
 

 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                      Ν. 162(Ι)/2018 
Αρ. 4679,  19.12.2018                               

Ο περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση 
Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 162(Ι) του 2018 

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 
 
Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 5 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  
τίτλος. 
104(Ι) του 2000 
  39(Ι) του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των 
Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων 
Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση 
Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων Νόμους του 2000 και 
2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των 
Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή 
Εγκαταστάσεων Νόμοι του 2000 έως 2018.      

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου.  

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

   (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 
   
        «(4) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε μεταβίβαση κυπριακού ποντοπόρου 

σκάφους το οποίο αποτελεί μέρος μεταβίβασης, επιχείρησης, εγκατάστασης ή 
τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης κατά την έννοια των διατάξεων των εδαφίων 
(1), (2) και (3), υπό τον όρο ότι ο εκδοχέας έχει την έδρα του ή η μεταβιβασθείσα 
επιχείρηση, εγκατάσταση, ή το τμήμα επιχείρησης ή εγκατάστασης παραμένει εντός 
του πεδίου εδαφικής εφαρμογής της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.»∙ 

   
   (β) με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
         «(5) Ο παρών Νομός δεν εφαρμόζεται όταν το αντικείμενο της μεταβίβασης 

αποτελείται αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα ποντοπόρα σκάφη.». 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


