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201(Ι)/2012 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ  

(ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ΝΟΜΟ 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

Κεφ. 184. 

     5 του 1960 

   55 του 1968 

 210 του 1990 

77(Ι) του 2009. 

 

1. Ο  παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο                          

περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 και θα διαβάζεται 

μαζί με τον περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) 

Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 

νόμος»).  

Τροποποίηση του  

άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

2.  Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, 

με το ακόλουθο νέο εδάφιο (1): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«(1)  Όταν φαίνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο 

ότι οι συνθήκες εργοδότησης ή άλλες 

επικρατούσες συνθήκες σε οποιοδήποτε λιμάνι 

ή περισσότερα του ενός λιμάνια μαζί, είναι 

τέτοιες ώστε να καθιστούν απαραίτητη ή 

σκόπιμη τη ρύθμιση της απασχόλησης και 

εργοδότησης των λιμενεργατών / σημειωτών σ΄ 

ένα ή και σε περισσότερα του ενός λιμάνια μαζί 

ή ότι αυτό απαιτεί το δημόσιο συμφέρον, το 

Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να 

εφαρμόζει τις διατάξεις του Νόμου αυτού σ΄ ένα 

ή περισσότερα του ενός λιμάνια μαζί, και 
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έπειτα να ιδρύει αναφορικά με ένα ή 

περισσότερα του ενός λιμάνια μαζί, Συμβούλιο 

που θα φέρει την ονομασία "Συμβούλιο 

Λιμενεργασίας ........" (καταχωρίζοντας το 

όνομα του λιμανιού ή λιμανιών) για το σκοπό 

ρύθμισης των μισθών και των συνθηκών 

απασχόλησης και εργοδότησης των 

λιμενεργατών / σημειωτών στο λιμάνι αυτό ή 

στα λιμάνια αυτά και για την εκτέλεση τέτοιων 

άλλων λειτουργιών αναφορικά με τέτοια 

απασχόληση ή εργοδότηση ως  ήθελε 

καθοριστεί.». και 

  

 (β) με την προσθήκη μετά το εδάφιο (2) αυτού του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

  

 «(3) Οποιεσδήποτε έκτακτες ανάγκες σε 

λιμενεργάτες / σημειωτές σε οποιοδήποτε 

λιμάνι, θα μπορούν να καλύπτονται από 

υφιστάμενους εγγεγραμμένους λιμενεργάτες / 

σημειωτές οποιουδήποτε Συμβουλίου 

Λιμενεργασίας.». 

 

  

 

 

 

 

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.053.226-2012 
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