ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017 ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ
1. Η Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι οι Γραπτές
Εξετάσεις 2017 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων αρχίζουν το Σάββατο,
4/11/2017 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή, 10/11/2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα που
έχει ανακοινωθεί.
2. Οι ώρες εξέτασης για κάθε μέρα φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Σάββατο, 4/11/2017

Κυριακή, 5/11/2017

ΘΕΜΑ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Γνώση Ελληνικής
Γλώσσας

Εξέταση
Δεξιοτήτων

ΩΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

10:00 - 13:00

Όλοι οι υποψήφιοι

Κοινό Μέρος: 10:00 - 12:00

Υποψήφιοι για ΜΙΑ
Βαθμίδα Εκπαίδευσης

Ειδικό Μέρος: 12:40 - 13:40
Κοινό Μέρος: 10:00 - 12:00
Ειδικά Μέρη: 12:40 - 14:40

Δευτέρα, 6/11/2017

15:30 - 18:30

Τρίτη, 7/11/20174

15:30 - 18:30

Τετάρτη, 8/11/2017

Γνωστικά
Αντικείμενα

15:30 - 18:30

Πέμπτη, 9/11/2017

15:30 - 18:30

Παρασκευή, 10/11/2017

15:30 - 18:30

Υποψήφιοι για ΔΥΟ
Βαθμίδες Εκπαίδευσης
Τα Γνωστικά
Αντικείμενα που θα
εξεταστούν
καθορίζονται από το
Πρόγραμμα Εξετάσεων

3. Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να προσέρχονται στην αίθουσα του Εξεταστικού Κέντρου που
αναγράφεται στο Δελτίο Υποψηφίου τους, τριάντα (30) λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα
έναρξης κάθε εξέτασης.
4. Οι υποψήφιοι οφείλουν να εκτυπώσουν το Δελτίο Υποψηφίου που τους έχει σταλεί
ηλεκτρονικά και να το παρουσιάζουν μαζί με την ταυτότητά τους στο Εξεταστικό Κέντρο, την
ημέρα κάθε εξέτασης.
5. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης Δεξιοτήτων (Κυριακή, 5/11/2017), πληροφορείστε ότι θα
υπάρχει διάλειμμα στο ενδιάμεσο, όπως φαίνεται στον πίνακα της παραγράφου 2.
6. Δεν επιτρέπεται η αποχώρηση κανενός υποψηφίου από την αίθουσα εξέτασης, πριν περάσουν
σαράντα (40) λεπτά από τη διανομή των εξεταστικών δοκιμίων. Οι υποψήφιοι που
αποχωρούν από την αίθουσα εξέτασής τους, παρακαλούνται να απομακρύνονται ήσυχα,
ώστε να μην προκαλούν οποιαδήποτε ενόχληση στους υπόλοιπους εξεταζομένους.

7. Οι υποψήφιοι για την εξέταση στα Γνωστικά Αντικείμενα των Εμπορικών/Οικονομικών,
Μαθηματικών, Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ., Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, Φυσικής
και Χημείας μπορούν να χρησιμοποιήσουν μη προγραμματιζόμενη υπολογιστική μηχανή
η οποία πρέπει να εγκριθεί και σφραγισθεί εκ των προτέρων. Γι' αυτό κατά την πρώτη
μέρα εξέτασης (Εξέταση Γνώσης Ελληνικής Γλώσσας, Σάββατο, 4/11/2017), οι εν λόγω
υποψήφιοι καλούνται να φέρουν μαζί τους την μη προγραμματιζόμενη υπολογιστική τους
μηχανή για έλεγχο και σφράγιση. Ο έλεγχος και η σφράγιση των μη προγραμματιζόμενων
υπολογιστικών μηχανών θα γίνεται από αρμόδιο εξουσιοδοτημένο άτομο του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού το οποίο θα βρίσκεται στο Εξεταστικό Κέντρο κατά την ημέρα της πιο
πάνω εξέτασης. Χρήση υπολογιστικής μηχανής που δεν είναι σφραγισμένη ή που
επιδέχεται προγραμματισμό, θα θεωρηθεί ως απόπειρα δολίευσης.
8. Για εγγραφή και κατάταξη των υποψηφίων σε Πίνακες Διορισίμων απαιτείται η
εξασφάλιση βαθμολογίας τουλάχιστον 50% σε κάθε ένα από τα τρία (3) αντικείμενα
εξέτασης (Γνώση Ελληνικής, Δεξιότητες, Γνωστικό Αντικείμενο). Διευκρινίζεται ότι οι
υποψήφιοι των κλάδων/ειδικοτήτων των Φιλολόγων, των Εμπορικών/Οικονομικών και
των Δασκάλων πρέπει να εξασφαλίσουν 50% και στα επιμέρους Γνωστικά Αντικείμενα
εξέτασης του κλάδου τους ως ακολούθως:
 Ειδικότητα Φιλολόγων: Νέα Ελληνικά (Γλώσσα/Λογοτεχνία), Ιστορία, Αρχαία
Ελληνικά και Λατινικά,
 Ειδικότητα
Εμπορικών/Οικονομικών:
Οικονομικά
(Πολιτική
Λογιστική, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Εμπορικά,

Οικονομία),

 Ειδικότητα Δασκάλων: Ελληνικά και Μαθηματικά.
9. Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που τους έχουν αποσταλεί
μαζί με το Δελτίο Υποψηφίου, οι οποίες επίσης, βρίσκονται στο σύνδεσμο
http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp6512d
10. Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στο 22806360 ή να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://diorisimoi.moec.gov.cy

