
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟ 
 
  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
 
100(Ι) του 1997 
  45(Ι) του 2000 
  64(Ι) του 2002. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της 

Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμους του 1997 έως 2002 (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 1997 έως 2007. 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

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

  
 (α) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «δεκαέξι» 

(δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «δεκαοκτώ»· και 

 

(β) με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (5) αυτού, της λέξης «έξι» 

(πέμπτη γραμμή) με τη λέξη «οκτώ» και της λέξης «δεκαέξι» 

(έννατη γραμμή) με τη λέξη «δεκαοκτώ». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 5 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού, της λέξης «έξι» (τρίτη γραμμή) με 

τη λέξη «εννέα». 
  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου 7Α. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την, αμέσως μετά το άρθρο 7 

αυτού, προσθήκη του ακόλουθου νέου άρθρου: 

 «Αρμόδιο 

Δικαστήριο. 
7Α. Αρμοδιότητα για την επίλυση κάθε διαφοράς που 

προκύπτει από τον παρόντα Νόμο έχει το Δικαστήριο 

Εργατικών Διαφορών.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 

5. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
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νόμου. αντικατάσταση σ’ αυτό της λέξης «χίλιες» (τρίτη γραμμή) με τις λέξεις 

«τέσσερις χιλιάδες». 
  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 

6. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 

το άρθρο 9 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: 

  
 «Προϋποθέσεις 

ευθύνης. 
9Α.-(1) Σε περίπτωση παραβάσεως του Νόμου, δεν 

έχουν εφαρμογή διατάξεις που θέτουν, ως προϋπόθεση 

της ευθύνης του παραβάτη ή/και του δικαιώματος για 

αποζημίωση ή άλλη θεραπεία, ένα ελάχιστο διάστημα 

απασχολήσεως ή ελάχιστο αριθμό ωρών εργασίας του 

εργοδοτούμενου, ούτε διατάξεις που θέτουν ανώτατο 

όριο αποζημιώσεως. 

 

    (2) Συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργοδοτούμενου 

με την οποία προβλέπεται προϋπόθεση ευθύνης ή 

ανώτατο όριο αποζημιώσεως, κατά παράβαση των 

διατάξεων του εδαφίου (1), είναι άκυρη.». 
  
  
  

 

 

Αρ. Φακ.:  23.01.048.165.2007 

 

ΕΣΖ/ΝΑ
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