
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                       Ν. 163(Ι)/2018 
Αρ. 4679,  19.12.2018                               

Ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται 
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

 
Αριθμός 163(Ι) του 2018 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 
 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο: 
  
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε.: L 263, 
8.10.2015,  
σ. 1. 

«Οδηγία (ΕΕ) 2015/1794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τους 6ης Οκτωβρίου 
2015 που τροποποιεί τις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2008/94/ΕΚ, 
2009/38/ΕΚ και 2002/14/ΕΚ και τις οδηγίες του Συμβουλίου 98/59/ΕΚ και 2001/23/ΕΚ όσον αφορά 
τους ναυτικούς», 

  
 Η  Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 
  106(Ι) του 2011. 
 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Συμβουλίων 
Εργαζομένων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της Σύστασης 
Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων Νόμο του 2011 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της 
Σύστασης Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων Νόμοι του 2011 και 2018.      

  
Τροποποίηση του 
άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου.  

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (6) αυτού. 

  
Τροποποίηση 
άρθρου 19  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο 
(4) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

 «(5) Ένα μέλος ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή του ευρωπαϊκού συμβουλίου 
εργαζομένων ή ο αναπληρωτής του, που είναι μέλος πληρώματος κυπριακού ποντοπόρου 
σκάφους, δικαιούται να συμμετέχει σε συνεδρίαση της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή του 
ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή σε οποιαδήποτε άλλη συνάντηση σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που καθορίζονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 11, σε 
περίπτωση που το εν λόγω μέλος ή ο αναπληρωτής του δε βρίσκεται εν πλω ή σε λιμένα 
κράτους διαφορετικού από εκείνο στο οποίο η ναυτιλιακή εταιρεία έχει την έδρα της, όταν 
πραγματοποιείται η συνεδρίαση· 

  
 (6) Οι συνεδριάσεις, όπου είναι εφικτό, πρέπει να προγραμματίζονται ώστε να 

διευκολύνουν τη συμμετοχή των μελών, ή των αναπληρωτών, που είναι μέλη των πληρωμάτων 
κυπριακών ποντοπόρων σκαφών· 

  
 (7) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα μέλος της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή του 

ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή ο αναπληρωτής του, που είναι μέλος του πληρώματος 
κυπριακού ποντοπόρου σκάφους, δε δύναται να παραστεί στη συνεδρίαση, εξετάζεται η 
δυνατότητα χρησιμοποίησης, εφόσον είναι δυνατόν, νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας.». 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 

Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα 

http://www.mof.gov.cy/gpo
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