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Ο περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών (Τροποποιητικός:) Νόμος τοϋ 
1979 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπρια
κής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 85 τοΰ 1979 

Ο ΠΕΡΙ Ε Τ Η Σ Ι Ω Ν ΑΔΕΙΩΝ M E T ΑΠΟΛΑΒΩΝ 
(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1979 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως ; 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ετησίων 'Αδειών Συνοπτικός 
μετ* 'Απολαβών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1979 και θά άναγι τίτλος., 
γνώσκηται όμου μετά των περί Ετησίων 'Αδειών μετ' 'Απολαβών 25

TO
igfiR 

Νόμων του 1967 εως 1973 (εν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό δα 23 τοΰ 1969 
σικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άνα 26τοϋΐ970 
φέρωνται όμου ώς οί περί 'Ετησίων 'Αδειών μετ* 'Απολαβών Νόμοι 34 τοϋ 1972 
του 1967 εως 1979.
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^ 5 του 1973. 
2. Τό εδάφιον (1) του άρθρου 3 τοΟ βασικού νόμου τροποποιείται TporonoU 

διά της έν τέλει αύτοΰ προσθήκης τής ακολούθου επιφυλάξεως : ησιςτοΟ 
1 . , έδοιφίου (1) 
«Νοείται δτι τό έξ άδειας δικαίωμα έργοδοτουμένου, ό όποιος τοϋ&ρθρουι3 

άποβιοϊ, μεταβιβάζεται εις τήν χήραν ή τόν χήρον αύτου ή αυτής τοϋβαοικοΟ 
ώς εΐναι ή περίπτώσις.». νόμου.. 

3. Τό άρθρον 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς ακολούθως : ΐροποποί

(α) Διά της διαγραφής του εδαφίου (1) και τής άντικατα ^
ι
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στάσεως του διά του ακολούθου νέου εδαφίου : τοΟβασικοϋ 
«(1) Ή διάρκεια τής άδειας έργοδοτουμένου δταν οδτος ν^
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εχη έργασθή ουχί όλιγωτέρας των πεντήκοντα εβδομάδων 
εντός του έτους αδείας είναι δέκα εργάσιμοι ήμέραι είς περί
πτωσιν έργοδοτουμένου έχοντος πενθήμερον εβδομάδα εργα
σίας και δώδεκα εργάσιμοι ήμέραι είς περίπτωσιν έργοδοτου
μένου έχοντος έξαήμερσν εβδομάδα εργασίας : 

Νοείται δτι δταν έργοδοτούμενος δικαιούται δυνάμει νόμου, 
εθίμου, συλλογικής συμβάσεως ή άλλου τινός είς χρονικόν 
διάστημα αδείας μακρότερον τών έν τω παρόντι έδαφίω Ttpo
νοουμένων ήμερων, τότε ό αριθμός τών ήμερων έν τω μακρό
τέρω τούτω διαστήματι υποκαθιστά τάς ύπό τρΟ παρόντος 
άρθρου πρόβλεπομένας ημέρας έφ* δσον ό έν λόγω νόμος, 
έΌιμον, συλλογική σύμβασις ή άλλο τ ι παραμένει έν Ισχύΐ.»* καί 
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(β) διά της δ ιαγραφής έκ της πρώτης επιφυλάξεως του εδα
φίου (3) των λέξεων «είκοσι πέντε» (δευτέρα γ ρ α μ μ ή ) καΐ 
της αντικαταστάσεως των διά της λέξεως «δεκατριών». 

ΐμοτιοτιοί 4. Το εδάφιον (1) του άρθρου 7 του δασικού νόμου τροποποιείται 
ησιςτοϋ 6ιά της δ ιαγραφής της λέξεως «επτά» (δευτέρα γ ρ α μ μ ή ) καΐ της 
? ^ β ^ Ι  αντικαταστάσεως της διά της λέξεως «εννέα». 
ιύμοο. 

"Ε«χρζι<; 5.—(1) Ή ισχύς του άρθρου 2 και τής π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (β ) τοΟ 
ισχύος ιοϋ άρθρου 3 άρχεται από το έτος αδείας τό όποιον ήρχισε τήν 3ην 
ΝήΐΓ^ 'Οκτωβρίου, 1977. 

(2) Ή ισχύς τής π α ρ α γ ρ ά φ ο υ (α) του άρθρου 3 και του άρθρου 
4 άρχεται από τό έτος αδε ίας τό όποιον άρχεται τήν 5ην Νοεμ
βρίου, 1979. 

Έτιπτώθη έν τφ Τυπογράφε!φ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


