
       

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 'Η ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 'Η  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000. 

 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

104(Ι)του 2000. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της ∆ιατήρησης 

και ∆ιασφάλισης των ∆ικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη 

Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων 

Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 

και θα διαβάζεται μαζί με τον περί της ∆ιατήρησης και ∆ιασφάλισης 

των ∆ικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση 

Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή 

Εγκαταστάσεων Νόμο του 2000 (που στο εξής θα αναφέρεται ως 

«ο  βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί της ∆ιατήρησης και ∆ιασφάλισης των 

∆ικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση 

Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή 

Εγκαταστάσεων Νόμοι του 2000 και 2003. 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

 

 

 

 
24 του 1967. 

17 του 1968. 

67 του 1972. 

 6 του 1973. 

 1 του 1975. 

18 του 1977. 

30 του 1979. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

σε αυτό, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου 

ορισμού:  

 

 «'οικονομικοί, τεχνικοί ή οργανωτικοί λόγοι' σημαίνει τους λόγους 

που καθορίζονται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 18 των περί 

Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμων του 1967 έως (Αρ. 2) του  

2001». 
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57 του 1979. 

82 του 1979. 

92 του 1979. 

54 του 1980. 

12 του 1983. 

167 του 1987. 

37 του 1988. 

18 του 1990. 

203 του 1990. 

52(Ι) του 1994. 

61 (Ι) του 1994. 

26(Ι) του 2001. 

111(Ι) του 2001 

70(Ι) του 2002 

79(Ι) του 2002 

159(Ι) του 2002 

212(Ι) του 2002. 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την προσθήκη 

νέου άρθρου 8Α. 

3.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη του ακόλουθου 

νέου άρθρου 8Α: 

  

 «Αρμόδιο 

∆ικαστήριο. 
8Α. Αρμόδιο ∆ικαστήριο προς επίλυση διαφορών 

αστικής φύσεως που προκύπτουν από την 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου 

είναι το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 10 του 

βασικού νόμου. 

4.-(1) Το εδάφιο (3) του άρθρου 10 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με τη διαγραφή των λέξεων «υποχρεούται να 

αποζημιώσει τον εργοδοτούμενο» (τρίτη γραμμή) και την 

αντικατάσταση τους με τις λέξεις «ο εργοδοτούμενος δικαιούται σε 

πληρωμή». 

  

      (2) Ο πλαγιότιτλος του άρθρου 10 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη των λέξεων «και πληρωμές λόγω 

πλεονασμού». 
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