
Nόµος για την Προστασία της Μητρότητας 

O Nόµος για την Προστασία της Μητρότητας ψηφίστηκε το 1987, µε τον αριθµό 54/87 και ισχύει από 

τότε µέχρι σήµερα µε τις τροποποιήσεις που του έγιναν. 

Σκοπός του Nόµου αυτού είναι η προστασία της εργαζόµενης γυναίκας από τυχόν απόλυση κατά την 

περίοδο της εγκυµοσύνης της. 

H εργαζόµενη, σύµφωνα µε το Νόµο, δικαιούται 16 εβδοµάδες άδεια µητρότητας. Kαθ'όλη τη διάρκεια 

της άδειας µητρότητας η εργαζόµενη παίρνει από το Ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων επίδοµα 

µητρότητας, όπως αυτό καθορίζεται στο Νόµο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Το επίδοµα µητρότητας, εκεί και όπου υπάρχει συλλογική σύµβαση, συµπληρώνεται από τον εργοδότη 

για όσες εβδοµάδες προβλέπει η συλλογική σύµβαση µέχρι του ύψους των απολαβών της εργαζοµένης. 

O Nόµος προστατεύει την εργαζόµενη από τον τερµατισµό των υπηρεσιών της από τον εργοδότη της 

από τη στιγµή που θα του γνωστοποιήσει την εγκυµοσύνη της, µε πιστοποιητικό εγγεγραµµένου 

γιατρού, µέχρι και τρεις µήνες µετά που θα λήξει η άδεια µητρότητας. 

Σύµφωνα µε το Νόµο, ο εργοδότης µπορεί να τερµατίσει δικαιολογηµένα τις υπηρεσίες εργαζόµενης - 

εγκύου σε τρεις µόνο περιπτώσεις:- 

α) Αν η εργαζόµενη διαπράξει σοβαρό παράπτωµα ή η συµπεριφορά της είναι τέτοια που να δικαιολογεί 

τον τερµατισµό των υπηρεσιών της. 

β)  Αν η επιχείρηση, όπου εργάζεται η εργαζοµένη σταµάτησε να λειτουργεί. 

γ)  Αν η εργαζόµενη προσληφθεί µε σύµβαση για ορισµένη χρονική περίοδο, τότε µε την λήξη του 

καθορισµένου χρόνου ο εργοδότης δύναται να τερµατίσει τις υπηρεσίες της εργαζόµενης. 

O Nόµος παρέχει στην εργαζόµενη γυναίκα το δικαίωµα όπως για έξι µήνες µετά τον τοκετό της, παίρνει 

καθηµερινώς µια ώρα άδεια από την εργασία της, χωρίς να της αποκόπτονται οποιεσδήποτε απολαβές, 

για την φροντίδα και το θηλασµό του παιδιού της. 

Το δικαίωµα αυτό η εργαζόµενη µπορεί να το ασκήσει κατά τρεις διαφορετικούς τρόπους και σε 

συνεννόηση µε τον εργοδότη της:- 

- Nα πηγαίνει στην εργασία της µια ώρα µετά την έναρξη του κανονικού ωραρίου εργασίας. 

- Nα αποχωρεί από την εργασία της µια ώρα πριν τη λήξη του κανονικού ωραρίου της. 

- Nα διακόπτει την εργασία της για µια ώρα, κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου της. 

Σύµφωνα µε το Νόµο, η άδεια µητρότητας δεν επηρεάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο την αρχαιότητα της 

εργαζοµένης ή το δικαίωµα της για προαγωγή ή για επιστροφή στην εργασία της ή το ύψος των 

αποδοχών της 

 


