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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ 'Αρ. 1634 της 4ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1980 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως (Τροποποιητικός) ('Αρ. 2) Νόμος 
τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα' της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

Αριθμός 53 τοΟ 1980 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ιΚιΑΤίΑΡΤΙΣΕΩΣ .ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1974 ΕΩΣ 1975 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ως ό περί Βιομηχανικής Κα Συνοπτικός 
ταρτίσεως (Τροποποιητικός) ('Αρ. 2) Νόμος τοΟ 1980 και θα άνα τίτλος, 
νινώσκηται όμου μετά των περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νόμων 21 τοϋ 1974 
του 1974 εως 1980 (Ιέν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «6 βασικός ^τοοι^δο 
νόμος») ικαΐ ό βασικός νόμος και ό παρών Νό:μος θα αναφέρονται 
όμου ώς οι περί Βιομηχανικής Καταρτίσεως Νόμοι του 1974 εως 
(Άρ. 2). του 1980. 

2. "Ινα άποφευχθή οιαδήποτε αμφιβολία περί την έιρμηινείαν του Αρσις 
ορισμού «Ι&ργοδοτ ου μένος» του άρθρου 2 του βασικού νόμου δια αμφιβολιών 
του παρόντος δηλουται ότι εις τον όρισμόν τούτον περιλαμβάνεται άναφορικώς 
και παν πρόσωπον απασχολούμενο ν μονίμως ή προσωρινώς ε'ις όρνα £ρμηνεϊαν 
νικήν ή άλλην θέσιν παρ' οίωδήποτε νομικω προσώπω δημοσίου τοϋδρισμοΰ 
δικαίου ή παρ' οίωδήποτε όρνανισμώ δημοσίου δικαίου oh/ευ νο;μι «έργοδοτού
κής προσωπίκότητος, ΐίδρυομένω προς το δημόσιον συμφέρον. μένος»τοϋ 

βασικοΰ 
νόμου. 

3. Τό άρθρον 2 του βασικού νόμου τροποποιείται δια τής διαγρα Τροποποίησις 
φής τοΟ δρισμου του δρου «καταβλητέα ι άπολαβαΐ» καΐ τής άντι τοϋ άρθρου 2 
καταστάσεως του διά του ακολούθου νέου όρισμοΟ: τοϋβασικοϋ 

«'καταβλητέα ι άπολάβαΐ' περιλαμβάνει πασαν χρηματικήν ν μου' 
ιάντιμισθίαν έκ τής απασχολήσεως εργοδότουμένου ή παν κέρ
δος έ'κ τής τοιαύτης απασχολήσεως δεικτικόν χρηματικής απο
τιμήσεως ώς και την ε'ισφοράν τήν καταβλητέαν &1ς, τό Κεν
τρικόν Ταμεΐον 'Αδειών, τό ιδρυθέν δυνάμει των περί Ετησίων 
Άδειων μετ' Απολαβών Νόμων τοΟ 1967 εΌς 1979, εξαιρου
μένων δμως εκτάκτων προμηθειών καΐ κατά χάριν (exgratia) 
πληιρωμών», 
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Τροποποίηση 4. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 31 τροποποιείται διά της διαγρα
τοθ άρθρου φης τ ω ν λέξεων «χρηματιΐκήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακο
31 του_ σίας πεντήκοντα λίρας.» (τρίτη και τετάρτη γραμμαί ) καΐ της άντι
νόμου. καταστάσεως αυτών δια των λέξεων «φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν 

τους εξ μήνας, ή εΐ'ις χρηματικήν ποινήν μή υπερβαίνουσα ν τάς 
τριαίκοσίας λίρας ή είς άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας.». 

"Εναρξις 5„ Ή ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται τήν 6ην Όκτωιβρίου, 
Ισχύος. I960. 


