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Ν. 62/74

Ό περί Τερματισμού Άπσσχολήοεως (Προσωριναί Περιοριστικαί Διατά
ξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ "1974 εκδί δεται δια δημοσιεύσεως εις την
έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής·Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΰ
Συντάγματος.
'Αριθμός 62 τοΰ 1974
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ TQN ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟ
ΛΗΣΕΩΣ (ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ. Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α ! ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)
ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1974
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς δ περί Τερματισμού 'Απα Συνοπτικός
σχολήσεως (Προσωριναι Περιοριστικά! Διατάξεις) (Τροποποιητικός) τίτλ °ς
Νόμος τοΰ 1974 και θα άναγινώσκηται δμου μετά του ιιερί ΤΕρμα
τισμοΰ Απασχολήσεως (Προσωρινά! Περιοριστικά! Διατάξεις) Νό
μου (εν τοΐς έφεξης αναφερομένου ώς «δ; δασικός νόμος») και ό
βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται ώς οί περί
Τερματισμού 'Απασχολήσεως (Προσωρινά! Περιοριστικαί Διατάξεις)
Νόμοι του 1974.
50 τοϋ 1974.
2. Το άρθρον 3 τοΰ βασικού νόμου δχά τοΰ παρόντος τροποποιείται Τροποποίησις
ώς ακολούθως :
τοο άρθρου 3
(α) Δ ι α της προσθήκης μετά τήν λεςιν «απασχολήσεως» (γρομ νόμου.
μη 4) των λέξεων «και ή διαφορσποίησις των δρων έργοδο
τήσεως»*
(β) διά της ευθύς μετά την παράγραφον (β) προσθήκης της
ακολούθου παραγράφου :
«(γ) ή διαφορσποίησις των δρων έργοδοτήσεως έγένετο
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου,
ή κατόπιν άμοι&αίας συμφωνίας μεταξύ εργοδότου καΐ της
οικείας συντεχνίας ή εις περίπτωσιν καθ' ην ό έργοδοτού
μενος δεν ανήκει εις συντεχνίαν, μεταξύ εργοδότου και
έργοδοτουμένου».
3. Το άρθρον 4 τοΰ (οασικοΰ νόμου τροποποιείται διά της ευθύς Τροποποίησις
μετά την παράγραφον (α) του άρθρου 4 προσθήκης τών ακολούθων τοϋ άρθρου 4
τ ϋ βσσικο
επιφυλάξεων :
°
°
τ

^

νόμου.

«Νοείται δτι ό Υπουργός ή το Δικαστήριον Εργατικών Διαφο
ρών δύνανται νά καθορίσωσιν ή άποφασίσωσιν, ώς θά ήτο ή περί
πτωσις, δτι έπιχείρησίς τις είναι πληγείσα ύφ' δρους :
Νοείται, πιεραιτέρω δτι ή οικεία συντεχνία η ό έργοδοτούμενος,
εις ην περίπτωσιν οδτος δεν ανήκει εις συντεχνίαν, δύνανται μετά
πάροδον χρονικού διαστήματος ούχ! μικρότερου των τριών μηνών
δπως αιτήσωνται παρά του Ύπουργοΰ δπως μία επιχείρησες ήτις
καθωρίσθη τ\ απεφασίσθη, ώς θά ήτο ή περίπτωσις, δτι είναι πλη
γείσα, παύση νά θεωρηται ώς τοιαύτη και δ Υπουργός αποφασίζει
αναλόγως. Οιονδήποτε τών ενδιαφερομένων μερών θά δύναται
εντός επτά ημερών από της εις αυτόν κοινοποιήσεως της αποφά
σεως τοΰ Ύπουργοΰ νά προσφυγή εις το Δικαστήριον Εργατικών 
Διαφορών τοΰ οποίου ή άπόφασις επί τοΰ θέματος είναι τελειω
τική.».
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Τροποποίηση
4. Ό βασικός νόμος τροποποιείται δια της ευθύς μετά το άρθρον
νόμουΤώ^ς 4 προσθήκης τών ακολούθων νέων άρθρων :
προσθήκης
«Κυρώσεις.
4Α. Έίς περίπτωσιν καθ' ην οιονδήποτε πρόσωπον άπο
νέων όρθρων.
Χύει έργοδοτούμενον ή διαφοροποιεί τους αραυς εργοδό
τη σεως τούτου Korea παράβασιν τών διατάξεων του πα
ρόντος Νόμου τό Δικαστή ριον 'Εργατικών Διαφορών δύνα
ται, κατόπιν αιτήσεως της οικείας συντεχνίας η του. επη
ρεαζόμενου έργοδοτουμένου, εις περίπτωσιν καθ* ήν οδτος
δεν ανήκει είς συντεχνίαν, δπως—
(α) Διάταξη το πρόσωπον τό όποιον προέβη εις από
λυσα/ έργοδοτουμένου του δπως κατα§αλη εις τού
τον άπαντα τά ημερομίσθια του και λοιπά ωφελή
ματα, ώς ταΰτα ισχύον την Ιΐην Σεπτεμβρίου 1974,
από της ημερομηνίας της απολύσεως του και δπως
συνέχιση νά καταβάλλη ταύτα μέχρι της συμμορ
φώσεως του προς τάς διατάξεις του παρόντος
Νόμου*
(β) διάταξη τό πρόσωπον τό όποϊον προέβην εις δια
φορσποίησιν τών δρων έργσδοτήσεως τοΰ^ύπ'αότοΰ
έργοδοτουμένου δπως καταδάλτ] είς τούτον άπαντα
τα: ημερομίσθια και λοιπά, ωφελήματα τ ά οφειλό
μενα εις τούτον, ώς ταΰτα ισχύον την 30ήν Σεπτεμ
βρίου 1974, από της ημερομηνίας της διαφοροποιή
σεως και δπως συνέχιση νά καταβάλλη ταύτα μέχρι
συμμορφώσεως του προς τάς προνοίας του παθόν
τος Νόμου.
Αδικήματα.
4Β. Πάν πρόσωπον τό όποιον προβαίνει είς οιανδήποτε
δήλωσιν εν σχέσει με την έφαρμογήν του παρόντος Νόμου
ή οποία είναι εν γνώσει του ψευδής είναι ενοχαν αδική
ματος και υπόκειται είς φυλάκισιν μή ύπερδα£νου,σαν. τους
εξ μήνας ή πρόστιμον μη υπερβαίνον τάς διακασίας λίρας
ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας.».
Ημερομηνία
ένάρξεως

5. Ό παρών Νόμος, πλην του νέου άρθρου 4Β (τά όποιον έκτί
θέται εις τό άρθρον 4), τίθεται έν ίσχύΐ από της 1ης 'Οκτωβρίου

ισχύος τοϋ
παρόντος
Νόμου.

1974.

Έτυττώθη έν τφ Τυττογραφείο,:> τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία.

