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Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 18 του 1990 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΜΕΧΡΙ 1988 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τερματισμού Απασχολή-, 
σεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 και θα διαβάζεται μαζί με τους 
περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους του 1967 μέχρι 1988 (που στο 
εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τερματισμού Απασχο-
λήσεως Νόμοι του 1967 μέχρι 1990. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
στην κατάλληλη αλφαβητική τάξη του πιο κάτω ορισμού: 

«'συντάξιμη ηλικία' σημαίνει τη συντάξιμη ηλικία όπως 
41 του 1980 α υ τ ή ορίζεται στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους 
48 του 1982 ι η θ Λ , Ι Γ Ι Λ Λ 

11 του 1983 τ ο υ 1980 μέχρι 1990·». 
7 του 1984 

10 του 1985 
116 του 1985 

4 του 1987 
199 του 1987 
214 του 1987 
68 του 1988 
96 του 1989 

136 του 1989 
17 του 1990. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των 
λέξεων «ηλικία των 65 ετών» (τελευταία γραμμή) και την αντικατάστασή 
τους με τις λέξεις «συντάξιμη ηλικία». 

4. Τό άρθρο 19 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
νέο άρθρο: 
«Περιπτώσεις 1 9 . — ( 1 ) Εργοδοτούμενος δε δικαιούται σε πληρωμή λόγω 
μη πληρωμής πλεονασμού, αν πριν από την ημερομηνία του τερματισμού 
πλεονασμού. τιΊζ απασχόλησής του συμπλήρωσε τη συντάξιμη ηλικία. 

(2) Όταν η απασχόληση εργοδοτουμένου τερματίζεται 
μέσα στο χρονικό διάστημα των τελευταίων δώδεκα μηνών 
πριν από τη συμπλήρωση της συντάξιμης ηλικίας του, το 
ποσό της πληρωμής λόγω πλεονασμού δυνάμει του παρόντος 
Νόμου μειώνεται κατά ένα δωδέκατο για κάθε συμπληρωμένο 
μήνα της ηλικίας του εργοδοτουμένου που περιλαμβάνεται 
στο εν λόγω χρονικό διάστημα. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

24 του 
17 του 
67 του 
6 του 
1 του 

18 του 
30 του 
57 του 
82 του 
92 του 
54 του 
12 του 

167 του 
37 του 

1967 
1968 
1972 
1973 
1975 
1977 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 
1983 
1987 
1988. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 19 
του βασικού 
νόμου. 
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(3) Ο Υπουργός δύναται με Διάταγμα που δημοσιεύεται 
στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας να διαφοροποιεί 
την ηλικία και το χρονικό διάστημα που αναφέρονται στα 
εδάφια (1) και (2), αντίστοιχα: 

Νοείται ότι ο Υπουργός πριν από την έκδοση τέτοιου 
Διατάγματος συμβουλεύεται το Εργατικό Συμβουλευτικό 
Σώμα.». 

Έναρξη 5. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει στις 2 Απριλίου, 1990. 
ισχύος. 


