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ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ
Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους εκπαιδευτικούς Μέσης Γενικής και Δημοτικής
Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για μετάθεση/διορισμό στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου κατά τη
σχολική χρονιά 2019-2020, να υποβάλουν αίτηση ιδιοχείρως, το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο Γραφείο της Επιτροπής
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Σύμπλεγμα Νέων Κυβερνητικών Γραφείων, οδός Μιχαλάκη Καραολή,
1408 Λευκωσία) ή με τηλεομοιότυπο στον αριθμό 22602789.
2. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί αλλά και υποψήφιοι εκπαιδευτικοί που
είναι εγγεγραμμένοι στους οικείους πίνακες. Διευκρινίζεται ότι αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να
υποβάλουν και όσοι υπηρετούν ήδη στα σχολεία Ριζοκαρπάσου εάν ενδιαφέρονται να συνεχίσουν
την υπηρεσία τους εκεί.
3. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί με ιδιόχειρη επιστολή, στην οποία να αναφέρονται τα
προσωπικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου (αρ. ταυτότητας, τηλεφώνων και διεύθυνση). Στην
περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος διαμένει μόνιμα ή προσωρινά στα κατεχόμενα χωριά του
Ριζοκαρπάσου ή της Αγίας Τριάδας θα πρέπει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον
αντίστοιχο κοινοτάρχη για τη διαμονή του. Περαιτέρω, όσοι αιτητές δηλώνουν συγγένεια με
εγκλωβισμένο, ο οποίος εξακολουθεί να διαμένει στις κατεχόμενες περιοχές θα πρέπει να
υποβάλουν βεβαίωση από την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων με την οποία να βεβαιώνεται η
εν λόγω συγγένεια.
4. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ειδική διάταξη του άρθρου 28Ε των περί Δημόσιας
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2019, η Επιτροπή διορίζει κατά προτεραιότητα
έναντι άλλων, εκπαιδευτικούς λειτουργούς που συγκαταλέγονται στις ακόλουθες κατηγορίες,
σύμφωνα με την προβλεπόμενη σε αυτές σειρά προσώπων, ως ακολούθως:
(α) Εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μόνιμο εκπαιδευτικό
προσωπικό και διαμένουν μόνιμα ή προσωρινά στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου
και της Αγίας Τριάδας, βάσει των χρόνων υπηρεσίας τους στην εκπαίδευση και κατά τη
σειρά των τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων ή
(β) εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι είναι υποψήφιοι για διορισμό βάσει των πινάκων
διοριστέων και διαμένουν στα κατεχόμενα χωριά του Ριζοκαρπάσου και της Αγίας
Τριάδας, βάσει ειδικού συμβολαίου και κατά τη σειρά των τέκνων, συζύγων, συζύγων
τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων·
(γ) εάν δεν καθίσταται δυνατός διορισμός, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β)
ανωτέρω, εκπαιδευτικούς λειτουργούς οι οποίοι προέρχονται από το μη μόνιμο
εκπαιδευτικό προσωπικό και διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, κατά τη σειρά των
τέκνων, συζύγων τέκνων και εγγόνων εγκλωβισμένων.
Νοείται ότι, εάν οι εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες δεν συμπληρώνονται με βάση τα
κριτήρια και την ιεράρχηση που προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) ή (γ) ανωτέρω,
τότε για κάλυψη των αναγκών αυτών διορίζονται από την Επιτροπή άλλοι ενδιαφερόμενοι
εκπαιδευτικοί.
5. Επισημαίνεται ότι για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων Ριζοκαρπάσου προτεραιότητα
έχουν όσοι εκπαιδευτικοί έχουν διοριστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες της ειδικής διάταξης του
άρθρου 28Ε και έχουν καταστεί ήδη εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου ή πρόκειται να
συμπληρώσουν την απαιτούμενη τριαντάμηνη περίοδο και η σύμβασή τους θα μετατραπεί σε
αορίστου διαρκείας. Διευκρινίζεται περαιτέρω ότι ο διορισμός εκπαιδευτικών στα κατεχόμενα
σχολεία δεν δίνει δικαίωμα στον διοριζόμενο να υπηρετήσει με το ίδιο καθεστώς σε σχολείο στις
ελεύθερες περιοχές. Όταν και εφόσον οι ανάγκες εκλείψουν ο διορισμός αυτός θα τερματιστεί.
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6. Στη συνέχεια παρατίθενται οι ειδικότητες στις οποίες δυνατόν να προκύψουν ανάγκες.
Εντούτοις, διευκρινίζεται ότι, σε ορισμένες ειδικότητες ο διορισμός μπορεί να είναι για μερική
απασχόληση ή και σε κάποιες από αυτές να μην προκύψουν τελικά καθόλου ανάγκες.

Ι. ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Διευθυντές
Βοηθούς Διευθυντές Α’
Βοηθούς Διευθυντές
Καθηγητές:
Θρησκευτικών
Φιλολογικών
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Αγγλικών
Γαλλικών
Τουρκικών
Εμπορικών
Φυσικής Αγωγής
Μουσικής
Τέχνης
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής
Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ
Τεχνολογίας
Οικιακής Οικονομίας
ΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δάσκαλοι
Νηπιαγωγοί
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