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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αρ. 3710 της  Μ Α Ϊ Ο Υ 2003

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι

Ο  της  στο Επάγγελµα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός)
Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Αρθρο 52 του Συντάγµατος.

 του 2003
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 Κ Α Ι 2002

1. Ο  Νόµος  αναφέρεται ως ο  της  στο Επάγγελµα
του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 και θα διαβάζεται
µαζί µε τους περί της Πρόσβασης στο Επάγγελµα του Οδικού Μεταφορέα
Νόµους του 2001 και 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόµος»)
και ο βασικός νόµος και ο παρών Νόµος θα αναφέρονται µαζί ως οι περί της
Πρόσβασης στο Επάγγελµα του Οδικού Μεταφορέα Νόµοι του 2001 µέχρι 2003.

2. Το άρθρο 9 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη, µετά το
εδάφιο (2), της ακόλουθης επιφύλαξης:

«Νοείται ότι ο Υπουργός µπορεί να ορίσει τριµελή επιτροπή ή τριµελείς
επιτροπές η οποία ή οι οποίες θα αναλάβουν την οργάνωση των εξετάσεων
που προνοούνται δυνάµει των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου
(3) του άρθρου

3. Το άρθρο 24 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την αντικατάσταση
της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) µε την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ):

 οφείλουν, όσον αφορά στην επαγγελµατική επάρκεια, να πληρούν τις
διατάξεις του άρθρου 9 κατά τη χορήγηση της άδειας, νοουµένου ότι
για τους οδικούς µεταφορείς που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρό?
ντος άρθρου η προβλεπόµενη στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του
άρθρου 6 προϋπόθεση της επαγγελµατικής επάρκειας συνίσταται
στην κατοχή των γνώσεων που αντιστοιχούν στο επίπεδο εκπαίδευ?
σης που προβλέπεται στους Κανονισµούς, στα θέµατα που απαριθ?
µούνται  αυτούς και διαπιστώνεται µε υποχρεωτική προφορική
εξέταση».

(129)

τίτλος.

 του 2001.

του  9
του
νόµου.

Τροποποίηση
του άρθρου 24
τον βασικού
νόµου.
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Ο  Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου)
(Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

τίτλος.

 του 2003

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ  ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ)

ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001

 σκοπούς εναρµόνισης µε την Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι?
νοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 24ης Οκτωβρίου
1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδοµένων αυτών (ΕΕ L 281 της  σ. 31).

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) (Τροποποιητικός) Νόµος
του 2003 και θα διαβάζεται µαζί µε τον περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προ?
σωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµο του 2001 (που στο εξής
θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόµος») και ο βασικός νόµος και ο παρών
Νόµος θα αναφέρονται µαζί ως οι περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων Προσωπι?
κού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµοι του 2001 και 2003.

2. Το άρθρο 15 του βασικού νόµου αντικαθίσταται µε το ακόλουθο:

 Τα προσωπικά δεδοµένα δεν αποτελούν αντικείµενο επεξεργα?
σίας από οποιοδήποτε για λόγους προώθησης, πώλησης αγαθών ή παροχής
υπηρεσιών εξ αποστάσεως, εκτός αν το υποκείµενο των δεδοµένων δηλώ?
σει γραπτώς τη συγκατάθεση του στον υπεύθυνο επεξεργασίας.

(2) Υπεύθυνος επεξεργασίας που επιθυµεί να προβεί σε επεξεργασία
προσωπικών δεδοµένων για τους λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (1),
µπορεί να χρησιµοποιήσει για το σκοπό λήψης της συγκατάθεσης του υπο?
κειµένου των δεδοµένων το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του υπό τον
όρο ότι τα δεδοµένα αυτά έχουν ληφθεί από πηγές προσβάσιµες στο

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 24 του βασικού νόµου τροποποιείται µε τη
διαγραφή της παραγράφου (γ) αυτού και τον αναγραµµατισµό των υφιστάµε?
νων παραγράφων (δ) και (ε), σε παραγράφους (γ) και (δ), αντίστοιχα.

4. Το εδάφιο (2) του άρθρου 28 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την
αντικατάσταση του αριθµού «12» (τρίτη γραµµή) µε τον αριθµό

του άρθρου 15
του
νόµου.

Τροποποίηση
του άρθρου 24
του βασικού
νόµου.

Τροποποίηση
του άρθρου 28
του βασικού
νόµου.

 του 2001.
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Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παρο?
χής  Πληροφοριών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Αρθρο 52 του
Συντάγµατος.

«Ειδική
διάταξη.

 του 2003

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΑΩΝ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ  ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996?2002

Η Βουλή των  ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου?
δών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφο?
ριών (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 και θα διαβάζεται µαζί µε τους περί
Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµους του 1996 έως 2002 (που στο εξής θα
αναφέρονται ως «ο βασικός νόµος») και ο βασικός νόµος και ο παρών Νόµος
θα αναφέρονται µαζί ως οι περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµοι του 1996
έως 2003.

2. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη στο τέλος αυτού του
ακόλουθου νέου άρθρου

 Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη στον παρόντα
ή σε οποιοδήποτε άλλο Νόµο ή σε οποιοδήποτε Κανονισµό, για
τους σκοπούς του παρόντος Νόµου και των δυνάµει αυτού εκδο?
θέντων Κανονισµών, και µε επιφύλαξη των όσων αναφέρονται
στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, κλάδος σπουδών, ο οποίος
αναφέρεται σε Πίνακα Γνωστοποίησης του Υπουργού Παιδείας
και Πολιτισµού, η οποία εκδόθηκε δυνάµει του άρθρου 60 των

 1996 περί Σχολών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Νόµων και δηµοσιεύ?
 του 1997  Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας κατά ή µετά τις
 του 1999 12 Απριλίου 2001 και η οποία στο εξής θα αναφέρεται ως η

 στοποίηση' θεωρείται ότι έχει εγγραφεί ως εκπαιδευτικά αξιολο?
γηµένος?πιστοποιηµένος κλάδος σπουδών από την έναρξη του

 έτους, κατά το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση, για
εκπαιδευτική αξιολόγηση?πιστοποίησή του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση αναβολής λήψης απόφασης σε αίτηση
σχολής για κάποιο κλάδο, αυτός θα θεωρείται εκπαιδευτικά αξιολο?

 από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους
στο οποίο ικανοποιήθηκαν όλοι οι όροι που τέθηκαν.

(2) Το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει την
έναρξη της χρονικής περιόδου που ισχύει η εκπαιδευτική αξιολό?
γηση?πιστοποίησή όπως αναφέρεται σε κάθε Γνωστοποίηση, για
την οποία ο αναφερόµενος στο εδάφιο αυτό κλάδος σπουδών θα
θεωρείται ως κλάδος σπουδών εκπαιδευτικά
πιστοποιηµένος για τους σκοπούς του άρθρου 64 των περί Σχο?
λών Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Συνοπτικός
τίτλος.

 του 1996
 του 1998

 2000
 του 2002.

Τροποποίηση
του
νόµου µε την
προσθήκη νέου
άρθρου 17.
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Ο  της ∆ιατήρησης και ∆ιασφάλισης των ∆ικαιωµάτων των Εργοδοτουµένων κατά
τη  Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τµηµάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστά?
σεων  Νόµος του 2003  µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Αρθρο 52 του Συντάγµατος.

τίτλος.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του
νόµου.

 του 2003

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΣΦΑΑΙΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ

ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000

Η Βουλή των  ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί της ∆ιατήρησης και ∆ιασφάλι?
σης των ∆ικαιωµάτων των Εργοδοτουµένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρή?
σεων, Εγκαταστάσεων ή Τµηµάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων (Τροπο?
ποιητικός) 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 Εργοδοτουµέ?
νων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τµηµάτων Επιχει?
ρήσεων ή Εγκαταστάσεων Νόµοι του 2000 και 2003.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόµου τροποποιείται µε την προσθήκη σε αυτό,
στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου ορισµού:

 τεχνικοί ή οργανωτικοί  σηµαίνει τους
λόγους που καθορίζονται στην παράγραφο (γ) του άρθρου 18 των
περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµων του 1967 έως (Αρ. 2)
του 2001».

3. Ο βασικός νόµος τροποποιείται µε την προσθήκη του ακόλουθου νέου
άρθρου 8Α:

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 βασικού
νόµου µε την
προσθήκη νέου
άρθρου 8Α.

 του 2000.

24 του 1967
 1968

67 του 1972
6 του 1973
1 του 1975
18 του 1977
30 του 1979
57 του
82 του 1979
92 του 1979
54 του 1980
12 του 1983
167 του 1987
37 του 1988
18 του 1990

203 του 1990
 του 1994

 (Ι) του 1994
 του 2001

 2001

 του 2002

 του 2002

 του 2002

 του 2002.
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 Το  (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».

του  10
του βασικού
νόµου.

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της  ∆ηµοκρατίας, Λευκωσία.




