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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός

1.

Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κοινωνικών

τίτλος.

Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012 και θα
59(Ι) του 2010

διαβάζεται μαζί με τους περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμους του

114(Ι) του 2010

2010 έως 2012 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός

126(Ι) του 2010
2(Ι) του 2012.

νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται
μαζί ως οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμοι του 2010 έως (Αρ. 2)
του 2012.

Αντικατάσταση του

2. To άρθρο 29 του βασικού νόμου, αντικαθίσταται με το ακόλουθο

άρθρου 29 του

νέο άρθρο 29:

βασικού νόμου.

Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος

«Επίδομα

29.(1)

μητρότητας.

Νόμου, ασφαλισμένη δικαιούται επίδομα μητρότητας (α) (i) εάν πιστοποιηθεί από ιατρό, μετά τη
συμπλήρωση

της

εικοστής

πέμπτης

(25)

εβδομάδας κύησης ότι, η ασφαλισμένη αναμένει
τοκετό σε εβδομάδα που καθορίζεται στο ιατρικό
πιστοποιητικό, στο εξής αναφερόμενη ως «η
εβδομάδα αναμενόμενου τοκετού», ή
(ii) εάν η ασφαλισμένη και ο σύζυγος της έχουν
συντελέσει υιοθεσία παιδιού ηλικίας μέχρι
δώδεκα (12) χρόνων· και
(β) η εν λόγω ασφαλισμένη ικανοποιεί τις σχετικές
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ασφαλιστικές προϋποθέσεις.
(2) Για τους σκοπούς καταβολής του επιδόματος
μητρότητας, εβδομάδα θεωρείται η εβδομάδα η οποία
αρχίζει Δευτέρα και τελειώνει Κυριακή.
(3)

Η

ασφαλισμένη

δεν

δικαιούται

επίδομα

μητρότητας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, για το
οποίο λαμβάνει πλήρεις αποδοχές από τον εργοδότη
της, και όταν λαμβάνει μόνο μέρος των αποδοχών
της, το επίδομα μητρότητας μειώνεται, έτσι ώστε το
άθροισμα

του επιδόματος και των αποδοχών που

λαμβάνει να μην υπερβαίνει τις πλήρεις αποδοχές της.
(4) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (5) και
(6), επίδομα μητρότητας καταβάλλεται (α) σε περίπτωση τοκετού, για χρονικό διάστημα
δεκαοκτώ (18) συναπτών εβδομάδων, που
δυνατόν να αρχίσει οποιαδήποτε εβδομάδα
από την ένατη μέχρι και τη δεύτερη εβδομάδα,
πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου
τοκετού·
(β) σε περίπτωση υιοθεσίας, για χρονικό διάστημα
δεκαέξι

(16)

συναπτών

εβδομάδων,

αρχομένων όπως ορίζεται στο εδάφιο (3) του
100(Ι) του 1997
45(Ι) του 2002
64(Ι) του 2002
109(Ι) του 2007
8(Ι) του 2008
43(Ι) του 2008
70(Ι) του 2011.

άρθρου

3

του

περί

Προστασίας

της

Μητρότητας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε
τροποποιείται ή αντικαθίσταται:
Νοείται ότι, εάν η δικαιούχος επιδόματος
μητρότητας πεθάνει, δεν καταβάλλεται επίδομα για το
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χρονικό διάστημα μετά το θάνατο της.
(5) (α) Ο Διευθυντής δύναται να καλέσει την
ασφαλισμένη να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση για
την έκδοση νέου πιστοποιητικού που να καθορίζει
την

εβδομάδα

αναμενόμενου

τοκετού,

εάν

διαπιστωθεί ότι, το πιστοποιητικό που προσκόμισε
η

ασφαλισμένη

για

να

διεκδικήσει

επίδομα

μητρότητας από αβλεψία δεν αποδίδει την ορθή
εβδομάδα αναμενόμενου τοκετού ή έχει γίνει
επέμβαση ή αλλοίωση στο πιστοποιητικό αυτό.
(β) Εάν μετά την ιατρική εξέταση που αναφέρεται
στην παράγραφο (α) του εδαφίου αυτού,
υπάρχει διαφορά μεταξύ του αρχικού και του
νέου πιστοποιητικού, τότε το δικαίωμα της
ασφαλισμένης

για

επίδομα

μητρότητας

προσδιορίζεται με βάση το νέο πιστοποιητικό,
εκτός εάν στο μεταξύ επισυνέβη ο τοκετός.
(6) Σε περίπτωση ασφαλισμένης που αιτείται επίδομα
μητρότητας μετά τον τοκετό, χωρίς προηγουμένως να
έχει υποβάλει αίτηση ενόψει του αναμενόμενου
τοκετού, το δικαίωμά της για χορήγηση επιδόματος
προσδιορίζεται, ως η εβδομάδα του αναμενόμενου
τοκετού να ήταν η εβδομάδα μέσα στην οποία
επισυνέβη ο τοκετός.
(7) Σε περίπτωση που αμέσως μετά τον τοκετό το
βρέφος

νοσηλεύεται είτε σε θερμοκοιτίδα λόγω

πρόωρου τοκετού, είτε νοσηλεύεται λόγω άλλου
προβλήματος υγείας, θα παραχωρείται επιπρόσθετο
επίδομα μητρότητας μιας (1) εβδομάδας για κάθε
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είκοσι μία (21) ημέρες που το βρέφος χρειάστηκε να
νοσηλευτεί,

εφόσον

η

δικαιούχος

προσκομίσει

πιστοποιητικό από το θεράποντα ιατρό ή τους
θεράποντες ιατρούς του βρέφους και πιστοποιητικό
από το νοσηλευτικό ίδρυμα, στο οποίο νοσηλεύτηκε
το βρέφος:
Νοείται ότι εάν η νοσηλεία μετά την πάροδο
των πρώτων είκοσι μία (21) ημερών, διαρκέσει για
περίοδο μικρότερη των είκοσι μία (21) ημερών, τότε
όπου οι ημέρες νοσηλείας υπερβαίνουν το πενήντα
τοις εκατόν (50 %) των είκοσι μία (21) ημερών, θα
παραχωρείται η επιπρόσθετη εβδομάδα επιδόματος
μητρότητας:
.

Νοείται

περαιτέρω

ότι

η

επέκταση

του

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

3. To άρθρο 30 του βασικού νόμου, αντικαθίσταται με το ακόλουθο

άρθρου 30 του

νέο άρθρο 30:

βασικού νόμου.

«Έκπτωση από το

30. Η δικαιούχος επιδόματος μητρότητας

δικαίωμα λήψης

εκπίπτει

επιδόματος μητρότητας.

από

το

δικαίωμα

λήψης

του

επιδόματος (α) για όλη τη χρονική περίοδο που
εργάστηκε είτε ως μισθωτή είτε ως
αυτοτελώς εργαζόμενη αν αυτή η
χρονική
χρονικό

περίοδος
διάστημα

εμπίπτει
που

στο

δικαιούται,

σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, σε
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καταβολή επιδόματος μητρότητας·
(β) για όλο το χρονικό διάστημα που χωρίς
εύλογη

αιτία

παραλείπει

να

συμμορφωθεί να υποβληθεί σε ιατρική
εξέταση, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του
άρθρου 29 του παρόντος Νόμου, του
χρονικού
αρχόμενου

αυτού
από

την

διαστήματος
ημέρα

της

παράλειψης μέχρι και μιας ημέρας πριν
τον τοκετό.».

Αρ. Φακ.: 23.01.053.063-2012
ΕΣΖ/ΦΜ

