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Ερμηνεία 
ΚαΙ εφαρμογή 
Νόμου και 
Κανονισμών 
βίς είδικάς 
περιπτώσεις. 

3 . Ό βασικός Νόμος και οι δασικοί Κανονισμοί θά ερμηνεύονται 
και εφαρμόζονται ύπρ τάς ακολούθους τροποποιήσεις και άνα-
προσαρμογάς προκειμένου περί αναγκαστικής πωλήσεως ακινήτου 
ιδιοκτησίας έν περιοχή ένθα υφίστανται αί άπό της 21ης Δεκεμβρίου 
1963 δημιουργηθεΐσαι συνθήκαι : 

(α) οσάκις ό αρμόδιος κοινοτάρχης αρνείται ή παραλείπει νά 
ανάρτηση οιανδήποτε άγγελίαν πωλήσεως ακινήτου ιδιοκτη
σίας ή ό Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός έχει ευ
λογον αίτίαν νά πιστεύη δτι οδτο,ς θά άρνηθή ή παράλειψη 
νά πράξη ούτω, ή τοιαύτη αγγελία αναρτάται ύφ' οιουδή
ποτε έτερου κοινοτάρχου ή προσώπου, οριζομένου^ έν έκα
τέρα περιπτώσει ύπό τοΰ Επαρχιακού Κτηματολογικού Λει
τουργού" 

(β) οσάκις ό αρμόδιος προσοντούχος κοινοτάρχης αρνείται ή 
παραλείπει νά διεξαγάγη οιανδήποτε πώλησιν ακινήτου ιδιο
κτησίας ή ό 'Επαρχιακός Κτηματολογικός Λειτουργός έχει 
ευλογον αίτίαν νά πιστεύη δτι οδτος θά άρνηθή ή παράλει
ψη νά πράξη ούτω, ή τοιαύτη αναγκαστική πώλησις διεξά
γεται ύφ' οιουδήποτε έτερου προσοντούχου κοινοτάρχου, 
ανεξαρτήτως του έάν ούτος άνήκη εις τήν αυτήν κοινότητα 
ώς ό ιδιοκτήτης της έν λόγω ιδιοκτησίας ή μή, οριζομένου 
ύπό του Επαρχιακού Κτηματολογικού Λειτουργού. 

Ό περί Τερματισμού 'Απασχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος τοΰ 1968, 
εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημο
κρατίας συμφώνως τω "Άρθρω 52 τοΰ Συντάγματος. 

Συνοπτικός 
Τίτλος. 
24 τοΰ 1967. 

ΤροποποΙησις 
ΐοΟ Ορθρου 2 
toO βασικοϋ 
Νόμου. 

'Αριθμός 17 του 1968 ^ > 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Ε Ω Σ ΝΟΜΟΥ 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς άκολοΟθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ περί Τερματισμού 'Απα

σχολήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1968, θά άναγίνώσκηται 
δέ όμου μετά τοΟ περί Τερματισμού 'Απασχολήσεως Νόμσυ του 1967 
(έν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό δασικός Νόμος»). 

2. Τό άρθρον 2 του βασικού Νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως: 
(α) διά της άπαλείψεως των ορισμών «εργοδότης» και «έργοδο

τούμενος» και της αντικαταστάσεως αυτών ύπό τοΟ ακολού
θου νέου όρισμοΟ : 

«'έργοδοτούμενος* περιλαμβάνει παν πρόσωπον έργα
ζόμενον δι' έτερον πρόσωπον είτε δυνάμει συμβάσεως 
εργασίας είτε ύπό τοιαύτας περιστάσεις έκ των οποίων δύ
ναται νά συναχθή ή ϋπαρξις σχέσεως έργοδοτουμένου και 
εργοδότου και ό ορός 'εργοδότης' θά έρμηνεύηται αναλό
γως»' 

(β) διά της προσθήκης αμέσως μετά τήν δευτέραν έπιφύλαξιν 
τοΟ όρισμοΟ «ήμερομίσθιον» της ακολούθου νέας επιφυλά
ξεως : 

«Νοείται ωσαύτως δτι εις περιπτώσεις καθ* ας συνάπτεται 
έγγραφος συμφωνία μεταξύ εργοδότου καΐ έργοδοτουμένου 
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προσδιορίζουσα, ποσό ν τι ώς ήμερομίσθιαν διό^ τους σκοπούς 
του παρόντος ορισμού, ό Υ π ο υ ρ γ ό ς δύναται να. έγκρίνη, 
διά πιστοποιητικού την τοιαύτη ν συμφωνίαν και τό ούτω 
συμφωνηθέν ποσόν θα λογίζεται ώς τό ήμερομίσθιον του 
έργοδοτουμένου διά τους σκοπούς του παρόντος όρισμοΰ». 

3 . Ό βασικός Νόμος τροποποιείται διά της προσθήκης μετά τό Τροποποίηση 
άρθρον 26 των ακολούθων νέων άρθρων : τοΰβασικοϋ 

Νόμου διά της 
«Έζαίρεσις 26Α.~(1) Ούδεν των έν τω παρόντι Μέρει δ ιαλαμδα \ο - προσθήκης 
ορισμένων μένων εφαρμόζεται προκειμένου περί, έργοδοτουμένου της νέων άρθρων. 
άένων°τ"0υκυ Κυβερνήσεως τ ο υ Ηνωμένου Βασιλείου ή τών Ί δ ρ υ μ ά 
βερνήσεωςτοθτω\ τ ω ν Ναυτικών, Στρατ ιωτ ικών και 'Αεροπορικών Δυ
■Ηνωμένρυ νάμεών (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) του οποίου ό δασικός τόπος άπά
Βασιλείουή σχσλήσεως ευρίσκεται έν τη Δημοκρατία, νοουμένου δτι 
τών Ίδρυμα « « χ ■ > · · *· ι t> Α. ' u t ± 

ν τ" Να ο ι ° Ρ ° ι εργασ ίας αυτού περιλαμοάνωσιν όρους έν σχέσει 
τικών, Στρα προς πληρωμάς λ ό γ ω πλεονασμού" ούχϊ όλιγώτερον εύερ
τιωτικώνκαί γετ ικούς εις τον ώς άνω έργοδοτούμενον ή αϊ διατάξεις 
■Αεροπορικών T O Q παρόντος μέρους τοζ) Νόμου η οιωνδήποτε δυνάμει / 
Π ^ ^ Α Φ , ) αύτουί θεσπισθέντων Κανονισμών. 

(2) Έ ν σχέσει προς έργοδοτούμενον δστις, δυνάμει της 
π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (1) τοθ παρόντος άρθρου εξαιρείται τών 
διατάξεων του παρόντος Μέρους, ή Κυδέρνησις του Η ν ω 
μένου Βασιλείου καΐ τά Ι δ ρ ύ μ α τ α τών Ναυτικών, Στρα
τιωτικών και 'Αεροπορικών Δυνάμεων (Ν.Α.Α.Φ.Ι.) δέν 
θά καταβάλλωσιν οιασδήποτε εισφοράς εις τό Ταμεΐον ή 
προδαίνωσιν είς οιασδήποτε άλλας πληρωμάς καταβλη
τέας δυνάμει τοΰ παρόντος Μέρους. 

Δαπάναι 26Β.—(1) "Απασαι αϊ δαπάναι αΐτινες ήθελον διενεργη
Λιοικήσεως. θή ύπό του Υπουργού ή ύφ' οιουδήποτε δημοσίου υπαλλή

λου έν τη διαχειρίσει του Ταμείου καλύπτονται έκ του Πα
γίου Ταμείου της Δημοκρατίας . 

(2) Τό ποσόν τό όποιον ό Υπουργός ί^θελεν υπολογί
σει, συμφώνως προς στοιχεία παρεχόμενα ύπό τοθ Γενι
κού ΛογιστοΟ, ώς αντιστοιχούν προς τάς έν τω έδαφίω (1) 
του παρόντος Κανονισμού δαπανάς, καταβάλλεται έκ του 
Ταμείου είς τό Πάγιον Ταμεΐον της Δημοκρατίας καθ ' δν 
χρόνον και τρόπον ό Γενικός Λογιστής ήθελεν εκάστοτε 
καθορίσει.». 


