
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΙΣ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΝΟΜΟΥΣ 

 
        Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

 
80 του 1968 
58 του 1978 

65(Ι) του 2002 
73(Ι) του 2002. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι Υπηρεσίας) 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2009 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής 
(Όροι Υπηρεσίας) Νόμους του 1968 μέχρι 2002 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο 
βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής (Όροι 
Υπηρεσίας) Νόμοι του 1968 μέχρι του 2009. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2.   Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 

   
  (α) Με την ένθεση, στη δέουσα αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του: 
   
   «“βασικός μισθός” σημαίνει το βασικό μισθό με το εκάστοτε καταβαλλόμενο τιμαριθμικό επίδομα∙»· 

και 
   
  (β) με την αντικατάσταση της δεύτερης επιφύλαξης του όρου «υπηρεσία», με την ακόλουθη νέα 

επιφύλαξη: 
   
   «Νοείται περαιτέρω ότι, η υπηρεσία εργοδοτουμένου δεν θα θεωρείται διακεκομμένη, εάν ο 

εργοδοτούμενος αναγκασθεί να διακόψει την υπηρεσία του - 
   
   (α) λόγω έλλειψης εργασίας σε κέντρα αναψυχής ή ξενοδοχεία, 
    
   (β) λόγω ασθενείας, 
    
   (γ) λόγω επιστρατεύσεως, 
    
   (δ) λόγω άδειας μητρότητας, ή 
    
   (ε) λόγω γονικής άδειας και άδειας για λόγους ανωτέρας βίας, 
    
   εκτός εάν μετά την άρση των πιο πάνω λόγων, ο επηρεαζόμενος εργοδοτούμενος δεν αναλάβει 

υπηρεσία σε κέντρα αναψυχής ή ξενοδοχεία, για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος. 
   
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

3.  Το εδάφιο (2) του άρθρου 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  
 

  
  (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) αυτού, με την ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): 
   
   «(γ) τρία (3) πρόσωπα, διοριζόμενα από τον Υπουργό σε συνεννόηση με οποιεσδήποτε 

ενδιαφερόμενες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτών ή ελλείψει τέτοιων 
οργανώσεων, τρείς εργοδότες διοριζόμενους από τον Υπουργό»· και  

   
  (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου (δ), με την ακόλουθη νέα παράγραφο (δ): 
   
   «(δ) τρία (3) πρόσωπα, διοριζόμενα από τον Υπουργό σε συνεννόηση με οποιεσδήποτε 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις εργοδοτουμένων.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

4.  Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη του εδαφίου (3) αυτού, 
της λέξης «τέσσαρα», με την λέξη και τον αριθμό «πέντε (5)». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται, με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του 
ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 
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  «(5) Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε τρεις (3) μήνες, και έκτακτα, νοουμένου ότι το ζητήσει 
εγγράφως ένα εκ των τεσσάρων (4) μελών, που την απαρτίζουν, εφόσον υπάρχουν θέματα προς 
συζήτηση». 

  
Προσθήκη 
νέου άρθρου 
5Α στο βασικό 
νόμο. 

6.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 5 αυτού, του ακόλουθου νέου 
άρθρου 5Α: 

   
 «Αδικήματα  

και ποινές. 
5Α.-(1)  Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όποιος- 

    
   (i) παρεμποδίζει Επιθεωρητή, κατά την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, που 

του παρέχεται από το Νόμο και τους Κανονισμούς˙ 
(ii) αρνείται να απαντήσει ή απαντά ψευδώς σε οποιαδήποτε έρευνα, για την 

οποία παρέχεται εξουσία από το Νόμο και τους Κανονισμούς˙ 
(iii) παραλείπει να παρουσιάσει οποιοδήποτε αρχείο, πιστοποιητικό, βιβλίο ή 

άλλο έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να παρουσιάσει σύμφωνα με το 
Νόμο και τους Κανονισμούς˙ 

(iv) παρεμποδίζει, ή αποπειράται να παρεμποδίσει οποιοδήποτε πρόσωπο από 
του να παρουσιασθεί ενώπιον Επιθεωρητή ή να εξετασθεί από αυτόν, 

   
   είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή 

φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν 
υπερβαίνει τα πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές. 

   
       (2) Σε περίπτωση που διαπράττεται ποινικό αδίκημα, βάσει του εδαφίου (1), από νομικό 

πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους νομικού προσώπου, και αποδεικνύεται είτε 
ότι έχει διευκολυνθεί από την επιδεχθείσα αμέλεια φυσικού προσώπου που, κατά το χρόνο 
διάπραξης του ποινικού αδικήματος, κατέχει θέση διοικητικού συμβούλου, γραμματέα ή άλλη 
παρόμοια θέση στο νομικό πρόσωπο ή εμφανίζεται ότι ενεργεί με τέτοια ιδιότητα, το εν λόγω 
φυσικό πρόσωπο είναι ένοχο του ίδιου ποινικού αδικήματος και υπόκειται στην ποινή που 
προβλέπεται για το αδίκημα αυτό. 

   
  

 
1 του 1990 

211του 1991 
27(Ι) του 1994 
83(Ι) του 1995 
60(Ι) του 1996 

109(Ι) του 1996 
69(Ι) του 2000 

156(Ι) του 2000 
4(Ι) του 2001 

94(Ι) του 2003 
128(Ι) του 2003 
183(Ι) του 2003 

31(Ι) του 2004 
218(Ι) του 2004 

68(Ι) του 2005 
79(Ι) του 2005 

105(Ι) του 2005 
96(Ι) του 2006 

107(Ι) του 2008. 

     (3) Επιθεωρητής, ο οποίος ενεργεί κατά παράβαση της υποχρέωσης για εχεμύθεια, όπως 
καθορίζεται σε Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου, έχει αστική ευθύνη 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 70 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 6 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού των λέξεων «ένα χρόνο» (πρώτη γραμμή), με τις 

λέξεις «τρεις (3) μήνες» και ακολούθως με την αντικατάσταση των λέξεων «δύο χιλιάδες 
λίρες»(δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000,00)»∙ και 

   
  (β) με την διαγραφή της δεύτερης επιφύλαξης αυτού.  
Αρ. Φακ.:  23.01.050.112.2009 
ΕΣΖ/ΝΑ 
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