ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟ Υ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟ Σ ΤΗΣ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ
ΰπ Άρ. 718 τής 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1969
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ Ι
Ό περί Ετησ ίων Άδειων μετ* 'Απολαβών (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ
1969 εκδίδεται δια δημοσ ιεύσ εως εις την έπίσ ημον εφημερίδα τής Κυπριακής
Δημοκρατίας σ υμφώνως τω "Αρθρω 52 τοΟ Συντάγματος.
'Αριθμός 23 του 1969
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ MET' ΑΠΟΛΑΒΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1969
Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως :
1. Ό παρών Νόμος θά άναφέρηται ώς ό περί 'Ετησίων 'Αδειών Συνοπτικός
μετ' 'Απολαβών (Τροποποιητικός) Νόμος τοΟ 1969, θα άναγινώσκη τίτλος,
ται δέ όμου μετά τών περί 'Ετησίων 'Αδειών μετ' 'Απολαβών Νόμων
τοΟ 1967 και 1968 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς « ό βασικός Νό 8 του 1967
μος») καΐ ό βασικός Νόμος καΐ ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται 25τοθΐ968.
Ομου ώς οί περί Ετησίων 'Αδειών μετ' 'Απολαβών Νόμοι του 1967
έως 1969.
2 . Τό άρθρον 2 του βασικού Νόμου διά του παρόντος τροποποιείται Τροποποίηοι^
ώς ακολούθως :
«
τοθβρθρ »2
(α) διά τής έν αύτω ένθέσεως, κατά τήν προσήκουσαν άλφαβη Μάμου,
τικήν τάξιν, του ακολούθου νέου όρισμοΟ :
«'έβδομάς εργασίας* σημαίνει, έν σχέσει προς έργοδο
τούμενον, εβδομάδα έν τή όποια ό έργοδοτούμενος οΰτος
είργάσθη ουχί όλιγώτερον τών τριών ήμερων ή, προκειμέ
νου περί έργοδοτουμένου ανήκοντος είς οίανδήποτε τάξιν
τήν όποιον ό 'Υπουργός ήθελεν, άφοΰ συμβουλευθή τό
Έργατικόν Συμβουλευτικόν Σώμα και τό Διοικητικόν
Συμβούλιον, καθορίσει διά Διοττάγματος ώς τάξιν έργο
δοτουμένων οί όποιοι απασχολούνται κατά τρόπον Ιδιά
ζοντα, ουχί όλιγώτερον άριθμοΟ ωρών καθορισθησομένου
έν τω τοιούτω Διατάγματι'»'
(β) διά τής έκ τοΟ ορισμού τών λέξεων « έ"τος αδείας» διαγρα
φής των λέξεων « κατά τήν διάρκειαν τών οποίων ό έργοδο
τούμενος είργάσθη ουχί όλιγώτερον τών τριών ήμερων έν
έκαστη έβδομάδι» και τής αντικαταστάσεως αυτών διά τής
λέξεως « εργασίας».
(505)
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ΤροποποΙησις
τοΟ εδαφίου
(3)τοΟ
Αρθρου 5
toO βασικού
Νόμου.

3 . Τό εδάφιον (3) τόΟ ΛρθροΟ 5 τοΟ βασικοΟ Νόμου διά του παρόν
τος τροποποιείται δια της καταργήσεως ολοκλήρου της πρώτης επι
φυλάξεως αύτου, άπό της λέξεως « Νοείται» μέχρι τής λέξεως « εβδο
μάδα:», καΐ της αντικαταστάσεως αυτής διά τής ακολούθου νέας
επιφυλάξεως :
«Νοείται δτι, δταν ό έργοδοτούμενος είργάσθη όλιγωτέρας των
είκοσι πέντε « εβδομάδων εργασίας κατά τό έτος αδείας, ή δι* ώρι
σμένην τάξιν έργοδοτουμένων απασχολουμένων κατά τρόπον Ιδιά
ζοντα όλιγωτέρας των εξακοσίων ωρών ετησίως, ώς ήθελε διά δια
τάγματος ούτω καθορίσει ό Υπουργός, δέν δικαιούται είς άδειαν
δυνάμει του παρόντος Νόμου :». , :

Έτνπώβη έν τφ ΤυπογραφβΙφ τή ς Κυπριακή ς Δημοκρατίας, έν ΛβυκωσΙα.

