
 

 
 
 
 
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.  1602 
 
 
22 Νοεμβρίου, 2005 
 
 
Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, 
Πρόεδρο Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 
Πρόεδρο Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, 
Γενικό Ελεγκτή, 
Επίτροπο Διοικήσεως, 
Πρόεδρο Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού, 
Γενικούς Διευθυντές Βουλής των Αντιπροσώπων, 
 Υπουργείων, Γραφείου Προγραμματισμού, 
Αρχιπρωτοκολλητή, 
Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης 
 Συνεργατικών Εταιρειών, 
Έφορο Εσωτερικού Ελέγχου, 
Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων, 
Πρόεδρο Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών, 
Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας 
Γραμματέα Υπουργικού Συμβουλίου, 

 
Άδεια μητρότητας γυναικών κρατικών υπαλλήλων 
(περιλαμβανομένων των εκτάκτων και με σύμβαση κρατικών υπαλλήλων) 
 
Αναφέρομαι στον Κανονισμό 17 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) 
Κανονισμών του 1995 (Κ.Δ.Π. 101/95) και στις τροποποιήσεις του (Κ.Δ.Π.307/98, 
Κ.Δ.Π.276/99 και Κ.Δ.Π.295/2005) καθώς και στον περί Προστασίας Μητρότητας 
Νόμο του 1997 [Ν.100(Ι)/97] σχετικά με το πιο πάνω θέμα και επιθυμώ να σας 
πληροφορήσω τα ακόλουθα όσον αφορά τη διαδικασία που θα ακολουθείται για το 
διακανονισμό τόσο των απολαβών των κρατικών υπαλλήλων για τις εβδομάδες που 
θα είναι με άδεια μητρότητας με πλήρεις απολαβές όσο και των διαφόρων ειδών 
αδειών χωρίς απολαβές. 
 
(ι) Ερμηνεία όρων 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ερμηνεία των όρων «δημόσιος υπάλληλος» 
και «κρατικός υπάλληλος» ώστε να ακολουθείται η ορθή διαδικασία σε κάθε 
περίπτωση.  Προς το σκοπό αυτό, πληροφοριακά αναφέρονται τα πιο κάτω:- 

Ο όρος «δημόσιος υπάλληλος» (όπως αυτός ερμηνεύεται στους περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας Νόμους) σημαίνει αυτόν που κατέχει δημόσια θέση είτε μόνιμα είτε 
προσωρινά είτε με αναπλήρωση. 

Ο όρος «δημόσια θέση» σημαίνει θέση στη δημόσια υπηρεσία. 
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Ο όρος «δημόσια υπηρεσία» σημαίνει κάθε υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία 
εκτός από τη δικαστική υπηρεσία της Δημοκρατίας, την υπηρεσία στις Ένοπλες 
Δυνάμεις της Δημοκρατίας ή τις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας, την υπηρεσία 
στη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή του Γενικού Ελεγκτή ή των 
Βοηθών τους ή τηρουμένων των παραγράφων 3 και 4 του Άρθρου 126 του 
Συντάγματος, του Γενικού Λογιστή ή των Βοηθών του ή υπηρεσία σ΄ οποιαδήποτε 
θέση αναφορικά με την οποία γίνεται διαφορετική πρόνοια με νόμο ή την υπηρεσία 
εργατών ή την υπηρεσία από πρόσωπα των οποίων η αμοιβή υπολογίζεται πάνω σε 
ημερήσια βάση ή την υπηρεσία από πρόσωπα τα οποία προσλαμβάνονται πάνω σε 
έκτακτη βάση δυνάμει των περί Προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων (Δημόσια και 
Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμων. 

Ο όρος «κρατικός υπάλληλος» (όπως αυτός ερμηνεύεται στους περί Συντάξεων 
Νόμους) σημαίνει πρόσωπο που κατέχει θέση στην κρατική υπηρεσία. 

Ο όρος «κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπηρεσία που υπάγεται στη Δημοκρατία και 
περιλαμβάνει τη δημόσια υπηρεσία, την υπηρεσία του Γενικού Ελεγκτή, Γενικού 
Λογιστή και των Βοηθών τους, τη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία, την υπηρεσία 
στις Δυνάμεις Ασφαλείας και στο Στρατό της Δημοκρατίας και την υπηρεσία σ΄ 
οποιαδήποτε θέση αναφορικά με την οποία γίνεται ειδική πρόνοια με νόμο. 
 
(ιι) Διαδικασία διακανονισμού της άδειας μητρότητας 

(α) Οι έγκυες δημόσιοι υπάλληλοι που βρίσκονταν με άδεια μητρότητας κατά ή 
μετά τις 24.6.2005, ημερομηνία δημοσίευσης του περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικού) Κανονισμού του 2005 και για όσες 
κρατικούς υπαλλήλους εφαρμόζεται ο τροποποιητικός αυτός Κανονισμός του 
2005, δικαιούνται τις 12 πρώτες εβδομάδες αποχής από τα καθήκοντα τους 
(αντί 10 που ίσχυε πριν την τροποποίηση) ως άδεια μητρότητας με πλήρεις 
απολαβές.  Για τις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, να συμπληρώνεται 
το συνημμένο νέο έντυπο «ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ/ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 
- ΤΥΠΟΣ Α» με σκοπό την αποκοπή από το μισθό του επιδόματος μητρότητας, 
το οποίο καταβάλλεται απ΄ευθείας στη δικαιούχο από το Τμήμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, των 12 εβδομάδων που η υπάλληλος ήταν με άδεια μητρότητας 
με πλήρεις απολαβές.  Στο νέο έντυπο (παράγραφοι 7, 8 και 11) λαμβάνονται 
υπόψη οι αλλαγές που επήλθαν με τον περί Προστασίας Μητρότητας Νόμο του 
1997 και οι τροποποιήσεις του Κανονισμού 17 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών του 1995 έως 2004. 

(β) Οι έγκυες δημόσιοι υπάλληλοι των οποίων η άδεια μητρότητας έληγε πριν τις 
24.6.2005, ημερομηνία δημοσίευσης του περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση 
Αδειών) (Τροποποιητικού)  Κανονισμού του 2005 και για όσες κρατικούς 
υπαλλήλους δεν εφαρμόζεται ο τροποποιητικός αυτός Κανονισμός του 2005, 
εξακολουθούν να δικαιούνται τις 10 πρώτες εβδομάδες αποχής από τα 
καθήκοντα τους ως άδεια μητρότητας με πλήρεις απολαβές.  Για τις 
περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, να συμπληρώνεται το συνημμένο 
έντυπο «ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ/ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ - ΤΥΠΟΣ Β» (που 
είναι το ίδιο με το έντυπο «ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ» που χρησιμοποιείτο μέχρι 
σήμερα) με σκοπό την αποκοπή από το μισθό του επιδόματος μητρότητας, το 
οποίο καταβάλλεται απ΄ευθείας στη δικαιούχο από το Τμήμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, των 10 εβδομάδων που η υπάλληλος ήταν με άδεια μητρότητας 
με πλήρεις απολαβές. 
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(γ) Τα έντυπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) πιο πάνω, θα πρέπει 
να αποστέλλονται συμπληρωμένα στον Κλάδο Μισθών της Διεύθυνσης 
Προσωπικών Απολαβών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου της 
Δημοκρατίας, το ταχύτερο δυνατό και όχι αργότερα από την συμπλήρωση της 
άδειας μητρότητας.  Η αποκοπή από το μισθό της υπαλλήλου θα γίνεται σε 
τόσες ισόποσες μηνιαίες δόσεις όπως θα αποφασίζεται από το Γενικό Λογιστή 
της Δημοκρατίας ανάλογα με την κάθε περίπτωση με σκοπό τη διασφάλιση του 
δημοσίου.  Πληροφοριακά αναφέρεται ότι:- 

I. Στις περιπτώσεις που δικαιούνται 12 εβδομάδες με πλήρεις απολαβές, 
το συνολικό επίδομα των 12 εβδομάδων θα αποκόπτεται: 

 σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για τις υπαλλήλους που κατέχουν 
μόνιμες θέσεις και 

 σε 3 για τις υπόλοιπες περιπτώσεις των υπαλλήλων που δεν 
κατέχουν μόνιμες θέσεις. 

II. Στις περιπτώσεις που δικαιούνται 10 εβδομάδες με πλήρεις απολαβές, 
το συνολικό επίδομα των 10 εβδομάδων θα αποκόπτεται: 

 σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για τις υπαλλήλους που κατέχουν 
μόνιμες θέσεις και 

 σε 2 για τις υπόλοιπες περιπτώσεις των υπαλλήλων που δεν 
κατέχουν μόνιμες θέσεις. 

(δ) Όπως σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αδειών απουσίας χωρίς απολαβές έτσι και 
στην περίπτωση απουσίας για λόγους μητρότητας να συμπληρώνεται το έντυπο 
Γ.Λ.44Η «ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΩΝ» και στη στήλη «Περιγραφή Είδους Άδειας» να 
αναφέρεται το είδος της άδειας π.χ. άδεια μητρότητας, άδεια για λόγους 
δημοσίου συμφέροντος και άδεια για λόγους μη δημοσίου συμφέροντος.  Το 
έντυπο αυτό (Γ.Λ.44Η) στις περιπτώσεις που αφορά άδεια μητρότητας χωρίς 
απολαβές θα πρέπει να αποστέλλεται στην Υπηρεσία μου ένα μήνα πριν την 
αποχή των υπαλλήλων από τα καθήκοντα τους για λόγους μητρότητας, ώστε να 
σταματά έγκαιρα η πληρωμή του μισθού για να μην δημιουργούνται 
υπερπληρωμές.  Τονίζεται ότι οι άδειες που θα περιλαμβάνονται στο έντυπο 
Γ.Λ.44Η θα πρέπει να αναγράφονται και στο έντυπο «ΑΠΟΚΟΠΗ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ/ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ» ΤΥΠΟΣ Α και ΤΥΠΟΣ Β (Παράγραφοι 
8 και 9). 

 
2. Τα λογιστήρια των Υπουργείων/Τμημάτων/Υπηρεσιών παρακαλούνται όπως 
υποβάλουν (σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Λειτουργό του Κλάδου Μισθών του 
Γενικού Λογιστηρίου κ. Θεόδωρο Νικολαϊδη, τηλ. 22602275) αναθεωρημένα έντυπα 
για όσες υπαλλήλους επηρεάζονται από την τροποποίηση της Νομοθεσίας, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο (ιι)(α) πιο πάνω. 
 
3. Με την εγκύκλιο αυτή καταργούνται οι εγκύκλιοι μου με αρ. 1386, 1435 και 1527 
ημερ. 20.11.1995, 6.11.1997 και 13.7.2001 αντίστοιχα. 
 
 
 
ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΤ. ΛΑΖΑΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΓΤ/ΕΜ/Εγκύκλιος Άδεια Μητρότητας



 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ/ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ  - ΤΥΠΟΣ Α 

Ειδοποίηση προς το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας σύμφωνα τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας 
(Χορήγηση αδειών) Κανονισμοί του 1995 έως 2004 και της εγκυκλίου του Γενικού Λογιστή της 
Δημοκρατίας με αρ. 1602 και ημερ. 22.11.2005. 

   
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 (4 εβδομάδες)  
       
 Από        Μέχρι        Αρ. Ημερών:    
       
 Από        Μέχρι        Αρ. Ημερών    
       

9. Περίοδος άδειας για λόγους Δημοσίου συμφέροντος χωρίς απολαβές (η περίοδος πέραν  

των 16 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). 

  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

 ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΙΜΑΣΘΗΚΕ ΑΠΟ:   

   Ημερομηνία  
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΑΠΟ:    Καταχώρησης:  

     
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:        Μονογραφή:  

     
Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α :  
 

         

Συμπληρώνεται για όλες τις δημόσιους υπαλλήλους των οποίων η άδεια μητρότητας έληγε κατά η μετά τις 24/6/2005 και για τις 
Κρατικές Υπαλλήλους για τις οποίες εφαρμόζεται ο τροποποιητικός Κανονισμός Κ.Δ.Π. 295/2005  



 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ/ΑΔΕΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ  - ΤΥΠΟΣ B 

Ειδοποίηση προς το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας σύμφωνα τους περί Δημόσιας 
Υπηρεσίας (Χορήγηση αδειών) Κανονισμοί του 1995 έως 1999 και της εγκυκλίου του Γενικού 
Λογιστή της Δημοκρατίας με αρ. 1602 και ημερ. 22.11.2005. 

   
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 (10 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 Δημοσίου συμφέροντος χωρίς απολαβές (η περίοδος πέραν  

των 16 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 10 εβδομάδες)        Ποσό       
    

Σημ.: Σε περίπτωση που γυναίκα δημόσιος υπάλληλος αναλαμβάνει την φροντίδα 

παιδιού κάτω των πέντε χρόνων λόγω υιοθεσίας, ο αριθμός των εβδομάδων που 

αναγράφεται στις παρενθέσεις των  παραγράφων 7, 9 και 11 μειώνεται κατά 2 

εβδομάδες. 

  ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

 ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΕΤΟΙΜΑΣΘΗΚΕ ΑΠΟ:   

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

         

Συμπληρώνεται για όλες τις δημόσιους υπαλλήλους των οποίων η άδεια μητρότητας έληγε πριν τις 24/6/2005 και για τις Κρατικές 
Υπαλλήλους για τις οποίες δεν εφαρμόζεται ο τροποποιητικός Κανονισμός Κ.Δ.Π. 295/2005. 


