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Θέμα: Πρόωρες αφυπηρετήσεις και άδειες απουσίας μακράς διάρκειας
εκπαιδευτικών για εκπαιδευτικούς ή προσωπικούς λόγους
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τους/τις
εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για τα πιο κάτω:
1.1 όσοι/όσες αποφασίζουν να υποβάλουν αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση ή
άδεια απουσίας μακράς διάρκειας οφείλουν να μελετούν το θέμα ιδιαίτερα σοβαρά
και να βεβαιώνονται ότι η απόφασή τους είναι οριστική και αμετάκλητη, καθώς σε
διαφορετική περίπτωση δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα τόσο στα σχολεία
και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού όσο ενδεχομένως στους/στις ιδίους/ιδίες.
1.2 οι εκπαιδευτικοί που υποβάλλουν αίτηση για πρόωρη αφυπηρέτηση ή για
άδεια απουσίας μακράς διάρκειας συνεχίζουν να παραμένουν στη θέση τους μέχρι
να πάρουν την επιστολή για την έγκριση της αφυπηρέτησής τους από την Επιτροπή
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ή της άδειας απουσίας μακράς διάρκειας από το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

2.

Γι’ αυτό, όσοι εκπαιδευτικοί προτίθενται:

2.1 να αφυπηρετήσουν πρόωρα την 1η Σεπτεμβρίου 2018, πρέπει να υποβάλουν
άμεσα την αίτησή τους στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
2.2 να υποβάλουν αίτηση για άδεια απουσίας μακράς διάρκειας από την 1η
Σεπτεμβρίου κάθε νέου σχολικού έτους μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε σχολικού έτους
στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Ειδικά για τη σχολική χρονιά 2018-2019,
μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι 30 Απριλίου 2018.

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 1434 Λευκωσία
Τηλ: 22 800 600 φαξ: 22 428268 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

3. Διευκρινίζεται ότι το θέμα των πρόωρων αφυπηρετήσεων και των αδειών μακράς
διάρκειας συνδέεται άμεσα με τον ορθό προγραμματισμό των εργασιών του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, την έγκαιρη πλήρωση των θέσεων που θα
κενωθούν λόγω πρόωρων αφυπηρετήσεων ή αδειών μακράς διάρκειας, την έγκαιρη
στελέχωση των σχολείων, την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και την αποφυγή
ταλαιπωρίας των εκπαιδευτικών.
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