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Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 92(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΝΟΜΟ 
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός  
τίτλος. 
    Κεφ. 184. 

Α5 του 1960 
55 του 1968 

210 του 1990 
77(Ι) του 2009 

201(Ι) του 2012 
4(I) του 2016. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση 
Απασχόλησης) Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). 

Αντικατάσταση  
του άρθρου 4  
του βασικού  
νόμου.  

2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου  αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο 4: 

 «Σύσταση 
Συμβουλίου. 
 

 
 
 
 
 

    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 
  86(Ι) του 2008 
  94(Ι) του 2008 
 71(Ι) του 2011 

  85(Ι) του 2015 
160(Ι)του 2015 

132(I)του 2016.  

4.-(1) Συμβούλιο που ιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) 
του άρθρου 3, αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) μέλη που 
διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο (τα οποία καλούνται «τα 
διορισμένα μέλη») και τέτοιο αριθμό άλλων μελών (τα οποία καλούνται «τα 
αντιπροσωπευτικά μέλη»), ως ήθελαν οριστεί σε κάθε περίπτωση 
από το Υπουργικό Συμβούλιο, τα οποία υποδεικνύονται από τους 
εργοδότες ή οποιοδήποτε σύνδεσμο ή συνδέσμους αυτών, περι-
λαμβανομένου και του προσώπου με το οποίο συνάπτεται σύμβαση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Α του περί της Αρχής Λιμένων 
Νόμου, όπου αυτό εφαρμόζεται (οι οποίοι καλούνται ως «η εργοδοτική 
πλευρά»), και από τους λιμενεργάτες ή τις εργατικές ενώσεις αυτών (οι 
οποίες καλούνται ως «η πλευρά των λιμενεργατών»)ː 

 Νοείται ότι, τα διορισμένα μέλη τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό 
Συμβούλιο προέρχονται δύο από τη δημόσια υπηρεσία και το τρίτο από 
την Αρχή Λιμένων Κύπρου και τα καθήκοντα της θέσης που κατέχουν 
έχουν συνάφεια με τις δραστηριότητες στα λιμάνια: 

  
 Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση παράλειψης της εργοδοτικής 

πλευράς ή της πλευράς των λιμενεργατών, αντίστοιχα, να υποδείξουν 
αντιπροσωπευτικά μέλη, το Υπουργικό Συμβούλιο  διορίζει ικανά και 
κατάλληλα πρόσωπα ως  αντιπροσωπευτικά μέλη. 

  
 (2)(α) Ο Πρόεδρος, τα δύο διορισμένα μέλη, η εργοδοτική πλευρά και 

η πλευρά των λιμενεργατών κατέχουν δικαίωμα μιας (1) ψήφου έκαστος 
και ο συνολικός αριθμός των ψήφων του Συμβουλίου είναι πέντε. 

  
 (β) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή  πλειοψηφία.   
  

 
 



  (3) Ο Πρόεδρος, τα δύο διορισμένα μέλη και τα αντιπροσωπευτικά 
μέλη  υπηρετούν για τέτοιο χρονικό διάστημα όπως δύναται να καθοριστεί 
από το Υπουργικό Συμβούλιο: 

   
  Νοείται ότι, ο διορισμός οποιουδήποτε από τα διορισμένα μέλη, που 

καθορίζονται στις διατάξεις του εδαφίου (1), δύναται να ανακληθεί, 
οποτεδήποτε, από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται, επίσης, να 
ανακαλεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε αντιπροσωπευτικό μέλος, έπειτα από 
υπόδειξη της πλευράς, από την οποία το μέλος αυτό υποδείχτηκε˙ σε 
κάθε περίπτωση ανάκλησης αντιπροσωπευτικού μέλους, διορίζεται με 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου άλλο τέτοιο μέλος, ύστερα από 
υπόδειξη της πλευράς, από την οποίαν το μέλος αυτό υποδείχθηκε. 

   
  (4) Το Συμβούλιο συνεδριάζει, εφόσον υπάρχει απαρτία και απαρτία 

υπάρχει, όταν κατά την έναρξη και διάρκεια μιας συνεδρίας παρίσταται ο 
Πρόεδρος και δύο αντιπροσωπευτικά μέλη, από την κάθε πλευράː  

   
  Νοείται ότι, σε περίπτωση που τα αντιπροσωπευτικά μέλη κληθούν 

νομότυπα και εμπρόθεσμα στη συνεδρία και δεν παραστούν  εντός μισής 
ώρας από το χρόνο που ορίστηκε για τη συνεδρία, για να υπάρχει η 
απαιτούμενη βάσει των διατάξεων του εδαφίου (4) απαρτία, η συνεδρία, 
αναβάλλεται για την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά τον ίδιο 
χρόνο και τόπο ή σε τέτοια άλλη ημέρα και σε τέτοιο άλλο χρόνο και τόπο, 
όπως ο Πρόεδρος δυνατό να αποφασίσει, και αν στη συνεδρία που 
αναβλήθηκε δεν υπάρξει απαρτία εντός μισής ώρας από το χρόνο που 
ορίστηκε για τη συνεδρία, τα παρόντα μέλη συνιστούν απαρτία. 

  
      (5) Το Συμβούλιο δύναται να εκδίδει εσωτερικούς κανονισμούς για την 

καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου σχετικά με τη 
διαδικασία και τη σύγκληση των συνεδριάσεών του. 

   
     (6)(α) Κατά το χρόνο της υπόδειξης αντιπροσωπευτικού μέλους βάσει 

των διατάξεων του εδαφίου (1) (το οποίο καλείται ως «κύριο 
αντιπροσωπευτικό μέλος»), η εργοδοτική πλευρά ή η πλευρά 
των λιμενεργατών, ανάλογα με την περίπτωση, η οποία 
υποδεικνύει το κύριο αντιπροσωπευτικό μέλος, υποδεικνύει, 
επίσης, για κάθε κύριο αντιπροσωπευτικό μέλος, 
αναπληρωματικό αντιπροσωπευτικό μέλος το οποίο διορίζεται 
από το Υπουργικό Συμβούλιο. 

   
          (β)  Το αναπληρωματικό αντιπροσωπευτικό μέλος παρίσταται σε 

οποιαδήποτε συνεδρίαση του Συμβουλίου, σε κάθε περίπτωση 
κατά την οποία το κύριο αντιπροσωπευτικό μέλος αδυνατεί για 
οποιοδήποτε λόγο κρίνει ο Πρόεδρος ως ικανοποιητικό, να 
παραστεί σε αυτήν, και οποιοδήποτε αναπληρωματικό 
αντιπροσωπευτικό μέλος που παρίσταται σε οποιαδήποτε 
τέτοια συνεδρίαση, θεωρείται ότι είναι κύριο αντιπροσωπευτικό 
μέλος, για το σκοπό της συνεδρίασης αυτής: 

   
  Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία απουσιάζουν όλα 

τα κύρια αντιπροσωπευτικά μέλη, το Συμβούλιο δύναται να 
συνέρχεται και να λαμβάνει αποφάσεις εφόσον υπάρχει 
απαρτία και απαρτία υπάρχει, όταν κατά την έναρξη και  
διάρκεια μιας συνεδρίας παρίσταται ο Πρόεδρος και δύο 
αναπληρωματικά αντιπροσωπευτικά μέλη, από την κάθε 
πλευρά.  

   
                (γ)  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται στα 

αναπληρωματικά αντιπροσωπευτικά μέλη, όπως εφαρμόζονται 
στα κύρια αντιπροσωπευτικά μέλη: 

   
            Νοείται ότι, καμιά διάταξη του παρόντος άρθρου, δεν 

επηρεάζει τις εξουσίες και τα καθήκοντα κύριου αντιπρο-
σωπευτικού μέλους. 

 
  (7) To Συμβούλιο, ανάλογα με τα θέματα που καλείται να μελετήσει, 

δύναται να συστήσει ομάδες εργασίας, να καθορίζει τους όρους εντολής 
τους και να προσκαλεί να συμμετέχουν σε αυτές πρόσωπα τα οποία δεν 
είναι μέλη του και τα οποία κρίνει ότι δύνανται να υποβοηθήσουν το έργο 
του, λόγω της αρμοδιότητας, εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους.». 

 


