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Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο' 
52 του Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
24 του 1967 
17 του 1968 
67 του 1972 
6 του 1973 
Ι του 1975 

s 18 του 1977 
30 του 1979 
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 του 1994. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 
60 του 1988. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού · 
νόμου. 

Αριθμός 52(1) του 1994 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΜΕΧΡΙ 1990 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους του 1967 μέχρι 1994 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμοι του 1967 
μέχρι του 1994. 

«Κεφ. 113. 
9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979 
105 του 1985 
198 του 1986 
19 του 1990. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της 
ακόλουθης επιφύλαξης στον όρο «εργοδοτούμενος»: 

Νοείται ότι ο όρος 'εργοδοτούμενος' περιλαμβάνει και κάθε 
πρόσωπο το οποίο είναι μέτοχος σε ιδιωτική εταιρεία, όπως ο όρος 
αυτός καθορίζεται στον περί Εταιρειών Νόμο, και εργάζεται στην 
εταιρεία αυτή, όχι όμως με βάση σύμβαση εργασίας ή κάτω από 
περιστάσεις από τις οποίες μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης 
εργοδότη και εργοδοτουμένου.». 

3. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (2) του άρθρου .· 6 του βασικού νόμου 
τροποποιείται με τη διαγραφή της άνω τελείας στο τέλος αυτής και την 
προσθήκη των λέξεων «ή η ιδιότητα μέλους επιτροπής ασφάλειας σύμφωνα με 
τον περί Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Νόμο του 1988». 

4. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά το εδάφιο (5), των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

«(6) Η παροχή προειδοποίησης σε εργοδοτούμενο ο οποίος 
απουσιάζει από την εργασία του λόγω ανικανότητας για εργασία 
απαγορεύεται για περίοδο μέχρι έξι μηνών από την πρώτη ημέρα 
της απουσίας του. 

(7) Η περίοδος προειδοποίησης εργοδοτουμένου ο οποίος καθί
σταται ανίκανος για εργασία συνεπεία επαγγελματικού ατυχήματος 
το οποίο επισυμβαίνει κατά τη διάρκεια της προειδοποίησης 
αναστέλλεται. 
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«Περίοδος 
προειδο
ποίησης 
που δίδει 
ο εργοδο
τούμενος. 

(8) Ο όρος 'ανίκανος για εργασία' στα εδάφια (6) και (7) και ο 
όρος 'επαγγελματικό ατύχημα' στο εδάφιο (7) έχουν την έννοια 

41 του 1980 που αποδίδεται σ' αυτούς στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
ί? Γ \lll Ν ό ^ ο υ ζ τ ο υ 1 9 8° έ(°ζ 1993>>· 

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 

218 του 1991 
98(1) του 1992 
64(1) του 1993. 

5. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο 
άρθρο: 

10. Η ελάχιστη περίοδος προειδοποίησης που πρέπει να δίδει ο 
εργοδοτούμενος στον εργοδότη του είναι ως ακολούθως: 

(α) Όταν ο εργοδοτούμενος απασχολήθηκε συνεχώς για 
είκοσι έξι ή περισσότερες εβδομάδες, αλλά για λιγότερες 
από πενήντα δύο, περίοδος μιας εβδομάδας* 

(β) όταν ο εργοδοτούμενος απασχολήθηκε συνεχώς για 
πενήντα δύο ή περισσότερες εβδομάδες, αλλά για λιγό
τερες από διακόσιες εξήντα, περίοδος δύο εβδομάδων και 

(γ) όταν ο εργοδοτούμενος απασχολήθηκε συνεχώς για δια
κόσιες εξήντα ή περισσότερες εβδομάδες, περίοδος τριών 
εβδομάδων.». 

6. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 
μετά τη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (1), της πιο κάτω νέας επιφύλαξης: 

«Νοείται επίσης ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους και των 
αναφερόμενων σ' αυτό διατάξεων του Δεύτερου και του Τέταρτου Πίνακα, 
η απασχόληση εργοδοτουμένου ο οποίος απασχολείται κάθε χρόνο στον 
ίδιο εργοδότη για είκοσι έξι τουλάχιστον εβδομάδες το χρόνο, συνεχόμενες 
ή μη, θεωρείται συνεχής.». 
7. Το άρθρο 20 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως 

μετά την παράγραφο (γ), της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
«(δ) Αν πριν από τον τερματισμό της απασχολήσεως άλλος εργοδότης ο 

οποίος είναι εταιρεία στην οποία ο προηγούμενος εργοδότης είναι 
κύριος μέτοχος ή ασκεί ουσιαστικό έλεγχο προσφέρει στον εργοδο
τούμενο κατάλληλη απασχόληση.». 

8. Ο Δεύτερος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη, μετά το τέλος της επιφύλαξης στην υποπαράγραφο 

(1) της παραγράφου 1 του Μέρους Ι αυτού, της πιο κάτω επιφύλαξης: 
«Νοείται περαιτέρω ότι, για τον υπολογισμό σε εβδομάδες της 

περιόδου απασχολήσεως εργοδοτουμένου που αναφέρεται στην 
τρίτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 16, οι διατάξεις των 
υποπαραγράφων (2)(β)(ϋ)(ϋί) και (ίν) της παραγράφου 1 του 
παρόντος Μέρους δεν εφαρμόζονται.». 

Αντικα
τάσταση 
του άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 20 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του Δεύτερου 
Πίνακα 
του βασικού 
νόμου. 
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(β) Με την αντικατάσταση, από την υποπαράγραφο (2)(α) της παρα
γράφου 1 του Μέρους Ι αυτού, του αριθμού «28» (πρώτη γραμμή) με 
τον αριθμό «24». 

(γ) Με την προσθήκη, στο Μέρος II αυτού, μετά την υποπαράγραφο (στ) 
της παραγράφου (7), της ακόλουθης νέας υποπαραγράφου (ζ) και την 
αναρίθμηση των παραγράφων (ζ) και (η) σε παραγράφους (η) και (θ), 
αντίστοιχα: 

«(ζ) Απουσίας από την εργασία λόγω απασχόλησης στο εξωτερι
κό σε επιχείρηση η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου ή κατά 
κύριο λόγο στον εργοδότη.». 

Τροποποίηση 9. Ο Τέταρτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
του Τέταρτου ^ ^f ε χ η ν α ν τ ι κ α τ α σ τ α σ η α π ο τ η ν υποπαράγραφο (ε) της παραγράφου 1 
του βασικού της τελείας με δύο τελείες και την προσθήκη της πιο κάτω επι
νόμ°υ· φύλαξης: 

«Νοείται ότι, αν η ολική περίοδος συνεχούς απασχόλησης δεν 
αποτελεί ακέραιο αριθμό ετών, οποιοδήποτε υπόλοιπο περιόδου 
απασχόλησης 26 ή περισσότερων εβδομάδων θεωρείται ένα έτος 
απασχόλησης.». 

(β) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 1 αυτού, της πιο 
κάτω παραγράφου: 

«ΙΑ. Προκειμένου περί εργοδοτουμένου που αναφέρεται στην 
επιφύλαξη του όρου ' εργοδοτούμενος' , η πληρωμή την οποία 
δικαιούται είναι ίση με ποσοστό 1% του εβδομαδιαίου ημερο
μισθίου του πολλαπλασιαζόμενου επί 52 και επί τα έτη υπηρε
σίας.», 

(γ) Με την αντικατάσταση της δεύτερης επιφύλαξης της παραγράφου 4 
αυτού με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

«Νοείται ότι κατά τον υπολογισμό της εβδομαδιαίας 
αμοιβής οποιοδήποτε ποσό το οποίο υπερβαίνει το 
τετραπλάσιο του εβδομαδιαίου ποσού των βασικών 
ασφαλιστέων αποδοχών, όπως τούτο εκάστοτε καθορί

4ΐ του 1980 ζεται στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του 
π ίου 1983 1 9 8 ° μ έ χ ρ ι 1 9 9 3 ' δ ε λ α ^ Ρ α ν ε τ α ι υπόψη.». 
7 του 1984 
10 του 1985 
Νότου 1985 
4 του 1987 

199 του 1987 
214 του 1987 
68 του 1988 
96 του 1989 
136 του 1989 
17 του 1990 

218 του 1991 
98(1) του 1992 
64(1) του 1993. 

(δ) Με τη διαγραφή της λέξεως και αριθμού «των £118» από το'τέλος της 
τρίτης επιφύλαξης της παραγράφου 4 αυτού. 

Έναρξη 10. Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει την 1η Ιουλίου 1994 εκτός από τις 
ισχύος παραγράφους (γ) και (δ) του άρθρου 9 των οποίων η ισχύς αρχίζει την 1η 
Ν°όμοΰΡΟντθς Ιανουαρίου 1995. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


