
 

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 

ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ 
  

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 

τίτλος. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί  Ειδικού Τέλους επί 

των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμος του 2008. 

  

Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια - 

  

 «απολαβές» σημαίνει τις εκάστοτε απολαβές των λιμενεργατών και 

σημειωτών οι οποίες περιλαμβάνουν το επίδομα βάρδιας, την 

εισφορά των εργοδοτών στο Ταμείο Ετησίων Αδειών των 

λιμενεργατών και των σημειωτών καθώς και την εισφορά των 

εργοδοτών στο Ταμείο Ετησίων Αργιών και της πεντηκοστής τρίτης 

μέχρι της πεντηκοστής έκτης εβδομάδας των λιμενεργατών και 

σημειωτών· 

  

 «αποχωρών λιμενεργάτης ή σημειωτής» σημαίνει λιμενεργάτη ή 

σημειωτή που αποχωρεί οικιοθελώς από την εργασία του κατ΄ 

εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης· 

  

 «δάνειο» σημαίνει το δάνειο το οποίο θα συνάψει η Εταιρεία με 

τραπεζικούς ή άλλους οργανισμούς με σκοπό την αποζημίωση των 

αποχωρούντων λιμενεργατών και σημειωτών Λεμεσού και 

Λάρνακας, κατ΄εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης∙  

  

 «διαχειριστής» σημαίνει το διαχειριστή του ταμείου∙ 

  

 «εργοδότης» σημαίνει κάθε πρόσωπο που εργοδοτεί λιμενεργάτες 

και σημειωτές και περιλαμβάνει τους Συνδέσμους Αδειούχων 

Λιμενικών Αχθοφόρων Λεμεσού και Λάρνακας στην περίπτωση που 

εργοδοτούν οποιοδήποτε λιμενεργάτη και σημειωτή∙ 
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 «Εταιρεία» σημαίνει την εταιρεία με την επωνυμία “Cyprus Seaports 

Operators Ltd” με αρ. μητρώου εγγραφής 33836, της οποίας το 

εγγεγραμμένο γραφείο βρίσκεται στη Λεμεσό, Φραγκλίνου Ρούσβελτ 

172, 3ος όροφος∙ 

  

 

 

 

   Κεφ. 184 

210 του 1990. 

«λιμενεργάτης» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο εγγεγραμμένο στο 

μητρώο των λιμενεργατών δυνάμει του περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση 

και Απασχόληση) Νόμου το οποίο εργοδοτείται στο Λιμενικό Χώρο 

της Λεμεσού και Λάρνακας∙ 

  

 «λιμενεργατικό κόστος» σημαίνει το κόστος των λιμενεργατών και 

σημειωτών∙ 

  

 

 

 

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(I) του 1992 

51(I) του 1993 

  2(I) του 1997 

136(Ι) του 2002 

134(Ι) του 2004 

164(Ι) του 2004 

38(Ι) του 2006 

155(Ι) του 2007. 

«Λιμενικός Χώρος της Λεμεσού και Λάρνακας» είναι ο χώρος που 

καθορίζεται ως τέτοιος από την Αρχή Λιμένων Κύπρου σύμφωνα με 

τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο· 

  

 «Ναυτικός Πράκτορας» σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
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πρόσωπο το οποίο ενεργεί ως αντιπρόσωπος πλοίων, 

πλοιοκτητριών εταιρειών και ναυλωτών πλοίων, όπως επίσης και ως 

ναυλομεσίτης και ως τέτοιος αντιπρόσωπος διενεργεί όλες τις 

πράξεις που έχουν σχέση με τα πιο πάνω πλοία ή τα φορτία που 

μεταφέρονται από αυτά, το οποίο θεωρείται ως ο εργοδότης των 

λιμενεργατών και σημειωτών∙ 

  

 «σημειωτής» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο εγγεγραμμένο στο 

μητρώο των σημειωτών δυνάμει του περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση 

και Απασχόληση) Νόμου το οποίο εργοδοτείται στο Λιμενικό Χώρο 

της Λεμεσού και Λάρνακας ∙ 

  

 «Συλλογική Σύμβαση» σημαίνει τη συμφωνία που έχει 

συνομολογηθεί μεταξύ αφενός των Συντεχνιών των λιμενεργατών 

και σημειωτών και αφετέρου του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων 

Κύπρου στις 31 Μαΐου 2007, υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Συγκοινωνιών και Έργων· 

  

 «ταμείο» σημαίνει το Ταμείο για την Αποπληρωμή του Δανείου για 

την Αποζημίωση των Αποχωρούντων Λιμενεργατών και Σημειωτών, 

που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 4. 

  

Υποχρέωση 

για καταβολή 

ειδικού τέλους. 

 

3. (1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου και 

μέχρι πλήρους αποπληρωμής του δανείου, κάθε  Ναυτικός 

Πράκτορας ή άλλος εργοδότης υποχρεούται εντός τριάντα (30) 

ημερών, αφότου οι απολαβές των λιμενεργατών και σημειωτών 

καθίστανται πληρωτέες, να καταβάλλει στο ταμείο ειδικό τέλος. 

  

     (2) Οι χρεώσεις του λιμενεργατικού κόστους προς τους εκάστοτε 

εργοδότες των λιμενεργατών και σημειωτών για καταβολή του 

ειδικού τέλους θα γίνεται μέσω της Εταιρείας και θα είναι τέτοιες 

ώστε για περίοδο (15) ετών να καλύπτεται το κόστος για εξόφληση 

του δανείου  που θα χρησιμοποιηθεί για την αποζημίωση των 

λιμενεργατών και σημειωτών που θα αποχωρήσουν, την  

πρόσληψη, εκπαίδευση και αμοιβή των νέων λιμενεργατών  και 

σημειωτών με βάση τη Συλλογική Σύμβαση καθώς και για την 
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κάλυψη των διαχειριστικών και άλλων συναφών εξόδων. 

  

     (3) Οι χρεώσεις προς τους εκάστοτε εργοδότες θα γίνονται με 

βάση τα τέλη που περιλαμβάνονται στη Συλλογική Σύμβαση 

επιπλέον 45% (εκτός για το φορτίο που θα είναι υπό διαμετακόμιση 

για το οποίο θα εφαρμόζεται ποσοστό 30%), το οποίο θα 

χρησιμοποιείται για την εξόφληση του δανείου σε δεκαπέντε (15) 

χρόνια. Επιπλέον χρεώνεται ποσοστό 3.5% για τα διαχειριστικά 

έξοδα του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου. 

  

     (4) Οι λιμενεργάτες και σημειωτές, στα πλαίσια της Συλλογικής 

Σύμβασης, συνεχίζουν να εργοδοτούνται από τους εκάστοτε 

εργοδότες ωστόσο, για σκοπούς καλύτερου συντονισμού, εποπτείας 

και ελέγχου η πληρωμή τους θα γίνεται  από την Εταιρεία. 

Ίδρυση 

ταμείου. 

4.  ια τους σκοπούς αποπληρωμής του δανείου ιδρύεται ταμείο με 

την επωνυμία «Ταμείο για την Αποπληρωμή του Δανείου για την 

Αποζημίωση των Αποχωρούντων Λιμενεργατών και Σημειωτών». 

  

Πόροι του 

ταμείου. 

5.  Οι πόροι του ταμείου προέρχονται από  

  

 (α)  Ποσά που εισπράττονται δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος 

Νόμου∙ 

  

 (β)  τόκους ή έσοδα από καταθέσεις· 

  

 (γ)   χρηματικές ποινές πληρωτέες στο ταμείο δυνάμει του άρθρου 

13 παρόντος Νόμου. 

  

Φύλαξη του 

ταμείου. 

6. Το ταμείο βρίσκεται υπό τη φύλαξη του Γενικού Λογιστή της 

Δημοκρατίας. 

  

Διαχειριστής του 

ταμείου. 

 

7.-(1) Ως διαχειριστής του ταμείου ορίζεται η Εταιρεία η οποία τηρεί 

τους αναγκαίους λογαριασμούς και εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις.    
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    (2) Ο διαχειριστής διαχειρίζεται τα οικονομικά του ταμείου και 

αποφασίζει για κάθε θέμα που σχετίζεται με την ύπαρξη και 

λειτουργία του ταμείου. 

  

Έλεγχος του 

ταμείου. 

8. (1) Το ταμείο θα ελέγχεται από τους εγκεκριμένους ελεγκτές του 

διαχειριστή.  

  

     (2) Οι ετήσιοι εξελεγμένοι λογαριασμοί θα υποβάλλονται για 

έγκριση από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων στο Υπουργικό 

Συμβούλιο μαζί με τον απολογισμό για την οικονομική διαχείριση του 

ταμείου. 

  

Αποπληρωμή 

δανείου. 

9.  Ολόκληρο το χρηματικό ποσό που βρίσκεται σε πίστη του 

ταμείου κατά την τελευταία ημέρα κάθε μήνα κατατίθεται στο 

λογαριασμό του Γενικού Λογιστή, ο οποίος θα αποπληρώνει το 

δάνειο που θα συνάψει η Εταιρεία από τις εμπορικές τράπεζες ή 

άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.  

  

Αδικήματα 

και ποινές. 

10.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου 

αναφορικά με θέματα ποινικής ευθύνης προσώπων που κατέχουν ή 

ασκούν οποιοδήποτε αξίωμα, όποιος αρνείται, παραλείπει ή αμελεί 

να καταβάλει το ειδικό τέλος, το οποίο υποχρεούται να καταβάλλει 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι ένοχος 

αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του σε χρηματική 

ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700).  Σε 

περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης του για το ίδιο 

αδίκημα, υπόκειται σε χρηματική  ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις 

χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (€3.400) ή σε φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε αμφότερες τις ποινές, της φυλάκισης 

και της χρηματικής ποινής. 

  

    (2)  Σε περίπτωση καταδίκης οποιουδήποτε προσώπου για 

άρνηση ή παράλειψη ή αμέλεια καταβολής του ειδικού τέλους το 

οποίο υποχρεούται να καταβάλει δυνάμει των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου, επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε άλλη ποινή στην 
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οποία υπόκειται, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει τον 

κατηγορούμενο να καταβάλει στο ταμείο ποσό ίσο με το ποσό 

υπερημερίας που αρνήθηκε ή παρέλειψε ή αμέλησε να καταβάλει, 

καθώς και ένα επιπρόσθετο ποσό, το οποίο να μην υπερβαίνει το 

ποσοστό του δέκα τοις εκατόν του πιο πάνω ποσού και σε 

περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης του για το ίδιο 

αδίκημα, ποσό που να μην υπερβαίνει το ποσοστό του δεκαπέντε 

τοις εκατόν του πιο πάνω ποσού. 

  

    (3)  Οποτεδήποτε αποδεικνύεται ότι αδίκημα που διαπράχθηκε 

από νομικό πρόσωπο, κατά παράβαση των διατάξεων του 

παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον 

παρόντα Νόμο, διαπράχθηκε με  συναίνεση ή συνενοχή ή αμέλεια 

διευθυντή, συμβούλου, γραμματέα ή άλλου αξιωματούχου του 

νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί με 

τέτοια ιδιότητα, τόσο αυτός όσο και το νομικό πρόσωπο είναι ένοχοι 

του αδικήματος και υπόκεινται εις ποινική δίωξη και στις 

προνοούμενες για κάθε περίπτωση ποινές. 

  

Αστική 

αγωγή. 

11.  Οποιαδήποτε ποσά οφειλόμενα δυνάμει του παρόντος Νόμου 

στο ταμείο δύνανται να διεκδικηθούν δικαστικά ως αστικά χρέη 

οφειλόμενα στη Δημοκρατία και χωρίς να αποκλείεται οποιοδήποτε 

άλλο μέτρο, δύνανται να αποτελέσουν ως συμβατικά χρέη το 

αντικείμενο αστικής αγωγής που εγείρεται από το διαχειριστή σε 

συνεργασία με το Γενικό Λογιστή. 

  

Ποινική 

δίωξη. 

 

 

 

8 του 1989. 

12.  Τηρουμένων οποιωνδήποτε οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα 

της Δημοκρατίας,  ποινική δίωξη αδικήματος που  προβλέπεται στον 

παρόντα Νόμο ασκείται από το Γενικό Λογιστή μέσω προσηκόντως 

εξουσιοδοτημένου λειτουργού του τμήματός του, ο οποίος κέκτηται 

τα προσόντα δημοσίου  κατηγόρου και ενεργεί ως τέτοιος σύμφωνα 

με τις διατάξεις του  περί Δημόσιων  Κατηγόρων Νόμου του 1989. 
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Χρηματικές 

ποινές, κλπ. 

καταβάλλονται 

στο ταμείο. 

13. Οι χρηματικές ποινές, τα τέλη και έξοδα που εισπράττονται 

δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καταβάλλονται στο 

ταμείο. 

  

Έκδοση 

Κανονισμών. 

14.  Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς οι 

οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση, για 

την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου. 

  

Καταργήσεις. 

215 του 1988. 

70(Ι) του 2000. 

15.  Με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί  Ειδικού 

Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμος 

του 1988 και ο περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των 

Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμος του 2000 καταργούνται. 

  

Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος  

Νόμου. 

16.  Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού 

Συμβουλίου. 

 

 

 

 

 

 
ΜΚΝ/ΓΧ 
23.01.049.075-2008 
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