
O Περί Τερµατισµού Απασχολήσεως Nόµος 

O Nόµος αυτός έγινε το 1967 και ο σκοπός του είναι να ρυθµίζει όλα τα θέµατα που αφορούν την 

απόλυση εργοδοτουµένου που γίνεται µε πρωτοβουλία του εργοδότη. Οι βασικές του πρόνοιες αφορούν 

τους λόγους για τους οποίους µια απόλυση θεωρείται δικαιολογηµένη, την περίοδο προειδοποίησης που 

πρέπει να δώσει ο εργοδότης, τους λόγους για τους οποίους ένας εργοδοτουµένος θεωρείται πλεονάζον 

προσωπικό και το ποσό των αποζηµιώσεων και του πλεονασµού που δικαιούται ο εργοδοτούµενος. 

ΑΠOΛYΣH ∆IKAIOΛOΓHMENH ΠOY ∆EN ΠAIPNEI AΠOZHMIΩΣH O AΠOΛYΘENTAΣ 

α) Όταν ο εργοδοτούµενος δεν εκτελεί ικανοποιητικά την εργασία του, εκτός και αν αυτό οφείλεται σε 

προσωρινή ανικανότητα λόγω ασθένειας ή τοκετού. 

β) Όταν ο εργοδοτούµενος απολύθηκε ως πλεονάζον προσωπικό. 

γ) Όταν η απόλυση οφείλεται σε ανώτερη βία, πολεµική ενέργεια, πολιτική εξέγερση, θεοµηνία ή 

πυρκαγιά που δεν οφείλεται σε αµέλεια ή θεληµατική ενέργεια του εργοδότη. 

δ) Όταν η απόλυση γίνεται µε τη λήξη σύµβασης τακτής περιόδου ή λόγω αφυπηρέτησης του 

εργοδοτούµενου. 

ε) Λόγω κακής διαγωγής του εργοδοτουµένου. 

στ) Λόγω σοβαρού παραπτώµατος από τον εργοδοτούµενο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, λόγω 

διάπραξης ποινικού αδικήµατος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, λόγω απρεπούς διαγωγής και 

λόγω σοβαρής και επαναλαµβανόµενης παράβασης ή παραγνώρισης των κανονισµών εργασίας. 

ΠPOEI∆OΠOIHΣH 

H προειδοποίηση που δικαιούται ο εργοδοτούµενος όταν πρόκειται να απολυθεί είναι ανάλογα µε την 

υπηρεσία του στον ίδιο εργοδότη: 

α) Από 6 µήνες µέχρι 1 χρόνο υπηρεσία: 1 εβδοµάδα 

β) Από 1 χρόνο µέχρι 2 χρόνια υπηρεσία: 2 εβδοµάδες 

γ) Από 2 χρόνια µέχρι 3 χρόνια υπηρεσία: 4 εβδοµάδες 

δ) Από 3 χρόνια µέχρι 4 χρόνια υπηρεσία: 5 εβδοµάδες 

ε) Από 4 χρόνια µέχρι 5 χρόνια υπηρεσία: 6 εβδοµάδες 

στ) Από 5 χρόνια µέχρι 6 χρόνια υπηρεσία: 7 εβδοµάδες 

ζ) Από 6 χρόνια και πάνω: 8 εβδοµάδες 

ΠΛEONAΣMOΣ 

Ένας εργοδοτούµενος θεωρείται ότι απολύθηκε λόγω πλεονασµού όταν υπάρχουν οι πιο κάτω λόγοι: 

α) όταν κλείσει η επιχείρηση στην οποία εργοδοτείται, 

β) όταν κλείσει η επιχείρηση στον τόπο που εργοδοτείτο ο εργοδοτούµενος εκτός και αν είναι λογικό να 

αναµένεται ότι ο εργοδοτούµενος θα απασχοληθεί στο νέο τόπο που λειτουργεί η επιχείρηση, 



γ) για τους πιο κάτω ειδικούς λόγους: 

    i) εκσυγχρονισµός, µηχανοποίηση ή αλλαγή στις µεθόδους παραγωγής ή οργάνωσης της επιχείρησης 

που έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση του εργατικού δυναµικού, 

    ii) αλλαγή στα προϊόντα ή στις µεθόδους παραγωγής ή στις αναγκαίες ειδικότητες των 

εργοδοτουµένων, 

    iii) κατάργηση τµηµάτων, 

    iv) δυσκολίες στην τοποθέτηση προϊόντων στην αγορά ή πιστωτικών δυσκολιών. 

    v) έλλειψη παραγγελιών ή πρώτων υλών, 

    vi) έλλειψη µέσων παραγωγής, 

    vii) περιορισµός του όγκου της εργασίας ή της επιχείρησης. 

ΠOΣO ΠΛHPΩMHΣ ΛOΓΩ ΠΛEONAΣMOY ΠOY ∆IKAIOYTAI O AΠOΛYΘENTAΣ 

Σε περίπτωση που κάποιος εργοδοτούµενος απολυθεί λόγω πλεονασµού, δικαιούται πληρωµή λόγω 

πλεονασµού που υπολογίζεται όπως πιο κάτω:- 

α) Για τα πρώτα 4 χρόνια, 2 εβδοµάδες για κάθε χρόνο (4X2=8) 

β) Από τα 4 χρόνια µέχρι τα 10 χρόνια 2 1/2 εβδοµάδες για κάθε χρόνο (6X2 1/2=15) 

γ) Από τα 10 χρόνια µέχρι τα 15 χρόνια 3 εβδοµάδες για κάθε χρόνο (5X3=15) 

δ) από τα 15 χρόνια µέχρι τα 20 χρόνια 3 1/2 εβδοµάδες για κάθε χρόνο (5X3 1/2=17 1/2) 

ε) Από τα 20 χρόνια µετά τα 25 χρόνια 4 εβδοµάδες για κάθε χρόνο (5X4=20) 

Για τον υπολογισµό του εβδοµαδιαίου µισθού λαµβάνεται υπόψη ο τελευταίος ακαθάριστος µισθός µε 

ανώτατο όριο το τετραπλάσιο του εβδοµαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. 

ΠOΣO AΠOZHMIΩΣEΩN ΠOY ∆IKAIOYTAI O AΠOΛYΘENTAΣ 

Σε περίπτωση παράνοµης απόλυσης ο εργοδότης πληρώνει αποζηµιώσεις που υπολογίζονται όπως 

ακριβώς υπολογίζεται και το ποσό του πλεονασµού µε την διαφορά ότι εδώ δεν υπάρχει ο περιορισµός 

του ανώτατου ορίου του εβδοµαδιαίου µισθού. 

Το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών έχει τη δυνατότητα να επιδικάσει αποζηµιώσεις µεγαλύτερες από το 

ποσό του πλεονασµού µέχρι 2 ετών µισθούς, λαµβάνοντας υπόψη τα περιστατικά της κάθε περίπτωσης 

όπως για παράδειγµα η µακρόχρονη υπηρεσία, η απώλεια καριέρας, οι συνθήκες και οι λόγοι της 

απόλυσης κ.λ.π. 

 


