
14.ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ 
 

 
 

Όταν ο εργοδότης τερματίζει για οποιονδήποτε λόγο, εκτός αυτών του άρθρου 5 του νόμου, την 
απασχόληση εργοδοτουμένου ο οποίος έχει απασχοληθεί συνεχώς επί είκοσι έξι τουλάχιστον 
εβδομάδας, ο εργοδοτούμενος κέκτηται δικαίωμα εις αποζημίωση υπολογιζόμενης συμφώνως προς 
τον πιο κάτω Πίνακα.  
Στα ξενοδοχεία και εστιατόρια, η υποχρέωση ξεκινά μετά τον πρώτο μήνα.  
 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

Απα  
σχόληση  

Προειδοποίηση  Μέχρι  

 26-51  1 εβδομάδα  1 χρόνο  

52-103  2 εβδομάδες  2 χρόνια  

104-155  4 εβδομάδες  3 χρόνια  

156-207  5 εβδομάδες  4 χρόνια  

208-259  6 εβδομάδες  5 χρόνια  

260-311  7 εβδομάδες  6 χρόνια  

312-  8 εβδομάδες  6 πέραν  

                                                                                                               

Νομοθεσία  Σύμβαση  

μεταξύ της 1ης και 31ης Αυγούστου 
Κατά 50%  

μεταξύ της 1
ης

 Ιουλίου και της 30
ης

 Σεπτεμβρίου  
Κατά 50%  

μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και  15ης Φεβρουαρίου, και 
εφόσον έχει 6 μήνες υπηρεσία στον εργοδότη.  
Κατά 50% και επί πλέον ενός εβδομαδιαίου μισθού 
(συμπεριλαμβανομένων των μονάδων) 

μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου και  τέλος Φεβρουαρίου, και 
εφόσον έχει 6 μήνες υπηρεσία στον εργοδότη.  
Κατά 50% και επί πλέον βασικό μισθό και το τιμαριθμικό 
επίδομα τριών εβδομάδων. 

 
 

Τερματισμός χωρίς προειδοποίηση / Άρθρο 5 του νόμου 
  
• Διαγωγή εκ μέρους του η οποία καθιστά σαφές ότι η σχέση εργοδότου και εργοδοτούμενου 

δεν δύναται να συνεχιστεί,  
• Η διάπραξη σοβαρού παραπτώματος από τον εργοδοτούμενο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των 

καθηκόντων του 
• Η διάπραξη ποινικού αδικήματος ή απρεπής συμπεριφορά του εργοδοτούμενου κατά τον 

χρόνο της εκτέλεσης των καθηκόντων του 
• Απρεπής διαγωγή του εργοδοτουμένου κατά τον χρόνο εκτελέσεως των καθηκόντων του 
• Σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη παράβαση ή παραγνώριση κανόνων της εργασίας ή άλλων 

κανόνων σε σχέση προς την απασχόληση. 
 

ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 

Απασχόληση  Προειδοποίηση  Μέχρι  

26-51  1 εβδομάδα  1 χρόνο  

52-259  2 εβδομάδες  5 χρόνια  

260-  3 εβδομάδες  5 πέραν  

Αυξημένη προειδοποίηση στα ξενοδοχεία 
 



 
Πλεονασμός 
 
Όταν, η απασχόληση εργοδοτουμένου που απασχολήθηκες συνεχώς στον ίδιο εργοδότη, για εκατόν 

τέσσαρις τουλάχιστον εβδομάδες τερματίζεται λόγω πλεονασμού, ο εργοδοτούμενος δικαιούται σε 

πληρωμή λόγω πλεονασμού από το Ταμείο, υπολογιζόμενη σύμφωνα με τον  πιο κάτω Πίνακα. 

 

Νοείται ότι η απασχόληση εργοδοτουμένου, ο οποίος απασχολείται κάθε χρόνο στον ίδιο εργοδότη 

και ο ετήσιος μέσος όρος απασχόλησης για όλη την περίοδο απασχόλησης του είναι τουλάχιστον 

δεκαπέντε εβδομάδες, θεωρείται συνεχής. 

 

Εργοδοτούμενος είναι πλεονάζων όταν η απασχόληση του τερματίσθηκε: 
 
(α) Διότι ο εργοδότης έπαυσε ή προτίθεται να παύση να διεξάγει την επιχείρηση στην οποία ο 
εργοδοτούμενος απασχολείτο, ή 
(β) διότι ο εργοδότης έπαυσε ή προτίθεται να παύση να διεξάγει επιχείρηση εις τον τόπον όπου ο 
εργοδοτούμενος απασχολείτο: 
(γ) ένεκα οιουδήποτε των ακολούθων άλλων λόγων σχετιζομένων προς την λειτουργίαν της 
επιχειρήσεως: 
(ι) εκσυγχρονισμού, μηχανοποιήσεως ή οιασδήποτε άλλης αλλαγής εις τας μεθόδους παραγωγής ή 
οργανώσεως η οποία ελαττώνει τον αριθμόν των αναγκαιούντων εργοδοτουμένων. 
(ιι) αλλαγών εις τα προϊόντα ή εις τας μεθόδους παραγωγής ή εις τας αναγκαιούσας ειδικότητας των 
εργοδοτουμένων. 
(ιιι) καταργήσεως τμημάτων. 
(ιv) δυσκολιών εις την τοποθέτησιν προϊόντων εις την αγοράν ή πιστωτικών δυσκολιών. 
(v) ελλείψεως παραγγελιών ή πρώτων υλών. 
(vι) σπάνεως μέσων παραγωγής, και 
(vιι) περιορισμού του όγκου της εργασίας ή της επιχειρήσεως.  
 
Διαδικασία 
 
Ο εργοδότης κοινοποιεί γραπτώς στον Υπουργό οποιοδήποτε προβλεπόμενο πλεονασμό ένα 
τουλάχιστο μήνα πριν από την ημερομηνία που προβλέπεται να τερματιστεί η απασχόληση. 
 
«Ομαδικές απολύσεις»  
 
ο εργοδότης  υποχρεούται να διαβουλεύεται έγκαιρα με τους εκπροσώπους εργαζόμενων ένα 
τουλάχιστο μήνα πριν, και κοινοποιεί γραπτώς την αρμόδια αρχή 
(α) Τουλάχιστο 10, σε επιχειρήσεις που απασχολούν 
περισσότερους από 20 και λιγότερους από 100 
(β) τουλάχιστο δέκα τοις εκατόν (10%) του αριθμού, σε επιχειρήσεις που απασχολούν  τουλάχιστον 
100 και λιγότερους από 300 
(γ) τουλάχιστο 30, σε επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστο 300 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας Πλεονασμού 
 

ΧΡΟΝΙΑ  ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ  

2 χρόνια  4 εβδομάδες  

3 χρόνια  6 εβδομάδες  

4 χρόνια  8 εβδομάδες  

5 χρόνια  10,5 εβδομάδες  

6 χρόνια  13 εβδομάδες  

7 χρόνια  15,5 εβδομάδες  

8 χρόνια  18 εβδομάδες  

9 χρόνια  20,5 εβδομάδες  

10 χρόνια  23 εβδομάδες  

11 χρόνια  26 εβδομάδες  

12 χρόνια  29 εβδομάδες  

13 χρόνια  32 εβδομάδες  

14 χρόνια  35 εβδομάδες  

15 χρόνια  38 εβδομάδες  

16 χρόνια  41,5 εβδομάδες  

17 χρόνια  45 εβδομάδες  

18 χρόνια  48,5 εβδομάδες  

19 χρόνια  52 εβδομάδες  

20 χρόνια  55,5 εβδομάδες  

21 χρόνια  59,5 εβδομάδες  

22 χρόνια  63,5 εβδομάδες  

23 χρόνια  67,5 εβδομάδες  

24 χρόνια  71,5 εβδομάδες  

25 χρόνια  75,5 εβδομάδες  

+8% επιπλέον αν υπάρχει 13ος μισθός 

 
 

4 Χ 2                 =8   
6 Χ 2,5              =15 
5 Χ 3      =15 
5 Χ 3,5    =17,5  
5 Χ 4       =20     
25χρ.        75,5εβδ  

ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
 

Ανώτατο                 Ανώτατο 
Εβδομαδιαίο           ολικό 

 

£283,88             £21,432.94          Από 1/1/2004 
£309,88             £23,395.94          Από 1/1/2005 
£319,60             £24,129.80          Από 1/1/2006 
£330,68             £24,966.34          Από 1/1/2007 
€589,80             €44,529.90          Από 1/1/2008 
€626,28             €46,529.14          Από 1/1/2009 
€648,88             €50,288.20          Από 1/1/2010 
€668,20             €50,449.10          Από 1/1/2011 
€683,52             €51,605.76          Από 1/1/2012  
€697,52             € 52,662.76         Από 1/1/2013  
€697,52             € 52,662.76         Από 1/1/2014  
€697,52             € 52,662.76         Από 1/1/2015 
€697,52             €52,662.76          Από 1/1/2016 
€697,52             €52,662.76          Από 1/1/2017 
€697,52             €52,662.76          Από 1/1/2018 
€697,52             €52,662.76          Από 1/1/2019                                                                                                                                                                                           
                                                               

 



 
 

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ 
 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
 

• Υποχρεούται ένας εργοδότης να δίνει επιστολή απόλυσης  
 

Όχι, αλλά σε αποφάσεις του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών γίνεται σχετική σύσταση. Ο εργοδότης 
έχει υποχρέωση, εάν του ζητηθεί, να δώσει γραπτή επιστολή στην οποία να αναφέρεται η περίοδος 
απασχόλησης του εργοδοτουμένου και τα καθήκοντα της θέσης του. 
 

• Υπάλληλος που τελεί υπό προειδοποίηση τερματισμού, υποχρεούται να εργαστεί κατά την 
περίοδο αυτή;  

 
Σε περίπτωση προειδοποίησης επό μέρους του εργοδότη, ο εργοδοτούμενος οφείλει να εργαστεί την 
περίοδο αυτή, αν και σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωρήσει, μπορεί να το κάνει χωρίς να δώσει 
προειδοποίηση. Σε τέτοια περίπτωση, χάνει τα δικαιώματα του για το υπόλοιπο της προειδοποίησης.  
Στην περίπτωση προειδοποίησης τερματισμού απασχόλησης από τον εργοδοτούμενο, εναπόκειται 
στον εργοδότη κατά πόσο θα επιτρέψει στον εργοδοτούμενο να εργαστεί κατά την περίοδο της 
προειδοποίησης. 
Το κατά πόσον ο εργοδότης οφείλει να πληρώσει την περίοδο προειδοποίησης στην περίπτωση που 
ζητήσει στον εργοδοτούμενο να μην την εργαστεί, δεν διευκρινίζεται από το Νόμο και εναπόκειται στο 
Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών να αποφασίσει. 
 

• Ποια είναι τα δικαιώματα ενός εργοδοτούμενου που έχει απολυθεί σε ότι αφορά το μισθό, 
τον 13ο μισθό, την ετήσια άδεια και το Ταμείο Προνοίας;  

 
Εργοδοτούμενος του οποίου έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του δικαιούται:  
 
α) όλα τα δεδουλευμένα του μέχρι την τελευταία μέρα της απασχόλησης του,  
β) αναλογία της ετήσιας άδειας αφαιρουμένων των ημερών που έχει πάρει εντός του έτους.  
γ) αναλογία 13ου μισθού όταν υπάρχει συμφωνία ή πρακτική να δίνεται 13ος μισθός.  
δ) Ταμείο Προνοίας όπου υπάρχει και ανάλογα με το τι προνοεί το καταστατικό κάθε Ταμείου.  
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο εργοδοτούμενος δεν δώσει την απαιτούμενη προειδοποίηση, ο 
εργοδότης δεν δικαιούται να αποκόψει οποιοδήποτε ποσό από τα δεδουλευμένα, εκτός και αν υπάρχει 
γραπτή συμφωνία για κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση αυτή, έχει το δικαίωμα ο εργοδότης να προσφύγει 
στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών για διεκδίκηση αποζημιώσεων από τον εργοδοτούμενο.  
 
Μπορεί ένας εργοδότης να δώσει προειδοποίηση για τερματισμό σε υπάλληλο, ενώ απουσιάζει του 
με άδεια ασθενείας;  
 
Προειδοποίηση για τερματισμό σε εργοδοτούμενο ο οποίος απουσιάζει από την εργασία του, ενώ 
βρίσκεται σε άδεια ασθενείας, απαγορεύεται για περίοδο έξι μηνών από την πρώτη ημέρα της 
απουσίας του.  
   



ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ 
 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 
Μπορεί ένας εργοδότης να δώσει προειδοποίηση για τερματισμό σε εργοδοτούμενη που απουσιάζει 
από την εργασία της με άδεια μητρότητας;  
 
Με βάση τον Νόμο περί Προστασίας της Μητρότητας ο εργοδότης απαγορεύεται να απολύσει ή να 
προειδοποιήσει ότι θα απολύσει εργαζόμενη έγκυο από την ημέρα της γραπτής γνωστοποίησης της 
εγκυμοσύνης στον εργοδότη της μέχρι και 3 μήνες μετά την λήξη της άδειας μητρότητας, εκτός στην 
περίπτωση πλεονασμού, ή αν η εργαζόμενη είναι ένοχη σοβαρού παραπτώματος, ή αν έχει λήξει η 
σύμβαση εργασίας της.  
   
Μπορεί ένας εργοδότης να δώσει προειδοποίηση για τερματισμό σε εργοδοτούμενο/ η που 
απουσιάζει από την εργασία με γονική άδεια ή άδεια για λόγους ανωτέρας βίας;  
 
Η λήψη γονικής άδειας ή απουσία από την εργασία για λόγους ή ανωτέρας βίας, σε καμία περίπτωση 
δεν αποτελεί λόγο τερματισμού της απασχόλησης και δε διακόπτει το συνεχές της απόλυσης.  
Τερματισμός απασχόλησης κατά τη διάρκεια γονικής άδειας ή άδειας για λόγους ανωτέρας βίας είναι 
δυνατός μόνο σε περίπτωση πλεονασμού.   
 
Σε περίπτωση παράνομης απόλυσης ή πλεονασμού, δικαιούται ένας εργοδοτούμενος αποζημίωση 
ανεξαρτήτως της ηλικίας του και των ετών υπηρεσίας του;  
 
 Εργοδοτούμενος δεν δικαιούται σε αποζημίωση λόγω τερματισμού της απασχόλησης ή πλεονασμού 
αν πριν την ημερομηνία του τερματισμού της απασχόλησης του συμπλήρωσε την συντάξιμη ηλικία (65 
ετών). Δικαιούται όμως προειδοποίηση για τερματισμό απασχόλησης.  
 


