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ΑΙΣΗΔΙ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (ΓΗΜΟΣΙΚΗ)
ΓΙΑ ΓΙΟΡΙΜΟ ΣΗΝ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΟΛΗ ΗΝΧΜΔΝΟΤ ΒΑΙΛΔΙΟΤ
ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2019-2020
Η Δπηηροπή Δθπαηδεσηηθής Υπερεζίας θαιεί ηοσς εθπαηδεσηηθούς Γεκοηηθής Δθπαίδεσζες
(Γεκοηηθή) ποσ ελδηαθέροληαη γηα δηορηζκό ζηελ Κσπρηαθή Δθπαηδεσηηθή Αποζηοιή Ηλφκέλοσ
Βαζηιείοσ θαηά ηο ζτοιηθό έηος 2019-2020, λα σποβάιοσλ αίηεζε ηδηοτείρφς, ην αξγόηεξν κέρξη
ηελ Παξαζθεπή 31 Μαΐνπ 2019. Η αίηεζε πρέπεη λα σποβιεζεί ζηο Γραθείο ηες Δπηηροπής
Δθπαηδεσηηθής Υπερεζίας (Σύκπιεγκα Νέφλ Κσβερλεηηθώλ Γραθείφλ, οδός Μηταιάθε Καραοιή,
1408 Λεσθφζία) ή κε ηειεοκοηόησπο ζηολ αρηζκό 22602789. Αηηήζεης ποσ ζα σποβιεζούλ κεηά
ηης 31.5.2019 δελ ζα ιεθζούλ σπόυε.
Γηεσθρηλίδεηαη όηη οη περηοτές ηοσ Ηλφκέλοσ Βαζηιείοσ ζηης οποίες δσλαηόλ λα προθύυοσλ
αλάγθες είλαη οη αθόιοσζες:
- Λολδίλο θαη γύρφ περηοτές
- Birmingham θαη γύρφ περηοτές
- Bristol
- Leeds
- Cardiff
- Weston Super Mare
- Plymouth/Exeter
- Brighton/Hastings/Eastbourne
- Leicester
Δληούηοης, ζεκεηώλεηαη όηη, ζε ορηζκέλες περηοτές δσλαηόλ λα κελ προθύυοσλ ηειηθά αλάγθες.
Οη αηηεηέο ζα πξέπεη απαξαίηεηα, κέτρη ηελ πηο πάλφ προζεζκία λα ππνβάινπλ ζηο Γραθείο
ηες Δπηηροπής, ζε πξσηόηππν ή πηζηνπνηεκέλν* αληίγξαθν, Πηζηνπνηεηηθό ην νπνίν
εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο Πξόιεςεο θαη ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο εμνπαιηθήο
Καθνπνίεζεο, ηεο εμνπαιηθήο Δθκεηάιιεπζεο 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. Τολίδεηαη όηη ην ελ ιόγσ
πηζηνπνηεηηθό ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί εληόο ησλ ηειεπηαίσλ 2 κελώλ από ην αξκόδην
Γξαθείν ηεο Αζηπλνκίαο. Γηεσθρηλίδεηαη όηη, ζε περίπηφζε ποσ ηο πρόζφπο ασηό δελ είλαη
Κύπρηος ποιίηες, ζα πρέπεη λα προζθοκίζεη ηο αληίζηοητο ζτεηηθό πηζηοποηεηηθό από ηελ αρκόδηα
αρτή ηες τώρας ηοσ. Ννείηαη όηη όζνη αηηεηέο εξγνδνηήζεθαλ κε ζύκβαζε θαηά ηε ζρνιηθή
ρξνληά 2018-2019 δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζθνκίζνπλ ην ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθό.
Περαηηέρφ, δηεσθρηλίδεηαη όηη ΟΙ ΑΙΣΗΣΔ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΡΓΑΣΗΚΑΝ Χ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΣΔ
ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ 2018-2019 ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΝΑ ΠΡΟΚΟΜΙΟΤΝ ΔΚ
ΝΔΟΤ ΣΟ ΔΝ ΛΟΓΧ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ.
* εκ.:

Η πηζηνπνίεζε πξέπεη απαξαηηήησο λα γίλεηαη από ιεηηνπξγό ηνπ Γξαθείνπ ηεο
Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο.

Αίηεζε κπορούλ λα σποβάιοσλ όζοη εθπαηδεσηηθοί είλαη εγγεγρακκέλοη ζηοσς πίλαθες δηορηζηέφλ/
δηορηζίκφλ Γαζθάιφλ. Γηεσθρηλίδεηαη εληούηοης, δηθαίφκα δηορηζκού ζηελ ΚΔΑ ζα έτοσλ κόλο οη
εθπαηδεσηηθοί οη οποίοη είλαη θάηοτοη ηες ποιύ θαιής γλώζες ηες αγγιηθής γιώζζας. Αληίγραθο
ηοσ ηεθκερίοσ ηες ποιύ θαιής γλώζες ηες αγγιηθής γιώζζας ζα πρέπεη λα αποζηαιεί ζηο
Γραθείο ηες Δπηηροπής εληός ηες πηο πάλφ προζεζκίας.
Οη δηορηζκοί ζα γίλοσλ ζύκθφλα κε ηης εθπαηδεσηηθές αλάγθες θαη κε βάζε ηε ζεηρά
προηεραηόηεηας ηφλ σπουεθίφλ ζηοσς πίλαθες δηορηζηέφλ/δηορηζίκφλ.

Οη αηηήζεης πρέπεη λα σποβιεζούλ κε ηδηότεηρε επηζηοιή, ζηελ οποία λα αλαθέροληαη ηα
προζφπηθά ζηοητεία ηοσ ελδηαθερόκελοσ (αρ. ηασηόηεηας, ηειεθώλφλ θαη δηεύζσλζε).
Γηα ηστόλ δηεσθρηλίζεης κπορείηε λα επηθοηλφλείηε κε ηα ηειέθφλα 22602648, 22602636.
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