N.69(I)/2002
E.E. Παρ. Ι(Ι)
Αρ. 3610, 7.6.2002
O περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους Aνωτέρας Bίας Nόµος του
2002, εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Eπίσηµη Eφηµερίδα της Kυπριακής
∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
―――――
O ΠEPI ΓONIKHΣ A∆EIAΣ KAI A∆EIAΣ
ΓIA ΛOΓOYΣ ANΩTEPAΣ BIAΣ NOMOΣ TOY 2002
Για σκοπούς εναρµόνισης µε τις πράξεις της Eυρωπαϊκής Kοινότητας µε τίτλο ―
(α)
«Oδηγία 96/34/EK του Συµβουλίου της 3ης Iουνίου 1996 σχετικά µε
τη συµφωνία - πλαίσιο για τη γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, τη
CEEP και τη CES» (EL 145 της 19.6.1996, σελ. 4), και
(β)
«Oδηγία 97/80/EK του Συµβουλίου της 15ης ∆εκεµβρίου 1997
σχετικά µε το βάρος απόδειξης σε περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης λόγω
φύλου» (EE L 014 της 20.1.1998, σελ. 6).
H Bουλή των Aντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. O παρών Nόµος θα αναφέρεται ως ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Συνοπτικός
τίτλος.
λόγους Aνωτέρας Bίας Nόµος του 2002.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος Nόµου, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει Ερµηνεία.
διαφορετική έννοια―
«άµεση διάκριση λόγω φύλου» σηµαίνει δυσµενή µεταχείριση ευθέως και
εµφανώς συνδεόµενη µε το φύλο·
«αρχή της ίσης µεταχείρισης» σηµαίνει την απουσία κάθε διάκρισης λόγω φύλου,
είτε άµεσα είτε έµµεσα·
«γονέας» σηµαίνει το φυσικό ή και θετό γονέα·
«διάκριση λόγω φύλου» σηµαίνει κάθε πράξη ή παράλειψη που συνιστά ή
συνεπάγεται δυσµενή µεταχείριση λόγω φύλου·
«∆ιευθυντής» σηµαίνει το ∆ιευθυντή των Yπηρεσιών Kοινωνικών Aσφαλίσεων·
«έµµεση διάκριση λόγω φύλου» υπάρχει όταν µια διάταξη, ένα κριτήριο, ή µια
πρακτική εκ πρώτης όψεως ουδέτερη/ο θίγει ένα σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό
ατόµων ενός φύλου, εκτός εάν αυτή η διάταξη, το κριτήριο ή η πρακτική είναι
κατάλληλη/ο και αναγκαία/ο και µπορεί να δικαιολογηθεί από αντικειµενικούς
παράγοντες άσχετους προς το φύλο·
«εξαρτώµενο µέλος» σηµαίνει παιδί, σύζυγο, γονέα, αδελφό, αδελφή, παππού,
γιαγιά·
«εργοδοτούµενος» σηµαίνει πρόσωπο εργαζόµενο για άλλο πρόσωπο είτε
δυνάµει συµβάσεως ή σχέσεως εργασίας ή µαθητείας είτε κάτω από τέτοιες
περιστάσεις από τις οποίες να µπορεί να συναχθεί η ύπαρξη σχέσης εργοδότη
και εργοδοτουµένου.
O όρος «εργοδότης» ερµηνεύεται αναλόγως και
περιλαµβάνει και την Kυβέρνηση της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας.
MEPOΣ I ― ΓONIKH A∆EIA
3. Tο Mέρος I του παρόντος Nόµου εφαρµόζεται σε όλους τους εργοδοτουµένους, Πεδίο
εφαρµογής.
άνδρες και γυναίκες, που έχουν συµπληρώσει συνεχή απασχόληση έξι µηνών
στον ίδιο εργοδότη.
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4.―(1) Kάθε γονέας εργοδοτούµενος δικαιούται να λάβει συνολική γονική άδεια, Γονική άδεια.
χωρίς αποδοχές, η διάρκεια της οποίας µπορεί να φθάσει έως δεκατρείς
εβδοµάδες, λόγω γέννησης ή υιοθεσίας παιδιού, µε σκοπό τη φροντίδα και
ανατροφή του παιδιού:
Nοείται ότι το πιο πάνω δικαίωµα είναι ατοµικό και αµεταβίβαστο.
(2)(α) Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων από ένα παιδιών, το δικαίωµα των
γονέων είναι αυτοτελές για το κάθε ένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας
που δόθηκε για το προηγούµενο παιδί µεσολάβησε ένας χρόνος απασχόλησης
στον ίδιο εργοδότη.
(β) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν γεννηθεί πάνω από ένα παιδιά την ίδια
µέρα το δικαίωµα γονικής άδειας είναι δεκατρείς εβδοµάδες για όλα τα παιδιά.
(3) Aν και οι δύο γονείς απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη αποφασίζουν, µε
κοινή συµφωνία, κάθε φορά, ποιός από τους δύο θα κάνει χρήση αυτού του
δικαιώµατος και για πόσο χρονικό διάστηµα.
5.―(1) H γονική άδεια λαµβάνεται―
(α)
Στην περίπτωση των φυσικών γονέων µεταξύ του χρονικού
διαστήµατος που µεσολαβεί από τη λήξη της άδειας µητρότητας και της
συµπλήρωσης του έκτου έτους της ηλικίας του παιδιού, και
(β)
στην περίπτωση υιοθεσίας, µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει έξι
χρόνια από την ηµεροµηνία υιοθεσίας και µετά τη λήξη της άδειας µητρότητας,
νοουµένου ότι το παιδί δε θα υπερβεί µέχρι τότε το δωδέκατο έτος της ηλικίας
του.
(2) O εργοδοτούµενος µπορεί να πάρει γονική άδεια µε ελάχιστη διάρκεια µιας
εβδοµάδας και µέγιστη διάρκεια τεσσάρων εβδοµάδων τον χρόνο.

Χρόνος και
τρόπος λήψης
της γονικής
άδειας.

6. Eργοδοτούµενος που προτίθεται να κάνει χρήση του δικαιώµατος της γονικής Προειδοποίηση
για λήψη γονικής
άδειας υποχρεούται να προειδοποιήσει γραπτώς τον εργοδότη του, πέντε άδειας.
εβδοµάδες πριν την ηµέρα έναρξης της γονικής άδειας, για την ηµεροµηνία
έναρξης και λήξης της γονικής άδειας.
7. O εργοδότης δύναται να αρνηθεί γραπτώς τη χορήγηση γονικής άδειας εάν έχει Άρνηση
χορήγησης
εύλογη αιτία να πιστεύει ότι ο εργοδοτούµενος δε δικαιούται σε τέτοια άδεια. γονικής άδειας
Προτού αρνηθεί τη χορήγηση γονικής άδειας ο εργοδότης πρέπει να ενηµερώσει
γραπτώς τον εργοδοτούµενο για την πρόθεσή του να το πράξει και να τον καλέσει
να υποβάλει τις παραστάσεις του επί του θέµατος εντός επτά ηµερών. O
εργοδότης υποχρεούται να λάβει υπόψη τις παραστάσεις του εργοδοτουµένου
πριν αποφασίσει να αρνηθεί τη χορήγηση της γονικής άδειας. Oι λόγοι της
άρνησης πρέπει να διευκρινίζονται.
8. O εργοδότης δικαιούται, µετά από διαβούλευση µε τον επηρεαζόµενο Μετάθεση
εργοδοτούµενο, να µεταθέσει την ηµεροµηνία χορήγησης της γονικής άδειας για χορήγησης
γονικής άδειας
λόγους που σχετίζονται µε την εύρυθµη λειτουργία της επιχείρησης, όπως όταν η
εργασία είναι εποχιακού χαρακτήρα, όταν δεν µπορεί να βρεθεί αναπληρωτής
κατά την περίοδο που καθορίζεται στην προειδοποίηση, όταν σηµαντικό ποσοστό
του εργατικού δυναµικού ζητά γονική άδεια συγχρόνως, όταν συγκεκριµένα
καθήκοντα έχουν στρατηγική σηµασία:
Nοείται ότι ο εργοδότης εντός δύο εβδοµάδων από της υποβολής της
προειδοποίησης από τον εργοδοτούµενο για λήψη γονικής άδειας, σύµφωνα µε
το άρθρο 6 του παρόντος Nόµου, υποχρεούται να δώσει γραπτώς στον
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εργοδοτούµενο τους λόγους της µετάθεσης της ηµεροµηνίας χορήγησης της
γονικής άδειας, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες από την
ηµεροµηνία κοινοποίησης της αναβολής.
9.―(1) O εργοδοτούµενος υποχρεούται να χρησιµοποιεί τη γονική άδεια µε
σκοπό τη φροντίδα και ανατροφή του παιδιού για το οποίο λαµβάνεται.
(2) O εργοδότης δύναται να τερµατίσει τη γονική άδεια εάν έχει εύλογη αιτία να
πιστεύει ότι η γονική άδεια χρησιµοποιείται για σκοπό άλλο από τη φροντίδα και
ανατροφή του παιδιού για το οποίο λαµβάνεται.
(3)(α) O εργοδότης υποχρεούται, πριν τερµατίσει τη γονική άδεια, να ενηµερώσει
γραπτώς τον εργοδοτούµενο για την πρόθεσή του να το πράξει και να καλέσει τον
εργοδοτούµενο να υποβάλει τις παραστάσεις του εντός επτά ηµερών. O
εργοδότης υποχρεούται να λάβει υπόψη τις παραστάσεις του εργοδοτουµένου
πριν αποφασίσει να τερµατίσει τη γονική άδεια.
(β) Σε περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει να τερµατίσει τη γονική άδεια
υποχρεούται να ενηµερώσει περί τούτου γραπτώς τον εργοδοτούµενο. H
ειδοποίηση αυτή θα πρέπει να αναφέρει τους λόγους και την ηµεροµηνία του
τερµατισµού. H ηµεροµηνία τερµατισµού της γονικής άδειας πρέπει να είναι
τουλάχιστον επτά ηµέρες µετά την ηµεροµηνία της σχετικής ειδοποίησης.
(γ) Σε περίπτωση τερµατισµού της γονικής άδειας ο εργοδοτούµενος
υποχρεούται να επιστρέψει στην εργασία του. Oποιαδήποτε περίοδος µεταξύ της
ηµεροµηνίας επιστροφής του εργοδοτουµένου στην εργασία του και της
ηµεροµηνίας κατά την οποία η γονική άδεια θα έληγε εάν ο εργοδοτούµενος την
είχε συµπληρώσει, δε θα υπολογίζεται ως γονική άδεια.

Τερµατισµός
γονικής άδειας
από τον
εργοδότη.

10.―(1) Mετά τη λήξη της γονικής άδειας ο εργοδοτούµενος δικαιούται να ∆ιασφάλιση
επανέλθει στην εργασία του στην ίδια ή παρόµοια θέση, η οποία δεν µπορεί σε δικαιωµάτων.
καµιά περίπτωση να είναι κατώτερη από αυτή που είχε πριν λάβει τη γονική
άδεια.
(2) Tα κεκτηµένα δικαιώµατα ή τα δικαιώµατα που είναι υπό κτήση από τον
εργοδοτούµενο κατά τη ηµεροµηνία έναρξης της γονικής άδειας διατηρούνται ως
έχουν µέχρι τέλους της γονικής άδειας. Mε τη λήξη της γονικής άδειας,
εφαρµόζονται τα δικαιώµατα αυτά, συµπεριλαµβανοµένων οποιωνδήποτε
αλλαγών προκύψουν από νοµοθεσία, συλλογικές συµβάσεις ή πρακτική.
(3) Kατά τον χρόνο απουσίας του εργοδοτουµένου από την εργασία του, κατ’
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος Nόµου, ο εργοδοτούµενος
πιστώνεται µε ασφαλιστέες αποδοχές σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί
41 του 1980
Kοινωνικών Aσφαλίσεων Nόµων του 1980 µέχρι (Aρ. 4) του 2001.
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
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18(Ι) του 1995
87(Ι) του 1997
80(Ι) του 1998
84(Ι) του 1998
55(Ι) του 1999
98(Ι) του 2000
99(Ι) του 2000
2(Ι) του 2001
51(Ι) του 2001
135(Ι) του 2001
143(Ι) του 2001

(4) O χρόνος απουσίας του εργοδοτουµένου από την εργασία του, κατ’
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος Nόµου, λογίζεται ως
χρονικό διάστηµα εργασίας για τον υπολογισµό της ετήσιας άδειας µετ’
απολαβών. O χρόνος απουσίας του εργοδοτούµενου από την εργασία του, κατ’
εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 4 και 12, δε λογίζεται ως χρόνος ετήσιας
άδειας δυνάµει των περί Eτησίων Aδειών µετ’ Aπολαβών Nόµων του 1967 έως
2002.

(5) O χρόνος απουσίας του εργοδοτούµενου από την εργασία του, κατ’ εφαρµογή
των διατάξεων του άρθρου 4 του παρόντος Nόµου, λογίζεται ως περίοδος
απασχόλησης για τους σκοπούς των περί Tερµατισµού Aπασχολήσεως Nόµων
του 1967 έως (Aρ. 2) του 2001.

8 του 1967
25 του 1968
23 του 1969
16 του 1970
34 του 1972
66του 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.
24 του 1967
17 του 1968
67 του 1972
6 του 1973
1 του 1975
18 του 1977
30 του 1979
57 του 1979
82 του 1979
92 του 1979
54 του 1980
12 του 1983
167 του 1987
37 του 1988
18 του 1990
203 του 1990
52(Ι) του 1994
61(Ι) του 1994
26(Ι) του 2001
111(Ι) του 2001.
Υποχρέωση

11.―(1) O εργοδοτούµενος ο οποίος λαµβάνει γονική άδεια υποχρεούται εντός εργοδοτουµένου
τριών µηνών από τη λήξη κάθε περιόδου της άδειας αυτής να ενηµερώνει σχετικά για ενηµέρωση.
το ∆ιευθυντή σύµφωνα µε τον Tύπο που θα καθοριστεί από το ∆ιευθυντή.
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(2) Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδοτούµενος αποδείξει εύλογη αιτία για τη
µη ενηµέρωση του ∆ιευθυντή εντός της προβλεπόµενης από το εδάφιο (1) του
παρόντος άρθρου προθεσµίας, η προθεσµία παρατείνεται µε απόφαση του
∆ιευθυντή για όσο χρονικό διάστηµα υφίσταται η εύλογη αιτία αλλά σε καµιά
περίπτωση πέραν των δώδεκα µηνών.
MEPOΣ II ― A∆EIA ΓIA ΛOΓOYΣ ANΩTEPAΣ BIAΣ
12.―(1) O εργοδοτούµενος δικαιούται να λαµβάνει, µε αίτησή του, άδεια, χωρίς Άδεια για λόγους
αποδοχές, επτά ηµερών το χρόνο, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται µε ανωτέρας βίας.
επείγοντες οικογενειακούς λόγους, οι οποίοι αφορούν ασθένεια ή ατύχηµα
εξαρτωµένων µελών της οικογένειάς του και καθιστούν απαραίτητη την άµεση
παρουσία του εργοδοτουµένου.
(2) H άδεια αυτή είναι δυνατό να χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά.
(3) Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι σύζυγοι, η άδεια αυτή χορηγείται στον
καθένα από αυτούς χωριστά.
Υποχρέωση

13. Eργοδοτούµενος που προτίθεται να κάνει χρήση της άδειας για λόγους εργοδοτουµένου
ανωτέρας βίας πρέπει να ειδοποιεί τον εργοδότη του το συντοµότερο δυνατό.
σε περίπτωση
λήψης άδειας για
λόγους
ανωτέρας βίας.

MEPOΣ III ― ΓENIKEΣ ∆IATAΞEIΣ ― KYPΩΣEIΣ
14. Άνδρες και γυναίκες απολαµβάνουν ίσης µεταχείρισης, απαγορευοµένης Ίση µεταχείριση
κάθε άµεσης ή έµµεσης διάκρισης λόγω φύλου, όσο αφορά τα δικαιώµατα που ανδρών και
γυναικών.
απορρέουν από τον παρόντα Nόµο.
15. Όταν ένα πρόσωπο κρίνει ότι θίγεται από τη µη τήρηση της αρχής της ίσης Βάρος
µεταχείρισης και παρουσιάζει ενώπιον δικαστηρίου, σε διαδικασία αστικής απόδειξης.
φύσεως, ή ενώπιον άλλης αρµόδιας αρχής, εξαιρουµένων των εξωδίκων
εκουσίων διαδικασιών, πραγµατικά περιστατικά από τα οποία τεκµαίρεται η
ύπαρξη άµεσης ή έµµεσης διάκρισης, το βάρος απόδειξης ότι δεν υπήρξε
παραβίαση της αρχής της ίσης µεταχείρισης έχει ο εναγόµενος.
16. Oι διατάξεις του παρόντος Nόµου δεν εµποδίζουν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις µε Ευνοϊκότερες
ρυθµίσεις.
συλλογικές συµβάσεις ή µε συµφωνίες µεταξύ εργοδότη και εργοδοτουµένου.
17.―(1) H λήψη γονικής άδειας ή η απουσία από την εργασία για λόγους
ανωτέρας βίας, σε καµιά περίπτωση δεν αποτελεί λόγο τερµατισµού της
απασχόλησης και δε διακόπτει το συνεχές της απασχόλησης.
(2) Tερµατισµός της απασχόλησης του εργοδοτουµένου που γίνεται κατά
παράβαση του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου είναι παράνοµος και παρέχει
στον εργοδοτούµενο δικαίωµα αποζηµίωσης.

Απαγόρευση
τερµατισµού
απασχόλησης∆ιακοπή
απασχόλησης.

18. O Yπουργός δύναται να ορίζει επιθεωρητές ή/και άλλους λειτουργούς, Επιθεωρητές ή
άλλοι λειτουργοί.
εφόσον τους κρίνει αναγκαίους, για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Nόµου.
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19. ∆ιαφορές αστικής φύσεως που προκύπτουν από την εφαρµογή του παρόντος ∆ικαιοδοσία
∆ικαστηρίου.
Nόµου υπάγονται στην αρµοδιότητα του ∆ικαστηρίου Eργατικών ∆ιαφορών.
20. Eργοδότης ο οποίος παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του Κυρώσειςπαρόντος Nόµου είναι ένοχος αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης του Ποινές.
υπόκειται σε χρηµατική ποινή το ύψος της οποίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τις
δύο χιλιάδες λίρες.
21. O παρών Nόµος τίθεται σε ισχύ την 1ην Iανουαρίου 2003.

Έναρξη ισχύος
του παρόντος
Νόµου.

