ΚΥΠΡΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αρ. Φακ.:15.1.07
Αρ. Τηλ.: 22800958
Αρ. Φαξ: 22305118
3 Ιουλίου 2009
∆ιευθυντές/∆ιευθύντριες
Σχολείων Μέσης, Τεχνικής και
∆ηµοτικής Εκπαίδευσης
Θέµα:

∆ιευκολύνσεις σε µητέρες εκπαιδευτικούς για το θηλασµό ή/και φροντίδα του παιδιού

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 των περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµων του 1997 έως 2008:
(α) Η γυναίκα για το θηλασµό ή/και τις αυξηµένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του
παιδιού της δικαιούται για χρονικό διάστηµα εννέα µηνών από τον τοκετό ή από την ηµέρα που
αρχίζει η άδεια µητρότητας στην περίπτωση υιοθεσίας, είτε να διακόπτει την εργασία για µια ώρα είτε
να προσέρχεται αργότερα είτε να αποχωρεί νωρίτερα κατά µια ώρα κάθε ηµέρα.
(β)
Ο χρόνος της µιας ώρας ηµερήσιας διακοπής ή της βραδείας προσέλευσης ή πρόωρης
αποχώρησης θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας.
2.
Σχετικά µε το πιο πάνω θέµα πληροφορείστε ότι από τη σχολική χρονιά 2009-2010 έχουν
αρµοδίως υιοθετηθεί, οι ακόλουθες ρυθµίσεις:
(α) Στις επηρεαζόµενες εκπαιδευτικούς παραχωρείται άδεια να απουσιάζουν από το σχολείο 7 ½
περιόδους τη βδοµάδα.
(β) Οι 3 περίοδοι θα είναι από το διδακτικό τους χρόνο, ενώ οι άλλες 4 ½ από τον υπόλοιπο χρόνο
τους στο σχολείο. Νοείται ότι η 1 περίοδος για τις επισκέψεις γονέων παραµένει υποχρεωτική.
(γ)
Οι διευκολύνσεις παραχωρούνται για περίοδο εννέα µηνών από την ηµεροµηνία
τοκετού/υιοθεσίας. Με το πέρας του εννιάµηνου, ο χρόνος των 3 περιόδων θα αξιοποιείται ανάλογα
µε τις υπηρεσιακές ανάγκες και όπως θα αποφασισθεί από την αρµόδια αρχή.
(δ) Οι πιο πάνω διευκολύνσεις παραχωρούνται στις επηρεαζόµενες που ζητούν τούτο γραπτώς από
τους οικείους επαρχιακούς λειτουργούς, υποβάλλοντας πιστοποιητικά για την ηµεροµηνία που έγινε ο
τοκετός ή η υιοθεσία και την ηµεροµηνία που θα αναλάβουν καθήκοντα.
3. Η εγκύκλιος µε τα ίδια στοιχεία και ηµεροµηνία 14/9/2007, ακυρώνεται.
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