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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 
Διευθυντές/Διευθύντριες 
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 

Θέμα:  Υποτροφίες για μετεκπαίδευση στα Διδασκαλεία Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης της Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 

 
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ ότι η προκήρυξη των 

συγκεκριμένων υποτροφιών και η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει και φέτος από 
το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.). Επισυνάπτεται η σχετική 
Ανακοίνωση Αρ. 313 του Ι.Κ.Υ.Κ., την οποία παρακαλείστε όπως κοινοποιήσετε σε 
όλα τα μέλη του προσωπικού του σχολείου σας. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν 
στο Έντυπο Αρ. Ι.Κ.Υ.Κ. 44, το οποίο επίσης αποστέλλεται συνημμένα. Οι αιτητές 
καλούνται όπως σημειώσουν στο μέρος των προσωπικών στοιχείων (σελ. 2 του 
εντύπου) τον αριθμό του φακέλου τους, καθώς και το σχολείο στο οποίο υπηρετούν. 
Η σύσταση προϊσταμένου της σελ. 8 του εντύπου θα πρέπει να συμπληρωθεί από 
το διευθυντή/διευθύντρια του εκπαιδευτικού και σε κλειστό και υπογεγραμμένο 
φάκελο που θα φέρει τη σφραγίδα του σχολείου να δοθεί στον εκπαιδευτικό, για να 
τον παραδώσει μαζί με την αίτησή του στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας. Η 
σύσταση της σ. 9 θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον οικείο επιθεωρητή. 
 

2. Η προσοχή των ενδιαφερομένων εφιστάται στο περιεχόμενο της εγκυκλίου 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με αρ. φακ. 7.5.01 και ημερ. 6/12/2002, 
σχετικά με την παραχώρηση εκπαιδευτικών αδειών σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς. 
Όσοι τελικά θα επιλεγούν θα πρέπει να αποστείλουν επιστολή στο Διευθυντή 
Δημοτικής Εκπαίδευσης με την οποία να ζητούν εκπαιδευτική άδεια για το 
ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, η οποία θα ισχύει από 1/9/2010 μέχρι και 31/8/2011. 
Παρακαλώ να τονιστεί στο διδακτικό προσωπικό του σχολείου σας ότι από τη 
στιγμή που υποβάλει κάποιος αίτηση σημαίνει ότι ενδιαφέρεται για την υποτροφία 
αυτή και δεν μπορεί, σε περίπτωση επιλογής του, να την αρνηθεί. Γι΄ αυτό θα 
πρέπει να σταθμιστούν εκ των προτέρων οι διάφοροι παράγοντες που μπορεί να 
επηρεάσουν την απόφαση του εκπαιδευτικού (οικογενειακοί, προσωπικοί, 
οικονομικοί κτλ.) προτού κάνει την αίτηση, έτσι ώστε να αποφευχθούν άσκοπες 
ενέργειες και καθυστερήσεις. 

 
 

 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 1434 Λευκωσία 
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3. Οι αιτήσεις με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να παραδοθούν 

στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 1 Ιουνίου 
2010. Για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν με το Λειτουργό του Γραφείου μου Δρα Ανδρέα Τσιάκκιρο, στο 
τηλέφωνο 22800665.   
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