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Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2016 

 
 
ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΑΠΟ:  Αιμίλιο Μιχαήλ, Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων  
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Νόμου Περί Τερματισμού Απασχόλησης για τις 

απουσίες εργοδοτούμενου λόγω ασθενείας 
 
 
Κυρία / Κύριε, 
 
Τέθηκε σε ισχύ στις 25/7/2016 ο Τροποποιητικός νόμος που ψήφισε η Βουλή των 
Αντιπροσώπων και αφορά την αντικατάσταση του Άρθρου 9 (6) του βασικού νόμου 
περί Τερματισμού Απασχόλησης με τα εξής νέα άρθρα. 
 
(6) (α) 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. 
 
(β) Κατά την περίοδο που εργοδοτούμενος απουσιάζει σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο (α), ο εργοδότης δύναται να αντικαταστήσει 
προσωρινά τον εργοδοτούμενο που απουσιάζει, δυνάμει των διατάξεων του περί 
Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς 
Μεταχείρισης) Νόμου. 
 
Οι πιο πάνω τροποποιήσεις επιφέρουν τις πιο κάτω αλλαγές: 
 
1. Επεκτείνεται από 6 σε 12 μήνες η περίοδος απαγόρευσης παροχής 

προειδοποίησης για τερματισμό απασχόλησης σε εργοδοτούμενο που 
απουσιάζει από την εργασία του λόγω ανικανότητας για εργασία. Επιπρόσθετα 
ο νόμος προστατεύει τον εργοδοτούμενο από απόλυση μετά την επάνοδο του 
στην εργασία για χρονικό διάστημα που ισούται με την ¼ της συνολικής 
περιόδου απουσίας του. 

 
Παράδειγμα: 
 
Αν εργοδοτούμενος απουσιάζει από την εργασία του λόγω ανικανότητας για 
εργασία για 8 μήνες τότε απαγορεύεται η παροχή προειδοποίησης για 
τερματισμό απασχόλησης του για περίοδο 10 μηνών από την πρώτη μέρα της 
απουσίας του ή 2 μήνες μετά την επάνοδο του στην εργασία του. [8 μήνες 
απουσίας + 2 μήνες (1/4 των 8 μηνών) =10 μήνες] 
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Σημειώνεται ότι ο μέγιστος χρόνος όπου εργοδοτούμενος προστατεύεται από 
παροχή προειδοποίησης για τερματισμό απασχόλησης είναι 15 μήνες (12 
μήνες+1/4 των 12 μηνών) 

 
2. Ενσωματώνεται στο νόμο το δικαίωμα του εργοδότη να αντικαταστήσει 

προσωρινά τον εργοδοτούμενο του που απουσιάζει λόγω ασθενείας με βάση 
τον νόμο Περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση 
Δυσμενούς Μεταχείρισης). 

 
(Επισυνάπτεται ο Τροποποιητικός νόμος) 
 
Για οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του ΚΕΒΕ στο τηλ. 22889880. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Αιμίλιος Μιχαήλ, 
Διευθυντής Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων. 
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