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843 Ν. 66/72 

Ό περί Ετησίων 'Αδειών μετ' 'Απολαβών (Τροποποιητικός) (Άρ. 2) 
Νόμος του 1972 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τή>ν έπίσημον έφημειρίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 66 του 1972 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ 
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ MET' ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1972 
Ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Ετησίων 'Αδειών Συνοπτικός 
μετ' 'Απολαβών (Τροποποιητικός) (Άρ. 2) Νόμος του 1972, θά άνα- τίτλος.̂  
γινώσκηται δε όμοΰ μετά τών περ1 'Ετησίων 'Αδειών μετ' 'Απολαβών 25τοθΐ968 
Νόμων του 1967 εως 1972 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασι 23 του 1969 
κός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρώ ν Νόμος θά άναφέ 26τοΰΐ970 
ρωνται όμοΟ ώς οι περί 'Ετησίων 'Αδειών μετ' 'Απολαβών Νόμοι του 34τοθΐ972. 
του 1967 εως ('Αρ. 2) 1972. 

2. Το άρθρον 2 του βασικού νόμου διά του παρόντος τροποποιείται Τροποποίησις 
ως ακολούθως : τοϋ άρθρου 2 

τοΟ βασικού 
(α) Διά τής καταργήσεως του ορισμού του δρου «έργοδοτούμε νόμου. 

νος» και αντικαταστάσεως αύτου διά του ακολούθου νέου 
ορισμού : 

«'εργοδότουμένος' σημαίνει πρόσωπον έργαζόμενον δι' έτε
ρον πρόσωπον εϊτε δυνάμει συμβάσεως εργασίας ή μαθητείας 
εϊτε ύπό τοιαύτας περιστάσεις έκ τών οποίων δύνοσαι νά 
συναχθή ή υπαρξις σχέσεως έργοδοτουμένου καί εργοδότου, 
ό δε δρος 'εργοδότης' θά έρμηνεύηται αναλόγως καί θά περι
λαμβάνη τή ν Κυβέρνηση τής Δημοκρατίας*»" 

(β) διά τής καταργήσεως τοΟ ορισμού του δρου «έτος αδείας» 
και τής αντικαταστάσεως αύτου διά του ακολούθου νέου 
ορισμού : 

«'έτος αδείας' έν σχέσει προς έργοδοτούμενον σημαίνει 
οιανδήποτε περίοδον πεντήκοντα δύο συνεχών εβδομάδων 
άρχομένην από τής ημερομηνίας προσλήψεως του εργοδότου, 
μένου ύπό τίνος εργοδότου ή οιανδήποτε έτέραν τοιαύτην πε
ρίοδον ώς ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών»' 

(γ) διά τής καταργήσεως του ορισμού του δρου «έβδομάς εργα
σίας» και τής αντικαταστάσεως αύτου διά του ακολούθου 
νέου ορισμού : 

«'έβδομάς εργασίας', έν σχέσει προς πρόσωπον τι, σημαίνει 
εβδομάδα κατά τήν διάρκειαν του δλου ή μέρους τής οποίας 
το πρόσωπον τούτο ε'ιργάσθη ώς έργοδοτούμενος·». 
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Τροποπο[ησις 3. Το άρθρον 3 τοΰ βασικού νόμου τροποποιείται δια της ευθύς μετά 
του άρθρου^ τ ο εδάφιον (3) αύτοΰ προσθήκης του ακολούθου νέου εδαφίου : 
νόμου. «(4) ΑΙ διατάξεις του παρόντος Νόμου δέν εφαρμόζονται εις κα. 

τηγορίας έργοδοτουμένων αϊ όποΐαι ήθελον καθορισθή δια Διατάγ
ματος εκδιδομένου όπό τοΰ Υπουργού : 

«Νοείται δτι πριν η έκδώση οιονδήποτε τοιούτο Διάταγμα, ό 
Υπουργός συμβουλεύεται το Έργατικόν Συμβουλευτικόν Σώμα 
και το Διοικητικόν Συμβούλιον.». 

Τροποποίησις 4 . Το άρθρον 5 τοΰ βασικού νόμου δια του παρόντος τροποποιείται 
τοϋ«ρθρου5 ώς ακολούθως : 
του βασικού 
νόμου. (α) Δια της διαγραφής των έν τω έδαφίω (1) λέξεων «καθ

3 όλον 
το χρονικόν διάστημα του έτους αδείας» (δευτέρα και τρίτη 
γράμμα!) κα! της αντικαταστάσεως αύτών δια τών λέξεων 
«ούχ! όλιγωτέρας τών πεντήκοντα εβδομάδων εργασίας 
εντός του έτους αδείας»' 

(β) δια της καταργήσεως τοΰ εδαφίου (3) κα! της αντικατα
στάσεως αύτου' δια του ακολούθου νέου εδαφίου : 

«(3) Όσάκις έργοδοτούμενος έχη έργασθή δι
5 όλιγωτέρας 

τών πεντήκοντα εβδομάδων εργασίας εντός έτους τινός 
αδείας, τότε ούτος δικαιούται άναφορικώς προς το έ'τος 
τούτο, εις άνάλογον άδειαν συμφώνως προς τάς διατάξεις 
τοΰ εδαφίου (1), ύπόκειμένην εις προσαρμογάς συμφώνως 
προς τους δυνάμει τού άρθρου 9 εκδιδόμενους Κανονισμούς : 

Νοείται ότι όταν έργοδοτούμενος είργάσθη όλιγωτέρας 
τών είκοσι πέντε εβδομάδων εργασίας εντός του έτους 
αδείας ούτος δεν δικαιούται ε'ις άδειαν δυνάμει του παρόν
τος Νόμου : 

Νοείται περαιτέρω ότι τα χρονικά διαστήματα— 
(α) προσωρινής απουσίας έργοδοτουμένου εκ τής εργα

σίας του λόγω ατυχήματος ή ασθενείας" κα! 
(β) απουσίας έργοδοτουμένης εκ τής εργασίας της ένω 

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

•Ημερομηνία 5. Ή ισχύς τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται εις ήμερομηνίαν όρισθη
ένάρξεως σομένην υπό τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου, διά γνωστοποιήσεως δη
Ισχυος. μοσιευομένης έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας. 


