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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 2888 της 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1994 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 εκδίδεται με 

δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

Αριθμός 48(1) του 1994 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Μητρότητας 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 1994 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί 
Προστασίας της Μητρότητας Νόμους του 1987 και 1988 (που στη συνέχεια θα 
αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος 
θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμοι του 1987 
έως 1994. 

2. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
«(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), μισθωτή έχει 

δικαίωμα σε άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας δεκατεσσάρων 
συναπτών εβδομάδων, από τις οποίες οι έντεκα λαμβάνονται 
υποχρεωτικά στην περίοδο η οποία αρχίζει τη δεύτερη εβδομάδα 
πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού.»· 

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού με το ακόλουθο νέο 
εδάφιο: 

«(4) Αν ο τοκετός δεν επισυμβεί μέσα στην εβδομάδα κατά την 
οποία αναμένεται, η πριν από τον τοκετό περίοδος άδειας μητρό
τητας παρατείνεται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 

Συνοπτικός 
τίτλος. 
54 του 1987 
66 του 1988. 

Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

(707) 



Ν. 48(Ι)/94 708 

μεταξύ της εβδομάδας του αναμενόμενου τοκετού και της εβδομάδας 
στην οποία επισυμβαίνει ο τοκετός, χωρίς επηρεασμό της εκτάσεως 
της περιόδου των οκτώ εβδομάδων που λαμβάνονται υποχρεωτικά 
μετά τον τοκετό. Αν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγε
νέστερο από την αρχικά αναμενόμενη εβδομάδα τοκετού, το 
υπόλοιπο της άδειας μητρότητας παρέχεται μετά τον τοκετό, ώστε 
να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκατεσσάρων 
εβδομάδων.»· και 

(γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου 
νέου εδαφίου: 

«(6) Από την 1η Ιανουαρίου 1997 το δικαίωμα της μισθωτής σε 
άδεια μητρότητας ορίζεται στις δεκαέξι συναπτές εβδομάδες και η 
λήψη της άδειας αυτής πριν ή μετά τον τοκετό σύμφωνα με τα 
εδάφια (2) και (4) του παρόντος άρθρου γίνεται με ανάλογη 
μετακίνηση κατά δύο εβδομάδες του σχετικού χρόνου που προνοείται 
στα εν λόγω εδάφια.». 


