ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αρ.Φακ. 7.12.10/9
7.13.10
15.1.07
13 Μαΐου 2009
∆ιευθυντές/ντριες Σχολείων
Μέσης Γενικής
Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
Θέµα: Παραχώρηση Άδειας Μητρότητας
΄Εχω οδηγίες να αναφερθώ στο πιο πάνω θέµα και να παρακαλέσω όπως σχετικά µε την
παραχώρηση άδειας µητρότητας σε έγκυες εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης θα πρέπει υποχρεωτικά οι έγκυες εκπαιδευτικοί µετά τον τρίτο µήνα
κύησης και προτού συµπληρωθεί ο τέταρτος µήνας, να συµπληρώνουν το συνηµµένο Έντυπο µε
θέµα «Παραχώρηση Άδειας Μητρότητας» για τη Μέση Εκπαίδευση και το Έντυπο ΥΠΠ 25 για τη
∆ηµοτική Εκπαίδευση, ανάλογα, και να το αποστέλλουν στην Υπηρεσία Προσωπικού του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, 1434 Λευκωσία ταχυδροµικώς ή µε το χέρι. (Ο
Κανονισµός 12 της Κ∆Π 307/93 όπως τροποποιήθηκε µε την Κ∆Π 144/2006 είναι σχετικός).
2. Αµέσως µετά θα αποστέλλεται γραπτή απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
προς την εκπαιδευτικό σχετικά µε τα δικαιώµατά της για την άδεια µητρότητας καθώς και
αναλυτικά, οδηγίες και έντυπα που θα πρέπει στη συνέχεια να συµπληρώσει.
3. Η εφαρµογή της συµπλήρωσης του συνηµµένου εντύπου θα βοηθήσει την όλη διαδικασία
παραχώρησης άδειας µητρότητας διότι θα έχουµε όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται ορθά
και έγκαιρα για την καλύτερη διεκπεραίωση των πιο πάνω αδειών καθώς και την εξασφάλιση
όλων των δικαιωµάτων των εγκύων εκπαιδευτικών.

∆ρ Ζήνα Πουλλή
∆ιευθύντρια
Μέσης Εκπαίδευσης

Χαρ. Κωνσταντίνου
∆ιευθυντής
Τεχνικής Εκπαίδευσης

Αλ. Κουράτος
∆ιευθυντής
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης

ΧΠ270409

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού 1434 Λευκωσία
Τηλ: 22 800600 φαξ: 22 305118 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΠ 25

Π / ∆ ………………
Προς
Υπηρεσία Προσωπικού
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού
1434 Λευκωσία

Θέµα: Παραχώρηση Άδειας Μητρότητας
Σας πληροφορώ ότι σύµφωνα µε ιατρική βεβαίωση που επισυνάπτεται αναµένω
τοκετό στις ……………………………… (Να επισυνάπτεται το πρωτότυπο της βεβαίωσης)
Παρακαλώ όπως µου παραχωρηθεί σχετική άδεια µε βάση τις πρόνοιες του περί
Προστασίας της Μητρότητας Νόµου και των περί ∆ηµόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
(Χορήγηση Αδειών) Κανονισµών.
Ονοµατεπώνυµο: ………………………………………………………..
Α.Κ.Α.: …………………………………
Θέση:……………………………………………… Μόνιµη/Με Σύµβαση…………………………
Σχολείο /α …………………………………………………………...(Να αναγράφονται όλα τα σχολεία)
∆ιεύθυνση κατοικίας: …………………………………………………..…………….
………………………………Ταχ. Κώδικας: ………….………
Αρ. Τηλεφώνου κατοικίας/ κινητό: ………………..… / ………………………..
Υπογραφή Εκπαιδευτικού: ………………………………..

Έλαβα γνώση
……………………………………….
∆ιευθυντής/τρια Σχολείου
Ηµεροµηνία: ……………………………………

Κοινοποίηση: Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας και Πολιτισµού …………………….

Το Έντυπο ΥΠΠ 25 να υποβάλλεται µετά τη συµπλήρωση του τρίτου µήνα της κύησης και προτού
συµπληρωθεί ο 4ος µήνας

