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Ό περί 'Ετησίων Αδειών μετ Απολαβών (Τροποποιητικός) Νόμος 
τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυ
πριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

8 τοϋ1967 

'Αριθμός 55 τοϋ 1980 
Ο ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ MET' ΑΠΟΛΑΒΩΝ 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΌς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ i960 
4 

Ή Βουλή των Άιντιπροσώπων ψηφίζει ώς άκολούθίως: 
1. βΌ παρών 'Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Ετησίων 'Αδειών Συνοπτικός 

μετ' 'Απολαβών (Τροποποιητικός) Νό'μος του 1980 και θα άναγι- τίτλ°ς* 
νώσίκηται όμου μετά των περί Ετησίων 'Αδειών μετ5 'Απολαβών 
■Νόμων του 1967 Μως 1979 (Ιέν τοΐς εφεξής αναφερομένων ώς «ό 25τοϋ1968 
δασικός νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναψε 23 του 1969 
ρωνται όμου' ώς οι περί Ετησίων 'Αδειών μετ5 'Απολαβών Νόμοι 26τοθΐ97θ 
του1 1967 'έως 1980. IV^llll 

^ 66 του 1972 
5 του 1973 

85 του 1979. 

2. "Ινα άποφευχθή οιαδήποτε αμφιβολία περί τήν έρμηινείαν του "ΑΡσι? 
ορισμού «ιέργοδοτούμενος» του άρθρου 2 του βασικού νόμου διά Μ*ιβολι<ϊ!ν 

του παρόντος δηλουται δτι ει'ις τόν όρισμόν τούτον περιλαμβάνεται προς τήν ς 

και παν πρόσωπον απασχολούμενο ν μονίμως ή προσωρινώς εις έρμηνείαν τοο 
όργανϋκήν ή άλλην θέσιν έν τη υπηρεσία της Δημοκρατίας ή παρ' όΡ«ψου 
οίωΙδήποτε νσμικώ προσώπω δημοσίου δικαίου ή παρ' οίωδήποτε ^ Υ ° δ ο " 
οργανισμό δημοσίου δικαίου άνευ νομικής προσωπικότητος, ίδρυ του άρθρου 2 
ομένω προς τό δημόσιον συμφέρον. του βασικοί) 

νόμου. 

3. Τό εδάφιον (2) του άρθρου 9 του βασικού νόμου τροποποιείται Τροποποίηση 
διά της διαγραφής τής παραγράφου (ε) και τής αντικαταστάσεως του εδαφίου 
αυτής διά τής ακολούθου παραγράφου: j?lro°Q 

«ι('ε) περί επιβολής ποινής φυλακίσεως μή ύπερβαινούσης τους τουβασικοο 
εξ μήνας ή χρημοττικής ποινής μή ύπερίβαινούσης τάς τρία νόμου. 
ικοσίας λίρας ή αμφοτέρων τών ποινών τούτων δι' αδική
ματα εν σχέσει προς τήν εϊσπραξιν εισφορών διά τό Τα
μεΐον και τήν έξ αύτου πληρωμήν ωφελημάτων'». 

4. Τό άρθρον 14 του βασικού νόμου τροποποιείται ώς άκολού Τροποποίηση 
θως: του άρθρου 

14 του 
(α) ιΔιά τής έκ του εδαφίου (ιΐ) διαγραφής τών λέξεων «πεν βασικο0 

τήκοντα λίρας» (ογδόη γραμμή) και τής αντικαταστάσεως νόμου, 
αυτών διά τών λέξεων «τριακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν 
,μή όπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις άμφοτέρας τάς 
ποινάς ταύτας»" 
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(β) δια της έκ του εδαφίου (2) διαγραφής των λέξεων «ίδια
κοσίας πεντήκοντα λίρας» (τελευταία γραμμή) και τής 
αντικαταστάσεως αυτών δια των λέξεων «τριαικοσίας λίρας 
ή εις φυλάκισιν μή ύπερβαίνουσαν τους εξ μήνας ή εις 
ιάμφοτέρας τάς ποινάς ταύτας»* 

(γ) δια τής έκ του (εδαφίου (3) διαγραφής τής λέξεως «πεν
τήκοντα» (τελευταία γραμμή)· και τής αντικαταστάσεως 
αυτής δια των λέξεων «διακοσίας πεντήκοντα». 

"Εναρξις 5. Ή Ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται την 6ην 'Οκτωβρίου, 
ισχύος. jggO. 

Έτυττώθη έν τψ Τυττογραφείω τής Κυπριακής Δημοκρατίας, έν Λευκωσία. 


