
Ο περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 
του Συντάγματος. 

Αριθμός 65(Ι) του 2002  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΚΕΝΤΡΑ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΥΣ 

 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—  

(α) "Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993 σχετικά με 
ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας" (EE L 307 της 13.12.1993, 
σελ. 18), και 

 

(β) "Οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
22ας Ιουνίου 2000 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/ 104/ΕΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ώστε να 
καλυφθούν οι τομείς και οι δραστηριότητες που εξαιρούνται από την εν λόγω οδηγία" 
(EE L 195 της 1.8.2000, σελ. 41). 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής 
(Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) Νόμους του 1968 και 1978 (που 
στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") και ο βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) 
Νόμοι του 1968 μέχρι 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

80 του 1968  
58 του 1978. 

 

2. Το εδάφιο (4) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή των 
λέξεων "τρεις" (πρώτη γραμμή) και "τας πεντήκοντας λίρας" (δεύτερη γραμμή) και την 
αντικατάστασή τους με τις λέξεις "τον ένα χρόνο" και "τις δύο χιλιάδες λίρες ", αντίστοιχα.  

Τροποποίηση του 
άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

3. Ο Κανονισμός 3 του ΠΙΝΑΚΑ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  Τροποποίηση του 
Κανονισμοί 3 του 

ΠΙΝΑΚΑ του 
βασικοί νόμου. (α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (1) αυτού των λέξεων "πεντήκοντα ωρών" 

(τρίτη γραμμή) και "εννέα" (τέταρτη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις 
λέξεις "σαράντα οκτώ ωρών συμπεριλαμβανομένων των υπερωριών" και "οκτώ", 
αντίστοιχα· 
(β) με την προσθήκη στην παράγραφο (4) αυτού πριν από τις λέξεις "Εν περιπτώσει" 
(πρώτη γραμμή) των λέξεων "Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1) των 
παρόντων Κανονισμών" και με την αντικατάσταση του γράμματος "Ε" από τη λέξη 
"Εν" (πρώτη γραμμή) με το γράμμα "ε". 

 

4. Ο Κανονισμός 5 του ΠΙΝΑΚΑ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της 
παραγράφου (1) αυτού και την αντικατάστασή της με τις ακόλουθες νέες παραγράφους (1) 
και (2) και με την αναρίθμηση της υφιστάμενης παραγράφου (2) ως παραγράφου (3):  

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 5 του 

ΠΙΝΑΚΑ του 
βασικού νόμου. 

"(1) Όλοι οι εργοδοτούμενοι δικαιούνται ετήσιας άδειας μετ' απολαβών 
τουλάχιστο τεσσάρων εβδομάδων. 
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 8 του 1967 
25 του 1968 
 23 του 1969 
26 του 1970  
34 του 1972 

 66 του 1972 
5 του 1973 

 85 του 1979  
55 του 1980  

65(Ι) του 1993  
79(Ι) του 1996  
26(Ι) του 1997 

110(Ι) του 1999 
165(Ι) του 2001. 

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των περί Ετησίων Αδειών μετ' 
Απολαβών Νόμων του 1967 έως 2001, επιτρέπεται η παραχώρηση άδειας 
εντός δύο περιόδων: 

 Νοείται ότι για τους όρους απόκτησης του δικαιώματος και χορήγησης 
της ετήσιας άδειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των περί Ετησίων Αδειών μετ' 
Απολαβών Νόμων 1967 έως 2001". 

  

Τροποποίηση του 
Κανονισμού 15 του 
ΠΙΝΑΚΑ του βασικού 
νόμου. 

5. Ο Κανονισμός 15 του ΠΙΝΑΚΑ του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του 
και την αντικατάστασή του με τον ακόλουθο νέο Κανονισμό: 

"Παράβαση 
Κανονισμών. 

15.—(1) Εάν οιοσδήποτε εργοδότης παραβεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί 
προς τις διατάξεις των Κανονισμών 3 και 5 του ΠΙΝΑΚΑ του βασικού νόμου 
είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή 
φυλάκισης μέχρις ενός έτους ή σε πρόστιμο μέχρι δύο χιλιάδες λίρες ή και στις 
δύο ποινές μαζί. 

 

  

  (2) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (1) του παρόντος 
Κανονισμού, οιοσδήποτε εργοδότης παραβεί ή παραλείψει να συμμορφωθεί 
προς οιονδήποτε των υπολοίπων Κανονισμών του ΠΙΝΑΚΑ του βασικού νόμου 
είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε πρόστιμο 
μέχρι χίλιες λίρες.". 

Έναρξη της ισχύος του 
παρόντος Νόμου. 

6. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003. 
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