
 
 
 
 
Πρόσφατη τροποποίηση του περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμου του 1967 
 
O περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμος του 1967 (Ν.14/67), ο οποίος αποτελεί τη βασικότερη 
νομοθεσία του κυπριακού εργατικού δικαίου, τροποποιήθηκε με τον τροποποιητικό Νόμο 89(Ι)/2016 ο 
οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 25.7.2016. 
 
Η εν λόγω τροποποίηση αντικατέστησε το εδάφιο (6) του άρθρου 9 του βασικού νόμου με νέο εδάφιο 
το οποίο προβλέπει ότι: 
 
«Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (ε) και (στ) του άρθρου 5, η παροχή προειδοποίησης σε 
εργοδοτούμενο ο οποίος απουσιάζει από την εργασία του λόγω ανικανότητας για εργασία για περίοδο 
μέχρι δώδεκα (12) μήνες απαγορεύεται για το χρονικό διάστημα που αρχίζει από την πρώτη μέρα της εν 
λόγω απουσίας και λήγει την τελευταία μέρα του χρονικού διαστήματος που υπολογίζεται 
προσθέτοντας την περίοδο απουσίας και το χρονικό διάστημα που ισούται με το ένα τέταρτο (¼) 
αυτής».  
 
Στο ίδιο εδάφιο διευκρινίζεται ότι κατά την περίοδο που εργοδοτούμενος απουσιάζει λόγω 
ανικανότητας για εργασία, ο εργοδότης δύναται να αντικαταστήσει προσωρινά τον εργοδοτούμενο που 
απουσιάζει, δυνάμει των διατάξεων του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου 
(Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου. 
 
Στην πράξη αυτό που φαίνεται να προκύπτει από την ως άνω τροποποίηση είναι ότι η περίοδος 
προστασίας των εργαζομένων που απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω προσωρινής ανικανότητας 
αυξάνεται από 6 μήνες, που ήταν προηγουμένως, σε 12 μήνες συν ¼ της περιόδου ανικανότητας. Ως εκ 
τούτου η μέγιστη προστασία που παρέχει ο νόμος μπορεί να φτάσει τους 15 μήνες. 
 
Παράδειγμα Α: Εάν ένας υπάλληλος έχει καταστεί προσωρινά ανίκανος για εργασία και απουσιάζει 
από την εργασία του με άδεια ασθενείας διάρκειας 4 μηνών, ο εργοδότης δε δικαιούται να του δώσει 
προειδοποίηση για τερματισμό της απασχόλησής του εάν δεν περάσουν 5 μήνες από την πρώτη ημέρα 
της απουσίας του.     
 
Παράδειγμα B: Εάν ένας υπάλληλος έχει καταστεί προσωρινά ανίκανος για εργασία και απουσιάζει 
από την εργασία του με άδεια ασθενείας διάρκειας 12 μηνών, ο εργοδότης δε δικαιούται να του δώσει 
προειδοποίηση για τερματισμό της απασχόλησής του εάν δεν περάσουν 15 μήνες από την πρώτη 
ημέρα της απουσίας του.    
 
Η πιο πάνω τροποποίηση δεν αφορά περιπτώσεις εργοδοτουμένων οι οποίοι επιδεικνύουν τέτοια 
διαγωγή η οποία να τους καθιστά υποκείμενους  σε απόλυση χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με τον 
περί Τερματισμού της Απασχόλησης Νόμο του 1967.     
 
 
 
Γιώργος Ζ. Γεωργίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε 
 



 
 
 
 
Recent amendment of the Termination of Employment Law of 1967 
 
Τhe Termination of Employment Law of 1967 (Law 14/67), which constitutes the most basic legislation 
of the Cypriot employment law, was amended with the amending Law 89(I)/2016 which was published 
in the Official Gazette of the Republic on 25.7.2016. 
 
The amendment in question replaced section (6) of article 9 of the basic law with a new section which 
provides the following: 
 
“Without prejudice to the provisions of paragraphs (e) and (f) of article 5, giving a notice to an employee 
who is absent from work owing to incapacity for work for a period of up to twelve (12) months, is 
prohibited for the period which commences on the first day of the absence in question and ends on the 
last day of the time period which is calculated by adding the period of absence and the time period which 
equals to the ¼ of it”      
 
In the same section it is clarified that during the period which the employee is absent owing to 
incapacity for work, the employer can replace temporarily the employee who is absent, based on the 
provisions of the Fixed-Term Work Employees (Prohibition of Unfavourable Treatment) Principal Law. 
 
In practice what appears to arise from the abovementioned amendment is that the period of protection 
of employees who are absent owing to temporary incapacity for work is increased from 6 months, to 12 
months plus ¼ of the relevant period of incapacity. Therefore, the maximum protection given by the law 
could reach 15 months. 
 
Example A: If an employee, who has become temporarily incapacitated for work, is away on a 4 month 
sick leave, his employer is not entitled to give a notice to him for termination of employment if 5 months 
have not passed from the first day of his absence. 
 
Example B: If an employee, who has become temporarily incapacitated for work, is away on a 12 month 
sick leave, his employer is not entitled to give a notice to him for termination of employment if 15 
months have not passed from the first day of his absence. 
 
The abovementioned provision does not concern cases of employees who show such conduct as to 
render them liable to dismissal without notice according to the Termination of Employment Law of 
1967. 
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