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ΑΙΣΗΕΙ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟ Ε ΘΕΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΣΗ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ 

 

Η Επηηξνπή Εθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο θαιεί ηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνύο Μέζης Γενικής 

Εκπαίδευζης, ζηελ εηδηθόηεηα ησλ Φηιοιογηθώλ (κέτρη ηολ αρηζκό 1000 ζηολ πίλαθα 

δηορηζηέφλ), πνπ ελδηαθέξνληαη λα εξγαζηνύλ γηα ην ππόινηπν ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2017-2018 

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 Επηηξνπήο, ηο αργόηερο κέτρη ηελ Σρίηε, 20 Φεβροσαρίοσ 2018 θαη ώρα 

14:00. 

 

Η αίηεζε πξέπεη λα ππνβιεζεί κόλο ζε ειεθηροληθή κορθή, κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εληύπνπ 

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

«Έληππα». 

 

Δηεσθρηλίδεηαη όηη οη σπουήθηοη εθπαηδεσηηθοί ποσ σπέβαιαλ ήδε αίηεζε αληαποθρηλόκελοη 

ζηης αλαθοηλώζεης ηες Επηηροπής εκερ. 26.6.2017 θαη 19.12.2017 δελ τρεηάδεηαη λα 

σποβάιοσλ αίηεζε εθ λέοσ. 

 

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 Σεμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο, ηεο 

Σεμνπαιηθήο Εθκεηάιιεπζεο Παηδηώλ θαη ηεο Παηδηθήο Πνξλνγξαθίαο Νόκν (Ν.91(Ι)/2014, άξζξν 

22(6)), κε ην νπνίν λα βεβαηώλεηαη όηη δελ πεξηιακβάλεηαη 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 απηόο δελ είλαη Κύπξηνο πνιίηεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν ζρεηηθό 

πηζηνπνηεηηθό από ηελ αξκόδηα αξρή ηεο ρώξαο ηνπ. 

 

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

Εθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο. 

 

Εθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηα αθόινπζα:  

α) Αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνύλ κεηά ηης 20.2.2018  δελ ζα ιεθζνύλ ππόςε. 

β) Οη αηηεηέο κπνξνύλ λα δειώζνπλ όποηες θαη όζες επαξρίεο ζηηο νπνίεο επηζπκνύλ λα 

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

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

έγθξηζεο ηεο Επηηξνπήο. 
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γ) Είλαη απαξαίηεην λα δειώλνληαη αξηζκνί ηειεθώλσλ (ζηαζερού θαη θηλεηού) γηα ζθνπνύο 

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

πξνρσξνύλ ζε επηηπρή ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπο. Επίζεο, ηνλίδεηαη όηη ε Επηηροπή δελ 

σπέτεη οποηαδήποηε εσζύλε ζε περίπηφζε κε αληαπόθρηζες ζηελ ηειεθφληθή 

επηθοηλφλία.  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 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 δε 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.  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.  

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

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

22602634, 22602612, 22602624, 22602652, 22602613. 

δ)  Υπνςήθηνη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ζηε Δεκόζηα Υπεξεζία ή 

ζηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, αθόκε θαη πάλσ ζε έθηαθηε βάζε, δε 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 περίπηφζε, πρέπεη 

λα γλφρίδοσλ όηη δελ ζα είλαη δσλαηή ε πιερφκή ηοσς γηα ηελ σπερεζία ηοσς φς 

αληηθαηαζηάηες. 

 


