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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2007
----------------------------------------------------

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
69(I) του 2002
111(Ι) του 2007.

1.
O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γονικής Άδειας και Άδειας για
Λόγους Ανωτέρας Βίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010 και θα διαβάζεται
μαζί με τους περί Γονικής Άδειας και Άδειας για Λόγους Ανωτέρας Βίας Νόμους
του 2002 και 2007 (που στο εξής θα αναφέρονται 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 έως 2010.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2.
Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση σ΄ αυτό του
ακόλουθου νέου όρου και της ερμηνείας του, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:

Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

3.

“αναπηρία”, σε σχέση με άτομο, σημαίνει οποιασδήποτε μορφής ανεπάρκεια ή
μειονεξία, η οποία προκαλεί μόνιμο ή απροσδιόριστης διάρκειας σωματικό,
διανοητικό ή ψυχικό περιορισμό στο άτομο και η οποία, λαμβάνοντας υπόψη το
ιστορικό και άλλα προσωπικά στοιχεία του εν λόγω ατόμου, μειώνει ουσιωδώς ή
αποκλείει τη δυνατότητα εκτέλεσης μιας ή περισσότερων δραστηριοτήτων ή
λειτουργιών που θεωρούνται φυσιολογικές και ουσιώδεις για την ποιότητα ζωής
κάθε ατόμου της ίδιας ηλικίας που δεν έχει τέτοια ανεπάρκεια ή μειονεξία·».
Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)
Με την αντικατάσταση της, στο τέλος της επιφύλαξης του εδαφίου (1)
αυτού, τελείας, με κόμμα και την, αμέσως μετά, προσθήκη της φράσης «εκτός
από περιπτώσεις, στις οποίες ο πατέρας έχει λάβει γονική άδεια τουλάχιστον
δύο (2) εβδομάδων, οπόταν επιτρέπεται η μεταβίβαση δύο (2) εβδομάδων από
το υπόλοιπο της συνολικής του άδειας, στο υπόλοιπο συνολικής άδειας της
μητέρας, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»·
(β)
με τη διαγραφή, από την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, της
φράσης «εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί
μεσολάβησε ένας χρόνος απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη» και την
αντικατάσταση του, μετά τη λέξη «αυτά» (δεύτερη γραμμή), κόμματος, με τελεία·
και
(γ) με την αντικατάσταση της, στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού, τελείας, με άνω
και κάτω τελεία και την, αμέσως μετά, προσθήκη της ακόλουθης επιφύλαξης:
«Νοείται ότι, με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη, και οι δυο γονείς
μπορούν να κάνουν χρήση συγχρόνως του δικαιώματος αυτού.».

Αντικατάσταση
του άρθρου 5
του βασικού νόμου.

4.
Το άρθρο 5 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
άρθρο 5:
«Χρόνος και
5.―(1) Η γονική άδεια λαμβάνεται ―
τρόπος λήψης
της γονικής
(α) στην περίπτωση της φυσικής μητέρας, μεταξύ του
άδειας.
χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη λήξη της άδειας
μητρότητας και της συμπλήρωσης του όγδοου έτους ηλικίας του
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παιδιού,
(β) στην περίπτωση του φυσικού πατέρα, μεταξύ του
χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη γέννηση του
παιδιού και της συμπλήρωσης του όγδοου έτους ηλικίας του
παιδιού,
(γ) στην περίπτωση υιοθεσίας, μέχρις ότου το παιδί
συμπληρώσει οκτώ έτη από την ημερομηνία υιοθεσίας και μετά
τη λήξη της άδειας μητρότητας, νοουμένου ότι το παιδί δεν θα
υπερβεί μέχρι τότε το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας του:

127(Ι) του
2000
57(Ι) του
2004
72(Ι) του
2007
102(Ι) του
2007.

Νοείται ότι ο θετός πατέρας μπορεί να λαμβάνει την
άδεια, αμέσως μετά την υιοθεσία του παιδιού,
(δ) στην περίπτωση παιδιού με αναπηρία, μέχρι το
δέκατο όγδοο (18ο) έτος ηλικίας του παιδιού, τηρουμένων των
διατάξεων του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου του 2000 έως
(Αρ.2) του 2007.
(2) Η γονική άδεια λαμβάνεται με ελάχιστη διάρκεια μιας (1)
εβδομάδας και μέγιστη διάρκεια πέντε (5) εβδομάδων, ανά
ημερολογιακό έτος, στις περιπτώσεις ενός (1) ή δύο (2)
παιδιών, και επτά (7) εβδομάδων για τρία (3)παιδιά και
περισσότερα:
Νοείται ότι, με τη σύμφωνη γνώμη του εργοδότη, η
μέγιστη διάρκεια της άδειας μπορεί να υπερβαίνει τα ανωτέρω
όρια.».

Τροποποίηση
του άρθρου 6 του
βασικού νόμου.

5.
Το άρθρο 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο
άρθρο 6:
«Προειδοποίηση
για λήψη γονικής
άδειας.

Πίνακας.

Τροποποίηση του
άρθρου 10 του
βασικού νόμου.

6.

6(1) Εργοδοτούμενος, που προτίθεται να ασκήσει το
δικαίωμα
της
γονικής
άδειας,
υποχρεούται
να
προειδοποιήσει γραπτώς τον εργοδότη του, τρεις (3)
εβδομάδες πριν από την ημέρα έναρξης της γονικής άδειας,
για την ημερομηνία έναρξης και λήξης της εν λόγω άδειας:
Νοείται ότι, στις περιπτώσεις σοβαρής ασθένειας/πάθησης
παιδιού, η οποία καθορίζεται στον Πίνακα του παρόντος
Νόμου, η προειδοποίηση μειώνεται σε μία (1) εβδομάδα.».

Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (4) αυτού, των λέξεων «του άρθρου»
(δεύτερη γραμμή), με τις λέξεις «των άρθρων», και την προσθήκη, αμέσως μετά
τον αριθμό «4» (δεύτερη γραμμή), της λέξης και αριθμού «και 12»· και
(β) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού, των λέξεων «του άρθρου»
(δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «των άρθρων» και την προσθήκη, αμέσως μετά
τον αριθμό «4» (δεύτερη γραμμή), της λέξης και του αριθμού «και 12».
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Προσθήκη
Πίνακα
στο βασικό
νόμο.

7.
Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την, στο τέλος του, προσθήκη του
ακόλουθου Πίνακα:

«ΠΙΝΑΚΑΣ
(άρθρο 6)
Σοβαρές ασθένειες/παθήσεις
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ογκολογικές παθήσεις.
Συγγενείς καρδιοπάθειες.
Σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα οστών.
Γενετικά και μεταβολικά σύνδρομα.
Σοβαρές νευρολογικές διαταραχές.
Μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, ιδιοπαθής θρομβοπενική
πορφύρα, αιμορροφιλία και άλλες συναφείς παθήσεις.
7. Σηψαιμία, μηνιγγίτιδα και άλλες σοβαρές μικροβιακές λοιμώξεις.
8. Εγκεφαλίτιδες.
9. Χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού.
10. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
11. Χρόνια ανοσοποιητική ανεπάρκεια.
12. Υποφυσιακή ανεπάρκεια ή έλλειψη αυξητικής ορμόνης.
13. Σακχαρώδης διαβήτης.
14. Κυστική ίνωση.
15. Ασθένειες/παθήσεις λόγω πρόωρης γέννησης (αν η περίοδος γονικής άδειας
αφορά την περίοδο πριν τη λήξη της άδειας μητρότητας, ισχύει μόνο για
άνδρες δικαιούχους).».

Αρ. Φακ.: 23.01.050.199-2009
/ΦΜ

