
 

                                                                 

                                                 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

                                                   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
                                                       ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

                                                                                                                          15 Σεπτεμβρίου 2017 

                       ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
                        ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 To Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της 
Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου 
στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν.70(Ι)/2016] προκύπτει η ανάγκη για απασχόληση ενός 
(1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου (Εκπαιδευτικός Λειτουργός, Κλ. Α8), στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο για εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας, για τόση χρονική διάρκεια όση είναι αναγκαία 
για την ολοκλήρωση των έργων. 

 Η ανάγκη αφορά στην υλοποίηση έργων σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ) και Παιδείας για τα Μέσα και ειδικότερα των Ευρωπαϊκών Έργων: «NEStOR-Networked 
European School Web Radio» και «EduWeb-Combating Digital Exclusion: Children educate 
digitally illiterate adults in safe and creative web» (Erasmus+ ΚeyAction2). 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε δύο μέρη 
(σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή), ως ακολούθως: 

 Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 
 Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων σε ηλεκτρονική μορφή, είναι η 

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 
 Τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων σε έντυπη μορφή, είναι η Παρασκευή, 29 

Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 14:30 (σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς θα 
ληφθεί υπόψη η ημερομηνία με σφραγίδα ταχυδρομείου). 

Πιο συγκεκριμένα: 

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (www.pi.ac.cy)  συμπληρώνοντας την «Αίτηση για πρόσληψη 
εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες υλοποίησης ευρωπαϊκών έργων» και 
υποβάλλοντας τα απαραίτητα στοιχεία που θα τους ζητηθούν, την οποία και θα πρέπει να 
εκτυπώσουν και να υπογράψουν. 

 Η εκτυπωμένη συμπληρωμένη Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου 
στη Δημόσια Υπηρεσία, και τα απαραίτητα πιστοποιητικά / βεβαιώσεις / στοιχεία πρέπει να 
υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
Κύπρου, στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά, Λευκωσία, μεταξύ των ωρών 
08:30-14:30 ή με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών στην διεύθυνση: 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία. 



 Αιτήσεις οι οποίες δεν υποβάλλονται όπως περιγράφεται πιο πάνω (σε ηλεκτρονική και 
έντυπη μορφή) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένες και υπογραμμένες, θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 
22402308/310 ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις economou.a@cyearn.pi.ac.cy ή 
demosthenous.e@cyearn.pi.ac.cy. Για πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της 
αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22402351 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση magos.m@cyearn.pi.ac.cy. 

 Επιπρόσθετα, πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (www.pi.ac.cy) και στη σελίδα του Τομέα Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας (www.pi.ac.cy/TET). 

 


