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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύπ ·Αρ. 1265 της 30ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1976 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ό περί 'Αμοιβών ('Προσωρινή Μείωσις) Νόμος τοΟ 1976 εκδίδεται δια 
δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-
φώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 14 του 1976 

ΝΟΜΟΣ ΕΠΙ ΒΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΝ ΜΕΙΩΣΙ'Ν ΤΗΣ ΑΜΟΙ
ΒΗ Σ Δ Γ ΑΞΙΩΜΑ "Η ΜΙΣΘΩΤΑ Σ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΡΙΚΕΙΑΝ ΤΗΣ ΛΌΓΩ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΙΓΗΘΕΙΣ ΗΣ ΕΚΡΥΘΜΟΥ ΚΑΤΑ Σ ΤΑ Σ ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ. 

Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Αμοιβών (Πρόσω- Συνοπτικός 

ρινή Μείωσις) Νόμος του 1976. τίτλος. 

2. Έ ν τω παρόντι. Νάμω, έκτος έάν 'έκ του ικειμένου πρσκύπτη 
διάφορος έννοια— 

«αμοιβή» σημαίνει χρηιματυκήν άντιμισθίαν οπωσδήποτε κατα
βαλλσμένην δι' οιονδήποτε αξίωμα ή 'μισθωτάς υπηρεσίας, οπου
δήποτε άσκούμενον ή παρεχαμένας <καί περιλαμβάνει οιονδήποτε 
«επίδομα, χρηιματικής ιή άλλης 'μορφής, καταβαλλόμενον συνεπεία 
του αξιώματος ή τών υπηρεσιών τούτων ικαθώς ιέπίσης ικαι συντά
ξεις αλλά δεν περιλαμβάνει οιονδήποτε έτερον χορήγη'μα ή φιλο
δώρηίμα άφυπηρετήσεως ή οιαδήποτε ποσά καταβαλλόμενα ύπό 
έγκεκρϋμένου Ταμείου Προνοίας ή, άμοι'βήν κτωμένην ύπό προσώ
πων έργοδστουμέινων ύπό ξένων Κυβερνήσεων ή Διεθνών 'Οργα
νισμών'1 

«Διικαστήρισν» ση.μαίνει το ύπό του άρθρου 12 τών περί Ετη
σίων 'Αδειών μ'ετ' 'Απολαβών Νόμων του 1967 εως 1973 καθιδρυό
ιμενον Δικαστήριο ν 'Εργατικών Διαφορών' 

«έκρυθμος ικατάστασις» ικεκτηται τήν εις τον δρον τούτον άποδι
δαμένην ειννοιαν οπό του 'εδαφίου (1) του άρθρου 2 τών περί Τερ
ματισμού 'Απασχολήσεως (Προσωριναί Περιοριστικά! Διατάξεις) 
Νόμων του 1974 εως 1976' 

Ερμηνεία. 

(503) 

8τοΰ1967 
25τοϋ1968 
23 τοΰ1969 
26τοϋ1970 
34τοϋ1972 
66 του 1972 

5το01973. 

50τοϋ1974 
62 τοϋ 1974 

5τοΰ1976. 



Ν. 14/76 504 

50τοϋ 1974 
6 2 τ ο 0 1 9 7 4 

5 τ ο 0 1976. 

ΜεΙωσις 
αμοιβής 
έργοδο
τουμένου. 
Πίναξ. 

Πίναξ. 

«ιέκτοπισθείς» σημαίνει παν πρόσωπον όπερ κατά τον αμέσως 
προ της Τουρκικής εισβολής χρόνον είχε την συνήθη αυτού" δια
μονήν εις περιοχήν ήτις ώς εκ τής εισβολής κατέστη απροσπέ
λαστος' _ 

«μείωσις» σηιμαίνει την δυνάμει του παρόντος Νόμου 'μείωσιν 
αμοιβής, περιλαμβάνει δέ και περικοπήν ή ιμείωσιν συνεισφοράς 
του εργοδότου ε:ίς ύφιστάμενον Ταμεΐον Προνοίας* 

«Νόμος» σημαίνει τους περί Τερματισμού 'Απασχολήσεως (Προ
σωριναί Περιοριστικοί Διατάξεις) Νόμους του 1974 εως 1976. 

3.— (1) Παρά τάς διατάξεις οιουδήποτε έτερου ιέν ιίοχύϊ Νόμου και 
διαρκούσης τής έκρυθμου 'κοτταστάσεως, δια τους σκοπούς του πα
ρόντος Νόμου ή ιάμοιβή ίμειοΰται κατά τοσούτο ποσσστόν και ύπό 
τοιούτους δρους ώς καθορίζεται εις τον Πίνακα :· 

Νοείται ότι— 
(α) εις ην περίπτωσιν έγένετο μείωσις τής αμοιβής προ τής 1ης 

'Νοειμβρίου, 1974, ουδεμία περαιτέρω μείωσις τής τοιαύτης 
αμοιβής θά γίνη εάν ή ή'δη γενομένη μέίωσις ιεΐναι ίση προς 
την 'ύπό του παρόντος Νόμου προβλεπομένην τοιαύτην ή εάν 
ιεΐνάι μεγαλύτερα αυτή έγένετο συμφώνως προς τάς διοττά
ξεις του άρθρου 3(γ) του Νόμου, τηρουμένων των αναλο
γ ιών 

(β) εις ην περίπτωσιν ή προ τής 1ης Νοεμβρίου, 1974, γενομένη 
ιμείωσις είναι μιίκρστέρα τής ύπό του παρόντος Νόμου προ
βλεπομένης τοιαύτης, τότε θά γίνη πρόσθετος ιμείωοις ώστε 
ή ολική 'μείωσις νά εΐναι σύμφωνος προς τάς διατάξεις του 
παρόντος Νόμου" 

(γ) είς ην περίπτωσιν μετά την ήιμέραν ενάρξεως ισχύος του 
παρόντος Νόμου λόγω ειδικών συνθηκών καθίσταται αναγ
καία μείωσις τής αμοιβής κατά ποσσστόν ιμεγαλύτερον του 
προβλεπομένου εις τον Πίνακα, το ποσοστόν τής τοιοχιτης 
μειώσεως καθορίζεται συμφώνως προς την έικάστστε έν Ισχύϊ 
ιδιάδικασίαν, ιέν περιπτώσει δέ αδυναμίας συμφωνίας των 
'ενδιαφερομένων έν προκειμένω ύπό του Δικαστηρίου είς το 
όποιον παραπέμπεται, συμφώνως προς το άρθρον 4 του 
Νόμου, τηρουμένων των αναλογιών, προς 'καθορισμόν : 

Νοείται περαιτέρω δτι οσάκις το προς καταβολήν τής αμοιβής 
ύποχρεούμενον πρόσωπον είναι ή Δημοκρατία ή νομικόν πρόσωπον 
δημοσίου δικαίου, οιονδήποτε τών ενδιαφερομένων μερών δύναται 
καθ' οιονδήποτε στάδιον τών διαπραγματεύσεων νά προσφυγή άπ' 
ευθείας εις το Δικαστή ρ ιον. 

(2) Διά τους σκοπούς υπολογισμού τών ύπό του παρόντος άρ
θρου προβλεπομένων μειώσεων—ι 

(α) εις. την περίπτωσιν έργοίδοτήσεως ήτις ήρχισε προ. τής 20ής 
'Ιουλίου, 1974 και συνεχίζεται ιμετά την εναρξιν τής Ισχύος 
του παρόντος Νόμου παρά τω αύτώ εργοδότη, ή 'μείωσις 
'υπολογίζεται βάσει του επιπέδου άμοι'βής όπερ έπεκράτει 
κατά την 20ήν 'Ιουλίου, 1974, αυξανομένου κατά το ποσόν 
οιωνδήποτε αυξήσεων αΐτινες 'δυνατόν νά εδόθησαν μετά 
την 20ήν 'Ιουλίου, 1974' 

(β) είς την περίπτωσιν νέας έργαδοτήσεως ήτις ήρχισε μετά 
τήν 20ήν 'Ιουλίου, 1974, ή μείωσις 'υπολογίζεται επί τη βάσει 
τής συμφωνηθείσης 'και πραγματϋκώς καταβαλλομένης εις 
τον έργοδστούμενον άμοϋβής' 
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(γ) είς την περίπτωσιν εργοδοτήσεως προσώπου λαμβάνοντος 
σύνταξιν, ή τοιαύτη σύνταξις δεν συμψηφίζεται μετά της έκ 
'μισθωτών υπηρεσιών χρηματικής αντιμισθίας. 

4.—(1) Το προς καταβολήν άμουβής ύποχρεούμενον πρόσωπον, Ύποχρέωσις 
εις ήν περίπτωσιν ή ύπ' αύτου διεξαγόμενη έπίχείρησις δεν είναι προςκατα
πλη γείσα Ιέπιχείρησις συμφώνως προς τάς διατάξεις του Νόμου, γ°λ^0

ε
ν

ιςτό 

καταθέτει το εν τω άρθρω 3 καθοριζόμενον ποσόν της ιμειώσεως της »Ανακουφ[
καταβλητέας άΐμοϋβής είς το τέλος εκάστου ιμηνός εις το Ταμεΐον σεως 
Άνακουφίσεως ''Εκτοπισθέντων κάί Παθόντων το όποιον τελεΐ ύπό Έκτοπισθέν

■>»'-* » < Ε ' ·» Γ- — A ♦» των καΐ Παθόν-

τον έλεγχαν ικαι διαχειρισιν του Γενικού Λογ ιστού : τωνείςώρι
Νοεΐται ότι εις ήν περίπτωσιν β έ ν ε τ ο 'μ'είωσις της αμοιβής συμ σμέναςπερι

φώνως προς τάς διατάξεις της πρώτης επιφυλάξεως του εδαφίου πτώσειζ; . 
(1) του άρθρου 3, το προς καταβολήν αμοιβής ύποχρεούμενον πρό
σωπον καταθέτει εις το Ταμεΐον Άνακουφίσεως 'Εκτοπισθέντων και 
Παθόντων ποσόν ίσον προς το ύπό του Πίνακος καθοριζόμενον. πίναξ. 

(2) Πάν ποσόν καταβλητέον προς το Ταμεΐον Άινακουφίσεως 
'Εκτοπισθέντων Ικαί Παθόντων συμφώνως προς το 'εδάφιον (1) θεω
ρείται ώς φόρος ικαί εισπράττεται, Ιέν περιπτώσει παραλείψεως κατα
βολής τούτου, παρά του υπόχρεου προς καταβολήν, συμφώνως προς 
τάς διατάξεις του περί Εισπράξεως Φόρων'Νόμου του 1962. 3ΐτοθΐ962. 

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου1— 
(α) «πληγείσα έπιχείρησις» έχει την ε'ίς τον 6ρον τούτον άποδι

δομένην swoiav είς το άρθρον 2(1) του 'Νόμου νοουμένου 
δτι το θέμα τούτο δύναται νά επανεξετάζηται κατά τοιούτο 
χρονικόν διάστηιμα ύπό του Υπουργού 'Εργασίας ικαί Κοινω
νικών 'Ασφαλίσεων ώς ήθελεν ούτος κρίνει σκόπιμον" 

(β) το έάν έπιχείρησις είναι πληγείσα ή ίμή καθορίζεται συμ
φώνως προς τάς διατάξεις του Νόμου' 

(γ) ό προς καταβολήν είς το Ταμεΐον Άνακουφίσεως 'Εκτο
πισθέντων και Παθόντων ύπόχρεως παρέχει εις τον Γενικόν 
Λογιστήν οιανδήποτε ζητουμένην παρ' αυτού* πληροφορίαν 
ιέν σχέσει προς το καταβλητέον ποσόν ιμεθ' 6λων τών αναγ
καίων προς τούτο λεπτομερειών, ικαί ιέν περιπτώσει αρνή
σεως συμμορφώσεως προς το παρόν εδάφιον ή οιασδήποτε 
παραλείψεως, το καταβλητέον ποσόν καθορίζεται ύπό τοΟ 
Γενικού Λογ ιστού βάσει τών Ιένώπιον αύτου στοιχείων. 

5. Οιαδήποτε σύνταξις ή χορήγηιμα ή φιλοδώρημα άφυπηρετήσεως Υπολογισμός 
υπολογίζεται ώς έάν ό παρών 'Νόμος δεν εΐχε θεσπισθή. συντάξεων. 

6. Αμοιβή κτώμενη ύπό αλλοδαπών φυσικών προσώπων >μή έχον 'Απαλλαγή. 
των ώς μόνυμον διαμονήν τήν Κύπρον δεν υπόκειται ε'ίς τάς διατά
ξεις του παρόντος 'Νόιμου ή τάς διατάξεις του περί Έκτακτου Εισφο
ράς (Προσωριναί Διατάξεις) Νόμου του 1976. 15 ιτοϋ 1976. 

7. Πάς Οστις— 'Αδικήματα. 
(α) καταβάλλει ή εισπράττει ώς ιάμοιβήν ποσόν πέραν τού* £ν 

τω άρθρω 3 καθοριζομένου* 
(β) ών ύπόχρεως προς καταβολήν ποσού είς το Ταμεΐον Άνα

κουφίσεως 'Εκτοπισθέντων και Παθόντων παραλείπει ή αμε
λεί νά πράξη τούτο ή παραλείπει ή άμελεΐ νά παράσχη είς 
τον Γενικόν Λογιστήν οιανδήποτε ζητουμένην παρ' αύτου 
πληροφορίαν έν iσχέσει προς το καταβλητέον ποσόν ή παρέ
χει οιανδήποτε τοιαύτην πληροφορίαν ήτις είναι ουσιωδώς 
ψευδής ή ανακριβής, 

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται είς φυλάκισιν ιμή ύπερ
βαίνουσαν το εν >ετος ή είς πρόστιμον ιμή υπερβαίνον τάς 
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Κανονισμοί. 

'Επιφυλάξεις 

54τοΰ 1974 
15τοΰ 1975. 

54 τοΰ 1974 
15το0 1975. 

54 rod 1974 
15 τοΰ 1975. 

54 τοΰ 1974 
15 τοΰ 1975. 

χυλίας λίρας ή εις άμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας, εάν δε εΐναι 
νσμυκόν πρόσωπον εις πρόστιμον ιμή υπερβαίνον τάς δύο χιλιά
δας λίρας. 

8.—(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά ιέκδίδη Κανονι
σμούς διά την 'καλυτέραν έφαρμογήν τών διατάξεων του παρόντος 
Νόιμου. 

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος Νόμου 
κατατίθενται εις την Βουλήν των 'Αντιπροσώπων. Έάν .μετά πάρο
δον τριάκοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή 
τών 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύ
ρωση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς (εν δλω ή Ιεν .μέρει, τότε 
οδτοι άιμέσως ιμετά την πάροδον της ώς άνω προθεσμίας δημοσιεύον
τα ι εν τη έπισήιμω έφη'μερίδι της Δημοκρατίας κα ι τίθενται έν ίσχύϊ 
από της τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει τροποποιήσεως 
τούτων ιέν δλω ή εν μέρει ύπό της Βουλής τών ^Αντιπροσώπων οδτοι 
δημοσιεύονται εν τη έπισήιμω έφημερίδι τής Δηίμοικρατίας ώς ήθελον 
οϋτω τροποποιηθή όπ' αυτής <καί τίθενται ίέν Ίσχύϊ από τής τοιαύτης 
δηιμοσιεύσεως. 

9.— (1) "Απαντες οι «κανονισμοί και τά διατάγματα τά όποια έξε
δόθηΐσαν, οι διορισμοί οι όποιοι έγένοντο ικαί αϊ ειδοποιήσεις αϊ 
όποΐαι εδόθησαν δυνάμει τών περί 'Αμοιβών (Προσωρινή Μείωσις) 
Νόμων του 1974 :καί 1975 λογίζονται ώς 'εκδοθέντες, γενόμενοι ή 
δοθεΐσαι δυνάμει του παρόντος Νόμου και έξακολουθοΰσι νά Ίσχύ
ωσι μέχρις δτου άνακληθώσι, καταργηθώσι, άκυρωθώσιν ή άντι
κατασταθώσι δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

(2) Οιαδήποτε ενέργεια γενομένη δυνάμει τών περί 'Αμοιβών 
(Προσωρινή Μείωσις) Νόμων του 1974 και 1975 ικαί 'μή διευθετηθεΐσα 
τελικώς λογίζεται ώς γενομένη δυνάμει τών διατάξεων του παρόν
τος Νόμου, πάσα δε περαιτέρω σχετυκή ενέργεια εις το ίστάδιον, εις 
το όποιον ευρίσκεται κατά τήν ήιμερσμηνίαν τής ενάρξεως τής ισχύος 
του παρόντος Νόμου λαμβάνεται δυνάμει τών διατάξεων του παρόν
τος Νάμου. 

(3) Έάν υφίσταται οιαδήποτε ύποχρέωσις διά τήν καταβολήν 
του ποσοΰ τής μειώσεως αμοιβής δυνάμει τών διατάξεων οιουδή
ποτε νόμου έπιβαλόντος τήν μείωσιν ταύτην ό όποιος δεν τελεΐ έν 
Ίσχύϊ κατά τήν ήμερομηνίαν τής ενάρξεως τής ισχύος του παρόντος 
Νόμου, και ή μείωσις αυτή δεν καθωρίσθη ή/κα ι κατεβλήθη κατά 
τήν ρηθεϊσαν ήμέραν, ή μείωσις αμοιβής επιβάλλεται ή/και κατα
βάλλεται δυνάμει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου άλλα κατά 
τοσούτο ποσοστόν και ύπό τοιούτους ορούς ώς καθωρίζοντο ύπό τών 
διατάξεων τών περί 'Αμοιβών (Προσωρινή Μείωσις) Νόμων του 
1974 και 1975. 

(4) Οιονδήποτε αδίκημα διαπραχθέν ύφ' οιουδήποτε προσώπου 
κατά παράβασιν τών περί 'Αμοιβών (Προσωρινή Μείωσις) Νόμων 
του 1974 και 1975 λογίζεται ώς διαπραχθέν κατά παράβασιν τών 
διατάξεων του παρόντος Νόμου και πάσα ποινή εις τήν οποίαν 
οιονδήποτε πρόσωπον υπόκειται δυνάμει οιουδήποτε τών προανα
φερθέντων νόμων, λογίζεται ώς ποινή εις τήν οποίαν υπόκειται το 
έν λόγω πρόσωπον δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, 
πάσα δε περαιτέρω σχετική ενέργεια λαμβάνεται δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου : 

Νοείται δτι ουδεμία ποινή επιβαλλομένη δυνάμει τοΟ παρόντος 
Νόμου θά ύπερβαίνη τήν ποινήν ή όποια προεβλέπετο έν τω οίκείω 
νόμω δ όποιος έτέλει έν Ίσχύϊ κατά τήν ήμερομηνίαν κατά τήν 
οποίαν διεπράχθη το αδίκημα. 
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10. Ό παρών Νόμος Ισχύει άπό της 1ης 'Απριλίου, 1976, και έφ' Διάρκεια 
δσον διαρκεί ιή έκρυθμος κατάστασις καΐ εν πάση περιπτώσει ουχί ισΧυος 

πέροη/ της 31ης Μαρτίου, 1977, οπότε και εκπνέει : ^όμου. " ^ 
Νοείται δτι μετά την έκπνοήν του παρόντος Νόμου οιαδήποτε 

αμοιβή καθορισθείσα βάσει των διατάξεων τούτου παύει ρυθμιζό
μενη ύπό των διατάξεων τούτων. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 3) 

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

Έφ' έκαστης λίρας μέχρι ποσού £750 Μηδέν 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £750 μέχρι £1,200 10% 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £1,200 μέχρι £2,200 15% 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £2,200 μέχρι £4,000 20% 
Έφ' έκαστης λίρας υπέρ τάς £4,000 25% 

Νοείται δτι ή μείωσις τής αμοιβής γίνεται επί μηνιαίας βάσεως 
ή εβδομαδιαίας βάσεως, ώς θά ήτο ή περίπτωσις, οσάκις δε ό Γε
νυκός Λογιστής ίκοα/οποιήται δτι ή αμοιβή διά το έτος το άρχόμενον 
τήν Ιην 'Απριλίου, 1976 καΐ λήγον τήν 31 ην Μαρτίου, 1977 είναι 
χαμηλότερα του ποσού των £750, το καταβληθέν ποσόν επιστρέφε
ται εις τον δικαιοΟχον τής αμοιβής τη αιτήσει αύτου: 

Νοείται περαιτέρω δτι ουδεμία μείωσις αμοιβής γίνεται εις περί
πτωσιν εκτοπισθέντος προσώπου ούτινος ή ετησία αμοιβή δέν υπερ
βαίνει το ποσόν των £1,800, δταν δέ τούτο ύπερβαίνη τό ποσόν των 
£1,800 ή μείωσις αμοιβής υπολογίζεται επί του ποσού τό όποιον 
υπερβαίνει τό ποσόν των £1,800. Ή διαπίστωσις τής ιδιότητος 
προσώπου τινός ώς εκτοπισθέντος γίνεται, και ή διαδικασία μειώ
σεως τής αμοιβής τούτου καθορίζεται, ύπό του Γενικού Λογιστου. 
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