
 

  
 

 
 
 
 
 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ. 1624 
 
 
3 ∆εκεµβρίου, 2007 
 
 
Γενικό Εισαγγελέα της ∆ηµοκρατίας, 
Πρόεδρο Επιτροπής ∆ηµόσιας Υπηρεσίας, 
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, 
Γενικό Ελεγκτή, 
Επίτροπο ∆ιοικήσεως, 
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισµού, 
Γενικούς ∆ιευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων, 
 Υπουργείων, Γραφείου Προγραµµατισµού, 
Αρχιπρωτοκολλητή, 
Επίτροπο Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης 
 Συνεργατικών Εταιρειών, 
Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου, 
Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων, 
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, 
Προϊστάµενο ∆ιοίκησης Προεδρίας, 
Γραµµατέα Υπουργικού Συµβουλίου, 
 
Άδεια µητρότητας γυναικών κρατικών υπαλλήλων 
(περιλαµβανοµένων των εκτάκτων και µε σύµβαση κρατικών υπαλλήλων) 

Με τον περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικό) Νόµο του 2007 
(Ν.109(Ι)/2007) που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας µε   
αρ. 4136 και ηµερ. 25.7.2007, καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του εντύπου 
«ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ/Α∆ΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ - ΤΥΠΟΣ Α» που αναφέρεται στην 
προηγούµενη σχετική Εγκύκλιο µε αρ.1602 και ηµερ. 22.11.2005.  Για το σκοπό αυτό 
έχει ετοιµαστεί αναθεωρηµένο έντυπο «ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ/Α∆ΕΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ» το οποίο επισυνάπτεται σε αντικατάσταση του προηγούµενου 
εντύπου.  Επισηµαίνεται ότι στο νέο έντυπο η µεν περίοδος άδειας µητρότητας χωρίς 
απολαβές (παράγραφος 8) αυξάνεται από 4 σε 6 εβδοµάδες, η δε περίοδος του 
δικαιώµατος σε άδεια µητρότητας (παράγραφος 9) αυξάνεται από 16 σε 18 
εβδοµάδες. 

2. Με την τροποποίηση του Κανονισµού 12 των περί ∆ηµόσιας Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισµών του 1993 έως 2006, το έντυπο 
«ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ/Α∆ΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ - ΤΥΠΟΣ Β» καταργείται και 
αντικαθίσταται µε το πιο πάνω αναφερόµενο αναθεωρηµένο έντυπο. 
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3. Με αφορµή την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίζονται τα ακόλουθα:- 

(α) Οι έγκυες κρατικοί υπάλληλοι υποχρεούνται να απουσιάσουν από την 
εργασία τους µε άδεια µητρότητας:- 

• δύο εβδοµάδες πριν από την εβδοµάδα του αναµενόµενου τοκετού, 
• την εβδοµάδα του τοκετού και  
• οχτώ εβδοµάδες µετά την εβδοµάδα του αναµενόµενου τοκετού 

 (δηλ. σύνολο 11 εβδοµάδες). 
 
(β) Επιπρόσθετα οι έγκυες κρατικοί υπάλληλοι δικαιούνται, εάν το επιθυµούν, 

να απουσιάσουν µέχρι και 4 εβδοµάδες πριν την έναρξη της 
υποχρεωτικής άδειας µητρότητας αφού εξασφαλίσουν σχετική έγκριση 
από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Οι υπόλοιπες εβδοµάδες (µέχρι 
τη συµπλήρωση των 18 εβδοµάδων) παραχωρούνται, εάν το επιθυµεί η 
δικαιούχος, µετά τη λήξη της υποχρεωτικής άδειας µητρότητας. 

 
(γ) Επισηµαίνεται ότι για την παραχώρηση άδειας µητρότητας η έγκυος 

κρατική υπάλληλος υποχρεούται να υποβάλει έγκαιρα αίτηµα προς το 
Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (συµπληρώνοντας το σχετικό έντυπο) 
ώστε η περίοδος άδειας µητρότητας (υποχρεωτική και µη) να τύχει 
σχετικής έγκρισης από το εν λόγω Τµήµα. 

 
(δ) Όσον αφορά τις απολαβές, η Κυβέρνηση (µέσω του Γενικού Λογιστηρίου) 

καταβάλλει πλήρεις απολαβές για τις πρώτες 12 εβδοµάδες άδειας 
µητρότητας (όπως αυτές έχουν εγκριθεί από το Τµήµα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων).  Οι υπόλοιπες εβδοµάδες άδειας µητρότητας 
παραχωρούνται χωρίς απολαβές.  Κατά τις πιο πάνω περιόδους 
καταβάλλεται από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων απευθείας στη 
δικαιούχο επίδοµα µητρότητας.  Σηµειώνεται ότι το επίδοµα µητρότητας 
που αφορά τις πρώτες 12 εβδοµάδες (για τις οποίες καταβλήθηκαν από 
την Κυβέρνηση πλήρεις απολαβές) θα αποκοπεί µε δόσεις από τις 
απολαβές της δικαιούχου αµέσως µετά την επιστροφή της στην εργασία 
της. 

 
4. Οι υπόλοιπες πρόνοιες της προηγούµενης σχετικής Εγκυκλίου µε αρ. 1602 και 
ηµερ. 22.11.2005 θα εξακολουθήσουν να ισχύουν. 
 
 
 
 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΤ. ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ/Α∆ΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ  

Ειδοποίηση προς το Γενικό Λογιστήριο της ∆ηµοκρατίας σύµφωνα τους περί ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 
(Χορήγηση αδειών) Κανονισµούς του 1995 έως 2005 και της Εγκυκλίου του Γενικού Λογιστή της 
∆ηµοκρατίας µε αρ. 1624 και ηµερ. 3.12.2007. 

1. Υπουργείο / Τµήµα:       
   

2. Όνοµα Υπαλλήλου:       
               

3. Αρ. Κοιν. Ασφαλίσεων:           Αρ.Ταυτότητας:            
      

4. Εβδοµάδα αναµενόµενου τοκετού: Από Μέχρι     
   

5. Ηµεροµηνία που έχει συµβεί ο τοκετός :        
   

6. Περίοδος άδειας που πληρώθηκε από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
 Από       Μέχρι Αρ. Ηµερών 
  

7. Περίοδος άδειας µητρότητας µε πλήρεις απολαβές (12 πρώτες εβδοµάδες) 
 Από       Μέχρι Αρ. Ηµερών: 
  

8. Περίοδος άδειας µητρότητας χωρίς απολαβές (6 εβδοµάδες)  
 Από       Μέχρι Αρ. Ηµερών: 
 Από       Μέχρι Αρ. Ηµερών 
       

9. Περίοδος άδειας για λόγους ∆ηµοσίου συµφέροντος χωρίς απολαβές (η  περίοδος  πέραν
των  18 εβδοµάδων  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  7-8) 

 Από       Μέχρι Αρ. Ηµερών 
       

10. Επίδοµα µητρότητας που πληρώθηκε από το Τµήµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και αφορά 

 την περίοδο της παραγράφου 6. Ποσό  

 
11. 

 
Επίδοµα µητρότητας που πρέπει να αποκοπεί από το µισθό της  

 (εβδοµαδιαίο επίδοµα Χ 12 εβδοµάδες)  Ποσό  

Σηµ.:  Σε περίπτωση που γυναίκα δηµόσιος υπάλληλος αναλαµβάνει την φροντίδα παιδιού 
κάτω των πέντε χρόνων λόγω υιοθεσίας, ο αντίστοιχος αριθµός των εβδοµάδων   
που αναγράφεται στις παρενθέσεις των παραγράφων 7 και 11 είναι 8 εβδοµάδες και   
ο αντίστοιχος αριθµός των εβδοµάδων που αναγράφεται στην παρένθεση της 
παραγράφου 8 είναι 6 εβδοµάδες. 

  
ΕΤΟΙΜΑΣΘΗΚΕ ΑΠΟ:   

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 
 ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   Ηµεροµηνία  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΑΠΟ :    Καταχώρησης:  
   
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:        Μονογραφή:  
   
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α :           

Συµπληρώνεται για όλες τις Κρατικές Υπαλλήλους οι οποίες βρίσκονταν σε άδεια µητρότητας κατά ή µετά την εβδοµάδα που αρχίζει 
από τις 23.7.2007 για τις οποίες εφαρµόζεται ο περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2007. 


