
ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ (ΜΕΣΗ ΤΕΦΝΙΚΗ KAI EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

(Θέζη Πρώηοσ Διοριζμού) 

Εγκεκριμένη Μιζθοδοηική Κλίμακα:  
Σπλδπαζκέλεο κηζζνδνηηθέο θιίκαθεο A8:€17946, 18823, 19700, 20577, 21454, 22331, 23208, 24085, 24962, 
25839, 26716, 27593, A10:€25112, 26313, 27514, 28715, 29916, 31117, 32318, 33519, 34720 θαη A11:€29684, 
30885, 32086, 33287, 34488, 35689, 36890, 38091, 39292. 
Σην κηζζφ ηεο ζέζεο πξνζηίζεληαη νη νπνηεζδήπνηε γεληθέο απμήζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε λνκνζεζία. Επηπιένλ 
θαηαβάιιεηαη ηηκαξηζκηθφ επίδνκα ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηα πνζνζηά πνπ εγθξίλνληαη απφ ηελ Κπβέξλεζε 
απφ θαηξφ ζε θαηξφ. 

2. Καθήκονηα & Εσθύνες
(1) Αλαιακβάλεη δηδαθηηθά θαζήθνληα κέζα ζην πιαίζην ηνπ σξνινγίνπ θαη αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

(2) Αλαιακβάλεη θαζήθνληα ζπληνληζκνχ καζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηάο ηνπ φπνηε ηνπ αλαηεζνχλ ηέηνηα 
θαζήθνληα. 

(3) Έρεη επζχλε γηα ηα επίπεδα επίδνζεο ησλ καζεηψλ ζηα καζήκαηα πνπ  δηδάζθεη θαη γηα ηε ζπκπεξηθνξά 
ηνπο γεληθά κέζα ζην ζρνιείν. 

(4) Σπκκεηέρεη ελεξγά ζ’ φιεο ηηο εξγαζίεο, εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ. 

(5) Εθηειεί νπνηαδήπνηε άιια θαζήθνληα ηνπ αλαηεζνχλ γηα ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηψλ, ηνπ ζρνιείνπ θαη 
γεληθά ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σεκ.: Τα θαζήθνληα θαη νη επζχλεο ηνπ Εθπαηδεπηή θαζνξίδνληαη πην αλαιπηηθά ζηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο 
Λεηηνπξγίαο Δεκνζίσλ Σρνιείσλ Μέζεο Εθπαίδεπζεο Κχπξνπ. 

3. Απαιηούμενα Προζόνηα
1. Απνιπηήξην αλαγλσξηζκέλεο Σρνιήο Μέζεο Εθπαίδεπζεο.

2. Γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε επίπεδν Γ’ ηάμεο Λπθείνπ/Ση’ ηάμεο δεκφζηνπ ζρνιείνπ κέζεο
εθπαίδεπζεο ηεο Κχπξνπ, πνπ λα κπνξεί λα απνδεηρηεί-

(α) κε απνιπηήξην ειιεληθνχ ζρνιείνπ Μέζεο Εθπαίδεπζεο
.
  ή 

(β) κε επηηπρία ζε εμέηαζε ζηα Νέα Ειιεληθά, ζε επίπεδν Ση΄ ηάμεο γπκλαζίνπ πνπ δηεμάγεηαη απφ ην
Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ: 

Ννείηαη φηη ππνςήθηνη πνπ θαηείραλ ηελ απαηηνχκελε απφ ηα πξντζρχζαληα ζρέδηα ππεξεζίαο επηηπρία 
ζηηο εμεηάζεηο Νέσλ Ειιεληθψλ ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν (AL) ηνπ Γεληθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ 
Εθπαίδεπζεο (G.C.E.) ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ 
ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1998 ζεσξείηαη φηη θαιχπηνπλ ηελ ελ ιφγσ πξφλνηα. 

3. Τίηινο/Πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ ή αλψηαηεο ζρνιήο ηζνδχλακεο κε παλεπηζηήκην ζηελ εηδηθφηεηα πνπ
πξννξίδεηαη λα δηδάμεη.

4. Δηεηήο ηερληθή πείξα ζηελ εηδηθφηεηά ηνπ κεηά ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ:

Ννείηαη φηη ππνςήθηνη πνπ έρνπλ κεηαπηπρηαθφ παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ή/θαη εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία
δχν ρξφλσλ εμαηξνχληαη απφ ην απαηηνχκελν απηφ πξνζφλ.

5. Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ.

Σεκεηψζεηο: 
1. Παλεπηζηήκην ή αλψηαηε ζρνιή ζεκαίλεη ην παλεπηζηήκην ή ην ίδξπκα πνπ είλαη αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ

θπβέξλεζε ηεο ρψξαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη, σο παλεπηζηήκην ή ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο. 

2. Οινη νη εθπαηδεπηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζνχλ ηα επηκνξθσηηθά καζήκαηα πνπ νξγαλψλεη
θάζε θνξά ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ.

3. Εθπαηδεπηέο νη νπνίνη κεηά ην δηνξηζκφ ηνπο ζε ζέζε ζηηο Κιίκαθεο Α4-Α6 θαη Α5-Α7 απνθηνχλ ηα
παλεπηζηεκηαθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα δηνξηζκφ ζε ζέζε ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο ζηηο Κιίκαθεο Α8-
Α10, κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζηηο Κιίκαθεο Α8-Α10 απφ ηελ εκέξα απφθηεζεο ησλ πξνζφλησλ ηεο
αλψηεξεο ζέζεο, κεηά απφ αίηεζή ηνπο ζηελ Επηηξνπή Εθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο θαη ζχκθσλα κε
ζρεηηθή απφθαζε ηεο Επηηξνπήο Εθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο.


