Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 1997 εκδίδεται µε δηµοσίευση
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας συµφωνά µε το
Άρθρο 52 του Συντάγµατος.
Αριθµός 100(1) του 1997
ΝΟΜΟΣ ΠΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
Εοµηνεία.
41 του 1980
48 του 1982
11 του 1983
7 του 1984
10 του 1985
116 του 1985
4 του 1987
199 του 1987
214 του 1987
68 του 1988
96 του 1989
136 του 1989
17 του 1990
218 του 1991
98(Ι) του 1992
64(Ι) του 1993
18(Ι) του 1995
55(Ι) του 1996
87(I) του 1997

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος
του 1997.

2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια οι
όροι «εργοδότης», «µισθωτή» και «τοκετός» έχουν την έννοια που αποδίδεται σε
αυτούς από το άρθρο 2 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµων 1980 έως 1997.
«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Άδεια
Μητρότητας

3.-(1) Μισθωτή η οποία παρουσιάζει πιστοποιητικό εγγεγραµµένου ιατρού,
ότι αναµένει τοκετό σε. εβδοµάδα που καθορίζεται στο πιστοποιητικό έχει δικαίωµα
σε άδεια µητρότητας.
(2) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (5) µισθωτή έχει δικαίωµα σε
άδεια µητρότητας συνολικής διάρκειας δεκαοκτώ συναπτών εβδοµάδων, από τις
οποίες οι εννέα λαµβάνονται υποχρεωτικά στην περίοδο η οποία αρχίζει τη
δεύτερη εβδοµάδα πριν από την εβδοµάδα του αναµενόµενου τοκετού.

19(Ι) του 1995.
26(ΙΙΙ) του 1994.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), η µισθωτή έχει
δικαίωµα σε άδεια µητρότητας συνολικής διάρκειας δεκατεσσάρων συναπτών
εβδοµάδων ευθύς αµέσως µετά την ανάληψη φροντίδας παιδιού, κάτω των
δώδεκα ετών, για σκοπούς υιοθεσίας, εφόσον έχει γνωστοποιήσει την πρόθεση της
για ανάληψη παιδιού στο Τµήµα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας, µε βάση τον
περί Υιοθεσίας Νόµο του 1995 ή εφόσον έχει συντελεστεί υιοθεσία µε βάση τον περί
Σύµβασης για την Προστασία των Παιδιών και για τη Συνεργασία Αναφορικά µε
∆ιακρατική Υιοθεσία (Κυρωτικό) Νόµο του 1994. Το δικαίωµα αυτό παρέχεται
στη µισθωτή νοουµένου ότι θα γνωστοποιήσει γραπτώς στον εργοδότη της την
πρόθεση της να υιοθετήσει παιδί και την ηµεροµηνία που θα αναλάβει το παιδί,
τουλάχιστον 6 εβδοµάδες προηγουµένως.

(4) Κατά τη διάρκεια της άδειας µητρότητας η µισθωτή λαµβάνει επίδοµα µητρότητας
στην έκταση και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που εκάστοτε προβλέπει ο περί
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόµος.
(5) Αν ο τοκετός δεν επισυµβεί µέσα στην εβδοµάδα κατά την οποία αναµένεται, η πριν
από τον τοκετό περίοδος άδειας µητρότητας παρατείνεται κατά το χρονικό διάστηµα που
µεσολαβεί 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 προγενέστερο από την αρχικά αναµενόµενη εβδοµάδα
τοκετού, το υπόλοιπο της άδειας µητρότητας παρέχεται µετά τον τοκετό, ώστε να
εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δεκαοκτώ εβδοµάδων.
(6) Το δυνάµει του παρόντος άρθρου παρεχόµενο δικαίωµα σε άδεια
µητρότητας δεν επηρεάζει τυχόν ευρύτερα δικαιώµατα τα οποία παρέχονται
σε µισθωτή δυνάµει συλλογικής ή ιδιωτικής συµβάσεως.
Απαγόρευση
Τερµατισµού
Απασχολήσεως.

4.–(1)Απαγορεύεται σε εργοδότη να δίδει προειδοποίηση τερµατισµού
απασχόλησης σε µισθωτή κατά τη χρονική περίοδο που αρχίζει από τη στιγµή που η
µισθωτή θα του γνωστοποιήσει µε πιστοποιητικό εγγεγραµµένου ιατρού την
εγκυµοσύνη της ή θα του παρουσιάσει βεβαίωση του Τµήµατος Υπηρεσιών
Κοινωνικής Ευηµερίας ότι προτίθεται να αναλάβει τη φροντίδα παιδιού για σκοπούς
υιοθεσίας µε βάση τον περί Υιοθεσίας Νόµο του 1995 ή µε βάση τον περί Σύµβασης
για την Προστασία των Παιδιών και για τη Συνεργασία Αναφορικά µε ∆ιακρατική
Υιοθεσία (Κυρωτικό) Νόµο του 1994 και που λήγει µετά την παρέλευση τριών µηνών
από το τέλος της περιόδου της άδειας µητρότητας, ή προειδοποίηση τερµατισµού
απασχόλησης η οποία εκπνέει κατά τη διάρκεια της πιο πάνω αναφερόµενης
περιόδου:
Νοείται ότι εργοδότης δε θεωρείται ότι εµπίπτει στις διατάξεις του παρόντος
άρθρου στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Αν η µισθωτή είναι ένοχη σοβαρού παραπτώµατος ή συµπεριφοράς η οποία
δικαιολογεί τη ρήξη της σχέσης εργοδότησης·
(β) αν η σχετική επιχείρηση έπαυσε να λειτουργεί· και
(γ) αν η περίοδος διάρκειας της σύµβασης εργασίας έχει λήξει.
(2) Σε περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης µισθωτής κατά το διάστηµα που
προβλέπεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, ο εργοδότης πρέπει να δικαιολογήσει
δεόντως τον τερµατισµό απασχόλησης γραπτώς:
Νοείται ότι η παράβαση εκ µέρους του εργοδότη της υποχρέωσης του δυνάµει του
εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα του κατά τα άλλα
νόµιµου τερµατισµού απασχόλησης.

∆ιευκολύνσεις
για το θηλασµό
και τις αυξηµένες
φροντίδες
του παιδιού.

5.-(1) Η γυναίκα για το θηλασµό ή/και τις αυξηµένες φροντίδες που απαιτούνται για την
ανατροφή του παιδιού της δικαιούται για χρονικό διάστηµα εννέα µηνών από τον τοκετό
ή από την ηµέρα που αρχίζει η άδεια µητρότητας στην περίπτωση υιοθεσίας, είτε να
διακόπτει την εργασία για µια ώρα είτε να προσέρχεται αργότερα είτε να αποχωρεί
νωρίτερα κατά µια ώρα κάθε ηµέρα:
Νοείται ότι η φυσική µητέρα χάνει το δικαίωµα αυτό από τη στιγµή που θετή µητέρα
κάνει χρήση του ιδίου δικαιώµατος, για το ίδιο παιδί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
εδαφίου (2) του άρθρου 3.

(2) Ο χρόνος της µίας ώρας ηµερήσιας διακοπής ή της βραδείας προσέλευσης ή
πρόωρης αποχώρησης θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας.
Άδεια απουσίας
από την εργασία για
προγεννητικές
εξετάσεις

5Α. Μισθωτή, η οποία έχει δικαίωµα σε άδεια µητρότητας σύµφωνα µε το εδάφιο (1) του
άρθρου 3 του παρόντος Νόµου, δικαιούται σε άδεια απουσίας από την εργασία της, χωρίς
απώλεια αποδοχών, για να υποβληθεί σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εφόσον αυτές
πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας και εφόσον τηρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Η µισθωτή προσκοµίσει σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό και
(β) η µισθωτή δώσει έγκαιρη προειδοποίηση στον εργοδότη της.

Ασφάλεια στον
τόπο εργασίας.
89(Ι) του 1996
158(Ι) του 2001
25(Ι) του 2002

6. Η προστασία της ασφάλειας και υγείας των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών
εργοδοτουµένων διασφαλίζεται µε Κανονισµούς οι οποίοι εκδίδονται µε βάση τους περί
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόµους του 1996 έως 2002.

∆ιασφάλιση
δικαιωµάτων.

7.Η άδεια µητρότητας δεν επηρεάζει την αρχαιότητα της µισθωτής ή το
δικαίωµα της σε προαγωγή ή την επάνοδο της στην εργασία την οποία
ασκούσε πριν από την άδεια µητρότητας ή σε άλλη παρόµοιας φύσεως
εργασία µε το ίδιο ύψος αποδοχών.

Αρµόδιο
δικαστήριο.

7Α. Αρµοδιότητα για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από τον παρόντα
Νόµο έχει το δικαστήριο Εργατικών ∆ιαφορών.

∆ιορισµός
Επιθεωρητών

8. Ο Υπουργός δύναται να ορίσει λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως υπεύθυνο για την εφαρµογή του παρόντος
Νόµου και επιθεωρητές για τη διεξαγωγή των αναγκαίων επιθεωρήσεων.

Αδικήµατα και
ποινές.

9. Εργοδότης ο οποίος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του δυνάµει των
άρθρων 3, 4, 5, 5Α ή 7 είναι ένοχος αδικήµατος και υπόκειται, σε περίπτωση
καταδίκης του, σε χρηµατική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες.

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.

Κατάργηση 54 του
1987 66 του
1988
48(Ι)τουΙ994

10. Οι περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµοι του 1987 έως 1994 καταργούνται.

