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ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί Έργοδοτουμένων εις Κέντρα Αναψυχής ("Οροι Υπηρεσίας) Νόμος 

τοΟ 1968 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις τήν έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52 του Συντάγματος. 

'Αριθμός 80 του 1968 
ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΩΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ 

ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Ε Ι Σ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Ή Βουλή τών "Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 
1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί Έργοδοτουμένων Συνοπτικός 

εις Κέντρα Αναψυχής ("Οροι Υπηρεσίας) Νόμος τοΟ 1968. τίτλος. 
2. *Εν τω παρόντι Νόμω, έκτος έ'άν έκ του κειμένου προκύπτη διά Ερμηνεία, 

φόρος έννοια— 
«δικαίωμα υπηρεσίας» σημαίνει οιανδήποτε προσθήκην είς τους 

λογαριασμούς πελατών, αντί τοΟ φιλοδωρήματος ή χρεώσεως δι* 
ύπηρεσίαν' 

«'Επιτροπή» σημαίνει τήν Έπιτροπήν "Ορων 'Υπηρεσίας Κέντρων 
'Αναψυχής, ήτις εγκαθιδρύεται δια του εδαφίου (1) του άρθρου 3' 

«έργοδοτούμενος» περιλαμβάνει παν πρόσωπον έργαζόμενον δι* 
έτερον πρόσωπον είς κέντρον αναψυχής είτε δυνάμει συμβάσεως 
εργασίας είτε ύπό τοιαύτας περιστάσεις έκ τών οποίων δύναται 
νά συναχθή ή ϋπαρξις σχέσεως έργοδοτουμένου καί εργοδότου 
και ό δρος «εργοδότης» θα έρμηνεύηται αναλόγως : 

Νοείται δτι πρόσωπον του οποίου ή κυρία άπασχόλησις είναι ή 
ψυχαγωγία τών πελατών τοΟ κέντρου αναψυχής διά τής εκτελέ
σεως καλλιτεχνικών ή παρομοίων δεξιοτήτων δεν θά θεωρήται 
έργοδοτούμενος διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου' 

«κέντρον αναψυχής» σημαίνει έστιατόριον, ζαχαροπλαστεΐον, 
καμπαρέ, καφενεΐον, μουσικόν κέντρον, μπαρ, νάϊτ κλαμπ, ποτοπω
λεΐον, ταβέρναν, λέσχην και οιονδήποτε άλλο μέρος είς τό όποιον 
καταναλίσκονται ή παρασκευάζονται ποτά ή φαγητά' 

«υπηρεσία» σημαίνει συνεχή και άνευ διακοπής ύπηρεσίαν είς 
κέντρον αναψυχής ή ξενοδοχεΐον άλλα δέν περιλαμβάνει ύπηρε
σίαν είς τό έξωτερικόν : 

Νοείται δτι υπηρεσία είς ξενοδοχεΐον δέν διακόπτει τήν ύπη
ρεσίαν : 
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Καθίδρυσις 
καΐ σύστασις 
"Επιτροπής. 

θητεία, 
απαρτία καΐ 
αποφάσεις 
'Επιτροπής. 

Έ^ουσΙαι 
καΐ καθή

κοντα τής'Επίτ 
τροπής. 

Νοείται περαιτέρω;δτι ή υπηρεσία έργοδοτουμένου δεν θά θεω
ρήται διακεκομμένη, έάν έργοοοτούμενος ήναγκάσθη να διακόψη 
την τοιαύτην ύπηρεσίαν του

(1) δι' έλλειψιν εργασίας εις κέντρα αναψυχής, ή ξενοδοχεία, 
(2) λόγω ασθενείας, κάΙ. 
(3) λόγω έπιστρατεύσεως, 

έκτος έάν μετά τήν άρσιν των ανωτέρω λόγων ό επηρεαζόμενος 
έργοοοτούμενος δέν άναλάβη ύπηρεσίαν είς κέντρα αναψυχής ή ξενο
δοχεία' 

«Υπουργός» σημαίνει τόν Ύπουργόν Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων" 

«ώραι καθήκοντος» σημαίνει οιανδήποτε χρονικήν περίοδον κατά 
τήν διάρκειαν τής οποίας απαιτείται παρ' έργοδοτουμένου δπως 
έκτελή έργασίαν του κέντρου αναψυχής. 
3.—(1) Καθιδρύεται 'Επιτροπή "Ορων 'Υπηρεσίας Κέντρων 'Ανα

ψυχής συνισταμένη ως προνοείται ε'ις τό εδάφιον (2) ήτις ενασκεί 
τάς εξουσίας και έκτελεΐ τά καθήκοντα τά καθοριζόμενα είς τόν πα
ρόντα Νόμον και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου Κανονισμούς. 

(2) Τήν Έπιτροπήν απαρτίζουν— 
(α) ό Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου 'Εργασίας και Κοι

νωνικών 'Ασφαλίσεων, ή αντιπρόσωπος τούτου, ως Πρόε
δρος' 

(S) δ Γενικός Διευθυντής του 'Υπουργείου 'Εμπορίου και Βιομη
χανίας, ή αντιπρόσωπος τούτου" 

(γ) δύο πρόσωπα διοριζόμενα υπό του 'Υπουργού έν συνεννοη
θεί μεθ* οιασδήποτε ενδιαφερόμενης αντιπροσωπευτικής ορ
γανώσεως εργοδοτών ή, μή ύπαρχούσης τοιαύτης οργανώ
σεως, δύο έργοδόται διοριζόμενοι ύπό του Υπουργού' 

(δ) δύο πρόσωπα διοριζόμενα ύπό του 'Υπουργού έν συνεννοή
σει μεθ' οιασδήποτε* αντιπροσωπευτικής οργανώσεως εργο
δότου μένων. 

4.—(1) Ή θητεία οιουδήποτε μέλους τής 'Επιτροπής διοριζομένου 
ύπό τοΟ 'Υπουργού διαρκεί τρία έτη άπό τής ημερομηνίας διορισμού 
του μέλους τούτου έκτος έάν ό διορισμός τούτου τερματισθή ένωρί
τερον ύπό του 'Υπουργού τη συναινέσει τής ενδιαφερόμενης πλευράς. 

(2) Οιονδήποτε μέλος τής 'Επιτροπής διοριζόμενον ύπό του Υπουρ
γού δύναται νά ύποβάλη παραίτησιν καθ' οίονδήποτε χρόνον διαρ
κούσης της θητείας του δι' έγγραφου ειδοποιήσεως προς τόν Ύπουρ
γόν μέσω του Προέδρου τής Επιτροπής. 

(3) ΆπαρτΙαν άποτελουσι τρία τουλάχιστον μέλη τής Επιτροπής 
έφ' δσον παρίστανται ό Πρόεδρος και ανά £ν μέλος έκ τών έν τοις 
παραγράφοις (γ) καΐ (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 3 διοριζο
μένων μελών : 

Νοείται δτι οιαδήποτε τέσσαρα μέλη τής Επιτροπής άποτελοΰσιν 
άπαρτίαν. 

(4) ΑΊ αποφάσεις τής 'Επιτροπής λαμβάνονται διά πλειοψηφίας. 
Έν περιπτώσει 'ισοψηφίας ό Πρόεδρος έχει δευτέραν ή νικώσαν ψή
φον. 

5.—(1) Ή άρμοδιότης τής 'Επιτροπής είναι δπως φροντίζη δπως 
αϊ διατάξεις του παρόντος Νόμου και τών έπί τή βάσει τούτου Κα
νονισμών πάντοτε τηρώνται καΐ εφαρμόζονται, δεόντως έπιλαμβά
νηται διαφορών σχετιζομένων μέ τήν έρμηνείαν τούτων και εξασφα
λίζω δπως οιαδήποτε παρά(5ασις τούτων τηρουμένου του εδαφίου (3) 
διώκηται ποινικώς. 
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(2) Ή· "Επιτροπή κέκτηται έξουσίαν δπως έκδίδη μονίμους διατα
γάς καί οδηγίας διά τήν δμαλήν καΐ αποτελεσματική ν έφαρμογήν 
και λειτουργίαν των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των έπι τη 
βάσει τούτου Κανονισμών. 

(3) Τηρουμένων οιωνδήποτε οδηγιών τοΰ Γενικού Εισαγγελέως 
της Δημοκρατίας ή Επιτροπή δύναται να έγείρη διά του Προέδρου 
αυτής ποινικήν δίωξιν κατά παντός παραβάτου τών δυνάμει του πα
ρόντος Νόμου Κανονισμών, τών έξόδων της τοιαύτης διώξεως βαρυ
νόντων τήν Δημοκρατίαν. 

(4) Ή Επιτροπή δύναται νά συντάσση εσωτερικούς κανονισμούς 
διέποντας τήν λειτουργίαν αυτής. 

6. Το Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανονισμούς, Κανονισμοί, 
καθορίζοντας— 

(1) τους δρους εργασίας τών έργοδοτουμένων συμπεριλαμβανο
μένων— 
(α) του θεσμού επαγγελματικών βιβλιαρίων, 
(β) τών καθ* έκάστην έργάσιμον ήμέραν και εβδομάδα ωρών 

εργασίας, 
(γ) τών υπερωριών, 
(δ) της εβδομαδιαίας, αναπαύσεως, 
(ε) της ετησίας αδείας, 

(στ) της αδείας ασθενείας, 
(ζ) τής προειδοποιήσεως έπί τω τερματισμώ της εργασίας, 
(η) του δικαιώματος υπηρεσίας ως και του τρόπου επιβολής 

και κατανομής τούτου. 
(2) τον τρόπον τής επιθεωρήσεως τών κέντρων αναψυχής προς 

διαπίστωσιν τής τηρήσεως ή μή τών δυνάμει του παρόντος Νόμου 
Κανονισμών" 

(3) τά κριτήρια έπί τη βάσει τών οποίων ή Επιτροπή θά £χη δια
κριτικήν εύχέρειαν, τη έγκρίσει του Υπουργού, νά έξαιρή τών 
διατάξεων του παρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου εκδο
θέντων ή γενομένων Κανονισμών οιονδήποτε κέντρον αναψυχής 
ή οιανδήποτε κατηγορίάν κέντρων αναψυχής' 

(4) ποινάς φυλακίσεως μή υπερβαίνουσας τους τρεις μήνας ή προ
στίμου μή υπερβαίνοντος τάς πεντήκοντα λίρας, ή καΐ άμφοτέ
ρας τάς ποινάς ταύτας διά παραβάσεις τών κανονισμών καί διά 
τήν έν γένει πραγμάτωσιν τών σκοπών του παρόντος Νόμου : 

Νοείται δτι μέχρι τής εκδόσεως Κανονισμών έπι τη βάσει τοΟ πα
ρόντος άρθρου, ol έν τω έπισυνημμένω Πίνακι Κανονισμοί θά εχωσιν 
ίσχύν ώς έάν έγένοντο έπι τη βάσει του παρόντος άρθρου. 

Νοείται περαιτέρω δτι Κανονισμοί γενόμενοι έπι τη βάσει τοΰ 
παρόντος άρθρου κατατίθενται είς τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων. 
'Εάν μετά πάροδον είκοσι καί μιας ήμερων άπό τής τοιαύτης κατα
θέσεως ή Βουλή τών 'Αντιπροσώπων δι* αποφάσεως αυτής δέν τρο
ποποίηση ή άκυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισμούς έν δλω 
ή έν μέρει, τότε οδτοι αμέσως μετά τήν πάροδον τής ώς άνω προ
θεσμίας δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρατίας 
καί τίθενται έν Ισχύν άπό τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περιπτώσει 
τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό της Βουλής T«SV 'Αντι
προσώπων οδτοι δημοσιεύονται έν τή έπισήμω έφημερίδι τής Δημο
κρατίας ώς ήθελον οΟτω τροπόποιηθη ύπ* αύτης καί τίθενται έν Ισχύϊ 
άπό της τοιαύτης δημοσιεύσεως' 
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'Εφαρμογή 
τοϋ παρόντος 
Νόμου. 

7. Ό παρών Νόμος εφαρμόζεται είς άπαντα,τά κέντρα αναψυχής : 
Νοείται · δτι ό Υπουργός δύναται, τη έίσηγήσει τής> 'Επιτροπής, 

δια Διατάγματος αύτοΟ δημοσιευομένου έν τη έπίσήμω έφημερίδι 
της Δημοκρατίας να έξαιρή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή. 
των δυνάμει τούτου εκδοθέντων ή γενομένων Κανονισμών οιονδή
ποτε'κέντρον αναψυχής ή' οιανδήποτε κα^ηγορίαν κέντρων αναψυχής. 

Π Ι Ν Α Ξ 
("Αρθρον 6.) 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

'Επαγγελ
ματικά 
Β ιβλιάρισ. 

1. Οί παρόντες Κανονισμοί θα.αναφέρωνται ως οι περί Έργοδο
τόυμένων εις Κέντρα Αναψυχής ("Οροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί 
του 1968. 

2.—(1) Ή 'Επιτροπή 'εΐναι. υπεύθυνος διά τήν έίσαγωγήν και λει
τουργίαν του θεσμοΰ επαγγελματικών βιβλιαρίων τών έργοδ'οτου
μένων και εκδίδει εις ^κάστον έργοδοτούμενον έπαγγελματικόν 
βιβλιάριον είς το όποιον καταγράφονται ή ε'ιδικότης και ή τάξις 
του έργοδοτουμένου αΐτινες ισχύον καθ' ή ν ήμέραν το έπαγγελμα
τικόν βιβλιάριον εξεδόθη προς τούτον. 

(2) "Εκαστος έργοδοτούμενος δστις κατά τήν ήμέραν ενάρξεως 
ισχύος τών παρόντων Κανονισμών εργάζεται εις κέντρον αναψυχής 
δέον δπως έφοδιασθή δια τοιούτου βιβλιαρίου το βραδύτερον εντός 
τριών μηνών άπό τής ημερομηνίας ταύτης. 

(3) Πάς μή ειδικευμένος έργρδοτούμενος, άναλαμβάνων .έργα
σίαν δια πρώτην φοράν ε'ις κέντρον αναψυχής δέον δπως απόκτηση 
έπαγγελματικόν βιβλιάριον, άμα τή συμπληρώσει εξ μηνών υπη
ρεσίας. 

(4) Πας ειδικευμένος έργοδοτούμενος άναλαμβάνων έργασίαν 
είς κέντρον αναψυχής δέον δπως έφοδιασθή δι* επαγγελματικού βι
βλιαρίου άμα τή„ συμπληρώσει ενός μηνός υπηρεσίας. 

(5) Είς οιονδήποτε άπόφοιτον ξενοδοχειακής ή τουριστικής σχο
λής εκδίδεται έπαγγελματικόν βιβλιάριον κατόπιν υπηρεσίας .ενός 
μηνός είς τήν ειδικότητα και τάξιν δι' άς οδτος προσελήφθη. Νοου
μένου δτι, οί σπουδασταί ξενοδοχειακής ή τουριστικής σχολής είναι 
ελεύθεροι δπως αναλαμβάνουν έργασίαν άνευ επαγγελματικού βιβλι
αρίου κατά τήν περίοδον τής φοιτήσεως των είς τήν σχολήν'ώς μέρος 
τής πρακτικής εξασκήσεως και τής έπί δοκιμασία υπηρεσίας τούτων, 
έάν οΰτοι ίκάνοποιήσωσι τήν Έπιτροπήν διά τής προσαγωγής έγγρα
φου ή άλλης μαρτυρίας,δτι φοιτώσιν είς τοιαύτην σχολήν. 

(6) Έργοδοτούμενος εις ξενοδοχεΐον κατέχων έπαγγελματικόν 
βιβλιάριον δικαιοΟται νά έργασθή είς κέντρον αναψυχής είς τήν ειδι
κότητα και τάξιν τάς καθοριζομένας έν τω ύπό του υπαλλήλου κατε
χόμενο) έπάγγελματικώ βιβλιαρίω. 

(7) 'Εργοδοτούμενος δστις είναι κάτοχος επαγγελματικού βιβλια
ρίου, δύναται, έάν ύπάρχη κενή θέσις εις το κέντρον αναψυχής έ'νθα 
απασχολείται, νά άποταθή προς τόν έργοδότην αυτού διά προα
γωγήν. 

(8) Τά επαγγελματικά βιβλιάρια χορηγούνται προς τήν 'Επιτρο
πή ν ύπό τής· Κυβερνήσεως. Τά δικαιώματα διά τήν εκδοσιν: επαγγελ
ματικού βιβλιαρίου άτινα θα εισπράττονται ύπό τής 'Επιτροπής παρά 
τών δικαιουμένων δπως αποκτήσουν τούτο καθορίζονται ύπό τής.'Επι
τροπής και κατατίθενται εις τό Δημόσιον Ταμεΐον. 
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(9) Ή μορφή και τό σχήμα τοΰ επαγγελματικού βιβλιαρίου έκτί Παράρτημα, 
θεντάι εις τό Παράρτημα δπερ επισυνάπτεται είς τους παρόντας Κα
νονισμούς. 

(10) Ή 'Επιτροπή δύναται τη έγκρίσει του 'Υπουργού να εξαί
ρεση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού οίονδήποτε κέντρον 
αναψυχής ή οιανδήποτε κατηγορίαν κέντρων αναψυχής. 

3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων τοΰ παρόντος Κανονισμού ού· Ώράριονκαΐ 
δείς εργοδότης απασχολεί οίονδήποτε έργοδοτούμενον και ύφ' οίαν ύ̂ ερωρίαι. 
δήποτε ιδιότητα πέραν τών πεντήκοντα ωρών καθ* οιανδήποτε εβδο
μάδα ή πέραν των εννέα ωρών καθ' οιανδήποτε ήμέραν, εξαιρουμέ
νου τοΰ χρόνου τοΰ απαιτουμένου δια γεύματα ή είς ώρας πλην τών 
αναφερομένων είς τό ώράριον εργασίας τό όποιον επιβάλλεται δπως 
παραμένη άνηρτημένον συμφώνως προς τάς διατάξεις της υποπα
ραγράφου (α) της παραγράφου (1) τοΰ Κανονισμού 9. 

(2) Ή εργάσιμος έβδομάς δέν άριθμεΐ πλέον τών έξ ήμερων ή δέ 
εργάσιμος ήμερα δέν περιλαμβάνει πλέον τής μιας διακοπής. 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ παρόντος Κανονισμού— 
(α) ουδείς έργοδοτούμενος εργάζεται ύπερωριακώς πέραν τών 

8 ωρών καθ' οιανδήποτε έργασιμον εβδομάδα : 
Νοουμένου δτι είς έξαιρετικάς περιπτώσεις αΰτάι δύνανται 

ν νά άύξηθοΰν μέχρι 10' 
(β) εργασία μετά τήν συμπλήρωσιν τοΰ ημερησίου ωραρίου λο

γίζεται ώς υπερωρία, έκαστη δέ ώρα τοιαύτης εργασίας πλη
ρώνεται ως μία καΐ ημίσεια. 

(4) Έ ν περιπτώσει ασθενείας έργοδοτουμένου άποδεικνυομένης 
ψ δια πιστοποιητικού Ίατροΰ τα καθήκοντα τοΰ έργοδοτουμένου δύ

νανται νά εκτελούνται υπό έτερου έργοδοτουμένου διά χρονικήν 
περίοδον μή ύπερβαίνουσαν τήν μίαν εβδομάδα, κατά τήν διάρκειαν 
δέ τής περιόδου ταύτης ό έν λόγω έργοδοτούμενος δύναται νά ερ
γάζεται πέραν τοΰ συνήθους ημερησίου ή εβδομαδιαίου ωραρίου καΐ 

* πληρώνηται διά τήν τοιαύτην ύπερωρίαν ώς προνοείται διά τής υπο
παραγράφου (β) τής παραγράφου (3) τοΰ παρόντος Κανονισμοΰ. 

(5) Ουδείς έργοδοτούμενος μή συμπληρώσας τό δέκατον δγδοον 
έτος τής ηλικίας του απασχολείται πλέον τών τεσσαράκοντα οκτώ 
ωρών καθ' εβδομάδα, εξαιρουμένου τοΰ χρόνου τοΰ απαιτουμένου 
διά γεύματα, ουδείς δέ έργοδοτούμενος μή συμπληρώσας τό δέκα
τον έκτον έτος της ηλικίας του απασχολείται πλέον τών τεσσαρά
κοντα δύο ωρών καθ' εβδομάδα, εξαιρουμένου τοΰ χρόνου τοΰ απαι
τουμένου διά γεύματα. 

4. "Εκαστος έργοδοτούμενος απολαύει καθ' έκάστην εβδομάδα Ήμερα 
μιας ημέρας αργίας μετά πληρωμής καθ' ήν οδτος υπό ούδεμίαν <*ργ1ας· 
Ιδιότητα απασχολείται. 

^ 5.—(1) Πάντες οί έργοδοτούμενοι δικαιοΰνται ετησίας αδείας Ετησία 
μετ* απολαβών, ώς ακολούθως : Λδβια. 

(α) 'Εργοδότουμενοι μέ ύπηρεσίαν πλέον τόΰ ενός έτους άλλα 
μή ύπερβαίνουσαν τά δύο έτη, 9 ημέρας. 

Ψ (β) Έργοδοτούμενοι μέ ύπηρεσίαν πλέον τών δύο ετών άλλα 
μή ύπερβαίνουσαν τά τέσσαρα έτη, 10 ημέρας. 

■* (γ) Έργοδοτούμενοι μέ ύπηρεσίαν πλέον τών τεσσάρων ετών, 
13 ημέρας. 

. Τηρουμένων τών διατάξεων τοΰ περί 'Ετησίων 'Αδειών μετ' Απο
λαβών Νόμου τοΟ 1967, επιτρέπεται ή παραχώρησις αδείας εντός δύο 8 too 1967. 
περιόδων : 
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Ν ο ε ί τ α ι δτ ι έργοδοτούμενο ι Ίκανοποιοϋντες τους δρους δ ια την 
•προς αυτούς παροχήν ετησίας αδε ίας θα δ ι κ α ι ο ύ ν τ α ι κ α τ ' άναλο

γ ί α ν κ α ι αδε ίας δ ι ' οιανδήποτε ττερίοδον υπηρεσίας αυτών μικροτέ

ραν του ενός έτους. 
(2) Έ φ ' οιασδήποτε διαφοράς αναφυόμενης μ ε τ α ξ ύ εργοδότου κ α ι 

έργοδοτουμένου ώς προς τήν χρον ικήν δ ιάρκε ιαν της υπηρεσίας 
τοΰ δευτέρου αποφασίζε ι ή Επ ι τροπή . 

Αδεια 6.— (1) " Α μ α τη προσκομίσε ι πιστοποιητ ικού ασθενε ίας εκδοθέντος 
άοθενε(ας. υ π ο Ί α τ ρ ο ΰ ό έργοδοτούμενος δ ι κ α ι ο ύ τ α ι ετησίως αδε ίας ασθενείας 

μετ ' απολαβών ώς ακολούθως : 
( α ) Έργοδοτούμενος μέ ύπηρεσίαν π λ έ ο ν τών έ ξ μηνών, 10 

ημέρας , 
(β ) Έργοδοτούμενος μέ ύπηρεσίαν πλέον τών 3 ετών, 18 ημέ

ρας : 
Ν ο ε ί τ α ι δτ ι α ί πρώται τρε ις ήμέρα ι της αδε ίας ασθενε ίας ε ί να ι 

άνευ απολαβών. 
(2) Π ά σ α παροχή έκ του Ταμε ίου Κοινωνικών 'Ασφαλ ίσεων λ ό γ ω 

ασθενε ίας α φ α ι ρ ε ί τ α ι άπό τό πληρωνόμενον ε ίς τόν έργοδοτούμε

νον ποσόν. 
(3) Έ ά ν ή ασθένε ια έργοδοτουμένου συνεχ ί ζ ε τα ι κ α ι μετά τήν 

έκπνοήν της αδε ίας ασθενε ίας της όποιας ούτος δ ι κ α ι ο ύ τ α ι , χορη

γ ε ί τ α ι προς τόν ρηθέντα έργοδοτούμενον ά δ ε ι α άνευ απολαβών 
α ν ά λ ο γ ο ς προς τ α έτη υπηρεσίας αύτοΰ. Ε ί δ ι κ α ι περιπτώσεις εξε

τ ά ζ ο ν τ α ι ύπό τοΰ εργοδότου έν συνεννοήσει μ ε τ ά της Συντεχν ίας 
του έργοδοτουμένου. 

(4) Έ ν περιπτώσει ασθενε ίας ό έργοδοτούμενος ε ιδοποιε ί τόν 
έργοδότην άπό της πρώτης ημέρας της το ιαύτης ασθενείας, ή τό 
ταχύτερον δυνατόν μετά ταύτην. 

Προειδοποίηση 7.—(1) Έργοδοτούμενος τοΰ οποίου α ί ύπηρεσία ι τ ερματ ί ζον τα ι 
έπίτερ πρωτοβουλ ία του εργοδότου, δ ι κ α ι ο ύ τ α ι προειδοποιήσεως ή άντ ' 
μαπσμφ.. αυτής αποζημιώσεως ώς ακολούθως : 

( α ) Έργοδοτούμενος μέ ύπηρεσίαν μέχρ ις ενός έτους, 8 ήμερων. 
(β ) Έργοδοτούμενος μέ ύπηρεσίαν ύπερβαίνουσαν τό έν έτος 

ουχί δμως τ ά δύο έτη , 14 ήμερων, 
( γ ) Έργοδοτούμενος μέ ύπηρεσίαν ύπερβαίνουσαν τ ά δύο έτη , 

28 ήμερων. 
( 2 ) . Ή ι δ ί α προειδοποίησις ή άποζημίωσίς π α ρ έ χ ε τ α ι ή κ α τ α β ά λ 

λ ε τ α ι ύπό του έργοδοτουμένου έν ή περιπτώσει ό ίδ ιος ό έργοδο

τούμενος θά έπεθύμει δπως τ ερματ ίση τ ά ς υπηρεσίας αύτου. 
(3) Τ ό ποσόν της αποζημιώσεως ή οπο ία κ α τ α β ά λ λ ε τ α ι ε ίς τόν 

έργοδοτούμενον δυνάμε ι της παραγράφου (1) του παρόντος Κανο

νισμού, επιβαρύνε ι αποκλε ιστ ι κώς τόν έργοδότην κ α ι έν ουδεμ ία 
περιπτώσει α φ α ι ρ ε ί τ α ι έκ τοΰ ποσού τών δ ι κ α ι ω μ ά τ ω ν υπηρεσίας 
τών πληρωτέων είς τους λοιπούς έργοδοτουμένους. 

(4) ' Ανε ξαρτήτως τών προνοιών του παρόντος Κανονισμού διά

πραξ ις σοβαρού παραπτώματος ύπό του έργοδοτουμένου έν τη εκτε

λέσε ι τών καθηκόντων του ή δ ι α γ ω γ ή έκ μέρους τοΰ έργοδοτουμένου 
ή οποία καθ ίσ τα σαφές δτ ι ή σχέσις εργοδότου κ α ι έργοδοτουμένου 
δέν δύνατα ι ευλόγως να άναμένητα ι δπως συνεχισθή, ή δ ιάπραξ ις ποι

ν ικού α δ ι κ ή μ α τ ο ς ύπό του έργοδοτουμένου έν τ η εκ τ ελέσε ι τοΰ καθή

κοντος έκ τος έάν ό εργοδότης συνήνεσεν ή, παρώτρυνε τήν δ ιά

πραξ ιν τούτου ή άπρεπης συμπεριφορά τοΰ έργοδοτουμένου κ α τ ά τόν 
χρόνον τ η ς εκτελέσεως τών καθηκόντων του ή σοβαρά ή επαναλαμ

βανόμενη παράβασ ις ή παραγνώρισ ις κανόνων της ε ρ γ α σ ί α ς f) ά λ λ ω ν 
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κανόνων έν σχέσει προς την άπασχόλησιν αποτελούν λόγον άπολύ
fr σεως του έργοδοτουμένου άνευ προειδοποιήσεως λαμβανομένων ύπ ' 

δψιν δλων των περιστατικών της περιπτώσεως : 
Νοείται δτι ό έργοδοτούμενος δύναται, μέσω της Συντεχνίας του, 

νά αμφισβήτηση τό δίκαιον της αποφάσεως του εργοδότου δτε ακο
λουθείται ή ύπό της Βασικής Συμφωνίας προνοουμένη διαδικασία. 

Δια τους σκοπούς του παρόντος Κανονισμού «Βασική Συμφωνία» 
σημαίνει τήν συμφωνίαν ή οποία επετεύχθη τήν Ί9ην Νοεμβρίου 1962, 
μεταξύ τοΰ Συμβουλευτικού Συνδέσμου 'Εργοδοτών Κύπρου και τών 
Συντεχνιακών 'Ομοσπονδιών, και ή όποια, πιστοποιηθεΐσα ύπό του 
Υπουργού ορίζει τήν τυπικήν διαδικασίαν δια διαπραγματεύσεις , 

συνεννοήσεις και διακανονισμούς παραπόνων εις τήν βιομηχανίαν. 

8.—(1) Πάσα πληρωμή γινομένη δυνάμει τών Κανονισμών 3 ( 3 ) , Υπολογισμός 
3 (4) , 7 (1) και 7 (2) λογίζετα ι βάσει του δασικού μισθού τού έρ πληρωμών, 
γοδοτουμένου και του δ <αιώματος υπηρεσίας του καταβληθέντος 
εις τούτον κατά τήν διάρκειαν τού μηνός όστις προηγήθη της πλη
ρωμής. 

(2) Πάσα πληρωμή γινομένη δυνάμει τών Κανονισμών 5 (1) και 
6 (1) λογίζεται βάσει του βασικού μισθού του καταβαλλομένου ύπό 
τοΰ εργοδότου και τού ποσοστού δικαιώματος υπηρεσίας είς τό όποιον 

ν κανονικώς δικαιούται ό έργοδοτούμενος τό όποιον θά προέρχεται 
έκ τού ολικού ποσού δικαιώματος υπηρεσίας τού μηνός καθ* δν ό 
έργοδοτούμενος ευρίσκεται έπ' αδεία. 

9.—(1) "Εκαστος εργοδότης διατηρεί ανηρτημένα είς περίοπτον Κατάλογος. 
μέρος τού κέντρου αναψυχής είς τό όποιον δλοι οί έργοδοτούμενοι 

J» εισέρχονται ή δύνανται νά εισέλθουν ευκόλως, τά ακόλουθα έ γ γ ρ α φ α : 
(α) Κατάλογον τών έν τω κέντρω αναψυχής έργοδοτουμένων 

περιλαμβάνοντα τάς ώρας καθήκοντος, τήν ήμέραν τήν όρι
ζομένην ως έβδομαδιαίαν ά ρ γ ί α ν δυνάμει τού Κανονισμού 

' \ 4 καΐ τήν έτησίαν άδειαν της οποίας έκαστος εργοδότου
r μένος δικαιούται δυνάμει τοΰ Κανονισμού 5, και 

(β) πίνακα δεικνύοντα τόν τρόπον κατανομής μεταξύ, τών έρ
γοδοτουμένων τοΰ δικαιώματος υπηρεσίας. 

(2) Ουδέν τών έ γ γ ρ α φ ω ν τών αναφερομένων έν τη π α ρ α γ ρ ά φ ω 
(1) τού παρόντος Κανονισμού τροποποιείται είμή μόνον κατόπιν 
48ώρου προειδοποιήσεως προς τόν ένδιαφερόμενον εργοδότουμενον 
εξαιρουμένων τών περιπτώσεων ασθενείας ή τερματισμού τών υπη
ρεσιών τοΰ έργοδοτουμένου τη Ιδία αύτοΰ πρωτοβουλία και άνευ 
προειδοποιήσεως. ' 

(3) "Εκαστος εργοδότης αποστέλλει προς τήν Έπιτροπήν και τόν 
Έ π α ρ χ ι α κ ό ν Λειτουργόν Ε ρ γ α σ ί α ς της ενδιαφερόμενης επαρχ ίας άνά 
εν άντίγραφον τών έν τη π α ρ α γ ρ ά φ ω (1) αναφερομένων ε γ γ ρ ά φ ω ν 
εντός μιας εβδομάδος άπό της αναρτήσεως των καΐ εφεξής δσον μέν 

^ άφορα είς τόν κατάλογον άνά έξάμηνον δσον δέ άφορα είς τόν πίνακα 
καθ ' Ικαστον μήνα : 

Νοείται δτι πάσα α λ λ α γ ή είς τόν κατάλογον εντός τής περιόδου 
τών εξ μηνών γνωστοποιείται προς τήν Έπιτροπήν και τόν * Επαρχία

t κόν Λειτουργόν ' Εργασ ίας εντός μιας εβδομάδος. 

L 10.— (1) Τηρουμένωντών διατάξεων τοΰ παρόντος Κανονισμού δι χρ£ωσις 
καίωμα υπηρεσίας έκ 10% χρεοΰται ύπό τοΰ εργοδότου έπι παντός δικαιώματος 
λογαριασμού τών. πελατών, εξαιρουμένων τών λογαρ ιασμών δια τη δπηρβσ{ας. 

ψ λεφωνικάς κλήσεις, άγοράν σιγαρέττων και φόρους. 
(2) Ή 'Επιτροπή δύναται νά εξαίρεση τών διατάξεων τοΰ παρόν

τος Κανονισμού οίονδήποτε κέντρον αναψυχής ή κατηγορίαν τοιούτων 
κέντρων. 
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Κ ανανομή 
δικαιώματος 
υπηρεσίας. 

Ήριθμημέναι 
αποδείξεις. 

Έξέτασις 
παραπόνων. 

11.—(1). "Ολα τά ποσά τά χρεούμενα υπό του εργοδότου έπί των 
λογαριασμών πελατών ώς δικαίωμα υπηρεσίας καΐ καταχωρούμενα 
δυνάμει της παραγράφου (2) του παρόντος Κανονισμού κατανέ
μονται μεταξύ τών έργοδοτουμένων είς τοιαύτην άναλογίαν οία ^θε
λε συμφωνηθή ύφ' οιωνδήποτε ενδιαφερομένων ενώσεων εργοδοτών 
και έργοδοτουμένων και έγκριθή ύπό της 'Επιτροπής ή, μή, επελ
θούσης τοιαύτης συμφωνίας, είς τοιαύτην άναλογίαν οία ήθελεν.άπο
φασισθή ύπό τής Επιτροπής : 

Νοείται δτι ό εργοδότης δύναται νά άφαιρή έκ τοΰ συνόλου τοΰ 
δικαιώματος υπηρεσίας τό όποιον είναι διαθέσιμον προς διανομήν, 
5% διά σπασίματα. 

(2) Τό δικαίωμα υπηρεσίας δι* ^καστον μήνα καταβάλλεται προς 
τους έργοδοτουμένους ουχί άργότερον τής 5ης του επομένου μηνός: 

Νοείται δτι ή πληρωμή δύναται νά γίνη είς συχνότερα χρονικά 
διαστήματα έάν οϋτω ήθελε συμφωνηθή μεταξύ τών ενδιαφερομένων 
οργανώσεων εργοδοτών και έργοδοτουμένων ή μεταξύ τών ενδια
φερομένων εργοδοτών και έργοδοτουμένων. 

(3).—(α) Τό σύνολον τοΟ δικαιώματος, υπηρεσίας έκαστης ημέ
ρας καταχωρείται είς είδικόν βιβλίον ύπό τοΰ εργοδότου ή εκπρο
σώπου αύτοΰ έν συνεργασία μετά δύο έκλελεγμένων αντιπροσώπων 
τών έργοδοτουμένων. 

(β) Αί καταχωρήσεις είς τό είδικόν βιβλίον δικαιώματος υπηρε
σίας, τό όποιον θά έγκριθή ύπό τής Επιτροπής, πιστοποιούνται καθ' 
έκαστη ν διά τών υπογραφών του εργοδότου ή εκπροσώπου αύτου 
και τών έκλελεγμένων εκπροσώπων τών έργοδοτουμένων : 

Νοείται δτι υπεύθυνος διά τήν φύλαξιν και άσφάλειαν τοΰ ειδικού 
βιβλιαρίου είναι ό εργοδότης. 

(4) Εργοδότης δύναται νά συμφωνήση μετά τών έργοδοτουμένων 
αύτου έφ' ενός ήγγυημένου ποσοΰ δικαιώματος υπηρεσίας προσθέ
τως προς τόν βασικόν μισθόν : 

Νοείται δτι έν ή περιπτώσει τό δικαίωμα υπηρεσίας τό όποιον θά 
καθίστατο άλλως πληρωτέον είς τόν ένδιαφερόμενον έργοδοτούμε
νον, ήθελεν ύπερβή τό ήγγυημένον ποσόν, ή διαφορά μεταξύ του 
ήγγυημένου ποσού και του δικαιώματος υπηρεσίας, κατά τήν διάρ
κειαν τής περιόδου υπηρεσίας, καταβάλλεται είς τόν ένδιαφερόμε
νον έργοδοτούμενον. 

12. "Εκαστος εργοδότης εκδίδει ήριθμημένας αποδείξεις είς δι
πλούν, δι* οιανδήποτε προς αυτόν πληρωμήν. 

13.—(1) Παράπονα υποβαλλόμενα προς τήν Επιτροπή ν ύπό του 
εργοδότου ή του έργοδοτουμένου ή ύπό οργανώσεων άντιπροσω
πευουσών αυτούς εξετάζονται εντός οκτώ ήμερων ή δσον τό δυνατόν 
ένωρίτερον μετά τήν έν λόγω περίοδον. 

(2) Έάν ή 'Επιτροπή άποφασίση δτι επιβάλλεται δπως διενεργη
θή έπιθεώρήσις τοΟ ενδιαφερομένου κέντρου αναψυχής ή τών βιβλίων 
και αρχείων αύτου, ή 'Επιτροπή ώς σώμα προβαίνει είς τήν τοιαύτην 
έπιθεώρησιν εντός οκτώ ήμερων άπό τής λήψεως τής σχετικής απο
φάσεως : 

Νοείται δτι έάν ή 'Επιτροπή ώς σώμα παράλειψη νά πράξη τούτο 
κατά τήν όρισθεΐσαν διά τήν έπιθεώρησιν ήμέραν οιαδήποτε δύο μέλη 
αυτής παρόντα εις τό κέντρον αναψυχής κατά τήν έν λόγω ήμέραν 
δύνανται νά διενεργήσουν τήν έπιθεώρησιν. 

(3) Οιοσδήποτε εργοδότης ή έργοδοτούμενος θεωρών εαυτόν άδι
κούμενον συνεπεία αποφάσεως τής 'Επιτροπής δύναται νά παρα
πέμψη τό ζήτημα εις τό Ύπουργεϊον 'Εργασίας καί Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων δι* άπόφασιν. , 
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14.—(1) ΟΙοσδήποτε 'Επιθεωρητής Εργασίας δύναται καθ* οίαν Επιθεωρητής 
^ δήποτε λογική ν ωραν νά είσέλθη, επιθεώρηση κα ι έξετάση οίονδή εργασίας, 

ποτέ κέντρον αναψυχής και Μκαστον τμήμα αύτοΟ διά νά εξακρίβωση 
κατά πόσον αί διατάξεις των παρόντων Κανονισμών τηρούνται 
δεόντως. 

(2) "Εκαστος εργοδότης ή οι εκπρόσωποι και έργοδοτούμενοι αύ
■#*■ τοΰ, δέον δπως παρέχωσι τοιαύτας διευκολύνσεις επιτρέπουσας τόν 

έλεγχόν τοιούτων βιβλίων και αρχείων ώς ήθελεν άπαιτηθή ύπό της 
Επιτροπής ή οίουδήποτε μέλους αυτής τό όποιον δικαιούται δπως διε
νεργή επιθεωρήσεις συμφώνως προς τάς διατάξεις τής παραγράφου 
(2) του Κανονισμού 12 ή ύπό οίουδήποτε Επιθεωρητού Εργασίας, 
προς τόν σκοπόν οιασδήποτε τοιαύτης επιθεωρήσεως, έλεγχου ή εξε
τάσεως. 

(3) Έάν οίονδήποτε πρόσωπον έσκεμμένως παρεμπόδιση τήν 
Έπιτροπήν ή οίονδήποτε μέλος αυτής, ή οίονδήποτε 'Επιθεωρητήν 
'Εργασίας έν τη ενασκήσει των εξουσιών τών παρεχομένων ύπό του 
Κανονισμού 12 ή τοΟ παρόντος Κανονισμού τό τοιοΟτον πρόσωπον 
θά είναι £νοχον αδικήματος εναντίον τών Κανονισμών τούτων και 
υπόκειται είς πρόστιμον μή υπερβαίνον τάς είκοσι λίρας. 

15. Έάν οιοσδήποτε εργοδότης παραβή ή παραλείψη νά συμμορ Παράβασις 
φωθη προς οίανδήποτε τών διατάξεων τών παρόντων Κανονισμών Κανονισμών, 
είναι ένοχος αδικήματος καί υπόκειται είς πρόστιμον μή υπερβαίνον 
τάς πεντήκοντα λίρας. 

16. "Αμα τη ένάρξει τής ίσχύος τών παρόντων Κανονισμών οίαδή Άκύρωσις 
ποτέ υφισταμένη σύμβασις ή μέρος ταύτης άφορώσα τά κέντρα άνα υφισταμένων 

.. Ψ
υ
χης *1

τι
ζ παρέχει όλιγώτερα ή υποδεέστερα ωφελήματα τών προ

 συ
Μ

>ωνιων
· 

r νοουμένων ύπό τών παρόντων Κανονισμών, άκυρουται. 

17. Οί παρόντες Κανονισμοί τίθενται έν ίσχύΐ άπό τής ημέρας τής Εναρξις 
έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημοκρατίας δημοσιεύσεως αυτών. Ισχύος. 

ψ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΚΕΝΤΡΑ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΑΟξων αριθμός 
Σ ε λ Ι ς 

ΠροτοΟ προβήτε είς τήν συμπλήρωσιν ή χρησιμοποίησιν τοΟ παρόντος 
Βιβλιαρίου παρακαλείσθε δπως συμβουλευθήτε τάς οδηγίας τών σελίδων 

Σ ε λ Ι ς 
Η μ ε ρ ο μ η ν ί α ε κ δ ό σ ε ω ς Β ι β λ ι α ρ ί ο υ : 

Τό παρόν Έπαγγελματικόν Βιβλιάριον εξεδόθη τήν 
δταν ό κάτοχος αύτοΰ εΰρίσκετο έν τή υπηρεσία τοΟ Κέντρου 'Αναψυχής 

*ΐς V 

Υπογραφή Κατόχου 

'Υπογραφή Προέδρου 'Επιτροπής 
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Σ ε λ ί ς 

"Ονομα κατόχου 
Μόνιμος Διεύθυνσις 

Ά ρ . Δελτίου Ταυτότητος 
"Αρ. Δελτίου Κοινωνικών "Ασφαλίσεων 
Ά ρ . Δελτίου Ταμείου "Αδειων 
Ημερομηνία Γεννήσεως 
ΕΙδικότης και τάξις 

Σ ε λ ί ς 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Σ ε λ ί ς 

ΟΔΗΓΙΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ 

U 

Σ ε λ ί ς . 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ 

"Ονομα 
'Επιχειρήσεως 

'Από Μέχρι "Ονομα 
"Επιχειρήσεως 

"Από Μέχρι 
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"Ονομα 
Επιχειρήσεως 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 

Ημερο
μηνία 
Προα
γωγής 

Είδικότης 
καΐ τάξις 
προ τής 

προαγωγής 

Εϊδικότης 
καΐ τάξις 
είς ήν 

προάγεται 

"Υπογραφή 
ΔιευβυντρΟ 

κέντρου 
αναψυχής 

Σ ε λ ι ς 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ 

ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ 

"Ονομα 
"Επιχειρήσεως 

"Ημερο
μηνία 

Προσλή
ψεως 

"Ημερομηνία 
"Αποχωρήσεως 

Μισθός επί τή 
"Αποχωρήσει 

"Υπογραφή 
Διευθυντού 

Κέντρου 
"Αναψυχής 

Σ ε λ Ι ς 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΛΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

Σ ε λ Ι ς 
ΞΕΝΑΙ ΓΛΩΣΣΑΙ 

Σ ε λ ί ς 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΝ ΜΟΡΦΩΣΙΝ 


