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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3143 της 18ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1997 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 εκδίδεται 

με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 26(1) του 1997 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 
MET' ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολα- Συνοπτικός 

βών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί mXg^ου 1967 
Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών Νόμους του 1967 μέχρι 1996 (που στο εξής 25τουΐ968 
θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών V* του 1969 
Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών 34 του 1972 
Νόμοι του 1967 μέχρι 1997. 5 του 1973 

85 του 1979 
55 του 1980 

65(1) του 1993 
79(1) του 1996. 

2. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση 
(α) Με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) ίου βασικοί) 

αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου: νόμου, 
«(στ) οποιωνδήποτε διαφορών αστικής φύσεως αναφύονται 

54 του 1987 συνεπεία της εφαρμογής του περί Προστασίας της 
48(6iS £ 2 . Μητρότητας Νόμου.». 

(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά τη δεύτερη επιφύλαξη της παραγρά
φου (α) του εδαφίου (8) αυτού της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

«Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση λήξης της θητείας 
Μέλους, δεν επηρεάζεται η νόμιμη συγκρότηση του Δικαστηρίου 
και το Μέλος του οποίου η θητεία έχει λήξει συνεχίζει να συμμετέ
χει μέχρι την εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης για την οποία 
έχει οριστεί και η οποία έχει αρχίσει.». 
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Έναρξη 3· Η παράγραφος (α) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου τίθεται σε ισχύ 
της ισχύος από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Προστασίας της Μητρότη
του παρόντος ν Λ „ „ „ 
Νόμου τας Νομού. 


