ΠAPAPTHMA ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
υπ’ Αρ. 577 της 27ης ΜΑΙΟΥ 1967
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ I
Ο περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµος του 1967, εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις την
επίσηµον εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συµφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 24 του 1967
ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΩΝ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥ, ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΩΝ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΙΣ
ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙ∆ΡΥΩΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ∆ΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ
ΕΙΣ ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΗΡΥΤΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Μέρος Ι.—ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Συνοπτικός τίτλος.
17 του 1968
67 του 1972
6 του 1973
1 του 1975
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(Ι) του 1994
61(Ι) του 1994
26(I) του 2001
111(I) του 2001
70(Ι) του 2002
79(I) του 2002
159(I) του 2002
212(Ι) του 2002
110(Ι) του 2003
111(Ι) του 2003.

Ερµηνεία.

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Νόµος
του 1967.

2. Εν τω παρόντι Νόµω, εκτός εάν εκ του κειµένου προκύπτη διάφορος έννοια—

2 του 70(Ι) του
2002.
69(Ι) του 2002.

«άδεια για λόγους ανωτέρας βίας» σηµαίνει την άδεια για λόγους ανωτέρας βίας η
οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε τον περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους
Ανωτέρας Βίας Νόµο του 2002·

2 του 70(Ι) του
2002.
69(Ι) του 2002.

«Γονική άδεια» σηµαίνει τη γονική άδεια η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε τον
περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόµο του 2002·

2 του 6 του 1973.
2 του 159(Ι) του
2002.

«∆ικαστήριον Εργατικών ∆ιαφορών» σηµαίνει το δυνάµει του άρθρου 12 των
περί Ετησίων Αδειών Μετ’ Απολαβών Νόµων του 1967 έως 1973 καθιδρυθέν
∆ικαστήριον Εργατικών ∆ιαφορών·

8 του 1967
25 του 1968
23 του 1969
26 του 1970
34 του 1972
66 του 1972
5 του 1973.

Κεφ. 182.

2(α) του 67 του
1972.
2(α) του 17 του
1968.

2 του 52(Ι) του
1994.
Κεφ. 113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990.

«εργατική διαφορά» σηµαίνει οιανδήποτε διαφοράν µεταξύ εργοδοτών και
εργοδοτουµένων ή µεταξύ εργοδοτουµένων και εργοδοτουµένων, εν σχέσει προς
την απασχόλησιν ή την µη απασχόλησιν ή τας συνθήκας απασχολήσεως ή τους
όρους απασχολήσεως οιωνδήποτε προσώπων είτε εργοδοτουµένων υπό του
εργοδότου µετά του οποίου εγείρεται η διαφορά είτε µη·
«Εργατικόν Συµβουλευτικόν Σώµα» σηµαίνει το υπό του Υπουργού καθιδρυθέν
δυνάµει του περί Ωρών Απασχολήσεως Νόµου Σώµα ίνα συµβουλεύη επί
εργατικών ζητηµάτων και συνιστάµενον εκ µελών αντιπροσωπευόντων εργοδότας
και εργοδοτουµένους αντιστοίχως, υπό την προεδρίαν του Υπουργού·
«εργοδοτούµενος» σηµαίνει πρόσωπον εργαζόµενον δι’ έτερον πρόσωπον είτε
δυνάµει συµβάσεως εργασίας ή µαθητείας είτε υπό τοιαύτας περιστάσεις εκ των
οποίων δύναται να συναχθή η ύπαρξις σχέσεως εργοδότου και εργοδοτουµένου, o
δε όρος ‘εργοδότης’ θα ερµηνεύηται αναλόγως και θα περιλαµβάνη την
Κυβέρνησιν της ∆ηµοκρατίας·
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.

2 του 54 του 1980.

Ίνα αποφευχθή οιαδήποτε αµφιβολία περί την ερµηνείαν του ορισµού
«εργοδοτούµενος» του άρθρου 2 του βασικού νόµου διά του παρόντος δηλούται
ότι εις τον ορισµόν τούτον περιλαµβάνεται και παν πρόσωπον απασχολούµενον
µονίµως ή προσωρινώς εις οργανικήν ή άλλην θέσιν παρ’ οιωδήποτε νοµικώ
προσώπω δηµοσίου δικαίου ή παρ’ οιωδήποτε οργανισµώ δηµοσίου δικαίου άνευ
νοµικής προσωπικότητος, ιδρυοµένω προς το δηµόσιον συµφέρον·

3 του 54 του 1980
2(β) του 67 του
1972.
2(β) του 17 του
1968.
8 του 1967
25 του 1968
23 του 1969
26 του 1970
34 του 1972
66 του 1972
5 του 1973
85 του 1979

«ηµεροµίσθιον» περιλαµβάνει πάσαν χρηµατικήν αντιµισθίαν εκ της
απασχολήσεως εργοδοτουµένου ή παν κέρδος εκ της τοιαύτης απασχολήσεως
δεκτικόν χρηµατικής αποτιµήσεως ως και την εισφοράν την καταβλητέαν εις το
Κεντρικόν Ταµείον Αδειών, το ιδρυθέν δυνάµει των περί Ετησίων Αδειών µετ’
Απολαβών Νόµων του 1967 έως 1979, εξαιρουµένων όµως εκτάκτων προµηθειών
και κατά χάριν (ex - gratia) πληρωµών·

«ορισθείσα ηµέρα» σηµαίνει την διά γνωστοποιήσεως, δηµοσιευοµένης εν τη
επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας, ορισθείσαν υπό του Υπουργικού
Συµβουλίου ηµέραν ενάρξεως της υπό εργοδοτών καταβολής εισφορών δυνάµει
του παρόντος Νόµου·
«πληρωµή λόγω πλεονασµού» σηµαίνει πληρωµήν εκ του Ταµείου ή οιανδήποτε
πληρωµήν γενοµένην εν όλω ή εν µέρει, δυνάµει της επιφυλάξεως του εδαφίου (3)
του άρθρου 16, εις εργοδοτούµενον του οποίου η απασχόλησις ετερµατίσθη λόγω
του ότι ούτος ήτο πλεονάζων·
2 του 18 του 1990.
41 του 1980
48 του 1982
11 του 1983
7 του 1984
10 του 1985
116 του 1985

«συντάξιµη ηλικία» σηµαίνει τη συντάξιµη ηλικία όπως αυτή ορίζεται στους περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµους του 1980 µέχρι 1990·
«Ταµείον» σηµαίνει το δυνάµει του άρθρου 24 συσταθέν υπό του Υπουργικού
Συµβουλίου Ταµείον διά πλεονάζον προσωπικόν·
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργόν Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

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

Μέρος ΙΙ.—ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
3 του 92 του 1979.
∆ικαίωµα του
εργοδοτουµένου εις
αποζηµίωσιν επί τω
τερµατισµώ της
απασχολήσεως του.
Πρώτος Πίναξ.

3.—(1) Όταν, κατά ή µετά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος άρθρου, ο
εργοδότης τερµατίζη δι’ οιονδήποτε λόγον άλλον ή των εν τω άρθρω 5
εκτιθεµένων λόγων, την απασχόλησιν εργοδοτουµένου ο οποίος έχει απασχοληθή
συνεχώς υπ’ αυτού επί είκοσι έξ τουλάχιστον εβδοµάδας, ο εργοδοτούµενος
κέκτηται δικαίωµα εις αποζηµίωσιν υπολογιζοµένην συµφώνως προς τον Πρώτον
Πίνακα:
Νοείται ότι ο εργοδότης και ο εργοδοτούµενος δύνανται δι’ εγγράφου συµβάσεως
συναφθείσης κατά τον χρόνον της προσλήψεως του εργοδοτουµένου να
παρατείνωσι την υπό του παρόντος άρθρου προβλεποµένην περίοδον συνεχούς
απασχολήσεως µέχρις ανωτάτου ορίου εκατόν τεσσάρων εβδοµάδων.

2 του 61(Ι) του
1994.

Νοείται περαιτέρω ότι, προκειµένου περί εργοδοτών οι οποίοι απασχολούν πέραν
των δεκαεννέα εργοδοτουµένων, σε περίπτωση κατά την οποία κριθεί ότι ο
τερµατισµός της απασχόλησης του εργοδοτουµένου ήταν έκδηλα παράνοµος ή
παράνοµος και κακόπιστος, τότε το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών δύναται, αν
κατά τη γνώµη του οι περιστάσεις το δικαιολογούν και ο εργοδοτούµενος το έχει
ζητήσει ως θεραπεία, να διατάξει την επαναπρόσληψη του εργοδοτουµένου και
ταυτόχρονα την καταβολή αποζηµίωσης για τη ζηµιά την οποία πράγµατι ο
εργοδοτούµενος υπέστη ως συνέπεια της απόλυσης του, νοουµένου ότι το ποσό
αυτό δε θα υπερβαίνει τα ηµεροµίσθια δώδεκα µηνών.
(2) Η αποζηµίωσις εις την οποίαν δικαιούται ο εργοδοτούµενος συµφώνως προς
το εδάφιον (1) καταβάλλεται υπό του εργοδότου καθ’ ον ποσόν αύτη δεν
υπερβαίνει τα ηµεροµίσθια του εργοδοτουµένου δι’ έν έτος, και εκ του Ταµείου
καθ’ ον ποσόν αύτη υπερβαίνει τα ηµεροµίσθια του εργοδοτουµένου δι’ έν έτος.

Απώλεια
δικαώµατος εις
αποζηµίωσιν.
3 του 18 του 1990.
Απόλυσις µη
παρέχουσα
δικαίωµα εις
αποζηµίωσιν.

4. Εργοδοτούµενος δεν δικαιούται εις αποζηµίωσιν λόγω τερµατισµού της
απασχολήσεώς του δυνάµει του παρόντος Νόµου εάν προ της ηµεροµηνίας του
τερµατισµού της απασχολήσεώς του συνεπλήρωσε την συντάξιµη ηλικία.
5. Τερµατισµός απασχολήσεως δι’ οιονδήποτε των ακολούθων λόγων δεν παρέχει
δικαίωµα εις αποζηµίωσιν:
(α) όταν ο εργοδοτούµενος παραλείπη να εκτελέση την εργασίαν του κατ’
ευλόγως ικανοποιητικόν τρόπον:
Νοείται ότι προσωρινή ανικανότης προς εργασίαν οφειλοµένη εις ασθένειαν,
βλάβην, τοκετόν ή νόσον δεν θεωρείται ως εµπίπτουσα εντός της παραγράφου
ταύτης·
(β) όταν ο εργοδοτούµενος κατέστη πλεονάζων υπό την έννοιαν του Μέρους ΙV.
(γ) όταν ο τερµατισµός οφείληται εις ανωτέραν βίαν, πολεµικήν ενέργειαν,
πολιτικήν εξέγερσιν, θεοµηνίαν ή καταστροφήν των εγκαταστάσεων διά πυρκαϊάς
µη οφειλοµένης εις εσκεµµένην ενέργειαν ή αµέλειαν του εργοδότου·
(δ) όταν η απασχόλησις τερµατίζηται κατά την λήξιν συµβάσεως τακτής
περιόδου, ή λόγω της υπό του εργοδοτουµένου συµπληρώσεως της κανονικής
ηλικίας αφυπηρετήσεως βάσει εθίµου, νόµου, συλλογικής συµφωνίας,
συµβάσεως, κανόνων της εργασίας ή άλλως:

2 του 111(Ι) του
2003.

Νοείται, τηρουµένων των διατάξεων του περί Εργοδοτουµένων µε Εργασία
Ορισµένου Χρόνου (Απαγόρευση ∆υσµενούς Μεταχείρισης) Νόµου του 2003, ότι
όταν το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών θεωρή ότι οιαδήποτε σύµβασις τακτής
περιόδου ή οιαδήποτε σειρά συµβάσεων τακτών περιόδων δέον να θεωρηθώσιν
είτε κεχωρισµένως είτε εν συνδυασµώ ως σύµβασις ακαθορίστου περιόδου, τότε η
τοιαύτη σύµβασις ή η τοιαύτη σειρά συµβάσεων θεωρείται ως µη αποτελούσα
σύµβασιν τακτής περιόδου διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου·
(ε) όταν ο εργοδοτούµενος επιδεικνύη τοιαύτην διαγωγήν ώστε να καθιστά
εαυτόν υποκείµενον εις απόλυσιν άνευ προειδοποιήσεως:
Νοείται ότι όταν ο εργοδότης δεν ασκή το δικαίωµά του προς απόλυσιν εντός
λογικού χρονικού διαστήµατος από του γεγονότος το οποίον του παρέσχε το
δικαίωµα τούτο, θεωρείται ούτος ως εγκαταλείψας το δικαίωµά του να απολύση
τον εργοδοτούµενον·
(στ) άνευ επηρεασµού της γενικότητος της αµέσως προηγουµένης παραγράφου,
τα ακόλουθα δύνανται, µεταξύ άλλων, να αποτελέσωσι λόγον απολύσεως άνευ
προειδοποιήσεως, λαµβανοµένων υπ’ όψιν όλων των περιστατικών της
περιπτώσεως:
(i) διαγωγή εκ µέρους του εργοδοτουµένου η οποία καθιστά σαφές ότι η σχέσις
εργοδότου και εργοδοτουµένου δεν δύναται ευλόγως να αναµένηται όπως
συνεχισθή·
(ii) διάπραξις σοβαρού παραπτώµατος υπό του εργοδοτουµένου εν τη εκτελέσει
των καθηκόντων του·
(iii) διάπραξις ποινικού αδικήµατος υπό του εργοδοτουµένου εν τη εκτελέσει του
καθήκοντός του, άνευ της ρητής ή σιωπηράς συγκαταθέσεως του εργοδότου του·
(iv) απρεπής διαγωγή του εργοδοτουµένου κατά τον χρόνον της εκτελέσεως των
καθηκόντων του·
(v) σοβαρά ή επαναλαµβανοµένη παράβασις ή παραγνώρισις κανόνων της
εργασίας ή άλλων κανόνων εν σχέσει προς την απασχόλησιν.

Βάρος αποδείξεως.
4 του 6 του 1973.

6.—(1) Καθ’ οιανδήποτε ενώπιον του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών
διαδικασίαν ο υπό του εργοδότου τερµατισµός απασχολήσεως του
εργοδοτουµένου τεκµαίρεται, µέχρις αποδείξεως του εναντίου, ως µη γενόµενος
διά τινα των εν τω άρθρω 5 εκτιθεµένων λόγων.
(2) Άνευ επηρεασµού της γενικότητος του αµέσως προηγουµένου εδαφίου τα
ακόλουθα, µεταξύ άλλων, ουδέποτε συνιστώσι βασίµους λόγους διά τον
τερµατισµόν απασχολήσεως:

3 του 52(Ι) του
1994.
60 του 1988.

(α) η ιδιότης µέλους Συντεχνίας ή η συµµετοχή εις συντεχνιακάς δραστηριότητας
εκτός των εργασίµων ωρών ή, τη συγκαταθέσει του εργοδότου, κατά τας
εργασίµους ώρας ή η ιδιότητα µέλους επιτροπής ασφάλειας σύµφωνα µε τον περί
Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Νόµο του 1988·
(β) η επιζήτησις αξιώµατος ως αντιπροσώπου εργατών ή παρούσα ή παρελθούσα
ενέργεια υπό την ιδιότητα ταύτην·

2 του 203 του 1990.

(γ) η καλή τη πίστει υποβολή παραπόνου ή η συµµετοχή εις διαδικασίαν εναντίον
εργοδότου συνεπαγοµένην ισχυριζοµένην παραβίασιν αστικής και ποινικής
φύσεως νόµων ή κανονισµών ή η προσφυγή σε αρµόδια διοικητική αρχή·
(δ) φυλή, χρώµα, φύλον, οικογενειακή κατάστασις, θρησκεία, πολιτικαί απόψεις,
εθνική προέλευσις ή κοινωνική καταγωγή·

(ε) εγκυµοσύνη ή µητρότης.
3 του 70(Ι) του
2002.

Τερµατισµός υπό
του
εργοδοτουµένου.
4 του 6 του 1973.

(στ) Η λήψη γονικής άδειας ή άδειας για λόγους ανωτέρας βίας.

7.—(1) Όταν εργοδοτούµενος νοµίµως τερµατίζη την απασχόλησίν του παρ’
εργοδότη λόγω της διαγωγής του εργοδότου, τότε o τερµατισµός ούτος θεωρείται
ως τερµατισµός υπό του εργοδότου υπό την έννοιαν του άρθρου 3.
(2) Καθ’ οιανδήποτε ενώπιον του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών διαδικασίαν
δυνάµει του παρόντος άρθρου τεκµαίρεται, εις αποδείξεως του εναντίου ότι ο
εργοδοτούµενος δεν ετερµάτισε την απασχόλησιν του νοµίµως.

Πιστοποιητικόν
υπό του εργοδότου.

8.—(1) Εργοδοτούµενος του οποίου η απασχόλησις ετερµατίσθη δι’ οιονδήποτε
λόγον δικαιούται να λάβη, όταν ζητήση τούτο κατά τον χρόνον του τερµατισµού,
πιστοποιητικόν παρά του εργοδότου καθορίζον τας ηµεροµηνίας της
απασχολήσεώς του και το είδος ή τα είδη της εργασίας εις την οποίαν
απησχολήθη.
(2) Ουδέν δυσµενές διά
πιστοποιητικόν τούτο.

τον

εργοδοτούµενον

περιλαµβάνεται

εις

το

Μέρος ΙΙΙ.—ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΙΣ
Περίοδος
προειδοποιήσεως
την οποίαν δίδει
εργοδότης.
4 του 6 του 1973.

9.—(1) Κατά ή µετά την ορισθείσαν ηµέραν η ελαχίστη περίοδος
προειδοποιήσεως η δοθησοµένη υπό του εργοδότου εις τον εργοδοτούµενον είναι
ως ακολούθως:
(α) όταν ο εργοδοτούµενος απησχολήθη συνεχώς δι’ εικοσιέξ ή πλείονας
εβδοµάδας αλλ’ ολιγωτέρας των πεντήκοντα δύο, περίοδος µιάς εβδοµάδος·
(β) όταν ο εργοδοτούµενος απησχολήθη συνεχώς διά πεντήκοντα δύο ή πλείονας
εβδοµάδας αλλ’ ολιγωτέρας των εκατόν τεσσάρων, περίοδος δύο εβδοµάδων·

4 του 92 του 1979.

(γ) όταν ο εργοδοτούµενος απησχολήθη συνεχώς δι’ εκατόν τέσσαρας ή πλείονας
εβδοµάδας αλλ’ ολιγωτέρας των εκατόν πεντήκοντα έξ, περίοδος τεσσάρων
εβδοµάδων·
(δ) όταν ο εργοδοτούµενος απησχολήθη συνεχώς δι’ εκατόν πεντήκοντα έξ ή
πλείονας εβδοµάδας αλλ’ ολιγωτέρας των διακοσίων οκτώ, περίοδος πέντε
εβδοµάδων·

3(α) του 203 του
1990.

(ε) Όταν ο εργοδοτούµενος απασχολήθηκε συνεχώς για διακόσιες οκτώ ή
περισσότερες εβδοµάδες αλλά λιγότερες από διακόσιες πενήντα εννιά εβδοµάδες,
περίοδος έξι εβδοµάδων·
(στ) όταν ο εργοδοτούµενος απασχολήθηκε συνεχώς για διακόσιες εξήντα ή
περισσότερες εβδοµάδες αλλά λιγότερες από τριακόσιες ένδεκα εβδοµάδες,
περίοδος επτά εβδοµάδων·
(ζ) όταν ο εργοδοτούµενος απασχολήθηκε συνεχώς για τριακόσιες δώδεκα ή
περισσότερες εβδοµάδες, περίοδος οκτώ εβδοµάδων:
Νοείται ότι όταν η απασχόλησις ήτο επί δοκιµαστικής βάσεως, ουδεµία
προειδοποίησις απαιτείται εάν κατά την διάρκειαν ή το τέλος της δοκιµαστικής
περιόδου οιονδήποτε µέρος αποφασίση όπως η απασχόλησις µη συνεχισθή:
Νοείται περαιτέρω ότι ουδεµία δοκιµαστική περίοδος θα είναι µακροτέρα των
εκατόν τεσσάρων εβδοµάδων, πάσα δε δοκιµαστική περίοδος µακροτέρα των
εικοσιέξ εβδοµάδων δεν εµπίπτει εντός της παρούσης επιφυλάξεως ειµή δι’
εγγράφου συµφωνίας µεταξύ του εργοδότου και του εργοδοτουµένου γενοµένης

κατά τον χρόνον της ενάρξεως της απασχολήσεως του εργοδοτουµένου.
(2) Εις πάσας τας ενώπιον του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών διαφοράς
δυνάµει του παρόντος άρθρου τεκµαίρεται, µέχρις αποδείξεως του εναντίου, ότι η
απασχόλησις δεν ήτο επί δοκιµαστικής βάσεως.
(3) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω ή των εν τω άρθρω 10 επηρεάζει το δικαίωµα
του εργοδότου ή του εργοδοτουµένου εις µακροτέραν περίοδον προειδοποιήσεως
εάν ούτοι δικαιούνται εις ταύτην δυνάµει εθίµου, νόµου, συλλογικής συµφωνίας,
συµβάσεως ή δι’ άλλον λόγον.
(4) Πάσα πρόνοια εν οιαδήποτε συµβάσει ή άλλη συµφωνία διά προειδοποίησιν
µικροτέραν της υπό του παρόντος άρθρου προνοουµένης είναι άκυρος.
3(β) του 203 του
1990.
4 του 52(Ι) του
1994.

(5) Η προειδοποίηση που δίδεται µε βάση το εδάφιο (1) πρέπει να είναι έγγραφη.
(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 καθίσταται ανίκανος
για εργασία συνεπεία επαγγελµατικού ατυχήµατος το οποίο επισυµβαίνει κατά τη
διάρκεια της προειδοποίησης αναστέλλεται.

41 του 1980
48 του 1982
11 του 1983
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(Ι) του 1992
64(Ι) του 1993.

5 του 52(Ι) του
1994.
5 του 92 του 1979.
Περίοδος
προειδοποίησης
που δίδει ο
εργοδοτούµενος.

(8) Ο όρος ‘ανίκανος για εργασία’ στα εδάφια (6) και (7) και o όρος
‘επαγγελµατικό ατύχηµα’ στο εδάφιο (7) έχουν την έννοια που αποδίδεται σ’
αυτούς στους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµους του 1980 έως 1993.

10. Η ελάχιστη περίοδος προειδοποίησης που πρέπει να δίδει o 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 λιγότερες από διακόσιες εξήντα, περίοδος δύο
εβδοµάδων· και
(γ) όταν ο εργοδοτούµενος απασχολήθηκε συνεχώς για διακόσιες εξήντα ή
περισσότερες εβδοµάδες, περίοδος τριών εβδοµάδων.

Πληρωµή αντί
προειδοποιήσεως
και εγκατάλειψις
του εις προειδοποίησιν
δικαιώµατος.
Τρίτος Πίναξ.

11.—(1) Εργοδότης ο οποίος δίδει προειδοποίησιν εις εργοδοτούµενον έχει το
δικαίωµα να απαιτήση παρά του εργοδοτουµένου όπως ούτος αποδεχθή
πληρωµήν αντί προειδοποιήσεως. Η πληρωµή αύτη υπολογίζεται συµφώνως προς
τας διατάξεις του Τρίτου Πίνακος:
Νοείται ότι όταν εργοδότης ασκή το δυνάµει του παρόντος εδαφίου δικαίωµα

αυτού, ο εργοδοτούµενος θεωρείται, διά τους σκοπούς των Μερών ΙΙ και ΙV, ως
απασχολούµενος µέχρι της λήξεως της περιόδου της προειδοποιήσεως την οποίαν
θα ελάµβανεν εάν δεν είχε λάβει πληρωµήν αντ’ αυτής.
(2) Εργοδοτούµενος εις τον οποίον δίδεται προειδοποίησις υπό του εργοδότου
έχει το δικαίωµα, εάν λάβη προσφοράν νέας απασχολήσεως παρ’ ετέρω εργοδότη
διαρκούσης της περιόδου της προειδοποιήσεως, να εγκαταλείψη την παρά τω
εργοδότη αυτού απασχόλησιν άνευ περαιτέρω προειδοποιήσεως, ίνα αναλάβη την
νέαν απασχόλησιν:
Νοείται ότι όταν εργοδοτούµενος ασκή το δυνάµει του παρόντος εδαφίου
δικαίωµα αυτού, ούτος απόλλυσι το δικαίωµά του προς πληρωµήν διά το
υπόλοιπον της περιόδου της προειδοποιήσεως.
4 του 203 του 1990.
∆ικαίωµα του
εργοδοτουµένου δι’
απουσίας
διαρκούσης της
περιόδου της
προειδοποιήσεως.

∆ιάρκεια και
συνεχές της
απασχολήσεως.
∆εύτερος Πίναξ.

12. Εργοδοτούµενος στον οποίο δόθηκε προειδοποίηση από τον εργοδότη του
δικαιούται, κατά τη διάρκεια των συνηθισµένων ωρών εργασίας και ύστερα από
συµφωνία µε τον εργοδότη του, να απουσιάζει από την εργασία χωρίς απώλεια
των απολαβών του για χρονικό διάστηµα το οποίο να µην υπερβαίνει τις οκτώ
ώρες την εβδοµάδα, για να µπορέσει να αναζητήσει νέα απασχόληση, υπό την
προϋπόθεση ότι το σύνολο των ωρών απουσίας από την ηµεροµηνία της
προειδοποίησης µέχρι τον τερµατισµό της απασχόλησής του δε θα υπερβαίνει τις
40 ώρες.
13. Η διάρκεια της περιόδου απασχολήσεως και το εάν η απασχόλησις υπήρξε
συνεχής ή µη, αποφασίζονται ως εκτίθεται εν τω ∆ευτέρω Πίνακι.

∆ικαιώµατα των
µερών κατά την
διάρκειαν περιόδου
προειδοποιήσεως.
Τρίτος Πίναξ.

14.—(1) Κατά την διάρκειαν περιόδου προειδοποιήσεως, τα δικαιώµατα
αµφοτέρων των µερών διέπονται υπό των διατάξεων του Τρίτου Πίνακος·

∆ικαίωµα
αµφοτέρων των
µερών προς άµεσον
τερµατισµόν.

15. Ουδέν των εν τω παρόντι Μέρει διαλαµβανοµένων επηρεάζει το δικαίωµα του
εργοδότου ή του εργοδοτουµένου να τερµατίση την αναφορικώς προς την
απασχόλησιν µεταξύ των σχέσιν άνευ προειδοποιήσεως, συνεπεία της διαγωγής
οιουδήποτε των µερών.

5 του 203 του 1990.
Έγγραφη
προειδοποίηση σε
περίπτωση
µετάθεσης ή
µεταφοράς
εργοδοτουµένου σε
άλλο εργοδότη.

15Α. Εργοδότης ο οποίος προτίθεται να προβεί σε οποιεσδήποτε πράξεις ή
ενέργειες που θα έχουν ως αποτέλεσµα τη µετάθεση ή µεταφορά εργοδοτούµενού
του σε άλλο εργοδότη, είτε µόνιµα είτε προσωρινά, οφείλει να προειδοποιήσει
εγγράφως και όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα τον εργοδοτούµενο αναφορικά µε τις
εν λόγω προθέσεις του, έστω και αν η µετάθεση ή µεταφορά δε θα συνεπάγεται
αλλαγή των καθηκόντων ή του τόπου εργασίας του εργοδοτουµένου.

(2) Πας όρος εν οιαδήποτε συµβάσει ή άλλη συµφωνία τείνων να περιορίση την
νοµικήν ενέργειαν του παρόντος άρθρου είναι άκυρος.

Μέρος IV.—ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ.
2 και 3 του 1 του
1975.

2. Η ισχύς των διατάξεων του Μέρους ΙV του βασικού νόµου των προνοουσών
περί δικαιώµατος εργοδοτουµένων εις πληρωµήν λόγω πλεονασµού εκ του
Ταµείου αναστέλλεται εν σχέσει προς περιπτώσεις καθ’ ας η απασχόλησις
ετερµατίσθη ή τερµατίζεται µετά την 14ην Ιουλίου 1974.
3. Ο παρών Νόµος ισχύει διαρκούσης της εκρύθµου καταστάσεως και εν πάση
περιπτώσει ουχί πέραν της 31ης ∆εκεµβρίου 1975 ότε και εκπνέει.

2 του 18 του 1977.

Η ισχύς του περί Τερµατισµού Απασχολήσεως (Τροποποιητικού) Νόµου του
1975, ήτις δυνάµει του περί της Προσωρινής Νοµοθεσίας (Παράτασις της Ισχύος)
Νόµου του 1975 και του περί της Προσωρινής Νοµοθεσίας (Παράτασις της
Ισχύος) Νόµου του 1976 παρετάθη µέχρι της 31ης Μαρτίου, 1977, παρατείνεται
µέχρι της 17ης Απριλίου, 1977, περιλαµβανοµένης.

3 του 18 του 1977.

Ουδείς δικαιούται εις πληρωµήν λόγω πλεονασµού εφ’ όσον η απασχόλησις
αυτού ετερµατίσθη µετά την 14ην Ιουλίου, 1974, και προ της 18ης Απριλίου,
1977.

2 του 92 του 1979.

Ουδείς δικαιούται εις πληρωµήν λόγω πλεονασµού εφ’ όσον η απασχόλησις
αυτού ετερµατίσθη µετά την 14ην Ιουλίου, 1974 και προ της 18ης Απριλίου,
1977.

∆ικαίωµα του
εργοδοτουµένου εις
πληρωµήν λόγω
πλεονασµού.
4 του 18 του 1977.
6(α) του 92 του
1979.
Τέταρτος Πίναξ.

16.—(1) Όταν κατά ή µετά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος εδαφίου, η
απασχόλησις εργοδοτουµένου απασχοληθέντος συνεχώς επί εκατόν τέσσαρας
τουλάχιστον εβδοµάδας υπό του αυτού εργοδότου τερµατίζηται λόγω
πλεονασµού, ο εργοδοτούµενος δικαιούται εις πληρωµήν λόγω πλεονασµού εκ
του Ταµείου, υπολογιζοµένην συµφώνως προς τον Τέταρτον Πίνακα:

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, διά ∆ιατάγµατος δηµοσιευθησοµένου εις την
επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, να µειώση τον υπό του παρόντος εδαφίου
καθοριζόµενον αριθµόν εβδοµάδων συνεχούς απασχολήσεως ούτως ώστε να
ληφθώσιν υπ’ όψιν τακτικαί και εποχιακαί διακυµάνσεις εις την απασχόλησιν εξ
οιωδήποτε επαγγέλµατι ή ειδική επιχειρήσει.
2 του 167 του 1987

6 του 52(Ι) του
1994.
2 του 212(Ι) του
2002.

∆εύτερος Πίναξ.
6(β) του 92 του
1979.
5 του 18 του 1977.
Προϋποθέσεις και
τρόπος καταβολής
πληρωµής λόγω
πλεονασµού.

Νοείται περαιτέρω ότι, διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους και των εις το
παρόν Μέρος αναφεροµένων διατάξεων του ∆ευτέρου και του Τετάρτου Πίνακος,
η απασχόλησις λιµενεργάτου, εγγεγραµµένου ή µη, υπό πλειόνων εργοδοτών
λογίζεται ως απασχόλησις υπό ενός και του αυτού εργοδότου.
Νοείται έτι περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους και των
αναφεροµένων σ’ αυτό διάταξεων του ∆εύτερου και του Τέταρτου Πίνακα, η
απασχόληση εργοδοτουµένου, ο οποίος απασχολείται κάθε χρόνο στον ίδιο
εργοδότη και ο ετήσιος µέσος όρος απασχόλησης για όλη την περίοδο
απασχόλησής του στον ίδιο εργοδότη είναι τουλάχιστο δεκαπέντε εβδοµάδες,
θεωρείται συνεχής.
(2) Η διάρκεια της περιόδου απασχολήσεως και το εάν η απασχόλησις υπήρξε
συνεχής ή µη αποφασίζονται, διά τους σκοπούς του εδαφίου (1), συµφώνως προς
τον ∆εύτερον Πίνακα.
Τα εδάφια από (3) έως (7) διαγράφηκαν.
16Α.—(1) Το εις πληρωµήν λόγω πλεονασµού δικαίωµα ήρτηται εκ των διά του
παρόντος άρθρου προνοουµένων προϋποθέσεων, η τοιαύτη δε πληρωµή
ενεργείται, εν όλω ή εν µέρει περιοδικώς ή εφ’ άπαξ, ως εν τω παρόντι άρθρω
προβλέπεται.
(2) Η καταβολή της πληρωµής λόγω πλεονασµού περιοδικώς ενεργείται
αναδροµικώς καθ’ εβδοµάδα δι’ εκάστην ηµέραν διακοπής της απασχολήσεως
του εργοδοτουµένου, η οποία αποτελεί µέρος οιασδήποτε περιόδου διακοπής της
απασχολήσεως αυτού.

Τέταρτος Πίναξ.

(3) Το ηµερήσιον ύψος της πληρωµής λόγω πλεονασµού είναι διά µεν τας πρώτας
είκοσι τέσσαρας ηµέρας της περιόδου διακοπής της απασχολήσεως ίσον προς το
ηµεροµίσθιον του εργοδοτουµένου, ως τούτο υπολογίζεται διά τους σκοπούς του
Τετάρτου Πίνακος, διά δε τας υπολοίπους ηµέρας της τοιαύτης περιόδου ίσον
προς τα εβδοµήκοντα πέντε επί τοις εκατόν του ως είρηται ηµεροµισθίου:
Νοείται ότι το ηµερήσιον ύψος της πληρωµής λόγω πλεονασµού δεν δύναται να
είναι χαµηλότερον του ύψους του επιδόµατος µητρότητος, επιδόµατος ασθενείας,
επιδόµατος ανεργίας ή επιδόµατος σωµατικής βλάβης, εις το οποίον, αναλόγως

106 του 1972
22 του 1974
11 του 1975
32 του 1976
68 του 1976.

της περιπτώσεως, θα εδικαιούτο ο εργοδοτούµενος δυνάµει των περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Νόµων του 1972 έως 1976, εάν αι διατάξεις των ως είρηται Νόµων
δεν απηγόρευον την καταβολήν τοιούτου επιδόµατος διά την αυτήν περίοδον διά
την οποίαν ο εργοδοτούµενος δικαιούται εις πληρωµήν λόγω πλεονασµού.
(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόµου, ουδεµία πληρωµή λόγω
πλεονασµού καταβάλλεται δυνάµει του εδαφίου (2) δι’ οιανδήποτε ηµέραν µετά
την παρέλευσιν πεντήκοντα δύο εβδοµάδων από του σχετικού τερµατισµού της
απασχολήσεως.
(5) Εάν ο εργοδοτούµενος ουδέν ποσόν ή µέρος µόνον του ποσού της πληρωµής
λόγω πλεονασµού έλαβε δυνάµει του εδαφίου (2), ολόκληρον το ποσόν ή το
υπόλοιπον της ως είρηται πληρωµής, αναλόγως της περιπτώσεως, καταβάλλεται
εις τον εργοδοτούµενον εφ’ άπαξ µετά την υπ’ αυτού συµπλήρωσιν δεκατριών
εβδοµάδων συνεχούς απασχολήσεως µετά του αυτού εργοδότου:
Νοείται ότι εάν ο εργοδοτούµενος αναλάβη απασχόλησιν µετά τινος εργοδότου
µετά την συµπλήρωσιν οιασδήποτε περιόδου επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως
δυνάµει σχεδίου εγκεκριµένου υπό του Υπουργού, το δυνάµει του παρόντος
εδαφίου καταβλητέον εφ’ άπαξ ποσόν καταβάλλεται ευθύς µετά την υπ’ αυτού
ανάληψιν της τοιαύτης απασχολήσεως.
(6) Ουδέν ποσόν καταβάλλεται εις τον εργοδοτούµενον δυνάµει του εδαφίου (5)
µετά την παρέλευσιν πεντήκοντα δύο εβδοµάδων από του σχετικού τερµατισµού
της απασχολήσεως, εκτός εάν η εν τω ως είρηται εδαφίω περίοδος των δεκατριών
εβδοµάδων συνεχούς απασχολήσεως ή περίοδος επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως,
αναλόγως της περιπτώσεως, ήρξατο προ της παρελεύσεως των ως είρηται
πεντήκοντα δύο εβδοµάδων.
(7) Η πληρωµή λόγω πλεονασµού εις την οποίαν δικαιούται πρόσωπόν τι διά
πάσαν ηµέραν κατά την οποίαν τούτο τυγχάνει επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως
δυνάµει σχεδίου εγκεκριµένου υπό του Υπουργού, δύναται, κατόπιν οδηγιών του
Υπουργού, να καταβάλληται εις την αρµοδίαν διά την εφαρµογήν του τοιούτου
σχεδίου αρχήν, εφ’ όσον το εις τον εργοδοτούµενον καταβαλλόµενον επίδοµα
εκπαιδεύσεως δυνάµει του ως είρηται σχεδίου είναι ίσον προς ή υψηλότερον του
ποσού της πληρωµής λόγω πλεονασµού.

106 του 1972
22 του 1974
11 του 1975
32 του 1976
68 του 1976.

5 του 18 του 1977.
Έκπτωσις εκ του
δικαιώµατος προς
λήψιν πληρωµής
λόγω πλεονασµού.

(8) ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου «ηµέρα διακοπής της απασχολήσεως»
και «περίοδος διακοπής της απασχολήσεως» κέκτηνται αντιστοίχως τας υπό των
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµων του 1972 έως 1976 αποδοθείσας εις αυτάς
εννοίας:
Νοείται ότι ως ηµέρα διακοπής της απασχολήσεως λογίζεται και οιαδήποτε ηµέρα
απουσίας εκ της εργασίας λόγω µητρότητος η οποία εµπίπτει εις το εν τω εδαφίω
(2) του άρθρου 16 των ως είρηται Νόµων χρονικόν διάστηµα.
16Β.—(1) Πρόσωπόν τι εκπίπτει του δικαιώµατος προς λήψιν πληρωµής λόγω
πλεονασµού δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 16Α διά χρονικόν διάστηµα
µέχρις έξ εβδοµάδων, εάν—
(α) καίτοι εκοινοποιήθη εις αυτό παρά τινος γραφείου ευρέσεως εργασίας ή
ετέρου ανεγνωρισµένου γραφείου, ή παρά τινος εργοδότου ή εκ µέρους αυτού, η
ύπαρξις θέσεως κενωθείσης ή κενωθησοµένης εις κατάλληλόν τινα εργασίαν
αρνήται ή παραλείπη άνευ ευλόγου αιτίας να υποβάλη αίτησιν διά την θέσιν
ταύτην ή αρνήται άνευ ευλόγου αιτίας να αποδεχθή ταύτην προσφερθείσαν εις
αυτόν· ή
(β) αµελή να επωφεληθή ευλόγου τινός ευκαιρίας προς κατάλληλόν τινα
απασχόλησιν· ή
(γ) αρνήται άνευ ευλόγου αιτίας να τύχη επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως δυνάµει
σχεδίου εγκεκριµένου υπό του Υπουργού.

(2) ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου η απασχόλησις δεν λογίζεται
κατάλληλος διά πρόσωπόν τι εάν αύτη είναι—
(α) απασχόλησις εις θέσιν κενωθείσαν συνεπεία στάσεως εργασιών οφειλοµένης
εις εργατικήν τινα διαφοράν·
(β) απασχόλησις εις το σύνηθες αυτού επάγγελµα εν τη περιοχή ένθα το
τελευταίον συνήθως ειργάζετο είτε έναντι αποδοχών κατωτέρων είτε υπό όρους
ολιγώτερον ευνοϊκούς εκείνων ων ηδύνατο ευλόγως να αναµένη ότι θα
απελάµβανε λαµβανοµένων υπ’ όψιν των όρων εργασίας ων συνήθως
απελάµβανεν εις το σύνηθες αυτού επάγγελµα εν τη περιοχή ταύτη ή ων θα
απελάµβανεν εάν εσυνέχιζε την απασχόλησιν αυτού·
(γ) απασχόλησις εις το σύνηθες αυτού επάγγελµα εις οιανδήποτε ετέραν περιοχήν
έναντι αποδοχών κατωτέρων ή υπό όρους ολιγώτερον ευνοϊκούς των τηρουµένων
εν τη περιοχή ταύτη δυνάµει συλλογικής συµβάσεως ή διαιτητικής αποφάσεως εις
το επάγγελµα ή την βιοµηχανίαν ένθα θα απασχοληθή ή, ελλείψει τοιαύτης
συµβάσεως ή αποφάσεως, των υπό καλών εργοδοτών γενικώς ανεγνωρισµένων.
(3) Μετά την πάροδον ευλόγου υπό τας περιστάσεις χρονικού διαστήµατος από
της ηµέρας καθ’ ην πρόσωπόν τι κατέστη άνεργον, απασχόλησίς τις δεν λογίζεται
ακατάλληλος λόγω µόνον του γεγονότος ότι είναι εκτός του συνήθους αυτού
επαγγέλµατος ή εκτός της περιοχής ένθα το τελευταίον συνήθως ειργάζετο, εάν
πρόκειται περί απασχολήσεως έναντι αποδοχών ουχί κατωτέρων, και υπό όρους
ουχί ολιγώτερον ευνοϊκούς των καθορισθέντων δυνάµει συλλογικής συµβάσεως ή
διαιτητικής αποφάσεως εις το επάγγελµα ή την βιοµηχανίαν ένθα θα απασχοληθή
ή, ελλείψει τοιαύτης συµβάσεως ή αποφάσεως, των υπό καλών εργοδοτών
γενικώς ανεγνωρισµένων.
7 του 92 του 1979.
Επιφύλαξις
υφισταµένων
δικαιωµάτων.

Τέταρτος Πίναξ.

17. Όταν λόγω πλεονασµού, ως ούτος καθορίζεται εν τω άρθρω 18,
εργοδοτούµενος δικαιούται εις οιανδήποτε άµεσον πληρωµήν λόγω πλεονασµού,
χορήγηµα ·λόγω απολύσεως, φιλοδώρηµα ή οιανδήποτε άλλην πληρωµήν
χορηγουµένην εν σχέσει προς την απασχόλησίν του παρ’ εργοδότη, είτε το
δικαίωµα τούτο υφίσταται λόγω εθίµου, νόµου, συλλογικής συµφωνίας,
συµβάσεως είτε δι’ άλλον λόγον, ο εργοδοτούµενος λαµβάνει:
(α) εκ του Ταµείου το ποσόν της πληρωµής λόγω πλεονασµού το οποίον
δικαιούται συµφώνως προς τον Τέταρτον Πίνακα· και
(β) παρά του εργοδότου, ή εξ οιουδήποτε ταµείου ή άλλης διευθετήσεως
λειτουργούσης διά λογαριασµόν του εργοδότου, το ποσόν κατά το οποίον η παρά
του εργοδότου ή διά λογαριασµόν αυτού πληρωµή τυχόν υπερβαίνει το ποσόν της
πληρωµής εκ του Ταµείου:
Νοείται ότι διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οιαδήποτε εισφορά γενοµένη
υπό του εργοδοτουµένου έναντι της πληρωµής εις την οποίαν ούτος δικαιούται
παρά του εργοδότου ή εξ οιουδήποτε ταµείου ή άλλης διευθετήσεως
λειτουργούσης διά λογαριασµόν του εργοδότου, ως και οιοσδήποτε τόκος επί
τοιαύτης εισφοράς, δεν υπολογίζονται:
Νοείται περαιτέρω ότι διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οιαδήποτε
πληρωµή εκ ταµείου προνοίας δεν υπολογίζεται.

Πότε
εργοδοτούµενος
είναι πλεονάζων.
4 του 6 του 1973.
4 του 54 του 1980.

18. ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, εργοδοτούµενος είναι πλεονάζων
όταν η απασχόλησίς του ετερµατίσθη—
(α) διότι ο εργοδότης έπαυσεν ή προτίθεται να παύση να διεξάγη την επιχείρησιν
εν τη οποία ο εργοδοτούµενος απησχολείτο· ή
(β) διότι ο εργοδότης έπαυσεν ή προτίθεται να παύση να διεξάγη επιχείρησιν εις
τον τόπον όπου ο εργοδοτούµενος απησχολείτο:

Νοείται ότι το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών δυνατόν να αποφασίση ότι
αλλαγή του τόπου απασχολήσεως δεν προκαλεί πλεονασµόν όταν, κατά την
γνώµην του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών, είναι λογικόν ως προς τον
εργοδοτούµενον ο οποίος διεκδικεί πληρωµήν λόγω πλεονασµού να αναµένηται
όπως ο εργοδοτούµενος ούτος συνεχίση την απασχόλησίν του εις τον νέον τόπον
απασχολήσεως· ή
(γ) ένεκα οιουδήποτε των ακολούθων άλλων λόγων σχετιζοµένων προς την
λειτουργίαν της επιχειρήσεως:
(i) εκσυγχρονισµού, µηχανοποιήσεως ή οιασδήποτε άλλης αλλαγής εις τας
µεθόδους παραγωγής ή οργανώσεως η οποία ελαττώνει τον αριθµόν των
αναγκαιούντων εργοδοτουµένων·
(ii) αλλαγών εις τα προϊόντα ή εις τας µεθόδους παραγωγής ή εις τας
αναγκαιούσας ειδικότητας των εργοδοτουµένων·
(iii) καταργήσεως τµηµάτων·
(iv) δυσκολιών εις την τοποθέτησιν προϊόντων εις την αγοράν ή πιστωτικών
δυσκολιών·
(v) ελλείψεως παραγγελιών ή πρώτων υλών·
(vi) σπάνεως µέσων παραγωγής· και
(vii) περιορισµού του όγκου της εργασίας ή της επιχειρήσεως.
4 του 18 του 1990.
Περιπτώσεις µη
πληρωµής λόγω
πλεονασµού.

19.—(1) Εργοδοτούµενος δε δικαιούται σε πληρωµή λόγω πλεονασµού, αν πριν
από την ηµεροµηνία του τερµατισµού της 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.
(3) Ο Υπουργός δύναται µε ∆ιάταγµα που δηµοσιεύεται στην επίσηµη εφηµερίδα
της ∆ηµοκρατίας 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 ∆ιατάγµατος συµβουλεύεται
το Εργατικό Συµβουλευτικό Σώµα.

Περιπτώσεις µη
πληρωµής λόγω
πλεονασµού.
2 του 37 του 1988.

20. Εργοδοτούµενος δεν δικαιούται εις πληρωµήν λόγω πλεονασµού—
(α) εάν προ του τερµατισµού της απασχολήσεως ο εργοδότης προσφέρη άλλην
κατάλληλον απασχόλησιν αντ’ αυτής ο δε εργοδοτούµενος παραλόγως αρνήται
την προσφοράν ταύτην.
(β) αποκλειστικώς λόγω τερµατισµού της συµβάσεως απασχολήσεως συνεπεία
αλλαγής εργοδότου, όταν ο νέος εργοδότης ανανεώνη την υφισταµένην σύµβασιν
απασχολήσεως:
Νοείται ότι το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών δύναται να χορηγήση πληρωµήν
λόγω πλεονασµού δυνάµει του άρθρου 16 του παρόντος Νόµου, όταν ο
εργοδοτούµενος δυνηθή να αποδείξη εύλογον αιτίαν, την οποίαν το ∆ικαστήριο
Εργατικών ∆ιαφορών ήθελε θεωρήσει ικανοποιητικήν, διά την µη αποδοχήν της
προσφοράς ανανεώσεως της συµβάσεως απασχολήσεως υπό του νέου εργοδότου.

6 του 203 του 1990.
Κεφ. 113
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990.

(γ) Αν ο εργοδότης του είναι εταιρεία εγγεγραµµένη µε βάση τον περί Εταιρειών
Νόµο και τον µεταθέτει σε κατάλληλη απασχόληση σε άλλη εταιρεία η οποία
είναι συνδεδεµένη µε την εταιρεία στην οποία απασχολείται:

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δύο εταιρείες θεωρούνται
‘συνδεδεµένες εταιρείες’ αν η µια είναι θυγατρική της άλλης ή αν και οι δύο
εταιρείες είναι θυγατρικές τρίτης εταιρείας· ο όρος ‘θυγατρική εταιρεία’ έχει την
έννοια που αποδίδεται σ’ αυτόν από το άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόµου.
Κεφ. 113
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990.
7 του 52(Ι) του
1994.

6 του 18 του 1977.
Αναπαλλο-τρίωτου
πληρωµής λόγω
πλεονασµού.

Κεφ. 6.
11 του 1965.
Προειδοποίησις
πλεονασµού εις τον
Υπουργόν.
7 του 203 του 1990

(δ) Αν πριν από τον τερµατισµό της απασχολήσεως άλλος εργοδότης o οποίος
είναι εταιρεία στην οποία ο προηγούµενος εργοδότης είναι κύριος µέτοχος ή
ασκεί ουσιαστικό έλεγχο προσφέρει στον εργοδοτούµενο κατάλληλη
απασχόληση.
20Α—(1) Πάσα εκχώρησις ή επιβάρυνσις πληρωµής λόγω πλεονασµού, ως και
πάσα συµφωνία προς εκχώρησιν ή επιβάρυνσιν αυτής, είναι άκυρος, εις
περίπτωσιν δε πτωχεύσεως προσώπου δικαιουµένου εις πληρωµήν λόγω
πλεονασµού, η πληρωµή αύτη δεν περιέρχεται εις τον σύνδικον της πτωχεύσεως ή
εις οιονδήποτε έτερον πρόσωπον ενεργούν διά λογαριασµόν των πιστωτών του
πτωχεύσαντος.
(2) Ουδεµία πληρωµή λόγω πλεονασµού υπόκειται εις κατάσχεσιν δυνάµει του
περί Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου.
21.—(1) Ο εργοδότης κοινοποιεί στον Υπουργό οποιοδήποτε προβλεπόµενο
πλεονασµό ένα τουλάχιστο µήνα πριν από την ηµεροµηνία που προβλέπεται να
τερµατιστεί η απασχόληση των επηρεαζόµενων εργοδοτουµένων.
(2) Η τοιαύτη κοινοποίησις είναι εν τω καθωρισµένω τύπω και περιλαµβάνει—
(α) τον αριθµόν των εργοδοτουµένων οι οποίοι πιθανώς να καταστώσι
πλεονάζοντες·
(β) τον επηρεαζόµενον κλάδον ή κλάδους της επιχειρήσεως·
(γ) τα επαγγέλµατα και, όπου είναι δυνατόν, τα ονόµατα και τας οικογενειακάς
υποχρεώσεις των επηρεασθησοµένων εργοδοτουµένων· και
(δ) τους λόγους του πλεονασµού.

∆ικαίωµα
πλεοναζόντων
εργοδοτουµένων
εις
επαναπρόσληψιν.

Επιφύλαξις.

22. Όταν εργοδότης ο οποίος εκήρυξεν εργοδοτουµένους ως πλεονάζοντας
επιθυµεί, εντός οκτώ µηνών αφ’ ότου προέκυψεν o πλεονασµός, να επαναυξήση
την εργατικήν του δύναµιν, του αυτού τύπου ή της αυτής ειδικότητος, ούτος δίδει
προτεραιότητα κατά την πρόσληψιν εις τους επηρεασθέντας εκ του πλεονασµού
εργοδοτουµένους, λαµβανοµένων όµως υπ’ όψιν των αναγκών λειτουργίας της
επιχειρήσεως.
23. Ουδέν των εν τω παρόντι µέρει διαλαµβανοµένων ερµηνεύεται ως περιορίζον
το δικαίωµα του εργοδότου όπως αποφασίζη περί του µεγέθους της εν τη
επιχειρήσει του εργατικής δυνάµεως ή περί της εισαγωγής νέων τεχνικών ή άλλων

µεθόδων.
Καθίδρυσις ταµείου
διά πλεονάζον
προσωπικόν.

24.—(1) Το Υπουργικόν Συµβούλιον καθιδρύει Ταµείον διά πλεονάζον
προσωπικόν.
(2) Το Ταµείον κέκτηται νοµικήν προσωπικότητα και την ικανότητα να
συµβάλληται, να παρίσταται επί δικαστηρίου ως ενάγον ή εναγόµενον και να
προβαίνη εις πάσαν ενέργειαν αναγκαίαν διά την λειτουργίαν του.
Ειδικώτερον και άνευ επηρεασµού της γενικότητος των προηγουµένων, το
Ταµείον κέκτηται την ικανότητα να υποβάλλη αιτήσεις εις το ∆ικαστήριο
Εργατικών ∆ιαφορών και να τυγχάνη ακροάσεως υπ’ αυτού.

Εξουσία του
Υπουργικού
Συµβουλίου προς
έκδοσιν
Κανονισµών διά
την διοίκησιν του
Ταµείου.
7(α) του 18 του
1977.

25.—(1) Το Υπουργικόν Συµβούλιον εκδίδει Κανονισµούς διά την ρύθµισιν και
την διοίκησιν του Ταµείου. Το Ταµείον ενεργεί πάσας τας πράξεις αυτού
συµφώνως προς τους κανονισµούς:

(2) Οι κανονισµοί δύνανται να καθορίζωσι, µεταξύ άλλων—
(α) το ποσόν της υπό του εργοδότου καταβλητέας εισφοράς δι’ έκαστον
εργοδοτούµενον·
(β) τον χρόνον και τον τρόπον καταβολής και εισπράξεως των εις το Ταµείον
καταβλητέων εισφορών ως και τον συντονισµόν της τοιαύτης καταβολής και
εισπράξεως προς την καταβολήν και είσπραξιν των εισφορών των καταβλητέων
δυνάµει οιουδήποτε νόµου εις άλλα ταµεία·

8 του 92 του 1979.

(γ) τον τρόπον κατά τον οποίον πληρωµή εκ του Ταµείου θα καταβάλληται εις
εργοδοτούµενον και τας περιστάσεις υπό τας οποίας το προς λήψιν της τοιαύτης
πληρωµής δικαίωµα απόλλυται·

5 του 54 του 1980.

(δ) ποινάς φυλακίσεως µη υπερβαινούσης τους έξ µήνας ή χρηµατικάς ποινάς µη
υπερβαινούσας τας τριακοσίας λίρας, ή αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας, δι’
αδικήµατα εν σχέσει προς την καταβολήν εισφορών εις το Ταµείον και την
πληρωµήν ωφεληµάτων εξ αυτού, και εν σχέσει προς παραβάσεις των
κανονισµών, και, εν περιπτώσει καταδίκης διά τοιαύτα αδικήµατα, την καταβολήν
εις το Ταµείον µη καταβληθεισών εισφορών ή την επιστροφήν εις το Ταµείον
παρανόµως εισπραχθέντων ποσών·
(ε) την ίδρυσιν Συµβουλίου του Ταµείου και τον καθορισµόν των αρµοδιοτήτων
του τοιούτου Συµβουλίου·
(στ) την εν όλω ή εν µέρει χρηµατοδότησιν εκ του Ταµείου της επαγγελµατικής
επανεκπαιδεύσεως πλεοναζόντων εργοδοτουµένων·

2 του 26(Ι) του
2001.
25(Ι) του 2001.

25(Ι) του 2001.

(ζ) Την εν λόγω χρηµατοδότηση εκ του Ταµείου, του Ταµείου για προστασία των
δικαιωµάτων των εργοδοτουµένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη,
που ιδρύθηκε µε βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του περί Προστασίας των
∆ικαιωµάτων των Εργοδοτούµενων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του
Εργοδότη Νόµου του 2001.
(η) Τη µεταφορά από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως του παρόντος Νόµου στην
Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας εκ του Ταµείου του ποσού των
Λ.Κ.1.000.000, στο Ταµείο για την προστασία των δικαιωµάτων των
εργοδοτουµένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, που ιδρύθηκε µε
βάση το εδάφιο (1) του άρθρου 7 του περί Προστασίας των ∆ικαιωµάτων των
Εργοδοτουµένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη Νόµου του 2001.

2 του 26(Ι) του
2001.

(θ) παν όπερ είναι αναγκαίον, επακόλουθον, παρεµπίπτον ή συµπληρωµατικόν
προς τα εν ταις προηγουµέναις παραγράφοις του παρόντος εδαφίου αναφερόµενα
θέµατα·
(ι) παν ότι δυνάµει του παρόντος Νόµου χρήζει ή είναι επιδεκτικόν καθορισµού·
(κ) γενικώς διά την καλυτέραν πραγµάτωσιν των σκοπών του Ταµείου.

7(β) του 18 του
1977.

(3) Πριν ή εκδώση τους Κανονισµούς ή οιασδήποτε τροποποιήσεις αυτών, το
Υπουργικόν Συµβούλιον συµβουλεύεται, διά του Υπουργού, το Εργατικόν
Συµβουλευτικόν Σώµα και το Συµβούλιον του Ταµείου.
(4) Κανονισµοί εκδιδόµενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις
την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν µετά πάροδον τριάκοντα ηµερών από της
τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν
τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισµούς εν όλω ή εν µέρει
τότε ούτοι αµέσως µετά την πάροδον της ως άνω προθεσµίας δηµοσιεύονται εν τη
επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης
δηµοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν µέρει υπό της
Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της
∆ηµοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από
της τοιαύτης δηµοσιεύσεως.

8 του 18 του 1977.
Εξαίρεσις εκ της
φορολογίας και της
προς καταβολήν
δασµών και τελών
χαρτοσήµου
υποχρεώσεως.

26. Το Ταµείον εξαιρείται—
(α) της πληρωµής παντός τελωνειακού δασµού ή τέλους πληρωτέου δυνάµει του
εκάστοτε εν ισχύϊ νόµου του αφορώντος εις πληρωµήν τοιούτου δασµού ή τέλους,
επί µηχανηµάτων, περιλαµβανοµένων τµηµάτων, εξαρτηµάτων και
ανταλλακτικών αυτών, συσκευών, οχηµάτων, οργάνων, εργαλείων, εφοδίων και
πάσης φύσεως υλικών άτινα εισάγονται προς ιδίαν χρήσιν του Ταµείου και δεν
προορίζονται διά πώλησιν εις το κοινόν·
(β) της πληρωµής τελών χαρτοσήµου πληρωτέων δυνάµει του εκάστοτε εν ισχύϊ
νόµου του αφορώντος εις πληρωµήν τελών χαρτοσήµου·
(γ) της πληρωµής παντός Κυβερνητικού φόρου ή φόρου ή τέλους τοπικής αρχής.

3 του 67 του 1972.
3 του 17 του 1968.
Εξαίρεσις
ωρισµένων
εργοδοτουµένων.

26Α.—(1) Ουδέν των εν τω παρόντι Μέρει εφαρµόζεται—
(α) εις την περίπτωσιν εργοδοτουµένου υπό της Κυβερνήσεως του Ηνωµένου
Βασιλείου ή των Ιδρυµάτων των Ναυτικών, Στρατιωτικών και Αεροπορικών
∆υνάµεων (Ν.Α.Α.Φ.Ι.), του οποίου ο βασικός τόπος απασχολήσεως ευρίσκεται
εν τη ∆ηµοκρατία, νοουµένου ότι οι όροι εργασίας αυτού περιλαµβάνουσιν όρους
εν σχέσει προς πληρωµάς λόγω πλεονασµού ουχί ολιγώτερον ευεργετικούς εις τον
ως άνω εργοδοτούµενον ή αι διατάξεις του παρόντος Μέρους ή των δυνάµει του
παρόντος Νόµου εκδοθέντων Κανονισµών·
(β) εις κατηγορίας εργοδοτουµένων αι οποίαι ήθελον καθορισθή διά ∆ιατάγµατος
εκδιδοµένου υπό του Υπουργού:

9 του 18 του 1977.

Νοείται ότι πριν ή εκδώση οιονδήποτε τοιούτο ∆ιάταγµα, ο Υπουργός
συµβουλεύεται το Εργατικόν Συµβουλευτικόν Σώµα και το Συµβούλιον του
Ταµείου.
(2) Ο εργοδότης οιουδήποτε εργοδοτουµένου όστις δυνάµει του εδαφίου (1) του
παρόντος άρθρου εξαιρείται των διατάξεων του παρόντος Μέρους, δεν
καταβάλλει οιασδήποτε εισφοράς εις το Ταµείον ούτε και προβαίνει εις
οιασδήποτε άλλας πληρωµάς δυνάµει του Μέρους τούτου.

3 του 17 του 1968.
∆απάναι

26Β.—(1) Άπασαι αι δαπάναι αίτινες ήθελον διενεργηθή υπό του Υπουργού ή υφ’
οιουδήποτε δηµοσίου υπαλλήλου εν τη διαχειρίσει του Ταµείου καλύπτονται εκ

∆ιοικήσεως.

του Παγίου Ταµείου της ∆ηµοκρατίας.
(2) Το ποσόν το οποίον ο Υπουργός ήθελεν υπολογίσει, συµφώνως προς στοιχεία
παρεχόµενα υπό του Γενικού Λογιστού, ως αντιστοιχούν προς τας εν τω εδαφίω
(1) του παρόντος Κανονισµού δαπάνας, καταβάλλεται εκ του Ταµείου εις το
Πάγιον Ταµείον της ∆ηµοκρατίας καθ’ ον χρόνον και τρόπον ο Γενικός Λογιστής
ήθελεν εκάστοτε καθορίσει.
Μέρος V.—ΚΥΡΩΣΕΙΣ.

Αδικήµατα.

27.—(1) Παν πρόσωπον το οποίον—
(α) εν γνώσει του ή αµελώς υποβάλλει οιανδήποτε απαίτησιν διά πληρωµήν εκ
του Ταµείου όταν τοιαύτη απαίτησις είναι ψευδής ως προς οιονδήποτε ουσιώδες
στοιχείον αυτής, ή
(β) εν γνώσει του ή αµελώς κάµνει προφορικώς ή εγγράφως οιανδήποτε ψευδή
βεβαίωσιν εν σχέσει προς τοιαύτην απαίτησιν· ή
(γ) παρουσιάζει προς εξέτασιν, εν σχέσει προς οιανδήποτε τοιαύτην απαίτησιν,
οιονδήποτε έγγραφον το οποίον γνωρίζει ότι έχει εσκεµµένως παραποιηθή,

6(α) του 54 του
1980.

6(β) του 54 του
1980.

Αδίκηµα υπό
εργοδότου εν
σχέσει προς
πιστοποιητικόν.

είναι ένοχον αδικήµατος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηµατικήν
ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν µη
υπερβαίνουσαν τους έξ µήνας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας.
(2) Παν πρόσωπον το οποίον εν γνώσει του ή αµελώς υποβοηθεί οιονδήποτε
πρόσωπον όπως διαπράξη ή αποπειραθή να διαπράξη οιονδήποτε των εν τω
εδαφίω (1) οριζοµένων αδικηµάτων είναι ένοχον αδικήµατος και εν περιπτώσει
καταδίκης υπόκειται εις χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας
λίρας ή εις φυλάκισιν µη υπερβαίνουσαν τους έξ µήνας ή εις αµφοτέρας τας
ποινάς ταύτας.
28.—(1) Εργοδότης αρνούµενος να χορηγήση το υπό του άρθρου 8 οριζόµενον
πιστοποιητικόν, αφού τούτο έχει ζητηθή εγγράφως υπό εργοδοτουµένου τινός,
είναι ένοχος αδικήµατος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηµατικήν
ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας πεντήκοντα λίρας.
(2) Εργοδότης περιλαµβάνων ο,τιδήποτε δυσµενές προς τον εργοδοτούµενον εις
πιστοποιητικόν εκδιδόµενον συµφώνως προς το άρθρον 8 είναι ένοχος
αδικήµατος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηµατικήν ποινήν µη
υπερβαίνουσαν τας πεντήκοντα λίρας.

Αδίκηµα υπό
εργοδότου εν
σχέσει προς
προτιθέµενον
πλεονασµόν.

29.—(1) Εργοδότης παραλείπων, άνευ ευλόγου αιτίας, να κοινοποιήση εις τον
Υπουργόν προτιθέµενον πλεονασµόν, ως απαιτείται υπό του εδαφίου (1) του
άρθρου 21, είναι ένοχος αδικήµατος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις
χρηµατικήν ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας πεντήκοντα λίρας.
(2) Εργοδότης ο οποίος, όταν δίδη κοινοποίησιν εις τον Υπουργόν δυνάµει του
εδαφίου (1) του άρθρου 21, παραλείπει, άνευ ευλόγου αιτίας, να παράσχη τα υπό
του εδαφίου (2) του ρηθέντος άρθρου καθοριζόµενα στοιχεία είναι ένοχος
αδικήµατος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηµατικήν ποινήν µη
υπερβαίνουσαν τας πεντήκοντα λίρας.

8 του 203 του 1990.
Αδίκηµα εργοδότη
σε σχέση µε
µετάθεση ή
µεταφορά
εργοδοτουµένου σε
άλλο εργοδότη.

29Α. Εργοδότης ο οποίος παραλείπει να συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του
άρθρου 15Α είναι ένοχος αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε
χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα λίρες.

Μέρος VI.—∆ΙΑΦΟΡΑΙ ∆ΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ.
3 του 6 του 1973.
Αρµοδιότης του
∆ικαστηρίου
Εργατικών
∆ιαφορών.

30.—(1) Το ∆ικαστήριον Εργατικών ∆ιαφορών κέκτηται αποκλειστικήν
αρµοδιότητα να αποφασίζη επί απασών των εργατικών διαφορών των
αναφυοµένων συνεπεία της εφαρµογής του παρόντος Νόµου ή οιωνδήποτε
Κανονισµών εκδοθέντων δυνάµει αυτού ή αµφοτέρων, περιλαµβανοµένου και
παντός παρεµπίπτοντος ή συµπληρωµατικού προς τοιαύτας διαφοράς θέµατος.

2 του 110(Ι) του
2003.

(2) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω ερµηνεύεται ως επηρεάζον το δικαίωµα
εργοδοτουµένου όπως, αναφορικώς προς τερµατισµόν απασχολήσεως, προσφύγη
εις το Επαρχιακόν ∆ικαστήριον της Επαρχίας εν η ο εργοδοτούµενος ηργοδοτείτο
κατά τον χρόνον καθ’ ον ανέκυψεν η διαφορά εις περίπτωσιν καθ’ ην η αξίωσις
αυτού είναι δι’ αποζηµιώσεις υπερβαινούσας τας διά του παρόντος Νόµου
δυναµένας να διεκδικηθώσι.

3 του 159(I) του
2002.

(3) Καταργήθηκε.

Είσπραξις ποσών
επιδικασθέντων
υπό του
∆ικαστηρίου
Εργατικών
∆ιαφορών.
4 του 6 του 1973

Κεφ. 5.

Κεφ. 113.

2 του 111(Ι) του
2001.

4 του 6 του 1973.
Κεφ. 5.
Κεφ. 113.

Ηµεροµηνία
ενάρξεως ισχύος.

31.—(1) Απόφασις του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών επιδικάζουσα
οιονδήποτε ποσόν εκτελείται κατά τον αυτόν τρόπον ως απόφασις πολιτικού
∆ικαστηρίου.
(2) Ποσόν επιδικασθέν υπό του ∆ικαστηρίου
περιλαµβάνεται µεταξύ των χρεών τα οποία—

Εργατικών

∆ιαφορών

(α) δυνάµει του άρθρου 30 του περί Πτωχεύσεως Νόµου, κατά την διανοµήν της
ιδιοκτησίας ή του ενεργητικού πτωχεύσαντος δέον να πληρωθώσι κατά
προτεραιότητα έναντι πάντων των άλλων χρεών· και
(β) δυνάµει του άρθρου 300 του περί Εταιρειών Νόµου, κατά την εκκαθάρισιν
εταιρείας δέον να πληρωθώσι κατά προτεραιότητα έναντι πάντων των άλλων
χρεών,
ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής της αίτησης στο ∆ικαστήριο Εργατικών
∆ιαφορών.

(3) Όταν κατά τον χρόνον της επιδικάσεως υπό του ∆ικαστηρίου Εργατικών
∆ιαφορών, έχη αρχίσει διαδικασία αναφορικώς προς τον εργοδότην δυνάµει του
περί Πτωχεύσεως Νόµου ή του Μέρους V του περί Εταιρειών Νόµου ο
εργοδοτούµενος προς τον οποίον εγένετο η επιδίκασις εισπράττει ολόκληρον το
επιδικασθέν ποσόν εκ του Ταµείου. Τα δικαιώµατα του εργοδοτουµένου
αναφορικώς προς πάσαν επιδικασθείσαν πληρωµήν καταβλητέαν απ’ ευθείας υπό
του εργοδότου µεταβιβάζονται εις το Ταµείον.
32. Η ισχύς του παρόντος Νόµου άρχεται εις ηµέραν ορισθησοµένην διά
γνωστοποιήσεως του Υπουργικού Συµβουλίου δηµοσιευοµένης εις την επίσηµον
εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 3 και Άρθρον 16)

1. Πάσα αποζηµίωσις επιδικαζοµένη εις εργοδοτούµενον υπό του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών
δυνάµει του άρθρου 3 υπολογίζεται ως εκτίθεται εις τον παρόντα Πίνακα.
9(α) του 92 του 1979.
10 του 18 του 1977.

2. Εν ουδεµιά περιπτώσει η αποζηµίωσις θα είναι µικροτέρα του ποσού το οποίον ο εργοδοτούµενος
θα ελάµβανεν εάν είχε κηρυχθή υπό του εργοδότου του ως πλεονάζων και εδικαιούτο εις πληρωµήν
λόγω πλεονασµού δυνάµει του Μέρους ΙV, ως αύτη υπολογίζεται δυνάµει του Τετάρτου Πίνακος,
λαµβανοµένης όµως υπ’ όψιν απασχολήσεως από της 1ης Ιανουαρίου, 1960, λαµβανοµένης όµως υπ’
όψιν απασχολήσεως από της 1ης Ιανουαρίου, 1960.

9(β) του 92 του 1979.

3. Εν ουδεµιά περιπτώσει η αποζηµίωσις θα υπερβαίνη τα ηµεροµίσθια δύο ετών.
4. Πλην ως προνοείται υπό των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος Πίνακος, το ∆ικαστήριο Εργατικών
∆ιαφορών έχει απόλυτον διακριτικήν εξουσίαν ως προς το υπ’ αυτού επιδικασθησόµενον ποσόν. Κατά
τον υπολογισµόν όµως του επιδικασθησοµένου τούτου ποσού, το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών
δέον να λάβη υπ’ όψιν του, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
(α) τα ηµεροµίσθια και πάσας τας άλλας απολαβάς του εργοδοτουµένου·
(β) την διάρκειαν της υπηρεσίας του εργοδοτουµένου·
(γ) την απώλειαν προοπτικής σταδιοδροµίας του εργοδοτουµένου·
(δ) τας πραγµατικάς συνθήκας του τερµατισµού των υπηρεσιών του εργοδοτουµένου·
(ε) την ηλικίαν του εργοδοτουµένου.
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 13 και Άρθρον 16)
Μέρος Ι.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
1.—(1) Η περίοδος απασχολήσεως υπολογίζεται εις εβδοµάδας.
3 του 167 του 1987.

41 του 1980
48 του 1982
11 του 1983
7 του 1984
10 του 1985
116 του 1985
4 του 1987.
8(α) του 52(Ι)
του 1994.

Νοείται ότι διά τον υπολογισµόν της εις εβδοµάδας περιόδου απασχολήσεως
λιµενεργάτου, εγγεγραµµένου ή µη, διά το διάστηµα από 1ης Ιανουαρίου, 1964, έως
την 5ην Οκτωβρίου, 1980, εκάστη εβδοµαδιαία εισφορά εις το Ταµείον Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, ενεργηθείσα διά την απασχόλησιν αυτού δυνάµει οιουδήποτε περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµου, προϊσχύσαντος των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νόµων του 1980 µέχρι το 1987, αναλογεί προς µίαν εβδοµάδα απασχολήσεως.

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)(ii)(iii) και (iv) της παραγράφου 1 του
παρόντος Μέρους δεν εφαρµόζονται.

8(β) του 52(Ι) του 1994.

(2) Κατά τον υπολογισµόν της περιόδου απασχολήσεως λογίζονται αι ακόλουθοι
εβδοµάδες:
2 του 79(Ι) του 2002.

(α) εβδοµάς κατά την οποίαν ο εργοδοτούµενος ειργάσθη επί 18 ή πλείονας ώρας·
(β) εβδοµάς κατά την οποίαν ο εργοδοτούµενος ήτο—
(i) ανίκανος προς εργασίαν λόγω ασθενείας, βλάβης, τοκετού ή νόσου·
(ii) απών εκ της εργασίας του λόγω προσωρινής διακοπής εργασιών·
(iii) απών εκ της εργασίας του υπό τοιαύτας συνθήκας ώστε δυνάµει διευθετήσεως ή
εθίµου ή νόµου η σχέσις εργοδότου και εργοδοτουµένου θεωρείται υπό του ∆ικαστηρίου
Εργατικών ∆ιαφορών ως συνεχιζοµένη·
(iv) απών εκ της εργασίας του προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου λόγω
εργατικής διαφοράς.

4(α) του 70(Ι) του 2002.

(v) απών από την εργασία του µε γονική άδεια·
2. Όταν κατά ή µετά την ορισθείσαν ηµέραν ο εργοδοτούµενος απουσιάζη εκ της εργασίας του καθ’
οιανδήποτε εβδοµάδα λόγω εργατικής διαφοράς, τότε η εβδοµάς αύτη δεν λογίζεται κατά τον
υπολογισµόν της περιόδου απασχολήσεως.
11(α) του 18 του 1977.
10(α) του 92 του 1979.
9 του 203 του 1990.

3. Αι προηγούµεναι διατάξεις του παρόντος Πίνακος εφαρµόζονται µόνον εις απασχόλησιν παρά τω
αυτώ εργοδότη:
Νοείται ότι όταν η επιχείρηση ή τµήµα της επιχείρησης εργοδότη µεταβιβάζεται ως έχει σε άλλο
εργοδότη ή όταν o εργοδοτούµενος µετατίθεται από µια εταιρεία σε άλλη σύµφωνα µε την παράγραφο
(γ) του άρθρου 20 του παρόντος Νόµου, τότε όλες οι εβδοµάδες απασχόλησης στον πρώτο εργοδότη
θεωρούνται κατά τον υπολογισµό της περιόδου απασχόλησης ως απασχόληση στο δεύτερο εργοδότη.
11(β) του 18 του 1977.
10(β) του 92 του 1979.

4. Προκειµένου περί εργοδοτουµένου ο οποίος απησχολήθη διά περίοδον ουχί ολιγωτέραν των είκοσι
έξ εβδοµάδων µεταξύ της 2ας Οκτωβρίου, 1972 και της 14ης Ιουλίου, 1974, το χρονικόν διάστηµα
µεταξύ της 15ης Ιουλίου, 1974 και της 3ης Οκτωβρίου, 1976, λογίζεται ως περίοδος απασχολήσεως
µετά του εργοδότου υπό του οποίου ο εργοδοτούµενος απησχολείτο την 18ην Απριλίου, 1977, ή, εάν
δεν απησχολείτο κατά την ηµέραν ταύτην, µετά του πρώτου εργοδότου υπό του οποίου απησχολήθη
µετά την ως είρηται ηµέραν:
Νοείται ότι το ως είρηται διάστηµα αυξάνεται κατά τον αριθµόν εβδοµάδων συνεχούς απασχολήσεως
του εργοδοτουµένου εν τη υπηρεσία του εργοδότου υπό του οποίου ούτος απησχολείτο κατά την 14ην
Ιουλίου, 1974:
Νοείται, περαιτέρω ότι, εάν η περίοδος της απασχολήσεως του εργοδοτουµένου µεταξύ της 1ης
Οκτωβρίου, 1973 και της 14ης Ιουλίου, 1974, είναι αδύνατον να αποδειχθή, το χρονικόν διάστηµα το
οποίον λογίζεται ως περίοδος απασχολήσεως άρχεται την 1ην Οκτωβρίου, 1973 και ουχί την 15ην
Ιουλίου, 1974.
5. Η παράγραφος 4 εφαρµόζεται µόνον διά τους σκοπούς υπολογισµού του ποσού της πληρωµής λόγω
πλεονασµού εκ του Ταµείου.
6. Ουδεµία περίοδος λογίζεται ως περίοδος απασχολήσεως δυνάµει της παραγράφου 4, εφ’ όσον αύτη,
υπελογίσθη διά σκοπούς αποζηµιώσεως ή πληρωµής δυνάµει του παρόντος Νόµου αναφορικώς προς
προγενέστερον τερµατισµόν απασχολήσεως του εργοδοτουµένου.

Μέρος ΙΙ.
ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
11(β) του 18 του 1977.
10(β) του 92 του 1979.

7. Το συνεχές απασχολήσεως δεν διακόπτεται λόγω οιουδήποτε των ακολούθων:
(α) απουσίας εκ της εργασίας οφειλοµένης εις υπηρεσίαν εις τας ενόπλους δυνάµεις της Κυπριακής
∆ηµοκρατίας·
(β) απουσίας εκ της εργασίας οφειλοµένης εις εργατικήν διαφοράν·
(γ) αλλαγής εργοδότου ως εκτίθεται εν τη επιφυλάξει της παραγράφου 3 του παρόντος Πίνακος·
(δ) απουσίας εκ της εργασίας λόγω ασθενείας, βλάβης, τοκετού ή νόσου·
(ε) απουσίας εκ της εργασίας λόγω προσωρινής διακοπής εργασιών·

(στ) απουσίας εκ της εργασίας υπό τοιαύτας συνθήκας ώστε δυνάµει διευθετήσεως ή εθίµου ή νόµου η
σχέσις εργοδότου και εργοδοτουµένου θεωρείται υπό του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών ως
συνεχιζοµένη·
8(γ) του 52(Ι) του 1994.

(ζ) Απουσίας από την εργασία λόγω απασχόλησης στο εξωτερικό σε επιχείρηση η οποία ανήκει εξ
ολοκλήρου ή κατά κύριο λόγο στον εργοδότη.
(η) απουσίας εκ της εργασίας επ’ αδεία µετά ή άνευ απολαβών·
(θ) απουσίας εκ της εργασίας οφειλοµένης εις ανωτέραν βίαν, πολεµικήν ενέργειαν, πολιτικήν
εξέγερσιν ή θεοµηνίαν.
4(β) του 70(Ι) του 2002.

(ι) απουσίας από την εργασία µε γονική άδεια ή µε άδεια για λόγους ανωτέρας βίας.
ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 11 και Άρθρον 14)
ΠΛΗΡΩΜΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ∆ΙΑΡΚΟΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΩΣ
1. Όταν ο εργοδοτούµενος εργάζεται αντί ωρισµένου ηµεροµισθίου δικαιούται εις το ωρισµένον τούτο
ηµεροµίσθιον διαρκούσης της περιόδου της προειδοποιήσεως, εκτός εάν άλλως προβλέπεται δυνάµει
του παρόντος Πίνακος.
2. Όταν η αµοιβή του εργοδοτουµένου βασίζηται επί του αριθµού των ωρών τας οποίας εργάζεται και
δεν ποικίλλει αναλόγως του ποσού της εκτελουµένης εργασίας, ο εργοδοτούµενος πληρώνεται διά τον
αριθµόν των ωρών τας οποίας ειργάσθη διαρκούσης της περιόδου της προειδοποιήσεως.
3.—(1) Όταν εργοδοτούµενος ο οποίος καλύπτεται υπό των διατάξεων της παραγράφου 1 ανωτέρω
είναι—
(α) έτοιµος και πρόθυµος να εργασθή αλλά δεν παρέχεται εις αυτόν εργασία υπό του εργοδότου· ή
(β) ανίκανος προς εργασίαν λόγω ασθενείας, βλάβης, τοκετού ή νόσου·
(γ) απών επ’ αδεία,
5(α) του 70(Ι) του 2002.

(δ) απών µε γονική άδεια·
λαµβάνει τότε την υπό της ρηθείσης παραγράφου 1 καθοριζοµένην αµοιβήν.
(2) Όταν εργοδοτούµενος ο οποίος καλύπτεται υπό των διατάξεων της παραγράφου 2 ανωτέρω είναι—
(α) έτοιµος και πρόθυµος να εργασθή αλλά δεν παρέχεται εις αυτόν εργασία υπό του εργοδότου· ή
(β) ανίκανος προς εργασίαν λόγω ασθενείας, βλάβης, τοκετού ή νόσου·
(γ) απών επ’ αδεία,
5(β) του 70(Ι) του 2002.

(δ) απών µε γονική άδεια·
τότε ο εργοδότης καταβάλλει εις τον εργοδοτούµενον δι’ εκάστην εβδοµάδα της περιόδου της
προειδοποιήσεως ουχί ολιγώτερον του µέσου όρου των εβδοµαδιαίων ηµεροµισθίων του κατά τας
τελευταίας δώδεκα πλήρεις εβδοµάδας προτού δοθή η προειδοποίησις:
3(α) του 79(Ι) του 2002.

Νοείται ότι ουδεµία εβδοµάς λογίζεται ως πλήρης εβδοµάς προς τον σκοπόν τούτον εκτός εάν ο

εργοδοτούµενος ειργάσθη επί 18 τουλάχιστον ώρας κατά την εβδοµάδα ταύτην.
(3) Πάσα πληρωµή γενοµένη εις τον εργοδοτούµενον υπό του εργοδότου υπό µορφήν πληρωµής λόγω
ασθενείας λογίζεται έναντι της δυνάµει της παραγράφου ταύτης υποχρεώσεως του εργοδότου.
4. Όταν ο εργοδοτούµενος πληρώνηται επί ωριαίας βάσεως, η πληρωµή του κατά την διάρκειαν της
περιόδου της προειδοποιήσεως δεν είναι ολιγωτέρα της πληρωµής διά τον αριθµόν των ωρών τας
οποίας ειργάσθη διαρκούσης της περιόδου της προειδοποιήσεως επί τη βάσει του µέσου όρου ωριαίας
αµοιβής κατά τας τέσσαρας τελευταίας πλήρεις εβδοµάδας προτού δοθή η προειδοποίησις:
3(β) του 79(Ι) του 2002.

Νοείται ότι ουδεµία εβδοµάς λογίζεται ως πλήρης εβδοµάς προς τον σκοπόν τούτον εκτός εάν ο
εργοδοτούµενος ειργάσθη επί 18 τουλάχιστον ώρας κατά την εβδοµάδα ταύτην.
5. Όταν ο εργοδοτούµενος δεν έχει καθωρισµένον ηµεροµίσθιον ή µισθόν και όταν δεν πληρώνεται επί
ωριαίας βάσεως άνευ συσχετισµού προς το ποσόν της γενοµένης εργασίας, τότε ο εργοδοτούµενος
δικαιούται εις πληρωµήν διαρκούσης της περιόδου της προειδοποιήσεως ως ακολούθως:
(α) δι’ εκάστην εβδοµάδα του χρονικού διαστήµατος της προειδοποιήσεως ο εργοδότης πληρώνει τον
εργοδοτούµενον ουχί ολιγώτερον του µέσου όρου των εβδοµαδιαίων ηµεροµισθίων του κατά τας
τελευταίας δώδεκα πλήρεις εβδοµάδας προτού δοθή η προειδοποίησις:
3(γ) του 79(Ι) του 2002.

Νοείται ότι ουδεµία εβδοµάς λογίζεται ως πλήρης εβδοµάς προς τον σκοπόν τούτον εκτός εάν ο
εργοδοτούµενος ειργάσθη επί 18 τουλάχιστον ώρας κατά την εβδοµάδα ταύτην·
(β) η δυνάµει της υποπαραγράφου (α) ανωτέρω υποχρέωσις του εργοδότου είναι υπό τον όρον ότι ο
εργοδοτούµενος είναι έτοιµος και πρόθυµος να εκτελέση εργασίαν ευλόγου φύσεως ίνα κερδίζη
αµοιβήν προς το εν τη παραγράφω (α) ανωτέρω οριζόµενον ποσόν:
Νοείται ότι ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώνη τον εργοδοτούµενον ως καθορίζεται εν τη παρούση
παραγράφω εάν ο εργοδοτούµενος είναι—
(i) απών εκ της εργασίας του λόγω ασθενείας, τεκνογονίας, βλάβης, τοκετού ή νόσου·
(ii) απών επ’ αδεία·
5(γ) του 70(Ι) του 2002.

(iii) απών µε γονική άδεια.
(γ) οιαδήποτε πληρωµή λόγω ασθενείας καταβαλλοµένη υπό του εργοδότου λογίζεται έναντι της
δυνάµει της υποπαραγράφου (β) ανωτέρω υποχρεώσεως αυτού·
(δ) όταν η προειδοποίησις εδόθη υπό του εργοδοτουµένου, η δυνάµει της παραγράφου ταύτης
υποχρέωσις του εργοδότου δεν δηµιουργείται εκτός εάν και µέχρις ότου ο εργοδοτούµενος
εγκαταλείψη την εργασίαν του δυνάµει της προειδοποιήσεως.
6. Ουδεµία πληρωµή οφείλεται δυνάµει του παρόντος Πίνακος δι’ οιανδήποτε περίοδον καθ’ ην ο
εργοδοτούµενος απουσιάζει εκ της εργασίας του λόγω εργατικής διαφοράς.
7. Εάν διαρκούσης της περιόδου προειδοποιήσεως ο εργοδότης νοµίµως απολύη τον εργοδοτούµενον,
ουδεµία πληρωµή οφείλεται δυνάµει του παρόντος Πίνακος διά την υπολειποµένην περίοδον της
προειδοποιήσεως.
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ
(Άρθρον 16 και Άρθρον 17.)
11(α) του 92 του 1979

1. Εργοδοτούµενος ο οποίος καθίσταται πλεονάζων υπό την έννοιαν του άρθρου 18 λαµβάνει εκ του
Ταµείου πληρωµήν λόγω πλεονασµού υπολογιζοµένην ως ακολούθως:
(α) ∆ιά τα πρώτα τέσσαρα έτη συνεχούς απασχολήσεως, δύο εβδοµάδων ηµεροµίσθια δι’ εκάστην

περίοδον απασχολήσεως πεντήκοντα δύο εβδοµάδων·
(β) από του πέµπτου µέχρι και του δεκάτου έτους συνεχούς απασχολήσεως, δύο και ηµισείας
εβδοµάδων ηµεροµίσθια δι’ εκάστην περίοδον απασχολήσεως πεντήκοντα δύο εβδοµάδων·
(γ) από του ενδεκάτου µέχρι και του δεκάτου πέµπτου έτους συνεχούς απασχολήσεως, τριών
εβδοµάδων ηµεροµίσθια δι’ εκάστην περίοδον απασχολήσεως πεντήκοντα δύο εβδοµάδων·
(δ) από του δεκάτου έκτου µέχρι και του εικοστού έτους συνεχούς απασχολήσεως, τριών και ηµισείας
εβδοµάδων ηµεροµίσθια δι’ εκάστην περίοδον απασχολήσεως πεντήκοντα δύο εβδοµάδων· και
9(α) του 52(Ι) του 1994.

(ε) από του εικοστού πρώτου µέχρι και του εικοστού πέµπτου έτους συνεχούς απασχολήσεως,
τεσσάρων εβδοµάδων ηµεροµίσθια δι’ εκάστην περίοδον απασχολήσεως πεντήκοντα δύο εβδοµάδων:
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.
9(β) του 52(Ι) του 1994.

1Α. Προκειµένου περί εργοδοτουµένου που αναφέρεται στην επιφύλαξη του όρου ‘εργοδοτούµενος’, η
πληρωµή την οποία δικαιούται είναι ίση µε ποσοστό 1% του εβδοµαδιαίου ηµεροµισθίου του
πολλαπλασιαζοµένου επί 52 και επί τα έτη υπηρεσίας.
12 του 18 του 1977.
11(β) του 92 του 1979

2. Ουδεµία πληρωµή καταβάλλεται δι’ οιανδήποτε απασχόλησιν προ της 1ης Ιανουαρίου, 1964.
3. Η διάρκεια της περιόδου απασχολήσεως και το εάν η απασχόλησις ήτο συνεχής ή µη αποφασίζονται
συµφώνως προς τον ∆εύτερον Πίνακα.
4 του 67 του 1972.
11(γ) του 92 του 1979
7 του 54 του 1980.
2 του 12 του 1983.
4 του 167 του 1987.
9(γ) του 52(Ι) του 1994.

4. ∆ιά τους σκοπούς του παρόντος Πίνακος, το ποσόν των εβδοµαδιαίων ηµεροµισθίων είναι το ποσόν
εις το οποίον ο εργοδοτούµενος θα εδικαιούτο κατά την τελευταίαν εβδοµάδα της απασχολήσεως του,
ως τούτο υπολογίζεται συµφώνως προς τον Τρίτον Πίνακα:
Νοείται ότι, προκειµένου περί λιµενεργάτου, εγγεγραµµένου ή µη, διά τον υπολογισµόν των
εβδοµαδιαίων ηµεροµισθίων λαµβάνεται υπ’ όψιν ο µέσος όρος ηµεροµισθίου αυτού, κατά το
τελευταίον, προ της απολύσεώς του, ηµερολογιακόν έτος.
41 του 1980
48 του 1982
11 του 1983
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(Ι) του 1992
64(Ι) του 1993.

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 καθορίζεται στους περί Κοινωνικών
Ασφαλίσεων Νόµους του 1980 µέχρι 1993, δε λαµβάνεται υπόψη.

9(δ) του 52(Ι) του 1994.

Νοείται περαιτέρω ότι ο Υπουργός δύναται, διά διατάγµατος, να προβλέψη δι’ υψηλότερον ποσόν του
άνω αναφεροµένου ποσού.

5 του 67 του 1972.

Η ισχύς του παρόντος Νόµου (67 του 1972) άρχεται εις ηµεροµηνίαν ορισθησοµένην υπό του
Υπουργικού Συµβουλίου διά γνωστοποιήσεως δηµοσιευοµένης εν τη επισήµω εφηµερίδι της
∆ηµοκρατίας.
Άρθρο 13 του 18 του 1977

Η ισχύς των άρθρων 1 και 2 του παρόντος Νόµου άρχεται την 1ην Απριλίου, 1977 και των άρθρων 6,
7, 8 και 9 την 18ην Απριλίου, 1977, των δε λοιπών άρθρων άρχεται την 18ην Απριλίου, 1977 και λήγει
την 3ην Απριλίου, 1979.
Άρθρο 2 του 30 του 1979

Η ισχύς των άρθρων 3, 4, 5, 10, 11 και 12 του περί Τερµατισµού Απασχολήσεως (Τροποποιητικού)
Νόµου του 1977 (Αρ. 18 του 1977) παρατείνεται µέχρι της 30ης Ιουνίου, 1979, συµπεριλαµβανοµένης.
Άρθρο 2 του 57 του 1979

Η ισχύς των άρθρων 3, 4, 5, 10, 11 και 12 του περί Τερµατισµού Απασχολήσεως (Τροποποιητικού)
Νόµου του 1977 παρατείνεται µέχρι της 28ης Οκτωβρίου, 1979, συµπεριλαµβανοµένης.
Άρθρο 2 του 82 του 1979

Η ισχύς των άρθρων 3, 4, 5, 10, 11 και 12 του περί Τερµατισµού Απασχολήσεως (Τροποποιητικού)
Νόµου του 1977 παρατείνεται µέχρι της 31ης ∆εκεµβρίου, 1979, συµπεριλαµβανοµένης.
Άρθρο 12 του 92 του 1979

Το δικαίωµα παντός προσώπου εις πληρωµήν λόγω πλεονασµού διά τερµατισµόν απασχολήσεως
γενόµενον καθ’ οιονδήποτε χρόνον από της 18ης Απριλίου, 1977 µέχρι και της 9ης ∆εκεµβρίου, 1979,
διέπεται υπό των διατάξεων του περί Τερµατισµού Απασχολήσεως (Τροποποιητικού) Νόµου του
1977.
Άρθρο 13 του 92 του 1979

Ανεξαρτήτως των διατάξεων των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµων του 1972 έως 1979, το
δικαίωµα παντός προσώπου εις επίδοµα µητρότητος, επίδοµα ασθενείας, επίδοµα ανεργίας ή επίδοµα
σωµατικής βλάβης δυνάµει των προειρηµένων Νόµων, ουδόλως επηρεάζεται εκ της λήψεως πληρωµής
λόγω πλεονασµού εκ του Ταµείου διά τερµατισµόν απασχολήσεως γενόµενον κατά ή µετά την 10ην
∆εκεµβρίου, 1979.

14 του 92 του 1979.

Η ισχύς του παρόντος Νόµου (92 του 1979) άρχεται την 10ην ∆εκεµβρίου, 1979.
8 του 54 του 1980.

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόµου (54 του 1980) άρχεται την 6ην Οκτωβρίου, 1980.
3 του 12 του 1983.

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Νόµου (12 του 1983) άρχεται την 4ην Απριλίου, 1983.
3 του 37 του 1988.

Η ισχύς του παρόντος Νόµου (37 του 1988) λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιουλίου 1987.
5 του 18 του 1990.

Η ισχύς του παρόντος Νόµου (18 του 1990) αρχίζει στις 2 Απριλίου, 1990.

10 του 52(Ι) του 1994.

Η ισχύς του παρόντος Νόµου (52(Ι) του 1994) αρχίζει την 1η Ιουλίου 1994 εκτός από τις παραγράφους
(γ) και (δ) του άρθρου 9 των οποίων η ισχύς αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 1995.
3 του 111(Ι) του 2001.

Η ισχύς του παρόντος Νόµου (111(Ι) του 2001) λογίζεται ότι άρχισε την 28η ∆εκεµβρίου 2000.
6 του 70(Ι) του 2002.

Ο παρών Νόµος (70(Ι) του 2002) τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.
4 του 79(Ι) του 2002.

Ο παρών Νόµος (79(Ι) του 2002) τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.
3 του 212(Ι) του 2002.

Η ισχύς του παρόντος Νόµου (212(Ι) του 2002) λογίζεται ότι άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2001.

