
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 217(Ι)/2022 

Αρ. 4930,  16.12.2022                             

Ο περί Ετήσιων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 217(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤ’ ΑΠΟΛΑΒΩΝ  
ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 2011 

 
Προοίμιο. 
Επίσημη  
Εφημερίδα  
της Ε.Ε.:  
L188, 
12.7.2019, 
σ. 79. 

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, μερικής εναρμόνισης με το άρθρο 10 της πράξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ής Ιουνίου 2019 σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους 
γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου», όπως 
αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, 

  
 Η Bουλή 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 
72(I) του 2002 

169(I) του 2002 
18(I) του 2005 
42(I) του 2011. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ετήσιων Αδειών μετ’ Απολαβών (Τροπο-
ποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ετήσιων Αδειών μετ’ Απολαβών 
Νόμους του 1967 έως 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 
1967 έως 2022. 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 2  
του βασικού  
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου, τροποποιείται ως ακολούθως: 

   
  (α)  Με την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «άδεια για λόγους ανωτέρας βίας» 

και «γονική άδεια», με τους ακόλουθους ορισμούς: 
   
  

 
216(Ι) του 2022. 

«“άδεια για λόγους ανωτέρας βίας” σημαίνει το δικαίωμα σε 
απουσία από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας που 
λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του περί Αδειών 
(Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και 
Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία Μεταξύ 
Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμου· 

   
  “γονική άδεια” σημαίνει γονική άδεια που λαμβάνεται δυνάμει 

των διατάξεων του περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, 
Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων 
Εργασίας για την Ισορροπία Μεταξύ Επαγγελματικής και 
Ιδιωτικής Ζωής Νόμου·»·και 

   
  (β)  με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων 

και των ορισμών τους: 
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  «“άδεια πατρότητας” σημαίνει γονική άδεια πατρότητας που λαμβάνεται δυνάμει 
των διατάξεων του περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) 
και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία Μεταξύ Επαγγελματικής και 
Ιδιωτικής Ζωής Νόμου· 

   
  “άδεια φροντίδας” σημαίνει άδεια φροντίδας που λαμβάνεται δυνάμει του περί 

Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας Βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων 
Εργασίας για την Ισορροπία Μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμου·». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 5  
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην παράγραφο (γ) του 
εδαφίου (3), αμέσως μετά τη φράση «γονική άδεια» (πρώτη γραμμή), της φράσης «άδεια 
πατρότητας ή άδεια φροντίδας ή άδεια για λόγους ανωτέρας βίας,». 

  
Τροποποίηση  
του άρθρου 6  
του βασικού 
νόμου. 

4. Το εδάφιο (1) του άρθρου 6 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  
  (α) Με την προσθήκη στην παράγραφο (β), αμέσως μετά τη φράση «λόγω μητρότητας» 

(πρώτη γραμμή), της φράσης «και το χρονικό διάστημα άδειας λόγω πατρότητας»· και 
   
  (β) με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (στ) του σημείου της τελείας με το 

σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου: 

   
           «(ζ) το χρονικό διάστημα άδειας φροντίδας.». 
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