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ΕΝΔΘΑΦΕΡΕΘ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟΤ ΓΘΑ ΤΠΗΡΕΘΑ ΣΑ ΥΟΛΕΘΑ ΣΟΤ ΡΘΖΟΚΑΡΠΑΟΤ
Η Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο θαιεί ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνύο Μέζεο Γεληθήο θαη
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα κεηάζεζε/δηνξηζκό ζηα ζρνιεία ηνπ Ρηδνθαξπάζνπ
θαηά ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά 2017/2018, λα ππνβάινπλ αίηεζε ηδηνρείξσο, το αργότερο
μέτρι την Σετάρτη 19 Απριλίοσ 2017. Η αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην Γξαθείν ηεο
Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο (ύκπιεγκα Νέσλ Κπβεξλεηηθώλ Γξαθείσλ, νδόο Μηραιάθε
Καξανιή, 1408 Λεπθσζία) ή κε ηειενκνηόηππν ζηνλ αξηζκό 22602789.
2. Αίηεζε κπνξνύλ λα ππνβάινπλ κόληκνη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη
εγγεγξακκέλνη ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη αίηεζε ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα
ππνβάινπλ θαη όζνη ππεξεηνύλ ήδε ζηα ζρνιεία Ρηδνθαξπάζνπ εάλ ελδηαθέξνληαη λα ζπλερίζνπλ
ηελ ππεξεζία ηνπο εθεί.
3. Η αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κε ηδηόρεηξε επηζηνιή, ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη ηα
πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ (αξ. ηαπηόηεηαο, ηειεθώλσλ θαη δηεύζπλζε). ηελ
πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξόκελνο δηακέλεη κόληκα ή πξνζσξηλά ζηα θαηερόκελα ρσξηά ηνπ
Ρηδνθαξπάζνπ ή ηεο Αγίαο Σξηάδαο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε από ηνλ
αληίζηνηρν θνηλνηάξρε γηα ηε δηακνλή ηνπ. Πεξαηηέξσ, όζνη αηηεηέο δειώλνπλ ζπγγέλεηα κε
εγθισβηζκέλν, ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα δηακέλεη ζηηο θαηερόκελεο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα
ππνβάινπλ βεβαίσζε από ηελ Τπεξεζία Αλζξσπηζηηθώλ Θεκάησλ κε ηελ νπνία λα βεβαηώλεηαη ε
ελ ιόγσ ζπγγέλεηα.
4. Δπηζεκαίλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηελ εηδηθή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 28Δ ησλ πεξί Γεκόζηαο
Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1969 έσο 2017, ε Δπηηξνπή δηνξίδεη θαηά πξνηεξαηόηεηα
έλαληη άιισλ, εθπαηδεπηηθνύο ιεηηνπξγνύο πνπ ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο,
ζύκθσλα κε ηελ πξνβιεπόκελε ζε απηέο ζεηξά πξνζώπσλ, σο αθνινύζσο:
(α) Δθπαηδεπηηθνύο ιεηηνπξγνύο νη νπνίνη πξνέξρνληαη από ην κόληκν εθπαηδεπηηθό
πξνζσπηθό θαη δηακέλνπλ κόληκα ή πξνζσξηλά ζηα θαηερόκελα ρσξηά ηνπ Ρηδνθαξπάζνπ
θαη ηεο Αγίαο Σξηάδαο, βάζεη ησλ ρξόλσλ ππεξεζίαο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηά ηε
ζεηξά ησλ ηέθλσλ θαη εγγόλσλ εγθισβηζκέλσλ· ή
(β) εθπαηδεπηηθνύο ιεηηνπξγνύο νη νπνίνη είλαη ππνςήθηνη γηα δηνξηζκό βάζεη ησλ πηλάθσλ
δηνξηζηέσλ θαη δηακέλνπλ ζηα θαηερόκελα ρσξηά ηνπ Ρηδνθαξπάζνπ θαη ηεο Αγίαο
Σξηάδαο, βάζεη εηδηθνύ ζπκβνιαίνπ θαη θαηά ηε ζεηξά ησλ ηέθλσλ, ζπδύγσλ, ζπδύγσλ
ηέθλσλ θαη εγγόλσλ εγθισβηζκέλσλ·
(γ) εάλ δελ θαζίζηαηαη δπλαηόο δηνξηζκόο, ζύκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο (α) θαη (β)
αλσηέξσ, εθπαηδεπηηθνύο ιεηηνπξγνύο νη νπνίνη πξνέξρνληαη από ην κε κόληκν
εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό θαη δηακέλνπλ ζηηο ειεύζεξεο πεξηνρέο, θαηά ηε ζεηξά ησλ
ηέθλσλ, ζπδύγσλ ηέθλσλ θαη εγγόλσλ εγθισβηζκέλσλ.
Ννείηαη όηη, εάλ νη εθάζηνηε παξνπζηαδόκελεο αλάγθεο δελ ζπκπιεξώλνληαη κε βάζε ηα
θξηηήξηα θαη ηελ ηεξάξρεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο (α), (β) ή (γ) αλσηέξσ,
ηόηε γηα θάιπςε ησλ αλαγθώλ απηώλ δηνξίδνληαη από ηελ Δπηηξνπή άιινη ελδηαθεξόκελνη
εθπαηδεπηηθνί.
5. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη εηδηθόηεηεο ζηηο νπνίεο δπλαηόλ λα πξνθύςνπλ αλάγθεο.
Δληνύηνηο, δηεπθξηλίδεηαη όηη, ζε νξηζκέλεο εηδηθόηεηεο ν δηνξηζκόο κπνξεί λα είλαη γηα κεξηθή
απαζρόιεζε ή θαη ζε θάπνηεο από απηέο λα κελ πξνθύςνπλ ηειηθά θαζόινπ αλάγθεο.
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Θ. ΜΕΗ ΓΕΝΘΚΗ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ
Γηεπζπληέο
Βνεζνύο Γηεπζπληέο Α’
Καθηγητές:
Θξεζθεπηηθώλ
Φηινινγηθώλ
Μαζεκαηηθώλ
Φπζηθήο
Υεκείαο
Βηνινγίαο
Αγγιηθώλ
Γαιιηθώλ
Σνπξθηθώλ
Δκπνξηθώλ
Φπζηθήο Αγσγήο
Μνπζηθήο
Σέρλεο
πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο
Πιεξνθνξηθήο/Δπηζηήκεο Η.Τ
Σερλνινγίαο
Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο
ΘΘ. ΔΗΜΟΣΘΚΗ ΕΚΠΑΘΔΕΤΗ
Γάζθαινη
Νεπηαγσγνί
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