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Ό περί Τερματισμού Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1973 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω Άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

'Αριθμός 6 τοΰ 1973 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ 1967 ΕΩΣ 1972 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 
1 Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Τερματισμού Άπα- Συνοπτικός 

σχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1973, θά άναγινώσκηται δε * * * 
όμοΰ μετά τών περί Τερματισμού 'Απασχολήσεως Νομών του 1967 24 του 967 
εως 1972 (έν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς «ό δασικός νομός») και J»3Jl972. 
ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμου ως οι 
περί Τερματισμού 'Απασχολήσεως Νόμοι τοΰ 1967 εως 1973. 

2. Τό άρθρον 2 τοΰ βασικού νόμου τροποπο ιε ί ς διά.της άπαλεί J £ £ g £ 
ψεως τοΰ όρισμοΰ «Διαιτητυκόν Δικαστήριον»_και της άντικαταστα ι ο 0 β α σ ι κ ο 0 
σεως αύτοΟ ΰπό τοΰ ακολούθου νέου όρισμοΰ : ^ νόμου. 

«"Δικαστήοιον 'Εργατικών Διαφορών' σημαίνει τό δυνάμει τοΰ 
άρθρου 12 τών περί Ετησίων 'Αδειών Μετ' 'Απολαβών Νόμων του 8™<Π967 
1967 εως 1973 καθιδρυθέν Δικαστήριον 'Εργατικών Διάφορων και g ^ S J j , , 
πεοιλαιαβάνει πάν Τμήμα αύτοϋ.». 26το0ΐ970 

r r 34τοϋ1972 
66 τοΰ 1972 
5 του 1973. 

3 Τό άρθρον 30 τοΰ βασικοΰ νόμου διά τοΰ παρόντος καταργείται κατάργησις 
*»· ·*ΙΓχ*" , . » , , ' .α„. . . του όρθρου 

και αντικαθίσταται υπό του ακολούθου . 30 το0 βα(Η. 
«Αρμοδώτης 30. Π) Τό Δικαστήριον 'Εργατικών Διαφορών «έκτη Κοϋνόμου 
TOO Δικά τ α ι άποκλειστικήν αρμοδιότητα να άποφασίζη έπί άπα «**«««
^ Ρ ' 0 " σών τών εργατικών διαφορών τών αναφυομένων συνέπεια aCm0bl& 
•Εργο™ων χή ς εφαρμογής τοΰ παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε Κανό νέουδρθρου. 
Δ.σφορο . ^ ,^^ έ κ δ ο θ έ ν τ ω ν δυνάμει αυτοΰ ή αμφοτέρων, περιλαμ

βανομένου και παντός παρεμπίπτοντος ή συμπληρωματικού 
προς τοιαύτας διαφοράς θέματος. 

(2) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω ερμηνεύεται ώς 
έπηρεάζον τό δικαίωμα έργοδοτουμένου δπως, άναφορικως 
προς τερματισμόν απασχολήσεως, προσφυγή εις τό Επαρ
χιακών Δικαστήριον της 'Επαρχίας έν ή ό εργοδότου μένος 
ήργοδοτεΐτο κατά τό ν χρόνον καθ' δν άνέκυψεν ή διάφορα 
εις περίπτωσιν καθ' ήν ή άξίωσις αύτοΰ είναι δι' αποζη
μιώσεις υπερβαίνουσας τάς διά τοΰ παρόντος Νόμου δυνα
μένας νά διεκδικηθώσι : 

Νοείται δτι ό έργοδοτούμενος δέν δύναται νά προσφυγή 
είς τό Έπαρχιακόν Δικαστήριον έά ν εχη υποβάλει αϊτησιν 
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εις τό Δικαστήριον 'Εργατ ικών Διαφορών δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου και δτι, έάν οδτος προσφυγή εις τό Έ π α ρ 
χίακόν Δικαστήριον, δεν δικαιούται να ύποβάλη αϊτησιν 
εις τό Δικαστήριον 'Εργατ ικών Διαφορών δυνάμει τοΰ πα
ρόντος Νόμου. 

(3) Τό Δικαστήριον 'Εργατ ικών Διαφορών κέκτηται 
έξουσίαν δπως, κατά την απόλυτον κρίσιν τοΰ Προέδρου 
αύτοΰ, έπιληφθη έκ νέου υποθέσεως τίνος, ή αναθεώρηση 
οιανδήποτε άπόφασιν έπί οιασδήποτε πληρωμής γενο
μένης ΰπό τοΰ Ταμείου κατά πάντα χρόνον, έάν τοΰτο 
θεωρηθη ύπό τοΰ Προέδρου ώς ορθόν καϊ. δίκαιον.». 

4 . Ό βασικός νόμος θά άναγινώσκηται, έρμηνεύηται και έφαρμό
ζηται ώς έάν αντί μνείας έν αύτω τοΰ Διαιτητοκοΰ Δικαστηρίου f) τοΰ 
Προέδρου ή έτέοου λειτουργοΰ αύτοΰ έγένετο μνεία τοΰ Δικαστη
ρίου Ε ρ γ α τ ι κ ώ ν Διαφορών ή τοΰ Προέδρου ή' έτερου λειτουργού 
αύτοΰ, ώς θά ήτο ή περίπτωσις. 


