
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

υπ’ Αρ. 562 της 3ηςΜΑΡΤΙΟΥ 1967

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι

Ο περί Ετησίων Αδειών µετ’ Απολαβών Νόµος του 1967 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις την 
επίσηµον εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συµφώνως τω Άρθρω 52 του Συντάγµατος. 

Αριθµός 8 του 1967

ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΝΟΩΝ ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΜΕΤ’ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ∆Ι’ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ 
  ΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι — ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος. 
    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 
 66(Ι) του 2002 
 72(Ι) του 2002 
169(Ι) του 2002 
 18(I) του 2005. 

Ερµηνεία. 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρηται ως ο περί Ετησίων Αδειών µετ’ Απολαβών 
Νόµος του 1967 µέχρι 1997.

2. Εν τω παρόντι Νόµω, εκτός εάν εκ του κειµένου προκύπτη διάφορος έννοια— 

«άδεια» σηµαίνει την ετησίαν άδειαν µετ’ απολαβών εις την οποίαν έκαστος 
εργοδοτούµενος δικαιούται δυνάµει του παρόντος Νόµου·

2 του 72(Ι) του 
      2002. 
69(Ι) του 2002. 

2(β) του 5 του 
     1973. 
 33 του 1964. 

2(β) του 5 του 
     1973. 
 33 του 1964. 

2 του 72(Ι) του 
      2002. 
69(Ι) του 2002. 

2(β) του 5 του 

«άδεια για λόγους ανωτέρας βίας» σηµαίνει την άδεια για λόγους ανωτέρας βίας η 
οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε τον περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους 
Ανωτέρας Βίας Νόµο του 2002.

«Ανώτατον ∆ικαστήριον» σηµαίνει το δυνάµει του άρθρου 3 του περί Απονοµής 
της ∆ικαιοσύνης (Ποικίλαι ∆ιατάξεις) Νόµου του 1964 καθιδρυθέν Ανώτατον 
∆ικαστήριον· 

«Ανώτατον ∆ικαστικόν Συµβούλιον» σηµαίνει το δυνάµει του άρθρου 10 του περί 
Απονοµής της ∆ικαιοσύνης (Ποικίλαι ∆ιατάξεις) Νόµου του 1964 καθίδρυθεν 
Ανώτατον ∆ικαστικόν Συµβούλιον·

«γονική άδεια» σηµαίνει τη γονική άδεια η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε τον 
περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Ανωτέρας βίας Νόµο του 2002· 

«∆ικαστήριον» σηµαίνει το Επαρχιακόν ∆ικαστήριον της Επαρχίας εν η ο 



1973. εργοδοτούµενος ηργοδοτείτο κατά τον χρόνον καθ’ ον ανέκυψεν η διαφορά ή το 
ερώτηµα· 

«∆ικαστήριον Εργατικών ∆ιαφορών» σηµαίνει το καθιδρυόµενον δυνάµει του 
άρθρου 12 ∆ικαστήριον Εργατικών ∆ιαφορών·

«∆ιοικητικόν Συµβούλιον» σηµαίνει το υπό του Υπουργικού Συµβουλίου 
συσταθέν διά Κανονισµών εκδοθέντων δυνάµει του άρθρου 9 Συµβούλιον· 

«∆ικονοµικοί Κανονισµοί» σηµαίνει τους δυνάµει του άρθρου 12 εκδιδοµένους 
υπό του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου ∆ικονοµικούς Κανονισµούς·

«∆ικαστής» σηµαίνει τον διοριζόµενον δυνάµει του άρθρου 12 ∆ικαστήν του 
∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών

«εβδοµάς εργασίας», εν σχέσει προς πρόσωπόν τι, σηµαίνει εβδοµάδα κατά την 
διάρκειαν του όλου ή µέρους της οποίας το πρόσωπον τούτο ειργάσθη ως 
εργοδοτούµενος·

«Επιθεωρητής» σηµαίνει πρόσωπον ορισθέν υπό του Υπουργού ως Επιθεωρητής 
δυνάµει των προνοιών του παρόντος Νόµου·

2(α) του 169(Ι) του 
         2002. 
    2(α) του 5 του 
         1973. 

2(β) του 5 του 
    1973. 

2(β) του 5 του 
    1973. 

2(γ) του 66 του 
      1972. 

2(β) του 5 του 
    1973. 

«Εργατική ∆ιαφορά» σηµαίνει οιανδήποτε διαφοράν µεταξύ εργοδοτών και 
εργοδοτουµένων ή µεταξύ εργοδοτουµένων και εργοδοτουµένων, εν σχέσει προς 
την απασχόλησιν ή την µη απασχόλησιν ή τας συνθήκας απασχολήσεως ή τους 
όρους απασχολήσεως οιωνδήποτε προσώπων είτε εργοδοτουµένων υπό του 
εργοδότου µετά του οποίου εγείρεται η διαφορά είτε µη·

«Εργατικόν Συµβουλευτικόν Σώµα» σηµαίνει το υπό του Υπουργού καθιδρυθέν 
δυνάµει του περί Ωρών Απασχολήσεως Νόµου Σώµα ίνα συµβουλεύη επί πάντων 
των εργατικών ζητηµάτων και συνιστάµενον εκ µελών αντιπροσωπευόντων 
εργοδότας και εργοδοτουµένους, αντιστοίχως, υπό την προεδρίαν του Υπουργού· 

2 του 65(Ι) του 
      1993. 

   41 του 1980 
   48 του 1982 
   11 του 1983 
    7 του 1984 
   10 του 1985 
 116 του 1985 
    4 του 1987 
 199 του 1987 
 214 του 1987 
   68 του 1988 
   96 του 1989 
 136 του 1989 
   17 του 1990 
 218 του 1991 
98(Ι) του 1992 
64(Ι) του 1993. 

3 του 65(Ι) του 
      1993. 

2 του 55 του 1980. 
Άρσις αµφιβολιών 
 αναφορικώς προς 
την ερµηνείαν του 
      ορισµού 
«εργοδοτούµενος» 
 του άρθρου 2 του 
  βασικού νόµου. 

«εργοδοτούµενος» έχει την ίδια έννοια µε τον όρο ‘µισθωτός’ όπως αυτός 
ερµηνεύεται στο άρθρο 2 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµων του 1980 
µέχρι 1993. 

3. Η ισχύς των διατάξεων του Νόµου αυτού αρχίζει την πρώτη ηµέρα του µήνα 
εισφορών Ιανουαρίου 1994.

2. Ινα αποφευχθή οιαδήποτε αµφιβολία περί την ερµηνείαν του ορισµού 
«εργοδοτούµενος» του άρθρου 2 του βασικού νόµου διά του παρόντος δηλούται 
ότι εις τον ορισµόν τούτον περιλαµβάνεται και παν πρόσωπον απασχολούµενον 
µονίµως ή προσωρινώς εις οργανικήν ή άλλην θέσιν εν τη υπηρεσία της 
∆ηµοκρατίας ή παρ’ οιωδήποτε νοµικώ προσώπω δηµοσίου δικαίου ή παρ’ 
οιωδήποτε οργανισµώ δηµοσίου δικαίου άνευ νοµικής προσωπικότητος, 
ιδρυοµένω προς το δηµόσιον συµφέρον.



2(β) του 66 του 
      1972. 

«έτος αδείας» εν σχέσει προς εργοδοτούµενον σηµαίνει οιανδήποτε περίοδον 
πεντήκοντα δύο συνεχών εβδοµάδων αρχοµένην από της ηµεροµηνίας 
προσλήψεως του εργοδοτουµένου υπό τινος εργοδότου ή οιανδήποτε ετέραν 
τοιαύτην περίοδον ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισµών·

«Μέλος» σηµαίνει παν µέλος του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών, πλην του 
Προέδρου ή ∆ικαστού αυτού, όπερ ήθελε διορισθή δυνάµει του άρθρου 12· 

«ορισθείσα ηµέρα» σηµαίνει την διά γνωστοποιήσεως δηµοσιευθείσης εν τη 
επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας ορισθείσαν υπό Υπουργικού Συµβουλίου 
ηµέραν ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόµου·

2(β) του 5 του 
    1973. 

2(β) του 5 του 
    1973. 

2(β) του 5 του 
    1973. 

2(β) του 5 του 
    1973. 

«Πρόεδρος» σηµαίνει τον δυνάµει του άρθρου 12 διοριζόµενον Πρόεδρον του 
∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών·

«Πρωτοκολλητής» σηµαίνει τον διοριζόµενον δυνάµει του άρθρου 12 λειτουργόν 
του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών·

«Πρωτόκολλον» σηµαίνει το δυνάµει των ∆ικονοµικών Κανονισµών τηρούµενον 
παρά τω ∆ικαστηρίω Εργατικών ∆ιαφορών πρωτόκολλον·

«Ταµείον» σηµαίνει το υπό του Υπουργικού Συµβουλίου καθιδρυθέν δυνάµει του 
εδαφίου (1) του άρθρου 8 Κεντρικόν Ταµείον Αδειών·

2(β) του 169(Ι) του 
         2002. 
    2(β) του 5 του 
         1973. 

«Τµήµα του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών ∆ιαγράφηκε.

«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργόν Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ — Α∆ΕΙΑΙ

 Άδεια 
εργοδοτουµένων. 

3.—(1) Έκαστος εργοδοτούµενος δικαιούται εις άδειαν η οποία χορηγείται εις 
αυτόν δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου.

Νοείται ότι, αν πρόσωπο το οποίο προέβαλε απαίτηση για τη χορήγηση άδειας ή 
ισχυρίζεται ότι δικαιούται ή εδικαιούτο άδεια είναι για οποιοδήποτε λόγο ανίκανο 
να ενεργήσει ή έχει αποβιώσει, ο ∆ιευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων δύναται να αποδεχθεί ώστε, εκτός από τη χήρα ή το χήρο, ανάλογα 
µε την περίπτωση, άλλο πρόσωπο που θα κρίνει κατάλληλο να υποβάλει την 
αίτηση για διεκδίκηση ή είσπραξη της άδειας, ως αντιπρόσωπος ή για λογαριασµό 
ή εκ µέρους του προσώπου αυτού.

3. Ο παρών Νόµος λογίζεται ότι άρχισε να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2004. 

(2) Παρ’ εργοδοτουµένου όστις κατά την διάρκειαν της αδείας του αναλαµβάνει 
απασχόλησιν επί πληρωµή είτε υπό τον συνήθη εργοδότην του είτε υφ’ 
οιονδήποτε άλλον εργοδότην δυνατόν να απαιτηθή υπό του ∆ιαιτητικού 
∆ικαστηρίου, κατόπιν αιτήσεως υπό του Ταµείου, όπως επιστρέψει εις το Ταµείον 
το όλον ή οιονδήποτε µέρος των απολαβών αδείας τας οποίας έλαβεν εκ του 
Ταµείου ως προς την άδειαν ταύτην.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός δύναται τη 
συγκαταθέσει του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου, να επιτρέψη διά ∆ιατάγµατος εις 
οιονδήποτε πρόσωπον ή τάξιν προσώπων όπως παραιτηθώσι της αδείας των καθ’ 
οιονδήποτε έτος αδείας, όταν θεωρή ότι τούτο είναι προς το δηµόσιον συµφέρον: 

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται εν οιωδήποτε τοιούτω ∆ιατάγµατι να προβλέψη 
διά την συσσώρευσιν του όλου ή µέρους της αδείας της οποίας εγένετο 
παραίτησις δυνάµει του ∆ιατάγµατος.

2 του 18(Ι) του 
      2005. 

3 του 18(Ι) του 
      2005. 

2 του 66(Ι) του 
      2002. 

(4) ∆ιαγράφηκε. 



 Ουδεµία 
 υποχρέωσις 
εργοδότου να 
συνεισφέρει εις 
άλλας προνοίας δι’ 
 αδείας. 

  ∆ιάρκεια αδείας. 
3(α)(β)(γ) του 66(Ι) 
       του 2002. 
   3(α) του 85 του 
         1979. 
   4(α) του 66 του 
         1972. 

4. Κατόπιν της ορισθείσης ηµέρας ουδείς εργοδότης υποχρεούται όπως 
συνεισφέρη οιονδήποτε χρηµατικόν ποσόν εις οιασδήποτε προνοίας δι’ αδείας 
άλλας ή τας προνοουµένας υπό του παρόντος Νόµου ή Κανονισµών εκδιδοµένων 
δυνάµει τούτου. 

5.— (1) Η διάρκεια της αδείας εργοδοτουµένου όταν ούτος έχη εργασθή ουχί 
ολιγωτέρας των σαράντα οκτώ εβδοµάδων εντός του έτους αδείας είναι είκοσι 
εργάσιµοι ηµέραι εις περίπτωσιν εργοδοτουµένου έχοντος πενθήµερον εβδοµάδα 
εργασίας και είκοσι τέσσερις εργάσιµοι ηµέραι εις περίπτωσιν εργοδοτουµένου 
έχοντος εξαήµερον εβδοµάδα εργασίας:

Νοείται ότι όταν εργοδοτούµενος δικαιούται δυνάµει νόµου, εθίµου, συλλογικής 
συµβάσεως ή άλλου τινός εις χρονικόν διάστηµα αδείας µακρότερον των εν τω 
παρόντι εδαφίω προνοουµένων ηµερών, τότε ο αριθµός των ηµερών εν τω 
µακροτέρω τούτω διαστήµατι υποκαθιστά τας υπό του παρόντος άρθρου 
προβλεποµένας ηµέρας εφ’ όσον ο εν λόγω νόµος, έθιµον, συλλογική σύµβασις ή 
άλλο τι παραµένει εν ισχύϊ.

(2) Ο Υπουργός δύναται διά ∆ιατάγµατος να αυξήση τον αριθµόν των εν τω 
εδαφίω (1) προνοουµένων ηµερών αδείας:

Νοείται ότι πριν ή εκδώση τοιούτο ∆ιάταγµα, ο Υπουργός συµβουλεύεται το 
Εργατικόν Συµβουλευτικόν Σώµα και το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον.

4(β) του 66 του 
      1972. 

(3) Οσάκις εργοδοτούµενος έχη εργασθή δι’ ολιγωτέρας των πεντήκοντα 
εβδοµάδων εργασίας εντός έτους τινός αδείας, τότε ούτος δικαιούται αναφορικώς 
προς το έτος τούτο, εις ανάλογον άδειαν συµφώνως προς τας διατάξεις του 
εδαφίου (1), υποκειµένην εις προσαρµογάς συµφώνως προς τους δυνάµει του 
άρθρου 9 εκδιδοµένους Κανονισµούς:

Νοείται ότι όταν εργοδοτούµενος ειργάσθη ολιγωτέρας των δεκατριών 
εβδοµάδων εργασίας εντός του έτους αδείας ούτος δεν δικαιούται εις άδειαν 
δυνάµει του παρόντος Νόµου:

Νοείται περαιτέρω ότι τα χρονικά διαστήµατα—

3(β) του 85 του 
      1979. 

3(α) του 72(Ι) του 
        2002. 

(α) προσωρινής απουσίας εργοδοτουµένου εκ της εργασίας του λόγω ατυχήµατος 
ή ασθενείας, 

(β) απουσίας εργοδοτουµένης εκ της εργασίας της ενώ διατελεί επ’ αδεία λόγω 
µητρότητος, 

3(β) του 72(Ι) του 
        2002. (γ) απουσίας εργοδοτουµένου από την εργασία του µε γονική άδεια, 

λογίζονται ως χρονικά διαστήµατα εργασίας διά τους σκοπούς του παρόντος 
εδαφίου. 

(4) Ο Υπουργός δύναται διά ∆ιατάγµατος να καθορίση µακροτέραν άδειαν δι’ 
οιανδήποτε τάξιν εργοδοτουµένων εάν θεωρή τούτο αναγκαίον:

Νοείται ότι, πριν ή εκδώση οιονδήποτε τοιούτο ∆ιάταγµα, o Υπουργός 
συµβουλεύεται το Εργατικόν Συµβουλευτικόν Σώµα και το ∆ιοικητικόν 
Συµβούλιον. 

Χρονικά 
διαστήµατα 
εξαιρούµενα εξ 
αδείας. 

6.—(1) Αι ακόλουθοι δεν λογίζονται ως ηµέραι ετησίας αδείας:

(α) δηµόσιαι αργίαι καθιερωµέναι διά νόµου, εθίµου ή συµβάσεως· 

(β) το χρονικόν διάστηµα αδείας λόγω µητρότητος·



(γ) ηµέραι ανικανότητος προς εργασίαν οφειλοµένης εις ατύχηµα ή ασθένειαν· 

(δ) ηµέραι απεργίας ή ανταπεργίας (lock-out)·

(ε) οιονδήποτε χρονικόν διάστηµα διά το οποίον εδόθη ειδοποίησις προς 
τερµατισµόν απασχολήσεως.

4 του 72(Ι) του 
      2002. 

(στ) το χρονικό διάστηµα γονική άδειας και το χρονικό διάστηµα άδειας για 
λόγους ανωτέρας βίας.

(2) Εάν µία των εν τω εδαφίω (1) περιπτώσεων εγερθή διαρκούσης αδείας, η 
άδεια θεωρείται ως διακοπείσα και συµπληρούται κατά το δυνατόν εντός του 
αυτού έτους. 

     Ελάχιστον 
χρονικόν διάστηµα 
  και συσσώρευσις 
      αδειών. 
4 του 85 του 1979. 

7.—(1) Η άδεια περιλαµβάνει µίαν συνεχή περίοδον ουχί ολιγωτέραν των εννέα 
ηµερών. 

(2) ∆ιά συµφωνίας µεταξύ του εργοδότου και του εργοδοτουµένου, αι άδειαι 
δυνατόν να συσσωρεύωνται µέχρις ανωτάτου ορίου ισουµένου προς την άδειαν 
εις την οποίαν ο εργοδοτούµενος δικαιούται ως προς δύο έτη.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ. — ΤΑΜΕΙΟΝ Α∆ΕΙΩΝ

Το Ταµείον. 8.—(1) Το Υπουργικόν Συµβούλιον καθιδρύει διά Κανονισµών εκδιδοµένων 
δυνάµει του άρθρου 9, Ταµείον (εν τω παρόντι καλούµενον «Το Ταµείον») υπό 
την επωνυµίαν «Κεντρικόν Ταµείον Αδειών».

(2) Το Ταµείον έχει νοµικήν προσωπικότητα και, µεταξύ άλλων, έχει εξουσίαν ίνα 
κατέχη ιδιοκτησίαν, συµβάλληται, ενάγη ή ενάγηται υπό το όνοµα αυτού και 
διενεργή πάσαν δραστηριότητα αναγκαίαν διά την λειτουργίαν του Ταµείου. 

(3) Το Ταµείον έχει εξουσίαν όπως, τη συγκαταθέσει του Υπουργικού 
Συµβουλίου, δανείζηται χρηµατικά ποσά δι’ οιονδήποτε σκοπόν σχετιζόµενον 
προς την λειτουργίαν του Ταµείου ή προς τας αδείας εργοδοτουµένων προσώπων 
γενικώς. 

2 του 34 του 1972. 

Κανονισµοί. 

(4) Το Ταµείον έχει εξουσίαν όπως, τη συγκαταθέσει του Υπουργικού 
Συµβουλίου, διαθέτη χρηµατικά ποσά διά την επιχορήγησιν αδειών 
εργοδοτουµένων και την ίδρυσιν και συντήρησιν καταλυµάτων διά τας διακοπάς 
αυτών. 
9.—(1) Το Υπουργικόν Συµβούλιον εκδίδει Κανονισµούς διά την ίδρυσιν, 
λειτουργίαν και διοίκησιν του Ταµείου. Το Ταµείον διενεργεί απάσας τας 
δραστηριότητας αυτού συµφώνως προς τους Κανονισµούς τούτους. 

(2) Οι δυνάµει του παρόντος άρθρου εκδιδόµενοι Κανονισµοί, µεταξύ άλλων, 
δύνανται να προνοώσι—

(α) περί του τρόπου κατά τον οποίον αι καταβολαί εις το Ταµείον θα γίνωνται και 
θα εισπράττωνται·

(β) περί του ποσού των υπό του εργοδότου καταβλητέων εισφορών ως προς 
έκαστον εργοδοτούµενον·

(γ) περί του ποσού των απολαβών αδείας και του τρόπου κατά τον οποίον αύται 
θα καταβάλλωνται εις τον εργοδοτούµενον·

(δ) περί των υπό του εργοδότου τηρητέων αρχείων και περί του τύπου υπό τον 
οποίον θα τηρώνται·

3 του 55 του 1980. (ε) περί επιβολής ποινής φυλακίσεως µη υπερβαινούσης τους έξ µήνας ή 



χρηµατικής ποινής µη υπερβαινούσης τας τριακοσίας λίρας ή αµφοτέρων των 
ποινών τούτων δι’ αδικήµατα εν σχέσει προς την είσπραξιν εισφορών διά το 
Ταµείον και την εξ αυτού πληρωµήν ωφεληµάτων·

(στ) περί της καθιδρύσεως ∆ιοικητικού Συµβουλίου ίνα βοηθή τον Υπουργόν εις 
την λειτουργίαν του Ταµείου·

(ζ) γενικώς περί της καλυτέρας πραγµατώσεως των σκοπών του Ταµείου και περί 
παντός το οποίον δυνάµει του παρόντος Νόµου απαιτείται ή επιτρέπεται όπως 
καθορισθή διά Κανονισµών εκδιδοµένων δυνάµει του παρόντος άρθρου. 

(3) Ουδεµία τροποποίησις οιωνδήποτε Κανονισµών εκδοθέντων δυνάµει του 
παρόντος άρθρου επιφέρεται άνευ προηγουµένης συνεννοήσεως µετά του 
Εργατικού Συµβουλευτικού Σώµατος και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

(4) Κανονισµοί εκδιδόµενοι επί τη βάσει του παρόντος άρθρου κατατίθενται εις 
την Βουλήν των Αντιπροσώπων. Εάν µετά πάροδον τριάκοντα ηµερών από της 
τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή των Αντιπροσώπων δι’ αποφάσεως αυτής δεν 
τροποποιήση ή ακυρώση τους ούτω κατατεθέντας Κανονισµούς εν όλω ή εν µέρει 
τότε ούτοι αµέσως µετά την παροδον της άνω προθεσµίας δηµοσιεύονται εν τη 
επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας και τίθενται εν ισχύϊ από της τοιαύτης 
δηµοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν όλω ή εν µέρει υπο της 
Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δηµοσιεύονται εν τη επισήµω εφηµερίδι της 
∆ηµοκρατίας ως ήθελον ούτω τροποποιηθή υπ’ αυτής και τίθενται εν ισχύϊ από 
της τοιαύτης δηµοσιεύσεως.

Εξαίρεσις του 
 Ταµείου εκ 
φορολογίας και 
τελών χαρτοσήµου. 

10. Το Ταµείον εξαιρείται—

(α) της πληρωµής, δυνάµει παντός περί Τελωνείων νόµου εκάστοτε εν ισχύϊ, 
οιωνδήποτε φόρων ή δασµών επί µηχανηµάτων, περιλαµβανοµένων τµηµάτων και 
εξαρτηµάτων αυτών, συσκευών, οχηµάτων, οργάνων, εργαλείων, εφοδίων και 
υλικών παντός είδους εισαγοµένων προς χρήσιν του Ταµείου και µη 
προοριζοµένων προς πώλησιν εις το κοινόν·

(β) της πληρωµής τελών χαρτοσήµου δυνάµει παντός νόµου εκάστοτε εν ισχύϊ 
αφορώντος εις τέλη χαρτοσήµου.

Έγκρισις σχεδίων. 
3 του 25 του 1968. 

11.—(1) Ο Υπουργός έχει εξουσίαν όπως εγκρίνη, διά πιστοποιητικού 
εκδοθησοµένου κατά την κρίσιν του, σχέδιον εργοδότου δι’ αδείας γινόµενον 
προς υποκατάστασιν των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του παρόντος Νόµου εάν κατά 
την γνώµην του το σχέδιον τούτο είναι κατά την εφαρµογήν του ευεργετικώτερον 
εις τους εργοδοτουµένους ή αι διατάξεις του ειρηµένου Μέρους ΙΙ

(2) Όταν ο Υπουργός εκδίδη τοιούτο πιστοποιητικόν, ο εργοδότης εξαιρείται των 
διατάξεων του παρόντος Μέρους και οιωνδήποτε Κανονισµών εκδιδοµένων 
δυνάµει αυτού ως προς τοιαύτην τάξιν ή τάξεις εργοδοτουµένων οίαι ήθελον 
καθορισθή εν τω πιστοποιητικώ εφόσον τούτο διατελή εν ισχύϊ:

Νοείται ότι— 

(α) ο εργοδότης δίδει ένορκον διαβεβαίωσιν εις τον Υπουργόν εις τοιαύτην 
ηµέραν οίαν ο Υπουργός ήθελεν ορίσει, βεβαιούσαν ότι οι υπό του 
πιστοποιητικού επιβληθέντες όροι ετηρήθησαν κατά το παρελθόν έτος. ∆ιά το 
πρώτον έτος της ισχύος του παρόντος Νόµου τοιαύτη ένορκος διαβεβαίωσις δεν 
είναι αναγκαία· 

(β) εργοδότης ο οποίος εφαρµόζει σχέδιον εγκριθέν διά πιστοποιητικού 
συµµορφούται προς οιασδήποτε απαιτήσεις οιωνδήποτε Κανονισµών εκδοθέντων 
δυνάµει του παρόντος Νόµου αναφεροµένας εις εργοδοτουµένους οι οποίοι 
αλλάσσουσι τον εργοδότην των.



Μέρος IV.—∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

3 του 5 του 1973. 
  ∆ικαστήριον 
    Εργατικών 
   ∆ιαφορών. 

12.—(1) Καθιδρύεται ∆ικαστήριον Εργατικών ∆ιαφορών, (εν τω παρόντι Νόµω 
καλούµενον «Το ∆ικαστήριον Εργατικών ∆ιαφορών») εις την αποκλειστικήν 
δικαιοδοσίαν του οποίου υπάγεται η διάγνωσις και απόφασις επί των ακολούθων 
διαφορών: 

(α) απασών των εργατικών διαφορών των αναφυοµένων συνεπεία της εφαρµογής 
του παρόντος Νόµου ή οιωνδήποτε κανονισµών εκδοθέντων δυνάµει αυτού ή 
αµφοτέρων, περιλαµβανοµένου και παντός παρεµπίπτοντος ή συµπληρωµατικού 
προς τοιαύτας διαφοράς θέµατος·

(β) απασών των εργατικών διαφορών, συµπεριλαµβανοµένου και παντός 
συµπληρωµατικού ή παρεµπίπτοντος θέµατος παραπεµποµένου αυτώ δυνάµει 
ρητής διατάξεως οιουδήποτε ετέρου νόµου ή Κανονισµών εκδοθέντων δυνάµει 
αυτού ή αµφοτέρων·

(γ) πάσης εργατικής διαφοράς παραπεµποµένης αυτώ υπό του Υπουργού, είτε 
κοινή συναινέσει αµφοτέρων των µερών, είτε δυνάµει οιασδήποτε εν ισχύϊ 
συλλογικής συµβάσεως ή διευθετήσεως αφορώσης την επίλυσιν εργατικών 
διαφορών διά διαιτησίας·

(δ) οιασδήποτε ετέρας διαφοράς, συµπεριλαµβανοµένης και οιασδήποτε 
απαιτήσεως διά παροχήν ή αποφάσεως αρµοδίου λειτουργού, δυνάµει των 
διατάξεων του εκάστοτε περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων ισχύοντος Νόµου, ήτις 
ήθελε παραπεµφθή αυτώ, ως ήθελεν εκάστοτε καθορισθή διά νόµου ή διά 
κανονισµών εκδοθέντων κατ’ εφαρµογήν του εδαφίου τούτου.

2 του 79(Ι) του 
      1996. 

(ε) αυτοτελείς αξιώσεις που εγείρονται από τη σύµβαση εργασίας και 
περιλαµβάνουν απαιτήσεις για ετήσιες άδειες, δεδουλευµένο ηµεροµίσθιο, 
φιλοδώρηµα, δέκατο τρίτο µισθό και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα προκύπτει από 
νόµο, κανονισµό, έθιµο, ατοµική ή συλλογική σύµβαση.

(στ) οποιωνδήποτε διαφορών αστικής φύσεως αναφύονται συνεπεία της 
εφαρµογής του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµου.

(2)—(α) Το ∆ικαστήριον Εργατικών ∆ιαφορών σύγκειται εξ ενός Προέδρου ή 
∆ικαστή και δύο Μελών, αντιπροσωπευόντων την εργοδοτικήν και εργατικήν 
πλευράν, αντιστοίχως·

(β) ο Πρόεδρος και οι ∆ικαστές διορίζονται υπό του Ανωτάτου ∆ικαστικού 
Συµβουλίου και τα Μέλη ορίζονται δι’ εκάστην συγκεκριµένην υπόθεσιν υπό του 
Προέδρου, εκ του Πίνακος Μελών του καταρτιζοµένου δυνάµει του εδαφίου (7)· 

(γ) η γνώµη του Προέδρου ή ∆ικαστή ως προς οιονδήποτε κατά την κρίσιν αυτού 
νοµικόν σηµείον εγειρόµενον καθ’ οιονδήποτε στάδιον της διαδικασίας είναι 
δεσµευτική διά τα Μέλη.

(3)—(α) Ουδείς διορίζεται Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών 
εκτός εάν είναι δικηγόρος ασκών το επάγγελµα αυτού τουλάχιστον επί πέντε έτη 
και είναι υψηλού επαγγελµατικού και ηθικού επιπέδου.

∆ιά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου «άσκησις δικηγορικού 
επαγγέλµατος» περιλαµβάνει υπηρεσίαν εν τη µονίµω δικαστική ή νοµική 
υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας·

(β) η αντιµισθία και οί λοιποί όροι υπηρεσίας του Προέδρου του ∆ικαστηρίου 
Εργατικών ∆ιαφορών είναι οι αυτοί ως οι εφαρµοζόµενοι επί Ανωτέρου 
Επαρχιακού ∆ικαστού δυνάµει των περί ∆ικαστηρίων Νόµων του 1960 έως 1972 
ή οιουδήποτε ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ νόµου ή Κανονισµών εκδοθέντων δυνάµει 

 2(α) του 26(Ι) του 
         1997. 
      54 του 1987 
      66 του 1988 
   48(Ι) του 1994. 
3(α) του 169(Ι) του 
         2002. 
3(β) του 169(Ι) του 
         2002. 

3(γ) του 169(Ι) του 
         2002. 

14 του 1960 
11 του 1963 



 8 του 1969 
40 του 1970 
58 του 1972. 

αυτών· 

(γ) ο Πρόεδρος του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών είναι µόνιµον µέλος της 
δικαστικής υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας αλλά δεν είναι εναλλάξιµος µεθ’ 
οιουδήποτε ετέρου κατόχου θέσεως εν τη τοιαύτη υπηρεσία.

(4)(α) ουδείς διορίζεται ως ∆ικαστής εκτός εάν είναι δικηγόρος ασκών το 
επάγγελµα αυτού τουλάχιστον επί τέσσερα έτη και είναι υψηλού επαγγελµατικού 
και ηθικού επιπέδου:

Νοείται ότι τη συστάσει του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου δύναται να διορισθή ως 
∆ικαστής του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών και δικηγόρος ασκών το 
επάγγελµα αυτού επί τρία τουλάχιστον έτη.

∆ιά τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου «άσκησις του δικηγορικού 
επαγγέλµατος» περιλαµβάνει υπηρεσίαν εν τη µονίµω δικαστική ή νοµική 
υπηρεσία της ∆ηµοκρατίας·

3(δ) του 169(Ι) του 
         2002. 

3(δ) του 169(Ι) του 
         2002. 

(β) ο ∆ικαστής του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών είναι µόνιµον µέλος της 
δικαστικής υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας αλλά δεν είναι εναλλάξιµος µεθ’ 
οιουδήποτε ετέρου κατόχου θέσεως εν τη τοιαύτη υπηρεσία·

(γ) η αντιµισθία και οι λοιποί όροι υπηρεσίας ∆ικαστού του ∆ικαστηρίου 
Εργατικών ∆ιαφορών είναι οι αυτοί ως οι εφαρµοζόµενοι επί Επαρχιακού 
∆ικαστού δυνάµει των περί ∆ικαστηρίων Νόµων του 1960 έως 1972 ή οιουδήποτε 
ετέρου εκάστοτε εν ισχύϊ νόµου ή Κανονισµών εκδοθέντων δυνάµει αυτών· 

(5)—(α) Εν περιπτώσει προσωρινής απουσίας ή ανικανότητος του Προέδρου ή 
∆ικαστού, το Ανώτατον ∆ικαστικόν Συµβούλιον δύναται να διορίση πρόσωπον 
κατέχον τα υπό των εδαφίων (3) και (4), αντιστοίχως, προνοούµενα προσόντα 
όπως εκτελή προσωρινώς καθήκοντα Προέδρου ή ∆ικαστού, αναλόγως της 
περιπτώσεως, διά το διάστηµα το εκάστοτε καθοριζόµενον εν τη πράξει του 
διορισµού του. 

(β) Παν πρόσωπον διοριζόµενον δυνάµει της παραγράφου (α) του παρόντος 
εδαφίου κέκτηται, εν όσω διαρκεί ο διορισµός αυτού, απάσας τας εξουσίας και 
εκτελεί άπαντα τα καθήκοντα της θέσεως εις ην διορίζεται.

(6)—(α) Πρόεδρος διοριζόµενος δυνάµει του εδαφίου (2) ή (5) και ∆ικαστής 
διοριζόµενος δυνάµει του εδαφίου (4) ή (5), πριν ή αναλάβη τα καθήκοντα της 
θέσεως αυτού, οφείλει να προβή και υπογράφη ενώπιον του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου ή οιωνδήποτε δύο µελών αυτού την επίσηµον διαβεβαίωσιν πίστεως 
προς την ∆ηµοκρατίαν και τον δικαστικόν όρκον, κατά τον εν τω Πίνακι των περί 
∆ικαστηρίων Νόµων 1960 έως 1972 καθωρισµένον τύπον·

(β) αποκλείεται οιαδήποτε αγωγή κατά του Προέδρου ή ∆ικαστού διά πάσαν 
πράξιν γενοµένην ή πάσαν γνώµην εκφρασθείσαν κατά την ενάσκησιν των 
δικαστικτών αυτού καθηκόντων.

(7)—(α) Ο Υπουργός θέλει καταρτίσει κατάλογον υποψηφίων Μελών, 
αντιπροσωπευόντων κατ’ ίσον αριθµόν την εργοδοτικήν και εργατικήν πλευράν, 
εξ υποψηφίων υποβαλλοµένων προς αυτόν υφ’ εκάστης πλευράς, αντιστοίχως· 

(β) ο δυνάµει της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου καταρτιζόµενος 
κατάλογος υποψηφίων Μελών, υποβάλλεται µέσω του Υπουργού ∆ικαιοσύνης 
προς το Ανώτατον ∆ικαστικόν Συµβούλιον, δι’ επιλογήν του οριζοµένου υπό του 
Υπουργού αριθµού Μελών και καταρτισµόν του εν τω εδαφίω (2) αναφεροµένου 
Πίνακος Μελών, εις ον δέον όπως αντιπροσωπεύωνται κατ’ ίσον αριθµόν η 
εργοδοτική και εργατική πλευρά·

(γ) ο ούτω καταρτιζόµενος Πίναξ Μελών δηµοσιεύεται υπό του Ανωτάτου 
∆ικαστικού Συµβουλίου εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας, τα δε 

3(δ) του 169(Ι) του 
         2002. 
    14 του 1960 
    50 του 1962 
    11 του 1963 
     8 του 1969 
    40 του 1970 
    58 του 1972. 

14 του 1960 
50 του 1962 
11 του 1963 
 8 του 1969 
40 του 1970 
58 του 1972. 



ονόµατα και λοιπά στοιχεία των ούτω διοριζοµένων Μελών διαβιβάζονται υπό 
του Ανωτάτου ∆ικαστικού Συµβουλίου προς τον Πρόεδρον.

(8)—(α) Η θητεία εκάστου Μέλους είναι διετής, από της ηµεροµηνίας του 
διορισµού του, δύναται, όµως, τούτο να επαναδιορίζηται µετά την λήξιν της 
θητείας αυτού: 

Νοείται ότι το Ανώτατον ∆ικαστικόν Συµβούλιον δύναται, τη προτάσει του 
Προέδρου, να τερµατίση τον διορισµόν Μέλους κατά πάντα χρόνον εν περιπτώσει 
αναρµόστου συµπεριφοράς, επανειληµµένης αποχής εκ των καθηκόντων, διά την 
εκτέλεσιν των οποίων έχει τούτο δεόντως ορισθή υπό του Προέδρου, προσέτι δε 
εν περιπτώσει καθ’ ην τούτο ήθελε κριθή υπό του Ανωτάτου ∆ικαστικού 
Συµβουλίου, τη εισηγήσει του Προέδρου, ως ανίκανον να εκπληρώση τα 
καθήκοντά του λόγω παρατεταµένης ασθενείας, νοσήµατος ή απουσίας εκ της 
∆ηµοκρατίας: 

Νοείται περαιτέρω ότι παν Μέλος δικαιούται να παραιτηθή κατά πάντα χρόνον 
της θέσεώς του, δι’ εγγράφου απευθυνοµένου προς τον Πρόεδρον του Ανωτάτου 
∆ικαστικού Συµβουλίου·

2(β) του 26(Ι) του 
        1997. 

Νοείται ότι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση λήξης της θητείας Μέλους, δεν 
επηρεάζεται η νόµιµη συγκρότηση του ∆ικαστηρίου και το Μέλος του οποίου η 
θητεία έχει λήξει συνεχίζει να συµµετέχει µέχρι την εκδίκαση της συγκεκριµένης 
υπόθεσης για την οποία έχει οριστεί και η οποία έχει αρχίσει.

(β) εις τα Μέλη καταβάλλονται άπασαι αι υπ’ αυτών διενεργηθείσαι πραγµατικαί 
δαπάναι, περιλαµβανοµένων και των µισθών ή ηµεροµισθίων άτινα ήθελον 
απολέσει λόγω των καθηκόντων των ως Μελών·

(γ) τα Μέλη δεν δύνανται, εν όσω διαρκεί ο διορισµός των; να εµφανίζωνται ή 
διεξάγωσιν υποθέσεις ενώπιον του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών, είτε διά 
τον Αιτούντα είτε διά τον Καθ’ ου η αίτησις.

(9)—(α) Παρά τω ∆ικαστηρίω Εργατικών ∆ιαφορών θέλει διορισθή εις 
Πρωτοκολλητής προσέτι δε έτεροι υπάλληλοι, ων ο αριθµός και θέσεις 
αποφασίζονται, κατόπιν εισηγήσεως του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, υπό του 
Υπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών εκ συµφώνου·

(β) πάντες οι παρά τω ∆ικαστηρίω Εργατικών ∆ιαφορών υπάλληλοι θα είναι µέλη 
της µονίµου δηµοσίας υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας και θα διορίζωνται υπό της 
Επιτροπής ∆ηµοσίας Υπηρεσίας της ∆ηµοκρατίας·

(γ) οι όροι υπηρεσίας του Πρωτοκολλητού και των λοιπών υπαλλήλων του 
∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών θα είναι οι αυτοί ως οι εφαρµοζόµενοι επί 
αντιστοίχων υπαλλήλων Επαρχιακού ∆ικαστηρίου.

(10) Η έδρα του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών θα είναι εν Λευκωσία όπου 
και θα συνέρχηται τούτο εις τοιούτο κτίριον οίον ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης, εν 
συνεννοήσει µετά του Υπουργού, ήθελεν από καιρού εις καιρόν ορίσει: 

3(ε) του 169(Ι) του 
         2002. 

Νοείται ότι το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών δύναται να λειτουγεί και σε 
άλλη, εκτός της Λευκωσίας, επαρχία, ως ήθελε προς το συµφέρον της απονοµής 
της ∆ικαιοσύνης καθορίσει το Ανώτατο ∆ικαστήριο µε γνωστοποίησή του που 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, και σε κτίριο ή κτίρια 
που ο Υπουργός ∆ικαιοσύνης και ∆ηµοσίας Τάξεως, σε συνεννόηση µε τον 
Υπουργό, καθορίζει για το σκοπό αυτό:

Νοείται περαιτέρω ότι το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών που λειτουργεί σε 
άλλη, εκτός της Λευκωσίας, επαρχία θα επιλαµβάνεται υποθέσεων όταν η 
διαφορά έχει ανακύψει εντός της εν λόγω επαρχίας, ή εν τη απουσία του στοιχείου 
αυτού, αν ο αιτητής έχει εκεί τη συνήθη διαµονή ή το µόνιµη κατοικία του. 



3(στ) του 169(Ι) 
    του 2002. 

(10Α) Αίτηση στο ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών υποβάλλεται εντός δώδεκα 
µηνών από την ηµεροµηνία κατά την οποία ανέκυψε το προς υποβολήν αιτήσεως 
δικαίωµα ή εντός εννέα µηνών από την απάντηση του Ταµείου για πλεονάζον 
προσωπικό: 

Νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου το προς υποβολήν αιτήσεως στο ∆ικαστήριο 
Εργατικών ∆ιαφορών δικαίωµα ανέκυψε µετά την 21η Μαΐου 1999, η δυνάµει 
του εδαφίου (11) του παρόντος άρθρου καθοριζόµενη προθεσµία για την 
καταχώρηση αίτησης, αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος 
Νόµου στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας.

(11) Το ∆ικαστήριον Εργατικών ∆ιαφορών χωρεί µετά πάσης λογικής ταχύτητος 
εις την επίλυσιν της διαφοράς συνοπτικώς, χωρίς να δεσµεύηται υφ’ οιωνδήποτε 
κανόνων περί αποδείξεως και εκδίδει ητιολογηµένην απόφασιν.

2(α) του 110(Ι) του 
         1999. 

(11Α) Οποιαδήποτε απόφαση του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών υπόκειται 
σε έφεση στο Ανώτατο ∆ικαστήριο βάσει σαράντα δύο ηµερών από της ηµέρας 
της απόφασης. 

(12)—(α) Άπασαι αι δαπάναι, αι ενεργούµεναι αναφορικώς προς την λειτουργίαν 
του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών ή υφ’ οιουδήποτε λειτουργού 
προσληφθέντος υπό η διά λογαριασµόν του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών, 
βαρύνουσι το Πάγιον Ταµείον της ∆ηµοκρατίας·

(β) παν ταµείον ή σχέδιον ή αρχή ποιουµένη χρήσιν των υπηρεσιών του 
∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών, θέλει καταβάλλει εν ώ τρόπω και καθ’ ον 
χρόνον ο Γενικός Λογιστής ήθελεν εκάστοτε ορίσει, χρηµατικόν τι ποσόν 
καθοριζόµενον εκάστοτε υπό του Γενικού Λογιστού εν συνεννοήσει µετά του 
διοικητικού συµβουλίου του τοιούτου ταµείου ή σχεδίου ή αρχής.

(13)—(α) Το Ανώτατον ∆ικαστήριον, αφού προηγουµένως συµβουλευθή τον 
Υπουργόν, εκδίδει ∆ικονοµικούς Κανονισµούς, δηµοσιευοµένους εις την 
επίσηµον εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, εν σχέσει προς την πρακτικήν και την 
διαδικασίαν την ακολουθητέαν υπό του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών, 
προσέτι δε τα καθήκοντα και εξουσίας των υπαλλήλων αυτού·

(β) οι δυνάµει του παρόντος εδαφίου εκδιδόµενοι ∆ικονοµικοί Κανονισµοί θα 
περιλαµβάνωσι—

(i) πρόβλεψιν διά την κλήτευσιν προσώπων όπως προσέλθωσι και δώσωσι 
µαρτυρίαν και παρουσιάσωσιν έγγραφα και δι’ εξουσιοδότησιν της λήψεως όρκου 
παρά µαρτύρων και δι’ επιβολήν ποινων διά παράλειψίν τινος να προσέλθη αφού 
ούτος εκλητεύθη δεόντως, καθώς και διά περιφρόνησιν του ∆ικαστηρίου 
Εργατικών ∆ιαφορών·

2(β) του 110(Ι) του 
         1999. 

(ii) ρύθµισιν των καθηκόντων και εξουσιών των υπαλλήλων του ∆ικαστηρίου 
Εργατικών ∆ιαφορών·

(iii) καθορισµόν των τύπων των δικόγράφων και των δικαστικών τελών και 
δαπανών της ενώπιον του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών διαδικασίας· 

(iv) καθορισµόν των προθεσµιών, εντός των οποίων αξιούται συµµόρφωσις προς 
τας διατάξεις των ∆ικονοµικών Κανόνων.

2 του 165(Ι) του 
       2001. 
Τόκος επί οφειλών 
     κ.τ.λ. και 
  αποφάσεων. 
  14 του 1960 
  50 του 1962 
  11 του 1963 

12Α.—(1) Κάθε απόφαση του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών θα φέρει τόκο 
ίσο προς το εκάστοτε επιτόκιο που προβλέπεται στον περί ∆ικαστηρίων Νόµο 
ετησίως από την ηµεροµηνία καταχώρησης της αίτησης ή σε σχέση µε 
εκκρεµούσες αιτήσεις από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος 
Νόµου µέχρι της τελικής αποπληρωµής του χρέους:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το ∆ικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών αποφασίσει 



     8 του 1969 
    40 του 1970 
    58 του 1972 
     1 του 1980 
    35 του 1982 
    29 του 1983 
    91 του 1983 
    16 του 1984 
    51 του 1984 
    83 του 1984 
    93 του 1984 
    18 του 1985 
    71 του 1985 
    89 του 1985 
    96 του 1986 
  317 του 1987 
    49 του 1988 
    64 του 1990 
  136 του 1991 
  149 του 1991 
  237 του 1991 
 42(Ι) του 1992 
 43(Ι) του 1992 
102(Ι) του 1992 
 26(Ι) του 1993 
 82(Ι) του 1995 
102(Ι) του 1996 
  4(Ι) του 1997 
 53(Ι) του 1997 
 90(Ι) του 1997 
 27(Ι) του 1998 
 53(Ι) του 1998 
110(Ι) του 1998 
 34(Ι) του 1999 
146(Ι) του 1999 
 41(Ι) του 2000 
 32(Ι) του 2001. 

ότι η απόλυση οφειλόταν σε λόγους πλεονασµού, επιδικάζει τόκον ίσο προς το 
εκάστοτε επιτόκιο που προβλέπεται στον περί ∆ικαστηρίων Νόµο αρχοµένου από 
την εκατοστή ογδοηκοστή τετάρτη ηµέρα µετά την ηµεροµηνία απόλυσης µέχρι 
της πλήρους πληρωµής του ποσού της απόφασης του ∆ικαστηρίου. 

(2) Τίποτε από όσα περιλαµβάνονται στο παρόν άρθρο δε θα παρέχει εξουσία 
προς παροχή τόκου επί τόκου.

ΜΕΡΟΣ V — ΠΟΙΚΙΛΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Επιθεωρηταί. 13.—(1) Ο Υπουργός ορίζει Επιθεωρητάς ίνα βοηθώσιν εις την εφαρµογήν του 
παρόντος Νόµου.

(2) Ο Επιθεωρητής έχει δικαίωµα ελευθέρας εισόδου καθ’ οιονδήποτε εύλογον 
χρόνον εις οιονδήποτε τόπον όπου έχει λόγον να πιστεύη ότι εργοδοτούνται 
πρόσωπα: 

Νοείται ότι ούτος δεν έχει δικαίωµα να εισέλθη εις κατοικίαν άνευ της εγγράφου 
συγκαταθέσεως του εν αυτή κατοικούντος ειµή δυνάµει δικαστικού εντάλµατος. 

(3) Ο Επιθεωρητής δύναται να υποβάλη ερωτήσεις εις οιονδήποτε πρόσωπον εις 
οιονδήποτε τόπον τον οποίον επισκέπτεται περί θεµάτων εγειροµένων εκ της 
εφαρµογής του παρόντος Νόµου.

(4) Ο Επιθεωρητής έχει το δικαίωµα να εξετάση καθ’ οιονδήποτε εύλογον χρόνον 
όλα τα αρχεία των οποίων η τήρησις απαιτείται υπό του παρόντος Νόµου ή 
οιωνδήποτε Κανονισµών εκδοθέντων δυνάµει αυτού.

Αδικήµατα. 14.—(1) Πας εργοδότης όστις—

(α) παραλείπει να χορηγήση εις οιονδήποτε εργοδοτούµενον υπ’ αυτού άδειαν 
οφειλοµένην δυνάµει του παρόντος Νόµου· ή

(β) παραλείπει άνευ ευλόγου αιτίας να καταβάλη την εισφοράν η οποία απαιτείται 
υπό των δυνάµει της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 εκδοθέντων 



Κανονισµών, 

4 του 66(Ι) του 
      2002. 
4(α) του 55 του 
      1980. 

4(β) του 55 του 
      1980. 

είναι ένοχος αδικήµατος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηµατικήν 
ποινήν µη υπερβαίνουσαν δύο χιλιάδες λίρας ή εις φυλάκισιν µη υπερβαίνουσαν 
τους τον ένα χρόνο ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας και εις την καταβολήν της 
ως είρηται εισφοράς.

(2) Πας εργοδότης όστις εν γνώσει του ή αµελώς δίδει ένορκον διαβεβαίωσιν, 
δυνάµει της παραγράφου (α) της επιφυλάξεως του εδαφίου (2) του άρθρου 11, η 
οποία είναι ψευδής ως προς οιονδήποτε ουσιώδες στοιχείον αυτής είναι ένοχος 
αδικήµατος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηµατικήν ποινήν µη 
υπερβαίνουσαν τας τριακοσίας λίρας ή εις φυλάκισιν µη υπερβαίνουσαν τους έξ 
µήνας ή εις αµφοτέρας τας ποινάς ταύτας.

(3) Πας όστις— 

(α) παρεµποδίζει Επιθεωρητήν εν τη εκτελέσει των καθηκόντων του· 

(β) άνευ νοµίµου δικαιολογίας αρνείται να απαντήσει εις οιανδήποτε ερώτησιν η 
οποία ετέθη εις αυτόν υπό Επιθεωρητού και εις την οποίαν υποχρεούται να 
απαντήση δυνάµει του παρόντος Νόµου·

(γ) παραλείπει να ενηµερώνη πλήρως τα υπό Κανονισµών εκδοθέντων δυνάµει 
της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 καθορισθέντα αρχεία, 

4(γ) του 55 του 
      1980. 

3 του 26 του 1970. 
Εισροή χρηµατικών 
 ποινών, κ.λ.π. εις 
    το Ταµείον. 

είναι ένοχος αδικήµατος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται εις χρηµατικήν 
ποινήν µη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας πεντήκοντα λίρας.

14Α. Αι δυνάµει του παρόντος Νόµου ή των δυνάµει αυτού εκδοθέντων 
Κανονισµών εισπραττόµεναι χρηµατικαί ποιναί, τέλη και έξοδα καταβάλλονται 
εις το Ταµείον εκτός εάν άλλως προνοήται εν τω παρόντι Νόµω ή τοις δυνάµει 
αυτού εκδοθείσι Κανονισµοίς.

15. Η ισχύς του παρόντος Νόµου άρχεται εις ηµέραν ορισθησοµένην διά 
γνωστοποιήσεως του Υπουργικού Συµβουλίου δηµοσιευθησοµένης εν τη επισήµω 
εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας.

5. Η ισχύς του παρόντος Νόµου άρχεται εις ηµεροµηνίαν ορισθησοµένην υπό του 
Υπουργικού Συµβουλίου, διά γνωστοποιήσεως δηµοσιευοµένης εν τη επισήµω 
εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας.

4. Πας εκάστοτε εν ισχύϊ Νόµος ή δευτερογενής νοµοθεσία θα αναγινώσκηται, 
ερµηνεύηται και εφαρµόζηται ως εάν αντί της µνείας εν αυτώ του ∆ιαιτητικού 
∆ικαστηρίου ή τον Προέδρου ή του Πρωτοκολλητού ή ∆ιαιτητού αυτού εγένετο 
µνεία του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών ή του Προέδρου ή Πρωτοκολλητού 
ή Μέλους αυτού, ως θα ήτο η περίπτωσις, και εν περιπτώσει συγκρούσεως 
οιασδήποτε διατάξεως οιουδήποτε τοιούτου Νόµου µετά των διατάξεων του 
παρόντος Νόµου αι διατάξεις του παρόντος Νόµου υπερισχύουν.

Ηµεροµηνία 
ενάρξεως ισχύος. 

5 του 66 του 1972. 

 4 του 5 του 1973. 
  Αντικατάστασις 
µνείας ∆ιαιτητικού 
   ∆ικαστηρίου, 
      κ.λ.π., εν 
 οιωδήποτε Νόµω 
     διά µνείας 
   ∆ικαστηρίου 
     Εργατικών 
 ∆ιαφορών, κ.λ.π. 

4 του 5 του 1973. 
  Εκκρεµούσαι 
   Υποθέσεις. 

5.—(1) Άπασαι αι ενώπιον του ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου (του καθιδρυθέντος 
δυνάµει του καταργουµένου άρθρου 12 του βασικού νόµου, και 
αντικατασταθέντος διά του ∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών), εκκρεµούσαι 
υποθέσεις µεταβιβάζονται εις oίoν στάδιον ευρίσκονται τω ∆ικαστηρίω 
Εργατικών ∆ιαφορών προς διεξαγωγήν της ακροαµατικής διαδικασίας και 
έκδοσιν αποφάσεως δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 

(2) Πας εφεσείων εις οιανδήποτε έφεσιν κατ’ αποφάσεως του ∆ιαιτητικού, 
∆ικαστηρίου, εκκρεµούσαν ενώπιον του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου κατά την ηµέραν 
δηµοσιεύσεως εν τη επισήµω εφηµερίδι της ∆ηµοκρατίας του παρόντος Νόµου, 



 

δύναται να αποσύρη ταύτην και, τηρουµένων οιωνδήποτε οδηγιών του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου εν προκειµένω, ο αιτών εν τη προσβαλλοµένη αποφάσει του 
∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου δύναται εντός τριών µηνών από της ηµέρας ταύτης 
όπως υποβάλη νέαν αίτησιν διά το αυτό αντικείµενον εις το ∆ικαστήριον 
Εργατικών ∆ιαφορών το οποίον θα επιληφθή ταύτης.

4 του 5 του 1973. 
    Πρόεδρος, 
  διαιτηταί και 
  υπάλληλοι του 
  ∆ιαιτητικού 
  ∆ικαστηρίου. 
Επίσηµος Εφηµερίς 
της ∆ηµοκρατίας. 
Παράρτηµα Τρίτον: 
    28.2.1968 
     7.6.1968 
     2.1.1969 
    10.4.1970. 

4 του 5 του 1973. 
  Κατάργησις 
  Κανονισµών. 
Επίσηµος Εφηµερίς 
Παράρτηµα Τρίτον: 
    29.2.1968 
     7.6.1968 
     2.1.1969 
    10.4.1970. 

6.—(1) Παν πρόσωπον όπερ κατέχει, δυνάµει των περί ∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου 
Κανονισµών του 1968 έως 1970, οιανδήποτε θέσιν παρά τω ∆ιαιτητικώ 
∆ικαστηρίω, εφ’ όσον πληροί τα κατά νόµον προσόντα, µεταφέρεται και 
τοποθετείται υπό της αρµοδίας αρχής της ∆ηµοκρατίας εις προνοουµένην υπό του 
εν τω άρθρω 3 του παρόντος Νόµου εκτιθεµένου νέου άρθρου 12 του βασικού 
νόµου αντίστοιχον αυτής θέσιν παρά τω ∆ικαστηρίω Εργατικών ∆ιαφορών: 

Νοείται ότι παν τοιούτον πρόσωπον µέχρι της κατά το παρόν εδάφιον 
τοποθετήσεως αυτού εξακολουθεί να κατέχη την θέσιν ην κατείχε προηγουµένως. 

(2) Η παρά τω ∆ιαιτητικώ ∆ικαστηρίω υπηρεσία παντός τοιούτου προσώπου 
θεωρείται ως υπηρεσία παρά τω ∆ικαστηρίω Εργατικών ∆ιαφορών. 

7. Οι δυνάµει του διά του άρθρου 3 του παρόντος Νόµου καταργουµένου άρθρου 
12 του βασικού νόµου εκδοθέντες υπό του Υπουργικού Συµβουλίου περί 
∆ιαιτητικού ∆ικαστηρίου Κανονισµοί του 1968 έως 1970 διά του παρόντος 
καταργούνται: 

Νοείται ότι οι ∆ιικονοµικοί Κανόνες οι περιεχόµενοι εν τω συνηµµένω τοις 
ρηθείσι Κανονισµοίς Παραρτήµατι, εξακολουθούν να ισχύουν και θα τυγχάνωσι 
εφαρµογής, τηρουµένων των αναλογιών και εφ’ όσον αι περιστάσεις επιτρέπουν 
τούτα, επί πάσης διαδικασίας αρχοµένης, δυνάµει οιουδήποτε νόµου, ενώπιον του 
∆ικαστηρίου Εργατικών ∆ιαφορών, µέχρις ου καταργηθούν ή τροποποιηθούν διά 
νέων ∆ικονοµικών Κανονισµών εκδοθησοµένων δυνάµει του εν τω άρθρω 3 του 
παρόντος Νόµου εκτιθεµένου νέου άρθρου 12 του βασικού νόµου: 

Νοείται περαιτέρω ότι εφεξής οι εν τοις ρηθείσι ∆ικονοµικοίς Κανονισµοίς όροι 
κέκτηνται οίαν έννοιαν απέδωκαν αυτοίς οι εν τω άρθρω 2 του παρόντος Νόµου 
αναφερόµενοι νέοι εν τω άρθρω 2 του βασικού νόµου ορισµοί.

5 του 85 του 1979. 5.—(1) Η ισχύς του άρθρου 2 και της παραγράφου (β) του άρθρου 3 άρχεται από 
το έτος αδείας το οποίον ήρχισε την 3ην Οκτωβρίου, 1977.

(2) Η ισχύς της παραγράφου (α) του άρθρου 3 και του άρθρου 4 άρχεται από το 
έτος αδείας το οποίον άρχεται την 5ην Νοεµβρίου, 1979.

5 του 55 του 1980. 

3 του 26(Ι) του 
      1997. 

5 του 66(Ι) του 
      2002. 

5 του 72(Ι) του 
      2002. 

5. Η ισχύς του παρόντος Νόµου άρχεται την 6ην Οκτωβρίου, 1980. 

3. Η παράγραφος (α) του άρθρου 2 του παρόντος Νόµου τίθεται σε ισχύ από την 
ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµου. 

5. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2003.

5. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ την 1ην Ιανουαρίου 2003.


