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Ομαδικές Απολύσεις 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
Έναρξη Ισχύος 9/3/2001
• Να είναι απολύσεις.
• Να γίνονται από τον εργοδότη.
• Για λόγους άσχετους με το πρόσωπο του εργοδοτούμενου.
• Να γίνονται εντός 30 ημερών, και να ανέρχονται:

=> σε 10 για επιχειρήσεις 21 - 99 εργοδοτουμένων.
=> σε 10% για επιχειρήσεις 100 - 299 εργοδοτουμένων.γ χ ρή ς ργ μ
=> σε 30 για επιχειρήσεις άνω των 300 εργοδοτουμένων.



Ομαδικές Απολύσεις

Ο Νόμος δεν εφαρμόζεται σε:μ ς φ ρμ ζ

• Σε συμβάσεις τακτής προθεσμίας εκτός αν οι 
απολύσεις γίνουν πριν την εκπνοή τους.

• Δημόσιους, ημικρατικούς, ΑΤΑ, ΝΠΔΔ.
• Πληρώματα πλοίων.
• Επιχειρήσεις κάτω των 20 εργοδοτουμένων.

Ομαδικές Απολύσεις

• Διαβούλευση με εκπροσώπους εργοδοτουμένων έγκαιρα, 
ό ί ξ ίμε στόχο την επίτευξη συμφωνίας:

- Αποφυγή ή μείωση των απολύσεων.
- Επανεκπαίδευση, επαναπασχόληση κλπ.

• Παροχή γραπτών πληροφοριών στους εκπροσώπους:
- Λόγους απολύσεων, περίοδο που θα γίνουν & κριτήρια 
επιλογής.
Α θ ό ί ζ έ ( ή δ ό )- Αριθμό και κατηγορίες εργαζομένων (τμήματα, ειδικότητες).

- Μέθοδος υπολογισμού τυχόν πληρωμής (ex gratia).
- Αντίγραφο ενημέρωσης προς ΥΕΚΑ.



Ομαδικές Απολύσεις

• Υποχρεώσεις Εργοδότη:Υποχρεώσεις Εργοδότη:

- Ενημέρωση γραπτή στο ΥΕΚΑ για κάθε σχετική 
πληροφορία.

(οι απολύσεις μπορούν να αποκτούν ισχύ 30 μέρες μετά την 
ειδοποίηση αυτή.)

• Υποχρεώσεις ΥΕΚΑ

- Εντός 30 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης αναζητεί 
λύσεις στα δημιουργούμενα προβλήματα.

Ομαδικές Απολύσεις

• ΚυρώσειςΚυρώσεις 

- Αν οι απολύσεις αποκτήσουν ισχύ πριν τις 30 μέρες-€ 3417

- Αν δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του-€ 1708

- Όσοι αποκαλύπτουν πληροφορίες-€ 1708



Μεταβίβαση Επιχειρήσεων

Έναρξη ισχύος 7/7/2000
• Μεταβίβαση Επιχειρήσεων ή Τμημάτων σε άλλο εργοδότη που• Μεταβίβαση Επιχειρήσεων ή Τμημάτων σε άλλο εργοδότη που 

προκύπτουν από νομική μεταβίβαση ή συγχώνευση.

• «Μεταβίβαση» = μεταβίβαση οικονομικής οντότητας που διατηρεί την 
ταυτότητα της, η οποία νοείται ως σύνολο οργανωμένων πόρων με 
σκοπό την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, κύριας ή 
δευτερεύουσας 

• Όχι αλλαγή πλειοψηφίας μετοχών
• «Επιχειρήσεις» = δημόσιες ή ιδιωτικές με οικονομικές δραστηριότητες,Επιχειρήσεις   δημόσιες ή ιδιωτικές με οικονομικές δραστηριότητες, 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή μη.
• Όχι θαλάσσια σκάφη
• Όχι διοικητική αναδιοργάνωση δημόσιων διοικητικών αρχών

Μεταβίβαση Επιχειρήσεων

• Δικαιώματα και υποχρεώσεις του εκχωρητή μεταβιβάζονται στον 
εκδοχέα με την μεταβίβαση.

• Όροι εργασίας που προκύπτουν από συλλογική σύμβαση 
διατηρούνται ως τη λήξη της σύμβασης ή για ένα χρόνο.
(Τα πιο πάνω δεν αφορούν συνταξιοδοτικά σχέδια και κατά την 
ορθότερη ερμηνεία ούτε Ταμεία Προνοίας).

• Η μεταβίβαση δεν συνιστά από μόνη της λόγο απόλυσης.
• Λόγοι οικονομικοί, τεχνικοί, οργανωτικοί που συνεπάγονται μεταβολές 

του εργατικού δυναμικούτου εργατικού δυναμικού.

• Τα τρία πιο πάνω δεν εφαρμόζονται σε πτώχευση, εκκαθάριση 
κ.λπ. Εφαρμόζονται σε προληπτικό της πτώχευσης συμβιβασμό.



Μεταβίβαση Επιχειρήσεων

• Πληροφόρηση πριν την μεταβίβαση.Πληροφόρηση πριν την μεταβίβαση.
(Εκχωρητής και Εκδοχέας με εκπροσώπους εργοδοτουμένων ή με 
τους ίδιους τους εργοδοτούμενους)

- ημερομηνία
- λόγοι
- νομικές & οικονομικο-κοινωνικές συνέπειες
- προβλεπόμενα μέτρα για τους εργοδοτούμενους.

• Διαβούλευση πριν τη μεταβίβαση από εκχωρητή ή εκδοχέα όταν• Διαβούλευση, πριν τη μεταβίβαση, από εκχωρητή ή εκδοχέα όταν 
προτίθενται να λάβουν μέτρα αλλαγής του εργασιακού 
καθεστώτος των εργαζομένων.

- Σκοπός η επίτευξη συμφωνίας για τα μέτρα αλλαγής του εργασιακού 
καθεστώτος.

Μεταβίβαση Επιχειρήσεων

Εί ό δ έ ί ό ή ά όλ• Είτε από εκδοχέα είτε από εκχωρητή παράνομη απόλυση.

• Αποζημίωση βάσει των ετών υπηρεσίας στον εκχωρητή -

σύμφωνα με τον Περί Τερματισμού Απασχόληση Νόμο

• Ποινικά € 854



Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Έναρξη Ισχύος1/1/2003
• «Χρόνος Εργασίας»:
 Κάθε περίοδος που ο εργαζόμενος βρίσκεται στην εργασία, στη 

διάθεση του εργοδότη και ασκεί τη δραστηριότητα ή τα καθήκοντά 
του.
SIMAP Case - on call γιατροί ιατρικού κέντρου.

• Εφαρμόζεται:
 Σε όλες τις επιχειρήσεις και εργασίες ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

εκτός από τους ναυτικούς, τις ένοπλες δυνάμεις, την αστυνομία και 
τους μετακινούμενους εργαζόμενους οδικής & αεροπορικής.

 Από όλα εκτός της άδειας εξαιρούνται διευθυντικά στελέχη, 
οικογενειακό προσωπικό και εργαζόμενοι του τελετουργικού τομέα 
εκκλησιών.

Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Η ή Α ά• Ημερήσια Ανάπαυση: 
 Ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση ανά 24ωρο, 11 συνεχόμενες 

ώρες.

• Εβδομαδιαία Ανάπαυση: 
 Ελάχιστη εβδομαδιαία ανάπαυση 35 ώρες.
 24 ώρες αν δικαιολογείται για αντικειμενικούς ή τεχνικούς 

λόγους.
 ή 48 ώρες ανά 14 μέρες (με απόφαση του εργοδότη) ή 48 ώρες ανά 14 μέρες (με απόφαση του εργοδότη).



Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Εβδ δ ί Ε ί• Εβδομαδιαία Εργασία: 
 Μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας 48 ώρες, 

περιλαμβανομένων των υπερωριών, κατά μέσο όρο σε περίοδο 
4 μηνών (από το 4μηνο αφαιρούνται ετήσιες άδειες και άδειες 
ασθενείας).

 Ο εργαζόμενος μπορεί να συμφωνήσει να εξαιρεθεί (opt-out 
clause).

 Νόμοι, Κανονισμοί κ.λπ. που προβλέπουν μικρότερο αριθμό, 
παραμένουν σε ισχύ και μεγαλύτερο τροποποιούνται στις 48.

Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Δ άλ• Διάλειμμα: 
 Διάλειμμα 15΄ τουλάχιστον αν η εργάσιμη μέρα υπερβαίνει τις 6 

ώρες: Όχι πριν την έναρξη ούτε μετά τη λήξη της εργασίας.

• Ετήσια Άδεια:
 4 εβδομάδες μίνιμουμ  8%



Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Ν ή Ε ί• Νυκτερινή Εργασία: 
 Διάρκεια νυκτερινής εργασίας (=3 ώρες μεταξύ 23:00 - 06:00 σε 

τακτική βάση ή 726 ώρες του ετήσιου χρόνου εργασίας) 8 ώρες / 
24ωρο κατά μέσο όρο εντός ενός μηνός (χωρίς μέσο όρο για 
εργασία με ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική ένταση, σωματική 
ή πνευματική).

Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

• Παρεκκλίσεις:• Παρεκκλίσεις: 

 Επιτρέπονται από όλα πλην της ετήσιας άδειας.

 Πρέπει να προνοούνται από συλλογικές συμβάσεις ή συμφωνίες 
εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων.

 Υπό τον όρο ότι στους εργαζόμενους παρέχονται κατάλληλη 
ί ή δύ ί δ θ ή άπροστασία ή ισοδύναμοι περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης.



Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

• Παρεκκλίσεις:• Παρεκκλίσεις: 
 Στις εξής περιπτώσεις:
- δραστηριότητες με απόσταση ανάμεσα στους τόπους εργασίας και 

κατοικίας ή στους διάφορους τόπους εργασίας
- δραστηριότητες φύλαξης και επίβλεψης με ανάγκη συνεχούς παρουσίας
- δραστηριότητες με ανάγκη να εξασφαλιστεί η συνέχεια της υπηρεσίας ή 

παραγωγής (π.χ. νοσοκομεία, φυλακές, λιμάνια, αεροδρόμια, τύπος, 
ραδιοφωνία, ηλεκτρισμός, νερό, σκύβαλα, κ.λπ.)

- προβλέψιμη αύξηση φόρτου εργασίας (ιδίως τουρισμός, γεωργία και 
δ ί )

ξ ς ( ς ς
ταχυδρομεία)

- ανώμαλες ή απρόοπτες συνθήκες, ατύχημα ή επικείμενο ατύχημα.
- (Μόνο για την ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση) στην εργασία κατά  

βάρδιες

Οργάνωση Χρόνου Εργασίας

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών:Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών:

• Κυρώσεις:

 Φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή πρόστιμο μέχρι €3417



Χρόνος Απασχόλησης
(Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί)

Επιπρόσθετες Νομοθεσίες και Διατάγματα που αφορούν τον Χρόνο 
Απασχόλησης

• O περί Ωρών Απασχόλησης Νόμος:

-Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Διατάγματα που 
περιορίζουν τις ώρες εργασίας

- Παράβαση Διατάγματος: μέχρι 6 μήνες φυλάκιση, πρόστιμο μέχρι €768 
ή και οι δύο ποινές μαζί. 

Π όδ Ε θ ώ Α ώ 2 ή λά- Παρεμπόδιση Επιθεωρητών και Αστυνομικών: 2 μήνες φυλάκιση, 
πρόστιμο μέχρι €100 ή και οι δύο ποινές μαζί. 

Χρόνος Απασχόλησης
(Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί)

• Το περί Υπαλλήλων (Ώρες Εργασίας) Διάταγμα:
- Εκδίδεται βάσει του περί Ωρών Απασχόλησης Νόμουβ ρ ρ χ η ης μ
- Εφαρμόζεται σε κάθε οίκο ή γραφείο που ασκείται οποιαδήποτε 
εμπορική ή τραπεζική επιχείρηση ή οποιοδήποτε ελεύθερο επάγγελμα με 
εξαίρεση οίκο ή γραφείο όπου ασκείται βιομηχανική επιχείρηση ή 
λαμβάνει χώρα η εξέταση, θεραπεία ή φροντίδα ασθενών και απόρων.
- Ωράριο Εργασίας Υπαλλήλων: μέχρι 44 ώρες εβδομαδιαίως, ή 8 
ημερησίως, εξαιρουμένων των ωρών φαγητού.
- Εξαιρέσεις: περιπτώσεις δυστυχήματος, ανωτέρας βίας, περιπτώσεις 
εργασίας αναγκαίας για αποφυγή φθοράς εμπορευμάτων των ημερώνεργασίας αναγκαίας για αποφυγή φθοράς εμπορευμάτων, των ημερών 
τακτοποιήσεως λογαριασμών, ισολογισμού κλπ. 
-Κυρώσεις: μέχρι 6 μήνες φυλάκιση ή πρόστιμο μέχρι €170 ή και οι δύο 
ποινές μαζί.



Χρόνος Απασχόλησης
(Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί)

• Το περί Μεταλλείων και Λατομείων (Ώρες Εργασίας) Διάταγμα:

- Εκδίδεται βάσει του περί Ωρών Απασχόλησης ΝόμουΕκδίδεται βάσει του περί Ωρών Απασχόλησης Νόμου

- Κανένας μεταλλωρύχος δεν εργάζεται υπογείως για περίοδο που 
υπερβαίνει τις 40 ώρες εβδομαδιαίως ή 8 ώρες ημερησίως, εξαιρουμένων 
των ωρών φαγητού.

-Κανένας μεταλλωρύχος δεν εργάζεται επί της επιφάνειας για περίοδο 
που υπερβαίνει τις 44 ώρες εβδομαδιαίως ή τις 8 ώρες ημερησίως, 
εξαιρουμένων των ωρών φαγητού.

Κανένας λατόμος δεν εργάζεται για περίοδο που υπερβαίνει τις 44 ώρες-Κανένας λατόμος δεν εργάζεται για περίοδο που υπερβαίνει τις 44 ώρες 
εβδομαδιαίως ή τις 8 ώρες ημερησίως, εξαιρουμένων των ωρών 
φαγητού.

Χρόνος Απασχόλησης
(Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί)

- Εξαιρέσεις: εργασία σχετικά με αερισμό μεταλλείου ή λατομείουΕξαιρέσεις: εργασία σχετικά με αερισμό μεταλλείου ή λατομείου, 
πρόληψη ζημιάς επί των συσκευών αερισμού, εργασίας ασφαλείας, ή 
πρώτων βοηθειών, επισκοπήσεως μεταλλείου ή λατομείου εφόσον δεν 
δύναται να γίνει άλλη μέρα άνευ διακοπής των εργασιών του μεταλλείου ή 
λατομείου, επείγουσα εργασία σχετική με τις μηχανικές εγκαταστάσεις 
που δεν μπορεί να διενεργηθεί τις κανονικές ώρες εργασίας, σε 
περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, ανωτέρας βίας κλπ.

-Κυρώσεις: μέχρι 6 μήνες φυλάκιση ή πρόστιμο μέχρι €170 ή και οι δύο ρ ς μ χρ μή ς φ η ή ρ μ μ χρ ή
ποινές μαζί.



Χρόνος Απασχόλησης
(Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί)

• Ο περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί

-Το μέγιστο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας είναι 48 ώρες 
συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών.
-Το μέγιστο ημερήσιο ωράριο είναι 8 ώρες.
-Υπάλληλοι σε λογιστήριο και ιδιαιτέρες γραμματείς μπορούν να 
εργάζονται μέχρι 45 ώρες εβδομαδιαίως, μη συμπεριλαμβανομένων των 
υπερωριών.
-Το ωράριο κατανέμεται εντός πλαισίου όχι μεγαλύτερου των 13 συνεχών 
ωρών ημερησίως.ρ ημ ρη ς

Χρόνος Απασχόλησης
(Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί)

- Η εργάσιμη εβδομάδα δεν αριθμεί πέραν των 6 ημερών, η δε εργάσιμη 
ημέρα δεν περιλαμβάνει πέραν των δύο διακοπών Κατά την περίοδο 15ημέρα δεν περιλαμβάνει πέραν των δύο διακοπών. Κατά την περίοδο 15 
Ιουνίου – 15 Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, εργοδοτούμενους μπορεί να 
εργαστεί δύο φορές το μήνα κατά την 7η ημέρα της εβδομάδας, η δε 
εργασία αυτή θα αποζημιώνεται με επιπρόσθετο ενάμιση ημερομίσθιο 
πέραν του κανονικού.
- Η μέγιστη εβδομαδιαία υπερωριακή απασχόληση είναι 9 ώρες. 
- Εργασία πέραν του ημερήσιου ωραρίου λογίζεται ως υπερωρία και 
αποζημιώνεται η μια ώρα προς μία και μισή.



Χρόνος Απασχόλησης
(Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί)

- Σε περίπτωση που εργοδοτούμενος απουσιάζει λόγω ασθένειας, ο 
εργοδοτούμενος που τον αντικαθιστά δύναται να εργάζεται πέραν τουεργοδοτούμενος που τον αντικαθιστά δύναται να εργάζεται πέραν του 
συνήθους ημερησίου ή εβδομαδιαίου ωραρίου και αποζημιώνεται για 
υπερωριακή εργασία. Η χρονική περίοδος για εφαρμογή των πιο πάνω 
δεν υπερβαίνει την μία εβδομάδα.
-Εργοδοτούμενος σε ξενοδοχείο δεν υποχρεούται να αναλάβει εργασία 
εκτός του ωραρίου του, εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είτε λόγω 
ασθένειας άλλου υπαλλήλου ή λόγω απρόβλεπτης άφιξης πελατών.
-Κυρώσεις: Για παραβίαση των διατάξεων που αφορούν τα ωράρια, 

ί ί ή άδ λά έ 1 ή ήυπερωρίες, τις αργίες, την ετήσια άδεια, φυλάκιση μέχρι 1 μήνα ή 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €3400 ή και οι δύο ποινές μαζί.
-Για παρεμπόδιση Επιθεωρητών, πρόστιμο μέχρι €1700.

Χρόνος Απασχόλησης
(Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί)

• Ο περί Εργοδοτουμένων σε Κέντρα Αναψυχής (Όροι Εργασίας) 
ΝόμοςΝόμος
- Το μέγιστο εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας είναι 48 ώρες 
συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών.
- Το μέγιστο ημερήσιο ωράριο είναι 8 ώρες.
-Η μέγιστη εβδομαδιαία υπερωριακή απασχόληση είναι 8 ώρες. Νοείται 
ότι, στις ακόλουθες εξαιρετικές περιπτώσεις, η μέγιστη εβδομαδιαία 
υπερωριακή απασχόληση μπορεί να αυξηθεί στις 10 ώρες:
-Περιπτώσεις ανωτέρας βίας, επείγουσας εργασίας σε μηχανικές και ρ ς ρ ς β ς, γ ς ργ ς μηχ ς
λοιπές εγκαταστάσεις για να αποφευχθεί σοβαρή διαταραχή στη συνήθη 
διεξαγωγή της εργασίας του κέντρου αναψυχής, ειδικής εργασίας π.χ. 
παραλαβής εμπορευμάτων, κλεισίματος του ισολογισμού.



Χρόνος Απασχόλησης
(Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί)

- Εργασία πέραν του ημερήσιου ωραρίου λογίζεται ως υπερωρία και 
αποζημιώνεται με αναλογία 1:1,5αποζημιώνεται με αναλογία 1:1,5 
- Η εργάσιμη εβδομάδα δεν αριθμεί πέραν των 6 ημερών, η δε εργάσιμη 
ημέρα δεν περιλαμβάνει πέραν της μιας διακοπής.
- Σε περίπτωση που εργοδοτούμενος απουσιάζει λόγω ασθένειας, ο 
εργοδοτούμενος που τον αντικαθιστά δύναται να εργάζεται πέραν του 
συνήθους ημερησίου ή εβδομαδιαίου ωραρίου και αποζημιώνεται για 
υπερωριακή εργασία. Η χρονική περίοδος για εφαρμογή των πιο πάνω 
δεν υπερβαίνει την μία εβδομάδα.
- Εργοδοτούμενος που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, δεν 
εργάζεται πέραν των 38 ωρών εβδομαδιαίως και εργοδοτούμενος πουεργάζεται πέραν των 38 ωρών εβδομαδιαίως και εργοδοτούμενος που 
δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας, δεν εργάζεται πέραν των 36 
ωρών εβδομαδιαίως.

Χρόνος Απασχόλησης
(Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί)

Κ ώ Γ βί δ άξ ύ ά-Κυρώσεις: Για παραβίαση των διατάξεων που αφορούν τα ωράρια, 
υπερωρίες, τις αργίες, την ετήσια άδεια, φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €5000 ή και οι δύο ποινές μαζί.
-Για παρεμπόδιση Επιθεωρητών, φυλάκιση μέχρι 3 μήνες, πρόστιμο ή 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €5000 ή και οι δύο ποινές μαζί. 



Χρόνος Απασχόλησης
(Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί)

• Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας των Καταστημάτων και των 
όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων τους Νόμοςρ χ η ης ή ς μ ς

-Οι συνήθεις ημερήσιες ώρες εργασίας είναι 8 ενώ οι συνήθεις 
εβδομαδιαίες ώρες είναι 38.

-Με την συναίνεση του υπαλλήλου, μπορεί να απασχοληθεί υπερωριακά
μέχρι 2 ώρες ημερησίως ή 8 ώρες εβδομαδιαίως.

- Η ημερήσια ανάπαυση είναι τουλάχιστον 11 συνεχόμενες ώρες ανά 
24ωρο και η εβδομαδιαία ανάπαυση είναι τουλάχιστον 24 συνεχόμενες 
ώρες ανά εβδομάδα.ώρες ανά εβδομάδα.

-Κάθε υπάλληλος δικαιούται κατά τη διάρκεια της ημερήσιας 
απασχόλησης του διάλειμμα ελάχιστης διάρκειας 15 λεπτών και μέγιστης 
διάρκειας 1 ώρας.

Χρόνος Απασχόλησης
(Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί)

- Παρέχονται 3 ελεύθερα πρωινά ή απογεύματα ανά εβδομάδα σε 
εργαζόμενους με εξαήμερη εβδομάδα εργασίας και 1 ελεύθερο πρωινό ήεργαζόμενους με εξαήμερη εβδομάδα εργασίας, και 1 ελεύθερο πρωινό ή 
απόγευμα σε εργαζόμενους με πενθήμερη εβδομάδα εργασίας.
- Το παρεχόμενο ελεύθερο απόγευμα αρχίζει στις 2:00 μμ της ημέρας που 
παραχωρείται ενώ το ελεύθερο πρωινό διαρκεί μέχρι τις 2:00 μμ.
- Κάθε υπάλληλος που εργάζεται σε κατάστημα που λειτουργεί και 
Σάββατο, το ένα από τα ελεύθερα απογεύματα που του παρέχεται ανά 
δύο βδομάδες είναι υποχρεωτικά Σάββατο. Εάν το κατάστημα 
λειτουργεί και Κυριακή, το ένα από τα ελεύθερα απογεύματα που του 
παρέχεται ανά δύο βδομάδες είναι υποχρεωτικά Κυριακή.



Χρόνος Απασχόλησης
(Νομοθεσίες, Διατάγματα, Κανονισμοί)

-Κυρώσεις:Για παραβίαση των διατάξεων του Νόμου, φυλάκιση μέχρι 1 
έτος ή χρηματική ποινή μέχρι τις €17086 ή και οι δύο ποινές μαζίέτος ή χρηματική ποινή μέχρι τις €17086 ή και οι δύο ποινές μαζί.
-Για παρεμπόδιση Επιθεωρητών, φυλάκιση μέχρι 3 μήνες, πρόστιμο ή 
χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €3417 ή και οι δύο ποινές μαζί.
- Αν τα αδικήματα διαπράττονται από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, 
κάθε πρόσωπο που κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος κατέχει 
θέση διευθύνων συμβούλου, προέδρου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου 
παρόμοιου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή οργανισμού, 
θεωρείται ένοχο του ιδίου αδικήματος εκτός εάν αποδείξει ότι το αδίκημα 
διαπράχθηκε χωρίς την συγκατάθεση, σύμπραξη ή ανοχή του ιδίου.
Σε περίπτωση που δεν αποδειχτεί αυτό υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 1- Σε περίπτωση που δεν αποδειχτεί αυτό, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 1 

έτους ή σε πρόστιμο μέχρι €17086 ή και στις δύο αυτές ποινές. 

Ετήσιες Άδειες

 Νόμος δημόσιας τάξης, αναγκαστικού δικαίου, ασφάλειας & 
υγείας στην εργασία.

 Εργοδοτούμενος που εργάστηκε 48 εβδομάδες, δικαιούται 
τουλάχιστον 4 εβδομάδες άδεια (από 1/1/2003)  8%. Εάν 
λιγότερες, δικαιούται αναλογία. Εάν λιγότερες από 13 δεν 
δικαιούται (ECJ - Μάλλον Τροποποίηση)

 Θεωρείται ως εργασία για σκοπούς υπολογισμού της άδειας:
Π ή ί λό ή ή θέ Προσωρινή απουσία λόγω ατυχήματος ή ασθένειας.

 Απουσία με άδεια μητρότητας.
 Απουσία με γονική άδεια.



Ετήσιες Άδειες

 Η άδεια ουδέποτε συντρέχει με τα εξής:
 Δημόσιες αργίες βάσει νόμου, συμβάσεως ή εθίμου.
Άδ ό Άδεια μητρότητας.

 Ατύχημα ή ασθένεια.
 Απεργία ή ανταπεργία.
 Προειδοποίηση για τερματισμό απασχόλησης.
 Γονική άδεια και άδεια για λόγους ανώτερης βίας.
Εάν προκύψει κάτι από τα ανωτέρω, η άδεια διακόπτεται και 
συμπληρώνεται αν είναι δυνατόν εντός του ίδιου έτους.

 Η άδεια μπορεί να είναι τμηματική αλλά ένα μέρος πρέπει να διαρκεί Η άδεια μπορεί να είναι τμηματική αλλά ένα μέρος πρέπει να διαρκεί 
τουλάχιστον 9 ημερολογιακές μέρες.

 Συσσώρευση άδειας επιτρέπεται κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών 
μέχρι δύο ετών άδεια.

Ετήσιες Άδειες

 Ταμείο Αδειών  Εξουσία Υπουργού για έγκριση ευεργετικότερου σχεδίου 
(συνήθως 1 μέρα περισσότερη) και εξαίρεση από την υποχρέωση πληρωμής 
μέσω του Ταμείου Αδειών και οποιωνδήποτε Κανονισμών δυνάμει του Μέρους ΙΙ.μ μ ή μ μ ρ ς

 Πληρωμή επί παντός ποσού εκτός από έκτακτες προμήθειες και χαριστικές 
παροχές (π.χ. 13ος, 14ος, προμήθειες, υπερωρίες κ.λπ.). Για όσους έχουν 
εξαίρεση, αμφίβολο αν αυτό ισχύει. (Η έννοια του «ημερομισθίου» καθορίζεται 
στους Κανονισμούς από τους οποίους εξαιρείται όποιος έχει εγκεκριμένο σχέδιο 
από τον Υπουργό).

 Πληρωμή άδειας χωρίς απόλαυση της επιτρέπεται μόνο στον τερματισμό της 
απασχόλησης και στο θάνατο του δικαιούχου οπότε μεταβιβάζεται στη χήρα ή 
στο χήρο.

 Εργασία με απολαβές στη διάρκεια αδείας απαγορεύεται.

 Πληρωμή από Ταμείο μπορεί και σε δύο μέρη 70% τον Αύγουστο και 30% το 
Δεκέμβριο.



Ετήσιες Άδειες

Κυρώσεις:Κυρώσεις: 

 Εργοδότης ο οποίος παραλείπει να παραχωρήσει άδεια σε 
εργαζόμενο ή να καταβάλει την ανάλογη εισφορά στο 
Ταμείο

 Πρόστιμο μέχρι €3417 ή φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και τα 
δύοδύο

Γονική Άδεια

Έναρξη Ισχύος 1/1/2003

Εφαρμογή Νόμου: 
 Ο Νόμος εφαρμόζεται στους εργαζόμενους του ιδιωτικού και 

ευρύτερου δημόσιου τομέα που έχουν συμπληρώσει 6 μήνες 
εργοδότησης, περιλαμβανομένων εργοδοτουμένων με μερική 
απασχόληση, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή με 
σύμβαση ή σχέση εργασίας με επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης. 

 Στην περίπτωση που η απασχόληση γίνεται με διαδοχικά συμβόλαια 
ορισμένου χρόνου στον ίδιο εργοδότη, το σύνολο των εν λόγω ρ μ χρ ργ η γ
συμβάσεων με τον ίδιο εργοδότη λαμβάνεται υπόψη για τον 
υπολογισμό της περιόδου των έξι μηνών.



Γονική Άδεια

Γονική Άδεια: 
• Άνευ Απολαβών• Άνευ Απολαβών.
• Μητέρα και πατέρας δικαιούνται 18 εβδομάδες ο καθένας. Αν 

είναι στον ίδιο εργοδότη, εκ περιτροπής.
• Χήροι/Χήρες δικαιούνται 23 εβδομάδες.
• Σκοπός η φροντίδα και ανατροφή παιδιού που γεννούν ή 

υιοθετούν.
• Δίδυμα, τρίδυμα, κλπ., 18 εβδομάδες για κάθε παιδί.
• Δεν μεταβιβάζεται εκτός στην περίπτωση που ο ένας γονέας 

έχει λάβει ήδη 2 εβδομάδες μπορεί να μεταβιβάσει άλλες 2 
εβδομάδες στον άλλο γονέα (ήταν από πατέρα σε μητέρα)

Γονική Άδεια

• Ελάχιστη διάρκεια μία εβδομάδα και μέγιστη πέντε ανά έτος.
– Για 3 παιδιά και άνω η μέγιστη διάρκεια – 7 εβδομάδεςΓια 3 παιδιά και άνω η μέγιστη διάρκεια 7 εβδομάδες

• Μετά από συνεχή απασχόληση έξι μηνών.

• Φυσικοί γονείς: Μητέρα = μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, 
Πατέρας = μετά τη γέννηση. Μέχρι να γίνει οκτώ χρονών.

• Θετοί γονείς: Πριν συμπληρωθούν οκτώ χρόνια από την υιοθεσία, 
μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας και πριν γίνει 12 χρονώνμετά τη λήξη της άδειας μητρότητας και πριν γίνει 12 χρονών.

• Στην περίπτωση παιδιού με αναπηρίες, μέχρι αυτό να συμπληρώσει 
το 18ο έτος ηλικίας του (κατάλογος αναπηριών).



Γονική Άδεια

• Τρεις εβδομάδες πριν τη χρήση ενημερώνεται γραπτώς ο εργοδότης. 
(σε περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας – μία βδομάδα προειδοποίηση)

• Μετά από διαβούλευση, ο εργοδότης μπορεί να μεταθέσει την άδεια.

• Η άδεια τερματίζεται από τον εργοδότη αν δεν χρησιμοποιείται για τη 
φροντίδα του παιδιού.

• Μετά τη λήξη της άδειας, ο εργαζόμενος επανέρχεται στη θέση του. 
Μπορεί να ζητήσει για καθορισμένη περίοδο αλλαγές στο 

ά / ά ί δό ίλωράριο/οργάνωση της εργασίας του και ο εργοδότης οφείλει να 
εξετάσει και να ανταποκριθεί σε αυτό το αίτημα.

• Στη διάρκεια της πιστώνεται με ασφαλιστέες αποδοχές

Γονική Άδεια

• Η άδεια θεωρείται ως εργασία για υπολογισμό της ετήσιας άδειας.

• Δεν συντρέχει με την ετήσια άδεια.

• Δεν διακόπτει το συνεχές της απασχόλησης.

• Θεωρείται περίοδος απασχόλησης για σκοπούς του Νόμου Περί 
Τερματισμού της Απασχόλησης.

• Δεν αποτελεί ποτέ λόγο για απόλυση.



Άδεια Για Λόγους Ανωτέρας Βίας

• Δικαιούται κάθε εργαζόμενος μετά από αίτηση προς τον 
εργοδότη τουεργοδότη του.

• Άνευ απολαβών.
• Επτά μέρες το χρόνο, εφάπαξ ή τμηματικά.
• Για επείγοντες οικογενειακούς λόγους που αφορούν ασθένεια ή 

ατύχημα και καθιστούν απαραίτητη την άμεση παρουσία 
του/της.

• Οικογένεια: παιδί, σύζυγος, γονέας, αδελφός, αδελφή, 
παππούς, γιαγιά.

• Δεν συντρέχει με ετήσια άδεια, δεν διακόπτει το συνεχές της 
απασχόλησης και δεν αποτελεί λόγο απόλυσης.

Άδεια Για Λόγους Ανωτέρας Βίας

Γενικά:
Διασφάλιση ίσης μεταχείρισης
• Απαγορεύεται η παροχή προειδοποίησης για τερματισμό 

απασχόλησης που να αρχίζει ή να εκπνέει κατά την περίοδο 
προστασίας, η οποία είναι ως εξής:

• Στιγμή υποβολής αίτησης για λήψη γονικής άδειας μέχρι και το τέλος 
της περιόδου γονικής άδειας.

• Κατά τη διάρκεια απουσίας για λόγους ανωτέρας βίας

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών:
Κυρώσεις μέχρι €7500.



Προστασία της Μητρότητας

Έναρξη Ισχύος: 19/12/1997

• Δικαίωμα σε άδεια μητρότητας φυσικής μητέρας:

- 18 συναπτές εβδομάδες [Ν.109(I)/2007].
- Περίοδος 11 εβδομάδων αρχίζει δύο εβδομάδες πριν την εβδομάδα 
του αναμενόμενου τοκετού.

- Οι υπόλοιπες 7 όπως θέλει η δικαιούχος.
- Σε περιπτώσεις μεταγενέστερου από την αρχικά αναμενόμενη ρ ς μ γ ρ η ρχ μ μ η
εβδομάδα τοκετού: μετά τον τοκετό υποχρεωτικά 8 εβδομάδες 

- Μπορεί και πέραν των 18 εβδομάδων άδεια.

Προστασία της Μητρότητας

• Δικαίωμα σε άδεια μητρότητας θετής μητέρας:

- 16 συναπτές εβδομάδες.
- Αμέσως μετά την ανάληψη φροντίδας παιδιού κάτω των δώδεκα ετών 
για σκοπούς υιοθεσίας βάσει των σχετικών Νόμων.

- Νοουμένου ότι γνωστοποιεί γραπτώς στον εργοδότη την πρόθεσή της 
για υιοθεσία και την ημερομηνία ανάληψης του παιδιού, τουλάχιστον 6 
εβδομάδες πριν.

- Οι θετές μητέρες που αναλαμβάνουν την φροντίδα παιδιού και δεν 
έχουν την ευχέρεια να δώσουν προειδοποίηση στον εργοδότηέχουν την ευχέρεια να δώσουν προειδοποίηση στον εργοδότη 
απαλλάσσονται από την αντίστοιχη υποχρέωση εφόσον 
προσκομίσουν βεβαίωση του Τμήματος Κοινωνικής Ευημερίας ότι δεν 
είχαν ούτε οι ίδιες ανάλογη ενημέρωση και δεν μπορούσε να γίνει 
αλλιώς.



Προστασία της Μητρότητας

• Επέκταση άδειας: 
Σ ώ ό β έ έ θ ίδ λό- Σε περιπτώσεις όπου το βρέφος παραμένει σε θερμοκοιτίδα λόγω 
πρόωρου τοκετού ή νοσηλεύεται λόγω άλλου ιατρικού προβλήματος, 
τότε η άδεια μητρότητας παρατείνεται κατά μία βδομάδα για κάθε 21 
ημέρες που το βρέφος χρειάστηκε νοσηλεία. Η μέγιστη επιπρόσθετη 
περίοδος που δύναται να επεκταθεί η συνολική άδεια μητρότητας είναι 
6 εβδομάδες.

• Δικαίωμα σε πληρωμή: 
- Από το Ταμείο Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΑπό το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
- Από τον εργοδότη μόνο αν προνοείται σε συλλογική σύμβαση, ατομική 
σύμβαση, έθιμο, πρακτική, κ.λπ.

Προστασία της Μητρότητας

• Προστασία της απασχόλησης: 

- Η εργοδοτούμενη που ενημερώνει γραπτώς με οποιοδήποτε τρόπο
(σημείωμα, επιστολή, e-mail) τον εργοδότη προστατεύεται από 
τερματισμό της απασχόλησης της μέχρι και τρεις μήνες μετά την άδεια 
μητρότητας. Στο διάστημα αυτό δεν μπορεί να αρχίζει ούτε να λήγει 
προειδοποίηση για τερματισμό της απασχόλησης.

- Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει πιστοποιητικό ιατρού με την 
ημερομηνία του αναμενόμενου τοκετού εάν το κρίνει αναγκαίο.

- Ο εργοδότης απαγορεύεται να προβαίνει σε ενέργειες με στόχο την 
οριστική αντικατάσταση της εργοδοτούμενης κατά την διάρκεια της 
περιόδου προστασίας. 



Προστασία της Μητρότητας

- Σε περιπτώσεις που γνωστοποιηθεί προς τον εργοδότη με 
δή ό ύ ά ά ξ όοποιοδήποτε τρόπο η εγκυμοσύνη και μετά υπάρξει τερματισμός 

απασχόλησης, τότε εάν η εργαζόμενη προσκομίσει ιατρικό 
πιστοποιητικό εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που λάβει 
γνώση για την απόλυση ή την πρόθεση για απόλυση, τότε η απόλυση 
θα ανακαλείται.

- Επιτρέπεται ο τερματισμός απασχόλησης μισθωτής λόγω σοβαρού 
παραπτώματος, εάν η επιχείρηση έπαυσε να λειτουργεί ή εάν η 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης έχει λήξει και η μη ανανέωση δεν ρ χ ς ης μβ ης χ ήξ η μη η
συνδέεται με την κατάσταση εγκυμοσύνης, τον τοκετό, τη γαλουχία ή 
την άδεια μητρότητας.

Προστασία της Μητρότητας

- Ωστόσο αποφάσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών έκριναν ως 
ό όλ δ ύ δ ά όδνόμιμη απόλυση εργοδοτούμενης στη διάρκεια της περιόδου 
προστασίας δεδομένου ότι οφειλόταν αποδεδειγμένα σε λόγους 
πλεονασμού. Παράλειψη του εργοδότη να δικαιολογήσει δεόντως 
γραπτώς τον τερματισμό, δεν καθιστά παράνομο έναν κατά τα άλλα 
νόμιμο τερματισμό ης απασχόλησης.

- Δεν ισχύουν οποιεσδήποτε διατάξεις προνοούν για ελάχιστη περίοδο 
απασχόλησης ή ελάχιστο αριθμό εργοδοτουμένων.



Προστασία της Μητρότητας

• Διευκολύνσεις: 

- Για θηλασμό και φροντίδα του παιδιού, για διάστημα 9 μηνών από τον 
τοκετό ή την έναρξη της άδειας μητρότητας σε περίπτωση υιοθεσίας, 
μία ώρα την ημέρα, μετά την έναρξη, πριν τη λήξη ή κατά την εργασία, 
με απολαβές.

- Η φυσική μητέρα δικαιούται απουσίας με απολαβές για εξετάσεις 
προγεννητικού ελέγχου νοουμένου ότι πρέπει να γίνουν στη διάρκεια 
του χρόνου εργασίας προσκομίζεται σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό καιτου χρόνου εργασίας, προσκομίζεται σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό και 
δίδεται στον εργοδότη έγκαιρη προειδοποίηση.

Προστασία της Μητρότητας

• Προστασία Ασφάλειας και Υγείας: 

- Σε εργασία όπου υπάρχουν γυναίκες σε ηλικία που μπορεί να 
καταστούν έγκυες και η φύση της εργασίας μπορεί να δημιουργεί 
κινδύνους για την ασφάλεια και υγεία εγκύου, λεχώνας (μέχρι 2 μήνες 
μετά τον τοκετό), γαλουχούσας (θηλάζει το παιδί μέχρι και 6 μήνες 
μετά τον τοκετό) ή του παιδιού που πηγάζουν από οποιεσδήποτε 
διεργασίες, συνθήκες εργασίας ή οποιουσδήποτε φυσικούς, 
βιολογικούς, χημικούς ή εργονομικούς παράγοντες,

- Κάθε εργοδότης κάνει εκτίμηση κινδύνων και καθορίζει τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν.



Προστασία της Μητρότητας

- Σε περίπτωση που η εφαρμογή από τον εργοδότη οποιουδήποτε 
άλλου μέτρου δεν οδηγεί στην αποφυγή των κινδύνων, τότε αυτός 
διαφοροποιεί τις συνθήκες ή τις ώρες εργασίαςδιαφοροποιεί τις συνθήκες ή τις ώρες εργασίας.

- Αν η αποφυγή των κινδύνων ούτε με το πιο πάνω μέτρο είναι 
πρακτικώς εφικτή, ο εργοδότης πρέπει να απαλλάξει την 
εργοδοτούμενη από την εργασία αυτή και να τη μεταθέσει σε άλλη 
εργασία που δεν έχει κινδύνους για όσο διάστημα είναι αναγκαίο και 
χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων της.

- Αν η αλλαγή θέσης είναι τεχνικά ή και αντικειμενικά αδύνατη ή αν δεν 
είναι εύλογο να απαιτηθεί, η εργοδοτούμενη απαλλάσσεται από την γ η η ργ μ η η
εργασία για όσο διάστημα απαιτείται για προστασία της ασφάλειας και 
υγείας της χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων της. Ο εργοδότης 
καταβάλλει τις απολαβές της για όλο το διάστημα της απουσίας.

Προστασία της Μητρότητας

- Όταν έγκυος, λεχώνα ή γαλουχούσα εργάζεται νύκτα και έχει ιατρικό 
ό ό ί ί άλ ίπιστοποιητικό ότι είναι αναγκαίο για την ασφάλεια και υγεία της να 

αποφεύγεται τέτοια εργασία, ο εργοδότης την απαλλάσσει από την 
εργασία αυτή για όσο είναι αναγκαίο χωρίς επηρεασμό των 
δικαιωμάτων της.

- Αν η μετακίνηση σε εργασία ημέρας είναι τεχνικά ή αντικειμενικά 
αδύνατη ή αν δεν είναι εύλογο να απαιτηθεί, τότε απαλλάσσεται για 
όσο διάστημα απαιτείται χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων της και ο 
εργοδότης καταβάλλει τις απολαβές της για όλο το διάστημα της ργ ης β ς β ς ης γ ημ ης
απουσίας της.



Προστασία της Μητρότητας

Κατάλογος Ενδεικτικός 
Παραγόντων, Μεθόδων Παραγωγής, και Συνθηκών 

Π ί Α ί Ε ί Κ δύπου η Παρουσία τους Απαιτεί Εκτίμηση Κινδύνων 
και Καθορισμό Μέτρων που πρέπει να Ληφθούν

• Φυσικοί ή εργονομικοί παράγοντες:
προσκρούσεις, δονήσεις, χειρωνακτική μετακίνηση βαρέων φορτίων, 
θόρυβος, ιοντίζουσες και μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες, ακραίες 
συνθήκες ψύχους ή ζέστης, κινήσεις, μετακινήσεις, ψυχική και φυσική 
κόπωση και άλλες καταπονήσεις συνδεδεμένες με τη δραστηριότητα 
της εργοδοτούμενης.

• Βιολογικοί παράγοντες:
Βλέπε ειδικούς Κανονισμούς.

Προστασία της Μητρότητας

• Χημικοί παράγοντες και Μέθοδοι Παραγωγής:
Ουσίες που σημειώνονται με τα εξής:

θ ί ί δ ί δ ά- πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.
- μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.
- μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.
- μπορεί να προκαλέσει εκ γενετής παραμορφώσεις.

• Παραγωγή αουραμίνης.
• Έκθεση σε πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες που 

συναντώνται σε ανθρακόπισσα, πισσάσφαλτο, καπνιές και σκόνες.ρ φ ς ς
• Έκθεση σε σκόνες, αναθυμιάσεις, σταγονίδια ή καπνιά από πύρωση 

υλικών χαλκού - νικελίου.
• Υδράργυρος.



Προστασία της Μητρότητας

• Αντιμετωπικά φάρμακα.
• Μονοξείδιο του άνθρακα.
• Επικίνδυνοι χημικοί παράγοντες με επιδερμική διείσδυση.

• Συνθήκες Εργασίας:
- Υπόγειες εργασίες σε ορυχεία

• Έγκυος:
- Εργασία σε περιβάλλον υπερπίεσης (π.χ. θαλάμοι  πίεσης ή 
κατάδυσης) τοξόπλασμα, ιός της ερυθράς (εκτός αν έχει αντισώματα), 
μόλυβδος και τα παράγωγά του, υπόγειες εργασίες σε ορυχεία.μ β ς ρ γ γ γ ς ργ ς ρ χ

• Γαλουχούσα:
- Μόλυβδος και τα παράγωγα του και υπόγειες εργασίες σε ορυχεία.

Προστασία της Μητρότητας

• Διασφάλιση Δικαιωμάτων:

Η άδεια μητρότητας δεν επηρεάζει δυσμενώς την αρχαιότητα της 
μισθωτής ή το δικαίωμα της σε προαγωγή ή την επάνοδο της στην 
εργασία την οποία ασκούσε πριν από την άδεια μητρότητας ή σε άλλη 
παρόμοια θέση με το ίδιο ύψος αποδοχών καθώς και τα ωφελήματα 
που σχετίζονται με την εργασία εξαιρουμένων των προμηθειών που 
υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση την ποσότητα ή/και αξία της 
παραχθείσας εργασίας.



Προστασία της Μητρότητας

• Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών:

Κυρώσεις: 

• Μέχρι €6834 για παραβίαση της προστασίας της Μητρότητας.Δεν 
ισχύουν προϋποθέσεις ελάχιστης περιόδου απασχόλησης ή ωρών 
απασχόλησης.

• Μέχρι €17086 ή και φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια για παράβαση των 
δ άξ ί Α άλ Υ ίδιατάξεων περί Ασφάλειας και Υγείας.

Προστασία των Μισθών 

Έναρξη Ισχύος 21/3/2007
• Βασικές Έννοιες: 

«Εργοδοτούμενος» σημαίνει πρόσωπο που εργάζεται για άλλο 
πρόσωπο, είτε δυνάμει σύμβασης εργασίας ή μαθητείας, είτε κάτω 
από τέτοιες περιστάσεις, από τις οποίες μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη 
σχέσης εργοδότη-εργοδοτούμενου, ο δε όρος «εργοδότης» θα 
ερμηνεύεται ανάλογα και θα περιλαμβάνει την Κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.  

«Μισθός» σημαίνει κάθε χρηματική αντιμισθία που προκύπτει από 
απασχόληση εργοδοτούμενου και κάθε κέρδος από τέτοιααπασχόληση εργοδοτούμενου και κάθε κέρδος από τέτοια 
απασχόληση που είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης. Περιλαμβάνει 
τις εισφορές Ταμείων Προνοίας και την εισφορά στο Κεντρικό Ταμείο 
Αδειών. Δεν περιλαμβάνει έκτακτες προμήθειες ή κατά χάριν (ex-
gratia) πληρωμές.



Προστασία των Μισθών 

• Τρόπος, χρόνος και συχνότητα πληρωμής μισθών

Οι μισθοί των εργοδοτουμένων πρέπει να πληρώνονται τουλάχιστον 
εβδομαδιαία ή μηνιαία για μηνιαίο προσωπικό. Σε περίπτωση 
εργοδοτουμένων, των οποίων οι μισθοί υπολογίζονται «με το κομμάτι» 
ή ανάλογα με την παραγωγή, τα μέγιστα διαστήματα για την πληρωμή 
των μισθών πρέπει, κατά το δυνατόν, να είναι τέτοια, έτσι ώστε οι 
μισθοί να καταβάλλονται τουλάχιστον δυο φορές το μήνα, σε 
διαστήματα που να μην ξεπερνούν τις δεκαέξι μέρες. Σε κάθε 
περίπτωση, η συχνότητα πληρωμής μπορεί να διαφοροποιηθεί εάν ρ η η χ η ηρ μής μ ρ φ ρ η
προνοείται διαφορετικά από συλλογική σύμβαση ή/και πρακτική.

Προστασία των Μισθών 

• Η  πληρωμή πρέπει να γίνεται με ένα από τους εξής τρόπους:
ά ί ή έ ( ύ ίδ– σε μετρητά, χαρτονομίσματα ή κέρματα (αυτού του είδους η 

πληρωμή μισθών, θα πραγματοποιείται μόνο κατά τις εργάσιμες 
ώρες, στον τόπο εργασίας ή κοντά σε αυτόν, εκτός αν προνοείται 
διαφορετικά σε άλλο νόμο ή κανονισμό ή συλλογική σύμβαση)

– μέσω λογαριασμού μισθών 
– με τραπεζική επιταγή
– με ταχυδρομική επιταγή 

• Απαγορεύεται η πληρωμή των μισθών:
– σε κέντρα αναψυχής ή παρόμοιες επιχειρήσεις, και όπου είναι 
αναγκαίο για αποθάρρυνση κατάχρησης:αναγκαίο για αποθάρρυνση κατάχρησης:

– σε καταστήματα λιανικής πώλησης και
– σε χώρους διασκέδασης,

εκτός προς πρόσωπα που εργοδοτούνται στα προαναφερόμενα μέρη. 



Προστασία των Μισθών 

• Πληρωμή μισθών σε είδος:

– Απαγορεύεται η πληρωμή μέρους ή όλου του μισθού υπό μορφή 
οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων επιβλαβών ουσιών.

– Μέρος του μισθού επιτρέπεται να πληρώνεται σε είδος εάν κάτι 
τέτοιο  συνηθίζεται στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας ή 
επαγγέλματος, νοουμένου ότι:

• Τέτοια είδη, αφού ληφθεί υπόψη η ποιότητα και ποσότητά 
τους, είναι κατάλληλα και ωφέλιμα για τον εργοδοτούμενο ή 
την οικογένειά τουτην οικογένειά του

• η αξία που αποδίδεται στα είδη αυτά είναι λογική και δίκαιη
• υπάρχει η συγκατάθεση του εργοδοτούμενου.

Προστασία των Μισθών 

• Αμεσότητα πληρωμής μισθών

Ο μισθός πρέπει να πληρώνεται απευθείας προς τον εργοδοτούμενο, 
εκτός εάν ο εργοδοτούμενος δώσει γραπτώς τη συγκατάθεση του για 
το αντίθετο.  

• Ελευθερία διάθεσης του μισθού και εκχώρηση  μισθού

Ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα να περιορίζει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, 
την ελευθερία του εργοδοτούμενου να διαθέτει το μισθό του, εκτός στις 

ώ β θ ό ό ί ό άλλ ά θπεριπτώσεις και στο βαθμό που αυτό προνοείται από άλλα άρθρα του 
παρόντος Νόμου.



Προστασία των Μισθών 

Αν ο εργοδότης διαθέτει καταστήματα για πώληση ειδών ή υπηρεσιών 
προς τους εργοδοτούμενους οι εργοδοτούμενοι δεν θα υπόκεινται σεπρος τους εργοδοτούμενους, οι εργοδοτούμενοι δεν θα υπόκεινται σε 
οποιαδήποτε πίεση για χρήση αυτών των καταστημάτων ή 
υπηρεσιών.

Η εκχώρηση των μισθών δεν επιτρέπεται παρά μόνο αν και στο βαθμό 
που, αυτό προνοείται ρητά από νόμο ή κανονισμό. Σε καμία δε 
περίπτωση, η εκχώρηση  δεν μπορεί να γίνεται σε βαθμό που να 
εμποδίζει τη συντήρηση του εργοδοτούμενου και της οικογένειας του.

Προστασία των Μισθών 

• Αποκοπές από το μισθό 

• Δεν επιτρέπονται αποκοπές από το μισθό παρά μόνο:• Δεν επιτρέπονται αποκοπές από το μισθό παρά μόνο:
– αποκοπές που προνοεί νόμος ή κανονισμός
– αποκοπές σύμφωνα με κανονισμούς ταμείων σύνταξης, ταμείων 
προνοίας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

– αποκοπές δυνάμει δικαστικής απόφασης
– άλλες αποκοπές μετά από  τη συγκατάθεση του εργοδοτουμένου

• Αποκοπές για αποζημίωση λόγω ζημιάς που υπέστη η επιχείρηση η 
οποία προκλήθηκε σκόπιμα ή ένεκα βαριάς αμέλειας του 
εργοδοτούμενουεργοδοτούμενου.

• Σε κάθε περίπτωση οι αποκοπές από το μισθό περιορίζονται στο 
βαθμό που ο εργοδοτούμενος θα μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του 
και την οικογένεια του.



Προστασία των Μισθών 

• Υποχρέωση τήρησης στοιχείων και αρχείων

Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί αρχεία, διαθέσιμα για έλεγχο από 
Επιθεωρητές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
στα οποία να φαίνονται για κάθε εργοδοτούμενο, τα στοιχεία σχετικά 
με τον ακάθαρτο και καθαρό μισθό του, συμπεριλαμβανομένων των 
τυχόν αποκοπών που έγιναν στο μισθό και τους λόγους για τους 
οποίους έγιναν οι αποκοπές αυτές. 

Προστασία των Μισθών 

• Αποζημιώσεις: 

Σε περίπτωση:

• Καταδίκης για παραβίαση του Νόμου, 

Επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή χρηματική ποινή μέχρι 

€15000 ή και οι δύο ποινές μαζί.

Επιπλέον, το Δικαστήριο μπορεί να εκδώσει Διάταγμα καταβολής του 
λό ύ δ ύοφειλόμενου ποσού προς τον εργοδοτούμενο,



Προστασία των Μισθών 

Σε περίπτωση:
• Ψευδούς αφερεγγυότηταςς φ ρ γγ η ς
• Εκ προθέσεως 

– παρεμπόδισης Επιθεωρητή 
– άρνησης απαντήσεως ή ψευδούς δηλώσεως 
– παράλειψης παρουσίασης αρχείου, πιστοποιητικού, βιβλίου ή 

άλλου εγγράφου
– παρεμπόδισης ή απόπειρας παρεμπόδισης τρίτου να 

παρουσιαστεί ενώπιον Επιθεωρητή,
Επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή χρηματική ποινή μέχριΕπιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή χρηματική ποινή μέχρι 

€10000 ή και οι δύο ποινές μαζί.

Προστασία των Μισθών 

• Αν τα προβλεπόμενα στο Νόμο αυτό αδικήματα διαπράττονται από νομικό 
πρόσωπο ή οργανισμό, κάθε πρόσωπο που κατά το χρόνο διάπραξης του ρ ή ργ μ ρ χρ ρ ξης
αδικήματος κατέχει θέση διευθύνων συμβούλου, προέδρου, διευθυντή, 
γραμματέα ή άλλου παρόμοιου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή 
οργανισμού, θεωρείται ένοχο του ιδίου αδικήματος εκτός εάν αποδείξει ότι 
το αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς την συναίνεση ή αμέλεια του ιδίου.

Σε περίπτωση που δεν αποδειχτεί αυτό, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης 
μέχρι 6 μήνες ή χρηματική ποινή μέχρι €10000 ή και στις δύο ποινές μαζί.



Κατώτατος Μισθός 

Ο Περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Νόμος (Κεφ. 183)

• Βασικές Έννοιες
- «κατώτατος μισθός» σημαίνει το κατώτατο όριο μισθών που 
καθορίζεται αναφορικά με τη συγκεκριμένη εργασία που διεξάγεται 
από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και το οποίο ισχύει για το πρόσωπο 
αυτό.

- Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, με Διάταγμα που δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίζει κατώτατα όρια μισθών 
για οποιαδήποτε εργασία στη Δημοκρατία είτε γενικά είτε σε 
οποιαδήποτε συγκεκριμένη περιοχή, τόπο ή επαρχία, σε οποιαδήποτεοποιαδήποτε συγκεκριμένη περιοχή, τόπο ή επαρχία, σε οποιαδήποτε 
περίπτωση κατά την οποία ικανοποιείται ότι οι μισθοί που 
καταβάλλονται σε οποιαδήποτε πρόσωπα που εργοδοτούνται σε 
οποιαδήποτε τέτοια εργασία είναι αδικαιολόγητα χαμηλοί.

Κατώτατος Μισθός 

- Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμα να διαφοροποιεί ή 
ί έ ώ θόκαταργεί έναν κατώτατο μισθό.

- Η κατάργηση ή διαφοροποίηση του κατώτατου μισθού τίθεται σε ισχύ 
από την ημερομηνία που ορίζεται για το σκοπό αυτό στο Διάταγμα.

• Ποινή για Μη Καταβολή Κατώτατων Μισθών:
- Εργοδότης που δεν καταβάλλει τον κατώτατο μισθό στα επαγγέλματα 
που ισχύει κατώτατος μισθός, υπόκειται μετά την καταδίκη, σε 
πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα €854, και σε πρόσθετο πρόστιμο που 
δεν υπερβαίνει τα €213 για κάθε ημέρα κατά την οποία το αδίκημαδεν υπερβαίνει τα €213 για κάθε ημέρα κατά την οποία το αδίκημα 
εξακολουθεί μετά την καταδίκη του για αυτό.



Κατώτατος Μισθός 

- Επιπλέον, το Δικαστήριο δύναται με την καταδίκη να διατάζει τον 
δό βάλλ ό θ ό έ όεργοδότη να καταβάλλει επιπρόσθετα με το πρόστιμο, τέτοιο ποσό 

όπως φαίνεται ότι οφείλεται στο πρόσωπο που εργοδοτείται, δηλαδή 
την διαφορά από τον μισθό που λάμβανε και τον κατώτατο μισθό.

• Αδικήματα από Αντιπρόσωπο του Εργοδότη:
- Όταν αδίκημα έχει πράγματι διαπραχθεί από αντιπρόσωπο του 
εργοδότη, ο αντιπρόσωπος αυτός υπόκειται σε δίωξη για το αδίκημα 
κατά τον ίδιο τρόπο ωσάν να ήταν ο εργοδότης, είτε ταυτόχρονα με, 
είτε πριν από, είτε μετά την καταδίκη του εργοδότη, και υπόκειται μετάείτε πριν από, είτε μετά την καταδίκη του εργοδότη, και υπόκειται μετά 
την καταδίκη στην ίδια ποινή στην οποία υπόκειται ο εργοδότης. 

Κατώτατος Μισθός 

- Όταν ο εργοδότης αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει τη δέουσα ργ ης χ β η
επιμέλεια για να εφαρμόσει το Νόμο, και ότι πράγματι το 
αδίκημα διαπράχθηκε από τον αντιπρόσωπο του χωρίς τη 
γνώση, συγκατάθεση ή σύμπραξη του, εξαιρείται σε περίπτωση 
καταδίκης του αντιπροσώπου για το αδίκημα, από οποιαδήποτε 
ποινή αναφορικά με το αδίκημα.

Ωστόσο, δεν επηρεάζεται, η εξουσία του Δικαστηρίου να 
διατάσσει τον εργοδότη να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό, το ργ η β ή ,
οποίο φαίνεται ότι οφείλεται στο πρόσωπο που εργοδοτείται, 
(διαφορά μισθού που λάμβανε και κατώτατου μισθού). 



Κατώτατος Μισθός 

• Βάρος της Απόδειξης:
- Το βάρος της απόδειξης το φέρει ο Εργοδότης: θα πρέπει να 
αποδείξει ότι δεν έχει καταβάλει μισθό χαμηλότερο από τον κατώτατο 
μισθό.

• Τήρηση Μητρώου Μισθών:
- Αποτελεί καθήκον κάθε εργοδότη να τηρεί τέτοια μητρώα μισθών που 
είναι αναγκαία για να δείχνουν ότι οι διατάξεις του Νόμου τηρούνται.

- Αν αυτός παραλείψει να το πράξει υπόκειται μετά από καταδίκη, 
ά άθ δί ό δ β ί €213αναφορικά με κάθε αδίκημα, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα €213

και επίσης σε επιπρόσθετο πρόστιμο €213 για κάθε ημέρα, κατά τη 
διάρκεια της οποίας η παράλειψη εξακολουθεί μετά την καταδίκη.

Κατώτατος Μισθός 

• Επιθεώρηση:
- Ο επιθεωρητής έχει την εξουσία να εισέρχεται σε οποιοδήποτε χρόνο 
κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας στα υποστατικά του εργοδότη και να 
απαιτεί την προσαγωγή μισθοδοτικών καταστάσεων ή άλλου μητρώου 
μισθών και να λαμβάνει αντίγραφο αυτών.

- Ο επιθεωρητής έχει την εξουσία να εξετάζει οποιοδήποτε πρόσωπο το 
οποίο βρίσκει στα υποστατικά και να απαιτεί όπως μετά την εξέταση 
υπογράφει για την αλήθεια των θεμάτων για τα οποία εξετάστηκε. 

- Αν οποιοδήποτε πρόσωπο παρεμποδίζει ή παρενοχλεί τον 
επιθεωρητή κατά την άσκηση των εξουσιών του, ή παραλείπει ήεπιθεωρητή κατά την άσκηση των εξουσιών του, ή παραλείπει ή 
αρνείται να προσαγάγει μισθοδοτική κατάσταση ή άλλο μητρώο 
μισθών, υπόκειται μετά από καταδίκη σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει 
τα €213. 



Κατώτατος Μισθός 

- Αν οποιοδήποτε πρόσωπο συντάσσει ή μεριμνά να συνταχτούν ή εν- Αν οποιοδήποτε πρόσωπο συντάσσει ή μεριμνά να συνταχτούν ή εν 
γνώσει του επιτρέπει τη σύνταξη ψευδών μισθοδοτικών στοιχείων, 
υπόκειται μετά από καταδίκη σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα €256 
ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν ξεπερνά τους τρεις μήνες.

Κατώτατος Μισθός 

Το Διάταγμα Περί Κατώτατου Ορίου Μισθών

• Έκδοση Διατάγματος• Έκδοση Διατάγματος
- Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται 
δυνάμει του περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Νόμου (Κεφ. 183), 
διατάσσει την έκδοση του περί Κατώτατων Μισθών (Πωλητές, 
Γραφείς, Νοσηλευτικοί Βοηθοί, Βοηθοί Παιδοκόμοι, Βοηθοί 
Βρεφοκόμοι, Σχολικοί Βοηθοί, Φρουροί, Φροντιστές και Καθαριστές) 
Διάταγμα του 2012.

• Καθορισμός Κατώτατου Ορίου Μισθού κατά την Πρόσληψη
- Γραφείς, Πωλητές, Νοσηλευτικοί Βοηθοί, Βοηθοί Παιδοκόμοι, Βοηθοί 
Β ό Σ λ ί Β θ ί Φ έ ό 1/4/12 €870 ίΒρεφοκόμοι, Σχολικοί Βοηθοί, Φροντιστές από 1/4/12 - €870 μηνιαίως.

- Φρουροί από 1/4/12 - €4,90 ωριαία.
- Καθαριστές από 1/4/12 - €4,55 ωριαία.



Κατώτατος Μισθός 

• Καθορισμός Κατώτατου Ορίου Μισθού Μετά από Συμπλήρωση 
Ε δό 6 Μ ώ Ίδ Ε δόΕργοδότησης 6 Μηνών στον Ίδιο Εργοδότη

- Γραφείς, Πωλητές, Νοσηλευτικοί Βοηθοί, Βοηθοί Παιδοκόμοι, Βοηθοί 
Βρεφοκόμοι, Σχολικοί Βοηθοί, Φροντιστές από - €924 μηνιαίως.

- Φρουροί - €5,20 ωριαία.
- Καθαριστές από 1/4/12 - €4,84 ωριαία.

• Έναρξη Ισχύος 1/4/12 – με παράλληλη κατάργηση του προηγούμενου 
Διατάγματος.

Ενημέρωση για Όρους Απασχόλησης

Έναρξη Ισχύος 7/7/2000

Τρόπος ενημέρωσης:

• Γραπτή σύμβαση εργασίας.
• Επιστολή πρόσληψης.
• Άλλο έγγραφο υπογραμμένο από τον εργοδότη.
- Γραπτή παραπομπή σε Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα ή 
συλλογικές συμβάσεις για ορισμένα στοιχεία.συλλογικές συμβάσεις για ορισμένα στοιχεία.

- Τυχόν συλλογικές συμβάσεις που εφαρμόζονται.



Ενημέρωση για Όρους Απασχόλησης

Απαραίτητα Στοιχεία/Πληροφορίες:
• Ταυτότητα των μερών.
• Τόπος παροχής εργασίας.
• Έδρα επιχείρησης ή κατοικία εργοδότη.
• Θέση, ειδικότητα, βαθμός, αντικείμενο εργασίας εργοδοτούμενου.
• Ημερομηνία έναρξης της σύμβασης.
• Διάρκεια - αν είναι ορισμένου χρόνου.
• Διάρκεια άδειας.
• Προειδοποίηση για τερματισμό απασχόληση• Προειδοποίηση για τερματισμό απασχόληση.
• Πάσης φύσης αποδοχές και συχνότητα καταβολής της αμοιβής του.
• Διάρκεια κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησης.

Ενημέρωση για Όρους Απασχόλησης

Για εξωτερικό, επιπρόσθετα:

• Διάρκεια εργασίας στο εξωτερικό.
• Νόμισμα Πληρωμής.
• Τυχόν πλεονεκτήματα Επαναπατρισμού.
• Τυχόν Όροι επαναπατρισμού.



Ενημέρωση για Όρους Απασχόλησης

Χρόνος Ενημέρωσης:
• Εντός ενός μηνός από την έναρξη εργασίας ή από μεταβολή κάποιου 

στοιχείου.
• Για εργασία στο εξωτερικό, πριν την αναχώρηση.
• Εντός δύο μηνών αφότου ζητηθεί από τον εργοδοτούμενο που ήταν 

πέραν των 5 ετών την 7/7/2000.

Ποιοι Καλύπτονται και Ποιοι Εξαιρούνται: 
• Καλύπτονται όλοι οι εργοδοτούμενοι, ιδιωτικού, δημόσιου, ημικρατικού 

τομέα και ΑΤΑτομέα και ΑΤΑ.
• Εξαιρούνται εργοδοτούμενοι συνολικής διάρκειας κάτω του μηνός, 

εργοδοτούμενοι κάτω των 8 ωρών εβδομαδιαίως και εργοδοτούμενοι 
περιστασιακής ή ιδιάζουσας εργασίας.

Ενημέρωση για Όρους Απασχόλησης

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

Κυρώσεις:
• Πρόστιμο μέχρι €854


