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Ο περί Υιοθεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 211(Ι) του 2020 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1995 
 

    Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
19(Ι) του 1995. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Υιοθεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα 
διαβάζεται μαζί με τον περί Υιοθεσίας Νόμο του 1995 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός 
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Υιοθεσίας Νόμοι 
του 1995 και 2020. 

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «Τμήμα Ευημερίας» όπου 
απαντά στο κείμενο του βασικού νόμου με τις λέξεις «Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας», στην 
ανάλογη γραμματική παραλλαγή. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

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

 
     (α)   Με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου “υιοθετούμενος”  με τον ακόλουθο ορισμό: 
 

«“υιοθετούμενος” περιλαμβάνει ανήλικο πρόσωπο και κατ’ εξαίρεση πρόσωπο ηλικίας 
πέραν των δεκαοχτώ (18) ετών, εφόσον αυτό είναι- 

 
 (α) τέκνο ενός εκ των υιοθετούντων, ή 
 
(β) πρόσωπο με νοητική αναπηρία, του οποίου η άσκηση της γονικής μέριμνας είχε 

ανατεθεί στο Διευθυντή μέχρι  το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του»· 
 

         (β)  με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και των 
ορισμών αυτών: 

   
               «“ανάδοχος γονέας” σημαίνει άτομο εγκεκριμένο από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας 

για τη φροντίδα παιδιών των οποίων η άσκηση της γονικής μέριμνας είχε ανατεθεί στο 
Διευθυντή· 

 
               “ανάδοχο παιδί” σημαίνει παιδί του οποίου η γονική μέριμνα έχει ανατεθεί στο Διευθυντή και 

είναι τοποθετημένο σε ανάδοχο γονέα ή οικογένεια·». 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

 
4. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 

(γ) του εδαφίου (4) αυτού, των ακόλουθων νέων παραγράφων:  
 
«(δ) Πρόσωπο, το οποίο υπήρξε ανάδοχος γονέας για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια 

προσώπου με νοητική αναπηρία, του οποίου η άσκηση της γονικής μέριμνας είχε 
ανατεθεί στο Διευθυντή μέχρι το δέκατο όγδοο (18ο)  έτος της ηλικίας του· 

 
 (ε) ο/η σύζυγος φυσικού γονέα, ο/η οποίος/α έχει αποβιώσει ή έχει εγκαταλείψει τα ανήλικα 

τέκνα: 
 
      Νοείται ότι, το ανήλικο τέκνο ευρίσκεται υπό τη φύλαξη και φροντίδα του αιτητή πριν ή/και 
κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

        5. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την 
παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου: 
                 

«(δ) η συναίνεση και/ή συγκατάθεση του Διευθυντή, σε περίπτωση που ο αιτητής υπήρξε για 
δυο (2) τουλάχιστον χρόνια ανάδοχος γονέας παιδιού με νοητική αναπηρία, του οποίου η 
άσκηση της γονικής μέριμνας είχε ανατεθεί στο Διευθυντή μέχρι το δέκατο όγδοο (18ο) 
έτος της ηλικίας του: 

 
 Νοείται ότι, στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων (α), 
(β)    και (γ).».               

 


