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Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 64(Ι) του 2002
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000
Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—
"Οδηγία 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" (EE L 348 της 28.11.1992, σελ. 1),
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Μητρότητας
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας της
Μητρότητας Νόμους του 1997 και 2000 (που στο εξής 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 2002.

Συνοπτικός τίτλος.
100(Ι) του 1997
45(Ι) του 2000.

Τροποποίηση του
2. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου μέρους
άρθρου 4 του βασικού
ως εδαφίου (1) και την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):
νόμου.

"(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 υποχρέωσής του δυνάμει του
εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα του κατά τα άλλα νόμιμου
τερματισμού απασχόλησης.".
3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη μετά το άρθρο 5 αυτού του ακόλουθου Τροποποίηση του
βασικού νόμου με την
νέου άρθρου 5 Α:
προσθήκη νέου
"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:

άρθρου 5Α.

(α) Η μισθωτή προσκομίσει σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό· και
(β) η μισθωτή δώσει έγκαιρη προειδοποίηση στον εργοδότη της.".
4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο:

Τροποποίηση του
άρθρου 6 του βασικού
νόμου.
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"Ασφάλεια στον
τόπο εργασίας.
89(Ι) του 1996
158(Ι) του 2001
25(Ι) του 2002.

Τροποποίηση του
άρθρου 9 του
βασικού νόμου.
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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.".

5. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση από αυτό του
αριθμού "6" (δεύτερη γραμμή) με τον αριθμό "5Α".

