
Ο περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002 εκδίδεται με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος. 

 Αριθμός 169(Ι) του 2002 
 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ MET' ΑΠΟΛΑΒΩΝ 

ΝΟΜΟΥΣ 
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών 
(Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ετησίων 
Αδειών μετ' Απολαβών Νόμους του 1967 έως (Αρ. 2) του 2002 (που στο εξής θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών Νόμοι του 1967 έως (Αρ. 3) 
του 2002. 

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  

66(Ι) του 2002  
72(Ι) του 2002. 

 

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 του 
βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή από τον ορισμό «Δικαστήριον Εργατικών Διαφορών» της 
φράσης «και περιλαμβάνει παν Τμήμα αυτού» (τελευταία γραμμή), και 

 (β) με τη διαγραφή του ορισμού «Τμήμα του Δικαστηρίου Εργατικών 
Διαφορών». 

Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την προσθήκη, στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά 
τη λέξη «Προέδρου» (δεύτερη γραμμή), των λέξεων «ή Δικαστή»· 

 (β) με τη διαγραφή, από την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, της λέξης 
«διορίζεται» (πρώτη γραμμή), και την αντικατάστασή της με τις λέξεις «και οι 
Δικαστές διορίζονται»· 

 (γ) με την προσθήκη, στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά 
τη λέξη «Προέδρου» (πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή Δικαστή»· 

 (δ) με την κατάργηση των παραγράφων (α), (β), (δ) και (ζ) του εδαφίου (4) αυτού 
και τον αναγραμματισμό των υφιστάμενων παραγράφων (γ), (ε) και (στ) αυτού 
σε παραγράφους (α), (β) και (γ), αντίστοιχα· 

 (ε) με τη διαγραφή της επιφύλαξης του εδαφίου (10) αυτού και την 
αντικατάστασή της με τις ακόλουθες επιφυλάξεις: 

 
«Νοείται ότι το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών δύναται να λειτουργεί και σε άλλη, 

εκτός της Λευκωσίας, επαρχία, ως ήθελε προς το συμφέρον της απονομής της 
Δικαιοσύνης καθορίσει το Ανώτατο Δικαστήριο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, και σε κτίριο ή κτίρια που ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, σε συνεννόηση με τον Υπουργό, καθορίζει για το 
σκοπό αυτό: 
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Νοείται περαιτέρω ότι το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών 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»· και 

(στ) με την προσθήκη στο τέλος του εδαφίου (10) του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(10Α) Αίτηση στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών 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 Δικαστήριο 
Εργατικών Διαφορών 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 
Δημοκρατίας.». 
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