ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΟΓΔΟΟ
ΥΕΔΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ
Αριθμός 4255

Παρασκεσή, 4 Νοεμβρίοσ 2016
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Αριθμός 9
Οι περί Υποσργείοσ Παιδείας και Πολιηιζμού, Μέζη Δκπαίδεσζη – Θέζη Καθηγηηή (Στέδια Υπηρεζίας)
Κανονιζμοί ηοσ 2016, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποσργικό Σσμβούλιο δσνάμει ηων άρθρων 24 και 76 ηοσ
περί Γημόζιας Δκπαιδεσηικής Υπηρεζίας Νόμοσ ηοσ 1969, καηαηεθένηες ζηη Βοσλή ηων Ανηιπροζώπων
εγκρίθηκαν από ασηή και δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημερίδα ηης Γημοκραηίας.
ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1969 ΕΩ (AΡ. 2) ΣΟΤ 2016
__________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 24 θαη 76
10 ηνπ 1969
67 ηνπ 1978
53 ηνπ 1979
4 ηνπ 1985
100 ηνπ 1985
168 ηνπ 1986
65 ηνπ 1987
129 ηνπ 1987
157 ηνπ 1987
162 ηνπ 1987
179 ηνπ 1987
180 ηνπ 1987
245 ηνπ 1987
76 ηνπ 1988
107 ηνπ 1988
234 ηνπ 1988
105 ηνπ 1990
135 ηνπ 1991
151 ηνπ 1991
251 ηνπ 1991
12(I) ηνπ 1992
50(I) ηνπ 1992
78(I) ηνπ 1992

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη δπλάκεη ησλ
άξζξσλ 24 θαη 76 ηνπ πεξί Δεκόζηαο Εθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νόκνπ ηνπ 1969, όπσο
απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, εθδίδεη ηνπο αθόινπζνπο Καλνληζκνύο:
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80(I) ηνπ 1992
81(I) ηνπ 1992
116(I) ηνπ 1992
40(I) ηνπ 1993
41(Ι) ηνπ 1993
46(I) ηνπ 1993
8(I) ηνπ 1994
37(I) ηνπ 1994
26(I) ηνπ 1995
72(I) ηνπ 1995
25(I) ηνπ 1996
43(I) ηνπ 1996
110(I) ηνπ 1996
42(I) ηνπ 1997
88(I) ηνπ 1997
5(I) ηνπ 1998
23(I) ηνπ 1998
46(I) ηνπ 1998
57(I) ηνπ 1998
79(I) ηνπ 1998
12(I) ηνπ 1999
30(I) ηνπ 1999
44(I) ηνπ 1999
84(I) ηνπ 1999
157(I) ηνπ 1999
31(I) ηνπ 2000
48(I) ηνπ 2000
83(I) ηνπ 2000
131(I) ηνπ 2000
13(I) ηνπ 2001
21(I) ηνπ 2001
162(I) ηνπ 2001
163(I) ηνπ 2001
135(I) ηνπ 2002
207(I) ηνπ 2002
17(I) ηνπ 2003
113(I) ηνπ 2003
44(I) ηνπ 2004
80(I) ηνπ 2004
100(I) ηνπ 2006
36(I) ηνπ 2007
52(I) ηνπ 2007
84(I) ηνπ 2008
21(I) ηνπ 2010
93(I) ηνπ 2010
21(I) ηνπ 2011
24(I) ηνπ 2011
195(I) ηνπ 2011
76(I) ηνπ 2012
164(I) ηνπ 2012
8(I) ηνπ 2014
76(I) ηνπ 2014
101(I) ηνπ 2015
127(I) ηνπ 2015
128(I) ηνπ 2015
185(I) ηνπ 2015
48(Ι) ηνπ 2016
74(Ι) ηνπ 2016.
πλνπηηθόο
ηίηινο.

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνύ, Μέζε Εθπαίδεπζε – Θέζε Καζεγεηή (ρέδηα Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ
2016.

ρέδην Τπεξεζίαο γηα
ηε ζέζε Καζεγεηή.
Πίλαθαο.

2. Σν ρέδην Τπεξεζίαο γηα ηε ζέζε Καζεγεηή ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ,
Μέζε Εθπαίδεπζε, εθηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα.
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ΠΙΝΑΚΑ
(Καλνληζκόο 2)
ρέδηα Τπεξεζίαο γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ
Μέζε Εθπαίδεπζε
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: (Θέζε Πξώηνπ Δηνξηζκνύ)
Εγθεθξηκέλε Μηζζνδνηηθή Κιίκαθα:
Α8:

€ 17.946, 18.823, 19.700, 20.577, 21.454, 22.331, 23.208, 24.085,
24.962, 25.839, 26.716, 27.593.
Α10: € 25.112, 26.313, 27.514, 28.715, 29.916, 31.117, 32.318, 33.519,
34.720.
Α11: € 29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091,
39.292.

πλδπαζκέλεο
Κιίκαθεο.

Καζήθνληα θαη επζύλεο:
(1)

Αλαιακβάλεη δηδαθηηθά θαζήθνληα κέζα ζην πιαίζην ηνπ σξνιόγηνπ θαη αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο.

(2)

Αλαιακβάλεη θαζήθνληα ζπληνληζκνύ καζεκάησλ ηεο εηδηθόηεηάο ηνπ όπνηε ηνπ αλαηεζνύλ ηέηνηα θαζήθνληα.

(3)

Έρεη επζύλε γηα ηα επίπεδα επίδνζεο ησλ καζεηώλ ζηα καζήκαηα πνπ δηδάζθεη θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο
γεληθά κέζα ζην ζρνιείν.

(4)

πκκεηέρεη ελεξγά ζε όιεο ηηο εξγαζίεο, εθδειώζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ.

(5)

Εθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνύλ, γηα ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ θαη γεληθά ηεο
εθπαίδεπζεο.
εκεηώζεηο:
(1)

Σα θαζήθνληα θαη νη επζύλεο ηνπ θαζεγεηή θαζνξίδνληαη πην αλαιπηηθά ζηνπο ηζρύνληεο Καλνληζκνύο Λεηηνπξγίαο
Δεκόζησλ ρνιείσλ Μέζεο Εθπαίδεπζεο Κύπξνπ.

(2)

Ο θαζεγεηήο ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο αγσγήο ππεξεηεί ζε ζρνιεία ή ζηα Κεληξηθά ή Επαξρηαθά
Γξαθεία ηεο Τπεξεζίαο πκβνπιεπηηθήο θαη Επαγγεικαηηθήο Αγσγήο (ΤΕΑ) θαη επηπξόζζεηα πξνο ηα πην πάλσ
θαζήθνληα—
(α) Όηαλ ππεξεηεί ζε ζρνιεία—
(i)

Δηεμάγεη αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλεληεύμεηο κε καζεηέο θαη απνθνίηνπο κε ζθνπό λα ηνπο
βνεζήζεη λα επηζεκάλνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα ελδηαθέξνληα
θαη ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ηνπο, λ' απνθηήζνπλ όιεο ηηο απαξαίηεηεο αληηθεηκεληθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη επαγγεικαηηθνύο θιάδνπο θαη λα πάξνπλ ειεύζεξα απνθάζεηο
γηα ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο.

(ii)

Δηεμάγεη αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπκβνπιεπηηθέο ζπλεληεύμεηο κε καζεηέο θαη απνθνίηνπο κε ζθνπό λα ηνπο
βνεζήζεη λα αληηκεησπίζνπλ πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα κε ςπρνπαζνινγηθήο θύζεσο.

(iii)

Αλαιακβάλεη δηδαθηηθά θαζήθνληα ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ πξώηνπ πηπρίνπ ηνπ γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκό
σξώλ, όηαλ ρξεηάδεηαη.

(iv) Όηαλ ππεξεηεί ζε ζρνιείν απαζρνιείηαη ζ' όιε ηε δηάξθεηα ησλ σξώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.
(β) Όηαλ ππεξεηεί ζηα Κεληξηθά ή Επαξρηαθά Γξαθεία ηεο ΤΕΑ, απαζρνιείηαη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα από
εηδηθνύο θαλνληζκνύο.
Απαηηνύκελα Πξνζόληα:
(1) Πνιύ θαιή γλώζε ηεο Ειιεληθήο θαη θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο ή ηεο Γαιιηθήο ή ηεο Γεξκαληθήο γιώζζαο.
εκ.: Τπνςήθηνη πνπ έρνπλ επηηύρεη ζηηο εμεηάζεηο Νέσλ Ειιεληθώλ ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν (AL) ηνπ Γεληθνύ
Πηζηνπνηεηηθνύ Εθπαίδεπζεο (G.C.E.) ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ θαη πεξηιακβάλνληαλ ζηνπο πίλαθεο
δηνξηζηέσλ ηνπ Απγνύζηνπ ηνπ 1995 ζεσξνύληαη όηη έρνπλ πνιύ θαιή γλώζε ηεο Ειιεληθήο γιώζζαο.
(2) Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ ζηελ εηδηθόηεηα πνπ πξννξίδεηαη λα δηδάμεη.
Εηδηθή Δηάηαμε:
Γηα ηηο πην θάησ εηδηθόηεηεο, ε παξάγξαθνο (2) ησλ απαηηνύκελσλ πξνζόλησλ αληηθαζίζηαηαη από ηα αθόινπζα θαηά
εηδηθόηεηα:
(α)

Γηα ηα Θξεζθεπηηθά:

Πηπρίν Θενινγηθήο ρνιήο Ειιεληθνύ Παλεπηζηεκίνπ ή ηζόηηκν θαη αληίζηνηρν πηπρίν
Θενινγηθήο ρνιήο.

Ειιελνξζόδνμεο
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(β)

Γηα ηα Εκπνξηθά:
Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ ζηηο εκπνξηθέο ή νηθνλνκηθέο επηζηήκεο.
εκεηώζεηο:

(γ)

(1)

Οη θάηνρνη πηπρίνπ Οηθνλνκηθώλ Επηζηεκώλ πνπ δε δηδάρζεθαλ Λνγηζηηθή ή/θαη Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά ζηε
δηάξθεηα ησλ αλώηαησλ ζπνπδώλ ηνπο, πξέπεη ζε δηάζηεκα δύν ρξόλσλ από ην δηνξηζκό ηνπο λα
παξαθνινπζήζνπλ κε επηηπρία ζεηξά καζεκάησλ ζηα πην πάλσ ζέκαηα πνπ νξγαλώλεη ην Τπνπξγείν
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ή λα επηηύρνπλ ζηηο εμεηάζεηο πνπ δηεμάγνληαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνύ γηα ηα ζέκαηα απηά.

(2)

Όζνη δηνξίδνληαη πξέπεη κέζα ζε δηάζηεκα δύν ρξόλσλ από ην δηνξηζκό ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ ζεηξά
καζεκάησλ πνπ νξγαλώλεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ γηα ηε δηδαζθαιία ηεο Δαθηπινγξαθίαο θαη
ηεο Ειιεληθήο ηελνγξαθίαο.

Γηα ηε πκβνπιεπηηθή θαη Επαγγεικαηηθή Αγσγή:
Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ ζε νπνηαδήπνηε εηδηθόηεηα πνπ δίλεη ζηνλ ππνςήθην δηθαίσκα
δηνξηζκνύ ζηε ζέζε θαζεγεηή/εθπαηδεπηή ζηε δεκόζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζηηο Κιίκαθεο Α8, Α10 θαη A11 θαη
κεηαπηπρηαθό δίπισκα ή ηίηιν ζηελ Καζνδήγεζε ή/θαη ηε πκβνπιεπηηθή ή/θαη ηνλ Επαγγεικαηηθό
Πξνζαλαηνιηζκό, δηάξθεηαο ελόο ηνπιάρηζηνλ αθαδεκατθνύ έηνπο.

(δ)

Γηα ην ρεδηαζκό θαη Σερλνινγία:
(i) Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ ζην ρεδηαζκό θαη Σερλνινγία ή ζηνπο θιάδνπο
Ηιεθηξνινγηθήο Μεραληθήο, Μεραλνινγηθήο Μεραληθήο, Μεραληθήο Ηιεθηξνληθώλ ή ηίηινο ζε νπνηνδήπνηε
άιιν θιάδν πνπ θξίλεηαη από ην Κππξηαθό πκβνύιην Αλαγλώξηζεο Σίηισλ πνπδώλ (ΚΤΑΣ) σο ηζόηηκνο
1
θαη αληίζηνηρνο κε απηνύο .
(ii) Πηζηνπνηεηηθό ζπκπιήξσζεο κε επηηπρία εηδηθήο ζεηξάο καζεκάησλ πνπ νξγαλώλεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνύ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο.

(ε)

Γηα ηελ Σνπξθηθή Γιώζζα – Σνπξθνινγία:
Παλεπηζηεκηαθό δίπισκα ή ηίηινο ή ηζόηηκν πξνζόλ κε ην Πηπρίν ηνπ ηκήκαηνο Σνπξθηθώλ πνπδώλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.
εκεηώζεηο:
(1)

Όινη νη θαζεγεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνύλ ηα επηκνξθσηηθά καζήκαηα πνπ νξγαλώλεη ην
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ.

(2)

Καζεγεηέο νη νπνίνη κεηά ην δηνξηζκό ηνπο ζε ζέζε ζηηο θιίκαθεο Α5 – Α7 ή Α7 – Α8 – Α10 απνθηνύλ ηα
παλεπηζηεκηαθά πξνζόληα πνπ απαηηνύληαη γηα δηνξηζκό ζε ζέζε ηεο ίδηαο εηδηθόηεηαο ζηηο θιίκαθεο Α8, Α10
θαη Α11, ζα κπνξνύλ λα θαηαηαγνύλ ζηηο θιίκαθεο Α8, Α10, θαη A11 από ηελ εκεξνκελία απόθηεζεο ησλ
πξνζόλησλ, κεηά από αίηεζή ηνπο ζηελ Ε.Ε.Τ. θαη ζύκθσλα κε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Ε.Ε.Τ.

(3)

Αλεμάξηεηα από ηα όζα δηαιακβάλνληαη ζην απαηηνύκελν πξνζόλ (2):
(α) Οη θάηνρνη ηίηινπ/πηπρίνπ ζηε Δηαηηνινγία, Δηαηξνθνινγία, Σερλνινγία Σξνθίκσλ ή Υεκεία Σξνθίκσλ πνπ
θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 1998 – 1999 απαζρνινύληαλ πάλσ ζε έθηαθηε βάζε ζηε Μέζε Εθπαίδεπζε σο
θαζεγεηέο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο, κπνξνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε θαζεγεηή Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο,
λννπκέλνπ όηη ζα παξαθνινπζήζνπλ κε ην δηνξηζκό ηνπο ηελ εηδηθή ζεηξά καζεκάησλ πνπ πξνζθέξεη ην
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ.
(β) Εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί ηεο Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο πνπ πεξηιακβάλνληαλ ζε θαηάινγν δηνξηζηέσλ ζηε
ζέζε θαζεγεηή Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο, κε βάζε ην ζρέδην ππεξεζίαο πνπ εγθξίζεθε κε ηελ Απόθαζε ηνπ
Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ Αξ. 43.084 εκεξνκελίαο 6.10.1995, κπνξνύλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε
θαζεγεηή Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο.

______________
1. Οη ππεξεηνύληεο θαζεγεηέο Σερλνινγίαο κεηνλνκάδνληαη ζε Καζεγεηέο ρεδηαζκνύ θαη Σερλνινγίαο.

________________________________________________________________________________________________
Σππώζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο
1445 Λεπθσζία, Σει.: 22405824, Φαμ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αληίηππα ηεο Επίζεκεο Εθεκεξίδαο πσινύληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα
Εηήζηα ζπλδξνκή: €17,00.

