
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ύπ' Άρ. 562 της 3ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1967 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Ετησίων Άδειων μετ' 'Απολαβών Νόμος τοΰ 1967 εκδίδεται δια 

δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-
φώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 8 του 1967 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ MET' ΑΠΟ

ΛΑΒΩΝ ΔΙ* ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

Μέρος Ι . -Ε Ι Σ ΑΓΩΓΙ ΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Ετησίων 'Αδειών μετ' Συνοπτικός 

'Απολαβών Νόμος του 1967. τίτλος. 
2. Έν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν έκ τοΰ κειμένου προκύπτη διά "Ερμηνεία, 

φόρος έννοια— 
«άδεια» σημαίνει την έτησίαν άδειαν μετ' απολαβών εις την οποί

αν Μκαστος έργοδοτούμενος δικαιοΰται δυνάμει του παρόντος Νό
μου' 

«Διαιτητικόν Δικαστήριον» σημαίνει το υπό του Υπουργικού 
Συμβουλίου καθιδρυθέν δυνάμει τοΰ άρθρου 12 Διαιτητικόν Δικα
στήριον' 

«Διοικητικόν Συμβούλιον» σημαίνει το υπό τοΰ Ύπουργικοΰ Συμ
βουλίου συσταθέν δια Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει τοΰ άρθρου 
9 Συμβούλιον' 

«Επιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπον ορισθέν υπό τοΰ Ύπουργοΰ 
ώς Επιθεωρητής δυνάμει τών προνοιών τοΰ παρόντος Νόμου' 

■νΈργατικόν Συμβουλευτικόν Σώμα» σημαίνει το υπό τοΰ Ύπουρ
γοΰ καθιδρυθέν δυνάμει τοΰ περί 'Ωρών 'Απασχολήσεως Νόμου Κβφ 182 
Σώμα 'ίνα συμβουλεύη έπί πάντων τών εργατικών ζητημάτων και 
συνιστάμενον έκ μελών άντιπροσωπευόντων έργοδότας και έργο
δοτουμένους, αντιστοίχως, ύπό την προεδρίαν τοΰ Ύπουργοΰ' 

«έργοδοτούμενος;, σημαίνει πρόσωπον έργαζόμενον δι' έτερον 
πρόσωπον μετά τοΰ οποίου υφίσταται σχέσις έργοδοτουμένου και 
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"Αδεια 
έργοδοτου

μένων. 

Ουδεμία 
ύποχρέωσις 
εργοδότου 
νά συνεισφέ

ρω είς αλλάς 
προνοίας 
δι* αδείας. 

Διάρκεια 
άδειας. 

εργοδότου και περιλαμβάνει μαθητευόμενον ό δε δρος «εργοδότης» 
ερμηνεύεται αναλόγως και περιλαμβάνει τήν Κυβέρνησιν καΐ τόν 
νόμιμον προσωπικών άντιπρόσωπον θανόντος εργοδότου' 

«έτος αδείας» σημαίνει πάν μετά τήν όρισθείσαν ήμέραν χρονικόν 
διάστημα πεντήκοντα συναπτών εβδομάδων κατά τήν διάρκειαν τών 
οποίων ό έργοδοτούμενος είργάσθη ουχί όλιγώτερον τών τριών ήμε
ρων έν έκαστη έδδομάδι" 

«ορισθείσα ήμερα» σημαίνει τήν δια γνωστοποιήσεως δημοσιευ
θείσης έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας όρισθείσαν Οπό 
του 'Υπουργικού Συμβουλίου ήμέραν ενάρξεως της ισχύος του πα
ρόντος Νόμου' 

«Ταμεΐον» σημαίνει το ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου καθιδρυ
θέν δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 8 Κεντρικόν Ταμεΐον Άδει
ων' 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

' Μέρος 11.ΑΔΕΙΑΙ 
3.—(1) "Εκαστος έργοδοτούμενος δικαιούται ε'ις άδειαν ή οποία 

χορηγείται είς αυτόν δυνάμει τών διατάξεων του παρόντος Νόμου. 
(2) Παρ' έργοδοτουμένου όστις κατά τήν διάρκειαν της αδείας του 

αναλαμβάνει άπασχόλησιν έπί πληρωμή εϊτε ύπό τόν συνήθη έργοδό
την του εϊτε ύφ' οιονδήποτε άλλον έργοδότην δυνατόν νά άπαιτηθή 
ύπό του Διαιτητικού Δικαστηρίου, κατόπιν αιτήσεως ύπό του Ταμείου, 
δπως έπιστρέψη είς το Ταμεΐον τό δλον ή οιονδήποτε μέρος τών απο
λαβών αδείας τάς οποίας ελαβεν έκ του Ταμείου ως προς τήν άδειαν 
ταύτην. 

(3) 'Ανεξαρτήτως τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, ό 'Υπουρ
γός δύναται, τή συγκαταθέσει τοΟ Διαιτητικού Δικαστηρίου, νά έπι
τρέψη διά Διατάγματος ε'ις οιονδήποτε πρόσωπον ή τάξιν προσώπων 
δπως παραιτηθώσι της αδείας των καθ' οιονδήποτε έτος αδείας, δταν 
θεωρή δτι τούτο είναι προς τό δημόσιον συμφέρον : 

Νοείται δτι ό Υπουργός δύναται έν οίωδήποτε τοιούτω Διατάγματι 
νά πρόβλεψη διά τήν συσσώρευσιν τοΟ δλου ή μέρους της αδείας της 
όποιας έγένετο παραίτησις δυνάμει του Διατάγματος. 

4. Κατόπιν της ορισθείσης ημέρας ουδείς εργοδότης υποχρεούται 
δπως συνεισφέρη οιονδήποτε χρηματικόν ποσόν εις οιασδήποτε προ
νοίας δι' αδείας άλλας ή τάς προνοουμένας ύπό του παρόντος Νόμου 
ή Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει τούτου. 

5.—(1) Ή διάρκεια της αδείας εΤναι εννέα εργάσιμοι ήμέραι δταν 
ό έργοδοτούμενος εχη έργασθή καθ' δλον τό χρονικόν διάστημα του 
έτους αδείας : 

Νοείται δτι δταν έργοδοτούμενος δικαιούται δυνάμει νόμου, εθίμου, 
συλλογικής συμβάσεως ή άλλου τινός είς χρονικόν διάστημα αδείας 
μακρότερον τών εννέα ήμερων, τότε ό αριθμός τών ήμερων έν τω μα
κροτέρω τούτω διαστήματι υποκαθιστά τάς ύπό του παρόντος άρθρου 
προβλεπομένας εννέα ημέρας έφ' δσον ό έν λόγω νόμος, έ'θιμον, συλ
λογική σύμβασις ή άλλο τι παραμένει έν Ίσχύϊ. 

(2) Ό 'Υπουργός δύναται διά Διατάγματος νά αύξηση τόν αριθμόν 
τών έν τω έδαφίω (1) προνοουμένων ήμερων αδείας : 

Νοείται δτι, πριν ή έκδώση τοιούτο Διάταγμα, ό 'Υπουργός συμ
βουλεύεται τό Έργατικόν Συμβουλευτικόν Σώμα και τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον. 
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(Λ) "Οία ν 6 έργοδοτούμι: νος δέν είργάαθη καθ' δλον τό >:τος 
άδειας, ή άδεια του είναι ή κατάλληλος αναλογία της δυνάμει του 
παρόντος Νόμου αδείας του υποκείμενη εις προσαρμογάς οσάκις δέν 
αποτελεί άκέραιον αριθμόν, ως καθορίζεται είς τους δυνάμει του 
άρθρου 9 εκδιδόμενους Κανονισμούς : 

Νοείται δτι δταν ό έργοδοτούμενος είργάαθη όλιγωτέρας τών είκοσι 
πέντε εβδομάδας κατά το 'έτος αδείας δέν δικαιούται είς άδειαν δυνά
μει του παρόντος Νόμου. 

Δια τους σκοπούς της παρούσης επιφυλάξεως, ουδεμία έβδομάς 
λογίζεται έκτος έάν ό έργοδοτούμενος είργάαθη ουχί όλιγωτέρας 
τών τριών ήμερων κατά τήν έν'λόγω εβδομάδα : 

Νοείται περαιτέρω δτι τά χρονικά διαστήματα— 
(α) προσωρινής απουσίας έργοδοτουμένου έκ της εργασίας του 

λόγω ατυχήματος ή ασθενείας' και 
(S) απουσίας έργοδοτουμένης έκ της εργασίας της ένω διατελή 

έπ' αδεία λόγω μητρότητος, 
λογίζονται ώς χρονικά διαστήματα εργασίας διά τους σκοπούς του 
παρόντος εδαφίου. 

(4) Ό Υπουργός δύναται διά Διατάγματος νά καθορίση μακρο
τέραν άδειαν δι' οιανδήποτε τάξιν έργοδοτουμένων έάν θεωρη τούτο 
αναγκαίο ν : 

Νοείται δτι, πριν ή έκδώση οιονδήποτε τοιούτο Διάταγμα, ό 'Υπουρ
γός συμβουλεύεται το Έργατικόν Συμβουλευτικόν Σώμα και τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον. 

6.—(1) Αϊ ακόλουθοι δέν λογίζονται ώς ήμέραι ετησίας αδείας : χρονικά 
(α) δημόσιαι άργίαι καθιερωμένοι διά νόμου, εθίμου ή συμβά διαστήματα 
, °£

Α
ως ' λ . . ,„ , . , , . έξΧ(αμςενα 

(β) τό χρονικόν όιαστημα άδειας λόγω μητροτητος 
(γ) ήμέραι άνικανότητος προς έργασίαν οφειλομένης είς ατύχη

μα ή άσθένειαν' 
(δ) ήμέραι απεργίας ή ανταπεργίας (lockout)' 
(ε) οιονδήποτε χρονικόν διάστημα διά τό όποιον εδόθη είδοποί

ησις προς τερματισμόν απασχολήσεως. 
(2) Έάν μία τών έν τω έδαφίω (1) περιπτώσεων έγερθη διαρκού

σης αδείας, ή άδεια θεωρείται ώς διακοπείσα και συμπληρουται κατά 
τό δυνατόν εντός του αύτου έτους; 

7.—(1) Ή άδεια περιλαμβάνει μίαν συνεχή περίοδον ούχι όλιγωτέ "Ελάχιστον 
ραν τών επτά ήμερων. χρονικόν 

,~% » « ' c> ~ ± c ' ~ ι c ' διάστημα και 
(2) Διά συμφωνίας μεταξύ του εργοδότου και του έργοδοτουμένου, συσσώρευση 

αϊ άδειαι δυνατόν νά συσσωρεύωνται μέχρις ανωτάτου ορίου ίσου άδειων, 
μένου προς τήν άδειαν είς τήν οποίαν ό έργοδοτούμενος δικαιούται 
ώς προς δύο έτη. 

Μέρος Ι Η.Τ ΑΜΕ I ON ΑΔΕΙΩΝ 
8.—(1) Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον καθιδρύει διά Κανονισμών ΤΟ Ταμεΐον. 

εκδιδομένων δυνάμει τοΰ άρθρου 9, Ταμεΐον (έν τω παρόντι καλού
μενον «Τό Ταμεΐον») υπό τήν έπωνυμίαν «Κεντρικόν Ταμεΐον Άδειων». 

(2) Τό Ταμεΐον έχει νομικήν προσωπικότητα και, μεταξύ άλλων, 
έχει έξουσίαν ϊνα κατέχη Ίδιοκτησίαν, συμβάλλητα^ ένάγη ή ένάγη
ται ύπό τό δνομα αύτοΟ.και διενεργή πασαν δραστηριότητα άναγκαί
αν διά τήν λειτουργίαν τοΰ Ταμείου. 

(3) Τό Ταμεΐον έχει έξουσίαν δπως, τη συγκαταθέσει του Υπουργι
κού Συμβουλίου, δανείζηται χρηματικά ποσά δι' οιονδήποτε σκοπόν 
σχετιζόμενον προς τήν λειτουργίαν τοΰ Ταμείου ή προς τάς αδείας 
έργοδοτουμένων προσώπων γενικώς. 
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Κανονισμοί. 9.—(Ί) Το Ύπουργικόν Συμ6ούλιον εκδίδει Κανονισμούς διά την 
ϊδρυσιν, λειτουργίαν καΐ διοίκησιν του Ταμείου. Το Ταμεΐον διενερ
γεί άπάσας τάς δραστηριότητας αύτοΰ συμφώνως προς τους Κανονι
σμούς τούτους. 

(2) Οι δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδόμενοι Κανονισμοί, με
ταξύ άλλων, δύνανται νά προνοώσι— 

(α) περί τοΰ τρόπου κατά τον όποιον αϊ καταβολαί εις το Τα
μεΐον θα γίνωνται και θά είσπράττωνται' 

(β) περί του ποσοΟ των υπό τοΰ εργοδότου καταβλητέων εισφο
ρών ώς προς Μκαστον έργοδοτούμενον' 

(γ) περί· τοΰ ποσοΰ των απολαβών αδείας και τοΰ τρόπου κατά 
τον όποιον αδται θά καταβάλλωνται εις τον έργοδοτούμενον' 

(δ) περί των ύπό τοΰ εργοδότου τηρητέων αρχείων και περί τοΰ 
τύπου ύπό τον όποιον θά τηρώνται' 

(ε) περί ποινών δι' αδικήματα έν σχέσει προς την είσπραξιν εισ
φορών διά το Ταμεΐον και την πληρωμή ν ωφελημάτων έξ αύ
τοΰ' 

(στ) περί της καθιδρύσεως Διοικητικοΰ Συμβουλίου ίνα βοηθη 
τον Ύπουργόν εις τήν λειτουργίαν τοΰ Ταμείου" 

(ζ) γενικώς περί της καλυτέρας πραγματώσεως τών σκοπών τοΰ 
Ταμείου και περί παντός τό όποιον δυνάμει τοΰ παρόντος Νό
μου απαιτείται ή επιτρέπεται δπως καθορισθή διά Κανονι
σμών εκδιδομένων δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου. 

(3) Ουδεμία τροποποίησις οιωνδήποτε Κανονισμών εκδοθέντων δυ
νάμει τοΰ παρόντος άρθρου επιφέρεται άνευ προηγουμένης συνεννο
ήσεως μετά τοΰ 'Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος και τοΰ Διοι
κητικοΰ Συμβουλίου. 

(4) Κανονισμοί εκδιδόμενοι έπί τη βάσει τοΰ παρόντος άρθρου 
κατατίθενται εις τήν Βουλή ν τών 'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάρο
δον τριάκοντα ήμερων άπό της τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή τών 
'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρώση 
τους ούτω κατατεθέντος Κανονισμούς έν δλω ή έν μέρει τότε ούτοι 
αμέσως μετά τήν πάροδον της άνω προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη 
έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται έν ίσχύϊ άπό της 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων έν 
δλω ή έν μέρει ύπό της Βουλής τών 'Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύ
ονται έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας ώς ήθελον οϋτω 
τροποποιηθή ύπ' αυτής και τίθενται έν Ίσχύϊ άπό της τοιαύτης δημο

. σιεύσεως. 

10. Τό Ταμεΐον εξαιρείται— 
(α) της πληρωμής, δυνάμει παντός περί Τελωνείων νόμου εκά

στοτε έν ίσχύϊ, οιωνδήποτε φόρων ή δασμών έπί μηχανημά
των, περιλαμβανομένων τμημάτων και εξαρτημάτων αυτών, 
συσκευών, οχημάτων, οργάνων, εργαλείων, εφοδίων και υλι
κών παντός είδους εισαγομένων προς χρήσιν τοΰ Ταμείου και 
μή προοριζομένων προς ποΆησιν εις τό κοινόν' 

(β) της πληρωμής τελών χαρτοσήμου δυνάμει παντός νόμου εκά
στοτε έν ίσχύϊ άφορώντος εις τέλη χαρτοσήμου. 

"Εγκρισις 11.— (1) Ό Υπουργός έχει έξουσίαν δπως έγκρίνη, διά πιστοποιη
σχεδίων. τικοΰ έκδοθησομένου κατά τήν κρίσιν του, σχέδιον εργοδότου δι' άδει

ας γινόμενον προς ύποκατάοτασιν τών διατάξεων τοΰ παρόντος Μέ
ρους έάν κατά τήν γνώμην του τό σχέδιον τοΰτο εΐναι κατά τήν έφαρ
μογήν του εύεργετικώτερον ε'ις τους έργοδοτουμένους ή αϊ διατάξεις 
τοΰ παρόντος Μέρους. 

(2) "Οταν ό Υπουργός έκδίδη τοιοΰτο πιστοποιητικόν, ό εργοδό
της εξαιρείται τών διατάξεων τοΰ παρόντος Μέρους και οιωνδήποτε 
Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει αύτοΰ ώς προς τοιαύτην τάξιν ή τά

Έξαίρεσις 
τοΰ Ταμείου 
έκ φορολογίας 
καΐτελών 
χαρτοσήμου. 
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ξεις έργοδοτουμένων οίαι ηθελον καθορισθή έν τώ πιστοποιητικού εφό

σον τούτο διατελή έν ίσχύϊ : 
Νοείται δτι— 

(α) ό εργοδότης δίδει έ'νορκον διαβεβαίωσιν εις τον Ύπουργόν 
εις τοιαύτην ήμέραν οϊαν ό 'Υπουργός ήθελεν ορίσει, βεβαιού
σαν δτι οι ύπό τοΟ πιστοποιητικού επιβληθέντες δροι έτηρή
θησαν κατά το παρελθόν έτος. Δια το πρώτον έτος της 
ισχύος του παρόντος Νόμου τοιαύτη ένορκος διαβεβαίωσις 
δεν είναι αναγκα ία ' . 

(β) εργοδότης ό όποιος εφαρμόζει σχέδιον εγκριθέν δια πιστο
ποιητικού συμμορφουται. προς οιασδήποτε απαιτήσεις οιωνδή
ποτε Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει του παρόντος Νόμου 
άναφερομένας είς έργοδοτουμένους οί όποιοι άλλάσσουσι τον 
έργοδότην των. 

12.—(1) Το Ύπουργικόν Συμβούλιον προβλέπει δια Κανονισμών Διαιτητικόν 
εκδιδομένων δυνάμει τοΟ παρόντος άρθρου και δημοσιευομένων έν τη Δικαστήριον 
έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας , δια την καθίδρυσιν Διαιτητικών 
Δικαστηρίων δπως κρίνωσιν ολας τάς διαφοράς ή συμπληρωματικά 
ζητήματα έγειρόμενα έκ της εφαρμογής του παρόντος Νόμου ή οιων
δήποτε Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει αύτοΰ ή αμφοτέρων. 

(2) Οί δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδόμενοι Κανονισμοί θά 
περιλαμβάνωσι— 

(α) πρόβλεψιν ώς προς την σύστασιν του Διαιτητικού Δικαστη
ρίου και τους δρους υπηρεσίας τών μελών τών τοιούτων Δικα
στηρίων : 

Νοείται δτι δταν τό Διαιτητικόν Δικαστήριον συνίσταται 
έξ ενός μέλους τούτο, ή δταν τό Διαιτητικόν Δικαστήριον 
συνίσταται έκ μελών πλειόνων του ενός ό Πρόεδρος αύτοΟ, 
θά είναι νομικός οριζόμενος ύπό του 'Ανωτάτου Δικαστη
ρίου έκ καταλόγου δικηγόρων ασκούντων τό ε π ά γ γ ε λ μ α 
διά περίοδον ουχί μικροτέραν τών πέντε ετών, παρασκευα
ζομένου ύπό του Υπουργού : 

Νοείται περαιτέρω δτι ή γνώμη τοΰ προέδρου ώς προς 
οιονδήποτε κατά την κρίσιν αύτου νομικόν ση μείον έγειρό
μενον κατά τήν διαδικασίαν είναι δεσμευτική διά τ ά . άλλα 
μέλη τοϋ Διαιτητικού Δικαστηρίου* 

(β) πρόβλεψιν διά τήν κλήτευσιν προσώπων δπως προσέλθωσι και 
δώσωσι μαρτυρίαν καί παρουσιάσωσιν έ γ γ ρ α φ α και δι' έξου
σιοδότησιν της λήψεως δρκων παρά μαρτύρων καί δι* έπι
βολήν ποινών διά παράλειψαν τίνος νά προσέλθη αφού" ούτος 
έκλητεύθη δεόντως' 

( γ ) πρόβλεψιν δι' έ'φεσιν έξ οιασδήποτε αποφάσεως του Διαιτη
τικού Δικαστηρίου είς τό Άνώτατον Δικαστήριον βάσει οιου
δήποτε λόγου συνεπαγομένου νομικόν σημεΐον μόνον, γενο

. μένην δι' υπομνήματος (case stated) εντός είκοσι καί μιας ήμε
ρων άπό της ημέρας της αποφάσεως" 

(δ) πρόβλεψιν, άφου προηγουμένως συμβουλευθη τό Άνώτατον 
Δικαστήριον, έν σχέσει προς τήν τακτικήν καί τήν διαδικα
σίαν τήν άκολουθητέαν ύπό τοΟ Διαιτητικού Δικαστηρίου. 

(3) Παν τοιούτο Διαιτητικόν Δικαστήριον χωρεί μετά πάσης λογι
κής ταχύτητος ε'ις τήν κρίσιν της διαφοράς συνοπτικώς, χωρίς νά δε
σμεύηται ύφ' οιωνδήποτε κανόνων περί αποδείξεως καί εκδίδει ήτιο
λογημένην άπόφασιν. 

(4) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω ερμηνεύεται ώς θίγον τό δι
κα ίωμα οιουδήποτε προσώπου δπως αρξηται δικαστικής ενεργείας 
ε'ις τά πολιτικά δικαστήρια : 
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"Επιθεωρητού. 

'Αδικήματα. 

'Ημερομηνία 
ενάρξεως 
ισχύος. 

Νοείται δτι όταν οιονδήποτε πρόσωπον άρξηται τοιαύτης δικαστι
κής ενεργείας έφ' olovbr\-nor£ θέματος έγειρομένου έκ τοΟ παρόντος 
Νόμου, το πρόσωπον τοΟτο δεν δικαιούται νά ύποβάλη αϊτησιν εις το 
Διαιτητικόν Δικαστήριον δυνάμει τοΰ παρόντος ή οιουδήποτε άλλου 
άρθρου τοΰ παρόντος Νόμου. 

Μέρος ν.ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
13.— (1) Ό Υπουργός ορίζει Έπιθεωρητάς ίνα βοηθώσιν εις τήν 

έφαρμογήν του παρόντος Νόμου. 
(2) Ό Επιθεωρητής έχει δικαίωμα ελευθέρας εισόδου καθ' οιονδή

ποτε εΰλογον χρόνον εις οιονδήποτε τόπον δπου έχει λόγον νά πιστεύη 
δτι έργοδοτοΟνται πρόσωπα : 

Νοείται δτι οΰτος δεν έχει δικαίωμα νά είσέλθη εις κατοικίαν άνευ 
τής έγγραφου συγκαταθέσεως του έν αυτή κατοικοΰντος ειμή δυνάμει 
δικαστικού εντάλματος. 

(3) Ό Επιθεωρητής δύναται νά ύποβάλη ερωτήσεις εις οιονδήποτε 
πρόσωπον εις οιονδήποτε τόπον τόν όποιον επισκέπτεται περί θεμάτων 
έγειρομένων έκ τής εφαρμογής του παρόντος Νόμου. 

(4) Ό Επιθεωρητής έχει το δικαίωμα νά έξετάση καθ' οιονδήποτε 
ευλογον χρόνον δλα τά άρχεΐα των όποιων ή τήρησις απαιτείται ύπό 
τοΰ παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε Κανονισμών εκδοθέντων δυνάμει 
αύτοΰ. 

14.— (1) Πάς εργοδότης δστις— 
(α) παραλείπει νά χορήγηση ε'ις οιονδήποτε έργοδοτούμενον ύπ' 

αύτου άδειαν όφειλομένην δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου* ή 
(β) παραλείπει άνευ ευλόγου αιτίας νά καταβάλη τήν είσφορόν 

ή οποία απαιτείται ύπό των δυνάμει τής παραγράφου (β) 
τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 9 εκδοθέντων Κανονισμών, 

είναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται ε'ις 
χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας και ε'ις 
τήν καταβολήν τής ώς εϊρηται εισφοράς. 

(2) Πάς εργοδότης δστις έν γνώσει του ή άμελώς δίδει ένορκον 
βιαβεβαίωσιν, δυνάμει τής παραγράφου (α) τής επιφυλάξεως τοΰ 
εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 11, ή οποία ει ναι ψευδής ώς προς οιονδήποτε 
ουσιώδες στοιχεΐον αυτής εΐναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει 
καταδίκης υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς 
διακοσίας πεντήκοντα λίρας. 

(3) Πάς δστις— 
(α) παρεμποδίζει. Έπιθεωρητήν έν τή εκτελέσει των καθηκόντων 

του' 
(δ) άνευ νομίμου δικαιολογίας αρνείται νά απάντηση είς οιαν

δήποτε έρώτησιν ή οποία ετέθη είς αυτόν ύπό Επιθεωρητού 
και είς τήν οποίαν υποχρεούται νά απάντηση δυνάμει τοΰ 
παρόντος Νόμου' 

(γ) παραλείπει νά ένημερώνη πλήρως τά ύπό Κανονισμών εκδο
θέντων δυνάμει τής παραγράφου (δ) τοΰ εδαφίου (2) τοΰ 
άρθρου 9 καθορισθέντα άρχεΐα, 

εΐναι ένοχος αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται ε'ις 
χρηματικήν ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

15. Ή 'ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται εις ήμέραν όρισθησομέ
νην διά γνωστοποιήσεως τοΰ Ύπουργικοΰ Συμβουλίου δημοσιευθη
σομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 

Έτυπώθη έν τφ ΤυπογράφεΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


