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ΕΙδΙκίυσις 
%&ν Βαηβνηθη-
σομένρν 
ίιόσών. 

3. Τό ύπό τοΟ άρθρου 2 χορηγούμενον ποσόν χορηγείται ώς et6t-
κευθεΐσα πίστωσις διά τάς υπηρεσίας και τους σκοπούς τους ανα
φερομένους είς τό έν τφ Πίνακι κεφάλαιον καΐ άρθρον καΐ ποσόν μή 

.υπερβαίνον τό είς τό κεφάλαιον και άρθρον τοΰτο άναφερόμενον 
ποσόν δύναται νά χρησιμοποιηθη καί δαπανηθη διά τάς έν τφ κεφα
λαία) καΐ άρθρω τούτω άναφερομένας και είοικώς καθοριζόμενος 
υπηρεσίας καΐ σκοπούς. 
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Ά ρ . | Κεφάλαιον | "Αρ. 

5(H) Άνάπτυξις 
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Σχέδιον 
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ΜόρφοΊ!·— 
Άντλίαί 
καΐ Σταθμοί 

Όλικόν .. 

Ποσόν Ι 
Σκοπός 

£ Ι 
9,4201 Διάθεσις προσθέτου ττοσοΰ 

|χρημάτων προς κάλυψιν τοϋ 
Ι ύιτολόίτίΐu ττοσοΰ TCU συμβο
λαίου διά την τφομήθειαν των 
| μηχανημάτων αντλήσεως διά 
τόΣχέδιον Κόλπου Μόρφου. 

£9,420 

Συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος ό ύπό της Βουλής τών 'Αντι
προσώπων ψηφισθείς περί 'Αποζημιώσεως 'Εργατών (Τροποποιητικός) Νόμος 
του 1962, τό κείμενον τοΰ οποίου ακολουθεί, εκδίδεται ύπό τοΰ Προέδρου και 
του "Αντιπροέδρου της Δημοκρατίας διά δημοσιεύσεως είς την έπίσημον εφημε
ρίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

'Αριθμός 84 του 1962 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ 
ΝΟΜΟΝ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Ι. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Αποζημιώσεως Εργατών 
(Τροποποιητικός) Νόμος 1962, καΐ θά άναγινώσκηται όμοΟ μετά τοΰ 
περί 'Αποζημιώσεως 'Εργατών Νόμου (έν τοις εφεξής αναφερομένου 
ώς «ό βασικός Νόμος»). 

2. Τό Αρθρον 10 το0 βασικού Νόμου διά τοΟ παρόντος τροποποιείται 
TOOKKOV° διά τής παρεμβολής έν αύτω αμέσως μετά τό εδάφιον (Ι) τών ακολούθων 

νέων εδαφίων τά οποία νά άριθμηθώσι (2), (3), (4) καί (5): 
«(2) 'Εν τω καθορισμω TQQ ποσού τής περιοδικής πληρωμής τό 

Δικαστήριον θά λαμβάνη ύπ* δψιν οίανδήποτε πληρωμήν, επίδομα ή 
δφελος τό όποιον ό εργάτης δύναται νά λάβη άπό τόν έργοδότην 
διαρκούσης τής άνικανότητος. 

(3) Κατά τήν παϋσιν τής άνικανότητος πρό τής ημερομηνίας καθ' ή ν 
οιαδήποτε περιοδική πληρωμή καθίσταται απαιτητή, θά πληρώνηται 
έν σχέσει προς τήν περίοδον ταύτην ποσόν άνάλογον ττρός τήν 
διάρκειαν τής άνικανότητος κατά τήν περίοδον ταύτην. 

(4) "Οταν εργάτης τις απολαμβάνων περιοδικός πληρωμάς συμ
φώνως προς τάς προνοίας τοΟ παρόντος Αρθρου προτίθεται νά 
ένκαταλείψη τήν περιοχήν είς τήν οποίαν είργάζετο, ίνα κατοίκηση 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
Κεφ. 188. 
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άλλαχοΟ, οφείλει νά εϊδοποιήση τόν έργοδότην περί τής τοιαύτης 
προθέσεως, 6 όποιος δύναται νά συμφωνήση μέ τόν έργάτην διάτήν 
έςαγοράν των τοιούτων περιοδικών πληρωμών, δι' ενός έφ° άπαξ 
ποσοΟ, ή διά τήν συνέχισιν τών τοιούτων περιοδικών πληρωμών. 
Έάν ό εργοδότης καΐ ο εργάτης δέν δυνηθούν νά συμφωνήσουν, 
έκάτερον τών μερών δύναται νά αΐτήσηται άπό τό Δικαστήριον τό 
όποιον θά 2χη δικαιοδοσίαν νά διάταξη τήν τοιαύτην έξαγοράν καΐ 
νά καθορίση τό πληρωτέο ν ποσόν ή τήν συνέχισιν τών περιοδικών 
πληρωμών : 

Νοείται δτι οίονδήποτε έφ' άπαξ ποσόν τό όποιον κατά τοιούτον 
τρόπον διατάττεται νά πληρωθή" όμου μετά τών ήδη γενομένων περιο
δικών πληρωμών προς τόν έργάτην δέν θά ύπερβαίνη τό ποσόν τό 
όποιον θά ήτο πληρωτέον έν σχέσει μέ τόν αυτόν βαθμόν άνικανό
τητος δυνάμει τών άρθρων 8 καΐ 9, αναλόγως τής περιπτώσεως, 
εάν η άνικανότης ήτο διαρκής. 

(5) Έάν εργάτης λαμβάνων περιοδικός πληρωμάς δυνάμει τών 
προνοιών τού παρόντος άρθρου, εγκατάλειψη τήν περιοχήν εις τήν 
οποίαν είργάζετο, 'ίνα κατοικήο^ άλλαχοϋ, χωρίς νά δώση ε'δο
ποίησιν ώς προνοείται εις τό εδάφιον (4), ή αφού δώση τοιαύτην 
είδοποίησιν εγκατάλειψη τήν περιοχήν ώς άνω, χωρίς νά έχη κατα
λήξει εις συμφωνίαν μέ τόν έργοδότην του, διό τήν έξαγοράν ή συνέ
χισιν τών τοιούτων περιοδικών πληρωμών, ή χωρίς νά αΐτήοηται 
άπό τό Δικαστήριον δυνάμει τών προνοιών τοϋ εδαφίου (4), δέν θά 
δικαιούται οιουδήποτε τών ωφελημάτων δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου, 
διαρκούσης ή έν σχέσει μέ τήν περίοδον τής απουσίας του. Έάν 
ή περίοδος τής απουσίας ύπερβή τους εξ μήνας, ό εργάτης θά παύση 
δικαιούμενος οιουδήποτε τών ωφελημάτων δυνάμει τοϋ παρόντος 
Νόμου.». 

Έτυπώ·η 4ν τφ ΊυπονραφΕΐώ τΑς Κυπριακές Δημοκρατίας, ίν Λβυκωοίφ. 


