
 

Ο περί Ετησίων Αδειών μετ' Απολαβών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002 εκδίδεται με 
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του 
Συντάγματος. 

  Αριθμός 72(I) του 2002 
  ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 

 ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ MET' ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΝΟΜΟΥΣ 
 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο— 

«Οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 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). 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
Συνοπτικός τίτλος. 

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(I) του 1993  
79(I) του 1996  
26(I) του 1997  

110(I) του 1999  
165(I) του 2001  
66(I) του 2002 

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

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη 
αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων ορισμών: 

69(I) του 2002. «'άδεια για λόγους ανωτέρας βίας' σημαίνει την άδεια για λόγους ανωτέρας 
βίας η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τον περί Γονικής Άδειας και Αδειας για 
λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμο του 2002. 

  'γονική άδεια' σημαίνει τη γονική άδεια η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με 
τον περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους 

 69(Ι) του 2002. 
Ανωτέρας Βίας Νόμο του 2002·». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

3. Η δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του βασικού νόμου τροποποιείται 
ως ακολούθως: 

(α) Με τη διαγραφή από την παράγραφο (α) αυτής του σημείου της άνω τελείας και της 
λέξης «και» (δεύτερη γραμμή) και την αντικατάστασή τους με κόμμα, 

 (β) με την προσθήκη μετά την παράγραφο (β) αυτής της ακόλουθης νέας παραγράφου (γ):

 «(γ) απουσίας εργοδοτουμένου από την εργασία του με γονική άδεια,». 

Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη μετά 
την παράγραφο (ε) αυτού της ακόλουθης νέας παραγράφου (στ): 

«(στ) το χρονικό διάστημα γονικής άδειας και το χρονικό διάστημα άδειας για λόγους 
ανωτέρας βίας». 

Έναρξη της ισχύος 
του παρόντος Νόμου. 

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