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Ο διορισμός με δοκιμασία της κ. Παναγιώτας Γρηγορίου, από την 1η Ιουλίου 2016, στη μόνιμη θέση Νοσηλευτικού
Λειτουργού, Νοσηλευτικός Κλάδος Ψυχικής Υγείας, Υπουργείο Υγείας, επικυρώνεται.
(Π.Φ. 35522)
Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, στη μόνιμη θέση Καθηγητών Εμπορικών/
Οικονομικών, Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, επικυρώνονται:
Παντελίτσα Χατζηζαχαρίου
(Μ.17829)
Χρυστάλλα Κίτα
(Μ.17852)
Χαράλαμπος Μιλτιάδους
(Μ.18870)
Ανδρούλα Ανδρέου
(Μ.19227)
Σπυρούλλα Κυπριανού
(Μ.19228)
Ανδρονίκη Δημητρίου
(Μ.19229)
Καλλισθένη Πουλλή
(Μ.19230)
Μαρία Χαραλάμπους
(Μ.19232)
Παναγιώτα Αριστοκλέους
(Μ.19233)
Μάρω Κατσούρη
(Μ.19234)
Χρυστάλλα Σταματάρη-Λυρίτσα
(Μ.19235)
Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 21η Δεκεμβρίου 2015, στη μόνιμη θέση Καθηγητών Εμπορικών/
Οικονομικών, Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, επικυρώνονται:
Ζαχαρούλα Κυθραιώτη
(Μ.19236)
Ελένη Παπαδοπούλου
(Μ.19480)
Μαρία Βαττή
(Μ.19481)
Ο διορισμός με δοκιμασία της πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, στη μόνιμη θέση Δασκάλου, Σχολείων
Δημοτικής Εκπαίδευσης, επικυρώνεται:
Χρύσω Κωνσταντίνου
(Δ.15460)
Οι διορισμοί με δοκιμασία των πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, στη μόνιμη θέση Δασκάλου, Σχολείων
Δημοτικής Εκπαίδευσης, επικυρώνονται:
Στέλλα Κακουλλή
(Δ.15462)
Στέφανη Μαρκίδου
(Δ.16824)
Ο διορισμός με δοκιμασία της πιο κάτω, από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, στη μόνιμη θέση Νηπιαγωγού, Σχολείων
Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση), επικυρώνεται:
Έλενα Παπαγεωργίου
(Δ.14706)
Aριθμός 688
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Ο κ. Γεώργιος Λουκίδης, Λειτουργός Πυρηνικής Ιατρικής (με δοκιμασία), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από την 1η Σεπτεμβρίου 2018.
(Π.Φ. 36475)
Αριθμός 689
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Το Υπουργείο Υγείας 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), πιθανόν να προκύψουν οι πιο κάτω κατηγορίες αναγκών για απασχόληση εργοδοτουμένων ορισμένου
χρόνου στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, για την περίοδο 2018 –
30/6/2019:
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Α) ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (1ος Συμπληρωματικός) (ΚΛ. Α2)
Απαιτούμενα Προσόντα
1)
Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
2) Πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης «Διασώστες – Πλήρωμα Ασθενοφόρων» ή κάτοχος πιστοποιητικού
άλλου συναφούς προγράμματος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.
3) Η οδήγηση ασθενοφόρων οχημάτων επιτρέπεται από οδηγούς που κατέχουν άδεια κατηγορίας ΙΑ (που
εκδόθηκε πριν τις 19/1/2013). Επιτρέπεται επίσης για οδηγούς που κατέχουν άδεια οδήγησης για κατηγορία C1
ή και άλλης κατηγορίας νοουμένου ότι καλύπτει το μικτό βάρος του οδηγούμενου οχήματος (3500kg-4500kg).
4)
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
5)
Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
1. Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας σε
24ωρη βάση, είτε με σύστημα βάρδιας είτε με ειδικό ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
2. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν αυτοί που θα προσληφθούν είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα Οικεία Σχέδια
Υπηρεσίας.
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3. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου: α) για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσεως, β) για
την κάλυψη πρόσθετων αναγκών ή για την κάλυψη αναγκών έναντι κενών θέσεων και γ) για την αντικατάσταση
υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια απουσίας όπως ήθελε καθορισθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό, θα
είναι με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ή μικρότερης
διάρκειας, εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι λιγότερος από έξι (6) μήνες, ή εάν η
ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη παύει να υφίσταται, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη αφορά
περίοδο μικρότερη των έξι μηνών. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η
ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του
εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής.
Νοείται ότι, για εργοδοτούμενο ορισμένου χρόνου ο οποίος προσλήφθηκε βάσει των σημείων α) και β) και ο οποίος
δεν συμπληρώνει τριάντα (30) μήνες συνολικής απασχόλησης κατά τη λήξη της περιόδου των τριάντα (30) μηνών της
ισχύος του πίνακα, η σύμβαση απασχόλησης ανανεώνεται, μέχρι αυτός να καταστεί εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου,
χωρίς να χρειάζεται η εκ νέου υποβολή αίτησης για περίληψή του στον υπό κατάρτιση νέο πίνακα.
4. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν
από το Υπουργείο Υγείας, ή την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στα Έντυπα. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται
κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών
απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή
πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.ά.) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων, Αιγαίου 46, 1ος όροφος, 2303 Λακατάμια,
μεταξύ των ωρών 08:30 π.μ. με 5:00 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι
αργότερα από τις 12 Οκτωβρίου 2018. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο τηλέφωνο 22887171.
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018- 30/6/2019
ΘΕΣΗ: Διασώστες / Πλήρωμα Ασθενοφόρων (Κλ. Α2).
ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Πτυχίο Πανεπιστημίου Διασώστες/
Πλήρωμα Ασθενοφόρων
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Ενδιάμεσης Υποστήριξης ζωής (ILS)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Διαχείρισης
Μαζικών Καταστροφών (Disaster
Management)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Προνοσοκομειακής Αντιμετώπισης
Πολυτραυματία (PHTLS)
Προηγούμενη εμπειρία στη θέση που
υποβάλλεται η αίτηση μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού προγράμματος κατάρτισης «Διασώστες – Πλήρωμα Ασθενοφόρων» ή πιστοποιητικού άλλου συναφούς προγράμματος,
διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή πτυχίου (αποδεδειγμένη με κοινωνικές ασφαλίσεις και
βεβαίωση από εργοδότη)

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΜΟΡΙΑ
1) Προέδρου

ΜΟΡΙΑ
2) Μέλους
Υ.Υ

ΜΟΡΙΑ
3) Μέλους
Ι.Υ&Υ.Δ.Υ

3

1

1

1

0,25-7,5

0,25 μονάδα για
κάθε έξι
συμπληρωμένους
μήνες με ανώτατο
όριο τα δεκαπέντε
χρόνια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται υπόψη:
1. Ο βαθμός του πανεπιστημιακού διπλώματος (όπου αυτό είναι εφικτό).
2. Oι ώρες πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης του πιστοποιητικού προγράμματος κατάρτισης «Διασώστες –
Πλήρωμα Ασθενοφόρων» ή πιστοποιητικού άλλου συναφούς προγράμματος, διάρκειας ενός τουλάχιστον
ακαδημαϊκού έτους.
3. Η ημερομηνία γεννήσεως.
Σημ.: Δεν μοριοδοτείται η εργασιακή πείρα σε εθελοντική βάση, αμισθί και για σκοπούς απόκτησης του Πιστοποιητικού
προγράμματος κατάρτισης «Διασώστες – Πλήρωμα Ασθενοφόρων» ή άλλου συναφούς προγράμματος ή πτυχίου.
Η εργασιακή πείρα μοριοδοτείται μετά την απόκτηση του Πιστοποιητικού προγράμματος κατάρτισης «Διασώστες –
Πλήρωμα Ασθενοφόρων» ή άλλου συναφούς προγράμματος ή πτυχίου.
Η πείρα λαμβάνεται υπόψη μέχρι την τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
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Αριθμός 690
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Στην ενδοτμηματική εξέταση στις νομοθεσίες που εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών, Τερματισμού Απασχολήσεως, Ταμείων Προνοίας, Ίδρυσης Δραστηριοτήτων και Εποπτείας Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, Κοινωνικής Σύνταξης, Αποζημίωσης
Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας
του Εργοδότη και των διαδικασιών εφαρμογής τους, καθώς επίσης και τις πρόνοιες του Κανονισμού της Ε.Ε. 883/04 για
το Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης) που πραγματοποιήθηκαν στις 25.06.2018 έχουν επιτύχει οι
υποψήφιοι των οποίων ο αριθμός δελτίου ταυτότητας αναφέρεται πιο κάτω:
Α/Α

ΑΔΤ

Π.Φ.

1.

997754

36465

2.

999121

36448

3.

858527

34842

4.

838461

5.

891064

36455

6.

875710

36458

7.

811499

36452

8.

801486

35170

9.

849809

36457

10.

1306742

36447

11.

895174

36464

12.

862011

13.

840268

---

14.

964085

36446

15.

863911

---

16.

871174

36461

Αριθμός 691
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει, 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), τους προκαταρκτικούς καταλόγους των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες που πιθανόν να
προκύψουν σε Ιατρικούς Λειτουργούς, 1ης Τάξης (Κλ. Α13, Α15), στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, για τα έτη 2018 - 30/6/2019.
Σύμφωνα με τις Βασικές Πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει
ένσταση κατά των προκαταρκτικών καταλόγων μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της
δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω του
Τηλεομοιότυπου 22605694, όχι αργότερα από τις 5 Οκτωβρίου 2018. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αποταθείτε στο τηλέφωνο 22605512).
Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης με εδικότητα στην Παιδιατρική και με εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία Νεογνών
1ος Συμπληρωματικός Προκαταρκτικός Κατάλογος
Ονοματεπώνυμο

A/A

Μόρια

1

Αικατερίνη Γκρίνιουκ

0,01

2

Αναστασία Παπαγεωργίου

0,00
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Αριθμός 692
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει, 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), τους προκαταρκτικούς καταλόγους των αιτητών με σειρά προτεραιότητας για τις ανάγκες που πιθανόν
να προκύψουν σε Ιατρικούς Λειτουργούς, 1ης Τάξης (Κλ. Α13, Α15), στις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας, για τα έτη 2018 - 30/6/2019.
Σύμφωνα με τις Βασικές Πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει
ένσταση κατά των προκαταρκτικών καταλόγων μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία της
δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να αποσταλούν μέσω του
Τηλεομοιότυπου 22605694, όχι αργότερα από τις 5 Οκτωβρίου 2018. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
αποταθείτε στο τηλέφωνο 22605512).
Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Γυναικολογίας)
7ος Συμπληρωματικός Προκαταρκτικός Κατάλογος
Ονοματεπώνυμο

A/A

Μόρια

1

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ

0,50

2

YANA MOVLUDOVA

0,01

3

ΝΙΚΗ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ

0,00

Αριθμός 693
ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ
_____________
Αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των δυο (2) κενών μόνιμων θέσεων Υπεύθυνου Μονάδας
ΕΑΣ Κλίμακας Α11(ii), μετά και τη διενέργεια της προφορικής εξέτασης η οποία έλαβε χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2018
Η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού για την πλήρωση των δυο (2)
κενών μόνιμων θέσεων Υπεύθυνου Μονάδας ΕΑΣ Κλίμακας Α11(ii):
Αριθμός
Υποψηφίου

Βαθμός Γραπτής Εξέτασης
(Βαρύτητα 80%)

Βαθμός Προφορικής
Εξέτασης (Βαρύτητα 20%)

Σταθμισμένη Συνολική
Βαθμολογία

496

75.75%

100%

80.60%

222

73.50%

83.33%

75.47%

512

73.00%

70.83%

72.57%

048

75.75%

58.33%

72.27%

221

74.00%

50.00%

69.20%

036

66.25%

75.00%

68.00%

295

68.75%

54.15%

65.83%

338

68.50%

54.15%

65.63%

Αριθμός 694
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
____________
Παραχώρηση μίας υποτροφίας από το Υπουργείο Ανώτερης Εκπαίδευσης
του Σουλτανάτου του Ομάν για προπτυχιακές σπουδές το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, για τη
διεκδίκηση μιας υποτροφίας που θα παραχωρηθεί το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 από το Υπουργείο Ανώτερης
Εκπαίδευσης του Σουλτανάτου του Ομάν, στα πλαίσια του προγράμματος «Cultural and Scientific Cooperation» και
οδηγεί στην απόκτηση πρώτου καταληκτικού πανεπιστημιακού διπλώματος (Bachelor).
Λήξη υποβολής αιτήσεων: 26/10/2018, ώρα 2:00 μ.μ. Πληροφορίες σχετικά με τους όρους παραχώρησης της
υποτροφίας και το σχετικό έντυπο αίτησης βρίσκονται καταχωρημένα στην ιστοσελίδα www.cyscholarships.gov.cy

769
Αριθμός 695
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Η Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις αποφοίτων των Λυκείων: Παγκύπριο Γυμνάσιο,
Λύκειο Παλλουριώτισσας και Λύκειο Ακρόπολης, για παραχώρηση αριθμού υποτροφιών για πτυχιακές σπουδές σε
Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, ΤΕΙ στην Ελλάδα, την Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
1. Δικαίωμα υποβολής έχουν:
1.1
Οι απόφοιτοι των Λυκείων αυτών των τριών τελευταίων σχολικών ετών 2015-2016, 2016-2017 και 20172018, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση σε Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ στην Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη
και ΗΠΑ ή έχουν εγγραφεί σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου.
1.2
Γενικό βαθμό απολυτηρίου τουλάχιστον 17 στην κλίμακα 1-20.
1.3
Ανώτατο εισόδημα οικογένειας €40.000 πλέον €1700 για κάθε παιδί πέραν του αιτητή.
2. Οι στρατεύσιμοι θα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση τη χρονιά που θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο,
ΤΕΙ στην Ελλάδα, την Κύπρο, Ευρώπη και ΗΠΑ.
3. Δεν μπορούν να θεωρηθούν ως υποψήφιοι για υποτροφία, πρόσωπα που ήδη φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή κατέχουν
δίπλωμα ή πτυχίο.
4. Δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις προσώπων που δεν θα πληρούν τους όρους, που αναφέρονται πιο πάνω.
5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ειδικά έντυπα, τα οποία μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία
της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, στην οδό Αιγέως και Λυσίππου στην Παλλουριώτισσα, από τις 8.00 π.μ. – 3.00
μ.μ. ή από την ιστοσελίδα της, http://www.sxolikieforeialefkosias.org.cy από τη Δευτέρα, 17/08/2018.
6. Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται προς τον Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας και να φθάσουν στα Γραφεία της
Εφορείας, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 28/09/2018 και ώρα 2.00 μ.μ.

____________________________________________________________________________________________________________
Tυπώθηκε στο Tυπογραφείο της Kυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 – www.mof.gov.cy/gpo
Aντίτυπα της Eπίσημης Eφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

