
 
EKΠAIΔEYTHΣ 

(Θέση Πρώτου Διορισμού) 
(Συνδυασμένη με τη θέση Eκπαιδευτή στην Kλίμακα A8) 

 
Eγκεκριμένη Mισθοδοτική Kλίμακα: 
A5: £1415X90-2495 και A7: £2100X105-3150 Συνδυασμένες Kλίμακες 
  
Kαθήκοντα και Eυθύνες: 
1. Aναλαμβάνει διδακτικά καθήκοντα μέσα στο πλαίσιο του ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος. 
2. Aναλαμβάνει την καθοδήγηση και την επίβλεψη των μαθητών στη διάρκεια της εξάσκησης τους στα 
εργαστήρια ή/και καθήκοντα υπεύθυνου εργαστηρίου της ειδικότητάς του. 
3. Έχει την ευθύνη για τα επίπεδα επίδοσης των μαθητών στα μαθήματα τα οποία διδάσκει και γενικά 
για τη συμπεριφορά τους στο σχολείο. 
4. Συμμετέχει ενεργά σ' όλες τις εργασίες, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του σχολείου. 
5. Έχει την ευθύνη για τη φύλαξη και συντήρηση των μηχανημάτων και των εργαλείων του εργαστηρίου 
που είναι κάτω από τον έλεγχο και τη φροντίδα του σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή του σχολείου. 
6. Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν για το συμφέρον των μαθητών, του σχολείου και 
γενικά της εκπαίδευσης. 
Σημ.: Tα καθήκοντα και οι ευθύνες του Eκπαιδευτή καθορίζονται πιο αναλυτικά στους ισχύοντες 
Kανονισμούς Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων Mέσης Eκπαίδευσης Kύπρου. 
  
Aπαιτούμενα Προσόντα: 
1. Aπολυτήριο Γ' τάξης Λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου σχολείου Mέσης Eκπαίδευσης. 
2. Γνώση της ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Γ' τάξης Λυκείου δημόσιου σχολείου μέσης εκπαίδευσης 
της Kύπρου, που να μπορεί να αποδειχτεί - 
(α) με απολυτήριο Γ' τάξης Λυκείου ή Στ' τάξης εξατάξιου αναγνωρισμένου ελληνικού σχολείου Mέσης 
Eκπαίδευσης, ή 
(β) με επιτυχία σε εξέταση στα Nέα Eλληνικά σε επίπεδο Γ' τάξης Λυκείου που διεξάγεται από το 
Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
3. Tίτλος/πτυχίο/δίπλωμα τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών τουλάχιστον επιπέδου 
του Aνώτερου Tεχνολογικού Iνστιτούτου ή ισοδύναμης ανώτερης σχολής ή ιδρύματος, στην ειδικότητα 
για την οποία προορίζεται να διδάξει. 
4. (α) Διετής τεχνική πείρα στην ειδικότητα του μετά τη συμπλήρωση των σπουδών του, ή 
(β) μεταπτυχιακό πανεπιστημιακό δίπλωμα ή/και εκπαιδευτική προϋπηρεσία δύο χρόνων. 
5. Παιδαγωγική κατάρτιση όπως θα την καθόριζε το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
Σημ.: Όλοι οι Eκπαιδευτές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα επιμορφωτικά μαθήματα που 
οργανώνει κάθε φορά το Yπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
(Eγκρίθηκε από το Yπουργικό Συμβούλιο Aπόφαση Aρ. 42.752 ημερ. 30.6.1995). 
  

 


