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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ" Άρ. 1568 της 7ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1979 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος 
τοϋ 1979 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυ
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 92 τοϋ 1979 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1979 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: — 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό τιερί Τερματισμού Άπα Συνοπτικός 

σχολήσεως (Τροποποιητικός) ('Αρ. 4) Νόμος του 1979 και θά άνα τίτλος, 
γινώσκηται όμοΟ μετά των περί Τερματισμού 'Απασχολήσεως 
Νόμων του 1967 ε ως 1979 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό δα 24τοθΐ967 
σικός νόμος»), ό δε δασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέ 17 τοϋ 1968 
ρωνται Ομού ώς οι περί Τερματισμού "Απασχολήσεως Νόμοι του 6? τοϋ 1972 
1967 εως ('Αρ. 4) του 1979. ? S l ? S 

18 του 1977 
3 0 τ ο 0 1 9 7 9 
57 τοϋ 1979 
8 2 τ ο ϋ 1 9 7 9 . 

2. Ουδείς δικαιούται εις πληρωμήν λόγω πλεονασμού έφ' δσον ή Μή κοπαβολή 
άπασχόλησις αύτοΰ έτερματίσθη μετά τήν Τ4ην Ιουλίου, 1974 και πληρωμής" 
προ τής 18ης 'Απριλίου, 1977. TStoaT"' 

ώρισμένην 
περίοδον. 

3. Τό άρθρον 3 τοΰ δασικού νόμου διαγράφεται και άντικαθί Ά\πι«οπά
σταται διά του ακολούθου νέου άρθρου: σταοιςτοΟ 

άρθρου 3ι 
*Λικοιωμ« 3.—(1) "Οταν, κατά ή μετά τήν εναρξιν τής Ισχύος του τ©οβο*πκοθ 
•uMi-pyo- παρόντος άρθρου, ό εργοδότης τερματίζη δι* οιονδήποτε νομού, 
ιίοάιιοζη λόγον άλλον ή των έν τω άρθρω 5 εκτιθεμένων λόγων, 
μίωσινίπί τήν απασχόλησα έργοδοτουμένου δ όποιος £χει άπασχο
τοτερμσ ληθή συνεχώς ύπ' αύτου επί είκοσι εξ τουλάχιστον έ<3ίοο
ά·̂ ο\(ολή μάδας, ό έργοδοτούμενος κέκτηται δικαίωμα είς άποζη
οεώςτοι. μίωσιν ύπολογιζομένην συμφώνως προς τόν Πρώτον 
Πρώτος Πίνακα: 
llivttf,. 

(Ι203) 
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Ipunoiiol

(ballot: ( I ) 
too άρθρο» 9 
ιοί) βοχΗΚΟϋ 
\<όμου. 

Ά\>π.κίιπώ 

άρθρου 10 
ΓοΟβοχηκοϋ 
νόμου. 

ΊρσηοττοΙ
σιςτοΟ 
άρθρου 16 
τοΰ 6α»Γκοϋ 
νόμου. 

Νοείται οτι ό ίργοδότης και 6 έργοδοτούμενυς δύνανται 
δι" έγγράφοο συμβάσεως συναφθείσης κατά τόν χρόνον 
της προσλήψεως τοΰ £ργοδοτοι>μένου ν°: παρατείνωσι την 
ύπό τοΰ παρόντος άρθρου προβλ^πομένην πι.ρίοδον συνε
χούς απασχολήσεως μέχρκ; «η'ωτάτοο ορίου εκατόν τεσ
σάρων εβδομάδων. 

(2) Ή άποζημίωοις εις τήν οποίαν δικαιούται ό έργο
δοτούμενος συμφώνως προς το εδάφιον (1) καταβάλλε
ται ύπό του εργοδότου καθ' δν ποσόν αυτή δεν υπερ
βαίνει τά ημερομίσθια του εργοδοτουμένου οι* εν έτος, 
και έκ του Ταμείου καθ' δν ποσόν αϋτη υπερβαίνει τά 
ημερομίσθια του εργοδοτουμένου δι* εν *=τος.». 

4. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 9 του βασικοΟ νόμου τροποποιεί
ται διά της διαγραφής τής παραγράφου (γ) αύτου και της προσ
θήκης ευθύς μετά την παράγραφον (β) αυτοΰ των ακολούθων νέων 
παραγράφων: 

«(γ) δταν ό έργοδοτούμενος άπηοχολήθη συνεχώς δι* εκατόν 
τεσσάρας ή" πλείονας εβδομάδας άλλ' όλιγωτέρας των εκα
τόν πεντήκοντα ε'ξ, περίοδος τεσσάρων εβδομάδων' 

(δ) δταν ό ίργοδοτούμενος άπηοχολήθη συνεχώς δι' εκατόν 
πεντήκοντα εξ ή πλείονας εβδομάδας αλλ' όλιγωτέρας τών 
διακοσίων οκτώ, περίοδος πέντε εβδομάδων' 

(ε) δταν ό έργοδοτούμενος άπηοχολήθη συ^χ Γ··ά διακοσίας 
οκτώ ή πλείονας εβδομάδας, περίοδος εξ εβδομάδων:». 

5. Ιό άρθρον 10 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθί
σταται διά του ακολούθου νέου άρθρου: 
«Περίοδος }Q Ή ελαχίστη περίοδος προειδοποιήσεως ή δοθησο

ήοΈω̂ οοθι' ^ν Τ1 ε*ς τ("*ν έργοδότην παρ' εργοδοτουμένου δστις άπη
αομέ.\ι\ιηψ· σχολήβη συνεχώς δι* είκοσι εξ ή πλείονας εβδομάδας άλλ 
ύργοδο όλιγωτέρας τών πεντήκοντα δύο, είναι μία έβδομάς, ή 
το.·μΑ<Μ·. 0έ δοθησομένη παρ' εργοδοτουμένου δστις άπηοχολήθη 

συνεχώς διά πεντήκοντα δυο ή πλείονας εβδομάδας, εΐναι 
δύο εβδομάδες.». 

6. Τό άρθρον 16 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολού
θως : 

(α) Διά της έξ αύτου διαγραφής του εδαφίου (1) και της 
αντικαταστάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου: 

<(Ι) "Οταν κατά ή μετά τήν εναρξιν της ισχύος του πα
ρόντος εδαφίου, ή άπασχόλησις εργοδοτουμένου άπασχο
ληθέντος συνεχώς έπί εκατόν τεσσάρας τουλάχιστον 
εβδομάδας ύπό του αύτου εργοδότου τερματίζηται λόγω 
πλεονασμού, ό έργοδοτούμενος δικαιούται εις πληρωμήν 
λόγω πλεονασμού έκ του Ταμείου, ύπολογιζομένην συμφω
νως προς τόν Τέταρτον Πίνακα: 

Νοείται δτι ό Υπουργός δύναται, διά Διατάγματος δημο
σιευθησομένου εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρα
τίας, νά μειώση τόν ύπό τοΰ παρόντος εδαφίου καθοριζό
μενον αριθμόν εβδομάδων συνεχούς απασχολήσεως ούτως 
ώοτε νά ληφθώσιν υπ' δψιν τακτικαί και έποχιακαι διακυ
μάνσεις είς τήν άπασχόλησιν έξ οίωδήποτε έπαγγέλματι ή* 
εΙδική επιχειρήσει.». 

(β) Διά της έξ αύτου διαγραφής τών εδαφίων (3) εως (7). 

Ι ίταρτος 
Πίναξ. 
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7. To 
tmvrori 
«Έΐιιφΰλα-

·' κ; ύψΐίττα-

ΙΐΓ\ι.η* ί'ίι-

Κιιαι.ΐ|ΐ(Ό<.ιι 

i ETOpTOq 

άρθρον 17 του βασικού νόμοι) διαγράφεται και άντικαθί
διά του ακολούθου νίοο άρθροι>: 

17. "Οταν λόγω πλεονασμού, ώς οϋτος καθορίζεται, έν 
τώ άρθρω 18, έργοδοτούμενος δικαιούται tic, οιανδήποτε 
άμεσυν πληρωμή ν λόγω πλεονασμού, χορήγημα λόγω απο
λύσεως, φιλοδώρημα ή οιανδήποτε άλλην πληρωμήν χορη
γουμένην έν σχέσει προς την άπασχόλησίν του παρ* εργο
δότη, είτε το δικαίωμα τούτο υφίσταται λόγω εθίμου, 
νόμου, συλλογικής συμφωνίας, συμβάσεως είτε δι' άλλον 
λόγον, ό έργοδοτούμενος λαμβάνει: 

(α) έκ τοΰ Ταμείου το ποσόν τής πληρωμής λόγω πλεο
νασμού το όποιον δικαιούται συμφώνως προς τον 
Τέταρτον Πίνακα' και 

(β) τταρά τοΰ εργοδότου, ή έξ οιουδήποτε ταμείου ή 
άλλης διευθετήσεως λειτουργούσης διά λογαρια
σμόν του εργοδότου, το ποσόν κατά το όποιον ή 
•παρά τοϋ εργοδότου ή διά λογαριασμόν αύτου πλη
ρωμή τυχόν υπερβαίνει το ποσόν της πληρωμής έκ 
τοΟ Ταμείου : 

Νοείται δτι διά τους σκοπούς του παρόντος άρ
θρου οιαδήποτε εισφορά γενομένη ύπό του έργοδο
τουμένου έναντι τής πληρωμής εις τήν όττοίαν ούτος 
δικαιούται παρά του εργοδότου ή έξ οιουδήποτε τα
μείου ή άλλης διευθετήσεως λειτουργούσης διά λο
γαριασμόν του εργοδότου, ώς και οιοσδήποτε τόκος 
έπι τοιαύτης εισφοράς, δεν.υπολογίζονται: 

Νοείται περαιτέρω δτι διά τους σκοπούς του πα
ρόντος άρθρου οιαδήποτε πληρωμή έκ ταμείου προ
νοίας δεν υπολογίζεται.». 

8. Το εδάφιον (2) του άρθρου 25 του δασικού νόμου τροποποι
είται διά της έκ τής παραγράφου (γ) αύτοΟ διαγραφής των λέξεων 
«λόγω πλεονασμού» (πρώτη και δευτέρα γραμμαί) και τής αντι
καταστάσεως των διά των λέξεων «έκ του Ταμείου». 

9. "Ο Πρώτος Πίναξ τοΰ δασικού νόμου τροποποιείται ώς ακο
λούθως : 

(α) Διά τής έν τέλει τής παραγράφου 2 αύτου προσθήκης 
των λέξεων «, λαμβανομένης δμως ύπ' όψιν απασχολήσεως άπό 
της 1ης 'Ιανουαρίου, 1960»" 

(Ρ) διά της έκ τής παραγράφου 3 αύτοΟ διαγραφής των λέ
ξεων «ενός Μτους» (δευτέρα γραμμή) καΐ τής αντικαταστά
σεως των διά των λέξεων «δύο ετών». 

10. Ό Δεύτερος Πίναξ του δασικού νόμου τροποποιείται ώς 
ακολούθως: 

(ά) Διά της έν τή επιφυλάξει τής παραγράφου 3 αύτοΟ έν
θέσεως, ευθύς μετά τήν λέξιν «έπιχείρησις» (πρώτη γραμμή) 
των λέξεων «ή τμήμα τής επιχειρήσεως»' 

(β) διά τής έν τω Μέρει Ι αύτοΟ ένθέσεως, ευθύς μετά τήν 
παράγραφον 3, των ακολούθων νέων παραγράφων, της υφιστα
μένης παραγράφου 4 τοΟ Μέρους 11 αύτοΟ άναριθμουμένης εις 
παράγραφον 7: 

«4. Προκειμένου περί έργοδοτουμένου ό όποιος άπησχο
λήθη διά περίοδον ουχί όλιγωτέραν των είκοσι εξ έδδομά

i iK.im. ι CM"· 
Λ,>0,..ιι> 17 
τοΰ ACKTUKOI'"; 
νόμοι ι. 

ΤροπσποΙ-

ησις τοΰ 
εδαφίου (2 ) 
τοΰ άρθρου 25 
τοϋ ScotKoO 
νόμου. 

ΓροτιοτιοΙ-

ησις τοΰ 
Πρώτου 
ΠΙναχος 
τοϋ βασικού 
νόμου. 

Τροποιιοί-

ΐΐσιςτοΟ 
Δευτέρου 
Πίνακοα, 
τοϋ βασικοϋ 
νόμου. 
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δων μεταξύ της 2ας.ΙΟκτωβρίου, 1972 και της 14ης Ιουλ ίου, 
1974, τό χρον κόν διάστημα μεταξύ της 15ης Ι ουλ ίου , 1974 
και της 3ης 'Οκτωβρίου, 1976, λογ ίζετα ι ώς περίοδος απα
σχολήσεως μετά του εργοδότου ύπό του οποίου 6 έργοδο
τούμενος άπησχολεΐτο τήν 18ην 'Απριλίου, 1977, ή, έάν δεν 
άπησχολεΐτο κατά τήν ήμέραν ταύτην, μετά του πρώτου 
εργοδότου ύπό του οποίου άπησχολήθη μετά τήν ώς εϊρη
τα ι ήμέραν: 

Νοείται δτι τό ώς εϊρηται διάστημα αυξάνεται κατά τόν 
αριθμόν εβδομάδων συνεχούς απασχολήσεως του έργοδο
τουμένου έν τη υπηρεσία του εργοδότου ύπό του* οποίου 
ούτος άπησχολεΐτο κατά τήν 14ην ' Ιουλίου, 1974: 

Νοείται, περαιτέρω δτι , έάν ή περίοδος της απασχολή
σεως του έργοδοτουμένου μεταξύ της 1ης "Οκτωβρίου, 1973 
και της 14ης Ιουλ ίου, 1974, είναι άΐ>ύν<χτον νά άποδειχθή, 
τό χρονικόν διάστημα τό όποιον λογ ίζετα ι ώς περίοδος 
απασχολήσεως άρχεται τήν Ιην 'Οκτωβρίου, 1973 και ούχι 
τήν 15ην Ιουλ ίου, 1974. 

5. Ή παράγραφος 4 εφαρμόζεται μόνον διά τους σκο
πούς υπολογισμού του ποσού της πληρωμής λόγω πλεονα
σμού έκ του Ταμείου. 

6. Ουδεμία περίοδος λογίζεται ώς περίοδος απασχολή
σεως δυνάμει της παραγράφου 4, έφ* δσον αυτή ύπελογίσθη 
διά σκοπούς αποζημιώσεως f\ πληρωμής δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου άναφορικώς προς προγενέστερον τερματι
σμόν απασχολήσεως του έργοδοτουμένου.». 

I I . Ό Τέταρτος Πίναξ του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακο
λούθως : 

(α) Διά της έκ της παραγράφου 1 αύτοΰ διαγραφής των υπο
παραγράφων (α) και (β) και της αντικαταστάσεως των διά 
των ακολούθων νέων υποπαραγράφων: 

«(α) Διά τά πρώτα τέσσαρα Ι τη συνεχούς απασχολήσεως, 
δύο εβδομάδων ημερομίσθια δι* έκάστην περίοδον απα
σχολήσεως πεντήκοντα δύο εβδομάδων' 

(β) άπό του πέμπτου μέχρι καΐ του δεκάτου έτους συνεχούς 
απασχολήσεως, δύο καΐ ημισείας εβδομάδων ημερομίσθια 
δι ' έκάστην περίοδον απασχολήσεως πεντήκοντα δύο 
έβδομάδων 

(γ ) άπό του ενδεκάτου μέχρι και του δεκάτου πέμπτου Ιτους 
συνεχούς απασχολήσεως, τριών εβδομάδων ημερομίσθια 
δ ι ' έκάστην περίοδον απασχολήσεως πεντήκοντα δύο 
εβδομάδων* 

(δ) άπό του δεκάτου Μκτου μέχρι κα ι του εικοστοί) έτους 
συνεχούς απασχολήσεως, τριών και ημισείας εβδομάδων 
ημερομίσθια δι ' έκάστην περίοδον απασχολήσεως πεντή
κοντα δύο εβδομάδων καΐ 

(ε) άπό του εΙκοστοΟ: πρώτου μέχρι και του είκοστοΟ πέμ
πτου έτους συνεχούς απασχολήσεως, τεσσάρων εβδομά
δων ημερομίσθια δι* έκάστην περίοδον απασχολήσεως 
πεντήκοντα δύο εβδομάδων.». 

(β) Διά της έκ της παραγράφου 2 αύτου διαγραφής των λέ
ξεων καΐ αριθμών «1ης Ιανουαρίου, 1960!» (δευτέρα γραμμή) 
και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων καΐ αριθμών 
«1ης Ιανουαρίου, 1964»J 

ΓρσιτοιτοΙ-

Γριςχοϋ 
ΓΛάρτου 
ΓΗιακος 
του βασικού 
νόμου. 
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(y) Διά της διαγραφής του ποσού των «£30» δπου τούτο 
απαντάται εις άμφοτέρας τάς επιφυλάξεις της παραγράφου 4 
και της αντικαταστάσεως αύτου διά του TCOOOG των «£60». 

12. Τό δικαίωμα παντός προσώπου εις πληρωμήν λόγω πλεονα Δικ«ίωμ« 
σμου διά τερματισμόν απασχολήσεως γενόμενον καθ' οιονδήποτε εϊς πληρωμών 
χρόνον άπό της 18ης 'Απριλίου, 1977 μέχρι και της 9ης Δεκεμ ^ 0 
βρίου, 1979, διέπεται ύπό των διατάξεων του περί Τερματισμού .^της 
Απασχολήσεως (Τροποποιητικού) Νόμου του 1977. ενάρξεως 

της ισχύος 
τοΰ παρόντος 
νόμου. 
18τοΰ1977 . 

13. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των περί Κοινωνικών Άσφαλί Δικαίωμα· εϊς 
οεων Νόμων του 1972 εως 1979, τό δικαίωμα παντός προσώπου είς ώ?!°μ^ος 
επίδομα μητρότητος, επίδομα ασθενείας, επίδομα ανεργίας ή έπί ^οαων^ών 
δομα σωματικής βλάβης δυνάμει των προειρημένων Νό^ ων, ουδό άοφολίσεων 
λως επηρεάζεται έκ της λήψεως πληρωμής λόγω πλεονασμού έκ καΐεΐς 
του Ταμείου διά τερματισμόν απασχολήσεως γενόμενον κατά ή μετά ™ηρωμήν 
την 10ην Δεκεμβρίου, 1979. ^Ιονασμοϋ. 

Ϊ06 τοΰ 1972 
22 τοΰ 1974 
11 τοΰ 1975 
32 τοΰ 1 9 / 6 
68 τοΰ 1976 
81 τοΰ 1977 
66 τοΰ 1978 
5 6 τ ο ϋ 1 9 7 9 . 

14. Ή ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται την ΙΟην Δεκεμβρίου, Έναρξις 
1979. ίιιχύος. 

Έτυπώθη έν τφ Τυπογράφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


