
 

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 26(I) του 2001 

 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΜΕΧΡΙ 1994 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
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 

167 του 1983  
37 του 1988 
 18 του 1990  

203 του 1990 
 52(I) του 1994 

 61(I) του 1994. 

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τερματισμού 
Απασχολήσεως Νόμους του 1967 μέχρι (Αρ. 2) του 1994 (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 2001. 

  

Τροποποίηση του 
άρθρου 25 του 
βασικού νόμου. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 25 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 
μετά την παράγραφο (στ) αυτού των ακόλουθων νέων παραγράφων (ζ) και (η) και την 
αναρίθμηση των παραγράφων (ζ), (η) και (θ) σε (θ), (ι) και (κ), αντίστοιχα: 

  «(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 Δικαιωμάτων των 
Εργοδοτουμένων σε Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη 
Νόμου του 2001. 

 25(I) του 2001. 

  

  (η)   Τη μεταφορά από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του παρόντος 
Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 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 Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε 
Περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη Νόμου του 2001.». 

 25(I) του 2001. 
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