
E.E., Παρ. I, 1119 Ν. 167/87 
Αρ. 2241, 10.7.87 

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 167 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1983 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τερματισμού Απασχο
λήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 και θα διαβάζεται μαζί με 
τους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους του 1967 μέχρι το 1983 
(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 το 1987. 

2. Το άρθρο 16 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 
στο τέλος του εδαφίου (1), της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

«Νοείται περαιτέρω ότι, διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους 
και των εις το παρόν Μέρος αναφερομένων διατάξεων του Δευτέρου 
και του Τετάρτου Πίνακος, η απασχόλησις λιμενεργάτου, εγγε
γραμμένου ή μη, υπό πλειόνων εργοδοτών λογίζεται ως απασχόλησις 
υπό ενός και του αυτού εργοδότου.». 

3. Ο Δεύτερος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη, στο τέλος της παραγράφου 1(1) αυτού, της ακόλουθης 
επιφύλαξης: 

«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, ενερ
γηθείσα διά την απασχόλησιν αυτού δυνάμει οιουδήποτε περί Κοινω
νικών Ασφαλίσεων Νόμου, προϊσχύσαντος των περί Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Νόμων του 1980 μέχρι το 1987, αναλογεί προς μίαν 
εβδομάδα απασχολήσεως.». 

4. Ο Τέταρτος Πίνακας του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
προσθήκη, στο τέλος της παραγράφου 4 και πριν από τις υφιστάμενες 
δυο επιφυλάξεις, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

«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 
απολύσεως του, ημερολογιακόν έτος.». 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

24 του 1967 
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. 
Τροποποίηση 
του άρθρου 16 
του βασικού 
νόμου. 

Τροποποίηση 
του Δεύτερου 
Πίνακα του 
βασικού 
νόμου. 

41 του 1980 
48 του 1982 
11 του 1983 
7 του 1984 
10 του 1985 
116 του 1985 
4 του 1987 

Τροποποίηση 
του Τέταρτου 
Πίνακα του 
βασικού 
νόμου. 


