Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 161(Ι)/2018
Αρ. 4679, 19.12.2018
Ο περί Ομαδικών Απολύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 161(Ι) του 2018
Ο ΠΕΡΙ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018
Προοίμιο.

Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τίτλο:

Επίσημη
Εφημερίδα της
Ε.Ε.: L 263,
08.10.2015,
σ. 1.

«Οδηγία (ΕΕ) 2015/1794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 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
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ομαδικών Απολύσεων (Τροποποιητικός) Νόμος
τίτλος.
του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Ομαδικών Απολύσεων Νόμο του 2001 (που στο εξής θα
28(Ι) του 2001. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως
οι περί Ομαδικών Απολύσεων Νόμοι του 2001 και 2018.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου
«αρμόδια αρχή» με την ακόλουθη νέα ερμηνεία:

«“αρμόδια αρχή” σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή τον
Υφυπουργό Ναυτιλίας στην περίπτωση που η ομαδική απόλυση αφορά μέλη πληρώματος
κυπριακών ποντοπόρων σκαφών∙».
Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού.

Τροποποίηση
του άρθρου 6
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη μετά το εδάφιο (1) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(1Α) Όταν η σχεδιαζόμενη ομαδική απόλυση αφορά τα μέλη του πληρώματος
ποντοπόρου σκάφους, ο εργοδότης ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια αρχή του κράτους
της σημαίας που φέρει το σκάφος.»∙

(β)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, των λέξεων «στο εδάφιο (1)» (δεύτερη
γραμμή), με τις λέξεις «στα εδάφια (1) και (1Α)».

