
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Όλα τα πεδία τα οποία είναι σημειωμένα με αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά 

 

ΜΕΡΟΣ 1ο - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

Στο σημείο Επαρχία* εάν επιλέξετε Άλλο δηλώστε στο διαθέσιμο χώρο πρόσθετα 
στοιχεία (επαρχία και χώρα) της διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας σας εκτός Κύπρου.  

 

ΜΕΡΟΣ 2ο – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Συμπληρώστε το σημείο «Κατάσταση εργασίας» με μία από τις πιο κάτω επιλογές: 

ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟ Σ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ) 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 
ΑΥΤΟΕΡΓΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΣ 
ΑΝΕΡΓΟΣ 
ΑΛΛΟ 

 

ΜΕΡΟΣ 3o – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑ 

∆ηλώστε το σύνολο των συμπληρωμένων ετών τεχνικής πείρας στη βιομηχανία σε 
συναφή με τον κλάδο που επιλέξατε επαγγέλματα. Στις περιπτώσεις που έχετε 
εργοδοτηθεί σε περισσότερους από ένα εργοδότη δηλώστε το άθροισμα των 
συμπληρωμένων ετών.  

 

  ΜΕΡΟΣ 4o – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ 

 

Ο όρος “έτος” έχει την έννοια ενός πλήρους ακαδημαϊκού έτους με διάρκεια 
τουλάχιστον 8 μηνών και ελάχιστον αριθμό 5 περιόδων διδασκαλίας εβδομαδιαίως. 
Οι μονάδες για την εκπαιδευτική πείρα θα δίδονται για ένα μόνο πρόγραμμα ανά 
σχολικό/ακαδημαϊκό έτος. 

Στις περιπτώσεις που προσφέρατε υπηρεσίες την ίδια σχολική χρονιά σε 
περισσότερα από ένα προγράμματα (π.χ. ∆ημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πλήρους 
Φοίτησης και Απογευματινά και Βραδινά Μαθήματα των Τεχνικών Σχολών), δηλώστε 
την εκπαιδευτική πείρα για ένα και μόνο πρόγραμμα. 

 

 

 

 



  ΜΕΡΟΣ 5o – ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

Στο σημείο «Είμαι κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος» παρακαλώ δηλώστε τον πτυχίο 
με το οποίο αιτείστε να διδάξετε τα μαθήματα. 

Στο σημείο «Βαθμός Πτυχίου»: 
Στις περιπτώσεις όπου στο πτυχίο αναφέρεται ο χαρακτηρισμός «Καλώς», «Λίαν 
Καλώς», «Άριστα», επιλέγετε μία από τις τρεις επιλογές.  
 
ΜΕΡΟΣ 6o – ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

∆ηλώστε αν είστε κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Μάστερ ή ∆ιδακτορικού 
Τίτλου. Τα πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα πρέπει να είναι σε θέματα της 
ειδικότητας που αιτείστε να διδάξετε ή σε παιδαγωγικά θέματα. 
   
ΜΕΡΟΣ 7o – ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Με βάση το πτυχίο δηλώστε την επιλογή που επιθυμείτε να διδάξετε και η οποία 
αντιστοιχεί στην ειδικότητα σας σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου 
Παιδείας ημερομηνίας 21/01/2015   

ΜΕΡΟΣ 8o – ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ (Κατά σειρά 
προτίμησης) 

∆ηλώστε τις επαρχίες (κατά σειρά προτίμησης) στις οποίες ενδιαφέρεστε να διδάξετε 
αν και εφόσον υπάρχουν ανάγκες στα μαθήματα στα οποία έχετε εκδηλώσει 
ενδιαφέρον. 
 
ΜΕΡΟΣ 9o – ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

∆ηλώστε αν είστε κάτοχος αποδεικτικού πολύ καλής ή άριστης γνώσης της 
Ελληνικής γλώσσας με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 
στην ιστοσελίδα:  

http://bit.ly/1DXxDrN 

 

ΜΕΡΟΣ 10o  – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 

Αιτήσεις οι οποίες είναι ελλιπώς συμπληρωμένες δεν θα γίνονται αποδεκτές.  
 


