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ΠΡΟΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΔ ΓΙΟΡΙΣΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΟΡΙΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ
ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ
Η Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο αλαθνηλώλεη όηη, κεηά ηελ πξνζθνξά
δηνξηζκνύ κε ζύκβαζε ζε όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο από ηνπο αλαζεσξεκέλνπο
πίλαθεο δηνξηζηέσλ θαη δηνξηζίκσλ θαζεγεηώλ Σρεδηαζκνύ θαη Τερλνινγίαο, πνπ
αλαξηήζεθαλ ηνλ Ινύλην ηνπ 2018, εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ αλάγθεο γηα θάιπςε
νξηζκέλσλ ζέζεσλ κε ζύκβαζε γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2018 – 2019.
Ωο εθ ηνύηνπ, ζήκεξα, Τξίηε, 25 Σεπηεκβξίνπ 2018, αλαξηήζεθαλ ζηελ επίζεκε
ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο πξνζσξηλνί πίλαθεο δηνξηζηέσλ θαη δηνξηζίκσλ, θαη εηδηθόο
θαηάινγνο δηνξηζηέσλ εθπαηδεπηηθώλ κε αλαπεξίεο, γηα ηελ εηδηθόηεηα Σρεδηαζκνύ
θαη Τερλνινγίαο. Σηνπο πίλαθεο/θαηαιόγνπο απηνύο πεξηιήθζεθαλ όζνη θαηέρνπλ ηα
απαηηνύκελα από ηνπο πεξί Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νόκνπο θαη ην
Σρέδην Υπεξεζίαο πξνζόληα γηα δηνξηζκό, ππέβαιαλ αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή κέρξη ηηο
31.8.2018, κεηά ηελ επηηπρή ζπκπιήξσζε ηεο απαηηνύκελεο από ην Σρέδην
Υπεξεζίαο εηδηθήο ζεηξάο καζεκάησλ πνπ δηνξγαλώλεη ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνύ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο, θαη ε αίηεζή ηνπο έρεη εγθξηζεί. Γηα
ηνπο πίλαθεο δηνξηζίκσλ, νη ππνςήθηνη έρνπλ, επίζεο, επηηύρεη ζηε γξαπηή εμέηαζε
πνπ δηεμήρζε από ηελ Υπεξεζία Δμεηάζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνύ.
Σηνπο πίλαθεο δηνξηζίκσλ δελ εκθαλίδνληαη ηα νλνκαηεπώλπκα ησλ ππνςεθίσλ, γηα
ζθνπνύο πξνζηαζίαο ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ηα
απνηειέζκαηα ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ. Αλη’ απηνύ, παξνπζηάδνληαη ην έηνο ηεο
εμέηαζεο θαη ν αξηζκόο ηνπ δειηίνπ ησλ επηηπρόλησλ ππνςεθίσλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη,
ε κνξηνδόηεζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηνπο πίλαθεο/θαηαιόγνπο είλαη όπσο απηή
δηαβηβάζηεθε ζηελ Δπηηξνπή από ηελ Υπεξεζία Δμεηάζεσλ, ε νπνία είλαη θαηά ηνλ
Νόκν θαη Καλνληζκνύο αξκόδηα γηα ηελ εηνηκαζία ησλ εμεηαζηηθώλ δνθηκίσλ, ηελ
νξγάλσζε θαη δηελέξγεηα ησλ γξαπηώλ εμεηάζεσλ, ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ
θαη ηε δηαβίβαζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή, κεηά ηελ επηθύξσζή ηνπο από ηελ αξκόδηα
αξρή θαη ην ηξηκειέο ζώκα επνπηείαο.
Η ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ζηνπο πξνζσξηλνύο πίλαθεο/θαηαιόγνπο θαζνξίζηεθε κε
βάζε ηηο πξόλνηεο ησλ άξζξσλ 28Β θαη 28ΒΒ ησλ πεξί Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο
Υπεξεζίαο Νόκσλ, θαη ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ζπκπιεξσκέλεο αίηεζεο.
Σύκθσλα κε ηα άξζξα 28Β(11) θαη 28ΒΒ(11) ησλ πην πάλσ Νόκσλ, ελζηάζεηο γηα
ηνπο πην πάλσ πίλαθεο/θαηαιόγνπο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ ζηελ Δπηηξνπή κέζα
ζε πξνζεζκία δεθαπέληε εκεξώλ από ηελ αλάξηεζή ηνπο, δειαδή από ηηο 25
Σεπηεκβξίνπ 2018 κέρξη ηηο 9 Οθησβξίνπ 2018.
Οη ελζηάζεηο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη κόλν ειεθηξνληθά, κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
ειεθηξνληθνύ εληύπνπ ΔΔΥ16, ζηε δηεύζπλζε http:/www.eey.gov.cy.
Δθπξόζεζκεο ελζηάζεηο δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ελ ιόγσ πίλαθεο/θαηάινγνη είλαη πξνζσξηλνί, θαη έρνπλ
θαηαξηηζηεί κόλν γηα ζθνπνύο πιήξσζεο έθηαθησλ ζέζεσλ (κε ζύκβαζε), ζηελ
εηδηθόηεηα Σρεδηαζκνύ θαη Τερλνινγίαο, γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2018 – 2019. Τειηθνί
πίλαθεο δηνξηζηέσλ θαη δηνξηζίκσλ, θαζώο θαη ηειηθνί εηδηθνί θαηάινγνη δηνξηζηέσλ
θαη δηνξηζίκσλ εθπαηδεπηηθώλ κε αλαπεξίεο, ζα αλαξηεζνύλ ηνλ Φεβξνπάξην θαη ηνλ

Μάξηην ηνπ 2019, όπσο πξνλννύλ ηα άξζξα 28Β θαη 28ΒΒ ησλ πεξί Γεκόζηαο
Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νόκσλ.
Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο θαιεί ηνπο ππνςήθηνπο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πξνζσξηλνύο πίλαθεο/θαηαιόγνπο θαζεγεηώλ Σρεδηαζκνύ
θαη Τερλνινγίαο θαη ελδηαθέξνληαη για διοριζμό με ζύμβαζη καηά ηο ζτολικό
έηος 2018-2019, λα ππνβάινπλ αίηεζε, μόνο ζε ηλεκηρονική μορθή, κε ηε
ζπκπιήξσζε
ηνπ
ειεθηξνληθνύ
εληύπνπ
ΔΔΥ04,
ζηε
δηεύζπλζε
http://www.eey.gov.cy, από ηε δηαζύλδεζε «Έληππα» θαη αθνινύζσο «Ηιεθηξνληθή
απνζηνιή εληύπσλ». Οη δειώζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ Τξίηε, 9
Οθησβξίνπ 2018, ηο αργόηερο μέτρι 13.00. Όζνη δελ ππνβάινπλ αίηεζε θαζώο θαη
όζνη ππνβάινπλ αίηεζε κεηά από ηελ πην πάλσ πξνζεζκία, δελ ζα κπνξνύλ λα
ηύρνπλ δηνξηζκνύ.
Τνλίδεηαη όηη θάζε πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα δηνξηζκό, θα πρέπει να
προζκομίζει ζηο Γραθείο ηης Δπιηροπής, μέτρι ηις 9 Οκηωβρίοσ 2018, ζε
πρωηόησπο ή πιζηοποιημένο* ανηίγραθο, Πιζηοποιηηικό ην νπνίν εθδίδεηαη
ζύκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο Πξόιεςεο θαη ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Σεμνπαιηθήο
Καθνπνίεζεο, ηεο Σεμνπαιηθήο Δθκεηάιιεπζεο Παηδηώλ θαη ηεο Παηδηθήο
Πνξλνγξαθίαο Νόκν (Ν.91(Ι)/2014, άξζξν 22(6)), θαη ηο οποίο να έτει εκδοθεί
ενηός ηων ηελεσηαίων 2 μηνών από ηο αρμόδιο Γραθείο ηης Αζησνομίας, κε ην
νπνίν λα βεβαηώλεηαη όηη δελ πεξηιακβάλεηαη ζην αξρείν πνπ ηεξείηαη δπλάκεη ησλ
πξνλνηώλ ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην πξόζσπν
απηό δελ είλαη Κύπξηνο πνιίηεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν ζρεηηθό
πηζηνπνηεηηθό από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο ρώξαο ηνπ. Η Δπιηροπή δεν θα
προτωρήζει ζε εργοδόηηζη οποιοσδήποηε προζώποσ ηο οποίο δεν θα
προζκομίζει ηο εν λόγω πιζηοποιηηικό ενηός ηης προαναθερόμενης
προθεζμίας.
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ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΟΟΙ ΔΡΓΟΓΟΣΗΘΗΚΑΝ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΥΟΛΙΚΗ
ΥΡΟΝΙΑ (2017-2018) Ή ΟΟΙ, ΑΝΣΑΠΟΚΡΙΝΟΜΔΝΟΙ ΣΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΗ
ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 6.7.2018 ΔΥΟΤΝ ΗΓΗ ΠΡΟΚΟΜΙΔΙ ΣΟ ΔΝ ΛΟΓΩ
ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ.
*ημ.: Η πιζηοποίηζη πρέπει απαραιηήηως να γίνεηαι από λειηοσργό ηοσ
Γραθείοσ ηης Δπιηροπής Δκπαιδεσηικής Τπηρεζίας.
Οη δηνξηζκνί γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη κε βάζε ηε ζεηξά
πξνηεξαηόηεηαο ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο πίλαθεο/θαηαιόγνπο δηνξηζηέσλ θαη
δηνξηζίκσλ.

