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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΔΕΙΟΥΧΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ
του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) και του Συνδέσμου
Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου( ΣΤΕΚ) από τη μια
και
της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Ξενοδοχείων, Επισιτισμού και Κέντρων
Αναψυχής Κύπρου (Ο.Υ.Ξ.Ε.Κ.Α-ΣΕΚ)
και
της Συντεχνίας Υπαλλήλων Ξενοδοχείων και Κέντρων Αναψυχής Κύπρου (ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ) από την άλλη
συμφωνήθηκε η ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης για τους όρους
εργασίας και την μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολείται στην
Ξενοδοχειακή Βιομηχανία για την περίοδο 1.1.2009-31.12.2012.
Οι όροι εργασίας και μισθοδοσίας που συμφωνήθηκαν είναι οι ακόλουθοι:
ΜΕΡΟΣ Α
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Στο έγγραφο αυτό οι λέξεις που ακολουθούν, για τους σκοπούς της Σύμβασης,
έχουν την εξής σημασία:
"ξενοδοχοϋπαλληλικό προσωπικό" σημαίνει το προσωπικό που εκτελεί συνήθη
καθήκοντα σε ξενοδοχείο ή άλλο τουριστικό κατάλυμα.
"γραφειακό προσωπικό" σημαίνει γραφείς λογιστηρίου, δακτυλογράφους και
ιδιαιτέρες γραμματείς καθώς και αποθηκάριους.
"Οροι Υπηρεσίας" σημαίνει τους Περί Εργοδοτουμένων εις Ξενοδοχεία (Οροι
Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1972 και 1978 καθώς και οποιεσδήποτε μετέπειτα
τροποποιήσεις.
"Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων" σημαίνει τον κώδικα που συμφωνήθηκε
μεταξύ των εκπροσώπων των Εργοδοτών και των Συντεχνιών και υπογράφτηκε
στις 25.4.1977.
"υπηρεσία" σημαίνει υπηρεσία στην ξενοδοχειακή βιομηχανία όπως ορίζεται
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στο σχετικό άρθρο της Σύμβασης, εκτός όταν αναφέρεται διαφορετικά.
"έτος" μπορεί να σημαίνει "έτος συμβάσεως" (1/4-31/3), ή "ημερολογιακό έτος"
(1/1-31/12), ή "έτος υπηρεσίας" του υπαλλήλου και διασαφηνίζεται ανάλογα
στο σχετικό κείμενο.
"μέρα αργίας" σημαίνει την/τις ημεραργία/ες που κερδίζει ο υπάλληλος εργαζόμενος εντός της βδομάδας, η εργαζόμενος σε μέρα που είναι γιορτήαργία.
"γιορτή-αργία" σημαίνει μια από τις 15 μη εργάσιμες μέρες που αναφέρονται
στην Σύμβαση.
"άδεια προσωπικού" μπορεί να σημαίνει:
(α)

ετήσια άδεια τόσων ημερών όσων προβλέπεται στο σχετικό άρθρο,
ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας του υπαλλήλου,

(β)

συσσωρευμένες μέρες αργίας που προκύπτουν
– από την κανονική εργασία εντός του χρόνου εργασίας οι οποίες
δυνατόν να παραχωρηθούν αργότερα ή να πληρωθούν σύμφωνα
με τις σχετικές πρόνοιες της παραγράφου 1 της Σύμβασης
– από εργασία κατά τις γιορτές-αργίες και τις Κυριακές που προκύπτουν σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της Σύμβασης.
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ΜΕΡΟΣ Β
1.

ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΡΓΙΕΣ

1.1.

Ξενοδοχοϋπαλληλικό προσωπικό

Οι εργάσιμες ώρες εβδομαδιαίως είναι 38 σε πενθήμερη εβδομάδα εργασίας
και κατανέμονται σε 7 ώρες και 36 λεπτά κάθε μέρα πάντοτε όμως μέσα σε
κύκλο εργασίας 7 ημερών.
(α)

Δύναται να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο. Σε περίπτωση που επιδιώκεται
η εφαρμογή ευέλικτου ωραρίου, οι ώρες εργασίας για κάθε εργοδοτούμενο δεν θα υπερβαίνουν τις 9 ώρες 36’λεπτά ημερησίως και δεν
θα είναι λιγότερες από 4 ημερησίως. Ωράριο που καθορίζεται με βάση
τις πιο πάνω ώρες εργασίας δεν μπορεί να είναι διακεκομμένο. (Οσον
αφορά τις 4 ή τις 9 ώρες 36’λεπτά). Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης
παραχωρεί ελεύθερο χρόνο για τις οφειλόμενες (συσσωρευόμενες)
ημεραργίες, η παροχή των οφειλομένων θα παραχωρείται με βάση τον
εργάσιμο χρόνο που οφείλει ο εργοδότης.
Κάθε παραχωρούμενη ημεραργία αντιστοιχεί με 7 ώρες 36’λεπτά οφειλόμενο χρόνο.

(β)

Θα είναι δυνατή η απασχόληση για πέντε μέρες με 38 ώρες την εβδομάδα ή έξι μέρες με 45 ώρες 36’λεπτά την εβδομάδα. Στην περίπτωση
της εξαήμερης εβδομάδας ο εργοδότης θα παραχωρεί μια ημεραργία
(7 ώρες 36’λεπτά). Οι συσσωρευμένες ημεραργίες (δηλ. τα αναστελλόμενα όφφ ) θα παραχωρούνται υποχρεωτικά κατά την περίοδο 1/11 μέχρι
31/3. Αν δεν παραχωρηθούν στην εν λόγω περίοδο θα πληρώνονται ως
η σχετική πρόνοια του Μνημονίου του 1998. Διευκρινίζεται, περαιτέρω,
ότι και στις δύο περιπτώσεις (πενθήμερη ή εξαήμερη) υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του ευέλικτου ωραρίου δηλαδή ο εργάσιμος ημερήσιος χρόνος να κυμαίνεται από 4-9 ώρες 36’λεπτά.
Το θέμα είναι κοινών συνεννοήσεων. Δηλαδή τα δύο μέρη θα πρέπει
να επιλύουν τυχόν προβλήματα που θα εγείρονται από την εφαρμογή
του ευέλικτου ωραρίου με απευθείας μεταξύ τους διάλογο. Σε περίπτωση που τα μέρη (Συντεχνίες/Εργοδότης) δεν συμφωνήσουν εφαρμόζονται σχετικές πρόνοιες που προβλέπονται στον Κώδικα
Βιομηχανικών Σχέσεων (Μέρος Ι.Γ.).

(γ)

Θα είναι δυνατή η απασχόληση κατά την καλοκαιρινή περίοδο πάνω σε
εξαήμερη βάση με μάξιμουμ 45 ώρες 36’λεπτά εβδομαδιαία για χρόνο
που να μην υπερβαίνει τις 26 βδομάδες. Ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί μέχρι 39 βδομάδες (Ο χρόνος θα μπορεί να προσδιορίζεται). Η
έκτη μέρα (δηλ. τα αναστελλόμενα off) θα παραχωρούνται υποχρεωτικά
μετά την 1/11 και μέχρι 31/3 του επόμενου έτους. Εάν δεν παραχωρηθούν
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σε ελεύθερο χρόνο, μέχρι τέλος Μαρτίου, τότε θα αποζημιώνονται χρηματικά με βάση το 1:1. Η αποζημίωση θα πρέπει να πληρώνεται μέχρι
31/5.
Η αποζημίωση θα υπολογίζεται με βάση το άρθρο 1.1.4. της Σύμβασης.
Για σκοπούς μονάδας, θα υπολογίζεται η ex-gratia μονάδα (€14.95) και
όχι ο μέσος όρος.
Στην περίπτωση που εφαρμόζεται πενθήμερη βδομάδα εργασίας, δηλαδή
μετά τη λήξη της περιόδου που εφαρμόζεται εξαήμερη βδομάδα εργασίας όπως αναφέρεται πιο πάνω, η έκτη μέρα (δηλ. το δεύτερο off) θα
αποζημιώνεται σε χρήμα με βάση το 1:1 ½ και θα πρέπει να πληρώνεται
μέχρι 31/5.
Η αποζημίωση θα υπολογίζεται όπως αναφέρεται στα άρθρα 1.1.3. και
1.1.4. ανάλογα και σύμφωνα με τον πιο πάνω καταμερισμό του χρόνου,
δηλ. δύο περιόδους όπως αναφέρεται πιο πάνω. Για σκοπούς υπολογισμού της μονάδας θα υπολογίζεται με βάση την ex-gratia μονάδα
(€14.95).
Για την περίοδο που θα εφαρμόζεται πενθήμερη βδομάδα παρέχεται η
δυνατότητα όπως τα off μη είναι συνεχόμενα.
Για τις μη παραλιακές περιοχές οι περίοδοι εφαρμογής εξαήμερης ή
πενθήμερης βδομάδας εργασίας, θα καθορίζονται με βάση τις ανάγκες
της κάθε περιοχής, τηρουμένων όμως των πιο πάνω σ΄ ότι αφορά τη
χρονική διάρκεια.
1.1.1. Σε κάθε υπάλληλο παραχωρείται, δυνάμει νόμου, μία ημεραργία
εβδομαδιαίως. Για την περίοδο 16/11 μέχρι 15/3 να παραχωρούνται
δυο συνεχόμενες ημεραργίες εβδομαδιαίως που μπορούν να είναι
Κυριακή και Δευτέρα, ή Δευτέρα και Τρίτη, ή Τρίτη και Τετάρτη,
ή Τετάρτη και Πέμπτη, ή Πέμπτη και Παρασκευή, ή Παρασκευή
και Σάββατο, ή Σάββατο και Κυριακή. Παρέχεται η δυνατότητα
όπως το δεύτερο off/ημεραργία να μην είναι απαραίτητα συνεχόμενο.
1.1.2. Οι ημεραργίες που τυχόν δεν θα παραχωρηθούν κατά την περίοδο
16/11-15/3 να αποζημιώνονται σε χρήμα ως 1.5 ημερομίσθιο (βασικός μισθός + τιμαριθμικό επίδομα), καταβαλλόμενο στο τέλος
εκάστου μήνα.
1.1.3. Για σκοπούς αποζημιώσεως των off που αναστέλλονται και εκκρεμούν μετά την 31/3, λαμβάνεται υπόψη ο μισθός, ο τιμάριθμος
και η μονάδα του υπαλλήλου και σαν μονάδα υπολογίζεται η ex
gratia(€14.95). Ο εργοδότης υποχρεούται να αναρτά κάθε μήνα
τις οφειλόμενες μέχρι εκείνο τον μήνα ημεραργίες για κάθε υπάλληλο.
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1.1.4. Για την εξεύρεση του ημερομισθίου του υπαλλήλου πολλαπλασιάζεται ο μηνιαίος μισθός του επί 12 και διαιρείται δια 261 που
είναι οι εργάσιμες ημέρες του έτους.
1.1.5. Σε περιπτώσεις που ο υπάλληλος δίδει προειδοποίηση για αποχώρηση, ο εργοδότης δύναται να παραχωρήσει τις οφειλόμενες ημεραργίες κατά τη διάρκεια της προειδοποίησης. Σε περίπτωση που
ο εργοδότης δίδει προειδοποίηση για απόλυση οι οφειλόμενες
ημεραργίες είναι επιπρόσθετες της προειδοποίησης.
1.1.6. Σε έκτακτες ειδικές περιπτώσεις οι ημεραργίες δυνατό να παραχωρούνται εκ των προτέρων κατόπιν κοινών συνεννοήσεων.
1.2.

Γραφειακό Προσωπικό
Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας του γραφειακού προσωπικού καθορίζονται όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.1. πιο πάνω. Για ορισμένες θέσεις
π.χ. ταμίες, αποθηκάριους κ.α., ο ξενοδόχος μπορεί να καθορίζει το
ωράριο με βάση την πενθήμερη ή εξαήμερη εβδομάδα. Ειδικές διευθετήσεις που έγιναν στο παρελθόν θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.
Τυχόν αλλαγές θα πρέπει να γίνονται κατόπιν κοινής συνεννόησης και
εφόσον δεν παρεμποδίζεται η κανονική λειτουργία της μονάδας.

2.

ΩΡΕΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

2.1.

Θα παραχωρείται διάλειμμα από μια μέρα σε άλλη με τουλάχιστο 11 συνεχείς ώρες ανάπαυσης.

2.2.

Όπου είναι δυνατή η εφαρμογή συνεχούς ωραρίου χωρίς ουσιώδες
πρόσθετο κόστος, οι συντεχνίες μπορούν να εγείρουν και να συζητήσουν
το θέμα απευθείας με τον ενδιαφερόμενο ξενοδόχο. Σε περίπτωση διαφωνίας ακολουθούνται οι πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

2.3.

Σε καμμιά περίπτωση δεν μπορεί να μετατραπεί συνεχές ωράριο που
εφαρμόζεται σήμερα σε διακεκομμένο εκτός κατόπιν κοινών συνεννοήσεων στο επίπεδο της μονάδας.

2.4.

Σε περίπτωση διακεκομμένου ωραρίου το προσωπικό θα εργάζεται εκ
περιτροπής, νοουμένου ότι δεν επηρεάζεται η λειτουργικότητα του ξενοδοχείου.

2.5.

Η διακοπή στο ωράριο του υπαλλήλου για γεύμα/δείπνο και πρόγευμα
να μη ξεπερνά τη μια ώρα την ημέρα συνολικά (40΄ και 20΄ αντιστοίχως).
Στην περίπτωση ενός μόνο γεύματος η διακοπή να μη ξεπερνά τα 45
λεπτά. Ωράριο με πλαίσιο πάνω από τις εκάστοτε εργάσιμες ώρες και
το χρόνο γευμάτων, θεωρείται διακεκομμένο και ο υπάλληλος δικαιούται
το επίδομα διακεκομμένου ωραρίου.

2.6.

Το κατώτατο όριο ωρών ανάπαυσης μετά από εξαήμερη εργασία είναι
35 ώρες. ΄Ομως είναι δυνατόν, σε περιπτώσεις που είναι δύσκολο να
εφαρμοστεί πρακτικά, οι ώρες ανάπαυσης να είναι τουλάχιστον 32.
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2.7.

Στις περιπτώσεις όπου παραχωρούνται δύο συνεχόμενες ημεραργίες
το σύνολο των ωρών ανάπαυσης δεν θα είναι λιγότερο από 56 συνεχείς
ώρες.

3.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

3.1

Η εργασία τις Κυριακές αποζημιώνεται, σε χρήμα, κατά 50% περισσότερο
του ημερομισθίου (βασικός μισθός + τιμαριθμικό επίδομα) του επηρεαζόμενου υπαλλήλου.

3.2

Για τους νυκτερινούς υπαλλήλους διευκρινίζεται ότι Κυριακή θεωρείται
όταν το ωράριο τους υπερβαίνει το 50% μεταξύ μεσάνυκτα Σαββάτου
και μεσάνυκτα Κυριακής.

3.3

Οταν ο υπάλληλος εργάζεται υπερωριακά την Κυριακή δεν δικαιούται
την αποζημίωση της Κυριακής για τις υπερωριακές του ώρες.

3.4

Παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να τις παραχωρεί σε χρήμα ή
χρόνο.

3.5

Σε περίπτωση που ο εργοδότης θα παραχωρεί την αποζημίωση σε χρόνο
οι μέρες αργίας που προκύπτουν θα παραχωρούνται το αργότερο μέχρι
31/3 κάθε χρόνο ή θα αποζημιώνονται χρηματικά σαν οφειλόμενη αργία
μέχρι την 31/5.

3.6

Ο υπολογισμός της πληρωμής θα γίνεται με βάση το άρθρο 1.1.4. της
Σύμβασης και ως μονάδα θα υπολογίζεται η ex-gratia(€14.95).

4.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

4.1.

Επίδομα Διακεκομμένου Ωραρίου
Σε όσους εργάζονται διακεκομμένο ωράριο παραχωρείται επίδομα το
οποίο είναι 18% με ανώτατο όριο €128.14 για τις μέρες που εργάζονται.

4.2.

Επίδομα Νυκτερινής Εργασίας

4.2.1. Σε όσους το ωράριο τους τελειώνει μετά την 3η πρωινή ή αρχίζει πριν
τις 5.30 το πρωί δίνεται 20% επίδομα νυκτερινής εργασίας για τις μέρες
που εργάζονται καθώς και όταν παίρνουν τα κανονικά τους off.
4.2.2. Το νυκτερινό επίδομα αφαιρείται από τους μόνιμους νυκτερινούς όταν
βρίσκονται με άδεια ή άδεια ασθενείας. Στους αντικαταστάτες των νυκτερινών υπαλλήλων πληρώνεται επίδομα για όσες μέρες εργαστούν.
4.2.3. Νοείται επίσης ότι όπου έγιναν ήδη ευνοϊκότερες διευθετήσεις θα εξακολουθήσουν να ισχύουν.
4.2.4. Διευκρινίζεται ότι το επίδομα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο το ωράριο της βάρδιας.
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4.2.5. Σε όσους το ωράριο επεκτείνεται μετά την 1η πρωινή αλλά λήγει πριν
την 3η πρωινή, αποζημιώνονται για τις ώρες μετά την 1η πρωινή 1:1 1/2.
Διευκρινίζεται ότι στον υπάλληλο δεν παραχωρούνται δύο επιδόματα
ταυτόχρονα αλλά το ψηλότερο για τον υπάλληλο επίδομα. Περαιτέρω
διευκρινίζεται ότι το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται για τους νυκτερινούς
υπαλλήλους ή τους αντικαταστάτες τους.
4.2.6. ΄Ολα τα πιο πάνω επιδόματα πληρώνονται πάνω στο ημερομίσθιο (βασικός μισθός + τιμαριθμικό επίδομα).
5.

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
Εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου αμείβεται ως εξής:

5.1.

Για εργασία κατά τις καθημερινές κάθε ώρα υπερωριακής εργασίας
αμείβεται σαν 1 1/2 ώρα.

5.2.

Για εργασία κατά τις Κυριακές και γιορτές/αργίες κάθε ώρα υπερωριακής
εργασίας αμείβεται σαν 2 ώρες.

5.3.

Υπερωριακή απασχόληση μετά το μεσονύκτιο εργασίας που αρχίζει παραμονή αργίας ή Κυριακής, πληρώνεται με αναλογία 1:2.

6.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

6.1.

Όταν ο υπάλληλος κληθεί έκτακτα εκτός του ωραρίου του για συγκεκριμένη εργασία θα αμείβεται για τον εργασθέντα χρόνο υπερωριακά.
Σε καμμιά όμως περίπτωση η αμοιβή του θα είναι μικρότερη από την
αμοιβή που αναλογεί σε δυό ώρες κανονικής εργασίας. Επίσης θα του
καταβάλλονται από τον ξενοδόχο και τα μεταφορικά του έξοδα είτε με
το ιδιωτικό του αυτοκίνητο είτε με ταξί. Διευκρινίζεται ότι το άρθρο
αυτό αφορά μόνο το τεχνικό προσωπικό.

6.2.

Παράδειγμα: Εάν εργασθεί 1 ώρα, αντί να πάρει αμοιβή για 1 1/2 ώρα
που είναι με βάση την υπερωρία, θα πάρει αμοιβή για 2 ώρες.
Αν εργασθεί 2 ώρες θα πληρωθεί για 3, δηλ. 2X1.5=3 ώρες.

7.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΤΛ
(α) Σε περίπτωση που την ίδια μέρα συμπίπτουν δύο επιδόματα, ο υπάλληλος θα δικαιούται μόνο το ένα, το ψηλότερο ποσό εκ των δύο.
(β) Σε περίπτωση που την ίδια μέρα συμπίπτουν δύο αποζημιώσεις, ο
υπάλληλος θα δικαιούται μόνο τη μία, το ψηλότερο ποσό εκ των
δύο.
(γ) Σε περίπτωση που αποζημίωση και επίδομα συμπίπτει την ίδια μέρα,
ο υπάλληλος θα δικαιούται και τα δύο.
(δ) Οι Συντεχνίες δηλώνουν ότι σαν θέμα αρχής αποδέχονται όπως η
αποζημίωση της εργασίας της Κυριακής, των αναστελλομένων ημε13

ραργιών και των εορτών-αργιών, μπορεί να παραχωρείται και σε
χρόνο αντί μόνο σε χρήμα. Εκεί που θα εγείρεται πρόβλημα θα
γίνεται διαβούλευση του ξενοδόχου με τις Συντεχνίες.
Οι Συντεχνίες θα προσπαθούν να πείσουν το επηρεαζόμενο προσωπικό
για αποδοχή της πιο πάνω διευθέτησης.
8.

ΓΙΟΡΤΕΣ-ΑΡΓΙΕΣ

8.1.

Οι ακόλουθες μέρες αναγνωρίζονται σαν γιορτές-αργίες με πλήρεις
απολαβές και υπολογίζονται μέσα στο έτος σύμβασης.
1. 1η Ιανουαρίου
2. 6η Ιανουαρίου
3. Καθαρά Δευτέρα
4. 25η Μαρτίου
5. 1η Απριλίου
6. Μεγάλη Παρασκευή
7. Κυριακή της Λαμπρής
8. Δευτέρα της Λαμπρής
9. 1η Μαΐου
10. Αγίου Πνεύματος (Κατακλυσμού)
11. 15η Αυγούστου
12. 1η Οκτωβρίου
13. 28η Οκτωβρίου
14. 25η Δεκεμβρίου
15. 26η Δεκεμβρίου

8.2.

Αν μια γιορτή-αργία συμπέσει με μέρα αργίας του υπαλλήλου τότε η
γιορτή-αργία θα αντικαθίσταται με άλλη μέρα που θα παραχωρείται
κατά την κρίση του ξενοδόχου ή θα αποζημιώνεται με βάση 1:1.

8.3.

Το προσωπικό που θα εργάζεται κατά τις καθορισμένες στη συλλογική
σύμβαση γιορτές-αργίες, θα πληρώνεται κατά τη διακριτική ευχέρεια
του εργοδότη είτε δύο ημερομίσθια επιπρόσθετα προς το κανονικό
ημερομίσθιο ή θα πληρώνεται ένα επιπρόσθετο ημερομίσθιο στο τέλος
του μηνός και θα κερδίζει μια μέρα αργίας ή θα παρέχονται και οι δύο
πρόσθετες μέρες αργίας σε χρόνο. Οι μέρες αργίας θα παραχωρούνται
το αργότερο μέχρι την 31/3 εκάστου έτους ή θα αποζημιώνονται χρηματικά σαν οφειλόμενες αργίες μέχρι 31/5,, εκτός σε περιπτώσεις που
γίνονται ειδικές διευθετήσεις ύστερα από συνεννόηση με τις Συντεχνίες.

8.4.

O υπολογισμός της αποζημίωσης για εργασία κατά τις γιορτές-αργίες
βασίζεται στην εξακρίβωση του ωρομισθίου του υπαλλήλου που προκύπτει αφού υπολογιστούν ξεχωριστά (1) οι ετήσιες απολαβές και (2)
οι μονάδες του υπαλλήλου, με τον εξής τρόπο:
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8.5.

Υπολογίζεται ο ετήσιος μισθός του υπαλλήλου με βάση τον βασικό
μισθό και τον τιμάριθμο του μηνός εκείνου, που πολλαπλασιάζονται επί
12. 0 θεωρητικός αυτός ετήσιος μισθός διαιρείται με τις εργάσιμες
μέρες του έτους (365-104 = 261 μέρες).

8.6.

Το ημερομίσθιο που προκύπτει διαιρείται με τον αριθμό των εκάστοτε
εργάσιμων ωρών για να καθοριστεί το ωρομίσθιο.

8.7.

Υπολογίζεται στη συνέχεια το ποσοστό αποζημιώσεως που αναλογεί
από τις μονάδες παίρνοντας το ποσό που καταβάλλεται στον υπάλληλο
κατά τον μήνα εκείνο σαν αναλογία μονάδων και διαιρώντας το με 30
ή 31 (ή 28) ανάλογα με τις μέρες του μηνός. Το ποσό που προκύπτει διαιρείται με τις εκάστοτε εργάσιμες ώρες για να βρεθεί η αναλογία της
ωριαίας μονάδας. Νοείται ότι το ποσοστό της μονάδας δεν αφαιρείται
από το σύνολο του δικαιώματος υπηρεσίας.

8.8.

Τα δύο τελικά ποσά που προκύπτουν δηλαδή η αναλογία ωρομισθίου
από το μισθό και η αναλογία του ωρομισθίου από μονάδες προσθέτονται
και αποτελούν πια το τελικό ωρομίσθιο. Το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται
με τον αριθμό των επιπλέον ωρών που εργάστηκε ο υπάλληλος κατά
τη διάρκεια του υπό συζήτηση μήνα για να βρεθεί η αποζημίωση που
δικαιούται.
Νοείται ότι ο υπολογισμός της πληρωμής των συσσωρευμένων γιορτών
αργίας υπολογίζεται με βάση την ex gratia μονάδα.

9.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ

9.1.

Όλοι οι εργοδοτούμενοι δικαιούνται την εξής ετήσια άδεια με απολαβές
ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας στη βιομηχανία:

9.1.2. Εργοδοτούμενοι με υπηρεσία στη βιομηχανία μέχρι 4 χρόνια 20 εργάσιμες μέρες.
9.1.3. Εργοδοτούμενοι με υπηρεσία μεγαλύτερη από τέσσερα χρόνια αλλά
που να μην υπερβαίνει τα 10 χρόνια: 21 εργάσιμες μέρες.
9.1.4. Εργοδοτούμενοι με υπηρεσία μεγαλύτερη από δέκα χρόνια και με διετή
συνεχή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη: 23 εργάσιμες μέρες.
9.2

Οταν εργοδοτούμενος αποχωρεί ή απολύεται τότε δικαιούται άδεια,
κατ' αναλογία, και για οποιοδήποτε διάστημα υπηρεσίας μικρότερο από
ένα χρόνο.

9.3

Η άδεια παραχωρείται υποχρεωτικά και πριν τα οφειλόμενα off ή αργίες
το αργότερο μέχρι την 31/3 εκάστου έτους.

9.4

Ο καθορισμός της ημερομηνίας και ο αριθμός των ημερών που θα πάει
ο υπάλληλος με ετήσια άδεια θα καθορίζεται εντός λογικού χρονικού
διαστήματος εκ των προτέρων και κατόπιν συνεννόησης μεταξύ διεύθυνσης και υπαλλήλου.
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Σε έκτακτες περιπτώσεις είναι δυνατό είτε ο εργοδότης, είτε ο υπάλληλος να παραχωρήσει ή να ζητήσει άδεια χωρίς απαραίτητα να υπάρχει
το λογικό διάστημα εκ των προτέρων.
9.5

Ετήσια άδεια μπορεί να παραχωρείται και εκ των προτέρων, κατόπιν
κοινών συνεννοήσεων.

9.6

Σε περίπτωση διαφοράς ως προς τη διάρκεια υπηρεσίας του εργοδοτούμενου, για σκοπούς ετήσιας άδειας αποφασίζει η Επιτροπή Όρων
Υπηρεσίας.

10.

ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

10.1.

Αφού προσκομίσει πιστοποιητικό γιατρού, ο υπάλληλος δικαιούται
ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας του στη βιομηχανία την εξής ετήσια
άδεια ασθενείας μετά πλήρων απολαβών:

10.1.1.

Εργοδοτούμενος με υπηρεσία μεγαλύτερη από 6 μήνες αλλά που να
μη υπερβαίνει τα τρία χρόνια: 20 συνεχείς μέρες.

10.1.2.

Εργοδοτούμενος με υπηρεσία που να υπερβαίνει τα τρία έτη: 32 συνεχείς μέρες.

10.1.3.

Στις περιπτώσεις όμως που η άδεια ασθενείας προκύψει από ατύχημα,
αναπόφευκτη και επιβεβλημένη εγχείρηση ή άλλη σοβαρή ασθένεια,
σαν αποτέλεσμα της οποίας ο υπάλληλος αποδεδειγμένα είναι ανίκανος για εργασία, η άδεια ασθενείας θα επεκτείνεται μέχρι 45 συνολικά μέρες ετησίως νοουμένου ότι ο εργοδοτούμενος βρίσκεται
στον ίδιο εργοδότη πάνω από ένα χρόνο.

10.2.

Νοείται ότι ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει πιστοποιητικό ασθενείας από γιατρό της έγκρισης του, νοουμένου ότι θα πληρώσει ο
εργοδότης την αξία της επίσκεψης.

10.3.

Σε περιπτώσεις εργατικού ατυχήματος δεν ισχύουν οι περιορισμοί
ως προς την διάρκεια υπηρεσίας και ο υπάλληλος δικαιούται την
άδεια ασθενείας από την πρώτη μέρα της πρόσληψης του. Ένα ατύχημα ορίζεται ως εργατικό από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών
Ασφαλίσεων προς το οποίο υποβάλλεται.

10.4.

Για σκοπούς παραχώρησης άδειας ασθενείας, ο υπολογισμός βασίζεται πάνω στο ημερολογιακό έτος.

10.5.

Οι πρώτες τρεις μέρες κάθε περίπτωσης είναι χωρίς απολαβές. Όμως
σε περιπτώσεις ατυχήματος, εγχειρήσεων ή θεραπείας σε κλινική ή
νοσοκομείο, δεν θα αποκόπτονται οι απολαβές των πρώτων τριών
ημερών.

10.6.

Αν η ασθένεια του εργοδοτούμενου συνεχίζεται και μετά την εκπνοή
της άδειας ασθενείας που δικαιούται, χορηγείται στον εργοδοτού16

μενο άδεια άνευ απολαβών ανάλογη προς τα έτη υπηρεσίας του. Τέτοιες περιπτώσεις εξετάζονται από τον εργοδότη σε συνεννόηση με
την συντεχνία του εργοδοτούμενου.
10.7.

Σε περίπτωση ασθένειας ο εργοδοτούμενος είναι υπόχρεος να ειδοποιήσει τον εργοδότη από την πρώτη μέρα της ασθένειας του και
όσο το δυνατόν πιο νωρίς.

10.8.

Νοείται ότι κάθε παροχή από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων που
γίνεται σε υπάλληλο λόγω ασθένειας ή ατυχήματος θα αφαιρείται
από τις απολαβές που Θα καταβάλλονταν στον υπάλληλο σύμφωνα
με τις πρόνοιες του άρθρου αυτού. Στις περιπτώσεις όπου το επίδομα
Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπερβαίνει τον βασικό μισθό και το τιμαριθμικό επίδομα, το περιπλέον ποσό κατατίθεται στις μονάδες του
προσωπικού.

10.9.

Για την καθορισμένη υπό της Σύμβασης άδεια ασθενείας ο υπάλληλος
θα δικαιούται όλα τα παρεμφερή ωφελήματα.

10.10.

Αν κατά τη διάρκεια ασθένειας ενός υπαλλήλου συμπέσει οποιαδήποτε αναγνωρισμένη γιορτή-αργία η ημέρα ασθενείας που συμπίπτει
με την εν λόγω γιορτή-αργία να λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς
άδειας ασθενείας και επομένως να αφαιρείται από το σύνολο ημερών
άδειας ασθενείας που δικαιούται ο υπάλληλος για το έτος εκείνο.

11.

ΑΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

11.1.

Κάθε υπάλληλος δικαιούται 18 βδομάδες άδεια τοκετού σύμφωνα
με τη σχετική νομοθεσία.

11.2.

Κατά την περίοδο αυτή, και εφόσον η υπάλληλος έχει εξάμηνη τουλάχιστον υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη», ο εργοδότης θα συμπληρώνει το επίδομα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Οι 18 εβδομάδες παραχωρούνται με τον τρόπο που καθορίζει ο σχετικός νόμος.

11.3.

Διευκρινίζεται ότι η επιβάρυνση του εργοδότη σε καμμιά περίπτωση
δεν θα υπερβαίνει το 40% των απολαβών της εργοδοτουμένης.

11.4.

Ανευ επηρεασμού της πιο πάνω ανώτατης οικονομικής υποχρέωσης
του εργοδότη, αν το επίδομα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπερβαίνει
το βασικό μισθό και το τιμαριθμικό επίδομα, το περιπλέον ποσό κατατίθεται στις μονάδες του προσωπικού.

11.5.

Νοείται ότι η υπάλληλος, κατά τη διάρκεια της άδειας της, θα δικαιούται ολόκληρη την αναλογία της από το δικαίωμα υπηρεσίας.

11.6.

Διευκρινίζεται ότι η υπάλληλος θα πληρώνεται κανονικά από τον εργοδότη, στον οποίον η υπάλληλος θα επιστρέφει στη συνέχεια το
επίδομα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
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12.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ

12.1.

0 υπάλληλος και η οικογένεια του έχουν δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με ευνοϊκούς όρους και σε προσιτές τιμές από τα
Ταμεία Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης της ΣΕΚ ή της ΠΕΟ κατά
την δική τους εκλογή.

12.2.

Για το σκοπό αυτό καταβάλλεται υποχρεωτικά από τις δύο πλευρές
(υπαλλήλους και εργοδότες), εκτός αν ήθελε υπάρξει αντίθετη απόφαση Δικαστηρίου, ίσο ποσό μηνιαίας συνεισφοράς που είναι από
1.7.2011 €13.19.

13.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

13.1.

Εκτός αν προνοείται διαφορετικά, ως υπηρεσία του υπαλλήλου υπολογίζεται η συνεχής και χωρίς διακοπή υπηρεσία του στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Αν η υπηρεσία του διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο
εκτός από τους πιο κάτω τότε ο υπολογισμός υπηρεσίας για σκοπούς
ωφελημάτων αρχίζει από την ημερομηνία επιστροφής του στη βιομηχανία.

13.1.1.

Υπηρεσία σε Κέντρα Αναψυχής
Αν η υπηρεσία υπαλλήλου στην ξενοδοχειακή βιομηχανία διακοπεί
για εργασία σε κέντρο αναψυχής, η υπηρεσία του στην ξενοδοχειακή
βιομηχανία θεωρείται συνεχής για σκοπούς ωφελημάτων.
Διευκρινίζεται ότι υπηρεσία στα κέντρα αναψυχής δεν λαμβάνεται
υπόψη.

13.1.2.

Υπηρεσία σε Ξενοδοχεία Εξωτερικού
Εργοδοτούμενοι που εργάζονταν σε ξενοδοχεία του εξωτερικού
κατά την περίοδο μετά τις 15.7.74 και οι οποίοι επέστρεψαν στη νήσο,
διατηρούν την προϋπηρεσία τους της περιόδου πριν τις 15.7.74 αν
αποδείξουν με πιστοποιητικά που να ικανοποιούν τον εργοδότη ότι
πράγματι κατά την διάρκεια της απουσίας τους στο εξωτερικό έχουν
εργαστεί σε ξενοδοχείο.

13.2.

Επίσης δεν θεωρείται διακεκομμένη η υπηρεσία στις περιπτώσεις
που προνοούν οι Οροι Υπηρεσίας, όταν δηλαδή ο εργοδοτούμενος
αναγκάστηκε να διακόψει την υπηρεσία του λόγω:

13.2.1.

έλλειψης εργασίας

13.2.2.

ασθένειας

13.2.3.

επιστράτευσης

13.2.4.

εκτός αν μετά την άρση των πιο πάνω λόγων ο εργοδοτούμενος δεν
αναλάβει υπηρεσία στη ξενοδοχειακή βιομηχανία.
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13.3.

Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά
Ο χρόνος υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά και ο χρόνος μετάβασης
και επιστροφής για τον σκοπό αυτό θεωρείται εργάσιμη περίοδος.

13.4.

Πολιτοφυλακή/Εθνοφυλακή
Αναφορικά με το χρόνο υπηρεσίας στην Πολιτοφυλακή και Εθνοφυλακή θα εφαρμόζεται ότι προνοεί ο σχετικός νόμος.

14.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

14.1.

Κανονική Προειδοποίηση/Αποζημίωση

14.1.1.

Εργοδοτούμενος του οποίου οι υπηρεσίες τερματίζονται με πρωτοβουλία του εργοδότη δικαιούται να πάρει την εξής προειδοποίηση
ή την ανάλογη αποζημίωση:

14.1.2.

Εργοδοτούμενος με υπηρεσία στη βιομηχανία μεγαλύτερη από ένα
μήνα αλλά που να μη υπερβαίνει το ένα έτος: 8 συνεχείς μέρες.

14.1.3.

Εργοδοτούμενος με υπηρεσία στη βιομηχανία μεγαλύτερη από ένα
έτος αλλά που να μη υπερβαίνει τα δύο έτη: 14 συνεχείς μέρες

14.1.4.

Εργοδοτούμενος με υπηρεσία στη βιομηχανία μεγαλύτερη από δύο
έτη: 28 συνεχείς μέρες.

14.1.5.

Εργοδοτούμενος με υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη πέραν των 3 ετών:
35 συνεχείς μέρες (5 βδομάδες).

14.1.6.

Εργοδοτούμενος με υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη πέραν των 4 ετών:
42 συνεχείς μέρες (6 βδομάδες).

14.1.7.

Εργοδοτούμενος με υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη πέραν των 5 ετών:
49 συνεχείς μέρες (7 βδομάδες).

14.1.8.

Εργοδοτούμενος με υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη πέραν των 6 ετών:
56 συνεχείς μέρες (8 βδομάδες).

14.1.9.

Στην περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης από τον εργοδότη,
η οφειλόμενη ετήσια άδεια, θεωρείται υπηρεσία.

14.2.

Αυξημένη Προειδοποίηση/Αποζημίωση

14.2.1.

Σε περίπτωση εργοδοτουμένου σε ξενοδοχείο παραλιακής πόλης,
κωμόπολης ή χωριού που οι υπηρεσίες του τερματίζονται με πρωτοβουλία του εργοδότη θα εφαρμόζονται τα εξής:

14.2.2.

Η προειδοποίηση είναι αυξημένη κατά 50% στην περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης μεταξύ της 1/7 και της 30/9. Στην περίπτωση
τερματισμού της απασχόλησης μεταξύ 1/10 και του τέλους Φεβρουαρίου δίνεται αυξημένη προειδοποίηση κατά 50% πέραν της κανονικής
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προειδοποίησης και επιπλέον, σε εργοδοτουμένους με τουλάχιστον
6 μήνες υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, καταβάλλεται αποζημίωση ίση
με το βασικό μισθό και το τιμαριθμικό επίδομα τριών εβδομάδων.
14.2.3.

Το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται στον εργοδοτούμενο
επιβαρύνει αποκλειστικά τον εργοδότη και σε καμιά περίπτωση αφαιρείται από το ποσό του δικαιώματος υπηρεσίας που πληρώνεται στους
υπόλοιπους εργοδοτούμενους.

14.2.4.

Αν ο εργοδοτούμενος αποχωρήσει κατά τη διάρκεια της προειδοποίησης δεν θα δικαιούται να πληρωθεί το υπόλοιπο των ημερών
προειδοποίησης του.

14.3.

Αμοιβαιότητα προειδοποίησης/αποζημίωσης

14.3.1.

Σε περίπτωση αποχώρησης με δική του πρωτοβουλία ο υπάλληλος
είναι υποχρεωμένος να δώσει από 8 ως 28 μέρες προειδοποίηση ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας του.

14.4.

Προειδοποίηση σε νεοπροσλαμβανόμενους

14.4.1.

Κάθε υπάλληλος που προσλαμβάνεται για πρώτη φορά στην υπηρεσία
ενός ξενοδοχείου ανεξάρτητα με την προηγούμενη υπηρεσία του
στη ξενοδοχειακή βιομηχανία, είναι πάνω σε δοκιμαστική βάση για
περίοδο ενός μηνός και δεν χρειάζεται καμμιά προειδοποίηση αν
κατά την διάρκεια ή το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου αποφασιστεί
από οποιονδήποτε μέρος να μη συνεχιστεί η απασχόληση.

14.4.2.

Αν η απασχόληση νεοπροσλαμβανόμενου υπαλλήλου παραταθεί πέραν του μήνα τότε ισχύουν οι πρόνοιες των άρθρων περί προειδοποίησης.

14.4.3.

Προσωπικό με λιγότερη των έξι μηνών υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη
δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης και συνεπώς ο εργοδότης δικαιούται να τερματίσει την υπηρεσία του χωρίς να του καταβάλει αποζημίωση, υποχρεούμενος όμως, να δώσει στο εν λόγω προσωπικό την
υπό της σύμβασης προνοούμενη προειδοποίηση.

14.5.

Τρόπος παροχής ωφελημάτων σε περίπτωση τερματισμού απασχόλησης

14.5.1.

΄Οταν η απασχόληση τερματίζεται με πρωτοβουλία του εργοδότη,
δεν συντρέχουν με την περίοδο προειδοποίησης οι οφειλόμενες ετήσιες άδειες, αργίες και ημεραργίες.

14.5.2.

Σε περίπτωση τερματισμού απασχόλησης με πρωτοβουλία είτε του
εργοδότη είτε του εργοδοτουμένου, ο υπολογισμός των έμμεσων
ωφελημάτων στα οποία λογίζεται και μονάδα θα γίνεται με βάση τη
μέση μονάδα των τελευταίων δώδεκα μηνών.
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Για νέα ξενοδοχεία σαν μονάδα υπολογίζεται ο μέσος όρος μονάδας
του χρόνου λειτουργίας του ξενοδοχείου.
14.5.3.

Σε περίπτωση που η λειτουργία του ξενοδοχείου αναστέλλεται ή έχει
ανασταλεί στη διάρκεια των δώδεκα μηνών που προηγούνται του
τερματισμού της απασχόλησης (με την έννοια του άρθρου 16 της
παρούσας σύμβασης), ο υπολογισμός των έμμεσων ωφελημάτων στα
οποία λογίζεται και μονάδα να γίνεται με ειδική μονάδα που θα προκύπτει ως ακολούθως: μονάδα "ex gratia" για τους μήνες αναστολής
και πραγματική μονάδα για τους μήνες λειτουργίας.

14.5.4.

Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας ξενοδοχείου για σκοπούς ανακαίνισης, δηλαδή έστω και αν δεν πρόκειται για αναστολή με την έννοια του άρθρου 16 της παρούσας σύμβασης, ο υπολογισμός των
έμμεσων ωφελημάτων στα οποία λογίζεται και μονάδα, να γίνεται
όπως αναφέρεται στο άρθρο 14.5.3. πιο πάνω.

14.5.5.

Στους απολυόμενους ή αποχωρούντες υπαλλήλους θα παραχωρούνται όλα τα έμμεσα ωφελήματα π.χ. 13ος μισθός, γιορτές-αργίεςημεραργίες, ετήσια άδεια κ.λ.π. στο τέλος του μήνα που αποχωρούν.

14.5.6.

Διευκρινίζεται ότι η μονάδα για τα οφειλόμενα ωφελήματα πληρώνεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη.

15.

ΑΠΟΛΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

15.1.

Ανεξάρτητα με τις πρόνοιες του άρθρου "Τερματισμός Απασχόλησης",
η διάπραξη σοβαρού παραπτώματος από τον εργοδοτούμενο κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων του, ή διαγωγή εκ μέρους του εργοδοτουμένου που να καθιστά σαφές ότι η σχέση εργοδότη και εργοδοτουμένου δεν μπορεί εύλογα να αναμένεται ότι θα συνεχιστεί, ή
διάπραξη ποινικού αδικήματος από τον εργοδοτούμενο κατά την
εκτέλεση του καθήκοντος (εκτός αν ο εργοδότης συναίνεσε ή παρότρυνε την διάπραξη του), ή απρεπής συμπεριφορά του εργοδοτουμένου κατά τον χρόνο της εκτέλεσης των καθηκόντων του, ή
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη παράβαση ή παραγνώριση κανόνων
της εργασίας ή εσωτερικών κανονισμών, αποτελούν λόγο απόλυσης
του εργοδοτουμένου χωρίς προειδοποίηση λαμβανομένων υπόψη
όλων των περιστατικών της περίπτωσης.

15.2.

Νοείται ότι ο εργοδοτούμενος μπορεί μέσω της Συντεχνίας του να
αμφισβητήσει την ορθότητα της απόφασης του εργοδότη, οπότε
ακολουθείται η διαδικασία που προνοείται στον Κώδικα Βιομηχανικών
Σχέσεων.

15.3.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης σκοπεύει να απολύσει υπάλληλο λόγω
σοβαρού παραπτώματος να ενημερώνει περί τούτου τη Συντεχνία
του επηρεαζόμενου, θέτοντας στο μεταξύ, αν το κρίνει αναγκαίο,
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τον υπάλληλο σε διαθεσιμότητα. Η όλη διαδικασία (από της ενημέρωσης της συντεχνίας μέχρι της απόλυσης) να μη υπερβαίνει τις 3
μέρες.
16.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥΣ

16.1.

Επειδή και οι δυό πλευρές αναγνωρίζουν ότι εκ των πραγμάτων είναι
αδύνατη η κανονική λειτουργία όλων των ξενοδοχειακών μονάδων
πάνω σε 12μηνη βάση, έχουν προβεί στις πιο κάτω διευθετήσεις που
θα ισχύουν κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, θα καλύπτουν
μόνον τις ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες λειτουργούν τουλάχιστο
επτά μήνες τον χρόνο, και θα εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναστολής της λειτουργίας τους.

16.1.1.

Τα ξενοδοχεία-διαμερίσματα θα ειδοποιούν το προσωπικό τουλάχιστο
ένα μήνα πριν από την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας τους
και η περίοδος της αναστολής λειτουργίας δεν θα υπερβαίνει τους
5 μήνες, νοουμένου ότι με την επαναλειτουργία του ξενοδοχείου
θα επανα-προσλαμβάνεται όλο το προσωπικό, εκτός απροβλέπτων
συνθηκών, οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις θα συζητείται το όλο θέμα
με τις Συντεχνίες.
Να εξευρεθεί καλύτερη διατύπωση του άρθρου της υφιστάμενης
Σύμβασης.

16.1.2.

Στην ειδοποίηση προς κάθε υπάλληλο θα καθορίζεται ο αναμενόμενος
χρόνος της διάρκειας της αναστολής λειτουργίας του ξενοδοχείου
και η δικαιούμενη αναλογία του 2.8% του χρόνου ο οποίος θα αμείβεται με βασικό μισθό και τιμάριθμο. Στις απολαβές αναστολής καταβάλλεται επίσης και αναλογία 13ου μισθού (βασικός και
τιμαριθμικό). Οι εισφορές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα είναι
πλήρεις στην περίοδο αναστολής λειτουργίας του Ξενοδοχείου.

16.1.3.

Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας ξενοδοχείου για σκοπούς ανακαίνισης, η μονάδα για το προσωπικό που εργάζεται στη διάρκεια
της αναστολής (π.χ. τεχνικοί) θα είναι η ex gratia.

16.1.4.

Τα οφειλόμενα off, αργίες και άδειες ο ξενοδόχος θα πληρώνει σαν
εργάσιμες μέρες κατά χρονικά διαστήματα που θα διευθετηθούν μεταξύ του ξενοδοχείου και των συντεχνιών. Η πληρωμή δε των πιο
πάνω θα περιλαμβάνει μόνο βασικό, τιμάριθμο και ex gratia €14,95
με κριτήριο την αναλογία της συμμετοχής του υπαλλήλου στην κατανομή του δικαιώματος υπηρεσίας.
Νοείται ότι πάνω στο ποσό που καταβάλλεται για πληρωμή των οφειλομένων off, αργιών και αδειών ο ξενοδόχος πληρώνει και Ταμείο
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Προνοίας, Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Κοινωνικές Ασφαλίσεις
και αναλογία 13ου μισθού και από τις συσσωρευμένες μέρες που
πληρώνονται, όπως αναφέρεται πιο πάνω, δεν προκύπτουν πρόσθετες
άδειες, γιορτές, αργίες και νέα off.
16.1.5.

Η καταβολή των απολαβών αναστολής και των συνεισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων να γίνεται στο τέλος του κάθε μήνα.

16.1.6.

Η περίοδος αναστολής λειτουργίας του ξενοδοχείου σε καμμιά περίπτωση θα θεωρείται σαν υπηρεσία εκτός για σκοπούς προειδοποίησης τερματισμού απασχόλησης, οπότε σε περίπτωση τερματισμού
απασχόλησης θα δίνεται η υπό του νόμου και της σύμβασης προνοούμενη προειδοποίηση και από τις δυό πλευρές.

16.1.7.

Η παρούσα συμφωνία δεν άρει το δικαίωμα του εργοδότη να δίνει
τα οφειλόμενα οφφ ή άδειες κατά τον χρόνο της κρίσης του, όπως
διαλαμβάνει η σύμβαση, νοουμένου βέβαια ότι η ξενοδοχειακή μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία κατά το χρόνο τούτο.

17.

ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αν υπάρξει οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με παράλειψη του εργοδοτουμένου να εκτελέσει την εργασία του με εύλογα ικανοποιητικό
τρόπο, το παράπονο υποβάλλεται στην Επιτροπή Ορων Υπηρεσίας
προς εξέταση και λήψη απόφασης.

18.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Οι εσωτερικοί Κανονισμοί κάθε ξενοδοχείου πρέπει να υποβάλλονται
στην Επιτροπή Ορων Υπηρεσίας για επιβεβαίωση ότι συνάδουν με
τους Ορους Υπηρεσίας.

19.

ΣΤΟΛΕΣ

19.1

Το ξενοδοχείο παραχωρεί δωρεάν τις στολές του προσωπικού στις
οποίες περιλαμβάνεται και το σακκάκι. Δεν παραχωρεί μόνο το άσπρο
πουκάμισο και το μαύρο παντελόνι. Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, ξενοδοχεία που παρείχαν μέχρι σήμερα οποιανδήποτε στολή της εκλογής τους θα συνεχίσουν να την παρέχουν.

19.2

Να παραχωρούνται δύο ειδικές στολές ετησίως στους μαγείρους.

19.3

Η ευθύνη της καθαριότητας των στολών ανήκει στον εργοδότη.

19.4

Οι στολές ανταλλάσσονται όταν καταστραφούν, αφού επιστραφούν
από τον υπάλληλο.

20.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

20.1.

Παρέχεται φαγητό στους υπαλλήλους που είναι καθήκον κατά τις
συνήθεις ώρες φαγητού του προσωπικού σύμφωνα με τις πρόνοιες
των Εσωτερικών Κανονισμών.
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20.2.

Ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά διαμερίσματα που δεν διαθέτουν εστιατόριο να παρέχουν στο προσωπικό τους επίδομα φαγητού €1,70 –
το οποίο θα καταβάλλεται για κάθε μέρα που θα εργαστεί ο υπάλληλος.
Υπάλληλος που εργάζεται κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας
του Ξενοδοχείου και δεν του παρέχεται φαγητό θα δικαιούται το πιο
πάνω επίδομα.

21.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

21.1.

Ισχύουν οι εξής πρόνοιες για μεταφορά του υπαλλήλου προς και από
το ξενοδοχείο όπου εργάζεται.

21.1.1.

Για ξενοδοχεία στις τουριστικές ζώνες εκτός πόλης π.χ. Αγία Νάπα,
Πισσούρι κ.λ.π.:
Για τις περιπτώσεις αυτές θα καθοριστεί ο τόπος από τον οποίο και
προς τον οποίο ο εργοδότης υποχρεούται να μεταφέρει το προσωπικό
του οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή νύκτας.
Να εξευρεθεί καλύτερη διατύπωση του ΄Αρθρου.

21.1.2.

Για ξενοδοχεία πόλεων που βρίσκονται εκτός του κέντρου της πόλης:

21.1.2.1. Ο εργοδότης πρέπει να φροντίσει για την μεταφορά του υπαλλήλου
από το κέντρο της πόλης και προς το κέντρο της πόλης. Σε ώρες που
δεν υπάρχουν αστικά λεωφορεία ο υπάλληλος θα μεταφέρεται στο
σπίτι του, νοουμένου ότι μένει μέσα στην πόλη ή στα προάστια. Εκεί
όπου δυνατόν να υπάρξει πρόβλημα να συζητείται τούτο μεταξύ Συντεχνιών και Ξενοδόχου προς εξεύρεση λύσης.
21.1.2.2. Σε περιπτώσεις υπαλλήλων οι οποίοι μεταβαίνουν στην εργασία τους
από περιοχές οι οποίες καλύπτονται από αστική συγκοινωνία, και νοουμένου ότι δεν χρησιμοποιούν δικό τους μεταφορικό μέσο, ο ξενοδόχος θα τους καταβάλλει ποσό ίσο με το αντίτιμο της μεταφοράς
τους με αστικό λεωφορείο.
21.1.2.3. Σε περιπτώσεις υπαλλήλων που προέρχονται από περιοχές οι οποίες
δεν καλύπτονται από αστική συγκοινωνία, ανεξάρτητα από το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιούν, ο ξενοδόχος θα τους καταβάλλει
το αντίτιμο του εισιτηρίου αστικού λεωφορείου.
21.1.2.4. Όταν ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει δεύτερο
λεωφορείο από το κέντρο της πόλης μέχρι το Ξενοδοχείο τότε αυτό
θα το επιβαρύνεται ο εργοδότης.
21.1.2.5 Για ξενοδοχεία εντός πόλης:
Για υπαλλήλους που κατοικούν σε περιοχή που καλύπτεται από την
αστική συγκοινωνία ο ξενοδόχος θα είναι υπόχρεος τις ώρες που
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δεν υπάρχει συγκοινωνία, και νοουμένου ότι ο υπάλληλος δεν διαθέτει δικό του μέσο μεταφοράς, να φροντίζει για την μεταφορά του
προσωπικού (ιδιαίτερα των γυναικών) προς και από το σπίτι τους.
22.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

22.1

΄Οταν ο εργοδότης διενεργεί προαγωγές, και προτού ληφθεί τελική
απόφαση, θα διεξάγονται "κοινές συνεννοήσεις" μεταξύ Συντεχνίας
και Εργοδότη. Θα δίνεται προτίμηση στο υφιστάμενο προσωπικό, νοουμένου ότι θεωρείται κατάλληλο για τη θέση. Η τελική όμως απόφαση ανήκει πάντα στον εργοδότη.

22.2

Οι κοινές συνεννοήσεις που θα διεξάγονται είναι σύμφωνα με τις
σχετικές πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων. Υπάλληλος
που προάγεται σε νέα θέση, αν με την προαγωγή του σε νέα κλίμακα
δεν οφελείται διαφοράς μισθού κατά τουλάχιστο μιας προσαύξησης,
θα πάρει επιπλέον της βασικής κλίμακας του μισθού ποσό ίσο προς
μια προσαύξηση της νέας κλίμακας.

23.

ΜΟΝΑΔΕΣ
(ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ YΠΗΡΕΣΙΑΣ)

23.1.

Εκτός από το βασικό μισθό και τον τιμάριθμο σε κάθε υπάλληλο καταβάλλεται ποσοστό από το δικαίωμα υπηρεσίας με το οποίο χρεώνεται ο πελάτης. Το ποσοστό αυτό είναι ανάλογο με τις μονάδες που
αντιστοιχούν σε κάθε θέση όπως ορίστηκαν από την Επιτροπή Ορων
Υπηρεσίας.

23.2.

Πίνακας κατανομής δικαιώματος υπηρεσίας - O πίνακας κατανομής
του δικαιώματος υπηρεσίας να παραμένει αναρτημένος για περίοδο
10 ημερών μετά το τέλος κάθε μήνα.

23.3.

Μονάδα νέου ξενοδοχείου - Το ύψος της μονάδας νέου ξενοδοχείου
για την περίοδο πριν από την έναρξη της λειτουργίας του καθώς και
για τους δύο πρώτους μήνες της λειτουργίας, υπολογίζεται ως ακολούθως:
Για την χειμερινή περίοδο (1/11-31/3) με βάση το εκάστοτε ex gratia
ποσό που πληρώνεται στους υπαλλήλους των ξενοδοχείων και ξενοδοχειακών διαμερισμάτων που βρίσκονται με αναστολή.
Από 1/4 και για τους πρώτους 2 μήνες λειτουργίας της μονάδας, θα
είναι €20.50.- εκτός αν η πραγματική μονάδα είναι ψηλότερη.

23.4

Μονάδες από τηλεφωνήματα: Το θέμα θα παραπεμφθεί στην Επιτροπή
΄Ορων Υπηρεσίας με στόχο να αφαιρεθούν τα τηλεφωνήματα από
το δικαίωμα υπηρεσίας. Οι συντεχνίες βλέπουν θετικά και ευνοούν
την προτεινόμενη αλλαγή.
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24.

ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Θα καταβάλλεται σύμφωνα με το εκάστοτε κυβερνητικό σχέδιο και
τον εκάστοτε αναπροσαρμοσμένο δείκτη επί του βασικού μισθού.

25.

13ος ΜΙΣΘΟΣ

25.1.

Σε όλους τους υπαλλήλους που βρίσκονται σε υπηρεσία στη βιομηχανία θα παραχωρείται κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων 13ος
μισθός επί του βασικού μισθού, τιμάριθμου και του μέσου όρου μονάδων του προηγούμενου έτους (Δεκέμβριος-Νοέμβριος). Στην περίπτωση υπαλλήλου με υπηρεσία λιγότερη των 12 μηνών, θα δίδεται
αναλογία του μισθού με βάση την υπηρεσία του.

25.2.

Για τα νέα ξενοδοχεία ο μέσος όρος των μονάδων θα υπολογίζεται
από το μήνα έναρξης της λειτουργίας τους μέχρι τον Νοέμβριο.

25.3.

Διευκρινίζεται ότι ο αριθμός των μονάδων που θα καταβάλλεται στον
κάθε υπάλληλο σαν μέρος του 13ου μισθού είναι αυτός που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή ΄Ορων Υπηρεσίας να καταβάλλεται για κάθε
θέση στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, από το δικαίωμα υπηρεσίας.

25.4.

Διευκρινίζεται ότι υπάλληλος που αποχωρεί ή απολύεται από ξενοδοχειακή μονάδα και έχει συμπληρώσει τουλάχιστο ένα μήνα υπηρεσία θα παίρνει την αναλογία του 13ου μισθού για την περίοδο της
υπηρεσίας του στη μονάδα αυτή. Πάνω στον 13ο μισθό καταβάλλεται
και αναλογία μονάδας που είναι ο μέσος όρος των 12 τελευταίων
μηνών.

25.5.

Ο 13ος μισθός πληρώνεται το αργότερο μέχρι 20/12 εκάστου έτους.

26.

ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑ ΠΑΣΧΑ

26.1.

Από το Πάσχα 1997 παρέχεται κατά την περίοδο του Πάσχα "Φιλοδώρημα" ίσο με 30% του μηνιαίου μισθού (βασικού και τιμαριθμικού),
με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

26.1.1.

Η παροχή να είναι ανάλογη (pro rata) με την υπηρεσία του εργοδοτουμένου στον ίδιο εργοδότη.

26.1.2.

Δικαίωμα φιλοδωρήματος έχουν μόνο όσοι εργοδοτούμενοι έχουν
συμπληρώσει στο τέλος Απριλίου 10 μήνες υπηρεσίας στο συγκεκριμένο εργοδότη.

26.1.3.

Η αναστολή της λειτουργίας του ξενοδοχείου θεωρείται υπηρεσία
για σκοπούς υπολογισμού των 10 μηνών υπηρεσίας (26.1.2. πιο πάνω).

26.1.4.

Σε περίπτωση τερματισμού απασχόλησης λόγω πλεονασμού, το φιλοδώρημα παρέχεται έστω και αν δεν έχουν συμπληρωθεί οι 10 μήνες
υπηρεσίας, νοουμένου ότι θα έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστο 4 μήνες
υπηρεσίας.
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26.1.5.

Το φιλοδώρημα καταβάλλεται τουλάχιστο 5 μέρες πριν από το Πάσχα
με βάση τον αμέσως προηγούμενο μηνιαίο μισθό.

27.

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

27.1.

Για κάθε υπάλληλο που συμπληρώνει 6 μήνες υπηρεσία στη ξενοδοχειακή βιομηχανία καταβάλλονται προς το Ταμείο Προνοίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων, συνεισφορές τόσο από τους εργοδότες όσο και
από τους εργοδοτούμενους, που λογίζονται πάνω στο βασικό μισθό
και τον τιμάριθμο ως ακολούθως:
Συνεισφορά
Περίοδος από
Εργοδότη
Εργοδοτούμενου
1.4.1999
10%
10%

28.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ΩΝ

28.1.

Το προσωπικό θα πληρώνεται το μισθό του μέχρι την 4η του επόμενου
μήνα το αργότερο.

28.2.

Τα ποσά που αφαιρεί ο εργοδότης από το προσωπικό για σκοπούς
Ταμείου Προνοίας, Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης και
Συνδρομές ως επίσης και εισφορές των υπαλλήλων στα διάφορα Ταμεία καθώς και τις δικές του εισφορές στα πιο πάνω Ταμεία και το
Ταμείο Ευημερίας, θα πρέπει να τα εμβάζει υποχρεωτικά, όχι πέραν
του τέλους του επόμενου μήνα για τον αμέσως προηγούμενο μήνα.

29.

ΗΛΙΚΙΑ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Η ηλικία αφυπηρέτησης θα είναι η ηλικία που καθορίζεται στο Νόμο
περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που σήμερα είναι το 65ο έτος.

30.

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ

30.1.

Κατά τη διάρκεια της Σύμβασης θα παραχωρηθούν στο προσωπικό
αυξήσεις μισθών ως ακολούθως:
Κλίμακα

1/8/2010

1/1/2011

1/1/2012

1-6

€3.50

€3.50

€3.50

7-12

€4.50

€4.50

€4.50

13-19

€5.50

€5.50

€5.50

Θα παραχωρηθεί εφάπαξ ποσό €120 σε κάθε εργαζόμενο που βρισκόταν σε υπηρεσία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008. Όσοι είχαν προσληφθεί το 2009 και εξακολουθούν να είναι στην υπηρεσία του
ξενοδοχείου θα λάβουν εφάπαξ ποσό ανάλογα με την ημερομηνία
πρόσληψης. Τα πιο πάνω ποσά θα καταβληθούν μέχρι 31/12/2010.
30.1.1.

Διευκρινίζεται ότι οι αυξήσεις παραχωρούνται σε όσους εργάζονταν
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στη ξενοδοχειακή βιομηχανία πριν την 31/12 του προηγούμενου ημερολογιακού έτους εκείνου της παροχής τους.
30.1.2.

Τις αυξήσεις της 1/1 εκάστου έτους τις δικαιούνται όλοι οι υπάλληλοι
που βρίσκονται στην Ξενοδοχειακή Βιομηχανία την 30/9 του ίδιου
έτους, εκτός των νεοεισερχομένων. Νοείται ότι νεοεισερχόμενοι
θεωρούνται όσοι προσελήφθηκαν για πρώτη φορά στη Ξενοδοχειακή
Βιομηχανία μετά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Οι νεοεισερχόμενοι
τοποθετούνται στα νέα κατώτατα όρια των κλιμάκων μισθοδοσίας
της 1/1 εκάστου έτους.

30.1.3.

Τη γενική αύξηση της 1/1 την δικαιούνται επίσης όλοι οι υπάλληλοι
που βρίσκονταν με αναστολή υπηρεσίας, και εργάστηκαν στη βιομηχανία πριν την 31/12 του προηγούμενου χρόνου.

30.1.4.

Στις περιπτώσεις προαγωγής την 1/1 προηγείται η γενική αύξηση επί
του μισθού του προαγόμενου κατά την 30/9 και μετά ακολουθεί η
διαφοροποίηση λόγω προαγωγής.

31.

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ
Παρουσιάζονται στο ΜΕΡΟΣ Γ

32.

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

32.1.

Κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης δεν θα παραχωρηθεί καμμιά προσαύξηση εκτός στις πιό κάτω περιπτώσεις:

32.1.1.

Προαγωγής. Υπάλληλος που προάγεται θα οφελείται τουλάχιστο μιας
προσαύξησης εκτός αν με την προαγωγή του σε νέα κλίμακα θα παίρνει περισσότερα.

32.1.2.

Πρόσληψης. Όταν ο υπάλληλος έχει προϋπηρεσία τουλάχιστο ενός
χρόνου στη ξενοδοχειακή βιομηχανία στη θέση που προσλαμβάνεται
και νοουμένου ότι δεν απουσίασε από την ξενοδοχειακή βιομηχανία
πέρα από ένα χρόνο, θα παίρνει το μίνιμουμ της κλίμακας και μια
προσαύξηση.

33.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
Συμφωνείται ότι ταξινόμηση νέων θέσεων θα συζητείται μεταξύ του
ενδιαφερόμενου ξενοδόχου και των συντεχνιών, η ύπαρξη δε οποιασδήποτε τέτοιας θέσης σε ένα ξενοδοχείο δεν θα θεωρείται σαν
προηγούμενο για τη δημιουργία ανάλογης θέσης σε άλλα ξενοδοχεία.
Σε περιπτώσεις επέκτασης των θέσεων σε αριθμό ξενοδοχείων θα
συζητείται η τοποθέτηση και η μονάδα τους με τον Σύνδεσμο κάθε
εξάμηνο, αν χρειάζεται.

34.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

34.1.

Το προσωπικό του οποίου η κλίμακα αναβαθμίστηκε θα πάρει είτε τη
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γενική αύξηση με βάση τον μισθό του πριν από την αναβάθμιση, είτε
το κατώτατο όριο της νέας ψηλότερης (αναβαθμισμένης κλίμακας
του), όποιο από τα δύο είναι το ψηλότερο. Σε καμμιά περίπτωση δεν
θα πάρει και τα δυό ποσά.
34.2.

Οι υφιστάμενοι εργοδοτούμενοι που αναβαθμίζονται από την κλίμακα
1 στην κλίμακα 2 και από την κλίμακα 2Α στην κλίμακα 3, να πάρουν
τέτοια αύξηση μισθού (σύνολο γενικής αύξησης και κάποιας προσαύξησης) ώστε να μη υστερούν έναντι όσων νέων προσλαμβάνονται
προερχόμενοι από άλλο ξενοδοχείο και που δικαιούνται της προσαύξησης σύμφωνα με το άρθρο 32.1.2.

35.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

35.1.

Για το προσωπικό που καλύπτεται από τη συλλογική σύμβαση, δεν
ισχύουν προσωπικά συμβόλαια.

35.2.

Ολο το καλυπτόμενο από τη σύμβαση προσωπικό δικαιούται, σε περίπτωση απόλυσης του, την υπό της σύμβασης προνοούμενη προειδοποίηση η/και αποζημίωση.

35.3.

Το προσωπικό θεωρείται μόνιμο, εάν έχει έξι μήνες υπηρεσία στον
ίδιο εργοδότη, οπότε στις περιπτώσεις απόλυσης του ακολουθείται,
η υπό της σύμβασης προνοούμενη σχετική διαδικασία.

35.4.

Προσωπικό με λιγότερη των έξι μηνών υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη
δεν αποκτά δικαίωμα αποζημίωσης και συνεπώς ο εργοδότης δικαιούται να τερματίσει την υπηρεσία του χωρίς να του καταβάλει αποζημίωση, υποχρεούμενοι όμως να δώσει στο εν λόγω προσωπικό την
υπό της σύμβασης προνοούμενη προειδοποίηση.

36.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ
Οι απασχολούμενοι επι μερικής βάσης θα δικαιούνται όλα τα ωφελήματα της σύμβασης αναλογικά, δηλ. για τις ώρες και περίοδο εργασίας τους.

37.

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

37.1.

Αναγνωρίζεται ο θεσμός της Τοπικής Επιτροπής. Ο τρόπος λειτουργίας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Επιτροπής φαίνονται σε
Παράρτημα της Σύμβασης.

37.2.

Ανάλογα με τον αριθμό των εργοδοτουμένων στο ξενοδοχείο αλλά
σε καμμιά περίπτωση πέραν των 6 προσώπων, θα δικαιούνται να απουσιάζουν από την εργασία τους μέχρι 28 ώρες το χρόνο χωρίς απώλεια
των απολαβών για να συμμετάσχουν σε συνεδρίες ή σεμινάρια της
Συντεχνίας τους. Ο Γραμματέας της Τοπικής Επιτροπής κάθε συντεχνίας δικαιούται να απουσιάζει μέχρι 32 ώρες ετησίως.
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37.3.

Να παραχωρείται άδεια για χρόνο συνεδριάσεων του Συμβουλίου
του Ταμείου Προνοίας στους εκπροσώπους των υπαλλήλων στο εν
λόγω Ταμείο.

37.4.

Ο εργοδότης θα αφαιρεί κάθε μήνα ποσοστό 1% από τις συνολικές
απολαβές κάθε υπαλλήλου και θα εμβάζει το ποσό στη ΣΕΚ ή στην
ΠΕΟ σύμφωνα με την εκλογή του υπαλλήλου και με γραπτή εξουσιοδότηση του. Το 1% αφαιρείται και από το 13ο μισθό, καθώς επίσης
και από το φιλοδώρημα του Πάσχα.

37.5.

Την ευθύνη για την εξασφάλιση εξουσιοδοτήσεων από τα Μέλη έχει
η Συντεχνία.

37.6.

Για περιπτώσεις υπαλλήλων που δεν δηλώνουν σε ποια Συντεχνία
ανήκουν το ποσό θα μοιράζεται εξίσου μεταξύ της ΣΕΚ και της ΠΕΟ.

37.7.

Οι ξενοδόχοι θα αφαιρούν, κατόπιν γραπτής εξουσιοδότησης οιονδήποτε ποσό ή ποσοστό, οι υπάλληλοι δηλώσουν γραπτώς σαν επιπρόσθετη εισφορά προς τις Συντεχνίες.

38.

ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΛΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Εχει εγκαθιδρυθεί Επιτροπή Καλών Σχέσεων μεταξύ του Παγκυπρίου
Συνδέσμου Ξενοδόχων, του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων
Κύπρου και των Συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ.
Ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής αναλύεται σε Παράρτημα.

39.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

39.1.

Τα δυό μέρη επαναβεβαίωσαν την συμφωνία τους όπως αναφέρεται
στο σχετικό έγγραφο που υπόγραψαν ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και οι εκπρόσωποι του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων και των Συντεχνιών ΣΕΚ και ΠΕΟ στην συνάντηση
που έγινε στις 6/8/86 υπό την αιγίδα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την οποίαν η εργοδοτική πλευρά έθεσε
θέματα αρχών που άπτονται της διοίκησης των ξενοδοχειακών μονάδων όπως προαγωγές, απολύσεις λόγω σοβαρού παραπτώματος,
αριθμός δωματίων που είναι υποχρεωμένες να καθαρίζουν οι καμαριέρες, τακτική απασχόληση.

39.2.

Επί όλων των θεμάτων αρχών η συντεχνιακή πλευρά επαναβεβαιώνει
ότι αναγνωρίζει τα δικαιώματα των εργοδοτών όπως καθορίζονται
στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και στους σχετικούς Νόμους
και Κανονισμούς, τα οποία δεν αμφισβητεί και τα οποία αποδέχεται.

40.

ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ
Συμφωνείται η εφαρμογή της εναλλαξιμότητας.
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41.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ
Η ανανέωση του πιστοποιητικού υγείας επιβαρύνει εξολοκλήρου τον
Εργοδότη.

42.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ/ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Όταν υπάλληλος συμμετέχει σε εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα που οργανώνονται από τον Εργοδότη ή από άλλο Οργανισμό με τη συγκατάθεση του Εργοδότη, τότε ο χρόνος συμμετοχής
θα θεωρείται εργάσιμος και δεν θα μπορεί να αφαιρείται από τα off
ή την άδεια ανάπαυσης.

43.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
Να συσταθούν και να λειτουργήσουν σε όλες τις ξενοδοχειακές μονάδες Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

44.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Κάθε εργαζόμενος θα λάβει σχετική επιστολή/δήλωση από τον εργοδότη του για μη αποδοχή αποκοπής €1.70 από το μισθό του κάθε
φορά που υπάρχει σχετικό αίτημα των συντεχνιών το οποίο θα προκύπτει μετά από θάνατο ξενοδοχοϋπαλλήλου. Το συνολικό ποσό που
θα συγκεντρώνεται από όσους εργοδοτούμενους δεν επιστρέψουν
τη σχετική δήλωση θα παραδίδεται από τον εργοδότη στους εργοδοτικούς συνδέσμους και ακολούθως σε συνεννόηση με τις συντεχνίες θα δίδεται στους οικείους του θανόντος/θανούσης.

45.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
Συστάθηκε και λειτουργεί "Ταμείο" ως ανωτέρω που έχει στόχο την
ευημερία, έκτακτη αρωγή καθώς και την παροχή κινήτρων προς τους
εργαζόμενους στα ξενοδοχεία.

46.

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν σε εντατικές διαβουλεύσεις για
κωδικοποίηση της Συλλογικής Σύμβασης μέχρι 31/12/2006.
Σε περίπτωση που τούτο δεν καταστεί δυνατόν το θέμα θα παραπεμφθεί στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων το οποίο θα προχωρήσει με
συγκεκριμένη πρόταση κωδηκοποίησης.

47.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της Σύμβασης είναι τετραετής και ισχύει από την 1.1.2009
μέχρι και την 31.12.2012.
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ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΙΣΘΟΔΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΕΡΟΣ Γ
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ΜΕΡΟΣ Δ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΣΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Μέρος Ι
1.

Διάρκεια Συμφωνίας

Συμφωνείται όπως, ενόψει της υφιστάμενης έκτακτης κατάστασης, τα πιο
κάτω ισχύσουν ειδικά για την περίοδο από 1.1.2013 έως 31.12.2015. Τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη της περιόδου ισχύος της συμφωνίας αυτής θα
αρχίσουν εντατικές διαπραγματεύσεις πάνω στο θέμα μεταξύ των δύο πλευρών.
2.

Γιορτές/Αργίες

(α)

Σε περίπτωση εργασίας σε γιορτή/αργία να παρέχεται αποζημίωση με
αναλογία 1:2 (αντί 1:3).

(β)

Σε περίπτωση που γιορτή/αργία συμπέσει με εβδομαδιαία ημεραργία η
οποία θα είναι Σάββατο ή Κυριακή τότε αυτή δεν θα μεταφέρεται.

3.

Ταμείο Προνοίας

Η εισφορά του εργοδότη στο Ταμείο Προνοίας να είναι 3% αντί 10% του ημερομισθίου. Η εισφορά του εργοδοτούμενου θα μπορεί να είναι είτε 3% είτε
10% ανάλογα με το τι επιθυμεί.
4.

Εργασία την Κυριακή

(α)

Η εργασία κατά την Κυριακή να μην αποζημιώνεται επιπλέον του κανονικού ημερομισθίου.

(β)

Δύο Κυριακές τον μήνα να παραχωρούνται υποχρεωτικά ως ελεύθερος
χρόνος.

(γ)

Τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές κατά τις οποίες θα έπρεπε να παραχωρείτο ελεύθερος χρόνος να αποζημιώνεται με 1:1,5 του ημερομισθίου
(επιπλέον 50% του ημερομισθίου).

5.

Φιλοδώρημα Πάσχα

Να παραχωρείται ποσοστό 7,5% (αντί 30%) του μισθού (βασικός+ΑΤΑ) ως φιλοδώρημα Πάσχα. Το φιλοδώρημα για το Πάσχα 2013 να είναι 30% και να πα38

ραχωρηθεί σε τρεις ίσες δόσεις, στο τέλος Ιουνίου, Αυγούστου και Οκτωβρίου
2013.
6.

Δικαίωμα Υπηρεσίας - Σπασίματα

Να επιτρέπεται στον εργοδότη να αφαιρεί από το δικαίωμα υπηρεσίας ποσοστό
μέχρι 17,5% (αντί 5%) για σπασίματα.
7.

Οι πιο πάνω ρυθμίσεις/μειώσεις θα ισχύουν από 1/5/2013 και δεν θα
έχουν αναδρομική ισχύ.

Μέρος ΙΙ
8.

Εφαρμογή της Σύμβασης

(1)

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαφορές ή καταγγελίες σε σχέση με
την εφαρμογή των προνοιών της σύμβασης, τότε τα δυο μέρη, σε τοπικό
επίπεδο και κατά ξενοδοχειακή μονάδα, θα παρεμβαίνουν με σκοπό την
εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης.

(2)

Εάν η πιο πάνω διαδικασία δεν φέρει αποτέλεσμα, τότε το θέμα θα παραπέμπεται για μελέτη και λήψη απόφασης στην Επιτροπή Παρακολούθησης στην οποία θα μετέχουν ανά ένας εκπρόσωπος του ΠΑΣΥΞΕ και
του ΣΤΕΚ, ανά ένας εκπρόσωπος της ΠΕΟ και της ΣΕΚ και θα προεδρεύεται από τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων.
Στην Επιτροπή θα κατατίθενται γραπτώς οι θέσεις της κάθε πλευράς
επί της διαφοράς. Τα μέλη της Επιτροπής θα διορίζονται από την
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από συνεννόηση
με τις αντίστοιχες οργανώσεις. Απαρτία θα αποτελούν 3 μέλη της Επιτροπής, εφόσον θα παρίσταται ο Πρόεδρος και τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων και ένας εκπρόσωπος των
συντεχνιών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα λαμβάνονται με πλειοψηφία
και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει νικώσαν ψήφο, εντός
30 ημερών από της παραπομπής της διαφοράς σ᾽ αυτήν από οποιανδήποτε πλευρά.

(3)

Σε περίπτωση μη τήρησης της πιο πάνω διαδικασίας, ή μή εφαρμογής
της απόφασης της Επιτροπής θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων για διαφορές δικαιωμάτων. Με ειδική απόφαση της Επιτροπής, θα παρέχεται η δυνατότητα
δημοσιοποίησης της τελικής κατάληξης της διαφοράς. Μη τήρηση των
προνοιών της συλλογικής σύμβασης θα έχει και ως συνέπεια την μη
εφαρμογή των προνοιών της παρούσας συμφωνίας που αναφέρονται
στο Μέρος Ι στις επηρεαζόμενες ξενοδοχειακές μονάδες. Επιπλέον, οι
επηρεαζόμενες μονάδες θα αποκλείονται από οποιαδήποτε μέτρα του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα οποία έχουν υιοθετηθεί ή θα υιοθετηθούν στο μέλλον.
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Μέρος ΙΙΙ
9.

Λειτουργία της Επιτροπής Όρων Υπηρεσίας σε Ξενοδοχεία

Η Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας σε Ξενοδοχεία που προβλέπεται στους περί Εργοδοτουμένων σε Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς συμφωνείται
όπως λειτουργεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τη σοβαρότητα
των περιπτώσεων που εγείρονται.
Μέρος IV
Να γίνει τροποποίηση των περί Εργοδοτουμένων σε Ξενοδοχεία (Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών ως ακολούθως:
Νέος Κανονισμός 17(α)
(1)

Ο εργοδότης θα εισφέρει σε Ταμείο Προνοίας ποσοστό 3% και ο εργοδοτούμενος ποσοστό είτε 3% είτε 10% ανάλογα με την επιθυμία του
επί του βασικού μισθού, όπως αυτός προσδιορίζεται στον Κανονισμό
13(2) των παρόντων Κανονισμών.

(2)

Εργοδοτούμενοι που απασχολούνται στη ξενοδοχειακή βιομηχανία πέραν των έξι μηνών κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
Κανονισμού και δεν συμμετέχουν στο Ταμείο Προνοίας, έχουν δικαίωμα
να ενταχθούν σ᾽ αυτό. Η γνωστοποίηση της πρόθεσης ένταξης θα πρέπει
να γίνει εντός περιόδου 60 ημερών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος
του παρόντος Κανονισμού.

(3)

Εργοδοτούμενοι οι οποίοι προσλαμβάνονται σε εποχιακή βάση μετά
την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού δικαιούνται να ενταχθούν
στο Ταμείο Προνοίας μετά την συμπλήρωση τριών τουλάχιστον συνεχόμενων εποχιακών περιόδων στην κυπριακή ξενοδοχειακή βιομηχανία.
Νοείται ότι οποιαδήποτε περίοδος απασχόλησης που έλαβε χώραν πριν
την ημερομηνια έναρξης ισχύος του παρόντος Κανονισμού δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου.

30 Μαΐου 2013
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ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
1431 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. Φακ.:
Αρ. Τηλ.:
Αρ. Φαξ:

9.40.33/6
22803100/101
22661977
22 Μαΐου 2013

Κύριοι,
Αναφορικά με επιστολή σας ημερ. 22/5/2013, σημειώνω ότι τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 1 στο μέρος 1 της μεσολαβητικής πρότασης, ημερ.
21/5/2013 έχουν την έννοια ότι τα όσα θα συμφωνηθούν θα έχουν προσωρινη
ισχύ μέχρι 31/12/2015. Μετά την ημερομηνία αυτή επανέρχονται ως έχουν
στη συλλογική σύμβαση. Οι δυο πλευρές από 1/9/2015 θα πρέπει να αρχίσουν
διαπραγματεύσεις για υιοθέτηση νέων ρυθμίσεων.
Με εκτίμηση,

(Α. Μυλωνάς)
Διευθυντής
Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων
Κύριο Λευτέρη Γεωργιάδη
Γ.Γ. ΣΥΞΚΑ - ΠΕΟ
Φαξ: 22 349382
Κύριο Μίλτο Μιλτιάδους
Γ.Γ. ΟΥΞΕΚΑ - ΣΕΚ
Φαξ: 22 849851
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αρ. Φακ.:
Αρ. Τηλ.:
Αρ. Φαξ:

7.13.25.1
22800651
22428273
Πρακτικά

Τόπος: Αίθουσα Συνεδριάσεων 418Α
Ημερομηνία: Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013
Παρόντες:
Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (κα Σωτηρίου Εύη)
Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (κα
Τσιάμπερλεην Μαρία)
Γενικό Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού (κ. Χαραλάμπους Κυριάκος)
Γενικό Διευθυντή Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (κ. Προκοπίου
Σάββας)
Διευθύντρια Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου (κ. Σοφοκλής Πετρίδης)
Γενικό Γραμματέα Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) (κ. Μιλτιάδους
Μίλτος)
Γενικό Γραμματέα Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας Κύπρου (ΠΕΟ) (κ. Γεωργιάδης Λευτέρης)
Γενικό Γραμματέα Δημοκρατικής Εργατικής Ομοσπονδίας Κύπρου (ΔΕΟΚ)
(κ. Ευθυμίου Κυριάκος)
Πρόεδρο ΠΑΣΥΞΕ (κ. Ζαχαρίας Ιωαννίδης)
Πρόεδρο ΠΑΣΥΔΙΞΕ
Πρόεδρο ΟΛΤΕΚ (κ. Καπιτανής Γιαννάκης)
42

Πρόεδρο HCIMA (κ. Σολομωνίδης Χαράλαμπος)
Γενικό Διευθυντή Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΤΕΚ) (κ. Αθανασιάδου Νικολέττα)
Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
(κ. Χατζηγεωργίου Στέλιος)
Τήρηση Πρακτικών: Μιχάλης Τσιάρλιστος, Βοηθός Διευθυντής κλάδου Ξενοδοχειακών
ΘΕΜΑ: Συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κλάδου Ξενοδοχειακών της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Στη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κλάδου Ξενοδοχειακών
και Επισιτιστικών Τεχνών, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου
2013, πάρθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις μετά από μία πολύ εποικοδομητική
συζήτηση από όλους τους ενδιαφερόμενους ως ακολούθως:
Ο κατώτατος μισθός που θα παίρνουν οι μαθητές/τριες κατά την πρακτική
τους κατάρτιση θα είναι €540. Σε περίπτωση που θα εξασφαλιστεί χορηγία,
αυτή θα προστεθεί στο μηνιαίο μισθό.
Ο Διευθυντής ΜΤΕΕ ανάλαβε να συνεχίσει την προσπάθεια για προώθηση
της συγχρηματοδότησης από το ΕΚΤ για εξασφάλιση επιχορήγησης.

Ηλίας Μαρκάτζιης
Διευθυντής
Υπηρεσία σπουδαστών για σκοπούς 13ου μισθού
Ο υπολογισμός της υπηρεσίας τελειόφοιτων σπουδαστών για σκοπούς παραχώρησης 13ου μισθού και εντάξεως στο Ταμείο Προνοίας, για όσους συμπληρώνουν τον κύκλο σπουδών τους και παραμένουν στον ίδιο εργοδότη για
τουλάχιστον ένα μήνα μετά την πρακτική εξάσκηση, θα υπολογίζεται από την
ημέρα που αρχίζει η πρακτική εξάσκηση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ȅȚ ʌİȡȓ ǼȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ İȚȢ ȄİȞȠįȠȤİȓĮ (ǵȡȠȚ ȊʌȘȡİıȓĮȢ)
ȀĮȞȠȞȚıµȠȓ ĲȠȣ 1972 ȑȦȢ 2002
ǼȃȅȆȅǿǾȂǼȃȅ ȀǼǿȂǼȃȅ ȀǹȃȅȃǿȈȂȍȃ
(ǹȞİʌȓıȘµȠ țİȓµİȞȠ ʌȠȣ İĲȠȚµȐıĲȘțİ Įʌȩ ĲȠ ȉµȒµĮ ǼȡȖĮıȚĮțȫȞ ȈȤȑıİȦȞ)

ȅǿ ȆǼȇǿ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿȍȃ Ȁǹǿ ȉȅȊȇǿȈȉǿȀȍȃ ȀǹȉǹȁȊȂǹȉȍȃ
ȃȅȂȅǿ ȉȅȊ 1969 ȂǼȋȇǿ 2000.
ȀĮȞȠȞȚıµȠȓ İțįȠșȑȞĲİȢ įȣȞȐµİȚ ĲȦȞ ǱȡșȡȦȞ 12 țĮȚ 22

1. ȅȚ ʌĮȡȩȞĲİȢ ȀĮȞȠȞȚıµȠȓ șĮ ĮȞĮĳȑȡȦȞĲĮȚ ȦȢ ȠȚ ʌİȡȓ ǼȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ İȚȢ ȄİȞȠįȠȤİȓĮ
(ǵȡȠȚ ȊʌȘȡİıȓĮȢ) ȀĮȞȠȞȚıµȠȓ ĲȠȣ 1972 ȑȦȢ 2002.

ȈȣȞȠʌĲȚțȩȢ
ĲȓĲȜȠȢ

2. ǼȞ ĲȠȚȢ ʌĮȡȠȪıȚ ȀĮȞȠȞȚıµȠȓȢ, İțĲȩȢ İȐȞ İț ĲȠȣ țİȚµȑȞȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȘ įȚȐĳȠȡȠȢ ȑȞȞȠȚĮ—

ǼȡµȘȞİȓİȢ

«ǺĮıȚțȒ ȈȣµĳȦȞȓĮ» ıȘµĮȓȞİȚ ĲȘȞ ıȣµĳȦȞȓĮȞ ȒĲȚȢ İʌİĲİȪȤșȘ ĲȘȞ 19ȘȞ ȃȠİµȕȡȓȠȣ
1962 µİĲĮȟȪ ĲȠȣ ȈȣµȕȠȣȜİȣĲȚțȠȪ ȈȣȞįȑıµȠȣ ǼȡȖȠįȠĲȫȞ ȀȪʌȡȠȣ țĮȚ ĲȦȞ
ȈȣȞĲİȤȞȚĮțȫȞ ȅµȠıʌȠȞįȚȫȞ țĮȚ ȒĲȚȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓıĮ ȣʌȩ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ, ȠȡȓȗİȚ ĲȘȞ
ĲȣʌȚțȒȞ įȚĮįȚțĮıȓĮȞ įȚȐ įȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıİȚȢ, ıȣȞİȞȞȠȒıİȚȢ țĮȚ įȚĮțĮȞȠȞȚıµȠȪȢ
ʌĮȡĮʌȩȞȦȞ İȚȢ ĲȘȞ ȕȚȠµȘȤĮȞȓĮȞ Ȓ ȠȚĮȞįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘȞ ȈȣµĳȦȞȓĮȞ ĮȞĲȚțĮșȚıĲȫıĮȞ Ȓ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪıĮȞ ĲĮȪĲȘȞ·
«įȚțĮȓȦµĮ ȣʌȘȡİıȓĮȢ» ıȘµĮȓȞİȚ ȠȚĮȞįȒʌȠĲİ ʌȡȠıșȒțȘȞ İȚȢ ĲȠȣȢ ȜȠȖĮȡȚĮıµȠȪȢ
ʌİȜĮĲȫȞ ĮȞĲȓ ĳȚȜȠįȦȡȒµĮĲȠȢ Ȓ ȦȢ ȤȡȑȦıȚȞ įȚǯ ȣʌȘȡİıȓĮȞ·
«ǼʌȚșİȦȡȘĲȒȢ» ıȘµĮȓȞİȚ ʌȡȩıȦʌȠȞ įȚȠȡȚıșȑȞ ȦȢ İʌȚșİȦȡȘĲȒȢ įȣȞȐµİȚ ĲȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ 19·
«ǼʌȚĲȡȠʌȒ» ıȘµĮȓȞİȚ ĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒȞ ǵȡȦȞ ȊʌȘȡİıȓĮȢ İȚȢ ĲĮ ȄİȞȠįȠȤİȓĮ ȒĲȚȢ
țĮșȚįȡȪİĲĮȚ įȣȞȐµİȚ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (1) ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ 3·
«İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ» ʌİȡȚȜĮµȕȐȞİȚ ʌĮȞ ʌȡȩıȦʌȠȞ, ʌȜȘȞ ĲȠȣ įȚİȣșȣȞĲȠȪ ȟİȞȠįȠȤİȓȠȣ,
İȡȖĮȗȩµİȞȠȞ įȚ’ ȑĲİȡȠȞ ʌȡȩıȦʌȠȞ İȚȢ ȟİȞȠįȠȤİȚĮțȒȞ İȡȖĮıȓĮȞ İȓĲİ įȣȞȐµİȚ ıȣµȕȐıİȦȢ
İȡȖĮıȓĮȢ İȓĲİ ȣʌȩ ıȣȞșȒțĮȢ İț ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ıȣȞĮȤșȒ Ș ȪʌĮȡȟȚȢ ıȤȑıİȦȢ
İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ țĮȚ İȡȖȠįȩĲȠȣ, ʌİȡȚȜĮµȕȐȞİȚ įİ İȡȖĮȗȩµİȞȠȞ İȚȢ ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ
İıĲȚĮĲȩȡȚȠȞ Ȓ µĮȖİȚȡİȓȠȞ ȣʌȩ ĲȘȞ ȚįȓĮȞ įȚİȪșȣȞıȚȞ Ȓ ıĲȑȖȘȞ ĲȠ ȩʌȠȚȠȞ șĮ
ȤȡȘıȚµȠʌȠȚȒĲĮȚ ʌȜȒȡȦȢ Ȓ țȣȡȓȦȢ įȚȐ ĲȘȞ İȟȣʌȘȡȑĲȘıȚȞ ĲȦȞ ʌİȜĮĲȫȞ ĲȦȞ įȚĮµİȞȩȞĲȦȞ
İȚȢ ĲȠ ȟİȞȠįȠȤİȓȠȞ, Ƞ įİ ȩȡȠȢ «İȡȖȠįȩĲȘȢ» İȡµȘȞİȪİĲĮȚ ĮȞĮȜȩȖȦȢ·
«ȃȩµȠȢ» ıȘµĮȓȞİȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȓ ȄİȞȠįȠȤİȓȦȞ țĮȚ ȉȠȣȡȚıĲȚțȫȞ ȀĮĲĮȜȣµȐĲȦȞ ȃȩµȠȣȢ ĲȠȣ
1969 µȑȤȡȚ 2000·
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40 ĲȠȣ 1969
52 ĲȠȣ 1970
17 ĲȠȣ 1973
34 ĲȠȣ 1974
28 ĲȠȣ 1985
42(ǿ) ĲȠȣ 1993
80(ǿ) ĲȠȣ 1995
16(ǿ) ĲȠȣ 1999
68(ǿ) ĲȠȣ 1999
91(ǿ) ĲȠȣ 2000
170(ǿ) ĲȠȣ 2000

«ȟİȞȠįȠȤİȓȠȞ» įİȞ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞİȚ ĲȠȣȢ İȞ ĲȦ İįĮĳȓȦ (3) ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 12 ĲȠȣ ȃȩµȠȣ
ĮȞĮĳİȡȠµȑȞȠȣȢ ȟİȞȫȞĮȢ, ʌİȡȚȜĮµȕȐȞİȚ ȩµȦȢ ȟİȞȠįȠȤİȓĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞĲĮ ȦȢ ĲȠȚĮȪĲĮ
țĮĲȐ ĲȘȞ 1ȘȞ ǹʌȡȚȜȓȠȣ 1972, ȤĮȡĮțĲȘȡȚıșȑȞĲĮ įİ ȦȢ ȟİȞȫȞĮȢ įȣȞȐµİȚ ĲȠȣ ʌİȡȓ
ȄİȞȠįȠȤİȓȦȞ țĮȚ ȉȠȣȡȚıĲȚțȫȞ ȀĮĲĮȜȣµȐĲȦȞ ȃȩµȠȣ·
«ʌȡȠȘȖȠȪµİȞȠȚ ȀĮȞȠȞȚıµȠȓ» ıȘµĮȓȞİȚ ĲȠȣȢ ʌİȡȓ ȄİȞȠįȠȤİȓȦȞ (ǵȡȠȚ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ȀĮȞȠȞȚıµȠȪȢ ĲȠȣ 1965 țĮȚ 1966·

ǼʌȓıȘµȠȢ
ǼĳȘµİȡȓȢ
ȆĮȡ. ȉȡȓĲȠ:
11.02.65 țĮȚ
30.06.66

«ȣʌȘȡİıȓĮ» ıȘµĮȓȞİȚ ıȣȞİȤȒ țĮȚ ȐȞİȣ įȚĮțȠʌȒȢ ȣʌȘȡİıȓĮȞ İȚȢ ĲȘȞ ȟİȞȠįȠȤİȚĮțȒȞ
ȕȚȠµȘȤĮȞȓĮȞ, ĮȜȜȐ įİȞ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞİȚ ȣʌȘȡİıȓĮȞ İȚȢ ĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ:
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȣʌȘȡİıȓĮ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ įİȞ șİȦȡİȓĲĮȚ įȚĮțİțȠµµȑȞȘ İȐȞ Ƞ
İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ ȘȞĮȖțȐıșȘ ȞĮ įȚĮțȩȥȘ ĲȘȞ ĲȠȚĮȪĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮȞ ȜȩȖȦ:
(Į) İȜȜİȓȥİȦȢ İȡȖĮıȓĮȢ İȚȢ ĲȘȞ ȟİȞȠįȠȤİȚĮțȒȞ ȕȚȠµȘȤĮȞȓĮȞ·
(ȕ) ĮıșİȞİȓĮȢ·
(Ȗ) İʌȚıĲȡĮĲİȪıİȦȢ·
(į) ȣʌȘȡİıȓĮȢ İȚȢ ȟİȞȠįȠȤİȓȠȞ Ȓ ȟİȞȠįȠȤİȓĮ ĲȠȣ İȟȦĲİȡȚțȠȪ µİĲĮȟȪ ĲȘȢ 15ȘȢ ǿȠȣȜȓȠȣ,
1974 țĮȚ ĲȘȢ 31ȘȢ ǻİțİµȕȡȓȠȣ 1978, ȞȠȠȣµȑȞȠȣ ȩĲȚ Ș ĲȠȚĮȪĲȘ ȣʌȘȡİıȓĮ ȒĲȠ ıȣȞİȤȒȢ țĮȚ
țĮșǯ ȩȜȘȞ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮȞ ĲȘȢ įȚĮµȠȞȒȢ ĲȠȣ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ İȞ ĲȦ İȟȦĲİȡȚțȫ İȞĲȩȢ ĲȘȢ
ȡȘșİȓıȘȢ ȤȡȠȞȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ·
(İ) ȐįİȚĮȢ µȘĲȡȩĲȘĲĮȢ· țĮȚ

Ȁ.ǻ.Ȇ. 215/78

Ȁ.ǻ.Ȇ. 277/2002

(ıĲ) ȖȠȞȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ.
İțĲȩȢ İȐȞ µİĲȐ ĲȘȞ ȐȡıȚȞ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȜȩȖȦȞ Ƞ İʌȘȡİĮȗȩµİȞȠȢ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ įİȞ
ĮȞĮȜȐȕȘ ȣʌȘȡİıȓĮȞ İȚȢ ĲȘȞ ȟİȞȠįȠȤİȚĮțȒȞ ȕȚȠµȘȤĮȞȓĮȞ:
ȃȠİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȩĲȚ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȘȢ ĮʌȠįİȓȟİȦȢ ʌİȡȓ ĲȘȢ ȣʌȐȡȟİȦȢ ĲȦȞ ȜȩȖȦȞ ĲȦȞ
ĮȞĮĳİȡȠµȑȞȦȞ İȞ ĲȘ ʌȡȠȘȖȠȣµȑȞȘ İʌȚĳȣȜȐȟİȚ ĳȑȡİȚ İȟ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ Ƞ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ·
«ȊʌȠȣȡȖȩȢ» ıȘµĮȓȞİȚ ĲȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩȞ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ǹıĳĮȜȓıİȦȞ.
3. -(1) ȀĮșȚįȡȪİĲĮȚ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǵȡȦȞ ȊʌȘȡİıȓĮȢ İȚȢ ȄİȞȠįȠȤİȓĮ ıȣȞȚıĲĮµȑȞȘ İț ĲȦȞ
ʌȡȠıȫʌȦȞ ȐĲȚȞĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ İȚȢ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȞ (2) ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ, ȒĲȚȢ
İȞĮıțİȓ ĲĮȢ İȟȠȣıȓĮȢ țĮȚ ĲĮ țĮșȒțȠȞĲĮ ĲĮ țĮșȠȡȚȗȩµİȞĮ İȚȢ ĲȠȣȢ ʌĮȡȩȞĲĮȢ
ȀĮȞȠȞȚıµȠȪȢ.

ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǵȡȦȞ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ İȚȢ
ȄİȞȠįȠȤİȓĮ.

(2) ȉȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒȞ ĮʌĮȡĲȓȗȠȣıȚȞ—
(Į) Ƞ īİȞȚțȩȢ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ǹıĳĮȜȓıİȦȞ, Ȓ
ĮȞĲȚʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȠȪĲȠȣ, ȦȢ ȆȡȩİįȡȠȢ·
(ȕ) Ƞ īİȞȚțȩȢ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ĲȠȣ ȀȣʌȡȚĮțȠȪ ȅȡȖĮȞȚıµȠȪ ȉȠȣȡȚıµȠȪ Ȓ ĮȞĲȚʌȡȩıȦʌȠȢ
ĲȠȪĲȠȣ·
(Ȗ) įȪȠ ʌȡȩıȦʌĮ įȚȠȡȚȗȩµİȞĮ ȣʌȩ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ İȞ ıȣȞİȞȞȠȒıİȚ µİș’ ȠȚĮıįȒʌȠĲİ
ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȒȢ ȠȡȖĮȞȫıİȦȢ İȞįȚĮĳİȡȠµȑȞȦȞ İȡȖȠįȠĲȫȞ· țĮȚ
(į) įȪȠ ʌȡȩıȦʌĮ įȚȠȡȚȗȩµİȞĮ ȣʌȩ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ țĮĲȩʌȚȞ ıȣȞİȞȞȠȒıİȦȢ µİș’
ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣĲȚțȒȢ
ȠȡȖĮȞȫıİȦȢ
İȞįȚĮĳİȡȠµȑȞȦȞ
ȠȚĮıįȒʌȠĲİ
İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ.
4. -(1) Ǿ șȘĲİȓĮ ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ µȑȜȠȣȢ ĲȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ įȚȠȡȚȗȠµȑȞȠȣ ȣʌȩ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ
įȚĮȡțİȓ ĲȡȓĮ ȑĲȘ Įʌȩ ĲȘȢ ȘµİȡȠµȘȞȓĮȢ įȚȠȡȚıµȠȪ ĲȠȣ µȑȜȠȣȢ ĲȠȪĲȠȣ, İțĲȩȢ İȐȞ Ƞ
įȚȠȡȚıµȩȢ ĲȠȪĲȠȣ ĲİȡµĮĲȚıșȒ İȞȦȡȓĲİȡȠȞ ȣʌȩ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ĲȘ ıȣȞĮȚȞȑıİȚ ĲȒȢ
İȞįȚĮĳİȡȩµİȞȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ.
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ĬȘĲİȓĮ µİȜȫȞ,
ĮʌĮȡĲȓĮ țĮȚ
ĮʌȠĳȐıİȚȢ ĲȘȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ.

(2) ȅȚȠȞįȒʌȠĲİ µȑȜȠȢ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ įȚȠȡȚȗȩµİȞȠȞ ȣʌȩ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ
ȣʌȠȕȐȜȘ ʌĮȡĮȓĲȘıȚȞ țĮș' ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȤȡȩȞȠȞ įȚĮȡțȠȪıȘȢ ĲȘȢ șȘĲİȓĮȢ ĲȠȣ įȚ’ İȖȖȡȐĳȠȣ
İȚįȠʌȠȚȒıİȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩȞ µȑıȦ ĲȠȣ ȆȡȠȑįȡȠȣ ĲȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ.
(3) ǹʌĮȡĲȓĮȞ ĮʌȠĲİȜȠȪıȚ ĲȡȓĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ µȑȜȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ İĳ’ ȩıȠȞ ʌĮȡȓıĲĮȞĲĮȚ
Ƞ ȆȡȩİįȡȠȢ țĮȚ ĮȞȐ İȞ µȑȜȠȢ İț ĲȦȞ İȞ ĲȠȚȢ ȣʌȠʌĮȡĮȖȡȐĳȠȚȢ (Ȗ) țĮȚ (į) ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (2) ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ 3 įȚȠȡȚȗȠµȑȞȦȞ µİȜȫȞ.
(4) ǹȚ ĮʌȠĳȐıİȚȢ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ȜĮµȕȐȞȠȞĲĮȚ įȚȐ ʌȜİȚȠȥȘĳȓĮȢ. ǼȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȚ
ȚıȠȥȘĳȓĮȢ Ƞ ȆȡȩİįȡȠȢ ȑȤİȚ įİȣĲȑȡĮȞ Ȓ ȞȚțȫıĮȞ ȥȒĳȠȞ.
5. -(1) ǹȚ İȟȠȣıȓĮȚ țĮȚ ĲĮ țĮșȒțȠȞĲĮ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ İȓȞĮȚ ȩʌȦȢ—
(Į) µİȡȚµȞȐ ȩʌȦȢ ĮȚ įȚĮĲȐȗİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡȩȞĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ ʌȐȞĲȠĲİ ĲȘȡȫȞĲĮȚ țĮȚ
İĳĮȡµȩȗȠȞĲĮȚ įİȩȞĲȦȢ·

ǼȟȠȣıȓĮȚ țĮȚ
țĮșȒțȠȞĲĮ ĲȘȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ.

(ȕ) İʌȚȜĮµȕȐȞȘĲĮȚ įȚĮĳȠȡȫȞ ĮȞĮĳȣȠµȑȞȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡµȠȖȒȞ ĲȦȞ ʌĮȡȩȞĲȦȞ
ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ·
(Ȗ) İȟİĲȐȗȘ ȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌĮȡȐʌȠȞĮ ȣʌȠȕĮȜȜȩµİȞĮ ʌȡȠȢ ĮȣĲȒȞ ȣĳ’ ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ
İȞįȚĮĳİȡȠµȑȞȠȣ·
(į) ĲȘȡȠȣµȑȞȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠȞȠȚȫȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (2) ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ
įȚĮıĳĮȜȓȗȘ ȩʌȦȢ ȠȚȠıįȒʌȠĲİ ʌĮȡĮȕȐĲȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡȩȞĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ įȚȫțȘĲĮȚ
ʌȠȚȞȚțȫȢ·
(İ) İțįȓįȘ µȠȞȓµȠȣȢ įȚĮĲĮȖȐȢ țĮȚ ȠįȘȖȓĮȢ įȚȐ ĲȘȞ ȠµĮȜȒȞ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıµĮĲȚțȒȞ
İĳĮȡµȠȖȒȞ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡȩȞĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ·
(ıĲ) ıȣȞĲȐııȘ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ țĮȞȠȞȚıµȠȪȢ įȚȑʌȠȞĲĮȢ ĲĮ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĮȣĲȒȢ·
(ȗ) İțĲİȜȒ ʌȐȞ ȑĲİȡȠȞ ȣʌȩ ĲȦȞ ʌĮȡȩȞĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ İʌȚȕĮȜȜȩµİȞȦȞ ĮȪĲȘ
țĮșȒțȠȞ.
(2) ȉȘȡȠȣµȑȞȦȞ ȠȚȦȞįȒʌȠĲİ ȠįȘȖȚȫȞ ĲȠȣ īİȞȚțȠȪ ǼȚıĮȖȖİȜȑȦȢ ĲȘȢ ǻȘµȠțȡĮĲȓĮȢ, Ș
ǼʌȚĲȡȠʌȒ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȖİȓȡȘ įȚȐ ĲȠȣ ȆȡȠȑįȡȠȣ ĮȣĲȒȢ ʌȠȚȞȚțȒȞ įȓȦȟȚȞ țĮĲȐ ʌĮȞĲȩȢ
ʌĮȡĮȕȐĲȠȣ ĲȦȞ ʌĮȡȩȞĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ.
6. -(1)ȉȘȡȠȣµȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ Ș ǼʌȚĲȡȠʌȒ İȓȞĮȚ
ȣʌİȪșȣȞȠȢ įȚȐ ĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȞ ĲȠȣ ȣʌȩ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȣµȑȞȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ İȚıĮȤșȑȞĲȠȢ
șİıµȠȪ ĲȦȞ İʌĮȖȖİȜµĮĲȚțȫȞ ȕȚȕȜȚĮȡȓȦȞ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ, İțįȓįȠȣıĮ µȑıȦ ĲȠȣ
İȡȖȠįȩĲȠȣ İȚȢ ȑțĮıĲȠȞ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȞ ĲȠȚȠȪĲȠȞ İʌĮȖȖİȜµĮĲȚțȩȞ ȕȚȕȜȚȐȡȚȠȞ ȠıȐțȚȢ
ĲȠȪĲȠ ĮʌĮȚĲȒĲĮȚ țĮȚ µİȡȚµȞȫıĮ ȩʌȦȢ ĲĮ İʌĮȖȖİȜµĮĲȚțȐ ĲĮȪĲĮ ȕȚȕȜȚȐȡȚĮ ĲȘȡȫȞĲĮȚ țĮȚ
İȞȘµİȡȫȞȠȞĲĮȚ įİȩȞĲȦȢ įȚȐ ĲȘȢ İȞ ĮȣĲȠȓȢ ĮȞĮȖȡĮĳȒȢ ʌĮȞĲȩȢ ĮʌĮȚĲȠȣµȑȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.
(2) ȅ ĲȪʌȠȢ ĲȠȣ İʌĮȖȖİȜµĮĲȚțȠȪ ȕȚȕȜȚĮȡȓȠȣ İțĲȓșİĲĮȚ İȞ ĲȦ ıȣȞȘµµȑȞȦ ĲȠȚȢ ʌĮȡȠȪıȚ
ȀĮȞȠȞȚıµȠȓȢ ȆȓȞĮțȚ :
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ĲĮ įȣȞȐµİȚ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȣµȑȞȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ İțįȠșȑȞĲĮ İȚȢ
İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣȢ İȚȢ ȟİȞȠįȠȤİȓĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȘµȑȡĮȞ ĲȘȢ İȞȐȡȟİȦȢ ĲȘȢ ȚıȤȪȠȢ ĲȦȞ
ʌĮȡȩȞĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ İʌĮȖȖİȜµĮĲȚțȐ ȕȚȕȜȚȐȡȚĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȦȢ İțįȠșȑȞĲĮ įȣȞȐµİȚ ĲȦȞ
ʌĮȡȩȞĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ țĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞĲĮ ĲĮȢ ʌİȡȓ ĲȠȣ ĲȪʌȠȣ ĲȠȪĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ :
ȃȠİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȩĲȚ Ș ǼʌȚĲȡȠʌȒ įȪȞĮĲĮȚ țĮș’ ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȤȡȩȞȠȞ ȞĮ ĮʌĮȚĲȒıȘ ȩʌȦȢ
ĲĮ İȞ ȚıȤȪȚ İʌĮȖȖİȜµĮĲȚțȐ ȕȚȕȜȚȐȡȚĮ ĮʌȠıȣȡșȫıȚ țĮȚ ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșȫıȚ įȚĮ ȞȑȦȞ
ĲȠȚȠȪĲȦȞ İʌȚĳȑȡȠȣıĮ ĲĮȣĲȠȤȡȩȞȦȢ İȚȢ ĲȠȞ ĲȪʌȠȞ ĲȠȪĲȦȞ ȠȚĮıįȒʌȠĲİ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ
ȒșİȜİ țȡȓȞİȚ ĮȞĮȖțĮȓĮȢ įȚȐ ĲȘȞ țĮȜȣĲȑȡĮȞ İĳĮȡµȠȖȒȞ ĲȦȞ ʌĮȡȩȞĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ.
(3) ȆĮȢ µȘ İȚįȚțİȣµȑȞȠȢ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ ĮȞĮȜĮµȕȐȞȦȞ İȡȖĮıȓĮȞ įȚȐ ʌȡȫĲȘȞ ĳȠȡȐȞ
İȚȢ ȟİȞȠįȠȤİȓȠȞ įȑȠȞ ȩʌȦȢ İĳȠįȚĮıșİȓ įȚ’ İʌĮȖȖİȜµĮĲȚțȠȪ ȕȚȕȜȚĮȡȓȠȣ ȐµĮ ĲȘ
ıȣµʌȜȘȡȫıİȚ ĲȡȚȫȞ µȘȞȫȞ ȣʌȘȡİıȓĮȢ.
(4) ȆĮȢ İȚįȚțİȣµȑȞȠȢ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ ĮȞĮȜĮµȕȐȞȦȞ įȚȐ ʌȡȫĲȘȞ ĳȠȡȐȞ İȡȖĮıȓĮȞ ȣʌȩ
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ǼʌĮȖȖİȜµĮĲȚțȐ
ȕȚȕȜȚȐȡȚĮ

ĲȘȞ ȚįȚȩĲȘĲĮ ĲĮȪĲȘȞ İȚȢ ȟİȞȠįȠȤİȓȠȞ țĮȚ ʌĮȢ ĮʌȩĳȠȚĲȠȢ ȟİȞȠįȠȤİȚĮțȒȢ Ȓ ĲȠȣȡȚıĲȚțȒȢ
ıȤȠȜȒȢ įȑȠȞ ȩʌȦȢ İĳȠįȚĮıșȒ įȚ’ İʌĮȖȖİȜµĮĲȚțȠȪ ȕȚȕȜȚĮȡȓȠȣ ȐµĮ ĲȘ ıȣµʌȜȘȡȫıİȚ İȞȩȢ
µȘȞȩȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ:
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ıʌȠȣįĮıĲĮȓ ȟİȞȠįȠȤİȚĮțȒȢ Ȓ ĲȠȣȡȚıĲȚțȒȢ ıȤȠȜȒȢ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȠȚ ȩʌȦȢ
ĮȞĮȜĮµȕȐȞȦıȚȞ İȡȖĮıȓĮȞ ȐȞİȣ İʌĮȖȖİȜµĮĲȚțȠȪ ȕȚȕȜȚĮȡȓȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠȞ ĲȘȢ
ĳȠȚĲȒıİȦȢ ĲȦȞ İȚȢ ĲȘȞ ıȤȠȜȒȞ, ȦȢ µȑȡȠȢ ĲȘȢ ʌȡĮțĲȚțȒȢ İȟĮıțȒıİȦȢ țĮȚ ĲȘȢ İʌȓ
įȠțȚµĮıȓĮ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ĲȦȞ.
(5) ȉĮ İʌĮȖȖİȜµĮĲȚțȐ ȕȚȕȜȚȐȡȚĮ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ İȚȢ ĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒȞ ȣʌȩ ĲȒȢ
ȀȣȕİȡȞȒıİȦȢ. ȉĮ įȚțĮȚȫµĮĲĮ įȚȐ ĲȘȞ ȑțįȠıȚȞ İʌĮȖȖİȜµĮĲȚțȫȞ ȕȚȕȜȚĮȡȓȦȞ ȐĲȚȞĮ
İȚıʌȡȐĲĲȠȞĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ʌĮȡȐ ĲȦȞ įȚțĮȚȠȣµȑȞȦȞ ȩʌȦȢ ĮʌȠțĲȒıȦıȚ ĲĮȪĲĮ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮȚ țĮĲĮĲȓșİȞĲĮȚ İȚȢ ĲȠ ǻȘµȩıȚȠȞ ȉĮµİȓȠȞ.
(6) ȉȘȡȠȣµȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ ȠȣįİȓȢ İȡȖȠįȩĲȘȢ
ĮʌĮıȤȠȜİȓ ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȞ µȘ țĮĲȑȤȠȞĲĮ İʌĮȖȖİȜµĮĲȚțȩȞ ȕȚȕȜȚȐȡȚȠȞ.
(7) ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ İȓȞĮȚ ȣʌȩȤȡİȦȢ įȚȐ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ĳȪȜĮȟȚȞ ĲȠȣ İʌĮȖȖİȜµĮĲȚțȠȪ
ȕȚȕȜȚĮȡȓȠȣ țĮș’ ȠȞ ȤȡȩȞȠȞ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ ĮʌĮıȤȠȜİȓĲĮȚ İȞ ĲȦȞ ȟİȞȠįȠȤİȓȦ ĲȠȣ,
ʌĮȡĮįȓįİȚ įİ ĲȠ ȕȚȕȜȚȐȡȚȠȞ İȚȢ ĲȠȞ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȞ ȐµĮ ĲȘ ĮʌȠȤȦȡȒıİȚ Ȓ ĮʌȠȜȪıİȚ ĲȠȣ
Ȓ İȐȞ įȚ’ ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠȞ ĲȠȪĲȠ țĮșȓıĲĮĲĮȚ ĮįȪȞĮĲȠȞ ʌĮȡĮįȓįİȚ ĲȠȪĲȠ İȚȢ ĲȠȞ
ǼʌĮȡȤȚĮțȩȞ ȁİȚĲȠȣȡȖȩȞ ǼȡȖĮıȓĮȢ ĲȘȢ ȠȚțİȓĮȢ ǼʌĮȡȤȓĮȢ.
7. -(1) ȉȘȡȠȣµȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ 23 ȠȣįİȓȢ İȡȖȠįȩĲȘȢ ĮʌĮıȤȠȜİȓ
İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȞ ȣĳǯ ȠȚĮȞįȒʌȠĲİ ȚįȚȩĲȘĲĮ,
(Į) ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ĲİııĮȡȐțȠȞĲĮ ȠțĲȫ ȦȡȫȞ țĮș’ İȕįȠµȐįĮ ıȣµʌİȡȚȜĮµȕĮȞȠµȑȞȦȞ
ĲȦȞ ȣʌİȡȦȡȚȫȞ Ȓ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ȠțĲȫ ȦȡȫȞ țĮș’ ȘµȑȡĮȞ, ʌȜȘȞ ĲȦȞ ȣʌĮȜȜȒȜȦȞ
ȜȠȖȚıĲȘȡȓȠȣ țĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȞ ȖȡĮµµĮĲȑȦȞ, ĮȓĲȚȞİȢ șĮ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȞĲĮȚ
ĲİııĮȡȐțȠȞĲĮ ʌȑȞĲİ ȫȡĮȢ İȕįȠµĮįȚĮȓȦȢ, İȟĮȚȡȠȣµȑȞȘȢ ĲȘȢ ȣʌȩ ĲȦȞ ʌĮȡ. (2)
țĮȚ (3) țĮĲȦĲȑȡȦ İʌȚĲȡİʌȠµȑȞȘȢ ȣʌİȡȦȡȚĮțȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ İȟĮȚȡȠȣµȑȞȠȣ ĲȠȣ
ȤȡȩȞȠȣ ĲȠȣ ĮʌĮȚĲȠȣµȑȞȠȣ įȚȐ ȖİȪµĮĲĮ, Ȓ
(ȕ) İȚȢ ȫȡĮȢ İțĲȩȢ ĲȠȣ ȦȡĮȡȓȠȣ ĲȠȣ ȩʌİȡ ıȘµİȚȠȪĲĮȚ İȚȢ ĲȠȞ ıȣµĳȫȞȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ȣʌȠʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (Į) ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (1) ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ 14
ĮȞĮȡĲȫµİȞȠȞ țĮĲȐȜȠȖȠȞ:

ȍȡȐȡȚȠȞ,
ȣʌİȡȦȡȓĮȚ țĮȚ
ȣʌİȡȦȡȚĮțȒ
ĮµȠȚȕȒ.
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ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ ȦȡȐȡȚȠȞ țĮĲĮȞȑµİĲĮȚ İȞĲȩȢ ʌȜĮȚıȓȠȣ ȠȣȤȓ µİȖĮȜȣĲȑȡȠȣ ĲȦȞ
įİțĮĲȡȚȫȞ ıȣȞİȤȫȞ ȦȡȫȞ ȘµİȡȘıȓȦȢ țĮȚ ȩĲȚ ĲȠȪĲȠ įİȞ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ
įȪȠ ĳȠȡȫȞ ȘµİȡȘıȓȦȢ.
(2) ȉȘȡȠȣµȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ—
(Į) ȠȣįİȓȢ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ İȡȖȐȗİĲĮȚ ȣʌİȡȦȡȚĮțȫȢ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ İȞȞȑĮ ȦȡȫȞ țĮș’
ȠȚĮȞįȒʌȠĲİ İȡȖȐıȚµȠȞ İȕįȠµȐįĮ·
(ȕ) İȡȖĮıȓĮ µİĲȐ ĲȘȞ ıȣµʌȜȒȡȦıȚȞ ĲȠȣ ȘµİȡȘıȓȠȣ ȦȡĮȡȓȠȣ ȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȦȢ ȣʌİȡȦȡȓĮ,
İțȐıĲȘ įİ ȫȡĮ ĲȠȚĮȪĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ĮµİȓȕİĲĮȚ ȦȢ µȓĮ țĮȚ ȘµȓıİȚĮ.
(3) ȉȘȡȠȣµȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ (1) țĮȚ (2) ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ İȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȚ ĮıșİȞİȓĮȢ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ ĮʌȠįİȚțȞȣȩµİȞȘȢ įȚȐ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȚĮĲȡȠȪ, ĲĮ țĮșȒțȠȞĲĮ ĮȣĲȠȪ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İțĲİȜȫȞĲĮȚ ȣĳ’ İĲȑȡȠȣ
İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ įȚȐ ȤȡȠȞȚțȩȞ įȚȐıĲȘµĮ µȘ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȞ ĲȘȞ µȓĮȞ İȕįȠµȐįĮ, țĮĲȐ ĲȘȞ
įȚȐȡțİȚĮȞ įİ ĲȠȪĲȠȣ Ƞ ĲİȜİȣĲĮȓȠȢ ȠȪĲȠȢ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȡȖȐȗȘĲĮȚ ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ
ıȣȞȒșȠȣȢ ȘµİȡȘıȓȠȣ Ȓ İȕįȠµĮįȚĮȓȠȣ ȦȡĮȡȓȠȣ țĮȚ ĮµİȓȕȘĲĮȚ įȚȐ ĲȘȞ ĲȠȚĮȪĲȘȞ ȣʌİȡȦȡȓĮȞ
ȦȢ ʌȡȠȞȠİȓĲĮȚ İȞ ĲȘ ȣʌȠʌĮȡĮȖȡȐĳȦ (ȕ) ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (2) ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ.

Ȁ.ǻ.Ȇ. 254/2002

8. ǲțĮıĲȠȢ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ ĮʌȠȜĮȪİȚ țĮș’ ȑțĮıĲȘȞ İȕįȠµȐįĮ µȚĮȢ ȘµȑȡĮȢ ĮȡȖȓĮȢ µİĲ’
ĮʌȠȜĮȕȫȞ, țĮș’ ȘȞ ȠȪĲȠȢ ȣʌȩ ȠȣįİµȓĮȞ ȚįȚȩĲȘĲĮ ĮʌĮıȤȠȜİȓĲĮȚ :

ǼȕįȠµĮįȚĮȓĮ ȘµȑȡĮ
ĮȡȖȓĮȢ.
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ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ İȡȖĮȗȩµİȞȠȢ İȚȢ ȟİȞȠįȠȤİȓȠȞ șİȡȑĲȡȠȣ µİĲĮȟȪ ĲȘȢ 15ȘȢ
ǿȠȣȞȓȠȣ țĮȚ ĲȘȢ 15ȘȢ ȈİʌĲİµȕȡȓȠȣ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ İȡȖȐȗȘĲĮȚ įȪȠ İț ĲȦȞ İȕįȠµĮįȚĮȓȦȞ
ȘµİȡȫȞ ĮȡȖȓĮȢ ĲȠȣ İȞ İțȐıĲȦ µȘȞȓ, Ș įİ ĮµȠȚȕȒ İțȐıĲȘȢ ĲȠȚĮȪĲȘȢ ȘµȑȡĮȢ ȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȦȢ
İȞ țĮȚ ȒµȚıȣ ȘµİȡȠµȓıșȚȠȞ İʌȓ ʌȜȑȠȞ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ ĲȠȚȠȪĲȠȣ.
9. ȅ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ įİȞ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȩʌȦȢ ĮȞĮȜȐȕȘ İȡȖĮıȓĮȞ İțĲȩȢ ĲȠȣ ȦȡĮȡȓȠȣ ĲȠȣ
ʌȜȘȞ İȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȚ ĮʌȡȠıįȩțȘĲȠȣ ĮȞȐȖțȘȢ, ȦȢ ĮıșİȞİȓĮȢ ıȣȞĮįȑȜĳȠȣ ĲȠȣ Ȓ
ĮʌȡȠȕȜȑʌĲȠȣ ĮĳȓȟİȦȢ ʌİȜĮĲȫȞ ȠȣȤȓ ȩµȦȢ țĮȚ įȚȐ ȞĮ ĮȞĮµȑȞȘ ȠȪĲȠȢ ʌİȜȐĲĮȢ
ĮĳȚȤșȘıȠµȑȞȠȣȢ ĮȡȖȐ Ȓ įȚȐ ȞĮ İȚįȠʌȠȚȒ ʌİȜȐĲĮȢ İʌȚșȣµȠȪȞĲĮȢ ȞĮ İȖİȡșȫıȚȞ
ĮıȣȞȒșȦȢ İȞȦȡȓȢ ĲȘȞ ʌȡȦǸĮȞ.
10. -(1) ȆȐȞĲİȢ ȠȚ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȚ įȚțĮȚȠȪȞĲĮȚ İĲȘıȓĮȢ ȐįİȚĮȢ µİĲ’ ĮʌȠȜĮȕȫȞ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ ĲİııȐȡȦȞ İȕįȠµȐįȦȞ.

ǼĲȒıȚĮ ȐįİȚĮ
Ȁ.ǻ.Ȇ. 254/2002

(2) īȚĮ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĮʌȩțĲȘıȘȢ ĲȠȣ įȚțĮȚȫµĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȢ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ
İĳĮȡµȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ʌİȡȓ ǼĲȘıȓȦȞ ǹįİȚȫȞ µİĲǯ ǹʌȠȜĮȕȫȞ ȃȩµȦȞ 1967 ȑȦȢ
2001.

8 ĲȠȣ 1967
25 ĲȠȣ 1968
23 ĲȠȣ 1969
26 ĲȠȣ 1970
34 ĲȠȣ 1972
66 ĲȠȣ 1972
5 ĲȠȣ 1973
85 ĲȠȣ 1979
55 ĲȠȣ 1980
65(ǿ) ĲȠȣ 1993
79(ǿ) ĲȠȣ 1996
26(ǿ) ĲȠȣ 1997
110(ǿ) ĲȠȣ 1999
165(ǿ) ĲȠȣ 2001
66(ǿ) ĲȠȣ 2002
72(ǿ) ĲȠȣ 2002
169(ǿ) ĲȠȣ 2002

(3) ȉȘȡȠȣµȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ ʌİȡȓ ǼĲȘıȓȦȞ ǱįİȚȦȞ µİĲ’ ǹʌȠȜĮȕȫȞ ȃȩµȦȞ ĲȠȣ
1967 țĮȚ 1968, İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ȓ ȤȠȡȒȖȘıȚȢ ĲȘȢ İĲȘıȓĮȢ ȐįİȚĮȢ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ µȚĮȢ ʌİȡȚȩįȠȣ.

(4) ǼȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȚ ĮʌĮıȤȠȜȠȪµİȞȠȚ İʌȠȤȚĮțȫȢ İȚȢ ȟİȞȠįȠȤİȓĮ ȠȡİȚȞȫȞ șİȡȑĲȡȦȞ
įȚțĮȚȠȪȞĲĮȚ ȐįİȚĮȢ µİĲ' ĮʌȠȜĮȕȫȞ țĮĲǯ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ.
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(5) Ǽĳ' ȠȚĮıįȒʌȠĲİ įȚĮĳȠȡȐȢ ĮȞĮĳȣȩµİȞȘȢ µİĲĮȟȪ İȡȖȠįȩĲȠȣ țĮȚ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ
ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮȞ ĲȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ĲȠȣ įİȣĲȑȡȠȣ ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ Ș ǼʌȚĲȡȠʌȒ.
11. -(1) ǱµĮ ĲȘ ʌȡȠıțȠµȓıİȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ĮıșİȞİȓĮȢ İțįȠșȑȞĲȠȢ ȣʌȩ ȚĮĲȡȠȪ, Ƞ
İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ įȚțĮȚȠȪĲĮȚ İĲȘıȓȦȢ ȐįİȚĮȢ ĮıșİȞİȓĮȢ µİĲ' ĮʌȠȜĮȕȫȞ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ:
(Į) İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ ȑȤȦȞ ȣʌȘȡİıȓĮȞ µİȖĮȜȣĲȑȡĮȞ ĲȦȞ İȟ µȘȞȫȞ ȐȜȜĮ µȘ
ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣıĮȞ ĲĮ ĲȡȓĮ ȑĲȘ, 15 ȘµȑȡĮȢ·
(ȕ) İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ ȑȤȦȞ ȣʌȘȡİıȓĮȞ µİȖĮȜȣĲȑȡĮȞ ĲȦȞ ĲȡȚȫȞ İĲȫȞ, 24 ȘµȑȡĮȢ:
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ĮȚ ʌȡȫĲĮȚ ĲȡİȚȢ ȘµȑȡĮȚ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ĮıșİȞİȓĮȢ İȓȞĮȚ ȐȞİȣ ĮʌȠȜĮȕȫȞ ȑțĲȠȢ
İȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌİȡȚșȐȜȥİȦȢ İȞĲȩȢ țȜȚȞȚțȒȢ Ȓ ȞȠıȠțȠµİȓȠȣ țĮȚ ĮĲȣȤȘµȐĲȦȞ İȚȢ ĲȘȞ
İȡȖĮıȓĮȞ:
ȃȠİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȩĲȚ ʌȐıĮ ʌĮȡȠȤȒ İț ĲȠȣ ȉĮµİȓȠȣ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ǹıĳĮȜȓıİȦȞ ȜȩȖȦ
ĮıșİȞİȓĮȢ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ İț ĲȦȞ țĮĲĮȕȜȘĲȑȦȞ įȣȞȐµİȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ İȚȢ ĲȠȞ
İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȞ ĮʌȠȜĮȕȫȞ.
(2) ǼȐȞ Ȓ ĮıșȑȞİȚĮ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ ıȣȞİȤȓȗȘĲĮȚ țĮȚ µİĲȐ ĲȘȞ İțʌȞȠȒȞ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ
ĮıșİȞİȓĮȢ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȠȪĲȠȢ įȚțĮȚȠȪĲĮȚ, ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ İȚȢ ĲȠȞ ȡȘșȑȞĲĮ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȞ
ȐįİȚĮ ȐȞİȣ ĮʌȠȜĮȕȫȞ, ĮȞȐȜȠȖȠȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȑĲȘ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ĮȣĲȠȪ. ǼȚįȚțĮȓ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ ȣʌȩ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȠȣ İȞ ıȣȞİȞȞȠȒıİȚ µİĲȐ ĲȘȢ ıȣȞĲİȤȞȓĮȢ ĲȠȣ
İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ.
(3) ǼȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȚ ĮıșİȞİȓĮȢ Ƞ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ İȚįȠʌȠȚİȓ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘȞ Įʌȩ ĲȘȢ
ʌȡȫĲȘȢ ȘµȑȡĮȢ ĲȘȢ ĲȠȚĮȪĲȘȢ ĮıșİȞİȓĮȢ Ȓ ĲȠ İȞȦȡȓĲİȡȠȞ įȣȞĮĲȩȞ µİĲȐ ĲĮȪĲȘȞ.
(4) ǼȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȘ µİ ȣʌȘȡİıȓĮȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İȟ µȘȞȫȞ İȚȢ ĲȠȞ ĮȣĲȩȞ İȡȖȠįȩĲȘȞ
įȚțĮȚȠȪĲĮȚ ȐįİȚĮȢ ĲȠțİĲȠȪ, țĮĲȐ ĲȠ ȒµȚıȣ ĲȦȞ ĮʌȠȜĮȕȫȞ, İȟǯ İȕįȠµȐįȦȞ.
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ǱįİȚĮ ĮıșİȞİȓĮȢ
țĮȚ ĲȠțİĲȠȪ

12. -(1) ǼȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĮȚ ȣʌȘȡİıȓĮȚ ĲİȡµĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ʌȡȦĲȠȕȠȣȜȓĮ ĲȠȣ
İȡȖȠįȩĲȠȣ įȚțĮȚȠȪĲĮȚ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȦȢ Ȓ ĮȞĲǯ ĮȣĲȒȢ, ĮʌȠȗȘµȚȫıİȦȢ, ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ :

ȆȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȚȢ İʌȓ
ĲİȡµĮĲȚıµȫ
ȣʌȘȡİıȚȫȞ.

(Į) İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ ȑȤȦȞ ȣʌȘȡİıȓĮȞ µİȖĮȜȣĲȑȡĮȞ ĲȠȣ İȞȩȢ µȘȞȩȢ ĮȜȜȐ µȘ
ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣıĮȞ ĲȠ İȞ ȑĲȠȢ, 8 ȘµȑȡĮȚ·
(ȕ) İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ ȑȤȦȞ ȣʌȘȡİıȓĮȞ µİȖĮȜȣĲȑȡĮȞ ĲȠȣ İȞȩȢ ȑĲȠȣȢ ĮȜȜȐ µȘ
ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣıĮȞ ĲĮ įȪȠ ȑĲȘ, 14 ȘµȑȡĮȚ·
(Ȗ) İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ ȑȤȦȞ ȣʌȘȡİıȓĮȞ µİȖĮȜȣĲȑȡĮȞ ĲȦȞ įȪȠ İĲȫȞ 28 ȘµȑȡĮȚ·
(į) İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ İȚȢ İʌȠȤȚĮțȩȞ ȟİȞȠįȠȤİȓȠȞ șȑȡİĲȡȠȣ, 8 ȘµȑȡĮȚ.
(1ǹ) ǼȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ ȟİȞȠįȠȤİȓȠȣ ʌĮȡĮȜȚĮțȒȢ ʌȩȜİȦȢ, țȦµȠʌȩȜİȦȢ Ȓ ȤȦȡȚȠȪ ĲȠȣ
ȠʌȠȓȠȣ ĮȚ ȣʌȘȡİıȓĮȚ ĲİȡµĮĲȓȗȠȞĲĮȚ ʌȡȦĲȠȕȠȣȜȓĮ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȠȣ—
(Į)

µİĲĮȟȪ ĲȘȢ 1ȘȢ țĮȚ 31ȘȢ ǹȣȖȠȪıĲȠȣ ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȑĲȠȣȢ, įȚțĮȚȠȪĲĮȚ
ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȦȢ Ȓ ĮȞĲǯ ĮȣĲȒȢ, ĮʌȠȗȘµȚȫıİȦȢ ȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (1) ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ ȘȣȟȘµȑȞȘȢ țĮĲȐ 50%.

(ȕ) µİĲĮȟȪ ĲȘȢ 1ȘȢ ȈİʌĲİµȕȡȓȠȣ ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ȑĲȠȣȢ țĮȚ ĲȘȢ 15ȘȢ ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ ĲȠȣ
ĮµȑıȦȢ İʌȩµİȞȠȣ ȑĲȠȣȢ, įȚțĮȚȠȪĲĮȚ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȦȢ Ȓ, ĮȞĲǯ ĮȣĲȒȢ,
ĮʌȠȗȘµȚȫıİȦȢ ȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (1) ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ ȘȣȟȘµȑȞȘȢ țĮĲȐ 50% țĮȚ İʌȓ ʌȜȑȠȞ İȞȩȢ İȕįȠµĮįȚĮȓȠȣ µȚıșȠȪ
(ıȣµʌİȡȚȜĮµȕĮȞȠµȑȞȦȞ ĲȦȞ µȠȞȐįȦȞ). ȅ İʌȓ ʌȜȑȠȞ İȕįȠµĮįȚĮȓȠȢ µȚıșȩȢ șĮ
țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ µȩȞȠȞ İȚȢ ȩıĮȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ Ƞ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ ȑȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
İȟȐµȘȞȠȞ ȣʌȘȡİıȓĮȞ İȚȢ ĲȠȞ ĮȣĲȩȞ İȡȖȠįȩĲȘȞ.
ǼȚȢ ʌİȡȓʌĲȦıȚȞ țĮșǯ ȘȞ ȒșİȜİȞ ȣʌȐȡȟİȚ ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ʌĮȡȐʌȠȞȠȞ İȞ ıȤȑıİȚ ʌȡȠȢ,
țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮȞ ĲȘȢ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȦȢ, ʌĮȡȐȜİȚȥȚȞ ĲȠȣ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ ȞĮ
İțĲİȜȑıȘ ĲȘȞ İȡȖĮıȓĮȞ ĲȠȣ țĮĲǯ İȣȜȩȖȦȢ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȩȞ ĲȡȩʌȠȞ, ĲȠ ĲȠȚȠȪĲȠ
ʌĮȡȐʌȠȞȠȞ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ İȚȢ ĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒȞ ʌȡȠȢ İȟȑĲĮıȚȞ țĮȚ İʌǯ ĮȣĲȠȪ
ĮʌȩĳĮıȚȞ.
ǼȐȞ Ƞ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ ĮʌȠȤȦȡȒıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮȞ ĲȘȢ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȦȢ,
ȠȪĲȠȢ įİȞ șĮ įȚĮțĮȚȠȪĲĮȚ İȚȢ ĮʌȠȗȘµȓȦıȚȞ.
ǼȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ įȣȞȐµİȚ ıȣµĳȦȞȓĮȢ ĲĮțĲȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ȒĲȚȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠȣȢ
ȠțĲȫ µȒȞĮȢ įİȞ įȚțĮȚȠȪĲĮȚ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȦȢ.
(2) Ǿ ĮȣĲȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȚȢ Ȓ ĮʌȠȗȘµȓȦıȚȢ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ Ȓ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ȣʌȩ ĲȠȣ
İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ İȞ Ș ʌİȡȚʌĲȫıİȚ ȠȪĲȠȢ ȚįȓĮ ʌȡȦĲȠȕȠȣȜȓĮ İʌȚșȣµİȓ ȩʌȦȢ ĲİȡµĮĲȓıȘ ĲĮȢ
ȣʌȘȡİıȓĮȢ ĮȣĲȠȪ:
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ Ș ĮʌĮıȤȩȜȘıȚȢ ȞİȠʌȡȠıȜĮµȕĮȞȠµȑȞȦȞ İȚȢ ĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮȞ İȞȩȢ
ȟİȞȠįȠȤİȓȠȣ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȣµȑȞȘȢ ĲȦȞ ȣʌȘȡİıȓĮȢ İȚȢ ĲȘȞ ȟİȞȠįȠȤİȚĮțȒȞ
ȕȚȠµȘȤĮȞȓĮȞ, İȓȞĮȚ İʌȓ įȠțȚµĮıĲȚțȒȢ ȕȐıİȦȢ įȚȐ ʌİȡȓȠįȠȞ µȑȤȡȚȢ İȞȩȢ µȘȞȩȢ țĮȚ ȠȣįİµȓĮ
ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȚȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȐȞ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮȞ Ȓ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȒȢ įȠțȚµĮıĲȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ
ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ µȑȡȠȢ ĮʌȠĳĮıȓıİȚ ȩʌȦȢ Ș ĮʌĮıȤȩȜȘıȚȢ µȘ ıȣȞİȤȚıșȒ.
(3) ȉȠ ʌȠıȩȞ ĲȘȢ ĮʌȠȗȘµȚȫıİȦȢ ȒĲȚȢ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ İȚȢ ĲȠȞ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȞ įȣȞȐµİȚ
ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (1) ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ, İʌȚȕĮȡȪȞİȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȫȢ ĲȠȞ
İȡȖȠįȩĲȘȞ țĮȚ İȞ ȠȣįİµȓĮ ʌİȡȚʌĲȫıİȚ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ İț ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĲȦȞ įȚțĮȚȦµȐĲȦȞ
ȣʌȘȡİıȓĮȢ ĲȦȞ ʌȜȘȡȦĲȑȦȞ İȚȢ ĲȠȣȢ ȜȠȚʌȠȪȢ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣȢ.
(4) ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȦȞ ʌȡȠȞȠȚȫȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ, įȚȐʌȡĮȟȚȢ ıȠȕĮȡȠȪ
ʌĮȡĮʌĲȫµĮĲȠȢ ȣʌȩ ĲȠȣ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ İȞ ĲȘ İțĲİȜȑıİȚ ĲȦȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ ĲȠȣ, Ȓ
įȚĮȖȦȖȒ İț µȑȡȠȣȢ ĲȠȣ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ ȒĲȚȢ țĮșȚıĲȐ ıĮĳȑȢ ȩĲȚ Ș ıȤȑıȚȢ İȡȖȠįȩĲȠȣ țĮȚ
İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ įİȞ įȪȞĮĲĮȚ İȣȜȩȖȦȢ ȞĮ ĮȞĮµȑȞȘĲĮȚ ȩʌȦȢ ıȣȞİȤȚıșȒ, Ȓ įȚȐʌȡĮȟȚȢ
ʌȠȚȞȚțȠȪ ĮįȚțȒµĮĲȠȢ ȣʌȩ ĲȠȣ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ İȞ ĲȘ İțĲİȜȑıİȚ ĲȠȣ țĮșȒțȠȞĲȠȢ ȑțĲȠȢ İȐȞ
Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ıȣȞȒȞİıİȞ Ȓ ʌĮȡȫĲȡȣȞİȞ İȚȢ ĲȘȞ įȚȐʌȡĮȟȚȞ ĲȠȪĲȠȣ, Ȓ ĮʌȡİʌȒȢ
ıȣµʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ țĮĲȐ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠȞ ĲȘȢ İțĲİȜȑıİȦȢ ĲȦȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ
ĲȠȣ, Ȓ ıȠȕĮȡȐ Ȓ İʌĮȞĮȜĮµȕĮȞȩµİȞȘ ʌĮȡȐȕĮıȚȢ Ȓ ʌĮȡĮȖȞȫȡȚıȚȢ țĮȞȩȞȦȞ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ
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Ȓ ȐȜȜȦȞ țĮȞȩȞȦȞ İȞ ıȤȑıİȚ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĮʌĮıȤȩȜȘıȚȞ, ĮʌȠĲİȜȠȪıȚ ȜȩȖȠȞ ĮʌȠȜȪıİȦȢ ĲȠȣ
İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ ȐȞİȣ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȦȢ, ȜĮµȕĮȞȠµȑȞȦȞ ȣʌ’ ȩȥȚȞ ȩȜȦȞ ĲȦȞ
ʌİȡȚıĲĮĲȚțȫȞ ĲȘȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȢ:
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ įȪȞĮĲĮȚ, µȑıȦ ĲȘȢ ıȣȞĲİȤȞȓĮȢ ĲȠȣ ȞĮ ĮµĳȚıȕȒĲȘıȘ ĲȘȞ
ȠȡșȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĮʌȠĳȐıİȦȢ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȠȣ, ȩĲİ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ȓ ȣʌȩ ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ
ǺȚȠµȘȤĮȞȚțȫȞ ȈȤȑıİȦȞ ʌȡȠȞȠȠȪµİȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ.
(5) ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ 2, Ƞ İȞ ĲȠȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȚȢ (1), (1ǹ),
(2) țĮȚ (4) ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ ĮʌĮȞĲȫµİȞȠȢ ȩȡȠȢ «İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ»
ʌİȡȚȜĮµȕȐȞİȚ țĮȚ ĲȠȞ įȚİȣșȣȞĲȒȞ ȟİȞȠįȠȤİȓȠȣ, ʌȐȞ įİ ʌȠıȩȞ ĲȣȤȩȞ țĮĲĮȕȜȘĲȑȠȞ įȣȞȐµİȚ
ĲȒȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (1), (1ǹ) Ȓ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (2) ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ, ĲȘȡȠȣµȑȞȦȞ ĲȦȞ
ĮȞĮȜȠȖȚȫȞ, ıȣµĳȫȞȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ 13, ȐȜȜ' ȠȪĲȦȢ ȫıĲİ ȞĮ µȘ
ȜĮµȕȐȞȘĲĮȚ ȣʌ’ ȩȥȚȞ ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ʌȠıȠıĲȩȞ įȚțĮȚȫµĮĲȠȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ :
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ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȒȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ įİȞ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȐȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
țĮș' ĮȢ ȠȚ ȩȡȠȚ ĮʌĮıȤȠȜȒıİȦȢ ĲȠȣ ǻȚİȣșȣȞĲȠȪ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ įȚȐ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
ıȣµȕȠȜĮȓȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ ȚıȤȣȠȣıȫȞ ȫįİ ĲȦȞ ʌȡȠȞȠȚȫȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 (į) ĲȠȣ ʌİȡȓ
ȉİȡµĮĲȚıµȠȪ ǹʌĮıȤȠȜȒıİȦȢ ȃȩµȠȣ.
13. -(1) ȆȐıĮ ʌȜȘȡȦµȒ ȖȚȞȠµȑȞȘ įȣȞȐµİȚ ĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ 7, 10, 11 țĮȚ 12
țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ȣʌȩ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȠȣ, ȜȠȖȓȗİĲĮȚ įİ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȕĮıȚțȠȪ µȚıșȠȪ ĲȠȣ
İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ įȚțĮȚȫµĮĲȠȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ĲȠȣ țĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȠȢ İȚȢ ĲȠȪĲȠȞ
țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮȞ ĲȠȣ µȘȞȩȢ ȩıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȒșȘ ĲȒȢ ʌȜȘȡȦµȒȢ :

ȊʌȠȜȠȖȚıµȩȢ
ʌȜȘȡȦµȫȞ.

ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȠ ȣʌȩ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȠȣ țĮĲĮȕȜȘșȑȞ ʌȠıȩȞ ȦȢ įȚțĮȓȦµĮ
ȣʌȘȡİıȓĮȢ įȚȐ ĲȐȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ 10 țĮȚ 11 Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ įȚțĮȚȠȪĲĮȚ ȞĮ
ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȠȪĲȠ İț ĲȠȣ ȠȜȚțȠȪ ʌȡȠȢ țĮĲĮȞȠµȒȞ ʌȠıȠȪ įȚțĮȚȫµĮĲȠȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ĲȠȣ
İʌȩµİȞȠȣ µȘȞȩȢ.
(2) ǻȚȐ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ ȕĮıȚțȩȢ µȚıșȩȢ ıȘµĮȓȞİȚ ĲȠȞ
ȕĮıȚțȩȞ µȚıșȩȞ ȠµȠȪ µİĲȐ ĲȠȣ İțȐıĲȠĲİ țĮĲĮȕĮȜȜȩµİȞȠȣ ĲȚµĮȡȚșµȚțȠȪ İʌȚįȩµĮĲȠȢ.
14. -(1) ǲțĮıĲȠȢ İȡȖȠįȩĲȘȢ ĲȘȡİȓ ĮȞȘȡĲȘµȑȞĮ İȚȢ ʌİȡȓȠʌĲȠȞ µȑȡȠȢ ĲȠȣ ȟİȞȠįȠȤİȓȠȣ, İȚȢ
ĲȠ ȩʌȠȚȠȞ ʌȐȞĲİȢ ȠȚ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȚ İȚıȑȡȤȠȞĲĮȚ Ȓ įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İȚıȑȜșȦıȚȞ İȣțȩȜȦȢ, ĲĮ
ĮțȩȜȠȣșĮ ȑȖȖȡĮĳĮ:
(Į) ȀĮĲȐȜȠȖȠȞ ĲȦȞ İȞ ĲȦ ȟİȞȠįȠȤİȓȦ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ, įȚĮȜĮµȕȐȞȠȞĲĮ ȦȢ ʌȡȠȢ
ȑțĮıĲȠȞ ĮȣĲȫȞ ĲȠ ȦȡȐȡȚȠȞ țĮșȒțȠȞĲȠȢ, ȒĲȠȚ ĲȘȞ ȤȡȠȞȚțȒȞ ʌİȡȓȠįȠȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
įȚȐȡțİȚĮȞ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌĮȡ’ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ ȩʌȦȢ İțĲİȜİȓ İȡȖĮıȓĮȞ
ĲȠȣ ȟİȞȠįȠȤİȓȠȣ, ĲȠ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞ ʌȠıȠıĲȩȞ įȚțĮȚȫµĮĲȠȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ, ĲȘȞ
ȠȡȚȗȩµİȞȘȞ įȣȞȐµİȚ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ 7 İȕįȠµĮįȚĮȓĮȞ ȘµȑȡĮȞ ĮȡȖȓĮȢ țĮȚ ĲȠȞ
ĮȡȚșµȩȞ ĲȦȞ ȘµİȡȫȞ ĮįİȓĮȢ ĲĮȢ ȠʌȠȓĮȢ ȠȪĲȠȢ įȚțĮȚȠȪĲĮȚ įȣȞȐµİȚ ĲȠȣ
ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ 10, țĮȚ
(ȕ) ʌȓȞĮțĮ, įİȚțȞȪȠȞĲĮ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠȞ țĮĲĮȞȠµȒȢ ĲȠȣ įȚțĮȚȫµĮĲȠȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ µİĲĮȟȪ
ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ.
(2) ȅȣįȑȞ ĲȦȞ ȑȖȖȡĮĳȦȞ ĲȦȞ ĮȞĮĳİȡȠµȑȞȦȞ İȞ ĲȘ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦ (1) ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȚµȒ µȩȞȠȞ țĮĲȩʌȚȞ 48ȦȡȠȣ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȣȢ
İȞįȚĮĳİȡȠµȑȞȠȣȢ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣȢ İȟĮȚȡȠȣµȑȞȦȞ ĲȦȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ ĮıșİȞİȓĮȢ Ȓ
ĲİȡµĮĲȚıµȠȪ ĲȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ ȚįȓĮ ĮȣĲȠȪ ʌȡȦĲȠȕȠȣȜȓĮ țĮȚ ȐȞİȣ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȦȢ.
(3) ǲțĮıĲȠȢ İȡȖȠįȩĲȘȢ ĮʌȠıĲȑȜȜİȚ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ǼʌĮȡȤȚĮțȩȞ ȁİȚĲȠȣȡȖȩȞ ǼȡȖĮıȓĮȢ ĲȘȢ
ȠȚțİȓĮȢ İʌĮȡȤȓĮȢ ĮȞȐ įȪȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ İȞ ĲȘ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦ (1) ĮȞĮĳİȡȠµȑȞȦȞ İȞĲȪʌȦȞ
İȞĲȩȢ µȚĮȢ İȕįȠµȐįȠȢ Įʌȩ ĲȘȢ ĲȠ ʌȡȫĲȠȞ ĮȞĮȡĲȒıİȦȢ ĲȦȞ țĮȚ İĳİȟȒȢ țĮș’ ȩıȠȞ µİȞ
ĮĳȠȡȐ İȚȢ ĲȠȞ țĮĲȐȜȠȖȠȞ ĮȞȐ İȟȐµȘȞȠȞ, țĮș' ȩıȠȞ įİ ĮĳȠȡȐ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ țĮș' ȑțĮıĲȠȞ
µȒȞĮ:
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ʌĮıȐ ĮȜȜĮȖȒ İȚȢ ĲȠȞ țĮĲȐȜȠȖȠȞ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡșİȓıȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ĲȦȞ
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İȟ µȘȞȫȞ ȖȞȦıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ǼʌĮȡȤȚĮțȩȞ ȁİȚĲȠȣȡȖȩȞ ǼȡȖĮıȓĮȢ İȞĲȩȢ µȚĮȢ
İȕįȠµȐįȠȢ įȚȐ ĲȘȢ ĮʌȠıĲȠȜȒȢ įȣȠ ĮȞĲȚȖȡȐĳȦȞ ĲȠȣ İȞ ĲȘ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦ 1 (Į)
ĮȞĮĳİȡȠµȑȞȠȣ İȞĲȪʌȠȣ.
15. -(1) ȉȘȡȠȣµȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ 16, įȚțĮȓȦµĮ ȣʌȘȡİıȓĮȢ İț 10%
ȤȡİȠȪĲĮȚ ȣʌȩ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȠȣ İʌȓ ĲȦȞ ȜȠȖĮȡȚĮıµȫȞ ĲȦȞ ʌİȜĮĲȫȞ įȚȐ ʌȐıĮȞ ȣʌȘȡİıȓĮȞ
ʌȡȠıĳİȡȠµȑȞȘȞ ȣʌȩ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȟİȞȠįȠȤİȓȠȣ.

ȋȡȑȦıȚȢ
įȚțĮȚȫµĮĲȠȢ
ȣʌȘȡİıȓĮȢ
Ȁ.ǻ.Ȇ. 215/78

(2) ǼȚȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
İįİıµȐĲȦȞ,
ʌȠĲȫȞ
țĮȚ
İȚįȫȞ
ȗĮȤĮȡȠʌȜĮıĲȚțȒȢ
țĮĲĮȞĮȜȚıțȠµȑȞȦȞ İțĲȩȢ ĲȠȣ ȟİȞȠįȠȤİȓȠȣ Ȫĳ' Ƞȣ İʌȦȜȒșȘıĮȞ İĳ' ȩıȠȞ įİȞ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ
ȣʌȘȡİıȓĮ ȣʌȩ ĲȠȣ ȟİȞȠįȠȤİȓȠȣ įȚȐ ĲȠ ıİȡȕȓȡȚıµĮ ĲȦȞ İȚįȫȞ ĲȠȪĲȦȞ, șĮ ȤȡİȫȞȘĲĮȚ ȣʌȩ
ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȠȣ įȚțĮȓȦµĮ ȣʌȘȡİıȓĮȢ İȟ 7% µȩȞȠȞ.
(3) ȅȣįȑȞ įȚțĮȓȦµĮ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ȤȡİȠȪĲĮȚ İʌȓ:
(Į)

ĲȠȣ ĮȞĲȚĲȓµȠȣ İț ʌȦȜȒıİȦȞ ȖȡĮµµĮĲȠıȒµȦȞ, İȚįȫȞ țĮʌȞȠʌȦȜİȓȠȣ,
ȤĮȡĲȠʌȦȜİȓȠȣ țĮȚ ȕȚȕȜȚȠʌȦȜİȓȠȣ, țĮȜȜȣȞĲȚțȫȞ, İȚįȫȞ ȞİȦĲİȡȚıµȠȓ, ıȠȣȕİȞȓȡȢ
țĮȚ țĮȡĲ-ʌȠıĲȐȜ. țĮȚ
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(ȕ) ȠȚȦȞįȒʌȠĲİ ĳȩȡȦȞ, Ȓ įĮıµȫȞ ȠȓĲȚȞİȢ ıȣµĳȫȞȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȃȩµȠȞ įȑȠȞ ȞĮ
ȕĮȡȪȞȦıȚ ĲȠȣȢ ʌİȜȐĲĮȢ, İȚıʌȡȐĲĲȠȞĲĮȚ įİ ʌĮȡȐ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȠȣ įȚȐ
ȜȠȖĮȡȚĮıµȩȞ ʌĮȞĲȩȢ ĲȡȓĲȠȣ.
(4) ȉȠ įȚțĮȓȦµĮ ȣʌȘȡİıȓĮȢ įİȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ ȣĳ' ȠȚĮıįȒʌȠĲİ
țĮĲĮȕĮȜȜȠµȑȞȘȢ ȣʌȩ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȠȣ İȚȢ ĲȠȣȡȚıĲȚțȐ ʌȡĮțĲȠȡİȓĮ.

ʌȡȠµȘșİȓĮȢ

(5) Ǿ ıȣȞȒșȘȢ ȑțʌĲȦıȚȢ įȚ’ ȠµȐįĮȢ țĮȚ µİȖȐȜĮȢ ȠȚțȠȖİȞİȓĮȢ Ȓ įȚȐ µĮțȡȐȞ įȚĮµȠȞȒȞ
İȚȢ ĲȠ ȟİȞȠįȠȤİȓoȞ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ İț ĲȠȣ ȜȠȖĮȡȚĮıµȠȪ ʌȡȠĲȠȪ ȤȡİȦșȒ ĲȠ įȚțĮȓȦµĮ
ȣʌȘȡİıȓĮȢ.
16. -(1) ǱʌĮȞĲĮ ĲĮ ȤȡİȠȪµİȞĮ ȣʌȩ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȠȣ İʌȓ ĲȦȞ ȜȠȖĮȡȚĮıµȫȞ ĲȦȞ ʌİȜĮĲȫȞ
ȦȢ įȚțĮȓȦµĮ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ʌȠıȐ țĮĲĮȞȑµȠȞĲĮȚ µİĲĮȟȪ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ İȚȢ ĲȠȚĮȪĲȘȞ
ĮȞĮȜȠȖȓĮȞ ȠȓĮ ȒșİȜİ ıȣµĳȦȞȘșȒ Ȫĳ' ȠȚȦȞįȒʌȠĲİ İȞįȚĮĳİȡȠµȑȞȦȞ ȠȡȖĮȞȫıİȦȞ
İȡȖȠįȠĲȫȞ țĮȚ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ țĮȚ İȖțȡȚșȒ ȣʌȩ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ, Ȓ, µȘ İʌİȜșȠȪıȘȢ
ĲȠȚĮȪĲȘȢ ıȣµĳȦȞȓĮȢ, İȚȢ ĲȠȚĮȪĲȘȞ ĮȞĮȜȠȖȓĮȞ ȠȓĮ ȒșİȜİȞ ĮʌȠĳĮıȚıșȒ ȣʌȩ ĲȘȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ:
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮĳĮȚȡȒ İț ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȠȣ įȚțĮȚȫµĮĲȠȢ
ȣʌȘȡİıȓĮȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠȞ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚµȠȞ ʌȡȠȢ įȚĮȞȠµȒȞ 5% įȚȐ ıʌĮıȓµĮĲĮ.
(2) ȉȠ įȚțĮȓȦµĮ ȣʌȘȡİıȓĮȢ įȚ’ ȑțĮıĲȠȞ µȒȞĮ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ İȚȢ ĲȠȣȢ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣȢ
ȠȣȤȓ ĮȡȖȩĲİȡȠȞ ĲȘȢ 6ȘȢ ĲȠȣ İʌȠµȑȞȠȣ µȘȞȩȢ.
(3) ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ıȣµĳȦȞȒıȘ µİĲȐ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ ĮȣĲȠȪ İĳ' İȞȩȢ
ȘȖȖȣȘµȑȞȠȣ ʌȠıȠȪ įȚțĮȚȫµĮĲȠȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ, ʌȡȠıșȑĲȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȕĮıȚțȩȞ µȚıșȩȞ:
ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ, İȞ Ș ʌİȡȚʌĲȫıİȚ, ĲȠ įȚțĮȓȦıĮ ȣʌȘȡİıȓĮȢ, ĲȠ ȩʌȠȚȠȞ șĮ țĮșȓıĲĮĲȠ ȐȜȜȦȢ
țĮĲĮȕȜȘĲȑȠȞ İȚȢ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩµİȞȠȞ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȞ, ȒșİȜİȞ ȣʌİȡȕȒ ĲȠ ȘȖȖȣȘµȑȞȠȞ
ʌȠıȩȞ, Ș įȚĮĳȠȡȐ µİĲĮȟȪ ĲȠȣ ȘȖȖȣȘµȑȞȠȣ ʌȠıȠȪ țĮȚ ĲȠȣ įȚțĮȚȫµĮĲȠȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ țĮĲȐ
ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮȞ ĲȠȣ ȤȡȠȞȚțȠȪ įȚĮıĲȒµĮĲȠȢ ĲȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ İȚȢ ĲȠȞ
İȞįȚĮĳİȡȩµİȞȠȞ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȞ.
(4) ȉĮ ȘȡȚșµȘµȑȞĮ įȚʌȜȩĲȣʌĮ ȠȚȦȞįȒʌȠĲİ ĮʌȠįİȓȟİȦȞ İțįȠșİȚıȫȞ ıȣµĳȫȞȦȢ ʌȡȠȢ
ĲĮȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ 17 țĮȚ ȠȚĮįȒʌȠĲİ ȕȚȕȜȓĮ țĮȚ țĮĲȐıĲȚȤĮ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȠȣ,
ıȤİĲȚȗȩµİȞĮ ʌȡȠȢ ĲȠ įȚțĮȓȦµĮ ȣʌȘȡİıȓĮȢ, įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ İʌȚșİȦȡȫȞĲĮȚ, ȠȣȤȓ ʌȜȑȠȞ Ȓ
ȐʌĮȟ ĲȘȢ ȘµȑȡĮȢ țĮȚ İȚȢ İȪȜȠȖȠȞ ȤȡȩȞȠȞ, ȣʌȩ ʌȡȠıȫʌȠȣ ȣʌȠįİȚțȞȣȠµȑȞȠȣ ȣʌȩ ĲȦȞ
İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ, įȚȐ ȞĮ İȟĮțȡȚȕȠȪĲĮȚ ȩĲȚ ĮʌĮȞĲȐ ĲĮ ʌȠıȐ ĲĮ ȤȡİȦșȑȞĲĮ İȚȢ
ȜȠȖĮȡȚĮıµȠȪȢ ʌİȜĮĲȫȞ ȦȢ įȚțĮȓȦµĮ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ȑȤȠȣıȚ țĮĲĮȤȦȡȘșȒ țĮȚ țĮĲĮȞİµȘșȒ
ıȣµĳȫȞȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (1) ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ.
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ȀĮĲĮȞȠµȒ
įȚțĮȚȫµĮĲȠȢ
ȣʌȘȡİıȓĮȢ.

17.
ǲțĮıĲȠȢ İȡȖȠįȩĲȘȢ İțįȓįİȚ ȘȡȚșµȘµȑȞĮȢ ĮʌȠįİȓȟİȚȢ İȚȢ įȚʌȜȠȪȞ įȚ' ȠȚĮȞįȒʌȠĲİ
ʌȡȠȢ ĮȣĲȩȞ ʌȜȘȡȦµȒȞ.

ǲțįȠıȚȢ
ĮʌȠįİȓȟİȦȞ ȣʌȩ
ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȠȣ.

18. -(1) ȆĮȡȐʌȠȞĮ ȣʌȠȕĮȜȜȩµİȞĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǼʌȚĲȡȠʌȒȞ ȣʌȩ İȡȖȠįȩĲȠȣ Ȓ
İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ Ȓ ȣʌȩ ȠȡȖĮȞȫıİȦȢ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȣȠȪıȘȢ ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ İȟ ĮȣĲȫȞ İȞ
ıȤȑıİȚ µİ ĲȘȞ İĳĮȡµȠȖȒȞ ĲȦȞ ʌĮȡȩȞĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ İȞĲȩȢ ȠțĲȫ ȘµİȡȫȞ Ȓ
ĲȠ İȞȦȡȓĲİȡȠȞ įȣȞĮĲȩȞ µİĲȐ ĲȘȞ İȞ ȜȩȖȦ ʌİȡȓȠįȠȞ.

ǼȟȑĲĮıȚȢ
ʌĮȡĮʌȩȞȦȞ țĮȚ
İʌȚșİȫȡȘıȚȢ

(2) ǼȐȞ Ȓ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ĮʌȠĳĮıȓıȘ ȩĲȚ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ȩʌȦȢ įȚİȞİȡȖȘșȒ İʌȚșİȫȡȘıȚȢ
ȟİȞȠįȠȤİȓȠȣ Ȓ ĲȦȞ ȕȚȕȜȓȦȞ țĮȚ ĮȡȤİȓȦȞ ĮȣĲȠȪ, ĲȡȚµİȡȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒ țĮșȠȡȚȗȠµȑȞȘ ȣʌȩ
ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ (İȞ ĲȠȚȢ İĳİȟȒȢ ĮȞĮĳİȡȠµȑȞȘ ȦȢ «ĲȡȚµİȡȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒ»), ʌȡȠȕĮȓȞİȚ İȚȢ ĲȘȞ
ĲȠȚĮȪĲȘȞ İʌȚșİȫȡȘıȚȞ İȞĲȩȢ ȠțĲȫ ȘµİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȢ ȜȒȥİȦȢ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ĮʌȠĳȐıİȦȢ.
19. -(1) ȅ ȊʌȠȣȡȖȩȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ įȚȠȡȓıȘ İʌȚșİȦȡȘĲȐȢ ȣĳ' ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȓĲȜȠȞ ȒșİȜİȞ
İțȐıĲȠĲİ ĮʌȠĳĮıȓıİȚ, ȦȢ țĮȚ İĲȑȡȠȣȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȢ, İĳ' ȩıȠȞ ȒșİȜİ țȡȓȞİȚ ĲȠȪĲȠȣȢ
ĮȞĮȖțĮȓȠȣȢ įȚȐ ĲȘȞ İĳĮȡµȠȖȒȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȃȩµȠȣ ȠȓĲȚȞİȢ șĮ ĲİȜȫıȚȞ ȣʌȩ ĲȘȞ
İʌȠʌĲİȓĮȞ țĮȚ ĲĮȢ įȚĮĲĮȖȐȢ ĲȠȣ ǹȞȦĲȑȡȠȣ ǼʌȚșİȦȡȘĲȠȪ ǼȡȖȠıĲĮıȓȦȞ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ǹıĳĮȜȓıİȦȞ.

ǼʌȚșİȦȡȘĲĮȓ,
İʌȚșİȦȡȒıİȚȢ.

(2) ǱʌĮȞĲİȢ ȠȚ įȚȠȡȚȗȩµİȞȠȚ İʌȚșİȦȡȘĲĮȓ țĮȚ ȜȠȚʌȠȓ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȓ įȣȞȐµİȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (1) ĮȞȦĲȑȡȦ įȑȠȞ ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıµȑȞȠȚ įȚ’ İȚįȚțȫȞ ĲĮȣĲȠĲȒĲȦȞ.
(3) ȅȚȠıįȒʌȠĲİ ǼʌȚșİȦȡȘĲȒȢ įȪȞĮĲĮȚ țĮș’ ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ İȪȜȠȖȠȞ ȤȡȩȞȠȞ ȞĮ İȚıȑȜșȘ İȚȢ
ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȟİȞȠįȠȤİȓȠȞ țĮȚ İʌȚșİȦȡȒıȘ țĮȚ İȟİĲȐıȘ ĲȠȪĲȠ Ȓ ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲµȒµĮ ĮȣĲȠȪ,
įȚȐ ȞĮ İȟĮțȡȚȕȫıȘ țĮĲȐ ʌȩıȠȞ ĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡȩȞĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ
įİȩȞĲȦȢ.
20. ǲțĮıĲȠȢ İȡȖȠįȩĲȘȢ Ȓ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĮȣĲȠȪ țĮȚ ȠȚ ȣʌ' ĮȣĲȠȪ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȚ įȑȠȞ
ȩʌȦȢ ʌĮȡȑȤȦıȚ ĲȠȚĮȪĲĮȢ įȚİȣțȠȜȪȞıİȚȢ İʌȚĲȡȑʌȠȣıĮȢ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠȞ ĲȠȚȠȪĲȦȞ ȕȚȕȜȓȦȞ țĮȚ
ĮȡȤİȓȦȞ ȦȢ ȒșİȜİȞ ĮʌĮȚĲȘșȒ ȣʌȩ ĲȘȢ ĲȡȓµİȡȠȣȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ Ȓ ȣĳ' ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ
ǼʌȚșİȦȡȘĲȠȪ.
21. -(1) ȅȚȠıįȒʌȠĲİ İȡȖȠįȩĲȘȢ ʌĮȡĮȕİȓ Ȓ ʌĮȡĮȜİȓȥİȚ ȞĮ ıȣµµȠȡĳȦșİȓ µİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ 7 țĮȚ 10 ĲȦȞ ʌĮȡȩȞĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠȢ ĮįȚțȒµĮĲȠȢ țĮȚ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮįȓțȘȢ ĲȠȣ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıİ ʌȠȚȞȒ ĳȣȜȐțȚıȘȢ µȑȤȡȚȢ İȞȩȢ ȑĲȠȣȢ Ȓ ıİ
ʌȡȩıĲȚµȠ µȑȤȡȚ įȪȠ ȤȚȜȚȐįİȢ ȜȓȡİȢ Ȓ țĮȚ ıĲȚȢ įȪȠ ʌȠȚȞȑȢ µĮȗȓ.

ǹįȚțȒµĮĲĮ țĮȚ
ʌȠȚȞȑȢ.

Ȁ.ǻ.Ȇ. 254/2002

(2) ȉȘȡȠȣµȑȞȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (1) ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ
ʌȡȩıȦʌȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ İıțİµµȑȞĮ ʌĮȡİµʌȠįȓȗİȚ ĲȘȞ ĲȡȚµİȡȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ Ȓ ȠȚȠȞįȒʌȠĲİ
ǼʌȚșİȦȡȘĲȒȞ țĮĲȐ ĲȘȞ İȞȐıțȘıȘ ĲȦȞ ȣʌȩ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ 18 țĮȚ 19,
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, ȤȠȡȘȖȠȣµȑȞȦȞ ıĮ ĮȣĲȠȪȢ İȟȠȣıȚȫȞ țĮȚ ȠȚȠıįȒʌȠĲİ İȡȖȠįȩĲȘȢ ʌĮȡĮȕİȓ Ȓ
ʌĮȡĮȜİȓȥİȚ ȞĮ ıȣµµȠȡĳȦșİȓ ʌȡȠȢ ȠȚĮȞįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘȞ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡȩȞĲȦȞ
ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ İȓȞĮȚ ȑȞȠȤȠȢ ĮįȚțȒµĮĲȠȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮįȓțȘȢ ĲȠȣ ȣʌȩțİȚĲĮȚ ıİ
ʌȠȚȞȒ ʌȡȠıĲȓµȠȣ µȑȤȡȚ ȤȓȜȚİȢ ȜȓȡİȢ.
22. ȉȘȡȠȣµȑȞȦȞ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (3) ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ 10, țĮȚ ĲȘȢ
İʌȚĳȣȜȐȟİȦȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ (5) ĲȠȣ ȀĮȞȠȞȚıµȠȪ 12 ĮȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ʌĮȡȩȞĲȦȞ
ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ ȣʌİȡȚıȤȪȠȣıȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ ʌİȡȓ ǼĲȘıȓȦȞ ǱįİȚȦȞ µİĲ' ǹʌȠȜĮȕȫȞ
ȃȩµȦȞ ĲȠȣ 1967 țĮȚ 2002 țĮȚ ĲȦȞ ʌİȡȓ ȉİȡµĮĲȚıµȠȪ ǹʌĮıȤȠȜȒıİȦȢ ȃȩµȦȞ ĲȠȣ 1967
țĮȚ 2002 İȞ ȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚ ıȣȖțȡȠȪıİȦȢ µİĲȐ ĲȠȪĲȦȞ.
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ȆİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ıȣȖțȡȠȪıİȦȢ ĲȦȞ
ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ µİĲȐ
ĲȚȞȫȞ ȃȩµȦȞ
8 ĲȠȣ 1967
25 ĲȠȣ 1968
23 ĲȠȣ 1969
26 ĲȠȣ 1970
34 ĲȠȣ 1972
66 ĲȠȣ 1972
5 ĲȠȣ 1973
85 ĲȠȣ 1979
55 ĲȠȣ 1980

65(ǿ) ĲȠȣ 1993
79(ǿ) ĲȠȣ 1996
26(ǿ) ĲȠȣ 1997
110(ǿ) ĲȠȣ 1999
165(ǿ) ĲȠȣ 2001
66(ǿ) ĲȠȣ 2002
72(ǿ) ĲȠȣ 2002
169(ǿ) ĲȠȣ 2002
24 ĲȠȣ 1967
17 ĲȠȣ 1968
67 ĲȠȣ 1972
6 ĲȠȣ 1973
18 ĲȠȣ 1977
92 ĲȠȣ 1979
54 ĲȠȣ 1980
167 ĲȠȣ 1987
18 ĲȠȣ 1990
203 ĲȠȣ 1990
52(ǿ) ĲȠȣ 1994
61(ǿ) ĲȠȣ 1994
26(ǿ) ĲȠȣ 2001
111(ǿ) ĲȠȣ 2001
70(ǿ) ĲȠȣ 2002
79(ǿ) ĲȠȣ 2002
159(ǿ) ĲȠȣ 2002
212(ǿ) ĲȠȣ 2002.

23. ǹȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌİȡȓ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ȃȑȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ǹʌĮıȤȩȜȘıȘ ȃȩµȠȢ,
ȣʌİȡȚıȤȪȠȣıȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡȩȞĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ ĲȦȞ ĮĳȠȡȦıȫȞ ĲȠȣȢ ʌĮȓįĮȢ
țĮȚ ȞİĮȡȐ ʌȡȩıȦʌĮ İȚȢ ĲĮȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ țĮș' ĮȢ ĮȚ ȣʌȩ ĲȠȣ ȦȢ İȓȡȘĲĮȚ ȃȩµȠȣ įȚĮĲȐȟİȚȢ
İȓȞĮȚ İȣȞȠȧțȫĲİȡĮȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡȩȞĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ.

ȅ Ȇİȡȓ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ
ĲȦȞ ȃȑȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
ǹʌĮıȤȩȜȘıȘ
ȃȩµȠȢ.
ȃ. 48(ǿ)/2001

24. -(1) ȅȚ ʌİȡȓ ȄİȞȠįȠȤİȓȦȞ (ǵȡȠȚ ȊʌȘȡİıȓĮȢ) ȀĮȞȠȞȚıµȠȓ ĲȠȣ 1965 țĮȚ 1966 įȚȐ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ ĮȞĮțĮȜȠȪȞĲĮȚ ȐȞİȣ İʌȘȡİĮıµȠȪ ʌĮȞĲȩȢ įȣȞȐµİȚ ĮȣĲȫȞ ȖİȞȠµȑȞȠȣ Ȓ µȘ
ȖİȞȠµȑȞȠȣ.

ǹȞȐțȜȘıȚȢ.
ǼʌȓıȘµȠȢ
ǼĳȘµİȡȓȢ
ȆĮȡȐȡĲȘµĮ ȉȡȓĲȠȞ:
11.2.1965
30.6.1966.

(2) Ǿ įȣȞȐµİȚ ĲȦȞ ʌȡȠȘȖȠȣµȑȞȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ ıȣıĲĮșİȓıĮ ǼʌȚĲȡȠʌȒ İȟĮțȠȜȠȣșİȓ ȞĮ
ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ȦȢ İȐȞ ĮȣĲȒ ıȣȞİıĲȒșȘ įȣȞȐµİȚ ĲȦȞ ʌĮȡȩȞĲȦȞ ȀĮȞȠȞȚıµȫȞ ȐȞİȣ
İʌȘȡİĮıµȠȪ ʌĮȞĲȩȢ įȚ’ ĮʌȠĳȐıİȦȢ ĮȣĲȒȢ ȖİȞȠµȑȞȠȣ Ȓ µȘ ȖİȞȠµȑȞȠȣ.
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ȆǿȃǹȄ
ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀȅȃ ǺǿǺȁǿǹȇǿȅȃ ǼȇīȅǻȅȉȅȊȂǼȃȅȊ
ǼǿȈ ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹ
ǹȪȟȦȞ ǹȡȚșµȩȢ ........
ȈİȜȓȢ ........
ȆȡȠĲȠȪ ʌȡȠȕȒĲİ İȚȢ ĲȘȞ ıȣµʌȜȒȡȦıȚȞ Ȓ ȤȡȘıȚµȠʌȠȓȘıȚȞ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ǺȚȕȜȚĮȡȓȠȣ
ʌĮȡĮțĮȜİȓıșİ ȩʌȦȢ ıȣµȕȠȣȜİȣșȒĲİ ĲȐȢ ȠįȘȖȓĮȢ ĲȦȞ ıİȜȓįȦȞ .....................................
ȈİȜȓȢ ........
ǾµİȡȠµȘȞȓĮ İțįȩıİȦȢ ǺȚȕȜȚĮȡȓȠȣ
ȉȠ ʌĮȡȩȞ ǼʌĮȖȖİȜµĮĲȚțȩȞ ǺȚȕȜȚȐȡȚȠȞ İȟİįȩșȘ ĲȘȞ .............................................................
ȩĲĮȞ Ƞ țȐĲȠȤȠȢ ĮȣĲȠȪ İȣȡȓıțİĲȠ İȞ ĲȘ ȣʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ ȟİȞȠįȠȤİȓȠȣ ..........................................
............................. İȞ .................................................................
ȊʌȠȖȡĮĳȒ ȀĮĲȩȤȠȣ
........................................
ȊʌȠȖȡĮĳȒ ȆȡȠȑįȡȠȣ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ
........................................
ȈİȜȓȢ ........
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ǹȡ. ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲȠȢ ................................
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ȄǼȃȅǻȅȋǼǿǹ ......................................................................................
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.............................................................
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ȀǹȉǹīȇǹĭǾ Ǽȉȍȃ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ Ȇȇȅ ȉǾȈ ǼȀǻȅȈǼȍȈ ȉȅȊ ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀȅȊ
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ǵȞȠµĮ
İʌȚȤİȚȡȒıİȦȢ
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ǾµİȡȠµȘȞȓĮ
ĲȐȟȚȢ İȚȢ ĲȘȞ
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İʌȚȤİȚȡȒıİȦȢ

ǾµİȡȠµȘȞȓĮ
ʌȡȠıȜȒȥİȦȢ

ǾµİȡȠµȘȞȓĮ
ĮʌȠȤȦȡȒıİȦȢ

ȂȚıșȩȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ĮʌȠȤȫȡȘıȚȞ

ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ǻȚİȣșȣȞĲȠȪ ĲȠȣ
ȟİȞȠįȠȤİȓȠȣ

ȈİȜȓȢ ........
ȆȡȠıȩȞĲĮ ȐȜȜȘȢ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
1.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων ΠΑΣΥΞΕ, Η ΕΞΕΚ ΣΤΕΚ και οι
Συντεχνίες διαπίστωσαν ότι οι από πολλών ετών υφιστάμενες μεταξύ
τους εργατικές σχέσεις είναι αρκετά ικανοποιητικές και λειτούργησαν
ομαλά.

2.

Τα δύο Μέρη, στην επιθυμία τους να διατηρήσουν και ολοκληρώσουν
τις υφιστάμενες καλές σχέσεις και συνεργασία, συμφωνούν τα ακόλουθα:

(α)

Αναγνωρίζεται από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων ο θεσμός των
Τοπικών Συντεχνιακών Επιτροπών στα ξενοδοχεία εκείνα όπου οργανωμένοι υπάλληλοι επιθυμούν τούτο και γίνεται σύσταση όπως λειτουργήσουν τέτοιες Επιτροπές.
Οι Συντεχνίες θα γνωστοποιούν έγγραφα προς τη Διεύθυνση εκάστου
ξενοδοχείου τα ονόματα των υπαλλήλων τους που έχουν εκλεγεί στις
Τοπικές Επιτροπές.
Οι Τοπικές αυτές Επιτροπές οι οποίες στις επαφές τους με τη Διεύθυνση
κάθε ξενοδοχείου θα εκπροσωπούνται από ένα υπεύθυνο Τοπικό Επίτροπο από κάθε Συντεχνία, θα είναι ο "σύνδεσμος" μεταξύ του προσωπικού και της Διεύθυνσης και θα βοηθούν στη ρύθμιση των σχέσεων
Διεύθυνσης και Προσωπικού.
Νοείται βέβαια ότι οι δραστηριότητες οποιουδήποτε μέλους Τοπικής
Επιτροπής θα λαμβάνουν χώρα κατά τις μη εργάσιμες ώρες και δεν θα
εμποδίζουν την κανονική διεξαγωγή της εργασίας του.

(β)

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων συμφώνησε όπως όλα τα μέλη
του διευκολύνουν, όπου τούτο είναι δυνατό, την πραγματοποίηση τοπικών γενικών συνελεύσεων των υπαλλήλων σε κάθε ξενοδοχείο (όχι
πέραν των δύο ετήσια) εφόσον οι Συντεχνίες θα εξασφάλιζαν εκ των
προτέρων την έγκριση της Διεύθυνσης του ξενοδοχείου σχετικά με το
χώρο και το χρόνο όπου θα λάβει χώρα η τέτοια γενική συνέλευση.
Στις συνελεύσεις αυτές θα μπορούν να προσέρχονται οι υπάλληλοι οι
οποίοι δεν έχουν υπηρεσία κατά την ώρα της συνέλευσης.
Στις Τοπικές Συνελεύσεις θα μπορεί να παρευρίσκεται εκπρόσωπος της
Διεύθυνσης του Ξενοδοχείου, αν αυτό θεωρείται αναγκαίο.

(γ)

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων αποδέχεται όπως όλα τα μέλη
του παρέχουν στους συντεχνιακούς εκπροσώπους διευκολύνσεις όταν
αυτοί επισκέπτονται τα ξενοδοχεία. Νοείται βέβαια ότι κατά τις επισκέ56

ψεις τους αυτές οι συντεχνιακοί εκπρόσωποι θα γνωστοποιούν τούτο
προς την Διεύθυνση του ξενοδοχείου.
(δ)

Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων αποδέχεται όπως όλα τα μέλη του εξυπηρετούν τις Συντεχνίες στην είσπραξη των συνδρομών ή εισφορών των
μελών τους προς τις Οργανώσεις, όπως προνοείται στη Συλλογική Σύμβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΑΛΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ-ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ
1.

Ο Παγκύπριος Σύνδεσος Ξενοδόχων ΠΑΣΥΞΕ ΚΑΙ Η ΕΞΕΚ ΣΤΕΚ από τη
μια, και οι Συντεχνίες Ξενοδοχειακών Υπαλλήλων ΣΕΚ και ΠΕΟ από την
άλλη, έχοντας υπόψη τις ανωμαλίες που αναφύονται κατά καιρούς στα
διάφορα ξενοδοχεία και στην επιθυμία τους όπως διατηρήσουν αρμονικές σχέσεις πάντοτε μεταξύ εργοδοσίας και εργοδοτουμένων, ύστερα
από πολλές επαφές και συσκέψεις, κατέληξαν στην ομόφωνη απόφαση
για εγκαθίδρυση μιας μόνιμης μικτής Επιτροπής προς μελέτη εξ᾽ υπαρχής
των προβλημάτων που απασχολούν τις δύο πλευρές καθώς και εκείνων
που αναφύονται κατά καιρούς.

2.

Η Επιτροπή αυτή θα απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων και των Γενικών Γραμματέων των Συντεχνιών Ξενοδοχοϋπαλλήλων και θα είναι σώμα καλών υπηρεσιών.

3.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει μια φορά το μήνα τακτικά και έκτακτα όταν
υπάρχει πρόβλημα προς έρευνα ή όταν το ζητήσει μέλος της Επιτροπής.

4.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα λαμβάνουν χώρα στα Γραφεία του
Συνδέσμου Ξενοδόχων εκτός αν ζητηθεί διαφορετικά.

5.

Η Επιτροπή θα συντάσσει κανονισμούς οι οποίοι θα διέπουν την αξιολόγηση των υπαλλήλων, τα καθήκοντά τους, τη συμπεριφορά και πειθαρχία τους.

6.

Η Επιτροπή θα διατηρεί μητρώο υπαλλήλων στο οποίο θα αναγράφεται
το όνομα του υπαλλήλου, το επάγγελμα το οποίο εξασκεί, η τάξη του,
η μισθοδοσία του, τα έτη υπηρεσίας του, το ξενοδοχείο στο οποίο απασχολείται και παρατηρήσεις.

7.

Στο μητρώο αυτό θα φαίνονται οι απολύσεις και μετακινήσεις υπαλλήλων
οι οποίες περιέχονται σε γνώση της Επιτροπής και οι οποίες θα πρέπει
να είναι δικαιολογημένες και από τις δύο πλευρές.

8.

Η Επιτροπή θα λαμβάνει γνώση για τις ανάγκες των ξενοδοχείων σε
ανθρώπινο δυναμικό καθώς και του διαθέσιμου προς επάνδρωση των
ξενοδοχείων υπαλληλικού προσωπικού, το οποίο προέρχεται από Ξενοδοχειακές Σχολές και θα προβαίνει στη λήψη αποφάσεων για τοποθέτηση και ικανοποίηση και των δυο πλευρών.
Εξάλλου οι ξενοδόχοι θα πληροφορούν έγκαιρα την Επιτροπή για τις
ανάγκες τους σε προσωπικό, οι Συντεχνίες δε θα ενημερώνουν την Επιτροπή για το διαθέσιμο προσωπικό το οποίο και θα τοποθετείται κατόπιν
συνεννόησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6

Ȁ¨ǿȀǹȈ ǼȇīǹȈǿǹȀȃ ȈȋǼȈǼȃ
ȂǼȇȅȈ ǿ – ȅȊȈǿǹȈȉǿȀǼȈ ȆȇȅȃȅǿǼȈ
ǹ. ȉȠ ¨ȚțĮȓȦµĮ ĲȘȢ ȅȡȖȐȞȦıȘȢ
ȅȚ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ ĲȠ įȚțĮȓȦµĮ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȫȞ țĮȚ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ
ȩʌȦȢ ȠȡȖĮȞȫȞȠȞĲĮȚ İȜİȪșİȡĮ ıİ ȠȡȖĮȞȫıİȚȢ ĲȘȢ ʌȡȠĲȓµȘıȘȢ ĲȠȣȢ, ȤȦȡȓȢ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌĮȡȑµȕĮıȘ Ȓ șȣµĮĲȠʌȠȓȘıȘ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȜİȣȡȐ.

Ǻ.

ȈȣȜȜȠȖȚțȑȢ

¨ȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıİȚȢ,

ȈȣȜȜȠȖȚțȑȢ

ȈȣµȕȐıİȚȢ

țĮȚ

ȀȠȚȞȑȢ ȈȣȞİȞȞȠȒıİȚȢ
ǹȞĮȖȞȦȡȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ İȜİȪșİȡİȢ ıȣȜȜȠȖȚțȑȢ įȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıİȚȢ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȠȞ ȕĮıȚțȩ
ĲȡȩʌȠ țĮșȠȡȚıµȠȪ ĲȦȞ ȩȡȦȞ İȡȖȠįȩĲȘıȘȢ țĮȚ ĮʌȠȜĮȕȫȞ țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ ȠȚ
įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ ĮȞĮȜĮµȕȐȞȠȣȞ ȩʌȦȢ:
1. ǼȞșĮȡȡȪȞȠȣȞ ĲȚȢ ıȣȜȜȠȖȚțȑȢ įȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ țȠȚȞȑȢ ıȣȞİȞȞȠȒıİȚȢ.
2. ¨ȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪȠȞĲĮȚ µİ ʌȞİȪµĮ țĮȜȒȢ ʌȓıĲȘȢ țĮȚ ĮȜȜȘȜȠțĮĲĮȞȩȘıȘȢ ȑȤȠȞĲĮȢ
ȣʌȩȥȘ ĲȚȢ İʌȚțȡĮĲȠȪıİȢ ĮȡȤȑȢ țĮȚ șȑıµȚĮ ȕȚȠµȘȤĮȞȚțȫȞ ıȤȑıİȦȞ, ĲȠ įȘµȩıȚȠ
ıȣµĳȑȡȠȞ, ĲĮ ıȣȞȒșȘ țȡȚĲȒȡȚĮ ʌȐȞȦ ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ȕĮıȓȗİĲĮȚ Ƞ țĮșȠȡȚıµȩȢ ĲȦȞ
µȚıșȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ȩȡȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ µʌȠȡİȓ ȞĮ
ıȣµĳȦȞȘșȠȪȞ µİĲĮȟȪ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ʌȜİȣȡȫȞ ĲȘȢ ȠȚțȠȞȠµȓĮȢ ıİ
ıȤȑıȘ µİ µȚĮ ʌȠȜȚĲȚțȒ µȚıșȫȞ țĮȚ ĲȚµȫȞ.
3. ȉȘȡȠȪȞ ʌȚıĲȐ ĲȚȢ ıȣȜȜȠȖȚțȑȢ ıȣµȕȐıİȚȢ ʌȠȣ ıȣȞȠµȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ µİĲȐ Įʌȩ
ıȣȜȜȠȖȚțȑȢ įȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıİȚȢ.
4. ȀĮĲȐ ĲȘ ıȪȞĮȥȘ Ȓ ĮȞĮȞȑȦıȘ ıȣȜȜȠȖȚțȫȞ ıȣµȕȐıİȦȞ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ĲȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠȞȠİȓĲĮȚ ıĲȠ ȂȑȡȠȢ ǿǿ ǹ.
5. ¨İȞ ʌȡȠȕĮȓȞȠȞ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌİȡȖȓĮ Ȓ ĮȞĲĮʌİȡȖȓĮ ȖȚĮ įȚĮĳȠȡȐ
įȚțĮȚȦµȐĲȦȞ, ȩʌȦȢ Ƞ ȩȡȠȢ ĮȣĲȩȢ İȡµȘȞİȪİĲĮȚ ıĲȠ ȂȑȡȠȢ ǿǿ Ǻ.
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6. ǻİįȠµȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠȚ ĮȞİʌȓıȘµİȢ ĮʌİȡȖȓİȢ İȓȞĮȚ țĮĲĮįȚțĮıĲȑİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ
ȣĳȚıĲȐµİȞȘȢ ıȣȜȜȠȖȚțȒȢ ıȪµȕĮıȘȢ, Ș İȞįȚĮĳİȡȩµİȞȘ ȅµȠıʌȠȞįȓĮ/ȈȣȞĲİȤȞȓĮ
șĮ ȜĮµȕȐȞİȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȘȢ µȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲİȡµĮĲȚıµȩ ĲȘȢ
ĮʌİȡȖȓĮȢ.
7. ǻİįȠµȑȞȠȣ ȩĲȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İȞȑȡȖİȚĮ İȡȖȠįȩĲȘ ʌȠȣ ʌĮȡĮȕȚȐȗİȚ ȚıȤȪȠȣıĮ
ıȣȜȜȠȖȚțȒ ıȪµȕĮıȘ İȓȞĮȚ țĮĲĮįȚțĮıĲȑĮ, Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩµİȞȠȢ ȈȪȞįİıµȠȢ șĮ
ȜĮµȕȐȞİȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȠȣ µȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıȪµȕĮıȘȢ.

ī. ĬȑµĮĲĮ ȈȣȜȜȠȖȚțȫȞ ǻȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıİȦȞ, ȀȠȚȞȫȞ ȈȣȞİȞȞȠȒıİȦȞ
țĮȚ ȆȡȠȞȠµȓȦȞ ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ
1. ȈȪµĳȦȞĮ µİ ĲȚȢ ȖİȞȚțȐ ĮʌȠįİțĲȑȢ ĮȡȤȑȢ țĮȚ șȑıµȚĮ İȡȖĮıȚĮțȫȞ ıȤȑıİȦȞ,
ĮȞĮȖȞȦȡȓȗİĲĮȚ Ș ȪʌĮȡȟȘ șİµȐĲȦȞ ʌȠȣ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ įȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıȚµĮ, ȐȜȜȦȞ ʌȠȣ
șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȦȢ șȑµĮĲĮ țȠȚȞȫȞ ıȣȞİȞȞȠȒıİȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ʌȠȣ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȦȢ
ʌȡȠȞȩµȚĮ ĲȘȢ įȚİȪșȣȞıȘȢ.

ǹȣĲȐ įİȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡȩȞĲĮ ȀȫįȚțĮ,

İȞĲȠȪĲȠȚȢ șĮ ȒĲĮȞ İʌȚșȣµȘĲȩ ĮȣĲȐ ȞĮ țĮĲȠȞȠµȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ µȑĲȡȠ ĲȠȣ įȣȞĮĲȠȪ,
ıĲȚȢ ıȣȜȜȠȖȚțȑȢ ıȣµȕȐıİȚȢ.
2. ǲıĲȦ țĮȚ ĮȞ ȑȞĮ șȑµĮ įİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ șȑµĮ țȠȚȞȫȞ ıȣȞİȞȞȠȒıİȦȞ ıĲȘȞ
ȣĳȚıĲȐµİȞȘ ıȣȜȜȠȖȚțȒ ıȪµȕĮıȘ, İĳȩıȠȞ Ș ıȣȞĲİȤȞȓĮ Ȓ ȠȚ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȚ
ȚıȤȣȡȓȗȠȞĲĮȚ ȩĲȚ Ș ĮʌȩĳĮıȘ ʌȠȣ ȜȒĳșȘțİ ıĲȠ İȞ ȜȩȖȦ șȑµĮ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ İʌȘȡİȐȗİȚ
įȣıµİȞȫȢ ĲȠȣȢ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȣȢ Ȓ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȑȤİȚ ĮȞĲȓțĲȣʌȠ ıĲȚȢ µİĲȑʌİȚĲĮ
ıȤȑıİȚȢ µİ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȠĳİȓȜİȚ ȩʌȦȢ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ țȠȚȞȑȢ
ıȣȞİȞȞȠȒıİȚȢ µİ ĲȘȞ ıȣȞĲİȤȞȓĮ Ȓ ĲȠȣȢ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣȢ. ȃȠİȓĲĮȚ ȩµȦȢ ȩĲȚ ıĲȚȢ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ șİµȐĲȦȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȦȢ ʌȡȠȞȩµȚȠ ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ, Ƞ
İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ įȚțĮȓȦµĮ ȞĮ İȞİȡȖİȓ ȤȦȡȓȢ ȠʌȠȚĮȞįȒʌȠĲİ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ µİ ĲȘȞ
ıȣȞĲİȤȞȓĮ Ȓ ĲȠȣȢ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȣȢ ĲȠȣ.
3. (Į) Ǽʌȓ șİµȐĲȦȞ țȠȚȞȫȞ ıȣȞİȞȞȠȒıİȦȞ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ȑȤİȚ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ.
ǹȞĮȖȞȦȡȓȗİĲĮȚ ȩµȦȢ Ș ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ ȩʌȦȢ įȓįİȚ ĲȘ įȑȠȣıĮ
ʌȡȠıȠȤȒ ıĲȚȢ ĮʌȩȥİȚȢ ĲȘȢ ıȣȞĲİȤȞȓĮȢ Ȓ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ ȖȚĮ șȑµĮ ʌȠȣ
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ĮȞȐȖİĲĮȚ ıĲȠȞ ĲȠµȑĮ ĲȦȞ țȠȚȞȫȞ ıȣȞİȞȞȠȒıİȦȞ țĮȚ ȩʌȦȢ įȚțĮȚȠȜȠȖİȓ ĲȣȤȩȞ
ĮȡȞȘĲȚțȒ ĮʌȐȞĲȘıȘ ĲȠȣ.
(ȕ) ǱȞİȣ İʌȘȡİĮıµȠȪ ĲȠȣ įȚțĮȚȫµĮĲȠȢ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ ȞĮ ȜĮµȕȐȞİȚ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ
ĮʌȩĳĮıȘ İʌȓ șİµȐĲȦȞ țȠȚȞȫȞ ıȣȞİȞȞȠȒıİȦȞ ȠȚ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ įȪȞĮȞĲĮȚ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮĳȦȞȓĮȢ ȞĮ ȗȘĲȒıȠȣȞ ĲȘ ıȣµȕȠȣȜȒ țĮȚ ȕȠȒșİȚĮ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ
ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ǹıĳĮȜȓıİȦȞ.
(Ȗ) ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ȠȪĲİ Ș ıȣȞĲİȤȞȓĮ, ȠȪĲİ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ șĮ µʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țȘȡȪȟȠȣȞ
ĲİȜȚțȐ ĮʌİȡȖȓĮ Ȓ ĮȞĲĮʌİȡȖȓĮ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ İʌȑȜșİȚ ıȣµĳȦȞȓĮ ȖȚĮ
șȑµĮĲĮ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓµİȞȠ țȠȚȞȫȞ ıȣȞİȞȞȠȒıİȦȞ.

ǻ.

ǹȞĮțȠȚȞȫıİȚȢ

1. ȆȡȠĲȠȪ ȖȓȞİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȞĮțȠȓȞȦıȘ ıĲȠȞ ĲȪʌȠ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ıȣȜȜȠȖȚțȫȞ
įȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıİȦȞ Ȓ ıȣȗȘĲȒıİȦȞ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ įȚĮĳȠȡȐȢ, ĮȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ, ĮȣĲȒ
șĮ ıȣµĳȦȞİȓĲĮȚ țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ.
2. ȉȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ǹıĳĮȜȓıİȦȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ
ĮȞĮțȠȓȞȦıȘ ıȤİĲȚțȒ µİ įȚĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ µİıȠȜĮȕİȓ, ĮȞ ĮȣĲȒ Ș įȚĮĳȠȡȐ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ İȞįȚĮĳȑȡȠȞ ıĲȠ țȠȚȞȩ. Ǿ ĮȞĮțȠȓȞȦıȘ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ șĮ İȓȞĮȚ
ĮȞĲȚțİȚµİȞȚțȒ țĮȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȒȢ ĳȪıİȦȢ, țĮȚ ĮȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ, șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ
µİĲȐ Įʌȩ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ µİ ĲȚȢ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ. ȆĮȡȩȜĮ ĮȣĲȐ, Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ
țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ǹıĳĮȜȓıİȦȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıİ įȘµȩıȚĮ ĮȞĮțȠȓȞȦıȘ ȤȦȡȓȢ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ, İȐȞ Ș įȚĮĳȠȡȐ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȠ įȘµȩıȚȠ ıȣµĳȑȡȠȞ.
3. ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ȠȚ ʌȡȩȞȠȚİȢ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ įİȞ İµʌȠįȓȗȠȣȞ ĲȚȢ įȪȠ
ʌȜİȣȡȑȢ ȞĮ ʌȡȠȕĮȓȞȠȣȞ ıİ įȘµȠıȚİȪıİȚȢ ȖȚĮ İțȜĮǸțİȣıȘ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĮȚĲȘµȐĲȦȞ
ĲȠȣȢ Ȓ ĲȘȢ İʌȓıȘµȘȢ șȑıȘȢ ĲȠȣȢ, İĳȩıȠȞ ȠȚ įȘµȠıȚİȪıİȚȢ ĮȣĲȑȢ įİȞ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ
ıĲȚȢ ıȣȗȘĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ıȣȖțİțȡȚµȑȞİȢ įȚĮʌȡĮȖµĮĲİȣĲȚțȑȢ ıȣıțȑȥİȚȢ.
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Ǽ. ǻȚİșȞİȓȢ ȈȣµȕȐıİȚȢ & ȈȣıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ ǻȚİșȞȠȪȢ ȅȡȖȐȞȦıȘȢ
ǼȡȖĮıȓĮȢ
ǼʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ Ș ʌȚıĲȒ ıȣµµȩȡĳȦıȘ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ǻȚİșȞİȓȢ ȈȪµȕĮıȘȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ, ĲȚȢ
ȠʌȠȓİȢ ȑȤİȚ țȣȡȫıİȚ Ș ȀȣʌȡȚĮțȒ ǻȘµȠțȡĮĲȓĮ. ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȚȢ ȈȣıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ
ȣȚȠșİĲȒıİȚ Ș ȀȪʌȡȠȢ, įȘȜȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ țĮȚ ĲĮ įȪȠ µȑȡȘ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜȠȣȞ țȐșİ
ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȞĮ ıȣµµȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ ĮȣĲȑȢ țĮĲȐ ĲȠ µȑȖȚıĲȠ įȣȞĮĲȩ.

ȂǼȇȅȈ ǿǿ –ǻǿǹǻǿȀǹȈȉǿȀǼȈ ȆȇȅȃȅǿǼȈ
ǹ. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ǼʌȓȜȣıȘȢ ǻȚĮĳȠȡȫȞ ȈȣµĳİȡȩȞĲȦȞ.
«ǻȚĮĳȠȡȐ ȈȣµĳİȡȩȞĲȦȞ» ıȘµĮȓȞİȚ įȚĮĳȠȡȐ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮʌȡĮȖµȐĲİȣıȘ
ıȣȜȜȠȖȚțȒȢ ıȪµȕĮıȘȢ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ, Ȓ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȞĮȞȑȦıȘ ȣĳȚıĲĮµȑȞȘȢ
ıȣȜȜȠȖȚțȒȢ ıȪµȕĮıȘȢ Ȓ ȖİȞȚțȐ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮʌȡĮȖµȐĲİȣıȘ ȞȑȠȣ ĮȚĲȒµĮĲȠȢ.

1. ǹʌ’ İȣșİȓĮȢ ǻȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıİȚȢ
(Į) ȊʌȠȕȠȜȒ ĮȚĲȘµȐĲȦȞ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ
Ǿ

ĮȞĮȖȞȦȡȚıµȑȞȘ

ıȣȞĲİȤȞȓĮ

Ȓ

ıȣȞĲİȤȞȓİȢ

İȞĲȩȢ

ĲȘȢ

İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ

ĲȦȞ

İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ µʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞ ĮȚĲȒµĮĲĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ȖȡĮʌĲȫȢ, µİ
ıțȠʌȩ ĲȘ ıȪȞĮȥȘ ıȣȜȜȠȖȚțȒȢ ıȪµȕĮıȘȢ ʌȠȣ ȞĮ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ĲȐȟȘ ĲȦȞ
İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌȠȪȞ, ʌȠȣ ȞĮ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲĮ ȣʌȠȕĮȜȜȩµİȞĮ ĮȚĲȒµĮĲĮ,
ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȐȜȜȠȣȢ ȩȡȠȣȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ ȒįȘ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȚȤİȓȡȘıȘ. ȅ
İȡȖȠįȩĲȘȢ İȓȞĮȚ ȣʌȩȤȡİȠȢ ȞĮ ĮȡȤȓıİȚ ıȣȜȜȠȖȚțȑȢ įȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıİȚȢ µİ ĲȘȞ
İȞįȚĮĳİȡȩµİȞȘ ıȣȞĲİȤȞȓĮ Ȓ ĲȚȢ İȞįȚĮĳİȡȩµİȞİȢ ıȣȞĲİȤȞȓİȢ, İʌȓ ĲȦȞ ĮȚĲȘµȐĲȦȞ, İȞĲȩȢ
ʌİȡȚȩįȠȣ ȩȤȚ µİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȦȞ ĲȡȚȫȞ İȕįȠµȐįȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȜȒȥȘ ĲȠȣȢ, Ȓ İȞĲȩȢ
ʌİȡȚȩįȠȣ İȞȩȢ µȘȞȩȢ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲĮ ĮȚĲȒµĮĲĮ ĮĳȠȡȠȪȞ ʌĮȖțȪʌȡȚĮȢ
țȜȓµĮțĮȢ ȠȡȖĮȞȚıµȠȪȢ, İʌĮȖȖİȜµĮĲȚțȠȪȢ ıȣȞįȑıµȠȣȢ țĮȚ ȘµȚțȡĮĲȚțȠȪȢ ȠȡȖĮȞȚıµȠȪȢ
țĮȚ İĳȩıȠȞ İȞ ĲȦ µİĲĮȟȪ Ș ıȣȞĲİȤȞȓĮ ȑȤİȚ ĮȚĲȚȠȜȠȖȒıİȚ ĲĮ ĮȚĲȒµĮĲĮ ĲȘȢ ȖȡĮʌĲȫȢ,
ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣµȑȞȦȢ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ įȫıİȚ ȜȠȖȚțȒ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ ʌȡȠȢ ĲȚȢ
ıȣȞĲİȤȞȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩșİıȘ ĲȠȣ ȞĮ ĮȡȤȓıİȚ ĲȚȢ ȣʌȩ ĮȞĮĳȠȡȐ įȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıİȚȢ.
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(ȕ) ȊʌȠȕȠȜȒ ĮȚĲȘµȐĲȦȞ ȖȚĮ ĮȞĮȞȑȦıȘ ıȪµȕĮıȘȢ.
(Ț) ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣĳȚıĲȐµİȞȘȢ ıȣȜȜȠȖȚțȒȢ ıȪµȕĮıȘȢ Ș ʌȜİȣȡȐ ʌȠȣ İʌȚșȣµİȓ ȞĮ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ Ș ıȪµȕĮıȘ șĮ įȓįİȚ ıĲȘȞ ȐȜȜȘ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠ įȪȠ µȒȞİȢ
ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ ʌȡȚȞ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȘȢ ıȪµȕĮıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩșİıȘ ĲȘȢ, ıȣȞȠįİȣȩµİȞȘ
µİ țĮĲȐȜȠȖȠ ĮȚĲȘµȐĲȦȞ țĮȚ Ȓ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞ İțĲȩȢ İȐȞ ȖȚĮ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ µȚțȡȒȢ
įȣȞĮµȚțȩĲȘĲĮȢ ıȣµĳȦȞȘșİȓ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ıĲȘ ıȪµȕĮıȘ.
(ȚȚ) īİȞȚțȐ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĮȞȑȦıȘȢ ıȣȜȜȠȖȚțȫȞ ıȣµȕȐıİȦȞ, țĮȚ İĳȩıȠȞ țĮȚ ȠȚ įȪȠ
ʌȜİȣȡȑȢ ıȣµĳȦȞȠȪȞ, įİȞ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ Ș ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȦȞ ĮȚĲȘµȐĲȦȞ įȪȠ µȒȞİȢ
ʌȡȚȞ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȘȢ ıȪµȕĮıȘȢ ȞȠȠȣµȑȞȠȣ ȩĲȚ Ș İȞ ȜȩȖȦ ʌȡȩșİıȘ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȒșȘțİ
ȖȡĮʌĲȫȢ țĮȚ ĲĮ ĮȚĲȒµĮĲĮ ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ ʌȡȚȞ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȘȢ ıȪµȕĮıȘȢ. ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ
ıİ ĲȑĲȠȚİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ Ș ıȪµȕĮıȘ ʌȠȣ ĲȡȠʌȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ ıİ ȤȡȩȞȠ
ĲȩıȠ, ȩıȠ ȒĲĮȞ Ș țĮșȣıĲȑȡȘıȘ ʌȠȣ ıȘµİȚȫșȘțİ ıĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȦȞ ĮȚĲȘµȐĲȦȞ,
İțĲȩȢ İȐȞ Ș İȞ ȜȩȖȦ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ 15 µȑȡİȢ.
(ȚȚȚ) ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ İȐȞ Ș ʌȜİȣȡȐ ʌȠȣ İʌȚșȣµİȓ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ıȪµȕĮıȘȢ įİȞ įȫıİȚ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ ıĲȘȞ ȐȜȜȘ ʌȜİȣȡȐ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȞ įȓµȘȞȘȢ
ʌİȡȚȩįȠȣ ʌȡȠ ĲȘȢ ȜȒȟȘȢ ĲȘȢ ȈȪµȕĮıȘȢ, ȩʌȦȢ ĮȞĮĳȑȡİȚ Ș ȆĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 1 (ȕ), Ș
ıȪµȕĮıȘ İȟĮțȠȜȠȣșİȓ ȞĮ ʌĮȡĮµȑȞİȚ ıİ ȚıȤȪ ȖȚĮ ĮțȩµȘ ȑȞĮ ȤȡȩȞȠ.

2. ȂİıȠȜȐȕȘıȘ
(Į). ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘ ıȪȞĮȥȘ ıȣȜȜȠȖȚțȒȢ ıȪµȕĮıȘȢ ȖȚĮ
ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ țĮȚ İĳȩıȠȞ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ İȟĮȞĲȜȒșȘțĮȞ ȩȜĮ ĲĮ ʌİȡȚșȫȡȚĮ
įȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıİȦȞ, țĮȚ ȠȚ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ µĮȗȓ Ȓ țĮȚ ȟİȤȦȡȚıĲȐ µʌȠȡȠȪȞ µİĲȐ ĲȘȞ
ʌĮȡȑȜİȣıȘ ȜȠȖȚțȠȪ ȤȡȠȞȚțȠȪ įȚĮıĲȒµĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȦȞ įȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıİȦȞ,
ȩȤȚ µȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ ȑȟȚ İȕįȠµȐįȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȘµİȡȠµȘȞȓĮ ʌȠȣ ȜȒĳșȘțĮȞ ĲĮ ĮȚĲȒµĮĲĮ
Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ĲȡȚȫȞ µȘȞȫȞ, İțĲȩȢ İȐȞ ȠȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ
įȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıİȚȢ ıȣȞİȤȓıĲȘțĮȞ µİ țĮȜȒ ʌȓıĲȘ ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ĮȣĲȒȢ, ȞĮ
ʌĮȡĮʌȑµȥȠȣȞ ĲȘ įȚĮĳȠȡȐ ıĲȠȞ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ĲȠȣ ȉµȒµĮĲȠȢ ǼȡȖĮıȚĮțȫȞ ȈȤȑıİȦȞ Ȓ ĲȠȞ
ǼʌĮȡȤȚĮțȩ ȁİȚĲȠȣȡȖȩ ǼȡȖĮıȚĮțȫȞ ȈȤȑıİȦȞ (șĮ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ «ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ») ȖȚĮ
µİıȠȜȐȕȘıȘ.
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(ȕ). ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıİȦȞ ȖȚĮ ĮȞĮȞȑȦıȘ ıȣȜȜȠȖȚțȒȢ ıȪµȕĮıȘȢ, Ș
įȚĮĳȠȡȐ įİȞ șĮ ʌĮȡĮʌȑµʌİĲĮȚ ıĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȖȚĮ µİıȠȜȐȕȘıȘ ʌȡȚȞ ȞĮ ʌİȡȐıȠȣȞ 21
µȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȘȢ ȣĳȚıĲȐµİȞȘȢ ıȣȜȜȠȖȚțȒȢ ıȪµȕĮıȘȢ. ȆĮȡȩȜĮ ĮȣĲȐ, țĮµȓĮ
įȚĮĳȠȡȐ ıİ ıȤȑıȘ µİ ĲȘȞ ĮȞĮȞȑȦıȘ ȣĳȚıĲȐµİȞȘȢ ıȪµȕĮıȘȢ, įİȞ șĮ ʌĮȡĮʌȑµʌİĲĮȚ
ıĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ µİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ įȪȠ µȘȞȫȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȘȢ ıȪµȕĮıȘȢ, İțĲȩȢ İȐȞ
ȠȚ įȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıİȚȢ ȖȓȞȠȞĲĮȞ ȤȦȡȓȢ ȤȡȠȞȠĲȡȚȕȒ țĮȚ ıȣȞİȤȓıĲȘțĮȞ µİ țĮȜȒ ʌȓıĲȘ
ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ĮȣĲȒȢ.
(Ȗ). ȆĮȡĮʌȠµʌȒ įȚĮĳȠȡȐȢ ıİ µİıȠȜȐȕȘıȘ Įʌȩ ĲȘȞ µȚĮ ʌȜİȣȡȐ įȣȞȐµİȚ ĲȦȞ
ȣʌȠʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ (Į) țĮȚ (ȕ) ʌȚȠ ʌȐȞȦ, İȟȣʌĮțȠȪİȚ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ĲȘȢ ȐȜȜȘȢ ʌȜİȣȡȐȢ ȞĮ
ĮʌȠįİȤșİȓ ĲȘ µİıȠȜȐȕȘıȘ.
(į). ȉȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ µʌȠȡİȓ ȞĮ µİıȠȜĮȕȒıİȚ ıİ įȚĮĳȠȡȐ, ĮȞ ĲȠ țȡȓȞİȚ ıțȩʌȚµȠ, ȑıĲȦ
țĮȚ ĮȞ ĮȣĲȩ įİȞ ȗȘĲȘșİȓ. Ȉİ ĲȑĲȠȚĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, İȐȞ Ș µȚĮ ʌȜİȣȡȐ ĮʌȠįİțĲİȓ ĲȘ
µİıȠȜȐȕȘıȘ, ĲȩĲİ țĮȚ Ș ȐȜȜȘ ʌȜİȣȡȐ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ʌȡȐȟİȚ ĲȠ ȓįȚȠ.
(İ). ȉȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜİȚ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȞĮ İʌȚȜĮµȕȐȞİĲĮȚ ĲȦȞ įȚĮĳȠȡȫȞ
ĮµȑıȦȢ, țĮȚ șĮ ʌȡȠıʌĮșİȓ ȞĮ İʌȚȜȪȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĳȠȡȑȢ ĲȠ ıȣȞĲȠµȩĲİȡȠ įȣȞĮĲȩ.
(ıĲ). ǼȐȞ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ įİȞ țĮĲȠȡșȫıİȚ ȞĮ ȕȡİȚ ĮµȠȚȕĮȓĮ ĮʌȠįİțĲȒ ȜȪıȘ ıĲȘ
įȚĮĳȠȡȐ, ĲȩĲİ, țĮĲȩʌȚȞ ıȣȞİȞȞȩȘıȘȢ țĮȚ µİ ĲȚȢ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ țȘȡȪĲĲİȚ ĲȘ įȚĮĳȠȡȐ ıİ
ĮįȚȑȟȠįȠ țĮȚ țȐșİ ʌȜİȣȡȐ İȓȞĮȚ İȜİȪșİȡȘ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȞȩµȚµĮ µȑĲȡĮ ȖȚĮ ȞĮ
ʌȡȠȦșȒıİȚ Ȓ ȞĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȟİȚ ĲĮ ĮȚĲȒµĮĲĮ Ȓ ıȣµĳȑȡȠȞĲĮ ĲȘȢ. ǵµȦȢ, ʌȡȚȞ ĲȘ ȜȒȥȘ
ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ µȑĲȡȦȞ, įȓįİĲĮȚ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ 10 ȘµİȡȫȞ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ȐȜȜȘ ʌȜİȣȡȐ µİ
țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ʌȡȠȢ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ. ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ țĮµȓĮ įȚĮĳȠȡȐ ıȣµĳİȡȩȞĲȦȞ įİȞ șĮ
țȘȡȪĲĲİĲĮȚ ıİ ĮįȚȑȟȠįȠ Įʌȩ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ʌȡȚȞ ȞĮ ʌİȡȐıȠȣȞ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȟȚ
İȕįȠµȐįİȢ Įʌȩ ĲȘ µȑȡĮ ʌȠȣ ʌĮȡĮʌȑµĳșȘțİ ıĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ İțĲȩȢ İȐȞ, țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ
ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ, įİȞ İȟȣʌȘȡİĲİȓĲĮȚ țĮȞȑȞĮȢ ȤȡȒıȚµȠȢ ıțȠʌȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȐĲĮıȘ ĲȘȢ
µİıȠȜȐȕȘıȘȢ.

3. ǻȚĮȚĲȘıȓĮ
(Į) ǹȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌȡȠȞȠȚȫȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 2 (ıĲ) ĲȠȣ ȂȑȡȠȣȢ ǿǿ ǹ, İȐȞ ȠȚ įȪȠ
ʌȜİȣȡȑȢ ıȣµĳȦȞȠȪȞ µʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌĮȡĮʌȑµȥȠȣȞ İȓĲİ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘ įȚĮĳȠȡȐ İȓĲİ ȑȞĮ Ȓ
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ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ıȘµİȓĮ ĮȣĲȒȢ ıİ įȚĮȚĲȘıȓĮ, ıİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȤȡȩȞȠ ʌȡȚȞ Ȓ µİĲȐ ĲȘȞ
ʌĮȡĮʌȠµʌȒ ĲȘȢ ıĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ.
(ȕ) ǼĳȩıȠȞ ȠȚ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ ıȣµĳȦȞȠȪȞ ȞĮ ʌĮȡĮʌİµĳșİȓ Ș įȚĮĳȠȡȐ ıİ įȚĮȚĲȘıȓĮ,
ĮʌȠįȑȤȠȞĲĮȚ ʌȦȢ Ș ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ įȚĮȚĲȘĲȒ șĮ İȓȞĮȚ įİıµİȣĲȚțȒ țĮȚ ȖȚĮ ĲĮ įȪȠ µȑȡȘ.

4. ǻȘµȩıȚĮ ǲȡİȣȞĮ
(Į) ǼĳȩıȠȞ ȠȚ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ ıȣµĳȦȞȠȪȞ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ įȚĮĳȠȡȐ µʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡĮʌİµĳșİȓ
ıİ ǻȚİȡİȣȞȘĲȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ.
(ȕ) īȚĮ įȚĮĳȠȡȐ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌĮȡĮʌİµĳșİȓ ıİ ǻȚİȡİȣȞȘĲȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ įİȞ șĮ țȘȡȪııİĲĮȚ
ĮʌİȡȖȓĮ Ȓ ĮȞĲĮʌİȡȖȓĮ İĳȩıȠȞ Ș ȑȡİȣȞĮ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ.
(Ȗ) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȑȤİȚ țȘȡȣȤșİȓ ĮʌİȡȖȓĮ Ȓ ĮȞĲĮʌİȡȖȓĮ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȠµʌȒ ĲȘȢ
įȚĮĳȠȡȐȢ ıĲȘȞ ǻȚİȡİȣȞȘĲȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ (ĮĳȠȡȐ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșȒșȘțİ Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠȞȠİȓĲĮȚ ıĲȠȞ ʌĮȡȩȞĲĮ ȀȫįȚțĮ) șĮ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ
ȩʌȦȢ ĮȞĮıĲĮȜİȓ Ș ĮʌİȡȖȓĮ/ĮȞĲĮʌİȡȖȓĮ. ȆĮȡȩȜĮ ĮȣĲȐ, Ș ĮʌİȡȖȓĮ/ĮȞĲĮʌİȡȖȓĮ įİȞ șĮ
ĮʌȠĲİȜİȓ ȜȩȖȠ ȖȚĮ ĲȘ µȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ȑȡİȣȞĮȢ.

Ǻ. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ǼʌȓȜȣıȘȢ ǻȚĮĳȠȡȫȞ ǻȚțĮȚȦµȐĲȦȞ
«ǻȚĮĳȠȡȐ įȚțĮȚȦµȐĲȦȞ» (grievance) ıȘµĮȓȞİȚ ĲȘȞ įȚĮĳȠȡȐ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘȞ
İȡµȘȞİȓĮ Ȓ İĳĮȡµȠȖȒ ȣĳȚıĲȐµİȞȘȢ ıȣȜȜȠȖȚțȒȢ ıȪµȕĮıȘȢ Ȓ ȣĳȚıĲȐµİȞȦȞ ȩȡȦȞ
İȡȖĮıȓĮȢ Ȓ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌĮȡȐʌȠȞȠ, ıȣµʌİȡȚȜĮµȕĮȞȠµȑȞȠȣ țĮȚ
ʌĮȡĮʌȩȞȠȣ ȖȚĮ ĮʌȩȜȣıȘ.
ȉȘȡȠȣµȑȞȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠȞȠȚȫȞ ĲȠȣ ȂȑȡȠȣȢ ǿ ĲȠȣ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ Ǻ 5. 6. țĮȚ 7. ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ȀȫįȚțĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İʌȓȜȣıȘ įȚĮĳȠȡȫȞ įȚțĮȚȦµȐĲȦȞ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș ʌȚȠ țȐĲȦ
įȚĮįȚțĮıȓĮ.
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1. ǹʌǯ İȣșİȓĮȢ ǻȚĮʌȡĮȖµĮĲİȪıİȚȢ
(Į) ȆĮȡȐʌȠȞĮ ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ İț ĲȘȢ İȡµȘȞİȓĮȢ Ȓ İĳĮȡµȠȖȒȢ ȈȣȜȜȠȖȚțȒȢ
ȈȪµȕĮıȘȢ
(Ț) ȉȠ ʌĮȡȐʌȠȞȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ıȣȞĲİȤȞȓĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ
ȖȡĮʌĲȫȢ. ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ İȐȞ ıĲȘȞ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ µȘȤĮȞȚıµȩȢ İʌȚȜȪıİȦȢ
ʌĮȡĮʌȩȞȦȞ, ĲȩĲİ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠȣ µȘȤĮȞȚıµȠȪ ĮȣĲȠȪ.
(ȚȚ) ȈĲȘ ıȣȗȒĲȘıȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȩȞȠȣ įȚțĮȚȠȪȞĲĮȚ ȞĮ ıȣµµİĲȐıȤȠȣȞ ıȣȞĲİȤȞȚĮțȠȓ
İțʌȡȩıȦʌȠȚ țĮȚ İțʌȡȩıȦʌȠȚ ĲȦȞ ȠȚțİȓȦȞ ıȣȞįȑıµȦȞ İȡȖȠįȠĲȫȞ Ȓ /țĮȚ ĲȘȢ
ȅµȠıʌȠȞįȓĮȢ ǼȡȖȠįȠĲȫȞ ȀȪʌȡȠȣ.

(ȕ) ȆȡȠıȦʌȚțȐ ȆĮȡȐʌȠȞĮ
(Ț)

ȉȠ ʌĮȡȐʌȠȞȠ ʌȡȑʌİȚ ĮȡȤȚțȐ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌǯ İȣșİȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȞ
İʌȘȡİĮȗȩµİȞȠ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠ ıĲȠȞ ȣʌİȪșȣȞȠ İʌȩʌĲȘ Ȓ İʌȚıĲȐĲȘ ĲȠȣ.

(ȚȚ)

ǼȐȞ ĲȠ ʌĮȡȐʌȠȞȠ įİȞ įȚİȣșİĲȘșİȓ ıĲȠ ʌȡȠȘȖȠȪµİȞȠ ıĲȐįȚȠ Ȓ İȐȞ ĲȠ ʌĮȡȐʌȠȞȠ
İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮȢ ĳȪıİȦȢ ʌȠȣ Ș Įʌǯ İȣșİȓĮȢ ıȣȗȒĲȘıȘ µİĲĮȟȪ ĲȠȣ İʌȘȡİĮȗȩµİȞȠȣ
İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĮµȑıȦȢ ȣʌİȪșȣȞȠȣ İʌȩʌĲȘ Ȓ İʌȚıĲȐĲȘ įİȞ șİȦȡİȓĲĮȚ
ıțȩʌȚµȘ, Ƞ İʌȘȡİĮȗȩµİȞȠȢ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦµĮ ȞĮ ĮʌĮȚĲȒıİȚ
ȩʌȦȢ Ș ȣʌȩșİıȘ ĲȠȣ İȟİĲĮıșİȓ ıİ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĮȞȫĲİȡĮ İʌȓʌİįĮ,
ĮȞȐȜȠȖĮ µİ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȩȞȠȣ țĮȚ ĲȘ įȚȐȡșȡȦıȘ țĮȚ ĲȠ µȑȖİșȠȢ ĲȘȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ. ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ İȐȞ ıĲȘȞ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȣʌȐȡȤİȚ µȘȤĮȞȚıµȩȢ İʌȓȜȣıȘȢ
ʌĮȡĮʌȩȞȦȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ʌȡȠȞȠİȓĲĮȚ ıĲȠȞ
µȘȤĮȞȚıµȩ ĮȣĲȩ.

ȃȠİȓĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ ȩĲȚ ıİ țȐșİ ıĲȐįȚȠ İȟȑĲĮıȘȢ ĲȠȣ

ʌĮȡĮʌȩȞȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡĮȖµĮĲȚțȒ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ İʌȓȜȣıȘȢ ĲȠȣ.
(ȚȚȚ) ǻȚİȣșȑĲȘıȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ʌĮȡĮʌȩȞȠȣ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ıĲĮ ıĲȐįȚĮ (Ț) țĮȚ (ȚȚ)
ʌȚȠ ʌȐȞȦ, µʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠıȕȜȘșİȓ Įʌȩ ĲȚȢ ȠȡȖĮȞȫıİȚȢ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ Ȓ
ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȫȞ ʌȠȣ ȣʌȑȖȡĮȥĮȞ ĲȘ ıȣȜȜȠȖȚțȒ ıȪµȕĮıȘ, ĮȞ ıȣȖțȡȠȪİĲĮȚ µİ
ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ıȣȜȜȠȖȚțȒȢ ıȪµȕĮıȘȢ. Ȉİ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ
Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1(Į) ʌȚȠ ʌȐȞȦ.
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(ȚȞ) Ȉİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȐįȚĮ İȟȑĲĮıȘȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȩȞȠȣ Ƞ İʌȘȡİĮȗȩµİȞȠȢ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ
ȑȤİȚ įȚțĮȓȦµĮ ȞĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ, İȐȞ ĲȠ İʌȚșȣµİȓ, Įʌȩ ĲȠʌȚțȩ İțʌȡȩıȦʌȠ Ȓ
ıȣȞĲİȤȞȚĮțȩ ıĲȑȜİȤȠȢ. ǹȞȐȜȠȖĮ, Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦµĮ ȞĮ ȕȠȘșİȓĲĮȚ
Ȓ ȞĮ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȪİĲĮȚ Įʌȩ İțʌȡȩıȦʌȠ ȠȚțİȓȠȣ ıȣȞįȑıµȠȣ Ȓ/țĮȚ ĲȘȢ
ȅµȠıʌȠȞįȓĮȢ ǼȡȖȠįȠĲȫȞ ȀȪʌȡȠȣ.

(Ȗ). ȋȡȠȞȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ ıȣȗȒĲȘıȘȢ ʌĮȡĮʌȩȞȦȞ
Ǿ ȩȜȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ Įʌǯ İȣșİȓĮȢ ıȣȗȒĲȘıȘȢ İȞȩȢ ʌĮȡĮʌȩȞȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ıȣµʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ µȑıĮ ıİ ȑȞĮ µȒȞĮ ĲȠ ĮȡȖȩĲİȡȠ.

(į). ȆĮȡĮȕȚȐıİȚȢ ȈȣµȕȐıİȦȞ
ǹȞ İȡȖȠįȩĲȘȢ Ȓ İȡȖȠįȠĲȠȪµİȞȠȢ İȟȩĳșĮȜµĮ ĮȡȞİȓĲĮȚ ȞĮ İĳĮȡµȩıİȚ ȩȡȠ ȣĳȚıĲȐµİȞȘȢ
ıȣȜȜȠȖȚțȒȢ ıȪµȕĮıȘȢ, ʌĮȡȐ ĲȘȞ ıȪıĲĮıȘ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ
ǹıĳĮȜȓıİȦȞ ȖȚĮ ĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ, ĲȩĲİ įİȞ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ įȚĮįȚțĮıĲȚțȑȢ ʌȡȩȞȠȚİȢ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ ĮȣĲȒȢ țĮȚ Ș ʌĮȡĮʌȠȞȠȪµİȞȘ ʌȜİȣȡȐ įȚțĮȚȠȪĲĮȚ ȞĮ ȣʌİȡĮıʌȚıĲİȓ ĲĮ
ıȣµĳȑȡȠȞĲĮ ĲȘȢ µİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȞȩµȚµȠ ĲȡȩʌȠ ıȣµʌİȡȚȜĮµȕĮȞȠµȑȞȠȣ ĲȘȢ ĮʌİȡȖȓĮȢ
/ĮȞĲĮʌİȡȖȓĮȢ.

2.

ȂİıȠȜȐȕȘıȘ

(Į) ǻȚĮĳȠȡȐ ǻȚțĮȚȦµȐĲȦȞ (grievance) ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ įȚİȣșİĲȘșİȓ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȦȞ Įʌǯ
İȣșİȓĮȢ İʌĮĳȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮʌȑµʌİĲĮȚ İȓĲİ ıĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȖȚĮ µİıȠȜȐȕȘıȘ,
İȓĲİ ıİ įİıµİȣĲȚțȒ įȚĮȚĲȘıȓĮ.
(ȕ) ǼȐȞ Ș įȚĮĳȠȡȐ ʌĮȡĮʌİµĳșİȓ ıĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȖȚĮ µİıȠȜȐȕȘıȘ, ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ
ĮȞĮȜĮµȕȐȞİȚ ȞĮ ĲȘȞ İʌȚȜȘĳșİȓ ĲȠ ıȣȞĲȠµȩĲİȡȠ, ȩȤȚ ȩµȦȢ ĮȡȖȩĲİȡĮ ĲȦȞ 15
ȘµİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȠµʌȒ ĲȘȢ įȚĮĳȠȡȐȢ ıĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ
Ș įȚĮĳȠȡȐ įİȞ İʌȚȜȣșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ µȑıĮ ıİ 15 ȘµȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘµȑȡĮ ʌȠȣ
ȑȤİȚ İʌȚȜȘĳșİȓ ĲȘȢ įȚĮĳȠȡȐȢ, Ș įȚĮĳȠȡȐ ĲȩĲİ ʌĮȡĮʌȑµʌİĲĮȚ ıİ įİıµİȣĲȚțȒ
įȚĮȚĲȘıȓĮ.

3.

ǻȚĮȚĲȘıȓĮ

(Į) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡĮʌȠµʌȒȢ ĲȘȢ įȚĮĳȠȡȐȢ ıİ įȚĮȚĲȘıȓĮ, ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ µİȡȚµȞȐ ȖȚĮ
ĲȠ įȚȠȡȚıµȩ ĮµȠȚȕĮȓĮ ĮʌȠįİțĲȠȪ įȚĮȚĲȘĲȒ İȞĲȩȢ µȓĮȢ İȕįȠµȐįĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘµȑȡĮ
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ʌȠȣ ȑȖȚȞİ Ș İȚįȚțȒ ʌĮȡȐțȜȘıȘ Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ țĮȚ ȕȠȘșȐ ĲȠȞ įȚĮȚĲȘĲȒ ıĲȘȞ
ĲĮȤİȓĮ įȚİțʌİȡĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĲȠȣ µİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ȕȠȒșİȚĮȢ ʌȠȣ
ȒșİȜİ ȗȘĲȒıİȚ ʌ.Ȥ. ȤȫȡȠȣȢ ıȣȞİįȡȚȐıİȦȞ, ȖȡĮĳİȚĮțȩ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ.
(ȕ) ȉȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ĳȡȠȞĲȓȗİȚ ȩʌȦȢ Ș ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ ǻȚĮȚĲȘĲȒ İțįȓįİĲĮȚ İȞĲȩȢ 15
ȘµİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȘµİȡȠµȘȞȓĮ ĲȘȢ ĲİȜİȣĲĮȓĮȢ ıȣȞİįȡȓĮȢ ĲȠȣ įȚĮȚĲȘĲȒ ȖȚĮ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȜȘȞ ĲȦȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ ĮʌȠȜȪıİȦȞ ȩʌȠȣ Ș ĮʌȩĳĮıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
İțįȓįİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ ȘµİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıȣȞİįȡȓĮ.
(Ȗ) ȉĮ ȑȟȠįĮ įȚĮȚĲȘıȓĮȢ șĮ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ İȟ’ ȘµȚıİȓĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ,
İȞĲȠȪĲȠȚȢ Ƞ įȚĮȚĲȘĲȒȢ ıİ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ µİ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ, µʌȠȡİȓ ȞĮ İțįȓįİȚ İȚįȚțȑȢ
ȠįȘȖȓİȢ İʌȓ ĲȠȣ șȑµĮĲȠȢ. Ǿ ʌȡȩȞȠȚĮ ĮȣĲȒ ȚıȤȪİȚ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȚĮĳȠȡȑȢ
ıȣµĳİȡȩȞĲȦȞ.
(į) ȆȡȩĲȣʌȠ țĮȞȩȞȦȞ įȚĮȚĲȘıȓĮȢ ʌȡȠȢ țĮșȠįȒȖȘıȘ ĲȦȞ įȚĮȚĲȘĲȫȞ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȦȞ
İȞįȚĮĳİȡȠµȑȞȦȞ ʌȜİȣȡȫȞ, șĮ țĮĲĮȡĲȚıĲİȓ Įʌȩ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ıİ ıȣȞİȞȞȩȘıȘ µİ
ĲĮ ıȣµȕĮȜȜȩµİȞĮ µȑȡȘ.

ī. ǹʌȠȜȪıİȚȢ
ȋȦȡȓȢ İʌȘȡİĮıµȩ ĲȠȣ įȚțĮȚȫµĮĲȠȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȠȣ ȞĮ ʌȡȠıĳȪȖİȚ ıĲȠ
ǻȚțĮıĲȒȡȚȠ ǼȡȖĮĲȚțȫȞ ǻȚĮĳȠȡȫȞ, țĮȚ ȠȚ įȪȠ ʌȜİȣȡȑȢ ıȣµĳȦȞȠȪȞ ȞĮ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș
İȟȒȢ įȚĮįȚțĮıȓĮ:
1.

ǹʌȠȜȪıİȚȢ ȜȩȖȦ ʌȜİȠȞĮıµȠȪ

(Į) ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȞȦıĲȠʌȠȚİȓ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ıȣȞĲİȤȞȓĮ ĲȘȞ ʌȡȩșİıȘ ĲȠȣ ȞĮ
ʌȡȠȕİȓ ıİ ĮʌȠȜȪıİȚȢ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ µȒȞİȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȘµİȡȠµȘȞȓĮ ĲȦȞ
ĮʌȠȜȪıİȦȞ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ µĮȗȚțȫȞ ĮʌȠȜȪıİȦȞ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ, İȓȞĮȚ
İʌȚșȣµȘĲȩ ȩʌȦȢ Ș ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ȩıȠ ȑȖțĮȚȡĮ İȓȞĮȚ ʌȡĮțĲȚțȫȢ įȣȞĮĲȩ,
ȜĮµȕĮȞȠµȑȞȠȣ ȣʌȩȥȘ ĲȠȣ ĮȡȚșµȠȪ ĲȦȞ ĮʌȠȜȣȩµİȞȦȞ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ, ĲȦȞ
İȣțĮȚȡȚȫȞ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ĲȠȣȢ, ĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ µİĲİțʌĮȓįİȣıȘȢ ĲȠȣȢ ț.Ȝ.ʌ. ǹʌȩ ĲȘ
µȑȡĮ ʌȠȣ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌȠȜȪıİȚȢ șĮ įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚ ıȣȞİȞȞȠȒıİȚȢ µİ ĲȚȢ
ıȣȞĲİȤȞȓİȢ țĮȚ/Ȓ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȠȣµȑȞȦȞ ıȪµĳȦȞĮ µİ ĲȚȢ ʌȡȩȞȠȚİȢ ĲȠȣ ʌİȡȓ
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ȅµĮįȚțȫȞ ǹʌȠȜȪıİȦȞ ȃȩµȠȣ (ȃ.28(ǿ)/2001) țĮȚ ĲȘȢ ȈȪıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ǻȚİșȞȠȪȢ
īȡĮĳİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ ȣʌ/ Įȡ. 119.
(ȕ) ȆİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌĮȡĮʌȩȞȦȞ İȟ ĮĳȠȡµȒȢ ĮʌȩȜȣıȘȢ șĮ ıȣȗȘĲȠȪȞĲĮȚ ĲȠ ıȣȞĲȠµȩĲİȡȠ
įȣȞĮĲȩ, țĮȚ ĲĮ ȤȡȠȞȚțȐ ʌȜĮȓıȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ 1(Ȗ) țĮȚ
2(ȕ) ĲȠȣ ȂȑȡȠȣȢ ǿǿ Ǻ șĮ µİȚȫȞȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ ȒµȚıȣ.

2.

ȆȡȩȞȠȚĮ ʌİȡȓ ĮʌȩȜȣıȘȢ ıİ ıȣȜȜȠȖȚțȑȢ ıȣµȕȐıİȚȢ

ǼȓȞĮȚ İʌȚșȣµȘĲȩ ȠȚ ıȣȜȜȠȖȚțȑȢ ıȣµȕȐıİȚȢ ȞĮ ʌİȡȚȜĮµȕȐȞȠȣȞ ʌȡȩȞȠȚİȢ ȖȚĮ ĲȠ șȑµĮ
ĲȦȞ ĮʌȠȜȪıİȦȞ.

ȂǼȇȅȈ ǿǿǿ.
ǹȃȉǿīȇǹĭǹ ǹǿȉǾȂǹȉȍȃ Ȁǹǿ ȈȊȁȁȅīǿȀȍȃ ȈȊȂǺǹȈǼȍȃ
ȅȚ ıȣȞĲİȤȞȓİȢ ĮȞĮȜĮµȕȐȞȠȣȞ ȩʌȦȢ ĮʌȠıĲȑȜȜȠȣȞ ʌȡȠȢ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ĲĮ İȟȒȢ:
(Į) ǲȞĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ țȐșİ ĮȚĲȒµĮĲȠȢ ʌȡȠȢ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ, ʌȡȠȢ ĲȠȞ ĮȡµȩįȚȠ ǼʌĮȡȤȚĮțȩ
ȁİȚĲȠȣȡȖȩ ǼȡȖĮıȚĮțȫȞ ȈȤȑıİȦȞ, İȐȞ Ș įȚĮĳȠȡȐ İȓȞĮȚ ĲȠʌȚțȒȢ ĳȪıİȦȢ țĮȚ ȑȞĮ
İʌȚʌȜȑȠȞ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ıĲȠȞ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ĲȠȣ ȉµȒµĮĲȠȢ ǼȡȖĮıȚĮțȫȞ ȈȤȑıİȦȞ. ǼȐȞ Ș
įȚĮĳȠȡȐ İȓȞĮȚ ȆĮȖțȪʌȡȚĮȢ ĳȪıİȦȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ µȩȞȠ ȑȞĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ
ıĲȠȞ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ĲȠȣ ȉµȒµĮĲȠȢ ǼȡȖĮıȚĮțȫȞ ȈȤȑıİȦȞ.
(ȕ) ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ țȐșİ ıȣȜȜȠȖȚțȒȢ ıȪµȕĮıȘȢ (ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ țĮȚ ȑȞĲȣʌȘ µȠȡĳȒ) Ș
ȠʌȠȓĮ ıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ȤȦȡȓȢ µİıȠȜȐȕȘıȘ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȦȢ İȟȒȢ:
ǻȪȠ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ǹȞȫĲİȡȠ ȁİȚĲȠȣȡȖȩ ǺȚȠµȘȤĮȞȚțȫȞ ȈȤȑıİȦȞ țĮȚ ȑȞĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ
ĮȡµȩįȚȠ ǼʌĮȡȤȚĮțȩ ȁİȚĲȠȣȡȖȩ ǼȡȖĮıȓĮȢ.

ȂǼȇȅȈ IV. ǿȈȋȊȈ ȉȅȊ ȆǹȇȅȃȉȅȈ ȀȍǻǿȀǹ
(Į) ȅ ʌĮȡȫȞ ȀȫįȚțĮȢ ĲȓșİĲĮȚ ıİ ȚıȤȪ Įʌȩ ĲȘȞ ȘµİȡȠµȘȞȓĮ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ.
ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȜİȣȡȐ İʌȚșȣµİȓ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĲİȡµĮĲȚıµȩ ĲȘȢ ȚıȤȪȢ ĲȠȣ įȓįİȚ
ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ ȑȟȚ µȘȞȫȞ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ȐȜȜİȢ ʌȜİȣȡȑȢ țĮȚ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ.
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ȃȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ țĮµȓĮ ʌȜİȣȡȐ įİȞ µʌȠȡİȓ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ ĲȘȞ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĲȠȞ
ĲİȡµĮĲȚıµȩ ĲȠȣ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ įȪȠ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ İĲȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȖȡĮĳȒ
ĲȠȣ.
(ȕ) Įʌȩ ĲȘȞ ȘµİȡȠµȘȞȓĮ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ ȀȫįȚțĮ, ȠȚ ʌȡȩȞȠȚİȢ ĲȘȢ
«ǺĮıȚțȒȢ ȈȣµĳȦȞȓĮȢ» ĲȠȣ 1962 ʌĮȪȠȣȞ ȞĮ ȚıȤȪȠȣȞ.
ȊʌİȖȡȐĳȘ ıĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ǹıĳĮȜȓıİȦȞ ıĲȘ ȁİȣțȦıȓĮ ĲȘȞ
25Ș ǹʌȡȚȜȓȠȣ, 1977
(ȋȇ. ȋȇǿȈȉȅĭǿǻǾȈ)
ǹȞ. īİȞȚțȩȢ ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ
ȅµȠıʌȠȞįȓĮ ǼȡȖȠįȠĲȫȞ ȀȪʌȡȠȣ
(ǹ. ǽǿǹȇȉǿǻǾȈ)

(Ȃ. ǿȍǹȃȃȅȊ)

īİȞȚțȩȢ īȡĮµµĮĲȑĮȢ

īİȞȚțȩȢ īȡĮµµĮĲȑĮȢ

ȆĮȖțȪʌȡȚĮ ǼȡȖĮĲȚțȒ ȅµȠıʌȠȞįȓĮ

ȈȣȞȠµȠıʌȠȞįȓĮ ǼȡȖĮĲȫȞ ȀȪʌȡȠȣ

ȆȡȠıȣʌȠȖȡȐĳȘțİ Įʌȩ
(Ȃ. ȈȆǹȃȅ)
ȊʌȠȣȡȖȩȢ
ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ǹıĳĮȜȓıİȦȞ
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