
 

Ο περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 66(Ι) του 2002  
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ  

ΑΔΕΙΩΝ MET' ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2001 

 

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 Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών 
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ετησίων Αδειών μετ' 
Απολαβών Νόμους του 1967 έως 2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ως "ο βασικός νόμος") 
και ο βασικός νόμος και ο Νόμος αυτός θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ετησίων Αδειών μετ' 
Απολαβών Νόμοι του 1967 έως 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 

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. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού.  Τροποποίηση του 
άρθρου 3 του 

βασικού νόμου. 

3. Το εδάφιο (1) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:  Τροποποίηση του 
άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 
(α) Με τη διαγραφή της λέξης "πεντήκοντα" (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάστασή 

της με τις λέξεις "σαράντα οκτώ"·  

(β) με τη διαγραφή της λέξης "δέκα" (τρίτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τη 
λέξη "είκοσι"· 

 

(γ) με τη διαγραφή της λέξης "δώδεκα" (πέμπτη γραμμή) και την αντικατάστασή της με 
τις λέξεις "είκοσι τέσσερις". 

 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 14 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή της λέξης 
"τριακοσίας" (όγδοη γραμμή) και την αντικατάστασή της με τις λέξεις "δύο χιλιάδες" και με τη 
διαγραφή των λέξεων "τους εξ μήνας" (ένατη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με τις 
λέξεις "τον ένα χρόνο". 

Τροποποίηση του 
άρθρου 14 του 

βασικού νόμου. 

5. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003. Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος 

Νόμου. 
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