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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΉΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ' 'Αφ. 1147 της 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1974 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί "Αμοιβών (Προσωρινή Μείωσις) Νόμος του 3974 εκδίδεται δια δη
μοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώ-
νως τω "ΑρΒρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 54 του 1974 

ΜΟΜΟΣ ΕΠΙΒΑΛΛΏΝ ΉΡΟΣϋΡΙΝΗΝ ΜΕΙΏΣΓΝ ΤΗΣ ΑΜΟΙ
ΒΗΣ A3' ΑΞΙΩΜΑ "Ή ΜΙΣΙΘΏΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΙΑ ΤΗΝ 
ΑΙ ΑΡΚΕΊ ΑΝ ΤΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ Ε1ΣΒΟΛΗΣ 
ΑΗΜΙΟΥΡΤΗΘΕΙΣΗΣ ΕΚΡΥΘΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΏΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΩΝ ΤΤΕΡΙ ΣΥΝΑΦΏΝ ΖΗΤΗΜΑΤ&ΤΙ 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό ττερί 'Αμοιβών (Πρόσω- Συνοπτικός 
ρινή Μείωσις) Νόμος του 1974. τίτλος. 

2. Έν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν έκ του κειμένου προκύπτη δια Ερμηνεία, 
φόρος έννοια— 

«αμοιβή» σημαίνει χρηματικήν άντιμισθίαν οπωσδήποτε κατα
βαλλομένην δι' οιονδήποτε αξίωμα ή μισθωτάς υπηρεσίας, οπου
δήποτε άσκούμενον ή παρεχομένας και περιλαμβάνει οιονδήποτε 
επίδομα, χρηματικής ή άλλης μορφής, καταβαλλόμενον συνεπεία 
του αξιώματος ή των υπηρεσιών τούτων άλλα δεν περιλαμβάνει 
οιανδήποτε σύνταξιν ή οιονδήποτε έτερον χορήγημα ή φιλοδώρημα 
άφυπηρετήσεως ή οιαδήποτε ποσά καταβαλλόμενα 'ΰπό εγκεκρι
μένου Ταμείου Προνοίας' 

«Δικαοτήριον» σημαίνει το υπό του άρθρου 12 των ιτερι ΊΕτη
σίων 'Αδειών μετ' 'Απολαδών Νόμων του 1967 εως 1973 καθι 8τοΰΐ967 
δρυόμενον Δικαστήριον Εργατικών Διαφορών 25τοθΐ968 
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,.ϋ τοΰ 1962. 

«έκρυθμος κατάστασις» κέκτηται την είς τον δρον τούτον άπο
διδομένην εννοιαν ύπό του εδαφίου (1) τοΟ άρθρου 2 του περί 
Τερματισμού 'Απασχολήσεως (Προσωρινά! Περιοριστικά! Διατά
ξεις) Νόμου τοΟ 1974' 

«Νόμος» σημαίνει τον περ! Τερματισμού 'Απασχολήσεως (Προ

σωρινά! Περιοριστικά! Διατάξεις) Νόμον του 1974. 

3.—(1) Παρά τάς διατάξεις οιουδήποτε έτερου έν ίσχύϊ Νόμου και 
διαρκούσης της έκρυθμου καταστάσεως δια τους σκοπούς του πα
ρόντος Νόμου ή αμοιβή μειουται κατά τσσουτο ποσοστόν κα! ύπό 
τοιούτους δρους ως καθορίζεται εις τον Πίνακα : 

Νοείται δτι— 
(α) είς ην περίπτωσιν έγένετο μείωσις της άμοιρης προ της 

ημέρας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου ουδεμία 
περαιτέρω μείωσις της τοιαύτης αμοιβής θά γίνη έάν ή ήδη 
γενομένη μείωσις είναι ίση προς την ύπό του παρόντος Νό
μου προβλεπομένην τοιαύ'την ή έάν είναι μεγαλύτερα αυτή 
έγένετο συμφώνως προς την τότε υίοθετουμένην διευθέτησιν 
άλλως τό -ποσοστόν της τοιαύτης μειώσεως 'καθορίζεται, συμ
φώνως προς τήν εκάστοτε έν ίσχύϊ διαδικασίαν, έν περι
πτώσει δε αδυναμίας συμφωνίας των ενδιαφερομένων έν προ
κειμένω, ύπό του Δικαστηρίου είς τό όποιον παραπέμπειαι, 
συμφώνως προς τό άρθρον 4 του Νόμου, τηρουμένων των 
αναλογιών, προς καθορισμόν' 

(β) είς ην περίπτωσιν ή προ της ημέρας ενάρξεως ισχύος τσυ 
παρόντος Νόμου γενομένη μείωσις είναι μικρότερα της ώπό 
τσυ παρόντος Νόμου πραδλεπαμένης τοιαύτης τότε θά yiwj 
πρόσθετος μείωσις ώστε ή ολική μείωσις ν ά είναι σύμφω
νος προς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου" 

( γ ) είς ην περίπτωσιν μετά την ήμέραν ενάρξεως Ισχύος ταδ 
παρόντος Νόμου λόγω ειδικών συνθηκών καθίσταται αναγ
καία μείωσις της αμοιβής κατά ποσοστόν μεγαλύτερον το.3 
προβλεπομένου είς τον Πίνακα τό ποσοστόν της τοιαύτης 
μειώσεως καθορίζεται, συμφώνως προς τήν εκάστοτε έν 
ίσχύϊ 'διαδικασίαν, έν περιπτώσει δε αδυναμίας συμφωνίας 
των ενδιαφερομένων έν προκειμένω, ύπό του Δικαστηρίου 
είς τό όποιον παραπέμπεται, συμφώνως προς τό άρθρον 4 
του Νόμου, τηρουμένων των αναλογιών, προς καθορισμόν : 

Νοείται περαιτέρω δτι οσάκις τό προς καταβολήν της άμοι&ής 
υπόχρεου μεν ον πρόσωπον είναι ή Δημοκρατία ή οιονδήποτε νομικόν 
πρόσωττον δημοσίου δικαίου και παραλείπει , νά παραπέμψη τήν ύπό
θεσιν εις τό Δικαστήριον εντός δέκα ήμερων από της μή επιτεύξεως 
συμφωνίας, τότε παν ένδιαφερόμενον μέρος δύναται νά παραπέμψη 
τήν ύπόθεσιν.προς τό Δικαστήριον! 

4.—'(1) Τό προς καταβολήν αμοιβής ύποχρεούμενον πρόσωπον είς 
ην περίπτωσιν ή ύπ' αύτοϋ* διεξαγόμενη έπιχείρησις δεν είναι πλη
γ ε ί σ α έπιχείρησις συμφώνως προς τάς διατάξεις του Νόμου κατα
θέτει τό έν τω άρθρω 3 καθοριζόμενον ποσόν της μειώσεως της κα
ταβλητέας αμοιβής t\c το τέλος έκαστου μηνός είς τό Ταμεΐον Ά ν α 
κουφίσεως Εκτοπισθέντων κα! Παθόντίον το όποιον τέλει ύπό τον 
ελί.ννον και διανεί; Ίκου Λο ν ιστού. 

ί: προς το Ταμεΐον Άνακουφίσεως 
ιυμφώνοκ προς τό εδάφιον (1) θεω

(J.) Ι <αν τχοσο> ^ 
Έκτοπιοθέντων κα! Παθόντο; 
ρεΐτσι ώς φόρο·:; κ αϊ εισπράττεται, έν περιπτώσει, παραλείψεως κατα
βολής τούτου, rcxpcc τοΟ ύν.ογ ρέον προς καταβολήν, συμφώνως προς 
τ ας διατάξεις του ττερι Εισπράξεως Φόρων Νόμου τοΰ 1962. 
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>) Δια TOUC σκότιους του. ':·Ο-*·Ο\·ΎΧ-:' σρυρου—· 
(α) «πληγείσα: έτί^χείρην.'.'.· ::yt; :r;i, tic ·;.ό>' όρον ιουτον αποδι

δομένη ν εννοιο:'.· sic το ·:·.ρΟρο·· ·'.'■} "ίοΟ Νόμου νοουμένου 
οτι το θέΐια τούτο δύ^α^οτ ·ά έ7:ο:νεξετάζητσΛ κ ατό: τοιούτο 
νοονίκόν διάστηιχο: ύ.n: TC·.· Ύα <·.:.··,\ού Έργαοί ,οχ και Κοι
νωνικών ΆσφαΧί.σ;".!·;..· ;'·':■>, ην^λτν ο  τ ο ; κρινκ,ι σκόπιμον' 

(β) το εάν έπιχείρησι·.:;; :ua.: τληντίοα ΐ; ur> καθορίζεται σύμ

φωνος προς τσς διατάξω; ς τού Νόμου' 
Ι γ ) ό προς καταβολήν ε:ο "ό Ταμεϊον Άνακουφίσεως Ε κ τ ο π ι 

σθέντων και Παθόντων Οπονρεοκ παρέχει, εις τον Γενίίκόν 
Λογιστην οιανδήποτε ζητηθε'ΐσαν π α ρ ' αυτού πληροφορίαν 
εν σχέσει προς το κα'ίαιιθέμϊνον ποσόν μεθ ολω\' των αναγ

καίων προς τούτο Λεπτομερειών, και εν περιπτώσει αρνήσεως 
συμμορφώσεως προς το παρόν εδάφιον ή οιασδήποτε παρα

λείψεως, το καταδλητέον ποσόν καθορίζεται υπό του Γε

νικού Λoyιστού" βάσει των ενώπιον αυτού στοιχείων. 

5. Οιαδήποτε σύνταξις ή χορήγημα ή φιλοδώρημα άφυπηρετήσεως "Υπολογισμός 
υπολογίζεται ως εάν ό παρών Νόμος δεν είχε θεσπισθή. συντάξεων. 

6. Πας δστ ις  Αίηκήματα. 
(α) καταβάλλει ή εισπράττει ώς άμοιβήν ποσόν πέραν τοΰ εν 

τω άρθρω 3 καθοριζομένου* 
(β) ων ύπόχρεως προς καταβολήν ποσού εις το Ταμεϊον Ά ν α 

κουφίσεως 'Εκτοπισθέντων και Παθόντων παραλείπει ή αμε
λεί να πράξη τούτο ή παραλείπει ή αμελεί να παράσχη εις 
τον Γενικόν Λογιστην οιανδήποτε ζητηθεΐσαν παρ' αύτου 
πληροφορίαν εν σχέσει προς το κατατιθέμενον ποσόν ή ττα
ρέχει οιανδήποτε τοιαύτη ν πληροφορίαν ήτις είναι ουσιωδώς 
ψευδής ή ανακριβής, 

είναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται εις φυλάκισιν μη όπερβαί
νουσαν τους εξ μήνας ή εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τάς τριακο
σίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας έάν δε είναι νομικόν 
πρόσωπον εις πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς χιλίας λίρας. 

7. Ό παρών Νόμος ισχύει διαρκούσης της έκρυθμου καταστάσεως Διάρκεια 
και εν πάση περιπτώσει ουχί πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 1975 δτε τουπαρόν
καί εκπνέει :

 το(
: Νόμου. 

Νοείται δτι μετά τήν εκπνοή ν τοΰ παρόντος Νόμου οιαδήποτε αμοι
βή 'καθορισθείσα βάσει των διατάξεων τούτου παύει ρυθμιζόμενη ύπό 
των διατάξεων τούτων. 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 

Το ποσοστόν μειώσεως της αμοιβής είναι ώς εκτίθεται κατωτέρω : 
Ετησία αμοιβή Ποσοστόν 

Έφ' εκάστης λίρας μέχρι ποσού £500 Μηδέν 
Έφ' εκάστης λίρας υπέρ τάς £ 500 μέχρι £1,000 10% 
Έφ' εκάστης λίρας υπέρ τάς £1,000 μέχρι £2,000 15% 
Έφ' εκάστης λίρας υπέρ τάς £2,000 μέχρι £4,000 20% 
Έφ' εκάστης λίρας υπέρ τάς £4,000 25% 

Νοείται δτι ή μείωσις της αμοιβής γίνεται επί μηνιαίας βάσεως 
εβδομαδιαίας βάσεως ώς θά ήτο ή περίπτωσις. 


