
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Άρ. 577 της 27ης ΜΑΨΟΥ 1967 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
. Ό περί Τερματισμού 'Απασχολήσεως Νόμος του 1967, εκδίδεται διά δημο

σιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 24 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΩΝ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 
ΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ 
ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
Ε Ι Σ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΔΡΥΩΝ ΤΑΜΕΙΟΝ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ Ε Ι Σ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕ

ΝΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΗΡΥΤΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

Μέρος Ι . -Ε Ι Σ ΑΓΩΓΙ ΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Τερματισμού Άπα- Συνοπτικός 

σχολήσεως Νόμος του 1967. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— 

«Διαιτητικόν Δικαστήριον» σημαίνει τό δυνάμει του άρθρου 12 
του περί Ετησίων 'Αδειών μετ' 'Απολαβών Νόμου του 1967 συστα 8τοθΐ967. 
θέν ύπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου Διαιτητικόν Δικαστήριον' 

«εργατική διαφορά» σημαίνει οιανδήποτε διαφοράν μεταξύ ερ
γοδοτών και έργοδοτουμένων ή μεταξύ έργοδοτουμένων και 
έργοδοτουμένων, έν σχέσει προς τήν άπασχόλησιν ή τήν μή απα
σχόλησα/ ή τάς συνθήκας απασχολήσεως ή τους δρους απασχολή
σεως οιωνδήποτε προσώπων είτε έργοδοτουμένων ύπό του εργο
δότου μετά τοΟ όποιου εγείρεται ή διαφορά είτε μή· 

«Έργοαικόν Συμδουλευτικόν Σώμα» σημαίνει τό ύπό του 'Υ
πουργού καθιδρυθέν δυνάμει του περί 'Ωρών 'Απασχολήσεως Νό Κεφ. 182. 
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μου Σώμα ίνα συμβουλεύη έπί εργατικών ζητημάτων και συνιστά-
μενον εκ μελών άντιπροσωπευόντων έργοδότας και έργοδοτουμέ-
νους αντιστοίχως, υπό την προεδρίαν τοΰ Υπουργού" 

«έργοδοτούμενος» σημαίνει πρόσωπον έργαζόμε,νον δυνάμει συμ
βάσεως εργασίας (contract of service) : 

Νοείται δτι, και αν έ'τι δέν υφίσταται σύμβασις εργασίας το Δι
αιτητικόν Δικαστήριον δύναται να θεώρηση πρόσωπον τι ως έργο
δοτούμενον έάν αί μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών σχέσεις εΐναι 
τοιαΰται ώστε να άγάγωσι το Διαιτητικόν Δικαστήριον ε'ις το συμ
πέρασμα δτι υφίσταται σχέσις εργοδότου και έργοδοτουμένου' 

«εργοδότης» σημαίνει το πρόσωπον μεθ' οδ ό έργοδοτούμενος 
συνήψε σύμβασιν εργασίας (contract of service) και περιλαμβάνει 
τά πρόσωπα άτινα το Διαιτητικόν Δικαστήριον ήθελε κρίνει ώς 
επέχοντα θέ'σιν εργοδότου και άν έτι δέν υφίσταται σύμβασις ερ
γασίας. Ό δρος περιλαμβάνει τήν Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας 
της Κύπρου ώς και πάντα όργανισμόν μετά ή άνευ νομικής προ
σωπικότητος και τόν νόμιμον προσωπικόν άντιπρόσωπον θοτνόντος 
εργοδότου' 

«ήμερομίσθιον» σημαίνει χρηματικήν άντιμισθίαν πληρωνομένην 
εις έργοδοτούμενον συνεπεία τής απασχολήσεως του και περιλαμ
βάνει οιονδήποτε επίδομα πληρωνόμενον υπό τού εργοδότου τό 
όποιον σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με τόν τιμάριθμον και έν 
περιπτώσει τερματισμού τής απασχολήσεως πάσαν χρηματικήν 
πληρωμήν γενομένην άντι προειδοποιήσεως. Ή αντιμισθία αυτή 
δύναται νά βασίζηται— 

(α) έπί τής εργασίας τής έκτελουμένης εντός τών συνήθων 
ωρών εργασίας, εξαιρουμένων τών υπερωριών, ή 

(β) έπί του αριθμού τών υπό του έργοδοτουμένου εκτελεσθέν
των έργων ή συμπληρωθέντων ταξιδιών, ή 

(γ) έπί του δγκου τής υπό του έργοδοτουμένου συμπληρωθεί
σης εργασίας, ή 

(δ) έπί οιουδήποτε συνδυασμού τών (α), (β), ή (γ) ανωτέρω : 
Νοείται δτι οσάκις εκτελείται εργασία κατά τήν διάρκειαν ορι

σμένων τακτικών υπερωριών ή διά τοιαύτην έργασίαν αντιμισθία 
λσγίζεται διά τους σκοπούς καθορισμού τών ημερομισθίων του 
έργοδοτουμένου : 

Νοείται περαιτέρω δτι έκτακτα φιλοδωρήματα, προμήθειαι και 
πληρωμαί exgmtia δέν λογίζονται ώς ημερομίσθια διά τους σκο
πούς του παρόντος Νόμου" 

«ορισθείσα ήμερα» σημαίνει τήν διά γνωστοποιήσεως, δημοσιευ
ομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας, όρισθεΐσαν ύπό 
του Υπουργικού Συμβουλίου ήμέραν ενάρξεως τής ύπό εργοδο
τών καταβολής εισφορών δυνάμει του παρόντος Νόμου" 

«πληρωμή λόγω πλεονασμού» σημαίνει πληρωμήν έκ του Τα
μείου ή οίοα/δήποτε πληρωμήν γενομένην έν δλω ή έν μέρει, δυνά
μει της επιφυλάξεως του εδαφίου (3) του άρθρου 16, εις έργοδο
τούμενον του όποιου ή άπασχόλησις έτερματίσθη λόγω του δτι 
ούτος ήτο πλεονάζων 

«Ταμεΐον» σημαίνει τό δυνάμει του άρθρου 24 συσταθέν ύπό του 
Υπουργικού Συμβουλίου Ταμεΐον διά πλεονάζον προσωπικόν" 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εργασίας και Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων. 
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Μέρος 11.ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 
3 . "Οταν, κατά ή μετά την όρισθεΐσαν ήμέραν, ό εργοδότης τερ Δικαίωμα 

ματίζη δι' οιονδήποτε λόγον άλλον ή των έν τω άρθρω 5 εκτιθεμένων του έΡΥ°δ°
λόγων, την άπασχόλησιν έργοδοτουμένου ό όποιος έχει άπασχοληθή ^οζημίωσιν 
συνεχώς ύπ' αύτου έπί είκοσιέξ τουλάχιστον εβδομάδας, ό έρ έπίτφτερ
γοδοτούμενος κέκτηται δικαίωμα είς άποζημίωσιν καταβαλλομένη ν ματισμφτης 
ύπό του εργοδότου του και υπολογιζόμενη ν συμφώνως προς τον άπασχολή
Πρώτον Πίνακα : σ

η%™' 
Νοείται δτι εργοδότης και έργοδοτούμενος δύναται δι' έγγραφου Πίναξ. 

συμβάσεως συναφθείσης κατά τόν χρόνο ν της προσλήψεως του έρ
γοδοτουμένου νά παρατείνωσι τήν ύπό του παρόντος άρθρου προ
βλεπομένην περίοδον συνεχούς απασχολήσεως μέχρις ανωτάτου 
ορίου εκατόν τεσσάρων εβδομάδων. 

4. Έργοδοτούμενος δεν δικαιούται ε'ις άποζημίωσιν λόγω τέρμα Απώλεια 
τισμου της απασχολήσεως του δυνάμει του παρόντος Νόμου έάν προ δικαώματος 
της ημερομηνίας τοΟ τερματισμού της απασχολήσεως του συνεπλή ε1^&ηο1^\-
ρώσε τήν ήλικίαν τών έξήκοντα πέντε ετών. μ 

5. Τερματισμός απασχολήσεως δι' οιονδήποτε τών ακολούθων λό Άπόλυσις 
γων δέν παρέχει δικαίωμα είς άποζημίωσιν : μη παρέχουσα 

(α) δταν ό έργοδοτούμενος παραλείπη νά εκτέλεση τήν έργα άποζημίωσιν. 
σίαν του κατ' ευλόγως Ίκανοποιητικόν τρόπον : 

Νοείται δτι προσωρινή άνικανότης προς έργασίαν οφειλο
μένη εις άσθένειαν, βλάβην, τοκετόν ή νόσον δέν θεωρείται 
ώς εμπίπτουσα εντός της παραγράφου ταύτης* 

(β) δταν ό έργοδοτούμενος κατέστη πλεονάζων ύπό τήν εννοιαν 
του Μέρους IV. 

(γ) δταν ό τερματισμός όφείληται εις άνωτέραν βίαν, πολεμικήν 
ένέργειαν, πολιτικήν έξέγερσιν, θεομηνίαν ή καταστροφήν 
τών εγκαταστάσεων διά πυρκαϊάς μή οφειλομένης είς 
έσκεμμένην ένέργειαν ή άμέλειαν του εργοδότου' 

(δ) δταν ή άπασχόλησις τερματίζηται κατά τήν λήξιν συμβά
σεως τακτής περιόδου, ή λόγω της ύπό του έργοδοτου
μένου συμπληρώσεως της κανονικής ηλικίας άφυπηρετήσε
ως βάσει εθίμου, νόμου, συλλογικής συμφωνίας, συμβάσε
ως, κανόνων της εργασίας ή άλλως : 

Νοείται δτι δταν το Διαιτητικόν Δικαστήριον θεωρή δτι 
οιαδήποτε σύμβασις τακτής περιόδου ή οιαδήποτε σειρά 
συμβάσεων τακτών περιόδων δέον νά θεωρηθώσιν είτε κε
χωρισμένως είτε έν συνδυασμώ ώς σύμβασις ακαθορίστου 
περιόδου, τότε ή τοιαύτη σύμβασις ή ή τοιαύτη σειρά συμ
βάσεων θεωρείται ώς μή αποτελούσα σύμβασιν τακτής πε
ριόδου διά τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου' 

(ε) δταν ό έργοδοτούμενος έπιδεικνύη τοιαύτη ν διαγωγή ν ώστε 
νά καθίστα εαυτόν ύποκείμενον είς άπόλυσιν άνευ προειδο
ποιήσεως : 

Νοείται δτι δταν ό εργοδότης δέν άσκή το δικαίωμα του 
προς άπόλυσιν εντός λογικού χρονικού διαστήματος άπό του 
γεγονότος το όποιον του παρέσχε τό δικαίωμα τούτο, θεω
ρείται οδτος ώς έγκαταλείψας τό δικαίωμα του νά απόλυ
ση τόν εργοδότουμενον 

(στ) άνευ επηρεασμοί) τής γενικότητος τής αμέσως προηγουμέ
νης παραγράφου, τά ακόλουθα δύνανται, μεταξύ άλλων, νά 
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Β άρος απο

δείξεως. 

Τερματισμός 
ύτιό του έρ

γοδοτουμένου. 

Πιστοποιητι
κόν ύπό τοΰ 
εργοδότου. 

άτκηελέσωσι λόγου άιιολυσι.ως άνκ) 'KpouooHou'iot ως, λαμ
βανομένων ύπ' δψιν όλων των περιστατικών της περιπτώ
σεως : 

(i) διαγωγή έκ μέρους τοΰ έργοδοτουμένου ή ότιοία καθί
στα σαφές δτι ή σχέσις εργοδότου και έργοδοτουμέ
νου δεν δύναται ευλόγως νά άναμένηται δπως συνε

(ii) διάπραξις σοδαροΰ παραπτοψατος ύπό του έργοδο
τουμένου έν τη εκτελέσει των καθηκόντων του' 

(iii) διάπραξις ποινικού αδικήματος ύπό του έργοδοτου
. μένου έν τη εκτελέσει του καθήκοντος του, άνευ της 

ρητής ή σιωπηρας συγκαταθέσεως τοΰ εργοδότου του' 
(iv) απρεπής διαγωγή τοΰ έργοδοτουμένου κατά τον χρό

νον της εκτελέσεως των καθηκόντων του" 
(ν) σοβαρά ή επαναλαμβανόμενη παράβασις ή παραγνώ

ρισις κανόνων της εργασίας ή άλλων κανόνων έν 
σχέσει προς τήν άπασχόλησιν. 

6.—(1) Καθ' οιανδήποτε ενώπιον τοΰ Διαιτητικού Δικαστηρίου δι
αδικασίοα/ ό ύπό τοΰ εργοδότου τερματισμός απασχολήσεως τοΰ έρ
γοδοτουμένου τεκμαίρεται, μέχρις αποδείξεως τοΰ εναντίου, ώς μή 
γενόμενος διά τίνα των έν τω αρθρω 5 εκτιθεμένων λόγων. 

(2) "Ανευ επηρεασμού' της γενικότητος τοΰ αμέσως προηγουμένου 
εδαφίου τά ακόλουθα, μεταξύ άλλων, ουδέποτε συνιστώσι βάσιμους 
λόγους διά τόν τερματισμόν απασχολήσεως : 

(α) ή Ίδιότης μέλους Συντεχνίας ή ή συμμετοχή εις συντεχνια
κός δραστηριότητας έκτος των εργασίμων ωρών ή, τη συγ
καταθέσει τοΰ εργοδότου, κατά τάς εργασίμους ώρας' 

(β) ή έπιζήτησις αξιώματος ώς αντιπροσώπου εργατών ή ιτα
ροΰσα ή παρελθούσα ενέργεια ύπό τήν ιδιότητα ταύτην' 

(γ) ή καλή τή πίστει υποβολή παραπόνου ή ή συμμετοχή εις 
διαδικασίαν εναντίον εργοδότου συνεπαγομένην ίσχυριζομέ
νην παραβίασιν αστικής και ποινικής φύσεως νόμων ή κα
νονισμών" 

(δ) φυλή, χρώμα, φΰλον, οικογενειακή κατάστασις, θρησκεία, 
πολιτικαί απόψεις, εθνική προέλευσις ή κοινωνική καταγωγή" 

(ε) εγκυμοσύνη ή μητρότης. 

7.—(1) "Οταν έργοδοτούμενος νομίμως τερματίζη τήν άπασχό
λησιν του παρ' εργοδότη λόγω της διαγωγής τοΰ εργοδότου, τότε ό 
τερματισμός οΰτρς θεωρείται ώς τερματισμός ύπό τοΰ εργοδότου 
ύπό τήν έ'ννοιαν τοΰ άρθρου 3. 

(2) Καθ' οιανδήποτε ενώπιον τοΰ Διαιτητικού Δικαστηρίου διαδι
κασίαν δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου τεκμαίρεται, μέχρις αποδεί
ξεως τοΰ εναντίου, δτι ό έργοδοτούμενος δεν έτερμάτισε τήν άπασχό
λησιν του νομίμως. 

8.—(1) Έργοδοτούμενος τοΰ οποίου ή άπασχόλησις έτερματίσθη 
δι' οιονδήποτε λόγον δικαιούται νά λάβη, δταν ζητήση τοΰτσ κατά 
τόν χρόνον τοΰ τερματισμοΰ', πιστοποιητικόν παρά τοΰ εργοδότου 
καθορίζον τάς ημερομηνίας της απασχολήσεως του και τό είδος ή 
τά εϊδη της εργασίας εις τήν οποίαν άπησχολήθη. 

(2) Ουδέν δυσμενές διά τόν έργοδοτούμενον περιλαμβάνεται ε'ις 
τό πιστοποιητικόν τοΰτο. 
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σεως την 
οποίαν δίδει 
εργοδότης. 

Μέρος Ι11.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ 
9.—(1) Κατά ή μετά την όρισθεΐσαν ήμέραν ή ελαχίστη περίοδος Περίοδος 

προειδοποιήσεως ή δοθησομένη ύπό του εργοδότου είς τον έργοδο "ροειδοποιή 
τούμενον είναι ώς ακολούθως : 

(α) δταν ό έργοδοτούμενος άπησχολήθη συνεχώς δι' είκοσιέξ ή 
πλείονας εβδομάδας αλλ' όλιγωτέρας των πεντήκοντα δυο, 
περίοδος μιας εβδομάδος" 

(β) δταν ό έργοδοτούμενος άπησχολήθη συνεχώς δια πεν
τήκοντα δύο ή πλείονας εβδομάδας άλλ' όλιγωτέρας τών 
εκατόν τεσσάρων, περίοδος δύο εβδομάδων' 

(γ) δταν ό έργοδοτούμενος άπησχολήθη συνεχώς δι' εκατόν τεσ
σάρας ή πλείονας εβδομάδας, περίοδος τεσσάρων εβδομά
δων : 

Νοείται δτι δταν ή άπασχόλησις ήτο έπί δοκιμαστικής βάσεως, ου
δεμία προειδοποίησις απαιτείται έάν κατά τήν διάρκειαν ή το τέλος 
της δοκιμαστικής περιόδου οιονδήποτε μέρος άποφασίση όπως ή άπα
σχόλησις μή συνεχισθή : 

Νοείται περαιτέρω δτι ουδεμία δοκιμαστική περίοδος θά είναι μα
κροτέρα τών εκατόν τεσσάρων εβδομάδων, πάσα δέ δοκιμαστική 
περίοδος μακροτέρα τών είκοσιέξ εβδομάδων δεν εμπίπτει εντός της 
παρούσης επιφυλάξεως ε'ιμή δι' έγγραφου συμφωνίας μεταξύ του 
εργοδότου και του έργοδοτουμένου γενομένης κατά τον χρόνον της 
ενάρξεως της απασχολήσεως του έργοδοτουμένου. 

(2) Είς πάσας τάς ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου διαφο
ράς δυνάμει τοΰ* παρόντος άρθρου τεκμαίρεται, μέχρις αποδείξεως 
του εναντίου, δτι ή άπασχόλησις δέν ήτο έπί δοκιμαστικής βάσεως. 

(3) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω ή τών εν τω άρθρω 10 επη
ρεάζει τό δικαίωμα του εργοδότου ή του έργοδοτουμένου είς μακρο
τέραν περίοδον προειδοποιήσεως έάν οδτοι δικαιούνται είς ταύτην 
δυνάμει εθίμου, νόμου, συλλογικής συμφωνίας, συμβάσεως ή δι' άλ
λον λόγον. 

(4) Πάσα πρόνοια έν οιαδήποτε συμβάσει ή άλλη συμφωνία διά 
προειδοποίησα/ μικροτέραν της ύπό του παρόντος άρθρου προνοου
μένης είναι άκυρος. 

10. Ή ελαχίστη περίοδος προειδοποιήσεως ή δοθησομένη παρ' έρ
γοδοτουμένου δστις άπησχολήθη συνεχώς δι' είκοσιέξ ή πλείονας 
εβδομάδας είναι μία έβδομάς. 

11.—(1) 'Εργοδότης ό όποιος δίδει προειδοποίησα/ είς έργοδο
τούμενον έχει τό δικαίωμα νά απαίτηση παρά του έργοδοτουμένου 
δπως ούτος άποδεχθή πληρωμήν αντί προειδοποιήσεως. Ή πληρωμή 
αϋτη υπολογίζεται συμφώνως προς τάς διατάξεις του Τρίτου Πί
νακος : 

Νοείται δτι δταν εργοδότης άσκή τό δυνάμει του παρόντος εδα
φίου δικαίωμα αύτου, ό έργοδοτούμενος θεωρείται, διά τους σκο
πούς τών Μερών 11 και ΙV, ώς απασχολούμενος μέχρι της λήξεως 
τής περιόδου τής προειδοποιήσεως τήν οποίαν θά έλάμβανεν έάν δέν 
είχε λάβει πληρωμήν άντ' αυτής. 

(2) Έργοδοτούμενος είς τόν όποιον δίδεται προειδοποίησις ύπό 
τοΰ εργοδότου έ'χει τό δικαίωμα, έάν λάβη προσφοράν νέας απασχο
λήσεως παρ' έτέρω εργοδότη διαρκούσης τής περιόδου τής προειδο
ποιήσέως, νά εγκατάλειψη τήν παρά τω εργοδότη αύτου απασχό
λησα/ άνευ περαιτέρω προειδοποιήσεως, Ινα άναλάβη τήν νέαν απα
σχόλησα/ : 

Νοείται δτι δταν έργοδοτούμενος άσκή τό δυνάμει τοΰ παρόντος 
εδαφίου δικαίωμα αύτου, ούτος άπόλλυσι τό δικαίωμα του προς πλη
ρωμήν διά τό ύπόλοιπον τής περιόδου τής προειδοποιήσεως. 

Περίοδος 
προειδοποιή
σεως δοθησο
μένη παρ' έρ
γοδοτουμένου. 
Πληρωμή 
αντί προειδο
ποιήσεως καΐ 
έγκατάλειψις 
τοΰ είς προει
δοποίησιν 
δικαιώματος. 
Τρίτος 
Πίναξ. 
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Δικαίωμα 
τοΰ έργοδο
τουμένου δι* 
απουσίας 
διαρκούσης 
της περιόδου 
1ης προειδο
ποιήσεως. 

Διάρκεια 
και συνεχές 
της απα
σχολήσεως. 
Δεύτερος 
Πίναξ. 
Δικαιώματα 
των μερών 
κατά την 
διάρκειαν 
•περιόδου 
προειδοποιή
σεως. 
Τρίτος 
Πίναξ. 
Δικαίωμα 
αμφοτέρων 
των μερών 
προς άμεσον 
τερματισμόν. 

Δικαίωμα 
τοΰ έργοδο
τουμένου εις 
πληρωμήν 
λόγω 
πλεονασμού. 

Δεύτερος 
Πίναξ. 

Τέταρτος 
Πίναξ. 

Πρώτος 
Πίναξ. 

12. Έργοδοτούμενος εις τον όποιον εδόθη προειδοποίησις υπό του 
εργοδότου του δικαιούται εις αδείας απουσίας άνευ απώλειας απο
λαβών κατά τήν διάρκειαν των συνήθων εργασίμων ωρών, κατόπιν 
συμφωνίας μετά του εργοδότου, μη υπερβαίνουσας τάς πέντε ό>ρας 
•εβδομαδιαίως, ϊνα δυνηθή νά επιζήτηση νέαν άπασχόλησιν. 

13. Ή διάρκεια της περιόδου απασχολήσεως και το εάν ή άπα
σχόλησις υπήρξε συνεχής ή μή, αποφασίζονται ως εκτίθεται εν τω 
Δευτέρω Πινάκι. 

14.—(1) Κατά τήν διάρκειαν περιόδου προειδοποιήσεως, τά δικαι
ώματα αμφοτέρων τών μερών διέπονται υπό τών διατάξεων του Τρί
του Πίνακος' 

(2) Πας δρος έν οιαδήποτε συμβάσει ή άλλη συμφωνία τείνων νά 
περιορίση τήν νομικήν ένέργειαν του παρόντος άρθρου εΐναι άκυρος. 

15. Ουδέν τών έν τώ παρόντι Μέρει διαλαμβανομένων επηρεάζει 
το δικαίωμα του εργοδότου ή του έργοδοτουμένου νά τερματίση τήν 
άναφορικώς προς τήν άπασχόλησιν μεταξύ των σχέσιν άνευ προει
δοποιήσεως, συνεπεία της διαγωγής οιουδήποτε τών μερών. 

Μέρος IV.ΠΛΕΟΝΑΣΜΟΣ. 
16. (1) "Οταν κατά ή μετά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν ή άπασχόλη

σις έργοδοτουμένου άπασχοληθέντος συνεχώς επί εκατόν τεσσάρας 
εβδομάδας ή πλέον ύπό τοΰ αυτού εργοδότου τερματίζηται λόγω 
πλεονασμού, ό έργοδοτούμενος δικαιούται εις πληρωμήν λόγω πλεο
νασμού έκ του Ταμείου : 

Νοείται δτι ό Υπουργός δύναται, διά Διατάγματος δημοσιευθησο
μένου εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, νά ελάττωση 
τόν ύπό του παρόντος εδαφίου καθοριζόμενον αριθμόν εβδομάδων 
συνεχούς απασχολήσεως ούτως ώστε νά ληφθώσιν ύπ' όψιν τακτικαί 
έποχιακαι διακυμάνσεις εις τήν άπασχόλησιν έν οίωδήποτε έπαγ
γέλματι ή ειδική επιχειρήσει. 

(2) Ή διάρκεια της περιόδου απασχολήσεως και τό έάν ή άπα
σχόλησις υπήρξε συνεχής ή μή αποφασίζονται, διά τους σκοπούς του 
εδαφίου (1), συμφώνως προς τόν Δεύτερον Πίνακα. 

(3) Τό ποσόν της πληρωμής λόγω πλεονασμού υπολογίζεται συμ
φώνως προς τόν Τέταρτον Πίνακα : 

Νοείται δτι δταν, ώς αποτέλεσμα τού πλεονασμού, έχη μειωθή ή 
κατά τήν γνώμην του Διαιτητικού Δικαστηρίου ενδέχεται νά μειωθή 
τό κόστος της παραγωγής ή λειτουργίας της επιχειρήσεως ώς συνό
λου ή τού κλάδου της επιχειρήσεως είς τό όποιον προεκλήθη πλεονα
σμός ή θά διατηρηθή ουσιωδώς τό αυτό ή θά έπιτευχθη ύψηλότερον 
έπίπεδον παραγωγής ή κατά τήν γνώμην του Διαιτητικού Δικαστη
ρίου ενδέχεται νά διατηρηθή ή έπιτευχθη διά μικρότερου αριθμού 
έργοδοτουμένων, τό ποσόν της λόγω πλεονασμού πληρωμής υπολο
γίζεται έν αναφορά προς τόν Πρώτον Πίνακα, ώς έάν ή πληρωμή 
άπετέλει άποζημίωσιν έπιδικασθεΐσαν είς εργοδότουμενον δυνάμει 
τού άρθρου 3 : 

Νοείται περαιτέρω δτι, δταν τό Διαιτητικόν Δικαστήριον άποφα
σίση δτι ό πλεονασμός εμπίπτει εντός της προηγουμένης επιφυλά
ξεως του παρόντος εδαφίου, ή περίοδος ή οποία παρέχει τό δικαίωμα 
διά πληρωμήν λόγω πλεονασμού εΐναι είκοσιέξ εβδομάδες, ουχί δέ 
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εκατόν τέσσαρες εβδομάδας ώς προνοείται ύιτό του εδαφίου (Ί) τοΟ 
παρόντος άρθρου. 

(4) "Οταν πλεονάζων έργοδοτούμενος συνήψεν έ'γγραφον συμφω
νίαν άφορώσαν εις δοκιμαστικήν περίοδον ώς προβλέπεται ύπό του 
άρθρου 9, ή διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου υποκαθιστά την έν 
τη δευτέρα επιφυλάξει τοΰ εδαφίου (3) του. παρόντος άρθρου άνα
φερομένην περίοδον των είκοσιέξ εβδομάδων. 

(5) "Οταν τό Διαιτητικόν Δικαστήριον έπιδικάζη πληρωμήν λό
γω πλεονασμού δυνάμει της πρώτης επιφυλάξεως του εδαφίου (3) 
του παρόντος άρθρου ή πληρωμή εις τόν έργοδοτούμενον γίνεται 
τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (6) του 'ιδίου άρθρου, ώς 
ακολούθως : 

(α) δ έργοδοτούμενος λαμβάνει έκ του Ταμείου τό ποσόν τό 
όποιον ούτος θά έλάμβανεν έάν ή πληρωμή ύπελογίζετο έν 
αναφορά προς τόν Τέταρτον Πίνακα" Τέταρτος 

(β) ή τυχόν διαφορά μεταξύ τοΰ ποσού τό όποιον ύπελογίσθη Πίναξ. 
έν αναφορά προς τόν Τέταρτον Πίνακα και του ποσού τό 
όποιον έπεδικάσθη ύπό του Διαιτητικού Δικαστηρίου κατα
βάλλεται ύπό του εργοδότου άπ' ευθείας εις τόν έργοδο
τούμενον. 

(6) "Οταν τό Διαιτητικόν Δικαστήριον έπιδικάζη άποζημίωσ.ιν ε'ις 
έργοδοτούμενον δυνάμει της πρώτης επιφυλάξεως του εδαφίου (3) 
του παρόντος άρθρου καΐ προ της ημερομηνίας της αποφάσεως του 
Διαιτητικού Δικαστηρίου ό έργοδοτούμενος έλαβε παρά του εργο
δότου του οιονδήποτε χορήγημα λόγω απολύσεως, φιλοδώρημα ή 
άλλην πληρωμήν ποσοΰ διά τόν τερματισμόν της απασχολήσεως του, 
τό Διαιτητικόν Δικαστήριον λαμβάνει ύπ' όψιν τήν έν λόγω πληρω
μήν του ποσού τούτου ώς ακολούθως : 

(α) δταν ή πληρωμή έγένετο ύπό του εργοδότου συνεπεία ειδι
κών διευθετήσεων γενομένων ίνα καλύψωσιν ειδικώς τόν 
τερματισμόν της απασχολήσεως, τότε τό καθ' ύπέρβασιν 
του ποσοϋ είς τό όποιον ό έργοδοτούμενος δικαιούται δυ
νάμει του Τετάρτου Πίνακος τυχόν έπιδικαζόμενον ύπό του Τέταρτος 
Διαιτητικού Δικαστηρίου ποσόν μειουται κατά ποσόν ίσον

 Πίνα
ξ· 

προς τό σύνολον του πληρωθέντος ποσοΰ τούτου' 
(β) όταν ή πληρωμή έγένετο ύπό του εργοδότου έξ οιουδήποτε · 

ταμείου προνοίας ή παρομοίου ταμείου τό όποιον έχει σκο
πούς άλλους ή νά καλύπτη ε'ιδικόν τερματισμόν απασχολή
σεως, τότε τό καθ' ύπέρβασιν τού ποσοΰ εις τό όποιον ό . 
έργοδοτούμενος δικαιούται δυνάμει τοΰ Τετάρτου Πίνακος Τέταρτος 
τυχόν έπιδικαζόμενον ύπό τοΰ Διαιτητικού Δικαστηρίου πο Πίναξ, 
σον μειουται κατά τό ήμισυ τοΰ ποσοΰ κατά τό όποιον αί 
εϊσφοραί τοΰ εργοδότου ε'ις τό ρηθέν ταμεΐον, ύπερβαίνου
σι τό ποσοστόν των πέντε έπί τοΐς εκατόν τοΰ ημερομισθίου 
τοΰ έργοδοτουμένου, διαρκούσης της άποτσχολήσεως αύτοΰ, 
περιλαμβανομένου καΐ τοΰ ήμίσεος παντός δεδουλευμένου 
τόκου έπί τοΰ ποσοΰ τούτου : 

Νοείται δτι διά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου 
ό όρος «ήμερομίσθιον» ερμηνεύεται συμφώνως προς τήν έ'ν
νοιαν αύτοΰ έν σχέσει προς τό περί οΰ πρόκειται ταμεΐον. 

(7) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται, διά Διατάγματος δημο
σιευομένου είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, νά αύξη
ση τόν ύπό τοΰ εδαφίου (6) τοΰ παρόντος άρθρου καθοριζόμενον 
αριθμόν τών πέντε τοΐς εκατόν : 

Νοείται ότι τό Ύπουργικόν Συμβούλιον πριν ή έκδώση τοιούτο 
Διάταγμα συμβουλεύεται, μέσω τοΰ Υπουργού, τό Έργατ ικόν Συμ
βουλευτικόν Σώμα. 



4*2 
"Επιφύλαζις 
υφισταμένων 
δικαιωμάτων. 

Τέταρτος 
ΠΙναξ. 

Τέταρτος 
Πίναξ. 

Τέταρτος 
ΠΙναξ. 

Τέταρτος 
ΠΙναξ. 

Τέταρτος 
ΠΙναξ. 
Τέταρτος 
ΠΙναξ. 

Πότε έργο
δοτούμενος 
είναι πλεο
νάζων. 

17.— (1) "Οταν λόγω πλεονασμού, ώς οδτος καθορίζεται έν τώ 
άρθρω 18, έργοδοτούμενος δικαιούται κατά ή μετά την όρισθεΐσαν 
ήμέραν εις οιανδήποτε άμεσον πληρωμήν λόγω πλεονασμού, χορή
γημα λόγω απολύσεως, φιλοδώρημα ή οιανδήποτε άλλην πληρωμήν 
τοιούτου ποσού χορηγουμένου έν σχέσει προς τήν άπασχόλησίν του 
παρ' εργοδότη, εϊτε το δικαίωμα τούτο υφίσταται λόγω εθίμου, νό
μου, συλλογικής συμφωνίας, συμβάσεως εϊτε δι' άλλον λόγον, έάν 
το ποσόν της πληρωμής ταύτης ύπερβαίνη τήν πληρωμήν τήν οποίαν 
ό έργοδοτούμενος θα έλάμβανεν έν αναφορά προς τον Τέταρτον Πί
νακα, ό έργοδοτούμενος λαμβάνει τό μεγαλύτερον των δύο ποσών : 

Νοείται δτι κατά τον ύπολογισμόν του δυνάμει του παρόντος εδα
φίου οφειλομένου εις τον έργοδοτούμενον ποσού οιαδήποτε εισφορά 
γενομένη υπό τοΰ έργοδοτουμένου έναντι της τοιαύτης πληρωμής 
λόγω πλεονασμού, χορηγήματος λόγω απολύσεως, φιλοδωρήματος 
ή άλλης πληρωμής τοιούτου ποσού και οιοσδήποτε τόκος έπι τοιαύ
της εισφοράς αφαιρείται. 

(2) "Οταν έν περιπτώσει πλεονασμού έργοδοτούμενος δικαιούται 
εις πληρωμήν ώς καθορίζεται έν τω έδαφίω (1) του παρόντος άρθρου 
και ή τοιαύτη πληρωμή Ισούται προς τήν πληρωμήν εις τήν οποίαν 
ό έργοδοτούμενος δικαιούται δυνάμει του Τετάρτου Πίνακος f\ είναι 
μικρότερα ταύτης, τότε πληρώνονται είς τον έργοδοτούμενον τά ακό
λουθα : 

(α) ό έργοδοτούμενος λαμβάνει παρά του εργοδότου ή έξ οι
ουδήποτε ταμείου ή άλλης διευθετήσεως λειτουργούσης διά 
λογαριασμόν του' εργοδότου τό συμφώνως προς τό εδάφιον 
(1) τού παρόντος άρθρου όφειλόμενον ποσόν" 

(β) ή διαφορά μεταξύ του δυνάμει του Τετάρτου Πίνακος οφει
λομένου ποσού και τού* δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόν
τος άρθρου οφειλομένου ποσού πληρώνεται είς τόν έργοδο
τούμενον ύπό του Ταμείου. 

(3) "Οταν έργοδοτούμενος δικαιούται δυνάμει του εδαφίου (1) 
τοΟ παρόντος άρθρου ε!ς πληρωμήν μεγαλυτέραν εκείνης τήν οποίαν 
θά έλάμδανεν έν αναφορά προς τόν Τέταρτον Πίνακα, τότε πληρώ
νονται είς τόν έργοδοτούμενον τά ακόλουθα : 

(α) ό έργοδοτούμενος λαμβάνει έκ τού Ταμείου τό ποσόν τό 
όποιον θά έλάμδανεν έάν ή πληρωμή του ύπελογίζετο έν 
αναφορά προς τόν Τέταρτον Πίνακα. 

(S) ή διαφορά μεταξύ του έν αναφορά προς τόν Τέταρτον Πί
νακα υπολογιζόμενου ποσοΰ και του δυνάμει του εδαφίου 
(1) του παρόντος άρθρου οφειλομένου ποσού πληρώνεται 
απ' ευθείας ε'ις τόν έργοδοτούμενον ύπό του εργοδότου ή 
έξ οίουδήποτε ταμείου ή άλλης διευθετήσεως λειτουργού
σης διά λογαριασμόν του εργοδότου. 

18. Διά τους σκοπούς τού παρόντος Νόμου, έργοδοτούμενος εί
ναι πλεονάζων δταν ή άπασχόλησίς του έτερματίσθη διά λόγους 
άλλους των καθοριζομένων έν τη πρώτη επιφυλάξει του εδαφίου (3) 
του άρθρου 16— 

(α) διότι ό εργοδότης έπαυσεν ή προτίθεται νά παύση νά διε
ξάγη τήν έπιχείρησιν έν τη όποια ό έργοδοτούμενος άπη
σχολεΐτο' ή 

(δ) διότι ό εργοδότης £παυσεν ή προτίθεται νά παύση νά διε
ξάγη έπιχείρησιν είς τόν τόπον δπου ό έργοδοτούμενος άπη

; σχολεΐτο : 
Νοείται δτι τό Διαιτητικόν Δικαστήριον δυνατόν νά άπο

φασίση δτι αλλαγή του τόπου απασχολήσεως δέν προκαλεί 
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πλεονασμόν δταν, κατά την γνώμην του Διαιτητικού Δικα
στηρίου, t u a i λυνικΰν ώς προς τον έργοδυτούμενον ό όποι
ος διεκδικεί πληρωμήν λόγω πλεονασμού νά άναμένηται 
δπως ό έργοδοτούμενος ούτος συνέχιση την άπασχόλησίν 
του είς τόν νέον τόπον απασχολήσεως" ή 

(γ) £νεκα οιουδήποτε των ακολούθων άλλων λόγων σχετιζομέ
νων προς την λειτουργίαν της επιχειρήσεως : 

(i) εκσυγχρονισμού1, μηχανοποιήσεως ή οιασδήποτε άλ
λης αλλαγής είς τάς μεθόδους παραγωγής ή οργανώ
σεως ή οποία ελαττώνει τόν αριθμόν των άναγκαιούν
των έργοδοτουμένων* 

(ii) αλλαγών είς τά προϊόντα ή είς τάς μεθόδους παρα
γωγής ή είς τάς αναγκαίουσας ειδικότητας των έρ
γοδοτουμένων' 

(iii) καταργήσεως τμημάτων' 
(iv) δυσκολιών είς τήν τοποθέτησα; προϊόντων είς τήν άγο

ράν ή πιστωτικών δυσκολιών' 
(ν) ελλείψεως παραγγελιών ή πρώτων υλών' 

(νι) σπάνεως μέσων παραγωγής' και 
(vii) περιορισμού του δγκου της εργασίας ή τής επιχειρή

σεως. 

19.—(1) Έργοδοτούμενος δέν δικαιούται είς πληρωμήν λόγω Περιορισμός 
πλεονασμού έάν πρό τής ημερομηνίας του τερματισμού τής άπασχο τής πληρωμής 
λήσεως συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν τών έξήκοντα πέντε ετών. νασμοΟ 

(2) "Οταν έργοδοτούμενος συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν τών έξή
κοντα τεσσάρων ετών, οιαδήποτε πληρωμή λόγω πλεονασμού οφει
λομένη δυνάμει του παρόντος Νόμου έλαττουται κατά τό εν δωδέ
κατον δι' έκαστον συμπεπληρωμένον μήνα κατά τόν όποιον ή ηλικία 
του έργοδοτουμένου υπερβαίνει τά έξήκοντα τέσσαρα έτη. 

(3) Ό Υπουργός δύναται, διά Διατάγματος, δημοσιευομένου είς 
τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας, νά μεταβάλη τάς έν τοΐς 
έδαφίοις (1) και (2) του παρόντος άρθρου καθοριζομένας ηλικίας 
τών έξήκοντα πέντε και έξήκοντα τεσσάρων ετών : 

Νοείται δτι ό Υπουργός πριν ή έκδώση τοιούτο Διάταγμα συμβου
λεύεται τήν Έργατικήν Συμβουλευτικήν Έπιτροπήν. 

20. Έργοδοτούμενος δέν δικαιούται είς πληρωμήν λόγω πλεονα Περιπτώσεις 
σμου— μη πληρωμής 

(α) έάν άπησχολεΐτο δυνάμει συμβάσεως τακτής περιόδου : vaouoG Ε°~ 
Νοείται δτι, δταν τό Διαιτητικόν Δικαστήριον θεωρή δτι ή 

τακτή περίοδος οιασδήποτε συμβάσεως ή οιαδήποτε σειρά 
συμβάσεων τακτών περιόδων δέον νά θεωρηθώσιν εϊτε κε
χωρισμένως είτε έν συνδυασμώ ώς σύμβασις ακαθορίστου 
διαρκείας, τότε ή τοιαύτη σύμβασις ή ή τοιαύτη σειρά συμ
βάσεων θεωρείται ώς μή αποτελούσα σύμβασιν τακτής πε
ριόδου διά τους σκοπούς τής παρούσης παραγράφου' ή 

(β) έάν πρό τοΰ τερματισμού τής απασχολήσεως ό εργοδότης 
προσφέρη άλλην κατάλληλον άπασχόλησίν άντ' αυτής ό δε 
έργοδοτούμενος παραλόγως άρνήται τήν προσφοράν ταύτην. 

(γ) αποκλειστικώς λόγω τερματισμού τής συμβάσεως απασχο
λήσεως συνεπεία αλλαγής εργοδότου, δταν ό νέος εργοδό
της άνανεώνη τήν ύψισταμένην σύμβασιν απασχολήσεως : 

Νοείται δτι τό Διαιτητικόν Δικαστήριον δύναται νά χορή
γηση πληρωμήν λόγω πλεονασμού δυνάμει του άρθρου 16 
του παρόντος Νόμου, δταν ό έργσδοτούμενος δυνηθή νά άπο

νασμου. 



494 

Προειδοποίη

σα; πλεονα

σμοΰ εις τόν 
Ύπουργόν. 

Δικαίωμα 
•πλεοναζόν
των έργοδο
τουμένων 
εΙς έπανα· 
προσληψιν. 

Έιχιφύλαξις. 

Καθίδρυσις 
Ταμείου δια 
πλεονάζον 
προσωπικόν. 

'Εξουσία τοΰ 
'Υπουργικού 
Συμβουλίου 
προς Ικδοσιν 
Κανονισμών 
διά τήν 
διοίκησιν 
του Ταμείου. 

δείξη εΓλογον σίτίαν, τήν όττοίσν το Διοτιτητικόν Δικαστή
ρκ>ν Γ|ϋ».λι ϋ>.<.>ρήσι:ι ΊκανοιΤι>ιΐ|'\ικήν, bio. τήν μή «νηοοοχήν 
της πμοαψοράς ανανεώσεως της συμβάσεως απασχολήσεως 
ύπό του νέου εργοδότου. 

21.—(1) Ό εργοδότης κοινοποιεί εις τόν Ύπουργόν οιονδήποτε 
προβλεπόμενον πλεονασμόν διά προειδοποιήσεως τόσον εγκαίρου 
δσον είναι πρακτικώς δυνατόν. 

(2) Ή τοιαύτη κοινοποίησις είναι έν τω καθωρισμένω τύπω και 
περιλαμβάνει— 

(α) τόν αριθμόν των έργοδοτουμένων οί όποιοι πιθανώς νά κα
ταστώσι πλεονάζοντες* 

(β) τόν έπηρεαζόμενον κλάδον ή κλάδους της επιχειρήσεως' 
(γ) τα επαγγέλματα καί, οπού είναι δυνατόν, τά ονόματα και 

τάς οίκογενειακάς υποχρεώσεις τών έπηρεασθησομένων έρ
γοδοτουμένων" και 

(δ) τους λόγους του πλεονασμού. 

22 . "Οταν εργοδότης ό όποιος έκήρυξεν έργοδοτουμένους ώς 
πλεονάζοντας επιθυμεί, εντός οκτώ μηνών άφ* ότου προέκυψεν ό 
πλεονασμός, νά έπαναυξήση τήν έργατικήν του δύναμιν, του αύτου 
τύπου ή της αυτής ειδικότητος, οΟτος δίδει προτεραιότητα κατά τήν 
πρόσληψιν εις τους έπηρεασθέντας έκ του πλεονασμού έργοδοτου
μένους, λαμβανομένων δμως ύπ' δψιν τών αναγκών λειτουργίας της 
επιχειρήσεως. 

2 3 . Ουδέν τών έν τω παρόντι μέρει διαλαμβανομένων ερμηνεύε
ται ώς περιορίζον τό δικαίωμα του εργοδότου δπως άποφασίζη περί 
του μεγέθους της έν τη επιχειρήσει του εργατικής δυνάμεως ή περί 
της εισαγωγής νέων τεχνικών ή άλλων μεθόδων. 

24.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον καθιδρύει Ταμεΐον διά πλε
ονάζον προσωπικόν. 

(2) Τό Ταμεΐον κέκτηται νομικήν προσωπικότητα καί τήν ικανό
τητα νά συμβάλληται, νά παρίσταται έπί δικαστηρίου ώς ένάγον ή 
έναγόμενον καί νά προβαίνη εις πάσαν ένέργειαν άναγκαίαν διά 
τήν λειτουργίαν του. 

ΕΊδικώτερον καί άνευ επηρεασμού της γενικότητος τών προηγου
μένων, τό Ταμεΐον κέκτηται τήν ικανότητα νά ύποβάλλη αιτήσεις 
εις τό Διαιτητικόν Δικαστήριον καί νά τυγχάνη ακροάσεως ύπ' 
αύτου. 

25.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδίδει Κανονισμούς διά τήν 
ρύθμισιν καί τήν διοίκησιν του Ταμείου. Τό Ταμεΐον ενεργεί πάσας 
τάς πράξεις αύτου συμφώνως προς τους κανονισμούς : 

(2) Οί κανονισμοί δύνανται νά καθορίζωσι, μεταξύ άλλων : 
(α) τόν τρό-πον κατά τόν όποιον καταβολαί ε'ις τό Ταμεΐον θά 

γίνωνται καί θά είσπράττωνται* 
(β) τό ποσόν της ύπό του εργοδότου καταβλητέας εισφοράς 

δι' ^καστον έργοδοτούμενον' 
(γ) τόν τρόπον κατά τόν όποιον πληρωμή λόγω πλεονασμού 

θά καταβάλληται εις τόν έργοδοτούμενον" 
(δ) ποινάς δι' αδικήματα έν σχέσει προς τήν εϊσπραξιν εισφο

ρών εις τό Ταμεΐον καί τήν πληρωμήν ωφελήματος έξ αύτου, 
φυλακίσεως μή ύπερβαινούσης τους Μξ μήνας ή προστίμου 
μή υπερβαίνοντος τάς διακοσίας λίρας ή άμφοτέρας τάς 
ποινάς ταύτας* 
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(ε) δια την ΐδρυσιν Διοικητικού Συμβουλίου ττρός διαχείρισιν 
του Ταμείου και της ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου ακο
λουθητέας διαδικασίας προς άσκησιν των λειτουργιών αυ
τού' 

(στ) δια την ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου έπένδυσιν χρημά
των καταβληθέντων είς τό Ταμεΐον συμφώνως προς τάς οδη
γ ίας τάς οποίας ήθελεν, άπό καιρού είς καιρόν, δώσει δ 
Υπουργός Οικονομικών" 

(ζ) δια την παροχήν διευκολύνσεων προς έπανεκπαίδευσιν πλε
οναζόντων έργοδοτουμένων οί όποιοι χρηματοδοτούνται εν 
δλω ή έν μέρει ύπό του Ταμείου' 

(η) παν δ,τι δυνάμει του παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι έπιδε
κτικόν καθορισμού' 

(θ) γενικώς δια την καλυτέραν πραγμάτωσιν τών σκοπών του 
Ταμείου. 

(3) Πριν ή έκδώση τους Κανονισμούς ή οιασδήποτε τροποποιή
σεις αυτών, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον συμβουλεύεται, δια του 
Υπουργού, τό Έργατικόν Συμβουλευτικόν Σώμα κα ι τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον. 

(4) Κανονισμοί εκδιδόμενοι έπι τη βάσει τοΰ παρόντος άρθρου 
κατατίθενται είς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάρο
δον τριάκοντα ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή 
τών 'Αντιπροσώπων δι ' αποφάσεως αυτής δέν τροποποίηση ή ακύ
ρωση τους οϋτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει τότε 
οδτοι αμέσως μετά τήν πάροδον της ως άνω προθεσμίας δημοσιεύ
ονται έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας κα ι τίθενται έν 
ίσχύϊ άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιή
σεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώ
πων οδτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας 
ως ήθελον οϋτω τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν Ίσχύϊ άπό 
της τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

26. Τό Ταμεΐον εξαιρείται— Έξαίρεσις. 
(α) της πληρωμής, δυνάμει παντός περί Τελωνείων Νόμου έκά τοθ Ταμείου 

στοτε έν ίσχύϊ, οιωνδήποτε φόρων ή δασμών έπι μηχάνημα ^ f ^ *
6
* 

των, περιλαμβανομένων τμημάτων και εξαρτημάτων αυτών, τελωνχαρ
συσκευών, οχημάτων, οργάνων, εργαλείων, εφοδίων καΐ ύλι τοσήμων. 
κών παντός είδους εισαγομένων προς χρήσιν του Ταμείου 
καΐ μή προοριζομένων προς πώλησιν είς τό κοινόν' 

(β) της πληρωμής τελών χαρτοσήμων δυνάμει παντός Νόμου 
εκάστοτε έν ίσχύϊ αφορώντος είς τέλη χαρτοσήμου. 

Μέρος V .  Κ Υ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ . 
27.—(1) Πάν πρόσωπον τό όποιον— Αδικήματα, 

(α) έν γνώσει του ή άμελώς υποβάλλει οιανδήποτε άπαίτησιν 
διά πληρωμήν έκ του Ταμείου δταν τοιαύτη άπαίτησις είναι 
ψευδής ώς προς οιονδήποτε ουσιώδες στοιχεΐον αυτής, ή 

(β) έν γνώσει του ή άμελώς κάμνει προφορικώς ή εγγράφως 
οιανδήποτε ψευδή βεβαίωσιν έν σχέσει προς τοιαύτην άπαί
τησιν ή 

(γ) παρουσιάζει προς έξέτασιν, έν σχέσει προς οιανδήποτε τοι
αύτην άπαίτησιν, οιονδήποτε έγγραφον τό όποιον γνωρίζει 
δτι έχει έσκεμμένως παραποιηθή, 

είναι £νοχον αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς 
χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή είς φυ
λάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους έ'ξ μήνας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς 
ταύτας. 
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'Αδίκημα 
ύττό εργοδό

του έν σχέσει 
προς πιστο

ποιητικόν. 

"Αδίκημα 
ύπό εργοδό
του έν σχέσει 
•προς προτι
θέμενον 
πλεονασμών. 

(2) Παν πρόσωπον το οποίον έν γνώσει του ή άμελώς ύποβοηθεΐ 
οιονδήποτε πρόσωπον δπως διάπραξη ή άποπειραθή να διάπραξη 
οιονδήποτε των έν τω έδαφίω (Ί) οριζομένων αδικημάτων είναι ένο
χον αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρημα
τικήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν 
μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή ε'ις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας. 

28.—(Ι) 'Εργοδότης αρνούμενος νά χορήγηση το ύπό τοΰ άρθρου 
8 όριζόμενον πιστοποιητικόν, άφοΰ τοΰτο έχει ζητηθή εγγράφως ύπό 
έργοδοτουμένου τινός, είναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει 
καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
πεντήκοντα λίρας. 

(2) Εργοδότης περιλαμβάνων δ,τιδήποτε δυσμενές προς τον έρ
γοδοτούμενον εις πιστοποιητικόν έκδιδόμενον συμφώνως προς το 
άρθρον 8 είναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπό
κειται ε'ις χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λί
ρας. 

29.—(1) Εργοδότης παραλείπων, άνευ ευλόγου αιτίας, νά κοινο
ποίηση εις τον Ύπουργόν προτιθέμενον πλεονασμόν, ώς απαιτείται 
ύπό τοΰ εδαφίου (Ί) του άρθρου 21, είναι ένοχος αδικήματος καΐ 
έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

(2) 'Εργοδότης ό όποιος, δταν δίδη κοινοποίησιν εις τον Ύπουργόν 
δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 21, παραλείπει, άνευ ευλόγου 
αιτίας, νά παράσχη τά ύπό τοΰ εδαφίου (2) τοΰ ρηθέντος άρθρου 
καθοριζόμενα στοιχεία είναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει 
καταδίκης υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
πεντήκοντα λίρας. 

Παροχή 
δικαιοδοσίας 
είς ι ό Διαι

τητικόνΔι

καστήριον; 

Είσπραξις 
•ποσών επι
δικασθέντων 
υπό τοΰ Διαι
τητικού Δι
καστηρίου. 

Κεφ. 5. 

Μέρος VI. Δ Ι ΑΦΟΡΑ Ι ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. 
30.—(1) Πάσαι αϊ έκ της εφαρμογής τοΰ' παρόντος Νόμου έγειρό

μεναι διάφορα! ή συμπληρωματικά θέματα αποφασίζονται ύπό τοΰ 
Διαιτητικού Δικαστηρίου. 

(2) Ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω ερμηνεύεται ώς θίγον το 
δικαίωμα οιουδήποτε προσώπου δπως άρξηται δικαστικής ενεργείας 
είς τά πολιτικά δικαστήρια άναφορικώς προς τερματισμόν απασχολή
σεως : 

Νοείται δτι δταν οιονδήποτε πρόσωπον άρξηται τοιαύτης δικαστι
κής ενεργείας, τό πρόσωπον τοΰτο δεν δικαιούται νά ύποβάλη αϊτησιν 
είς Διαιτητικόν Δικαστήριον δυνάμει τοΰ παρόντος ή οιουδήποτε άρ
θρου τοΰ παρόντος Νόμου. 

(3) Τό Διαιτητικόν Δικαστήριον κέκτηται τό δικαίωμα δπως, κατά 
τήν κρίσιν τοΰ Προέδρου αύτοΰ, έπιληφθή έκ νέου υποθέσεως τίνος 
ή αναθεώρηση οιανδήποτε άπόφασιν έπι οιασδήποτε πληρωμής γενο
μένης ύπό τοΰ Ταμείου κατά πάντα χρόνον, έάν τοΰτο θεωρηθή ύπό 
τοΰ Προέδρου ώς ορθόν καΐ δίκαιον. 

31.—(1) Άπόφασις τοΰ Διαιτητικού Δικαστηρίου έπιδικάζουσα 
οιονδήποτε ποσόν εκτελείται κατά τον αυτόν τρόπον ώς άπόφασις πο
λιτικού Δικαστηρίου. 

(2) Ποσόν έπιδικασθέν ύπό τοΰ Διαιτητικού Δικαστηρίου περιλαμ
βάνεται μεταξύ των χρεών τά όποια— 

(α) δυνάμει τοΰ άρθρου 30 τοΰ περί Πτωχεύσεως Νόμου, κατά 
τήν διανομήν της ιδιοκτησίας ή τοΰ ενεργητικού πτωχεύσαν
τος δέον νά πληρωθώσι κατά προτεραιότητα έναντι πάντων 
των άλλων χρεών' και 
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(β) δυνάμει τοϋ άρθρου 300 του περί Εταιρειών Νόμου, κατά Κεφ. 113. 
τήν έκκαθάρισιν εταιρείας δέον να πληρωθώσι κατά προτε
ραιότητα έναντι πάντων των άλλων χρεών, 

δταν ύποβληθη αίτησις εις το Διαιτητικόν Δικαστήριον εις μεν τήν 
περίπτωσιν (α) πρό της ημερομηνίας τοΟ Διατάγματος Παραλή
ψεως είς δέ τήν περίπτωσιν (6) πρό της ημερομηνίας της ενάρξεως 
της εκκαθαρίσεως της εταιρείας. 

(3) "Οταν κατά τον χρόνον της επιδικάσεως ύπό τοΰ Διαιτητικού 
Δικαστηρίου, έχη αρχίσει διαδικασία άναφορικώς προς τον έργοδό
την δυνάμει του περί Πτωχεύσεως Νόμου ή του Μέρους V του περί ΚεΦ· 5· 
Εταιρειών Νόμου ό έργοδοτούμενος προς τον όποιον έγένετο ή έπι Κεφ. 113. 
δίκασις εισπράττει όλόκληρον το έπιδικασθέν ποσόν έκ του Ταμείου. 
Τα δικαιώματα του έργοδοτουμένου άναφορικώς προς πασαν έπιδι
κασθεΐσαν πληρωμήν καταβλητέαν άπ' ευθείας ύπό τοΰ εργοδότου 
μεταβιβάζονται είς τό Ταμεΐον. 

32 . Ή ίσχύς του παρόντος Νόμου άρχεται είς ήμέραν όρισθησο Ημερομηνία 
μένην διά γνωστοποιήσεως του 'Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιευο ενάρξεως 
μένης είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ισχύος. 

ΠΡΩΤΟΣ Π1ΝΑΞ 

("Αρθρον 3 και "Αρθρον 16) 

1. Πάσα άποζημίωσις έπιδικαζομένη είς έργοδοτούμενον ύπό τοϋ 
Διαιτητικού Δικαστηρίου δυνάμει του άρθρου 3 υπολογίζεται ως 
εκτίθεται είς τόν παρόντα Πίνακα. 

2. Έν ουδεμία περιπτώσει ή άποζημίωσις θά εΐναι μικρότερα του 
ποσοΰ τό όποιον ό έργοδοτούμενος θά έλάμβανεν έάν είχε κηρυχθή 
ύπό του εργοδότου του ως πλεονάζων και έδικαιουτο είς πληρωμήν 
λόγω πλεονασμού δυνάμει του; Μέρους IV, ώς αΰτη υπολογίζεται 
δυνάμει του Τετάρτου Πίνακος. 

3. Έ ν ουδεμία περιπτώσει ή άποζημίωσις θά ύπερβαίνη τά ημερο
μίσθια ενός έτους. 

4. Πλην ώς προνοείται ύπό τών παραγράφων 2 και 3 του παρόντος 
Πίνακος, τό Διαιτητικόν Δικαστήριον έχει απόλυτον διακριτικήν 
έξουσίαν ώς προς τό ύπ' αύτου έπιδικασθησόμενον ποσόν. Κατά 
τόν ύπολογισμόν δμως του έπιδικασθησομένου τούτου ποσού, τό Διαι
τητικόν Δικαστήριον δέον νά λάβη ύπ' όψιν του, μεταξύ άλλων, τά 
ακόλουθα : 

(α) τά ημερομίσθια και πάσας τάς άλλας άπολαβάς του έργο
δοτουμένου" 

(6) τήν διάρκειαν της υπηρεσίας του έργοδοτουμένου' 
(γ) τήν άπώλειαν προοπτικής σταδιοδρομίας του έργοδοτου

μένου' 
(δ) τάς πραγματικάς συνθήκας του τερματισμού τών υπηρεσιών 

του έργοδοτουμένου' 
(ε) τήν ήλικίαν του έργοδοτουμένου. 
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ΔΕΥΤΕΡΟΣ Π1ΝΑΞ 
("Αρθρον Τ 3 και. "Αρθρον 16) 

Μέρος Ι. 
'ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Ε Ω Σ 

Τ.—(1) Ή περίοδος απασχολήσεως υπολογίζεται εις εβδομάδας. 
(2) Κατά τον ύπολογισμόν της περιόδου απασχολήσεως λογίζον

ται αϊ ακόλουθοι εβδομάδες : 
(α) έβδομάς κατά τήν οποίαν ό έργοδοτούμενος είργάσθη επί 

28 ή πλείονας ώρας' 
(β) έβδομάς κατά τήν οποίαν ό έργοδοτούμενος ήτο— 

(i) ανίκανος προς έργασίαν λόγω ασθενείας, βλάβης, το
κετού ή νόσου' 

(ii) απών εκ της εργασίας του λόγω προσωρινής διακο
πής εργασιών' 

(iii) απών εκ τής εργασίας του ύπό τοιαύτας συνθήκας 
ώστε δυνάμει διευθετήσεως ή εθίμου ή νόμου ή σχέ
σις εργοδότου και έργοδοτουμένου θεωρείται ύπό του 
Διαιτητικού Δικαστηρίου ως συνεχιζόμενη' 

(iv) απών έκ τής εργασίας του προ τής ενάρξεως τής 
ισχύος τοΰ παρόντος Μόμου λόγω εργατικής διαφο
ράς. 

2. "Οταν κατά ή μετά τήν όρισθεΐσαν ήμέραν ό έργοδοτούμενος 
άπσυσιάζη έκ τής εργασίας του καθ' οιανδήποτε εβδομάδα λόγω 
εργατικής διαφοράς, τότε ή έβδομάς αυτή δεν λογίζεται κατά τον 
ύπολογισμόν τής περιόδου απασχολήσεως. 

3. Αϊ προηγούμενοι διατάξεις του παρόντος Πίνακος εφαρμόζον
ται μόνον είς άπασχόλησιν -παρά τω αύτω εργοδότη : 

Νοείται δτι δταν ή έπιχείρησις εργοδότου τινός μεταβιβάζεται ώς 
έχει είς έτερον έργοδότην, τότε αϊ εβδομάδες απασχολήσεως παρά 
τω πρώτω εργοδότη λογίζονται κατά τον ύπολογισμόν τής περιόδου 
απασχολήσεως παρά τω δευτέρω εργοδότη. 

Μέρος 11. 
ΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Ε Ω Σ 

4. Το συνεχές απασχολήσεως δεν διακόπτεται λόγω οιουδήποτε 
των ακολούθων : 

(α) απουσίας έκ τής εργασίας οφειλομένης εις ύπηρεσίαν είς 
τάς ένοπλους δυνάμεις τής Κυπριακής Δημοκρατίας' 

(β) απουσίας έκ τής εργασίας οφειλομένης είς έργατικήν δια
φοράν* 

(γ) αλλαγής εργοδότου ώς εκτίθεται έν τη επιφυλάξει τής πα
ραγράφου 3 του παρόντος Πίνακος' 

(δ) απουσίας έκ τής εργασίας λόγω ασθενείας, βλάβης, τοκε
τού ή νόσου' 

(ε) απουσίας έκ τής εργασίας λόγω προσωρινής διακοπής ερ
γασιών 

(στ) απουσίας έκ τής εργασίας ύπό τοιαύτας συνθήκας ώστε δυ
νάμει διευθετήσεως ή εθίμου ή νόμου ή σχέσις εργοδότου 
και έργοδοτουμένου θεωρείται ύπό του Διαιτητικού Δικα
στηρίου ώς συνεχιζόμενη' 

(ζ) απουσίας έκ τής εργασίας έπ' αδεία μετά ή άνευ απολαβών" 
(η) απουσίας έκ τής εργασίας οφειλομένης είς άνωτέραν βίαν, 

πολεμικήν ένέργειαν, πολιτικήν έξέγερσιν ή θεομηνίαν. 
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Τ Ρ Ι Τ Ο Σ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 11 και "Αρθρον 14) 

ΠΛΗΡΩΜΑΙ Ε Ι Σ Τ Α Σ Ο Π Ο Ι Α Σ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 
Δ Ι Κ Α Ι Ο Υ Τ Α Ι Δ Ι Α Ρ Κ Ο Υ Σ Η Σ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

ΤΗΣ Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ω Σ 
1. "Οταν ό έργοδοτούμενος εργάζεται αντί ώρισμένου ημερομι

σθίου δικαιούται είς το ώρισμένον τούτο ήμερομίσθιον διαρκούσης 
της περιόδου της προειδοποιήσεως, έκτος έάν άλλως προβλέπεται 
δυνάμει του παρόντος Πίνακος. 

2. "Οταν ή αμοιβή του έργοδοτουμένου βασίζηται έπί του αριθμού 
των ωρών τάς οποίας εργάζεται καΐ δέν ποικίλλει αναλόγως του πο
σού της έκτελουμένης εργασίας, ό έργοδοτούμενος πληρώνεται δια 
τόν αριθμόν τών ωρών τάς οποίας ειργάσθη διαρκούσης της περιό
δου της προειδοποιήσεως. 

3.—(1) "Οταν έργοδοτούμενος ό όποιος καλύπτεται ύπό τών δια

τάξεων της παραγράφου 1 ανωτέρω εΐναι— 
(α) έτοιμος και πρόθυμος νά έργασθή αλλά δεν παρέχεται είς 

αυτόν εργασία ύπό του εργοδότου' ή 
(β) ανίκανος προς έργασίαν λόγω ασθενείας, βλάβης, τοκετού 

ή νόσου' 
(γ) απών έπ' αδεία, 

λαμβάνει τότε την ύπό της ρηθείσης παραγράφου 1 καθοριζομένη ν 
άμοιβήν. 

(2) "Οταν έργοδοτούμενος ό όποιος καλύπτεται ύπό τών διατά
ξεων της παραγράφου 2 ανωτέρω είναι— 

(α) έτοιμος και πρόθυμος νά έργασθή αλλά δέν παρέχεται είς 
αυτόν εργασία ύπό του εργοδότου' ή 

(β) ανίκανος προς έργασίαν λόγω ασθενείας, βλάβης, τοκετού 
ή νόσου' 

(γ) απών έπ' αδεία, 
τότε ό εργοδότης καταβάλλει είς τόν έργοδοτούμενον δι' έκάστην 
εβδομάδα της περιόδου της προειδοποιήσεως ουχί όλιγώτερον του 
μέσου δρου τών εβδομαδιαίων ημερομισθίων του κατά τάς τελευ
ταίας δώδεκα πλήρεις 'εβδομάδας προτού δοθή ή προειδοποίησις : 

Νοείται δτι ουδεμία έβδομάς λογίζεται ώς πλήρης έβδομάς προς 
τόν σκοπόν τούτον έκτος έάν ό έργοδοτούμενος ειργάσθη έπί 28 
τουλάχιστον ώρας κατά την εβδομάδα ταύτην. 

(3) Πάσα πληρωμή γενομένη είς τόν έργοδοτούμενον ύπό του ερ
γοδότου ύπό μορφήν πληρωμής λόγω ασθενείας λογίζεται έναντι 
τής δυνάμει της παραγράφου ταύτης υποχρεώσεως του εργοδότου. 

4. "Οταν ό εργοδότου μένος πληρώνηται έπί ωριαίας βάσεως, ή 
πληρωμή του κατά τήν διάρκειαν τής περιόδου τής προειδοποιήσεως 
δέν είναι όλιγωτέρα τής πληρωμής διά τόν αριθμόν τών ωρών τάς 
όποιας ειργάσθη διαρκούσης τής περιόδου τής προειδοποιήσεως έπί 
τή βάσει του μέσου δρου ωριαίας αμοιβής κατά τάς τεσσάρας τε
λευταίας πλήρεις εβδομάδας προτού δοθή ή προειδοποίησις : 

Νοείται δτι ουδεμία έβδομάς λογίζεται ώς πλήρης έβδομάς προς 
τόν σκοπόν τούτον έκτος έάν ό έργοδοτούμενος ειργάσθη έπί 28 του
λάχιστον ώρας κατά τήν εβδομάδα ταύτην. 

5. "Οταν ό έργοδοτούμενος δέν έχει καθωρισμένον ήμερομίσθιον 
ή μισθόν και δταν δέν πληρώνεται έπί ωριαίας βάσεως άνευ συσχε
τισμού προς το ποσόν τής γενομένης εργασίας, τότε ό εργοδότου
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μένος δικαιούται είς πληρωμήν διαρκούσης της περιόδου της προει
δοποιήσεως ώς ακολούθως : 

(α) δι' έκάστην εβδομάδα του χρονικού διαστήματος της προ
ειδοποιήσεως ό εργοδότης πληρώνει τον έργοδοτούμενον 
ουχί όλιγώτερον του μέσου δρου τών εβδομαδιαίων ημερο
μισθίων του κατά τάς τελευταίας δώδεκα πλήρεις εβδομά
δας προτού δοθή ή προειδοποίησις : 

Νοείται δτι ουδεμία έβδομάς λογίζεται ώς πλήρης έβδο
μάς προς τον σκοπόν τούτον έκτος έάν ό έργοδοτούμενος 
είργάσθη έπι 28 τουλάχιστον ώρας κατά την εβδομάδα 
ταύτην 

(β) ή δυνάμει της υποπαραγράφου (α) ανωτέρω ύποχρέωσις 
τοϋ εργοδότου είναι υπό τον ορον δτι ό έργοδοτούμενος εΐναι 
έτοιμος και πρόθυμος νά εκτέλεση έργασίαν ευλόγου φύ
σεως ϊνα κερδίζη άμοιβήν προς το εν τή παραγράφω (α) 
ανωτέρω οριζόμενο ν ποσόν : 

Νοείται δτι ό εργοδότης υποχρεούται νά πληρώνη τον έρ
γοδοτούμενον ώς καθορίζεται έν τη παρούση παραγράφω 
έάν ό έργοδοτούμενος είναι— 

(i) απών εκ της εργασίας του λόγω ασθενείας, τεκνογο
νίας, βλάβης, τοκετού ή νόσου' 

(ii) απών έπ' αδεία' 
(γ) οιαδήποτε πληρωμή λόγω ασθενείας καταβαλλομένη ύπό 

του εργοδότου λογίζεται έναντι της δυνάμει της υποπαρα
γράφου (β) ανωτέρω υποχρεώσεως αύτοΰ' 

(δ) δταν ή προειδοποίησις εδόθη ύπό τοΟ έργοδοτουμένου, ή 
δυνάμει της παραγράφου ταύτης ύποχρέωσις του εργοδότου 
δεν δημιουργείται έκτος έάν και μέχρις δτου ό έργοδοτού
μενος εγκατάλειψη τήν έργασίαν του δυνάμει της προειδο
ποιήσεως. 

6. Ουδεμία πληρωμή οφείλεται δυνάμει του παρόντος Πίνακος δι5 

οιανδήποτε περίοδον καθ' ην ό έργοδοτούμενος απουσιάζει έκ της 
εργασίας του λόγω εργατικής διαφοράς. 

7. Έάν διαρκούσης της περιόδου προειδοποιήσεως ό εργοδότης 
νομίμως άπολύη τον έργοδοτούμενον, ουδεμία πληρωμή οφείλεται 
δυνάμει του παρόντος Πίνακος δια την ύπολειπομένην περίοδον της 
προειδοποιήσεως. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ Π1ΝΑΞ 
("Αρθρον 16 και "Αρθρον 17.) 

1. Έργοδοτούμενος ό όποιος καθίσταται πλεονάζων ύπό τήν έν
νοιαν του άρθρου 18 λαμβάνει έκ τοΰ Ταμείου πληρωμήν λόγω πλεο
νασμού ύπολογιζομένην ώς ακολούθως : 

(α) δύο εβδομάδων ημερομίσθια δι' έκάστην περίοδον πεντή
κοντα δύο εβδομάδων συνεχούς απασχολήσεως μέχρις ανω
τάτου ορίου εξ ετών 

(β) μιας εβδομάδος ημερομίσθια δι5 έκάστην περίοδον πεντή
κοντα δύο εβδομάδων συνεχούς απασχολήσεως πέραν τών 
εξ ετών μέχρις ανωτάτου ορίου υπηρεσίας εΐκοσιν έν δλω 
ετών. 

2. Ουδεμία πληρωμή καταβάλλεται δι' οιανδήποτε άπασχόλησιν 
προ της 1ης 'Ιανουαρίου 1960. 
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3. Ή διάρκεια της περιόδου απασχολήσεως και τό έάν ή άπασχό
λησις ήτο συνεχής ή μή αποφασίζονται συμφώνως προς τόν Δεύτε
ρον Πίνακα. 

4. Δια τους σκοπούς του παρόντος Πίνακος, τό ποσόν των εβδο
μαδιαίων ημερομισθίων εΐναι τό ποσόν εις τό όποιον ό έργοδοτούμε
νος θα έδικαιουτο κατά τήν τελευταίαν εβδομάδα της απασχολήσεως 
του, ώς τούτο υπολογίζεται συμφώνως προς τόν Τρίτον Πίνακα : 

Νοείται δτι κατά τόν ύπολογισμόν της εβδομαδιαίας αμοιβής οι
ονδήποτε ποσόν άνω των £20 δέν λαμβάνεται ύπ' όψιν. 

Νοείται περαιτέρω δτι ό Υπουργός δύναται, διά διατάγματος, να 
πρόβλεψη δι' ύψηλότερον ποσόν του άνω αναφερομένου ποσού των 
£20. 

Έτυπώθη έν τφ Τυ·πογραφείω της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


