
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης με ημερομηνία 17/11/2014, το Κέντρο Εκπαιδευτικής 

Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.) ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 

10:00 π.μ. έγινε η δημόσια κλήρωση για τον καταρτισμό των τελικών καταλόγων κατάταξης των 

αδιόριστων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων που έχουν υποβάλει αίτηση για ηλεκτρονική 

καταχώριση δεδομένων, χορήγηση δοκιμίων/εργαλείων σε σχολεία και απομαγνητοφώνηση/ 

δακτυλογράφηση αρχείων ήχου στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων του Κέντρου 

Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.) για τις σχολικές χρονιές 2014-2015, 2015-

2016 και 2016-2017. 

 

Σημειώνεται ότι έγιναν ξεχωριστές κληρώσεις για κάθε μια από τις πιο πάνω εργασίες. Κατά τη 

διάρκεια της κάθε κλήρωσης κληρώθηκαν δέκα (10) μπάλες, με αριθμούς από το 0-9.  

  Στην πρώτη κλήρωση που έγινε και αφορούσε στην κατάταξη των αιτητών σε σχέση με την 

ηλεκτρονική καταχώριση δεδομένων κληρώθηκαν οι αριθμοί με αυτή τη σειρά 7, 4, 0, 5, 2, 3, 

6, 1, 8, 9.  

  Στη δεύτερη κλήρωση που αφορούσε στην κατάταξη των αιτητών σε σχέση με τη χορήγηση 

δοκιμίων/εργαλείων σε σχολεία κληρώθηκαν οι αριθμοί με αυτή τη σειρά 2, 7, 1, 4, 9, 6, 3, 0, 

5, 8.  

 Στην τρίτη κλήρωση που αφορούσε στην κατάταξη των αιτητών σε σχέση με την 

απομαγνητοφώνηση/δακτυλογράφηση αρχείων ήχου κληρώθηκαν οι αριθμοί με αυτή τη 

σειρά 0, 4, 7, 1, 3, 6, 2, 5, 9, 8. 

 

Στη συνέχεια, καταρτίστηκαν τρεις τελικοί κατάλογοι κατάταξης (ένας για κάθε εργασία) στη 

βάση της προτεραιοποίησης σε σχέση με τους πιο πάνω αριθμούς π.χ., στην περίπτωση της 

ηλεκτρονικής καταχώρισης δεδομένων ο πρώτος αριθμός κλήρωσης και οι λήγοντες του -7, 17, 

27, 37…- αποτέλεσαν την αρχή του τελικού κατάλογου κατάταξης. 

 

Στη βάση αυτής της κατάταξης οι αιτητές θα ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων του 

Κ.Ε.Ε.Α. τις επόμενες τρεις σχολικές χρονιές. 

 

Τονίζεται ότι οι αιτητές θα μπορούν να επιλεγούν μόνο μια φορά και μόνο για μια από τις πιο 

πάνω εργασίες κατά τις σχολικές χρονιές 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017. Επίσης, 

διευκρινίζεται ότι αν ένας αιτητής έχει συμπεριληφθεί σε περισσότερους από ένα τελικούς 

καταλόγους κατάταξης, εφόσον είχε υποβάλει αίτηση για περισσότερες από μια εργασίες, τυχόν 

επιλογή του για οποιαδήποτε από τις πιο πάνω εργασίες θα τον αποκλείει αυτόματα από τις 

υπόλοιπες.  
 

 

 

Σημ.: Στους τελικούς καταλόγους κατάταξης η πρώτη στήλη αναφέρεται στον αριθμό 

προτεραιότητας που έχουν πάρει οι αιτητές μετά τη δημόσια κλήρωση, η δεύτερη στήλη 

αναφέρεται στον αριθμό ταξινόμησης που είχαν πάρει στον κατάλογο στη βάση του οποίου έγινε 

η δημόσια κλήρωση και η τρίτη στήλη αναφέρεται στον αριθμό πολιτικής ταυτότητας του αιτητή. 

 

Από το Κ.Ε.Ε.Α. 


