με διάταγμα

του

Συμβουλίου που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου
19(6) του. Νόμου.».

Τροττοττοίηση του

4. Ο Κανονισμός 19 των βασικών κανονισμών τροποποιείται

Κανονισμού 19

^ £ Τ η ν α ν τ ι κ α τ α σ τ α σ η ) QJO τέλος της υποπαραγράφου (γ) της

ίων βασικών
Κανονισμών.
:

,

%

.

, ,

■

,

παραγράφου (1) αυτού, της τέλειας με ανω τέλεια και την

 ν·.·  . , προ σθήκη,-ΐΣμέσωςμετά;, της ακόλουθης νέας παραγράφου Λ ,..
(δ):
«(δ) σε περίπτωση θέσης που καθορίζεται με
διάταγμα του Συμβουλίου που αποδίδεται δυνάμει
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του άρθρου 19(β) του Νόμου, είναι Κύπριος
πολίτης.».
Προσθήκη νέου

5. Οι βασικοί κανονισμοί τροποποιούνται με την προσθήκη,

Κανονισμού 59Α.

αμέσως μετά τον Κανονισμό 59, του ακόλουθου νέου
Κανονισμού 59(A):
«Υποχρέωση

59(A).

αναφοράς στο

εκτέλεση των καθηκόντων του, διαπιστώνει ή

Γενικό
Διευθυντή

Υπάλληλος, ο οποίος κατά την

έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει τελεστεί

πράξεων

πράξη διαφθοράς ή δωροδοκίας από άλλο

διαφθοράς ή

υπάλληλο,

δωροδοκίας.

καθηκόντων του, οφείλει να το αναφέρει

κατά

την

εκτέλεση

των

εγγράφως στο Γενικό Διευθυντή, δίδοντας
όλα τα αναγκαία στοιχεία προς υποστήριξη
του ισχυρισμού του.».

