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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2273 της 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Παροχής Αποζημιώσεων υπό των Μεταλλευτικών Εταιρειών εις Απο
λυόμενα Πρόσωπα Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 246 του 1987 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
ΥΠΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΕΙΣ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρηται ως ο περί Παροχής Αποζημιώσεων 

υπό των Μεταλλευτικών Εταιρειών εις Απολυόμενα Πρόσωπα Νόμος 
του 1987. 

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

«διάταγμα» σημαίνει διάταγμα τον Υπουργικού Συμβουλίου εκδιδό
μενον δυνάμει του άρθρου 3* 

«εβδομάς» έχει την έννοιαν ην αποδίδει εις τον όρον τούτον ο περί 
Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμος· 

«ημερομηνία ενάρξεως τερματισμού δραστηριοτήτων» σημαίνει την 
ημερομηνία ήτις ήθελε καθορισθή διά διατάγματος του Υπουργικού 
Συμβουλίου εκδιδομένου δυνάμει του άρθρου 3* 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Ερμηνεία. 

24 του 1967 
17 του 1968 
67 του 1972 
6 του 1973 
Ι του 1975 
18 του 1977 
30 του 1979 
57 του 1979 
82 του 1979 
92 του 1979 
54 του 1980 
12 του 1983. 
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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. 
Κεφ. 270 
5 του 1965. 

«ημερομίσθιον» έχει την αυτήν ερμηνείαν ην αποδίδει εις την λέξιν 
ταύτην ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμος* 

Κήρυξις Με

ταλλευτικής 
εταιρείας ως 
αρχισάσης 
τερματισμόν 
των δραστη

ριοτήτων της. 

Κεφ. 270 
5 του 1965. 

«μεταλλείον» έχει την έννοιαν ην αποδίδει εις τον όρον τούτον το 
άρθρον 3 του περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων και Λατομείων Νόμου· 

«μεταλλευτικοί δραστηριότητες» σημαίνει οιανδήποτε δραστηριό
τητα εξορύξεως ή λήψεως οιουδήποτε μεταλλεύματος δι* οιασδήποτε 
μεθόδου ή διαδικασίας ή οιανδήποτε δραστηριότητα γενομένη ν δι* 
οιονδήποτε σκοπόν σχετιζόμενον εμμέσως ή αμέσως προς την 
τοιαύτην δραστηριότητα και περιλαμβάνει οιανδήποτε δραστηριότητα 
αμέσως ή εμμέσως σχετιζομένην ή απορρέουσαν εκ της φορτώσεως 
επί πλοίων ή άλλων μέσων προς εξαγωγήν 

«μεταλλευτική εταιρεία» σημαίνει οιανδήποτε εταιρείαν, πρόσωπον, 
συνεταιρισμόν, κοινοπραξίαν ή επιχείρησιν ασχολουμένην διά πε
ρίοδον τουλάχιστον 20 ετών, η οποία εργοδοτεί προσωπικόν πέραν 
των 100 προσώπων εις μίαν ή περισσότερος μεταλλευτικός δραστη
ριότητας αυτής· 

«προσωπικόν» σημαίνει παν πρόσωπον ή σύνολον προσώπων εργο
δοτουμένων υπό μεταλλευτικής εταιρείας υπό οιανδήποτε ιδιότητα και 
ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής τούτου ή του ύψους του ημερο
μισθίου με το οποίον εργοδοτείται υπό μεταλλευτικής εταιρείας εις 
μεταλλευτικός δραστηριότητας διά περίοδον πέραν των έξ μηνών. 
3.—(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά διατάγματος αυτού να 

κηρύξη μεταλλευτικήν εταιρείαν ως αρχίσασαν τερματισμόν των δρα
στηριοτήτων αυτής από ημερομηνίαν ήτις θα καθορίζηται εν τω δια
τάγματι, και από της τοιαύτης εν τω διατάγματι ημερομηνίας η μεταλ
λευτική εταιρεία υπόκειται εις τας προνοίας του παρόντος Νόμου. 

(2) Το Υπουργικόν Συμβούλιον θα εκδίδη διάταγμα συμφώνως του 
εδαφίου (1) εις τας κάτωθι περιπτώσεις ή συνδυασμόν τούτων: 

(α) Εάν μεταλλευτική εταιρεία εγκατάλειψη ή ακύρωση προνόμιον 
ή άδειαν μεταλλεύσεως ή λατομεύσεως το οποίον ή την οποίαν 
κατέχει δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Μεταλλείων και Λατομείων 
Νόμου και ως αποτέλεσμα της τοιαύτης εγκαταλείψεως και 
ακυρώσεως δύναται λογικώς να υποτεθή ότι η Μεταλλευτική 
Εταιρεία ήρχισε τερματισμόν των δραστηριοτήτων αυτής ως 
αποτέλεσμα του οποίου ποσοστόν πέραν του 25% του προσω
πικού αυτής δυνατόν να απολυθή* ή 

(β) εάν καθ' οιονδήποτε χρόνον μεταλλευτική εταιρεία και εντός 
περιόδου ουχί μεγαλύτερος των δώδεκα μηνών προ της εκ
δόσεως του διατάγματος συμφώνως του εδαφίου (1) έχη στα
διακώς ή ταυτοχρόνως δώσει ειδοποίησιν απολύσεως ή έχη 
απολύσει εργοδοτουμένους αυτής ο αριθμός των οποίων συνολι
κώς υπερβαίνει το 25% του προσωπικού αυτής· ή 

(γ) εάν η μεταλλευτική εταιρεία έδωσεν ειδοποίησιν δυνάμει οιου
δήποτε ετέρου Νόμου ή διά ανακοινώσεως αυτής εις τον τύπον 
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ή ετέρας δηλώσεως αυτής περί προθέσεως αυτής όπως τερμα
τίση ή περιορίση ουσιωδώς τας δραστηριότητας αυτής εν 
Κύπρω* ή 

(δ) εάν εξ οιωνδήποτε ετέρων λόγων ή εξ ενεργειών ή δηλώσεων 
μεταλλευτικής εταιρείας συνάγεται το συμπέρασμα ότι μεταλ
λευτική εταιρεία προτίθεται να τερματίση τας δραστηριότητας 
αυτής εν Κύπρω και ουδεμίαν πρόνοιαν έλαβε δι* απορρόφησιν 
του προσωπικού αυτής εις ετέραν απασχόλησιν. 

4.—(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων οιουδήποτε ετέρου Νόμου, παν 
μέλος του προσωπικού μεταλλευτικής εταιρείας κέκτηται, άμα τη απο
λύσει του, δικαίωμα εις αποζημίωσιν, ταύτης υπολογιζόμενης συμφώνως 
προς το εδάφιον (2) του παρόντος άρθρου εις ην περίπτωσιν η απόλυσίς 
του οφείλεται εις το γεγονός ότι η μεταλλευτική εταιρεία έχει κηρυχθή 
ως αρχίσασα τερματισμόν των δραστηριοτήτων της συμφώνως προς τας 
διατάξεις του άρθρου 3. 

(2) Η κατά το εδάφιον (1) καταβαλλομένη υπό της μεταλλευτικής 
εταιρείας αποζημίωσις εις απολυόμενους υπαλλήλους θα είναι του ύψους 
δύο μηνών ημερομισθίων δι' έκαστον συμπεπληρωμένον έτος εργασίας 
του υπαλλήλου: 

Νοείται ότι ως ημερομίσθιον θα θεωρήται το τελευταίον ημερομίσθιον 
το οποίον ο υπάλληλος ελάμβανε προ της απολύσεως του υπό της 
μεταλλευτικής εταιρείας. 

5.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος 
τίθεται εν ισχύι από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του εις την 
επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας και αι διατάξεις τούτου είναι προς 
συμπλήρωσιν και ουχί εις αντικατάστασιν οιουδήποτε ετέρου Νόμου 
σχετιζομένου με την αποζημίωσιν υπαλλήλου επί τω τερματισμώ της 
υπηρεσίας του. 

(2) Εις περίπτωσιν τερματισμού μεταλλευτικών δραστηριοτήτων 
παρ' οιασδήποτε μεταλλευτικής εταιρείας μετά την 21ην Ιανουαρίου 
1971 αλλά προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος 
Νόμου, το Υπουργικόν Συμβούλιον, δύναται, εφ' όσον ίσχυσεν οιαδή
ποτε των προϋποθέσεων του εδαφίου (2) του άρθρου 3, διά διατάγματος 
αυτού να θεώρηση τον γενόμενον τερματισμόν μεταλλευτικών δραστη
ριοτήτων ως γενόμενον συμφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος 
Νόμου: 

Νοείται ότι παν ποσόν καταβληθείσης αποζημιώσεως δυνάμει οιουδή
ποτε ετέρου Νόμου σχετιζομένου με την αποζημίωσιν υπαλλήλου επί τω 
τερματισμώ της υπηρεσίας του και παν έτερον ποσόν καταβληθέν 
δυνάμει συνομολογηθείσης συμφωνίας μεταξύ του προσωπικού και της 
μεταλλευτικής εταιρείας θα αφαιρήται εκ της προνοουμένης διά του 
άρθρου 4 του παρόντος Νόμου αποζημιώσεως. 

Αποζημίωσις 
εις απολυό
μενα υπό 
μεταλλευτικής 
εταιρείας 
πρόσωπα. 

' Εναρξις 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


