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Ο ΠΕΡΙ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ
(ΤΡΟΠΟΠΙΟΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007
Προοίμιο.

Για σκοπούς ορθής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Επίσημη

Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου

Εφημερίδα Ε.E.:

1996 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια, που

L 145,
19/06/1996,

συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES»,

σ. 4.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
69(Ι) του 2002.

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γονικής Άδειας και

Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007
και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Γονικής Άδειας και Άδειας για λόγους
Ανωτέρας Βίας Νόμο του 2002 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα
αναφέρονται μαζί ως οι περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους
Ανωτέρας Βίας Νόμοι του 2002 και 2007.

Τροποποίηση
του άρθρου 4 του
βασικού
νόμου.

2.

Τροποποίηση
του άρθρου 17
του βασικού
νόμου.

3.

Η παράγραφος (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του βασικού

νόμου, τροποποιείται με την αντικατάσταση σ’ αυτήν των λέξεων «για
όλα τα παιδιά.» (δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «για κάθε παιδί.».
Το άρθρο 17 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, αμέσως μετά το
άρθρο «Η» (πρώτη γραμμή) της φράσης «αίτηση για
λήψη ή η»∙

(β)

με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το
ακόλουθο νέο εδάφιο:
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«(2)

Απαγορεύεται σε εργοδότη να τερματίζει την

απασχόληση εργοδοτουμένου ή να δίνει προειδοποίηση
τερματισμού απασχόλησης σε εργδοτούμενο κατά τη
χρονική περίοδο που αρχίζει από τη στιγμή της υποβολής
αίτησης για λήψη γονικής άδειας και που λήγει με το
τέλος της περιόδου γονικής άδειας ή προειδοποίηση
τερματισμού απασχόλησης, η οποία εκπνέει κατά τη
διάρκεια

της

προειδοποίηση

προαναφερθείσας
τερματισμού

περιόδου,

απασχόλησης

κατά

ή
τη

διάρκεια απουσίας για λόγους ανωτέρας βίας.»∙ και
(γ)

με την προσθήκη των ακόλουθων νέων εδαφίων (3) και
(4) αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού:
«(3)

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), η

προειδοποίηση

τερματισμού

ή

ο

τερματισμός

απασχόλησης κατά τη χρονική περίοδο που προβλέπεται
στο εν λόγω εδάφιο, δεν αποτελεί αδίκημα στις πιο κάτω
περιπτώσεις:
(α)

Αν ο εργοδοτούμενος είναι ένοχος σοβαρού
παραπτώματος

ή

συμπεριφοράς

η

οποία

δικαιολογεί τη ρήξη της σχέσης εργοδότησης∙
(β)

αν η σχετική επιχείρηση έπαυσε να λειτουργεί∙ ή

(γ)

αν η περίοδος διάρκειας της σύμβασης εργασίας
έχει λήξει.

(4)

Σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης
εργοδοτουμένου κατά τη χρονική περίοδο που
προβλέπεται

στο

εδάφιο

(2)

του

παρόντος

άρθρου, ο εργοδότης οφείλει να δικαιολογήσει
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δεόντως

και

γραπτώς

απασχόλησης.».

Αρ. Φακ.: 23.01.048.153-2007
/ΜΑΤ

τον

τερματισμό

της

