
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
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Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της 
Ε.Ε. L 348 
28.11.1992, 
σελ. 1.  

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 10 της Οδηγίας 
92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της 
ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών 
εργαζομένων (δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) όπως αυτό ερμηνεύθηκε 
από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-
460/06 της 11ης Οκτωβρίου 2007 Nadine Paquay κατά Société d’ 
architectes Hoet + Minne SPRL και στην υπόθεση C-232/09 της 11ης 
Νοεμβρίου 2010 Dita Danosa κατά LKB Līzings SIA. 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 
 
100(Ι) του 1997 
45(Ι) του 2000 
64(I) του 2002 

109(Ι) του 2007 
8(Ι) του 2008 

43(Ι) του 2008. 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της 
Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται 
μαζί με τους περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμους του 1997 έως 
(Αρ. 2) του 2008 (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 
2011. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 3 
του βασικού 
νόμου. 

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

   
  (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού των λέξεων 

«στο Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας» (πέμπτη 
γραμμή) με τις λέξεις «στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας»· 

   
  (β)  με την αντικατάσταση, στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού, 

της τελείας με άνω και κάτω τελεία και με την προσθήκη της 
ακόλουθης επιφύλαξης:  

   
   «Νοείται ότι, σε περίπτωση που η ειδοποίηση του 

εργοδότη για την ημερομηνία που θα αναλάβει το παιδί 
όπως αναφέρεται πιο πάνω είναι πρακτικά αδύνατη, η 
μισθωτή ενημερώνει τον εργοδότη της το συντομότερο 
δυνατό και προσκομίζει σχετική βεβαίωση από τις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ότι, η ενημέρωση δεν 
μπορούσε να είχε γίνει προηγουμένως.»∙ 

    
  (γ)  με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (5Α): 
   
   «(5Α) Σε περίπτωση που, αμέσως μετά τον τοκετό, το 
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βρέφος νοσηλεύεται-  
    
   (α)  σε θερμοκοιτίδα λόγω πρόωρου τοκετού, ή  
   (β)  λόγω άλλου προβλήματος υγείας,  
    
   παραχωρείται επιπρόσθετη άδεια μητρότητας μιας (1) 

εβδομάδας για κάθε εικοσιμία (21) ημέρες που το 
βρέφος χρειάστηκε να νοσηλευτεί, νοουμένου ότι, η 
δικαιούχος προσκομίσει πιστοποιητικό από 
εγγεγραμμένο ιατρό κατάλληλης ειδικότητας, και 
πιστοποιητικό από το νοσηλευτικό ίδρυμα, στο οποίο 
νοσηλεύτηκε το βρέφος: 

    
    Νοείται ότι, αν η νοσηλεία μετά την πάροδο των 

πρώτων εικοσιμίας (21) ημερών, διαρκέσει για περίοδο 
μικρότερη των εικοσιμίας (21) ημερών, τότε όποτε οι 
ημέρες νοσηλείας υπερβαίνουν το πενήντα τοις εκατό 
(50%) των εικοσιμίας (21) ημερών, παραχωρείται η 
επιπρόσθετη εβδομάδα άδειας μητρότητας:  

    
    Νοείται περαιτέρω ότι, η επέκταση της άδειας 

μητρότητας παραχωρείται για περίοδο συνεχόμενη με 
την περίοδο των δεκαοκτώ (18) εβδομάδων και δεν 
υπερβαίνει τη μέγιστη περίοδο των έξι (6) εβδομάδων.». 

   
Αντικατάσταση 
του άρθρου 4 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
νέο άρθρο 4: 

   
 «Απαγόρευση 

τερματισμού 
απασχολήσης 
φυσικής 
μητέρας. 

4.-(1)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 4Β, μισθωτή, η οποία ενημερώνει γραπτώς 
τον εργοδότη της ότι βρίσκεται σε κατάσταση 
εγκυμοσύνης, προστατεύεται από απόλυση για 
περίοδο εκτεινόμενη από την αρχή της εγκυμοσύνης 
της μέχρι και τρεις μήνες μετά το πέρας της άδειας 
μητρότητας.  

   
  (β) Κατά την αναφερόμενη στην παράγραφο (α) 

περίοδο, απαγορεύεται σε εργοδότη: 
   
   (i)  να δίδει προειδοποίηση τερματισμού 

απασχόλησης ή προειδοποίηση 
τερματισμού απασχόλησης η οποία 
εκπνέει κατά την υπό αναφορά 
περίοδο, 

   (ii)  να τερματίζει απασχόληση, ή 
   (iii)  να προβαίνει σε ενέργειες με στόχο την 

οριστική αντικατάσταση της μισθωτής. 
   
       (2) Ο εργοδότης δύναται να ζητήσει, εφόσον το 

κρίνει αναγκαίο, την παρουσίαση πιστοποιητικού 
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εγγεγραμμένου ιατρού κατάλληλης ειδικότητας, στο 
οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία αναμενόμενου 
τοκετού της μισθωτής. 
 

       (3) Τερματισμός απασχόλησης ή προειδοποίηση 
για τερματισμό απασχόλησης μισθωτής ανακαλείται, 
ανεξάρτητα από το αν ο εργοδότης γνώριζε ότι η 
μισθωτή βρισκόταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης, 
εφόσον η μισθωτή γνωστοποιήσει σε αυτόν την 
εγκυμοσύνη της με πιστοποιητικό εγγεγραμμένου 
ιατρού εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα 
που λαμβάνει γνώση για την απόλυση ή την πρόθεση 
απόλυσης.». 

   
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη σ’ 
αυτόν των 
ακόλουθων 
νέων άρθρων 
4Α και 4Β. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά 
το άρθρο 4 αυτού, των ακόλουθων νέων άρθρων 4Α και 4Β, 
αντίστοιχα: 

   
 «Απαγόρευση 

τερματισμού 
απασχολήσεως 
θετής μητέρας. 
 

19(Ι) του 1995. 
26(ΙΙΙ) του 1994. 

 

4Α. Από τη στιγμή που η μισθωτή θα παρουσιάσει 
στον εργοδότη της βεβαίωση των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας ότι προτίθεται να αναλάβει τη 
φροντίδα παιδιού για σκοπούς υιοθεσίας με βάση 
τον περί Υιοθεσίας Νόμο ή με βάση τον περί της 
Σύμβασης για την Προστασία των Παιδιών και για τη 
Συνεργασία αναφορικά με Διακρατική Υιοθεσία 
(Κυρωτικό) Νόμο του 1994 και μέχρι την παρέλευση 
τριών μηνών από το τέλος της περιόδου της άδειας 
μητρότητας, απαγορεύεται σε εργοδότη να 
τερματίσει την απασχόληση μισθωτής ή/και να δίδει 
προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης κατά τη 
διάρκεια της πιο πάνω αναφερόμενης περιόδου ή/και 
να δίδει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης 
η οποία εκπνέει κατά τη διάρκεια της πιο πάνω 
αναφερόμενης περιόδου.». 

   
 Εξαιρέσεις. 4Β.-(1) Οι διατάξεις των άρθρων 4 και 4Α δεν 

εφαρμόζονται σε περίπτωση που- 
   
   (α)  η μισθωτή είναι ένοχη σοβαρού 

παραπτώματος ή συμπεριφοράς, η οποία 
δικαιολογεί τη ρήξη της σχέσης 
εργοδότησης, 

    
   (β)  η σχετική επιχείρηση έπαυσε να 

λειτουργεί, και 
    
   (γ)  η περίοδος διάρκειας της σύμβασης 
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εργασίας έχει λήξει, εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων στις οποίες η μη ανανέωση 
της σύμβασης εργασίας συνδέεται με την 
κατάσταση εγκυμοσύνης, τον τοκετό, τη 
γαλουχία ή με την άδεια μητρότητας της 
μισθωτής. 

 
       (2) Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του 

εδαφίου (1), ο εργοδότης, οφείλει να γνωστοποιεί 
γραπτώς στη μισθωτή τους λόγους του τερματισμού 
της απασχόλησης ή της προειδοποίησης για 
τερματισμό της απασχόλησης και να τους αιτιολογεί 
δεόντως.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 5Α 
του βασικού 
νόμου. 

5.  Οι παράγραφοι (α) και (β) του άρθρου 5Α του βασικού νόμου 
αντικαθίστανται από τις ακόλουθες νέες παραγράφους: 

   
  «(α) Η μισθωτή δώσει έγκαιρη προειδοποίηση στον εργοδότη 

της∙ και  
   
    (β) η μισθωτή προσκομίσει σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό.». 
  
Αντικατάσταση 
των άρθρων 7 
και 7Α του 
βασικού νόμου. 

6.  Τα άρθρα 7 και 7Α του βασικού νόμου αντικαθίσταται από τα 
ακόλουθα νέα άρθρα 7 και 7Α, αντίστοιχα: 

   
 «Διασφάλιση 

δικαιωμάτων. 
7.  Η άδεια μητρότητας δεν επηρεάζει δυσμενώς την 
αρχαιότητα της μισθωτής ή το δικαίωμα της σε 
προαγωγή ή την επάνοδό της στην εργασία την οποία 
ασκούσε πριν από την άδεια μητρότητας ή σε άλλης 
παρόμοιας φύσεως εργασία με το ίδιο ύψος 
αποδοχών ή αποδοχές και ωφελήματα που 
σχετίζονται με την εργασία, εξαιρουμένων προμηθειών 
που υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση την 
ποσότητα ή/και αξία της παραχθείσας εργασίας. 

   
 Αρμόδιο 

Δικαστήριο. 
7Α. Επιφυλασσομένης της αποκλειστικής δικαιοδοσίας 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 
του Συντάγματος, αρμοδιότητα για την εκδίκαση των 
εργατικών διαφορών και λοιπών διαφορών ιδιωτικού 
δικαίου που αναφύονται εξ’ αφορμής της εφαρμογής 
του παρόντος Νόμου έχει το Δικαστήριο Εργατικών 
Διαφορών.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 9 
του βασικού 
νόμου. 

7.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 
αντικατάσταση, αμέσως μετά τη λέξη «άρθρων» (δεύτερη γραμμή), 
των αριθμών «3, 4, 5» με τους αριθμούς «3, 4, 4Α, 4Β(1)(γ), 5». 

  
Αρ. Φακ.:  23.01.052.104-2011 
ΕΣ/ΝΑ 
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