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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ϋπ Άρ. 1180 της 4ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1975 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί 'Αμοιβών (Προσωρινή Μείωσις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 
1975 εκδίδεται διά δημοσιεύσεως εις την έιτίσηιμον έφηιμερί'δα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 15 του 1975 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 
(ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΙΩΣΙΣ) ΝΟΜΟΝ ΤΟΥ 1974 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Αμοιβών (Προ Συνοπτικός 
σωρινή Μείωσις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1975, θά άναγιγνώ τίτλος, 
σκηται δε όμοΟ μετά του περί 'Αμοιβών (Προσωρινή Μείωσις) Νό
μου. τοΟ 1974 (εν τοις εφεξής αναφερομένου ώς «ό βασικός νόμος») 54τοθΐ974. 
και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται όμου ώς 
οι περί 'Αμοιβών (Προσωρινή Μείωσις) Νόμοι του 1974 και 1975. 

2. Ό δρος «αμοιβή» εις το άρθρον 2 του βασικού νόμου τρόπο Τροποποίηση 
ποιείται διά τής διαγραφής τής άνω τελείας μετά τήν λέξιν «Προ τοϋάρθρου 2 
νοίας» (γραμμή 8) καΐ τής προσθήκης των λέξεων «ή άμοιβήν τ°°6 α σ ι κ ο υ 

κτωμένην ύπό προσώπων έργοδοτουμένων ύπό ξένων Κυβερνήσεων ν μου' 
ή Διεθνών 'Οργανισμών». 

3. Το άρθρον 3 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής προσ Τροποποίηση 
θήκης εις το τέλος τοΟ εδαφίου (1) τοΟ ακολούθου εδαφίου : τοΰάρθρου 3 

/ ο \ * \ ■> · . «  * ~  . c , ~ / τ ° ϋ βασικοί) 
«(Ζ) Δια τους σκοπούς υπολογισμού των υπο του παρόντος νόμου. 

άρθρου προβλεπομένων μειώσεων— 
(α) ε'ις τήν περίπτωσιν έργοδοτήσεως ήτις ήρχισε προ τής 20ής 

'Ιουλίου 1974 και συνεχίζεται μετά τήν εναρξιν τής ισχύος 
του παρόντος Νόμου παρά τω αύτω εργοδότη ή μείωσις 
υπολογίζεται βάσει του επιπέδου αμοιβής ήτις έπεκράτει 
κατά τήν 20ήν 'Ιουλίου 1974, αυξανομένης κατά τό ποσόν 
οιωνδήποτε αυξήσεων αΐτινες δυνατόν νά εδόθησαν μετά 
τήν 20ήν 'Ιουλίου. 
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Τροποποίησες 
τοΰ εδαφίου 
(1) τοΰ 
άρθρου 4 
τοΰ βασικοί) 
νόμου. 

Τροποποίησις 
τοΰ βασικοΰ 
νόμου διά της 
προσθήκης 
νέου άρθρου. 

Τροποποίησις 
τοΰ βασικού 
νόμου διά της 
προσθήκης 
νέου άρθρου. 

Κατάργησις 
καΐ άντικατά
στασις τοΰ 
ΠΙνακος τοΰ 
δασικού 
νόμου. 

(β) είς την περίπτωσιν νέας έργοδοτήσεως ήτις ήρχισε μετά 
την 20ήν 'Ιουλίου 1974, ή με'ιωσις υπολογίζεται επί τη βά
σει της συμφωνηθείσης και πραγματικούς καταβαλλομένης 
είς τόν έργοδοτούμενον αμοιβής». 

4. Το άρθρον 4 του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής προσ
θήκης είς το τέλος του εδαφίου (1) τής ακολούθου επιφυλάξεως : 

«Νοείται δτι είς ην περίπτωσιν έγένετο μείωσις τής αμοιβής συμ
φώνως προς τάς διατάξεις τής πρώτης επιφυλάξεως του εδαφίου 
(1) του άρθρου 3, το προς καταβολήν αμοιβής ύποχρεούμενον πρό
σωπον καταθέτει εις το Ταμεΐον Άνακουφίσεως Εκτοπισθέντων και 
Παθόντων ποσόν ϊσον προς το ύπό του Πίνακος καθοριζόμενον.». 

5. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής ευθύς μετά το άρθρον 
5 προσθήκης του ακολούθου νέου άρθρου : 
«•Απαλλαγή. 5Α. 'Αμοιβή κτώμενη ύπό αλλοδαπών φυσικών προσώ

πων μη εχόντων ώς μόνιμον διαμονήν την Κύπρον δεν 
υπόκειται είς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος Νόμου ή,τάς 
διατάξεις του περί Έκτακτου Εισφοράς (Προσωρινά! 

55 τοΰ 1974. Διατάξεις) Νόμου τοϋ 1974.». 

6. Ό βασικός νόμος τροποποιείται διά τής ευθύς μετά το άρθρον 
6 προσθήκης του ακολούθου νέου άρθρου : 
«Κανονισμοί. 6Α.—(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδί

δη Κανονισμούς διά την καλυτέραν έφαρμογήν τών δια
τάξεων του παρόντος Νόμου. 

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι έπί τή βάσει του παρόν
τος Νόμου κατατίθενται είς την Βουλήν των 'Αντιπρο
σώπων. Έάν μετά πάροδον είκοσι και μιας ημερών από 

. τής τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων 
δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους 
ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς έν δλω ή εν μέρει, τότε 
οδτοι αμέσως μετά την πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας 
δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας 
και τίθενται έν ίσχύϊ από τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. 
Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει 
ύπό τής Βουλής τών 'Αντιπροσώπων οδτοι δημοσιεύον
ται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας ώς ήθε
λον οϋτω τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν ίσχύϊ 
άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως.». 

7. Ό Πίναξ του βασικού νόμου καταργείται και αντικαθίσταται 
διά του ακολούθου νέου Πίνακος : 

ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 3) 

Το πόσοστόν μειώσεως τής αμοιβής είναι ώς εκτίθεται κατωτέρω: 
ΜΕΡΟΣ Ι—Μηνιαία 'Αμοιβή 

Μέχρι ποσού £41.670 μίλς 
Άπό £4L675 μέχρι £83.335 
Άπό £83.340 μέχρι £166.670 
Άπό £166.675 μέχρι £333.335 
Άπό £333.340 και άνω 

Πόσοστόν 
Μηδέν 

10% 
. 15% 

: 20% 
25% 
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ΜΕΡΟΣ 11.—Εβδομαδιαία Αμοιβή Ποσοστόν 
Μέχρι ποσού £9.620 μίλς Μηδέν 
Άπό £ 9.625 μέχρι £19.235 10% 
'Από £19.240 μέχρι £38.465 15% 
Άπό £38.470 μέχρι £76.925 20% 
Άπό £76.930 και άνω 25% 

Νοείται δτι εις περίπτωσιν έργοδοτουμένου αμειβομένου επί εβδο
μαδιαίας βάσεως του οποίου αι ύπηρεσίαι συνεχίζονται παρά τω 
αύτω εργοδότη δια περίοδον ύπερβαίνουσαν τον μήνα, ώς βάσις 
υπολογισμού της αμοιβής θεωρείται ή συνολική μηνιαία αμοιβή και 
ούχι ή εβδομαδιαία τοιαύτη. 

Έτυττώθη έν τ φ Τυττογραφείφ της Κυπριακής Δημοκρατ ίας , εν Λευκωσία. 


