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ΔΝΓΙΑΦΔΡΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ
ΣΗ ΜΔΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Η Επηηξνπή Εθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο θαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ανξίζηνπ ρξόλνπ
ζηε Μέζε Σερληθή Εθπαίδεπζε, θαζώο θαη ηνπο πην θάησ ππνςήθηνπο
εθπαηδεπηηθνύο, πνπ ελδηαθέξνληαη για διοριζμό (μόνιμο ή με ζύμβαζη), ζηη
Μέζη Σετνική Δκπαίδεσζη, καηά ηο ζτολικό έηος 2018-2019, λα ππνβάινπλ
αίηεζε, μόνο ζε ηλεκηρονική μορθή, κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ειεθηξνληθνύ
εληύπνπ ΕΕΤ05, ζηε δηεύζπλζε http://www.eey.gov.cy, από ηε δηαζύλδεζε
«Έληππα» θαη αθνινύζσο «Ηιεθηξνληθή απνζηνιή εληύπσλ». Οη δειώζεηο πξέπεη
λα ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ Σρίηη, 26 Ιοσνίοσ 2018, ηο αργόηερο μέτρι ηην 1.00μ.μ.
Όζνη δελ ππνβάινπλ αίηεζε θαζώο θαη όζνη ππνβάινπλ αίηεζε κεηά από ηελ πην
πάλσ πξνζεζκία, δελ ζα κπνξνύλ λα ηύρνπλ δηνξηζκνύ.
Σνλίδεηαη όηη θάζε πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα δηνξηζκό, θα πρέπει να
προζκομίζει ζηο Γραθείο ηης Δπιηροπής, μέτρι ηην Σρίηη, 26 Ιοσνίοσ 2018, ζε
πρωηόησπο ή πιζηοποιημένο* ανηίγραθο, Πιζηοποιηηικό ην νπνίν εθδίδεηαη
ζύκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο Πξόιεςεο θαη ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο εμνπαιηθήο
Καθνπνίεζεο, ηεο εμνπαιηθήο Εθκεηάιιεπζεο 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. Δηεπθξηλίδεηαη 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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ΔΡΓΟΓΟΣΗΘΗΚΑΝ ΜΔ ΤΜΒΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΡΔΥΟΤΑ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ
(2017-2018).
*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 δηνξηζηέσλ.
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ
Πίνακας Γιοριζηέων
Μέτρι ηον αριθμό
Μητανολογίας
Γεληθή (Α8-Α10-A11)
Θεξκνδπλακηθή Ελέξγεηα (Α8-Α10-A11)
Μεραληθή Παξαγσγήο (Α8-Α10-A11)
Μεραληθή Απηνθηλήησλ (Α8-Α10-A11)

../..

80
80
80
όινη

-2Ηλεκηρολογίας
Γεληθή (Α8-Α10-A11)
Ηιεθηξνληθή (Α8-Α10-Α11)
Ρεύκα Τςειήο Έληαζεο (Α8-Α10-A11)
Μερ.Ηι.Τπνινγηζηώλ (Α8-Α10-A11)
Γομικών
Πνιηηηθή Μεραληθή/ Καηαζθεπέο (Α8-Α10-A11)
Αξρηηεθηνληθή (Α8-Α10-A11)
Ξενοδοτειακών
Γεληθά (Α8-Α10-A11)
Γεληθά (Α5-Α7)
Μαγεηξηθή (Α8-Α10-A11)
Σξαπεδνθνκία (Α8-Α10-A11)
Σξαπεδνθνκία (Α5-Α7)
Γραθικών Σετνών (Α8-Α10-A11)
Γιακοζμηηικής (Α8-Α10-A11)
Γεωπονίας
Γεληθή (Α8-Α10-A11)
Φπηηθή Παξαγσγή (Α8-Α10-A11)
Αλζνθνκία-Κεπνηερλία (Α8-Α10-A11)
Ξσλοσργικής/Δπιπλοποιΐας (Α8-Α10-A11)
τεδίαζης Δπίπλων (Α8-Α10-A11)
τεδ./Καηαζκ.Δνδσμάηων (A8-A10-A11)
Αργσροτοΐας/Υρσζοτοΐας (Α8-Α10-A11)

ΙΙ.

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΔ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ
Όινη ησλ εηδηθώλ θαηαιόγσλ εθπαηδεπηώλ κε αλαπεξίεο.
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