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Αριθμός 4674 Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018 985 

      

 
Ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς 

Μεταχείρισης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 134(Ι) του 2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2007 

 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός  
τίτλος. 

98(Ι) του 2003 
13(Ι) του 2007. 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου 
(Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί 
με τους περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς 
Μεταχείρισης) Νόμους του 2003 και 2007 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και 
ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εργοδοτουμένων με Εργασία 
Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμοι του 2003 έως 2018. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική 
σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών τους:  

  
36 (Ι) του 2016 

126 (Ι) του 2016 
172(Ι) του 2017 
173(Ι) του 2017. 

«“Συμβασιούχος Υπαξιωματικός” ή “Σ.ΥΠ.” σημαίνει πρόσωπο που υπηρετεί στο 
Στρατό της Δημοκρατίας με σύμβαση δυνάμει των διατάξεων του περί Στρατού 
της Δημοκρατίας Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών. 

 

 
  

19(Ι) του 2011 
128(Ι) του 2013 

94(Ι) του 2014 
2(Ι) του 2015 

98(Ι) του 2015 
110(Ι) του 2015 

82(Ι) του 2016 
101(Ι) του 2018. 

“Συμβασιούχος Οπλίτης” ή “ΣΥ.ΟΠ.” σημαίνει πρόσωπο που προσλαμβάνεται με 
σύμβαση ως οπλίτης δυνάμει των διατάξεων του περί Στρατού της Δημοκρατίας 
Νόμου ή του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου.». 



  
Τροποποίηση  
του άρθρου 7  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:    

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα 
παράγραφο: 

  
 «(γ) Η ιδιαιτερότητα της υπό εκτέλεση εργασίας, η φύση των καθηκόντων και ο χαρακτήρας 

της απασχόλησης ειδικών τομέων ή/και κατηγοριών εργοδοτουμένων δικαιολογεί την 
ορισμένη χρονική διάρκεια της σύμβασης.». 

  
(β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (στ) του εδαφίου (2) αυτού με την ακόλουθη νέα 

παράγραφο: 
  
 «(στ)   Η  εργοδότηση  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου αφορά συμβάσεις για την 

απασχόληση προσώπων τα οποία για την άσκηση των σχετικών με την εν λόγω 
απασχόληση καθηκόντων τους απαιτείται να έχουν άρτια φυσική και ψυχική 
κατάσταση, καθώς και ακμαίες φυσικές και σωματικές δυνάμεις.». και 

  
(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
 «(2Α)  Η εργοδότηση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την απασχόληση 

Σ.ΥΠ. και ΣΥ.ΟΠ. εμπίπτει στους αντικειμενικούς λόγους που προβλέπονται στις 
παραγράφους (γ) και (στ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου.». 

 

 


