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Ο πεξί Γνληθήο Άδεηαο θαη Αδεηαο ληα Λόγνπο Αλσηέξαο Βίαο (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2010 εθδίδεηαη κε 

δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζύκθσλα κε ην Άξζξν 52 ηνπ πληάγκαηνο. 
 
 

Αξηζκόο 11 (Ι) ηνπ 2010 

 
ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΤ ΠΔΡΙ ΓΟΝΙΚΗ ΑΓΔΙΑ  

ΚΑΙ ΑΓΔΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΑΝΩΣΔΡΑ ΒΙΑ ΝΟΜΟΤ ΣΟΤ 2002 ΚΑΙ 2007 
---------------------------------------------------- 

         Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 
  
πλνπηηθόο  
ηίηινο. 
 
  69(I) ηνπ 2002 
111(Ι) ηνπ 2007. 
 

1. O παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί Γνληθήο Άδεηαο θαη Άδεηαο γηα 
Λόγνπο Αλσηέξαο Βίαο (Σξνπνπνηεηηθόο) Νόκνο ηνπ 2010 θαη ζα δηαβάδεηαη 
καδί κε ηνπο πεξί Γνληθήο Άδεηαο θαη Άδεηαο γηα Λόγνπο Αλσηέξαο Βίαο Νόκνπο 
ηνπ 2002 θαη 2007 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «ν βαζηθόο λόκνο») θαη ν 
βαζηθόο λόκνο θαη ν παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Γνληθήο 
Άδεηαο θαη Άδεηαο γηα Λόγνπο Αλσηέξαο Βίαο Νόκνη ηνπ 2002 έσο 2010. 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 2  
ηνπ βαζηθνύ  
λόκνπ. 

2. Σν άξζξν 2 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ έλζεζε ζ΄ απηό ηνπ 
αθόινπζνπ λένπ όξνπ θαη ηεο εξκελείαο ηνπ, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά: 
 
“αλαπεξία”, ζε ζρέζε κε άηνκν, ζεκαίλεη νπνηαζδήπνηε κνξθήο αλεπάξθεηα ή 
κεηνλεμία, ε νπνία πξνθαιεί κόληκν ή απξνζδηόξηζηεο δηάξθεηαο ζσκαηηθό, 
δηαλνεηηθό ή ςπρηθό πεξηνξηζκό ζην άηνκν θαη ε νπνία, ιακβάλνληαο ππόςε ην 
ηζηνξηθό θαη άιια πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ελ ιόγσ αηόκνπ, κεηώλεη νπζησδώο 
ή απνθιείεη ηε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο κηαο ή πεξηζζόηεξσλ δξαζηεξηνηήησλ ή 
ιεηηνπξγηώλ πνπ ζεσξνύληαη θπζηνινγηθέο θαη νπζηώδεηο γηα ηελ πνηόηεηα δσήο 
θάζε αηόκνπ ηεο ίδηαο ειηθίαο πνπ δελ έρεη ηέηνηα αλεπάξθεηα ή κεηνλεμία·». 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 4  
ηνπ βαζηθνύ  
λόκνπ. 

3. Σν άξζξν 4 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 
 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο, ζην ηέινο ηεο επηθύιαμεο ηνπ εδαθίνπ (1) 
απηνύ, ηειείαο, κε θόκκα θαη ηελ, ακέζσο κεηά, πξνζζήθε ηεο θξάζεο «εθηόο 
από πεξηπηώζεηο, ζηηο νπνίεο ν παηέξαο έρεη ιάβεη γνληθή άδεηα ηνπιάρηζηνλ 
δύν (2) εβδνκάδσλ, νπόηαλ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε δύν (2) εβδνκάδσλ από 
ην ππόινηπν ηεο ζπλνιηθήο ηνπ άδεηαο, ζην ππόινηπν ζπλνιηθήο άδεηαο ηεο 
κεηέξαο, ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο άξζξνπ.»· 
 

 (β) κε ηε δηαγξαθή, από ηελ παξάγξαθν (α) ηνπ εδαθίνπ (2) απηνύ, ηεο 
θξάζεο «εθόζνλ από ηε ιήμε ηεο άδεηαο πνπ δόζεθε γηα ην πξνεγνύκελν παηδί 
κεζνιάβεζε έλαο ρξόλνο απαζρόιεζεο ζηνλ ίδην εξγνδόηε» θαη ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηνπ, κεηά ηε ιέμε «απηά» (δεύηεξε γξακκή), θόκκαηνο, κε ηειεία· 
 

 (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο, ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ (3) απηνύ, ηειείαο, κε άλσ 
θαη θάησ ηειεία θαη ηελ, ακέζσο κεηά, πξνζζήθε ηεο αθόινπζεο επηθύιαμεο: 
 
          «Ννείηαη όηη, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ εξγνδόηε, θαη νη δπν γνλείο 
κπνξνύλ λα θάλνπλ ρξήζε ζπγρξόλσο ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ.». 

  
Αληηθαηάζηαζε  
ηνπ άξζξνπ 5  

4. Σν άξζξν 5 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ αληηθαζίζηαηαη από ην αθόινπζν λέν 
άξζξν 5: 



 

ηνπ βαζηθνύ λόκνπ. 
  
 «Υξόλνο θαη 

ηξόπνο ιήςεο 
ηεο γνληθήο 
άδεηαο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
127(Ι) ηνπ 
2000 
  57(Ι) ηνπ 
2004 
  72(Ι) ηνπ 
2007 
102(Ι) ηνπ  
2007. 

5.―(1) Η γνληθή άδεηα ιακβάλεηαη ― 
 

(α) ζηελ πεξίπησζε ηεο θπζηθήο κεηέξαο, κεηαμύ ηνπ 
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιαβεί από ηε ιήμε ηεο άδεηαο 
κεηξόηεηαο θαη ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ όγδννπ έηνπο ειηθίαο 
ηνπ παηδηνύ, 

 
(β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ θπζηθνύ παηέξα, κεηαμύ ηνπ 

ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ κεζνιαβεί από ηε γέλλεζε ηνπ 
παηδηνύ θαη ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ όγδννπ έηνπο ειηθίαο ηνπ 
παηδηνύ, 

 
(γ) ζηελ πεξίπησζε πηνζεζίαο, κέρξηο όηνπ ην παηδί 

ζπκπιεξώζεη νθηώ έηε από ηελ εκεξνκελία πηνζεζίαο θαη 
κεηά ηε ιήμε ηεο άδεηαο κεηξόηεηαο, λννπκέλνπ όηη ην παηδί 
δελ ζα ππεξβεί κέρξη ηόηε ην δσδέθαην (12ν) έηνο ηεο ειηθίαο 
ηνπ: 

 
Ννείηαη όηη ν ζεηόο παηέξαο κπνξεί λα ιακβάλεη ηελ άδεηα, 
ακέζσο κεηά ηελ πηνζεζία ηνπ παηδηνύ· 
 

(δ) ζηελ πεξίπησζε παηδηνύ κε αλαπεξία, κέρξη ην 
δέθαην όγδνν (18ν) έηνο ειηθίαο ηνπ παηδηνύ, ηεξνπκέλσλ ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο Νόκνπ ηνπ 2000 
έσο (Αξ.2) ηνπ 2007. 

 
(2) Η γνληθή άδεηα ιακβάλεηαη κε ειάρηζηε δηάξθεηα κηαο (1) 
εβδνκάδαο θαη κέγηζηε δηάξθεηα πέληε (5) εβδνκάδσλ, αλά 
εκεξνινγηαθό έηνο, ζηηο πεξηπηώζεηο ελόο (1) ή δύν (2) 
παηδηώλ, θαη επηά (7) εβδνκάδσλ γηα ηξία (3)παηδηά θαη 
πεξηζζόηεξα: 
 
         Ννείηαη όηη, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ εξγνδόηε, ε 
κέγηζηε δηάξθεηα ηεο άδεηαο κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα αλσηέξσ 
όξηα.». 
 

  
Σξνπνπνίεζε  
ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 
βαζηθνύ λόκνπ. 

5. Σν άξζξν 6 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ αληηθαζίζηαηαη από ην αθόινπζν λέν 
άξζξν 6:  
 

 «Πξνεηδνπνίεζε 
γηα ιήςε γνληθήο 
άδεηαο. 
 
 
 
Πίλαθαο. 

6(1) Δξγνδνηνύκελνο, πνπ πξνηίζεηαη λα αζθήζεη ην 
δηθαίσκα ηεο γνληθήο άδεηαο, ππνρξενύηαη λα πξνεηδνπνηήζεη 
γξαπηώο ηνλ εξγνδόηε ηνπ, ηξεηο (3) εβδνκάδεο πξηλ από ηελ 
εκέξα έλαξμεο ηεο γνληθήο άδεηαο, γηα ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ελ ιόγσ άδεηαο: 
 
Ννείηαη όηη, ζηηο πεξηπηώζεηο ζνβαξήο αζζέλεηαο/πάζεζεο 
παηδηνύ, ε νπνία θαζνξίδεηαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ παξόληνο 
Νόκνπ, ε πξνεηδνπνίεζε κεηώλεηαη ζε κία (1) εβδνκάδα.». 

  
 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
άξζξνπ 10 ηνπ 
βαζηθνύ λόκνπ. 

6. Σν άξζξν 10 ηνπ βαζηθνύ λόκνπ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινύζσο: 
 
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε, ζην εδάθην (4) απηνύ, ησλ ιέμεσλ «ηνπ άξζξνπ» 



 

(δεύηεξε γξακκή), κε ηηο ιέμεηο «ησλ άξζξσλ», θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζσο 
κεηά ηνλ αξηζκό «4» (δεύηεξε γξακκή), ηεο ιέμεο θαη αξηζκνύ «θαη 12»· θαη 
 
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζην εδάθην (5) απηνύ, ησλ ιέμεσλ «ηνπ άξζξνπ» 
(δεύηεξε γξακκή) κε ηηο ιέμεηο «ησλ άξζξσλ» θαη ηελ πξνζζήθε, ακέζσο κεηά 
ηνλ αξηζκό «4» (δεύηεξε γξακκή), ηεο ιέμεο θαη ηνπ αξηζκνύ «θαη 12». 

  
 
 
 
 
 
 
 
Πξνζζήθε  
Πίλαθα  
ζην βαζηθό  
λόκν. 

 
 
 
 
 
 
7. Ο βαζηθόο λόκνο ηξνπνπνηείηαη κε ηελ, ζην ηέινο ηνπ, πξνζζήθε ηνπ 
αθόινπζνπ Πίλαθα: 

  
 «ΠΙΝΑΚΑ 

(άξζξν 6) 

 νβαξέο αζζέλεηεο/παζήζεηο 
 
 

1. Ογθνινγηθέο παζήζεηο. 
2. πγγελείο θαξδηνπάζεηεο. 
3. νβαξέο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο θαη θαηάγκαηα νζηώλ. 
4. Γελεηηθά θαη κεηαβνιηθά ζύλδξνκα. 
5. νβαξέο λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο. 
6. Μεζνγεηαθή αλαηκία, δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, ηδηνπαζήο ζξνκβνπεληθή 

πνξθύξα, αηκνξξνθηιία θαη άιιεο ζπλαθείο παζήζεηο. 
7. εςαηκία, κεληγγίηηδα θαη άιιεο ζνβαξέο κηθξνβηαθέο ινηκώμεηο. 
8. Δγθεθαιίηηδεο. 
9. Υξόληεο παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ. 
10. Υξόληα λεθξηθή αλεπάξθεηα. 
11. Υξόληα αλνζνπνηεηηθή αλεπάξθεηα. 
12. Τπνθπζηαθή αλεπάξθεηα ή έιιεηςε απμεηηθήο νξκόλεο. 
13. αθραξώδεο δηαβήηεο. 
14. Κπζηηθή ίλσζε. 
15. Αζζέλεηεο/παζήζεηο ιόγσ πξόσξεο γέλλεζεο (αλ ε πεξίνδνο γνληθήο 

άδεηαο αθνξά ηελ πεξίνδν πξηλ ηε ιήμε ηεο άδεηαο κεηξόηεηαο, ηζρύεη κόλν 
γηα άλδξεο δηθαηνύρνπο).». 

 
 
 
 
 
 
 


