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Ό περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νομός του 1974 εκδίδεται διά δημο
σιεύσεως εις την έπισημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως 
τω "Αρθρω 52 τοΰ Συντάγματος . 

'Αριθμός 21 τοϋ 1974 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ Τ Η Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ ΚΑΙ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ 
Α Ρ Χ Η Σ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Ε Ω Σ ΚΥΠΡΟΥ, Π Ε Ρ Ι 
ΤΩΝ Σ Κ Ο Π Ω Ν ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ Π Ε Ρ Ι 
Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ ΤΑΜΕΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙ

Σ Ε Ω Σ . 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως: 

Μέρος 1.ΕΙ Σ ΑΓΩΓΙ ΚΑ Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρητοα ώς ό περί Βιομηχανικής Καταρ Συνοπτικός 

τίσεως Νόμος του 1974. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν ά λ λ ω ς προκύπτη έκ του κει «Ερμηνεία, 
μένου— 

«Αρχή» σημαίνει την δυνάμει τοΰ άρθρου 3 ίδρυομένην 'Αρχήν 
. Βιομηχανικής Καταρτίσεως Κύπρου' 

«βιομηχανική κατάρτισις» σημαίνει τοιαύτην έξ ύπαρχής κατάρ
τισιν, έπιμόρφωσιν και μετεκπάΐδευσιν προσώπων αττασχολουμένων 
ή προτιθεμένων όπως άπασχοληθώσιν εις τήν βιομηχανίαν, οία 
ήθελεν εκάστοτε κριθή α ν α γ κ α ί α προς ίκανοποίησιν των αναγκών 
της βιομηχανίας και ό δρος «πρόγραμμα βιομηχανικής καταρτί
σεως» θ ά έρμηνεύηται αναλόγως : 

Νοείται δτι ό δρος «βιομηχανική κατάρτισις» δεν περιλαμβάνει 
οιανδήποτε παρεχομένην τακτ ικήν σχολικήν τεχνικήν έκπαίδευσιν 
(technical education) ' 

«Διευθυντής» σημαίνει τον δυνάμει τοΰ άρθρου 13 διοριζόμενον 
Διευθυντήν της 'Αρχής* 

«Δικαστήριον Ε ρ γ α τ ι κ ώ ν Διαφορών» σημαίνει τό δυνάμει τοΰ 
άρθρου 12 τών περί Ε τ η σ ί ω ν 'Αδειών Μετ' 'Απολαβών Νόμων του 
1967 εως 1973 καθιδρυθέν Δικαστήριον Ε ρ γ α τ ι κ ώ ν Διαφορών και β τοϋ 1967 
περιλαμβάνει παν Τμήμα αύτοΰ* 25 τοϋ 1968 

2 3 τοϋ 1969 
26 τοϋ 1970 
3 4 τ ο ϋ 1 9 7 2 
66 τοΰ 1972 

5 τ ο ΰ 1 9 7 3 . 
«Διοικητικόν Συμβούλιον» σημαίνει τό δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) 

τοΰ άρθρου 10 συνιστάμενον Διοικητικόν Σ υ μ β ο ύ λ ι ο ν 
«επιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπον έξουσιοδοτηθέν να ενεργή ώς 

επιθεωρητής δυνάμει τοΰ άρθρου 15' 
«εργατική διαφορά» σημαίνει οιανδήποτε διαφοράν μεταξύ ερ

γοδοτών και έργσδοτουμένων ή" μεταξύ έργοδοτουμένων και έρ
γοδοτουμένων, έν σχέσει προς τήν άπασχόλησιν ή τήν μή απασχό
λησα/ ή τάς συνθήκας απασχολήσεως ή τους δρους απασχολή
σεως οιωνδήποτε προσώπων εϊτε έργοδοτουμένων υπό τοΰ εργο
δότου μετά τοΰ οποίου εγείρεται ή διαφορά εϊτε μή' 
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«έργοδοτούμενος» σημαίνει πρόσωπον έργαζόμενον δι' έτερον 
πρόσωπον είτε δυνάμει συμβάσεως εργασίας ή μαθητείας είτε ύπό 
τοιαύτας περιστάσεις εκ τών οποίων δύναται νά συναχθτ} ή ϋπαρ
ξις σχέσεως εργοδότου και εργοδότου μένου, ό δέ δρας «εργοδό
της» θα έρμηνεύηται αναλόγως άλλα δεν θα περιλαμβάνη τήν 
Κυβέρνησιν της Δημοκρατίας : 

Νοείται δτι ό ρηθείς δρος «έργοδοτούμενος» περιλαμβάνει και 
πρόσωπα μη εργαζόμενα ώς έάν ταύτα ήσαν εργαζόμενα, προς 
τον σκοπόν παροχής εις ταύτα βιομηχανικής καταρτίσεως καΐ της 
ύπό τούτων αναζητήσεως εργασίας και απασχολήσεως μετά τήν 
βιομηχανικήν αυτών κατάρτισιν* 

«καθορίζειν», μετά τών γραμματικών του δρου παραλλαγών και 
συγγενών εκφράσεων, σημαίνει καθορίζειν δια Κανονισμών εκδι
δομένων δυνάμει του παρόντος Νόμου" 

«καταβλητέα! άπολαβαί» σημαίνει δια τους σκοπούς τοΰ πα
ρόντος Νομού πάσαν χρηματιίκήν άντιμισθΐαν πληρωνομένην εις 
έργοδοτούμενον συνεπεία της απασχολήσεως του και περιλαμβά
νει οιονδήποτε επίδομα πληρωνόμενον ύπό του εργοδότου το οποίον 
σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με τόν τιμάριθμον' 

«κατηγορία έργοδοτουμένων» σημαίνει πάντας τους έργοδοτου
μένους οί όποιοι, έχοντες τούτο ώς κύριον επάγγελμα, απασχο
λούνται εις τό αυτό επάγγελμα* 

«οίκονομικόν έτος» σημαίνει περ.ίοδον άρχομένην την Την 'Ιανου
αρίου και λήγουσαν την 31ην Δεκεμβρίου εκάστου ετσυς* 

«Ταμεΐον» σημαίνει τό δυνάμει τοΰ άρθρου 18 καθιδρυόμενον 
Ταμεΐον Βιομηχανικής Καταρτίσεως* 

«τέλος» σημαίνει τέλος καταβαλλόμενον ύπό εργοδότου είς το 
Ταμεΐον 

«υπάλληλος της Αρχής» σημαίνει οιονδήποτε ύττάλληλον ττ|ς 
'Αρχής κατέχοντα θέσιν παρ' αυτί) είτε μονίμως είτε προσωρινώς 
εϊτε άναπληρωτικώς, περιλαμβάνει δέ τόν Διευθύντήν της 
Αρχής' 

«ύποστατικόν» σημαίνει οιονδήποτε τόπον ή οίκημα ένθα απασχο
λούνται εργοδότου μένα πρόσωπα* 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν 'Εργασίας και Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων, 

"Ιδρυσις 
'Αρχής 
αποτελούσης 
νομικόν 
πρόσωπον. 

Γενικός 
σκοπός της 
"Αρχής. 

'Εξουσίαι και 
■ αρμοδιότητες 
τής 'Αρχής. 

Μέρος II.—ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ 

3. Ιδρύεται 'Αρχή καλούμενη «'Αρχή Βιομηχανικής Καταρτίσεως 
Κύπρου», ήτις αποτελεί νομικόν πρόσωπον κεκτημένον άπάσας τάς 
ιδιότητας νομικού προσώπου καΐ διέπεται ύπό του παρόντος Νόμου. 

4. Σκοπός τής 'Αρχής είναι ή προώθησις και παροχή βιομηχανικής 
καταρτίσεως του εργατικού δυναμικού εν τω πλαισίω τής έν γένει 
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής τής Δημοκρατίας. 

5. Προς έπίτευξιν τοΰ σκοπού αυτής, και τηρουμένων τών διατά
ξεων οιουδήποτε εκάστοτε έν ίσχύϊ νόμου άφορώντος ε'ις την τακτι
κήν σχολικήν έκπαίδευσιν, ή 'Αρχή κέκτηται αρμοδιότητα και εξου
σίας όπως— 

(α) ίδρύη, άναλαμβάνη, λειτουργή ή έποπτεύη ιδρύματα ή κέν
τρα βιομηχανικής, καταρτίσεως' 



.615 Ν. 21/74 

(β) έτοιμάζη, έγκρίνη προγράμματα βιομηχανικής καταρτίσεως 
και λαμβάνη απαντά τά ενδεικνυόμενα μέ,Ύρα προς έφαρ
μογήν τούτω\'" 

(γ) καθορίζη επίπεδα βιομηχανικής καταρτίσεως δΓ οιανδήποτε 
κατηγορίαν ή κατηγορίας έργοδοτουμένων" 

(δ) διεξάγη εξετάσεις και έκδίδη πιστοποιητικά βιομηχανικής 
καταρτίσεως' 

(ε) παρέχη συμβουλευτικός υπηρεσίας έπ'ι θεμάτων άπασχολή
σεο^ς και βιομηχανικής καταρτίσεως' 

(στ) παρέχη τεχνικήν ή οίκονομικήν βοήθειαν εις Ιδρύματα, οργα
νισμούς ή άλλα πρόσωπα ή αρχάς' 

(ζ) παρέχη ή έξασφαλίζη εκπαιδευτικά ή άλλα επιδόματα, 
χορηγήματα και υποτροφίας ή άλλας διευκολύνσεις εις έρ
γοδοτουμένους διά'σκοπούς βιομηχανικής καταρτίσεως* 

(η) αποκτά, μισθώνη ή κατέχη οιασδήποτε φύσεως κινητήν ή 
άκίνητον Ίδιοκτησίαν 

(θ) έξασφαλίζη τάς υπηρεσίας ή συνεργάζηται μεθ' οιουδήποτε 
προσώπου, οργάνου ή αρχής' 

(ι) συναπτή οιασδήποτε συμβάσεις διά την κτήσιν ή μίσθωσιν 
οίασδήποτε περιουσίας ή υπηρεσίας, περιλαμβανομένων συμ
βάσεων ή διευθετήσεως διά την ύπό άλλου προσώπου, ορ
γανισμού, οργάνου ή αρχής λειτουργίαν προγραμμάτων 
βιομηχανικής καταρτίσεως ή παροχής διευκολύνσεων αναγ
καίων διά την έφαρμογήν καΐ λειτουργίαν, έν δλω ή έν 
μέρει, οιουδήποτε προγράμματος βιομηχανικής καταρτί
σεως' 

(ία) άναθέτη εις έτερον πρόσωπον, όργανισμόν, όργανον ή δη
μόσιον ή άλλην αρχήν τήν άσκησιν οίασδήποτε των έν τω 
παρόντι ύρθρω αρμοδιοτήτων αυτής* 

(ή3) πράττη παν δπερ ήθελε κριθή συναφές ή άναγκάΐον προς 
προώθησιν και επίτευξη/ οιασδήποτε αρμοδιότητος ή έττι μέ
ρους σκοπού της 'Αρχής. 

C Ή 'Αρχή μεριμνά δ π ω ς  «Υττοχρέωσις 
(α) από καιρού εις καιρόν ύποβάλλη προς τόν Ύπουργόν λεπτό υποβολής 

μερείας των σχεδίων και προγραμμάτων άτινα προτίθεται x̂
e&tCi>v

yP
oc
" 

δπώς έφαρμόση έν τή ενασκήσει των αρμοδιοτήτων αυτής' *
ftou

py°
v
· 

(β) αί δραστηριότητες και τά προγράμματα αυτής συνάδουν 
προς οίασδήποτε οδηγίας διδομένας προς αυτήν υπό του 
Υπουργού δυνάμει του άρθρου 7. 

7.— (1) Ό 'Υπουργός δύναται δπως, από καιρού εις καιρόν, έκδίδη Έξουσίαι 
προς τήν 'Αρχήν οδηγίας γενικής φύσεως έν σχέσει προς την όπό Υπουργού, 
της 'Αρχής άκολουθουμένην πολιτικήν και τάς έν γένει δραστηριό
τητας και προγράμματα αυτής. 

(2). "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος του εδαφίου (1), ό Υπουρ
γός δύναται, άναφορικώς προς οιαδήποτε σχέδια ή προγράμματα 
υποβαλλόμενα ύπό τής 'Αρχής, δυνάμει του άρθρου 6, νά έγκρίνη 
ταύτα μετά ή άνευ οιωνδήποτε τροποποιήσεων, ή δε 'Αρχή οφείλει 
δπως έφαρμόζη οιονδήποτε σχέδιον ή πρόγραμμα αυτής ώς τούτο 
ήθελε έγκριθή ή τροποποιηθή ύπό του Υπουργού. 

8. Ή 'Αρχή δύναται, οσάκις ήθελε θεωρηθή άναγκάΐον διά τους Έξουσίαι 
σκοπούς ένασκήσεως των αρμοδιοτήτων αυτής, νά ζήτηση, δι' έγ προςλήψιν 
γράφου ειδοποιήσεως, παρ' οιουδήποτε εργοδότου δπως, εντός τοι πληροφοριών. 
<χύτης χρονικής περιόδου ώς ήθελε καθορισθή έν τή ειδοποιήσει, 
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'Εξουσία δι' 
άναγκαστικήν 
απαλλοτρίω
σα/ ακινήτου 
ιδιοκτησίας.

Δ.οικητικόν 
Συμβούλιον. 

Συνεδρία ι 
Λιοικητικοΰ 
Συμβουλίου. 

παράσχη πληροφορίας άναφορικώς προς οιονδήποτε πρόσωπον εργο
δοτούμενον υπ' αύτοΰ, πας δε εργοδότης υποχρεούται όπως συμμορ
φωθή προς την τοιαύτην ειδοποίηση/. 

9.—(1) Ή 'Αρχή κέκτηται έξουσίαν δπως έν τη ασκήσει των αρμο
διοτήτων αυτής προβαίνη είς άναγκαστικήν άπαλλατρίωσιν ακινήτου 
ιδιοκτησίας συμφώνως προς τάς διατάξεις του εκάστοτε έν Γσχύι 
νόμου περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως. 

(2) Ή 'Αρχή δύναται δπως, κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργικού 
Συμβουλίου, διαθέτη δια δωρεάς, πωλήσεως, ανταλλαγής ή άλλως 
οίοη/δήποτε άκίνητον Ιδιοκτησίαν αύτης. 

Μέρος II Ι.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
1&— (1) Ή Αρχή διοικείται ύπό Διοικητικού Συμβουλίου αποτε

λουμένου εκ δέκα μελών διοριζομένων, τη προτάσει του Yiraupyou, 
ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου, εξ ών τα τέσσαρα; έκπροσύοττισΟσι 
τήν Κυβέρνησιν και τα έτερα εξ έξ ΐσσυ τάς πλέον άντιπρασωπευ
τικάς έργοδοτικάς και έργατικάς οργανώσεις. Το Ύπσυργικόν Συμ
βούλων ορίζει εν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ώς: Πρό-
εδρον αύτου. 

(2) Ό πρώτος διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 6ά 
γίνη εντός τριών μηνών από της ημερομηνίας δημοσιεύσεως του πα
ρόντος Νόμου είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημσκρατίας. 

(3) Ή θητεία τών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται 
εις τρία έτη : 

Νοείται δτι το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται καθ* οίονδήπατε 
χρόνον προ τής λήξεως της θητείας οιουδήποτε μέλους του Διοικη
τικού Συμβουλίου νά τερματίση τόν διορισμόν τούτου : 

Νοείται περαιτέρω δτι παν μέλος τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου, 
πλην τών εκπροσωπούντων τήν Κυβέρνησιν μελών, δύναται καθ* οιαν
δήποτε χρόνον πρό της λήξεως της θητείας αύτου νά ύπσ€άλτ} εγ
γράφως τήν ·π:αραΊττ]σίν του προς τόν Ύπουργόν. 

(4) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά ένεργη ανεξαρτήτως 
της χηρείας οιασδήποτε θέσεως αύτου. 

(5) Korra τήν διάρκειαν προσωρινής απουσίας ή προσωρινού κωλύ
ματος του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, δ Υπουρ
γός δύναται νά διορίση έτερον πρόσωπον ίνα έκτελή τά καθήκοντα 
του Προέδρου ή μέλους, αναλόγως τής περιπτώσεως, διαρκούσης της 
τοιαύτης απουσίας ή κωλύματος, πάν δέ ούτω δισριζόμενον πρόσωπον 
κέκτηται άπάσας τάς εξουσίας του Προέδρου ή μέλους, αναλόγως 
της περιπτώσεως. 

(6) Ό Πρόεδρος και τά μέλη τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου δύναν
ται νά λαμβάνωσιν άποζημίωσιν; ώς το Ύπουργικόν Συμβούλιον 
ήθελεν ορίσει. 

11.—(1) Αί συνεδρϊαι του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται 
ύπό τοϋ Προέδρου δστις και προεδρεύει τούτων. Έ ν περιπτώσει 
απουσίας του Προέδρου ή του προσωρινού Προέδρου καθ* οιανδή
ποτε συνεδρίάν · τά',παρόντα μέλη έκλέγουσιν εν έξ αυτών δπως 
προεδρεύση ταύτης. 

(2) Άπαρτίαν άποτελοΰσιν ό προεδρεύων της συνεδριάσεως· και 
πέντε παρόντα μέλη. 

(3) Το Διοικητικόν Συμβούλιον αποφασίζει διά πλειοψηφίας, έν 
περιπτώσει δέ ισοψηφίας ό προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει δεύ
τερον ή νικώσαν ψήφον. 
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(4) Ό Διευθυντής δύναται δπως παρίσταται καθ' άπάσας τάς 
συνεδρίας τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνε μέρος εις τάς διε-
ξαγρμένας συζητήσεις και έ'κφράζτ] την γνώμην αύτου άλλα οέν 
κέκτηται δικαίωμα ψήφου. 

(5) Το Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται δπως, δι' εσωτερικών 
κανονισμών, ρυθμίζη τά τών εργασιών αύτου και ιδιαιτέρως τά της 
συγκλήσεως τών συνεδριών, τήν προς τούτο διδομένην είδοποίησιν, 
την κατά τάς συνεδριάσεις ακόλουθου μένη ν διαδικασίαν και τήν τή~ 
ρησιν τών πρακτικών. 

12.—(1) Το Διοικητικόν -Συμβούλιον δύναται νά συνιστά τριμερείς .Συμδουλευ-
κα! αλλάς συμβουλευτικός έπιτροπάς συγκειμένας έκ μελών του ή τικαΐΈιιι-
καί εξ άλλων πρσσώτιων, δπως σομβουλεύωσι τούτο έπι ειδικών τρσιτα · 
θεμόπων της αρμοδιότητος της 'Αρχής : 

; (2) Ή θητεία τών μελών και οι δροι εντολής τών συμβουλευτικών 
επιτροπών καθορίζονται ύπό του Διοικητικού Συμβουλίου : 

Τ^οεΐται δτι πάν μέλος δύναται καθ' οίονδήποτε χρόνον νά τιαραι-
τηθη της θέσεως αύτου οι' εγγράφου παραιτήσεως διδομένης εις τόν 
Πρόεδρον τοΟ Διοικητικού Συμβουλίου. 

Μέρος TV.—ΥΠΗΡΕΣ ΪΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
Ο.— (1) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον διορίζει, τή" έγκρίοτει του Διευθυντής. 

Υπουργικού Συμβουλίου κοα ΐτπό τοιούτους δρους ώς τούτο ηΈελεν 
εγκρίνει, τον Διευθυντην της Άρχης δστις τιροΐοταται τών υπηρεσιών 
sod τών υπαλλήλων της * Αρχής και κατευθύνει την Ιργποίαν των. 

(2) *© Διευθυντής εκτελεί τάς αποφάσεις του Διοικητικού Συμ
βουλίου εντός τών ΰπέ> τούτου καθοριζομένων εκάστοτε τιλαισίων, 
και υπόκειται εις τόν |[λεγγσν οουτου, 

(3) Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά. μ£ταδιβάστ| £ΐς τόν 
ΔίΕυθυντήν τοιαύτας τών Βυκάμει του ^παρόντος ϋόμου οφμοοϊοτήτΕον 
του Συμβουλίου οίηα ό^πτπτουνται απως κοααοι ήσωσι δυνατήν τήν, 
ΰπό του Διευθυντού άποτελεσμοττικην διεξαγωγή ν τών πάσης φύσεως 
τρεχουσών εργασιών του Σ υμβουλίου. 

Μ*—(1) Λϋ 'Αρχή, τη έγκρίσειτου Ύττουργικου Συμβουλίου, νκαθο Λώρβρωσκ; 
ρίξει "τήν διάρθρωσαν τ ώ ν υπηρεσιών και τ ά ς θέσεις αΰτης, κχχκχρ υπηρεσιών 
τίξει *3χεδια υπηρεσίας τών τοιοότωνθέπεων και κπβθορίζείΓτόν μισθόν ^i6P^^ 
και τήν μισθοδστικήν κλίμακα εκάστης θέσεως. 'ΑρχήςΤης 

υπάλληλοι, 
Κανονισμοί, 

ττερΐ τών ορών 
υπηρεσίας 
αΰτδν, κ.λ.ττ. 

(2.) Ή 'Αρχή προσλαμβάνει τους αναγκαίους διά την ενάσκησιν 
τών αρμοδιοτήτων και εξουσιών αύτης υπαλλήλους. 

(3) Ή "Αρχή εκδίδει, τ§ εγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, 
Κανονισμούς διέποντας— 

(α) τά τών δρων υπηρεσίας τών υπαλλήλων αύτης, ιδία τ ά του 
διορισμού, προαγωγής, αδείας, απολύσεως, ιατρικής ·προ
νοίας, ταμείου τιρονοίας, ταμείου 'ιατροφαρμακευτικής περι
θάλψεως ή οίουδήποτεέτέρου ταμείου τό όποιον ή 'Αρχή 

.:.. θά εκρινεν άναγκαΐον διά τους σκοπούς της υπηρεσίας 
αυτών, και τ ά τών χορηγημάτων ή έτερων ωφελημάτων έπι 
τη άφυπηρετήσει λόγου ορίου ηλικίας ή άλλως" 
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'Επιθεωρητού. 

' Εξουσία ι 
Έπιθεω

'Εφαρμογή 
Ποινικού 
Κ ώδικος. 

Κεφ. 1 
3 τοΰ 

43 τοΰ 
41 τοΰ 
69 τοΰ 
70 τοΰ 

5 τοΰ 
58 τοΰ 
4 4 τοΰ 
92 τοΰ 
29 τοΰ 

54. 
1962 
1963 
1964 
1964 
1965 
1957 
1957 
1972 
1972 
1973. 

(β) τά της πειθαρχίας των υπαλλήλων αυτής, τά της έπ' αυτών 
ασκήσεως πειθαρχικής εξουσίας και τά του δικαιώματος 
προσφυγής έν περιπτώσει καταδίκης αυτών εις πειθαρχικήν 
ποινήν" 

(γ) παν θέμα παρεμπίπτον, συμπληρωματικόν και παρεμφερές 
προς τά έν τω παρόντι έδαφίω αναφερόμενα. 

15*—(1) Ή 'Αρχή δύναται νά διορίζη έν ή πλείονα πρόσωπα ως 
έπιθεωρητήν ή έπιθεωρητάς διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου 
καΐ οίωνδήποτε δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών. 

(2) Πάν πρόσωπον έξουσιοδοτηθέν νά ένεργη ώς επιθεωρητής δέον 
νά είναι έφωδιασμένον διά του πιστοποιητικού του διορισμού αύτου, 
δπερ και επιδεικνύει, έάν τούτο ζητηθη παρ* αύτου, οσάκις επιζητεί 
εΐσοδον εις οιονδήποτε ύποστατικόν. 

Id*—(1) Πάς επιθεωρητής κέκτηται, διά τους σκοπούς εφαρμογής 
του παρόντος Νόμου και οιωνδήποτε δυνάμει τούτου εκδιδομένων 
Κανονισμών, έξουσίαν δπως— 

(α) κατά πάντα ευλογον χρόνον είσέρχηται εις οιονδήποτε: υπσ
στατικόν, εξαιρέσει κατοικίας, ένθα δεδικαιολοτημενως 
πιστεύει δτι απασχολούνται έργοδοτούμενοι" 

(β) προβαίνη είς τήν άναγκαίαν έξέτασιν και §ρευναν ίνα εξα
κρίβωση έάν εις οιονδήποτε ύποστατικόν τηρώνταχ σχ δια
τάξεις τοΰ παρόντος Νόμου ή οίωνδήποτε δυνάμει τούτου 
εκδιδομένων Κανονισμών 

(γ) άναφορικώς προς οιαδήποτε θέματα άφορώντα εΙς τον πα
ρόντα Νάμον ή οιουσδήποτε δυνάμει τούτου εκδιδόμενους 
Κανονισμούς, έφ' ών ευλόγως δύναται ή είναι άναγκαίαν 
δπως ζητήση πληροφορίας, έξετάζη δι' ερωτήσεων είτε μόνος 
είτε, έφ' δσον κ ρίνη τοϋτο σκόπιμον, τη παρουσία οιουδή
ποτε έτερου προσώπου, παν πρόσωπον δπερ ήθελεν ανεύρει 
έν οίωδήποτε ύποστατικώ ή δπερ δεδικαιολογημένως πιστεύει 
δτι εΐναι ή ύπηρξεν εργοδότου μενον και δπως απαίτηση παρ ' 
αΰτου δπως ύποδληθη εις τοιαύτην άναγκαίαν έξέτασιν 

(δ) πρσβαίνη εις πάσαν έτέραν ένέργειαν άναγκαίαν δι* έφαρ
μογήν του παρόντος Νόμου και οίωνδήποτε δυνάμει τούτου 
εκδιδομένων Κανονισμών. 

(2) Ό κάτοχος παντός υποστατικού και παν έτερον πρόσωπον 
δπερ απασχολεί ή άπησχόλει οιονδήποτε έργοδοτούμενον, οι ύπηρέ
ται ή αντιπρόσωποι παντός τοιούτου κατόχου ή έτερου προσώπου, 
ώς και πας εργοδότου μένος οφείλουν δπως παρέχωσιν είς οιονδή
ποτε έπιθεωρητήν πασαν πληροφορίαν και προσκομίζωσιν αύτώ προς 
έξέτασιν πάν έγγραφον δπερ ούτος ήθελεν ευλόγως απαιτήσει. 

17. Οι υπάλληλοι της 'Αρχής ώς και οιονδήποτε έτερον πρόσωπον 
έξουσιοδοτημένον δπως έκτελή οιονδήποτε καθήκον ή άσκη οιανδή
ποτε έξουσίαν δυνάμει του παρόντος Νόμου θεωρούνται διά τους 
σκοπούς του Ποινικού Κωδικός ώς υπηρετούντες έν τη Δημοσία 
Υπηρεσία. 
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Μέρος V—ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ Δ ί Α Ϊ Α  Ε ί ζ . 
18—(1) Καθιδρύεται. Ταμείο»,· Βιομηχανικής Καταρτίσεως, άποτε Ταμ*ίογ 

λουν περιουσίαν της 'Αρχής. 
(2) Εις το Ταμεΐον κατατίθεναο:ι

(α) πάντα τα δυνάμει του παρόντος Νόμου Otto εργοδοτών κατα
βαλλόμενα τέλη' 

(β) οιαδήποτε δικαιώματα εισπραττόμενα υπό της 'Αρχής δυνά
μει του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει 
τούτου' . 

(γ) το προϊόν οιουδήποτε δανείου συναπτομένου όπό της 'Αρχής' 
(δ) πασαι αϊ χρηματικαι ποινα'ί αί έπιβαλλόμεναι δυνάμει του 

παρόντος Νόμου ή Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει τούτου* 
(ε) οιαδήποτε έσοδα τής Αρχής προερχόμενα εκ πωλήσεως ή 

μισθώσεως οιασδήποτε ιδιοκτησίας, εξ υπηρεσιών παρεχο
μένων ύπό τής 'Αρχής ή εξ οιασδήποτε συμβάσεως γενομέ
νης ύπό τής 'Αρχής' 

(στ) οίαιδήποτε Κυ^ερνητικαί ή άλλαι χορηγίαι ή δωρεαί γενό
μεναι προς την "Αρχήν. 

19. Πάν ποσόν κατατιθέμενον εις το Ταμεΐον και ή περιουσία τής Χρησιμο
' Αρχής χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς δια την έκπλήρωσιν τοΟ ποίησιςτοϋ 
σκοπού και άσκησιν τών αρμοδιοτήτων καΐ εξουσιών τής 'Αρχής.

 Γ°νείου· 

20.—(1) Πάς εργοδότης υποχρεούται όπως καταβάλλη εις το Τα *γ,τοχρέωσις 
μείον τέλος μη υπερβαίνον το εν τοις εκατόν τών καταβλητέων άπο εργοδοτών 
λαβών έκαστου ύπ' αύτου έργοδοτουμένου προσώπου, ώς ήθελεν " 
εκάστοτε καθορισθή. 

(2) Ή 'Αρχή, τή έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, καθορίζει 
διά Κανονισμών τον τρόπον και χρόνον καταβολής του δυνάμει τοΟ 
εδαφίου (1) καθοριζομένου τέλους. 

21.—(1) Ή Αρχή κέκτηται έξουσίαν όπως, τηρουμένων τών δια Καταβολή 
τάξεων τών επομένων εδαφίων, καταβάλλη εκ του* Ταμείου χο.ρή χορηνήματος 
γημα εις έργοδότην άναφορικώς προς δαπανάς ας ό τοιούτος έργο

 ε
!

ς e
Py°

boTa
^ 

δότης υπέστη προς τον σκοπόν παροχής βιομηχανικής καταρτίσεως π^^τώσεις^ 
εις ύπ' αύτου εργοδοτούμενα πρόσωπα, ύπό τοιούτους δροας και 
προϋποθέσεις ώς ήθελε καθορισθή. 

(2) Ουδέν εν τω έδαφίω (1) παρέχει το δικαίωμα εις τήν Αρχήν 
όπως καταβάλλη οιονδήποτε χορήγημα είς έργοδότην— 

(α) άναφορικώς προς δαπανάς άς υπέστη εργοδότης προ τής 
ενάρξεως ισχύος του τταρόντος Νόμου' 

(β) άναφορικώς προς βιομηχανικήν κατάρτισιν παρασχεθεΐσαν 
άνευ τής εκ τών προτέρων συγκαταθέσεως τής 'Αρχής* 

(γ) άναφορικώς προς βιομηχανικήν κατάρτισιν μή Ικανοποιού
σαν επίπεδα βιομηχανικής καταρτίσεως καθορισθέντα ύπό 
τής Αρχής. 

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου δύναν
ται νά προβλέψωσιν, μεταξύ άλλων— 

(α) περί του τύπου αιτήσεως διά την καταβολήν χορηγήματος 
και τών στοιχείων ατινα δέον νά περιέχωνται έν αυτή' 

(β) τον χρόνον και τρόπον υποβολής τής αιτήσεως και εξετά
σεως ταύτης' 

εις καταβο

λή ν τέλους. 
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Δάνεια καΐ 
επενδύσεις. 

Προϋπολο

γισμός. 

Λογαριασμοί. 

Απολογισμός 
καΐ 

' Ι σολογισμός. 

(γ) περί δικαιώματος εργοδότου μη Ικανοποιούμενου έκ της 
αποφάσεως της 'Αρχής έπι "αιτήσεως προς καταβολήν χορη
γήματος δπως προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου Ε ρ γ α 
τικών Διαφορών, περί του χρόνου υποβολής της τοιαύτης 
προσφυγής και τής έν προκειμένω ακολουθητέας διαδικα
σίας. 

22.—(1) Ή 'Αρχή κέκτηται έξουσίαν δπως, προς τον σκοπόν καλυ
τέρας ασκήσεως τών αρμοδιοτήτων αύτης, συναπτή δάνεια ύπό τοιού
τους δρους ώς το Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν εγκρίνει. 

(2) Ή 'Αρχή δύναται, τη έγκρίσει του Υπουργικού Συμβουλίου, 
να έπιβαρύνη όλόκληρον ή μέρος της περιουσίας αυτής προς έξασφά
λισιν οιουδήποτε ύπ' αύτης συναπτομένου δανείου. 

(3) Ό Υπουργός· Οικονομικών κέκτηται έξουσίαν δπως, κατόπιν 
αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, εγγυάται, καθ5" δν τρόπον 
και ύπό τοιούτους δρους ώς ήθελε κρίνει πρέπον, τήν άποπληρωμήν 
οιουδήποτε δανείου συναπτομένου ύπό της 'Αρχής. 

(4) Πάντα τα χρήματα άτινα δεν απαιτούνται διά τήν λειτουργίαν 
της 'Αρχής ή τήν εκπλήρωσαν τών υποχρεώσεων ταύτης, επενδύονται 
ύπό ταύτης εις τοιαύτας επενδύσεις οίας δ Υπουργός Οίκσνομικών 
ήθελεν εγκρίνει. 

23.—(1) Ή 'Αρχή υποβάλλει ουχί άργότερον της 31ης 'Οκτωβρίου 
διά του Υπουργού εις τό Ύπουργικόν Συμβούλιον προς εγκρισιν, 
προϋπολογισμόν εσόδων και εξόδων διά τό έπόμενον οίκονσμικόν 
έτος. Ό Προϋπολογισμός καταρτίζεται βάσει λεπτομερειών οίας 
ήθελεν ό Υπουργός καθορίσει. Ουδεμία ύπέρβασις του προϋπολο
γισμού επιτρέπεται, έκτος εάν ήθελε προηγουμένως ληφθή ή εγκρι
σις του Υπουργού. 

(2) ' Αντίγραφαν του έν τω έδαφίω (1) αναφερομένου Προϋπολο
γισμού εσόδων και εξόδων, άμα τη έγκρίσει αύτοΟ ύπό του Υπουρ
γικού Συμβουλίου, κατατίθεται εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων 
προς ένημέρωσιν αυτής. . 

24. Ή 'Αρχή τηρεΐ ακριβείς λογαριασμούς— 
(α) τών εισπραχθέντων ή δαπανηθέντων ύπό τής 'Αρχής ποσών 

και τών αντικειμένων δι' α ή τοιαύτη εΐσπραξις ή δαπάνη 
λαμβάνει χώραν* ικαί 

(β) τού ενεργητικού και παθητικού, τής 'Αρχής άτινα προπα
ρασκευάζονται ώστε νά δεικνύωσι κεχωρισμένως τό πάγιον 
ή κεφαλαιουχικόν ένεργητικόν τής 'Αρχής και τά δανει
σθέντα ποσά ή τά οφειλόμενα έπι δανείων ή προκαταβολών. 

25.—(1) Ή 'Αρχή ευθύς μετά τό τέλος του οικονομικού έτους 
συντάσσει άπολογισμόν'εσόδων και εξόδων της χρήσεως του λή
ξαντος οικονομικού έτους .ώς και ίσολογισμόν. κατά τήν 31ην Δε
κεμβρίου και υποβάλλει αυτούς προς ελεγχον ουχί άργότερον.τής 
30ής Απριλίου. 

(2) Ή 'Αρχή υποβάλλει." διά του Υπουργού, εις τό Ύπουργικόν 
Συμβούλιον, τον Άπολογισμόν και Ίσολογισμόν του* λήξαντος οικο
νομικού έτους, δεόντως έξηλεγμένους, ώς και εκθεσιν τών πεπραγ
μένων αυτής δισρκουντος τούτου. 

(3) Οΐ ούτως έλεγχθέντες λογαριασμό! μετά τής εκθέσεως του 
Γενικού Ελεγκτού' τής Δημοκρατίας δημοσιεύονται εις τήν έπίση
μον εφημερίδα τής Δημοκρατίας. 
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"Αρχής εις το ' 
ως 

ίουρ

(4) Μετά την υπο£>ολήν· χοΰ ΆποΛονιαμ 
επίσης της ετησίας εκθέσεως πεπραγμένων 
γικόν Συμβούλιον, άντίγραφον απάντων τούτων κατατίθεται εις την 
Βόυλήν των 'Αντιπροσώπου· προς ένηυέρ&οιν σύτης. 

26.—(1) Αϊ οίκονομικαί boooki\i\)iai και. πράξεις της 'Αρχής, οι 
λογαριασμοί και ή εν γένει οικονομική διαχείρισις αυτής ελέγχονται, 
υπό του Γενικού Ε λ ε γ κ τ ο ύ της Δημοκρατίας . 

(2) Ό Γενικός Ε λ ε γ κ τ ή ς δύναται, εν τη εξελέγξει των λογαρ ια 
σμών της 'Αρχής, νά καλέση οιονδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμ
βουλίου ή ύπάλληλον αυτής δπως τω παράσχη πληροφορίας ή επε
ξηγήσεις ή τω προσκομίση οιονδήποτε βιβλίο ν, συμδόλαιον, σύμβα
σιν, λογαριασμόν, τιμολόγιον ή έτερον άναγκαΐον δια τόν όσκού
μενον έλεγχον εγγραφον.

 : 

(3) Τα έξοδα της έξελέγξεως καταβάλλονται υπό της 'Αρχής. 

"Ελεγχος 
Λογαριασμών 

ΑτϊαΛλσγη 27. Ή 'Αρχή απαλλάσσεται— 
(α) της πληρωμής οιωνδήποτε τελών ή δασμών καταβλητέων *°Ρ

οΛο
ν

ιας


δυνάμει της εκάστοτε εν ίσχύϊ τελωνειακής νομοθεσίας επί 
οιωνδήποτε αντικειμένων ή υλικών οιασδήποτε φύσεως, περι

λαμβανομένων συσκευών, οχημάτων, οργάνων, εργαλείων 
καΐ εφοδίων, εισαγομένων προς άποκλειστικήν χρήσιν της 
'Αρχής καΐ μή προοριζομένων προς πώλησιν εις τό κοινόν* 

(β) οιωνδήποτε τελών χαρτοσήμων καταβλητέων δυνάμει της 
εκάστοτε έν ίσχύϊ περί τελών χαρτοσήμων νομοθεσίας. 

Μέρος V I .  Δ Ι ΑΦΟΡΟ Ι Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ι Σ 
38 'Ανεξαρτήτως οιασδήποτε έτερας ή περί του εναντίου διατά

ξεως εν τω άρθρω 12 τών περί Ετησίων Άδειων Μετ' 'Απολαβών 
Νόμων του 1967 εως 1973 και πάσης διατάξεως οιουδήποτε έτερου 
Νόμου, τό Δικαστήριον 'Εργατικών Διαφορών κέκτηται άποκλειστι
κήν δικαισδοσίαν δπως έπιλαμβάνηται και άποφασίζη έφ' οιασδή
ποτε συνεπεία της εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε Κα
νονισμών εκδοθέντων δυνάμει τούτου, ή αμφοτέρων, έγειρομένης ερ
γατικής διαφοράς, περιλαμβανομένου και παντός παρεμπίπτοντος 
ή συμπληρωματικού προς τοιαύτη ν διαφοράν θέματος' 

29 — (1) 'Απόφασις τοΰ Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών έπιδι
κάζουσα οιονδήποτε ποσόν εκτελείται κατά τόν αυτόν τρόπον ώς 
άπόφασις πολιτικού Δικαστηρίου. 

(2) Ποσόν έπιδικασθέν υπό του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφο
ρών περιλαμβάνεται μεταξύ τών χρεών τα όποια— 

(α) δυνάμει του άρθρου 38 του περί Πτωχεύσεως Νόμου, κατά 
την διανομήν της ιδιοκτησίας ή τών στοιχείων του ενεργη

τικού' πτωχεύσαντος δέον νά πληρωθώσι κατά προτεραιό

τητα έναντι πάντων τών λοιπών χρεών' και 
(β) δυνάμει του άρθρου 300 του περί Εταιρειών Νόμου, κατά 

τήν διάλυσιν εταιρείας δέον νά πληρωθώσι κατά προτε

ραιότητα έναντι πάντων τών λοιπών χρεών, 
δταν ύποβληθή αίτησις εις τό Δικαστήριον, εις μεν την περίπτωσιν 
(α) προ της ημερομηνίας του Διατάγματος Παραλαβής, εις δε τήν 
περίπτωσιν (β) προ της ημερομηνίας της ενάρξεως της διαλύσεως 
της εταιρείας. 

Παροχή 
δικαιοδο
σίας εις τό 
Δικαστήριον 
"Εργατικών 
Διαφορών. 

8 τ ο ΰ 1 9 6 7 
2 5 τ ο ΰ 1 9 6 8 
23 τοΰ 1969 
26 τοΰ1970 
3 4 τ ο ΰ 1 9 7 2 
66 τοΰ 1 972 

5 τ ο ΰ 1 9 7 3 . 

Εϊσπραξις 
ποσών επι
δικασθέντων 
ύττό του 
Δικαστηρίου 
'Εργατικών 
Διαφορών: 

Κεφ. 5. 

Κεφ. 113. 
9 του 1968. 
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Κεφ. 5. 
Κεφ. 113. 
9 του 1968. 

Δικαιοδοσία 
Πολιτικών 
Δικαστηρίων. 

'Αδικήματα. 

Εισπράττα
με να ι χρημα
τικαΐ Ίτοιναί 
καταβάλλον
ται εις τό' 
Τα μείον. 

'Εξουσία ι 
Ύπουργικοΰ 
Συμβουλίου 
προς μετα
βίβασιν 
περιουσιακών 
στοιχείων εις 
την 'Αρχήν. 

(3) "Οταν κατά τον χρόνον της επιδικάσεως υπό του Δικαστηρίου 
Εργατικών Διαφορών έχη αρχίσει διαδικασία άναφορικώς προς τόν 
έργοδότην δυνάμει του περί Πτωχεύσεως Νόμου ή του Μέρους V 
του περί 'Εταιρειών Νόμου, ό εργοδότου μένος προς τον όποιον έγέ> 
νετο ή έπιδίκασις εισπράττει όλόκληρον τό έπιδικασθέν ποσόν έκ του 
Ταμείου. Τά δικαιώματα του έργοδοτουμέναυ άναφορικώς προς πο
σόν έπιδικασθεΐσαν πληρώ μην καταβλητέαν άπ' ευθείας ύπό του 
εργοδότου μεταβιβάζονται εις τό Ταμειον. 

3& ΤΤάσα μη εργατική διαφορά εκδικάζεται ύπό του Επαρχιακού 
Δικαστηρίου της Επαρχίας έν ή ό έργοδοτούμενος ήργοΌοτείτΌ 
κατά τον χρόνον καθ' δν άνέκυψεν ή τοιαύτη διαφορά, κέκτηται δέ 
τούτο έξουσίαν επιβολής οιασδήποτε ποινής προβλεπομένης υπό του 
παρόντος Νόμου ή ύφ· οιωνδήποτε δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κα
νονισμών. 

Μέρος V11 .ΠΟΙΚΙΛ Α Γ ΔΙ ΑΤΑΞΕΙ Σ: 
31— (1) Πάς όστις— 

(α) καθ' οιονδήποτε τρόπον παρεμποδίζει, έπιθεορητήν έ» τ§ 
ενασκήσει τών υπό τών διατάξεων του άρθρου 16 παρ̂ ί(©>
μένων αύτώ εξουσιών, 

(β) άνευ ευλόγου αιτίας, παραλείπει ν ο συμμσρφωθ^ προς οιαν
δήποτε είδοπσίησιν δσθεΐσαν υπό της Άρχης συ.μψ 0 1 ' ^ τψ&ζ 
τό άρθρον 8, ή συμμορφούμενος προς χαώτην προβαίνει εις 
δήλωσαν ήτις έν γνώσει ταυ είναι ψευδής εις τχ οΰσεώδες: 
αύτης στοιχεΐσν, ή άμελώς προβαίνει είς δήλωχτα? ψευδή έίς 
τι. ουσιώδες αυτής στοιχεΐσν, 

είναι ένοχος αδικήματος καί, έν περιπτώσει κοτταδίκης, υπόκειται είς· 
χρηματικήν ποινην μη ύπερβαίνσυσαη/ τάς τριακσσίας Mftax; ή είς φυ
λάκισαν μη ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας, ή είς άμφστέρας τάς ποι
νάς ταύτας. 

(2) Πας δστις παραβαίνει ή παραλείπει νά συμμσρφωβτ] προς σ£αν
δήποτε έτερον διάταξιν του παρόντος Νόμου είναι ένοχος άδικήρατος 
καί, έν περιπτώσει κοπταδίκης, υπόκειται είς χρηματικήν ποϊνήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς διακσσίας πεντήκοντα λίρας. 

32. "Απασαι αϊ δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου και τών δυνάμει τού
του εκδιδομένων Κανονισμών έπιβαλλόμεναι χρηματικοί ποιναίκατο
βάλλονται εις τό Ταμειον, έκτος έάν άλλως ήθελε κσθορισθη. 

33.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλων δύναται δι' αποφάσεως 
αύτόυ— 

(α) νά μεταβιβάζη είς τήν 'Αρχήν, ύπό τοιούτους δ ρους ως τούτο 
ήθελε κρίνει πρέπον, τήν διαχείριση/ ή κυριότητα της περιου
σίας οιωνδήποτε υφισταμένων κατά τήν ήμερομηνίαν ενάρ
ξεως της ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου δημοσίων 'Ιδρυμάτων, 
Κέντρων ή 'Οργανισμών βιομηχανικής καταρτίσεως καί τάς 
έν'σχέσει προς ταΰτα αρμοδιότητας, εύθύνας, υποχρεώσεις 
ή δικαιώματα' , 

(β) νά όρίζη όπως άπό τής έν τή άποφάσει οριζόμενης ημερο
μηνίας τοιαΰται αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας 
καί Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων ή οιουδήποτε ύπό τούτο ή 
άλλου δημοσίου Ιδρύματος, Κέντρου ή Υπηρεσίας οΤσς ή 
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'Αρχή έξουοιοδοτί.ΐτα; διό: του τίθ.ρύννος Νόμου όπως άσκη, 
περιέλθωσι τη 'Αρχή ύπό τοιούτους ορούς και περιορισμούς 

' ώς το Ύπουρνικόν Συμ&ούλιον ήβελεν αποφασίσει. 
(2) Οιαδήποτε άπόφασις τοΟ 'Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του 

παρόντος άρθρου δύναται να πρόνοοι, σϋν άλλοις, περί της υποχρεώ
σεως της 'Αρχής δπως συνέχιση οιονδήποτε >;ατά την ήμερομηνίαν 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου πρόγραμμα βιομηχανικής 
καταρτίσεως έφαρμοζόμενον υπό τοιούτου Ιδρύματος, Κέντρου ή 
Υπηρεσίας, περί τών όρων της τοιαύτης συνεχίσεως, και περί οιων
δήποτε άλλων συναφών θεμάτων δια τήν άπρόσκοπτον και όμαλήν 
διαδόχήν της λειτουργίας οιουδήποτε τοιούτου 'Ιδρύματος, Κέντρου 
ή "Υπηρεσίας. 

34, Επιπροσθέτως τών διατάξεων του άρθρου 5, ή 'Αρχή κέκτηται Μεταβατικά! 
έξουσίαν δπως, άναφορικώς προς οιασδήποτε αρμοδιότητας ή Ίδρύ εξουσία
ματα, Κέντρα ή Υπηρεσίας μεταβιβαζομένας ή περιερχομένας τη 
'Αρχή δυνάμει τών διατάξεων τοΟ άρθρου 33— 

(α) συνέχιση οιονδήποτε πρόγραμμα άναφερόμενον έν άπο
φάσει έκδοθείση δυνάμει τοΰ εδαφίου (2) του άρθρου 33, 

(β) άναγνωρίζη διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου οιαν
δήποτε παρασχεθεΐσάν κατάρτισιν υπό τοιούτους δρους ώς 
ήθελε κρίνει ορθόν : 

Νοείται δτι ουδέν έν τω παρόντι άρθρω κωλύει τήν 'Αρχήν άπό του 
νά τροποποίηση οιονδήποτε ούτως άναλαμβανόμενον πρόγραμμα ή 
όρίση δπως τούτο συνέχιση λειτουργούν μεθ' οιωνδήποτε τροποποιή
σεων f| άλλως ώστε τούτο να συνάδη ττρός τά υπό της Άρχης καθο
ριζόμενα εκάστοτε επίπεδα βιομηχανικής καταρτίσεως. 

35. Δημόσιοι υπάλληλοι, απασχολούμενοι κατά τήν ήμερομηνίαν Υπάλληλοι 
ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου εις αρμοδιότητας μεταβι

 τής 'Αρχής 
δαζομένας τη 'Αρχή δυνάμει τοΰ άρθρου 33 και αϊ ύπηρεσίαι τών

 καταπ
Ρ°

τί


όπαίων' δεν εΐναι τιλέον άναγκαΐαι εις την Κυβέρνησιν ώς έκ της δημ0ο^
ωην 

'ιδρύσεως της 'Αρχής, ϋά προσληφθώσιν ύπό της 'Αρχής, ύπό ουχί υπάλληλοι. 
όλιγώτερον ευνοϊκούς δρους tpyoboTf\<jECoq, : 

Νοείται δτι πας δημόσιος υπάλληλος προσληφθείς ύπό της 'Αρχής 
ώς προβλέπει το παρόν άρθρον διά "KEpiobov δύο ετών από της ενάρ
ξεως της Ισχύος του παρόντος Νόμου δεν δύναται νά άπολυθή ειμή 
ύφ' οίας προϋποθέσεις θα ήδύνατο νά άπολυθή εκ της δημοσίας υπη
ρεσίας κατά τον χρόνον της τελευταίας έν αύτη έργοδοτήσεώς του, 
διατηρεί δε προς τον σκοπόν τούτον τά δικαιώματα τών οποίων άπή
λαυε κατά τον χρόνον εκείνον. 

υπαλλήλων 
εις * Αρχήν. 

36.—(1) "Ανευ επηρεασμού τών διατάξεων τών άρθρων 13 και 35, Μεταφορά 
πάς δημόσιος υπάλληλος δστις αμέσως πρό της ημερομηνίας ένάρ δημοσίων 
ξεως Ισχύος του παρόντος Νόμου υπηρετεί ε'ις αρμοδιότητας μετα
βιβαζομένας τη 'Αρχή, δύναται δι' αποφάσεως του Υπουργικού Συμ
βουλίου, νά μεταφερθη άπό της ημερομηνίας ισχύος του* παρόντος 
άρθρου ε'ις τήν ύπηρεσίαν της 'Αρχής και τοποθετείται ύπ* αυτής, 
έφ' δσσν τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν, εις θέσιν αί λειτουργίαι 
της οποίας εΐναι ανάλογοι προς τάς λειτουργίας της ύπ' αύτου 
κατεχόμενης θέσεως έν τη δημοσία υπηρεσία της Δημοκρατίας : 

Νοείται δτι πας τοιούτος δη"μόσιος υπάλληλος δύναται, είτε εντός 
μηνός άπό της ημερομηνίας της τοιαύτης μεταφοράς, ή, μετά τήν 
τοιαύτην μεταψοράν, εντός ενός μηνός άπό της κοινοποιήσεως είς 
αυτόν τών δρων υπηρεσίας της οικείας θέσεως και της αρχικής διαρ
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θρώσεως των υπηρεσιών της 'Αρχής, να δήλωση δι' εγγράφου γνω
στοποιήσεως προς την 'Αρχήν δτι δεν επιθυμεί τήν τοιαύτην παρά τή 
'Αρχή ύπηρεσίαν, οπότε παύει νά τελή εις τήν ύπηρεσίαν της 'Αρχής 
μετά πάροδον εξ μηνών από τής ημερομηνίας της ύπ' αύτοΟ γνω
στοποιήσεως περί τούτου καί, εν τοιαύτη περιπτώσει, δικαιούται είς 
τοιαύτα ωφελήματα αποχωρήσεως είς τά όποΐα θά έδικαιουτο έάν 
άπεχώρει έκ τής δημοσίας υπηρεσίας τής Δημοκρατίας δυνάμει των 
εϊς αυτόν εφαρμοζομένων διατάξεων του τότε έν ισχύ! περί Συντά
ξεων Νόμου. 

(2) Ή παρά τή 'Αρχή υπηρεσία του δημοσίου τούτου υπαλλήλου 
θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχισις τής υπηρεσίας αύτου έν τή 
δημοσία υπηρεσία τής Δημοκρατίας και ή αντιμισθία καί λοιποί δροι 
υπηρεσίας αύτου παρά τή 'Αρχή δεν δύνανται νά μεταβληθώσι δυσμε
νώς δι' αυτόν διαρκούσης τής συνεχίσεως τής υπηρεσίας αύτου παρά 
τ
Π '

Α
ΡΧϊί· 

Διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «δροι υπηρεσίας» περι
λαμβάνουσι τά άφορώντα εις τήν αδειαν, παυσιν ή αποχώρηση/, σύν
ταξη/, πρόσθετα χορηγήματα ή άλλα παρόμοια επιδόματα : 

Νοείται oTt δι' οιανδήποτε τυχόν σύνταξιν ή έτερα ωφελήματα 
αποχωρήσεως μέχρι της ημέρας της είς τήν ύπηρεσίαν τής 'Αρχής 
μεταφοράς του δημοσίου υπαλλήλου παραμένει υπεύθυνος ή Δημο
κρατία καί μετά την ήμέραν ταύτην άχρι τής ημέρας τής έκ τής: 
υπηρεσίας τής 'Αρχής αποχωρήσεως αύτου είναι υπεύθυνος ή Αρχή. 

(3) Πας δημόσιος υπάλληλος μεταφερόμενος είς τήν ύπηρεσίαν 
τής 'Αρχής δυνάμει του παρόντος άρθρου κατά την διάρκειαν της 
παρά τή 'Αρχή υπηρεσίας αύτου, τηρουμένων οιωνδήποτε εσωτερικών 
κανονισμών ή οδηγιών τής 'Αρχής, απολαύει απάντων τών δικαιω
μάτων καί ωφελημάτων καί υπόκειται εις άπάσας τάς υποχρεώσεις 
καί καθήκοντα τών δημοσίων υπαλλήλων συμφώνως προς τάς δια
τάξεις του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου ταυ 1967 ή οιουδήποτε 
έτερου Νόμου τροποποιουντος ή άντικαθιστώντός αυτόν. 

(4) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω εφαρμόζεται είς οιονδήποτε 
έτερον ύπάλληλον τής 'Αρχής πλην τών είς το εδάφιον (1) αναφε
ρομένων. 

Κανονισμοί. 37.—(1) Ή 'Αρχή εκδίδει, τή έγκρίσει του Υπουργικού Συμβου
λίου, Κανονισμούς διά τήν καλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του 
παρόντος Νόμου καί διά τον καθορισμόν παντός θέματος δπερ δυνά
μει ή διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου χρήζει ή εΐναι έπιδεκτι
κόν καθορισμού, ή προνοείται ύπό του παρόντος Νόμου δτι δύναται 
νά καθορίζηται διά Κανονισμών. 

(2) "Ανευ επηρεασμού τής γενικότητος τών ύπό του* εδαφίου (1) 
παρεχομένων εξουσιών, οι Κανονισμοί δύνανται νά ρυθμίζωσι ή καθο
ρίζωσι πάντα ή οιονδήποτε τών ακολούθων θεμάτων— 

(α) τήν διοργάνωσιν,έφαρμογήν ή λειτουργίαν οιουδήποτε προ
γράμματος βιομηχανικής καταρτίσεως, τήν μορφήν βιομη
χανικής καταρτίσεως ή τον καθορισμόν καί τήν ρύθμισιν επι
πέδων βιομηχανικής καταρτίσεως' 

(β) την διεξαγωγήν εξετάσεων καί έκδοσιν πιστοποιητικών καί 
τον καθορισμόν τών καταβαλλομένων σχετικών τελών' ' 

(γ) τον καθορισμόν, έπιβολήν καί εΐσπραξιν τελών 
(δ) τόν καθορισμόν, έπιβολήν καί εΐσπραξιν δικαιωμάτων δι' 

οιασδήποτε τταρεχομένας υπηρεσίας ή άλλως' 
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(ε) την διοίκησα· κ.αί ρύθμισα τοΰ Ταμείου, έν οϊς τον καθορι

σμόν του χρόνου και τρόπου καταβολής οιωνδήποτε τελών 
ή δικαιωμάτων 

(στ) την κατά βολή ν χορη yiiicacjv εις ϊργοδότονς ή εργοδότου
μένους. 

(3) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου δύναν

ται να προνοώσι δτι ή παρά&ασις τούτων συνιστά αδίκημα τιμωρού

μενον δια χρηματικής ποινής μή όπερβαινούσης τάς δισ.κοσίσς πεντή·
κοντά λίρας. 

(4) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος άρθρου κατα
τίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Έ ά ν εντός τριάκοντα 
ημερών άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή των 'Αντιπρο
σώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώσή τους ούτω 
κατατεθέντος Κανονισμούς, έν δλω ή έν μέρει, τότε ούτοι, αμέσως 
μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας, δημοσιεύονται έν *rfj έπι
σήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ άπό της τοι
αύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων, έν δλω 
ή έν μέρει, ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημοσιεύονται 
έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον τροποποιηθη 
ύπ' αύτη ς και τίθενται έν Ισχύϊ άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

38. Ό περί Μαθητευομένων Νόμος του 1966 καταργείται, άνευ Κατάργηση 
επηρεασμού παντός δυνάμει τούτου γενομένου, άπό της ημερομηνίας τοΰπερίΜα
ένάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου. θητευομε

τοϋ 1966. 
13 τοΰ 1966. 

39.—(1) Ό παρών Νόμος θέλει τεθή έν ίσχύϊ εις ήμερομηνίαν "Εναρξις 
καθορισθησομένην ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστό

 ίσχύ°ζ 
ποιήσεως δημοσιευομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας. 

(2) Το Ύπρυργικόν Συμβούλιον δύναται νά καθορίση διαφορε
τικός ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος διαφορετικών μερών f\ δια
τάξεων του παρόντος Νόμου. 


