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ΑΙΣΗΕΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΧΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟ 
Ε ΘΕΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΣΗ 

 

Η Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο θαιεί ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνύο Μέζης Γενικής, 

Μέζης Τετνικής, Δημοηικής, Προδημοηικής και Ειδικής Εκπαίδεσζης, πνπ ελδηαθέξνληαη λα 

εξγαζηνύλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019 πξνζσξηλά, σο αληηθαηαζηάηεο εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα 

απνπζηάδνπλ από ηα θαζήθνληά ηνπο γηα δηάθνξνπο ιόγνπο (π.ρ. άδεηα αζζελείαο, άδεηα 

κεηξόηεηαο θηι.), λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζην Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο, ην αξγόηεξν κέρξη 

ηελ  Σξίηε, 31 Ινπιίνπ 2018 θαη ώξα 1:30 κ.κ. 

 

Η αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κόλν ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ 

ΕΕΤ09, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο,  ζηε δηεύζπλζε www.eey.gov.cy, από ηε δηαζύλδεζε 

«Έληππα». 

 

Οη αηηεηέο ζα πξέπεη απαξαίηεηα, κέρξη ηελ πην πάλσ πξνζεζκία λα ππνβάινπλ ζην Γξαθείν 

ηεο Δπηηξνπήο, ζε πξσηόηππν ή πηζηνπνηεκέλν* αληίγξαθν, Πηζηνπνηεηηθό ην νπνίν 

εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο Πξόζιεςεο θαη ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο εμνπαιηθήο 

Καθνπνίεζεο, ηεο εμνπαιηθήο Εθκεηάιιεπζεο Παηδηώλ θαη ηεο Παηδηθήο Πνξλνγξαθίαο 

Νόκν (Ν.91(Ι)/2014, άξζξν 22(6)), κε ην νπνίν λα βεβαηώλεηαη όηη δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 

αξρείν πνπ ηεξείηαη δπλάκεη ησλ πξνλνηώλ ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ.  Σνλίδεηαη όηη ην ελ ιόγσ 

πηζηνπνηεηηθό ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί εληόο ησλ ηειεπηαίσλ 2 κελώλ από ην αξκόδην 

Γξαθείν ηεο Αζηπλνκίαο.  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.  Ννείηαη όηη όζνη αηηεηέο ππέβαιαλ αίηεζε γηα δηνξηζκό κόληκν ή κε 

ζύκβαζε γηα ην ζρνιηθό έηνο 2018-2019, αληαπνθξηλόκελνη ζηηο αλαθνηλώζεηο ηεο 

Επηηξνπήο εκεξ. 13.6.2018, θαη έρνπλ ήδε πξνζθνκίζεη ην ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθό δελ 

ρξεηάδεηαη λα ην ππνβάινπλ εθ λένπ.  Ννείηαη επίζεο όηη δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίζνπλ 

ην πηζηνπνηεηηθό όζνη εξγνδνηήζεθαλ κε ζύκβαζε θαηά ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2017-2018. 

 

Πεξαηηέξσ, δηεπθξηλίδεηαη όηη ΟΙ ΑΙΣΗΣΕ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΡΓΑΣΗΚΑΝ Χ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΣΕ 

ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2017-2018 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΝΑ ΠΡΟΚΟΜΙΟΤΝ ΕΚ 

ΝΕΟΤ ΣΟ ΕΝ ΛΟΓΧ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ. 

 

* εκ.:  Η πηζηνπνίεζε πξέπεη απαξαηηήησο λα γίλεηαη από ιεηηνπξγό ηνπ Γξαθείνπ ηεο 

Επηηξνπήο Εθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο. 
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Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηα αθόινπζα:  

α) Αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κεηά ηηο 31.7.2018  δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. 

β) Οη αηηεηέο κπνξνύλ λα δειώζνπλ όπνηεο θαη όζεο επαξρίεο ζηηο νπνίεο επηζπκνύλ λα 

εξγαζηνύλ.  Η πξνζζήθε επαξρηώλ κεηά ηελ πάξνδν ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο είλαη 

επηηξεπηή κόλν θαηόπηλ ππνβνιήο ηδηόρεηξεο επηζηνιήο θαη λννπκέλνπ όηη ζα ηύρεη ηεο 

έγθξηζεο ηεο Δπηηξνπήο. 

γ) Δίλαη απαξαίηεην λα δειώλνληαη αξηζκνί ηειεθώλσλ (ζηαζεξνύ θαη θηλεηνύ) γηα ζθνπνύο 

άκεζεο θαη γξήγνξεο επηθνηλσλίαο, δηαθνξεηηθά νη ελδηαθεξόκελνη δε ζα κπνξνύλ λα 

πξνρσξνύλ ζε επηηπρή ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο. Δπίζεο, ηνλίδεηαη όηη ε Επηηξνπή δελ 

ππέρεη νπνηαδήπνηε επζύλε ζε πεξίπησζε κε αληαπόθξηζεο ζηελ ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία.  Η αληαπόθξηζε ησλ αληηθαηαζηαηώλ επηβάιιεηαη λα είλαη άκεζε κε ζθνπό ηελ 

έγθαηξε θαη πιήξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ ζε αληηθαηαζηάηεο ζε εκεξήζηα 

βάζε.  Ο ρξόλνο αλακνλήο θαζνξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ 

πξνθύπηνπλ ζε αληηθαηαζηάηεο θάζε κέξα. 

δ) Η επζύλε γηα ειεθηξνληθή δήισζε ηεξκαηηζκνύ ππεξεζίαο αληηθαηαζηαηώλ βαξύλεη ηνπο 

ίδηνπο ηνπο αληηθαηαζηάηεο.  Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ππνρξέσζε ηνπ ηδίνπ ηνπ αληηθαηαζηάηε 

λα ζπκπιεξώζεη ην ειεθηξνληθό έληππν «δήισζε ηεξκαηηζκνύ αληηθαηάζηαζεο», πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο www.eey.gov.cy, από ηελ πξνεγνύκελε ηεο 

εκεξνκελίαο ηνπ ηεξκαηηζκνύ ηεο αληηθαηάζηαζεο.  ε πεξίπησζε κε έγθαηξεο ή θαη θαζόινπ 

ειεθηξνληθήο δήισζεο ηεξκαηηζκνύ αληηθαηάζηαζεο ε Δπηηξνπή δελ θέξεη θακία επζύλε γηα 

ηπρόλ κε επαλαδηνξηζκό ηνπ. 

ε) Γηα ζθνπνύο νκαιήο θαη εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ νη αληηθαηαζηάηεο είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα παξακέλνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

αληηθαηάζηαζεο πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ κόληκνπ εθπαηδεπηηθνύ ν νπνίνο 

απνπζηάδεη πξνζσξηλά από ηα θαζήθνληά ηνπ.  ε πεξίπησζε πνπ δηαθόπηνπλ ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο πξηλ από ηελ νινθιήξσζε ηεο αληηθαηάζηαζεο, δελ ζα επαλαδηνξίδνληαη ζε άιιε ζέζε, 

πξηλ από ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο αληηθαηάζηαζεο ηελ νπνία είραλ αλαιάβεη θαη εγθαηέιεηςαλ.  

Ννείηαη πεξαηηέξσ όηη εθόζνλ παξαηείλεηαη ε απνπζία ηνπ κόληκνπ εθπαηδεπηηθνύ ν 

αληηθαηαζηάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξακείλεη ζηα θαζήθνληα ηνπ. 

ζη) Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απνηείλνληαη ζηνπο αθόινπζνπο αξηζκνύο ηειεθώλσλ, ζε 

πεξίπησζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νπνηνδήπνηε πξόβιεκα κε ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο: 

22602634, 22602652, 22602612, 22602624, 22602613 . 

δ)  Τπνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζηε Γεκόζηα Τπεξεζία ή 

ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, αθόκε θαη πάλσ ζε έθηαθηε βάζε, δελ δηθαηνύληαη λα 

εξγάδνληαη ηαπηόρξνλα ζε ζέζε αληηθαηαζηάηε ζηε Γεκόζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία, έζησ θαη 

αλ έρνπλ εμαζθαιίζεη από ηελ εξγαζία ηνπο άδεηα  απνπζίαο, κε ή ρσξίο απνιαβέο. 

Δπνκέλσο, όζνη θαηέρνπλ ήδε ζέζε ζηε Γεκόζηα Τπεξεζία ή ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα 

θαη θαινύληαη λα εξγαζηνύλ σο αληηθαηαζηάηεο ζα πξέπεη είηε λα παξαηηνύληαη από ηελ 

εξγαζία ηνπο, είηε λα κελ απνδέρνληαη ην δηνξηζκό ηνπο ζε ζέζε αληηθαηαζηάηε. ε αληίζεηε 
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πεξίπησζε, πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιεξσκή ηνπο γηα ηελ 

ππεξεζία ηνπο σο αληηθαηαζηάηεο. 

 

 

Αίηεζε γηα δηνξηζκό ζε ζέζε αληηθαηαζηάηε κπνξνύλ λα ππνβάινπλ νη αθόινπζνη εθπαηδεπηηθνί: 

 
Ι. ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
 

Γάζθαινη κέρξη ηνλ αξηζκό 1200 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 

Δηδηθνί Δθπαηδεπηηθνί Όινη όζνη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ  

Νεπηαγσγνί κέρξη ηνλ αξηζκό 850 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 

  
ΙΙ. ΚΑΘΗΓΗΣΕ (ΜΕΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ) 

 
Θξεζθεπηηθώλ κέρξη ηνλ αξηζκό 450 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Φηινινγηθώλ κέρξη ηνλ αξηζκό 850 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Μαζεκαηηθώλ κέρξη ηνλ αξηζκό 240 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Φπζηθήο κέρξη ηνλ αξηζκό 200 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Βηνινγίαο κέρξη ηνλ αξηζκό 240 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Υεκείαο Όινη όζνη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Γεσγξαθίαο κέρξη ηνλ αξηζκό 40 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Αγγιηθώλ κέρξη ηνλ αξηζκό 340 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Γαιιηθώλ κέρξη ηνλ αξηζκό 140 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Ιηαιηθώλ κέρξη ηνλ αξηζκό 80 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Γεξκαληθώλ κέρξη ηνλ αξηζκό 150 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Ιζπαληθώλ κέρξη ηνλ αξηζκό 50 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Σνπξθηθώλ κέρξη ηνλ αξηζκό 50 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Ρσζηθώλ Όινη όζνη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Δκπνξηθώλ/Οηθνλνκηθώλ κέρξη ηνλ αξηζκό 1000 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Φπζηθήο Αγσγήο κέρξη ηνλ αξηζκό 250 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Μνπζηθήο κέρξη ηνλ αξηζκό 250 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Σέρλεο κέρξη ηνλ αξηζκό 100 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Πιεξνθνξηθήο/Δπηζηήκεο Η.Τ. κέρξη ηνλ αξηζκό 750 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο κέρξη ηνλ αξηζκό 140 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
ρεδηαζκνύ θαη Σερλνινγίαο Όινη όζνη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
ρεδηαζκνύ θαη Σερλνινγίαο ρσξίο καζήκαηα κέρξη ηνλ αξηζκό 2000 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο κέρξη ηνλ αξηζκό 80 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Θεαηξνινγίαο κέρξη ηνλ αξηζκό 80 ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 
Φσηνγξαθίαο Όινη όζνη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 

 
 

ΙΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ (ΜΕΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ) 

 
Όινη όζνη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ. 

 
 


