
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ  

ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ  

 
  Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο - 

 

"Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 

1999 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία 

ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE 

και το CEEP " (EΕ L 175 της 10.7.1999, σελ. 43). 

 

 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 1987 

37 του 1988 

18 του 1990 

203 του 1990 

52(Ι) του 1994 

61(Ι) του 1994 

26(Ι) του 2001 

111(1) του 2001 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τερματισμού 

Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003 και 

θα διαβάζεται μαζί με τους περί Τερματισμού Απασχολήσεως 

Νόμους του 1967 έως 2003 (που στο εξής θα αναφέρονται ως 

"ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί Τερματισμού Απασχολήσεως 

Νόμοι του 1967 έως (Αρ. 2) του 2003. 
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70(I) του 2002 

79(Ι) του 2002 

159(Ι) του 2002 

212(Ι) του 2002 

....... του 2003. 

 

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

 

...... του 2003. 

2.  Η επιφύλαξη της παραγράφου (δ) του άρθρου 5 του 

βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά τις λέξεις 

"Νοείται ότι" (πρώτη γραμμή) του κόμματος και των λέξεων και 

του κόμματος ",τηρουμένων των διατάξεων του περί 

Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση 

∆υσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου του 2003, " 
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Αιτιολογική Έκθεση 

 

 Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση της Κυπριακής 

νομοθεσίας με την Οδηγία 1999/70/ΕΚ, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία 

ορισμένου χρόνου που συνήφθη από την UNICE, την CEEP και την CES, η οποία συνιστά 

δεσμευτικό κοινοτικό κεκτημένο κάτω από το Κεφάλαιο 13 "Κοινωνική Πολιτική και 

Απασχόληση". 

 

 Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο διευκρινίζεται ότι η διακριτική ευχέρεια του 

∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών να θεωρεί ότι οιαδήποτε σύμβαση τακτής περιόδου ή 

οιαδήποτε σειρά συμβάσεων τακτής περιόδου δέον να θεωρούνται ως σύμβαση αορίστου 

χρόνου θα ασκείται τηρουμένων των διατάξεων του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία 

Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση ∆υσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου του 2002. 

 

 

 

 

Αλέκος Μαρκίδης, 

Γενικός Εισαγγελέας της ∆ημοκρατίας. 

 

 

22 Απριλίου, 2002 

 

 

ΑΜ/Ι∆ 
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