12.6.2019
ΔΝΓΙΑΦΔΡΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ
ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
(ΓΗΜΟΣΙΚΗ, ΠΡΟΓΗΜΟΣΙΚΗ, ΔΙΓΙΚΗ)
Η Επηηξνπή Εθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο θαιεί ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ανξίζηνπ ρξόλνπ ζηε Δεκνηηθή
Εθπαίδεπζε (Δεκνηηθή, Πξνδεκνηηθή, Εηδηθή), θαζώο θαη ηνπο πην θάησ ππνςήθηνπο
εθπαηδεπηηθνύο, πνπ ελδηαθέξνληαη για διοριζμό (μόνιμο ή με ζύμβαζη), ζηε Δεκνηηθή
Εθπαίδεπζε (Δεκνηηθή, Πξνδεκνηηθή, Εηδηθή), καηά ηο ζτολικό έηος 2019-2020, λα ππνβάινπλ
αίηεζε μόνο ζε ηλεκηρονική μορθή, κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ηλεκηρονικού ενηύποσ ΔΔΤ06,
ζηε δηεύζπλζε http://www.eey.gov.cy, από ηε δηαζύλδεζε «Έληππα» θαη αθνινύζσο «Ηιεθηξνληθή
απνζηνιή εληύπσλ». Οη δειώζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ κέρξη ηελ Παραζκεσή, 21 Ιοσνίοσ
2019, 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.
Σονίζεηαι όηι ζηο ηλεκηρονικό ένησπο ΕΕΤ06 θα εμθανίζονηαι ηο ηλεκηρονικό ηατσδρομείο
(e-mail), ηα ηηλέθφνα επικοινφνίας καθώς και η διεύθσνζη ηοσ κάθε σπουηθίοσ, ηα οποία
θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΩ να επικαιροποιηθούν, ζηο πιο πάνφ ένησπο, από κάθε σπουήθιο.
Τνλίδεηαη όηη θάζε πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη αίηεζε γηα δηνξηζκό, θα πρέπει να προζκομίζει ζηο
Γραθείο ηης Δπιηροπής μέτρι ηην Παραζκεσή, 21 Ιοσνίοσ 2019, ζε πρωηόησπο ή
πιζηοποιημένο* ανηίγραθο, Πιζηοποιηηικό ην νπνίν εθδίδεηαη ζύκθσλα κε ηνλ πεξί ηεο
Πξόιεςεο θαη ηεο Καηαπνιέκεζεο ηεο Σεμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο, ηεο Σεμνπαιηθήο
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.
ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΟΜΙΟΤΝ ΣΟ ΠΡΟΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΟΙ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΟΟΙ ΔΡΓΟΓΟΣΗΘΗΚΑΝ ΜΔ ΤΜΒΑΗ
ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΣΡΔΥΟΤΑ ΥΟΛΙΚΗ ΥΡΟΝΙΑ (2018-2019).
*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/δηνξηζίκσλ.
Αναθεωρημένοι
Πίνακες Γιοριζηέων
Φεβροσαρίοσ 2019
μέτρι ηον αριθμό

Αναθεωρημένοι
Πίνακες Γιοριζίμων
Μαρηίοσ 2019

Γάζκαλοι

350

όινη

Νηπιαγωγοί

300

όινη

Διδικοί Δκπαιδεσηικοί
Εηδηθώλ Μαζεζηαθώλ, Ννεηηθώλ,
Λεηηνπξγηθώλ θαη Πξνζαξκνζηηθώλ Δπζθνιηώλ
Λνγνζεξαπείαο
Φπζηνζεξαπείαο
Εξγνζεξαπείαο
Εηδηθήο Γπκλαζηηθήο
Μνπζηθνζεξαπείαο
Τπθιώλ
Κσθώλ
Γάζκαλοι/Νηπιαγωγοί/Διδικοί
με αναπηρίες

Δκπαιδεσηικοί

_________________
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