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ΑΜΕΗ ΑΝΑΓΚΗ
ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟ Ε ΘΕΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΣ΄ ΟΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
Η Επηηξνπή Εθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, ζε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζεο ηεο εκεξνκελίαο 10.1.2020,
επηζπκεί λα πιεξνθνξήζεη όινπο ηνπο ππνςήθηνπο Δαζθάινπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
νηθείν πίλαθα δηνξηζηέσλ θαη ελδηαθέξνληαη λα εξγαζηνύλ άκεζα ζε ζέζε αληηθαηαζηάηε, γηα
θαη΄ νίθνλ εθπαίδεπζε καζεηή ηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ Επξύρνπ, κέρξη θαη ηηο 10/4/2020 (10
δηδαθηηθέο πεξηόδνπο ηελ εβδνκάδα) ή γηα θαη΄ νίθνλ εθπαίδεπζε καζεηή ηνπ Δεκνηηθνύ Σρνιείνπ
Σηαπξνύ (ΚΑ) κέρξη θαη ηηο 10/4/2020 (10 δηδαθηηθέο πεξηόδνπο ηελ εβδνκάδα) λα ππνβάινπλ
ζρεηηθή αίηεζε ζην Γξαθείν ηεο Επηηξνπήο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ Πέκπηε, 16 Ιαλνπαξίνπ 2020
θαη ώξα 10.00π.κ. Σεκεηώλεηαη όηη νη πην πάλσ αλάγθεο ελδέρεηαη λα δηαξθέζνπλ κέρξη θαη ην
ηέινο ησλ ζρνιηθώλ εξγαζηώλ ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2019-2020.
Η αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κόλν κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (email), ζηε δηεύζπλζε
info@eey.gov.cy θαη ζε απηή ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη γηα πνηα από ηηο δύν πην πάλσ αλάγθεο
εθδειώλεηαη ην ελδηαθέξνλ.
Οη αηηεηέο ζα πξέπεη απαξαίηεηα, κέρξη ηελ πην πάλσ πξνζεζκία λα ππνβάινπλ ζην Γξαθείν
ηεο Επηηξνπήο, ζε πξσηόηππν ή πηζηνπνηεκέλν* αληίγξαθν, Πηζηνπνηεηηθό 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)), κε ην νπνίν λα βεβαηώλεηαη όηη δελ πεξηιακβάλνληαη ζην
αξρείν πνπ ηεξείηαη δπλάκεη ησλ πξνλνηώλ ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ. Τνλίδεηαη όηη ην ελ ιόγσ
πηζηνπνηεηηθό ζα πξέπεη λα έρεη εθδνζεί εληόο ησλ ηειεπηαίσλ 2 κελώλ από ην αξκόδην
Γξαθείν ηεο Αζηπλνκίαο. 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. Ννείηαη όηη κόλν όζνη αηηεηέο ππέβαιαλ αίηεζε γηα δηνξηζκό κόληκν ή
κε ζύκβαζε ή κε αληηθαηάζηαζε γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020, θαη έρνπλ ήδε πξνζθνκίζεη
ην ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθό δελ ρξεηάδεηαη λα ην ππνβάινπλ εθ λένπ.

* εκ.:

Η πηζηνπνίεζε πξέπεη απαξαηηήησο λα γίλεηαη από ιεηηνπξγό ηνπ Γξαθείνπ ηεο
Επηηξνπήο Εθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο.
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Εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηα αθόινπζα:
α) Είλαη απαξαίηεην λα δειώλνληαη αξηζκνί ηειεθώλσλ (ζηαζεξνύ θαη θηλεηνύ) γηα ζθνπνύο
άκεζεο θαη γξήγνξεο επηθνηλσλίαο. Τνλίδεηαη όηη ε Επηηξνπή δελ ππέρεη νπνηαδήπνηε
επζύλε ζε πεξίπησζε κε αληαπόθξηζεο ζηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία.
β) 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 Επηηξνπήο www.eey.gov.cy, από ηελ πξνεγνύκελε ηεο
εκεξνκελίαο ηνπ ηεξκαηηζκνύ ηεο αληηθαηάζηαζεο. Σε πεξίπησζε κε έγθαηξεο ή θαη θαζόινπ
ειεθηξνληθήο δήισζεο ηεξκαηηζκνύ αληηθαηάζηαζεο ε Επηηξνπή δελ θέξεη θακία επζύλε γηα
ηπρόλ κε επαλαδηνξηζκό ηνπ.
γ) Οη αληηθαηαζηάηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξακέλνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο κέρξη ηελ
νινθιήξσζε ηεο αληηθαηάζηαζεο πνπ αλαιακβάλνπλ. Σε 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 ζε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο αλάγθεο ν αληηθαηαζηάηεο
είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξακείλεη ζηα θαζήθνληα ηνπ.
δ) Υπνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζηε Δεκόζηα Υπεξεζία ή
ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, αθόκε θαη πάλσ ζε έθηαθηε βάζε, δελ δηθαηνύληαη λα
εξγάδνληαη ηαπηόρξνλα ζε ζέζε αληηθαηαζηάηε ζηε Δεκόζηα Εθπαηδεπηηθή Υπεξεζία, έζησ θαη
αλ έρνπλ εμαζθαιίζεη από ηελ εξγαζία ηνπο άδεηα απνπζίαο, κε ή ρσξίο απνιαβέο.
Επνκέλσο, όζνη θαηέρνπλ ήδε ζέζε ζηε Δεκόζηα Υπεξεζία 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
πεξίπησζε, πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη δελ ζα είλαη δπλαηή ε πιεξσκή ηνπο γηα ηελ
ππεξεζία ηνπο σο αληηθαηαζηάηεο.

