Επέκταση της άδειας μητρότητας
Νοέμβριος 2021
Στις 5 Νοεμβρίου 2021, τέθηκε σε ισχύ η τροποποίηση του Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου με την οποία
αυξάνεται η άδεια μητρότητας από δεκαοκτώ (18) εβδομάδες σε εικοσιδύο (22) εβδομάδες για το δεύτερο παιδί και
εικοσιέξι (26) εβδομάδες για το τρίτο ή μεταγενέστερο παιδί, με παράλληλη επέκταση της σχετικής προστασίας της
μητρότητας με βάση τον περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο [Ν.100(Ι)/1997]. Η αύξηση της άδειας μητρότητας
αφορά όλες τις περιπτώσεις απόκτησης παιδιού με τοκετό, υιοθεσία ή μέσω παρένθετης μητέρας.
Παράλληλα, τροποποιήθηκε ο Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος έτσι ώστε η άδεια μητρότητας μητέρων που
βρίσκονται ήδη σε άδεια μητρότητας κατά την εβδομάδα που έληξε την Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021, αυξάνεται,
κατά τέσσερις (4) εβδομάδες, εάν πρόκειται για δεύτερο παιδί και κατά οκτώ (8) εβδομάδες, εάν πρόκειται για τρίτο ή
μεταγενέστερο.
Το επίδομα μητρότητας θα συνεχίσει να καταβάλλεται εφόσον η δικαιούχος
μητρότητας για τις επιπρόσθετες περιόδους.

συνεχίσει να βρίσκεται σε άδεια

Επισημαίνεται ότι ΔΕΝ απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για συνέχιση της
καταβολής του επιδόματος μητρότητας.
Με βάση τις ανωτέρω εξελίξεις, συστήνεται όπως οι εργοδότες προχωρήσουν στην άμεση τροποποίηση των σχετικών
εσωτερικών εγχειριδίων/πολιτικών προσωπικού καθώς και στην ενημέρωση των επηρεαζόμενων εργοδοτουμένων.

Extension of maternity leave
On the 5th of November 2021, the amendment of the Law Providing for the Protection of Maternity Law has entered into
force. According to this, maternity leave is extended from eighteen (18) weeks to twenty-two (22) weeks for the
second child and to twenty-six (26) weeks for the third and above. It is noted that the relevant protection during the
maternity period is also extended as per the provisions of the Law Providing for the Protection of Maternity 1997. The
extension concerns all cases of having a child via birth, adoption or surrogacy.
In parallel, the Social Insurances Law was amended so that the maternity leave of mothers who are on maternity leave
during the week completed on Sunday, 7 November 2021, is extended for four (4) weeks, for the second child and to
eight (8) weeks for the third and above.
The statutory maternity allowance will continue to be paid as long as the beneficiary continues to be on maternity leave
for the extended periods.
NO new applications have to be submitted to the Social Insurance Department for the payment of the statutory
maternity allowance for the period of extension.
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It is therefore advisable that all employers proceed with amending their internal employment manuals/guides as well as
informing the affected employees about the above developments.
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