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Ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 167(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥΣ 
ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2019 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

100(Ι) του 1997 
45(Ι) του 2000 
64(Ι) του 2002 

109(Ι) του 2007 
8(Ι) του 2008 

43(Ι) του 2008 
70(Ι) του 2011 

175(Ι) του 2015 
118(Ι) του 2016 
116(I) του 2017 

20(I) του 2018 
11(Ι) του 2019. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμους του 1997 
έως 2019 (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 2021. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 3  
του βασικού 
νόμου. 

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

   

 (α) Με την αντικατάσταση, στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού, του σημείου της τελείας με το 
σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων 
νέων επιφυλάξεων: 

   

  «Νοείται ότι, σε περίπτωση δεύτερου τοκετού, η περίοδος άδειας μητρότητας 
επεκτείνεται στις είκοσι δύο (22) συναπτές εβδομάδες: 

   

  Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση τρίτου και μεταγενέστερων αυτού 
τοκετών, η περίοδος άδειας μητρότητας επεκτείνεται στις είκοσι έξι (26) συναπτές 
εβδομάδες.»∙  

   

 (β) με την αντικατάσταση, στο τέλος της επιφύλαξης του εδαφίου (3) αυτού, του σημείου 
της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, 
των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων: 

   

  «Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η υιοθεσία αφορά την απόκτηση 
δεύτερου τέκνου, η περίοδος άδειας μητρότητας επεκτείνεται στις είκοσι (20) 
συναπτές εβδομάδες: 

   

  Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η υιοθεσία αφορά την απόκτηση 
τρίτου και μεταγενέστερων αυτού τέκνων, η περίοδος άδειας μητρότητας 
επεκτείνεται στις είκοσι τέσσερις (24) συναπτές εβδομάδες.»∙ 

   

 (γ) με την προσθήκη, στο εδάφιο (5) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «δεκαοκτώ 
εβδομάδων» (ένατη γραμμή), της φράσης «ή των είκοσι δύο (22) εβδομάδων ή των 
είκοσι έξι (26) εβδομάδων, ανάλογα με την περίπτωση»∙ και 

   

 (δ) με την προσθήκη, στη δεύτερη επιφύλαξη του εδαφίου (5Α) αυτού, αμέσως μετά τη 
φράση «δεκαοκτώ (18) εβδομάδων» (τρίτη γραμμή), της φράσης «ή των είκοσι δύο 
(22) εβδομάδων ή των είκοσι έξι (26) εβδομάδων, ανάλογα με την περίπτωση.». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 3A 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το εδάφιο (2) του άρθρου 3A του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στην 
επιφύλαξη της παραγράφου (α) αυτού, αμέσως μετά τις λέξεις «δεκαοκτώ (18) εβδομάδων» 
(πρώτη γραμμή), των λέξεων «ή είκοσι δύο (22) εβδομάδων ή είκοσι έξι (26) εβδομάδων, 
ανάλογα με την περίπτωση». 

  



Τροποποίηση  
του βασικού  
νόμου με την 
προσθήκη  
του νέου  
άρθρου 12. 

4. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 11 αυτού, του 
ακόλουθου νέου άρθρου: 

  

 «Μεταβατική 
διάταξη. 
 167(Ι) του 2021. 

12. Οι διατάξεις του περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροπο-
ποιητικού) Νόμου του 2021 τυγχάνουν εφαρμογής και σε σχέση με 
μισθωτή η οποία βρίσκεται σε άδεια μητρότητας κατά την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του υπό αναφορά Νόμου.». 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


