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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (Γ΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ)  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ (Π.Λ.Α.) 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Ε.Ε.Α.) 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ 2014-2015/ 2015-2016/ 2016-2017 
 
Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται αδιόριστοι εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης και 
αδιόριστοι εκπαιδευτικοί Μέσης Εκπαίδευσης (Μαθηματικοί), (εξαιρουμένων των συμβασιούχων), 
να υποβάλουν αίτηση για τη διόρθωση δοκιμίων Μαθηματικών Γ΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Λειτουργικού Αλφαβητισμού (Π.Λ.Α.), που θα διεξάγει το Κέντρο 
Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.) για τις σχολικές χρονιές 2014-2015, 2015-2016 
και 2016-2017. Οι ενδιαφερόμενοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, πρέπει 
απαραίτητα να είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους διοριστέων της Επιτροπής Εκπαιδευτικής 
Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.) και να έχουν μεταπτυχιακό προσόν (επιπέδου Master) στη Διδακτική των 
Μαθηματικών ή στη Μαθηματική Παιδεία. 
 

Οι επιλεγέντες αναμένεται να: 
 

(α)  παρακολουθήσουν ειδικό επιμορφωτικό σεμινάριο το οποίο θα διεξαχθεί από λειτουργούς   
του Κ.Ε.Ε.Α. κατά τις ώρες λειτουργίας του Κ.Ε.Ε.Α. (ωράριο Δημόσιας Υπηρεσίας), 

(β)   παραλαμβάνουν τα δοκίμια από το Κ.Ε.Ε.Α. σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
(γ)  βρίσκονται σε επικοινωνία με τα άτομα που θα αναλάβουν την καταχώριση των δεδομένων 

των δοκιμίων που θα διορθώσουν, 
(δ) βρίσκονται σε επικοινωνία με λειτουργούς του Κ.Ε.Ε.Α., μέχρι να ολοκληρωθεί και η   

καταχώριση των δεδομένων των δοκιμίων που θα διορθώσουν, 
(ε)   παραδώσουν τα διορθωμένα δοκίμια στο Κ.Ε.Ε.Α. σε προκαθορισμένο χρόνο. 
 

Η διόρθωση των δοκιμίων  θα αμείβεται ανά δοκίμιο και έχει οριστεί ως εξής: 
 €2,75 για τη διόρθωση των δοκιμίων  Μαθηματικών Στ΄ τάξης. 
 €2,00 για τη διόρθωση των δοκιμίων  Μαθηματικών Γ΄ τάξης. 

 

Η καταβολή της αντιμισθίας θα πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση της εργασίας, αφού πρώτα 
υποβληθεί σχετικό τιμολόγιο στη βάση προτύπου του Κ.Ε.Ε.Α. και μόνο μέσω εμβάσματος σε 
τραπεζικό λογαριασμό, στοιχεία του οποίου θα δοθούν μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης (FIMAS) του Γενικού Λογιστηρίου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 
 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά σχετική 
αίτηση, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του K.E.E.A., http://www.pi.ac.cy/keea/,  
στον σύνδεσμο «Νέα-Ανακοινώσεις» (ο σύνδεσμος βρίσκεται στο αριστερό μέρος της σελίδας). 
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Σημειώνεται ότι κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε ηλεκτρονικό 
αντίγραφο του μεταπτυχιακού σας τίτλου στη Διδακτική των Μαθηματικών ή στη Μαθηματική 
Παιδεία. 
 
 
 
 
 
 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από την Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2014 στις 7:30 π.μ. ως 
και την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014  στις 3:30 μ.μ.  
 

Τονίζεται ότι το Κ.Ε.Ε.Α. θα προχωρήσει στη διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για σκοπούς κατάταξης 
των αιτητών με σειρά προτεραιότητας ούτως ώστε να δημιουργηθεί τελικό Μητρώο Διορθωτών. 
Επίσης, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός αιτήσεων είναι μικρότερος από τις 
ανάγκες του Προγράμματος για τις σχολικές χρονιές 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017 το 
Κ.Ε.Ε.Α. δύναται να επιλέξει διορθωτές από το εν λόγω Μητρώο περισσότερες από μία φορές κατά 
τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου.  
 
Το Κ.Ε.Ε.Α. διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε διαγραφή ατόμων από το Μητρώο Διορθωτών, 
σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά τη διάρκεια ελέγχων, ότι τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί 
δεν είναι έγκυρα.  
 

Οι επιλεγέντες για τη φετινή σχολική χρονιά 2014-2015 θα ενημερωθούν για την επιλογή τους 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω διαδικασιών, ενώ οι 
επιλεγέντες για τις επόμενες σχολικές χρονιές 2015-2016 και 2016-2017 θα ειδοποιηθούν τις 
αντίστοιχες σχολικές χρονιές. Επίσης, σε περίπτωση που οι επιλεγέντες κληθούν να εργαστούν με 
σύμβαση την ίδια περίοδο που θα κληθούν να εργαστούν για τις ανάγκες του Π.Λ.Α., θα 
αποκλειστούν από τη διαδικασία επιλογής.  
 

Τονίζεται ότι οι επιλεγέντες θα κληθούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
δεσμευτική «Δήλωση Αποδοχής Όρων Εργασίας» που θα τους κοινοποιηθούν (π.χ. διαδικασίες, 
χρονοδιαγράμματα, αμοιβή), εντός 48 ωρών από τη λήψη της σχετικής ειδοποίησης για την 
επιλογή τους. Ενδέχεται επίσης, να τους ζητηθεί να υπογράψουν δεσμευτική δήλωση για 
εμπιστευτικό χειρισμό του σχετικού υλικού. 
 
Από το Κ.Ε.Ε.Α. 
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