
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (Κ.Ε.Ε.Α.), ανακοινώνει την 

ανάρτηση των καταλόγων των αδιόριστων εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης που 

έχουν υποβάλει αίτηση ενδιαφέροντος για τη διόρθωση δοκιμίων Μαθηματικών και 

Φυσικών Επιστημών Δ΄ τάξης Δημοτικού, στο πλαίσιο της Κύριας Φάσης της διεθνούς 

έρευνας TIMSS 2015.  
 

Λόγω του ότι έχει υποβληθεί αριθμός αιτήσεων μεγαλύτερος των αναγκών, 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 (ένα για τα Μαθηματικά και ένα για τις Φυσικές Επιστήμες). 
 

Οι κατάλογοι έχουν καταρτιστεί με βάση τον αύξοντα αριθμό πολιτικής ταυτότητας και 

δίπλα αναγράφεται ο αριθμός ταξινόμησης της αίτησης, βάση του οποίου θα γίνει 

δημόσια κλήρωση τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015 στην Αίθουσα Π201 στις 9:00 π.μ. 

στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία. 
 

Με το πέρας της δημόσιας κλήρωσης θα δημιουργηθούν δυο Μητρώα Διορθωτών (ένα 

για τους διορθωτές των δοκιμίων Μαθηματικών Δ΄ τάξης Δημοτικού και ένα για τους 

διορθωτές των δοκιμίων Φυσικών Επιστημών Δ΄ τάξης Δημοτικού), τα οποία θα 

αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Ε.Α. μαζί με περαιτέρω πληροφορίες για τη 

διαδικασία ανάθεσης της κάθε μιας από τις πιο πάνω εργασίες. Σημειώνεται ότι το 

Κ.Ε.Ε.Α. διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε διαγραφή ατόμων από τα Μητρώα 

Διορθωτών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά τη διάρκεια ελέγχων, ότι τα στοιχεία 

που έχουν υποβληθεί δεν είναι έγκυρα. 
 

Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν για την επιλογή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

μετά την ολοκλήρωση των πιο πάνω διαδικασιών. Επίσης, σε περίπτωση που οι 

επιλεγέντες κληθούν να εργαστούν ως συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί την ίδια περίοδο 

που θα κληθούν να εργαστούν για τις πιο πάνω εργασίες, 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 

κοινοποιηθεί, (π.χ. διαδικασίες, χρονοδιαγράμματα, αμοιβή), εντός 48 ωρών από τη 

λήψη της σχετικής ειδοποίησης για την επιλογή τους. Επίσης, θα τους ζητηθεί να 

υπογράψουν δεσμευτική δήλωση για εμπιστευτικό χειρισμό του σχετικού υλικού. 
 
 

Από το Κ.Ε.Ε.Α. 

 

 

 

 


