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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Οδηγός αυτός δίνει γενικές πληροφορίες 
και δεν πρέπει να θεωρείται ολοκληρωμένη 
και αυθεντική ερμηνεία της νομοθεσίας.
Για οποιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση, 
τελική ερμηνεία μπορεί να δοθεί 
μόνο από τα αρμόδια δικαστήρια.





Οδηγός για την Ενημέρωση 
του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη 
για τους Όρους που διέπουν 
τη Σύμβαση ή τη Σχέση Εργασίας
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Ο Νόμος
Ο περί Ενημέρωσης του Εργοδοτουμένου από τον Εργοδότη για τους Όρους που 

διέπουν τη σύμβαση ή τη Σχετική Εργασία Νόμος τέθηκε σε εφαρμογή στις 7 Ιουλίου 

2000.

Ο Νόμος υποχρεώνει τον εργοδότη να πληροφορεί γραπτώς τον εργοδοτούμενο 

για τους βασικούς όρους της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας του και καθορίζει τα 

ελάχιστα που πρέπει να περιλαμβάνει η ενημέρωση αυτή. Σχετικός Τροποιητικός 

Νόμος που αφορά στις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών τέθηκε σε ισχύ 

στις 16 Φεβρουαρίου 2007.

Ποιους καλύπτει
Καλύπτει όλους του εργοδοτουμένους με σύμβαση ή σχέση εργασίας (σε ιδιωτικό, 

δημόσιο και ημικρατικό τομέα).

Ποιους δεν καλύπτει
Από τον Νόμο εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες εργοδοτουμένων, των οποίων:

• Η συνολική διάρκεια απασχόλησης δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα ή τις οκτώ  

 ώρες την εβδομάδα,

• η απασχόληση είναι περιστασιακή ή και ιδιάζουσα και με την προϋπόθεση   

 ότι αντικειμενικοί λόγοι δικαιολογούν τη μη εφαρμογή του Νόμου.

Στοιχεία γραπτής ενημέρωσης
Ο εργοδότης, υποχρεούται να ενημερώσει γραπτώς τον εργοδοτούμενο για τους 

όρους απασχόλησής του. Η γραπτή αυτή ενημέρωση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 

τα πιο κάτω:

• Τα στοιχεία της ταυτότητας του εργοδότη και του εργοδοτουμένου,

• τον τόπο της εργασίας του εργοδοτουμένου και την εγγεγραμμένη   

 διεύθυνση της επιχείρησης ή τη διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη,

• τη θέση ή την ειδικότητα του εργοδοτουμένου, το βαθμό του, την κατηγορία  

 της απασχόλησης, καθώς και το αντικείμενο εργασίας του,

• την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και την   

 προβλεπόμενη διάρκειά της, αν πρόκειται για εργασία ορισμένου χρόνου, 

• την αναφορά σε τυχόν συλλογικές συμβάσεις που διέπουν τους όρους ή και  

 τις συνθήκες εργασίας του εργοδοτουμένου.
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Μαζί με τα πιο πάνω πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα πιο κάτω στοιχεία, για 

τα οποία όμως μπορεί να γίνεται γραπτή παραπομπή σε αντίστοιχη νομοθεσία ή 

συλλογική σύμβαση όπου υπάρχει. Τα εν λόγω στοιχεία είναι:

• Η διάρκεια της άδειας με απολαβές, που δικαιούται ο εργοδοτούμενος, καθώς  

 και ο τρόπος και χρόνος χορήγησής της,

• η προειδοποίηση που πρέπει να τηρούν ο εργοδότης και ο εργοδοτούμενος σε  

 περίπτωση τερματισμού της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας με καταγγελία,

• όλες οι αποδοχές που δικαιούται ο εργοδοτούμενος και η περιοδικότητα   

 καταβολής της αμοιβής του,

• η διάρκεια της κανονικής ημερήσιας ή εβδομαδιαίας απασχόλησής του.

Οποιοσδήποτε από τους πιο πάνω όρους απασχόλησης δεν μπορεί να είναι λιγότερο 

ευνοϊκός για τον εργοδοτούμενο από ό,τι προνοεί η σχετική νομοθεσία.

Τρόποι γραπτής ενημέρωσης
• Με γραπτή σύμβαση εργασίας, ή

• με επιστολή πρόσληψης, ή

• με άλλο έγγραφο, υπογραμμένο από τον εργοδότη, το οποίο να περιλαμβάνει  

 τουλάχιστον όλα τα πιο πάνω στοιχεία.

Προθεσμίες ενημέρωσης
Το αργότερο σε ένα μήνα από την έναρξη της εργασίας. Σε περίπτωση που γίνει 

κάποια αλλαγή στους όρους απασχόλησης, ο εργοδότης πρέπει να ενημερώνει 

γραπτώς τον εργοδοτούμενο, το αργότερο ένα μήνα μετά την πραγματοποίηση της 

αλλαγής.

Η προθεσμία για ένα μήνα δεν ισχύει εάν η αλλαγή προέρχεται από νόμο ή άλλο 

κείμενο στο οποίο αναφερόταν η αρχική ενημέρωση.

Σχέσεις εργασίας πριν την εφαρμογή του Νόμου

Αν οι σχέσεις εργασίας υπήρχαν:

• Για λιγότερο από πέντε χρόνια πριν την εφαρμογή του Νόμου, τότε η   

 ενημέρωση πρέπει να γίνεται μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της ισχύος  

 του παρόντος Νόμου (7 Ιουλίου 2000). Η προθεσμία αυτή έχει λήξει.

• Για περισσότερο από πέντε χρόνια πριν την εφαρμογή του Νόμου, τότε η   

 ενημέρωση πρέπει να γίνεται μέσα σε δύο μήνες, εφόσον και όταν το ζητήσει  
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 ο εργοδοτούμενος. Αν ο εργοδότης δεν ανταποκριθεί, τότε ο εργοδοτούμενος  

 οφείλει να τον υπενθυμίσει. Μετά τη διαδικασία της υπενθύμισης, αν ο   

 εργοδότης δεν συμμορφωθεί μέσα σε 15 μέρες, ο εργοδοτούμενος μπορεί να  

 προσφύγει, αν το επιθυμεί, στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.

Η διαδικασία υπενθύμισης δεν απαιτείται στις περιπτώσεις ατόμων:

• Που εργοδοτούνται στο εξωτερικό,

• που έχουν προσωρινή σύμβαση ή σχέση εργασίας,

• που δεν καλύπτονται από συλλογική σύμβαση.

Εργοδοτούμενος στο εξωτερικό
Ο Νόμος εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο εργοδοτούμενος απασχολείται 

στο εξωτερικό με σύμβαση ή σχέση εργασίας, που συμφωνείται στην Κύπρο ή που 

υπόκειται στην κυπριακή νομοθεσία ή πρακτική και έχει διάρκεια τουλάχιστον ένα 

μήνα.

Η ενημέρωση του εργοδοτουμένου πρέπει να γίνεται πριν την αναχώρησή του και 

πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία:

• Τη διάρκεια της εργασίας στο εξωτερικό,

• το νόμισμα στο οποίο θα καταβάλλονται οι αποδοχές του,

• όλα τα πιθανά πλεονεκτήματα, σε χρήματα και είδος, που προκύπτουν από τον  

 εκπατρισμό,

• τους τυχόν όρους επαναπατρισμού.

Έλεγχος εφαρμογής του Νόμου
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να διορίζει Επιθεωρητές ή/

και Λειτουργούς, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι να ελέγχουν την εφαρμογή του Νόμου. 

Με τον Τροποποιητικό Νόμο του 2007 συμπεριελήφθησαν στη βασική νομοθεσία και 

διατάξεις που καθορίζουν τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών. Άτομο 

που παρεμποδίζει τον Επιθεωρητή στην άσκηση των καθηκόντων του, τιμωρείται με 

φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή χρηματικό ποσό μέχρι €5.125 ή και με τις δύο αυτές 

ποινές.
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Αρμόδιο Δικαστήριο
Αρμόδιο Δικαστήριο για επίλυση οποιασδήποτε αστικής φύσεως διαφοράς προκύψει 

από την εφαρμογή του Νόμου, είναι το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. Το βάρος 

της απόδειξης για το γεγονός της ενημέρωσης του εργοδοτουμένου για τους όρους 

της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας το φέρει ο εργοδότης.

Κυρώσεις για τους παραβάτες
Εργοδότης ο οποίος, χωρίς εύλογη αιτία, παραβαίνει τον Νόμο είναι ένοχος 

αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει το ποσό των €854. Το βάρος απόδειξης για το γεγονός ότι η παράλειψη για 

πληροφόρηση του εργοδοτουμένου έγινε με εύλογη αιτία, το έχει ο εργοδότης.





13

Βασικές Πρόνοιες 
της Εργατικής Νομοθεσίας

2
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Α) ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

Ποια επαγγέλματα καλύπτει

Γραφείς, πωλητές, σχολικούς βοηθούς, βοηθούς παιδοκόμους, βοηθούς βρεφοκόμους, 

νοσηλευτικούς βοηθούς, φροντιστές σε ιδρύματα, φρουρούς ασφαλείας και 

καθαριστές κτηριακών εγκαταστάσεων.

Τρόπος καθορισμού και επίπεδο κατώτατου μισθού

Επειδή ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζεται με Διάταγμα του Υπουργικού 

Συμβουλίου ετησίως –με ισχύ από την 1 Απριλίου κάθε έτους- συστήνεται όπως 

το κοινό επικοινωνεί με το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων για ενημέρωση. Από την 1 

Απριλίου 2012, ο κατώτατος μισθός ορίζεται σε €870 κατά την πρόσληψη και μετά 

από εξάμηνη υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη σε €924. Για καθαριστές κτηριακών 

εγκαταστάσεων, από 1 Απριλίου 2012, ο ωριαίος μισθός κατά την πρόσληψη ορίζεται 

σε €4,55 και μετά από συνεχή απασχόληση έξι μηνών στον ίδιο εργοδότη σε €4,84. 

Για τους φρουρούς ασφάλειας ο κατώτατος ωριαίος μισθός ορίζεται ως εξής: φρουρός 

ο οποίος σε οποιονδήποτε χρόνο από 1 Απριλίου 2012 εργοδοτείται, πρέπει να 

λαμβάνει τουλάχιστον €4,90 και εφόσον συμπληρώνει έξι μήνες απασχόλησης στον 

ίδιο εργοδότη, να λαμβάνει €5,20 την ώρα.

Σκοπός

Η προστασία των ευάλωτων ομάδων εργαζομένων, κυρίως λόγω της αδυναμίας να 

οργανωθούν συνδικαλιστικά.

Τήρηση μητρώου μισθού

Για τα επαγγέλματα που καλύπτονται από το Διάταγμα, ο εργοδότης έχει την 

υποχρέωση να τηρεί μητρώο μισθών.

Αδικήματα και ποινές

Εργοδότης, ο οποίος δεν καταβάλλει, τουλάχιστον, τον κατώτατο μισθό για τα 

πιο πάνω επαγγέλματα, διαπράττει ποινικό αδίκημα για το οποίο προβλέπονται 

χρηματικές ποινές.

Αποζημίωση εργοδοτουμένου

Σε περίπτωση καταδίκης του εργοδότη, ο εργοδοτούμενος μπορεί να ζητήσει να 

του καταβληθεί η διαφορά μεταξύ του μισθού του και του κατώτατου μισθού, για 

διάστημα μέχρι και δύο χρόνια πριν την ημερομηνία υποβολής του παραπόνου.
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Β) ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. Γραφείς
Η σχετική νομοθεσία καλύπτει κάθε πρόσωπο που εργάζεται ως γραφέας ή έχει άλλη 

εκτελεστική ή διοικητική ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένων των μικροϋπαλλήλων και 

κλητήρων, όχι όμως των εργοδοτών, συνεταίρων, διευθυντών, ή αξιωματούχων της 

εταιρείας. Εφαρμόζεται για τους απασχολούμενους σε γραφεία στα οποία ασκείται 

οποιαδήποτε εμπορική ή τραπεζική επιχείρηση ή ελεύθερο επάγγελμα, με εξαίρεση 

τους απασχολούμενους σε γραφεία τα οποία βρίσκονται σε βιομηχανίες, ιατρεία, 

νοσοκομεία ή καταστήματα.

Ώρες απασχόλησης

Οι ώρες απασχόλησής τους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 44 ώρες συνολικά 

(συμπεριλαμβανομένων και τυχόν υπερωριών) ανά εβδομάδα, ή τις 8 ώρες 

ημερησίως.

2. Ξενοδοχοϋπάλληλοι και Υπάλληλοι σε Κέντρα Αναψυχής
 Η σχετική νομοθεσία καλύπτει κάθε εργαζόμενο σε ξενοδοχειακή εργασία, με 

σύμβαση εργασίας ή άλλη σχέση εργασίας, περιλαμβανομένων των εργαζομένων σε 

οποιοδήποτε εστιατόριο ή μαγειρείο, το οποίο χρησιμοποιείται για εξυπηρέτηση των 

πελατών που διαμένουν στο ξενοδοχείο, εκτός του διευθυντή ξενοδοχείου. Επίσης, 

καλύπτει κάθε υπάλληλο σε κέντρο αναψυχής που εργάζεται με σύμβαση εργασίας 

ή άλλη σχέση εργασίας και περιλαμβάνει εστιατόριο, καμπαρέ, καφενείο, μουσικό 

κέντρο, μπαρ, νάιτ κλαμπ, ταβέρνα, λέσχη και οποιοδήποτε άλλο μέρος στο οποίο 

καταναλώνονται ποτά ή φαγητά.

Όροι απασχόλησης

• Εβδομαδιαίες ώρες απασχόλησης: Οι ώρες απασχόλησης των    

 ξενοδοχοϋπαλλήλων και των υπαλλήλων κέντρων αναψυχής δεν πρέπει να  

 υπερβαίνουν τις 48 ώρες εβδομαδιαίως, περιλαμβανομένων των υπερωριών.

• Η ημερήσιες ώρες απασχόλησης

 (α)  Ξενοδοχοϋπάλληλοι: Οι ώρες απασχόλησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 

  8 ώρες ημερησίως και μπορούν να κατανεμηθούν σε περίοδο που να μην  

  υπερβαίνει τις 13 ώρες, με το πολύ δύο διακοπές (3 βάρδιες).



16

 (β) Υπάλληλοι σε κέντρα αναψυχής: Οι ώρες απασχόλησης δεν πρέπει να   

    υπερβαίνουν τις 8 ώρες ημερησίως και να υπάρχει το πολύ μία διακοπή 

  (2 βάρδιες)

 • Υπερωριακή απασχόληση

 (α) Ξενοδοχοϋπάλληλοι: Μέχρι 9 ώρες εβδομαδιαίως.

 (β) Υπάλληλοι σε κέντρα αναψυχής: Μέχρι 8 ώρες εβδομαδιαίως.

Και στις δύο περιπτώσεις, η ελάχιστη αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση 

πρέπει να είναι 1,5 για κάθε 1 ώρα εργασίας.

• Εβδομαδιαία ανάπαυση: Κάθε ξενοδοχοϋπάλληλος ή υπάλληλος σε κέντρο   

 αναψυχής δικαιούται εβδομαδιαίως μία ημέρα ανάπαυσης με πλήρεις   

 απολαβές.

• Ετήσια άδεια: Κάθε ξενοδοχοϋπάλληλος ή υπάλληλος σε κέντρο αναψυχής   

 δικαιούται τουλάχιστον 4 εβδομάδες ετήσιας άδειας με πλήρεις απολαβές,   

 δηλαδή 20 ημέρες στην περίπτωση πενθήμερης απασχόλησης, ή 24 ημέρες  

 στην περίπτωση εξαήμερης απασχόλησης.

• Άδεια ασθενείας:

 (α) Ξενοδοχοϋπάλληλοι

  - για υπηρεσία 6 μηνών – 3 χρόνων: 15 ημέρες

  - για υπηρεσία μεγαλύτερη των 3 χρόνων: 24 μέρες

 (β) Υπάλληλοι σε κέντρα αναψυχής:

  - για υπηρεσία 6 μηνών – 3 χρόνων: 10 ημέρες

  - για υπηρεσία μεγαλύτερη των 3 χρόνων: 18 ημέρες

Υποχρεώσεις εργοδότη/εργοδοτουμένου

• Επαγγελματικό βιβλιάριο: Κάθε εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει   

 σε όλους τους ξενοδοχοϋπαλλήλους και σε υπαλλήλους κέντρων αναψυχής  

 επαγγελματικό βιβλιάριο.

• Τερματισμός απασχόλησης

 (α) Ξενοδοχοϋπάλληλοι: Κατά τον πρώτο μήνα υπηρεσίας, η απασχόληση

  μπορεί να τερματιστεί χωρίς καμιά υποχρέωση του εργοδότη προς τον

  εργοδοτούμενο. Μετά τον πρώτο μήνα, ο εργοδότης ή ο εργοδοτούμενος,

  ανάλογα με το ποιος τερματίζει τη σχέση εργασίας, υποχρεούται να δώσει

  συγκεκριμένη περίοδο προειδοποίησης, ή να πληρώσει την ανάλογη

  αποζημίωση.
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 (β) Υπάλληλοι σε κέντρα αναψυχής: Ο εργοδότης ή ο εργοδοτούμενος, ανάλογα

  με το ποιος τερματίζει τη σχέση εργασίας, υποχρεούται να δώσει

  συγκεκριμένη περίοδο προειδοποίησης, ή να πληρώσει την ανάλογη

  αποζημίωση.

• Δικαίωμα υπηρεσίας: Κάθε εργοδότης ξενοδοχείου ή κέντρου αναψυχής   

 χρεώνει 10% δικαίωμα υπηρεσίας σε κάθε λογαριασμό πελατών, με εξαίρεση  

 κάποια είδη, το συνολικό ποσό του οποίου κατανέμεται κάθε μήνα στους   

 ξενοδοχοϋπαλλήλους και υπαλλήλους κέντρων αναψυχής.

• Ανάρτηση καταλόγου και πίνακα

 Κάθε εργοδότης ξενοδοχείου ή κέντρου αναψυχής είναι υποχρεωμένος να   

 αναρτά

 - Κατάλογο με τα ονόματα των εργοδοτουμένων και τα αντίστοιχα   

  επαγγέλματα τους,

 - πίνακα με τις ημερήσιες ώρες εργασίας, την εβδομαδιαία ανάπαυση, την

  ετήσια άδεια και τις μονάδες του κάθε εργοδοτουμένου για σκοπούς

  κατανομής του δικαιώματος υπηρεσίας.

Αδικήματα και ποινές

(α) Ξενοδοχεία: Εργοδότης, ο οποίος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις 

διατάξεις των περί Εργοδοτουμένων σε Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, 

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε πρόστιμο που δεν 

υπερβαίνει το ποσό των €1.708.

(β) Κέντρα αναψυχής: Εργοδότης, ο οποίος παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί 

με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων σε Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) 

Νόμου και Κανονισμών, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση 

καταδίκης, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ποσό των €3.417, ή σε φυλάκιση που 

υπερβαίνει το ένα έτος, ή και τις δύο ποινές μαζί.
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3. Λατόμοι και Μεταλλωρύχοι

Ποιος καλύπτει

Η σχετική νομοθεσία αφορά κάθε πρόσωπο που εργάζεται μόνιμα ή προσωρινά σε 

εργασία λατομείου ή μεταλλευτική εργασία, αντίστοιχα, εκτός του διευθυντικού/

γραφειακού προσωπικού το οποίο δεν εκτελεί χειρωνακτική εργασία και των ατόμων 

που εργάζονται στις υπηρεσίες υγείας και ευημερίας της βιομηχανίας λατομείου ή της 

μεταλλευτικής βιομηχανίας, αντίστοιχα.

Ώρες απασχόλησης

• Οι ώρες απασχόλησης των μεταλλωρύχων που εργάζονται υπόγεια δεν πρέπει  

 να υπερβαίνουν τις 40 ώρες συνολικά ανά εβδομάδα, ή τις 8 ώρες ημερησίως.

• Οι ώρες απασχόλησης των μεταλλωρύχων που εργάζονται στην επιφάνεια   

 δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 44 ώρες συνολικά ανά εβδομάδα, ή τις 8 ώρες  

 ημερησίως.

• Οι ώρες απασχόλησης των λατόμων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 44 ώρες  

 συνολικά ανά εβδομάδα, ή τις 8 ώρες ημερησίως.

Αδικήματα και ποινές

Εργοδότης που παραβαίνει τους όρους για τις ώρες απασχόλησης στα επαγγέλματα 

των γραφέων, λατόμων και μεταλλωρύχων, διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται, 

σε περίπτωση καταδίκης, σε ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μήνες ή σε πρόστιμο μέχρι €170 

ή και στις δύο ποινές μαζί.



Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας

3
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Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Ο περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμος τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 
2003. Ο Νόμος καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας όσον 
αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων και εφαρμόζεται σε 
όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις και εργασίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, 
εκτός από τις πιο κάτω κατηγορίες εργαζομένων:

• Μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων,
• μέλη της Αστυνομίας, και
• τους ναυτικούς εκείνους για τους οποίους ισχύει ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας  
 Νόμος του 2003.

Επιτρέπονται κάποιες παρεκκλίσεις ή εξαιρέσεις από ορισμένες πρόνοιες του Νόμου
για δραστηριότητες και περιπτώσεις που καθορίζονται.
Σχετικός Τροποιητικός Νόμος που αφορά τις εξουσίες και τα καθήκοντα των 

Επιθεωρητών τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2007.

Κύριες πρόνοιες
Ο Νόμος, μεταξύ άλλων, προνοεί για:

• Τις ελάχιστες περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης,
• την ετήσια άδεια,
• τον χρόνο διαλείμματος,
• τη μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας,
• τη νυχτερινή εργασία,
• τις βάρδιες,
• το ρυθμό εργασίας.

Οι πρόνοιες καθορίζουν τα ελάχιστα δικαιώματα των εργαζομένων για την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας και σε καμιά περίπτωση δεν επηρεάζουν ευνοϊκότερους όρους 

εργασίας που προβλέπονται από νομοθεσία, συλλογικές συμβάσεις ή άλλως πως.

Καθημερινή και εβδομαδιαία ανάπαυση
Για κάθε μέρα (ανά εικοσιτετράωρο), κάθε εργαζόμενος δικαιούται τουλάχιστον 
έντεκα συνεχόμενες ώρες ανάπαυσης.
Για κάθε βδομάδα, ο εργαζόμενος δικαιούται συνεχή ελάχιστη περίοδο ανάπαυσης 
24 ωρών.
Εάν ο εργοδότης το αποφασίσει, ο εργαζόμενος μπορεί για περίοδο 14 ημερών να έχει:

• Δύο ξεχωριστές περιόδους ανάπαυσης 24 συνεχόμενων ωρών η κάθε μια,
 είτε
• μια συνεχόμενη περίοδο 48 ωρών.



21

Ετήσια άδεια
Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται πληρωμένη άδεια για τουλάχιστον 4 εβδομάδες το 

χρόνο. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον 20 μέρες άδεια για όσους εργάζονται πέντε μέρες 

την εβδομάδα και 24 μέρες για όσους εργάζονται έξι μέρες την εβδομάδα. Η άδεια 

αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με χρηματική αποζημίωση μόνο στην περίπτωση 

τερματισμού της εργασιακής σχέσης.

Διαλείμματα
Όταν ο χρόνος εργασίας ξεπερνά τις έξι ώρες την ημέρα, ο εργαζόμενος δικαιούται 
ένα διάλειμμα 15 συνεχόμενων λεπτών. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ο 
εργαζόμενος μπορεί να απομακρυνθεί από τη θέση εργασίας του. Το διάλειμμα δεν 

επιτρέπεται να δίνεται με την έναρξη ή με τη λήξη της εργασίας.

Μέγιστη διάρκεια εργασίας την εβδομάδα
Εκτός αν υπάρχουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζομένους, ο χρόνος 
εργασίας ανά εβδομάδα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 48 ώρες κατά μέσο 
όρο, συμπεριλαμβανομένων και των υπερωριών. Ο μέσος όρος του εβδομαδιαίου 
χρόνου εργασίας υπολογίζεται ανά τέσσερις μήνες. Κατά τον υπολογισμό του μέσου 
όρου οι περίοδοι πληρωμένης ετήσιας άδειας και οι περίοδοι άδειας ασθενείας δεν 
λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση που εργοδότης ζητήσει από εργαζόμενο να 
εργαστεί περισσότερο από 48 ώρες, αυτό θα πρέπει να γίνει κατόπιν συμφωνίας 
μεταξύ και των δύο. Ο εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί, χωρίς 
επιπτώσεις στην εργασία του. 
Σε περίπτωση που, κατόπιν συναίνεσης του εργαζομένου, υπάρξει υπέρβαση της 
ανώτατης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας (48 ώρες), ο εργοδότης οφείλει:

• Να τηρεί αρχείο με τα ονόματα των εργαζομένων που δουλεύουν περισσότερο  
 από 48 ώρες την εβδομάδα,
• να θέτει το αρχείο στη διάθεση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών   
 Ασφαλίσεων, με τα στοιχεία των εργαζομένων, και το οποίο να περιλαμβάνει  
 και τη συναίνεσή τους για υπέρβαση του ορίου των 48 ωρών.

Ο Υπουργός μπορεί να περιορίσει ή να απαγορεύσει την υπέρβαση της ανώτατης 
εβδομαδιαίας διάρκειας για λόγους ασφάλειας και υγείας.
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Νυχτερινή εργασία
Νυχτερινή περίοδος είναι το χρονικό διάστημα από τις 11:00 το βραδύ μέχρι τις 06:00 

το πρωί. Εργαζόμενος τη νύχτα θεωρείται:

• Όποιος εργάζεται σε τακτική βάση για τρεις τουλάχιστον ώρες στο χρονικό  

 διάστημα από τις 11:00 το βραδύ μέχρι τις 06:00 το πρωί,

 είτε

• όποιος ενδέχεται να πραγματοποιεί τη νυχτερινή περίοδο τουλάχιστον 726

 ώρες του ετήσιου χρόνου εργασίας ή μικρότερο αριθμό ωρών, αν προβλέπεται

 από συλλογικές συμβάσεις. Για υπολογισμό των πιο πάνω ωρών θα λαμβάνεται

 υπόψη ο ημερήσιος συνολικός χρόνος εργασίας του εργαζομένου,

 ανεξαρτήτως ώρας έναρξης και λήξης βάρδιας, εφόσον σ’ αυτόν

 περιλαμβάνονται τρεις τουλάχιστον ώρες του χρονικού διαστήματος 11:00

 το βράδυ μέχρι τις 06:00 το πρωί και η εργασία του εργαζομένου είναι σε επτά

 τουλάχιστον συνεχόμενες ώρες (από τις οποίες οι τρεις να είναι κατά τη

 νυχτερινή περίοδο).

Διάρκεια νυχτερινή εργασίας
Ο χρόνος εργασίας των εργαζομένων τη νύχτα δεν πρέπει να ξεπερνά κατά μέσο όρο 

τις οκτώ ώρες το εικοσιτετράωρο, υπολογιζόμενος σε περίοδο ενός μηνός ή άλλη 

περίοδο που καθορίζεται με συλλογικές συμβάσεις. Για τον υπολογισμό του μέσου 

όρου δεν λαμβάνεται υπόψη η συνεχής ελάχιστη ανάπαυση 24 ωρών ανά εβδομάδα 

που προβλέπεται από τον Νόμο.

Εργαζόμενοι τη νύχτα σε εργασία που ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική 

σωματική ή πνευματική ένταση, δεν πρέπει να εργάζονται περισσότερο από οκτώ 

ώρες στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου που πραγματοποιούν νυχτερινή εργασία.

Η νυχτερινή εργασία που ενέχει ιδιαίτερους κινδύνους ή σημαντική σωματική 

ή πνευματική ένταση, εφόσον δεν ορίζεται από τη νομοθεσία ή από συλλογικές 

συμβάσεις, καθορίζεται στο επίπεδο της επιχείρησης μετά από διαβούλευση μεταξύ 

του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων (ή εκπροσώπων τους σε θέματα 

ασφάλειας και υγείας), σύμφωνα με τον Νόμο και με τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου, 

στην οποία περιλαμβάνονται και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την νυχτερινή 

εργασία.
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Ασφάλεια και υγεία στη διάρκεια νυχτερινή εργασίας
• Ο εργοδότης που απασχολεί τακτικά υπαλλήλους τη νύχτα, οφείλει να

 ενημερώνει γραπτώς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

• Ο εργοδότης πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζει ότι

 οι εργαζόμενοι σε βάρδιες και οι εργαζόμενοι τη νύχτα είναι προστατευμένοι

 όσον αφορά την υγεία και την ασφάλειά τους, ανάλογα με τη φύση της

 εργασίας τους.

• Ο εργοδότης φροντίζει ώστε οι εργαζόμενοι, πριν αναλάβουν νυχτερινή

 εργασία και, στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα, να υποβάλλονται

 δωρεάν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί η

 καταλληλότητά τους για την εργασία.

Αν, μετέπειτα, αποδειχθεί ότι εργαζόμενοι τη νύχτα έχουν προβλήματα υγείας που 

οφείλονται στη νυχτερινή εργασία, όποτε είναι δυνατόν μετατίθενται από τη νύχτα σε 

θέση ημερήσιας εργασίας για την οποία είναι κατάλληλοι.

Παρεκκλίσεις
Εφόσον οι γενικές αρχές για προστασία της ασφάλειας και της υγείας των 

εργαζομένων τηρούνται, επιτρέπονται παρεκκλίσεις του Νόμου σχετικά με:

• Τα διαλείμματα,

• την ημερήσια και την εβδομαδιαία ανάπαυση,

• τη μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, και

• τη διάρκεια της νυχτερινής εργασίας.

Οι επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις αφορούν εργαζομένους των οποίων η διάρκεια του 

χρόνου εργασίας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της δραστηριότητας που ασκούν, δεν 

υπολογίζεται ή/και δεν προκαθορίζεται ή μπορεί να καθορίζεται από τους ίδιους τους 

εργαζομένους, ιδίως εφόσον πρόκειται για:

• Διευθυντικά στελέχη ή άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να παίρνουν   

 αποφάσεις αυτόνομα,

• οικογενειακό προσωπικό,

• εργαζομένους στον τελετουργικό τομέα των εκκλησιών και των θρησκευτικών  

 κοινοτήτων,

• ειδικευόμενους ιατρούς (ισχύουν ειδικές διατάξεις).

Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, επιτρέπονται παρεκκλίσεις από 

συγκεκριμένα άρθρα του Νόμου με συλλογικές συμβάσεις ή με συμφωνίες μεταξύ 
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των εργοδοτών και των εκπροσώπων των εργαζομένων, υπό τον όρο ότι στους 

εργαζομένους χορηγούνται ισοδύναμοι περίοδοι αντισταθμιστικής ανάπαυσης ή 

ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου είναι αντικειμενικά αδύνατη τέτοια χορήγηση, 

παρέχεται κατάλληλη προστασία στους εργαζομένους σε δραστηριότητες και 

περιπτώσεις που καθορίζονται στον Νόμο.

Ειδικές ρυθμίσεις
Ο Νόμος περιλαμβάνει ειδικές ρυθμίσεις και εξαιρέσεις για τους μετακινούμενους 

εργαζομένους.

Ρυθμός εργασίας
Ο εργοδότης οφείλει να οργανώνει την εργασία έτσι ώστε να περιορίζει τη 

μονότονη και ρυθμική δουλειά, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια και την υγεία των 

εργαζομένων.

Εποπτεία
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να ορίσει Επιθεωρητές 

και/ή Λειτουργούς, για την εποπτεία εφαρμογής του Νόμου. Με τον Τροποποιητικό 

Νόμο του 2007 συμπεριελήφθησαν στη βασική νομοθεσία και διατάξεις που 

καθορίζουν τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών. Άτομο που παρεμποδίζει 

τον Επιθεωρητή στην άσκηση των καθηκόντων του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 

τρεις μήνες ή με χρηματικό ποσό μέχρι €5.125 ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Αρμόδιο Δικαστήριο
Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφόρων έχει την αρμοδιότητα της επίλυσης τυχόν 

διαφορών αστικής φύσης σχετικά με τον Νόμο.

Παραβίαση από τον εργοδότη
Εργοδότης που παραβαίνει τον Νόμο διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε 

ποινή φυλάκισης μέχρι ένα χρόνο ή σε πρόστιμο μέχρι €3.417 ή και στις δύο ποινές 

μαζί. 



Μερική Απασχόληση 
(Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης)

4
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Ο Νόμος
Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρι-

σης) Νόμος του 2002 τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου του 2003. 

Με Τροποποιητικό Νόμο (αρ. 1), που τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2007, καθο-

ρίζονται οι εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και με Τροποποιητικό Νόμο 

(αρ. 2), που τέθηκε σε ισχύ στις 30 Μαΐου 2007, ορίζεται ο εργοδοτούμενος με μερική 

απασχόληση που εργάζεται σε ευκαιριακή βάση. Ο βασικός Νόμος μαζί με τους 

Τροποιητικούς Νόμους θα αναφέρονται εφεξής ως ο Νόμος. Σκοπός του Νόμου είναι:

• Η εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των εργοδοτουμένων με μερική

 απασχόληση και η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας με μερική   

 απασχόληση,

• η προώθηση της εργασίας με μερική απασχόληση σε εθελοντική βάση και

 η συμβολή στην ευέλικτη οργάνωση του χρόνου εργασίας, με τρόπο που να

 λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων.

Ποιους καλύπτει
Ο Νόμος εφαρμόζεται σε όλους τους εργοδοτουμένους με μερική απασχόληση, εκτός 

από:

• Εργοδοτουμένους με μερική απασχόληση, οι οποίοι εργάζονται σε ευκαιριακή

 βάση.

 Εργοδοτούμενος με μερική απασχόληση σε ευκαιριακή βάση, σημαίνει τον

 εργοδοτούμενο του οποίου

 (i) η συνολική διάρκεια απασχόλησης, στον ίδιο εργοδότη, δεν υπερβαίνει τις

  οκτώ εβδομάδες ανά ημερολογιακό έτος, με μέγιστη συνεχόμενη διάρκεια

  σε κάθε περίπτωση, τρεις εβδομάδες, ή

 (ii) η συνολική διάρκεια συνεχόμενης απασχόλησης του δεν υπερβαίνει τις

  πέντε ώρες τη βδομάδα.

• Εργοδοτουμένους με πλήρη απασχόληση, οι οποίοι επηρεάζονται από μερική

 ανεργία, δηλαδή λόγω συλλογικής και προσωρινής μείωσης των κανονικών

 ωρών εργασίας τους για οικονομικούς, τεχνικούς ή διαρθρωτικούς λόγους.
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Εργοδοτούμενος με μερική απασχόληση
Εργοδοτούμενος με μερική απασχόληση σημαίνει τον εργοδοτούμενο του οποίου οι 

ώρες απασχόλησης, υπολογιζόμενες σε εβδομαδιαία βάση ή κατά μέσο όρο για μια 

περίοδο απασχόλησης ενός έτους, είναι λιγότερες από τις κανονικές ώρες εργασίας 

ενός συγκρίσιμου εργοδοτουμένου με πλήρη απασχόληση, ο οποίος εργάζεται στην 

ίδια επιχείρηση όπως και ο εργοδοτούμενος με μερική απασχόληση.

Συγκρίσιμος εργοδοτούμενος με πλήρη απασχόληση
Συγκρίσιμος εργοδοτούμενος με πλήρη απασχόληση σημαίνει τον εργοδοτούμενο που:

• Εργάζεται στην ίδια επιχείρηση, όπως και ο εργοδοτούμενος με μερική

 απασχόληση,

• έχει την ίδια μορφή σύμβασης ή σχέσης απασχόλησης, όπως και ο

 εργοδοτούμενος με μερική απασχόληση,

• εκτελεί τα ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, όπως και ο εργοδοτούμενος με μερική

 απασχόληση, λαμβανομένων υπόψη και άλλων παραγόντων όπως η

 αρχαιότητα, τα προσόντα και η ειδίκευση.

Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργοδοτούμενος με πλήρη απασχόλη-

ση, η σύγκριση πρέπει να γίνεται με αναφορά στη συλλογική σύμβαση που ισχύει στην 

κάθε περίπτωση ή, εκεί όπου δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση, η σύγκριση πρέπει να 

γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία, άλλες συλλογικές συμβάσεις ή πρακτική.

Αρχή της μη διάκρισης
Οι όροι και οι συνθήκες απασχόλησης του εργοδοτουμένου με μερική απασχόληση 

δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευνοϊκοί/ευνοϊκές από εκείνους/εκείνες του 

(συγκρίσιμου) εργοδοτουμένου με πλήρη απασχόληση, για το λόγο και μόνο 

ότι εργάζεται με μερική απασχόληση, εκτός αν η διαφορετική τους μεταχείριση 

δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Όπου κρίνεται αναγκαίο, εφαρμόζεται η 

αρχή της αναλογικότητας.

Αρχή της αναλογικότητας
Αρχή της αναλογικότητας σημαίνει ότι όπου ένας συγκρίσιμος εργοδοτούμενος με 

πλήρη απασχόληση λαμβάνει (ή δικαιούται να λαμβάνει) μισθό ή οποιοδήποτε άλλο 

ωφέλημα, ο εργοδοτούμενος με μερική απασχόληση θα λαμβάνει (ή θα δικαιούται 

να λαμβάνει) τέτοιο μέρος του μισθού ή των άλλων ωφελημάτων κατ’ αναλογία προς 
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τον αριθμό των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας του, σε σύγκριση με τον αριθμό των 

εβδομαδιαίων ωρών εργασίας του αντίστοιχου συγκρίσιμου εργοδοτουμένου με 

πλήρη απασχόληση.

Προϋποθέσεις πρόσβασης σε συγκεκριμένες 
συνθήκες απασχόλησης
Εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους, ο Υπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και/ή οι κοινωνικοί εταίροι (εργοδοτικές και συνδικαλιστικές 

οργανώσεις) μπορούν, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, να εξαρτούν την πρόσβαση 

εργοδοτουμένων με μερική απασχόληση σε συγκεκριμένες συνθήκες απασχόλησης 

από την περίοδο προϋπηρεσίας, τον χρόνο που έχει εργαστεί και τα προσόντα με 

βάση τα οποία καθορίζονται τα εισοδήματα του εργοδοτουμένου. Οι προϋποθέσεις 

πρόσβασης σε συγκεκριμένες συνθήκες πρέπει να επανεξετάζονται περιοδικά, 

λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της μη διάκρισης.

Δικαιώματα εργοδοτουμένων με μερική απασχόληση
Κάθε εργοδοτούμενος με μερική απασχόληση δικαιούται ισότιμων όρων και 

συνθηκών απασχόληση και ισότιμης μεταχείρισης και απολαμβάνει την ίδια 

προστασία με αυτή που παρέχεται στους συγκρίσιμους εργοδοτουμένους με πλήρη 

απασχόληση, ιδίως όσον αφορά:

• Τον μισθό και τα ωφελήματα,

• το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης,

• την προστασία της μητρότητας,

• την ετήσια άδεια με αποδοχές και αργίες λόγω εορτών με αποδοχές,

• τη γονική άδεια,

• την άδεια ασθενείας,

• τον τερματισμό απασχόλησης.

Επίσης, κάθε εργοδοτούμενος με μερική απασχόληση δικαιούται της ίδιας 

μεταχείρισης και απολαμβάνει της ίδιας προστασίας με αυτήν που παρέχεται στον 

εργοδοτούμενο με πλήρη απασχόληση όσον αφορά:

• Το δικαίωμα της οργάνωσης, της συλλογικής διαπραγμάτευσης και το δικαίωμα

 να εκπροσωπεί τους εργοδοτουμένους,

• την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία,

• την προστασία από δυσμενή διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελμα.
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Ελεύθερη επιλογή μορφής απασχόλησης
Ο εργοδότης διασφαλίζει ότι η μετάβαση του εργοδοτουμένου από την πλήρη στην 

μερική απασχόληση ή αντίστροφα, όταν υπάρχουν κενές θέσεις στην επιχείρηση, 

γίνεται εθελοντικά. Άρνηση του εργοδοτουμένου με μερική απασχόληση για 

μεταφορά του σε πλήρη απασχόληση, ή και αντίστροφα, δεν αποτελεί από μόνη 

της λόγο τερματισμού των υπηρεσιών του εργοδοτουμένου (υπό την επιφύλαξη 

τερματισμού των υπηρεσιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συλλογικές 

συμβάσεις και πρακτική, για άλλους λόγους που μπορεί να προκύψουν από τις 

λειτουργικές απαιτήσεις της εν λόγω επιχείρησης).

Υποχρεώσεις εργοδότη
Ο εργοδότης πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να μελετά τα ακόλουθα:

• Αιτήματα των εργοδοτουμένων για τη μετάβασή τους από την πλήρη στην

 μερική απασχόληση ή αντίστροφα ή για την αύξηση του χρόνου εργασίας τους

 εφόσον υπάρχει δυνατότητα,

• παροχή έγκαιρης ενημέρωσης για την ύπαρξη θέσεων εργασίας με πλήρη ή

 μερική απασχόληση στην επιχείρηση,

• μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε εργασία με μερική απασχόληση

 σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων και

 διοικητικών θέσεων,

• διευκόλυνση της πρόσβασης των εργοδοτουμένων με μερική απασχόληση σε

 επαγγελματική κατάρτιση,

• παροχή κατάλληλης ενημέρωσης στις οργανώσεις εκπροσώπησης των

 εργοδοτουμένων για τους εργοδοτουμένους με μερική απασχόληση που

 απασχολούνται στην επιχείρηση.

Ευκαιρίες για εργασία μερικής απασχόλησης
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί, μετά από διαβούλευση 

με τους κοινωνικούς εταίρους, να εντοπίζει, να αντιμετωπίζει και, όπου είναι αναγκαίο, 

να εξαλείφει εμπόδια νομικής ή διοικητικής φύσης που μπορεί να περιορίσουν τις 

ευκαιρίες εργασίας μερικής απασχόλησης.

Οι κοινωνικοί εταίροι, ενεργώντας στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπουν 

οι συλλογικές συμβάσεις, πρέπει να εντοπίζουν, να αντιμετωπίζουν και, όπου είναι 

αναγκαίο, να εξαλείψουν εμπόδια νομικής ή διοικητικής φύσης που μπορεί να 

περιορίσουν τις ευκαιρίες εργασίας μερικής απασχόλησης.
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Ο Νόμος προνοεί ότι μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 

του Νόμου, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οφείλει να καλέσει τις 

εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις όπως εξετάσουν, μέσα σε τακτή προθεσμία 

την οποία θα καθορίσει, τις υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και 

αναθεωρήσουν και/ή αναπροσαρμόσουν αυτές, με τρόπο ώστε να εξαλειφθούν 

οποιεσδήποτε πρόνοιες οι οποίες περιορίζουν την ελεύθερη επιλογή και/ή τις 

ευκαιρίες για την εργασία μερικής απασχόλησης.

Επιθεωρητές
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να διορίζει επιθεωρητές 

και/ή άλλους λειτουργούς για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου. Με τροποποίηση 

συμπεριελήφθησαν στην βασική νομοθεσία και διατάξεις που καθορίζουν τις εξουσίες 

και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών. Όποιος παρεμποδίζει Επιθεωρητή στην άσκηση 

των καθηκόντων του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή με χρηματική ποινή 

μέχρι €5.125 ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Αρμόδιο δικαστήριο και ποινές
Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών είναι το αρμόδιο δικαστήριο για επίλυση 

οποιασδήποτε διαφοράς (αστικής φύσης), η οποία προκύπτει από την εφαρμογή των 

διατάξεων του Νόμου. Εργοδότης, που παραβαίνει τις διατάξεις του Νόμου, υπόκειται 

σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των €3.417.

Κανονισμοί
 Για καλύτερη εφαρμογή του Νόμου ή για ρύθμιση σχετικών θεμάτων, το Υπουργικό 

Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς. Οι Κανονισμοί μπορούν ειδικότερα να 

καθορίζουν:

• Τις κατηγορίες των εργοδοτουμένων που εργάζονται σε ευκαιριακή βάση,

• τα καθήκοντα ή τις εξουσίες των επιθεωρητών ή άλλων λειτουργών που

 ορίζονται για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου.



Εργασία Ορισμένου Χρόνου
(Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης)

5
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Ο Νόμος
Ο περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς 

Μεταχείρισης) Νόμος του 2003, τέθηκε σε ισχύ στις 25 Ιουλίου του 2003. Σκοπός του 

Νόμου είναι:

• Η βελτίωση της ποιότητας της εργασίας ορισμένου χρόνου με τη διασφάλιση

 της εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης, και

• η αποτροπή της κατάχρησης που προκαλείται από τη χρησιμοποίηση

 διαδοχικών συμβάσεων ή εργασιακών σχέσεων ορισμένου χρόνου.

Σχετικός Τροποποιητικός Νόμος που αφορά τις εξουσίες και τα καθήκοντα των 

Επιθεωρητών τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2007.

Ποιους καλύπτει
Ο Νόμος εφαρμόζεται σε όλους τους εργοδοτουμένους με εργασία ορισμένου χρόνου 

(με σύμβαση ή σχέση εργασίας) εκτός από:

• Τις περιπτώσεις βασικής επαγγελματικής κατάρτισης και τα συστήματα

 μαθητείας,

• στις συμβάσεις ή τις σχέσεις εργασίας που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο

 ενός ειδικού δημόσιου (δηλαδή κρατικού) ή υποστηριζόμενου από το δημόσιο,

 προγράμματος κατάρτισης, ένταξης ή επαγγελματικής επανεκπαίδευσης.

Εργοδοτούμενος με εργασία ορισμένου χρόνου
Εργοδοτούμενος με εργασία ορισμένου χρόνου σημαίνει τον εργοδοτούμενο που έχει 

σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία έχει συμφωνηθεί απευθείας 

μεταξύ του εργοδότη και του εργοδοτουμένου και η λήξη της οποίας καθορίζεται από 

αντικειμενικούς όρους, όπως παρέλευση συγκεκριμένης ημερομηνίας, ολοκλήρωση 

συγκεκριμένου έργου ή πραγματοποίηση συγκεκριμένου γεγονότος.

Αντίστοιχος εργοδοτούμενος με εργασία αορίστου χρόνου
Αντίστοιχος εργοδοτούμενος με εργασία αορίστου χρόνου σημαίνει τον 

εργοδοτούμενο που έχει σύμβαση ή σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στην ίδια 

επιχείρηση ή εκμετάλλευση, και απασχολείται στην ίδια ή παρόμοια εργασία/

απασχόληση, λαμβανομένων υπόψη των προσόντων ή των δεξιοτήτων του.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχος εργοδοτούμενος με εργασία αορίστου 

χρόνου στην ίδια επιχείρηση ή εκμετάλλευση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη 
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συλλογική σύμβαση που ισχύει στην κάθε περίπτωση ή, εκεί όπου δεν υπάρχει 

συλλογική σύμβαση, σύμφωνα με τη νομοθεσία ή άλλες συλλογικές συμβάσεις ή 

πρακτική.

Αρχή της μη διάκρισης και αρχή της αναλογικότητας
Όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος με 

εργασία ορισμένου χρόνου δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται λιγότερο ευνοϊκά σε 

σχέση με τον αντίστοιχο εργοδοτούμενο με εργασία αορίστου χρόνου, μόνο επειδή 

έχει σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εκτός εάν δικαιολογείται από 

αντικειμενικούς λόγους.

Όπου κρίνεται αναγκαίο εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας. Αρχή της 

αναλογικότητας σημαίνει ότι όπου ένας αντίστοιχος εργοδοτούμενος με εργασία 

αορίστου χρόνου εργοδοτείται με βάση συγκεκριμένους όρους και συνθήκες 

απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος με εργασία ορισμένου χρόνου θα εργοδοτείται με 

τους ίδιους όρους και συνθήκες απασχόλησης, κατ’ αναλογία προς το χρόνο εργασίας 

του.

Όταν σε σχέση με συγκεκριμένους όρους και συνθήκες απασχόλησης απαιτείται 

περίοδος προϋπηρεσίας, η περίοδος αυτή θα είναι ίδια για τους εργοδοτουμένους 

με εργασία ορισμένου χρόνου όπως και για τους αντίστοιχους εργοδοτουμένους με 

εργασία αορίστου χρόνου, εκτός εάν αντικειμενικοί λόγοι δικαιολογούν διαφορετική 

διάρκεια της περιόδου προϋπηρεσίας.

Μέτρα αποφυγής κατάχρησης
Όπου εργοδότης απασχολεί εργοδοτούμενο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 

είτε κατόπιν ανανέωσης της σύμβασης είτε με άλλο τρόπο και ο εργοδοτούμενος 

αυτός είχε προηγουμένως απασχοληθεί για συνολική περίοδο τριάντα μηνών 

ή περισσότερο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ανεξαρτήτως σειράς 

διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου), η σύμβαση θα θεωρείται για 

όλους τους σκοπούς ως σύμβαση αορίστου διάρκειας.

Επισημαίνεται ότι:

• Οποιαδήποτε περίοδος απασχόλησης, που έγινε πριν τις 25 Ιουλίου 2003

 (οπόταν τέθηκε σε ισχύ ο Νόμος), δεν λαμβάνεται υπόψη για υπολογισμό της  

 τριαντάμηνης περιόδου, και

• οποιαδήποτε πρόνοια στη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου περιορίζει 
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τη διάρκειά της, δεν θα ισχύει, εκτός εάν ο εργοδότης αποδείξει ότι η εργοδότηση 

του εργοδοτουμένου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μπορεί να 

δικαιολογηθεί από αντικειμενικούς λόγους.

[Σημειώνεται ότι με βάση τον περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμο, το Δικαστήριο 

Εργατικών Διαφορών μπορεί να κρίνει κατά πόσο μια σύμβαση ορισμένου χρόνου ή 

σειρά συμβάσεων ορισμένου χρόνου, με διάρκεια μικρότερη των τριάντα μηνών, έχει 

μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου.]

Αντικειμενικοί λόγοι υφίστανται ιδιαίτερα όταν:

• Οι ανάγκες της επιχείρησης ως προς την εκτέλεση μιας εργασίας είναι

 προσωρινές,

• ο εργοδοτούμενος αναπληρώνει κάποιον άλλο εργοδοτούμενο,

• η ιδιαιτερότητα της υπό εκτέλεσης εργασίας δικαιολογεί την ορισμένη χρονική

 διάρκεια της σύμβασης,

• ο εργοδοτούμενος με εργασία ορισμένου χρόνου εργοδοτείται υπό δοκιμασία,

• η εργοδότηση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου γίνεται κατ’ εφαρμογή

 δικαστικής απόφασης,

• η εργοδότηση με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου αφορά τις συμβάσεις

 για την απασχόληση στο Στρατό της Δημοκρατίας των Εθελοντών Πενταετούς

 Υποχρέωσης (ΕΠΥ) και Εθελοντών Υπαξιωματικών.

Ενημέρωση και υποχρεώσεις εργοδότη
Ο εργοδότης ενημερώνει τους εργοδοτουμένους με εργασία ορισμένου χρόνου 

για κενές θέσεις που είναι διαθέσιμες στην επιχείρηση ή εκμετάλλευση ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να διεκδικήσουν μόνιμες θέσεις όπως 

και άλλοι εργοδοτούμενοι. Επίσης, ο εργοδότης, στο μέτρο του δυνατού, πρέπει να 

διευκολύνει την πρόσβαση των εργοδοτουμένων με εργασία ορισμένου χρόνου σε 

κατάλληλες ευκαιρίες κατάρτισης, ώστε να ενισχύονται οι δεξιότητές τους, η εξέλιξη 

της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και η επαγγελματική τους κινητικότητα.

Ενημέρωση και διαβούλευση
Οι εργοδοτούμενοι με εργασία ορισμένου χρόνου λαμβάνονται υπόψη στον 

υπολογισμό του κατώτατου ορίου πάνω από το οποίο μπορούν τα αντιπροσωπευτικά 

όργανα των εργοδοτουμένων να συγκροτούνται μέσα στην επιχείρηση ή 

εκμετάλλευση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις συλλογικές συμβάσεις και 
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πρακτική, τηρουμένης πάντα της αρχής της μη διάκρισης όπως καθορίζεται στον 

Νόμο.

Αρμόδιο δικαστήριο και ποινές
Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών είναι το αρμόδιο δικαστήριο για επίλυση 

οποιαδήποτε διαφοράς (αστικής φύσης), η οποία προκύπτει από την εφαρμογή 

των διατάξεων του Νόμου. Εργοδότης, που παραβαίνει τις διατάξεις του Νόμου, σε 

περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό 

των €3.417.

Επιθεωρήσεις
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να διορίζει Επιθεωρητές 

και/ή άλλους λειτουργούς για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου. Το Υπουργικό 

Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει Κανονισμούς για καλύτερη εφαρμογή του Νόμου. Οι 

Κανονισμοί μπορεί να καθορίζουν τα καθήκοντα ή τις εξουσίες των Επιθεωρητών 

και/ή άλλων λειτουργών που ορίζονται για την εφαρμογή του Νόμου. Με τον 

Τροποποιητικό Νόμο του 2007 συμπεριελήφθησαν στη βασική νομοθεσία και 

διατάξεις που καθορίζουν τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών. Όποιος 

παρεμποδίζει τον Επιθεωρητή στην άσκηση των καθηκόντων του, τιμωρείται με 

φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματικό ποσό μέχρι €5.125 ή και με τις δύο αυτές 

ποινές.

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
Οι διατάξεις του Νόμου δεν εμποδίζουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις με συλλογικές 

συμβάσεις ή με συμφωνίες μεταξύ εργοδότη και των εργοδοτουμένων ή των 

εκπροσώπων τους.





6
Ίση Αμοιβή μεταξύ Ανδρών 
και Γυναικών για την Ίδια Εργασία 
ή για Εργασία Ίσης Αξίας
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Ο Νόμος
Ο περί Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για την Ίδια Εργασία ή για Εργασία 
Ίσης Αξίας Νόμος του 2002 (Βασικός Νόμος), τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου του 
2003. Σκοπός του Νόμου είναι η διασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας 
στην αμοιβή για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας, ανεξάρτητα από το φύλο 
του εργοδοτουμένου. Με τροποποίηση, που τέθηκε σε ισχύ την 1 Μαΐου 2004 
(Τροποποιητικός Νόμος), παραχωρείται πρόσθετο δικαίωμα σε κάθε πρόσωπο, 
που θεωρεί ότι θίγεται από παράβαση του Νόμου, να υποβάλλει σχετικό παράπονο 
στον Επίτροπο Διοίκησης, ο οποίος έχει αρμοδιότητα να το εξετάζει. Με πρόσθετη 
τροποποίηση του Νόμου, που τέθηκε σε ισχύ στις 24 Απριλίου 2009 (Τροποποιητικός 
Νόμος), μεταξύ άλλων, η δυσμενής μεταχείριση αναδιατυπώνεται σε λιγότερο ευνοϊκή 
μεταχείριση.

Ποιους καλύπτει
Ο Νόμος εφαρμόζεται σε όλους τους εργοδοτουμένους (σε ιδιωτικό, δημόσιο και 
ημικρατικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Δυνάμεων 
Ασφαλείας), αναφορικά με όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την 
απασχόληση, με μοναδική εξαίρεση τους αυτοεργοδοτουμένους.

Απασχόληση και αμοιβή
Απασχόληση σημαίνει την παροχή εργασίας ή υπηρεσιών με αμοιβή βάσει κάποιας 
σύμβασης (προφορικής ή γραπτής, ατομικής ή συλλογικής) ή σχέσης εργασίας. Η 
απασχόληση μπορεί να είναι πλήρης ή μερική, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σε 
συνεχή ή μη συνεχή βάση και ασχέτως του τόπου εργασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των κατ’ οίκον εργαζομένων και των μαθητευομένων. Η αμοιβή περιλαμβάνει 
οποιεσδήποτε παροχές (απευθείας ή έμμεσα, σε χρήμα ή σε είδος) που καταβάλλονται 
από τον εργοδότη προς τον εργοδοτούμενο σε αντάλλαγμα για την προσφορά 
εργασίας του.

Αρχή της ισότητας στην αμοιβή
Η αρχή της ισότητας στην αμοιβή σημαίνει την απουσία κάθε άμεσης ή έμμεσης 
διάκρισης λόγω φύλου όσον αφορά την αμοιβή για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης 
αξίας. Κάθε εργοδότης οφείλει να προσφέρει σε άνδρες και γυναίκες ίση αμοιβή για 
ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας, ανεξάρτητα από το φύλο του εργοδοτουμένου και 
χωρίς να ασκεί άμεση ή έμμεση διάκριση, σε ό,τι αφορά την αμοιβή, ή σε τυχόν άλλα 
ωφελήματα, είτε σε χρήμα είτε σε είδος.
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Εργασία ίσης αξίας
Εργασία ίσης αξίας ορίζεται η εργασία που γίνεται από άνδρες και γυναίκες και η οποία 
είναι όμοιος ή ουσιαστικά όμοιας φύσης ή στην οποία αποδίδεται ίση αξία, με βάση 

αντικειμενικά κριτήρια όπως καθορίζονται από τον Νόμο.

Άμεση και έμμεση διάκριση λόγω φύλου
Άμεση διάκριση σημαίνει λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση που συνδέεται εμφανώς με το 
φύλο. Έμμεση διάκριση υπάρχει όταν μια διάταξη, ένα κριτήριο, ένας όρος ή πρακτική, 
ενώ φαίνεται ουδέτερη, στην πραγματικότητα θίγει ένα σημαντικά ψηλότερο ποσοστό 
ατόμων του ενός φύλου, εκτός εάν μπορεί να δικαιολογηθεί από αντικειμενικούς 

παράγοντες, άσχετους προς το φύλο.

Καθορισμός αμοιβής
Όταν χρησιμοποιείται σύστημα επαγγελματικής κατάταξης για τον καθορισμό των 
αμοιβών, το σύστημα πρέπει να βασίζεται σε κοινά κριτήρια για όλους (άνδρες και 
γυναίκες) και με τρόπο που να αποκλείει τις διακρίσεις που βασίζονται στο φύλο. Η 
σύγκριση μεταξύ εργοδοτουμένων γίνεται με αναφορά σε άλλους εργοδοτουμένους, 
που εργοδοτούνται ή εργοδοτήθηκαν στον ίδιο εργοδότη, ή σε επιχείρηση που 

ελέγχει τον εργοδότη κατά τα δύο προηγούμενα ή επόμενα χρόνια.

Κατάργηση αντίθετων ρυθμίσεων
Κάθε υφιστάμενη διάταξη νόμου, που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις αυτού του 
Νόμου, καταργείται (με ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2003) όσον αφορά το μέρος που 
περιέχει άμεση ή έμμεση διάκριση σε βάρος του ενός φύλου. Αν η διάκριση συνίσταται 
σε χορήγηση δικαιώματος ή άλλου πλεονεκτήματος σε άτομα του ενός φύλου, αυτό 
το δικαίωμα ή πλεονέκτημα επεκτείνεται αυτόματα και στα άτομα του άλλου φύλου. 
Επιπλέον, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οφείλει να ακυρώσει ή 
να τροποποιήσει ανάλογα οποιαδήποτε ατομική ή κανονιστική διοικητική πράξη που 

είναι αντίθετη με τις διατάξεις του Νόμου.

Ρυθμίσεις συμβάσεων
• Υφιστάμενη σύμβαση

 Κάθε ρύθμιση ή όρος σε υφιστάμενη συλλογική ή ατομική σύμβαση

 εργασίας και κάθε εσωτερικός κανονισμός σε επιχείρηση ή κανόνας ελεύθερου
 επαγγέλματος, που είναι αντίθετος με τις διατάξεις του Νόμου, καταργείται
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 κατά το μέρος που περιέχει άμεση ή έμμεση διάκριση σε βάρος του ενός
 φύλου. Στην περίπτωση που η διάκριση συνίσταται στη χορήγηση δικαιώματος
 ή πλεονεκτήματος, αυτό επεκτείνεται και στα άτομα του άλλου φύλου.

• Νέα Σύμβαση

 Οποιαδήποτε νέα ρύθμιση συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας,
 εσωτερικού κανονισμού σε επιχείρηση ή κανόνα ελεύθερου επαγγέλματος
 που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του Νόμου, θα είναι άκυρη κατά το μέρος
 που περιέχει άμεση ή έμμεση διάκριση. Τυχόν ωφέλημα ή πλεονέκτημα που
 παραχωρείται στο ένα φύλο, επεκτείνεται και στα άτομα του άλλου φύλου.

Αποφάσεις δικαστηρίων
Τηρουμένη της αποκλειστικής δικαιοδοσίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του 
οποίου οι αποφάσεις είναι τελεσίδικες και ισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων, 
τα αρμόδια δικαστήρια αποφασίζουν, είτε κατόπιν ειδικής προς τούτο αίτησης 
είτε παρεμπιπτόντως, για την κατάργηση νόμου ή ακύρωση όρου ή επέκταση 
δικαιώματος. Όσες τέτοιες αποφάσεις αφορούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 
κοινοποιούνται προς τις αρμόδιες εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις, οι οποίες 
οφείλουν να προσαρμόσουν αμέσως το κείμενο της σχετικής συλλογικής σύμβασης με 

την κατάργηση, ακυρότητα ή επέκταση που διαπιστώθηκε.

Προστασία εργοδοτουμένων
Κανένας εργοδοτούμενος δεν απολύεται ή υποβάλλεται με οποιοδήποτε τρόπο σε 
λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από τον εργοδότη του επειδή υπέβαλε παράπονο ή 
συνέβαλε στη δίωξη παραβάτη. Εργοδότης που δεν ενεργεί όπως επιβάλλει ο Νόμος, 

είναι ένοχος αδικήματος που τιμωρείται με ποινή μέχρι €1.708.

Εφαρμογή του Νόμου
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει την ευθύνη για την εφαρμογή 
του Νόμου και προς τούτο διορίζει Επιθεωρητές (ή άλλους Λειτουργούς). Οι 
Επιθεωρητές μπορούν είτε να διεξάγουν αυτεπάγγελτη έρευνα είτε να εξετάζουν 
καταγγελίες και παράπονα για παραβίαση προνοιών του Νόμου. Για το σκοπό αυτό, 
τους παρέχονται οι σχετικές εξουσίες για να εισέρχονται σε οποιουσδήποτε χώρους 
με σκοπό την επιθεώρηση και να προβαίνουν σε συλλογή πληροφοριών, στοιχείων 
και διεξαγωγή ανακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής οποιασδήποτε 
δημόσιας αρχής με σκοπό την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους. Η 
είσοδος σε οικιακά υποστατικά μπορεί να γίνεται αφού εξασφαλιστεί η συγκατάθεση 
του κατόχου τους.
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Υποβολή καταγγελίας
Σε περίπτωση καταγγελίας από πρόσωπο που θεωρεί ότι θίγεται (ή για λογαριασμό 
τέτοιου προσώπου από οργανώσεις εργαζομένων ή μη κυβερνητικές οργανώσεις 
που προωθούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών ή γενικά την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου) και εφόσον η υπόθεση δεν έχει εισαχθεί σε Δικαστήριο, 
ο Επιθεωρητής προβαίνει αμέσως σε διερεύνηση της καταγγελίας και επιχειρεί να 
διευθετήσει τη διαφορά.

Επιτροπή Έρευνας και Αξιολόγησης Εργασίας
Εφόσον δεν επιτευχθεί διευθέτηση της διαφοράς από τον Επιθεωρητή στο 
προηγούμενο στάδιο, η διαφορά παραπέμπεται σε Επιτροπή Έρευνας και 
Αξιολόγησης Εργασίας, την οποία διορίζει ο Υπουργός σε συνεννόηση με τις εργατικές 
και εργοδοτικές οργανώσεις. Η Επιτροπή ερευνά την υπόθεση και μέσα σε τρεις μήνες 
από την ανάθεση της εργασίας συντάσσει έκθεση που υποβάλλει στον Επιθεωρητή. 
Ο Επιθεωρητής επιχειρεί και πάλιν τη διευθέτηση της διαφοράς και εάν υπάρξει, 
συντάσσει το πρακτικό συμβιβασμού. Εάν όχι, συντάσσει πρακτικό με όσα έπραξε και 

διαπίστωσε, το οποίο δυνατόν να παρουσιαστεί στο Δικαστήριο.

Κριτήρια σύγκρισης και αξιολόγησης
Τόσο οι Επιθεωρητές όσο και η Επιτροπή χρησιμοποιούν για σκοπούς σύγκρισης 
κριτήρια που αφορούν τη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία ή τομέα 
δραστηριότητας και, ειδικότερα, λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

• Φύση των καθηκόντων,
• βαθμό ευθύνης,
• προσόντα, δεξιότητες και αρχαιότητα,
• απαιτήσεις σχετικά με φυσικά ή πνευματικά προσόντα,
• συνθήκες διεξαγωγής της εργασίας,
• σημασία ή συχνότητα τυχόν διαφορών στην εργασία σε σχέση με το σύνολο  
 της εργασίας.

Αρμόδιο δικαστήριο και αποζημίωση
Αρμοδιότητα για την εκδίκαση διαφορών που αναφύονται από την εφαρμογή του 
Νόμου έχει το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, με την επιφύλαξη θεμάτων που 
εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Σε περίπτωση 

παράβασης του Νόμου,
• δεν έχουν εφαρμογή οποιεσδήποτε διατάξεις που θέτουν ως προϋπόθεση
 της ευθύνης του παραβάτη ή του δικαιώματος για αποζημίωση ή άλλη
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 θεραπεία, ένα ελάχιστο διάστημα απασχόλησης ή ελάχιστο αριθμό ωρών
 εργασίας του εργοδοτουμένου,
• δεν έχουν εφαρμογή διατάξεις που θέτουν ανώτατο όριο αποζημίωσης,
• συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου, με την οποία προβλέπονται
 τέτοιες προϋποθέσεις, είναι άκυρη,
• το ποσό αποζημίωσης που επιδικάζεται καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τον

 εργοδότη.

Αδικήματα και ποινές
Εκτός από το δικαίωμα της αποζημίωσης για τη ζημιά, που περιλαμβάνει και 

χρηματική ικανοποίηση για τυχόν ηθική βλάβη, όποιος κριθεί ότι παραβιάζει με 

πρόθεση την αρχή της ίσης αμοιβής υπόκειται και σε ποινές με πρόστιμο μέχρι €6.834 

ή σε φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή και με τα δύο.

Παρεμπόδιση έργου
Όποιος με πρόθεση παρεμποδίζει ή προσπαθεί να παρεμποδίσει ή αρνείται να 

απαντήσει ή απαντά ψευδώς ή παραλείπει να παρουσιάσει στοιχεία που απαιτούνται 

βάσει Νόμου ή παρεμποδίζει ή προσπαθεί να παρεμποδίσει άλλο πρόσωπο από 

του να εξεταστεί από Επιθεωρητή ή από τα μέλη των Επιτροπών στην άσκηση των 

καθηκόντων τους, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή με πρόστιμο μέχρι 

€5.125 ή και με τα δύο, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται αυστηρότερα. Σε περίπτωση 

που τα αδικήματα διαπράττονται από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, προβλέπονται 

ανάλογες ποινές εναντίον των διευθυντών ή άλλων παρόμοιων αξιωματούχων, 

εφόσον αποδειχθεί ότι το αδίκημα έγινε με τη συγκατάθεση, σύμπραξη ή ανοχή τους. 

Σχετικές ποινές προβλέπονται και στην περίπτωση που τα αδικήματα διαπράττονται 

από βαριά αμέλεια.

Κατάργηση προηγούμενων νόμων
Νόμοι περί της Ίσης Αμοιβής μεταξύ Ανδρών και Γυναικών για Εργασία Ίσης Αξίας και 

σχετικοί Κανονισμοί που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του Νόμου αυτού, καταργούνται 

από την 1 Ιανουαρίου 2003.



Γονική Άδεια και Άδεια 
για Λόγους Ανωτέρας Βίας

7
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Σκοπός του Νόμου
Στον Οδηγό αυτό παρουσιάζονται οι βασικές πρόνοιες του περί Γονικής Άδειας και 

Άδειας για λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμου του 2012 (N. 47(I)/2012), ο οποίος ρυθμίζει το 

δικαίωμα του εργοδοτουμένου (άντρα και γυναίκας) να παίρνει άδεια χωρίς απολαβές 

για σκοπούς φροντίδας και ανατροφής παιδιού. Επίσης, ρυθμίζει το δικαίωμα του 

εργοδοτουμένου (άντρα και γυναίκας) να παίρνει άδεια για λόγους ανωτέρας βίας που 

σχετίζονται με επείγοντες οικογενειακούς λόγους. (Ο Νόμος αντικατέστησε όλους τους 

προηγούμενους Νόμους Περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας του 

2002 έως 2010). 

Επισημαίνεται ότι, μετά από συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργοδοτουμένου ή μέσω 

συλλογικών συμβάσεων μπορούν να υπάρξουν ευνοϊκότεροι όροι απ' ό,τι προνοεί 

ο Νόμος.

ΜΕΡΟΣ Ι: ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 

Τι είναι η γονική άδεια; 
Η γονική άδεια είναι άδεια χωρίς απολαβές με σκοπό τη φροντίδα και ανατροφή του 

παιδιού.

Ποιος δικαιούται γονική άδεια;
Γονική άδεια δικαιούνται εργοδοτούμενοι γονείς, άντρες και γυναίκες. 

Οι εργοδοτούμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει συνεχή απασχόληση έξι μηνών 

στον ίδιο εργοδότη. Σε περίπτωση διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, το 

σύνολο των εν λόγω συμβάσεων με τον ίδιο εργοδότη λαμβάνεται υπόψη για τον 

υπολογισμό της περιόδου των έξι μηνών. Ο νόμος καλύπτει και τους εργοδοτουμένους 

με μερική απασχόληση, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση ή 

σχέση εργασίας με επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης. 

Πόση είναι η συνολική διάρκεια της γονικής άδειας 
που δικαιούμαι;
Κάθε γονέας εργοδοτούμενος, άντρας ή γυναίκα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς

απολαβές συνολικά μέχρι και δεκαοκτώ εβδομάδες, λόγω γέννησης ή υιοθεσίας 

παιδιού, με σκοπό τη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού.
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Το δικαίωμα γονικής άδειας είναι δεκαοκτώ εβδομάδες για το κάθε παιδί ξεχωριστά, 

ακόμη και στην περίπτωση που γεννηθούν πάνω από ένα παιδιά την ίδια μέρα.

Στην περίπτωση χήρου/χήρας γονέα, η διάρκεια της γονικής άδειας μπορεί να 

διαρκέσει μέχρι είκοσι τρεις εβδομάδες.

Πόση διάρκεια γονικής άδειας μπορώ να λάβω ετήσια;
Η γονική άδεια μπορεί να λαμβάνεται με ελάχιστη διάρκεια μιας εβδομάδας και 

μέγιστη διάρκεια πέντε εβδομάδων, ανά ημερολογιακό έτος, στις περιπτώσεις ενός 

ή δύο παιδιών, και επτά εβδομάδων για τρία παιδιά και περισσότερα.

Πότε μπορώ να λάβω γονική άδεια;
Στην περίπτωση των φυσικών γονέων, η φυσική μητέρα μπορεί να λάβει γονική 

άδεια μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας και πριν τη συμπλήρωση του όγδοου 

έτους της ηλικίας του παιδιού. Ο φυσικός πατέρας μπορεί να λάβει γονική άδεια 

αμέσως μετά τη γέννηση του παιδιού και πριν τη συμπλήρωση του όγδοου έτους της 

ηλικίας του.

Στην περίπτωση υιοθεσίας, η γονική άδεια λαμβάνεται από τη θετή μητέρα μετά 

τη λήξη της άδειας μητρότητας και σε διάστημα οκτώ ετών από την ημερομηνία 

υιοθεσίας του παιδιού, υπό την προϋπόθεση ότι το παιδί δεν θα υπερβεί μέχρι 

τότε το δωδέκατο έτος της ηλικίας του. Ο θετός πατέρας μπορεί να λαμβάνει την 

άδεια αμέσως μετά την υιοθεσία του παιδιού, και μέσα σε οκτώ χρόνια από τη μέρα 

υιοθεσίας του παιδιού υπό την προϋπόθεση ότι το παιδί δεν θα υπερβεί μέχρι τότε 

το δωδέκατο έτος της ηλικίας του.

Στην περίπτωση παιδιού με αναπηρία, η γονική άδεια λαμβάνεται μέχρι το δέκατο 

όγδοο έτος ηλικίας του παιδιού.

Μπορώ να μεταβιβάσω την άδεια μου σε άλλο άτομο;
Το δικαίωμα στη γονική άδεια είναι ατομικό και αμεταβίβαστο, εκτός από τις 

περιπτώσεις όπου ο ένας γονέας έχει λάβει γονική άδεια τουλάχιστον δύο εβδομάδων, 

οπόταν επιτρέπεται η μεταβίβαση δύο εβδομάδων από το υπόλοιπο της συνολικής 

του άδειας, στο υπόλοιπο της συνολικής άδειας του άλλου γονέα.
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Πότε και πώς πρέπει να ενημερώσω τον εργοδότη μου;
Ο εργοδοτούμενος οφείλει να προειδοποιήσει γραπτώς τον εργοδότη του, τρεις 
εβδομάδες πριν από την ημέρα έναρξης της γονικής άδειας, και να αναφέρει την 
ημέρα έναρξης και λήξης της. Στις περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας/πάθησης παιδιού, 
η προειδοποίηση μειώνεται σε μία εβδομάδα. Σοβαρή ασθένεια/πάθηση καθορίζεται 

ως ακολούθως:

1. Ογκολογικές παθήσεις.
2. Συγγενείς καρδιοπάθειες.
3. Σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα οστών.
4. Γενετικά και μεταβολικά σύνδρομα.
5. Σοβαρές νευρολογικές διαταραχές.
6. Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, ιδιοπαθής θρομβοπενική
 πορφύρα, αιμορροφιλία και άλλες συναφείς παθήσεις.
7. Σηψαιμία, μηνιγγίτιδα και άλλες σοβαρές μικροβιακές λοιμώξεις.
8. Εγκεφαλίτιδες.
9. Χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού.
10. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
11. Χρόνια ανοσοποιητική ανεπάρκεια.
12. Υποφυσιακή ανεπάρκεια ή έλλειψη αυξητικής ορμόνης.
13. Σακχαρώδης διαβήτης.
14. Κυστική ίνωση.
15. Ασθένειες/παθήσεις λόγω πρόωρης γέννησης (αν η περίοδος γονικής άδειας
 αφορά την περίοδο πριν τη λήξη της άδειας μητρότητας, ισχύει μόνο για

 άνδρες δικαιούχους).

Έχει δικαίωμα ο εργοδότης μου να αρνηθεί τη χορήγηση 
γονικής άδειας;
Ο εργοδότης έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση γονικής άδειας εάν έχει εύλογη 
αιτία να πιστεύει ότι ο εργοδοτούμενος δεν δικαιούται τέτοια άδεια. Θα πρέπει όμως 
προτού αρνηθεί:

• Να ενημερώσει γραπτώς τον εργοδοτούμενο για την πρόθεση του να μην του
 χορηγήσει τη γονική άδεια, και 
• να καλέσει τον εργοδοτούμενο να υποβάλει εντός επτά ημερών τους λόγους
 που πιστεύει ότι δικαιούται την άδεια.

Πριν ο εργοδότης αποφασίσει να αρνηθεί τη χορήγηση της γονικής άδειας, οφείλει να 
λάβει υπόψη τους λόγους για τους οποίους ο εργοδοτούμενος πιστεύει ότι δικαιούται 
τέτοια άδεια. Εάν αρνηθεί, θα πρέπει να διευκρινίζει τους λόγους της άρνησής του.
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Μπορεί ο εργοδότης να μεταθέσει τη χορήγηση 
της γονικής άδειας;
Ο εργοδότης μπορεί να μεταθέσει τη χορήγηση γονικής άδειας μετά από διαβούλευση 

με τον εργοδοτούμενο, για λόγους που σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία της 

επιχείρησης. Για παράδειγμα, όταν:

• Η εργασία είναι εποχικού χαρακτήρα.

• Δεν μπορεί να βρεθεί αντικαταστάτης.

• Σημαντικό ποσοστό των υπαλλήλων της επιχείρησης ζητά γονική άδεια για την

 ίδια χρονική περίοδο.

• Συγκεκριμένα καθήκοντα του εργοδοτουμένου είναι στρατηγικής σημασίας για

 την επιχείρηση.

Επιπλέον, ο εργοδότης οφείλει εντός δύο εβδομάδων από την ημέρα υποβολής της 

αίτησης του εργοδοτουμένου, να τον ενημερώσει γραπτώς για τους λόγους μετάθεσης 

της ημερομηνίας χορήγησης της άδειας. Η ημερομηνία μετάθεσης δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους έξι μήνες από την ημερομηνία κοινοποίησης της αναβολής.

Μπορεί ο εργοδότης να τερματίσει τη γονική άδεια;
Αν ο εργοδότης έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι ο εργοδοτούμενος χρησιμοποιεί τη 
γονική άδεια για άλλο σκοπό εκτός από τη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού του, 
τότε μπορεί να τερματίσει τη γονική άδεια.

Ο εργοδότης, προτού τερματίσει τη γονική άδεια, πρέπει να ενημερώσει γραπτώς τον 
εργοδοτούμενο και να τον καλέσει να υποβάλει εντός επτά ημερών τους δικούς του 
λόγους και εξηγήσεις για την ανάγκη λήψης της άδειας. Πριν ο εργοδότης αποφασίσει 
να τερματίσει τη γονική άδεια, οφείλει να λάβει υπόψη τους λόγους που θα υποβάλει ο 
εργοδοτούμενος.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης τελικά αποφασίσει να τερματίσει τη γονική 
άδεια, υποχρεούται να ενημερώσει με γραπτή ειδοποίηση τον εργοδοτούμενο. 
Στην ειδοποίηση πρέπει να αναφέρει τους λόγους και την ημερομηνία τερματισμού. 
Η ημερομηνία τερματισμού πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά μέρες μετά την 
ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης, οπότε ο εργοδοτούμενος είναι υποχρεωμένος 
να επιστρέψει στην εργασία του. Από την ημερομηνία επιστροφής στην εργασία του, 
παύει να μετρά η γονική άδεια.
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Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά μου μετά τη 
λήξη της γονικής άδειας;

• Ο εργοδοτούμενος δικαιούται να επιστρέψει στην εργασία του, στην ίδια ή

 παρόμοια θέση, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι κατώτερη

 από αυτή που είχε πριν από τη γονική άδεια.

• Ο εργοδοτούμενος, κατά την επιστροφή του από τη γονική άδεια, μπορεί

 να ζητήσει αλλαγές στο ωράριο και/ή την οργάνωση της εργασίας του για

 καθορισμένη χρονική περίοδο. Ο εργοδότης εξετάζει και ανταποκρίνεται στα

 εν λόγω αιτήματα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο του εργοδότη όσο και

 του εργοδοτούμενου.

• Οι εργοδοτούμενοι και οι εργοδότες μπορούν να διατηρούν επαφή κατά την

 περίοδο της άδειας και να προβαίνουν σε διευθετήσεις για τυχόν ενδεδειγμένα

 μέτρα επανένταξης, τα οποία αποφασίζονται μεταξύ τους.

• Μετά τη λήξη της γονικής άδειας, ο εργοδοτούμενος συνεχίζει να διατηρεί όλα

 τα δικαιώματά του (κεκτημένα ή όσα θα αποκτούσε), συμπεριλαμβανομένων

 και αυτών που πιθανόν να προκύψουν από αλλαγές στη νομοθεσία, τις

 συλλογικές συμβάσεις ή την πρακτική.

• Ο χρόνος απουσίας του εργοδοτουμένου κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας

 συνυπολογίζεται και ο εργοδοτούμενος πιστώνεται με ασφαλιστικές αποδοχές

 σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1980

 μέχρι (Αρ. 4) του 2001.

• Ο χρόνος απουσίας του εργοδοτουμένου κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας

 θεωρείται περίοδος απασχόλησης για τον υπολογισμό της ετήσιας άδειας με

 απολαβές που δικαιούται. Η γονική άδεια δεν θεωρείται ως ετήσια άδεια.

• Ο χρόνος απουσίας του εργοδοτουμένου κατά τη διάρκεια της γονικής άδεια

 θεωρείται περίοδος απασχόλησης για τους σκοπούς των περί Τερματισμού

 Απασχολήσεως Νόμων του 1967 μέχρι (Αρ. 2) του 2001.

Ενημέρωση Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ο εργοδοτούμενος, κάθε φορά που λαμβάνει γονική άδεια, έχει υποχρέωση, μέσα 
σε τρεις μήνες από τη λήξη της, να ενημερώνει το Διευθυντή των Υπηρεσιών 
των Κοινωνικών Ασφαλίσεων συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο (μπορεί να το 
προμηθευτεί από τα Επαρχιακά Γραφεία Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς 
και από την ιστοσελίδα www.mlsi.gov.cy/sid). Αν ο εργοδοτούμενος δεν ενημερώσει 
τον Διευθυντή εντός της πιο πάνω προθεσμίας, ο Διευθυντής μπορεί με απόφασή 
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του να παρατείνει την προθεσμία εφόσον ο εργοδοτούμενος αποδείξει βάσιμη 
αιτία για την παράλειψή του να ενημερώσει. Ο Διευθυντής μπορεί να παρατείνει την 
προθεσμία για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η συγκεκριμένη αιτία, αλλά δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

ΜΕΡΟΣ II: ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
Ο εργοδοτούμενος δικαιούται να παίρνει άδεια επτά (7) ημερών το χρόνο, χωρίς 

αποδοχές, για λόγους ανωτέρας βίας. Οι λόγοι της άδειας πρέπει να συνδέονται με 

επείγοντες οικογενειακούς λόγους που αφορούν ασθένεια ή ατύχημα εξαρτωμένων 

μελών της οικογένειας του εργοδοτουμένου (παιδί, σύζυγο, γονέα, αδελφό, 

αδελφή, παππού, γιαγιά) και καθιστούν απαραίτητη την άμεση παρουσία του.

Τρόπος χορήγησης της άδειας
Η άδεια χορηγείται ολόκληρη μια φορά ή τμηματικά. Όταν οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, 

αυτή η άδεια χορηγείται στον κάθε ένα ξεχωριστά.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα του εργοδοτουμένου
• Ο εργοδοτούμενος πρέπει να ειδοποιεί τον εργοδότη του το συντομότερο

 δυνατόν σε περίπτωση που πρόκειται να κάνει χρήση της άδειας για λόγους

 ανωτέρας βίας.

• Ο χρόνος απουσίας του εργοδοτουμένου κατά τη διάρκεια της άδειας για

 λόγους ανωτέρας βίας θεωρείται περίοδος απασχόλησης για τον υπολογισμό

 της ετήσιας άδειας με απολαβές που δικαιούται. Η άδεια για λόγους ανωτέρας

 βίας δεν θεωρείται ως ετήσια άδεια. 

• Ο χρόνος απουσίας του εργοδοτουμένου κατά τη διάρκεια της άδειας για

 λόγους ανωτέρας βίας θεωρείται περίοδος απασχόλησης για τους σκοπούς των

 περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμων του 1967 μέχρι (Αρ. 2) του 2001.

ΜΕΡΟΣ III: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
Μπορούν να υπάρξουν ευνοϊκότεροι όροι από ό,τι προνοεί ο Νόμος είτε μέσω 

συλλογικών συμβάσεων είτε σε περίπτωση συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και 

εργοδοτουμένου.
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Απαγόρευση τερματισμού ή διακοπής της απασχόλησης
Η αίτηση για λήψη ή η λήψη γονικής άδειας, ή η απουσία από την εργασία για λόγους 

ανωτέρας βίας, δεν αποτελεί λόγο για τερματισμό της απασχόλησης και δεν διακόπτει 

το συνεχές της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται σε κάθε εργοδότη να 

τερματίζει την απασχόληση εργοδοτουμένου, ή να δίνει προειδοποίηση για τερματισμό 

κατά τη χρονική περίοδο που αρχίζει από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης για λήψη 

γονικής άδειας και που λήγει με το τέλος της άδειας αυτής. Επίσης, απαγορεύεται σε 

εργοδότη να δίνει προειδοποίηση τερματισμού που να εκπνέει κατά τη διάρκεια της πιο 

πάνω περιόδου, ή προειδοποίηση κατά τη διάρκεια απουσίας για λόγους ανωτέρας βίας.

Απαγόρευση διάκρισης
Η αίτηση για λήψη ή η λήψη γονικής άδειας, ή η απουσία από την εργασία για 

λόγους ανωτέρας βίας, δεν αποτελεί λόγο για λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση του 

εργοδοτουμένου.

Ποινές
Εργοδότης, ο οποίος παραβιάζει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, 

είναι ένοχος αδικήματος και η ποινή σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το ποσό των €7.500.

Αρμόδιο Δικαστήριο
Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για 

διαφορές αστικής φύσεως, που προκύπτουν από την εφαρμογή του Νόμου.



Ομαδικές Απολύσεις

8
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Ο Νόμος
Ο περί Ομαδικών Απολύσεων Νόμος τέθηκε σε ισχύ στις 9 Μαρτίου 2001 και σκοπός 

του είναι η προστασία των εργοδοτουμένων σε περίπτωση «ομαδικών απολύσεων».

Πεδίο εφαρμογής
Ο Νόμος εφαρμόζεται στις περιπτώσεις «ομαδικών απολύσεων», όπως αυτό ορίζεται 

από τη νομοθεσία (δείτε πιο κάτω). Οικειοθελής αποχώρηση και λήξη σύμβασης 

ορισμένου χρόνου δεν θεωρούνται απολύσεις.

Ομαδική απόλυση και πεδίο εφαρμογής
Ο Νόμος εφαρμόζεται όταν πρόκειται για «ομαδικές απολύσεις», όπως αυτό 

καθορίζεται. Τα κριτήρια για το τι συνιστά ομαδική απόλυση, τα οποία πρέπει να 

ικανοποιούνται στο σύνολό τους, είναι τα ακόλουθα:

• Οι απολύσεις πρέπει να γίνονται από τον εργοδότη.

• Οι λόγοι της απόλυσης (που μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι), δεν πρέπει

 να έχουν σχέση με το πρόσωπο του εργοδοτουμένου. Για παράδειγμα,

 απολύσεις για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους ικανοποιούν το συγκεκριμένο

 κριτήριο επειδή δεν σχετίζονται με το πρόσωπο του εργοδοτουμένου, ενώ

 απολύσεις λόγω παραβίασης των κανόνων εργασίας από τον εργοδοτούμενο ή

 διάπραξη παραπτώματος, δεν το ικανοποιούν.

• Ο αριθμός των απολύσεων μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα ημερών θα

 πρέπει να ανέρχεται ως ακολούθως:

 - Για επιχειρήσεις, που συνήθως απασχολούν από 21 μέχρι 99 εργοδοτουμέ-

  νους, τουλάχιστον 10 απολύσεις. Στο πλαίσιο του Νόμου αυτού και εφόσον  

  οι απολύσεις είναι τουλάχιστον πέντε, στις απολύσεις συνυπολογίζονται

  και όλοι οι τερματισμοί σύμβασης εργασίας που επισυμβαίνουν στους   

  εργοδοτουμένους για οποιοδήποτε λόγο. Συνεπώς, στην περίπτωση που  

  μια επιχείρηση απασχολεί συνήθως από 21 μέχρι 99 άτομα, ο Νόμος   

  εφαρμόζεται εάν υπάρχουν άλλοι 5 (ή περισσότεροι) τερματισμοί   

  σύμβασης εργασίας, δεδομένου ότι υπάρχουν και τουλάχιστον 5 άτομα με  

  ομαδική απόλυση όπως ορίζεται πιο πάνω.

 - Για επιχειρήσεις, που συνήθως απασχολούν από 100 μέχρι 299

  εργοδοτουμένους, οι απολύσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα τοις

  εκατόν (10%) του αριθμού των εργοδοτουμένων που συνήθως

  απασχολούνται.
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 - Για επιχειρήσεις, που συνήθως απασχολούν 300 εργοδοτουμένους ή

  περισσότερους, οι απολύσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 30.

Ο ελάχιστος αριθμός απολύσεων σε σχέση με τον συνολικό αριθμό απασχολουμένων 

σε μια επιχείρηση που απαιτείται ώστε να τεθεί ο Νόμος σε εφαρμογή, φαίνεται και 

στον πιο κάτω πίνακα:

Επιχείρηση Εργοδότη

Αριθμός Απασχολουμένων Αριθμός Απολύσεων

(α) 20 ή λιγότεροι Ο Νόμος δεν εφαρμόζεται

(β) 21 μέχρι 99

10 ή περισσότερες απολύσεις
(εάν οι ομαδικές απολύσεις είναι 

τουλάχιστον πέντε, στις απολύσεις 
συνυπολογίζονται και όλοι
οι τερματισμοί σύμβασης

εργασίας που επισυμβαίνουν στους 
εργοδοτουμένους για οποιοδήποτε λόγο)

(γ) 100 μέχρι 299 Απολύσεις ύψους 10% του αριθμού των 
εργαζομένων

(δ) 300 ή περισσότεροι Τουλάχιστον 30 απολύσεις

Ο Νόμος δεν εφαρμόζεται:

• Σε επιχειρήσεις που απασχολούν είκοσι (20) ή λιγότερα άτομα (όπως φαίνεται

 στον πίνακα πιο πάνω),

• σε σχέση με ομαδικές απολύσεις, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο

 συμβάσεων εργασίας για ορισμένο χρόνο ή για ορισμένη εργασία, εκτός αν οι

 απολύσεις αυτές γίνουν πριν τη λήξη ή την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών,

• σε πληρώματα των θαλάσσιων σκαφών,

• σε σχέση με εργοδοτουμένους:

 - της Δημόσιας Υπηρεσίας

 - των ημικρατικών οργανισμών

 - των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης

 - των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
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Ενημέρωση και διαβούλευση
Όταν ο εργοδότης προτίθεται να προβεί σε ομαδικές απολύσεις, οφείλει να 

πραγματοποιεί έγκαιρα διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των εργοδοτουμένων με 

στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

Οι διαβουλεύσεις θα καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα θέματα:

• Πιθανούς τρόπους και μέσα για αποφυγή των ομαδικών απολύσεων, ή τη

 μείωση του αριθμού των επηρεαζόμενων εργοδοτουμένων, και

• τρόπους και μέσα για μείωση των συνεπειών που θα προκύψουν από τις

 ομαδικές απολύσεις (με χρήση κοινωνικών μέτρων τα οποία έχουν σκοπό,

 μεταξύ άλλων, την επαναπασχόληση ή επανεκπαίδευση των απολυόμενων

 εργοδοτουμένων).

Επιπλέον, ο εργοδότης παρέχει στους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων έγκαιρα 

όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για να μπορέσουν να διατυπωθούν προτάσεις 

στη διάρκεια των διαβουλεύσεων. Μεταξύ άλλων, ο εργοδότης οφείλει να τους 

γνωστοποιεί γραπτώς τα ακόλουθα στοιχεία:

• Τους λόγους των προγραμματιζόμενων απολύσεων,

• τον αριθμό και τις κατηγορίες των εργοδοτουμένων που προτίθεται να

 απολύσει,

• τον αριθμό και τις κατηγορίες των εργοδοτουμένων που κανονικά απασχολεί ο

 εργοδότης,

• την περίοδο κατά την οποία πρόκειται να γίνουν οι απολύσεις,

• τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των εργοδοτουμένων

 που θα απολυθούν (τα οποία καθορίζονται ως αρμοδιότητα του εργοδότη

 βάσει της νομοθεσίας ή της πρακτικής),

• τη μέθοδο υπολογισμού ενδεχόμενων πληρωμών σε σχέση με τις απολύσεις,

 εκτός από εκείνη τη μέθοδο που απορρέει από τους περί Τερματισμού

 Απασχολήσεως Νόμους του 1967 μέχρι 1994.

Γνωστοποίηση Υπουργείου
Ο εργοδότης διαβιβάζει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

αντίγραφο με όλα τα πιο πάνω στοιχεία (η μέθοδος υπολογισμού ενδεχόμενων 

πληρωμών μπορεί να παραλείπεται). Επιπλέον, οφείλει να ενημερώσει γραπτώς, 

το συντομότερο, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε 
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προγραμματισμένη ομαδική απόλυση και να παρέχει κάθε σχετική πληροφορία, 

καθώς και τις διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων (όπως 

προβλέπεται στον Νόμο) και ιδίως:

• Τους λόγους της προγραμματιζόμενης απόλυσης,

• τον αριθμό των υπό απόλυση εργοδοτουμένων,

• τον αριθμό των κανονικά απασχολημένων από τον εργοδότη,

• την περίοδο στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι απολύσεις.

Αντίγραφο της γνωστοποίησης θα πρέπει να διαβιβάζεται από τον εργοδότη και 

στους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν τις 

παρατηρήσεις τους προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Οι πιο πάνω υποχρεώσεις ισχύουν ανεξάρτητα αν η απόφαση για τις ομαδικές 

απολύσεις λαμβάνεται από τον εργοδότη ή από επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη. 

Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί υπεράσπιση για τον εργοδότη το γεγονός ότι η 

επιχείρηση που πήρε την απόφαση για τις ομαδικές απολύσεις δεν τον ενημέρωσε 

σωστά.

Ισχύς απολύσεων
Οι προγραμματιζόμενες ομαδικές απολύσεις τίθενται σε ισχύ όχι νωρίτερα από 

30 μέρες από τη γνωστοποίησή τους στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Ταυτόχρονα, πρέπει να τηρούνται οι προθεσμίες προειδοποίησης 

που προνοούνται σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης. Το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χρησιμοποιεί το διάστημα των 30 ημερών για 

να αναζητήσει λύσεις στα προβλήματα που δημιουργούνται. Η προθεσμία των 30 

ημερών δεν ισχύει στην περίπτωση ομαδικών απολύσεων που προκαλούνται από 

διακοπή των δραστηριοτήτων της επιχείρησης κατόπιν δικαστικής απόφασης.
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Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης του Νόμου
Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο του Νόμου τυγχάνουν 

εμπιστευτικού χειρισμού. Οποιοσδήποτε παραβιάζει τις διατάξεις του Νόμου για 

εμπιστευτικότητα υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των 

€1.708.

Επιπλέον, εργοδότης που παραβιάζει διατάξεις του Νόμου σχετικά με την ενημέρωση, 

διαβούλευση και γνωστοποίηση (π.χ. δεν ενημερώνει τους εκπροσώπους των 

εργοδοτουμένων, δεν παρέχει έγκαιρα τις σχετικές πληροφορίες κ.ά.), είναι ένοχος 

και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το ποσό 

των €1.708. Σε περίπτωση που οι ομαδικές απολύσεις πραγματοποιούνται πριν την 

πάροδο των 30 ημερών, ο εργοδότης που τις πραγματοποιεί, σε περίπτωση καταδίκης 

του, αντιμετωπίζει ποινή προστίμου μέχρι €3.417.

Αποζημιώσεις λόγω τερματισμού απασχόλησης
Το δικαίωμα των εργοδοτουμένων για αποζημίωση με βάση τους περί Τερματισμού 

Απασχολήσεως Νόμους δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του Νόμου αυτού.



Διατήρηση και Διασφάλιση 
των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων 
κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, 
Εγκαταστάσεων ή Τμηματικών 
Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων

9
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Ο Νόμος
Ο περί της Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων 

κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή 

Εγκαταστάσεων, Νόμος του 2000 (Βασικός) και του 2003 Τροποποιητικός) τέθηκαν 

σε εφαρμογή στις 7 Ιουλίου 2000 και στις 2 Μαΐου 2003 αντίστοιχα. Στο κείμενο αυτό 

παρουσιάζονται μαζί και αναφέρονται ως ο Νόμος.

Πεδίο εφαρμογής
Ο Νόμος εφαρμόζεται στις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων 

επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων σε άλλο εργοδότη, που προκύπτουν από νομική 

μεταβίβαση ή συγχώνευση. Ο Νόμος αφορά και εφαρμόζεται σε δημόσιες και 

ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες ανεξάρτητα εάν έχουν 

κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή όχι.

Ο Νόμος δεν εφαρμόζεται:

• σε περίπτωση διοικητικής αναδιοργάνωσης δημόσιων διοικητικών αρχών,

• σε περίπτωση μεταβίβασης διοικητικών καθηκόντων μεταξύ δημόσιων

 διοικητικών αρχών,

• σε θαλάσσια σκάφη.

Βασικές έννοιες
• Εκδοχέας σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, λόγω της

 μεταβίβασης, αποκτά την ιδιότητα του εργοδότη στην επιχείρηση, την

 εγκατάσταση ή το τμήμα επιχείρησης ή εγκατάστασης.

• Εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων σημαίνει τους εκπροσώπους των

 εργοδοτουμένων που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή την πρακτική.

• Εκχωρητής σημαίνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, λόγω της

 μεταβίβασης, χάνει την ιδιότητα του εργοδότη στην επιχείρηση, την

 εγκατάσταση ή το τμήμα επιχείρησης ή εγκατάστασης.

• Εργοδοτούμενος σημαίνει πρόσωπο εργαζόμενο για άλλο πρόσωπο (φυσικό

 ή νομικό) είτε με βάση σύμβαση εργασίας ή μαθητείας είτε κάτω από τέτοιες

 περιστάσεις από τις οποίες να μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη

 και εργοδοτουμένου.
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Διατήρηση και διασφάλιση δικαιωμάτων των εργαζομένων
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του εκχωρητή, που απορρέουν από σύμβαση 
εργασίας ή από εργασιακή σχέση που υφίσταται κατά την ημερομηνία της 
μεταβίβασης, με τη μεταβίβαση αυτή μεταβιβάζονται στον εκδοχέα. Μετά τη 
μεταβίβαση, ο εκδοχέας διατηρεί τους όρους εργασίας, που προκύπτουν από 
συλλογική σύμβαση, στο ίδιο μέτρο που εφαρμόζονται και έναντι του εκχωρητή, μέχρι 
την ημερομηνία της καταγγελίας ή της λήξης της συλλογικής σύμβασης ή της έναρξης 
της ισχύος ή της εφαρμογής άλλης συλλογικής σύμβασης, με ελάχιστη περίοδο 

διατήρησης των όρων εργασίας ένα χρόνο.

Η πιο πάνω υποχρέωση δεν εφαρμόζεται σε δικαιώματα των εργοδοτουμένων σε 
παροχές λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή προς επιζώντες βάσει συμπληρωματικών 
συστημάτων επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής συνταξιοδότησης (εκτός των 
προβλεπόμενων συστημάτων από τη νομοθεσία περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 
Ωστόσο, εργοδοτούμενοι που έχουν ήδη εγκαταλείψει την επιχείρηση του εκχωρητή 
κατά τη στιγμή της μεταβίβασης διατηρούν τα κεκτημένα δικαιώματά τους ή 
εκείνα που πρόκειται να αποκτηθούν για παροχές λόγω γήρατος ή αναπηρίας, 
περιλαμβανομένων και των παροχών προς επιζώντες βάσει συμπληρωματικών 

συστημάτων επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής συνταξιοδότησης.

Απολύσεις και καταγγελία της σύμβασης εργασίας
Η μεταβίβαση μια επιχείρησης, μιας εγκατάστασης ή ενός τμήματος επιχείρησης ή 

εγκατάστασης δεν συνιστά από μόνη της λόγο απόλυσης, ούτε για τον εκχωρητή 

ούτε για τον εκδοχέα. Αυτό, όμως, δεν εμποδίζει απολύσεις που είναι δυνατόν 

να προκύψουν από λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανωτικούς, οι οποίοι 

συνεπάγονται μεταβολές του εργατικού δυναμικού. Ουσιαστικά, νόμιμες απολύσεις 

μπορούν να προκύψουν αν λόγω της μεταβίβασης δημιουργηθούν συνθήκες 

πλεονασμού όπως καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 18(γ) του περί Τερματισμού 

Απασχόλησης Νόμου.

Αν η σύμβαση εργασίας ή η εργατική σχέση καταγγελθεί λόγω του ότι η μεταβίβαση 

συνεπάγεται ουσιαστική μεταβολή των όρων εργασίας σε βάρος του εργοδοτουμένου, 

υπαίτιος για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας ή της εργασιακής σχέσης 

θεωρείται ο εργοδότης.
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Πτώχευση, εκκαθάριση ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας
Σε περίπτωση πτώχευσης, εκκαθάρισης ή άλλης διαδικασίας αφερεγγυότητας, η 

οποία κινήθηκε με σκοπό την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων του εκχωρητή 

και η οποία διεξάγεται κάτω από την εποπτεία του αρμόδιου νομικού οργάνου, οι 

σχετικές πρόνοιες του Νόμου για διατήρηση και διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων δεν εφαρμόζονται.

Εκπροσώπηση των εργοδοτουμένων
Όταν κατά τη μεταβίβαση η επιχείρηση, η εγκατάσταση ή το τμήμα επιχείρησης 

ή εγκατάστασης διατηρεί την αυτονομία της/του, το καθεστώς, η εκπροσώπηση 

και η άσκηση του λειτουργήματος των εκπροσώπων των εργοδοτουμένων που 

επηρεάζονται από τη μεταβίβαση διατηρούνται με τους ίδιους όρους και υπόκεινται 

στις ίδιες συνθήκες με αυτές που ίσχυαν πριν από την ημερομηνία της μεταβίβασης, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές, διοικητικές διατάξεις ή 

συλλογικές συμβάσεις ή την πρακτική. Αυτό όμως δεν εφαρμόζεται όταν, σύμφωνα 

με τις υφιστάμενες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, τις συλλογικές 

συμβάσεις ή την πρακτική, ή κατόπιν συμφωνίας με τους εκπροσώπους των 

εργοδοτουμένων, πληρούνται οι αναγκαίοι όροι για το διορισμό εκπροσώπων των 

εργοδοτουμένων ή ανασύσταση της εκπροσώπησής τους.

Όταν η επιχείρηση, η εγκατάσταση ή το τμήμα επιχείρησης ή εγκατάστασης δεν 

διατηρεί την αυτονομία της/του, ο εκχωρητής και ο εκδοχέας λαμβάνουν τα αναγκαία 

μέτρα ώστε να διασφαλίζονται οι εργοδοτουμένοι, οι οποίοι εκπροσωπούνταν πριν 

από τη μεταβίβαση, έτσι ώστε να εξακολουθούν να εκπροσωπούνται κατάλληλα 

και κατά την περίοδο που είναι απαραίτητη για την ανασύσταση ή το διορισμό 

της αντιπροσωπείας των εργοδοτουμένων, σύμφωνα με τον Νόμο ή την πρακτική. 

Αν η θητεία των εκπροσώπων των εργοδοτουμένων που επηρεάζονται από τη 

μεταβίβαση λήξει λόγω αυτής της μεταβίβασης, οι εκπρόσωποι αυτοί συνεχίζουν να 

απολαμβάνουν της προστασίας που προβλέπεται από τις νομοθετικές, κανονιστικές 

διοικητικές διατάξεις, συλλογικές συμβάσεις ή την πρακτική.

Πληροφόρηση και διαβούλευση
Ο εκχωρητής έγκαιρα, πριν από την πραγματοποίηση της μεταβίβασης και ο εκδοχέας 

έγκαιρα και οπωσδήποτε πριν οι εργοδοτουμένοι του επηρεαστούν άμεσα από τη 

μεταβίβαση ως προς τους όρους εργασίας, υποχρεούνται να πληροφορούν τους 
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εργοδοτουμένους ή τους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων τους που επηρεάζονται 

από τη μεταβίβαση, σχετικά με τα ακόλουθα:

• Την ημερομηνία ή την προτεινόμενη ημερομηνία μεταβίβασης,

• τους λόγους της μεταβίβασης,

• τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της μεταβίβασης για τους

 εργοδοτουμένους και

• τα προβλεπόμενα μέτρα που θα ληφθούν όσον αφορά τους εργοδοτουμένους.

Οι υποχρεώσεις για ενημέρωση ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η απόφαση που 

καταλήγει σε μεταβίβαση έχει ληφθεί από τον εργοδότη ή από επιχείρηση που ελέγχει 

τον εργοδότη. Επιπλέον, κατά την εξέταση των καταγγελιών για παραβιάσεις των 

απαιτήσεων πληροφόρησης και διαβούλευσης, οι οποίες προβλέπονται από τον 

Νόμο, δεν γίνεται δεκτό ως δικαιολογία επιχείρημα που βασίζεται στο γεγονός ότι δεν 

παρασχέθηκαν οι πληροφορίες από επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη.

Όταν ο εκχωρητής ή ο εκδοχέας προτίθενται να λάβουν μέτρα αλλαγής του 

εργασιακού καθεστώτος των εργοδοτουμένων τους, υποχρεούνται να προβούν σε 

προηγούμενη έγκαιρη διαβούλευση για τα μέτρα αυτά με τους εργοδοτουμένους 

ή με τους εκπροσώπους τους με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας. Η πληροφόρηση 

και η διαβούλευση πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα μέτρα που προβλέπονται 

όσον αφορά τους εργοδοτουμένους και να διεξάγονται έγκαιρα πριν από την 

πραγματοποίηση της μεταβίβασης.

Αρμόδιο δικαστήριο και κυρώσεις
Αρμόδιο δικαστήριο για επίλυση διαφορών (αστικής φύσης) που προκύπτουν από 

την εφαρμογή του Νόμου είναι το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών. Οποιοσδήποτε 

εργοδότης προσφεύγει καταχρηστικά σε διαδικασία αφερεγγυότητας με σκοπό να 

στερηθούν οι εργοδοτούμενοι των δικαιωμάτων τους, είναι ένοχος αδικήματος και 

σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει 

το ποσό των €1.708 χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων κάθε επηρεαζόμενου 

εργοδοτουμένου σε αποζημιώσεις.

Εργοδότης που παραβιάζει τις διατάξεις σε σχέση με την πληροφόρηση και τη 

διαβούλευση είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε 

ποινή προστίμου που δεν υπερβαίνει το ποσό των €854.
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Αποζημιώσεις λόγω πλεονασμού
Σε περίπτωση που τερματίζεται η εργασιακή σχέση λόγω της μεταβίβασης της 

επιχείρησης, είτε από τον εκχωρητή είτε από τον εκδοχέα, και αυτό δεν οφείλεται 

σε λόγους οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανώσεως, που προϋποθέτουν μεταβολές 

στο επίπεδο της απασχόλησης, η απόλυση είναι παράνομη και ο εργοδοτούμενος 

δικαιούται σε αποζημίωση υπολογιζόμενη σύμφωνα με τα έτη υπηρεσίας και τους 

όρους εργασίας που ίσχυαν στην επιχείρηση του εκχωρητή, εφαρμοζομένων, κατά 

τα λοιπά, των διατάξεων των περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμων του 1967 έως 

1994.

Απόλυση λόγω της μεταβίβασης που πραγματοποιείται πριν από τη μεταβίβαση, 

θεωρείται ως απόλυση λόγω της μεταβίβασης. Σε περίπτωση που ο εργοδότης 

τερματίζει την εργασιακή σχέση για οικονομικούς, τεχνικούς ή οργανωτικούς 

λόγους, πριν ή μετά τη μεταβίβαση της επιχείρησης, ο εργοδοτούμενος δικαιούται 

σε πληρωμή βάσει των διατάξεων των περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμων του 

1967 έως 1994.



10
Σύσταση Ευρωπαϊκών 
Επιτροπών Επιχειρήσεων
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Σκοπός του Νόμου
Ο περί της Σύστασης Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων Νόμος τέθηκε σε ισχύ 

την 1 Μαΐου του 2004, με τροποποίησή του στις 21 Δεκεμβρίου 2007. Ο Βασικός και 

ο Τροποποιητικός Νόμος θα αναφέρονται εφεξής ως ο Νόμος. Σκοπός του Νόμου 

είναι να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί το δικαίωμα των εργαζομένων για ενημέρωση 

και για διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων. 

Προς τούτο, συγκροτείται ειδική επιτροπή (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης) ή 

καθιερώνεται διαδικασία, υπό τις προϋποθέσεις και όπως ορίζεται στον Νόμο, για την 

υλοποίηση του σκοπού αυτού.

Διαβούλευση
Διαβούλευση σημαίνει την ανταλλαγή απόψεων και την καθιέρωση διαλόγου μεταξύ 

των εκπροσώπων των εργαζομένων και της κεντρικής διεύθυνσης ή οποιουδήποτε 

άλλου καταλληλότερου οργάνου διευθυντικού επιπέδου.

Κεντρική διεύθυνση 
Κεντρική διεύθυνση σημαίνει την κεντρική διεύθυνση της επιχείρησης κοινοτικής 

κλίμακας ή, για τους ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, της ελέγχουσας 

επιχείρησης.

Επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας
Επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας σημαίνει κάθε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον 

1000 εργαζόμενους στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και 

τουλάχιστον 150 εργαζόμενους σε καθένα από δύο τουλάχιστον διαφορετικά κράτη 

μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Όμιλος επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας
Όμιλος επιχειρήσεων σημαίνει κάθε όμιλο που περιλαμβάνει ελέγχουσα και 

ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

Κοινοτικής κλίμακας όμιλος επιχειρήσεων σημαίνει κάθε όμιλο επιχειρήσεων, που 

ικανοποιεί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Απασχολεί τουλάχιστον 1000 εργαζόμενους στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού  

 Οικονομικού Χώρου,
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• έχει τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις μέλη του ομίλου σε διαφορετικά κράτη μέλη  

 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, και

• τουλάχιστον μία επιχείρηση μέλος του ομίλου απασχολεί τουλάχιστον 150

 εργαζομένους σε ένα κράτος μέλος και τουλάχιστον μία άλλη επιχείρηση,

 μέλος του ομίλου, απασχολεί τουλάχιστον 150 εργαζόμενους σε κάποιο άλλο

 κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργαζομένων
Ο κατώτατος αριθμός εργαζομένων σε μια επιχείρηση ή/και τον όμιλο επιχειρήσεων 

καθορίζεται με βάση τον μέσο αριθμό εργαζομένων που απασχολούνται με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με μερική απασχόληση, που έχουν 

απασχοληθεί στην επιχείρηση τα δύο τελευταία χρόνια.

Οι επιχειρήσεις, που είναι εγκατεστημένες στην Κυπριακή Δημοκρατία και εμπίπτουν 

στις διατάξεις του Νόμου, πρέπει να γνωστοποιούν γραπτώς τον αριθμό των 

απασχολουμένων (όπως αυτό καθορίζεται στον Νόμο) στην αρμόδια Υπηρεσία 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τους εκπροσώπους των 

εργαζομένων, εντός τριών μηνών από την ημέρα που τέθηκε σε εφαρμογή ο Νόμος.

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

Ισλανδία, τη Νορβηγία, το Λίχτενσταϊν και την Ελβετία.

Ελέγχουσα επιχείρηση
Για σκοπούς του Νόμου αυτού, ελέγχουσα επιχείρηση σημαίνει την επιχείρηση που 

μπορεί να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε μια άλλη επιχείρηση, την ελεγχόμενη 

επιχείρηση, για παράδειγμα, λόγω δικαιωμάτων κυριότητας, χρηματοδοτικής 

συμμετοχής ή κανόνων που τη διέπουν.

Θεωρείται ότι υπάρχει δεσπόζουσα θέση, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, στις 

περιπτώσεις που μια επιχείρηση έναντι μιας άλλης επιχείρησης (αμέσως ή εμμέσως):

• Κατέχει την πλειοψηφία του καλυφθέντος κεφαλαίου της επιχείρηση, ή

• διαθέτει την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με τα μερίδια τα οποία  

 εκδίδει η επιχείρηση, ή

• μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού συμβουλίου,  

 ή του διευθυντικού ή του εποπτικού οργάνου της επιχείρησης.
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Προκειμένου να κριθεί εάν μια επιχείρηση είναι ελέγχουσα επιχείρηση, εφαρμόζεται η 

νομοθεσία του κράτους μέλους (του ΕΟΧ) στο οποίο υπόκειται η εν λόγω επιχείρηση. 

Εάν η νομοθεσία που διέπει την επιχείρηση δεν είναι νομοθεσία κράτους μέλους (του 

ΕΟΧ), εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου βρίσκεται 

η κεντρική διεύθυνση εκείνης της επιχείρησης του ομίλου, η οποία απασχολεί το 

μεγαλύτερο αριθμό των εργαζομένων.

Μία επιχείρηση δεν θεωρείται ότι είναι ελέγχουσα, παρά τις διατάξεις του Νόμου 

αυτού, εάν εμπίπτει σε ορισμένες πρόνοιες των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων 

Νόμων του 1999 μέχρι 2000.

Πεδίο εφαρμογής
Ο Νόμος εφαρμόζεται:

• Σε επιχειρήσεις κοινοτικής κλίμακας που είναι εγκατεστημένες στη Κύπρο, και

• σε κοινοτικής κλίμακας ομίλους επιχειρήσεων των οποίων η ελέγχουσα ή   

 μητρική επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στη Κύπρο (κεντρική διεύθυνση).

Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών επιτροπών επιχείρησης και η 

εμβέλεια των διαδικασιών για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση 

με αυτούς, οι οποίες θεσπίζονται για την υλοποίηση του στόχου του Νόμου, αφορούν, 

για τις επιχειρήσεις κοινοτικής κλίμακας, όλες τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στα 

κράτη μέλη (του ΕΟΧ) και, για τους ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, όλες τις 

επιχειρήσεις μέλη του ομίλου που βρίσκονται στα κράτη μέλη του ΕΟΧ.

Με την εφαρμογή του Νόμου δεν θίγονται:

• Εκείνα τα δικαιώματα των εργαζομένων σχετικά με την ενημέρωσή τους και με

 τις διαβουλεύσεις με αυτούς, τα οποία υφίστανται σύμφωνα με τη νομοθεσία

 και πρακτική,

• οι διατάξεις του περί Ομαδικών Απολύσεων Νόμου του 2001 και των περί

 Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά

 τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή

 Εγκαταστάσεων Νόμων του 2000 και 2002.

Ο Νόμος δεν εφαρμόζεται στο ναυτιλλόμενο προσωπικό του εμπορικού στόλου.
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Σύσταση και λειτουργία Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιχείρησης
Σε όλες τις επιχειρήσεις κοινοτικής κλίμακας και σε όλους τους ομίλους επιχειρήσεων 

κοινοτικής κλίμακας, συγκροτείται Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης ή καθιερώνεται 

διαδικασία για την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς, υπό 

τις προϋποθέσεις, με τον τρόπο και με στόχο που προβλέπει ο Νόμος.

Η κεντρική διεύθυνση είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των προϋποθέσεων και των 

μέσων, που είναι αναγκαία για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιχείρησης ή 

μιας διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση στην επιχείρηση κοινοτικής 

κλίμακας και τον κοινοτικής κλίμακας όμιλο επιχειρήσεων. Όταν η κεντρική διεύθυνση 

δεν βρίσκεται σε κράτος μέλος (του ΕΟΧ), την πιο πάνω ευθύνη έχει εκπρόσωπος της 

κεντρικής διεύθυνσης σε κράτος μέλος (του ΕΟΧ), ο οποίος θα πρέπει, ενδεχομένως, 

να διορίζεται. Εάν δεν υπάρχει τέτοιος εκπρόσωπος, την ευθύνη έχει η διεύθυνση 

της εγκατάστασης ή της επιχείρησης του ομίλου, η οποία απασχολεί το μεγαλύτερο 

αριθμό εργαζομένων σε κράτος μέλος.

Η κεντρική διεύθυνση αρχίζει τις διαπραγματεύσεις για τη σύσταση ευρωπαϊκής 

επιτροπής επιχείρησης ή την καθιέρωση διαδικασίας για την ενημέρωση και τη 

διαβούλευση, με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από γραπτό αίτημα τουλάχιστον 

100 εργαζομένων ή των εκπροσώπων τους, οι οποίοι υπάγονται τουλάχιστον σε 

δύο επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε δύο διαφορετικά κράτη μέλη 

(του ΕΟΧ). Για το σκοπό αυτό, συγκροτείται ειδική διαπραγματευτική ομάδα, η οποία 

αποτελείται από αντιπροσώπους των εργαζομένων.

Ειδική διαπραγματευτική ομάδα
Η ειδική διαπραγματευτική ομάδα συγκροτείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου 

προκειμένου να διαπραγματευτεί με την κεντρική διεύθυνση τη σύσταση Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Επιχείρησης ή την καθιέρωση διαδικασίας για την ενημέρωση των 

εργαζομένων και τη διαβούλευση με αυτούς. Ο Νόμος προβλέπει ειδικές πρόνοιες-

κριτήρια για τη γεωγραφική κατανομή των εκπροσώπων που συμμετέχουν.

Περιεχόμενο της συμφωνίας
Η κεντρική διεύθυνση και η ειδική διαπραγματευτική ομάδα πρέπει να 

διαπραγματεύονται με πνεύμα συνεργασίας με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας, η 

οποία είναι γραπτή και περιλαμβάνει διάφορα θέματα σχετικά με τις λεπτομέρειες της 

υλοποίησης της ενημέρωσης των εργαζομένων και της διαβούλευσης με αυτούς. 
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Η κεντρική διεύθυνση και η ειδική διαπραγματευτική ομάδα μπορούν να 

συμφωνήσουν γραπτώς διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης, αντί να 

θεσπίσουν Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης.

Επικουρικές υποχρεώσεις
Με στόχο να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του σκοπού του Νόμου, ειδικές επικουρικές 

διατάξεις (συμπληρωματικές υποχρεώσεις) εφαρμόζονται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις:

• Αν αποφασιστεί από την κεντρική διεύθυνση και την ειδική διαπραγματευτική  

 ομάδα, ή

• αν η κεντρική διεύθυνση αρνηθεί την έναρξη διαπραγματεύσεων εντός   

 εξαμήνου από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, ή

• αν, μέσα σε τρία χρόνια από την υποβολή του εν λόγω αιτήματος, τα μέρη δεν  

 καταλήξουν σε σχετική συμφωνία.

Ειδικές επικουρικές υποχρεώσεις εφαρμόζονται επίσης όσον αφορά τη σύσταση, τη 

σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιχείρησης.

Εμπιστευτικές πληροφορίες
Τα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Επιχείρησης, οι εμπειρογνώμονες καθώς και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων 

απαγορεύεται να αποκαλύπτουν σε τρίτους πληροφορίες που τους ανακοινώθηκαν 

ρητά ως εμπιστευτικές. Αυτή η υποχρέωση για εμπιστευτικότητα εξακολουθεί να 

υφίσταται, ακόμα και μετά τη λήξη της θητείας τους και ανεξάρτητα από τον τόπο 

όπου βρίσκονται. Εντούτοις, η κεντρική διεύθυνση δικαιούται να αρνηθεί την παροχή 

πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης για θέματα που:

• Η φύση τους είναι τέτοια ώστε, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, δυνατόν να

 δυσχεράνουν σοβαρά τη λειτουργία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή να τις

 ζημιώσουν,

• χαρακτηρίζονται απόρρητα από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως το τραπεζικό,

 το δικηγορικό απόρρητο, θέματα εθνικής ασφάλειας και ευρεσιτεχνίας. Μόνο

 με διάταγμα δικαστηρίου υποχρεώνεται η κεντρική διεύθυνση να πληροφορεί

 την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχείρησης για απόρρητα θέματα.
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Προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων
Τα μέλη της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας, τα μέλη της ευρωπαϊκής επιτροπής 

επιχείρησης και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, απολαμβάνουν, κατά τη άσκηση 

των καθηκόντων τους, της ίδιας προστασίας, καθώς και εγγυήσεων βάσει της 

ισχύουσας νομοθεσίας ή/και πρακτικής. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τη συμμετοχή τους στις 

συνεδριάσεις της ειδικής διαπραγματευτικής ομάδας ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Επιχείρησης ή σε οποιοδήποτε άλλη συνεδρίαση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

της συμφωνίας για ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων, και την καταβολή 

των αποδοχών τους κατά την αναγκαία για την άσκηση των καθηκόντων τους 

απουσία.

Αδικήματα και ποινές
Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του Νόμου, σε περιπτώσεις καταδίκης του τιμωρείται 

σε ποινή φυλάκισης μέχρι δύο χρόνια ή σε πρόστιμο μέχρι €34.172 ή και στις δύο 

ποινές μαζί.





Ρύθμιση της Λειτουργίας 
των Καταστημάτων 
και των Όρων Απασχόλησης 
των Υπαλλήλων τους

11



72

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας και των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων 

Καταστημάτων Νόμος του 2006 (Ν. 155(Ι)/2006) τέθηκε σε ισχύ στις 29.11.2006 και 

τροποποιήθηκε με τους Νόμους με αρ. 68(1) του 2007 και 6(Ι) του 2011. Στο κείμενο 

αυτό ο Νόμος (εφεξής) αναφέρεται στον Βασικό και Τροποποιητικό Νόμο.

Ο Νόμος ρυθμίζει θέματα που αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων 

καθώς και τα ελάχιστα επίπεδα των όρων απασχόλησης των υπαλλήλων στα 

καταστήματα αυτά.

Η δομή του Νόμου αποτελείται από 5 μέρη:

 Μέρος I: Εισαγωγικές Διατάξεις 

 Μέρος II: Πεδίο Εφαρμογής και Επιθεωρητές

 Μέρος III: Όροι Απασχόλησης των Υπαλλήλων Καταστημάτων

 Μέρος IV: Ρυθμίσεις για τη Λειτουργία των Καταστημάτων

 Μέρος V: Τελικές Διατάξεις

Με βάση τον Νόμο εκδόθηκαν και τα Διατάγματα περί του Καθορισμού των 

Προϊόντων ή/και Υπηρεσιών που διατίθενται από τα Ειδικά Καταστήματα.

Ο Νόμος εφαρμόζεται σ' όλη την Κύπρο, εκτός του Μέρους IV, το οποίο αφορά τη 

λειτουργία καταστημάτων με πεδίο εφαρμογής σε συγκεκριμένες γεωγραφικές 

περιοχές.

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                  
       ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Πού και για Ποιους Εφαρμόζονται

Το μέρος του Νόμου που αφορά τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των 

υπαλλήλων καταστημάτων εφαρμόζεται σε όλη την Κύπρο για οποιοδήποτε υπάλληλο 

καταστήματος (είτε αυτό είναι Γενικό είτε Ειδικό). Σημειώνεται ότι υπάλληλος 

καταστήματος θεωρείται οποιοσδήποτε εργαζόμενος εργοδοτείται σε κατάστημα ή 

σε σχέση με κατάστημα.
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2. Ώρες Εργασίας

Οι συνήθεις ώρες εργασίας των υπαλλήλων καταστημάτων δεν πρέπει να 

υπερβαίνουν τις 38 ώρες εβδομαδιαίως οι οποίες, όμως, δεν πρέπει να ξεπερνούν 

τις 8 ώρες ημερησίως. Στις συνήθεις ώρες εργασίας δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος 

διαλειμμάτων και ο χρόνος υπερωριών.

3. Ωράριο και Διαλείμματα

Το ημερήσιο ωράριο κάθε υπαλλήλου είναι συνεχές με μόνο 1 διάλειμμα, του 

οποίου η διάρκεια πρέπει να είναι μεταξύ 15 λεπτών και 1 ώρας. Στην περίπτωση 

που καταστηματάρχης αποφασίσει να εφαρμόσει μεταμεσημβρινή ανάπαυση, 

το διάλειμμα μπορεί να δίνεται κατά την περίοδο μεταξύ 2:00 μ.μ. και 5:00 μ.μ. 

Σημειώνεται ότι η διάρκεια της περιόδου της μεταμεσημβρινής ανάπαυσης 

περιορίζεται μεταξύ 15 Ιουνίου και 31 Αυγούστου.

4. Ελεύθερα Απογεύματα ή Ελεύθερα Πρωινά και Ημερήσια και Εβδομαδιαία 
Ανάπαυση

Κάθε υπάλληλος καταστήματος δικαιούται ελεύθερα απογεύματα ή ελεύθερα 

πρωινά. Η διάρκεια ενός ελεύθερου πρωινού είναι μέχρι τις 2:00 μ.μ. της ημέρας που 

λαμβάνεται και ο υπάλληλος καταστήματος δεν αναλαμβάνει εργασία πριν από την 

ώρα αυτή. Από την άλλη, τα ελεύθερα απογεύματα λαμβάνονται μετά τις 2:00 μ.μ. και 

δεν επιτρέπεται η ανάληψη εργασίας μετά από την ώρα αυτή κατά τη συγκεκριμένη 

ημέρα.

Κάθε υπάλληλος καταστήματος δικαιούται τα ακόλουθα ελεύθερα απογεύματα ή 

πρωινά:

• 6ήμερη βδομάδα εργασίας: 3 ελεύθερα απογεύματα ή πρωινά, από τα οποία το  

 ένα είναι αναγκαστικά Σάββατο απόγευμα κάθε 2 εβδομάδες, και στις περιπτώσεις  

 που περιλαμβάνεται εργασία κατά την Κυριακή, ένα ελεύθερο απόγευμα Κυριακής  

 κάθε 2 εβδομάδες.

• 5ήμερη βδομάδα εργασίας: 1 ελεύθερο απόγευμα ή πρωινό.

 Η ημερήσια ανάπαυση κάθε υπαλλήλου καταστήματος πρέπει να είναι

 τουλάχιστον 11 ώρες και η εβδομαδιαία τουλάχιστον 24 ώρες.
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5. Υπερωρίες Υπαλλήλων Καταστημάτων

Οι υπάλληλοι καταστημάτων μπορούν, με τη συγκατάθεσή τους, να εργαστούν 

υπερωριακά μέχρι και 2 ώρες ημερησίως ή/και μέχρι 8 ώρες εβδομαδιαίως το μέγιστο. 

Η υπερωριακή απασχόλησή τους αμείβεται ως ακολούθως:

• Ελεύθερα απογεύματα ή πρωινά, όπως αυτά καθορίζονται στο πρόγραμμα   

 εργασίας: κάθε 1 ώρα εργασίας αμείβεται με 2 ώρες (1:2).

• Αργίες: κάθε 1 ώρα εργασίας αμείβεται με 2 ώρες (1:2).

• Κυριακές: κάθε 1 ώρα εργασίας αμείβεται με 2 ώρες (1:2).

• Υπόλοιπες ημέρες: κάθε 1 ώρα εργασίας αμείβεται με 1½ ώρα (1:1½)

6. Αργίες Υπαλλήλων Καταστημάτων

Κάθε υπάλληλος καταστήματος δικαιούται τις πιο κάτω ημέρες ως αργίες με απολαβές 

και σε περίπτωση που με τη συγκατάθεσή του εργαστεί, αμείβεται για κάθε 1 ώρα 

εργασίας με 2 ώρες (1:2):

• 1 Ιανουαρίου •  1 Απριλίου •  1 Οκτωβρίου

• 2 Ιανουαρίου  •  Δευτέρα του Πάσχα •  28 Οκτωβρίου

• 6 Ιανουαρίου  •  1 Μαΐου •  25 Δεκεμβρίου 

• Καθαρά Δευτέρα  •  Δευτέρα του Αγ. Πνεύματος  •  26 Δεκεμβρίου

• 25 Μαρτίου •  15 Αυγούστου  

7. Ανάρτηση Πινάκων

Κάθε δύο εβδομάδες, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να αναρτά σε χώρο που έχουν 

πρόσβαση όλοι οι υπάλληλοι καταστημάτων έγγραφα που δείχνουν:

• Τα ονόματα των υπαλλήλων.

• Το ημερήσιο ωράριο εργασίας και το διάλειμμα για τον κάθε υπάλληλο.

• Την ημερήσια και την εβδομαδιαία ανάπαυση και τα ελεύθερα πρωινά ή   

 απογεύματα για κάθε υπάλληλο.

• Την ετήσια άδεια που δικαιούται κάθε υπάλληλος και το υπόλοιπό της.



75

Β. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Πεδίο Εφαρμογής

Το Μέρος IV του Νόμου, που αφορά τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία των 

καταστημάτων, αφορά μόνο συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, σε αντίθεση με 

τα υπόλοιπα 4 μέρη του Νόμου τα οποία εφαρμόζονται σε όλη την Κύπρο. Έτσι, οι 

ρυθμίσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων εφαρμόζονται στις πιο κάτω περιοχές:

Επαρχία Λευκωσίας: Δήμοι   Κοινότητες

     Άγιος Δομέτιος  Αγία Βαρβάρα

     Αγλαντζιά  Άγιοι Τριμιθιάς

     Δάλι   Αλάμπρα

     Έγκωμη   Κάτω Δευτερά

     Γέρι   Λύμπια

     Λακατάμεια  Μαρκί

     Λατσιά   Νήσου

     Λευκωσία  Πάνω Δευτερά

     Στρόβολος  Πέρα Ορεινής

     Τσέρι   Πέρα Χωριό

     Ψημολόφου   

Επαρχία Λεμεσού: Δήμοι   Κοινότητες

     Άγιος Αθανάσιος  Άλασσα

     Γερμασόγεια  Ερήμη

     Κάτω Πολεμίδια  Καντού

     Λεμεσός   Κολόσσι

     Μέσα Γειτονιά  Μουτταγιάκα

     Ύψωνας   Πάνω Πολεμίδια

     Τραχώνι   Παραμύθα

        Τζιερκέζοι
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Επαρχία Λάρνακας Δήμοι   Κοινότητες

     Αθηένου  Κίτι 

     Αραδίππου  Κλαυδιά

     Δρομολαξιά-Μενεού Λειβάδια

     Λάρνακα  Ορόκλινη

     Τερσεφάνου  Περβόλια

        Πύλα

Επαρχία Πάφου  Δήμοι   Κοινότητες

     Γεροσκήπου  Άρμου

     Πάφος   Αγία Μαρινούδα

     Πέγεια   Έμπα

     Πόλις   Κισσόνεργα

     Μέσα Χωριό  Κολώνη

     Μεσόγη   Κονιά

     Νέο Χωριό  Λέμπα

        Χλώρακα 

 Επαρχία   Δήμοι   Κοινότητες

     Αγία Νάπα  Λιοπέτρι

     Παραλίμνι   Φρέναρος 

     Δερύνεια   Σωτήρα

Αμμοχώστου
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2. Ρυθμίσεις για τα Γενικά Καταστήματα

Γενικό Κατάστημα είναι κατάστημα, το οποίο λειτουργεί με το γενικό ωράριο και 

επιτρέπεται να διαθέτει προς πώληση οποιαδήποτε προϊόντα και να προσφέρει 

οποιεσδήποτε υπηρεσίες.

(1) Ωράριο Λειτουργίας Γενικού Καταστήματος

(α) Ώρα Ανοίγματος:

• μετά τις 5:00 π.μ.

(β) Ώρα Κλεισίματος:

(i)  Χειμερινό Ωράριο

• Έναρξη Χειμερινής Περιόδου: 1 Νοεμβρίου

• Λήξη Χειμερινής Περιόδου: 31 Μαρτίου

• Ώρα Κλεισίματος:  Δευτέρα:  7:30 μ.μ.

     Τρίτη:  7:30 μ.μ.

     Τετάρτη:  3:00 μ.μ.

     Πέμπτη:  7:30 μ.μ.

     Παρασκευή: 7:30 μ.μ. 

     Σάββατο: 7:00 μ.μ.

     Κυριακή:  Κλειστά

(ii)  Θερινό Ωράριο

• Έναρξη Θερινής Περιόδου: 1 Απριλίου

• Λήξη Θερινής Περιόδου: 31 Οκτωβρίου

• Ώρα Κλεισίματος:  Δευτέρα:  8:00 μ.μ.

    Τρίτη:  8:00 μ.μ.

    Τετάρτη:  3:00 μ.μ.

    Πέμπτη:  8:00 μ.μ.

    Παρασκευή:    8:00 μ.μ.

    Σάββατο:     7:30 μ.μ.

    Κυριακή:  Κλειστά
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(iii)  Χριστουγεννιάτικο Ωράριο

• Έναρξη Χριστουγεννιάτικης Περιόδου: 1 Δεκεμβρίου

• Λήξη Χριστουγεννιάτικης Περιόδου:   31 Δεκεμβρίου

• Ώρα Κλεισίματος:    Δευτέρα μέχρι και Κυριακή: 8:00 μ.μ.

     Παραμονή Χριστουγέννων (24/12): 6:00 μ.μ.

     Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12): 6:00 μ.μ.

(iv)  Πασχαλινό Ωράριο

• Διάρκεια Περιόδου:   10 μέρες πριν από την ημέρα του Πάσχα

• Ώρα Κλεισίματος:     Δευτέρα μέχρι και Κυριακή: 8:00 μ.μ.

      Μεγάλη Παρασκευή:  6:00 μ.μ.

          Μεγάλο Σάββατο:   6:00 μ.μ.

(2) Αργίες Γενικών Καταστημάτων

Τις πιο κάτω ημέρες όλα τα Γενικά Καταστήματα παραμένουν κλειστά:

• 1 Ιανουαρίου  •  1 Μαΐου

• 2 Ιανουαρίου  •  Δευτέρα Αγίου Πνεύματος

• 6 Ιανουαρίου  •  15 Αυγούστου 

• 1 Απριλίου  •  25 Δεκεμβρίου 

• Δευτέρα του Πάσχα  •  26 Δεκεμβρίου

(3) Μεταμεσημβρινή Ανάπαυση

Η μεταμεσημβρινή ανάπαυση μπορεί να εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση από 

οποιοδήποτε καταστηματάρχη υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

• Έναρξη Περιόδου εφαρμογής:  όχι νωρίτερα από τις 15 Ιουνίου

• Λήξη Περιόδου εφαρμογής:  όχι αργότερα από τις 31 Αυγούστου

• Ώρα Κλεισίματος:  όχι νωρίτερα από τις 2:00 μ.μ.

• Ώρα Ανοίγματος:  όχι αργότερα από τις 5:00 μ.μ.
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3. Ρυθμίσεις για τα Ειδικά Καταστήματα

Τα Ειδικά Καταστήματα είναι μια ειδική κατηγορία καταστημάτων τα οποία μπορούν 

να λειτουργούν με παρατεταμένο ωράριο λειτουργίας με την προϋπόθεση, όμως, 

ότι διαθέτουν προς πώληση προϊόντα και προσφέρουν υπηρεσίες, όπως αυτές 

καθορίζονται με Διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Τα Ειδικά Καταστήματα χωρίζονται σε 16 υποκατηγορίες ανάλογα με το 

ωράριό τους και οι ρυθμίσεις σε σχέση με τη λειτουργία τους είναι οι ακόλουθες:

(Ι) Αρτοποιείο ή Ζαχαροπλαστείο 

(α) Ωράριο:   24ωρη λειτουργία από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή

(β) Προϊόντα: •  Φρέσκο ψωμί, όλα τα είδη αρτοποιίας, περιλαμβανομένων των  

   φρέσκων ζυμαρικών καθώς και είδη ζαχαροπλαστικής, εκτός

   λουκουμιών γάμου τα οποία θα πωλούνται μόνο από   

   ζαχαροπλαστεία.

  • Συσκευασμένα γαλακτοκομικά προϊόντα και συσκευασμένα   

   αλλαντικά των οποίων το βάρος να μην υπερβαίνει τα 300

   γραμμάρια ανά συσκευασία, φρέσκο γάλα, γάλα μακράς

   διάρκειας, βούτυρο, μαργαρίνη, μέλι και μαρμελάδες.

  • Αεριούχα ποτά, χυμοί, εμφιαλωμένο νερό, έτοιμοι καφέδες,   

   ισοτονικά ποτά, παγωτά και πάγος.

  • Τσάι, στιγμιαίος καφές, ζάχαρη σε φακελάκια και υποκατάστατά  

   της και αλεσμένος καφές.

  • Συσκευασμένα ζαχαροειδή, πατατάκια και άλλα συναφή και   

   αποξηραμένα δημητριακά προϊόντα προγεύματος.

  • Σοκολάτες και σοκολατοειδή, γκοφρέτες, μπισκότα και ξηροί   

   καρποί.

  • Έτοιμα φαγητά για κατανάλωση εκτός του υποστατικού στο οποίο  

   πωλούνται.
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(2) Περίπτερο ή Κατάστημα Διαρκούς Εξυπηρέτησης

(α) Ωράριο:   24ωρη λειτουργία από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή

(β) Προϊόντα:  •  Εφημερίδες και περιοδικά καθώς και προϊόντα (π.χ. cd και dvd) τα

   οποία είναι συσκευασμένα σε αυτά και τα συνοδεύουν υπό μορφή

   προσφοράς/δώρου, εκτός από τις περιπτώσεις οινοπνευματωδών  

   ποτών.

  • Τσιγάρα, πούρα, καπνός, πίπες, χρειώδη για τυλιχτά τσιγάρα,   

   φίλτρα τσιγάρων και τσιγαροφόροι, σπίρτα, αναπτήρες, πέτρες και  

   καύσιμα για αναπτήρες και άλλα συναφή καπνικά είδη.

  • Ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες) όλων των ειδών, φανάρια,   

   φωτιστικοί λαμπτήρες, εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού, πρίζες

   και ασφάλειες για πρίζες, πολύπριζα, καλώδια προέκτασης,

   ρολόγια ξυπνητήρια, μικρά ραδιόφωνα και υπολογιστικές μηχανές.

  • Ταινίες φωτογραφικών μηχανών (φιλμ), φωτογραφικές μηχανές  

   μιας χρήσης, κενές ταινίες μαγνητοφώνου και βίντεο, κενά cd 

   και dvd.

  • Τηλεκάρτες, πακέτα σύνδεσης προπληρωμένης τηλεφωνίας,   

   αξεσουάρ κινητών τηλεφώνων, τηλεφωνικές υπηρεσίες με

   κερματοδέκτη, υπηρεσίες τηλεομοιότυπου και φωτοαντιγράφων.

  • Επίδεσμοι, βαμβάκι, είδη πρώτων βοηθειών, παυσίπονα για

   τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, προφυλακτικά,

   γυναικείες σερβιέτες, παιδικές πάνες και πάνες ενηλίκων, χαρτί

   υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντιλα, είδη ξυρίσματος,

   αποσμητικά, σαμπουάν, σαπούνια, είδη στοματικής υγιεινής,

   κρέμες χεριών, βερνίκια νυχιών, καλσόν, καλλυντικά περιποίησης

   μαλλιών, κτένες και βούρτσες μαλλιών.

  • Γραφική ύλη και άλλα συναφή γραφειακά είδη, είδη    

   αλληλογραφίας, γραμματόσημα, χάρτες, ευχετήριες κάρτες και  

   τράπουλες.

  • Χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά στολίδια, μπαλόνια, τουριστικά  

   είδη, καρναβαλίστικα και θαλασσινά είδη, αντηλιακά λάδια ή

   κρέμες, γυαλιά ηλίου, καπέλα, μπαστούνια, νυχοκόπτες,

   κομπολόγια, μπρελόκ και απομιμήσεις κοσμημάτων.
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  • Κάρβουνα, μοτοράκια, προσάναμμα, μαχαιροπίρουνα, ποτήρια

   και πιάτα μιας χρήσης, καμινέτα και γκαζάκια υγραερίου,

   ασημόχαρτο, σακούλια σκυβάλων, γάντια κουζίνας, υγρό

   πιάτων, αποσμητικά χώρου, αποσμητικά κεριά, εντομοκτόνα,

   κουνουποκτόνα και συσκευές για κουνούπια, βαφές και ράμματα  

   υποδημάτων.

  • Λαχνοί, δώρα και παιχνίδια εξαιρουμένων των ηλεκτρονικών   

   παιχνιδιών και παιχνιδιών εξωτερικού χώρου και υλικά

   περιτυλίγματος δώρων.

  • Συσκευασμένα γαλακτοκομικά προϊόντα και συσκευασμένα

   αλλαντικά των οποίων το βάρος να μην υπερβαίνει τα 300

   γραμμάρια ανά συσκευασία, φρέσκο γάλα, γάλα μακράς

   διάρκειας, μαρμελάδες, μέλι, έτοιμες σάλτσες σε υγρή μορφή,

   στιγμιαίες σούπες και φακελάκια γρήγορης παρασκευής φαγητού.

  • Τσάι, στιγμιαίος καφές, ζάχαρη σε φακελάκια και υποκατάστατά  

   της και αλεσμένος καφές.

  • Αεριούχα ποτά, χυμοί, εμφιαλωμένο νερό, έτοιμοι καφέδες,   

   ισοτονικά ποτά, μπύρα, παγωτά και πάγος.

  • Σοκολάτες και σοκολατοειδή, γκοφρέτες, μπισκότα, ζαχαροειδή,

   πατατάκια και άλλα συναφή, κρουασάν, πίττες της σάτζιης,

   αποξηραμένα δημητριακά προϊόντα προγεύματος, φρυγανιές και

   ξηροί καρποί, εφόσον αυτά είναι συσκευασμένα.

  • Κονσερβοποιημένες τροφές σκύλων και γάτων.

(3) Κατάστημα εντός Αεροδρομίου ή Λιμανιού ή Ξενοδοχείου

(α) Ωράριο:  24ωρη λειτουργία από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή

(β) Προϊόντα: Οποιαδήποτε προϊόντα ή/και υπηρεσίες, νοουμένου ότι η

  πρόσβαση σ' αυτά γίνεται από εισόδους που είναι εντός του

  ξενοδοχείου, του αεροδρομίου ή του λιμανιού, αντίστοιχα.

(4) Κατάστημα Ενοικίασης Οχημάτων

(α) Ωράριο:   24ωρη λειτουργία από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή

(β) Προϊόντα: •  Ενοικιάσεις μηχανοκινήτων οχημάτων όλων των τύπων.

  • Ενοικιάσεις ποδηλάτων.

  • Ενοικιάσεις αναπηρικών οχημάτων όλων των τύπων.
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(5) Κινηματογράφος

(α) Ωράριο:   24ωρη λειτουργία από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή

(β) Προϊόντα: •  Προβολές κινηματογραφικών ταινιών.

  • Αεριούχα ποτά, χυμοί, εμφιαλωμένο νερό, έτοιμοι καφέδες,   

   ισοτονικά ποτά και παγωτά για κατανάλωση εντός του

   κινηματογράφου.

  • Σοκολάτες και σοκολατοειδή, γκοφρέτες και ξηροί καρποί για   

   κατανάλωση εντός του κινηματογράφου.

  • Ζαχαροειδή, πατατάκια και άλλα συναφή για κατανάλωση εντός  

   του κινηματογράφου.

(6) Πρακτορείο Στοιχημάτων

(α) Ωράριο:   5:00 π.μ. μέχρι τα μεσάνυκτα από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή

(β) Προϊόντα: • Στοιχήματα όλων των τύπων, εφόσον το κατάστημα έχει σχετικές  

   άδειες που προνοούνται από άλλες νομοθεσίες.

  • Αεριούχα ποτά, χυμοί, εμφιαλωμένο νερό, έτοιμοι καφέδες,   

   ισοτονικά ποτά και παγωτά για κατανάλωση εντός του

   καταστήματος.

  • Σοκολάτες και σοκολατοειδή, γκοφρέτες και ξηροί καρποί για   

   κατανάλωση εντός του καταστήματος.

  • Ζαχαροειδή, πατατάκια και άλλα συναφή για κατανάλωση εντός

   του καταστήματος.

(7) Ανθοπωλείο ή Φυτώριο

(α) Ωράριο:   5:00 π.μ. μέχρι 10:00 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή

(β) Προϊόντα: • Λουλούδια όλων των ειδών.

  • Φυτά.

  •  Είδη και υπηρεσίες περιποίησης λουλουδιών και φυτών.

  •  Γλάστρες όλων των ειδών.

(8) Κατάστημα Ενοικίασης Ταινιών

(α) Ωράριο:   5:00 π.μ. μέχρι 10:00 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή

(β) Προϊόντα: •  Ενοικίαση και πώληση κινηματογραφικών και τηλεοπτικών   

   ταινιών σε cd και dvd.

  •  Κενές βιντεοταινίες και οπτικοί δίσκοι (cd και dvd).
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(9) Κατάστημα Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών και Καπνικών Προϊόντων

(α) Ωράριο:  5:00 π.μ. μέχρι τις 10:00 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή 

(β) Προϊόντα: •  Οινοπνευματώδη ποτά όλων των ειδών.

                 •  Όλα τα είδη καπνικών προϊόντων.

  • Χρειώδη καπνίσματος.

  • Αεριούχα ποτά, χυμοί και εμφιαλωμένο νερό.

(10) Κατάστημα Επιδιόρθωσης Ελαστικών

(α) Ωράριο:   5:00 π.μ. μέχρι 8:00 μ.μ. από Δευτέρα μέχρι και Κυριακή

(β) Προϊόντα: •  Επιδιορθώσεις ελαστικών οχημάτων.

  •  Ελαστικά, ζάντες και μπαταρίες οχημάτων.

(11) Κουρείο/Κομμωτήριο

(α) Ωράριο

(i) Χειμερινό Ωράριο

• Έναρξη Χειμερινής Περιόδου:    1 Νοεμβρίου

• Λήξη Χειμερινής Περιόδου:     31 Μαρτίου 

• Ωράριο:   Δευτέρα μέχρι και Σάββατο
  εκτός Πέμπτης:     5:00 π.μ. - 7:30 μ.μ.

  Πέμπτη και Κυριακή:    Κλειστά

(ii)  Θερινό Ωράριο

• Έναρξη Θερινής Περιόδου:    1 Απριλίου 

• Λήξη Θερινής Περιόδου:    31 Οκτωβρίου 

• Ωράριο:    Δευτέρα μέχρι και Σάββατο,
    εκτός Πέμπτης:    5:00 π.μ. - 8:00 μ.μ.

   Πέμπτη και Κυριακή   Κλειστά 

(iii)  Χριστουγεννιάτικο Ωράριο

• Έναρξη Χριστουγεννιάτικης Περιόδου:  1 Δεκεμβρίου 

• Λήξη Χριστουγεννιάτικης Περιόδου:   31 Δεκεμβρίου 

• Ωράριο:     Δευτέρα μέχρι και Κυριακή:  5:00 π.μ. - 8:00 μ.μ.

   Παραμονή Χριστουγέννων (24/12):   5:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.

   Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12):   5:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.
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 (iv)  Πασχαλινό Ωράριο

 • Διάρκεια Περιόδου: 10 ημέρες πριν από την ημέρα του Πάσχα

 • Ωράριο: Δευτέρα μέχρι και Κυριακή:  5:00 π.μ. - 8:00 μ.μ.

    Μεγάλη Παρασκευή:   5:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.

    Μεγάλο Σάββατο:    5:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.

 (ν) Ρυθμίσεις για Πέμπτη και Σάββατο σε Περίπτωση Αργιών

 • Στην περίπτωση που αργία συμπέσει να είναι Παρασκευή, τότε κατά

  την Πέμπτη που προηγείται, τα κουρεία/κομμωτήρια θα μπορούν να

  λειτουργούν με βάση το ωράριο των υπόλοιπων ημερών.

 • Στην περίπτωση που αργία συμπέσει να είναι Σάββατο, τότε η αργία δεν θα  

  τηρείται.

 (β) Αργίες Κουρείων/Κομμωτηρίων

 Τις πιο κάτω ημέρες όλα τα κουρεία/κομμωτήρια πρέπει να παραμένουν κλειστά:

• 1 Ιανουαρίου  •  1 Μαΐου

• 2 Ιανουαρίου  •  Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 

• 6 Ιανουαρίου  •  15 Αυγούστου

• 1 Απριλίου •  25 Δεκεμβρίου 

• Δευτέρα του Πάσχα  •  26 Δεκεμβρίου 

 (γ) Μεταμεσημβρινή Ανάπαυση

 Η μεταμεσημβρινή ανάπαυση μπορεί να εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση από  
 οποιοδήποτε καταστηματάρχη υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

 • Έναρξη Περιόδου εφαρμογής: όχι νωρίτερα από τις 15 Ιουνίου

 • Λήξη Περιόδου εφαρμογής: όχι αργότερα από τις 31 Αυγούστου

 • Ώρα Κλεισίματος:  όχι νωρίτερα από τις 2:00 μ.μ.

 • Ώρα Ανοίγματος:  όχι αργότερα από τις 5:00 μ.μ.

 (δ) Προϊόντα   •  Υπηρεσίες περιποίησης μαλλιών.

    •  Προϊόντα που είναι σχετικά με την περιποίηση μαλλιών.
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(12) Κατάστημα Ειδών Υγιεινής ή/και Οικοδομικών Υλικών

(13) Κατάστημα Βιομηχανικών Μηχανημάτων, Μηχανουργικών Υλικών ή/και   
   Εξαρτημάτων

 Οι δύο πιο πάνω κατηγορίες Ειδικών Καταστημάτων επιτρέπεται να    
 λειτουργούν στο πλαίσιο του πιο κάτω ωραρίου:

(α) Ωράριο

(i)  Χειμερινό Ωράριο

• Έναρξη Χειμερινής Περιόδου:  1 Νοεμβρίου 

• Λήξη Χειμερινής Περιόδου:   31 Μαρτίου 

• Ωράριο:    Δευτέρα – Παρασκευή:  5:00 π.μ. - 7:30 μ.μ.

   Σάββατο και Κυριακή:  Κλειστά

(ii)  Θερινό Ωράριο

• Έναρξη Θερινής Περιόδου:   1 Απριλίου 

• Λήξη Θερινής Περιόδου:   31 Οκτωβρίου 

• Ωράριο:    Δευτέρα - Παρασκευή:   5:00 π.μ. - 8:00 μ.μ.

   Σάββατο και Κυριακή:  Κλειστά 

(iii)  Χριστουγεννιάτικο Ωράριο

• Έναρξη Χριστουγεννιάτικης Περιόδου: 1 Δεκεμβρίου

• Λήξη Χριστουγεννιάτικης Περιόδου:  31 Δεκεμβρίου

• Ωράριο:   Δευτέρα μέχρι και Κυριακή:  5:00 π.μ.- 8:00 μ.μ.

   Παραμονή Χριστουγέννων (24/I2): 5:00 π.μ.- 6:00 μ.μ.

   Παραμονή Πρωτοχρονιάς (3I/I2): 5:00 π.μ.- 6:00 μ.μ.

(iv) Πασχαλινό Ωράριο

• Διάρκεια Περιόδου:  10 μέρες πριν από την ημέρα του Πάσχα

• Ωράριο:    Δευτέρα μέχρι και Κυριακή:  5:00 π.μ.- 8:00 μ.μ.

   Μεγάλη Παρασκευή:  5:00 π.μ.- 6:00 μ.μ.

   Μεγάλο Σάββατο:   5:00 π.μ.- 6:00 μ.μ.
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 (β) Αργίες Καταστημάτων Ειδών Υγιεινής ή/και Οικοδομικών Υλικών
 Τις πιο κάτω ημέρες όλα τα καταστήματα ειδών υγιεινής ή/και οικοδομικών υλικών  
 παραμένουν κλειστά:

• 1 Ιανουαρίου  •  1 Μαΐου

• 2 Ιανουαρίου  •  Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 

• 6 Ιανουαρίου  •  15 Αυγούστου

• 1 Απριλίου •  25 Δεκεμβρίου 

• Δευτέρα του Πάσχα  •  26 Δεκεμβρίου 

 (γ) Μεταμεσημβρινή Ανάπαυση

 Η μεταμεσημβρινή ανάπαυση μπορεί να εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση από  
 οποιοδήποτε καταστηματάρχη υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

• Έναρξη Περιόδου εφαρμογής: όχι νωρίτερα από τις 15 Ιουνίου

• Λήξη Περιόδου εφαρμογής: όχι αργότερα από τις 31 Αυγούστου

• Ώρα Κλεισίματος: όχι νωρίτερα από τις 2:00 μ.μ.

• Ώρα Ανοίγματος: όχι αργότερα από τις 5:00 μ.μ.

 (δ) Προϊόντα

 (i) Κατάστημα Ειδών Υγιεινής ή/και Οικοδομικών Υλικών

• Είδη υγιεινής.

• Οικοδομικά υλικά.

 (ii) Κατάστημα Βιομηχανικών Μηχανημάτων, Μηχανουργικών Υλικών ή/και   
  Εξαρτημάτων:

• Βιομηχανικά μηχανήματα.

• Μηχανουργικά υλικά.

• Εξαρτήματα αυτοκινήτων και μηχανημάτων.

(14) Κατάστημα Πώλησης Μηχανοκινήτων Οχημάτων

(α) Ωράριο

(i) Χειμερινό Ωράριο

• Έναρξη Χειμερινής Περιόδου:  1 Νοεμβρίου 

• Λήξη Χειμερινής Περιόδου:   31 Μαρτίου 

• Ωράριο:    Δευτέρα - Παρασκευή:  5:00 π.μ. - 7:30 μ.μ.

   Σάββατο:    5:00 π.μ. - 1:00 μ.μ.

   Κυριακή:    Κλειστά 
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(ii)  θερινό Ωράριο

• Έναρξη Θερινής Περιόδου:    1 Απριλίου

• Λήξη Θερινής Περιόδου:   31 Οκτωβρίου   

• Ωράριο:   Δευτέρα - Παρασκευή:  5:00 π.μ.- 8:00 μ.μ.   

   Σάββατο:   5:00 π.μ.- 1:00 μ.μ.

   Κυριακή:    Κλειστά 

 (β) Προϊόντα

 • Μηχανοκίνητα Οχήματα, τα οποία θα διατίθενται προς πώληση από Δευτέρα  

  μέχρι Σάββατο.

 • Εξαρτήματα αυτοκινήτων, τα οποία θα διατίθενται προς πώληση από   

  Δευτέρα μέχρι Παρασκευή.

(15) Ψαραγορές

(α) Ωράριο

(i) Χειμερινό Ωράριο

• Έναρξη Χειμερινής Περιόδου:   1 Νοεμβρίου 

• Λήξη Χειμερινής Περιόδου:    31 Μαρτίου

• Ωράριο:   Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 5:00 π.μ. - 7:30 μ.μ.

                        Τετάρτη:    5:00 π.μ. - 3:00 μ.μ.

                   Σάββατο:    5:00 π.μ.- 7:00 μ.μ.

                  Κυριακή:    5:00 π.μ.- I:00 μ.μ.

(ii) Θερινό Ωράριο

• Έναρξη Θερινής Περιόδου:   1 Απριλίου

• Λήξη Θερινής Περιόδου:   31 Οκτωβρίου

• Ωράριο:   Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 5:00 π.μ. - 8:00 μ.μ.  

                        Τετάρτη:    5:00 π.μ. - 3:00 μ.μ.

                   Σάββατο:    5:00 π.μ.- 7:00 μ.μ.

                  Κυριακή:    5:00 π.μ.- I:00 μ.μ.

 (β) Προϊόντα

 • Φρέσκα ψάρια.

 • Φρέσκα μαλάκια.

 • Φρέσκα οστρακοειδή.
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(16) Κατάστημα Επίπλωσης

(α) Ωράριο

(i) Χειμερινό Ωράριο

• Έναρξη Χειμερινής Περιόδου:   1 Νοεμβρίου

• Λήξη Χειμερινής Περιόδου:    31 Μαρτίου 

• Ωράριο: Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή
    εκτός Τετάρτης:   5:00 π.μ. - 7:30 μ.μ.

   Τετάρτη:    5:00 π.μ. - 3:00 μ.μ.

   Σάββατο:   5:00 π.μ. - 7:00 μ.μ.

   Κυριακή:    Κλειστά

 (ii)  Θερινό Ωράριο

• Έναρξη Θερινής Περιόδου:   1 Απριλίου 

• Λήξη Θερινής Περιόδου:   31 Οκτωβρίου 

• Ωράριο: Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή
    εκτός Τετάρτης:   5:00 π.μ. - 8:00 μ.μ.

   Τετάρτη:    5:00 π.μ. - 3:00 μ.μ.

   Σάββατο:   5:00 π.μ. - 7:30 μ.μ.

   Κυριακή:    Κλειστά

 (iii) Κατά την προτελευταία Κυριακή Ιανουαρίου και τις πρώτες Κυριακές του   

  Οκτωβρίου και Νοεμβρίου

  Ωράριο: από 9:00 π.μ. - 7:00 μ.μ.

 (β) Αργίες Καταστημάτων Επίπλωσης

  Τις πιο κάτω ημέρες όλα τα καταστήματα επίπλωσης πρέπει να παραμένουν  
  κλειστά:

• 1 Ιανουαρίου  •  1 Μαΐου

• 2 Ιανουαρίου  •  Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 

• 6 Ιανουαρίου  •  15 Αυγούστου

• 1 Απριλίου •  25 Δεκεμβρίου 

• Δευτέρα του Πάσχα  •  26 Δεκεμβρίου 
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 (γ) Μεταμεσημβρινή Ανάπαυση

Η μεταμεσημβρινή ανάπαυση μπορεί να εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση από 

οποιοδήποτε καταστηματάρχη υπό τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

• Έναρξη Περιόδου εφαρμογής: όχι νωρίτερα από τις 15 Ιουνίου

• Λήξη Περιόδου εφαρμογής:  όχι αργότερα από τις 31 Αυγούστου

• Ώρα Κλεισίματος:   όχι νωρίτερα από τις 2:00 μ.μ.

• Ώρα Ανοίγματος:   όχι αργότερα από τις 5:00 μ.μ.

 (δ) Προϊόντα   

 • Έπιπλα που αφορούν τις λειτουργικές ανάγκες χώρων.

4. Ανάρτηση Πινακίδας για τα Ειδικά Καταστήματα

Κάθε καταστηματάρχης Ειδικού Καταστήματος αναρτά πινακίδα στην οποία 

αναγράφεται η κατηγορία του Ειδικού Καταστήματος (περίπτερο, αρτοποιείο κτλ.) και 

το ωράριο λειτουργίας του. Η πινακίδα αναρτάται σε χώρο κοντά στην κύρια είσοδο 

του καταστήματος, ώστε να είναι ορατή από τους καταναλωτές και οποιοδήποτε 

άλλο πρόσωπο. Σχετικά έντυπα διατίθενται από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς το οποίο και θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται (δείγμα εντύπου στο τέλος του Οδηγού αυτού).

5. Διεξαγωγή Λιανικού Εμπορίου σε Χώρο που δεν είναι Κατάστημα

Σε περίπτωση που διεξάγεται λιανικό εμπόριο σε χώρους που δεν είναι καταστήματα 

(π.χ. υπαίθριους χώρους, πλανοδιοπώληση κτλ.) με ωράρια που δεν προβλέπονται στη 

Νομοθεσία, τότε τα πρόσωπα που το διεξάγουν θα θεωρούνται ως καταστηματάρχες 

που παραβιάζουν τη Νομοθεσία, η οποία θα εφαρμόζεται ανάλογα.

6. Ειδικές Ρυθμίσεις για Τουριστικές Περιοχές / Ζώνες

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις 

εισηγήσεις των οικείων Επαρχιακών Συμβουλευτικών Επιτροπών, εκδίδει σχετικό 

Διάταγμα, συνήθως μια φορά το χρόνο, με το οποίο καθορίζονται:

• Η τουριστική περίοδος.

• Τα όρια των τουριστικών περιοχών/ζωνών.

• Το ωράριο λειτουργίας και οι αργίες που θα τηρούνται από τα καταστήματα  

 που βρίσκονται εντός των τουριστικών περιοχών/ζωνών κατά την τουριστική  

 περίοδο.
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Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Επιθεωρήσεις

Ο Υπουργός διορίζει Επιθεωρητές για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής του Νόμου. Οι 

Επιθεωρητές μπορούν να διεξάγουν ελέγχους αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία 

και δικαιούνται να εισέρχονται σε οποιοδήποτε υποστατικό και να ζητούν και να 

λαμβάνουν οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία χρειάζονται για τους σκοπούς των 

ερευνών τους. Η παρεμπόδιση Επιθεωρητή αποτελεί ποινικό αδίκημα που τιμωρείται 

με φυλάκιση μέχρι 3 μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι €3.417 ή και με τις δύο ποινές 

μαζί.

2. Αδικήματα και Ποινές

(α) Ποινές σ' ό,τι αφορά τη μη Ανάρτηση Εγγράφων

Η μη ανάρτηση εγγράφων σχετικά με τις ετήσιες άδειες, το ημερήσιο ωράριο, 

συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων, των ελεύθερων πρωινών ή απογευμάτων 

και της ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, αποτελεί ποινικό αδίκημα που 

τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι €170, και σε περίπτωση που μετά την καταδίκη η 

παράβαση συνεχίζεται, τιμωρείται με €341 για κάθε πρόσθετη ημέρα παράβασης.

(2) Ποινές για άλλα Αδικήματα

Για παραβίαση άλλων διατάξεων του Νόμου, επιβάλλονται ποινές μέχρι €17.086 ή/και 

ένα χρόνο φυλάκιση για τα φυσικά πρόσωπα. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση νομικού 

προσώπου, το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο τιμωρείται με τις πιο πάνω 

αναφερόμενες ποινές και το νομικό πρόσωπο με πρόσθετη χρηματική ποινή μέχρι 

€17.086.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τύπος Πινακίδας Ειδικού Καταστήματος

Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας και
των Όρων Απασχόλησης των Υπαλλήλων Καταστημάτων Νόμος

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κατηγορία Ειδικού Καταστήματος: .................................................. 

σύμφωνα με το άρθρο 21

ΜΕΧΡΙΑΠΟ

Δευτέρα:  

Τρίτη:  

Τετάρτη:  

Πέμπτη:  

Παρασκευή: 

Σάββατο: 

Κυριακή: 

Ημέρα 

Όνομα Εταιρείας ή Καταστηματάρχη ........................................................................................

Επωνυμία Ειδικού Καταστήματος ...............................................................................................

Διεύθυνση Ειδικού Καταστήματος ..............................................................................................





Προστασία των Μισθών

12
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Σκοπός του Νόμου
Ο περί Προστασίας των Μισθών Νόμος, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή στις 2I Μαρτίου 

2007, έχει ως κύριο σκοπό τη ρύθμιση του τρόπου και της περιοδικότητας πληρωμής 

των μισθών. Επίσης, γίνεται καθορισμός των προϋποθέσεων που απαιτούνται και 

των περιπτώσεων εκείνων όπου επιτρέπονται αποκοπές από το μισθό, με στόχο να 

περιορίζονται οι αποκοπές ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εργοδοτούμενοι μπορούν να 

συντηρήσουν τον εαυτό τους και την οικογένειά τους.

Ποιους καλύπτει
Ο Νόμος εφαρμόζεται σε όλους τους εργοδοτουμένους, οι οποίοι λαμβάνουν μισθό 

για την εργασία που προσφέρουν σε εργοδότη. Στο μισθό περιλαμβάνεται και κάθε 

κέρδος από τέτοια απασχόληση που αποτιμάται σε χρηματική αξία, εκτός από 

έκτακτες προμήθειες ή κατά χάριν (ex-gratia) πληρωμές.

Απασχόληση και αμοιβή (μισθός)
• Εργοδοτούμενος θεωρείται κάθε πρόσωπο που εργάζεται για άλλο πρόσωπο

 (εργοδότη), είτε δυνάμει σύμβασης εργασίας (προφορικής ή γραπτής, ατομικής

 ή συλλογικής) ή μαθητείας, είτε υπό περιστάσεις που μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη

 σχέσης εργοδότη εργοδοτουμένου. Ο όρος «εργοδότης» ερμηνεύεται ανάλογα και

 περιλαμβάνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

• Η απασχόληση μπορεί να είναι πλήρης ή μερική, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, σε

 συνεχή ή μη συνεχή βάση και ασχέτως του τόπου εργασίας,

 συμπεριλαμβανομένων των κατ' οίκον εργαζομένων και των μαθητευομένων.

• Ο μισθός περιλαμβάνει οποιεσδήποτε χρηματικές παροχές που καταβάλλονται

 από τον εργοδότη στον εργοδοτούμενο, σε αντάλλαγμα για την προσφορά της

 εργασίας του αλλά και κάθε κέρδος που προκύπτει από τέτοια απασχόληση το

 οποίο μπορεί να αποτιμηθεί σε χρηματική αξία, αλλά δεν περιλαμβάνει έκτακτες

 προμήθειες ή κατά χάριν (ex-gratia) πληρωμές.

• Στο μισθό περιλαμβάνονται, επίσης, οι εισφορές ταμείων προνοίας και η εισφορά

 που καταβάλλεται στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών.
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Δικαιώματα εργαζομένων σε σχέση με το μισθό
Τρόπος πληρωμής

• Ο μισθός πρέπει να καταβάλλεται τοις μετρητοίς σε νόμιμο χρήμα, δηλαδή

 σε χαρτονομίσματα ή κέρματα, ή μέσω λογαριασμού μισθών ή με τραπεζική ή

 ταχυδρομική επιταγή.

• Όταν η πληρωμή του μισθού γίνεται τοις μετρητοίς, αυτή πρέπει να γίνεται μόνο

 κατά τις εργάσιμες ώρες, στον τόπο εργασίας ή κοντά σ' αυτόν, εκτός αν

 προνοείται διαφορετικά σε άλλο νόμο ή κανονισμό ή συλλογική σύμβαση.

• Ο μισθός πρέπει να πληρώνεται απευθείας στον εργοδοτούμενο, εκτός και αν έχει

 συγκατατεθεί γραπτώς για το αντίθετο.

• Ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα να περιορίζει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε άμεσα,

 είτε έμμεσα, την ελευθερία του εργοδοτουμένου να διαθέτει το μισθό του με τον

 τρόπο που αυτός θέλει, εκτός στις περιπτώσεις και στο βαθμό που αυτό

 επιτρέπεται από τον Νόμο αυτό.

• Η πληρωμή του μισθού σε κέντρα αναψυχής ή παρόμοιες επιχειρήσεις ή σε

 καταστήματα λιανικής πώλησης, επιτρέπεται μόνο για τους εργοδοτουμένους που

 απασχολούνται στα μέρη αυτά.

Συχνότητα Πληρωμής

• Η συχνότητα πληρωμής του μισθού πρέπει να είναι τουλάχιστον εβδομαδιαία,

 εκτός για μηνιαίως αμειβόμενο προσωπικό, οπότε πρέπει να είναι τουλάχιστον

 μηνιαία.

• Στην περίπτωση που ο μισθός υπολογίζεται "με το κομμάτι" ή ανάλογα με την

 παραγωγή, το μέγιστο χρονικό διάστημα για την καταβολή του θα πρέπει να είναι

 τουλάχιστον δύο φορές το μήνα και σε διαστήματα που δεν ξεπερνούν τις δεκαέξι

 μέρες, νοουμένου ότι τούτο είναι πρακτικά εφικτό.

• Η συχνότητα πληρωμής του μισθού μπορεί να είναι διαφορετική από τα πιο πάνω,

 στην περίπτωση που αυτό προνοείται από συλλογική σύμβαση ή την πρακτική.
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Πληρωμή μισθών σε είδος και χρήση καταστημάτων του εργοδότη
• Πληρωμή μέρους του μισθού σε είδος επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις που κάτι

 τέτοιο συνηθίζεται στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας ή επαγγέλματος, και

 νοουμένου ότι:

α) σε κάθε περίπτωση υπάρχει η συγκατάθεση του εργοδοτουμένου,

β) τέτοια είδη είναι κατάλληλα και ωφέλιμα για τον εργοδοτούμενο ή την

 οικογένειά του, αφού ληφθεί υπόψη η ποσότητα και η ποιότητά τους, και

γ) η χρηματική αξία που αποδίδεται στα είδη αυτά είναι λογική και δίκαιη.

• Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η καταβολή οποιουδήποτε μέρους (ή όλου)

 του μισθού υπό τη μορφή οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων επιβλαβών ουσιών.

• Αν ο εργοδότης διαθέτει καταστήματα για πώληση ειδών ή υπηρεσιών, οι

 εργοδοτουμένοι του δεν θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε πίεση για χρήση τέτοιων

 καταστημάτων ή υπηρεσιών που προσφέρει ο εργοδότης.

Αποκοπές από το μισθό
Γενικά, ισχύει ο κανόνας ότι οι αποκοπές από το μισθό πρέπει να περιορίζονται μέχρι 

του βαθμού που ο εργοδοτούμενος μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του και την 

οικογένειά του. Επίσης, η εκχώρηση του μισθού δεν επιτρέπεται παρά μόνο αν -και 

στο βαθμό που-αυτό προνοείται ρητά από νομοθεσία, αλλά και πάλι, νοουμένου ότι 

σε καμία περίπτωση σε βαθμό που να εμποδίζει τη συντήρηση του εργοδοτουμένου 

και της οικογένειάς του.

Οι αποκοπές από το μισθό που επιτρέπονται είναι οι ακόλουθες:

• Αποκοπές που προνοεί νόμος ή κανονισμός (εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων,

 φόρου εισοδήματος, κ.ο.κ),

• αποκοπές σύμφωνα με κανονισμούς ταμείων σύνταξης, προνοίας και

 ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης,

• αποκοπές δυνάμει δικαστικής απόφασης,

• αποκοπές για αποζημίωση λόγω ζημιάς που υπέστη η επιχείρηση και που

 προκλήθηκε σκόπιμα ή λόγω βαριάς αμέλειας του εργοδοτουμένου (με βάση τη

 διαδικασία που επεξηγείται πιο κάτω), 

• άλλες αποκοπές μετά από τη συγκατάθεση του εργοδοτουμένου.
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Αποκοπές για αποζημίωση του εργοδότη
Εφόσον η ζημιά που υπέστη η επιχείρηση προκλήθηκε σκόπιμα ή ένεκα βαριάς 

αμέλειας του εργοδοτουμένου, επιτρέπονται αποκοπές του μισθού για αποζημίωση 

του εργοδότη. Όμως, πριν από οποιαδήποτε αποκοπή, πρέπει να προηγηθεί 

διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων με στόχο, μεταξύ άλλων, τον 

καθορισμό του ύψους και του τρόπου καταβολής της αποζημίωσης. Σε περίπτωση 

που δεν υπάρχει αναγνωρισμένος μηχανισμός εκπροσώπησης στην επιχείρηση, η 

διαβούλευση γίνεται με τον ίδιο τον εργοδοτούμενο.

Εάν οι διαβουλεύσεις δεν καταλήξουν σε διευθέτηση της διαφοράς, το θέμα 

παραπέμπεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τμήμα 

Εργασιακών Σχέσεων) για μεσολάβηση. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία στο στάδιο της 

μεσολάβησης από το αρμόδιο Τμήμα, η διαφορά παραπέμπεται από το Υπουργείο στο 

Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.

Τήρηση στοιχείων και αρχείων από τον εργοδότη
• Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί αρχεία στα οποία να φαίνονται, για κάθε

 εργοδοτούμενο, στοιχεία για τον ακαθάριστο και καθαρό μισθό του, και τυχόν

 αποκοπές μαζί με τους λόγους που έγιναν οι αποκοπές αυτές από το μισθό.

• Τα αρχεία αυτά φυλάσσονται από τον εργοδότη ή για λογαριασμό του και πρέπει

 να είναι διαθέσιμα για σκοπούς ελέγχου από εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή

 Λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Εφαρμογή και εποπτεία
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζει Επιθεωρητές (και/ή 

Λειτουργούς) για την εφαρμογή του Νόμου, και τους παρέχει τις σχετικές εξουσίες. 

Ο Νόμος προνοεί για την υποχρέωση κάθε εργοδότη και κάθε εργοδοτούμενού του 

να δίνουν στον Επιθεωρητή οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο έχουν στην κατοχή 

τους σχετικά με το θέμα, εφόσον το ζητήσει ο Επιθεωρητής, και να παρέχουν σε αυτόν 

τα απαραίτητα μέσα για άσκηση των εξουσιών του.

Ο Επιθεωρητής έχει ως κύριο έργο του, μεταξύ άλλων, την εξασφάλιση της 

πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του Νόμου, είτε μέσω 

αυτεπάγγελτης έρευνας είτε με την εξέταση παραπόνων που υποβάλλονται. Στην 

περίπτωση παραπόνου, ο Επιθεωρητής ακολουθεί την προβλεπόμενη από τον Νόμο 
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διαδικασία με σκοπό τη διευθέτηση της διαφοράς. Εάν δεν επιτευχθεί η διευθέτηση 
της διαφοράς, ο Επιθεωρητής συντάσσει πρακτικό με τις ενέργειες και διαπιστώσεις 
του, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαδικασία ενώπιον του αρμόδιου 

Δικαστηρίου.

Αρμόδιο δικαστήριο
Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών είναι το αρμόδιο δικαστήριο για επίλυση 
οποιασδήποτε διαφοράς (αστικής φύσεως), η οποία προκύπτει από την εφαρμογή 
των διατάξεων του Νόμου. Σε περίπτωση που εργοδότης καταδικαστεί, το Δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει την καταβολή χρηματικών οφειλών στον εργοδοτούμενο, που 

προκύπτουν από τη μη πληρωμή μισθών.

Ποινικά αδικήματα
Εργοδότης που παραβαίνει τις διατάξεις του Νόμου, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος 
και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις (3) μήνες 
ή σε χρηματική ποινή μέχρι τρεις χιλιάδες τετρακόσια δεκαεπτά ευρώ (€3.417), ή και 
στις δύο ποινές.

Πέραν των πιο πάνω, εργοδότης που προσφεύγει καταχρηστικά σε διαδικασία 
αφερεγγυότητας, με σκοπό να στερηθούν οι εργοδοτούμενοι των δικαιωμάτων τους 
που απορρέουν από τον Νόμο, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης 
του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή μέχρι 
πέντε χιλιάδες εκατόν εικοσιπέντε ευρώ (€5.125), ή και στις δύο ποινές.

Επιπλέον, όποιος κατά την άσκηση των καθηκόντων του Επιθεωρητή
• τον παρεμποδίζει, ή
• αρνείται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς σε σχετική έρευνα, ή
• παραλείπει να παρουσιάσει έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται, ή
• παρεμποδίζει ή αποπειράται να παρεμποδίσει άλλο πρόσωπο από του να
 παρουσιαστεί ενώπιον Επιθεωρητή ή να εξεταστεί από αυτόν,
είναι ένοχος αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του τιμωρείται με φυλάκιση 
μέχρι τρεις (3) μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι τρεις χιλιάδες τετρακόσια 
δεκαεπτά ευρώ (€3.417), ή και στις δύο ποινές. Στην περίπτωση αυτή, αν το αδίκημα 
διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, τότε ένοχος θα είναι οποιοσδήποτε 
αξιωματούχος του νομικού προσώπου ή οργανισμού, εφόσον αποδειχθεί ότι το 
αδίκημα έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, σύμπραξη ή ανοχή του, που τιμωρείται 
και με τις δύο ποινές, καθώς και το νομικό πρόσωπο/οργανισμός που τιμωρείται μόνο 

με τη χρηματική ποινή.
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Ώρες οδήγησης 
και Ανάπαυσης των Οδηγών 
Ορισμένων Οχημάτων
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ΜΕΡΟΣ A:
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών 
διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των 
Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 καθώς και για την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου.

Σκοπός
Ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Κανονισμού είναι:
• H βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών,
• η βελτίωση της οδικής ασφάλειας,
• η ρύθμιση των όρων ανταγωνισμού στις χερσαίες οδικές μεταφορές και κατά   
 συνέπεια η αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Πεδίο εφαρμογής
Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στις οδικές μεταφορές:
• Εμπορευμάτων, όταν το μέγιστο βάρος των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου
 οποιουδήποτε ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου, υπερβαίνει τους 3,5   
 τόνους,
• επιβατών με οχήματα τα οποία είναι κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των 9
 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού.

Εξαιρέσεις
Ο Κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις οδικές μεταφορές που εκτελούνται από τα 
οχήματα που περιλαμβάνονται στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
Κύριες πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006

Ώρες οδήγησης

Η περίοδος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
• 9 ώρες ημερησίως, με τη δυνατότητα να αυξηθεί σε 10 ώρες δύο φορές την   
 εβδομάδα
• 56 ώρες εβδομαδιαίως1.

Διάρκεια οδήγησης ανά περίοδο 2 συνεχόμενων εβδομάδων

Η συνολική διάρκεια οδήγησης για κάθε δύο συνεχόμενες εβδομάδες δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 90 ώρες.

1 0ι ώρες οδήγησης δεν πρέπει να παραβιάζουν τις διατάξεις για το χρόνο εργασίας. Δηλαδή, ο χρόνος εργασίας του 
μετακινούμενου εργαζόμενου ή του αυτοαπασχολούμενου οδηγού δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες την εβδομάδα, 
κατά μέσο όρο, σε περίοδο 4 μηνών, που αρχίζει από την πρώτη εβδομάδα αύξησης του χρόνου εργασίας. Τηρουμένων 
των πιο πάνω, ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας μπορεί να αυξηθεί μέχρι 60 ώρες.
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Παράδειγμα υπολογισμού της διάρκειας οδήγησης ανά 2 συνεχόμενες εβδομάδες 

Παραδείγματα τρόπων λήψης του διαλείμματος 

 

   Εβδομάδα  Συνολικές ώρες οδήγησης Σύνολο 2 εβδομάδων

1 40 ώρες

2

3

4

30 ώρες

45 ώρες

42 ώρες

72 ώρες

75 ώρες

87 ώρες

Διαλείμματα
Μετά από οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να κάνει διάλειμμα τουλάχιστον 45 
λεπτών, εκτός εάν ακολουθεί περίοδος ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Το 
διάλειμμα αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από 2 διαλείμματα τουλάχιστον 15 λεπτών 
το πρώτο και 30 λεπτών το δεύτερο.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να εκτελεί 
κάποια άλλη εργασία και ο χρόνος αυτός εξυπηρετεί αποκλειστικά την ανάπαυσή του.

2½ ώρες 
(Οδήγηση)

1 ώρα
(Άλλη Εργασία)

2 ώρες 
(Οδήγηση)

2 ώρες 
(Οδήγηση)

2½ ώρες 
(Οδήγηση)

4½ ώρες 
(Οδήγηση)

45 λεπτά 
(Διάλειμμα)

4½ ώρες 
(Οδήγηση)

45 λεπτά 
(Διάλειμμα)

45 λεπτά 
(Διάλειμμα)

30 λεπτά 
(Διάλειμμα)

Ημερήσια ανάπαυση
Ο οδηγός δικαιούται τουλάχιστον 11 συνεχείς ώρες ημερήσιας ανάπαυσης, εντός 24 ωρών 
από το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

Ημερήσια ανάπαυση εντός περιόδου 24 ωρών

Μειωμένη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης εντός περιόδου 24 ωρών

13 ώρες
(Οδήγηση + Άλλη εργασία + Διαλείμματα + Διαθεσιμότητα)

15 ώρες
(Οδήγηση + Άλλη εργασία + Διαλείμματα + Διαθεσιμότητα)

11 ώρες
(Ημερήσια ανάπαυση

9 ώρες
(Ημερήσια ανάπαυση

Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να μειωθεί έως 9 συνεχείς ώρες, μέχρι και 
3 φορές την εβδομάδα
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Κατανομή της ημερήσιας ανάπαυσης σε δύο χωριστές περιόδους

Εναλλακτικά, η περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης μπορεί να κατανέμεται σε δύο 
χωριστές περιόδους ανάπαυσης τουλάχιστον 3 και 9 ωρών αντίστοιχα.

8 ώρες
(Οδήγηση + Άλλη εργασία 

+ Διαλείμματα)

45 ώρες 
(Εβδομαδιαία 

ανάπαυση)

45 ώρες 
(Εβδομαδιαία 

ανάπαυση)

4 ώρες
(Οδήγηση + Άλλη εργασία 

+ Διαλείμματα)

3 ώρες
(Ημερήσια ανάπαυση)

9 ώρες
(Ημερήσια ανάπαυση)

Εβδομαδιαία ανάπαυση
Κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων εβδομάδων, ο οδηγός πρέπει να λαμβάνει μια 
περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 45 ωρών ανά εβδομάδα ή περίοδο ανάπαυσης 
45 ωρών την μία εβδομάδα και τουλάχιστον 24 ωρών την επόμενη εβδομάδα. Στη 
δεύτερη περίπτωση, όπου λαμβάνεται μειωμένη περίοδος ανάπαυσης τουλάχιστον 
24 ωρών, πρέπει να παρέχεται αντισταθμιστικός χρόνος ανάπαυσης πριν από το 
τέλος της τρίτης εβδομάδας που ακολουθεί την εν λόγω εβδομάδα. Σημειώνεται ότι ο 
αντισταθμιστικός χρόνος ανάπαυσης μπορεί να χορηγηθεί και μαζί με οποιαδήποτε 
άλλη περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών.

Παραδείγματα κατανομής της εβδομαδιαίας ανάπαυσης 

1η εβδομάδα 2η εβδομάδα 3η εβδομάδα 4η εβδομάδα

45 ώρες 
(Εβδομαδιαία 

ανάπαυση)

45 ώρες 
(Εβδομαδιαία 

ανάπαυση)

45 ώρες 
(Εβδομαδιαία 

ανάπαυση)

45 ώρες 
(Εβδομαδιαία 

ανάπαυση)

1η εβδομάδα 2η εβδομάδα

2η εβδομάδα1η εβδομάδα

3η εβδομάδα 4η εβδομάδα

45 ώρες 
(Εβδομαδιαία 

ανάπαυση)

45 ώρες + 10 ώρες 
(Εβδομαδιαία 
ανάπαυση + 

αντισταθμιστικός 
χρόνος για 

την 1η εβδομάδα)

Η εβδομαδιαία περίοδος ανάπαυσης πρέπει να λαμβάνεται το αργότερο μόλις 
συμπληρωθούν 6 συνεχόμενα 24ωρα από το τέλος της προηγούμενης περιόδου 
εβδομαδιαίας ανάπαυσης, όπως φαίνεται πιο κάτω:

45 ώρες 45 ώρες
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Απαγόρευση ορισμένων τύπων αμοιβών
Απαγορεύεται η συσχέτιση των αμοιβών των οδηγών (ακόμη και με τη μορφή 
επιδομάτων ή μισθολογικών αυξήσεων) με τις διανυόμενες αποστάσεις ή/και με τον 
όγκο των μεταφερομένων εμπορευμάτων, εκτός και αν οι αμοιβές αυτές δεν θέτουν σε 
κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Ευθύνη επιχείρησης
Η επιχείρηση έχει την ευθύνη να οργανώνει την εργασία των οδηγών, με τρόπο ώστε 
να είναι δυνατή η συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του Κανονισμού, καθώς επίσης 
να ελέγχει περιοδικά την τήρησή του.

Παρέκκλιση από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006
Ο οδηγός μπορεί να παρεκκλίνει από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 
ώστε να μπορέσει να φτάσει σε μια κατάλληλη τοποθεσία στάθμευσης, εφόσον 
αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια των προσώπων του οχήματος ή του φορτίου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι να μην επηρεάζεται η οδική ασφάλεια. 
Η εν λόγω παρέκκλιση πρέπει να οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις όπως σοβαρό 
τροχαίο ατύχημα, ακραίες καιρικές συνθήκες, οδική παράκαμψη, έλλειψη θέσης στον 
τόπο στάθμευσης, κτλ.

Η φύση και ο λόγος της παρέκκλισης θα πρέπει να καταγράφονται από τον οδηγό στο 
φύλλο καταγραφής του ταχογράφου, ή σε εκτυπωμένο αντίγραφο, ή στο πρόγραμμα 
υπηρεσίας.

ΜΕΡΟΣ Β:
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1985 
σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών
Ταχογράφος (Συσκευή ελέγχου)

Ο ταχογράφος (αναλογικός ή ψηφιακός), είναι η συσκευή που καταγράφει τις 
δραστηριότητες του οδηγού (οδήγηση, ανάπαυση κ.ά.) και που πρέπει να τοποθετείται 
και να χρησιμοποιείται σε εκείνα τα οχήματα οδικής μεταφοράς επιβατών ή 
εμπορευμάτων, που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής, ΜΕΡΟΣ Α, τα οποία 
έχουν άδεια κυκλοφορίας κράτους μέλους, εκτός των οχημάτων που εξαιρούνται 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Όλα τα οχήματα που τέθηκαν για πρώτη φορά στην κυκλοφορία από την 1η Μαΐου 
2006 και μετά, εκτός αυτών που εξαιρούνται, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό 
ταχογράφο.



104

Τοποθέτηση, βαθμονόμηση και επιδιόρθωση
Ο ταχογράφος πρέπει να τοποθετείται, να βαθμονομείται και να επιδιορθώνεται από 
τεχνίτες και συνεργεία εγκεκριμένα από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, 
του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων.

Λειτουργία και χρησιμοποίηση του ταχογράφου
O εργοδότης και ο οδηγός φροντίζουν για την καλή λειτουργία και χρησιμοποίηση του 
ταχογράφου, καθώς επίσης και της κάρτας του οδηγού, εφόσον αυτός οδηγεί όχημα 
εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο.

Τρόπος χειρισμού του ταχογράφου
Ο οδηγός ρυθμίζει τον ταχογράφο έτσι ώστε στα φύλλα καταγραφής να αναγράφεται 
η επίσημη ώρα της χώρας όπου έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. 
Επιπρόσθετα, χειρίζεται το μηχανισμό μεταγωγής (κουμπί) του ταχογράφου, κατά 
τρόπο που να καταγράφονται σωστά η άλλη εργασία, η διαθεσιμότητα, το διάλειμμα 
και η περίοδος ανάπαυσης (π.χ. αν ο οδηγός κάνει διάλειμμα, θα πρέπει να ρυθμίσει το 
μηχανισμό μεταγωγής στο σύμβολο με το κρεβάτι).

Φύλαξη στοιχείων από τον οδηγό και τον εργοδότη
Ο οδηγός που χρησιμοποιεί όχημα εξοπλισμένο με αναλογικό ταχογράφο πρέπει να 
έχει μαζί του:
• Τα φύλλα καταγραφής της τρέχουσας ημέρας και των 28 προηγούμενων ημερών,
• την κάρτα οδηγού, αν διαθέτει,
• κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο (εάν οδήγησε και όχημα
 με ψηφιακό ταχογράφο) που έχει γίνει κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου
 που αναφέρεται πιο πάνω.

Ο οδηγός που χρησιμοποιεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο πρέπει να έχει 
μαζί του:
• Την κάρτα οδηγού της οποίας είναι κάτοχος,
• κάθε χειρόγραφη καταγραφή και εκτυπωμένο αντίγραφο, που έχει γίνει κατά τη
 διάρκεια της τρέχουσας ημέρας και των 28 προηγούμενων ημερών και
• τα φύλλα καταγραφής που αντιστοιχούν στο πιο πάνω χρονικό διάστημα, εάν
 οδήγησε και όχημα με αναλογικό ταχογράφο.

Η επιχείρηση αναλαμβάνει τη φύλαξη των φύλλων καταγραφής και των εκτυπωμένων 
αντιγράφων σε χρονολογική σειρά και σε αναγνώσιμη μορφή για κάθε οδηγό 
ξεχωριστά, για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους μετά τη χρησιμοποίησή τους. 
Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που το όχημα είναι εφοδιασμένο με ψηφιακό 
ταχογράφο, η επιχείρηση εξασφαλίζει ότι όλα τα σχετικά δεδομένα τηλεφορτώνονται 
από τη μνήμη του ταχογράφου κάθε 90 μέρες και από την κάρτα οδηγού κάθε 28 
ημέρες και φυλάσσονται για τουλάχιστον ένα χρόνο μετά την καταγραφή τους.

Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να χορηγεί με αντίγραφα (των φύλλων καταγραφής, 
εκτυπώσεων και δεδομένων που τηλεφορτώνονται) τους οδηγούς που τα ζητούν.
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ΜΕΡΟΣ Γ:
Ο περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών 
Ορισμένων Οχημάτων Νόμος του 2007
Ο σκοπός του Νόμου είναι η εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/22/ΕΚ και 
ο καθορισμός μέτρων (εξουσίες επιθεωρητών, αδικήματα, ποινές) για εφαρμογή των 
προαναφερόμενων Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85.

Επίσης, σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο, κάθε εργοδότης και κάθε οδηγός επιβατικού 
οχήματος

(α) στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια οδικής χρήσης για μεταφορά επιβατών ως   
 υπεραστικό ταξί με κόμιστρο κατ' επιβάτη,
(β) που χρησιμοποιείται σε τακτικές επιβατικές γραμμές, των οποίων 
 η καθορισμένη διαδρομή δεν υπερβαίνει τα 50 χλμ,

εφαρμόζει τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 που αναφέρονται 
στο ΜΕΡΟΣ Α (ώρες οδήγησης, διάρκεια οδήγησης ανά περίοδο 2 συνεχόμενων 
εβδομάδων, διαλείμματα, ημερήσια ανάπαυση, εβδομαδιαία ανάπαυση, απαγόρευση 
ορισμένων τύπων αμοιβών, ευθύνη επιχείρησης, παρέκκλιση από τις διατάξεις του 
Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006).

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών έχουν την επιλογή να τοποθετήσουν ταχογράφο, ή 
να χρησιμοποιούν πρόγραμμα υπηρεσίας και πίνακα δρομολογίων.

Διαδικασία Εξαίρεσης
Τα οχήματα που εξαιρούνται από την υποχρέωση εγκατάστασης/χρησιμοποίησης 
ταχογράφου, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εξαίρεσης στο Τμήμα Οδικών 
Μεταφορών. Εάν εγκριθεί η αίτηση, τότε εκδίδεται πιστοποιητικό το οποίο πρέπει να 
μεταφέρεται και να επιδεικνύεται, σε περίπτωση ελέγχου.

Διορισμός Επιθεωρητών
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει τη δυνατότητα να διορίσει 
επιθεωρητές για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας.

Παρεμπόδιση Επιθεωρητή
Η παρεμπόδιση Επιθεωρητή αποτελεί ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με 
φυλάκιση μέχρι τρεις μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι €1.281 ή και στις δύο αυτές 
ποινές.

Αδικήματα και Ποινές
Για παραβίαση άλλων διατάξεων του Νόμου επιβάλλονται ποινή φυλάκισης μέχρι 6 
μήνες ή χρηματική ποινή μέχρι €3.417 ή και οι δύο αυτές ποινές. Επιπρόσθετα, στην 
περίπτωση νομικού προσώπου, κάθε φυσικό πρόσωπο που το αντιπροσωπεύει είναι 
ταυτόχρονα με το νομικό πρόσωπο ένοχο αδικήματος και τιμωρείται με τις πιο πάνω 
αναφερόμενες ποινές.
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 1.  Οχήματα των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 
   40 χιλιόμετρα την ώρα.

 2.  Οχήματα που ανήκουν ή μισθώνονται χωρίς οδηγό από τις ένοπλες δυνάμεις,   
   τις υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, την πυροσβεστική υπηρεσία και τα σώματα   
   ασφαλείας, όταν η μεταφορά πραγματοποιείται ως συνέπεια της αποστολής   
   των ανωτέρω και τελεί υπό τον έλεγχό τους.

 3.  Οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων που χρησιμοποιούνται σε μη
   εμπορικές μεταφορές για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, που
   χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ή σε επιχειρήσεις διάσωσης.

 4.  Ειδικά οχήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικούς σκοπούς.

 5.  Ειδικά οχήματα παροχής οδικής βοήθειας, τα οποία δραστηριοποιούνται σε ακτίνα  
   100 χιλιομέτρων από τη βάση τους.

 6.  Οχήματα τα οποία υποβάλλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης,
   επισκευής ή συντήρησης, και νέα οχήματα ή οχήματα που έχουν υποστεί
   μετατροπές και δεν έχουν ακόμα τεθεί σε κυκλοφορία.

 7.  Οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων, με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν
   υπερβαίνει τους 7,5 τόνους, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μη εμπορική
   μεταφορά εμπορευμάτων.

 8.  Επαγγελματικά οχήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως αντίκες σύμφωνα με τη
   νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο κυκλοφορούν και τα οποία
   χρησιμοποιούνται για μη εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.

 9.  Οχήματα, που ανήκουν ή μισθώνονται χωρίς οδηγό από δημόσιες αρχές για
   την εκτέλεση οδικών μεταφορών, οι οποίες δεν ανταγωνίζονται τις ιδιωτικές
   επιχειρήσεις μεταφορών.

 10.  Οχήματα που χρησιμοποιούνται ή μισθώνονται χωρίς οδηγό από γεωργικές,
   δενδροκηπευτικές, δασοκομικές, κτηνοτροφικές ή αλιευτικές επιχειρήσεις για
   μεταφορά εμπορευμάτων, στο πλαίσιο της οικείας επιχειρηματικής
   δραστηριότητας, σε ακτίνα έως 100 χιλιομέτρων από τη βάση της επιχείρησης.

 11.  Γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες που χρησιμοποιούνται για γεωργικές ή
   δασοκομικές δραστηριότητες σε ακτίνα έως 100 χιλιομέτρων από τη βάση της
   επιχείρησης, στην οποία ανήκει το όχημα ή η οποία ενοικιάζει ή μισθώνει με
   χρηματοδοτική μίσθωση το όχημα.

 12.  Οχήματα ή συνδυασμός οχημάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος που δεν
   υπερβαίνει τους 7,5 τόνους τα οποία χρησιμοποιούνται:
   -  από φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 2,
   παράγραφος 13 της Οδηγίας 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
   Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την
   ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη
   βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών [11] για την παράδοση
   αντικειμένων στο πλαίσιο της παροχής της καθολικής υπηρεσίας, ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας

 Α/Α                 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ / ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
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   -  για να μεταφέρουν υλικά, εξοπλισμό ή μηχανήματα προς χρήση από τον οδηγό
   κατά την άσκηση του επαγγέλματός του. 
   Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο σε ακτίνα 50 χιλιομέτρων από τη βάση
   της επιχείρησης, και υπό την προϋπόθεση ότι η οδήγηση των εν λόγω οχημάτων
   δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του οδηγού.

 13.  Οχήματα που κυκλοφορούν αποκλειστικά σε νησιά επιφάνειας κάτω των 2.300
   τετραγωνικών χιλιομέτρων και μη συνδεδεμένα με την ηπειρωτική χώρα με γέφυρα,
   διάβαση ή σήραγγα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οχήματα με κινητήρα.

 14.  Οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε ακτίνα 50
   χιλιομέτρων από τη βάση της επιχείρησης και κινούνται με φυσικό αέριο ή
   υγραέριο ή ηλεκτρισμό, το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος των οποίων,
   συμπεριλαμβανομένου του βάρους των ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων,
   δεν υπερβαίνει τους 7,5 τόνους.

 15.  *Οχήματα που χρησιμοποιούνται για μαθήματα και εξετάσεις οδήγησης
   αυτοκινήτου για την απόκτηση άδειας οδήγησης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής
   ικανότητας, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικές μεταφορές
   εμπορευμάτων ή επιβατών.

 16.  Οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες αποχετεύσεων, αντιπλημμυρικής
   προστασίας, ύδρευσης, συντήρησης των δικτύων αερίου και ηλεκτρισμού,
   συντήρησης και ελέγχου του οδικού δικτύου, κατ' οίκον συλλογής των οικιακών
   απορριμμάτων και διάθεσης αυτών, καθώς και από τις υπηρεσίες τηλέγραφου και
   τηλεφωνίας, ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής εκπομπής και ανίχνευσης
   ραδιοτηλεοπτικών πομπών ή δεκτών.

 17.  Οχήματα με 10 έως 17 θέσεις που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μη
   επαγγελματική μεταφορά επιβατών.

 18.  Ειδικά οχήματα που μεταφέρουν τον εξοπλισμό τσίρκων ή πανηγυριών.

 19.  Οχήματα με ειδικό εξοπλισμό για κινητά προγράμματα, πρωταρχικός σκοπός των
   οποίων είναι η χρήση τους ως εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων, όταν είναι
   σταθμευμένα.

 20.  Οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή γάλακτος από αγροκτήματα και την
   επιστροφή στα αγροκτήματα των δοχείων γάλακτος, ή των γαλακτοκομικών
   προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων.

 21.  Ειδικά οχήματα μεταφοράς χρημάτων ή/και τιμαλφών.

 22.  Οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζωικών αποβλήτων, ή σφαγίων
   που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

 23.  Οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε οδούς εντός εγκαταστάσεων
   κεντρικών σταθμών, όπως είναι οι λιμένες, οι λιμένες για συνδυασμένες μεταφορές
   και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί.

 24.  Οχήματα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ζώντων ζώων, από αγροκτήματα
   σε τοπικές αγορές και αντιστρόφως ή από αγορές προς τοπικά σφαγεία σε ακτίνα
   έως 50 χιλιομέτρων.

  *  Τα οχήματα αυτά είναι υποχρεωμένα να εγκαταστήσουν ταχογράφο για σκοπούς   
   εκπαίδευσης των νέων οδηγών.





14
Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας 
των Εκτελούντων 
Κινητές Δραστηριότητες 
Οδικών Μεταφορών
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ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ KAI ΟΡΙΣΜΟΙ 

Εισαγωγή
Στο πλαίσιο εναρμόνισης της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, 
τέθηκε σε ισχύ στις 6 Μαΐου 2005 ο περί της Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας των 
Εκτελούντων Κινητές Δραστηριότητες Οδικών Μεταφορών Νόμος του 2005.

Σκοπός
Κύριος σκοπός του Νόμου είναι ο καθορισμός των ελάχιστων προδιαγραφών για 
την οργάνωση του χρόνου εργασίας όσων εκτελούν κινητές δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών, με στόχο:
• Τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των προσώπων αυτών,
• τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας,
• την περαιτέρω προσέγγιση των όρων ανταγωνισμού στις οδικές μεταφορές, και
• τη συμπλήρωση των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 και της
 Ευρωπαϊκής Συμφωνίας αναφορικά με την Εργασία Πληρωμάτων Οχημάτων που
 απασχολούνται στις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές (Συμφωνία AETR).

Πεδίο εφαρμογής
Ο Νόμος καλύπτει τους μετακινούμενους εργαζόμενους που απασχολούνται σε 
εταιρείες εγκατεστημένες στη Δημοκρατία και συμμετέχουν σε δραστηριότητες 
οδικών μεταφορών εμπορευμάτων ή επιβατών που διέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 561/2006, τον περί Ελέγχου των Ωρών Οδήγησης και Ανάπαυσης των Οδηγών 
Ορισμένων Οχημάτων Νόμο ή/και τη Συμφωνία AETR.

Ο Νόμος θα εφαρμόζεται, επίσης, στους αυτοαπασχολούμενους οδηγούς από τις 23 
Μαρτίου 2009.

Για τους μετακινούμενους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 
που καθορίζονται πιο πάνω, εφαρμόζονται οι διατάξεις των περί Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία Νόμων του 1996 έως 2003.

Μετακινούμενος εργαζόμενος
Μετακινούμενος εργαζόμενος είναι κάθε εργαζόμενος ο οποίος ανήκει στο 
μετακινούμενο προσωπικό (ο οδηγός, το πλήρωμα του οχήματος, άλλοι 
μετακινούμενοι εργαζόμενοι καθώς επίσης οι ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι) 
μιας επιχείρησης που εκτελεί για λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό οδικές 
μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
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Αυτοαπασχολούμενος οδηγός
Αυτοαπασχολούμενος οδηγός είναι κάθε πρόσωπο του οποίου η κύρια επαγγελματική 
δραστηριότητα είναι η εκτέλεση, με πληρωμή, οδικών μεταφορών επιβατών ή 
εμπορευμάτων με βάση σχετική επαγγελματική άδεια για την πραγματοποίηση των εν 
λόγω μεταφορών. Επίσης, ο αυτοαπασχολούμενος οδηγός πρέπει:
• Να έχει την ελευθερία να εργάζεται αυτόνομα και να μην συνδέεται με εργοδότη,
 είτε με σύμβαση εργασίας είτε με οποιαδήποτε άλλη μορφή ιεραρχικής
 εργασιακής σχέσης,
• να είναι ελεύθερος να οργανώνει τις σχετικές δραστηριότητες,
• το εισόδημά του να εξαρτάται άμεσα από τα πραγματοποιούμενα κέρδη, και
• να έχει την ελευθερία, ατομικά ή μέσω συνεργασίας με άλλους
 αυτοαπασχολούμενους οδηγούς, να έχει εμπορικές σχέσεις με διάφορους πελάτες.

Εκτελών κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών
Εκτελών κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών είναι κάθε μετακινούμενος 
εργαζόμενος ή αυτοαπασχολούμενος οδηγός που εκτελεί τέτοιες δραστηριότητες.

Θέση εργασίας
Θέση εργασίας θεωρείται:
• O τόπος όπου βρίσκεται η βασική εγκατάσταση της επιχείρησης καθώς και οι
 δευτερεύουσες εγκαταστάσεις της,
• το όχημα που χρησιμοποιεί ο εκτελών κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών
 όταν εκτελεί καθήκοντα, και
• κάθε άλλος χώρος όπου εκτελούνται δραστηριότητες που συνδέονται με τη
 διενέργεια της μεταφοράς.

Χρόνος εργασίας μετακινούμενων εργαζομένων
Ο χρόνος εργασίας των μετακινούμενων εργαζομένων είναι κάθε περίοδος από 
την έναρξη μέχρι τη λήξη της εργασίας τους, κατά την οποία βρίσκονται στη 
θέση εργασίας τους, στη διάθεση του εργοδότη και ασκούν τα καθήκοντα ή τις 
δραστηριότητές τους. 
Ειδικότερα περιλαμβάνει:
• Οδήγηση,
• φόρτωση και εκφόρτωση,
• βοήθεια των επιβατών κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους από τα οχήματα,
• καθαρισμό και τεχνική συντήρηση των οχημάτων,
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• όλες τις άλλες εργασίες που αποσκοπούν στην ασφάλεια του οχήματος, του
 φορτίου και των επιβατών ή στην εκπλήρωση των νόμιμων ή κανονιστικών
 υποχρεώσεων που συνδέονται άμεσα με τη μεταφορά (έλεγχος της φόρτωσης και
 εκφόρτωσης, διοικητικές διατυπώσεις με την αστυνομία, τα τελωνεία κ.ά.),
• τις περιόδους κατά τις οποίες ο μετακινούμενος εργαζόμενος δεν μπορεί να
 διαθέσει ελεύθερα το χρόνο του και οφείλει να βρίσκεται στη θέση εργασίας του,
 έτοιμος να αναλάβει τη συνήθη εργασία του, εκτελώντας ορισμένα καθήκοντα που
 συνδέονται με την υπηρεσία.

Χρόνος εργασίας αυτοαπασχολούμενων οδηγών
Ο χρόνος εργασίας των αυτοαπασχολούμενων οδηγών είναι η περίοδος 
από την έναρξη μέχρι τη λήξη της εργασίας κατά τη διάρκεια της οποίας ο 
αυτοαπασχολούμενος οδηγός βρίσκεται στον τόπο εργασίας του, στη διάθεση του 
πελάτη και ασκεί τα καθήκοντά του ή δραστηριότητες διαφορετικές από τις γενικές 
διοικητικές εργασίες που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη συγκεκριμένη εκτέλεση 
της μεταφοράς.

Περίοδος υποχρέωσης διαθεσιμότητας
Περίοδος υποχρέωσης διαθεσιμότητας είναι η περίοδος κατά την οποία ο 
μετακινούμενος εργαζόμενος δεν οφείλει να παραμένει στον τόπο εργασίας του, αλλά 
πρέπει να είναι διαθέσιμος ώστε να ανταποκρίνεται σε ενδεχόμενες κλήσεις για να 
οδηγήσει ή να εκτελέσει άλλη εργασία. Ειδικότερα περιλαμβάνει:
• Τις περιόδους κατά τις οποίες ο μετακινούμενος εργαζόμενος συνοδεύει όχημα
 μεταφερόμενο με οχηματαγωγό ή με τρένο,
• τις περιόδους αναμονής στα σύνορα και αυτές που οφείλονται σε απαγορεύσεις
 της κυκλοφορίας,
• το χρόνο κατά τον οποίο ο μετακινούμενος εργαζόμενος, ο οποίος οδηγεί εκ
 περιτροπής, βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού ή σε κουκέτα, ενώ το όχημα   
 κινείται.

Σημειώνεται, ότι τα διαλείμματα και ο χρόνος ανάπαυσης δεν θεωρούνται περίοδος 
υποχρέωσης διαθεσιμότητας.
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ΜΕΡΟΣ Β: ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Χρόνος εργασίας
• Ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 48 ώρες.
• Ο μέγιστος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας μπορεί να αυξηθεί μέχρι 60 ώρες,
 εφόσον ο μέσος χρόνος εργασίας του μετακινούμενου εργαζόμενου ή του
 αυτοαπασχολούμενου οδηγού σε περίοδο 4 μηνών, δεν υπερβαίνει τις 48 ώρες την
 εβδομάδα. Η περίοδος αυτή αρχίζει από την πρώτη εβδομάδα αύξησης του
 χρόνου εργασίας άνω των 48 ωρών.

Χρόνος εργασίας σε περίπτωση πολλών εργοδοτών
Ο χρόνος εργασίας σε δύο ή περισσότερους εργοδότες αποτελείται από το σύνολο 
των ωρών εργασίας στους εργοδότες αυτούς. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο 
εργοδότης οφείλει να ζητά γραπτώς από το μετακινούμενο εργαζόμενο ενημέρωση 
για το χρόνο εργασίας που εκτελεί ή εκτέλεσε σε άλλο εργοδότη και ο μετακινούμενος 
εργαζόμενος να του παρέχει τις σχετικές πληροφορίες γραπτώς.

Διαλείμματα
Μετά από 6 διαδοχικές ώρες εργασίας, ο εκτελών κινητές δραστηριότητες οδικών 
μεταφορών θα πρέπει να κάνει διάλειμμα. Ο χρόνος διαλείμματος, ο οποίος 
καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί, είναι ανάλογος με το χρόνο εργασίας και 
μπορεί να χωρίζεται σε διαλείμματα τουλάχιστον 15 λεπτών το καθένα.

 Χρόνος Εργασίας Διάλειμμα

 6-9 ώρες τουλάχιστον 30 λεπτά

 9 ώρες και άνω τουλάχιστον 45 λεπτά

Οι διατάξεις για το διάλειμμα που περιέχονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 
πρέπει να τηρούνται.

Ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση
Για την ανάπαυση των μετακινούμενων εργαζομένων εφαρμόζονται οι σχετικές 
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006 οι οποίες συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• Εντός 24 ωρών από το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ή
 εβδομαδιαίας ανάπαυσης, πρέπει να λαμβάνεται ημερήσια ανάπαυση τουλάχιστον
 11 ωρών, η οποία μπορεί να μειωθεί μέχρι και 9 ώρες, τρεις φορές την εβδομάδα.
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• Κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων εβδομάδων, ο οδηγός πρέπει να λαμβάνει
 μία περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 45 ωρών ανά εβδομάδα ή περίοδο
 ανάπαυσης 45 ωρών την μία εβδομάδα και τουλάχιστον 24 ωρών την επόμενη
 εβδομάδα. Στη δεύτερη περίπτωση, όπου λαμβάνεται μειωμένη περίοδος
 ανάπαυσης τουλάχιστον 24 ωρών, πρέπει να παρέχεται αντισταθμιστικός
 χρόνος ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας που ακολουθεί την εν
 λόγω εβδομάδα.

Νυχτερινή εργασία
Νυχτερινή εργασία θεωρείται κάθε εργασία που περιλαμβάνει χρόνο εργασίας 
(ανεξαρτήτως διάρκειας) μεταξύ των ωρών 00:00 και 04:00 π.μ. Η νυχτερινή εργασία 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 10 ώρες ανά 24ωρο.
Σ' ό,τι αφορά τη νυκτερινή εργασία, χορηγείται αποζημίωση με βάση τις συλλογικές 
συμβάσεις ή τις συμφωνίες που γίνονται μεταξύ των εργοδοτών και των εκπροσώπων 
των μετακινούμενων εργαζομένων.

Οδηγός που δεν πληροί τα κριτήρια του αυτοαπασχολούμενου οδηγού
Ο οδηγός που δεν πληροί τα κριτήρια που καθορίστηκαν για τον αυτοαπασχολούμενο 
οδηγό, έχει τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα με τον μετακινούμενο εργαζόμενο.

Πληροφόρηση και τήρηση αρχείου
Ο εργοδότης οφείλει να:

• Ενημερώνει τους μετακινούμενους εργαζόμενους για τον εσωτερικό κανονισμό
 της επιχείρησης, τις συλλογικές συμβάσεις και τις τυχόν συμφωνίες επιχείρησης,
• καταγράφει το χρόνο εργασίας τους σε αρχεία, τα οποία πρέπει να φυλάσσονται
 τουλάχιστον για δύο έτη, και
• παρέχει στους μετακινούμενους εργαζόμενους, μετά από αίτησή τους, αντίγραφο
 του αρχείου καταγραφής των ωρών εργασίας.

Η τήρηση αρχείου με το χρόνο εργασίας και η φύλαξη του για δύο έτη, θα πρέπει να 
γίνεται και από τον αυτοαπασχολούμενο οδηγό από τις 23 Μαρτίου 2009.
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ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ KAI ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
Ο Νόμος δεν εμποδίζει ευνοϊκότερους όρους εργασίας με νομοθεσία, συλλογικές 
συμβάσεις ή με άλλο τρόπο.

Παρεκκλίσεις
Οι παρεκκλίσεις από το χρόνο εργασίας και τη νυχτερινή εργασία επιτρέπονται για 
λόγους αντικειμενικούς ή τεχνικούς ή σχετικούς με την οργάνωση της εργασίας. Οι εν 
λόγω παρεκκλίσεις πρέπει να είναι αποτέλεσμα συλλογικών συμβάσεων ή συμφωνιών 
που γίνονται μεταξύ των εργοδοτών και των εκπροσώπων των μετακινούμενων 
εργαζομένων.

Διορισμός Επιθεωρητών
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να διορίσει επιθεωρητές 
για την αποτελεσματική εφαρμογή του Νόμου.

Παρεμπόδιση έργου
Όποιος εσκεμμένα παρεμποδίζει επιθεωρητή ή αστυνομικό είναι ένοχος αδικήματος 
και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 3 
μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €1.281 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αδικήματα και ποινές
Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιεσδήποτε διατάξεις του 
Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή επιτρέπει σε πρόσωπο 
που εργοδοτεί να προβαίνει σε τέτοια παράβαση, είναι ένοχος αδικήματος και σε 
περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες 
ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €3.417 ή και στις δύο αυτές ποινές.

Όταν νομικό πρόσωπο διαπράττει το αδίκημα, κάθε πρόσωπο που το αντιπροσωπεύει 
ή αξιωματούχος του ή άλλο πρόσωπο με τέτοια ιδιότητα που εξουσιοδοτεί ή 
παρακινεί ή επιτρέπει τη διάπραξη του αδικήματος, είναι, ταυτόχρονα με το νομικό 
πρόσωπο, ένοχο του αδικήματος αυτού και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται 
στις ποινές που προβλέπονται για το συγκεκριμένο αδίκημα.





Όροι Εργοδότησης 
Εργοδοτουμένων 
σε Κέντρα Αναψυχής

15
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Ο Νόμος
Ο περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 1968 
μέχρι 2009, που είναι σε ισχύ σήμερα, έχει σκοπό την προστασία των εργοδοτουμένων 
στα Κέντρα Αναψυχής.

Πεδίο Εφαρμογής
Εφαρμόζεται σε κάθε εργαζόμενο σε Κέντρο Αναψυχής, ο οποίος έχει σύμβαση 
εργασίας με τον εργοδότη, ή σε άτομο που εργάζεται υπό τέτοιες περιστάσεις από τις 
οποίες μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργαζομένου και εργοδότη. Ο Νόμος δεν 
εφαρμόζεται για πρόσωπο του οποίου η κύρια απασχόληση είναι η ψυχαγωγία των 
πελατών του κέντρου.

Κέντρο Αναψυχής
Κέντρο Αναψυχής σημαίνει εστιατόριο, ζαχαροπλαστείο, καμπαρέ, καφενείο, μουσικό 
κέντρο, μπαρ, νάιτ-κλαμπ, ποτοπωλείο, ταβέρνα, λέσχη και οποιοδήποτε άλλο μέρος 
στο οποίο καταναλώνονται ή παρασκευάζονται ποτά ή φαγητά.

Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας Κέντρων Αναψυχής και Κανονισμοί
Η Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας Κέντρων Αναψυχής ασκεί τις εξουσίες και εκτελεί τα 
καθήκοντα όπως αυτά καθορίζονται από τον Νόμο και στους δυνάμει του παρόντος 
Νόμου Κανονισμούς.

Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς με τους οποίους καθορίζει τους όρους 
εργασίας των εργοδοτουμένων (ώρες εργασίας, υπερωρίες, εβδομαδιαία ανάπαυση, 
ετήσια άδεια, άδεια ασθενείας, κ.ά.), τον τρόπο επιθεώρησης των κέντρων αναψυχής, 
τις ποινές φυλάκισης ή προστίμου για παραβάσεις των Κανονισμών.

Ο περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής 
(Όροι Υπηρεσίας Κανονισμοί του 1968 έως 2009)

• Κάθε εργοδοτούμενος, ο οποίος εργάζεται σε κέντρο αναψυχής οφείλει να   
 εφοδιαστεί, μέσω του εργοδότη του, με επαγγελματικό βιβλιάριο.
• Κανένας εργοδότης δεν απασχολεί οποιοδήποτε εργοδοτούμενο πέραν των 
 48 ωρών την εβδομάδα συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών.
• Η εργάσιμη εβδομάδα δεν αριθμεί πέραν των 6 ημερών.
• Κανένας εργοδοτούμενος δεν εργάζεται υπερωριακά πέραν των 8 ωρών   
 (συνολικά) την εβδομάδα.
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• Εργασία μετά τη συμπλήρωση του κανονικού (ημερήσιου) ωραρίου θεωρείται  
 υπερωρία και κάθε ώρα υπερωρίας πληρώνεται μία και μισή (1:1½). 
• Κάθε εργοδοτούμενος σε κέντρο αναψυχής δικαιούται τις ακόλουθες αργίες  
 επί πληρωμή:

 1. 1 Ιανουαρίου

 2. 6 Ιανουαρίου

 3. Καθαρά Δευτέρα

 4. 25 Μαρτίου

 5. 1 Απριλίου

 6. Μεγάλη Παρασκευή

 7. Κυριακή του Πάσχα

 8. Δευτέρα του Πάσχα

 9. 1 Μαίου

 10. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος

 11. 15 Αυγούστου

 12. 1 Οκτωβρίου

 13. 28 Οκτωβρίου

 14. 25 Δεκεμβρίου

 15. 26 Δεκεμβρίου

Νοείται ότι σε περίπτωση που εργοδοτούμενος κέντρου αναψυχής εργαστεί σε 
οποιαδήποτε από τις πιο πάνω αργίες, καταβάλλεται σ’ αυτόν χρηματική αποζημίωση, 
όχι μικρότερη της αναλογίας 1:2.

• Κάθε εργοδοτούμενος απολαμβάνει κάθε εβδομάδα, μία ημέρα αργίας επί
 πληρωμή.
• Όλοι οι εργοδοτούμενοι δικαιούνται ετήσιας άδειας μετ’ απολαβών   
 τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων.
• Όλοι οι εργοδοτούμενοι, με προσκόμιση πιστοποιητικού ασθενείας από ιατρό,  
 δικαιούνται άδεια ασθενείας, μετ’ απολαβών, ως ακολούθως:

 1. Εργοδοτούμενος με υπηρεσία πέραν των έξι μηνών, 15 ημέρες.

 2. Εργοδοτούμενος με υπηρεσία πέραν των τριών ετών, 28 ημέρες.
Νοείται ότι οι πρώτες τρεις ημέρες της άδειας είναι χωρίς απολαβές.

• Κάθε μισθωτή δικαιούται άδεια μητρότητας, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί  

 Προστασίας της Μητρότητας Νόμου του 1997 έως 2011.

• Η προειδοποίηση που δίνεται σε περίπτωση τερματισμού απασχόλησης είναι:

 1. Για εργοδοτούμενο με υπηρεσία μέχρι ενός έτους, 8 ημέρες.
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 2. Για εργοδοτούμενο με υπηρεσία πάνω από ένα έτος, που δεν ξεπερνά όπως  

  τα δύο έτη, 14 ημέρες.

 3. Για εργοδοτούμενο με υπηρεσία πάνω από δύο έτη, 28 ημέρες.

Τα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση που εργοδοτούμενος επιθυμεί να υποβάλει 
παραίτηση.

• Κάθε εργοδότης οφείλει να έχει αναρτημένους σε περίοπτη θέση μέσα στο

 κέντρο αναψυχής πίνακες που να αναγράφουν: α) το πρόγραμμα υπηρεσίας

 των υπαλλήλων, β) την κατανομή του δικαιώματος υπηρεσίας, και γ) την ετήσια

 άδεια των εργοδοτουμένων.

• Ο βασικός μισθός σημαίνει τον βασικό μισθό με το εκάστοτε καταβαλλόμενο  

 τιμαριθμικό επίδομα.

Δικαίωμα Υπηρεσίας
• Το δικαίωμα υπηρεσίας που ανέρχεται στο 10% χρεώνεται από τον εργοδότη

 σε κάθε λογαριασμό των πελατών. Στα κέντρα όπου παρέχονται υπηρεσίες

 ταχείας εστίασης το δικαίωμα ανέρχεται στο 7%. Από το δικαίωμα υπηρεσίας

 μπορεί να αφαιρεθεί ένα ποσοστό 5% για σπασίματα.

• Το δικαίωμα υπηρεσίας κατανέμεται ανάλογα με τις μονάδες που δικαιούται

 κάθε εργοδοτούμενος σύμφωνα με τη θέση που κατέχει στο κέντρο αναψυχής.

• Κάθε εργοδότης δύναται να συμφωνήσει με τους εργοδοτούμενους ένα

 εγγυημένο ποσό δικαιώματος υπηρεσίας το οποίο αναπροσαρμόζεται σε τακτά

 χρονικά διαστήματα.

Αποδείξεις
Κάθε εργοδότης εκδίδει αριθμημένες αποδείξεις, εις διπλούν, για οποιαδήποτε 
πληρωμή προς αυτόν.

Επιθεωρητές και Εξουσίες Επιθεωρητών
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορίζει επιθεωρητές για να 
ελέγχουν την αποτελεσματική εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων. Οι επιθεωρητές 
έχουν εξουσία να εισέρχονται σε οποιοδήποτε Κέντρο Αναψυχής, να επιθεωρούν και 
να ερευνούν, να συνοδεύονται από αστυνομικό (εφόσον κρίνεται αναγκαίο) και να 
απαιτούν από οποιοδήποτε άτομο να τους παράσχει πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
αναγκαίες για το έργο τους.
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Παραβάσεις και ποινές
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε άτομο παρεμποδίζει το έργο του επιθεωρητή ή 
αρνείται να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του επιθεωρητή, είναι ένοχος αδικήματος 
και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει 
τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ 
(€5.000) ή και τις δύο ποινές.

Αρμόδιο Δικαστήριο
Ο επιθεωρητής μπορεί να διερευνήσει παράπονο από εργοδοτούμενο σε κέντρο 
αναψυχής και αν επιτευχθεί διευθέτηση της διαφοράς, συντάσσεται πρακτικό 
διευθέτησης που υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Σε αντίθετη περίπτωση, αν 
δηλαδή δεν επιτευχθεί διευθέτηση της διαφοράς, συντάσσεται πρακτικό το οποίο 
κοινοποιείται και στα δύο μέρη και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενώπιον του 
Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών, αν ένα από τα δύο εμπλεκόμενα μέρη επιθυμεί να 
προσφύγει σ’ αυτό.





Θέσπιση Γενικού Πλαισίου 
Ενημέρωσης και Διαβούλευσης 
των Εργοδοτουμένων
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Ο Νόμος
Ο περί της Θέσπισης Γενικού Πλαισίου Ενημέρωσης και Διαβούλευσης των 
Εργοδοτουμένων Νόμος τέθηκε σε ισχύ το 2005 και σκοπός του είναι η διασφάλιση 
του δικαιώματος ενημέρωσης και διαβούλευσης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις 
που απασχολούν τουλάχιστον 30 εργοδοτουμένους.

«Διαβούλευση» σημαίνει την ανταλλαγή απόψεων και την καθιέρωση διαλόγου 
μεταξύ των εκπροσώπων των εργοδοτουμένων και του εργοδότη.

«Ενημέρωση» σημαίνει τη διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους 
εκπροσώπους των εργοδοτουμένων προκειμένου να λαμβάνουν γνώση του εκάστοτε 
θέματος ώστε να είναι σε θέση να το εξετάζουν.

Πεδίο Εφαρμογής
Ο Νόμος εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 30 
εργοδοτουμένους και αφορά δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν 
οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα ή όχι.

Ο Νόμος δεν θίγει τις ειδικές διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης του περί 
Ομαδικών Απολύσεων Νόμου του 2001 και του περί της Διατήρησης και Διασφάλισης 
των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, 
Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων Νόμου του 2003, καθώς 
και τις ειδικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τον περί της Σύστασης 
Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων Νόμο του 2010.

Η εφαρμογή του Νόμου δεν μπορεί να αποτελέσει αιτιολογία για αναίρεση 
υφιστάμενων δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων.

Καθορισμός κατώτατου αριθμού εργοδοτουμένων
Ο κατώτατος αριθμός εργοδοτουμένων που απασχολούνται από την επιχείρηση 
καθορίζεται με βάση τον μέσο αριθμό εργοδοτουμένων, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου ή αορίστου χρόνου ή με μερική απασχόληση, που έχουν απασχοληθεί στην 
επιχείρηση τα δύο τελευταία χρόνια. Συμβάσεις εργασίας εργοδοτουμένων ορισμένου 
χρόνου που έληξαν ή συμβάσεις μερικώς απασχολουμένων, ανάγονται σε πλήρη 
ετήσια απασχόληση όσον αφορά τον υπολογισμό του αριθμού των εργοδοτουμένων 
της επιχείρησης.
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Περιεχόμενο ενημέρωσης και διαβούλευσης
Η ενημέρωση και η διαβούλευση καλύπτουν:

(α) Την ενημέρωση σχετικά με την πρόσφατη και την πιθανή εξέλιξη των
 δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης,
(β) την ενημέρωση και τη διαβούλευση σχετικά με την κατάσταση, τη διάρθρωση
 και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης μέσα στην επιχείρηση, καθώς και
 τα μέτρα πρόληψης που ενδεχομένως προβλέπονται σε περίπτωση ιδίως που η
 απασχόληση απειλείται,
(γ) την ενημέρωση και τη διαβούλευση σχετικά με αποφάσεις που μπορούν να
 επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις
 εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων και της μεταβίβασης
 επιχειρήσεων.

Χρόνος, τρόπος και περιεχόμενο ενημέρωσης 
και διαβούλευσης
Η ενημέρωση πραγματοποιείται κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και περιεχόμενο, 
ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων να προβαίνουν στη δέουσα 
εξέταση και να προετοιμάζονται, ενδεχομένως, για διαβούλευση.

Η διαβούλευση πραγματοποιείται:

(α) Κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και περιεχόμενο,
(β) στο ενδεδειγμένο επίπεδο διεύθυνσης και εκπροσώπησης, ανάλογα με το θέμα
 που συζητείται,
(γ) βάσει των σχετικών πληροφοριών που παρέχει ο εργοδότης, σύμφωνα με
 την ερμηνεία του όρου «ενημέρωση», και της γνώμης που έχουν δικαίωμα να
 διατυπώσουν οι εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων,
(δ) κατά τρόπο ώστε οι εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων να μπορούν να
 συναντήσουν τον εργοδότη και να λαμβάνουν αιτιολογημένη απάντηση στη
 γνώμη που ενδεχομένων διατύπωσαν,
(ε) προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά τις αποφάσεις που
 εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του εργοδότη, και που μπορούν να επιφέρουν
 ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας,
 συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων και της μεταβίβασης
 επιχειρήσεων.

Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι η ενημέρωση και διαβούλευση 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, προτού καταλήξει σε 
οποιεσδήποτε αποφάσεις που επηρεάζουν τους εργοδοτουμένους.
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Ενημέρωση και διαβούλευση βάσει συμφωνίας
Οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν, στο κατάλληλο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου 
του επιπέδου της επιχείρησης, να καθορίζουν ελεύθερα και οποτεδήποτε, μέσω 
συμφωνίας, τις πρακτικές λεπτομέρειες ενημέρωσης και διαβούλευσης των 
εργοδοτουμένων.

Οι πρακτικές λεπτομέρειες των συμφωνιών πρέπει να εξασφαλίζουν την 
αποτελεσματικότητα της ενημέρωσης και διαβούλευσης και να διασφαλίζουν ότι 
ο εργοδότης και οι εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων θα εργάζονται με πνεύμα 
συνεργασίας, σεβόμενοι τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, και 
λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα συμφέροντα της επιχείρησης όσο και εκείνα των 
εργοδοτουμένων.

Οι συμφωνίες θα πρέπει να περιορίζουν στο ελάχιστο δυνατόν τις επιβαρύνσεις που 
επιβάλλονται στις επιχειρήσεις εξασφαλίζοντας παράλληλα την πραγματοποίηση των 
δικαιωμάτων των εργοδοτουμένων σε ενημέρωση και διαβούλευση.

Εμπιστευτικές πληροφορίες
Οι εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων και οι εμπειρογνώμονες που ενδεχομένως 
τους επικουρούν, στο πλαίσιο της διαδικασίας ενημέρωσης και διαβούλευσης, δεν 
επιτρέπεται να αποκαλύπτουν στους εργοδοτουμένους ή σε τρίτους, πληροφορίες 
που τους ανακοινώθηκαν ρητά ως εμπιστευτικές χάριν προστασίας των νόμιμων 
συμφερόντων της επιχείρησης. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται 
οπουδήποτε και αν ευρίσκονται, ακόμη και μετά τη λήξη της θητείας τους.

Οι εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων και τα άτομα που ενδεχομένως τους επικουρούν 
μπορούν να διαβιβάζουν εμπιστευτικές πληροφορίες στους εργοδοτουμένους ή σε 
τρίτους, οι οποίοι δεσμεύονται από το απόρρητο.

Ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να ανακοινώσει πληροφορίες ή να προβεί σε 
διαβουλεύσεις για θέματα που:

(α) Η φύση τους είναι τέτοια, ώστε σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια, θα εμπόδιζαν
 σοβαρά τη λειτουργία της επιχείρησης ή θα την έθιγαν,
(β) χαρακτηρίζονται απόρρητα από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως το τραπεζικό, το
 δικηγορικό απόρρητο, θέματα εθνικής ασφαλείας ή ευρεσιτεχνίας.

Ο εργοδότης δεν υποχρεούται παρά μόνο ύστερα από διάταγμα του δικαστηρίου:

(α) Να πληροφορεί τους εκπροσώπους των εργοδοτουμένων επί θεμάτων που   
 θεωρούνται από το Νόμο ως απόρρητα,
(β) να άρει την υποχρέωση εμπιστευτικότητας που επιβάλλεται από το Νόμο.
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Προστασία και διευκολύνσεις των εκπροσώπων 
των εργοδοτουμένων
Οι εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων απολαμβάνουν, κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους που απορρέουν από τον Νόμο, επαρκή προστασία και εγγυήσεις και 
δεν υφίστανται δυσμενείς επιπτώσεις από τον εργοδότη εξαιτίας των δραστηριοτήτων 
τους ως εκπρόσωποι των εργοδοτουμένων με σκοπό να μπορούν να εκτελούν 
απερίσπαστοι τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.

Αρμόδιο Δικαστήριο
Αρμόδιο Δικαστήριο προς επίλυση οποιασδήποτε αστικής φύσεως διαφοράς 
προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι το Δικαστήριο 
Εργατικών Διαφορών.

Κυρώσεις
Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδικήματος και, 
σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 
€3.417. Αν το αδίκημα διαπράττεται από νομικό πρόσωπο ή οργανισμό, ένοχοι θα 
είναι τόσο ο διευθύνων σύμβουλος, ο πρόεδρος, ο διευθυντής, ο γραμματέας ή άλλος 
παρόμοιος αξιωματούχος του νομικού προσώπου ή οργανισμού, εφόσον αποδειχθεί 
ότι το αδίκημα έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, σύμπραξη ή ανοχή του, και θα 
τιμωρείται ως φυσικό πρόσωπο, όσο και το νομικό πρόσωπο ή ο οργανισμός, που θα 
τιμωρείται μόνο με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €8.543.





17
Αναγνώριση 
της Συνδικαλιστικής 
Οργάνωσης
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Σκοπός του Νόμου
Ο περί της Αναγνώρισης της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης και του Δικαιώματος 
Παροχής Συνδικαλιστικών Διευκολύνσεων για Σκοπούς Αναγνώρισης Νόμος του 2012 
δίδει το δικαίωμα σε εγγεγραμμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις να υποβάλουν στο 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αίτηση για έκδοση Διατάγματος 
Αναγνώρισης σε επιχειρήσεις όπου ο εργοδότης δεν τις αναγνωρίζει, για σκοπούς 
διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση έκδοσης τέτοιου Διατάγματος, υποχρεώνεται ο 
εργοδότης να αναγνωρίσει τη συντεχνία για σκοπούς διαπραγμάτευσης των όρων 
απασχόλησης των υπαλλήλων του συμπεριλαμβανομένης και της διαπραγμάτευσης 
με σκοπό τη σύναψη συλλογικής σύμβασης. 

Νομοθετικές Ρυθμίσεις στο Εθελοντικό Σύστημα  
Εργασιακών Σχέσεων
Το Κυπριακό Σύστημα Εργασιακών Σχέσεων βασίζεται στις αρχές της τριμερούς 
συνεργασίας και της ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης, μέσα από τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

Παρόλο που ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων αποτελεί εθελοντική συμφωνία, χωρίς 
καμία νομική βάση, αυτός τυγχάνει ευρύτατης αποδοχής και εφαρμόζεται στην Κύπρο, 
για δεκαετίες, λόγω του αμοιβαίου σεβασμού που επιδεικνύεται στην εφαρμογή του 
από τις εμπλεκόμενες εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

Με τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες που εισάγονται στον Νόμο 55(Ι)/2012, γίνεται 
μια αναγκαία προσθήκη, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εθελοντικές ρυθμίσεις του 
υφιστάμενου συστήματος θα συνεχίσουν να τυγχάνουν ευρείας αποδοχής και 
αμοιβαίας αναγνώρισης. Με τη διασφάλιση ότι το δικαίωμα της οργάνωσης και το 
δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης θα συνεχίσουν να αποτελούν τις βασικές 
αξίες πάνω στις οποίες το σύστημα λειτουργεί, επαναβεβαιώνεται η έμφαση που 
διαχρονικά δίδεται στην εμπέδωση του διαλόγου και της επικοινωνίας μεταξύ του 
εργοδότη και των εργαζομένων στην επιχείρηση.

Ποιους καλύπτει
Καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 30 εργαζόμενους.

Πότε μπορεί να εφαρμοστεί
Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε περιπτώσεις που ο εργοδότης αρνείται να 
αναγνωρίσει συντεχνία (ή συντεχνίες) για σκοπούς διαπραγμάτευσης για τη σύναψη 
συλλογικής σύμβασης.
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Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που ο εργοδότης καλόπιστα προσέρχεται σε 
διαπραγματεύσεις με τις συντεχνίες, δεν υπάρχει λόγος να υποβληθεί αίτηση 
για αναγνώριση, αφού ήδη ο εργοδότης έχει αναγνωρίσει τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και αποδέχεται να διαπραγματευτεί στο πλαίσιο του Κώδικα 
Βιομηχανικών Σχέσεων.

Αίτηση για αναγνώριση
Αίτηση για αναγνώριση μπορεί να γίνει από συντεχνία, νοουμένου ότι είναι 
εγγεγραμμένη στον Έφορο Συντεχνιών, στην περίπτωση που ο εργοδότης έχει 
αρνηθεί να την αναγνωρίσει για σκοπούς διαπραγμάτευσης. Αίτηση για αναγνώριση 
σε συγκεκριμένη επιχείρηση μπορεί να υποβάλουν περισσότερες από μία 
εγγεγραμμένες συντεχνίες, οι οποίες εάν συμφωνήσουν μπορούν να συνενώσουν τις 
αιτήσεις τους έτσι ώστε να αξιολογηθούν ως μία. 

Αίτηση για αναγνώριση μπορεί να γίνει αποδεκτή εφόσον πληρούνται 
όλα τα πιο κάτω:

(α) Διευκρινίζεται η διαπραγματευτική μονάδα για την οποία γίνεται η αίτηση. 
(β) Ο εργοδότης απασχολεί τουλάχιστον 30 εργοδοτούμενους, κατά μέσο
 όρο, κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την ημερομηνία της αίτησης
 (εργοδοτουμένοι ορισμένου χρόνου με απασχόληση συνολικής διάρκειας έξι
 τουλάχιστον μηνών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για
 αναγνώριση και εργοδοτουμένοι μερικής απασχόλησης, οι οποίοι δεν
 εργάζονται ευκαιριακά (ευκαιριακή απασχόληση σημαίνει τον εργοδοτούμενο
 του οποίου η απασχόληση στον ίδιο εργοδότη, δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8)
 εβδομάδες, ανά ημερολογιακό έτος, με μέγιστη συνεχή διάρκεια, ανά
 περίπτωση, τρεις (3) εβδομάδες, ή με συνολική διάρκεια συνεχόμενης
 απασχόλησης που δεν υπερβαίνει τις πέντε (5) ώρες την εβδομάδα)
 προσμετρούνται το ίδιο με τους εργοδοτουμένους με πλήρη απασχόληση). 
(γ) Τουλάχιστον το 25% των εργοδοτουμένων που απασχολούνται στην
 επιχείρηση κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης είναι ήδη μέλη της
 αιτούσας συντεχνία., 
(δ) Δεν εκκρεμεί διαδικασία μεσολάβησης ενώπιον του Τμήματος Εργασιακών
 Σχέσεων, σύμφωνα με τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, με θέμα το δικαίωμα
 της οργάνωσης ή αναγνώρισης συνδικαλιστικής οργάνωσης.

(Όταν υποβληθούν πέραν της μίας αίτησης για την ίδια διαπραγματευτική μονάδα, 
και δεν επιτευχθεί η συνένωση αιτήσεων, τότε ο Έφορος Συντεχνιών εφαρμόζει τη 
διαδικασία ιεραρχικά, με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους.)
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Προκαταρκτική εξέταση αίτησης
Γίνεται προκαταρκτική εξέταση της αίτησης για να διαφανεί κατά πόσον πληρούνται 
τα κριτήρια αποδοχής αιτήσεων, όπως αυτά περιγράφονται πιο πάνω. Η εν λόγω 
εξέταση γίνεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που 
λαμβάνεται η αίτηση. Μόλις ολοκληρωθεί η προκαταρκτική εξέταση της αίτησης, 
ο Έφορος Συντεχνιών πληροφορεί ανάλογα τον/τους αιτητή/ες για το αποτέλεσμα της 
προκαταρκτικής εξέτασης.

Αν το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής εξέτασης είναι θετικό, τότε αποστέλλεται 
επιστολή προς τον εργοδότη με την οποία του κοινοποιείται αντίγραφο της αίτησης. 
Η επιστολή αυτή κοινοποιείται και στην αιτούσα/αιτούσες συντεχνία/συντεχνίες. 
Με την πράξη αυτή θεωρείται ότι η αίτηση έχει προκαταρκτικά γίνει αποδεκτή.

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση, με τη λήψη της κοινοποιηθείσας από τον Έφορο 
αίτησης της συντεχνίας να αποστείλει εντός πέντε (5) ημερών, ονομαστικό κατάλογο 
στον οποίο να καταγράφεται όλο το προσωπικό που απασχόλησε (κάτω από 
οποιοδήποτε καθεστώς) κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης. (τα στοιχεία που αποστέλλονται πρέπει απαραίτητα να 
περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αρ. ταυτότητας ή διαβατηρίου και 
στοιχεία για το καθεστώς (είδος) απασχόλησης (δηλαδή πλήρη απασχόληση, μερική 
κ.ο.κ) 

Αν ο εργοδότης δεν συμφωνεί ως προς το κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια 
αποδοχής της αίτησης για αναγνώριση, τότε εντός περιόδου δέκα (10) ημερών από 
την ημερομηνία αποστολής σε αυτόν της σχετικής αίτησης για αναγνώριση, δικαιούται 
να υποβάλει ένσταση. 

Η ένσταση πρέπει να επεξηγεί επακριβώς τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται 
καθώς και τα δεδομένα και τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίζεται. Για την εξέταση 
της ένστασης, ο Έφορος καλεί την συντεχνία και τον εργοδότη σε κοινές ή κατ’ ιδίαν 
συναντήσεις στο γραφείο του προκειμένου να εξεταστούν οι λόγοι για τους οποίους 
ο εργοδότης ενίσταται. Η επίσημη τελική απόφαση για αποδοχή (ή μη αποδοχή) 
της αίτησης εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της 
ένστασης. 

Σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκε ένσταση τότε η επίσημη αποδοχή (ή μη 
αποδοχή) της αίτησης γίνεται δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την αποστολή της αίτησης 
στον εργοδότη. Η απόφαση κοινοποιείται γραπτώς και προς τις δυο πλευρές, με 
αιτιολογημένη απάντηση, κατά πόσο η αίτηση γίνεται αποδεκτή, ή όχι.
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Πώς επηρεάζει μελλοντικές ενέργειες ή μη αποδοχή αίτησης 
Σε περιπτώσεις που κριθεί ότι τα κριτήρια αποδοχής της αίτησης δεν ικανοποιούνται, 
ή σε περιπτώσεις που η ένσταση του εργοδότη γίνεται αποδεκτή, δεν είναι δυνατή 
η υποβολή νέας αίτησης για αναγνώριση από την ίδια συντεχνία για την ίδια 
διαπραγματευτική μονάδα προτού παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία απόρριψης της τελευταίας αίτησης.

Ενέργειες που ακολουθούν την αποδοχή της αίτησης 
για αναγνώριση
Με την αποδοχή της αίτησης ο Έφορος ενημερώνει γραπτώς τις ενδιαφερόμενες 
πλευρές, για την απόφασή του και γνωστοποιεί την πρόθεσή του να διεξαγάγει 
μυστική ψηφοφορία στη μονάδα για την οποία έγινε η αίτηση. Σκοπός της 
ψηφοφορίας είναι να διαφανεί κατά πόσον το προσωπικό θέλει να εκπροσωπείται από 
την αιτούσα συντεχνία/συντεχνίες για σκοπούς συλλογικής διαπραγμάτευσης.

Ο Έφορος γνωστοποιεί στα δύο μέρη κατά πόσον η μυστική ψηφοφορία θα γίνει 
υπό την επίβλεψη του ιδίου, ή λειτουργού που εξουσιοδοτεί γραπτώς για το σκοπό 
αυτό, την ημερομηνία, την ώρα, το χώρο διεξαγωγής της μυστικής ψηφοφορίας όπως 
επίσης και τον κατάλογο με τα ονόματα των εργοδοτουμένων της διαπραγματευτικής 
μονάδας που δικαιούνται να ψηφίσουν. Η διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας 
πρέπει υποχρεωτικά να γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της 
προαναφερόμενης επιστολής του Εφόρου.

Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις που πέραν του 50% των εργοδοτουμένων στην 
διαπραγματευτική μονάδα είναι ήδη μέλη της αιτούσας συντεχνίας, ο Έφορος 
μπορεί να εκδίδει Διάταγμα Αναγνώρισης χωρίς την ανάγκη διεξαγωγής μυστικής 
ψηφοφορίας και κοινοποιεί την απόφασή του και στις δύο πλευρές.

Πρόσβαση στη μονάδα για σκοπούς υποστήριξης της αίτησης
Με την έκδοση της ειδοποίησης προς τις δύο πλευρές για την πρόθεση του Εφόρου 
για διενέργεια μυστικής ψηφοφορίας, η αιτούσα συντεχνία δικαιούται να οργανώνει 
συγκεντρώσεις στους χώρους της μονάδας για την οποία υποβλήθηκε η αίτηση. 

Νοουμένου ότι οι συγκεντρώσεις θα διεξαχθούν στο χώρο εργασίας, οι λεπτομέρειες 
διεξαγωγής των συγκεντρώσεων πρέπει να συμφωνηθούν μεταξύ των δύο πλευρών, ή 
μπορούν να καθοριστούν από τον Έφορο, εάν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν 
προκύψει σχετική συμφωνία. 
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Η αιτούσα συντεχνία οφείλει να ενημερώνει τον εργοδότη για τα ονόματα των 
συνδικαλιστικών εκπροσώπων που θα επισκέπτονται τους χώρους εργασίας και 
ο εργοδότης θα πρέπει να είναι ενήμερος για την ακριβή ημερομηνία και την ώρα 
διεξαγωγής οποιασδήποτε συγκέντρωσης στο χώρο εργασίας, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η παραχώρηση των αναγκαίων διευκολύνσεων. Σε περίπτωση που κρίνεται 
αναγκαίο από τη συντεχνία η διαδικασία ενημέρωσης του εργοδότη μπορεί να γίνεται 
μέσω του Εφόρου. 

Τονίζεται ότι η διεξαγωγή των συγκεντρώσεων δεν θα παρακωλύει την εύρυθμη 
λειτουργία της επιχείρησης.

Μυστική Ψηφοφορία
Η μυστική ψηφοφορία διεξάγεται υπό την εποπτεία του Εφόρου ή εξουσιοδοτημένου 
Λειτουργού, κατά την καθορισμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο. Για τη διεξαγωγή 
της ψηφοφορίας παραδίδεται σφραγισμένο από τον Έφορο ψηφοδέλτιο στον κάθε 
δικαιούχο εργαζόμενο με βάση τον κατάλογο των εργοδοτουμένων που δικαιούνται 
να ψηφίσουν. 

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της μυστικής ψηφοφορίας, δεν επιτρέπεται στον 
εργοδότη ή εκπρόσωπό του να παρευρίσκονται στον καθορισμένο χώρο. 

Πότε επιτυγχάνεται αναγνώριση μετά την μυστική ψηφοφορία
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, δύο εκπρόσωποι της αιτούσας 
συντεχνίας και δύο εκπρόσωποι του εργοδότη μπορούν να εισέλθουν στο χώρο 
στον οποίο βρίσκεται η κάλπη. Ο Έφορος ή ο εκπρόσωπός του ανοίγει την κάλπη και 
προβαίνει σε καταμέτρηση των ψήφων. 

Αν το ποσοστό αυτών που ψήφισαν υπέρ της αναγνώρισης είναι μεγαλύτερο από: 

(α) το 50% των όσων έλαβαν μέρος στην ψηφοφορία, και
(β) ο αριθμός αυτός αποτελεί τουλάχιστον το 40% του συνολικού αριθμού των
 εργοδοτουμένων που είχαν δικαίωμα ψήφου,

τότε ο Έφορος εκδίδει Διάταγμα Αναγνώρισης.

Αρνητικό αποτέλεσμα μυστικής ψηφοφορίας 
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι αρνητικό επειδή δεν έχουν 
συγκεντρωθεί τα ποσοστά που αναφέρονται πιο πάνω, ο Έφορος ενημερώνει γραπτώς 
τις δύο πλευρές. 
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Καμία αίτηση για αναγνώριση στη συγκεκριμένη διαπραγματευτική μονάδα δεν 
θα γίνεται αποδεκτή για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής της 
ψηφοφορίας. 

Ανεξάρτητα, από τον χρονικό περιορισμό για υποβολή νέας αίτησης για αναγνώριση, 
εάν η συντεχνία υποβάλει αίτηση μέσα σε αυτή την περίοδο επειδή έχει ήδη 
οργανώσει στις τάξεις της ποσοστό πέραν του 50% των εργοδοτουμένων, τότε η 
αίτηση γίνεται αποδεκτή και ο Έφορος, αφού αξιολογήσει τα στοιχεία της, μπορεί να 
εκδώσει άμεσα Διάταγμα Αναγνώρισης.

Αν από την εξέταση της νέας αίτησης, ο Έφορος αποφανθεί ότι η αιτούσα συντεχνία 
δεν έχει οργανώσει το απαιτούμενο ποσοστό μελών, τότε η αίτηση θα απορρίπτεται 
και καμία νέα αίτηση δεν θα μπορεί να υποβάλλεται προτού παρέλθει το χρονικό 
περιθώριο των δύο (2) ετών που είχε ήδη επιβληθεί.

Αποτέλεσμα της Έκδοσης Διατάγματος Αναγνώρισης
Με την έκδοση Διατάγματος Αναγνώρισης ο επηρεαζόμενος εργοδότης έχει 
υποχρέωση να προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες που θα διασφαλίσουν την πλήρη 
εφαρμογή του Διατάγματος. Συγκεκριμένα, ο εργοδότης θα πρέπει:

(α) να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, αν αυτοί το ζητήσουν  
 (κάτι που κατ' επέκταση διασφαλίζει ότι ο εργοδότης έχει αναγνωρίσει την
 συντεχνία για σκοπούς διαπραγμάτευσης)
(β) με την υποβολή αιτημάτων από την αναγνωρισμένη συντεχνία, με σκοπό
 την σύναψη συλλογικής σύμβασης, να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις και να
 διαπραγματευτεί καλόπιστα (στο πλαίσιο των προνοιών του Κώδικα
 Βιομηχανικών Σχέσεων).

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση διαπραγμάτευσης με σκοπό τη σύναψη συλλογικής 
σύμβασης δεν σημαίνει και υποχρέωση υπογραφής συλλογικής σύμβασης. Όπως 
αναφέρεται πιο πάνω, από τη στιγμή που έχει τεθεί σε εφαρμογή το Διάταγμα 
Αναγνώρισης και ο εργοδότης το εφαρμόσει, ακολουθούνται οι πρόνοιες και οι 
διαδικασίες που προβλέπονται στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.
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Εργοδότης αρνείται να προσέλθει σε Διαπραγματεύσεις
Σε περίπτωση που εργοδότης μετά από την έκδοση διατάγματος αρνείται να 
προσέλθει σε διαπραγματεύσεις, ή αρνείται να διαπραγματευτεί καλόπιστα, ή αρνείται 
να συναντηθεί με τους αναγνωρισμένους εκπροσώπους των εργαζομένων, τότε η 
επηρεαζόμενη συντεχνία έχει δικαίωμα:

(α)  να υποβάλει παράπονο στον Έφορο, ή

(β)  να αποταθεί στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και να υποβάλει αίτηση για
 μεσολάβηση σε εργατική διαφορά.

Σε περίπτωση που η Συντεχνία προχωρήσει με την επιλογή της μεσολάβησης στο 
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, τότε για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρίσκεται σε 
εξέλιξη η διαδικασία αυτή, η Συντεχνία δεν μπορεί να υποβάλει παράπονο προς τον 
Έφορο.

Εφαρμογή του Νόμου
Αρμόδιος για την εφαρμογή του Νόμου είναι ο Έφορος Συντεχνιών. Για σκοπούς 
εφαρμογής του Νόμου, ο Έφορος μπορεί, μεταξύ άλλων, να διερευνά στοιχεία, να 
διεξαγάγει ελέγχους και να λαμβάνει τεκμήρια για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος 
Νόμου. Η παρεμπόδιση του Εφόρου Συντεχνιών αποτελεί ποινικό αδίκημα το οποίο 
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις (3) μήνες, ή με χρηματική ποινή μέχρι και 
πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000), ή και με τις δύο ποινές.

Αδικήματα, Ποινές και Διάταγμα Συμμόρφωσης
Με βάση τον Νόμο αδικήματα που υπόκεινται σε χρηματική ποινή μέχρι πέντε 
χιλιάδες ευρώ (€5.000) είναι τα πιο κάτω:

(α)  Η άρνηση αναγνώρισης συντεχνίας μετά την έκδοση Διατάγματος
  Αναγνώρισης.

(β)   Η άρνηση ή η παρακώλυση διεξαγωγής διαπραγματεύσεων για τη σύναψη
  συλλογικής σύμβασης με την αναγνωρισμένη συντεχνία μετά την έκδοση
  Διατάγματος Αναγνώρισης. 

(γ)  Η παρακώλυση των εκπροσώπων των εργοδοτουμένων κατά την ενάσκηση
  των καθηκόντων τους.

(δ)  Η στέρηση του δικαιώματος πρόσβασης των εκπροσώπων των εργαζομένων
  σε διαδικασία αναγνώρισης.

(ε)   Η παρακώλυση των εκπροσώπων των εργαζομένων να έχουν πρόσβαση   
  στους εργοδοτούμενους. 
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(στ) Οι ενέργειες που σκοπό έχουν να εκφοβίσουν ή να επηρεάσουν την
  ελεύθερη βούληση των εργοδοτουμένων κατά τη διαδικασία αναγνώρισης.

(ζ)   Η μονομερής αλλαγή των όρων εργοδότησης των εργοδοτουμένων της
  επιχείρησης, εκτός αυτών που προκύπτουν από υφιστάμενες προσωπικές
  συμφωνίες ή την πρακτική της επιχείρησης ή τη νομοθεσία,

Πέραν των αδικημάτων που αναφέρονται πιο πάνω, το Δικαστήριο έχει την εξουσία 
όπως κατά την επιβολή ποινής μπορεί επιπρόσθετα από αυτή να εκδώσει Διάταγμα 
διατάσσοντας το πρόσωπο να συμμορφωθεί με τον παρόντα Νόμο μέσα σε τέτοια 
χρονική περίοδο, όπως μπορεί να καθορίζεται στο Διάταγμα. Σε περίπτωση που η 
παράβαση συνεχίζεται μετά τη λήξη της περιόδου που καθορίστηκε στο Διάταγμα 
τότε ο παραβάτης θα τιμωρείται για κάθε μέρα που η παράβαση αυτή συνεχίζεται 
με χρηματική ποινή η οποία ανέρχεται μέχρι και πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε 
φυλάκιση μέχρι και ενός (1) μηνός ή και στις δύο ποινές μαζί. 
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