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Ό περί Τερματισμοϋ Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμοο τοϋ 
1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρβρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 54 τοΰ 1980 
Ο ΠΕΡΙ ΤΕΡ'/ννΑΤΙΣίΜΟΥΛίΠΑΣΧΟΛΒΣιΕΩΣ 

(ΠΓΡΟίΠΟΠΟΙΗΤΙΊΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 19801 
Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρη.ται ώς ό περί Τερματισμού Άπα Συνοπτικός 

1967 
1968 

_ ._. J972 
«ιό .δασικός νόμος») και ό δασϋκός νόμος και ό παρών Νό!μος θα 6 τοϋ 1973 
αναφέρονται ό'μου ώς οί περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμοι ΐτοθΐ975 
του 1967 εως 1980. ιΛ^]171 

^ 30τοϋ1979 
57τοϋ1979 
82τοϋ1979 
92 τοϋ 1979. 

2. "Ινα άποφευχθή οιαδήποτε άμφιδολία περί την έρμηνείαν του "Αρσις 
ορισμού «Ιέργοδοτούμενος» του άρθρου 2 του δασικού νόμου δια αμφιβολιών 
του παρόντος δηλοΟται δτι είς τον όρισμόν τούτον περιλαμβάνεται άν«Φ°Ρι><ως 
και παν πρόσωπον απασχολούμενο ν μονίμως ή προσωρινώς εις έρμηνείαν τοϋ 
όργανιικήν ή άλλην θέσιν παρ" οιίωδήποτε νομικώ προσώπω δήμο δρισμοϋ 
οίου δικαίου ή παρ' οΊωδή'ποτε όργανισμώ δηιμοσίου δικαίου άνευ «έργοδοτου
•νομικής προσωπι'κότητος, ίδρυομένω προς τό δη<μόσιον συμφέρον. ^ ο ς > > τ ° υ 

τοϋ βασικού 
νόμου. 

3. Τό άρθρον 2 του δασικού νόμου τροποποιείται δια της δια Τροποποίηση 
γραφής του ορισμού «ήμερομίσθιον» και τής αντικαταστάσεως τοϋ άρθρου 2 
αύτου δια του ακολούθου νέου ορισμού: τοΰ βασικοϋ 

« 'ήμερομίσθιον ' περιλαμΙδάνει πάσαν χρηματικήν άντιμισθίαν 
ιέκ τής απασχολήσεως έργοδοτουμένου ή πάν κέρδος έ'κ τής 
τοιαύτης απασχολήσεως οεκτΟκόν χρηματικής αποτιμήσεως ώς 
και τήν ε'ίσφοράν τήν καταδλητέαν εις τό Κεντριικόν Ταμεΐον 
Άδειων, τό ιδρυθέν δυνάμει των περί 'Ετησίων Άδειων μετ' 
Άπολαδών Νόμων του' 1967 εως 1979, εξαιρουμένων δμως έ'κτά 8 τοϋ 1967 
κτων προμηθειών και κατά χάριν (exgratia) πληρωιμών». 25τοΰ 1968 

~ ~< Λ r ν ι Γ Γ 23 τοϋ 1969 
26 τοΰ 1970 
3 4 τ ο ΰ 1 9 7 2 
6 6 τ ο ΰ 1 9 7 2 

5 τ ο ϋ 1 9 7 3 
8 5 τ ο ΰ 1 9 7 9 
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ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 
18 τοΰ 
βασικού 
νόμου. 

ΤροποποΙησις 
τοΰ άρθρου 
25 τοΰ 
βασικού 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ άρθρου 
27 τοΰ 
βασικοΰ 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ Τετάρτου 
ΓΠνακος τοΰ 
βασικοΰ 
νόμου. 

"Εναρξις 
ισχύος. 

4. Τό άρθρον 18 του βασικού νόμου τροποποιείται διά της δια
γραφής των λέξεων «δια λόγους άλλους τών καθοριζομένων έν τη 
πρώτη επιφυλάξει του εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 16» (Ιδευτέρα, τρίτη 
και τετάρτη! γραμμαί) .ι 

5. Τό άρθρον 25 του βασικού νόμου τροττοιτοιεΐται διά της έ'κ 
της παραγράφου (Ιδ) του εδαφίου (2) διαγραφής της λέξεως «δια
δοσίας» (τετάρτη γραμμή) καΐ της αντικαταστάσεως αυτής διά 
τής λέξεως «τριακοσίας». 

6. Τό άρθρον 27 του βασικοΰ νόμου τροποποιείται ως ακολού
θως: 

(α)ι Διά τής έΓκ τοΰ εδαφίου (1) διαγραφής τής λέξεως «δια
ΐκοσίας» (οωΒεικάτη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως 
αυτής διά τής λέξεως «τριακοσίας»" κα! 

(β) διά τής έκ τοΰ ιέίδαφίου (2) διαγραφής τής λέξεως «δια
κοσίας» (πέμπτη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως αυτής 
Ιδιά τής λέξεως «τριακοσίας». 

7. Ό Τέταρτος Πίναξ τοΰ βασικοΰ νόμου τροποποιείται διά τής 
διαγραφής τοΰ ποσοΰ τών «£60», οπουδήποτε τοΰτο απαντάται, εις 
άμφοτέρας τάς επιφυλάξεις τής παραγράφου 4 καΙ τής άντικοπα
στάσεως αύτοΰ διά τοΰ ποσοΰ τών «£84». 

8. Ή 'ισχύς τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται την 6ην 
'Οκτωβρίου, 1980. 


