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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

υπ' 'Αρ. 969 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1972 
ΔΊΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικοί Διοικητικοί Πράξεις 

'Αριθμός 191 
Οι περί Ετησίων Άδειων μετ' 'Απολαβών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 

1972, κατατεθέντες εις την Βουλήν των 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέντες 
ύπ' αυτής, δημοσιεύονται ως έτροποποιήθησαν εις την επίσημο ν εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω έδαφίω (4) του άρθρου 9 του Νόμου 
περί 'Ετησίων "Αδειών μετ ' 'Απολαβών (Άρ. 8 του 1967). 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ MET' ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΝΟΜΟΙ 
ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1972 

Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάαει των άρθρων 2, 5 και 9 

Το Ύπουργικόν Συμβούλιον ενασκούν τάς δυνάίμει τών άρθρων 25τ°οΐ968 
2, 5 και 9 τών Ετησίων Άδειων μετ' Απολαβών Νόμων του 1967 23τοΰΐ969 
ε<χς (Άρ. 2) του 1972 χορηγουμένας αύ'τώ εξουσίας, έκδί'δει τους 26τοϋΐ970 
ακολούθους Κανονισμούς : 34 τοϋ 1972 

r 66 τοϋ 1972. 
1. Οί παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται ώς οι περί 'Ετησίων Επίσημος 

Άδεών μετ' Απολαβών (Τροποποιητικοί ) Κανονισμοί τοΰ 1972 καΐ ΓΓ(^]ΐιερίς' 
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θα αναγινωσκωνται ομού μετά των περί Ετήσιων Αδειων μετ Απο- χρ(τον . 
λαβών Κανονισμών τοΰ 1967 και 1968 (εν τοις εφεξής αναφερομένων 31.7.1967 
ώς «οί βασικοί Κανονισμοί») και οί βασικοί Κανονισμοί και οί 16-2.1968. 
παρόντες Κανονισμοί θα άναφέρωνται όμου ώς οί περί 'Ετησίων 
Άδειων μετ' Απολαβών Κανονισμοί 1967 εως 1972. 

2. Ό Κανονισμός 2 τών βασικών Κανονισμών τροποποιείται 5ιά 
της εν αύ'τώ ένθέσεως, κατά την προσήκουσαν άλφαβητικήν αυτών 
τάξιν, τών ακολούθων νέων ορισμών : 

« ' γραφεΐον ασφαλίσεων' σημαίνει Έπαρχιακσν Γραφεΐον 'Ερ
γασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων" 
' c Διευθυντής 'σημαίνει τον Διευθυντήν ή τον άναπ'λη ρωτήν Δ'ευ
θυντήν τών Ύπηρε'σιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων' 

' μήν εισφορών' και ' έβ'δομάς εισφορών' κέκτηνται την ύπό τών 
περί Κοινωνικών Ασφαλιστών Νόμων του 1964 εως 1972 άντιστοί 28τοθΐ9€8 
χως άποδοθ'εΐσαν αύτοΐς εννοιαν'». 48 τοΰ 1969 

23το01970 
(573) 65X001972. 

2 τοϋ 1964 
3 τοϋ 1966 
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17 τοΰ 1968 
67το01972 

3. Ό Κανονισμός 3 των δασικών Κανονισμών δια τοΰ παρόντος 
καταργείται και αντικαθίσταται δια του ακολούθου νέου Κανο
νισμού : 

2 τοΰ 1964 ■/, «3. Πάς εργοδότης δστις δεν έχει "έγγραφη δυνάμει των περί 
28 TOO 1968 Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων του 1964 έως 19.72 ή* δυνάμει των 
48 τοΰ 1969 ττερί Τερματισμού 'Απασχολήσεως Νόμων τοΰ 1967 έως 1972 έγ· 
23τοϋΐ970 γράφεται άποτεινόμενος προς τούτο εγγράφως προς τό πλησιέ
65 τοΰ 1972. στερον γραφειον ασφαλίσεων έν τω καθωρισμένω ύπό του Διευ
24 τοΰ 1967 θυντού τύπω, παρέχων τό δνομα, τήν διεύθυνσιν και τον τόπον 

εργασίας αυτού, τον αριθμόν τών ύπ' αυτού έργοδοτουμένων κα ι 
οιανδήποτε άλλην πληροφορίαν ή όττοία ήθελε ζητηθή ύπό τοΰ 
Διευθυντού». 

4. Οι δασικοί Κανονισμοί τροποποιούνται δια της έν αύτο ϊς ένθέ
οεως, ευθύς μετά τον Κανονισμόν 7, τοΰ ακολούθου νέου Κανο
νισμού : 

«7Α. Ή περίοδος τοΰ έτους αδείας άναφορικως προς εργοδο
τούμενον δια τόν όποιον καταβάλλονται είσφοραΐ δυνάμει τοΰ 
Νόμου είναι ή αυτή ώς ή δυνάμει τών περί Κοινωνικών 'Ασφαλί
σεων Νόμων περίοδος έτους εισφορών.». 

5. Ό Κανονισμός 8 τών δασικών Κανονισμών διά τοΰ "παρόντος 
καταργείται και αντικαθίσταται διά τοΰ ακολούθου νέου Κανο
νισμού : 

«8.—(1) Τό ποσόν της ύπό τοΰ εργοδότου καταδλητέας εισφο
ράς είναι τριάκοντα μίλς δι ' έκάστην λίραν τοΰ συνόλου τών καθ' 
έ'δοομάδα ημερομισθίων έ'κάστου έργοδοτουμένου, έάν δε τό σύ
νολον τών τοιούτων ημερομισθίων ύπερδαίνη άκέραιον αριθμόν 
λιρών κατά ποσόν τ ι ουχί μικρότερον τών πεντακοσίων μίλς, τό 
ποσόν τούτο λογίζεται διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Κανονισμού 
ώς μιά λίρα : 

Νοείται δτι οσάκις εργοδότου μένος δικαιούται προσθέτου αδείας 
δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) τοΰ άρθρου 5 τοΰ Νόμου, ή εισφορά τοΰ 
εργοδότου υπολογίζεται ώς .ορίζεται έν τω Πίνακι τών παρόντων 

^Κανονισμών : 
Νοείται περαιτέρω δτι τό έδδομαδιαΐον ποσόν τών ημερομισθίων 

έπί τοΰ οποίου καταδάλεται εισφορά δέν υπερβαίνει τάς τριάκοντα 
λίρας, τό δε άντίοτοιχον μηνιαΐον ύψος τών είρημένων απολαβών 
δέν υπερβαίνει τάς εκατόν τριάκοντα λίρας. 

(2) Διά σκοπούς ύπολογισμοΰ τού ποσού εισφοράς έπί παντός 
ποσού προμηθείας, δεκάτου τρίτου μισθού ή οιασδήποτε ετέρας 
πληρωμής λογιζόμενης ώς ήμερομίσθιον και αναφερομένης εις 
χρονικόν διάστημα μακρότερον τού συνήθους χρονικού διαστή
ματος πληρωμής, ή είρημένη πληρωμή διαιρείται διά τοΰ αριθμού 
τών έν τω μεγαλυτέρφ τούτω χρονικώ διαστήματι εβδομάδων 
εισφορών, καταβάλλεται δε εισφορά έπί τού ούτως υπολογιζό
μενου εβδομαδιαίου ποσού ημερομισθίων δι' έκάστην τών έν τω 
διαστήματι τούτω εβδομάδων εισφορών, συμψηφιζομένων δμως 
εισφορών αϊ όποΐαι τυχόν κατεβλήθησαν προγενεστέρως διά τήν 
τοιαύτην εβδομάδα εισφορών.». 

6. Οι Κανονισμοί 9, 10, 11, 12 και 13 τών βασικών Κανονισμών 
διά τού παρόντος καταργούνται και αντικαθίστανται διά τών ακο
λούθων νέων Κανονισμών : 

«9.—(1) "Εκαστος εργοδότης, έκτος έάν τη έγκρίσει τού Διευ
θυντού γίνωσ'.ν έν τη περιπτώσει αυτού έτεραι διευθετήσεις, προ
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μηθεύεται πινακίδα εισφορών δι' εκαστον των υπ' αύτοΰ έργοδο
τούμενον, εκάστοτε δέ, άιμα τη προσλήψει οιουδήποτε έργοδο
τουμένου, προμηθεύεται πινακίδα εισφορών δια τον έργοδοτού
μενον τούτον. 

(2) Ό εργοδότης προμηθεύεται πινακίδα εισφορών υποβάλλων 
εγγράφως αίτησιν προς το πλησιέστερον γραφεΐον ασφαλίσεων 
έν τω καθορισμένα) ύπό του Διευθυντού τύπω, παρέχων το δνομα 
καΐ τόν αριθμόν Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων έκαστου έργοδοτου
μένου δι' δν ή τοιαύτη αίτησις υποβάλλεται και οιανδήποτε αλλην 
πληροφορίαν ή όποια ήθελε ζητηθη" : 

Νοείται ότι έάν ό εργοδότης αδύνατη να λάβη παρά του έργο
δοτουμένου τάς πληροφορίας αϊ όποΐαι απαιτούνται δια τήν ύπο
βολήν αιτήσεως δι* Εκδοσιν πινακίδας εισφορών, αποτείνεται οι' 
έχδοσιν προσωρινής πινακίδος εισφορών άναφορικώς προς τόν 
έργοδοτούμενον τούτον. 

(3) Ό εργοδότης καταχωρεί επί της πινακίδος εισφορών καθ* 
εβδομάδα το όφειλόμενον προς τόν έργοδοτούμενον ποσόν ημερο
μισθίων διά τήν εβδομάδα ταύτην μέχρι του καθωρισμένου Οπό 
τοΰ Κανονισμού 8 ανωτάτου ορίου, τό ποσόν της ύπ' αύτου κατα
βλητέας εισφοράς διά την εβδομάδα ταύτην ώς και οιανδήποτε 
άλλη ν πληροφορίαν ή οποία ήθελε ζητηθη : 

Νοείται ότι διά μηνιαίως άμειβόμενον έργοδοτούμενον ή τοιαύτη 
πληροφορία δύναται να άναφέρηται εις μήνα. 

10.—(1) Πάσα εισφορά τήν οποίαν ό εργοδότης υποχρεούται 
δπως κατα'βάλτι δυνάμει τοΰ Νόμου, καταβάλλεται εντός δεκα
πέντε ήμερων άπό τοΰ τέλους" του μηνός εισφορών τοΰ περιλαμ
βάνοντος τήν εβδομάδα εισφορών διά τήν οποίαν ή εισφορά είναι 
καταβλητέα. 

(2) "Απασαι αί είσφοραί τάς οποίας ό εργοδότης υποχρεούται 
δπως καταβάλη, καταβάλλονται ύπ' αύτου εις τό γραφεΐον ασφα
λίσεων τό όποιον ό Διευθυντής ήθελεν προς τούτο ορίσει ή καθ* 6ν 
τρόπον ό Διευθυντής ήθελεν εγκρίνει άναφορικώς προς είδικήν 
τίνα περίπτωσιν ή κατηγορίαν περιπτώσεων. 

(3) Kaff έκάστην καταβολήν εισφορών ό εργοδότη ς^

(α) προσάγει τάς πινακίδας εισφορών απάντων τών έργοδο
τουμένων άναφορικώς προς. τους οποίους καταβάλλονται 
αί είσφοραί" κα ι 

(β) υποβάλλει πιστοποιητικό ν εισφορών έν τω καθωρισμένω ύπό 
τοΰ Διευθυντού τύπω. 

(4) Ό Διευθυντής δύναται νά μεταβάλη τήν ύπό της παραγρά
φου (3) προβλεπσμένην διαδικασίαν άναφορικώς προς είδικήν 
τίνα περίπτωσιν ή κατηγορίαν περιπτώσεων. 

11.—(1) 'Εντός δεκαπέντε ήμερων άπό τοΰ τέλους τοΰ μηνός 
εισφορών εντός τοΰ ό π ο ί ν :ερματί,ζεται ή άπασχόλησις έργοδο
τουμένου, ό εργοδότης πα| δίδει τήν οίκείαν πινακίδα εισφορών 
είς τό γραφεΐον άσφαλίσεω» εις τό όποιον οδτος κατέβαλε τήν 
τελευταίαν είσφοράν άναφορικώς προς τόν έργοδοτούμενον τούτον. 

(2) Ό εργοδότης μεριμνά δπως οιαδήποτε ούτω παραδιδομένη 
πινακίς εισφορών συμπληρωθη πρό της τοιαύτης παραδόσεως, καθ* 
δσον άψορα εις τά ακόλουθα στοιχεία, ήτοι τό επάγγελμα τοΰ 
έργοδοτουμένου, τόν αριθμόν τοΰ δελτίου ταυτότητος και τήν τε
λευταίαν διεύθυνσιν αύτοΰ, και δπως ή πινακίς εισφορών υπογραφή 
ύπό τοΰ έργοδοτουμένου πρό της ύπό τοΰ εργοδότου παραδόσεως 
αύτη ς. 
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(3) "Αίμα τη λήξει της Ισχύος της πινακίδος εισφορών, ρ. εργο
δότης οφείλει δπως εντός δεκαπέντε ημερών άπό της τοιαύτης 
λήξεως— 

(α) παράδώση την πινακίδα εισφορών εις το γραφεΐον ασφα
λίσεων είς το όποιον κατέβαλε την τελευταίαν είσφοράν 
άναφορικώς προς τον έργοδοτούμενον' 

(β) μεριμνήση όπως οιαδήποτε οϋτω παραδιδομένη πινακίς συμ
πληρωθη και υπογραφή υπό του έργοδοτουμένου ώς εν τη 
παραγράφω (2) · και 

(γ) άποταθη δι' έκδοσιν νέας πινακίδας εισφορών δια τον έργο
δοτούμενον εάν ή ύπό του εργοδότου άπάσχόλησις του έργο
δοτουμένου συνεχίζεται. 

12.—(1) Προ της ενάρξεως της αδείας η εντός τριών μηνών από 
του τέλους της αδείας, ό έργοδοτούμενος υποβάλλει προς τό κλη
σιέστερον γραφεΐον ασφαλίσεων αίτησιν δια τήν καταβολήν των 
απολαβών άδειας έν τω τύπω τω έγκρινομένω ύπό του Διευθυντού. 

(2) Δια τους σκοπούς της παραγράφου (1) ό Ιργοδότης Im
τ ρ έ π ε ι ε ί ς τον έργοδοτούμενον δπως έπισκέπτητάι τό γραφεΐον 
ασφαλίσεων εντός τών κανονικών ωρών εργασίας ή προβαίνη είς 
ετέρας διευθετήσεις ατινας ό Διευθυντής ήθελε θεωρήσει ίκανο
ποιητικάς. 

(3) Ό εργοδότης παρέχει, έν τω τύπω τω έγκρινομένω ύπό coG 
Διευθυντού δυνάμει της παραγράφου (1), εγγραφον άπύδειξιν 
σχετικώς προς την ή'μερο'μηνίαν καθ' ην ό έργοδοτούμενος λαμ
βάνει την άδειαν αύτοΰ. 

(4) Εις τον έργοδοτούμενον καταβάλλεται ποσόν ίσον προς την 
άξίαν τών υπέρ αύτοΰ καταβληθεισών εισφορών εντός τοΰ έτους 
άδειας άναφορικώς προς τό όποιον έχει προκύψει τό προς τήν 
άδειαν δικαίωμα : 

Νοείται ότι δεν υφίσταται ύποχρέωσις προς καταβολήν απο
λαβών αδείας άναφορικώς προς οιονδήποτε έτος αδείας προ εης 
παρελεύσεως τριών μηνών άπό τοΰ τέλους τοΟ είρημένου έτους 
αδείας : 

(5) Είς τον έργοδοτούμενον καταβάλλεται όλόκληρον τό όφει
λόμενον εις αυτόν ποσόν απολαβών αδείας, ανεξαρτήτως τοΰ γεγο
νότος δτι ούτος δέν λαμβάνει όλόκληρον τήν άδειαν αύτοΰ εντός 
μιας συνεχούς περιόδου : 

Νοείται δτι ή τοιαύτη περίοδος δέν θά είναι μικρότερα τών επτά 
συνεχών ήμερων ή, είς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν ό έργοδοτού
μενος είργάσθη δι' όλιγωτέρας τών πεντήκοντα εβδομάδων εντός 
τοΰ·έτους αδείας, τεσσάρων τουλάχιστον συνεχών ήμερων. 

13. Όσάκις ή άπασχόλησις έργοδοτου
,
μένου δστις καλύπτεται 

ύπό σχεδίου εγκεκριμένου ύπό τοΰ Ύπουργοΰ δυνάμει τοΰ εδαφίου 
(1) τοΰ άρθρου 13 τοΰ Νόμου τερματίζεται , ό εργοδότης, χορηγεί 
είς τον έργοδοτούμενον άδειαν μετ' απολαβών άνάλογον προς τήν 
περίοδον απασχολήσεως δι ' ην δέν έ:χει χορη^γηθη είς τόν έργοδο
τούμενον άδεια ή καταβάλλει είς στύτόν πληρωμή ν αντί αδείας.». 

7. Άναφορικώς προς οιονδήποτε έτος άδειας έργοδοτουμένου τινός 
τό όποιον θά ένέπιπτεν έν μέρει μετά τήν 2αν 'Οκτωβρίου 1972 έάν 
ό Κανονισμός 7Α δέν ένετίθετο έν τοις βασικοΐς Κανονισμοΐς ύπό 
τών παρόντων Κανονισμών, ό έργοδοτούμενος ούτος λαμβάνει, άπο
Καβάς άδειας ϊσας, προς τό σύνολον τών οικείων εισφορών αϊ όποΐαι 
κατεβλήθησαν διά τό προ της 2ας 'Οκτωβρίου 1972 μέρος τόΰ είρη
μένου έτους αδείας. 
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Π1ΝΑΞ 

(Κανονισμός 8)
1 

Διάρκεια αδείας 
(ήμέραι) 

Εβδομαδια ία Εισφορά 
Εκατοστ ια ία 

'Αναλογ ία 
% 

Ποσόν έττΐ έκαστης 
χερδαινομένηζ λίρας 

(ΜΙλς) 

9 
10-11 

12 
13-14 

15 
16-17 

18 
19-20 

21 
22-23 

24 
25-26 

27 
28-29 

30 
31-32 

33 
34-35 

36 

3 
3.5 
4 
4.5 
5 
5.5 
6 
6 3 
7 
7.5 
8 
8.5 
9 
9.5 

10 
10,5 
11 
11.5 
12 

30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 

Το ττοσοστόν της εβδομαδιαίας εισφοράς δι' αδ'ειαν διαρκείας 
πέραν των 36 ήμερων αυξάνεται αναλόγως. 




