
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΊΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ 'Αρ. 490 της 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1966 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Μαθητευομένων Νόμος του 1966, το κείμενον του όττοίου ακολουθεί, 

εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έτιίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

"Αριθμός 13 τοΰ 1966 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ'ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
Μέρος Ι—ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 

Ι. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς ό περί Μαθητευο- Συνοπτικός 
μένων Νόμος του 1966. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος εάν άλλως προκύπτη έκ του κειμέ Ερμηνεία. 
νου— 

«βιομηχανία» περιλαμβάνει έπιχείρησιν, τέχνην, βιομηχανίαν, χει
ροτεχνίαν, έργασίαν, επάγγελμα, άσχολίαν, και ύπηρεσίαν καίπάντα 
κλάδον τούτων 

«βιομηχανία μαθητείας» σημαίνει τάς δραστηριότητας της βιομηχα
νίας καΐ τοΰ εμπορίου, περιλαμβανομένων των δραστηριοτήτων οιου
δήποτε οργανισμού ή προσώπων μετά ή άνευ νομικής προσωπικό
τητος ή Δήμων, καθοριζομένων ΰπό του 'Υπουργικού Συμβουλίου έν 
διατάγματι βιομηχανικής μαθητείας έκδιδομένω δυνάμει τοΰ εδαφίου 
(Ι) τοΰ άρθρου 3· 

«διάταγμα βιομηχανικής εκπαιδεύσεως» σημαίνει διάταγμα έκδιδό
μενον δυνάμει τοΰ εδαφίου (Ι) τοΰ άρθρου 3* 

«διάταγμα μαθητείας» σημαίνει διάταγμα έκδιδόμενον δυνάμει τοΰ 
άρθρου 9· 

«εγγεγραμμένη σύμβασις» σημαίνει σύμβασιν μαθητείας έγγεγραμ
μένην δυνάμει τοΰ άρθρου 19· 

(325) 
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Διάταγμα 
Β ιομηχανι
κής Έκιται
θεύσεως. 

«Επιτροπή» σημαίνει την δυνάμει τοΰ άρθρου 7 ίδρυομένην Έττιτρο
ττην Μαθητείας· 

«εργοδότης» περιλαμβάνει πάν πρόσωπον έπιδιδόμενον είς τήν άπα
σχόλησιν μαθητευομένων έν τη βιομηχανία καΐ περιλαμβάνει περαιτέρω 
πάσαν ομάδα εργοδοτών 

«Λειτουργός Μαθητείας» σημαίνει τον δυνάμει τοΰ άρθρου 8 διορι
ζόμενον λειτουργό ν 

«μαθητευόμενος» σημαίνει πρόσωπον άπασχολούμενον δυνάμει 
των δρων συμβάσεως μαθητείας είς βιομηχανίαν μαθητείας προς τον 
σκοπόν δπως απόκτηση, διά πρακτικής εκπαιδεύσεως και τεχνικής 
διδασκαλίας, τήν απαιτουμένη ν γνώσιν διά να άσκή τήν τοιαύτη ν 
βιομηχανίαν είς τά προσδιοριζόμενα έν τη τοιαύτη βιομηχανία επίπεδα

«προσδιοριζόμενα επίπεδα» σημαίνει τά δυνάμει τοΰ άρθρου 15 
προσδιοριζόμενα επίπεδα ώς προς βιομηχανίαν τίνα μαθητείας· 

«σύμβασις μαθητείας» σημαίνει σύμβασιν γενομένην μεταξύ εργο
δότου και μαθητευομένου, ή μεταξύ εργοδότου και μαθητευομένου 
καΐ τοΰ γονέως ή κηδεμόνος τοΰ μαθητευομένου, δι' ής ό εργοδότης 
συμφωνεί νά διδάξη και ό μαθητευόμενος συμφωνεί νά έκμάθη τήν 
βιομηχανίαν εϊς ην ό εργοδότης επιδίδεται* 

«Συμβούλιον» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 4 ίδρυόμενον Συμ
βούλιον Μαθητείας· 

«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν 'Εργασίας και Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων. 

Μέρος II.—ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ. 
3.—(Ι) Προς τον σκοπόν καλλίτερος προνοίας διά τήν έκπα'ιδευσιν 

προσώπων άνω της ηλικίας τών δεκατεσσάρων ετών ε'ις άπασχόλησιν 
ε'ις οιασδήποτε δραστηριότητας τής βιομηχανίας ή τοΰ εμπορίου, και 
τηρούμενης οπωσδήποτε τής επιφυλάξεως τοΰ άρθρου II, το Ύπουρ
γικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση διάταγμα (έν τω παρόντι 
Νόμω άναφερόμενον ώς «το διάταγμα βιομηχανικής εκπαιδεύσεως»), 
δημοσιευθησόμενον έν τη έπισήμω εφημέριοι νής Δημοκρατίας, καθο
ρίζον τάς τοιαύτας δραστηριότητας (έν τω παρόντι Νόμω αναφερόμενος 
ώς «ή βιομηχανία μαθητείας»), έπι τούτω δέ αί^διατάξεις τοΰ παρόντος 
Νόμου εφαρμόζονται είς τήν τοιαύτην βιομηχανίαν μαθητείας. 

(2) ΠρΙν ή έκδώση διάταγμα βιομηχανικής εκπαιδεύσεως το Ύπουρ
γικόν Συμβούλιον συμβουλεύεται οιονδήποτε όργανισμόν ή σύνδεσμον 
οργανισμών εκπροσωπούντα, κατά τήν γνώμην του, οΰσιαστικόν αριθμόν 
εργοδοτών επιδιδομένων είς τάς σχετικός δραστηριότητας και οίονδή
ποτε όργανισμόν ή σύνδεσμον οργανισμών δστις κατά τήν γνώμην του 
είναι αντιπροσωπευτικός ουσιαστικού άριθμοΟ προσώπων επιδιδομέ
νων είς τάς τοιαύτας δραστηριότητας. 

(3) Έν τή έκδόσει διατάγματος βιομηχανικής εκπαιδεύσεως λαμβά
νονται ύπ' δψιν οί ακόλουθοι παράγοντες : 

(α) ό διά τήν βιομηχανίαν απαιτούμενος βαθμός δεξιότητος καΐ θεω
ρητικών τεχνικών γνώσεων 

(β) ή διά τήν άπόκτησιν τών απαιτουμένων δεξιοτήτων και γνώσεων 
αναγκαίουσα περίοδος εκπαιδεύσεως

(γ) ή καταλληλότης τής εκπαιδεύσεως μαθητείας διά τήν μετάδοσιν 
τών απαιτουμένων δεξιοτήτων και γνώσεων 

(δ) ή υπάρχουσα και ή προβλεπομένη κατάστασις ώς προς τήν άπα
σχόλησιν έν τη έν λόγω βιομηχανία

(ε) ή επάρκεια τών Τεχνικών Σχολών δπως δεχθώσιν μαθητευο
μένους διά συναφή διδασκαλίαν. 
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4.—(Ι) Δια τοϋ παρόντος ιδρύεται Συμβούλιον, κληθησόμενον το "ίδρυσιςκαί 
Συμβούλιον Μαθητείας, προς ένάσκησιν των υπό τοϋ άρθρου 5 προνο |ύσΙσσχς.του 

ου μένων αρμοδιοτήτων. υμ 

(2) Το Συμβούλιον συνίσταται εκ των ακολούθων μελών διορι
ζομένων ύπό τοϋ 'Υπουργού, τελεί δε ύπό την προεδρίαν προέδρου 
έκλεγησομένου υπό του Συμβουλίου εκ των μελών του Συμβουλίου 
λόγω της πείρας του εις διοικητικά ζητήματα και εϊς θέματα σχετιζόμενα 
προς την βιομηχανικήν έκπαίδευσιν και εν γένει την βιομηχανίαν : 

(α) τοΰ Διευθυντού της Τεχνικής, Γεωργικής και 'Επαγγελματικής 
'Εκπαιδεύσεως* 

(β) τοΟ Διευθυντού της Τεχνικής Σχολής Λευκωσίας ή εκπροσώ
που του* 

(γ) ενός εκπροσώπου εκάστου τών 'Υπουργείων Εργασίας και Κοι
νωνικών 'Ασφαλίσεων, Συγκοινωνιών καΐ "Εργων, Εμπορίου 
καΐ Βιομηχανίας καΐ .οΰ Γραφείου Προγραμματισμού, ύποδει
χθησομένου έπι τούτω ύπό τοΰ αντιστοίχου Υπουργού

(δ) ενός εκπροσώπου τοΰ Συνδέσμου 'Αναπτύξεως Κυπρίων 
'Εποπτών 

(ε) τριών εκπροσώπων τών Συνδέσμων 'Εργοδοτών Κύπρου, υπο
δεικνυομένων ύπό τών τοιούτων συνδέσμων 

(στ) τριών εκπροσώπων τών πλέον αντιπροσωπευτικών Συντεχ
νιών, υποδεικνυομένων υπό τών τοιούτων συντεχνιών 

(ζ) τοΰ Διευθυντού τοΰ Κέντρου Παραγωγικότητος ή εκπροσώ
που του. 

(3) Πάς διορισμός δυνάμει τοϋ εδαφίου (Ι) γίνεται διά περίοδον δύο 
ετών, δύναται όμως να άνακληθή ένωρίτερον ύπό τοΰ Υπουργού εφ' 
δσον τοΰτο ήθελε ζητηθή ύπό τοΰ προτείνοντος τούτον. 

(4) ΕΊς τά μέλη τοϋ Συμβουλίου καταβάλλονται τοιαύτα επιδόματα διά 
νά καλύψωσι τάς ταξιδιωτικός των δαπανάς οϊα ό Υπουργός δύναται νά 
καθορίση, έχων ύπ' δψιν τάς οικονομικός δυνατότητας τοΟ σχεδίου. 

5.—(Ι) Τό Συμβούλιον ενασκεί τάς ακολούθους αρμοδιότητας: "Αρμοδιότη

τα) παρέχει ή εξασφαλίζει τήν παροχήν τοιούτων κύκλων μάθη 3ες7?ΟΣυμ" 
ματων και άλλων διευκολύνσεων (αιτινες δυνατόν να περι
λαμβάνωσι τήν παροχήν διαμονής) διά τά πρόσωπα τά απασχο
λούμενα ή τά όποια πρόκειται νά άπασχοληθώσιν είς τήν βιο
μηχανίαν μαθητείας, οίαι δυνατόν νά άπαιτηθώσιν λαμβανο
μένων ύπ' δψιν οιωνδήποτε κύκλων μαθημάτων ή διευκολύν
σεων αΐτινες είναι άλλως διαθέσιμοι είς τά τοιαύτα πρόσωπα

(β) υπολογίζει τον αριθμόν τών μαθητευομένων οΐτινες απαιτείται 
δπως έκπαιδευθώσιν, άπό καιροϋ είς καιρόν, ε'ις είδικάς βιομη
χανίας ούτως ώστε νά διασφαλισθή δτι θά ύπαρξη Ικανοποιη
τικός αριθμός ειδικευμένων εργατών προς ίκανοποίησιν τών 
αναγκών τής βιομηχανίας και υποβάλλει συστάσεις άφορώσας 
είς τήν άναλογίαν τών τεχνιτών προς τους μαθητευομένους 
εν τη βιομηχανία· 

(γ) εισηγείται είς τάς αρμοδίας αρχάς τήν λήψιν τοιούτων μέτρων 
οια θεωρούνται επιθυμητά δπως έξασφαλισθή ή καθοδήγησις 
νεαρών προσώπων προς κατάλληλα επαγγέλματα και ή υπαρξις 
ικανού αριθμού ειδικευμένων εργατών προς Ίκανοποίησιν τών 
αναγκών τής βιομηχανίας· 

(δ) προσδιορίζει και εισηγείται επίπεδα εκπαιδεύσεως μαθητευο
μένων 

(ε) διεξάγει ή προβαίνει εϊς διευθετήσεις διά τήν διεξαγωγήν εξετά
σεων προς επιλογήν και εξετάσεων ή άλλων μεθόδων προς 
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ΣυνεδρΙαι 
του Συμβου
λίου. 

Επιτροπή 
Μαθητείας. 

έξακρίβωσιν της επιτεύξεως οιωνδήποτε επιπέδων είσηγη
θέντων υπό τοΰ Συμβουλίου και δύναται να άπονείμη πιστοποιη
τικά επιτεύξεως των επιπέδων τούτων 

(στ) είσηγεϊται εις τον Ύπουργόν την λήψιν τοιούτων άλλων μέτρων 
εν σχέσει προς την μαθητείαν εργατών οία θεωρούνται υπό του 
Συμβουλίου επιθυμητά· 

(ζ) εισηγείται εις τον Ύπουργόν τήν κήρυξιν επιπρόσθετων βιομη
χανιών ώς «βιομηχανιών μαθητείας»· 

(η) εν συνεργασία μετά του Κέντρου Παραγωγικότητος, προβαίνει 
είς συστάσεις προς τόν Ύπουργόν άποσκοπούσας εις ταχύρ
ρυθμον έκπαίδευσιν προς άντιμετώπισιν επειγουσών αναγκών 
και προς έξάσκησιν ανθρωπίνου δυναμικού εις κατηγορίας μα
θητευομένων οίτινες ευρίσκονται είς τήν ανάγκην αποκτήσεως 
βιομηχανικής Ικανότητος ταχέως προς τόν σκοπόν δπως έξα
σφαλίσωσιν άπασχόλησιν κατάλληλον διά τήν ήλικίαν και 
ικανότητα των 

(θ) άσκεΐ τοιαύτας άλλας αρμοδιότητας οϊαι προνοούνται ύπό τοΰ 
παρόντος Νόμου. 

(2) Τό Συμβούλιον παρέχει είς τόν Ύπουργόν τοιαύτας πληροφορίας 
ή διευκολύνσεις διά τήν λήψιν πληροφοριών ώς προς τήν ένάσκησιν 
τών αρμοδιοτήτων του, κατά τοιούτον τρόπον και κατά τοιούτους χρό
νους ώς ούτος ήθελεν ευλόγως απαιτήσει. 

6.—(Ι) "Εξ μέλη επιπροσθέτως προς τόν Πρόεδρον άποτελουσιν 
άπαρτίαν εις άπάσας τάς συνεδρίας τοΰ Συμβουλίου : 

Νοείται ότι εν περιπτώσει απουσίας του Προέδρου απαιτείται δι* 
άπαρτίαν ή παρουσία επτά μελών ατινα έκλέγουσι μεταξύ των πρόεδρον 
δπως προεδρεύση της συνεδρίας. 

(2) Τό Συμβούλιον δύναται νά ρυθμίζη δι* εσωτερικού κανονισμού τά 
τών συνεδριών του γενικώς, ειδικώς δε τήν συγκρότησιν συνεδριών, 
τάς διά τοιαύτας συνεδρίας δοθησομένας γνωστοποιήσεις, τήν κατ' 
αύτάς διεξαγωγήν συζητήσεων καΐ τήν τήρησιν πρακτικών τών τοιούτων 
συνεδριών. 

7.—(I) Τη συστάσει τοΰ Συμβουλίου, Ιδρύεται ύπό του Υπουργού εν 
σχέσει προς έκάστην βιομηχανίαν μαθητείας Επιτροπή Μαθητείας συ
νισταμένη έκ— 

(α) τριών εκπροσώπων του Συνδέσμου Εργοδοτών της περί ή ς 
πρόκειται βιομηχανίας, ή εάν δέν ύπάρχη τοιούτος Σύνδεσμος, 
του Συμβουλευτικού Συνδέσμου 'Εργοδοτών Κύπρου, υποδει
κνυομένων ύπό του τοιούτου Συνδέσμου* 

(β) τριών εκπροσώπων τών Συντεχνιών της περί ής πρόκειται βιο
μηχανίας, υποδεικνυομένων Οπό τών τοιούτων Συντεχνιών 

(γ) του Επαρχιακού Λειτουργού 'Εργασίας ή εκπροσώπου του


(δ) εκπροσώπου της Τεχνικής Σχολής ήτις σχετίζεται προς τήν βιο
μηχανίαν μαθητείας, διοριζομένου υπό τοό Υπουργού Παιδείας, 

ύπό τήν προεδρίαν ανεξαρτήτου προέδρου έκ τών μελών της, οριζομένου 
ύπό του ΎπουργοΟ. 

(2) Πάς διορισμός δυνάμει του εδαφίου (Ι) γίνεται διά περίοδον δύο 
ετών, δύναται όμως νά άνακληθή ένωρίτερον ύπό τοΰ ΎπουργοΟ εφ' 
δσον τοΟτο ήθελε ζητηθή ύπό τοΰ προτείνοντος τούτον. 

(3) "Η Επιτροπή άσκεΐ τάς ακολούθους αρμοδιότητας εν σχέσει προς 
τήν βιομηχανίαν μαθητείας : 

(α) γνωμοδοτεί καΐ υποβάλλει είσηγήσεις προς τό Συμβούλιον εφ* 
δλων τών είς τήν βιομηχανίαν άφορώντων θεμάτων 
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(β) Ικανοποιείται δτι ό εργοδότης είναι κατάλληλος δι* άπασχόλησιν 
μαθητευομένων και διαθέτει επαρκείς διευκολύνσεις δια την 
παροχήν καταλλήλου εκπαιδεύσεως· 

(γ) διερευνά παράπονα υποβαλλόμενα ΰφ* οιουδήποτε μαθητευο
μένου εν τη τοιαύτη βιομηχανία ή οιουδήποτε γονέως, κηδε
μόνος ή εργοδότου του τοιούτου μαθητευομένου εν σχέσει προς 
οιονδήποτε θέμα άναφερόμενον εις τήν σύμβασιν μαθητείας τοϋ 
τοιούτου μαθητευομένου και αναφέρει έπι του τοιούτου παρα
πόνου εις το Συμβούλιον 

(δ) ενθαρρύνει και διαδίδει τά ιδεώδη της μαθητείας εν τη τοιαύτη 
βιομηχανία· 

(ε) επισκέπτεται, κατά τήν διάρκειαν των συνήθων εργασίμων 
ωρών, τάξεις και εργαστήρια δπου εκπαιδεύονται μαθητευό
μενοι εν τη τοιαύτη βιομηχανία· 

(στ) παρέχει είς το Συμβούλιον τοιαύτας πληροφορίας οίας τούτο 
δυνατόν να απαίτηση εν σχέσει προς θέματα μαθητείας εν τη 
τοιαύτη βιομηχανία* 

(ζ) ανασκοπεί ή ελέγχει τήν πρόοδον μαθητευομένων τόσον κατά 
τήν έργασίαν δσον καί κατά τήν συναφή έκπαίδευσιν συμφώνως 
προς διαδικασίαν καθοριζομένην υπό ειδικών κανονισμών έπι 
του θέματος* 

(η) διεξάγει τάς τελικάς εξετάσεις τών μαθητευομένων 
(θ) άσκεΐ τοιαύτας άλλας αρμοδιότητας οίαι δυνατόν νά καθορισθώ

σιν ύπό τοϋ Υπουργού. 
(4) Ή 'Επιτροπή ρυθμίζει τά τών συνεδριών της ως και τήν κατά τάς 

συνεδρίας ταύτας άκολουθουμένην διαδικασίαν καί δοθησομένας γνωστο
ποιήσεις, τήν συγκρότησιν απαρτίας, τήν κατ' αύτάς] διεξαγωγή ν σ υ ζ η 
τήσεων καί τά τηρητέα πρακτικά. 

8.—(Ι) Ό Υπουργός ορίζει διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου Λειτουργός 
Λειτουργόν Μαθητείας. Μαθητείας. 

(2) Ό Λειτουργός Μαθητείας είναι ό γραμματεύς του Συμβουλίου καί 
ό εκτελεστικός λειτουργός τών αποφάσεων του. "Επί πλέον είναι ό 
κύριος διοικητικός υπεύθυνος του σχεδίου καί προς τόν σκοπόν τοΰτον 
ετοιμάζει εκθέσεις προόδου καί άλλας εκθέσεις, αναφέρει έπι της οικο
νομικής καταστάσεως του σχεδίου και ετοιμάζει, ή καταρτίζει κατα
λόγους βιομηχανικών εγκαταστάσεων δπου οί μαθητευόμενοι δύνανται 
νά τύχωσιν εκπαιδεύσεως, καταλόγους μαθητευομένων, εκθέσεις 
προόδου, προσωπικούς φακέλλους τών μαθητευομένων καί προγράμματα 
σπουδών και άσκεΐ τοιαύτας άλλας αρμοδιότητας οίας τό Συμβούλιον 
δύναται νά διάταξη. 

(3) Τό μητρώον μαθητευομένων περιλαμβάνει τά ακόλουθα στοιχεία : 
Γ (α) τό δνομα, τήν διεύθυνσιν και τό επάγγελμα τοΟ εργοδότου καί 

τόν τόπον δπου κείνται αϊ βιομηχανικοί εγκαταστάσεις αυτού* 
(β) τό δνομα καί τήν ήμερομηνίαν καί τόπον γεννήσεως τοϋ μαθη

τευομένου

(γ) τά πιστοποιητικά σπουδών του μαθητευομένου* 
{δ) τόν κλάδον μαθητείας* 
(ε) τήν ήμερομηνίαν ενάρξεως της μαθητείας

(στ) τήν ήμερομηνίαν συμβάσεως μαθητείας* 
(ζ) οιασδήποτε μεταβολάς σημειούμενος ε'ις τάς σχέσεις μαθητείας

(η) τήν ήμερομηνίαν λήξεως της μαθητείας* 
(Θ) πασαν κατά περιόδους ή τελικήν έξέτασιν εϊς ην ό μαθητευόμενος 

έπέτυχεν. 
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Διάταγμα 
Μαθητείας. 

Τίνι τρόπω 
συμβάσεις 
μαθητείας 
επηρεάζονται 
ύπό τοϋ Δια
τάγματος 
Μαθητείας. 

Προσόντα μα
θητευομένων. 

"Οροι μαθη
τείας. 

9.—(Ι) Τηρουμένων των διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου, το Ύπουρ
γικόν Συμβούλιον δύναται, τη συστάσει τοϋ Συμβουλίου, νά έκδίδη άπό 
καιροϋ είς καιρόν, ώς ήθελε κρίνει εϋλογον, διατάγματα μαθητείας ρυθ
μίζοντα άπαντα ή τινά των ακολούθων θεμάτων, εν σχέσει προς τοιαύτας 
βιομηχανίας μαθητείας οΐαι δυνατόν νά καθορισθώσιν εν τοις τοιούτοις 
διατάγμασιν : 

(α) την κατηγορίαν και περιγραφήν των μαθητευομένων οΐτινες 
πρόκειται νά απασχοληθούν 

(β) τον αριθμόν των μαθητευομένων εν σχέσει προς έργοδότην τίνα 
εν τη τοιαύτη βιομηχανία ή άναλογίαν τοιούτων μαθητευομένων 
προς πρόσωπα απασχολούμενα εν τη βιομηχανία* 

()·) τηρούμενης της επιφυλάξεως τοϋ άρθρου Ι Ι την κατωτάτην 
και άνωτάτην ήλικίαν καθ' ην οιονδήποτε πρόσωπον δύναται 
νά άπασχοληθή ώς μαθητευόμενος, της κατωτάτης εν ουδεμία 
περιπτώσει οϋσης κάτω των δεκατεσσάρων ετών και της ανω
τάτης μή οϋσης ανω τών δεκαοκτώ : 

Νοείται δτι το άνώτατον δριον ηλικίας δύναται είς έξαιρετικάς 
περιστάσεις νά άνυψωθή* 

(δ) το κατώτατον έπίπεδον γενικής ή τεχνικής εκπαιδεύσεως, το 
όποιον πρόσωπον τι απαιτείται όπως επιτυχή δι5 άπασχόλησιν 
ώς μαθητευόμενος· 

(ε) την έλαχίστην περίοδον μαθητείας* 
(στ) το διά την έκπαίδευσιν μαθητευομένων υίοθετηθησόμενον βα

σικόν σύστημα θεωρητικής καΐ πρακτικής διδασκαλίας* 
(ζ) τάς ύπό εργοδοτών μαθητευομένων παρασχεθησομένας κατα

στάσεις καΐ εκθέσεις και τά ύπ' αυτών τηρηθησόμενα αρχεία* 
(η) τά εν συμβάσει τινι μαθητείας περιληφθησόμενα στοιχεία. 

(2) Τη συστάσει τοϋ Συμβουλίου, το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται 
καθ' οιονδήποτε χρόνον νά τροποποίηση ή άνακαλέση διάταγμα μαθη
τείας. 

10. Όσάκις το Ύπουργικόν Συμβούλιον εκδώση διάταγμα μαθητείας, 
άπασαι αί συμβάσεις μαθητείας ώς προς εκάστη ν εν τω διατάγματι 
καθοριζομένην βιομηχανίαν μαθητείας είτε υφιστάμενα*, κατά τήν ή μερο
μηνίαν ενάρξεως τής 'ισχύος τοϋ διατάγματος είτε συναπτόμενοι κατόπιν 
τής τοιαύτης ημερομηνίας, θεωρούνται, τηρουμένων τών διατάξεων 
τοϋ παρόντος άρθρου, ώς υποκείμενοι εις τάς διατάξεις τοϋ διατάγματος. 

Μέρος III.—ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ 
ΑΥΤΩΝ. 

11. Ουδέν πρόσωπον θεωρείται ώς κατέχον τά προσόντα προς πρόσ
ληψίν του ώς μαθητευομένου διά νά τύχη εκπαιδεύσεως διά μαθητείας 
εν οιαδήποτε βιομηχανία μαθητείας έκτος εάν— 

(α) είναι ηλικίας ουχί κατωτέρας τών δεκατεσσάρων ετών και 
(β) ανταποκρίνεται προς τοιαϋτα επίπεδα μορφώσεως και σωματικής 

Ικανότητος ώς δυνατόν νά καθορισθώσι δι εκαστον επάγγελμα 
ύπό τοϋ 'Υπουργού διά τήν τοιαύτην βιομηχανίαν: 

Νοείται δτι διά τους σκοπούς τοϋ παρόντος Νόμου ό Υπουρ
γός δύναται νά καθορίση εϊς εξαιρετικός περιπτώσεις και δι' 
ώρισμένα επαγγέλματα μαθητείας ήλικίαν ουχί κατωτέραν τών 
δεκατριών ετών διά σκοπούς μαθητείας. 

12. (Ι) Ουδέν πρόσωπον προσλαμβάνεται ώς μαθητευόμενος διά νά 
τύχη εκπαιδεύσεως διά μαθητείας είς βιομηχανίαν μαθητείας έκτος εάν 

(α) το τοιούτον πρόσωπον ή, έάν είναι ανήλικος, ό πατήρ ή ό κη
δεμών του συνήψε σύμβασιν μαθητείας μετά τοϋ εργοδότου ώς 
εν τω άρθρω 18 προνοείται* και 
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(β) ή σύμβασις μαθητείας ενεγράφη παρά τώ Λειτουργώ Μαθητείας : 
Νοείται δτι πάς μαθητευόμενος έξασκούμένος κατά την ήμερομηνίαν 

της ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος Νόμου θεωρείται ώς έχων κατα
χωρήσει την σύμβασίν μαθητείας του δυνάμει των διατάξεων της παρού
σης παραγράφου. 

(2) Ή περίοδος μαθητείας προσδιορίζεται ύπό τοΰ 'Υπουργού, ώς 
δυνατόν νά καθορισθή τη συστάσει της διά την βιομηχανίαν ταύτην 
'Επιτροπής, άλλα δέον δπως μή είναι βραχυτέρα τών δύο ετών ή ύπερ
βαίνη τά τρία ετη. 

13.—(Ι) Το Συμβούλιον δύναται, δι εγγράφου γνωστοποιήσεως, νά Πρόσληψιςκαΐ 
απαίτηση παρά εργοδότου δπως ούτος προσλάβη εν τη βιομηχανία μα έκπαίδευσις 
θητείας αύτοϋ τοιούτον αριθμόν μαθητευομένων οίος δυνατόν νά καθο μ^η^ομέ
ρισθη εν τω δια τήν βιομηχανίαν εκεινην διαταγματι μαθητείας, δεουσης δοτών. 
προσοχής διδομένης είς τήν παράγραφον (β) τοΰ εδαφίου (Ι) του άρθρου 
5, ό δε εργοδότης συμμορφοϋται προς τήν τοιαύτην άπαίτησιν. Έάν 
εργοδότης θεωρή δτι δι* οιονδήποτε λόγον δεν θά ήδύνατο νά συμμορ
φωθή προς το διάταγμα, οφείλει νά ύποβάλη εφεσιν εΐς τον Ύπουργόν 
ή άπόφασις τοΰ οποίου είναι τελεσίδικος : 

Νοείται δτι έάν τά τέκνα τοΰ εργοδότου άπασχολώνται ώς εκπαι
δευόμενοι εν τώ έργαστηρίω τοΰ πατρός των, τά τοιαύτα τέκνα θεω
ρούνται ώς μαθητευόμενοι διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου. 

(2) Πάς εργοδότης προβαίνει είς καταλλήλους διευθετήσεις εις τάς 
βιομηχανικός του εγκαταστάσεις διά νά παράσχη κύκλον μαθημάτων 
βιομηχανικής εκπαιδεύσεως ε'ις πάντα μαθητευόμενον προσληφθέντα 
ύπ' αυτού συμφώνως προς το ύπό τής 'Επιτροπής εγκριθέν πρόγραμμα. 

(3) 'Ανεξαρτήτως παντός εν τω περί Παιδιών και Νεαρών Προσώπων 
(Άπασχόλησις) Νόμω περιεχομένου, ή βιομηχανική έκπαίδευσις μάθη Κεφ. 178. 
τευομένου δύναται νά λαμβάνη χώραν κατά τοιαύτας ώρας οΐαι δυνατόν 
νά άπαιτηθώσι προς τον σκοπόν τούτον. 

(4) Έργοδόται δύνανται νά συνενώνται προς τον σκοπόν δπως πα
ράσχωσιν έκπαίδευσιν μαθητείας είς τους υπ' αυτούς μαθητευομένους, 
μετακινοΰντες τούτους μεταξύ τών αντιστοίχων βιομηχανικών εγκατα
στάσεων των. 

14. Ό αρχικός μισθός και άλλοι δροι απασχολήσεως μαθητευομένων Άμοιδή μαθη
δέον δπως καθορίζωνται διά συλλογικής συμβάσεως μεταξύ εργοδότου τευομένων. 
και συντεχνιών ελλείψει τοιαύτης συμβάσεως ό κατώτατος μισθός 
καθορίζεται δυνάμει τών διατάξεων τοΰ περί 'Ελαχίστου Ημερομισθίου 
Νόμου άναφορικώς προς τήν βιομηχανίαν. Κεφ. 183. 

15.—(Ι) Έν συνεννοήσει μετά τοΰ Κέντρου Παραγωγικότητος καΐ τής προσδιοριζό
Έπιτροπής, το Συμβούλιον προβαίνει εις σύστασιν προς τον Ύπουργόν μέναέπΐπεδα. 
δστις προσδιορίζει τά επίπεδα τά όποια απαιτούνται έν τη βιομηχανία 
μαθητείας. 

(2) Κατά τήν σύστασιν οιωνδήποτε τοιούτων επιπέδων δέον δπως 
ληφθώσιν ειδικώς ύπ' δψιν τά ακόλουθα θέματα : 

(α) τά εκπαιδευτικά προσόντα και τό κατώτατον δριον ηλικίας 
άτινα διέπουσι τήν εϊσδοχήν είς μαθητείαν 

(β) ε'ιδικαι περιπτώσεις εφ' ων αποφασίζει τό Συμβούλιον, μαθητευο
μένων εις ειδικά επαγγέλματα μαθητείας τών οποίων ή ηλικία 
υπερβαίνει τό καθορισθέν άνώτατον δριον ηλικίας· 

(γ) ή διάρκεια μαθητείας, περιλαμβανούσης τήν έπι δοκιμασία χρο
νικήν περίοδον, λαμβανομένου ύπ' δψιν του εδαφίου (2) τοΰ 
άρθρου 12 και τοΰ απαιτουμένου βαθμού δεξιότητος και θεωρη
τικής τεχνικής γνώσεως* 
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Μετάθεσις μα
θητευομένων. 

Συμπλήρωσις 
της εκπαιδεύ
σεως μαθη
τείας. 

(δ) τά κριτήρια διά τον καθορισμόν της εκτάσεως καθ' ην ή κανονική 
διάρκεια της μαθητείας δυνατόν νά περιορισθή υπό το φώς 
οιασδήποτε προγενεστέρας εκπαιδεύσεως ή πείρας ην ό μαθη
τευόμενος δυνατόν νά εσχεν ή της προόδου του διαρκούσης της 
μαθητείας· 

(ι:)- ή παροχή αδείας κατά τήν διάρκειαν εργασίμων ωρών, ή τοιού
των άλλων τύπων αδείας οίοι δυνατόν νά είναι κατάλληλοι, 
προς φοίτησιν είς έκπαιδευτικόν ίδρυμα. 

(στ) αί κατά τήν διάρκειαν ή επί τη λήξει της μαθητείας διεξαχθησό
μεναι εξετάσεις* 

(ζ) τά προσόντα ή πιστοποιητικά ατινα δυνατόν νά άποκτηθώσιν 
έπι τη συμπληρώσει της μαθητείας* 

(//) οιοσδήποτε έλεγχος τοϋ άριθμοϋ των μαθητευομένων δστις 
απαιτείται ίνα διασφαλισθή επαρκής έκπαίδευσις, άποφευχθή 
πληθωρισμός είς το επάγγελμα και άντιμετωπισθώσιν αί ε'ις 
άνθρώπινον δυναμικόν άνάγκαι τοϋ επηρεαζόμενου είδικοϋ 
κλάδου οικονομικής δραστηριότητος* 

(θ) ή φύσις και ή εκτασις της άσκηθησομένης επί τών μαθητευο
μένων επιβλέψεως ειδικώς ίνα διασφαλισθή δτι τηρούνται οί 
διέποντες τήν μαθητείαν κανόνες δτι ή έκπαίδευσις γίνεται 
συμφώνως προς τά καθιερωμένα επίπεδα και δτι υφίσταται 
λογική ομοιομορφία είς τους δρους μαθητείας* 

(ι) ή εγγραφή συμβάσεων μαθητείας παρά καταλλήλοις όργανισμοΐς* 
(ια) ό τύπος καΐ το περιεχόμενον της συμβάσεως μαθητείας. 

16.—(Ι) Πάς εργοδότης καΐ πάς μαθητευόμενος εν βιομηχανία μαθη
τείας, δπου δε μαθητευόμενος είναι κάτω τής ηλικίας τών δεκαοκτώ 
ετών τη συναινέσει του πατρός ή κηδεμόνος του, δύναται νά άποταθή 
κατά τον νενομισμένον τρόπον ε'ις τήν διά τήν τοιαύτην βιομηχανίαν 
Έπιτροπήν δι' άδειαν μεταθέσεως τού μαθητευομένου άπό τοϋ εργο
δότου του είς έτερον έργοδότην εν τη τοιαύτη βιομηχανία δστις είναι 
πρόθυμος και ικανός νά άναλάβη τάς υποχρεώσεις του προηγουμένου 
εργοδότου, ή δε 'Επιτροπή δύναται νά χορήγηση ή νά άρνηθή νά χορή
γηση τήν τοιαύτην άδειαν κατόπιν συνεννοήσεως μετά του εργοδότου 
του. 

(2) Μετά πάροδον δεκατεσσάρων ημερών άπό τής ημερομηνίας τής 
χορηγήσεως αδείας δυνάμει του εδαφίου (Ι), ό αρχικός εργοδότης 
άπαλλάττεται πασών τών μέχρι τής ημερομηνίας τής απαλλαγής δυνάμει 
της συμβάσεως μαθητείας ύποχρεώσεω ' αύτοΟ, το δε όνομα του νέου 
εργοδότου θεωρείται δτι άντικατέστησεν άπό της ημερομηνίας ταύτης 
εν τη συμβάσει μαθητείας το δνομα τοϋ προηγουμένου εργοδότου και 
ή σύμβασις συνεχίζεται κατά πάντα ώς εάν ό νέος εργοδότης ήτο 
συμβαλλόμενον μέρος. 

(3) Έν πάση περιπτώσει καθ' ην ή διά βιομηχανίαν τίνα 'Επιτροπή 
θεωρεί δτι εργοδότης τις δεν είναι Ικανός νά παράσχη επαρκή έν τη 
βιομηχανία έκπαίδευσιν ε'ις μαθητευόμενον, ή 'Επιτροπή δύναται, τη 
συγκαταθέσει τοϋ Συμβουλίου, νά μετάθεση τον μαθητευόμενον εϊς 
έτερον έργοδότην έν τη τοιαύτη βιομηχανία εντός τής αυτής περιοχής, 
πρόθυμον καΐ ΐκανόν νά άναλάβη τάς υποχρεώσεις τοϋ προηγουμένου 
εργοδότου, έπι τούτω δε αί διατάξεις τοϋ εδαφίου (2) 'ισχύουν διά πάσα ν 
τοιαύτην μετάθεσιν. 

17. Έπί τη συμπληρώσει τής εκπαιδεύσεως μαθητείας μαθητευομένου 
τίνος είς βαθμόν ίκανοποιοΰντα τήν οίκείαν Έπιτροπήν, ή 'Επιτροπή 
ειδοποιεί καταλλήλως το Συμβούλιον και εκδίδει είς τον μαθητευόμενον 
πιστοποιητικόν κατά τον νενομισμένον τρόπον. 
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Μέρος IV.—ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ. 
18.—(Ι) Ουδεμία σύμβασις μαθητείας συναπτόμενη μετά την έναρξιν Συμβάσεις 

της ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου είναι έγκυρος έκτος έάν γίνη έγγρά Μαθητείας, 
φως καΐ υπογραφή ύπό τοΰ εργοδότου και τοΰ μαθητευομένου, έάν δε 
ό μαθητευόμενος είναι κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ ετών υπογραφή 
επίσης ύπό τοΰ πατρός ή κηδεμόνος αύτοΰ. 

(2) Ή σύμβασις μαθητείας— 
(α) περιέχει ρητήν ή σιωπηράν ύποχρέωσιν προς έκπαίδευσιν είς 

ε'ιδικήν βιομηχανίαν έπ' άνταλλάγματι υποχρεώσεως της 
αυτής φύσεως προς ύπηρεσίαν υπό την ιδιότητα του μαθητευο
μένου κατά την διάρκειαν της περιόδου της μαθητείας· 

(β) ενσώματοι τοιούτους κανονισμούς και επίπεδα εκ των διά την 
έν λόγω βιομηχανίαν συσταθέντων επιπέδων καΐ κανονισμών 
οίοι δυνατόν νά είναι αναγκαίοι ή επιθυμητοί προς το συμφέρον 
τών συμβαλλομένων 

(γ) προνοεί διά τοιαύτα άλλα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις 
οίαι δυνατόν νά εχωσι σχέσιν και νά μή καλύπτωνται άλλως, 
περιλαμβανομένης ειδικώς της τηρήσεως απάντων τών περί 
ασφαλείας κανονισμών 

(δ) προνοεί διά την διευθέτησιν διαφορών μεταξύ τών συμβαλλο
μένων 

(ε) περιέχει οιαδήποτε άλλα στοιχεία προνόου μένα έν διατάγματι 
μαθητείας* 

(στ) προσδιορίζει τήν περίοδον μαθητείας. 
(3) Ουδείς εργοδότης συνάπτει οιανδήποτε σύμβασιν μαθητείας έν 

σχέσει προς βιομηχανίαν μαθητείας άνευ τής προηγουμένης εγγράφου 
συγκαταθέσεως τής οικείας 'Επιτροπής : 

Νοείται δτι πάν πρόσωπον του οποίου τά έννομα συμφέροντα επηρεά
ζονται δυσμενώς συνεπεία τής αρνήσεως τής 'Επιτροπής νά χορήγηση 
τήν συγκατάθεσίν της δύναται νά ύποβάλη έφεσιν εϊς το Συμβούλιον 
κατά τον νενομισμένον τρόπον. 

(4) Πριν ή χορηγηθή άδεια δυνάμει τοΰ εδαφίου (2), ή 'Επιτροπή ικανο
ποιείται— 

(α) περί τοΰ δτι ό προτεινόμενος εργοδότης είναι κατάλληλον πρό
σωπον δπως διατελή εργοδότης μαθητευομένων έν τη τοιαύτη 
βιομηχανία· 

(β) περί τοΰ δτι ό μαθητευόμενος ε'ις τον όποιον ή τοιαύτη σύμβασις 
θά έφαρμοσθή, συνεπλήρωσε τήν ήλικίαν καί επέτυχε τά δι* 
εϊσδοχήν επίπεδα ώς καθορίζονται έν διατάγματι μαθητείας 
διά μαθητευομένους έν τή τοιαύτη βιομηχανία

(γ) περί τοιούτων άλλων θεμάτων οία δυνατόν νά καθορισθώσιν. 
19. Ό εργοδότης μαθητευομένου εγγράφει κατά τον νενομισμένον Έγγραφη 

τρόπον παρά τω Λειτουργώ Μαθητείας, εντός ενός μηνός άπό τής ένάρ συμβάσεως 
ξεως συμβάσεως μαθητείας ή οιασδήποτε τροποποιήσεως ταύτης, τήν μαθΓιτε(α<;· 
τοιαύτην σύμβασιν ή τροποποίησιν, αναλόγως τής περιπτώσεως : 

Νοείται δτι παράλειψις έγγραφης οίασδήποτε τοιαύτης συμβάσεως δεν 
επηρεάζει το εγκυρόν της άλλ' ό εργοδότης είναι ένοχος αδικήματος 
και υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή υπερβαίνουσαν τάς δέκα λίρας 
διά πάσαν τοιαύτην παράλειψιν. 

20. Έν περιπτώσει τερματισμού συμβάσεως μαθητείας προ τής λή Ένημέρωσις 
ξεώς της είτε τή συγκαταθέσει τών συμβαλλομένων είτε λόγω μεταθέσεως το° Λειτουρ
του μαθητευομένου δυνάμει τοΰ άρθρου 16 ή διά τής ύπό τοΰ εργοδότου Υ°υΜαθητείας 
» \ » ~ η ι ο · » > » \ » / « » c · » » εις ωρισμένας 
απολύσεως του μαθητευομένου δι ευλογον αιτιαν, ο εργοδότης πληρο περιπτώσεις. 
φορεί κατά τον νενομισμένον τρόπον τον Λειτουργόν Μαθητείας εντός 
δεκατεσσάρων ημερών άπό τοΰ συμβάντος τοΰ τοιούτου τερματισμού. 
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'Αναστολή 
συμβάσεως 
μαθητείας. 

Τερματισμός 
συμβάσεως 
μαθητείας. 

Άιτόλυσις τοΰ 
μαθητευομέ

21. Ή σύμβασις μαθητείας δύναται να άνασταλή τη έγκρίσει τοΰ Συμ
βουλίου δι* οιονδήποτε των ακολούθων λόγων : 

(α) άνωτέραν βίαν ή πάσαν αλλην περίπτωσιν άνωτέραν της θελή^ 
σεως τών συμβαλλομένων. 

(β) ελλειψιν πρώτων υλών ή κινητηρίου δυνάμεως μη όφειλομένην 
είς οιονδήποτε σφάλμα τοΰ εργοδότου* 

(γ) ελλειψιν κεφαλαίων διά τήν όμαλήν διεξαγωγήν τών εργασιών 
εν τη βιομηχανία ή ελλειψιν εργασιών ή οιανδήποτε αλλην 
εϋλογον αίτίαν 

(δ) άσθένειαν τοΰ εργοδότου δταν ούτος προσωπικώς παρέχει τήν 
έκπαίδευσιν 

(e) άσθένειαν τοΰ μαθητευομένου* 
(στ) πάσαν αλλην αίτίαν ήτις είναι κατά τήν γνώμην τοΰ Συμβουλίου 

δικαιολογημένη. 
22. Ή σύμβασις μαθητείας τερματίζεται δι' οιονδήποτε τών ακολού

θων λόγων : 
(α) θάνατον τοΰ εργοδότου δταν ούτος προσωπικώς παρέχει τήν 

έκπαίδευσιν 
(β) θάνατον τοΰ μαθητευομένου* 
{γ) άπόλυσιν τοΰ μαθητευομένου ύπό τοΰ εργοδότου δι' εϋλογον 

αίτίαν ώς καθορίζεται εν τω έδαφίω (Ι) τοΰ άρθρου 23. 
(δ) τερματισμόν τής συμβάσεως αμοιβαία συναινέσει* 
(ε) παράβασιν οιασδήποτε ουσιώδους υποχρεώσεως επιβαλλομέ

νης ύπό νόμου ή ύπό τής συμβάσεως. 

23.—(Ι) Έν πάση περιπτώσει καθ' ην μαθητευόμενος δστις είναι εν τών 
συμβαλλομένων μερών εγγραφείσης συμβάσεως συμπεριφέρεται κακώς ή 
αποδεικνύεται ανίκανος προς περαιτέρω έκπαίδευσιν ή αποδεικνύεται 
τόσον ανίκανος ώστε εάν ήτο απασχολούμενος άλλως ή μαθητευόμενος 
θά ήτο εϋλογον διά τον έργοοότην νά τον άπολύση, ό εργοδότης δύναται 
νά άναστείλη τήν μαθητείαν καΐ νά άποταθή είς το Συμβούλιον διά τήν 
άκύρωσιν τής συμβάσεως του. 

(2) Το Συμβούλιον εξετάζει τήν αΐτησιν άφοΰ δώση ε'ις τον εργοδότη ν, 
τον μαθητευόμενον και τους γονείς ή τον κηδεμόνα αύτοΰ, εάν ό μαθη
τευόμενος είναι ηλικίας κάτω τών δεκαοκτώ ετών, εύκαιρίαν δπως 
άκουσθώσι και δύναται νά χορήγηση ή νά άρνηθή άδειαν απολύσεως 
του μαθητευομένου» 

(3) "Οταν χορηγήται άδεια ύπό τοΰ Συμβουλίου δυνάμει τοΰ εδαφίου 
(2), ό εργοδότης δικαιούται νά άπολύση τον μαθητευόμενον από τής ημε
ρομηνίας τής αναστολής τής μαθητείας του ή δε σύμβασις μαθητείας 
θεωρείται ώ ς τερματισθεΐσα άπό τής ημερομηνίας εκείνης. 

Μέρος V.—ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
Τέλη. 24.—(Ι) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον, τη εΐσηγήσει τοΰ Υπουργού , 

επιβάλλει διά διατάγματος (έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «διάταγμα 
τέλους») τέλος ενός τοις εκατόν έπι τοΰ καθοριζομένου ώ ς προβλέπεται 
έν τω έδαφίω (2) τοΰ παρόντος άρθρου τμήματος τής μισθοδοτικής κα
ταστάσεως πάσης βιομηχανίας ή οποία ασχολείται εϊς δραστηριότητας 
καλυπτόμενος ύπό βιομηχανίας μαθητείας. 

(2) Τό διάταγμα τέλους καθορίζει τον χρόνον έν σχέσει προς τον 
όποιον επιβάλλεται τό τέλος καΐ τό τμήμα τής μισθοδοτικής καταστάσεως 
εκάστης βιομηχανίας έπι τοΰ οποίου επιβάλλεται τούτο καΐ δύναται νά 
περιέχη διατάξεις άφορώσας ε'ις τήν άπαλλαγήν άπό τής πληρωμής τοΰ 
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τέλους και εις τάς άπαιτουμένας αποδείξεις της υποχρεώσεως ώρισμένου 
προσώπου προς καταβολήν ή απαλλαγής άπό τούτου και εις τον χρόνον 
της τοιαύτης πληρωμής. 

(3) Πάν τέλος έπιβαλλόμενον επί τή βάσει τοϋ παρόντος άρθρου 
εισπράττεται ώς καΐ οιοσδήποτε άλλος φόρος τής Δημοκρατίας έπι τή 
βάσει τών διατάξεων τοϋ περί Εισπράξεως Φόρων Νόμου και αμα τή 31 τοϋ 1962. 
εισπράξει τούτου καταβάλλεται εϊς τό Πάγιον Ταμεΐον τής Δημοκρατίας. 

(4) Πάς φορολογούμενος έπι τή βάσει τοϋ παρόντος άρθρου δύναται 
νά έφεσιβάλη την άπόφασιν, δΓ ής επεβλήθη επί τούτου τό τέλος, εντός 
15 ημερών άπό τής ημερομηνίας τής εις αυτόν γνωστοποιήσεως τής 
τοιαύτης αποφάσεως, είς τό. Έπαρχιακόν Δικαστήριον τής επαρχίας 
ένθα ή βιομηχανία διεξάγεται καΐ ή τοιαύτη εφεσις θά ακούεται ύπό τοϋ 
'Επαρχιακού Δικαστηρίου συμφώνως προς τάς εκάστοτε ισχύουσας 
διατάξεις τάς αναφερόμενος εις εφέσεις τών περί Πολιτικής Δικονομίας 
Θεσμών. 

25.—(Ι) Αί έτήσιαι προβλέψεις προσόδων και δαπανών τοϋ Συμβου Έτήσιαι 
λίου καταρτίζονται καΐ εγκρίνονται ύπό τοϋ Συμβουλίου άρκετόν προ ΠΡ°6λέΨε^· 
τής ενάρξεως τοϋ οικονομικού έτους είς τό όποιον αναφέρονται αϊ προ
βλέψεις. 

(2) Τό ο'ικονομικόν έτος τοϋ Συμβουλίου άρχεται τήν πρώτην Ιανουα
ρίου. 

(3) "Οταν έγκριθώσιν ύπό τοϋ Συμβουλίου, αί έτήσιαι προβλέψεις 
υποβάλλονται είς τον Ύπουργόν Οικονομικών και επί τούτω ακολου
θείται ή αύτη διαδικασία ώ ς ή ακολουθούμενη είς τήν περίπτωσιν τών 
προβλέψεων Υπουργείου ή 'Ανεξαρτήτου Γραφείου τής Δημοκρατίας. 

(4) "Οταν έγκριθώσιν ύπό τοϋ Ύπουργοϋ Οικονομικών αί προβλέ
ψεις ένσωματοϋνται εν τω Προϋπολογισμώ τής Δημοκρατίας και άποτε
λοΰσι τμήμα τούτου. 

26.—(ί) Πάν χρηματικόν ποσόν άπαιτούμενον προς άντιμετώπισιν Άντιμετώ
δαπανών αΐτινες προνόουνται εις τάς προβλέψεις καταβάλλεται εκ τοϋ τπσιςτων 
ταμείου δημοσίων προσόδων. δαπανών του 

1 " ' Συμβουλίου. 
(2) Διά τον σκοπόν τοϋτον ό Υ π ο υ ρ γ ό ς Οικονομικών, τή συστάσει 

τοϋ Ύπουργοϋ ή τοϋ Συμβουλίου, διαθέτει προς τό Συμβούλιον τό άπαι
τούμενον ποσόν. 

27. Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου δύνανται Πληρωμαί 
νά προνοώσι διά τήν καταβολήν είς πάντα μαθητευόμενον δστις άναγκά^ εις Μαθητευο
ζεται νά διαμένη μακράν τής κατοικίας του διά τους σκοπούς τής έξασκή^ ν&ους. 
σεώς του τοιούτου επιδόματος διαμονής οίον δυνατόν νά καθορισθή. 

Μέρος VI.—ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 
28.—(Ι) Ό 'Υπουργός δύναται νά διορίση έπιθεωρητάς προς τον σκο · Επιθεωρητού 

πόν δπως ούτοι άσκώσι τάς εν τω έδαφίω (2) προνόουμένας αρμοδιό
τητας και ύποβάλλωσιν εκθέσεις είς αυτόν. 

(2) 'Επιθεωρητής διορισθείς δυνάμει τοϋ παρόντος άρθρου έχει τήν 
έξουσίαν νά πράττη άπαντα ή οιαδήποτε τών ακολούθων : 

(α) νά έπισκέπτηται τάς βιομηχανικός εγκαταστάσεις και έπιθεωρή 
τήν ποσότητα, τήν ποιότητα και τήν μέθοδον διδασκαλίας, ήτις 
παρέχεται εις τους μαθητευομένους ύπό τοϋ έκπαιδευτοϋ τής 
βιομηχανικής εγκαταστάσεως εις τον τόπον τής εργασίας και 
νά βεβαιοΰται δτι ή τοιαύτη έκπαίδευσις είναι σύμφωνος προς 
τά σχετικά προγράμματα· 
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(β) νά συνεργάζηται μετά του έκπαιδευτοΰ της βιομηχανικής εγκα
ταστάσεως και να συμβουλεύη αυτόν επί της ερμηνείας ,καΐ 
εφαρμογής των προγραμμάτων. 

(y) να συναντάται μετά του μαθητευομένου και τοϋ εργοδότου του, 
να άκούη σχόλια και διερευνά παράπονα περί τής διαγωγής 
και τής προόδου τοϋ μαθητευομένου και βελτιώνη, δπου απαι
τείται, τάς μεταξύ τοϋ μαθητευομένου και τής βιομηχανίας 
σχέσεις

(δ) να τηρή στοιχεία και ύποβάλλη εκθέσεις εις την Έπιτροπην 
Μαθητείας έπι τοϋ επιπέδου τής παρεχομένης εκπαιδεύσεως καΐ 
τής προόδου των μαθητευομένων 

(ε) να συνεργάζηται μετά τής τοπικής Τεχνικής Σχολής δπου οί μαθη
τευόμενοι τυγχάνουσι τής συναφούς διδασκαλίας των και μετά 
τής ειδικής 'Επιτροπής διά την σύνταξιν των θεμάτων των εξε
τάσεων 

(στ) νά άσκή τοιαύτας άλλας εξουσίας οΐαι δυνατόν να άπαιτώνται 
προς έφαρμογήν τοϋ παρόντος Νόμου. 

(3) Πάν πρόσωπον το όποιον εκουσίως παρεμποδίζει ή παρακωλύει 
οιονδήποτε έπιθεωρητήν εν τή ενασκήσει τών καθηκόντων του είναι 
ενοχον αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης του υπόκειται είς φυλά
κισιν μη ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή είς χρηματικήν ποινή ν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς τοιαύτας ποινάς, 
ήτοι φυλάκισιν και χρηματικήν ποινήν. 

Εξουσία προς 29.—(Ι) Ό Υπουργός δύναται νά απαίτηση παρά εργοδοτών δπως 
ληψιν πληροφο ύποβάλλωσι τοιαύτας εκθέσεις και παρέχωσι αλλάς πληροφορίας και 
έργοδστών.των σ π ω ζ τηρώσι τοιαύτα αρχεία και παρουσιάζωσι ταϋτα προς έξέτασιν 

εκ μέρους του, ώς κρίνονται υπό τοϋ Ύπουργοϋ αναγκαία διά τους σκο
πούς τοϋ παρόντος Νόμου. 

(2) Το Συμβούλιον και πάν πρόσωπον επιβάλλον και εΐσπράττον τέλος 
εκ μέρους τοϋ Συμβουλίου δύναται νά απαίτηση παρά εργοδοτών εν 
βιομηχανία μαθητείας δπως ύποβάλλωσι τοιαύτας εκθέσεις και παρέχωσι 
άλλας πληροφορίας φύσεως εγκεκριμένης ύπό τοϋ Ύπουργοϋ και δπως 
τηρώσι τοιαϋτα αρχεία φύσεως εγκεκριμένης ΰπ' αύτοϋ και παρουσιά
ζωσι ταϋτα προς έξέτασιν εκ μέρους τοϋ Συμβουλίου, ώς κρίνονται 
ύπό του Συμβουλίου αναγκαία διά την ένάσκησιν τών αρμοδιοτήτων του. 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων τοϋ εδαφίου (4), αϊ έπι τή βάσει τών 
προηγουμένων διατάξεων τοϋ παρόντος άρθρου υποβαλλόμενοι εκθέσεις 
και παρεχόμενοι άλλαι πληροφορίαι, ώς και ποσά πληροφορία λαμβανο
μένη κατά την διάρκειαν εξετάσεως γενομένης έπι τή βάσει τούτων, δέν 
αποκαλύπτονται, άνευ τής συγκαταθέσεως τοϋ εργοδότου εϊς τάς εργα
σίας τοϋ οποίου αί εκθέσεις ή οί πληροφορίαι άφορώσιν, είμή μόνον είς 
τον Ύπουργόν ή ενα τών λειτουργών αύτοϋ ή είς τό Συμβούλιον ή 
Έπιτροπην τίνα ή λειτουργόν τίνα τοϋ Συμβουλίου ή τής 'Επιτροπής ή 
είς πάν πρόσωπον δίκαιουμενον νά συμμετέχη τών εργασιών τοϋ Συμ
βουλίου. 

(4) Τό εδάφιον (3) δέν εφαρμόζεται— 
(α) ε'ις την άποκάλυψιν τοϋ περιεχομένου εκθέσεων ή πληροφοριών 

ύπό την μορφήν συνοπτικών ή παρομοίων εκθέσεων ή πληρο
φοριών υποβαλλομένων ή παρεχομένων υπό άριθμοΰ εργοδοτών 
ή λαμβανομένων παρ* αυτών, εάν ή σύνοψις είναι κατά τοιούτον 
τρόπον συντεταγμένη ώστε νά μή καθιστά δυνατήν τήν εξ 
αυτής έξακρίβωσιν στοιχείων άφορώντων ε'ις οιανδήποτε συγ
κεκριμένην έπιχείρησιν 

(//) είς οιανδήποτε άποκάλυψιν πληροφοριών γενομένην διά τους 
σκοπούς οιασδήποτε νομικής διαδικασίας επί τή βάσει τοϋ 
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παρόντος Νόμου ή οιασδήποτε ποινικής διαδικασίας, επί τη 
βάσει τοΰ παρόντος Νόμου ή μή, ή διά τους σκοπούς συντά
ξεως πρακτικών πάσης τοιαύτης διαδικασίας. 

* (5) Πιστοποιητικόν έμφαινόμενον ώς εκδοθέν υπό ή εκ μέρους του 
Υπουργού και δηλουν δτι ούτος ενέκρινε οιονδήποτε είδος πληροφο
ρίας, εκθέσεως ή αρχείων διά τους σκοπούς τοΰ εδαφίου (2) αποτελεί 
εν πάση νομική διαδικασία άπόδειξιν περί των εν τω πιστοποιητικω 

%■ αναφερομένων γεγονότων. 
* (6) 'Εάν οιονδήποτε πρόσωπον παραλείψη νά συμμορφωθή προς 

οιανδήποτε άπαίτησιν γενομένη ν δυνάμει τοΰ εδαφίου (Ι) ή του εδαφίου 
(2), εντός της εν τη απαιτήσει προσδιοριζόμενης χρονικής περιόδου, 
το τοιούτον πρόσωπον είναι ενοχον αδικήματος και υπόκειται εϊς χρη
ματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας. 

(7) 'Εάν οιονδήποτε πρόσωπον— 
(α) κατά την συμμόρφωσίν του προς οιασδήποτε απαιτήσεις γενό

μενος δυνάμει τοΰ εδαφίου (Ι) ή τοΰ εδαφίου (2), εν γνώσει του 
ή εκ βαρείας αμελείας ύποβάλη οιανδήποτε εκθεσιν ή παράσχη 
αλλην πληροφορίαν ψευδή εις ουσιώδες τι στοιχεϊον ή 

(β) εκουσίως κάμη ψευδή καταχώρησιν εις οιονδήποτε άρχεΐον 
άπαιτούμενον δπως προσαχθή δυνάμει οιουδήποτε τών εν 
λόγω εδαφίων fj, εκ προθέσεως δπως εξαπάτηση, κάμη χρήσιν 
οιασδήποτε τοιαύτης καταχωρήσεως ή οποία γνωρίζει δτι είναι 
ψευδής* ή 

(γ) αποκάλυψη οιανδήποτε πληροφορίαν κατά παράβασιν τοΰ εδα
φίου (3), ' 

^ το τοιούτον πρόσωπον είναι ενοχον αδικήματος και υπόκειται εις φυλά

κισιν μή ύπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εϊς χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς εκατόν λίρας, ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς. 

*- 30.—(Ι) Πας εργοδότης εν βιομηχανία μαθητείας δστις— Αδικήματα, 
(α) προσλαμβάνει μαθητευόμενον άλλως ή ώς προνοείται ύπό του 

,» παρόντος Νόμου ή διατάγματος τέλους· 
(β) παραβαίνει ή παραλείπει νά συμμορφωθή προς τάς διατάξεις 

διατάγματος μαθητείας· 
(γ) παραλείπει νά διενεργήση έγγραφήν, νά δώση οιασδήποτε είδο

ποιήσεις, νά παράσχη οίανδήποτε πληροφορίαν ή κατάστασιν ή 
οίανδήποτε διευκόλυνσιν άπαιτουμένην δπως διενεργηθή, δοθή, 

τ ή παρασχεθή δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε Κανο
νισμών εκδοθέντων δυνάμει τούτου, 

είναι ένοχος αδικήματος καΐ υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερ
βαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

(2) Όσάκις κατά παράβασιν τοΰ παρόντος Νόμου αδίκημα διαπραχθέν 
ύπό νομικού προσώπου αποδεικνύεται δτι διεπράχθη τη συγκαταθέσει 
ή σιωπηρά ανοχή αύτοΰ, ή δτι δύναται νά άποδοθή είς οίανδήποτε άμέ

. λειαν οιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντού, γραμματέως ή 
άλλου παρομοίου αξιωματούχου τοΰ νομικού προσώπου, ή οιουδήποτε 
προσώπου εμφανιζομένου ώς ενεργούντος ύπό πασαν τοιαύτην Ιδιότητα, 
ούτος ώς και τό νομικόν πρόσωπον είναι ένοχοι τοΰ αδικήματος τούτου 

± και υπόκεινται συνεπώς εις δίωξιν και ποινήν. 

31. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδώση Κανονισμούς, κανονισμοί, 
δημοσιευθησομένους είς τήν έπίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, 
καθορίζοντας πάν δπερ δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου απαιτείται ή επι
τρέπεται δπως καθορισθη καΐ προνοοϋντας περί παντός άλλου θέματος 
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διά το όποιον δυνάμει τοϋ παρόντος Νόμου δέον όπως έκδοθώσι Κανο
νισμοί και εν γένει περί της καλλίτερος εφαρμογής των διατάξεων τοϋ 
παρόντος Νόμου. 

Έτηφύλαξις. 32. Ή εν τη θαλάσσια υπηρεσία μαθητεία θα εξακολούθηση να διέ
46τοθΐ963 πηται ύπό των διατάξεων τοΰ περί 'Εμπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι 

και Ναυτικοί) Νόμου τοϋ 1963 συμπληρουμένου, δπου απαιτείται, ύπό 
των διατάξεων τοϋ παρόντος Νόμου. 

Έτυπώθη έν τω Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


