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Η παξνύζα έθζεζε ππνβάιιεηαη από ηνλ Πξόεδξν 

ηεο Επηηξνπήο Εθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Δξα Αλαζηάζην Κνπδάιε  
γηα πιεξνθόξεζε ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

Σηελ έθζεζε πεξηγξάθνληαη νη δξαζηεξηόηεηεο θαη απνθάζεηο 

ηεο Επηηξνπήο θαηά ην εκεξνινγηαθό έηνο 2006, 
ζύκθωλα κε ην άξζξν 18 ηωλ πεξί ηεο Δεκόζηαο Εθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο 

Νόκωλ ηνπ 1969 έωο 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απνηειεί αξκνδηόηεηα ηεο Επηηξνπήο ν δηνξηζκόο, ηνπνζέηεζε κεηά 

από απηόλ, επηθύξωζε δηνξηζκνύ, θαηάηαμε, κνληκνπνίεζε, 

πξναγωγή, κεηάζεζε, απόζπαζε, παξαρώξεζε ππεξεζηώλ θαη αθππεξέηεζε 

εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ θαη ε επ’ απηώλ άζθεζε πεηζαξρηθνύ ειέγρνπ, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνιύζεωο ή ηεο απαιιαγήο από ηα θαζήθνληά ηνπο. 

( Οη πεξί ηεο Δεκόζηαο Εθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νόκνη  

ηνπ 1969 έωο 2006) 
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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

 

1. Εισαγωγή 

 

Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο απνηειεί ζπιινγηθό όξγαλν ην νπνίν 

δηνξίδεηαη από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4(2) ησλ πεξί 

Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νόκσλ.  Ζ Δπηηξνπή είλαη πεληακειήο 

θαη απαξηίδεηαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηέζζεξα άιια Μέιε. 

 

Απνηειεί αξκνδηόηεηα ηεο Δπηηξνπήο ν δηνξηζκόο, ηνπνζέηεζε κεηά από 

απηόλ, επηθύξσζε δηνξηζκνύ, θαηάηαμε, κνληκνπνίεζε, πξναγσγή, κεηάζεζε, 

απόζπαζε, παξαρώξεζε ππεξεζηώλ θαη αθππεξέηεζε εθπαηδεπηηθώλ 

ιεηηνπξγώλ θαη ε επ’ απηώλ άζθεζε πεηζαξρηθνύ ειέγρνπ, πεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο απνιύζεσο ή ηεο απαιιαγήο από ηα θαζήθνληά ηνπο. 

 

Ζ παξνύζα Δπηηξνπή, ε νπνία δηνξίζηεθε ζηηο 10.11.2004 κε ηελ ππ’ αξηζκό 

61.086 απόθαζε ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα εμαεηή ζεηεία, απαξηίδεηαη 

από ηνπο Αλαζηάζην Κνπδάιε, Πξόεδξν θαη Σνύια Εαβνύ, Μαξία 

Θξαζπβνύινπ-Φακπνπξή, Γηώξγν Μαπξνθνξδάην θαη Νίθν Οξθαλίδε, Μέιε. 

 

2. Δραστηριότητες 

 

Σηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππό αλαζθόπεζε 

έηνπο, ε Δπηηξνπή αληηκεηώπηζε απμεκέλν όγθν εξγαζίαο.  Τν κεγαιύηεξν 

κέξνο ησλ εξγαζηώλ ηεο Δπηηξνπήο αθηεξώζεθε ζηηο δηαδηθαζίεο πξναγσγώλ, 

κεηαζέζεσλ θαη ηνπνζεηήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ.  Παξά ηνλ απμεκέλν όγθν 

εξγαζίαο πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη θαηά ην 2006, ε Δπηηξνπή κε νξζό 

πξνγξακκαηηζκό, κε εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ 

Γξαθείνπ ηεο, πνπ εξγάζηεθε γηα ην ζθνπό απηό κε ππνδεηγκαηηθό δήιν, θαη κε 
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αμηνπνίεζε ζην έπαθξν ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ηερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ πξνεγκέλσλ επηθνηλσληώλ, θαηόξζσζε λα 

αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζην βαζηθό ηεο ζηόρν, πνπ ήηαλ ε έγθαηξε 

νινθιήξσζε όισλ ησλ ζρεηηθώλ δηαδηθαζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε ζηειέρσζε ησλ 

ζρνιείσλ, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2006-2007. 

 

Αλαιπηηθόηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2006, ε Δπηηξνπή επηηέιεζε, ζπλνπηηθά, 

ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ην αθόινπζν έξγν: 

 Σρεδίαζε θαη έζεζε ζε ιεηηνπξγία έλα νινθιεξσκέλν ζύζηεκα 

κεραλνγξάθεζεο ηεο Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, ην νπνίν 

ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο, νη νπνίνη είλαη ην Πιεξνθνξηαθό 

Σύζηεκα Δθπαίδεπζεο, ε Ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο, ε Ζιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε θαη ε Γηαζύλδεζε Αξρείσλ Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο 

Υπεξεζίαο – Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ.  Σθνπόο ηνπ 

κεραλνγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη ε θαζηέξσζε ελόο ζύγρξνλνπ 

πιαηζίνπ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ηελ 

Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, ε αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ησλ 

ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη ε Δπηηξνπή ζην θνηλό, ε θαιιηέξγεηα θαη 

εκπέδσζε ηεο δηαθάλεηαο θαη αμηνθξαηίαο αλαθνξηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο, ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο, ε κείσζε 

ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηεο ηαιαηπσξίαο ηνπ θνηλνύ θαη ε εμνηθνλόκεζε 

ρξόλνπ θαη πόξσλ. 

 Δμέηαζε ζπλνιηθά 4023 αηηήζεηο γηα εγγξαθή ζηνπο πίλαθεο 

δηνξηζηέσλ, από ηηο νπνίεο έγηλαλ δεθηέο νη 3253.  Ωο απνηέιεζκα, ην 

ζύλνιν ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ ζηνπο πίλαθεο 

δηνξηζηέσλ ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2007 αλήιζε ζε 25022, ζε ζύγθξηζε 

κε 22135 πνπ ήηαλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2006.  Παξαηεξήζεθε, δειαδή, 

αύμεζε θαηά 13%. 

 Απέζηεηιε πξνζθιήζεηο ζε ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνύο κέζεο γεληθήο 

ή ηερληθήο εθπαίδεπζεο, δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, γηα παξαθνινύζεζε 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνϋπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο, πνπ νξγαλώζεθε 

από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην.  Ο αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ πνπ θιήζεθαλ, 

θαηά εηδηθόηεηα, θαζνξίζηεθε από ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ 

ππέβαιε ζηελ Δπηηξνπή ε αξκόδηα αξρή θαη ηε ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ 

ζηνπο νηθείνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ.  Από ηα 417 άηνκα πνπ δήισζαλ 

ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2006-2007,  

61 απνρώξεζαλ, ελώ ηα ππόινηπα ζπλερίδνπλ λα παξαθνινπζνύλ ην 

Πξόγξακκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 

 Πξνέβε ζπλνιηθά ζε 2524 δηνξηζκνύο ζηε δεκνηηθή θαη κέζε 

εθπαίδεπζε, από ηνπο νπνίνπο νη 359 ήηαλ κόληκνη επί δνθηκαζία, νη 

1751 κε ζύκβαζε θαη νη 414 έθηαθηνη.   Γηόξηζε, επίζεο, ζπλνιηθά 3527 

άηνκα ζε ζέζε αληηθαηαζηάηε, γηα αλαπιήξσζε εθπαηδεπηηθώλ πνπ  
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απνπζίαδαλ πέξαλ ησλ ηξηώλ εκεξώλ κε άδεηα ινρείαο, αζζελείαο, 

θιπ.  Γηαπηζηώλεηαη όηη νη δηνξηζκνί ζε ζέζε αληηθαηαζηάηε 

πξνζιακβάλνπλ, ηα ηειεπηαία ρξόληα, κεγάιεο δηαζηάζεηο.  Σε κηα 

νθηαεηία ζεκεηώζεθε αύμεζή ηνπο θαηά 87,3%.  Σε ζρέζε κε ην 2005, 

ην νηθνλνκηθό θόζηνο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ απμήζεθε θαηά £929,601 ή 

37,2% θαη έθηαζε ην πνζό ησλ £3,428,470. 

 Πξνζέθεξε ζπλνιηθά 487 πξναγσγέο, από ηηο νπνίεο νη 140 ήηαλ ζηε 

δεκνηηθή/πξνδεκνηηθή/εηδηθή εθπαίδεπζε θη νη 347 ζηε κέζε γεληθή ή 

ηερληθή εθπαίδεπζε.  Καηά ην 2006 έγηλε κόλν κηα ζεηξά πξναγσγώλ 

αληί δύν, όπσο ζπλέβαηλε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα.  Ζ Δπηηξνπή 

πξνρώξεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2005 ζηελ πξνθήξπμε ηεο πιήξσζεο 

όισλ ησλ θελώλ ζέζεσλ πξναγσγήο, κε ηζρύ από 1.9.2006.  Με ηνλ 

ηξόπν απηό ηέζεθε ηέξκα ζηηο δύν ζεηξέο πξναγσγώλ, κηα δηαδηθαζία 

πνπ αδηθαηνιόγεηα ηαιαηπσξνύζε γηα ρξόληα ηε δεκόζηα εθπαίδεπζε. 

 Γηελήξγεζε, θαηά ηελ πεξίνδν Μαΐνπ-Απγνύζηνπ 2006, 2225 ηαθηηθέο 

κεηαζέζεηο, από ηηο νπνίεο ην 22,6% αθνξνύζε δηεπζπληηθό 

πξνζσπηθό, ελώ ην ππόινηπν 77,4% αθνξνύζε απινύο δαζθάινπο, 

λεπηαγσγνύο, θαζεγεηέο θαη εθπαηδεπηέο.  Σηόρνο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ 

νη ηαθηηθέο κεηαζέζεηο λα θαιύςνπλ όιεο ή ζρεδόλ όιεο ηηο αλάγθεο 

ζηειέρσζεο.  Ο ζηόρνο απηόο επηηεύρζεθε ζε εμαηξεηηθό βαζκό θαη είρε 

σο απνηέιεζκα ηα ζρνιεία λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο πξνβιήκαηα από 

ηελ πξώηε εκέξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  Ζ ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ 

ζπκπιεξώζεθε κε 466 έθηαθηεο κεηαζέζεηο, νη νπνίεο δηελεξγήζεθαλ 

κεηά ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ 2006 θαη απνηέιεζαλ ην 17,3% ηνπ ζπλόινπ 

ησλ κεηαζέζεσλ. 

 Απνθάζηζε, ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ, ηελ απόζπαζε εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ ζε δηάθνξεο 

ππεξεζίεο γηα εθηέιεζε εηδηθώλ θαζεθόλησλ.  Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο 

απαζρόιεζεο ησλ απνζπαζκέλσλ ήηαλ ηζνδύλακνο κε ην ρξόλν 

141,6 αηόκσλ πιήξνπο απαζρόιεζεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη 

ππήξμε κείσζε ησλ απνζπαζκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ θαηά 21,2 άηνκα, 

ζε ζύγθξηζε κε ην 2005.  Οη πεξηζζόηεξεο απνζπάζεηο έγηλαλ ζην 

Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην (27% ησλ απνζπάζεσλ) ζηελ Κππξηαθή 

Δθπαηδεπηηθή Απνζηνιή ηεο Βξεηαλίαο (20,5%) θαη ζην Υπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (18%).  Δπίζεο, ε Δπηηξνπή, ύζηεξα από 

εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο αξρήο, αλέζεζε ζε αξηζκό εθπαηδεπηηθώλ 

ιεηηνπξγώλ θαζήθνληα εηδηθνύ ζπκβνύινπ θαη ζπλδεηηθνύ ιεηηνπξγνύ.  

Ο αξηζκόο ησλ εηδηθώλ ζπκβνύισλ θαη ζπλδεηηθώλ ιεηηνπξγώλ ήηαλ, 

αληίζηνηρα, 86 θαη 23 άηνκα πιήξνπο απαζρόιεζεο. 

 Αζρνιήζεθε, σο πεηζαξρηθό δηθαζηήξην γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

ιεηηνπξγνύο ηνπ δεκνζίνπ, κε 6 πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο, από ηηο νπνίεο 

νινθιεξώζεθαλ νη 4.  Δπίζεο, νινθιεξώζεθε ε εθδίθαζε άιισλ δύν 

πεηζαξρηθώλ ππνζέζεσλ, νη νπνίεο εθθξεκνύζαλ ελώπηνλ ηεο 
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Δπηηξνπήο από ην πξνεγνύκελν έηνο.  Ύζηεξα από ηελ εθδίθαζε ησλ 

ππνζέζεσλ απηώλ, ε Δπηηξνπή επέβαιε δηάθνξεο πεηζαξρηθέο πνηλέο, 

από ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη απόιπζε, πνπ απνηειεί ηελ απζηεξόηεξε 

πνηλή. 

 Έζεζε ζε δηαζεζηκόηεηα 6 εθπαηδεπηηθνύο ιεηηνπξγνύο, δπλάκεη ησλ 

άξζξσλ 74(1) θαη 74(2) ησλ πεξί Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νόκσλ. 

 Αζρνιήζεθε κε 34 πξνζθπγέο, πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζην Αλώηαην 

Γηθαζηήξην, ελαληίνλ δηαθόξσλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο.  Ο 

αξηζκόο ησλ πξνζθπγώλ παξνπζηάδεη αύμεζε θαηά 15% ζε ζύγθξηζε 

κε ην 2005, παξακέλεη όκσο ζεκαληηθά κεησκέλνο (θαηά 36%) ζε 

ζύγθξηζε κε ην 2004, ζηα ηέιε ηνπ νπνίνπ αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηεο ε 

παξνύζα Δπηηξνπή.  Από ηηο 34 πξνζθπγέο, νη 16 αθνξνύζαλ 

πξναγσγέο, νη 8 πίλαθεο δηνξηζηέσλ, νη 4 αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο, 

νη 5 δηνξηζκνύο θαη κία πξνϋπεξεζηαθή θαηάξηηζε. 

 Δπαλεμέηαζε, ύζηεξα από αθπξσηηθέο απνθάζεηο ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ, 11 απνθάζεηο ηεο.  Οη επαλεμεηαζζείζεο απνθάζεηο 

αθνξνύζαλ πξναγσγέο, αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο θαη 

παξαθνινύζεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνϋπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο ησλ 

ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθώλ κέζεο εθπαίδεπζεο. 

 Δπίζεο, θαηά ην 2006, ε Δπηηξνπή νινθιήξσζε ηελ επαλεμέηαζε 11 

απνθάζεσλ, νη νπνίεο αθπξώζεθαλ από ην Αλώηαην Γηθαζηήξην κεηά 

από πξνζθπγέο θαη/ή αλαζεσξεηηθέο εθέζεηο, θαη νη νπνίεο 

εθθξεκνύζαλ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο από ην 1996.  Με ηνλ ηξόπν 

απηό ε Δπηηξνπή δηεθπεξαίσζε όιεο ηηο ππνζέζεηο επαλεμεηάζεσλ, νη 

νπνίεο βξίζθνληαλ ελώπηόλ ηεο γηα κηα δεθαεηία. 

 Υπέβαιε πξνο ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ νινθιεξσκέλεο 

εηζεγήζεηο γηα έγθαηξε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ. 

 Πξαγκαηνπνίεζε, από 23-30 Μαΐνπ 2006, επαγγεικαηηθή επίζθεςε 

ζηε Φηλιαλδία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο κειέηεζε δηεμνδηθά ην 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο, ην νπνίν απνηειεί γηα πνιινύο 

πξόηππν εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία, ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο 

θαηά ην 2006, παξαηίζεληαη ζην θύξην κέξνο ηεο Έθζεζεο. 

 

3. Εσταριστίες 

 

Καηά ην ππό αλαζθόπεζε έηνο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ αλαθνξά πνπ 

πξνεγήζεθε, ε Δπηηξνπή επηηέιεζε ηδηαίηεξα παξαγσγηθό έξγν.   Τν έξγν απηό 

έγηλε πξαγκαηηθόηεηα ράξηο ζην δήιν κε ηνλ νπνίν εξγάζηεθε ην πξνζσπηθό 

πνπ ππεξεηεί ζην Γξαθείν ηεο, αιιά θαη κε ηε ζύκπξαμε άιισλ ππεξεζηαθώλ 

ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα.  Γη’ απηό αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ όινπο 

όζνη ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρία ηνπ δύζθνινπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο. 
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Δπραξηζηίεο επηζπκώ λα εθθξάζσ πξνο: 

 

Τνλ Υπνπξγό Παηδείαο, ηε Γεληθή Γηεπζύληξηα θαη ηνπο ιεηηνπξγνύο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία πνπ είραλ κε 

ηελ Δπηηξνπή, ηελ έγθαηξε εηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ θαη ησλ 

εθζέζεσλ ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ επηηξνπώλ, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο ζπλεληεύμεηο γηα πξναγσγέο 

θαη γεληθά γηα θάζε βνήζεηα πνπ πξνζέθεξαλ ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ έγθαηξε 

ζηειέρσζε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. 

 

Τνλ Υπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θαη ην Γεληθό Γηεπζπληή ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ, γηα ηελ θαηαλόεζε πνπ επέδεημαλ ζε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηώπηδε ε Δπηηξνπή θαη ηελ άκεζε πξνώζεζε ησλ δηαδηθαζηώλ γηα 

επίιπζή ηνπο. 

 

Τν Γεληθό Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπο ιεηηνπξγνύο ηεο Ννκηθήο 

Υπεξεζίαο, γηα ηελ πάληνηε πξόζπκε αληαπόθξηζή ηνπο θαη ηελ πνιύηηκε 

λνκηθή θαζνδήγεζε πνπ πξνζέθεξαλ γηα αληηκεηώπηζε ησλ ζεκάησλ λνκηθήο 

θύζεσο πνπ πξνέθππηαλ. 

 

Τελ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο, γηα ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο ηεο 

πξνο ηελ Δπηηξνπή. 

 

Τν Γηεπζπληή θαη ην πξνζσπηθό ηνπ Τκήκαηνο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Πξνζσπηθνύ, γηα ηελ θαηαλόεζε πνπ επέδεημαλ θαη ηε βνήζεηα πνπ 

πξνζέθεξαλ ζε ζέκαηα ζηειέρσζεο ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Ηδηαίηεξεο θαη εηιηθξηλείο επραξηζηίεο επηζπκώ λα εθθξάζσ πξνο: 

 

Τνπο αγαπεηνύο ζπλαδέιθνπο θαη ζπλεξγάηεο κνπ, Μέιε ηεο Δπηηξνπήο, γηα 

ηελ αθνζίσζε πνπ επέδεημαλ ζηελ επηηέιεζε ηνπ πνιπδηάζηαηνπ θαη 

δύζθνινπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο, θαζώο θαη γηα ηε γόληκε θαη θαξπνθόξα 

ζπλεξγαζία καο. Δθθξάδσ, επίζεο, πξνο απηνύο ηηο ηδηαίηεξέο κνπ επραξηζηίεο 

γηα ηελ αλεπεξέαζηε θξίζε ηνπο, ηελ από κέξνπο ηνπο επαγγεικαηηθή 

πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ θαη ηελ πνιύηηκε ζπκβνιή ηνπο ζηελ επηηπρή 

δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ ηεο Δπηηξνπήο, κε γλώκνλα πάληνηε ηελ 

εδξαίσζε ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο. 

 

Τε Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ Αλώηεξν Γηνηθεηηθό Λεηηνπξγό, ηνπο 

Γηνηθεηηθνύο Λεηηνπξγνύο, ηελ Πξώηε Γξακκαηεηαθό Λεηηνπξγό, ηελ Ηδηαηηέξα 

Γξακκαηέα κνπ θαη γεληθά όιν ην πξνζσπηθό ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο, γηα 

ηελ αμηόινγε πξνζθνξά ηνπο, θαζώο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ  
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ηνπο κε εξγαηηθόηεηα θαη ππεπζπλόηεηα, αιιά θαη πλεύκα νκαδηθόηεηαο θαη 

ζπλεξγαζίαο, παξά ηνλ απμεκέλν όγθν εξγαζίαο πνπ είρε λα επηηειέζεη ε 

Δπηηξνπή θαηά ην ππό αλαζθόπεζε έηνο. 

 

 

 

 

 
 Δρ Αναζηάζιος Κοσζάλης 

 Πρόεδρος 

 

 

Λεσκωζία, Μάρηιος 2007 



 

Μ Ε Ρ Ο    Α 

 

 

 

ΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 ΚΑΙ Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ 

Σηο Μέπορ Α ηηρ έκθεζηρ πεπιγπάθονηαι οι απμοδιόηηηερ ηος 

Γπαθείος ηηρ Επιηποπήρ, η ζηελέσωζή ηος και η πποζπάθεια για 

ηην πεπαιηέπω ανάπηςξή ηος.  Ειδικόηεπα, γίνεηαι αναθοπά ζηα 

παπακάηω θέμαηα: 
 

 Νομική ςπόζηαζη και απμοδιόηηηερ ηηρ Επιηποπήρ 
 Σύνθεζη ηηρ Επιηποπήρ 
 Σςνεδπίερ ηηρ Επιηποπήρ 
 Οπγανωηικόρ σάπηηρ 
 Ανάπηςξη ηος Γπαθείος 
 Λειηοςπγία ηος Γπαθείος 
 Υπηπεζία Μησανογπάθηζηρ 
 Ο πληθςζμόρ ηων εκπαιδεςηικών λειηοςπγών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 

 

ΣΟ  ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΗ  ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

ΚΑΙ Η  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ 

 

 

1.  Νομική ςπόζηαζη και απμοδιόηηηερ ηηρ Δπιηποπήρ 

 

Ζ λνκηθή ππφζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο θαηνρπξψλεηαη 

απφ ηνπο πεξί ηεο Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νφκνπο ηνπ 1969 έσο 

2006.  Σχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, ε Δπηηξνπή απνηειεί εληαίν, ζπιινγηθφ 

φξγαλν απνθάζεσλ, κε θαηνρπξσκέλε αλεμαξηεζία.  Ζ Δπηηξνπή δηνξίδεηαη 

απφ ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην θαη ε ζεηεία ηεο είλαη εμαεηήο.   

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη απφ ην άξζξν 5, παξάγξ.1, ηεο 

λνκνζεζίαο.  Σην ελ ιφγσ άξζξν νξίδεηαη φηη «αποηελεί απμοδιόηηηα ηηρ 

Επιηποπήρ ο διοπιζμόρ, ηοποθέηηζη μεηά από αςηόν, επικύπωζη διοπιζμού, 

καηάηαξη, μονιμοποίηζη, πποαγωγή, μεηάθεζη, απόζπαζη, παπασώπηζη 

ςπηπεζιών και αθςπηπέηηζη εκπαιδεςηικών λειηοςπγών και η επ’ αςηών 

άζκηζη πειθαπσικού ελέγσος, πεπιλαμβανομένηρ ηηρ απολύζεωρ ή ηηρ 

απαλλαγήρ από ηα καθήκονηά ηοςρ».  Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο, ζε 

θαζέλα απφ ηνπο ελ ιφγσ ηνκείο, γηα ην έηνο 2006, αλαιχεηαη ζην Μέξνο Β θαη 

Μέξνο Γ ηεο έθζεζεο. 

 

2.  Σύνθεζη ηηρ Δπιηποπήρ 
 

Ζ Δπηηξνπή, κε ηελ παξνχζα ζχλζεζε ηεο, δηάγεη ην ηξίην έηνο ησλ εξγαζηψλ 

ηεο. Ο δηνξηζκφο ηεο έγηλε ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 2004, κε ηελ ππ΄ αξηζκφ 61.086 

απφθαζε ηνπ Υπνπξγηθνχ Σπκβνπιίνπ. Τελ Δπηηξνπή απνηεινχλ νη 

Αλαζηάζηνο Κνπδάιεο (Πξφεδξνο) θαη Σνχια Εαβνχ, Μαξία Θξαζπβνχινπ-

Φακπνπξή, Γηψξγνο Μαπξνθνξδάηνο θαη Νίθνο Οξθαλίδεο (Μέιε).    
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3.  Σςνεδπίερ ηηρ Δπιηποπήρ 
 

Καηά ηελ ππφ αλαζθφπεζε πεξίνδν, ε Δπηηξνπή πξαγκαηνπνίεζε 166 

ζπλεδξίεο. Οη ζπλεδξίεο ηεο Δπηηξνπήο θαηά ην 2006 ήηαλ ζπρλέο θαη  απηέο 

θαηαλέκνληαη θαλνληθά ζε φινπο ηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ. Ο κέζνο φξνο 

ζπλεδξηψλ θαηά κήλα ήηαλ 14. 

 

Πέξα απφ ηηο πην πάλσ επίζεκεο ζπλεδξίεο, ε Δπηηξνπή αζρνιήζεθε κε ηελ 

πξνθαηαξθηηθή κειέηε ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηεο θαη είρε επαθέο κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο νξγαλψζεηο, κε αξκφδηνπο ιεηηνπξγνχο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη άιισλ θπβεξλεηηθψλ ηκεκάησλ, κε εθπξνζψπνπο 

ησλ ζπλδέζκσλ γνλέσλ, κε ζρνιηθέο εθνξείεο, θαζψο θαη κε εθπαηδεπηηθνχο 

γηα δηάθνξα ζέκαηά ηνπο. 

4.  Οπγανωηικόρ σάπηηρ 
 

Τν Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο ζηειερψλεηαη κε ελαιιάμηκν πξνζσπηθφ απφ ην 

Τκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ.  Δθηφο απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα 

Μέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαηά ην ππφ αλαζθφπεζε έηνο, ππεξεηνχζαλ 22 κφληκνη 

δεκφζηνη ππάιιεινη, 11 έθηαθηνη, 4 σξνκίζζηνη θαη 2 ζχδπγνη ειιαδηηψλ 

αμησκαηηθψλ. 

 

Καηά ην ππφ αλαζθφπεζε έηνο, εξγάζηεθαλ, επίζεο, ζην ηκήκα 

κεραλνγξάθεζεο ηνπ Γξαθείνπ πέληε εθπαηδεπηηθνί κε απφζπαζε.  Έξγν ηεο 

νκάδαο απηήο ήηαλ ε πιήξεο κεραλνγξάθεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γξαθείνπ 

ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Τν νξγαλφγξακκα ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο παξνπζηάδεηαη ζην  

γξάθεκα 1. 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ην νξγαλφγξακκα, ζην Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο 

ιεηηνπξγνχλ έμη ηνκείο, επηθεθαιήο ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη Γηνηθεηηθνί 

Λεηηνπξγνί: λνκηθά ζέκαηα, πίλαθεο δηνξηζηέσλ, δεκνηηθή/πξνδεκνηηθή/εηδηθή 

εθπαίδεπζε, κέζε γεληθή θαη ηερληθή εθπαίδεπζε, πξναγσγέο θαη 

αληηθαηαζηάζεηο, θσδηθνπνίεζε λνκνινγίαο/εηνηκαζία πξαθηηθψλ.  Με ηνπο ελ 

ιφγσ ηνκείο θαιχπηνληαη φιεο νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Ζ Δπηηξνπή δηεθδίθεζε θαη εμαζθάιηζε ηελ ηνπνζέηεζε ζην Γξαθείν ηεο κίαο 

Πξψηεο Γηνηθεηηθνχ Λεηηνπξγνχ, ζηελ νπνία αλαηέζεθαλ ηα θαζήθνληα ηνπ 

Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο, απφ ηηο 21.8.2006, εκεξνκελία ηνπνζέηεζήο ηεο. 

 

Ο γεληθφο πξντζηάκελνο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν 

εξγάδεηαη ζην Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο, είλαη ε Γξακκαηέαο.  Ο Πξφεδξνο, ε 

Γξακκαηέαο, ν Αλψηεξνο Γηνηθεηηθφο Λεηηνπξγφο, νη Γηνηθεηηθνί Λεηηνπξγνί θαη 

ε Πξψηε Γξακκαηεηαθφο Λεηηνπξγφο απνηεινχλ ηελ Δπηηειηθή Οκάδα ηνπ 

Γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο. 

 

5.  Ανάπηςξη ηος Γπαθείος 
 

Ζ αλάπηπμε ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο απνηειεί κφληκε πξνηεξαηφηεηα.  

Σηφρνο είλαη ε εχξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ, κέζα ζε 

πλεχκα ρξεζηήο δηνίθεζεο.  Γηα ην ζθνπφ απηφ, επηδηψθεηαη απφ ηε κηα ε 

αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζην Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο θαη απφ 

ηελ άιιε ν θαζνξηζκφο ζηφρσλ.  Τα δχν απηά ζέκαηα αλαιχνληαη πην θάησ. 

 

Ανάπτυξη του πποσωπικού 

 

Καηά ην ππφ αλαζθφπεζε έηνο, ν ζηφρνο απηφο πξνσζήζεθε κε ηξεηο 

δξαζηεξηφηεηεο.  Πξψην, ζπλερίζηεθαλ νη γεληθέο ζπζθέςεηο φισλ ησλ κειψλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ.  Καη’ απηέο 

αλαιχζεθαλ (α) ζέκαηα πνιηηηθήο ηνπ Γξαθείνπ, (β) ε θνπιηνχξα πνπ πξέπεη 

λα επηθξαηήζεη ζην Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο θαη (γ) ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ 

εξγαζία, κε έκθαζε ζηελ αιιεινζηήξημε ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Γξαθείνπ θαη ζηελ επηθνηλσλία κε ην επξχηεξν πεξηβάιινλ.  Γεχηεξν, δφζεθε ε 

επθαηξία ζε κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο (Πξψηε 

Γηνηθεηηθφο Λεηηνπξγφο, έλαο απνζπαζκέλνο εθπαηδεπηηθφο, Λνγηζηηθφο 

Λεηηνπξγφο, δχν Βνεζνί Γξακκαηεηαθνί Λεηηνπξγνί) λα παξαθνινπζήζνπλ 

ζεκηλάξηα ή πξνγξάκκαηα, ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ζηε Γεκφζηα 

Υπεξεζία. Τα πξνγξάκκαηα απηά ήηαλ ηα πην θάησ: 
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 Σεκηλάξην «Γηαρείξηζε ηεο Αιιαγήο ζηε Γεκφζηα Γηνίθεζε», πνπ 

νξγάλσζε ην Δπξσπατθφ Ηλζηηηνχην Γεκφζηαο Γηνίθεζεο 

 

 Σεκηλάξην «Ζ Πξφθιεζε ηεο Αιιαγήο – Γεκηνπξγηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία ζε Οξγαληζκνχο», πνπ νξγάλσζε ην Υπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ, κε ηηο εηαηξείεο PricewaterhouseCoopers θαη Performa 

Consulting Ltd 

 

 Δξγαζηήξη Απνηχπσζεο ηεο Υθηζηάκελεο Καηάζηαζεο ηεο 

Παξαγσγηθφηεηαο ζηελ Κχπξν, πνπ νξγάλσζε ην Κέληξν 

Παξαγσγηθφηεηαο 

 

 Πξφγξακκα Δηζαγσγηθήο Καηάξηηζεο Νενεηζεξρνκέλσλ ζηε Γεκφζηα 

Υπεξεζία, πνπ νξγάλσζε ε Κππξηαθή Αθαδεκία Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. 

 

Δπίζεο, φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζε 

δηάιεμε πνπ παξνπζίαζε ν Γηνηθεηήο ηεο Πνιηηηθήο Άκπλαο, κε ζέκα 

«Αληηκεηψπηζε Σεηζκνχ». 

 

Αναπτυξιακοί στόχοι του Γπαυείου 
 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2006 δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα παξαθάησ: 

 

 Οινθιήξσζε ηεο κεραλνγξάθεζεο ηεο δεκφζηαο εθπαηδεπηηθήο 

ππεξεζίαο 

 Γηελέξγεηα ησλ ηαθηηθψλ κεηαζέζεσλ φπσο πξνλνείηαη απφ ηε λνκνζεζία 

θαη νινθιήξσζε ηεο ζηειέρσζεο κε έθηαθηεο κεηαζέζεηο, ην ηαρχηεξν 

δπλαηφ 

 Πιήξσζε ησλ ζέζεσλ πνπ θελψζεθαλ ή δεκηνπξγήζεθαλ κέρξη 31.8.2006 

 Δκπινπηηζκφο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ 

 Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζην Γξαθείν ηεο 

Δπηηξνπήο  

 Αζθάιεηα ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δπηηξνπήο. 

 

6.  Λειηοςπγία ηος Γπαθείος 
 

Γλψκνλαο ησλ εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζην έξγν ηεο θνξείο, ε πηζηή ηήξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

λνκνζεζίαο θαη ε άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο κέζα ζε πλεχκα ρξεζηήο 

δηνίθεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο επαγγεικαηηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  Οη ελ ιφγσ αξρέο απνηεινχλ ην εζηκηθφ πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν θηλείηαη ε Δπηηξνπή. 

 

Δλδπλάκσζε ηεο πην πάλσ ζέζεο παξακέλεη ε δηαθήξπμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο πεξί ρξεζηήο δηνίθεζεο.  Ζ Δπηηξνπή επαλαδηαηππψλεη ηελ 
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ακεηάζεηε απφθαζή ηεο λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα γηα αλαβάζκηζε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο, λα κελ επηηξέςεη παξεκβάζεηο ζην έξγν ηεο θαη λα εθηειέζεη ηα 

θαζήθνληά ηεο αμηνθξαηηθά, γηαηί πηζηεχεη φηη ε ηζνλνκία θαη ε αμηνθξαηηθή 

κεηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ απνηειεί χςηζηε ππεξεζία πξνο 

ηνπο ηδίνπο θαη πξνο ηελ θνηλσλία. 

 

7.  Μονάδα Μησανογπάθηζηρ  
 

Τν έξγν ην νπνίν επηηειεί ε Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο είλαη 

πνιπδηάζηαην, ζχλζεην θαη ζεκαληηθφ.  Αθνξά ηνπο δηνξηζκνχο θαη 

ηνπνζεηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο κνληκνπνηήζεηο, ηηο πξναγσγέο, ηηο 

κεηαζέζεηο, ηηο απνζπάζεηο, ηηο αληηθαηαζηάζεηο, ηηο αθππεξεηήζεηο θαη ηελ 

άζθεζε πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ επί ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  Καηά ην 2006, νη ηνκείο 

εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο αθνξνχζαλ πεξίπνπ 12000 εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ππεξεηνχζαλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα δεκφζηα εθπαίδεπζε ηεο 

Κχπξνπ θαη άιιεο 22000 ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ βξίζθνληαλ ζηνπο 

θαηαιφγνπο δηνξηζηέσλ, δειαδή ζπλνιηθά πεξίπνπ 36000 άηνκα. 

 

Ζ Δπηηξνπή θαιείηαη θάζε ρξφλν λα δηεθπεξαηψζεη ρηιηάδεο ππνζέζεηο, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πνπ αλαθέξζεθαλ πην 

πάλσ.  Σεκεηψλνπκε φηη ηα ρξνληθά πιαίζηα νινθιήξσζεο ησλ επί κέξνπο 

δηαδηθαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλα εθ ησλ πξνηέξσλ.  Τν 

πξνζσπηθφ ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο εξγάδεηαη κε επζπλεηδεζία θαη 

πνιιέο θνξέο κε απηαπάξλεζε, ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη κε 

επηηπρία ζην έξγν ηνπ, κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα ζηελά ρξνληθά πιαίζηα. 

 

Ζ έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο, κέζα ζηα 

θαζνξηζκέλα ζηελά ρξνλνδηαγξάκκαηα, ζα ήηαλ αδχλαηε ρσξίο ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερληθψλ κέζσλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ηερλνινγίεο 

ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ πξνεγκέλσλ επηθνηλσληψλ.  Γηα ην ιφγν απηφ ε 

Δπηηξνπή, χζηεξα απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηεο, ην Ννέκβξην ηνπ 

2004, εθπφλεζε έλα θηιφδνμν ζηξαηεγηθφ ζρέδην πνπ είρε σο ζηφρν ηελ 

νινθιήξσζε ηεο κεραλνγξάθεζεο ηεο Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο.  

Τελ φιε πξνζπάζεηα αλέιαβε λα πινπνηήζεη ε Μνλάδα Μεραλνγξάθεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο, ε νπνία απνηειείηαη απφ πέληε απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη κία ιεηηνπξγφ ηνπ Τκήκαηνο Υπεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο, ε νπνία είλαη 

κεξηθψο απνζπαζκέλε ζην Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο. 

Ύζηεξα απφ ζπλερείο, επίκνλεο θαη επίπνλεο πξνζπάζεηεο θαη πάξα πνιχ 

ζθιεξή δνπιεηά, ε νκάδα κεραλνγξάθεζεο  θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη έλα 

νινθιεξσκέλν ζχζηεκα κεραλνγξάθεζεο ηεο Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο 

Υπεξεζίαο, ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο άμνλεο.  Οη άμνλεο απηνί είλαη ην 

Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα Δθπαίδεπζεο, ε Ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο, ε 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (e-government) θαη ε Γηαζχλδεζε Αξρείσλ 

Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο – Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ.  

Αθνινπζεί πεξηγξαθή ηνπ θαζελφο άμνλα. 
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Πληποθοπιακό Σύζηημα Δκπαίδεςζηρ 
 

Πεξηιακβάλεη ηε κεραλνγξάθεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ βαζηθψλ αξρείσλ θαη 

δηεξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο, φπσο ζεκεηψλνληαη πην θάησ: 
 

 Καηαρψξεζε αηνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ελ ππεξεζία εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 
ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

 Καηαρψξεζε ππεξεζίαο θαη ππνινγηζκφο κηζζνδνζίαο 
 

 Γηαρείξηζε ησλ κνλάδσλ κεηάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
 

 Γηαρείξηζε ησλ κεηαζέζεσλ 
 

 Γηαρείξηζε ησλ αληηθαηαζηάζεσλ 
 

 Γηαρείξηζε ζηαηηζηηθψλ πηλάθσλ. 

 

Ιζηοζελίδα ηηρ Δπιηποπήρ 
 
Βειηηψζεθε ζεκαληηθά ε πξνο ηα έμσ εηθφλα ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ πνηνηηθή 
αλαβάζκηζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 
www.eey.gov.cy.  Ζ ηζηνζειίδα πξνζθέξεη πνιχ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 
ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζε ζρέζε κε πξνεγνπκέλσο, φπσο: 

 

 Μνλάδεο κεηάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
 

 Πίλαθεο δηνξηζηέσλ 
 

 Σρέδηα ππεξεζίαο εθπαηδεπηηθψλ 
 

 Απνδεθηά ηεθκήξηα γηα γλψζε μέλσλ γισζζψλ 
 

 Ζιεθηξνληθά έληππα αηηήζεσλ 
 

 Σηαηηζηηθά ζηνηρεία 
 

 Αλαθνηλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Ηλεκηπονική Γιακςβέπνηζη (e-government) 
 

Μεηά ην 2000, νη θπβεξλήζεηο ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ην δηαδίθηπν πνπ είρε ήδε 

επηθξαηήζεη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί κε αλάινγν 

ηξφπν θαη απφ ην θξάηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ 

http://www.eey.gov.cy/
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επηρεηξήζεσλ.  Σην πιαίζην απηφ, άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη έλα λέν κνληέιν 

δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ νλνκάζηεθε ηλεκηπονική διακςβέπνηζη.  Αξρηθά, 

απηφο ν φξνο ζπλδέζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπ θνηλνχ κε ην θξάηνο.  Γηα παξάδεηγκα, έλαο πνιίηεο ζα 

κπνξνχζε λα ππνβάιεη ηε θνξνινγηθή ηνπ δήισζε, απεπζείαο, απφ ην ζπίηη 

ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ ππνινγηζηή.  Σηε ζπλέρεηα 

δηαπηζηψζεθε φηη ην δηαδίθηπν ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.  

Πνιινί άξρηζαλ λα νκηινχλ γηα ηελ αλαβίσζε ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο.  

Όπσο είλαη γλσζηφ, ζηελ αξραία Αζήλα αλαπηχρζεθε θαη άλζηζε ε άκεζε 

δεκνθξαηία, φπνπ νη πνιίηεο ζπγθεληξψλνληαλ ζηελ Αγνξά θαη 

ζπλαπνθάζηδαλ γηα ηα θνηλά.  Σήκεξα, θαηά αλάινγν ηξφπν, ζα κπνξνχζε λα 

δεκηνπξγεζεί κηα εηθνληθή «Αγνξά» ζην δηαδίθηπν, φπνπ νη πνιίηεο ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαβνπιεχνληαη κε ηε δηνίθεζή ηνπο ή θαη λα ςεθίδνπλ γηα 

ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

 

Βάζεη απηψλ, ε Δπξσπατθή Έλσζε γελίθεπζε ηηο λέεο ηδέεο θαη νξίδεη φηη: 

 

«Ηλεκηπονική διακςβέπνηζη είναι η σπήζη ηων ηεσνολογιών ηηρ 

πληποθοπικήρ και ηων ηηλεπικοινωνιών ζηη δημόζια διοίκηζη ζε 

ζςνδςαζμό με οπγανωηικέρ αλλαγέρ και νέερ δεξιόηηηερ ηος 

πποζωπικού, με ζκοπό ηη βεληίωζη ηηρ εξςπηπέηηζηρ ηος κοινού, ηην 

ενδςνάμωζη ηηρ δημοκπαηίαρ και ηην ςποζηήπιξη ηων δημόζιων 

πολιηικών». 
 

Ζ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε δελ απνηειεί απηνζθνπφ.  Απνηειεί εξγαιείν γηα 

ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε ηέζζεξηο ζηφρνπο: 

 

Πξψηνλ, ηελ αλάδεημε ελφο αλνηθηνχ θαη δηαθαλνχο δεκφζηνπ ηνκέα.  Οη 

δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν πξνζηηέο θαη ππφινγεο 

ζηνπο πνιίηεο. 

 

Γεχηεξνλ, ηε δεκηνπξγία κηαο απνδνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο θξαηηθήο 

κεραλήο, ε νπνία λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ππεξεζίεο πνηφηεηαο ζηνπο 

πνιίηεο, κε ηα ιηγφηεξα έμνδα θαη, εθεί φπνπ είλαη δπλαηφλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

ην θνηλφ λα επηζθέπηεηαη ηα θπβεξλεηηθά γξαθεία γηα λα εμππεξεηεζεί. 
 

Τξίηνλ, ηελ αλάπηπμε δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε 

φισλ.  Έλαο δεκφζηνο  ηνκέαο επηθεληξσκέλνο ζηνλ ρξήζηε δε ζα πξέπεη λα 

απνθιείζεη θαλέλα απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεη 

μερσξηζηά θάζε πνιίηε, παξέρνληαο εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο. 
 

Τέηαξηνλ, ηελ εμαζθάιηζε ελφο παξαγσγηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα, ηθαλνχ λα 

ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ ρξεκάησλ ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ. 
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Δλλνείηαη φηη, γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα ζρεδηάδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπο απφ ηε ζθνπηά ηνπ ρξήζηε.  Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε νη απαηηήζεηο, νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη πξνηηκήζεηο θάζε κεκνλσκέλεο 

θαηεγνξίαο ρξεζηψλ.  Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην φπσο, ζην ρεηξηζκφ 

ππνζέζεσλ ησλ πνιηηψλ, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία 

ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 
 

Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο ηεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε δεκφζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά πξνο ηελ 

Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηα αθφινπζα έληππα: 
 

 Αίηεζε γηα πξναγσγή 
 

 Αίηεζε γηα κεηάζεζε ή κε κεηάζεζε 
 

 Αίηεζε γηα δηνξηζκφ κε ζχκβαζε ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε 
 

 Αίηεζε γηα έθηαθην δηνξηζκφ ζηε κέζε γεληθή ή κέζε ηερληθή εθπαίδεπζε 
 

 Αίηεζε γηα πξφζιεςε ζε ζέζε αληηθαηαζηάηε 
 

 Γήισζε  ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα πξνυπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο  
                           

 Έλζηαζε πξνο ηελ  Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο. 

 

Δπίζεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά 

νπνηεζδήπνηε εξσηήζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, 

πνπ αθνξνχλ ηνπο δηνξηζκνχο ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, ηελ αλαγλψξηζε 

πξνζφλησλ, ηελ αλαγλψξηζε ππεξεζίαο ή πξνυπεξεζίαο, ηε κηζζνδνζία 

ηνπο θηι. 

 

Γιαζύνδεζη Απσείων Δπιηποπήρ Δκπαιδεςηικήρ Υπηπεζίαρ – 
Υποςπγείος Παιδείαρ και Πολιηιζμού 
 
«Γηαζχλδεζε» είλαη ε δπλαηφηεηα ζπζρέηηζεο δεδνκέλσλ δχν αξρείσλ, ηα 

νπνία δελ ηεξνχληαη απφ ηνλ ίδην ππεχζπλν επεμεξγαζίαο ή ηα νπνία 

ηεξνχληαη απφ ηνλ ίδην ππεχζπλν επεμεξγαζίαο αιιά ν ζθνπφο επεμεξγαζίαο 

είλαη δηαθνξεηηθφο. 

 

Κάζε δηαζχλδεζε πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα θαη, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα αξρεία 

πνπ ζα δηαζπλδεζνχλ πεξηέρνπλ επαίζζεηα δεδνκέλα ή πξφθεηηαη λα γίλεη 

ρξήζε εληαίνπ θσδηθνχ αξηζκνχ, ρξεηάδεηαη ε άδεηα ηεο Δπηηξφπνπ.  Ζ άδεηα 
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ρνξεγείηαη θαηφπηλ αθξφαζεο ησλ ππεχζπλσλ επεμεξγαζίαο θαη αθνχ 

αμηνινγεζνχλ ν ζθνπφο ηεο δηαζχλδεζεο θαη ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

απηή αθνξά, θαζψο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν ζεσξείηαη αλαγθαία. 

 

Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο θαη ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ ππέβαιαλ, ην 2005, απφ θνηλνχ αίηεζε πξνο ηελ Δπίηξνπν 

Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Φαξαθηήξα θαη εμαζθάιηζαλ άδεηα 

δηαζχλδεζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ηνπο αξρείσλ, ηα νπνία πεξηέρνπλ πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Σηφρνο ηεο δηαζχλδεζεο είλαη ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

αμηνινγήζεηο, ηηο πξναγσγέο, ηηο κεηαζέζεηο  ηηο ηνπνζεηήζεηο  θαη ηελ 

ππεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Απφ ηελ πινπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ νινθιεξσκέλνπ κεραλνγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

ηνπο ηέζζεξηο άμνλεο πνπ αλαιχζεθαλ πην πάλσ, πξνθχπηνπλ πνιιά νθέιε, 

ηα ζεκαληηθφηεξα απφ ηα νπνία είλαη: 
 

 Ζ θαζηέξσζε ελφο ζχγρξνλνπ πιαηζίνπ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο 

εθπαηδεπηηθψλ-Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο 
 

 Ζ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην θνηλφ 
 

 Ζ άκεζε, έγθπξε θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηε δηακνλή ηνπο εληφο ή εθηφο 

Κχπξνπ, γηα ηηο πξνθεξχμεηο ζέζεσλ πξναγσγήο, δηνξηζκνχ, 

αληηθαηάζηαζεο θηι 
 

 Ζ θαιιηέξγεηα θαη εκπέδσζε ηεο δηαθάλεηαο θαη αμηνθξαηίαο αλαθνξηθά κε 

ηηο δηαδηθαζίεο, ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο 
 

 Ζ επέθηαζε ηνπ σξαξίνπ εμππεξέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη γεληθά ηνπ 

θνηλνχ, πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ εξγαζίαο 
 

 Ζ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο δεκφζηαο εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο 
 

 Ζ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο 
 

 Ζ κείσζε ηεο ηαιαηπσξίαο ηνπ θνηλνχ θαη ε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ. 
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8.  Ο πληθςζμόρ ηων εκπαιδεςηικών λειηοςπγών 
 

Οη ηνκείο εξγαζηψλ ηεο Δπηηξνπήο ζρεηίδνληαη ζπλνιηθά κε 11877 

εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ ζηε δεκφζηα εθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ 

θαηά ην 2006.  Σηνλ πίλαθα 1Α θαίλνληαη ιεπηνκέξεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ (επνπηηθνχ, δηεπζπληηθνχ, δηδαθηηθνχ) ησλ δχν βαζηθψλ 

βαζκίδσλ, δεκνηηθήο/πξνδεκνηηθήο/εηδηθήο θαη κέζεο γεληθήο/ηερληθήο, ην 

νπνίν ππεξεηνχζε ζην ζχζηεκα θαηά ην Γεθέκβξην ηνπ 2006. 
 

Πίνακαρ 1Α 
 

Βαζηθέο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ, θαηά εθπαηδεπηηθή  
βαζκίδα, νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ ζην ζχζηεκα θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά  2006 – 2007 

(Γεθέκβξηνο 2006) 
  

Καηηγοπία πποζωπικού 

Δημοηική/ Μέζη 

Σύνολο 

Πποδημοηική/ (Γενική/Τεσνική) 

Ειδική   

Απιθμόρ 
αηόμων 

% 
ζςνόλος 

Απιθμόρ 
αηόμων 

% 
ζςνόλος 

Απιθμόρ 
αηόμων 

% 
ζςνόλος 

Δποπηικό πποζωπικό 
Υποςπγείος 46 0,39 49 0,41 95 0,80 

Γιεςθςνηικό 
πποζωπικό ζσολείων 1041 8,76 1245 10,48 2286 19,25 

Μόνιμο διδακηικό 
πποζωπικό 3214 27,06 4117 34,66 7331 61,72 

Σςμβαζιούσοι ή 
έκηακηοι εκπαιδεςηικοί 949 7,99 1216 10,24 2165 18,23 

Σύνολο 5250 44,20 6627 55,80 11877 100,00 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 1Α, πνζνζηφ 19,25% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
ιεηηνπξγψλ είραλ δηεπζπληηθή ζέζε (δηεπζπληέο, βνεζνί δηεπζπληέο Α΄, βνεζνί 

δηεπζπληέο) ζηε δεκνηηθή θαη κέζε εθπαίδεπζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αλαινγία 
δηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ θαη απιψλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ είλαη πεξίπνπ 
1:5.  Όπσο, επίζεο, θαίλεηαη ζηνλ ίδην πίλαθα, ζπλνιηθά 95 άηνκα 
απνηεινχζαλ ην επνπηηθφ πξνζσπηθφ (πξψηνη ιεηηνπξγνί, αλψηεξνη 
ιεηηνπξγνί θαη επηζεσξεηέο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ). Οη ζπκβαζηνχρνη ή 
έθηαθηνη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ην 18,23% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
 
Αλαιπηηθά, ε θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαηά ζέζε θαη 
εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαηά ην έηνο 2006 θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1Β. 

 
 
 
 

                                                      

 Όπνπ δε γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά, ζα ζεσξνχκε φηη ν φξνο «δεκνηηθή εθπαίδεπζε» 
πεξηιακβάλεη ηε δεκνηηθή, πξνδεκνηηθή θαη εηδηθή εθπαίδεπζε. 
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Πίνακαρ 1Β 
 

Καηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ 
 θαηά ζέζε θαη εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2006 – 2007  

(Γεθέκβξηνο 2006) 
 

Θέζη  Δημοηική Πποδημοηική Ειδική Μέζη 

Γενική 

Μέζη 

Τεσνική 

Σύνολο 

Ππώηορ 

Λειηοςπγόρ 

Δκπαίδεςζηρ 
7 --- --- 10 1 18 

Δπιθεωπηηέρ 39 --- --- 33 5 77 
Γιεςθςνηέρ 310 38 --- 107 11 466 

Βοηθοί 

Γιεςθςνηέρ Α΄ --- --- --- 197 22 219 

Βοηθοί 

Γιεςθςνηέρ 628 65 --- 824 84 1601 

Γάζκαλοι / 
Καθηγηηέρ/ 

Δκπαιδεςηέρ 
2358 366 220 3308 250 

6502 

Μόνιμοι επί 

δοκιμαζία 224 32 14 488 71 829 

Σςμβαζιούσοι 579 191 179 785 17 1751 
Έκηακηοι --- --- --- 360 54 414 

Σύνολο 4145 692 413 6112 515 11877 

 

Σηνλ πίλαθα 2 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ θαη δηεπζπληηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη θχιν. 

 
Πίνακαρ 2 

 

Καηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ θαη δηεπζπληηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά  
εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη θχιν θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2006 – 2007  

(Γεθέκβξηνο 2006) 
 

Εκπαιδεςηική Φ  ύ  λ  ο 

Σύνολο βαθμίδα Άνηπερ Γςναίκερ 

  
Απιθμόρ 
αηόμων % βαθμίδαρ 

Απιθμόρ 
αηόμων 

% 
βαθμίδαρ 

Απιθμόρ 
αηόμων 

% 

  ζςνόλος 

Γημοηική/ 
Διδική 

930 20,61 3582 79,39 4512 38,30 

Πποδημοηική 1 0,14 691 99,86 692 5,87 

Μέζη Γενική 2282 37,60 3787 62,40 6069 51,51 

Μέζη 
Τεσνική 

417 81,93 92 18,07 509 4,32 

     Σύνολο 3630   8152   11782 100,00 
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Λεπηνκέξεηεο γηα ηηο ειηθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζα βξεη ν 

αλαγλψζηεο ζηα ζρεηηθά γξαθήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην Μέξνο Γ,  

Παξάξηεκα Β. 
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ΚΔΝΗ 



 

 

Μ Ε Ρ Ο Σ   Β 

 

 

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 
Σηο Μέρος Β ηης έκθεζης καηαγράθεηαι η προζπάθεια ηης 

Επιηροπής για έγκαιρη και ιζόηιμη ζηελέτωζη ηων ζτολείων. Η 

προζπάθεια ασηή αρτίζει με ηην προεηοιμαζία ηων πινάκων 

διοριζηέων εκπαιδεσηικών λειηοσργών καηά ειδικόηηηα, ζσνετίζεηαι 

με ηη διενέργεια προαγωγών και ολοκληρώνεηαι με ηις ηακηικές και 

έκηακηες μεηαθέζεις, όπως ορίζεηαι ζηη νομοθεζία.  Ειδικόηερη 

αναθορά γίνεηαι ζηα θέμαηα: 

 

 Διορισμοί 
 Προαγωγές 
 Μεταθέσεις 
 Αποσπάσεις  
 Αυσπηρετήσεις 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

Α.  ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Σηο σποκεθάλαιο ασηό γίνεηαι αναθορά ζηα ηρία βαζικά είδη διοριζμών 

ποσ διενεργεί η Επιηροπή και ζηην έκηαζή ηοσς, προκειμένοσ να καλσθθούν 

οι ανάγκες ηων ζτολείων, όπως ασηές ηεκμηριώνονηαι από ηην αρμόδια 

αρτή.  Πιο ειδικά, γίνεηαι αναθορά ζηα θέμαηα: 

 

 Πίνακες διοριζηέων 

 Προϋπηρεζιακή παιδαγωγική καηάρηιζη 

 Έκηαζη ηων διοριζμών 

 Μόνιμοι διοριζμοί 

 Διοριζμοί με ζύμβαζη 

 Έκηακηοι διοριζμοί 

 Διοριζμοί ζε θέζη ανηικαηαζηάηη 

 

 
 

1.  Πίνακες διοριζηέων 
 

Όινη νη δηνξηζκνί ζηε δεκόζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία δηελεξγνύληαη κε βάζε 

ηε ζεηξά ζηνλ νηθείν πίλαθα δηνξηζηέσλ.  Σηνπο αλαζεσξεκέλνπο πίλαθεο 

δηνξηζηέσλ ηνπ Ινπλίνπ ηνπ 2006, ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ 

αλεξρόηαλ ζε 22135 άηνκα.  Η θαηαλνκή ησλ ελ ιόγσ αηόκσλ, θαηά 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3.  
 

Πίνακας 3 
 

Καηαλνκή ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο αλαζεσξεκέλνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ηνπ 
Ινπλίνπ ηνπ 2006, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

 

Εκπαιδεσηική βαθμίδα Αριθμός Ποζοζηό % 

  Δημοηική/Προδημοηική/Ειδική Εκπαίδεσζη 2539 11,47 

  Μέζη Γενική Εκπαίδεσζη 14903 67,33 

  Μέζη Τετνική Εκπαίδεσζη 4693 21,20 

                                                       Σύνολο 22135 100 
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Σύκθσλα κε ην άξζξν 28Β(5) ησλ πεξί Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο 

Νόκσλ ηνπ 1969 έσο 2006, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2007, ε Δπηηξνπή πξνέβε ζε 

αλαζεώξεζε θαη ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ δηνξηζηέσλ, ιακβάλνληαο ππόςε 

θαη ηνπο ππνςεθίνπο νη νπνίνη, κε αίηεζή ηνπο, πνπ ππνβιήζεθε σο ηελ  

31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2006, απνηάζεθαλ γηα εγγξαθή ζ΄ απηνύο. 

 

Καηά ηελ πεξίνδν 1.1.2006–31.12.2006, ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά 4023 αηηήζεηο 

γηα εγγξαθή ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ.  Η θαηαλνκή ησλ ππνβιεζεηζώλ 

αηηήζεσλ θαίλεηαη ζπλνπηηθά ζην γξάθεκα 2. 
 

 

 

Γξάθεκα 2:  Αηηήζεηο γηα εγγξαθή ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ, πνπ 
  ππνβιήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1.1.2006 - 31.12.2006 

 

Η Δπηηξνπή εμέηαζε όιεο ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ θαηά ην ππό 

αλαζθόπεζε έηνο. Τν ζύλνιν ησλ αηηήζεσλ πνπ έγηλαλ δεθηέο γηα εγγξαθή 

ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ αλέξρεηαη ζε 3253 ή 80,9% ηνπ ζπλόινπ.  Ωο 

απνηέιεζκα, ην ζύλνιν ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ ζηνπο 

λένπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ, ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2007, αλέξρεηαη ζε 25022.  Η 

θαηαλνκή ησλ ελ ιόγσ αηόκσλ, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 4 θαη ε αλαιπηηθή θαηαλνκή θαηά εηδηθόηεηα θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο Α1, 

Α2 θαη Α3 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α.  Η θαηαλνκή ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ 

γηα ηε κέζε γεληθή θαη ηε κέζε ηερληθή εθπαίδεπζε θαηά εηδηθόηεηα, θαζώο θαη 

ν αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ πνπ έγηλαλ δεθηνί, θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο Α4 θαη 

Α5 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 
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Πίνακας 4 
 

Καηαλνκή ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο λένπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ηνπ Φεβξνπαξίνπ  
ηνπ 2007, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

 

Εκπαιδεσηική βαθμίδα Αριθμός Ποζοζηό % 

Δημοηική/Προδημοηική/Ειδική Εκπαίδεσζη     3253 13,00 

Μέζη Γενική Εκπαίδεσζη  16938 67,69 

Μέζη Τετνική Εκπαίδεσζη    4831 19,31 

Σύνολο 25022 100,0 

 
 

2.  Προϋπηρεζιακή παιδαγωγική καηάρηιζη 
 

Σύκθσλα κε ην Άξζξν 28Γ ησλ Πεξί Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο 

Νόκσλ, απαξαίηεην ζηνηρείν γηα δηνξηζκό ζηε κέζε γεληθή θαη ηερληθή 

εθπαίδεπζε είλαη, από ην Σεπηέκβξην ηνπ 2000, ε πξνζθόκηζε πηζηνπνηεηηθνύ 

από ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην όηη ν ππνςήθηνο έρεη παξαθνινπζήζεη 

επηηπρώο ζεηξά καζεκάησλ πξνϋπεξεζηαθήο παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο.   

Ωο γλσζηό, ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ απηνύ αλεζηάιε από ηε Βνπιή ησλ 

Αληηπξνζώπσλ κέρξη ηηο 15 Ινπιίνπ 1999 θαη αληηθαηαζηάζεθε κε 

ζπλεληεύμεηο, ηηο νπνίεο δηελεξγνύζε ε Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί ε θαηαιιειόηεηα ησλ ππνςεθίσλ γηα δηνξηζκό.  

Από ην Σεπηέκβξην 2001, αθόκα θαη γηα δηνξηζκό κε ζύκβαζε δηάξθεηαο πέξαλ 

ησλ έμη κελώλ, απαηηείηαη ε πξνζθόκηζε ηνπ πην πάλσ πηζηνπνηεηηθνύ. 

 

Τν Πξόγξακκα Πξνϋπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο ιεηηνύξγεζε γηα πξώηε θνξά ην 

1999.  Από ην 1999 κέρξη ην 2006 θιήζεθαλ ζπλνιηθά 3480 άηνκα, 

απνρώξεζαλ 526 θαη νινθιήξσζαλ κε επηηπρία ην πξόγξακκα 2473. Δθθξεκεί 

ε νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 2006-2007, ην νπνίν παξαθνινπζνύλ 288 

άηνκα.  

 
Η θαηαλνκή  όζσλ αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά γηα ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα,  
θαηά ηελ πεξίνδν 1999-2006, θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Α6 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 

 

3.  Έκηαζη ηων διοριζμών 
 

Καηά θαλόλα, νη δηνξηζκνί ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε παίξλνπλ ηξεηο κνξθέο. 

Απηέο είλαη: μόνιμοι επί δοκιμαζία διοριζμοί, διοριζμοί με ζύμβαζη θαη 

διοριζμοί ζε θέζη ανηικαηαζηάηη.  Όιεο νη κνξθέο δηνξηζκώλ δηελεξγνύληαη κε 

ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, ε νπνία πξνθύπηεη από ηνλ νηθείν πίλαθα δηνξηζηέσλ.   
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Οη δηνξηζκνί κε ζύκβαζε ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο.  Η πξώηε 

πεξηιακβάλεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ κπνξνύλ λα ηύρνπλ εηήζηαο ζύκβαζεο.  

Απηνί είλαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη 

από ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ ή από ηα Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί κέζεο εθπαίδεπζεο πνπ ζπκπιήξσζαλ επηηπρώο ην πξόγξακκα 

πξνϋπεξεζηαθήο θαηάξηηζεο θαη έρνπλ ζεηξά δηνξηζκνύ ζηνλ νηθείν πίλαθα 

δηνξηζηέσλ. Η δεύηεξε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθνύο κέζεο 

εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη θαινύληαη γηα δηνξηζκό κε βάζε ηε ζεηξά ηνπο ζηνλ 

νηθείν πίλαθα δηνξηζηέσλ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο 

ζηειέρσζεο.  Σηνπο ελ ιόγσ εθπαηδεπηηθνύο πξνζθέξεηαη δηνξηζκόο δηάξθεηαο 

κηθξόηεξεο ησλ έμη κελώλ.  Οη όξνη ππεξεζίαο γηα ηνπο δηνξηζκνύο κε 

ζύκβαζε θαζνξίδνληαη ζηελ ππ’ αξηζκό Υ.Π.123/70/Α θαη εκεξνκελία 

16.8.1994 εγθύθιην, ε νπνία εθδόζεθε από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ ζε ζπλελλόεζε κε ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ. Γηα ζθνπνύο 

δηαρσξηζκνύ θαη εύθνιεο αλαθνξάο, νη δύν θαηεγνξίεο δηνξηζκώλ κε ζύκβαζε 

πεξηγξάθνληαη ε κελ πξώηε σο «δηνξηζκνί κε ζύκβαζε» ε δε δεύηεξε σο 

«έθηαθηνη δηνξηζκνί». 

 

Καηά ην 2006 ε Δπηηξνπή πξνέβεθε ζπλνιηθά ζε 2524 δηνξηζκνύο, νη νπνίνη, 

θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη είδνο δηνξηζκνύ, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 5. 
 

Πίνακας 5 
 

Γηνξηζκνί ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη είδνο δηνξηζκνύ 
 

Εκπαιδεσηική 

βαθμίδα 

Ε ί δ ο ς   δ ι ο ρ ι ζ μ ο ύ 

Ολικό Μόνιμος Με ζύμβαζη Έκηακηος  

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

% 

 ζπλόινπ 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

% 

 ζπλόινπ 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

% 

ζπλόινπ 

Αξηζκόο 

αηόκσλ 

% 

ζπλόινπ 

Δημοηική/ 
Προδημοηική/ 

Ειδική 
108 4,28 949 37,60 -       - 1057 41,88 

Μέζη Γενική 205 8,12 785 31,10 360 14,26 1350 53,49 

Μέζη Tετνική 46 1,82 17 0,67 54 2,14 117 4,64 

      Σύνολο 359 14,22 1751 69,37 414 16,40 2524 100,0 

 

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθύπηεη όηη έγηλαλ ζπλνιηθά 359 κόληκνη επί 

δνθηκαζία δηνξηζκνί (πνζνζηό 14,22% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηνξηζκώλ).  

Φαίλεηαη, επίζεο, όηη νη δηνξηζκνί κε ζύκβαζε θαηά ην ππό αλαζθόπεζε έηνο 

αλήιζαλ ζε 1751 (πνζνζηό 69,37% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηνξηζκώλ).  Γηα λα 

θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ζηειέρσζεο ζηε κέζε εθπαίδεπζε, γεληθή θαη ηερληθή, 

ρξεηάζηεθε λα πξνζθεξζνύλ έθηαθηνη δηνξηζκνί ζε 414 άηνκα (πνζνζηό 

16,40% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηνξηζκώλ).  Οη ηξεηο κνξθέο δηνξηζκώλ αλαιύνληαη 

ιεπηνκεξέζηεξα ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνύλ. 
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4.  Μόνιμοι διοριζμοί 

 

Από ηνλ πίλαθα 5 πξνθύπηεη όηη θαηά ην ππό αλαζθόπεζε έηνο έγηλαλ 

ζπλνιηθά ζηηο ηξεηο βαζκίδεο 359 κόληκνη δηνξηζκνί (14,22% ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δηνξηζκώλ).  Σπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ελ ιόγσ δηνξηζκνύο θαίλνληαη ζην 

γξάθεκα 4. 

 

Μέζη Γενική 

205 (57%)

Μέζη Τετνική 

46 (13%)

Δημοηική 

108 (30%)

 
 

Γξάθεκα 4:  Μόληκνη δηνξηζκνί ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε, θαηά εθπαηδεπηηθή 
βαζκίδα, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2006-2007 

 

Οη δηνξηζκνί ζηε κέζε εθπαίδεπζε (γεληθή θαη ηερληθή) γίλνληαη θαηά 

εηδηθόηεηα.  Η θαηαλνκή ησλ κόληκσλ δηνξηζκώλ θαηά εηδηθόηεηα 

παξνπζηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο Α7 (κέζε γεληθή) θαη Α8 (κέζε ηερληθή) ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α. 

 
5.  Διοριζμοί με ζύμβαζη 

 
Από ηνλ πίλαθα 5 πξνθύπηεη, επίζεο, όηη θαηά ην ππό αλαζθόπεζε έηνο έγηλαλ 

ζπλνιηθά 1751 δηνξηζκνί κε ζύκβαζε (πνζνζηό 69,37% ηνπ ζπλόινπ ησλ 

δηνξηζκώλ). Με βάζε ηε ζρεηηθή πξόλνηα ηνπ άξζξνπ 28Γ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

λνκνζεζίαο, δηνξηζκνύ κε ζύκβαζε ζηε κέζε εθπαίδεπζε έηπραλ κόλν όζνη 

είραλ ηέηνην δηνξηζκό ζηηο 30.9.1999, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ έμη κελώλ θαη όζνη 

ζπκπιήξσζαλ επηηπρώο ην Πξόγξακκα Πξνϋπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο θαη είραλ 

ζεηξά δηνξηζκνύ ζηνλ νηθείν πίλαθα δηνξηζηέσλ.  Σπλνπηηθή εηθόλα ησλ 

δηνξηζκώλ κε ζύκβαζε ππάξρεη ζην γξάθεκα 5. 
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Γξάθεκα 5:   Γηνξηζκνί κε ζύκβαζε ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε, θαηά εθπαηδεπηηθή 
βαζκίδα, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2006-2007 

 

 

Δίλαη ζαθέο όηη πεξηζζόηεξνη δηνξηζκνί κε ζύκβαζε έγηλαλ ζηε δεκνηηθή 

εθπαίδεπζε, γηα ηελ νπνία ην πνζνζηό αλήιζε ζε 54%.  Απηό ζεκαίλεη όηη 

πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο δηνξηζκνύο κε ζύκβαζε έγηλαλ ζηε δεκνηηθή 

εθπαίδεπζε.  Όπσο ζα δνύκε παξαθάησ, ε Δπηηξνπή ππνρξεώζεθε λα 

πξνζθέξεη έθηαθην δηνξηζκό ζε αξθεηά άηνκα, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη 

αλάγθεο ζηειέρσζεο ησλ ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο. 

 

Σε αλαιπηηθή κνξθή νη ελ ιόγσ δηνξηζκνί ζηε κέζε γεληθή θαη ηερληθή 

εθπαίδεπζε θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο Α7 (κέζε γεληθή) θαη Α8 (κέζε ηερληθή) 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 

 

6. Έκηακηοι διοριζμοί 
 

Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ζηε κέζε γεληθή θαη ηερληθή 

εθπαίδεπζε, ε Δπηηξνπή πξνρώξεζε ζην δηνξηζκό 414 εθπαηδεπηηθώλ, 

δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, κε ην θαζεζηώο ηνπ έθηαθηνπ δηνξηζκνύ.  Σπλνπηηθή 

εηθόλα ησλ ελ ιόγσ δηνξηζκώλ θαηά βαζκίδα θαίλεηαη ζην  

γξάθεκα 6.  Σύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο, ε 

δηάξθεηα έθηαθηνπ δηνξηζκνύ όζσλ δελ θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθό επηηπρνύο 

παξαθνινύζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνϋπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο πξέπεη λα 

είλαη κηθξόηεξε ησλ έμη  κελώλ.  Γη΄ απηό ε πξώηε πεξίνδνο δηνξηζκνύ είρε 

εκεξνκελία ιήμεο ηελ 23ε Φεβξνπαξίνπ 2007 θαη ν δηνξηζκόο ήηαλ 

αλαλεώζηκνο γηα ην ππόινηπν ηνπ έηνπο. 

 
 

 

 

Δημοηική

 949 (54%)

Μέζη Τετνική 

17 (1%)

Μέζη Γενική 

785 (45%)
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Γξάθεκα 6:   Έθηαθηνη δηνξηζκνί ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε, θαηά εθπαηδεπηηθή 
βαζκίδα, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2006-2007 
 

 

Οη πεξηζζόηεξνη έθηαθηνη δηνξηζκνί έγηλαλ ζηε κέζε γεληθή εθπαίδεπζε 

(πνζνζηό 87%).  Απηό ζεκαίλεη όηη γηα θάζε έλα έθηαθην δηνξηζκό ζηε κέζε 

ηερληθή εθπαίδεπζε γίλνληαλ 9 ηέηνηνη δηνξηζκνί ζηε κέζε γεληθή εθπαίδεπζε. 

 

Σε αλαιπηηθή κνξθή, νη ελ ιόγσ δηνξηζκνί ζηε κέζε γεληθή θαη ηερληθή 

εθπαίδεπζε θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο Α7 (κέζε γεληθή) θαη Α8 (κέζε ηερληθή) 

ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 

 

7.  Διοριζμοί ζε θέζη ανηικαηαζηάηη 
 

Οη δηνξηζκνί ζε ζέζε αληηθαηαζηάηε έγηλαλ γηα αλαπιήξσζε εθπαηδεπηηθώλ, νη 

νπνίνη απνπζίαδαλ γηα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα (πέξαλ ησλ ηξηώλ εκεξώλ) 

κε άδεηα ινρείαο, αζζέλεηαο, θηι.  Οη αληηθαηαζηάζεηο γίλνληαη από θαηάινγν 

εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη ππνβάιινπλ αίηεζε γηα δηνξηζκό ζε ζέζε 

αληηθαηαζηάηε θαη νη νπνίνη ηνπνζεηνύληαη ζε ζεηξά, κε βάζε ηελ θαηάηαμε 

ηνπο ζηνλ νηθείν πίλαθα δηνξηζηέσλ.  Οη αληηθαηαζηάζεηο είλαη πξνβιεπηέο 

(π.ρ. άδεηα ινρείαο, πξνγξακκαηηδόκελε απνπζία) ή απξόβιεπηεο  

(π.ρ. αζζέλεηα). Οη αληηθαηαζηάζεηο ηνπ ππό αλαζθόπεζε έηνπο θαίλνληαη 

αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέζη Γενική 

360 (87%)

Μέζη Τετνική 

54 (13%)
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Πίνακας 6 
 

Αληηθαηαζηάζεηο θαηά είδνο αληηθαηάζηαζεο θαη εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

 

Από ηνλ πίλαθα 9 πξνθύπηεη όηη έγηλαλ ζπλνιηθά 3527 δηνξηζκνί ζε ζέζε 

αληηθαηαζηάηε.  Η θαηαλνκή ησλ ελ ιόγσ δηνξηζκώλ θαηά βαζκίδα έρεη σο 

αθνινύζσο: δεκνηηθή εθπαίδεπζε 2342 (πνζνζηό 66,4%), κέζε εθπαίδεπζε 

(γεληθή θαη ηερληθή) 1185 (πνζνζηό 33,6%).  Πξνθύπηεη, ινηπόλ, όηη 2 ζηηο 3 

αληηθαηαζηάζεηο γίλνληαη ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε.  Φαίλεηαη, επίζεο, όηη νη 

πεξηζζόηεξεο αληηθαηαζηάζεηο (πνζνζηό 74,74%) έγηλαλ γηα λα θαιύςνπλ 

άδεηα αζζέλεηαο.  Αθνινπζνύλ θαηά ζεηξά νη αληηθαηαζηάζεηο πνπ έγηλαλ γηα 

λα θαιύςνπλ άδεηα ινρείαο (πνζνζηό 15,31%) θαη απνπζία (πνζνζηό 8,08%).  

Η θαηαλνκή ησλ αληηθαηαζηάζεσλ ηνπ έηνπο θαηά θύιν θαίλεηαη ζηνλ  

πίλαθα 7. 

 

Πίνακας 7 
 

Αληηθαηαζηάζεηο θαηά θύιν θαη εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

 

 

Δίλαη ζαθέο όηη ζε ζέζε αληηθαηαζηάηε εξγάζηεθαλ πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο 

παξά άληξεο.  Τα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 80,83% θαη 19,17%.   

 

 

 

 

Λόγος 

ανηικαηάζηαζης 

Δημοηική Μέζη Σύνολο 

Σστνόηηηα % ζσνόλοσ Σστνόηηηα % ζσνόλοσ Σστνόηηηα % ζσνόλοσ 

  Αζθένεια 1784 76,17 852 71,90 2636 74,74 

  Λοτεία 348 14,86 192 16,20 540 15,31 

  Αποσζία 202 8,63 83 7,00 285 8,08 

  Άλλοι λόγοι 8 0,34 58 4,89 66 1,87 

       Σύνολο 2342 100,0 1185 100,0 3527 100,0 

Φύλο 

Δημοηική Μέζη Σύνολο 

Σστνόηηηα 
% 

ζσνόλοσ Σστνόηηηα 
% 

ζσνόλοσ Σστνόηηηα %ζσνόλοσ 

 Άνηρας 386 16,48 290 24,47 676 19,17 

Γσναίκα 1956 83,52 895 75,53 2851 80,83 

Σύνολο 2342 100,0 1010 100 3527 100 
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Ο πίλαθαο 8 παξνπζηάδεη ηηο αληηθαηαζηάζεηο θαηά επαξρία. 

 
Πίνακας 8 

 

Αληηθαηαζηάζεηο θαηά επαξρία θαη εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

 
 

Ο κεγαιύηεξνο αξηζκόο αληηθαηαζηάζεσλ έγηλε ζηηο επαξρίεο Λεπθσζίαο θαη 

Λεκεζνύ.  Τν ζπλνιηθό πνζνζηό αληηθαηαζηάζεσλ ζηηο δύν απηέο επαξρίεο 

ήηαλ 70,09%.  Δίλαη ινγηθό λα αλακέλεηαη πςειό πνζνζηό αληηθαηαζηάζεσλ 

ζηηο παξαπάλσ δύν επαξρίεο, αθνύ έρνπλ θαη ηνλ πεξηζζόηεξν πιεζπζκό 

εθπαηδεπηηθώλ. 

 

Γεγνλόο παξακέλεη όηη νη δηνξηζκνί ζε ζέζε αληηθαηαζηάηε πξνζιακβάλνπλ, ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα, κεγάιεο δηαζηάζεηο.  Σην γξάθεκα 7 εηθνλίδνληαη νη 

δηνξηζκνί ζε ζέζε αληηθαηαζηάηε ησλ ηειεπηαίσλ επηά εηώλ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 7:  Γηνξηζκνί ζε ζέζε αληηθαηαζηάηε θαηά ηελ νθηαεηία 1999-2006 

Επαρτία 

Δημοηική Μέζη Σύνολο 

Σστνόηηηα 
% 

ζσνόλοσ Σστνόηηηα 
% 

ζσνόλοσ Σστνόηηηα 
% 

ζσνόλοσ 

Λεσκωζία 1027 43,85 505 42,62 1532 43,44 

Λεμεζός 604 25,79 336 28,35 940 26,65 

Αμμότωζηος 109 4,65 47 3,97 156 4,42 

Λάρνακα 382 16,31 178 15,02 560 15,88 

Πάθος 220 9,39 119 10,04 339 9,61 

Σύνολο 2342 100 1010 100 3527 100 
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Τν γξάθεκα επηβεβαηώλεη ηελ απμεηηθή ηάζε ησλ δηνξηζκώλ ζε ζέζε 

αληηθαηαζηάηε.  Δλώ ην 1999 έγηλαλ 1879 ηέηνηνη δηνξηζκνί, θαηά ην ππό 

αλαζθόπεζε έηνο απηνί αλήιζαλ ζε 3527, ζεκεηώζεθε δειαδή αύμεζε 

87,3% ζε κηα νθηαεηία.  Σπγθξηηηθά κε ην 2005, νη αληηθαηαζηάζεηο ηνπ 

2006 παξνπζηάδνπλ αύμεζε θαηά 15,6%. 

 

 

 
Γξάθεκα 8:  Οηθνλνκηθό θόζηνο αληηθαηαζηάζεσλ θαηά ηελ 

                     νθηαεηία 1999-2006 
 

 

Δηδηθόηεξα, γηα ην 2006 ην θόζηνο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ θαηαλέκεηαη σο εμήο: 

 

 Γεκνηηθή εθπαίδεπζε 2,205,638 ιίξεο 

 Μέζε εθπαίδεπζε   1,212,371 ιίξεο 

 Τερληθή εθπαίδεπζε  10,461 ιίξεο 

 

Σε ζρέζε κε ην 2005, ην νηθνλνκηθό θόζηνο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ απμήζεθε 

ζπλνιηθά θαηά 929,601 ιίξεο ή 37,2%. 
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Προβλήμαηα καηά ηοσς διοριζμούς ζε θέζη ανηικαηαζηάηη 

 

Καηά ηνπο δηνξηζκνύο ζε ζέζε αληηθαηαζηάηε παξνπζηάδνληαη ηα αθόινπζα 

πξνβιήκαηα: 

 Τα ζρνιεία δεηνύλ από ηελ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο νη 

αληηθαηαζηάζεηο λα δηεθπεξαηώλνληαη ηελ ίδηα εκέξα, θαηά ηελ νπνία 

δίλνληαη ηα θελά, πξάγκα ην νπνίν γίλεηαη κε κεγάιε δπζθνιία, επεηδή 

πξέπεη λα αθνινπζεζεί πηζηά ε ζεηξά ηνπ θαηαιόγνπ δηνξηζηέσλ. Απηό 

ζεκαίλεη όηη απαηηείηαη λα εξσηεζνύλ όινη νη ελδηαθεξόκελνη, ζύκθσλα 

κε ηε ζεηξά ηνπο ζηνλ νηθείν πίλαθα δηνξηζηέσλ, κέρξη λα εμεπξεζεί 

εθείλνο ν ππνςήθηνο πνπ ζα απνδεθηεί ηε ζπγθεθξηκέλε 

αληηθαηάζηαζε πνπ ηνπ πξνηείλεηαη.  

 Παξόιν πνπ νη ππνςήθηνη γηα αληηθαηάζηαζε ζηηο αηηήζεηο ηνπο 

δειώλνπλ ελδηαθέξνλ γηα όιεο ηηο επαξρίεο, ζην ηέινο αξλνύληαη λα 

εξγαζηνύλ πέξα από ηελ επαξρία ηνπο.  

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη παξαηεξείηαη κηα απμεηηθή ηάζε γηα 

αληηθαηαζηάζεηο από ηελ αξρή ηεο εβδνκάδαο  (Γεπηέξα, Τξίηε) κέρξη 

ηελ Παξαζθεπή.  Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη ε Δπηηξνπή δε ζηέιιεη 

αληηθαηαζηάηεο γηα ηξεηο κέξεο, όηαλ ζην ζρνιείν πξνθύςεη 

αληηθαηάζηαζε γηα ηξεηο κέξεο, πνπ αξρίδεη ηελ Τεηάξηε, ηόηε δεηείηαη 

νπσζδήπνηε θαη ε επόκελε Γεπηέξα, κε ζηόρν νη κέξεο 

αληηθαηάζηαζεο λα γίλνπλ ηέζζεξηο. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα, νη 

εξγάζηκεο κέξεο γηα ηνλ αληηθαηαζηάηε λα γίλνληαη έμη, αθνύ ζα 

πιεξσζεί θαη ην Σαββαηνθπξίαθν, κε πεξαηηέξσ νηθνλνκηθέο 

επηπηώζεηο γηα ην θξάηνο.   

 Οη άδεηεο ινρείαο πνηέ δελ αξρίδνπλ ζηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία, 

επεηδή νη επεξεαδόκελεο δαζθάιεο ή θαζεγήηξηεο ζρεδόλ πάληνηε 

παξνπζηάδνπλ, πξηλ από ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα αξρίζεη ε 

πξνγξακκαηηδόκελε άδεηα ινρείαο, άδεηα αζζελείαο. 

 Παξόιν πνπ ε Δπηηξνπή πξνηξέπεη ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο λα ηελ 

ελεκεξώλνπλ ακέζσο κόιηο ιήμεη ν δηνξηζκόο ηνπο ζε ζέζε 

αληηθαηαζηάηε, ώζηε λα κπνξεί λα ηνπο πξνηείλεη θαη άιιε 

αληηθαηάζηαζε, αξθεηνί από απηνύο ακεινύλ λα ην πξάμνπλ. Απηό έρεη 

σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνύληαη παξεμεγήζεηο θαη θάπνηνη από ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο λα δηακαξηύξνληαη έληνλα, ζεσξώληαο όηη ζθόπηκα 

παξαθάκθζεθαλ ζε επόκελε αληηθαηάζηαζε. 

 Πνιιέο θνξέο νη αληηθαηαζηάηεο ηεξκαηίδνπλ κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία ηελ αληηθαηάζηαζε, πξηλ από ηελ θαλνληθή ιήμε ηεο, κε 

ηε δηθαηνινγία όηη απηή δελ ηνπο βνιεύεη, θαη ακεινύλ λα ελεκεξώζνπλ 

ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή. 

 Σε θάπνηεο εηδηθόηεηεο ζηε κέζε γεληθή θαη κέζε ηερληθή εθπαίδεπζε, 

όπσο  ζηελ Πιεξνθνξηθή/Δπηζηήκε ΗΥ, Τερλνινγία, Δκπνξηθά, 

Αγγιηθά, Ιηαιηθά θαη Ιζπαληθά, παξαηεξείηαη ζνβαξή έιιεηςε αηόκσλ 

πνπ επηζπκνύλ λα δηνξηζηνύλ ζε ζέζε αληηθαηαζηάηε. 
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 Λόγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ, πνιινί αηηεηέο γηα 

αληηθαηάζηαζε, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 

δαζθάισλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, ζπρλά απνξξίπηνπλ δηνξηζκό ζε 

ζέζε αληηθαηαζηάηε, επεηδή εξγάδνληαη ζε νινήκεξα ζρνιεία, ηα νπνία 

βξίζθνληαη θνληά ζηνλ ηόπν δηακνλήο ηνπο. 

  

Όια ηα πην πάλσ πξνβιήκαηα θαζηζηνύλ δύζθνιν ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο 

όζνλ αθνξά ηνπο δηνξηζκνύο ζε ζέζε αληηθαηαζηάηε θαη δελ ηεο 

επηηξέπνπλ πάληνηε λα αληαπνθξίλεηαη έγθαηξα ζηελ πιήξσζε ησλ θελώλ 

ζέζεσλ, πνπ δεκηνπξγνύληαη ιόγσ απνπζίαο εθπαηδεπηηθώλ, γηα 

δηάθνξνπο ιόγνπο, από ηα ζρνιεία ηνπο. 

 
 
 
 



 

 
 

Β.  ΠΡΟΑΓΩΓΕ 

 

Για να ολοκληρωθεί η ζηελέτωζη ηων ζτολείων είναι ανάγκη να 

διενεργηθούν προαγωγές.  Με ηις προαγωγές πληρώνονηαι οι θέζεις 

προαγωγής ποσ κενώνονηαι λόγω κανονικών και πρόωρων 

αθσπηρεηήζεων, καθώς και οι νέες θέζεις προαγωγής, ποσ δημιοσργούνηαι 

με ηον προϋπολογιζμό. Σηο σποκεθάλαιο ασηό γίνεηαι αναθορά ζηα 

θέμαηα: 
 

 Νομικό πλαίσιο των πποαγωγών 

 Πποαγωγέρ μετά από πποκήπςξη κενών θέσεων 

 

 

 

1.  Νομικό πλαίζιο ηων πποαγωγών 
 

Οη πξναγσγέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 35 θαη επόκελα ησλ πεξί Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νόκσλ 

ηνπ 1969 έσο 2006.  Βαζηθή δηάηαμε ηεο λνκνζεζίαο είλαη όηη, γηα ηελ 

πιήξσζε θάζε ζέζεο πξναγσγήο, θαηαξηίδεηαη Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, ε 

νπνία, κε βάζε ηα θξηηήξηα ηεο αμίαο, ησλ πξνζόλησλ θαη ηεο αξραηόηεηαο, 

εηνηκάδεη έθζεζε θαη ζπζηήλεη αξηζκό ππνςεθίσλ ηξηπιάζην ησλ θελώλ 

ζέζεσλ.  Γηα ηηο ζέζεηο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ, ν θαηάινγνο εηνηκάδεηαη 

από ηε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, κε βάζε αξηζκεηηθή απνηίκεζε ησλ ηξηώλ πην 

πάλσ θξηηεξίσλ. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε ζέζε ν θαηάινγνο θαηαξηίδεηαη θαη΄ 

αιθαβεηηθή ζεηξά. 

 

Καηά ην ππό αλαζθόπεζε έηνο, έγηλαλ πξναγσγέο κεηά από πξνθήξπμε ηεο 

πιήξσζεο θελώλ ζέζεσλ.  Λεπηνκεξήο αλαθνξά ζηηο ελ ιόγσ πξναγσγέο 

γίλεηαη πην θάησ. 
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2.  Πποαγωγέρ για πλήπωζη κενών θέζεων 
 

Γηελεξγήζεθαλ ζπλνιηθά 487 πξναγσγέο. Η θαηαλνκή ησλ πξναγσγώλ, θαηά 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 9. 
 

Πίνακαρ 9 
Σπλνπηηθή θαηάζηαζε ησλ πξναγσγώλ ηεο πεξηόδνπ 

1.1.2006 – 31.12.2006, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα/ππεξεζία 
 

Δκπαιδεςηική βαθμίδα/Υπηπεζία Απιθμόρ Ποζοζηό %  

Γημοηική /Πποδημοηική/Διδική  Δκπαίδεςζη 140    28,75 

Μέζη (Γενική και Τεσνική) Δκπαίδεςζη 347    71,25 

Ανώηεπη και Ανώηαηη Δκπαίδεςζη --           -- 

Παιδαγωγικό Ινζηιηούηο        --      -- 

Σύνολο 487 100 
 

 

Από ηνλ πην πάλσ πίλαθα πξνθύπηεη όηη δελ έγηλαλ  πξναγσγέο  πνπ 

αθνξνύζαλ ηελ αλώηεξε θαη αλώηαηε εθπαίδεπζε θαη ην Παηδαγσγηθό 

Ιλζηηηνύην.  Οη πξναγσγέο αθνξνύζαλ θπξίσο ηε δεκνηηθή θαη ηε κέζε 

εθπαίδεπζε, κε αληίζηνηρα πνζνζηά 28,75% θαη 71,25%.  Αλαιπηηθά, νη 

πξναγσγέο ηνπ έηνπο γηα ηηο δύν βαζκίδεο θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο Α9, Α10 

θαη Α11 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 

 

Σπγθξηηηθά κε εθείλεο ησλ ηξηώλ πξνεγνύκελσλ εηώλ, νη πξναγσγέο ηνπ ππό 

αλαζθόπεζε έηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 10.  Η παξνπζίαζε ησλ 

πξναγσγώλ γίλεηαη θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα/ππεξεζία. 

 
Πίνακαρ 10 

Σπγθξηηηθή θαηάζηαζε ησλ πξναγσγώλ ηεο πεξηόδνπ 2003-2006, 
θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα/ππεξεζία 

 

Δκπαιδεςηική βαθμίδα/Υπηπεζία 

Έ η ο ρ   π π ο α γ υ γ ή ρ 

2003 2004 2005 2006 

Αξ. % Αξ. % Αξ. % Αξ. % 

Γημοηική /Πποδημοηική/Διδική 
Δκπαίδεςζη 205 43,2 290 42,9 105 23,8 140 28,8 

Μέζη Δκπαίδεςζη 
(Γενική/Τεσνική) 264 55,6 384 56,8 333 75,3 347 71,2 

 Ανώηεπη/Ανώηαηη Δκπαίδεςζη 4 0,8 1 0,1 1 0,2 -- -- 

Παιδαγωγικό Ινζηιηούηο 2 0,4 1 0,1 3 0,7 -- -- 

Σύνολο 475 100 676 100 442 100 487 100 
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Σύκθσλα κε ηε λνκνζεζία (άξζξν 35Β(9)), νη πξναγσγέο δηελεξγνύληαη κεηά 

από πξνζσπηθή ζπλέληεπμε.  Με βάζε ην άξζξν 35Β(5), γηα θάζε θελή ζέζε 

θαιείηαη γηα ζπλέληεπμε ηξηπιάζηνο αξηζκόο ππνςεθίσλ. Γηα ην εκεξνινγηαθό 

έηνο 2006, έγηλαλ ζπλνιηθά 945 πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο. Με ηελ ηζνπέδσζε 

ησλ βαζκνινγηώλ, γηα ηελ νπνία έγηλε επαλεηιεκκέλα ιόγνο ζε πξνεγνύκελεο 

εηήζηεο εθζέζεηο, ε ζπλέληεπμε απέθηεζε ηδηαίηεξε βαξύηεηα. 
 

Μηα βαζύηεξε κειέηε ησλ πξναγσγώλ ηεο ππό κειέηε πεξηόδνπ, επηβεβαηώλεη 

παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ ζε πξνεγνύκελεο εηήζηεο εθζέζεηο θαη ηαπηόρξνλα 

θέξλεη ζηελ επηθάλεηα άιιεο ρξήζηκεο παξαηεξήζεηο.  Δζηηάδνπκε ηελ 

πξνζνρή ηνπ αλαγλώζηε ζηα παξαθάησ: πξναγσγέο θαη θύιν ησλ 

ππνςεθίσλ, ειηθία ησλ πξναρζέλησλ, πξναγσγέο θαη πξόζζεηα πξνζόληα, 

ρξνληθή πεξίνδνο πξναγσγώλ θαη αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ζηε ζπλέληεπμε. 

 

 

Πποαγυγέρ και θύλο ηυν ςποτηθίυν 

 

Αληηπξνζσπεύνληαη επαξθώο ηα δύν θύια ζηηο πξναγσγέο ηνπ 2006; Τα 

γξαθήκαηα 9 θαη 10 είλαη δηαθσηηζηηθά. 
 

 
 

Γξάθεκα 9:  Σύγθξηζε αλάκεζα ζηνπο άληξεο θαη γπλαίθεο πνπ πξνήρζεζαλ 
                  ην 2006 (δηεπζπληηθό πξνζσπηθό) 

 
 

 
 

Γξάθεκα 10: Σύγθξηζε αλάκεζα ζηνπο άληξεο θαη γπλαίθεο πνπ πξνήρζεζαλ 
                    ην 2006 (επνπηηθό πξνζσπηθό) 

 

Φαίλεηαη ακέζσο όηη θαηά ην 2006 πξνήρζεζαλ πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο παξά 

άληξεο. Τα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ην δηεπζπληηθό πξνζσπηθό ησλ ζρνιείσλ 
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είλαη 57,6% θαη 42,4%.  Ωζηόζν, γηα αθξηβέζηεξε κειέηε ηεο αλαινγίαο 

πξναγσγώλ κε βάζε ην θύιν, πξέπεη λα εμεηαζηνύλ θαη νη αληίζηνηρεο 

αλαινγίεο ζηνλ πιεζπζκό ησλ ππνςεθίσλ.  Απηό γίλεηαη ζηνλ πίλαθα 11. 
 

Πίνακαρ 11 
Πηζαλόηεηεο πξναγσγήο θαηά θύιν (δηεπζπληηθό πξνζσπηθό) 

Φύλο 
Απιθμόρ 

ςποτηθίυν 
Απιθμόρ 

πποασθένηυν 
Αναλογία 

ςποτηθίυν:πποασθένηυν 

Άνηπερ 332 197 1:7 

Γςναίκερ 502 268 1:9 

Σύνολο 834 465 1:8 

 

Ο πίλαθαο 11 παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Οη άληξεο είραλ κεγαιύηεξε 

πηζαλόηεηα πξναγσγήο ζην ππό αλαζθόπεζε έηνο ζε ζύγθξηζε κε ηηο 

γπλαίθεο.  Σπγθεθξηκέλα, ε πηζαλόηεηα πξναγσγήο γηα ηνπο άληξεο ήηαλ 1:7 

θαη ε αληίζηνηρε γηα ηηο γπλαίθεο ήηαλ 1:9.  Με απινύζηεξα ιόγηα, ζε θάζε 7 

άληξεο ππνςεθίνπο πξναγόηαλ έλαο, ελώ ζηελ πεξίπησζε ησλ γπλαηθώλ, 

πξναγόηαλ κηα ζε θάζε 9 γπλαίθεο ππνςήθηεο. 
 

Σύνολο μονάδυν, απόδοζη ζηη ζςνένηεςξη και ηλικία πποασθένηυν 

 

Δίλαη πνιύ ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε ην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ είραλ νη 

ππνςήθηνη γηα πξναγσγή, κε βάζε ηηο εθζέζεηο ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ 

επηηξνπώλ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, ηελ απόδνζή ηνπο ζηε 

ζπλέληεπμε ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο, θαζώο θαη ηελ ειηθία ησλ πξναρζέλησλ 

ζε ζέζε δηεπζπληηθνύ πξνζσπηθνύ. Οη ιεπηνκέξεηεο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 12. 
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Πίνακαρ 12 

Σύλνιν κνλάδσλ, απόδνζε ζηε ζπλέληεπμε θαη ειηθία πξναρζέλησλ  
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 Γημοηική Δκπαίδεςζη 

 Γιεςθςνηέρ  37 195,5 198,9 196,5 2 4 3,2 39 58 50 

 Βοηθοί Γ/νηέρ 82 201,3 205,4 202,6 0,5 4 2,8 36 54 40 

 Πποδημοηική Δκπαίδεςζη 

 Γιεςθςνηέρ 3 193,5 193,9 193,8 2 3,5 2,7 49 53 51 

 Βοηθοί Γ/νηέρ 11 212,9 217,1 214,4 2 4,5 3,8 44 55 51 

 Μέζη Γενική  Δκπαίδεςζη 

 Γιεςθςνηέρ  30 194,3 199,8 196,9 0,5 4 2,5 51 60 57 

 Βοηθοί Γ/νηέρ  Α'  91 187,3 202,2 196,3 0,5 5 2,8 47 60 56 

 Βοηθοί Γ/νηέρ 162 182,3 213 200,6 0,5 4,5 2,3 42 60 52 

 Μέζη Τεσνική  Δκπαίδεςζη 

 Γιεςθςνηέρ 3 197,3 201 199,6 3 4 3,5 55 57 56 

 Βοηθοί Γ/νηέρ  Α' 18 183 201 196,4 2 4 3,1 44 59 56 

 Βοηθοί Γ/νηέρ 28 177,8 215,1 196 1,5 4,5 3 37 59 51 

 

Ο πίλαθαο 12 παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη, από ηε κειέηε ηνπ, 

κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε ζηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο πξνάγνληαη ζε λεαξόηεξε 

ειηθία από όηη νη ζπλάδειθνί ηνπο ηεο κέζεο.  Απηό ηζρύεη ηόζν ζηελ 

πεξίπησζε ησλ βνεζώλ δηεπζπληώλ, όζν θαη ησλ δηεπζπληώλ ζρνιείσλ.  

Σπγθεθξηκέλα, ελώ νη πξναρζέληεο βνεζνί δηεπζπληέο ζρνιείσλ δεκνηηθήο 

εθπαίδεπζεο είραλ ειηθία θαηά κέζν όξν 40 ρξόληα, νη πξναρζέληεο βνεζνί 

δηεπζπληέο ζρνιείσλ κέζεο γεληθήο εθπαίδεπζεο είραλ ειηθία θαηά κέζν 

όξν 52 ρξόληα.  Δπίζεο, ελώ νη πξναρζέληεο δηεπζπληέο ζρνιείσλ 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο είραλ ειηθία θαηά κέζν όξν 50 ρξόληα, νη 

ζπλάδειθνί ηνπο ηεο κέζεο γεληθήο είραλ ειηθία θαηά κέζν όξν 57 ρξόληα.  
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Απηό ζεκαίλεη όηη νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ κέζεο γεληθήο εθπαίδεπζεο 

ζα ππεξεηήζνπλ ζηε ζέζε, θαηά κέζν όξν, κόλν ηξία ρξόληα.  Τα αξλεηηθά 

απηήο ηεο θαηάζηαζεο αλαιύζεθαλ ιεπηνκεξώο ζε πξνεγνύκελεο 

εθζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο θαη δελ ζπληξέρεη ιόγνο 

λα επαλαιεθζνύλ. 

 

 Υπάξρεη πάξα πνιύ κεγάιν ράζκα (10 ρξόληα) κεηαμύ ηνπ κέζνπ όξνπ 

ειηθίαο ησλ πξναρζέλησλ ζηε ζέζε βνεζνύ δηεπζπληή ζρνιείσλ δεκνηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ειηθίαο ησλ πξναρζέλησλ ζηε ζέζε 

δηεπζπληή.  Ο αληίζηνηρνο αξηζκόο γηα ηε κέζε γεληθή θαη ηερληθή 

εθπαίδεπζε είλαη 5 ρξόληα. 

 

 Η απόδνζε ζηε ζπλέληεπμε, ησλ ππνςήθησλ δηεπζπληώλ θαη βνεζώλ 

δηεπζπληώλ ζρνιείσλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, είλαη γεληθά θαιύηεξε από 

εθείλε ησλ αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο κέζεο γεληθήο εθπαίδεπζεο.   

 

Οη κέζνη όξνη ησλ κνλάδσλ ησλ ππνςεθίσλ, όπσο απηέο θαίλνληαη ζηνπο 

θαηαιόγνπο πνπ εηνίκαζαλ νη ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, ηεο απόδνζεο ζηε ζπλέληεπμε θαη ηεο ειηθίαο ησλ 

πξναρζέλησλ, θαηά ην 2006, βνεζώλ δηεπζπληώλ Α΄ θαη βνεζώλ δηεπζπληώλ 

ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο, θαηά εηδηθόηεηα, θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνπο 

πίλαθεο Α12,  θαη Α13 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 

 

Πποαγυγέρ και ππόζθεηα πποζόνηα 
 

Δίλαη, επίζεο, ελδηαθέξνλ λα εμεηάζνπκε πόζνη από ηνπο πξναρζέληεο 

δηεπζπληέο, βνεζνύο δηεπζπληέο Α΄ θαη βνεζνύο δηεπζπληέο είραλ πξνζόληα 

πέξαλ απηώλ πνπ απαηηνύληαη από ην νηθείν ζρέδην ππεξεζίαο.  Ο πίλαθαο 13 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνπζεο ιεπηνκέξεηεο γη’ απηό ην ζέκα. 
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Πίνακαρ 13 

Πξόζζεηα πξνζόληα ησλ πξναρζέλησλ ζε ζέζε 
δηεπζπληή, βνεζνύ δηεπζπληή Α΄ θαη βνεζνύ δηεπζπληή ζρνιείσλ 

 

Π π ο ζ ό ν 

Γημοηική Μέζη 

Σύνολο 
Ποζοζηό 

% 
Σπρλόηεηα 

% 
ζπλόινπ 

Σπρλόηεηα 
% 

ζπλόινπ 

Χωπίρ ππόζθεηα 
πποζόνηα 6 4,51 216 65,06 222 47,74 

Πηςσίο εξομοίωζηρ 91 68,42 2 0,60 93 20 

Γεύηεπο ππώηο πηςσίο 
ή πιζηοποιηηικό 
παπακολούθηζηρ 
μαθημάηων διάπκειαρ 
ενόρ έηοςρ 

7 5,26 29 8,74 36 7,74 

Μεηαπηςσιακό δίπλωμα 
ή πηςσίο διάπκειαρ 
ηοςλάσιζηον ενόρ έηοςρ 

-- -- 11 3,31 11 2,37 

Μεηαπηςσιακόρ ηίηλορ 
Μάζηεπ 27 20,30 62 18,68 89 19,14 

Γιδακηοπικόρ ηίηλορ 2 1,51 12 3,61 14 3,01 

Σύνολο 133 100 332 100 465 100 

 

Η εηθόλα πνπ πξνθύπηεη από ηνλ πίλαθα 13 δελ είλαη ηδηαίηεξα θνιαθεπηηθή γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.  Ο πίλαθαο δείρλεη όηη ην θίλεηξν γηα αλαβάζκηζε 

πξνζόλησλ θαη ζπκπιήξσζε ηεο βαζηθήο θαηάξηηζεο ππήξρε κόλν γηα ην 

32,26% ησλ πξναρζέλησλ θαηά ην 2006.  Δίλαη αμηνζεκείσην όηη πνζνζηό 

47,74 % από ηνπο πξναρζέληεο δελ είραλ θαλέλα πξόζζεην πξνζόλ πέξαλ 

ηεο αξρηθήο βαζηθήο θαηάξηηζεο.  Όπσο ακειεηέν είλαη θαη ην πνζνζηό 20% 

πνπ αλαθέξεηαη ζε εμνκνίσζε, αθνύ ην πξόγξακκα απηό είρε θαζαξά 

ζπλδηθαιηζηηθό ραξαθηήξα θαη έγηλε κε εηδηθό θαζεζηώο γηα λα ζπκπιεξώζεη 

ηε βαζηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεκνηηθήο.  Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, 

πξόζζεηα πξνζόληα είρε κόλν ην 32,26% ησλ ππνςεθίσλ, γηαηί απηνί 

επηδίσμαλ είηε νπζηαζηηθή κεηεθπαίδεπζε δηάξθεηαο ελόο έηνπο, είηε νπζηαζηηθά 

αθαδεκατθά πξνζόληα.  Οπζηαζηηθά πξνζόληα, ζπλεπώο, είρε πεξίπνπ έλαο 

ζηνπο ηξεηο πξναρζέληεο βνεζνύο δηεπζπληέο, βνεζνύο δηεπζπληέο Α΄ θαη 

δηεπζπληέο. Υπάξρεη όκσο ζρεηηθή βειηίσζε ηεο εηθόλαο ζε ζρέζε κε ηηο 

πξναγσγέο ηνπ 2005, όπνπ κόλν έλαο ζηνπο ηέζζεξηο πξναρζέληεο είραλ 

νπζηαζηηθά αθαδεκατθά πξνζόληα. 

 

Σεκεηώλνπκε, επίζεο, όηη νη πξναρζέληεο ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθνί 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθώλ πξνζόλησλ κάζηεξ ζε 

πςειόηεξν πνζνζηό από όηη νη ζπλάδειθνη ηνπο ηεο κέζεο  
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(20,3% πξνο 18,68%). Αληίζεηα, νη πξναρζέληεο εθπαηδεπηηθνί κέζεο είλαη 

θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ζε πςειόηεξν πνζνζηό από όηη νη 

ζπλάδειθνη ηνπο ηεο δεκνηηθήο (3,61% πξνο 1,51%). 

 

Χπονική πεπίοδορ ηυν πποαγυγών 

 

Δίλαη γλσζηό όηη, κε βάζε ηε λνκνζεζία, νη θελσζεζόκελεο ζέζεηο κπνξνύλ λα 

πξνθεξπρζνύλ ελλέα κήλεο πξηλ από ηελ αθππεξέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ιεηηνπξγώλ πνπ ηηο θαηέρνπλ.  Δίλαη, επίζεο, γλσζηό όηη αθππεξεηήζεηο 

γίλνληαη ζην ηέινο Γεθεκβξίνπ θαη ηέινο Απγνύζηνπ.  Οη πξναγσγέο ηνπ 2006 

δηελεξγήζεθαλ ρξνληθά όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 14. 

 
Πίνακαρ 14 

Φξνληθή πεξίνδνο δηελέξγεηαο ησλ πξναγσγώλ ηεο πεξηόδνπ 1.1.2006 – 31.12.2006 

Χπονική πεπίοδορ Απιθμόρ Ποζοζηό % 

Ιανοςάπιορ – Μάπηιορ 80  16,4 

Αππίλιορ – Ιούνιορ  318  65,3 

Ιούλιορ – Σεπηέμβπιορ 80 16,4 

Οκηώβπιορ – Γεκέμβπιορ 9    1,9 

Σύνολο 487   100 

 

Μεηά ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο 2005-2006, ν αείκλεζηνο Υπνπξγόο 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, Πεύθηνο Γεσξγηάδεο,  πηνζεηώληαο ηηο εηζεγήζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο θαη εθαξκόδνληαο πιήξσο ην άξζξν 12(6) ηνπ πεξί Σπληάμεσλ 

Νόκνπ (Ν.97(Ι)/97), απνθάζηζε λα επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίνη 

ζπκπιεξώλνπλ ηελ ειηθία ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, λα ζπλερίζνπλ λα ππεξεηνύλ κέρξη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο, δειαδή κέρξη ηελ 31ε Απγνύζηνπ. 

 

Έηζη, θαηά ην 2006, είρακε ηε δηελέξγεηα κόλν κηαο ζεηξάο πξναγσγώλ αληί 

δύν, όπσο ζπλέβαηλε ηα πξνεγνύκελα ρξόληα.  Η Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο 

Υπεξεζίαο πξνρώξεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2005 ζηελ πξνθήξπμε ηεο 

πιήξσζεο όισλ ησλ θελώλ ζέζεσλ πξναγσγήο, κε ηζρύ από  

1ε Σεπηεκβξίνπ 2006.  Με ηνλ ηξόπν απηό  ηέζεθε, επηηέινπο, ηέξκα ζηηο δύν 

ζεηξέο πξναγσγώλ, κηα δηαδηθαζία πνπ αδηθαηνιόγεηα ηαιαηπσξνύζε γηα 

ρξόληα ηελ Δπηηξνπή, ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ηα ζρνιεία ηνπ ηόπνπ. 

 
 

Αξιολόγηζη ηηρ απόδοζηρ ζηη ζςνένηεςξη 
 
 

Με βάζε ηε λνκνζεζία, γηα ηελ πξναγσγή ζε βνεζό δηεπζπληή, βνεζό 

δηεπζπληή Α΄ θαη δηεπζπληή ζρνιείνπ, πξνζηίζεληαη ζην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ, 

ην νπνίν πξνθύπηεη από ηελ αξηζκεηηθή απνηίκεζε ησλ ηξηώλ λόκηκσλ 
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θξηηεξίσλ, ηεο αμίαο, ησλ πξνζόλησλ θαη ηεο αξραηόηεηαο, νη κνλάδεο γηα ηελ 

απόδνζε ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε. Η απόδνζε ζηε 

ζπλέληεπμε απνηηκάηαη κε βάζε έμη θξηηήξηα, κε πξνθαζνξηζκέλε βαξύηεηα 

ζην θαζέλα, σο αθνινύζσο: 
 

 Κπιηήπια Βαπύηηηα 
   

- Δλεκέξσζε ζε παηδαγσγηθά θαη κεζνδνινγηθά ζέκαηα 1,0 

- Καηαλόεζε ηνπ ξόινπ θαη ησλ επζπλώλ ηεο ζέζεο 1,0 

- Κξηηηθή αλάιπζε δηνηθεηηθώλ θαη νξγαλσηηθώλ πξνβιεκάησλ 

ζρεηηθώλ κε ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζύλεο ηεο ζέζεο 

 

1,0 

- Απνηειεζκαηηθόηεηα επηθνηλσλίαο θαη επάξθεηα ηεθκεξίσζεο 

απόςεσλ θαη ζέζεσλ 

 

1,0 

- Πξνζσπηθόηεηα (άλεηε παξνπζία, πξνζαξκνζηηθόηεηα, επειημία) 0,5 

- Γισζζηθή επάξθεηα (ιεμηιόγην, ζύληαμε, νξζνθσλία, νξζνέπεηα) 0,5 
 

Η αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηε ζπλέληεπμε γίλεηαη κε 

θιίκαθα 0,5 - 5,0 κνλάδσλ, κε ηηο παξαθάησ δηαβαζκίζεηο: 

 

0,5 κνλάδα: Σρεδόλ κέηξηα απόδνζε 

1,0 κνλάδα: Μέηξηα απόδνζε 

1,5 κνλάδα: Σρεδόλ θαιή απόδνζε 

2,0 κνλάδεο: Καιή απόδνζε 

2,5 κνλάδεο: Σρεδόλ πνιύ θαιή απόδνζε 

3,0 κνλάδεο: Πνιύ θαιή απόδνζε 

3,5 κνλάδεο: Σρεδόλ πάξα πνιύ θαιή απόδνζε 

4,0 κνλάδεο: Πάξα πνιύ θαιή απόδνζε 

4,5 κνλάδεο: Σρεδόλ εμαηξεηηθή απόδνζε 

5,0 κνλάδεο: Δμαηξεηηθή απόδνζε 

 

Τα γξαθήκαηα 11 θαη 12 δείρλνπλ πώο αμηνιόγεζε ε Δπηηξνπή ηελ απόδνζε 

όζσλ πξνζήιζαλ ζηε ζπλέληεπμε γηα πξναγσγή ζε ζέζε δηεπζπληηθνύ 

πξνζσπηθνύ, γηα όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 
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Γξάθεκα 11: Αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ζηε ζπλέληεπμε όζσλ ππνςεθίσλ 
πξνζήιζαλ ζε ζπλέληεπμε γηα πξναγσγή ζε ζέζε δηεπζπληηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηε 

 δεκνηηθή/πξνδεκνηηθή/εηδηθή εθπαίδεπζε  
 
 

 

 
Γξάθεκα 12: Αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ζηε ζπλέληεπμε όζσλ ππνςεθίσλ 
πξνζήιζαλ ζε ζπλέληεπμε γηα πξναγσγή ζε ζέζε δηεπζπληηθνύ πξνζσπηθνύ  

γηα ηε κέζε εθπαίδεπζε 
 

Η δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο είλαη, ζε ζεκαληηθό βαζκό, ζηαζκηζκέλε κέζσ 

παξάιιεισλ εξσηήζεσλ θαη ηεο επηθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο ζε ηξεηο 

πεξηνρέο: ελεκέξσζε ζηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, θαηαλόεζε ησλ 

επζπλώλ θαη ησλ θαζεθόλησλ ηεο ζέζεο, θξηηηθή αλάιπζε πξνβιεκαηηθώλ 

θαηαζηάζεσλ.  Οη απαληήζεηο ηνπ ππνςεθίνπ ζηνπο ηξεηο απηνύο ηνκείο 

δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα αμηνιόγεζήο ηνπ θαη ζηα ελαπνκέλνληα ηξία θξηηήξηα: 

απνηειεζκαηηθόηεηα επηθνηλσλίαο, πξνζσπηθόηεηα, γισζζηθή επάξθεηα. 

Από ηα πην πάλσ γξαθήκαηα δηαπηζηώλνπκε όηη νη πεξηζζόηεξνη ππνςήθηνη 

αμηνινγήζεθαλ κε 2 κνλάδεο.   



 

 
 

Γ.  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 

 

Η ζηειέτωζε ηωλ ζτοιείωλ οιοθιερώλεηαη κε ηε δηελέργεηα 

ηαθηηθώλ θαη έθηαθηωλ κεηαζέζεωλ, κε βάζε τρολοδηάγρακκα ποσ 

θαζορίδεηαη ζηε λοκοζεζία.  Η έγθαηρε ζηειέτωζε ηωλ ζτοιείωλ 

δηαζθαιίδεη ηελ οκαιή ιεηηοσργία ηοσς θαη ηασηότρολα κεηώλεη ηο 

εθπαηδεσηηθό θαη άιιο θόζηος ποσ ζσλεπάγεηαη κηα ειιηπής ή 

θαζσζηερεκέλε ζηειέτωζε.  Η δηαδηθαζία ηες ζηειέτωζες εθηείλεηαη 

ζε δηάζηεκα πέληε κελώλ περίποσ θαη ζσλεπώς θαηαιακβάλεη έλα 

οσζηώδες κέρος ηοσ εργάζηκοσ τρόλοσ ηες Επηηροπής.  Η 

δραζηερηόηεηα ασηή ηες Επηηροπής αλαιύεηαη κε αλαθορά ζηα 

παραθάηω ζέκαηα: 

 

 Νομικό πλαίσιο και ρόλος των μεταθέσεων 

 Τακτικές μεταθέσεις 

 Έκτακτες μεταθέσεις 

 

 

 

1.  Νομικό πλαίζιο και ρόλος ηων μεηαθέζεων 
 

Οη κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ δηελεξγνύληαη κε θξηηήξην ην 

ζύλνιν ησλ κνλάδσλ κεηάζεζεο πνπ ζπγθέληξσζε θάζε εθπαηδεπηηθόο 

ιεηηνπξγόο, από ηελ θαηά θαηξνύο ππεξεζία ηνπ εληόο θαη εθηόο έδξαο. 

Ωο απνηέιεζκα, νη κεηαζέζεηο γίλνληαη κε κεηξήζηκα θξηηήξηα, γεγνλόο ην 

νπνίν από ηε κηα θάλεη πην ζύλζεην ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο ζην ζέκα απηό, 

αιιά από ηελ άιιε εκπεδώλεη ην αίζζεκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ γηα 

αμηνθξαηηθή θαη δίθαηε κεηαρείξηζε. 

 

Ο ππνινγηζκόο ησλ κνλάδσλ κεηάζεζεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο δεδεισκέλεο 

έδξαο.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππό αλαζθόπεζε έηνπο, ζπλερίζηεθε ν έιεγρνο 

ηεο έδξαο θαη ησλ κνλάδσλ κεηάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ, κε 

βάζε ηελ ππεύζπλε δήισζε πνπ ζπκπιήξσζαλ όινη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηε 

κειέηε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο θαθέινπ. Μέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 2006, 

κειεηήζεθαλ θαη εγθξίζεθαλ ζπλνιηθά 133 πεξηπηώζεηο αιιαγήο έδξαο ζηε 

δεκνηηθή εθπαίδεπζε θαη 31 ζηε κέζε εθπαίδεπζε.  
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Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηε δηελέξγεηα κεηαζέζεσλ είλαη ν ππνινγηζκόο ησλ 

αλαγθώλ ζε δηδαθηηθό πξνζσπηθό θαη ε δηελέξγεηα πξναγσγώλ γηα ηελ 

πιήξσζε θελώλ ή θελσζεζόκελσλ ζέζεσλ. Γηα ην ζθνπό απηό, 

ζπλαπνθαζίζηεθε κε ηηο ηξεηο Γηεπζύλζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ θαη εθαξκόζηεθε 

ζηελ πξάμε ρξνλνδηάγξακκα, ηόζν γηα ηε δηελέξγεηα πξναγσγώλ όζν θαη γηα 

ηελ ππνβνιή ησλ αλαγθώλ ζε δηδαθηηθό πξνζσπηθό. 

 

Οη αλάγθεο ζε δηδαθηηθό πξνζσπηθό ζηε κέζε γεληθή θαη ηερληθή εθπαίδεπζε 

ππνινγίδνληαη ζε δηδαθηηθέο πεξηόδνπο, θαηά εηδηθόηεηα θαη ζε δύν θύξηεο 

θάζεηο:  θαηά ηελ πεξίνδν Απξηιίνπ-Μαΐνπ, κε βάζε ηελ πθηζηάκελε 

ζηειέρσζε θαη θαηά ηνλ Ινύιην, κεηά ηηο εγγξαθέο ησλ καζεηώλ. Σηε δεκνηηθή 

εθπαίδεπζε νη αλάγθεο ππνινγίδνληαλ παιαηόηεξα θαηά αξηζκό δηδαζθόλησλ.  

Η ηαθηηθή απηή θαηαξγήζεθε από ην Σεπηέκβξην ηνπ 2000 θαη νη αλάγθεο 

ππνινγίδνληαη ζε δηδαθηηθέο πεξηόδνπο θαηά ζρνιείν.  Γηα λα ππάξμεη 

νκνηόκνξθε πνιηηηθή ζηελ εθηίκεζε ησλ αλαγθώλ, πηνζεηήζεθαλ δύν κέηξα: 

πξώην, λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο θαηά επαξρία Πξώηνπο Λεηηνπξγνύο 

Δθπαίδεπζεο θνηλά έληππα ππνβνιήο ησλ αλαγθώλ ζηειέρσζεο θαη, δεύηεξν, 

λα πηνζεηεζεί θνηλό κέηξν γηα ππνινγηζκό ησλ επηπξόζζεησλ πεξηόδσλ, νη 

νπνίεο δεκηνπξγνύληαη από ηελ παξαρώξεζε ρξόλνπ γηα ζειαζκό, εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία, ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, εηδηθή εθπαίδεπζε, θηι. 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, επί ηνπ παξόληνο, δελ ππάξρεη δηαδηθαζία γηα έιεγρν ηεο 

νξζόηεηαο ησλ αλαγθώλ ζηειέρσζεο. Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία ειέγρνπ είλαη 

επθνιόηεξε ζηε δεκνηηθή, παξά ζηε κέζε εθπαίδεπζε.  Οη ζρνιηθέο κνλάδεο 

ζηελ πεξίπησζε ηεο δεκνηηθήο έρνπλ πνιύ κηθξόηεξν κέγεζνο θαη ηα 

δεδνκέλα ησλ πξαγκαηηθώλ αλαγθώλ, θαζώο θαη νη πεξίνδνη ελίζρπζεο πνπ 

παξαρσξνύληαη ζηελ θάζε ζρνιηθή κνλάδα, πεξηιακβάλνληαη ζηα έληππα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη.  Λόγνη ρξεζηήο δηνίθεζεο αιιά θαη πιήξνπο αμηνπνίεζεο 

ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ επηβάιινπλ ηελ πηνζέηεζε ελόο ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ ησλ αλαγθώλ ζηειέρσζεο, μερσξηζηά γηα θάζε ζρνιηθή κνλάδα. 

 

Έλα από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ζηόρνπο ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο 

Υπεξεζίαο απνηειεί ε έγθαηξε θαη ηζόηηκε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε 

δηδαθηηθό πξνζσπηθό.  Σηνλ ηνκέα απηό, θαηά ην ππό επηζθόπεζε έηνο, 

επηηεύρζεθε πξόνδνο.  Φπζηθά, ππάξρνπλ αθόκε αξθεηά πεξηζώξηα 

βειηίσζεο.  Τα θπξηόηεξα εκπόδηα εζηηάδνληαη ζηελ απξνζπκία ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ λα ππεξεηήζνπλ ζε απνκαθξπζκέλα ζρνιεία, κε απνηέιεζκα 

ηα ζρνιεία ηεο ππαίζξνπ λα ζηειερώλνληαη κε ιηγόηεξν έκπεηξν, αιιά λεαξό 

ζε ειηθία πξνζσπηθό, πνπ εξγάδεηαη κε αξθεηό δήιν θαη ελζνπζηαζκό, ελώ, 

αληίζεηα, ηα ζρνιεία ησλ πόιεσλ λα έρνπλ έκπεηξν πξνζσπηθό, 

πξνρσξεκέλεο όκσο ειηθίαο.   
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Δπεηδή ε Δπηηξνπή αληηιακβάλεηαη όηη ηόζν νη ζπρλέο κεηαζέζεηο όζν θαη ε 

καθξόρξνλε παξακνλή εθπαηδεπηηθώλ ζηελ ίδηα ζρνιηθή κνλάδα κπνξνύλ λα 

απνβνύλ επηδήκηεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, εθαξκόδεη θαηά ηηο κεηαζέζεηο ηηο 

αθόινπζεο απνθάζεηο, νη νπνίεο ππαγνξεύνληαη από ηε λνκνζεζία: 

 

 Πξσηνδηόξηζηνη θαη λενπξναγόκελνη βνεζνί δηεπζπληέο, βνεζνί 

δηεπζπληέο Α΄ θαη δηεπζπληέο δελ κεηαηίζεληαη πξνηνύ ζπκπιεξώζνπλ 

δηεηή ππεξεζία εθηόο έδξαο. 

 Δθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκπιήξσζαλ πεληαεηή ππεξεζία ζην ίδην ζρνιείν 

ηεο ππαίζξνπ κπνξνύλ λα κεηαηεζνύλ, αλ ε ζέζε ηνπο δεηεζεί από 

άιιν εθπαηδεπηηθό. 

 Μεηάζεζε ή κε κεηάζεζε γηα ιόγνπο πγείαο πξαγκαηνπνηείηαη κόλν 

κεηά από απόθαζε ηαηξνζπκβνπιίνπ. 

 

Οη κεηαζέζεηο δηαθξίλνληαη ζε ηαθηηθέο (κέρξη ηελ 31ε Απγνύζηνπ) θαη έθηαθηεο 

(κεηά ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ). Σπλνπηηθή εηθόλα ησλ ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ 

κεηαζέζεσλ, θαηά βαζκίδα εθπαίδεπζεο, θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 15. 
 

Πίνακας 15 
 

Σπλνπηηθή εηθόλα ησλ ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ κεηαζέζεσλ ηνπ έηνπο 2006 
 

Εκπαιδευηική 
βαθμίδα (όλες οι 
θέζεις και όλες οι 

ειδικόηηηες)  

Τακηικές Έκηακηες Σύνολο 

Συχν. 
% 

βαθμίδας 
Συχν. 

% 
βαθμίδας 

Συχν. 
% 

ζυνόλου 

  Γημοηική 1126 85,76 187 14,24 1313 48,79 

  Προδημοηική 181 82,65 38 17,35 219 8,14 

  Μέζη Γενική 673 77,71 193 22,29 866 32,18 

  Μέζη Τετνική 245 83,62 48 16,38 293 10,89 

Σύνολο 2225 82,68 466 17,32 2691 100 

 

Τόζν νη ηαθηηθέο όζν θαη νη έθηαθηεο κεηαζέζεηο αλαιύνληαη παξαθάησ. 

 

2. Τακηικές μεηαθέζεις 
 

Με βάζε ηνλ Καλνληζκό 13(5) ησλ Πεξί Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ (ηνπν-

ζεηήζεηο, κεηαθηλήζεηο θαη κεηαζέζεηο) Καλνληζκώλ ηνπ 1987 έσο 2004, ε 

πξώηε ζεηξά ηαθηηθώλ κεηαζέζεσλ αλαθνηλώζεθε ζηηο 19.5.2006. 

Οη ηαθηηθέο κεηαζέζεηο ζπκπιεξώζεθαλ θαηά ηνπο κήλεο Ινύιην θαη Αύγνπζην.  

Σπλνπηηθή εηθόλα ησλ ηαθηηθώλ κεηαζέζεσλ θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη 

ζέζε παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 16. 
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Πίνακας 16 
 

Εκπαιδευηική βαθμίδα Γεκνηηθή Πξνδεκνηηθή Μέζε Γεληθή Μέζε Τερληθή 

(όλες οι ειδικόηηηες) Αξ. % ζπλ. Αξ. % ζπλ. Αξ. % ζπλ. Αξ. % ζπλ. 

 Γιεσθσνηής 79 7,02 17 9,39 25 3,71 10 4,08 

 Βοηθός Γιεσθσνηής Α΄ --- --- --- --- 29 4,31 5 2,04 

 Βοηθός Γιεσθσνηής 145 12,88 28 15,47 117 17,38 48 19,59 

Γάζκαλος/Νηπιαγωγός/    

Καθηγηηής/Δκπαιδεσηής 902 80,10 136 75,14 502 74,60 182 74,29 

Σύνολο 1126 100 181 100 673 100 245 100 

 
Σπλνπηηθή εηθόλα ησλ ηαθηηθώλ κεηαζέζεσλ, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη βαζκό 

 

 

Τα κελύκαηα γηα ηηο ηαθηηθέο κεηαζέζεηο, κε βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, 

θαζώο θαη ηνλ πίλαθα 15 είλαη ζαθή.  Απηά ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 

 

 Σπλνιηθά δηελεξγήζεθαλ 2225 ηαθηηθέο κεηαζέζεηο θαηά ην ππό 

αλαζθόπεζε έηνο. Οη κεηαζέζεηο απηέο απνηεινύλ ην 82,68% ηνπ ζπλόινπ 

ησλ κεηαζέζεσλ.  Απηό ζεκαίλεη όηη ν όγθνο ησλ κεηαζέζεσλ έγηλε θαηά 

ηελ πεξίνδν Μαΐνπ-Απγνύζηνπ. 

 Πνζνζηό 22,6% ησλ ηαθηηθώλ κεηαζέζεσλ αθνξνύζε δηεπζπληηθό 

πξνζσπηθό (δηεπζπληέο, βνεζνί δηεπζπληέο Α΄ θαη βνεζνί δηεπζπληέο).  Τν 

ελαπνκέλνλ 77,4% αθνξνύζε απινύο δαζθάινπο, λεπηαγσγνύο, 

θαζεγεηέο θαη εθπαηδεπηέο. 

 Πνζνζηό 43,07% ησλ κεηαηεζέλησλ πξνεξρόηαλ από ηε κέζε γεληθή θαη 

ηερληθή εθπαίδεπζε. Τν πνζνζηό κεηαηεζέλησλ ηεο πξνδεκνηηθήο θαη 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο ήηαλ 56,93%. 

 

Σηόρνο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ νη ηαθηηθέο κεηαζέζεηο λα θαιύςνπλ όιεο ή 

ζρεδόλ όιεο ηηο αλάγθεο ζηειέρσζεο.  Ο ζηόρνο απηόο επηηεύρζεθε ζε 

εμαηξεηηθό βαζκό, αθνύ νη ηαθηηθέο κεηαζέζεηο ζπκπιήξσζαλ ζε πνιύ 

πςειό πνζνζηό ηε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ, ώζηε απηά λα ιεηηνπξγήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά από ηελ πξώηε εκέξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 
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3.  Έκηακηες μεηαθέζεις 
 

Η ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ ζπκπιεξώζεθε κε έθηαθηεο κεηαζέζεηο, νη 

νπνίεο δηελεξγήζεθαλ κεηά ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ. Η δηελέξγεηα έθηαθησλ 

κεηαζέζεσλ δπζηπρώο δελ είλαη δπλαηό λα απνθεπρζεί.  Η αλάγθε γηα ηηο 

κεηαζέζεηο απηέο νθείιεηαη ζε δύν ιόγνπο. Πξώην, εθπαηδεπηηθνί πνπ 

δηνξίδνληαη σο έθηαθηνη ζπκβαζηνύρνη απνθεύγνπλ λα δειώζνπλ εγθαίξσο 

θαηά πόζν απνδέρνληαη ην δηνξηζκό πνπ ηνπο πξνζθέξζεθε ή όρη.  

Γεύηεξν, ε ππνβνιή θαζπζηεξεκέλσλ αλαγθώλ είλαη αλαπόθεπθηε.  Απηό 

ηζρύεη ηδηαίηεξα ζηε κέζε ηερληθή εθπαίδεπζε, αθνύ νη εγγξαθέο ησλ 

καζεηώλ νξηζηηθνπνηνύληαη ην δεύηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Σεπηέκβξε θαη 

ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, από ηε ζπλερή έγθξηζε λέσλ πεξηπηώζεσλ 

καζεηώλ πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο κεηαρείξηζεο. 

 

Σπλνπηηθή εηθόλα ησλ έθηαθησλ κεηαζέζεσλ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 15 πην 

πάλσ.  
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Δ.  ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ  

 

Προϋπόθεζη για ηην οριζηικοποίηζη ηης ζηελέτωζης είναι η 

διενέργεια αποζπάζεων ζε σπηρεζίες ηοσ Υποσργείοσ Παιδείας και 

Πολιηιζμού και ζε άλλες σπηρεζίες, κραηικές ή μη, όπως 

προβλέπεηαι ζηο Νόμο. Σηο σποκεθάλαιο ασηό αναλύεηαι ηόζο ηο 

νομικό πλαίζιο, όζο και η έκηαζη ηων αποζπάζεων.  Η ανάλσζη 

γίνεηαι μέζα από δύο σποκεθάλαια: 

 
 Νομικό πλαίσιο 
 Αποσπάσεις 

 

 

 

1.  Νομικό πλαίσιο 
 

Ο Νόκνο 53/79, άξζξν 38, ηεο εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο πξνβιέπεη όηη 

εθπαηδεπηηθόο ιεηηνπξγόο απνζπάηαη γηα λα αζθήζεη πξνζωξηλά ηηο 

αξκνδηόηεηεο άιιεο ζέζεο ή λα εθηειέζεη εηδηθά θαζήθνληα ζε ζέζε, ε νπνία 

αλήθεη ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα.  Πεξαηηέξω, κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Νόκνπ πνπ έγηλε ην 1996 [(Νόκνο 43(η)/96), άξζξν 38Α], νη ππεξεζίεο 

εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ κπνξεί λα παξαρωξεζνύλ ζην Παλεπηζηήκην 

Κύπξνπ, ζηελ Διιεληθή Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Κύπξνπ ή θαη ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπηωζε, κε ζθνπό ηελ πξναγωγή ηωλ ζπκθεξόληωλ 

ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ, ε απόζπαζε θαη ε παξαρώξεζε ππεξεζηώλ 

απνθαζίδεηαη από ηελ Δπηηξνπή, ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θαη κε ηε ζύκθωλε γλώκε ηνπ Υπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ.   
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2.  Αποσπάσεις 

 

Καηά ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2006, ππεξεηνύζαλ κε απόζπαζε γηα εθηέιεζε 
εηδηθώλ θαζεθόληωλ, ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο αξρήο, εθπαηδεπηηθνί 
ιεηηνπξγνί ηωλ νπνίωλ ν ρξόλνο απαζρόιεζεο αλεξρόηαλ ζε 141,6 άηνκα 
πιήξνπο απαζρόιεζεο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ππήξμε κείωζε θαηά 21,2 
άηνκα ζε ζύγθξηζε κε ην 2005.  Η θαηαλνκή ηωλ ελ ιόγω εθπαηδεπηηθώλ θαηά 
ππεξεζία θαη εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Α14 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Α. 
 
Από ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα απηνύ πξνθύπηνπλ ηα παξαθάηω:  
 
α) Απνζπάζεηο γίλνληαη ηόζν από ηε δεκνηηθή όζν θαη από ηε κέζε γεληθή θαη          

κέζε ηερληθή εθπαίδεπζε.  Τα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 42,8%, 42,4%  
θαη 14,8%. 

 
β) Πεξηζζόηεξεο απνζπάζεηο έγηλαλ ζηηο παξαθάηω ηξεηο ππεξεζίεο: 

Παηδαγωγηθό Ιλζηηηνύην (27%), Κππξηαθή Δθπαηδεπηηθή Απνζηνιή ηεο 
Βξεηαλίαο (20,5%) θαη Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (18%). Σηηο 
ηξεηο απηέο ππεξεζίεο απαζρνιήζεθε ην 65,5% ηωλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 
εξγάζηεθαλ κε απόζπαζε θαηά ην ππό αλαζθόπεζε έηνο. 

 
Σηε ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο αξρήο, είραλ 
αλαηεζεί ζε αξηζκό εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ θαζήθνληα εηδηθνύ ζπκβνύινπ 
θαη ζπλδεηηθνύ ιεηηνπξγνύ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηωλ ζρνιείωλ όιωλ 
ηωλ βαζκίδωλ.  Ο αξηζκόο ηωλ εηδηθώλ ζπκβνύιωλ αλεξρόηαλ ζε 86 άηνκα, 
πιήξνπο απαζρόιεζεο. Ο αληίζηνηρνο αξηζκόο ζπλδεηηθώλ ιεηηνπξγώλ ήηαλ 
23 άηνκα, πιήξνπο απαζρόιεζεο. Σηνλ πίλαθα Α15 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α 
παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ηωλ εηδηθώλ ζπκβνύιωλ  θαηά εθπαηδεπηηθή 
βαζκίδα.  
 
 
 



 

 

 

Ε.  ΑΥΤΠΗΡΕΣΗΕΙ 

Οι αυσπηρετήσεις, κανονικές και πρόωρες, επηρεάζοσν τη στελέτωση. Στο 

σποκευάλαιο αστό τεκμηριώνεται η έκταση των αυσπηρετήσεων κατά το σπό 

ανασκόπηση έτος. Σσγκεκριμένα γίνεται αναυορά στα παρακάτω θέματα: 
 

 Κανονικές και πρόωρες αυσπηρετήσεις 

 Παραιτήσεις 

 

 

 

1.  Κανονικές και πρόωρες αθσπηρεηήζεις 
 

Οι κανονικέρ αθςπηπεηήζειρ καηά ηο 2006 ανήλθαν ζε 250 και οι ππόυπερ ζε 77. 

Λεπηομέπειερ ηυν εν λόγυ αθςπηπεηήζευν θαίνονηαι ζηον πίνακα 17. 
 

Πίνακας 17 
Κανονικέρ και ππόυπερ αθςπηπεηήζειρ, καηά θέζη 

 

Θέση 

Είδος αυσπηρέτησης 

Σύνολο Ποσοστό % 
Κανονική Πρόωρη 

Εποπηικό προζωπικό     

Πρώηος Λειηοσργός Εκπαίδεσζης 7 1 8 2,45 
Επιθεωρηηής Μέζης Εκπαίδεσζης 4 0 4 1,22 
Επιθεωρηηής Δημοηικής Εκπαίδεσζης 3 0 3 0,92 
Διεσθσνηής ζτολείοσ     
Δημοηική 19 17 36 11,01 
Προδημοηική 4 1 5 1,53 
Μέζη (Γενική & Τετνική) 39 7 46 14,07 
Βοηθός Διεσθσνηής  A´        
Mέζη (Γενική & Τετνική) 61 8 69 21.10 
Βοηθός Διεσθσνηής        
Δημοηική 8 15 23 7,03 
Μέζη (Γενική & Τετνική) 66 12 78 23,85 
Διδακηικό προζωπικό        
Δημοηική 3 2 5 1,53 
Προδημοηική 0 0 0 0 
Μέζη Γενική  26 12 38 11,62 
Μέζη Τετνική 10 2 12 3,67 

Σύνολο 250 77 327 100 
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Από ηον πίνακα 17 πποκύπηοςν διάθοπα ζςμπεπάζμαηα: 

α) Οι κανονικέρ αθςπηπεηήζειρ ηος έηοςρ ήηαν 250 και αποηελούζαν ηο 

76,45% ηος ζςνόλος ηυν αθςπηπεηήζευν.  Ο ανηίζηοισορ απιθμόρ για ηο 

2005 ήηαν 157 ή 67,09% ηος ζςνόλος ηυν αθςπηπεηήζευν. 

 

β) Ταςηόσπονα με ηιρ κανονικέρ αθςπηπεηήζειρ, ςπήπξαν και 77 ππόυπερ 

(ποζοζηό 23,55% ηος ζςνόλος ηυν αθςπηπεηήζευν).  Αςηό ζημαίνει όηι 

μεηαξύ ηυν εκπαιδεςηικών λειηοςπγών πος αθςπηπέηηζαν, πεπίπος  

1 ζηοςρ 4 αποθάζιζαν να αθςπηπεηήζοςν ππόυπα. 

 

γ) Η μεγάλη πλειοτηθία ηυν εκπαιδεςηικών λειηοςπγών (ποζοζηό 83,18%) 

αθςπηπέηηζαν από κάποια θέζη πποαγυγήρ.  Αςηό ζημαίνει όηι πεπίπος 

οκηώ ζηοςρ δέκα εκπαιδεςηικούρ λειηοςπγούρ αθςπηπέηηζαν από ηη 

δημόζια εκπαίδεςζη ζε κάποια θέζη πποαγυγήρ.  Μόνο 55 εκπαιδεςηικοί 

λειηοςπγοί (ποζοζηό 16,82% ηος ζςνόλος ηυν αθςπηπεηήζευν) 

αθςπηπέηηζαν υρ απλοί εκπαιδεςηικοί.  Σςγκπιηικά, μάλιζηα, ηο ποζοζηό 

ηυν εκπαιδεςηικών λειηοςπγών πος αθςπηπεηούν υρ απλοί εκπαιδεςηικοί 

είναι πολύ σαμηλόηεπο ζηη δημοηική και πποδημοηική (1,53%) παπά ζηη 

μέζη εκπαίδεςζη (15,29%). 

 

 Ενώ η ππόυπη αθςπηπέηηζη παπαμένει νόμιμο δικαίυμα για κάθε 

εκπαιδεςηικό λειηοςπγό, αςηή δεν παύει, όπυρ γίνεηαι ζήμεπα, να 

δημιοςπγεί δςζλειηοςπγία ζηη δημόζια εκπαίδεςζη.  Αθςπηπέηηζη μποπεί 

να ςποβληθεί οποηεδήποηε, συπίρ πποειδοποίηζη.  Το γεγονόρ αςηό 

αποηελεί ανασπονιζμό, με ηην έννοια όηι δημιοςπγεί άμεζερ ανάγκερ και έσει 

αππόβλεπηερ ζςνέπειερ ζηην ομαλή λειηοςπγία ηυν ζσολείυν.  Ταςηόσπονα 

όμυρ, ζςνιζηά και έλλειτη διοπαηικόηηηαρ ζηη διαζθάλιζη ηηρ ομαλήρ 

λειηοςπγίαρ ηυν ζσολείυν.  Για ηοςρ λόγοςρ αςηούρ, η Επιηποπή πποηείνει 

όπυρ αίηημα για ππόυπη αθςπηπέηηζη μποπεί να ςποβάλλεηαι μόνο μέσπι 

ηο ηέλορ Φεβποςαπίος, με ιζσύ από ηην 1η Σεπηεμβπίος. 
 

2.  Παραιηήζεις 
 

Αίηηζη για ππόυπη αθςπηπέηηζη μποπεί να ςποβληθεί μεηά ηη ζςμπλήπυζη ηος 

45ος έηοςρ ηηρ ηλικίαρ.  Σε πεπίπηυζη καηά ηην οποία έναρ εκπαιδεςηικόρ 

λειηοςπγόρ ενδιαθέπεηαι να αποσυπήζει από ηην ςπηπεζία ππιν από ηη 

ζςμπλήπυζη ηος 45ος έηοςρ, ςποβάλλει παπαίηηζη.  Καηά ηο ςπό αναζκόπηζη 

έηορ ςποβλήθηκαν από εκπαιδεςηικούρ λειηοςπγούρ ζςνολικά 21 παπαιηήζειρ 

(μέζη γενική εκπαίδεςζη: 16 και δημοηική εκπαίδεςζη: 5), οι οποίερ έγιναν δεκηέρ 

από ηην Επιηποπή. 



 

Μ Ε Ρ Ο Σ   Γ 

 

 

 

ΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ 

Καηά ηην άζκηζη ηων αρμοδιοηήηων ηης, η Επιηροπή έρτεηαι 

ανηιμέηωπη με διάθορα νομικά προβλήμαηα. Τα νομικά προβλήμαηα 

ποσ ανηιμεηωπίζει η Επιηροπή θα ανηικρσζηούν μέζα από ηα 

παρακάηω σποκεθάλαια: 
 

 Πειθαρτικές σποθέσεις 
 Προσυσγές και αναθεωρητικές ευέσεις 
 Παράπονα στην Επίτροπο Διοικήσεως 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 
 

 

Α.  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕ ΥΠΟΘΕΕΙ 

 

Μια από ηις αρμοδιόηηηες ηης Επιηροπής είναι η άζκηζη πειθαρτικού 

ελέγτοσ επί ηων εκπαιδεσηικών λειηοσργών.  Η εναζτόληζη ηης 

Επιηροπής με ηην αρμοδιόηηηα ασηή, καηά ηο σπό αναζκόπηζη έηος, 

παροσζιάζεηαι παρακάηω. 

 

 Διαθεζιμόηηηα εκπαιδευηικών λειηουργών 

 Εκδίκαζη πειθαρχικών υποθέζεων και επιβολή ποινών 

 

 

 

1.  Διαθεζιμόηηηα εκπαιδευηικών λειηουργών 
 
Ο Πεηζαξρηθόο Κώδηθαο ησλ πεξί Δεκόζηαο Εθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νόκσλ  

ηνπ 1969 έσο 2006 (άξζξν 74) παξέρεη ζηελ Επηηξνπή δηαθξηηηθή εμνπζία, αλ 

ην δεκόζην ζπκθέξνλ ην απαηηεί, λα ζέηεη ζε δηαζεζηκόηεηα εθπαηδεπηηθό 

ιεηηνπξγό ζηηο εμήο πεξηπηώζεηο: (i) αλ έρεη δηαηαρζεί έξεπλα ελαληίνλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ιεηηνπξγνύ γηα πεηζαξρηθό αδίθεκα θαη (ii) αλ έρεη αξρίζεη 

ελαληίνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ιεηηνπξγνύ αζηπλνκηθή έξεπλα, κε ζθνπό ηελ 

πνηληθή δίσμή ηνπ.  Αλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο, απνθαζηζηεί ε 

πεηζαξρηθή ή ε πνηληθή δίσμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ιεηηνπξγνύ, ε Επηηξνπή 

κπνξεί, αλ ην δεκόζην ζπκθέξνλ ην απαηηεί, λα ζέηεη ζε δηαζεζηκόηεηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθό ιεηηνπξγό, κέρξη ηελ ηειηθή ζπκπιήξσζε ηεο ελαληίνλ ηνπ 

ππόζεζεο. 

 

Επίζεο, ην άξζξν 56 ησλ πην πάλσ λόκσλ επηβάιιεη ζηελ Επηηξνπή λα ζέηεη 

ζε δηαζεζηκόηεηα εθπαηδεπηηθό ιεηηνπξγό, επζύο σο ν εθπαηδεπηηθόο 

ιεηηνπξγόο θεξπρζεί ζε πηώρεπζε, ή επζύο σο εθδνζεί ελαληίνλ ηνπ από 

δηθαζηήξην δηάηαγκα παξαιαβήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ή επζύο σο επηηεπρζεί 

ζπκβηβαζκόο κε ηνπο πηζησηέο ηνπ.  Ο εθπαηδεπηηθόο ιεηηνπξγόο, ν νπνίνο 

ηίζεηαη ζε δηαζεζηκόηεηα κε βάζε ην πξναλαθεξόκελν άξζξν, δελ 

απνθαζίζηαηαη ζηε ζέζε ηνπ, εθηόο αλ ε Επηηξνπή, κεηά από δηεξεύλεζε ηνπ 

όινπ ζέκαηνο, θξίλεη όηη νη νηθνλνκηθέο ηνπ δπζρέξεηεο πξνθιήζεθαλ από 

αλαπόθεπθηε αηπρία θαη δελ νθείινληαλ ζε ζπαηάιε ή αζύγγλσζηε 

απξνλνεζία ή όηη ζπληξέρνπλ ειαθξπληηθά γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό ιεηηνπξγό. 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2006, ε Επηηξνπή έζεζε ζε δηαζεζηκόηεηα έμη 

εθπαηδεπηηθνύο ιεηηνπξγνύο, γηα ηνπο αθόινπζνπο ιόγνπο: 

 

- Δύν, ιόγσ έλαξμεο ελαληίνλ ηνπο αζηπλνκηθήο έξεπλαο θαη/ή 

πνηληθήο δίσμήο ηνπο· θαη 

- Τέζζεξηο, ιόγσ έθδνζεο ελαληίνλ ηνπο, κεηά από πηώρεπζε, 

δηαηαγκάησλ παξαιαβήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπο. 

 

Άιινο έλαο εθπαηδεπηηθόο ιεηηνπξγόο, ν νπνίνο ηέζεθε ζε δηαζεζηκόηεηα πξηλ 

από ην 2006, εμαθνινπζνύζε λα βξίζθεηαη ζε δηαζεζηκόηεηα θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2006. 

 

Η δηαζεζηκόηεηα ησλ ηεζζάξσλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ έιεμε ή 

ηεξκαηίζηεθε κέζα ζην 2006, ελώ ησλ ππόινηπσλ ηξηώλ ζπλερίζηεθε θαη θαηά 

ην ηξέρνλ έηνο (2007). 

 

2.  Εκδίκαζη πειθαρχικών υποθέζεων και επιβολή ποινών 
 

Σύκθσλα κε ηνλ Πεηζαξρηθό Κώδηθα ησλ πεξί Δεκόζηαο Εθπαηδεπηηθήο 

Υπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1969 έσο 2006 (άξζξα 63-75), νη εθπαηδεπηηθνί 

ιεηηνπξγνί ππόθεηληαη ζε πεηζαξρηθή δίσμε: 

 

(i) αλ δηαπξάμνπλ αδίθεκα, ην νπνίν ελέρεη έιιεηςε ηηκηόηεηαο ή εζηθή 

αηζρξόηεηα·θαη 

(ii) αλ ελεξγήζνπλ ή παξαιείςνπλ θάηη θαηά ηξόπνλ πνπ ηζνδπλακεί κε 

παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηα θαζήθνληα ή ηηο ππνρξεώζεηο 

εθπαηδεπηηθνύ ιεηηνπξγνύ. 

 

Η δηαδηθαζία πεηζαξρηθήο δίσμεο εθπαηδεπηηθνύ ιεηηνπξγνύ, ζε ζπληνκία, είλαη 

ε εμήο: 

 

1. Αλ θαηαγγειζεί ζηελ αξκόδηα αξρή (Υπνπξγό Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ) ή 

ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηεο όηη εθπαηδεπηηθόο ιεηηνπξγόο πηζαλόλ λα 

έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθό αδίθεκα, ηόηε ε αξκόδηα αξρή νξίδεη, ην 

ηαρύηεξν, έλα ή πεξηζζόηεξνπο ιεηηνπξγνύο (εξεπλώληεο ιεηηνπξγνί), κε 

εληνιή λα δηεμαγάγνπλ ζρεηηθή έξεπλα.  Ο εξεπλώλ ιεηηνπξγόο, αθνύ 

δηεμαγάγεη ηελ έξεπλα, ππνβάιιεη έθζεζε ζηελ αξκόδηα αξρή, ζηελ 

νπνία θαηαγξάθεη όια ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμε, θαζώο 

θαη ην πόξηζκά ηνπ, πιήξσο αηηηνινγεκέλν.   

 

2. Η αξκόδηα αξρή, κόιηο πάξεη ηελ έθζεζε ηνπ εξεπλώληνο ιεηηνπξγνύ, ηελ 

παξαπέκπεη ζην Γεληθό Εηζαγγειέα ηεο Δεκνθξαηίαο, καδί κε όια ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα, γηα γλσκνδόηεζε.  Ο Γεληθόο Εηζαγγειέαο εμεηάδεη ηελ 

έθζεζε, ην ηαρύηεξν δπλαηό, θαη ζπκβνπιεύεη ηελ αξκόδηα αξρή θαηά 

πόζν κπνξεί λα δηαηππσζεί πεηζαξρηθή θαηεγνξία ελαληίνλ ηνπ 



Πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο 69 

εθπαηδεπηηθνύ ιεηηνπξγνύ, ζε πεξίπησζε δε θαηαθαηηθήο γλσκνδόηεζεο, 

δηαηππώλεη ηελ πεηζαξρηθή θαηεγνξία, ηελ νπνία θαη απνζηέιιεη ζηελ 

αξκόδηα αξρή. 

 

3. Αλ ν Γεληθόο Εηζαγγειέαο δηαηππώζεη πεηζαξρηθή θαηεγνξία ελαληίνλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ιεηηνπξγνύ, ηόηε ε αξκόδηα αξρή δηαβηβάδεη ζηελ 

Επηηξνπή Εθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο ηε δηαηππσζείζα θαηεγνξία, καδί κε 

όια ηα ζπλαθή έγγξαθα, ηα νπνία είραλ ππνβιεζεί ζην Γεληθό 

Εηζαγγειέα. 

 

4. Η Επηηξνπή, όηαλ πάξεη ηελ πεηζαξρηθή θαηεγνξία, πξνρσξεί ζηελ 

πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ελαληίνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ιεηηνπξγνύ.  Πξνο 

ηνύην, θαιεί ηνλ εθπαηδεπηηθό ιεηηνπξγό λα εκθαληζηεί ελώπηόλ ηεο ζε 

θαζνξηδόκελε εκεξνκελία, ώξα θαη ηόπν, γηα αθξόαζε ηεο ελαληίνλ ηνπ 

πεηζαξρηθήο θαηεγνξίαο. 

 

5. Αλ, από ηελ αθξόαζε ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο, απνδεηρζεί ε ελαληίνλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ιεηηνπξγνύ δηαηππσζείζα θαηεγνξία, ηόηε ε Επηηξνπή 

επηβάιιεη ζ’ απηόλ ηελ ππό ηηο πεξηζηάζεηο αξκόδνπζα πεηζαξρηθή 

πνηλή.  Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο, πνπ πξνλνεί ν Πεηζαξρηθόο Κώδηθαο, είλαη 

νη αθόινπζεο: 

 

(α) επίπιεμε 

(β) απζηεξή επίπιεμε 

(γ) πεηζαξρηθή κεηάζεζε 

(δ) δηαθνπή εηήζηαο πξνζαύμεζεο 

(ε) αλαβνιή εηήζηαο πξνζαύμεζεο 

(ζη) ρξεκαηηθή πνηλή κε ππεξβαίλνπζα ηηο απνιαβέο ηξηώλ κελώλ 

(δ) ππνβηβαζκόο ζηε κηζζνινγηθή θιίκαθα 

(ε) ππνβηβαζκόο ζε θαηώηεξε ζέζε ή βαζκό 

(ζ) αλαγθαζηηθή αθππεξέηεζε 

(η) απόιπζε. 

 

6. Ο Πεηζαξρηθόο Κώδηθαο παξέρεη, επίζεο, ζηελ Επηηξνπή εμνπζία 

επηβνιήο πεηζαξρηθήο πνηλήο ζε εθπαηδεπηηθό ιεηηνπξγό, ν νπνίνο 

θαηαδηθάζηεθε από δηθαζηήξην γηα αδίθεκα, ην νπνίν ελέρεη έιιεηςε 

ηηκηόηεηαο ή εζηθή αηζρξόηεηα.  Τν θαηά πόζν ην αδίθεκα, γηα ην νπνίν 

θαηαδηθάζηεθε ν εθπαηδεπηηθόο ιεηηνπξγόο, ελέρεη έιιεηςε ηηκηόηεηαο ή 

εζηθή αηζρξόηεηα, θξίλεηαη από ην Γεληθό Εηζαγγειέα ηεο Δεκνθξαηίαο, 

από ηνλ νπνίν ε Επηηξνπή δεηά ηηο ελ πξνθεηκέλσ απόςεηο ηνπ.  Σε 

πεξίπησζε θαηαθαηηθήο γλσκνδόηεζεο ηνπ Γεληθνύ Εηζαγγειέα, ε 

Επηηξνπή, ρσξίο πεξαηηέξσ έξεπλα ηεο ππόζεζεο θαη αθνύ, όκσο, 

παξάζρεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό ιεηηνπξγό ηελ επθαηξία λα ππνβάιεη 

νπνηεζδήπνηε παξαζηάζεηο ήζειε, πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή ηεο 

πεηζαξρηθήο πνηλήο πνπ δηθαηνινγείηαη ππό ηηο πεξηζηάζεηο.  
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2006, παξαπέκθζεθαλ ζηελ Επηηξνπή γηα εθδίθαζε 

πέληε πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο ελαληίνλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ.  Από ηηο 

πέληε ππνζέζεηο εθδηθάζηεθαλ νη ηξεηο, ελώ ε εθδίθαζε ησλ άιισλ δύν 

ζπλερίδεηαη θαη θαηά ην 2007. Καηά ην ίδην έηνο, νινθιεξώζεθε, επίζεο, ε 

εθδίθαζε άιισλ δύν πεηζαξρηθώλ ππνζέζεσλ, νη νπνίεο εθθξεκνύζαλ 

ελώπηνλ ηεο  Επηηξνπήο από ην 2005.   

 

Οη θαηεγνξίεο γηα ηηο πέληε πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο, πνπ εθδηθάζηεθαλ θαηά ην 

2006, θαη νη αληίζηνηρεο πνηλέο πνπ επηβιήζεθαλ έρνπλ σο αθνινύζσο:    

 

1. Ελαζρόιεζε κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο, πέξαλ εθείλσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ιεηηνπξγνύ, πνπ επηηξέπεη ε λνκνζεζία.  

Ο θαηεγνξνύκελνο βξέζεθε έλνρνο ζηηο ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξίεο θαη ηνπ 

επηβιήζεθε ρξεκαηηθή πνηλή. 

 

2. Άξλεζε εθπαηδεπηηθνύ λα δερζεί επηζεώξεζε.  

Ο θαηεγνξνύκελνο βξέζεθε έλνρνο ζηηο ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξίεο θαη ηνπ 

επηβιήζεθε ε πνηλή ηεο απζηεξήο επίπιεμεο. 

 

3. Απξεπήο ζπκπεξηθνξά πξνο αλσηέξνπο.  

Ο θαηεγνξνύκελνο βξέζεθε έλνρνο ζηηο ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξίεο θαη ηνπ 

επηβιήζεθε ε πνηλή ηεο απζηεξήο επίπιεμεο. 

 

4. Παξνπζίαζε πιαζηνύ πηπρίνπ (ππόζεζε ηνπ 2005). 

Η θαηεγνξνύκελε βξέζεθε έλνρε ζηηο ελαληίνλ ηεο θαηεγνξίεο θαη ηεο 

επηβιήζεθε ε πνηλή ηεο απόιπζεο. 

 

5. Παξάιεηςε εθηέιεζεο θαη/ή ζπκκόξθσζεο πξνο εληνιέο θαη νδεγίεο θαη/ή 

εγθπθιίνπο ησλ αξκόδησλ εθπαηδεπηηθώλ αξρώλ (ππόζεζε ηνπ 2005).  

Ο θαηεγνξνύκελνο βξέζεθε έλνρνο ζηηο ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξίεο θαη ηνπ 

επηβιήζεθε ρξεκαηηθή πνηλή. 

 

 



 

 

 

Β.  ΠΡΟΥΤΓΕ  ΚΑΙ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΚΕ  ΕΥΕΕΙ 

 

Οη απνθάζεηο ηεο Επηηξνπήο ειέγρνληαη από ην Αλώηαην Δηθαζηήξην 

κέζσ πξνζθπγώλ ή θαη αλαζεσξεηηθώλ εθέζεσλ, πνπ θαηαρσξνύληαη 

ζην Αλώηαην Δηθαζηήξην.  Τόζν ε επηβεβαίσζε κηαο απόθαζεο όζν θαη 

ε αθύξσζε ηεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα ηελ Επηηξνπή γηαηί 

δεκηνπξγνύλ λνκνινγία, ε νπνία ιεηηνπξγεί κειινληηθά σο 

θαζνδεγεηηθό πιαίζην ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  Σην ππνθεθάιαην απηό 

εμεηάδνληαη νη απνθάζεηο ηνπ Αλσηάηνπ Δηθαζηεξίνπ, πνπ αθνξνύλ ηελ 

Επηηξνπή, κέζα από ηα παξαθάησ ζέκαηα: 
 

 Έκταση των πποσυςγών 

 Θεματική των πποσυςγών 

 Επανεξετάσειρ απουάσεων τηρ Επιτποπήρ 

 Νομολογία πος πποκύπτει από τιρ απουάσειρ  

τος Ανωτάτος Δικαστηπίος 

 

 

 

1.  Έκηαζη ηων πποζθςγών 
 

Καηά ην ππφ αλαζθφπεζε έηνο θαηαρσξήζεθαλ ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην 

ζπλνιηθά 34 πξνζθπγέο ελαληίνλ δηαθφξσλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο.  Δίλαη 

ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηεί πψο ζπγθξίλνληαη πνζνηηθά νη πξνζθπγέο απηέο  

κε εθείλεο πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ.  Τν γξάθεκα 13 πην θάησ είλαη δηαθσηηζηηθφ 

ζην ζέκα απηφ.  Παξνπζηάδεη ηηο πξνζθπγέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ ελαληίνλ 

απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο, θαηά ηελ πεληαεηία 2002-2006. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
          Γξάθεκα 13:  Ζ έθηαζε ησλ πξνζθπγψλ θαηά ηελ  πεληαεηία 2002-2006 
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Απφ ην γξάθεκα 13 πξνθχπηεη φηη ην 2006 ν αξηζκφο ησλ πξνζθπγψλ πνπ 

θαηαρσξήζεθαλ ελαληίνλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο παξνπζηάδεη αχμεζε 

15%, ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο 2005, παξακέλεη φκσο ζεκαληηθά 

κεησκέλνο (θαηά 36%) ζε ζχγθξηζε κε ην 2004, ζηα ηέιε ηνπ νπνίνπ δηνξίζηεθε 

ε παξνχζα Δπηηξνπή. 

 

Δπίζεο, θαηά ην 2006, νινθιεξψζεθε ε εθδίθαζε απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην 

15 πξνζθπγψλ, απφ ηηο νπνίεο νη 5 απνξξίθζεθαλ, νη 2 πέηπραλ θαη νη 8 

απνζχξζεθαλ θαη απνξξίθζεθαλ. 

 

2.  Θεμαηική ηων πποζθςγών 
 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ πξνζθπγψλ.  

Απηφ γίλεηαη ζηνλ πίλαθα 18, πην θάησ, ζπγθξηηηθά γηα ηα έηε 2005 θαη 2006. 
 

Πίνακαρ 18 
Θεκαηηθή ησλ πξνζθπγψλ γηα ηα έηε 2005-2006 

 

Τ ο μ έ α ς 

Έ  τ  ο  ς 

2 0 0 5 2 0 0 6 

Αρ. % Αρ. % 

Πποαγωγέρ 20 69,0 16 47,1 

Πίνακερ διοπιζηέων 7 24,1 8 23,5 

Αναγνώπιζη πποϋπηπεζίαρ 2 6,9 4 11,8 

Γιοπιζμοί --- --- 5 14,7 

Πειθαπσική ποινή --- --- --- --- 

Μιζθολογική κλίμακα --- --- --- --- 

Πποϋπηπεζιακή καηάπηιζη --- --- 1 2,9 

Μεηαθέζειρ --- --- --- --- 

Έδπα --- --- --- --- 

Γιακοπή ςπηπεζίαρ --- --- --- --- 

Σύνολο 29 100 34 100 

 

Δίλαη ζαθέο, απφ ηνλ πίλαθα 18, φηη νη πεξηζζφηεξεο πξνζθπγέο, πνπ 

θαηαρσξήζεθαλ ην 2006 ελαληίνλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο, αθνξνχζαλ ηηο 

πξναγσγέο.  Δπί ζπλφινπ 34 πξνζθπγψλ, πνπ θαηαρσξήζεθαλ, νη 16 

αθνξνχζαλ ζέκαηα πξναγσγψλ, ελψ νη ππφινηπεο ζρεηίδνληαλ κε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ, ηελ αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο θαη ηελ 

πξνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζεο εθπαίδεπζεο.   
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Γξάθεκα 14:  Θέζεηο κε ηηο νπνίεο ζρεηίδνληαη νη πξνζθπγέο 
 πνπ αθνξνχλ πξναγσγέο 

 

Απφ ην γξάθεκα 14, πην πάλσ, δηαπηζηψλεηαη φηη, απφ ηηο 16 πξνζθπγέο πνπ 

θαηαρσξήζεθαλ ελαληίνλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο θαη πνπ αθνξνχζαλ 

πξναγσγέο, νη 7 αθνξνχζαλ πξναγσγέο ζε ζέζε δηεπζπληή ή βνεζνχ δηεπζπληή 

ζρνιείσλ, νη 5 ζε ζέζε επηζεσξεηή θαη νη 4 ζε ζέζε πξψηνπ ιεηηνπξγνχ ή 

πξντζηάκελνπ ηνκέα Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ.  

 

3.  Δπανεξεηάζειρ αποθάζεων ηην Δπιηποπήρ 
 

Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε επαλεμέηαζε ησλ απνθάζεψλ ηεο πνπ αθπξψλνληαη 

απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην, κεηά απφ πξνζθπγή ή αλαζεσξεηηθή έθεζε. 

 

Ζ επαλεμέηαζε γίλεηαη κε βάζε ην λνκηθφ θαη πξαγκαηηθφ θαζεζηψο πνπ ίζρπε 

θαηά ηνλ νπζηψδε ρξφλν, δειαδή φηαλ ιήθζεθε ε αξρηθή απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2006, ε Δπηηξνπή επαλεμέηαζε 11 απνθάζεηο ηεο, νη νπνίεο 

αθπξψζεθαλ απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην, κεηά απφ πξνζθπγέο θαη/ή κεηά απφ 

αλαζεσξεηηθέο εθέζεηο. 

 

 

 

 

 

 

Γιεςθςνηήρ  

Βοηθόρ  Γιεςθςνηήρ σολείων 
 7 

Ππώηορ  

Λειηοςπγόρ /  

Πποϊζηάμενορ  

Σομέα  

Παιδαγωγικού  

Ινζηιηούηος 

 4 

Δπιθεωπηηήρ  

5 
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Οη επαλεμεηαζζείζεο απνθάζεηο αθνξνχζαλ πξναγσγέο, αλαγλψξηζε 

πξνυπεξεζίαο ζηε δεκνηηθή θαη κέζε εθπαίδεπζε θαη παξαθνινχζεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πξνυπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο.  Να ζεκεησζεί φηη νη πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο πην πάλσ επαλεμεηαζζείζεο ππνζέζεηο αθνξνχζαλ πξναγσγέο ηνπ 1996 

θαη ζα έπξεπε λα είραλ ηχρεη επαλεμέηαζεο θαηά ή πεξί ην 2000. 

 

Σπγθεθξηκέλα, ζε πνιιέο απφ ηηο πην πάλσ επαλεμεηάζεηο, ε Δπηηξνπή, γηα λα 

θαηαιήμεη ζηελ νξζή απφθαζε, έπξεπε λα κειεηήζεη αιπζίδα πξνζθπγψλ, νη 

νπνίεο ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο μεπεξλνχζαλ ηηο 27 πξνζθπγέο γηα κηα κφλν 

επελεμέηαζε, γεγνλφο πνπ θαζηζηνχζε ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο εμαηξεηηθά 

δχζθνιν. 

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο επαλεμέηαζεο ησλ πην πάλσ ππνζέζεσλ, ε Δπηηξνπή 

δηεθπεξαίσζε φιεο ηηο ππνζέζεηο επαλεμεηάζεσλ, νη νπνίεο εθθξεκνχζαλ 

ελψπηφλ ηεο γηα κηα δεθαεηία. 

 

4.  Νομολογία πος πποκύπηει από ηιρ αποθάζειρ ηος 
Ανωηάηος Γικαζηηπίος 

 

Απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ θαηά ηα έηε 2002-2006 πξνθχπηεη 

ε παξαθάησ λνκνινγία, ε νπνία έρεη δηαρσξηζηεί ζε επηκέξνπο ζέκαηα: 

 

ΠΙΝΑΚΔ ΓΙΟΡΙΣΔΩΝ 
 

1. Κάηνρνο πηπρίνπ ηνπ Τκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο – Πξνδεκνηηθή 

Δθπαίδεπζε – δελ κπνξεί λα ηχρεη εγγξαθήο ζε πίλαθα δηνξηζηέσλ γηα ηε 

ζέζε Γαζθάινπ Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο, αθνχ ην νηθείν ζρέδην ππεξεζίαο δελ 

θαιχπηεη ηελ πεξίπησζε απηή (Πξ.1088/2002). 

 

2. Ο ηίηινο Bachelor of Art and Design (Media), απφ ην Central Saint Martins 

College of Art and Design ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, δελ απνηειεί πηπρίν 

Καιψλ Τερλψλ, γηα ην ιφγν φηη ζην πηπρίν απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη 

καζήκαηα φπσο «Ηζηνξία ηεο Τέρλεο», «Αηζζεηηθή», «Κξηηηθή Δθηίκεζε», 

«Φξψκα», «Σχλζεζε», «Σρέδην», «Εσγξαθηθή», «Γιππηηθή», «Φαξαθηηθή», ηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο ηνπ 

καζήκαηνο (Πξ.654/2004). 
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3. Νέα βεβαίσζε, πνπ πξνζθφκηζε ν αηηεηήο γηα επαλεμέηαζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ 

γηα εγγξαθή ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ θαη ε νπνία αθνξνχζε ην επίπεδν ηνπ 

δηπιψκαηφο ηνπ, δελ απνηεινχζε λέν ζηνηρείν, αθνχ ε πξψηε απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο ήηαλ λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε ηνπ αηηεηή, επεηδή ην πξνζφλ ηνπ 

απνθηήζεθε κε θνίηεζε απνθιεηζηηθά ζηελ Κχπξν, ζε ρξνληθή πεξίνδν πνπ 

δελ θαιππηφηαλ απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη φρη ιφγσ ηνπ επηπέδνπ ηνπ 

δηπιψκαηνο.  Έηζη ε λέα απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ απιψο βεβαησηηθή 

(Α.Δ.3428). 

 

4. Πξφζσπν, ην νπνίν ππέβαιε αίηεζε γηα εγγξαθή ζε πίλαθα δηνξηζηέσλ κηαο 

λέαο πξνθεξπρζείζαο εηδηθφηεηαο, εθηφο ηεο θαζνξηδφκελεο απφ ην λφκν 

πξνζεζκίαο ησλ 15 εκεξψλ, δελ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη φπσο έρεη 

πξνηεξαηφηεηα έλαληη πξνζψπσλ, ηα νπνία ππέβαιαλ αίηεζε κέζα ζηελ 

θαζνξηζκέλε πξνζεζκία, αθφκε θαη αλ ζηελ πξψηε αλάξηεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

πίλαθα δηνξηζηέσλ ε Δπηηξνπή πεξηέιαβε ηφζν ηα πξφζσπα ηα νπνία 

ππέβαιαλ αίηεζε κέζα ζηελ θαζνξηδφκελε απφ ην Νφκν πξνζεζκία φζν θαη 

απηά πνπ ππέβαιαλ αίηεζε εθηφο ηεο πξνζεζκίαο (Πξ.555/2002). 

 

5. Οη αηηήζεηο γηα εγγξαθή ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ, πνπ ζχκθσλα κε ην 

Νφκν (βι. άξζξν 28Β(5)) ππνβάιινληαη θάζε ρξφλν θαη κε δηθαίσκα 

έλζηαζεο εληφο 15 εκεξψλ, απνηεινχλ δηαδηθαζία πνπ εκπεξηέρεη 

μερσξηζηή, θάζε θνξά, δηνηθεηηθή πξάμε, ε νπνία κπνξεί λα πξνζβιεζεί.  

Γελ απνηειεί βεβαησηηθή πξάμε (θαη ζπλεπψο κε πξνζβιεηή) κηα απφθαζε 

γηα απφξξηςε λέαο αίηεζεο, γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ ε ίδηα αίηεζε 

απνξξίθζεθε παιαηφηεξα (Α.Δ.3347). 

  

6. Ζ αηηήηξηα είρε παξαιείςεη λα πξνζβάιεη ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηελ 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο  λα ζεσξήζεη ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία απηή 

νινθιήξσζε ηνλ θχθιν ησλ απαηηνχκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ καζεκάησλ 

σο εκεξνκελία απφθηεζεο ηνπ πηπρίνπ ηεο θαη, κε κεηαγελέζηεξεο 

επηζηνιέο ηεο, δήηεζε απφ ηελ Δπηηξνπή αλαζεψξεζε ηεο απφθαζεο 

απηήο.  Ζ Δπηηξνπή, αθνχ εμέηαζε ηηο επηζηνιέο απηέο, επαλαβεβαίσζε ηελ 

αξρηθή ηεο απφθαζε.  Τν Αλψηαην Γηθαζηήξην, ζην νπνίν ε αηηήηξηα 

πξνζέβαιε ηελ επαλαβεβαησηηθή απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, έθξηλε φηη ε 

απφθαζε απηή ήηαλ απιψο επηβεβαησηηθή ηεο πξψηεο θαη φηη ε πξνζθπγή 

ήηαλ εθπξφζεζκε (Πξ.343/2005). 

 

7. Ζ απφξξηςε εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη 

ζρεηηθά κε ηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ζπληζηά δηνηθεηηθή πξάμε, πνπ κπνξεί 
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λα πξνζβιεζεί απηνηειψο, κέζα ζην πιαίζην ηεο πξνζεζκίαο ησλ 75 

εκεξψλ (Πξ.961/2004). 

 

8. Ζ απφξξηςε αίηεζεο γηα εγγξαθή ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ, γηα ην ιφγν φηη 

«ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ δελ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

Φεκείαο ή Βηνινγίαο πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηνη γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ απηψλ ζε ζρνιεία Μέζεο Δθπαίδεπζεο», δελ είλαη επαξθήο 

αηηηνινγία, αθνχ δελ παξέρεη ην αλαγθαίν ππφβαζξν γηα δηθαζηηθφ έιεγρν 

(Α.Δ.3347). 

 

9. Ζ απφξξηςε αίηεζεο γηα εγγξαθή ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ, κε ην ζθεπηηθφ 

φηη ην πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ αηηεηή δηέθεξε απφ ην πεξηερφκελν 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ αηφκνπ πνπ απηφο επηθαιέζηεθε σο πξνεγνχκελν, δελ 

απνηειεί αηηηνινγία, κε βάζε ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα δηαπηζησζεί ηη είρε 

ππφςε ηεο ε Δπηηξνπή.  Οχηε πξνθχπηεη φηη έγηλε ε αλαγθαία δηεξεχλεζε, 

κε ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ησλ νπζηαζηηθψλ γεγνλφησλ, πξάγκα πνπ ζπληζηά 

πιάλε πεξί ηα πξάγκαηα (Πξ.967/2004). 

 

10. Οη αηηήζεηο γηα εγγξαθή ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ πξέπεη λα εμεηάδνληαη 

ππφ ην θσο θαη ησλ πεξί Γεληθνχ Σπζηήκαηνο Αλαγλψξηζεο ησλ 

Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ Νφκσλ ηνπ 2002 θαη 2003 (Νφκνη 179(Η)/2002 

θαη 129(Η)/2003), νη νπνίνη πξνλννχλ «γηα έλα γεληθφ ζχζηεκα αλαγλψξηζεο 

ησλ δηπισκάησλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πνπ πηζηνπνηνχλ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ θαη γηα ζπλαθή 

ζέκαηα».  Δπίζεο, ε Δπηηξνπή νθείιεη λα δηεξεπλά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηνρή γλψζεσο γισζζψλ, πνπ απαηηείηαη απφ ηα ζρέδηα ππεξεζίαο.  

Σπγθεθξηκέλα, νθείιεη λα δεηά απφ ηνλ αηηεηή λα πξνζθνκίδεη ζρεηηθά 

πηζηνπνηεηηθά, ηα νπνία λα εμεηάδεη θαη, φηαλ θξίλεη φηη απηά δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθά, λα ηνλ ππνβάιιεη ζε γξαπηή εμέηαζε (Πξ.1062/2004). 

 
11. Ζ δηαγξαθή ηεο αηηήηξηαο απφ ηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ήηαλ λφκηκε, αθνχ 

ηεο είρε πξνζθεξζεί κφληκνο δηνξηζκφο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα 

πξνζθφκηδε πηζηνπνηεηηθφ επηηπρίαο ζην Πξφγξακκα Πξνυπεξεζηαθήο 

Καηάξηηζεο θαη απηή παξέιεηςε λα πξνζθνκίζεη ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ 

(Πξ.1183/2003). 

 

12. Με βάζε ην άξζξν 28Γ ησλ Πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο 

Νφκσλ ηνπ 1969 έσο 2006, ε Δπηηξνπή δελ πξνβαίλεη ζε νξηζηηθή 

πξνζθνξά δηνξηζκνχ, εάλ δελ πξνζθνκηζηεί πηζηνπνηεηηθφ επηηπρνχο 
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παξαθνινχζεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνυπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο θαη, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο γηα δηνξηζκφ δελ πξνζθνκίζεη ην 

πηζηνπνηεηηθφ απηφ, ε δηαγξαθή ηνπ απφ ηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ είλαη 

λφκηκε (Πξ.229/2002, Α.Δ.3698). 

 
ΓΙΟΡΙΜΟΙ 
 

13. Οη πξφλνηεο γηα εηδηθή κεηαρείξηζε αηφκσλ, πνπ νξίδνληαη ζηνπο πεξί 

Δπαγγεικαηηθήο Απνθαηάζηαζεο ησλ Παζφλησλ θαη ησλ Τέθλσλ ησλ 

Δγθισβηζκέλσλ Νφκσλ, είλαη αληηζπληαγκαηηθέο. 

 

14. Ζ Δπηηξνπή, ε νπνία ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία είλαη ην θαη΄ εμνρήλ 

αξκφδην φξγαλν γηα ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ππεξεζίαο 

πνπ αθνξνχλ ζηνπο δηνξηζκνχο θαη πξναγσγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξέπεη 

λα νινθιεξψλεη ηελ έξεπλα γηα ηα πξνζφληα ελφο ππνςεθίνπ, πξνηνχ 

πξνβεί ζην δηνξηζκφ άιισλ ππνςεθίσλ (Πξ.922/2002). 

 

15. Ζ Δπηηξνπή δελ έρεη λνκηθή ππνρξέσζε λα επαλαπξνζιάβεη άηνκα, ηα 

νπνία είρε εξγνδνηήζεη πάλσ ζε έθηαθηε βάζε.  Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε 

εξγνδφηεζεο αηφκσλ ζηε ζέζε θαζεγεηή, γηα άζθεζε θαζεθφλησλ 

δαζθάινπ, κπνξεί λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα ζε άηνκα, ηα νπνία είραλ 

απαζρνιεζεί ζε δεκνηηθά ζρνιεία γηα έλα ηνπιάρηζηνλ ζρνιηθφ έηνο θαη ζε 

φζνπο είραλ παξαθνινπζήζεη εηδηθή ηαρχξξπζκε ζεηξά καζεκάησλ ζην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Α.Δ.3249). 

 

16. Ο δηνξηζκφο κε ζχκβαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κέξνπο αληί ηνπ αηηεηή (ν 

νπνίνο πξνεγείην ζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο) ζηε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα, 

δελ κπνξνχζε λα πξνζβιεζεί, αθνχ είρε ήδε ιήμεη ε ζχκβαζε θαη ην 

γεγνλφο απηφ θαζηζηνχζε ηελ πξνζθπγή άλεπ αληηθεηκέλνπ, δεδνκέλνπ φηη ε 

ζπκκφξθσζε ηεο δηνίθεζεο ζε ελδερφκελε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ήηαλ 

πιένλ αλέθηθηε.  Πεξαηηέξσ, ην Γηθαζηήξην ζεκείσζε φηη, ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ν αηηεηήο είρε ηχρεη δηνξηζκνχ πξηλ απφ ην ελδηαθεξφκελν 

κέξνο ζε άιιε ζέζε, γηα ηελ νπνία πξνέθπςε πξνγελέζηεξα αλάγθε γηα 

δηνξηζκφ, απηφο πηζηψζεθε ηε κηζή κνλάδα πξνυπεξεζίαο ζηνλ πίλαθα 

δηνξηζηέσλ θαη δηαηήξεζε ηελ πξνηεξαηφηεηα γηα δηνξηζκφ ζε κφληκε ζέζε 

ζηελ εηδηθφηεηά ηνπ (Πξ.1044/2004). 

 

17. Ζ ξχζκηζε πνπ έγηλε, θαη ε νπνία αθνξνχζε ηνλ ππφ φξνπο αλαδξνκηθφ 

δηνξηζκφ, ζε ζέζε θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο, νκάδαο θαζεγεηψλ πνπ 
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είραλ πξνζθπγέο ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην, αθνξνχζε κφλν απηνχο θαη έγηλε 

γηα λα δνζεί ε θαιχηεξε ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ιχζε ζην πξφβιεκα πνπ 

δεκηνπξγήζεθε κεηά ηελ Απφθαζε ηνπ Δθεηείνπ.  Ζ ξχζκηζε απηή δελ 

κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε άιια άηνκα, ηα νπνία, κεηά ηελ πάξνδν 

κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, δήηεζαλ ηελ εθαξκνγή ηεο θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπο, γηαηί απηφ ζα πξνθαινχζε κεγάιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε, 

αλαζηάησζε ζην ζχζηεκα δηνξηζκψλ κε βάζε ηε ζεηξά ζηνπο πίλαθεο 

δηνξηζηέσλ θαη νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ησλ πηλάθσλ δηνξηζηέσλ.  Πεξαηηέξσ, 

ε παξάιεηςε ηεο Δπηηξνπήο λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα απηφ δελ κπνξνχζε 

λα πξνζβιεζεί, αθνχ ην αίηεκα απηφ δελ έβξηζθε έξεηζκα ζε νπνηαδήπνηε 

λνκνζεηηθή δηάηαμε.  Γηα λα απνηεινχζε αληηθείκελν πξνζθπγήο, ε 

«παξάιεηςε» έπξεπε λα αλαθεξφηαλ ζε πξάμε ή απφθαζε, πνπ ην 

δηνηθεηηθφ φξγαλν είρε, ζχκθσλα κε ην λφκν, ππνρξέσζε λα πάξεη 

(Α.Δ.3602). 

 

18. Ο έθηαθηνο δηνξηζκφο αηφκσλ, απφ ηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ εθπαηδεπηψλ 

Γξαθηθψλ Τερλψλ, γηα δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ησλ Γξαθηθψλ Τερλψλ, 

ελέπηπηε ζηε ζθαίξα ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη φρη ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

γηαηί, παξφινλ φηη ν ελ ιφγσ δηνξηζκφο δε ξπζκηδφηαλ εηδηθά απφ ηνπο πεξί 

Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νφκνπο ηνπ 1969 έσο 2006, ε 

θπζηνγλσκία ηνπ θαζνξηδφηαλ απφ ην φηη ζπλδεφηαλ άξξεθηα κε απηφλ. 

Δπίζεο, δε δηθαηνινγείηαη δηθαζηηθή παξέκβαζε ζε απφθαζε, πνπ εθθξάδεη 

ηελ θξίζε ηεο δηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή ζηφρσλ θαη γεληθήο 

πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο (Πξ.934/2004). 

 
ΠΡΟΑΓΩΓΔ 
 

19. Σπνπδέο κε αθαδεκατθφ πξφγξακκα ηξηάληα εβδνκάδσλ ζεσξνχληαη φηη 

θαιχπηνπλ ζπνπδέο ελφο ζπλήζνπο αθαδεκατθνχ έηνπο. 

 

20. Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο έρεη θαζήθνλ λα δίδεη εηδηθή 

αηηηνινγία γηα ηπρφλ απφθιηζή ηεο απφ ηελ απφθαζε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο. 

 

 

 

21. Μεηά ηελ απφζπξζε απφ ηε δηαδηθαζία ππνςεθίσλ, πνπ ζπζηήλνληαη απφ 

ηε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο νθείιεη 

λα παξαπέκςεη ην ζέκα ζηε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή γηα ζπκπιήξσζε ηνπ 
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θαηαιφγνπ θαη φρη λα πξνβεί ε ίδηα ζε θαηαξηηζκφ-ζπκπιήξσζε ηνπ 

θαηαιφγνπ ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

22. Ο αηηεηήο ήηαλ πξνζνληνχρνο γηα δηεθδίθεζε πξναγσγήο ζηελ επίδηθε 

ζέζε, αθνχ, παξφινλ φηη θαηά ην ρξφλν πξνθήξπμεο ηεο ζέζεο θαη κέρξη 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο αηηήζεσλ δελ ήηαλ ζηελ 

ππεξεζία, είρε ηχρεη αλαδξνκηθνχ δηνξηζκνχ απφ εκεξνκελία πνπ 

πξνεγείην ηεο εκεξνκελίαο ιήμεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζέζεο 

(Πξ.1123/2004).  

 

23. Αηηεηήο πνπ δελ είλαη πξνζνληνχρνο δελ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ γηα 

θαηαρψξεζε πξνζθπγήο. 

 

24. Αηηεηήο πνπ θαηέρεη ζέζε, ε νπνία έρεη ηελ ίδηα κηζζνινγηθή θιίκαθα κε ηελ 

επίδηθε ζέζε, δελ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ λα δηεθδηθήζεη ηελ επίδηθε ζέζε. 

 

25. Αηηεηήο, ν νπνίνο δε ζα κπνξνχζε λα επσθειεζεί απφ ην άξζξν 37Α ησλ 

Πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 1969 έσο 2006, ην 

νπνίν πξνλνεί γηα ηε δπλαηφηεηα πξναγσγήο ζε ππεξάξηζκε ζέζε αηφκνπ 

πνπ αθπξψζεθε ε πξναγσγή ηνπ θαη δελ επαλαπξνήρζε θαηά ηελ 

επαλεμέηαζε, θξίζεθε απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην φηη είρε έλλνκν 

ζπκθέξνλ θαη κπνξνχζε λα πξνζθχγεη ελαληίνλ ηεο πξναγσγήο ζε 

ππεξάξηζκε ζέζε άιινπ αηφκνπ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 37Α.  Τν ζθεπηηθφ ηνπ 

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ήηαλ φηη ν αηηεηήο είρε έλλνκν ζπκθέξνλ, γηαηί 

παξφινλ φηη δελ είρε πξναρζεί πνηέ ζηε ζέζε, ήηαλ έλαο απφ ηνπο 

ππνςεθίνπο γηα ηε ζέζε απηή θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ αλαπφθεπθηα επξφθεηην 

λα επεξεαζηεί ζην κέιινλ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζα επεξεαδφηαλ ε αξραηφηεηά 

ηνπ (Πξ.395/05). 

 

26. Ζ θνηλνπνίεζε, κέζσ επηζηνιήο, ηεο απφθαζεο γηα πξναγσγή ηνπ 

πξναρζέληα ζεσξείηαη εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε, ε νπνία κπνξεί λα 

πξνζβιεζεί θαη ε πξφλνηα γηα δεκνζίεπζε ησλ πξναγσγψλ δε ζεκαίλεη φηη 

ε πξάμε ή απφθαζε πξηλ απφ ηελ δεκνζίεπζε είλαη αηειέζθνξε ή αηειήο 

θαη φηη δελ κπνξεί λα πξνζβιεζεί (Πξ.709/2004, 710/2004). 

 

27. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα απνξξίςεη έλζηαζε γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ 

κνλάδσλ αξραηφηεηαο είλαη πξνπαξαζθεπαζηηθή πξάμε θαη απνηειεί κέξνο 

ζχλζεηεο δηνηθεηηθήο ελέξγεηαο.  Ωο πξνπαξαζθεπαζηηθή πξάμε ράλεη ηελ 

απηνηέιεηά ηεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ ηειηθή απφθαζε.  Με ηελ απψιεηα 
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ηεο απηνηέιεηαο ηεο ράλεη θαη ηνλ εθηειεζηφ ηεο ραξαθηήξα θαη έηζη δελ είλαη 

πξνζβιεηή κε βάζε ην Άξζξν 146 ηνπ Σπληάγκαηνο (Α.Δ.3377). 

 

28. Ζ ελέξγεηα ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία θαζηέξσζε απνδεθηά ηεθκήξηα γηα 

γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε απαηηνχκελα απφ ηα ζρέδηα ππεξεζίαο 

επίπεδα, βξίζθεηαη εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ λφκνπ. 

 

29. Γηα δηαπίζησζε ηεο θαηνρήο ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ (π.ρ. ηνπ 

πξνζφληνο ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο κηαο μέλεο γιψζζαο), ε Δπηηξνπή 

πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε δένπζα έξεπλα (Πξ.269/2003, 286/2003). 

 

30. Ζ δηδαζθαιία μέλεο γιψζζαο ζε δεκνηηθά ζρνιεία δε δεκηνπξγεί 

απαξαίηεηα θαη ηεθκήξην πνιχ θαιήο γλψζεο ηεο γιψζζαο απηήο. 

 

31. Ζ, εθ κέξνπο ππνςεθίνπ γηα πξναγσγή, θαηνρή πξνεγνχκελεο ζέζεο, ηεο 

νπνίαο ην ζρέδην ππεξεζίαο απαηηνχζε ηελ θαηνρή ηνπ πξνζφληνο ηεο 

πνιχ θαιήο γλψζεο κηαο απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο επξσπατθέο γιψζζεο, 

ζπληζηνχζε ακάρεην ηεθκήξην φηη ην ελδηαθεξφκελν κέξνο θαηείρε ην ελ 

ιφγσ πξνζφλ θαη ζπλεπψο ηθαλνπνηνχζε ηελ αληίζηνηρε απαίηεζε ηνπ 

ζρεδίνπ ππεξεζίαο ηεο επίδηθεο ζέζεο (Πξ.112/2004). 

 

32. Ζ θαηνρή ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο δελ ηεθκαίξεηαη 

απφ ηελ επηηπρία ζε κάζεκα ηεο Αγγιηθήο ζηε Μαξάζιεην Παηδαγσγηθή 

Αθαδεκία θαη ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (Πξ.270/2003). 

 

33. Τν γεγνλφο φηη ην ελδηαθεξφκελν κέξνο είρε παξαθνινπζήζεη ην κάζεκα 

ησλ Αγγιηθψλ, σο έλα απφ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην, δελ κπνξνχζε λα 

πηζηνπνηήζεη ηελ θαηνρή απφ κέξνπο ηνπ ηνπ απαηηνχκελνπ απφ ην ζρέδην 

ππεξεζίαο πξνζφληνο ηεο πνιχ θαιήο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.  

Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη ην παλεπηζηήκην Reading ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

απέζηεηιε επηζηνιή πξνο ην ελδηαθεξφκελν κέξνο, κε ηελ νπνία ηνλ 

πιεξνθνξνχζε φηη ζεσξνχζε φηη απηφο γλψξηδε ηα αγγιηθά αξθεηά θαιά γηα 

λα παξαθνινπζήζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο, δε ζήκαηλε φηη ην επίπεδν 

γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απφ κέξνπο ηνπ ήηαλ ην απαηηνχκελν απφ ην 

ζρέδην ππεξεζίαο (Πξ.395/2005). 

 

34. Ζ παξαθνινχζεζε πεξηζζφηεξσλ ζεκηλαξίσλ ζπγθξηηηθά κε άιινπο 

ππνςεθίνπο δε  δίλεη πξνβάδηζκα σο πξνο ηα πξνζφληα. 
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35. Ζ ζπκκεηνρή ππνςεθίνπ ζε ζπλέδξηα δελ απνηειεί κέξνο ηεο αμίαο ηνπ, 

αιιά κέξνο ησλ πξνζφλησλ ηνπ. 

 

36. Ζ Δπηηξνπή πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη θαηά πφζν ηα πξφζζεηα πξνζφληα 

ελφο ππνςεθίνπ γηα πξναγσγή είλαη ζπλαθή κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο 

(Πξ.558/2002). 

 

37. Πξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα, εθφζνλ δελ απαηηνχληαη απφ ην νηθείν 

ζρέδην ππεξεζίαο, δε ζπληζηνχλ πιενλέθηεκα, αιιά απνηεινχλ παξάγνληα 

πνπ ζπλεθηηκάηαη κε ηα άιια ζηνηρεία θξίζεο. 

 

38. Ζ παξαρψξεζε κνλάδσλ γηα πξφζζεην πξνζφλ ζε δηαδηθαζίεο 

πξναγσγψλ, φπνπ ην ζρέδην ππεξεζίαο δελ απαηηεί ηελ θαηνρή ηέηνηνπ 

πξνζφληνο, πξνλνείηαη απφ ην άξζξν 35Β(4)(β) ηνπ Νφκνπ (Πξ.293/2003). 

 

39. Δίλαη άζρεην ην ηη δφζεθε ζε άιιε δηαδηθαζία γηα ην ίδην πξνζφλ. Δδψ φκσο 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν Νφκνο 69(Η)/2003, ν νπνίνο πξνλνεί φηη 

ηίηινη ζπνπδψλ, πνπ είραλ εθδνζεί πξηλ απφ ηελ 1.9.2002 θαη νη νπνίνη 

κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή είραλ αλαγλσξηζηεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο γηα ζθνπνχο πξφζιεςεο ή πξναγσγήο ησλ 

θαηφρσλ ηνπο ζηε δεκφζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, ζεσξνχληαη 

αλαγλσξηζκέλνη θαη κεηά ηελ 1.9.2002.  Ίδηαο κεηαρείξηζεο ηπγράλνπλ θαη 

φινη νη θάηνρνη ηίηισλ φκνησλ κε απηνχο πνπ ήδε αλαγλσξίζηεθαλ, 

λννπκέλνπ φηη νη ζπνπδέο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απφθηεζε ηνπο άξρηζαλ πξηλ 

ή θαηά ηελ 1.9.2002 θαη απνθηήζεθαλ κέρξη 31.12.2006  (Α.Δ.3221). 

 

40. Τν άξζξν 35Β(4) ησλ πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νφκσλ ηνπ 

1969 έσο 2006, ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ αξηζκεηηθή απνηίκεζε ησλ 

πξνζφλησλ ησλ ππνςεθίσλ εθ κέξνπο ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη 

ηε ζχζηαζε ηνπο θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, δελ εθαξκφδεηαη ζε 

δηαδηθαζία πξναγσγήο ζε ζέζε πνπ δελ αλήθεη ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ.  

Σπλεπψο, νη ππνςήθηνη ζε ηέηνηα δηαδηθαζία θαηαηάζζνληαη κε αιθαβεηηθή 

ζεηξά θαη φρη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο (Πξ.1003/2004). 

 

41. Όηαλ ην νηθείν ζρέδην ππεξεζίαο δελ πξνλνεί φηη επηπξφζζεηα πξνζφληα 

ζπληζηνχλ πιενλέθηεκα, ηφηε απηά δε δίλνπλ πξνβάδηζκα ζηνλ ππνςήθην 

πνπ ηα θαηέρεη, πιελ φκσο έρνπλ νξηαθή ζεκαζία (Πξ. 541/2003). 
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42. Ζ ζπλάθεηα ελφο ηίηινπ κε ηα «παηδαγσγηθά» ή ηελ «εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε» 

ή ζε «ζπλαθέο ζέκα», κπνξεί λα δηαπηζησζεί κέζα απφ ηελ παξάζεζε θαη 

ηε ζχγθξηζε ησλ καζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ν ηίηινο απηφο θαη ησλ 

καζεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε έλα δίπισκα ζηα «παηδαγσγηθά» ή 

ζηελ «εθπαηδεπηηθή δηνίθεζε» (Πξ.270/2003). 

 

43. Δίλαη λνκνινγεκέλν φηη, γηα πςειφβαζκεο ζέζεηο, ε αμία θαη ε απφδνζε ζηε 

ζπλέληεπμε είλαη νπζηαζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε απφ ην δηνξίδνλ φξγαλν.  Ζ ππεξνρή ζηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε 

πξνζζέηεη ζην θξηηήξην ηεο αμίαο θαη, ηδηαίηεξα γηα ζέζεηο ςειά ζηελ 

ηεξαξρία, ε απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ έρεη ηδηαίηεξν βάξνο, γηαηί ζε ηέηνηεο 

ζέζεηο απαηηείηαη ζε αλψηεξν βαζκφ λα ζπληξέρνπλ ηθαλφηεηεο δηεπζπληηθέο 

θαη αλάινγε πξνζσπηθφηεηα.  Δπίζεο, ε αξραηφηεηα δελ κπνξεί λα 

ππεξζθειίζεη ηελ ππεξνρή ζε αμία γηα πιήξσζε πςειφβαζκσλ ζέζεσλ 

(Α.Δ.3232). 

 

Ζ αξραηφηεηα ππεξηζρχεη κφλν φηαλ ηα άιια δχν θξηηήξηα, ηεο αμίαο θαη ησλ 

πξνζφλησλ, είλαη ίζα, ελψ δελ απνηειεί νπζηαζηηθφ παξάγνληα φηαλ 

πξφθεηηαη γηα πιήξσζε ζέζεσλ ςειά ζηελ ηεξαξρία (Πξ.1003/2004). 

 

Ωζηφζν απηέο νη ζέζεηο ηεο λνκνινγίαο δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ν ππνςήθηνο πνπ ππεξέρεη ζε αξραηφηεηα δελ πζηεξεί ζε 

αμία.  Τν απνηέιεζκα ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο δελ κπνξεί λα έρεη απνθα-

ζηζηηθή ζεκαζία, αθφκα θαη ζε πςειφβαζκεο ζέζεηο, ζηελ πεξίπησζε ελφο 

δηαρξνληθά εμαίξεηνπ ιεηηνπξγνχ, ν νπνίνο ππεξέρεη ζε αμία – κε βάζε ηηο 

εηήζηεο αμηνινγήζεηο – αξραηφηεηα θαη πξνζφληα.  Ζ Δπηηξνπή δελ πξέπεη 

λα δίλεη ππέξκεηξε βαξχηεηα ζηε ζπλέληεπμε, νχηε λα ηε ζεσξεί σο 

θαζνξηζηηθφ θξηηήξην επηινγήο (Πξ.558/2002). 

 

44. Σηα πιαίζηα δηαδηθαζίαο πξναγσγψλ, ε λνκνινγία δε δηθαηνινγεί ηελ 

άπνςε φηη πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν (δειαδή εξσηήζεηο-

απαληήζεηο) ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο.  Απαηηείηαη, φκσο, αηηηνινγία ηεο 

γεληθήο εληχπσζεο.  Γειαδή, πξνζδηνξηζκφο ησλ γεγνλφησλ, ζηνηρείσλ θαη 

παξαηεξήζεσλ πνπ ηε δηθαηνινγνχλ (Πξ.130/2003). 

45. Ζ ππεξνρή ζε αμία θαη αξραηφηεηα ππεξζθειίδεη ηελ ππεξνρή ζε πξνζφληα 

(Α.Δ.856/2004). 
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46. Ζ πείξα δελ απνηειεί μερσξηζηφ ζηνηρείν θξίζεο, αιιά είλαη έλα απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ εθηίκεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο «αμίαο» 

ησλ ππνςεθίσλ. 

 

47. Ζ πείξα, γηα λα είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο, πξέπεη λα έρεη απνθηεζεί 

θαηά ηελ εθηέιεζε θαζεθφλησλ ζε ζέζε πνπ πξνεγείηαη ηεο επίδηθεο.  Πείξα 

ζε πξνεγνχκελεο ζέζεηο δελ κπνξεί λα έρεη απνθαζηζηηθή βαξχηεηα. 

 

48. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εμαίξεηνπο ππαιιήινπο, ε αξραηφηεηα ζπλεπάγεηαη 

κεγαιχηεξε πείξα θαη ε πείξα πξνζζέηεη ζηελ αμία. 

 

49. Ζ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ, κε βάζε ηα νπνία γίλνληαη νη ζπλεληεχμεηο γηα ηηο 

ζέζεηο ηνπ επνπηηθνχ πξνζσπηθνχ, είλαη δήηεκα ην νπνίν αλάγεηαη ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Δπηηξνπήο θαη ε εγθπξφηεηά ηνπο εμεηάδεηαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζην νηθείν 

ζρέδην ππεξεζίαο.  Κξηηήξηα φπσο ε «ελεκέξσζε ζε παηδαγσγηθά θαη 

κεζνδνινγηθά ζέκαηα», «πξνζσπηθφηεηα», «απνηειεζκαηηθφηεηα 

επηθνηλσλίαο θαη επάξθεηα ηεθκεξίσζεο απφςεσλ θαη ζέζεσλ» θαη 

«γισζζηθή επάξθεηα» θξίλνληαη φηη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ζε πςειφβαζκεο ζέζεηο. 

 

50. Τν θξηηήξην πνπ αθνξά «ηελ θξηηηθή αλάιπζε δηνηθεηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ 

πξνβιεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο ηεο ζέζεο» 

κπνξνχζε λα ιεθζεί ππφςε απφ ηελ Δπηηξνπή ζε δηαδηθαζία πξναγσγήο 

ζε ζέζε δηεπζπληή ζρνιείσλ δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, πνπ είρε ελψπηφλ ηεο, 

θαη φρη κφλν ζε δηαδηθαζίεο πξναγσγήο ζε ζέζεηο επνπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

αθνχ ε ζέζε ηνπ δηεπζπληή εκπεξηέρεη, ζχκθσλα κε ην ζρέδην ππεξεζίαο, 

δηνηθεηηθά θαζήθνληα, ψζηε ην ελ ιφγσ θξηηήξην λα αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε (Α.Δ.3571). 

 

51. Σε δηαδηθαζίεο πξναγσγήο  δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε βάζε ην άξζξν 

35(10), θαζνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ζθνπνχο παξαρψξεζεο  

κνλάδσλ ζηνπο ππνςεθίνπο θαη δελ ππάξρεη πξφλνηα ζηε λνκνζεζία φηη ε 

Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηαη μαλά ην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζσπηθψλ θαθέισλ θαη ησλ θαθέισλ ησλ ππεξεζηαθψλ εθζέζεσλ ησλ 

ππνςεθίσλ (Α.Δ.293/2003). 

 

52. Ζ δηαηχπσζε εληππψζεσλ (θξίζεσλ) ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ γηα ηελ απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ ζε πξνζσπηθέο 
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ζπλεληεχμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 35Β(9), δελ απαηηείηαη λα είλαη 

αηηηνινγεκέλε, φκσο νη θξίζεηο ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη κε 

βάζε ην άξζξν 35Β(10) (Α.Δ.3417). 

 

53. Σε δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο πξναγσγψλ πξνζηέζεθαλ λένη ππνςήθηνη ζην 

λέν θαηάινγν θαη, εθφζνλ ε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο δελ είρε αιιάμεη, νη 

ζπλεληεχμεηο πνπ είραλ ήδε γίλεη θαη δελ ήηαλ λνκηθά ειαηησκαηηθέο ζα 

παξέκελαλ θαη ζα γίλνληαλ ζπλεληεχμεηο γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ 

πξνζηέζεθαλ ζηνλ ηειηθφ θαηάινγν.  Αλ ε ζχλζεζε άιιαδε, ζα γίλνληαλ 

λέεο ζπλεληεχμεηο γηα φινπο.  Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα κε ιάβεη 

ππφςε ηηο ζπλεληεχμεηο ηνπ νπζηψδνπο ρξφλνπ, αιιά νχηε θαη λα θαιέζεη ζε 

λέεο ζπλεληεχμεηο, δελ ήηαλ λνκηθά νξζή (Πξ.738/2003). 

 

54. Γελ είλαη ππνρξέσζε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, αιιά νχηε θαη ηεο 

Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, λα εμεηάζνπλ αλ νξζά θάπνηνο 

ππνςήθηνο έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε βαζκνινγία.  Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα 

εμεηάζεη ηέηνην ζέκα κφλν αλ ηεο δεηεζεί, χζηεξα απφ γξαπηή έλζηαζε.  

Σπλεπψο, πξνθχπηεη φηη δεηήκαηα εγθπξφηεηαο βαζκνινγίαο δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ θαηαιφγνπ απφ ηελ 

Δπηηξνπή (Α.Δ.3207). 

 

55. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Δπηηξνπή ιακβάλεη ππφςε θαη αμηνινγεί ηηο 

βαζκνινγίεο ησλ ππνςεθίσλ γηα πξναγσγή πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθνο 

(Πξ.713/2002). 

 

56. Ζ Δπηηξνπή πξέπεη λα εθαξκφδεη εληαίν κέηξν ζχγθξηζεο κεηαμχ ησλ 

ππνςεθίσλ γηα πξναγσγή, εμεηάδνληαο ηηο βαζκνινγίεο πνπ έρνπλ νη 

ππνςήθηνη θαη δελ είλαη απνδεθηφο ν ηζρπξηζκφο φηη δελ κπνξεί λα γίλεη 

αλαγσγή/ζχγθξηζε ελφο ζπζηήκαηνο βαζκνινγίαο κε άιιν ζχζηεκα 

βαζκνινγίαο (Πξ.648/2002). 

 

57. Καηψηεξε, έζησ θαη γηα κηα ρξνληά, βαζκνινγία ελφο ππνςεθίνπ γηα 

πξναγσγή ζε ζχγθξηζε κε θάπνηνλ άιιν ππνςήθην, ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

δηαθνξά ζηελ αμία κεηαμχ ησλ δχν ππνςεθίσλ (Πξ.504/2002). 

 

 

58. Όηαλ ππνςήθηνο γηα πξναγσγή βξίζθεηαη ζε ςειφηεξε κηζζνινγηθή 

θιίκαθα απφ άιιν ππνςήθην, δε ζπλεπάγεηαη φηη ε βαζκνινγία ηνπ ζηηο 
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εκπηζηεπηηθέο εθζέζεηο πξέπεη λα ζεσξείηαη ππέξηεξε ηεο αληίζηνηρεο 

βαζκνινγίαο ηνπ άιινπ ππνςεθίνπ (Α.Δ.3232). 

 

59. Όηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή αδπλακία γηα ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ησλ 

ππνςεθίσλ, γηαηί δελ έρνπλ βαζκνινγίεο ζηε ζέζε, επηηξέπεηαη λα ιεθζεί 

ππφςε ε βαζκνινγία ηνπο ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ζέζε. 

 

60. Μηα βαζκνινγία, πνπ αθνξά ηελ αμία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ ηφζν 

σο θαζεγεηή φζν θαη σο βνεζνχ δηεπζπληή, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

βαζκνινγία ζηε ζέζε βνεζνχ δηεπζπληή, αθνχ δπλαηφηεηα δηάζπαζήο ηεο 

δελ ππάξρεη (Πξ.983/2004). 

 

61. Ζ απιή παξνπζία κέινπο ηεο Δπηηξνπήο, ην νπνίν έρεη θψιπκα ζπκκεηνρήο 

ζε δηαδηθαζία πξναγσγήο ιφγσ ζπγγέλεηαο κε ππνςήθην, θαζηζηά ηε 

ζχλζεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο ηξσηή (Πξ.836/2003). 

 

62. Ζ αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ λφκηκε, αθνχ 

είρε εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, κέζσ ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ (Α.Δ.856/2004). 

 

63. Ζ απνπζία δχν κειψλ ηεο Δπηηξνπήο, θαηά ηε ζπλεδξία ζηελ νπνία 

εμεηάζηεθαλ νη ελζηάζεηο, ζηα πιαίζηα δηαδηθαζίαο γηα πξναγσγή, δελ 

θαζηζηνχζε ηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο πάζρνπζα, δηφηη ηα κέιε απηά 

κειέηεζαλ ηηο απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ θαηά ηελ ελ ιφγσ ζπλεδξία θαη, 

αθνχ ζπκθψλεζαλ κε απηέο θαη ηηο πηνζέηεζαλ, ήηαλ παξφληα θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ πεξαηηέξσ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο (Πξ.55/2005). 

 

64. Καηά ηελ επαλεμέηαζε δηαδηθαζίαο πξναγσγψλ, δελ πξέπεη λα γίλνληαη 

επαλεθηηκήζεηο ζε ζέκαηα πνπ είλαη δεδηθαζκέλα απφ ηελ αθπξσηηθή 

απφθαζε, π.ρ. ζην θξηηήξην ηεο αμίαο (Πξ.269/2003, 286/2003). 

 

 

 

 

 

 

65. Ζ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία δεθαπέληε εηψλ πνπ απαηηείηαη απφ ην ζρέδην 

ππεξεζίαο ηεο ζέζεο Δπηζεσξεηή Α΄ (Μέζε Δθπαίδεπζε) είλαη εθπαηδεπηηθή 

ππεξεζία κεηά ην δηνξηζκφ ζε κφληκε ζέζε ζε δεκφζηα ζρνιεία ηεο 
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Κχπξνπ.  Δπίζεο, ε ππεξεζία δχν εηψλ ζε ζέζε φρη θαηψηεξε απφ εθείλε 

ηνπ βνεζνχ δηεπζπληή ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο, πνπ απαηηείηαη, πξέπεη 

λα έρεη απνθηεζεί ζε δεκφζηα ζρνιεία ηεο Κχπξνπ (Πξ.527/2001, 

574/2005). 

 

66. Ζ ππεξεζία εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ κε απφζπαζε ζην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην ζεσξείηαη ππεξεζία ζηελ νξγαληθή ζέζε πνπ θαηέρνπλ, γηα 

ζθνπνχο πξναγσγήο θαη πξνζαπμήζεσλ, αιιά δε ζεσξείηαη ππεξεζία ζε 

δεκφζην ζρνιείν ηεο Κχπξνπ, εθφζνλ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην δελ 

εκπίπηεη ζηνλ φξν «δεκφζην ζρνιείν», φπσο εξκελεχεηαη ζην Νφκν 

(Πξ.419/2003). 

 

67. Ζ Σρνιή Κσθψλ, παξφινλ φηη δελ είλαη νξγαληθά εληαγκέλε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, ηελ νπνία ξπζκίδεη ν Πεξί ηεο Γεκφζηαο 

Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νφκνο ηνπ 1969, είλαη εληνχηνηο, κε βάζε ηνλ 

Πεξί Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο Νφκν ηνπ 1979, «δεκφζηα ζρνιή» εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ππεξεζία ζηε Σρνιή Κσθψλ αλαγλσξίδεηαη 

σο ππεξεζία ζε ζρνιείν εηδηθήο εθπαίδεπζεο (Πξ.585/2004). 

 

ΜΔΣΑΘΔΔΙ 
 

68. Ζ κε ελδειερήο δηεξεχλεζε ιφγσλ πγείαο θαη ηαηξηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, απφ 

ηελ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, γηα ζθνπνχο κεηάζεζεο, απνηειεί 

πξντφλ πιεκκεινχο άζθεζεο ηεο δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο. 

 

69. Σε πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη θάπνηα αζάθεηα αλαθνξηθά κε γλσκάηεπζε 

ηνπ Ηαηξνζπκβνπιίνπ, ε Δπηηξνπή κπνξεί, εάλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα 

δεηήζεη ηε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο Ηαηξηθψλ Υπεξεζηψλ γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο γλσκάηεπζεο. 

 

70. Οη κεηαζέζεηο εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα είλαη πάληνηε αηηηνινγεκέλεο, κέζα 

ζηα πιαίζηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε λνκνινγία θαη απφ ηνπο πεξί 

Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ (Τνπνζεηήζεηο, Μεηαθηλήζεηο θαη Μεηαζέζεηο) 

Καλνληζκνχο ηνπ 1987 (ΚΓΠ 212/87). 
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71. Ζ Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα λα ειέγρεη αλ είλαη επαξθή ηα απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη κε ηε δήισζε αιιαγήο ηεο έδξαο εθπαηδεπηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ.  Οη απνθάζεηο ηεο, φκσο, γηα αιιαγή έδξαο, πξέπεη λα είλαη 

επαξθψο αηηηνινγεκέλεο (Πξ.151/2003). 

 

72. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα κεηάζεζε εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ, γηα κηα 

ζρνιηθή ρξνληά, ζε ζρνιεία εηδηθήο εθπαίδεπζεο, απνηεινχζε «δηνηθεηηθή 

πξάμε κε εκεξνκελία ιήμεσο» θαη ζπκκφξθσζε κε ηπρφλ δηθαζηηθή 

απφθαζε αλαθνξηθά κε απηήλ ζα ήηαλ αλέθηθηε, αθνχ ε ελ ιφγσ ζρνιηθή 

ρξνληά είρε παξέιζεη, ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγφο είρε ππεξεηήζεη ζηα 

ζρνιεία ζηα νπνία είρε κεηαηεζεί θαη δπλαηφηεηα αλαδξνκηθήο κεηάζεζεο 

δελ ππήξρε. 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 
 

 

 73. Πξνυπεξεζία εθπαηδεπηηθνχ ζε ζρνιή πνπ δελ είρε εγγξαθεί ζην κεηξψν 

ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ δελ κπνξεί λα ηχρεη αλαγλψξηζεο. 

 

74. Τα θξνληηζηήξηα δε ζεσξνχληαη ζρνιεία ζχκθσλα κε ην άξζξν 24(1) ηνπ 

Νφκνπ 5/71. 

 

75. Σχκθσλα κε ην Νφκν, ε κεξηθή απαζρφιεζε, αλάινγα κε ηε δηάξθεηά ηεο, 

αλαγλσξίδεηαη σο πξνυπεξεζία. 

 

76. Ζ αξκφδηα αξρή νθείιεη λα δηεμαγάγεη δένπζα έξεπλα θαηά ηελ εμέηαζε 

αηηεκάησλ γηα αλαγλψξηζε «θξαηηθψλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ» (Πξ.73/2003) 

θαη «ηδξπκάησλ» θαη λα αηηηνινγεί ηελ απφθαζή ηεο (Πξ.865/2004). 

 

77. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα απνξξίςεη αίηεκα γηα αλαγλψξηζε ππεξεζίαο 

ζην Φεηξνπξγηθφ θαη Μεηακνζρεπηηθφ Ίδξπκα Κχπξνπ ήηαλ λφκηκε, αθνχ 

απηφ δελ έρεη αλαγλσξηζηεί σο «θξαηηθφ εξεπλεηηθφ θέληξν» απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή, δειαδή ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

(Πξ.1147/2002, 1148/2002). 

 

 

ΓΔΝΙΚΑ 
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78. Ζ επαλεμέηαζε αθπξσηηθήο απφθαζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ην 

λνκηθφ θαη πξαγκαηηθφ θαζεζηψο πνπ ίζρπε θαηά ηνλ θξίζηκν ρξφλν θαη απφ 

ην ζηάδην ην νπνίν επεξεάδεηαη απφ ηελ αθπξσηηθή απφθαζε. 

 

79. Ζ εθ ησλ πζηέξσλ αηηηνινγία είλαη αλεπίηξεπηε, φηαλ δελ ππάξρεη έγγξαθν 

ηεο αξκφδηαο αξρήο, ην νπνίν λα βξίζθεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηε 

ιήςε ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο. 

 

80. Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα λα εξεπλήζεη 

θαη απνθαζίζεη θαηά πφζν έλαο ππνςήθηνο θαηέρεη ηα πξνζφληα ηνπ 

ζρεδίνπ ππεξεζίαο.  Σηα πιαίζηα ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο, ε Δπηηξνπή 

κπνξεί λα απνθαζίζεη κε πνην ηξφπν ζα δηεμαγάγεη ηελ έξεπλα ηεο θαη πνηα 

ζηνηρεία ζα αλαδεηήζεη.  Γεδνκέλνπ θαη ηνπ ζεζκηθνχ ξφινπ ηνπ ΚΥΣΑΤΣ 

ζηελ αλαγλψξηζε ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ηεο ηζνηηκίαο ηνπο, δπλάκεη ηνπ πεξί 

Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Σπνπδψλ Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη 

Παξνρήο Σρεηηθψλ Πιεξνθνξηψλ Νφκνπ ηνπ 1996 (Ν.68(Η)/1996), ε 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα κε δερζεί ηνλ θαηάινγν ηνπ Διιεληθνχ 

ΓΗΚΑΤΣΑ θαη λα δεηήζεη πηζηνπνηεηηθφ ηζνηηκίαο απφ ην ΚΥΣΑΤΣ ήηαλ 

εχινγε.  Τν γεγνλφο φηη ην ζρέδην ππεξεζίαο δελ πξνβιέπεη ηελ 

πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ ηζνηηκίαο απφ ην ΚΥΣΑΤΣ δελ απνθιείεη ηε 

δπλαηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο λα δεηά ηελ πξνζθφκηζε απηή.  Τν ζρέδην 

ππεξεζίαο θαζνξίδεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα θαη φρη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ε Δπηηξνπή ζα ηθαλνπνηεζεί γηα ηελ θαηνρή ηνπο.  Πεξαηηέξσ, ε 

Δπηηξνπή δελ ππνρξενχηαη λα αλακέλεη επ’ άπεηξνλ ηελ πξνζθφκηζε απηή.  

Οχηε ε φπνηα θαζπζηέξεζε ηνπ ΚΥΣΑΤΣ ζηελ εμέηαζε ελφο πηπρίνπ κπνξεί 

λα αλαηξέζεη ην εχινγν ή ηε λνκηκφηεηα ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο λα 

δεηήζεη ην ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθφ.  Έγθεηηαη ζηνλ ίδην ηνλ αηηεηή λα ιάβεη ηα 

δένληα λνκηθά κέηξα, γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ΚΥΣΑΤΣ επί 

ηνπ αηηήκαηφο ηνπ (Πξ.699/2004). 

 

81. Ζ δηαδηθαζία γηα αλαγλψξηζε ηίηινπ ζπνπδψλ αξρίδεη κε αίηεζε ηνπ 

θαηφρνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ζην ΚΥΣΑΤΣ. 

 

82. Τν ΚΥΣΑΤΣ είλαη ην αξκφδην ζψκα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηίηισλ ζπνπδψλ. 

 

83. Πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο δελ κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ ελψπηνλ ηνπ 

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ.  Μφλν ε ηειηθή δηνηθεηηθή πξάμε κπνξεί λα 

πξνζβιεζεί (Α.Δ.3313). 
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84. Ζ άξλεζε εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο λα ρνξεγήζεη ζηνλ αηηεηή πιεξνθφξεζε 

ζρεηηθά κε δηνηθεηηθή απφθαζε πνπ ιήθζεθε αλαθνξηθά κε ηξίηνπο ζην 

παξειζφλ δελ είλαη εθηειεζηνχ ραξαθηήξα.  Γελ είλαη πξνζδηνξηζηηθή 

νπνηνπδήπνηε δηθαηψκαηνο ηνπ αηηεηή, δε δηακνξθψλεη αθ’ εαπηήο 

νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε κε έλλνκεο ζπλέπεηεο θαη βξίζθεηαη εθηφο ηνπ 

πεδίνπ ηεο δηθαηνδνζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 146 ηνπ Σπληάγκαηνο 

(Πξ.716/2002, Α.Δ.3693). 

 

85. Τν Γηθαζηήξην δελ έρεη εμνπζία λα ειέγρεη ηελ απζηεξφηεηα ηεο πεηζαξρηθήο 

πνηλήο πνπ επηβάιιεη ε Δπηηξνπή (Πξ.706/2004). 
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ΚΔΝΗ 



 

 

 

Γ.  ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΣHΝ ΕΠΙΣΡΟΠΟ ΔΙΟΙΚΗΕΩ 

 

Αρηζκός εθπαηδεσηηθώλ θαηαθεύγεη ζηο Γραθείο ηες Επηηρόποσ Δηοηθήζεως γηα 

λα δηαησπώζεη παράπολο θαηά ηες Επηηροπής, αλαθορηθά κε ηζτσρηδόκελε 

δσζκελή δηάθρηζε εης βάρος ηοσς ή/θαη θαηαπάηεζε δηθαηωκάηωλ ηοσς.  Τα 

παράπολα ποσ σποβιήζεθαλ ζηελ Επίηροπο Δηοηθήζεως αλαιύοληαη ζηο 

σποθεθάιαηο ασηό κέζα από ηα ζέκαηα: 

 
 Έκταση των παραπόνων 

 Θεματική των παραπόνων 

 Έκβαση των παραπόνων 

 

 

 

1.  Έκηαζη ηων παραπόνων 
 

Καηά ην ππό αλαζθόπεζε έηνο, ππνβιήζεθαλ ζηελ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο 

ζπλνιηθά 68 παξάπνλα, ηα νπνία εζηξέθνλην ελαληίνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο.  Σε ζύγθξηζε κε ην έηνο 2005, θαηά ην νπνίν είραλ 

ππνβιεζεί 85 παξάπνλα, ηα πην πάλσ παξάπνλα είλαη θαηά 17 ιηγόηεξα, 

δειαδή ζεκεηώζεθε κείσζε 20%. Η ηάζε γηα ππνβνιή παξαπόλσλ ζηελ 

Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο ελαληίνλ ηεο Δπηηξνπήο απνηππώλεηαη ζην γξάθεκα 

15. 
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Γξάθεκα 15:  Παξάπνλα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο 

 θαηά ηελ εμαεηία 2001-2006 
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Από ην πην πάλσ γξάθεκα, πξνθύπηεη όηη ε ππνβνιή παξαπόλσλ ζηελ 

Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο, ελαληίνλ ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, 

αθνινύζεζε αύμνπζα πνξεία θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2004, ελώ ην 2005 θαη 

2006 παξνπζίαζε ζεκαληηθή κείσζε. 

 

2.  Θεμαηική ηων παραπόνων 
 

Από ηα 68 παξάπνλα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο θαηά ην 

έηνο 2006, παξαπέκθζεθαλ ζην Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο 39 θαη δεηήζεθαλ 

ζρεηηθά ζρόιηα/απόςεηο.  Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2006, ε Δπηηξνπή είρε ππνβάιεη 

ζηελ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο ηα ζρόιηα / απόςεηο ηεο γηα ηα 25 παξάπνλα πνπ 

παξαπέκθζεθαλ ζε απηή. 

 

Θεκαηηθή αλάιπζε απηώλ ησλ 39 παξαπόλσλ απνθαιύπηεη όηη απηά 

εληάζζνληαη ζε 6 πεξηνρέο.  Οη ιεπηνκέξεηεο θαίλνληαη ζηνλ  παξαθάησ 

πίλαθα. 

 

Πίνακας 19 

Καηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαπόλσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ην 2006 
ζηελ Δπίηξνπν Γηνηθήζεσο ελαληίνλ ηεο Δπηηξνπήο, ηα νπνία 

παξαπέκθζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή γηα πιεξνθνξίεο/απόςεηο 
 

Θέμα 
Αριθμός 

Παραπόνων 
Ποσοστό % 

Πίνακες διοριζηέων 14 35,84 

Μεηαθέζεις/ηοποθεηήζεις 10 25,60 

Προαγωγές  7 17,42 

Διοριζμοί 4 10,24 

Αναγνώριζη προϋπηρεζίας / ηεχνικής πείρας 3 7,68 

Πρόγραμμα Προϋπηρεζιακής Καηάρηιζης 1 2,56 

Σύνολο 39 100 

 

 

3.  Έκβαζη ηων παραπόνων 
 

Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο κειέηεζε ηα ζρόιηα/απόςεηο πνπ ηεο 

θνηλνπνηήζεθαλ από ηελ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο θαη εηνίκαζε 

ηειηθέο εθζέζεηο/πνξίζκαηα γηα ηηο πην θάησ πεξηπηώζεηο: 
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Α.Κ.Ι. 15/2006 

Η θαηαγγειία απηή αθνξνύζε ηελ απόξξηςε, από ηελ Δπηηξνπή, ηνπ αηηήκαηνο 

ηεο παξαπνλνπκέλεο λα παξαθνινπζήζεη ην Πξόγξακκα Πξνϋπεξεζηαθήο 

Καηάξηηζεο ζε δηαθνξεηηθή ρξνληθή πεξίνδν από εθείλε πνπ ηεο είρε 

θαζνξηζηεί από ηελ Δπηηξνπή. Τν αίηεκά ηεο βαζηδόηαλ ζην όηη αλέκελε ηνθεηό 

θαηά ηελ πεξίνδν πνπ θιήζεθε λα παξαθνινπζήζεη ην ελ ιόγσ πξόγξακκα. 

 

Η Δπίηξνπνο έρεη ηελ άπνςε όηη ζηνπο ιόγνπο κε δηαγξαθήο από ηνλ πίλαθα 

δηνξηζηέσλ, πνπ θαηαγξάθνληαη ζην άξζξν 28Γ ησλ πεξί Γεκόζηαο 

Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1969 έσο 2006, ζα πξέπεη λα 

πεξηιεθζεί θαη ε εγθπκνζύλε ή ν ηνθεηόο θαη ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε 

δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγελέζηεξνπ πξνγξάκκαηνο, ζηηο 

πεξηπηώζεηο εθείλεο πνπ αλακέλεηαη ηνθεηόο ζηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

πνπ έπεηαη εθείλνπ πνπ θιήζεθε λα παξαθνινπζήζεη ε ππνςήθηα, κε ηελ 

επηθύιαμε όηη ν δηνξηζκόο ζα γίλεηαη ρσξίο λα παξαβηάδεηαη ε ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο ηνπ νηθείνπ πίλαθα δηνξηζηέσλ. 

 

Α/Π 95/2006 

Τν παξάπνλν απηό αθνξνύζε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα εμεηάζεη ηελ 

αίηεζε ηνπ παξαπνλνπκέλνπ, γηα εγγξαθή ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 

εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ εηδηθόηεηα Σπκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο, 

κόλν εθόζνλ απηόο πξνζθόκηδε από ην ΚΥΣΑΤΣ πηζηνπνηεηηθό ηζνηηκίαο ηνπ 

ηίηινπ ηνπ ΒΑ in Social Sciences πξνο πηπρίν παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ 

ζηνλ θιάδν ηεο Ψπρνινγίαο. 

 

Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο έθξηλε όηη ε Δπηηξνπή νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε 

έξεπλα θαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζόλησλ ησλ αηηεηώλ γηα εγγξαθή ζηνπο 

πίλαθεο δηνξηζηέσλ θαη λα απνθαζίδεη ζρεηηθά, κε βάζε ηηο πξόλνηεο ηεο 

λνκνζεζίαο. 

 

Α/Π 30/2006 

Τν παξάπνλν απηό αθνξνύζε ηελ αλάθιεζε από ηελ Δπηηξνπή ηεο απόθαζήο 

ηεο λα αλαγλσξίζεη ζηνλ παξαπνλνύκελν ηελ απαζρόιεζή ηνπ, ζε ζρνιεία 

ηνπ εμσηεξηθνύ, σο πξνϋπεξεζία. 

 

Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο έθξηλε όηη ε αλάθιεζε, εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 

απόθαζήο ηεο γηα αλαγλώξηζε απαζρόιεζεο ηνπ αηηεηή, πνπ πξνεγείην ηεο 

εκεξνκελίαο απόθηεζεο ησλ πξνζόλησλ, κε βάζε ηα νπνία ελεγξάθε ζηνπο 

πίλαθεο δηνξηζηέσλ, ήηαλ λόκηκε θαη ζύκθσλε κε ηνπο θαλνληζκνύο. 

Πεξηνξίζηεθε, ζπλεπώο, λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ζηελ Δπηηξνπή, ώζηε θαηά 

ηελ εμέηαζε αηηήζεσλ λα επηδεηθλύεηαη ε απαηηνύκελε από ηηο πεξηζηάζεηο 

ζπνπδή, πξνθεηκέλνπ ηέηνηεο δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο λα απνθεύγνληαη. 
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Α/Π 64/2006, 65/2006 

Τν παξάπνλν απηό αθνξνύζε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα κελ 

παξαρσξήζεη νπνηεζδήπνηε κνλάδεο ζηνπο παξαπνλνπκέλνπο, γηα ην πηπρίν 

Γεκόζηνπ Γηθαίνπ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ πνπ θαηείραλ, ελώ ζε παξόκνηα 

δηαδηθαζία ζην παξειζόλ ηνπο είρε παξαρσξεζεί κία κνλάδα γηα ηνλ ίδην ηίηιν. 

 

Η Δπίηξνπνο έθξηλε όηη ε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα κελ παξαρσξήζεη ζηελ 

ππνςήθηα κνλάδα γηα ην πηπρίν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, 

ζε δηαδηθαζία πξναγσγήο, ελώ ζε πξνεγνύκελε ην είρε πξάμεη, ήηαλ εύινγε, 

αθνύ θάζε δηαδηθαζία είλαη μερσξηζηή θαη αλεμάξηεηε από όκνηέο ηεο 

δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ, ε απόθαζε απηή βαζηδόηαλ ζε ζρεηηθή γλσκάηεπζε 

ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο, κε ηελ νπνία δόζεθε εξκελεία ηνπ 

όξνπ «πηπρίν ζπλαθέο κε ηελ εθπαίδεπζε», ηέηνηα πνπ λα πεξηιακβάλεη κόλν 

ηηο εηδηθόηεηεο γηα ηηο νπνίεο θαηαξηίδνληαη πίλαθεο δηνξηζηέσλ. Η Δπηηξνπή 

πηνζέηεζε ηελ γλσκάηεπζε απηή, σο απόθαζε πνιηηηθήο. 

 

Α/Π 598/2006 

Τν παξάπνλν απηό αθνξνύζε πηζαλνινγνύκελε ηξνπνπνίεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο, ώζηε λα δεκηνπξγείηαη ν θίλδπλνο κνληκνπνίεζεο 

εθπαηδεπηηθώλ, αλεμάξηεηα από ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο ζηνλ νηθείν πίλαθα 

δηνξηζηέσλ.  

 

Η Δπίηξνπνο έθξηλε όηη ε εκπινθή ηεο ζην ζέκα ήηαλ αδύλαηε, αθνύ απηή 

δηεξεπλά παξάπνλα ελαληίνλ δηνηθεηηθώλ πξάμεσλ, ε δηαδηθαζία παξαγσγήο 

ησλ νπνίσλ έρεη ήδε πεξαησζεί θαη έρνπλ επεξεάζεη ηνλ παξαπνλνύκελν. 

Παξάπνλα ελαληίνλ κε ηειεησζεηζώλ πξάμεσλ δελ ππόθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ 

Δπηηξόπνπ. 

 

Α/Π 752/2006 

Τν παξάπνλν απηό αθνξνύζε ηε κε δηεθπεξαίσζε ηεο εμέηαζεο αηηήκαηνο 

πνπ ππέβαιε ε παξαπνλνύκελε ζηελ Δπηηξνπή, γηα παξαρώξεζε ζε απηή 

ηξηώλ αληί δύν κνλάδσλ γηα ην πηπρίν ηεο, ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ Γαζθάισλ 

Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο (Λνγνζεξαπεία). 

 

Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο έθξηλε όηη δελ δηθαηνινγείην πεξαηηέξσ δηθή ηεο 

παξέκβαζε, δηόηη ην αίηεκα ηεο αηηήηξηαο, ε εθθξεκόηεηα ηνπ νπνίνπ 

απνηεινύζε ην αληηθείκελν ηνπ παξαπόλνπ ηεο, είρε ηθαλνπνηεζεί. 

 

Α/Π 769/2006 

Τν παξάπνλν απηό αθνξνύζε ηελ απόξξηςε εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

αίηεζεο ηεο παξαπνλνπκέλεο γηα εγγξαθή ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ 

Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο/ Δπηζηήκεο Η/Υ. 

 

Η Δπίηξνπνο έθξηλε όηη δελ ππήξρε ιόγνο δηθήο ηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε 

ην παξάπνλν ηεο αηηήηξηαο, αθνύ ε αίηεζή ηεο γηα εγγξαθή ζηνλ πίλαθα 
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δηνξηζηέσλ Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο/Δπηζηήκεο Η/Υ δελ είρε απνξξηθζεί.  

Απιώο ε Δπηηξνπή, ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξέσζήο ηεο γηα δένπζα έξεπλα, είρε 

απνθαζίζεη λα ηελ παξαπέκςεη ζην ΚΥΣΑΤΣ γηα αλαγλώξηζε ηεο ηζνηηκίαο θαη 

αληηζηνηρίαο ηνπ ηίηινπ ηεο. 

 

Α/Π 973/2006 

Τν παξάπνλν απηό αθνξνύζε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα δερζεί, γηα 

ζθνπνύο εγγξαθήο ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ, αηηήζεηο απνθνίησλ ΤΔΙ θαη 

ΚΑΤΔΔ, πνπ ππνβιήζεθαλ ζε απηήλ από ηηο παξαπνλνύκελεο, κόλν ύζηεξα 

από ηελ ςήθηζε ηνπ Νόκνπ πεξί αλσηαηνπνίεζεο ησλ ζρνιώλ απηώλ. 

 

Η Δπίηξνπνο έθξηλε όηη ε πην πάλσ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ νξζή θαη όηη 

πξνεγνύκελεο αηηήζεηο, πνπ ππνβιήζεθαλ πξηλ από ηελ ςήθηζε ηνπ Νόκνπ, 

νξζά απνξξίθζεζαλ. 

 

Α/Π 1011/2006 

Τν παξάπνλν απηό αθνξνύζε ηελ απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα κε 

ζπκπεξηιάβεη ηνλ παξαπνλνύκελν ζηνλ ηειηθό θαηάινγν ησλ πξνηεηλνκέλσλ 

γηα πξναγσγή. 

 

Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο έθξηλε όηη ε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα κε 

ζπκπεξηιάβεη ηνλ αηηεηή ζηνλ θαηάινγν ησλ πξνηεηλνκέλσλ γηα πξναγσγή 

ππνςεθίσλ ήηαλ εύινγα επηηξεπηή, γηαηί ε εκεξνκελία ηζρύνο ηεο πξναγσγήο 

ζηηο ππό πιήξσζε ζέζεηο ήηαλ ε 1ε Σεπηεκβξίνπ 2006, εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία απηόο δε ζα ήηαλ ζηελ ππεξεζία, αθνύ ζα αθππεξεηνύζε ηελ  

31ε Απγνύζηνπ 2006. 

 

Α/Π 1332/2006 

Τν παξάπνλν απηό αθνξνύζε ηελ απόξξηςε, θαη΄ αξρήλ, ηνπ αηηήκαηνο ηεο 

παξαπνλνπκέλεο γηα εγγξαθή ηεο ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ θαζεγεηώλ 

Ιηαιηθώλ θαη ηε, κεηά από έλζηαζε, απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα παξαπνκπή 

ηεο ζην ΚΥΣΑΤΣ, γηα αλαγλώξηζε ηεο ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ηνπ ηίηινπ ηεο 

«MA for Teachers in Italian» πξνο πηπρίν παλεπηζηεκηαθνύ επηπέδνπ. 

 

Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο ηεξκάηηζε ηε δηεξεύλεζε ηνπ ελ ιόγσ παξαπόλνπ, 

γηα ην ιόγν όηη γηα ην ίδην ζέκα είρε θαηαρσξεζεί θαη εθθξεκνύζε πξνζθπγή 

ζην Αλώηαην Γηθαζηήξην. 

 

Α/Π 1812/2006 

Τν παξάπνλν απηό αθνξνύζε ηε κε δηεθπεξαίσζε ηεο εμέηαζεο, εθ κέξνπο 

ηεο Δπηηξνπήο, ηεο έλζηαζεο ηεο παξαπνλνπκέλεο ζρεηηθά κε ηε κε 

παξαρώξεζε κνλάδσλ γηα ην πξόζζεηό ηεο πξνζόλ. 
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Η Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο ηεξκάηηζε ηε δηεξεύλεζε ηνπ ελ ιόγσ παξαπόλνπ, 

γηα ην ιόγν όηη ε Δπηηξνπή εμέηαζε ηελ έλζηαζε πνπ είρε ππνβάιεη ε αηηήηξηα 

θαη απνθάζηζε λα ηεο παξαρσξήζεη δύν κνλάδεο πξόζζεησλ πξνζόλησλ, 

ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ θαζεγεηώλ Τέρλεο, γηα ηνλ ηίηιν ζπνπδώλ ηεο, ν 

νπνίνο κπνξνύζε λα αλαγλσξηζηεί σο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο «πηπρίνπ» θαη 

ηαπηόρξνλα σο κεηαπηπρηαθόο ηίηινο επηπέδνπ «Master».  

 

  

 



 

Μ Ε Ρ Ο    Δ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΔ 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β: ΓΡΑΦΗΜΑΣΑ 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΔΙΗΓΗΔΙ ΓΙΑ ΔΓΚΑΙΡΗ ΣΔΛΔΥΧΗ ΣΧΝ 

ΥΟΛΔΙΧΝ 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ: ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΠΙΚΔΦΗ ΣΗ ΔΔΤ ΣΗ ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 



 

 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 
 

 

 

ΠΙΝΑΚΕ 
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Πίνακαρ Α1 

 

Πίνακερ διοπιζηέυν ζηη δημοηική, πποδημοηική και ειδική εκπαίδεςζη, 
καηά ειδικόηηηα και πιθανόηηηα διοπιζμού 

 

Διδικόηηηα 

Αριθμός 
σπουηθίφν 

ζηοσς 
πίνακες 

Μέζος όρος 
μόνιμφν διοριζμών 

εηηζίφς 
2000-2006 

Γάζκαλορ 1452 160,6 
Γάζκαλορ Οικιακήρ 
Οικονομίαρ   12 0 

Νηπιαγωγόρ 911 27,4 
Γάζκαλορ Διδικήρ Δκπαίδεςζηρ 
Νοηηικών, 
ςναιζθημαηικών  
και Άλλων Πποβλημάηων 

117 6,3 

Λογοθεπαπείαρ 256 7,7 
Κωθών 5 1,7 
Σςθλών 1 0,4 
Φςζικήρ Αγωγήρ 106 0,4 
Φςζιοθεπαπείαρ 145 0,3 
Δκπαιδεςηικήρ 
Φςσολογίαρ 189 0,7 

Μοςζικοθεπαπείαρ 9 0,1 
Δκπαιδεςηικήρ 
Ακοςολογίαρ 1 0,1 

Δπγοθεπαπείαρ 49 0,1 
Σύνολο 3253  
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Πίνακαρ Α2 
 

Πίνακερ διοπιζηέυν ζηη μέζη γενική εκπαίδεςζη, καηά ειδικόηηηα 
και πιθανόηηηα διοπιζμού 

 

Διδικόηηηα 

Αριθμός 
σπουηθίφν 

ζηοσς 
πίνακες 

Μέζος όρος μόνιμφν 
διοριζμών εηηζίφς 

2000-2006 

  Θπηζκεςηικών 572 10,9 
  Φιλολογικών 2923 77,4 
  Μαθημαηικών 1148 28,9 
  Φςζικήρ 432 18 
  Υημείαρ 734 10,9 
  Βιολογίαρ 321 10,4 
  Φςζιογνωζηικών 2 0,3 
  Γεωγπαθίαρ 24 0,4 
  Γεωπονίαρ 125 0 
  Γεωλογίαρ 92 0,1 
  Αγγλικών 1308 13,6 
  Γαλλικών 369 6,7 
  Γεπμανικών 180 0 
  Δμποπικών/Οικονομικών 3577 8,3 
  Φςζικήρ Αγωγήρ 1392 16,5 
  Μοςζικήρ 487 7,1 
  Σέσνηρ 284 8,1 
  Οικιακήρ Οικονομίαρ 73 9,6 
  Πληποθοπικήρ/Δπιζη. ΗΤ 1015 24,7 
  ςμβοςλεςηικήρ Αγωγήρ 61 5,9 
  Φςσολογίαρ* 530 0 
  Σεσνολογίαρ 79 3,6 
  Σεσνολογίαρ (σωπίρ μαθήμαηα) 742 0 
  Ιζπανικών 28 0,1 
  Ιηαλικών 118 0,3 
  Ρωζικών* 61 0 
  Σοςπκικών* 167 0 
  Θεαηπολογίαρ* 62 0 
  Φωηογπαθικήρ Σέσνηρ* 32 0 

Σύνολο 16938  
 
* Γεν έγιναν ακόμη μόνιμοι διοπιζμοί. 
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Πίνακαρ Α3 
 

Πίνακερ διοπιζηέυν ζηη μέζη ηεσνική εκπαίδεςζη, καηά ειδικόηηηα 
και πιθανόηηηα διοπιζμού 

 

Διδικόηηηα 
Αριθμός 

σπουηθίφν 
ζηοσς πίνακες 

Μέζος όρος 
μόνιμφν διοριζμών 

εηηζίφς 
2000-2006 

Μησανολογίαρ (Γενικά) 900 3,7 

Μησανικήρ Αςηοκινήηων 69 2,1 

Ηλεκηπολογίαρ (Γενικά) 1691 7,1 

Μησανικήρ Η/Τ 144 0 

Γομικών 1184 3,1 

Ξενοδοσειακών (Γενικά) 434 4,3 

Γπαθικών Σεσνών 140 1,6 

Γιακοζμηηικήρ 68 1 

Ξςλοςπγικήρ/ Δπιπλοποιίαρ 19 1 

σεδίαζηρ Δπίπλων 9 0,1 

Υημικήρ Μησανικήρ 77 0 

Κεπαμικήρ/ Αγγειοπλαζηικήρ 9 0 

Απγςποσοΐαρ/ Υπςζοσοΐαρ 18 0,3 

σεδίαζηρ/ ΚαηαζκεςήρΔνδςμάηων  5 0 

Κοπηικήρ-Ραπηικήρ 50 0 

Τποδημαηοποιίαρ 4 0 

Γεωπονίαρ 141 0,1 

Δλαζμαηοςπγίαρ - ςγκολλήζεων 3 0 

Τδπαςλικών 5 0 

Σύνολο 4831  
 
 



Εηήζια Έκθεζη 2006 104 

Πίνακαρ Α4 
 

Καηανομή, καηά ειδικόηηηα, ηυν αιηήζευν πος ςποβλήθηκαν για  διοπιζμό ζηη μέζη γενική 
εκπαίδεςζη καηά ηην πεπίοδο 1.1.2006 - 31.12.2006 και ηυν αιηήζευν πος έγιναν δεκηέρ για 

ζςμπεπίλητη ζηον οικείο πίνακα διοπιζηέυν 
 

Διδικόηηηα 
Αιηήζεις ποσ 
σποβλήθηκαν 

Αιηήζεις  ποσ 
έγιναν δεκηές  

Αρ. Αρ. 

  Θπηζκεςηικών 102 101 

  Φιλολογικών 692 632 

  Μαθημαηικών 208 198 

  Φςζικήρ 135 132 

  Υημείαρ 79 64 

  Βιολογίαρ 59 55 

  Φςζιογνωζηικών 2 0 

  Γεωγπαθίαρ 8 8 

  Γεωπονίαρ 17 16 

  Γεωλογίαρ 8 7 

  Αγγλικών 134 110 

  Γαλλικών 67 57 

  Γεπμανικών 11 10 

  Δμποπικών/Οικονομικών 238 180 

  Ηλεκηπονικών Τπολογιζηών 203 145 

  Φςσολογίαρ 80 70 

  ςμβ. & Δπαγγελμαηικήρ Αγωγήρ 16 11 

  Φςζικήρ Αγωγήρ 157 151 

  Μοςζικήρ 71 66 

  Σέσνηρ 44 33 

  Οικιακήρ Οικονομίαρ 27 23 

  Ιηαλικών 23 19 

  Ιζπανικών 8 7 

  Ρωζικών 9 6 

  Σοςπκικών 12 12 

  Σεσνολογίαρ 1 0 

  Σεσνολογίαρ (σωπίρ μαθήμαηα) 121 94 

  σεδιαζμού και Σεσνολογίαρ 2 0 
  Θεαηπολογίαρ 22 17 
   Φωηογπαθίαρ 7 4 

Σύνολο 2563 2228 
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Πίνακαρ Α5 

 

Καηανομή, καηά ειδικόηηηα, ηυν αιηήζευν πος ςποβλήθηκαν για διοπιζμό ζηη μέζη 
ηεσνική εκπαίδεςζη καηά ηην πεπίοδο1.1.2006-31.12.2006 και ηυν αιηήζευν πος έγιναν 

δεκηέρ για ζςμπεπίλητη ζηον οικείο πίνακα διοπιζηέυν 
 

Διδικόηηηα 

Αιηήζεις ποσ 
σποβλήθηκαν 

Αιηήζεις ποσ 
έγιναν δεκηές 

Αρ. Αρ. 

  Μησανολογίαρ 95 38 

  Μησανικήρ Αςηοκινήηων 28 6 

  Ηλεκηπολογίαρ 251 99 

  Γομικών 34 18 

  Ένδςζηρ 5 2 

  Ξενοδοσειακών 44 21 

  Γπαθικών Σεσνών 14 5 

  σεδίαζηρ Δπίπλων 4 2 

  Ξςλοςπγικήρ/Δπιπλοποιίαρ 5 2 

  Γιακοζμηηικήρ 4 1 

  Υημικών Μησανικών 18 14 

  Τδπαςλικών 33 0 

  Δλαζμαηοςπγίαρ-ςγκολλήζεων 14 0 

  Μησανοςπγικήρ-Δθαπμοζηήπιο 17 0 

  Απγςποσοΐαρ/ Υπςζοσοΐαρ 1 1 

  Γεωπονίαρ 22 14 

Σύνολο   589 223 
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Πίνακαρ Α6 
 

Ππόγπαμμα πποϋπηπεζιακήρ καηάπηιζηρ ςποτήθιυν εκπαιδεςηικών  
 

Έηος Αποδέτηηκαν  Αποτώρηζαν Απέησταν 
Σσμπλήρφζαν με 

επιηστία 

1999 - 2000 42 10 2 33 
2000 - 2001 95 23 1 71 
2001 - 2002 347 11 8 228 
2002 - 2003 419 36 4 380 
2003 - 2004 454 69 2 383 
2004 - 2005 698 133 4 561 
2005 - 2006   
(Θεπινό) 647 116 2 529 

2005 - 2006 
(Υειμεπινό) 361 67 6 288 

2006 - 2007 417 61 Γεν ζςμπληπώθηκε ακόμα 
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Πίνακαρ Α7 

Μόνιμοι διοπιζμοί, διοπιζμοί με ζύμβαζη και έκηακηοι διοπιζμοί ζηη 
μέζη γενική εκπαίδεςζη, καηά ειδικόηηηα, καηά ηη ζσολική σπονιά 2006-2007 

 

Διδικόηηηα 
  

Δίδος διοριζμού 
 

Μόνιμος Με ζύμβαζη Έκηακηος Σύνολο   

  Αγγλικών 11 48 18 77 

  Βιολογίαρ 10 33 2 45 

  Γαλλικών 4 23 4 31 

  Γεπμανικών 0 0 4 4 

  Γεωγπαθίαρ 0 1 2 3 

  Δμποπικών/Οικονομικών 10 21 29 60 

  Θεαηπολογίαρ 0 0 15 15 

  Θπηζκεςηικών 6 20 18 44 

  Ιζπανικών 1 3 8 12 

  Ιηαλικών 2 14 25 41 

  Μαθημαηικών 21 89 32 142 

  Μοςζικήρ 4 18 9 31 

  Οικιακήρ Οικονομίαρ 5 20 11 36 

  Πληποθοπικήρ/Δπιζηήμηρ  ΗΤ  30 104 65 199 

  Ρωζικών 0 1 2 3 

  ςμβοςλεςηικήρ Αγωγήρ 3 9 1 13 

  Σέσνηρ 4 13 29 46 

  Σεσνολογίαρ 7 22 8 37 

  Σοςπκικών 0 4 5 9 

  Φιλολογικών 45 201 28 274 

  Φςζικήρ 18 66 2 86 

  Φςζικήρ Αγωγήρ 13 44 22 79 

  Φωηογπαθικήρ Σέσνηρ 0 0 6 6 

  Υημείαρ 11 30 15 56 

  Φςζιογνωζηικών 0 1 0 1 

                        Σύνολο    205 785 360 1350 
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Πίνακαρ Α8 

Μόνιμοι διοπιζμοί, διοπιζμοί με ζύμβαζη και έκηακηοι διοπιζμοί ζηη 
μέζη ηεσνική εκπαίδεςζη, καηά ειδικόηηηα, καηά ηη ζσολική σπονιά 2006-2007 

 

Διδικόηηηα 
  

 
Δίδος διοριζμού  

  

Μόνιμος Με ζύμβαζη Έκηακηος Σύνολο  

  Απγςποσοΐαρ/Υπςζοσοΐαρ  0 1 0 1 
  Γεωπονίαρ 1 0 2 3 
  Γπαθικών Σεσνών 7 0 11 18 
  Γιακοζμηηικήρ 2 1 1 4 
  Γομικών 4 0 7 11 
  Ηλεκηπολογίαρ 20 4 17 41 
  Μησανικήρ Αςηοκινήηων 4 1 4 9 
  Μησανολογίαρ 3 0 9 12 
  Ξενοδοσειακών  4 8 1 1 
  Ξςλοςπγικήρ 0 2 1 1 
  σεδίαζηρ Δπίπλων 1 0 1 1 

                            Σύνολο 
  

46 
  

17 54 
  

117 
  

 

 
Πίνακαρ Α9 

Αναλςηική καηάζηαζη ηυν πποαγυγών ηος 2006 
ζηη δημοηική εκπαίδεςζη 

 

Θέζη Αριθμός Ποζοζηό % 

Πποδημοηική   

Βοηθόρ Γιεςθςνηήρ 11 7,9 
Γιεςθςνηήρ 3 2,1 
Γημοηική   
Βοηθόρ Γιεςθςνηήρ 82 58,6 
Γιεςθςνηήρ 37 26,4 

Δπιθεωπηηήρ   

 Διδικών Μαθημάηων  4 2,9 

 Γενικών Μαθημάηων 1 0,7 
Ππώηορ Λειηοςπγόρ Δκπαίδεςζηρ 2 1,4 

Σύνολο 140 100 
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Πίνακαρ Α10 

Αναλςηική καηάζηαζη ηυν πποαγυγών ηος 2006 ζηη μέζη γενική εκπαίδεςζη 
 

Θέση Αριθμός Ποσοστό % 

 Βοηθόρ Γιεςθςνηήρ      

 Αγγλικών 17 5,7 
 Βιολογίαρ 2 0,7 

 Γαλλικών 6 2,0 

 Γεπμανικών 1 0,3 
 Γεωγπαθίαρ 1 0,3 

 Δμποπικών/Οικονομικών 8 2,7 

 Θπηζκεςηικών 8 2,7 
 Μαθημαηικών 24 8,0 

 Μοςζικήρ 3 1,0 

 Οικιακήρ Οικονομίαρ 4 1,3 
 Πληποθοπικήρ/Δπιζηήμηρ ΗΤ 4 1,3 

 ςμβοςλεςηικήρ Αγωγήρ 2 0,7 

 σεδιαζμού και Σεσνολογίαρ 2 0,7 
 Σέσνηρ 3 1,0 

 Φιλολογικών 44 14,7 

 Φςζικήρ 10 3,3 
 Φςζικήρ Αγωγήρ 13 4,3 

 Φςζιογνωζηικών 6 2,0 

 Υημείαρ 4 1,3 

  Βοηθόρ Γιεςθςνηήρ Α'      

 Αγγλικών 11 3,7 

 Γαλλικών 4 1,3 
 Δμποπικών/Οικονομικών 5 1,7 

 Θπηζκεςηικών 3 1,0 

 Μαθημαηικών 11 3,7 
 Μοςζικήρ 2 0,7 

 Οικιακήρ Οικονομίαρ 1 0,3 

 Πληποθοπικήρ/Δπιζηήμηρ ΗΤ 1 0,3 
ςμβοςλεςηικήρ Αγωγήρ 1 0,3 

 σεδιαζμού και Σεσνολογίαρ 2 0,7 

 Σέσνηρ 1 0,3 
 Φιλολογικών 34 11,3 

  Φςζικήρ 5 1,7 

 Φςζικήρ Αγωγήρ 6 2,0 
 Φςζιογνωζηικών 4 1,3 

 Υημείαρ 2 0,7 

  Γιεςθςνηήρ  30 10,0 

  Δπιθεωπηηήρ  10 3,3 

  Ππώηορ Λειηοςπγόρ Δκπαίδεςζηρ 5 1,7 

Σύνολο 300 100 
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      Πίνακαρ Α11 
         Αναλςηική καηάζηαζη ηυν πποαγυγών ηος 2006 ζηη μέζη ηεσνική εκπαίδεςζη 

 

Θέζη Αριθμός Ποζοζηό % 

  Βοηθόρ Γιεςθςνηήρ 

  Απγςποσοΐαρ/ Υπςζοσοΐαρ 1 2,1 

  Γπαθικών Σεσνών 1 2,1 

  Γομικών 4 8,5 

  Ηλεκηπολογίαρ 12 25,5 

  Μησανικήρ Ηλεκηπονικών Τπολογιζηών 1 2,1 

  Μησανολογίαρ-Μεηαλλοηεσνίαρ 7 14,9 

  Ξενοδοσειακών 1 2,1 

  Ξςλοςπγικήρ - Δπιπλοποιίαρ 1 2,1 

  Βοηθόρ Γιεςθςνηήρ Α΄  

  Γπαθικών Σεσνών 1 2,1 

  Γιακοζμηηικήρ 1 2,1 

  Γομικών 2 4,3 

  Ηλεκηπολογίαρ 7 14,9 

  Μησανικήρ Αςηοκινήηων 2 4,3 

  Μησανολογίαρ-Μεηαλλοηεσνίαρ 2 4,3 

  Ξςλοςπγικήρ - Δπιπλοποιίαρ 1 2,1 

  Γιεςθςνηήρ 3 6,4 

                                                                 Σύνολο 47 100 
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Πίνακαρ Α12 
 

Μέζοι όποι μονάδυν ζςμβοςλεςηικών επιηποπών, απόδοζηρ ζηη ζςνένηεςξη και ηλικίαρ 
πποασθένηυν βοηθών διεςθςνηών Α΄ ζσολείυν μέζηρ εκπαίδεςζηρ, καηά ειδικόηηηα 

 

  
Διδικόηηηα 

Βοηθοί Γιεσθσνηές Α΄ 

Σστν. 
Μ.Ο. 
ζσμβ. 
επιηρ. 

Μ.Ο. 
 απόδοζης 

Μ.Ο. 
ηλικίας 

 Αγγλικών 11 198,2 3 56,8 

 Γαλλικών 4 198,8 2,5 54,8 

 Γπαθικών Σεσνών 1    

 Γιακοζμηηικήρ 1    

 Γομικών 2 200,3 3,8 57 

 Δμποπικών/Οικονομικών 5 197,9 2,9 58,2 

 Ηλεκηπολογίαρ 7 197,8 2,9 57,7 

 Θπηζκεςηικών 3 193,6 2,5 55,3 

 Μαθημαηικών 11 196,9 3,3 58 

 Μησανικήρ Αςηοκινήηων 2 197,8 2,5 59 

 Μησανολογίαρ-Μεηαλλοηεσνίαρ 2 199,2 3 56,5 

 Μοςζικήρ 2 195,6 2,3 57,5 

 Ξςλοςπγικήρ - Δπιπλοποιίαρ 1    

 Οικιακήρ Οικονομίαρ 1    

 Πληποθοπικήρ/Δπιζηήμηρ ΗΤ 1    

 ςμβοςλεςηικήρ  Αγωγήρ 1    

 σεδιαζμού και Σεσνολογίαρ 2 184,5 3,5 54,5 

 Σέσνηρ 1    

 Φιλολογικών 34 196,5 2,8 54,4 

 Φςζικήρ 5 192,6 2,2 58,2 

 Φςζικήρ Αγωγήρ 6 196,5 2,9 56,7 

 Φςζιογνωζηικών 4 195,2 2,5 58,3 

 Υημείαρ 2 194,3 3,5 56,5 
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Πίνακαρ Α13 

Μέζοι όποι μονάδυν ζςμβοςλεςηικών επιηποπών, απόδοζηρ ζηη ζςνένηεςξη και ηλικίαρ 
πποασθένηυν βοηθών διεςθςνηών ζσολείυν μέζηρ εκπαίδεςζηρ, καηά ειδικόηηηα 

 

  
Διδικόηηηα 

Βοηθοί Γιεσθσνηές 

Σστν. 
Μ.Ο. 
ζσμβ. 
επιηρ. 

Μ.Ο. 
απόδοζης 

Μ.Ο. 
ηλικίας 

 Αγγλικών 17 200,4 1,7 53,1 

 Απγςποσοΐαρ/Υπςζοσοΐαρ 1    

 Βιολογίαρ 2 203,8 3 52 

 Γαλλικών 6 195,1 2,3 51,7 

 Γεπμανικών 1    

 Γεωγπαθίαρ 1    

 Γπαθικών Σεσνών 1    

 Γομικών 4 212,6 3,3 54,8 

 Δμποπικών/Οικονομικών 8 204,6 2,3 56,1 

 Ηλεκηπολογίαρ 12 195,7 2,7 53,3 

 Θπηζκεςηικών 8 206,7 2,4 49,9 

 Μαθημαηικών 24 201,1 2,3 54,8 

 Μησανικήρ Ηλεκηπονικών Τπολογιζηών 1    

 Μησανολογίαρ-Μεηαλλοηεσνίαρ 7 191,6 3,2 51,3 

 Μοςζικήρ 3 203,6 2,3 49,3 

 Ξενοδοσειακών 1    

 Ξςλοςπγικήρ - Δπιπλοποιίαρ 1    

 Οικιακήρ Οικονομίαρ 4 199 2,4 55,3 

 Πληποθοπικήρ/Δπιζη. ΗΤ 4 187,3 2,8 48,8 

 ςμβοςλεςηικήρ  Αγωγήρ 2 190,3 3,3 44,5 

 σεδιαζμού και Σεσνολογίαρ 2 190,7 2,3 52,5 

 Σέσνηρ 3 193,8 1,7 47,7 

 Φιλολογικών 44 199,5 2,4 49,5 

 Φςζικήρ 10 196,5 2,5 49,4 

 Φςζικήρ Αγωγήρ 13 210,9 3,1 53,5 

 Φςζιογνωζηικών 6 206,9 2 58,3 

 Υημείαρ 4 196 3,1 56,5 
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Πίνακαρ Α14 
 

Αναλςηική καηάζηαζη ηυν αποζπάζευν ηος 2006, καηά ςπηπεζία και εκπαιδεςηική 
βαθμίδα (ιζοδςναμία πλήποςρ απαζσόληζηρ) 

 

Υπηρεζία 
Δκπαιδεσηική βαθμίδα 

Γημοηική Μέζη Τετνική Σύνολο % 

Τποςπγείο Παιδείαρ και 
Πολιηιζμού 7,6 14 4 25,6 18,08 

Παιδαγωγικό Ινηιηούηο  13,6 22,6 2 38,2 26,98 

Τπηπεζία Ανάπηςξηρ 
Ππογπαμμάηων 3 1 1,2 5,2 3,67 

Γιεύθςνζη Ανώηεπηρ και 
Ανώηαηηρ Δκπαίδεςζηρ 1 1 --- 2 1,41 

Γιεύθςνζη Γημοηικήρ 
Δκπαίδεςζηρ 3 --- --- 3 2,12 

Γιεύθςνζη Μέζηρ Γενικήρ 
Δκπαίδεςζηρ --- 6,4 --- 6,4 4,52 

Γιεύθςνζη Μέζηρ Σεσνικήρ 
Δκπαίδεςζηρ --- --- 2 2 1,41 

Κςππιακή Δκπαιδεςηική 
Αποζηολή ζηη Βπεηανία 28 1 --- 29 20,48 

Διδική Δκπαίδεςζη --- --- 7,4 7,4 5,23 

Πολιηική Άμςνα 1 1 1 3 2,12 

Παηπιαπσείο Ιεποζολύμων 2 --- --- 2 1,41 

Δπιηποπή Δκπαιδεςηικήρ 
Τπηπεζίαρ 1,4 0,6 --- 2 1,41 

σολή Σςθλών --- 6,8 --- 6,8 4,80 

σολή Κωθών --- 1,8 0,4 2,2 1,55 

Κένηπο Δπιζηημονικών Δπεςνών --- 1,4 --- --- 0,99 

Κπαηικά Ινζηιηούηα Δπιμόπθωζηρ --- 1,4 --- --- 0,99 

Μονάδα Δζωηεπικού Δλέγσος --- --- 3 3 2,12 

Κςππιακό ςμβούλιο 
Αναγνώπιζηρ Σίηλων ποςδών --- 1 --- 1 0,71 

                                          Σύνολο                                    60,6 60 21 141,6 100 
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Πίνακαρ Α15 
 

Ειδικοί ζύμβοςλοι καηά ηο 2006, καηά εκπαιδεςηική βαθμίδα  
(ιζοδςναμία πλήποςρ απαζσόληζηρ) 

 
 

Δκπαιδεσηική βαθμίδα Σστνόηηηα % 

Γημοηική Δκπαίδεςζη 60,4 70,2 

Μέζη Γενική Δκπαίδεςζη 23,8 27,7 

Μέζη Σεσνική Δκπαίδεςζη 1,8 2,1 

                                       Σύνολο 86 100 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 
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Καηανομή ηλικιών  μόνιμων εκπαιδεσηικών ζτολείων μέζης εκπαίδεσζης 
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΙΡΗ  

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 

 

Η πξνζπάζεηα ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο γηα έγθαηξε θαη 

νξζνινγηζηηθή ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ είλαη έληνλε θαη ζπλερήο.  Η 

πξνζπάζεηα απηή αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πηλάθσλ δηνξηζηέσλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη νινθιεξώλεηαη κε ηηο κεηαζέζεηο θαη ηνπο δηνξηζκνύο.  Σα 

δύν ηειεπηαία ρξόληα, ε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ έγηλε θαηνξζσηή ζε κεγάιν 

βαζκό πξηλ από ηελ 1ε επηεκβξίνπ.  Γη’ απηό, ηόζν ν αείκλεζηνο Τπνπξγόο 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ Πεύθηνο Γεσξγηάδεο όζν θαη νη εθπαηδεπηηθέο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο εμέθξαζαλ δεκόζηα ηελ επαξέζθεηά ηνπο θαη ηηο 

επραξηζηίεο ηνπο πξνο ηελ Δπηηξνπή. 

 

Παξόιν πνπ ε Δπηηξνπή ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα, ύζηεξα από ζπλερή θαη 

θνπηώδε εξγαζία θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, θαηάθεξλε λα ζηειερώλεη ηα 

ζρνιεία πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, εληνύηνηο δηαθεξπγκέλνο 

ζηόρνο ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ θαη παξακέλεη ε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ από 

ηνλ Ινύλην, ώζηε νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε ιήμε ησλ εξγαζηώλ ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο λα γλσξίδνπλ πνύ ζα ππεξεηήζνπλ ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πην πάλσ ζηόρνπ, ην 2006 ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηηο 

αθόινπζεο ελέξγεηεο: 

 

α) Πξνρώξεζε ζηελ ειεθηξνληθή δηαζύλδεζε ησλ αξρείσλ ηεο Δπηηξνπήο κε 

ηα αξρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, κε ζηόρν ηε 

δηεπθόιπλζε θαη επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ αθνξνύλ ηηο 

αμηνινγήζεηο, ηηο πξναγσγέο, ηηο κεηαζέζεηο θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

 

β) Δθαξκόδνληαο ηηο αξρέο ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε δεκόζηα 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα 

ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά πξνο ηελ Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, ηηο 

αηηήζεηο γηα πξναγσγή, ηηο αηηήζεηο γηα κεηάζεζε θαη κε κεηάζεζε, θαζώο 

θαη ηηο αηηήζεηο γηα δηνξηζκό κε ζύκβαζε ή γηα έθηαθην δηνξηζκό. 

 

γ) Δηνίκαζε κεραλνγξαθεκέλν πξόγξακκα κεηαζέζεσλ, δηνξηζκώλ θαη 

ηνπνζεηήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ κεηά ην δηνξηζκό ηνπο. 
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1. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηε ζηειέρσζε 
 

Παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ε Δπηηξνπή, γηα λα θαηαζηεί εθηθηόο ν 

ζηόρνο ηεο ζηειέρσζεο ησλ ζρνιείσλ κέρξη ηα ηέιε Ινπλίνπ, πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνύλ απνθαζηζηηθά, κε πξννπηηθή λα εθιείςνπλ, εθείλνη νη 

παξάγνληεο νη νπνίνη κέρξη ζήκεξα πξνθαινύλ ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο θαη 

εκπνδίδνπλ ηελ έγθαηξε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ.  Καηά ηελ άπνςε ηεο 

Δπηηξνπήο, νη παξάγνληεο απηνί είλαη ε αδπλακία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ λα ππνβάιιεη έγθαηξα θαη ζσζηά ζηελ Δπηηξνπή ηηο αλάγθεο ησλ 

ζρνιείσλ ζε εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, νη απνζπάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ν 

κεγάινο αξηζκόο ζπκβαζηνύρσλ θαη έθηαθησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε αδπλακία 

επηινγήο ησλ θαιπηέξσλ γηα ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ζρνιείσλ κέζεο 

εθπαίδεπζεο, νη αλαρξνληζηηθνί θαλνληζκνί κεηαζέζεσλ θαη ε ζηειέρσζε ησλ 

ζρνιείσλ απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ θαη εηδηθόηεξα ηνπ Κάησ Πύξγνπ.  Πην 

θάησ ζα παξαζέζνπκε ηηο παξαηεξήζεηο καο γηα θάζε έλα από ηνπο 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξακε. 

 

1.1 Υπνβνιή αλαγθώλ ζε δηδαθηηθό πξνζσπηθό 
 

Η αδπλακία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ λα ππνβάιιεη έγθαηξα θαη 

νινθιεξσκέλα, ζηελ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο, ηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ ζε δηδαθηηθό πξνζσπηθό γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή 

ρξνληά, απνηειεί ηνλ θπξηόηεξν παξάγνληα ηεο κε έγθαηξεο θαη νξζνινγηζηηθήο 

ζηειέρσζεο ησλ ζρνιείσλ θαη ηεο έιιεηςεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ δηδαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ. 

 

Οη ζπλερώο δηαθνξνπνηνύκελεο αλάγθεο, πνπ ππνβάιινληαη κε έγγξαθα πξνο 

ηελ Δπηηξνπή, αξρίδνληαο από ην Φεβξνπάξην κέρξη ηνλ Οθηώβξην, νη 

αιιεινζπγθξνπόκελεο πξνηάζεηο γηα απνζπάζεηο, ε παξαρώξεζε 

εθπαηδεπηηθώλ ή άιισλ αδεηώλ αθόκα θαη κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 

θαη νη παξεθθιίζεηο πνπ παξαρσξνύληαη ην επηέκβξην, αλαηξέπνπλ όιε ηελ 

πξνεγνύκελε εξγαζία πνπ επηηειείηαη από πιεπξάο ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Γηα ηεθκεξίσζε ησλ πην πάλσ, ζεκεηώλνπκε ηα αθόινπζα, όπσο πξνθύπηνπλ 

από ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ ππνβιήζεθαλ από ην Τπνπξγείν πξνο ηελ 

Δπηηξνπή θαηά ην 2006: 

 

Γηα ηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε ππνβιήζεθαλ από κέξνπο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ πξνο ηελ Δπηηξνπή δεθάδεο έγγξαθα θαη επηζηνιέο 

(ζπλνιηθά 69 δηαθνξεηηθά έγγξαθα), από ηα κέζα Ιαλνπαξίνπ κέρξη ηηο αξρέο 

Οθησβξίνπ, γηα ηε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ.  Παξάιιεια, επηζηνιέο γηα ηηο 

απνζπάζεηο έθηαλαλ ζηελ Δπηηξνπή κέρξη θαη ηηο αξρέο επηεκβξίνπ 2006.  

Καη όια απηά ηε ζηηγκή πνπ νη εγγξαθέο ζηα δεκνηηθά ζρνιεία νινθιεξώλνληαη 

ζηηο αξρέο Ιαλνπαξίνπ!  Σνύην νδήγεζε ζε ζεηξά πεξηπινθώλ, κε εθαηνληάδεο 
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ζπλεπαθόινπζεο ελζηάζεηο θαη ελ γέλεη ζε αλαηξνπή ησλ απνθάζεσλ ηεο 

Δπηηξνπήο.  Σα ίδηα ηζρύνπλ γηα ηε κέζε γεληθή θαη ηε κέζε ηερληθή 

εθπαίδεπζε, όζν θαη γηα ηελ πξνδεκνηηθή θαη εηδηθή εθπαίδεπζε  Γηα ηε κέζε 

γεληθή εθπαίδεπζε καο απνζηέιινληαλ αιιειναλαηξνύκελεο αλάγθεο κέρξη ηηο 

20 επηεκβξίνπ 2006.  Σν ίδην θαη γηα παξαρσξήζεηο ππεξεζηώλ θαη 

απνζπάζεηο.  

 

1.2 Απνζπάζεηο εθπαηδεπηηθώλ 
 

Η πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ ζπκβνύισλ, ζπλδεηηθώλ ιεηηνπξγώλ θαη 

απνζπάζεσλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2006-2007 έγηλε, 

από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, κόιηο ζηηο 10 Μαξηίνπ 2006, κε 

ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο, από κέξνπο όζσλ ελδηαθέξνληαλ 

γηα απόζπαζε, ηηο 24 Μαξηίνπ 2006. 

 

Όπσο είλαη γλσζηό, ζηηο πεξηπηώζεηο ησλ απνζπάζεσλ εθπαηδεπηηθώλ, ε 

ηειηθή έγθξηζε απνηειεί αξκνδηόηεηα ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ, ελόςεη θαη 

ηνπ όηη απαηηείηαη έγθξηζε θνλδπιίνπ γηα θάιπςε ηεο δαπάλεο απαζρόιεζεο 

ησλ ζπκβαζηνύρσλ εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη γηα λα 

αλαπιεξώζνπλ ηα θελά όζσλ απνζπώληαη.   

 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ππέβαιε γηα πξώηε θνξά ζην Σκήκα 

Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ ηηο 

αλάγθεο γηα απνζπάζεηο πξνο κειέηε θαη έγθξηζε, κε ζρεηηθή επηζηνιή, ζηηο 

22.6.2006.  Με λεόηεξε επηζηνιή ηνπ, κε εκεξ. 13.7.2006, ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ δηαθνξνπνίεζε ηηο αλάγθεο γηα απνζπάζεηο.  Ο 

Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ελέθξηλε ηειηθά ηηο απνζπάζεηο ζηηο 28.7.2006.  Από 

ηα πην πάλσ, θαίλεηαη θαζαξά όηη ε θαζπζηέξεζε ζηελ πξνθήξπμε ησλ 

απνζπάζεσλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ έγθξηζε ηνπο από ηνλ Τπνπξγό 

Οηθνλνκηθώλ επεξεάδεη πάξα πνιύ αξλεηηθά ηε δηαδηθαζία ησλ κεηαζέζεσλ 

θαη ηελ έγθαηξε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ. 

 

Σα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο απνζπάζεηο θαζίζηαληαη αθόκε 

κεγαιύηεξα, αλ ιάβνπκε ππόςε όηη πξνηείλνληαη γηα απόζπαζε, από ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη κεηαζέζηκνη, 

αθόκα θαη δηεπζπληέο ή βνεζνί δηεπζπληέο, κε απνηέιεζκα θάπνηα ζρνιεία, 

ηδηαίηεξα ηεο ππαίζξνπ, λα είλαη ππνζηειερσκέλα όζνλ αθνξά ηνλ αξηζκό ησλ 

βνεζώλ δηεπζπληώλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ. 

  

1.3 Σπκβαζηνύρνη θαη έθηαθηνη εθπαηδεπηηθνί 
 

Καηά ην 2006, ππεξεηνύζαλ ζηε δεκόζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία ζπλνιηθά 

1747 ζπκβαζηνύρνη θαη 414 έθηαθηνη εθπαηδεπηηθνί.  Από ηνπο ζπκβαζηνύρνπο, 

785 ππεξεηνύζαλ ζηε κέζε γεληθή εθπαίδεπζε (12,8% ηνπ ζπλόινπ ησλ 

θαζεγεηώλ ηεο κέζεο γεληθήο εθπαίδεπζεο), 17 ζηε κέζε ηερληθή εθπαίδεπζε 
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(3,3% ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηώλ), 579 ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε (14,1% 

ηνπ ζπλόινπ ησλ δαζθάισλ), 191 ζηελ πξνδεκνηηθή εθπαίδεπζε (27,6% ησλ 

λεπηαγσγώλ) θαη 179 ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε (43,3% ησλ δαζθάισλ εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο). 

 

Οη πην πάλσ αξηζκνί είλαη αδηθαηνιόγεηα ςεινί.  Σνύην έρεη σο απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνύληαη κεγάια πξνβιήκαηα ζηηο κεηαζέζεηο θαη λα παξαηεξείηαη ην 

θαηλόκελν ηεο αιιαγήο, θάζε ρξόλν, κεγάινπ αξηζκνύ θαζεγεηώλ θαη 

δαζθάισλ αλά ζρνιείν, θαηλόκελν αληηεθπαηδεπηηθό, αθνύ ε ζηαζεξόηεηα ηνπ 

δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ απνηειεί ζεκαληηθό παξάγνληα ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο νπνηνπδήπνηε ζρνιείνπ. 

 

Δπίζεο, ε κε έγθξηζε ησλ λέσλ ζρεδίσλ ππεξεζίαο γηα θάιπςε ησλ 59 

ςπρνιόγσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, έρεη 

σο απνηέιεζκα ζρεδόλ νη κηζνί δάζθαινη εηδηθήο εθπαίδεπζεο (43,3%) λα 

είλαη ζπκβαζηνύρνη, κε αλάινγα ή αθόκε κεγαιύηεξα πξνβιήκαηα από όζα 

αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, αλ ιάβνπκε ππόςε ην κεγάιν 

θαηαθεξκαηηζκό ζε πνιιά ζρνιεία ησλ δαζθάισλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο. 

 
Σνλίδνπκε όηη ν κεγάινο αξηζκόο ζπκβαζηνύρσλ εθπαηδεπηηθώλ απνηειεί 

ζνβαξό αλαζηαιηηθό παξάγνληα ζηελ έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ δηνξηζκώλ, 

ηνπνζεηήζεσλ θαη κεηαζέζεσλ από ηελ Δπηηξνπή θαη δε δηαζθαιίδεη ηελ 

ηζόηηκε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ. 

 

1.4 Σηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο κε ηθαλνύο 

δηεπζπληέο 
 
Μηα από ηηο βαζηθέο επζύλεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε επηινγή ηθαλώλ 

δηεπζπληώλ γηα λα αλαιάβνπλ ηε δηνίθεζε ησλ ζρνιείσλ. 
 

Σα ηειεπηαία ρξόληα, κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο ζέζεο βνεζνύ δηεπζπληή Α΄, 

παξαηεξείηαη ην απαξάδεθην θαηλόκελν ν αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ γηα 

πξναγσγή ζηε ζέζε δηεπζπληή ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο λα είλαη 

κηθξόηεξνο ή ην πνιύ κόιηο λα θηάλεη ηνλ αξηζκό ησλ ππό πιήξσζε ζέζεσλ, 

αληί λα είλαη ν ηξηπιάζηνο, όπσο πξνλννύλ νη θαλνληζκνί.  Δλλνείηαη όηη, θάησ 

από απηέο ηηο ζπλζήθεο, ε δηαθξηηηθή εμνπζία ηεο Δπηηξνπήο γηα επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ θαη πιένλ ηθαλώλ γηα λα δηνηθνύλ ηα ιύθεηα θαη ηα γπκλάζηα καο 

ράλεη ην λόεκά ηεο, εθόζνλ όπνηνο πξνζέιζεη ζηε ζπλέληεπμε νπσζδήπνηε 

ζα πξναρζεί.  Καηά ηε γλώκε καο, δύν είλαη νη ιόγνη πνπ νδεγνύλ ζ’ απηό ην 

θαηλόκελν: 

 

α) Σν ζρέδην ππεξεζίαο ηνπ δηεπζπληή, ην νπνίν απαηηεί όπσο νη 

ππνςήθηνη έρνπλ κνλνεηή ππεξεζία ζηε ζέζε βνεζνύ δηεπζπληή Α΄, 

πεξηνξίδνληαο έηζη ηνλ αξηζκό ησλ ππνςεθίσλ. 
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β) Η απξνζπκία ησλ βνεζώλ δηεπζπληώλ Α΄ λα αλαιάβνπλ ηηο ζνβαξέο 

επζύλεο θαη ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ δηεπζπληή, ηδηαίηεξα κέζα ζηηο 

δύζθνιεο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, ηε ζηηγκή πνπ ε κηζζνινγηθή δηαθνξά 

κεηαμύ βνεζνύ δηεπζπληή Α΄ (θιίκαθα Α12+2) θαη δηεπζπληή (θιίκαθα 

Α13) είλαη ειάρηζηε. 

 

Η ζέζε ηνπ δηεπζπληή ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο είλαη ε πξώηε ζηελ 

ηεξαξρία ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ θαη κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ καο ζπζηήκαηνο.  Γηα ην ιόγν απηό, ε επηινγή ησλ αηόκσλ 

πνπ ζα δηεπζύλνπλ ηα δεκόζηα ζρνιεία πξέπεη λα γίλεηαη κεηαμύ ησλ 

αξίζησλ θαη όρη όπσο θαηάληεζε λα γίλεηαη ζήκεξα. 

  

1.5 Πξναγσγέο ζε ζέζεηο επνπηηθνύ πξνζσπηθνύ 
 

Όπσο είλαη γλσζηό, νη πξναγσγέο εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέζεηο επνπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ηνπ Τπνπξγείνπ (ΠΛΔ, ΑΛΔ, Δπηζεσξεηή) ή ηνπ Παηδαγσγηθνύ 

Ιλζηηηνύηνπ (Γηεπζπληή, ΠΛΔ, Πξντζηάκελνπ Σνκέα θαη Καζεγεηή ΠΙ) 

δηελεξγνύληαη από ηελ Δπηηξνπή ύζηεξα από ζύζηαζε ηεο αξκόδηαο 

ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία θαηαξηίδεηαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο 

θαη Πνιηηηζκνύ.  θνπόο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο είλαη, αθνύ ιάβεη 

ππόςε ηελ αμία, ηα πξνζόληα θαη ηελ αξραηόηεηα ησλ ππνςεθίσλ, λα 

εηνηκάζεη έθζεζε, ε νπνία λα πεξηέρεη θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ, κε 

αιθαβεηηθή ζεηξά, ηνπο νπνίνπο ζπζηήλεη, θαη ηνπο ιόγνπο γηα ηε ζύζηαζε ή 

κε ζύζηαζε ελόο ππνςεθίνπ.  Η ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή κπνξεί λα θαιέζεη 

(θαη ζηηο πιείζηεο πεξηπηώζεηο θαιεί) ηνπο ππνςεθίνπο ζε πξνζσπηθή 

ζπλέληεπμε.   

 

Αληίζεηα, όηαλ πξόθεηηαη γηα πιήξσζε ζέζεο, ε νπνία αλήθεη ζην δηδαθηηθό 

πξνζσπηθό ησλ ζρνιείσλ κέζεο θαη δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, ε 

ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή θαηαξηίδεη θαηάινγν όισλ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, ε νπνία θαζνξίδεηαη από ηελ αξηζκεηηθή απνηίκεζε 

ησλ θξηηεξίσλ ηεο αμίαο, ησλ πξνζόλησλ θαη ηεο αξραηόηεηαο ζε κνλάδεο. 

 

Γειαδή, ελώ ζηελ πεξίπησζε πιήξσζεο ζέζεσλ πξναγσγήο δηδαθηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ηζρύεη ε αξηζκεηηθή απνηίκεζε ηεο αμίαο, ησλ πξνζόλησλ θαη 

ηεο αξραηόηεηαο, ζηελ πεξίπησζε ζέζεσλ επνπηηθνύ πξνζσπηθνύ απηή ε 

απνηίκεζε δελ ηζρύεη. 

 

Σν γεγνλόο απηό θαζηζηά ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, από ηηο 

ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο ηνπ Τπνπξγείνπ, γηα πιήξσζε ζέζεσλ επνπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ, δύζθνιεο, ρξνλνβόξεο αιιά θαη δηάηξεηεο ελώπηνλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ. 
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1.6 Αλαρξνληζηηθνί θαλνληζκνί κεηαζέζεσλ 
 

ύκθσλα κε ηνπο πεξί Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νόκνπο  

(άξζξν 2), «έδξα» ζεκαίλεη ηελ πόιε κεηά ησλ πξναζηίσλ ηεο, όπσο απηά 

ζα θαζνξίδνληαη από θαηξνύ εηο θαηξόλ από ηελ αξκόδηα αξρή, όπνπ ν 

εθπαηδεπηηθόο ιεηηνπξγόο έρεη ηε κόληκε θαηνηθία ηνπ. 

 

ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κέζεο, ν θαζνξηζκόο ηεο έδξαο γίλεηαη ζσζηά.  

Γειαδή έλαο θαζεγεηήο πνπ έρεη έδξα ηνπ ηε Λεπθσζία ζεσξείηαη όηη 

ππεξεηεί εληόο έδξαο όηαλ ππεξεηεί ζε ζρνιείν κέζεο εθπαίδεπζεο ηεο 

Λεπθσζίαο, ησλ Λαηζηώλ, ηεο Λαθαηάκηαο θαη ηεο Αλζνύπνιεο.  Αληίζεηα, 

έλαο δάζθαινο πνπ έρεη έδξα ηε Λεπθσζία ζεσξείηαη όηη ππεξεηεί εθηόο 

έδξαο όηαλ ππεξεηεί ζε δεκνηηθό ζρνιείν ησλ Λαηζηώλ, ηεο Λαθαηάκηαο θαη 

ηεο Αλζνύπνιεο.  Με άιια ιόγηα, έλαο δάζθαινο ηνπ θαηνηθεί ζην ηξόβνιν 

ρξεηάδεηαη κεηάζεζε γηα λα ππεξεηήζεη ζηε Λαθαηάκηα ή ζηα Λαηζηά!  

Παξόκνηα θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη κε ηα ππόινηπα αζηηθά θέληξα, ηεο 

κείδνλνο πεξηνρήο Λεκεζνύ, Λάξλαθαο θαη Πάθνπ. 

 

Έηζη, γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο δεκνηηθήο κε έδξα ηε Λεκεζό, ινγίδεηαη σο 

ππεξεζία εθηόο έδξαο ε ππεξεζία ζηνλ Άγην Αζαλάζην, ζηε Γεξκαζόγεηα, 

ζηνλ Πνηακό ηεο Γεξκαζόγεηαο, ζηε Ληλόπεηξα, ζηνλ Άγην Σύρσλα, ζηα 

Πνιεκίδηα θηι. 

 

Γηα ηνπο δαζθάινπο πνπ δηακέλνπλ ζηε Λάξλαθα, ινγίδεηαη σο ππεξεζία 

εθηόο έδξαο ε ππεξεζία ζηελ Αξαδίππνπ, ζηα Λεηβάδηα, ζηνπο Σξνύιινπο, 

ζηελ Οξόθιηλε, ζηελ Πύια θηι. 

 

Γηα ηνπο δαζθάινπο κε έδξα ηελ Πάθν ινγίδεηαη σο ππεξεζία εθηόο έδξαο ε 

ππεξεζία ζηε Γεξνζθήπνπ, ζηα Κνληά, ζηελ Έκπα, ζηε Μεζόγε, ζηα 

Κνύθιηα θηι. 

 

Η αλαρξνληζηηθή απηή εξκελεία ηεο έλλνηαο «έδξα», γηα ηνπο δαζθάινπο 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, δπζρεξαίλεη ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο θαη απμάλεη 

αδηθαηνιόγεηα, θαη ζε κεγάιν βαζκό, ηνλ όγθν ησλ κεηαζέζεσλ θαη ησλ 

ελζηάζεσλ, αιιά ην ζεκαληηθόηεξν είλαη όηη εκπνδίδεη ηελ έγθαηξε, 

νξζνινγηζηηθή θαη ζηαζεξή ζηειέρσζε ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ησλ 

πόιεσλ θαη ησλ παξαθείκελσλ αζηηθώλ πεξηνρώλ θαη νδεγεί ζηε ζπλερή 

(θάζε έλα ή δύν ρξόληα) ελαιιαγή ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ 

θππξηαθώλ ζρνιείσλ. 
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 1.7 Σηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ ηνπ Κάησ Πύξγνπ 
 

Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε Δπηηξνπή είλαη 

ε απξνζπκία ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεκνηηθήο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο λα 

ππεξεηήζνπλ ζε απνκαθξπζκέλα ζρνιεία ηεο ππαίζξνπ, κε απνηέιεζκα ε 

ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ απηώλ λα είλαη πξνβιεκαηηθή. 

 

Ιδηαίηεξα νμύ παξνπζηάδεηαη ην πξόβιεκα κε ην Γεκνηηθό θαη ην Γπκλάζην 

Κάησ Πύξγνπ, ιόγσ ηεο θαθήο νδηθήο επηθνηλσλίαο ηεο θνηλόηεηαο κε ηε 

Λεπθσζία θαη ηελ Πάθν.  Αλαθέξνπκε, ζρεηηθά, όηη, θαη θαηά ηε θεηηλή 

ζρνιηθή ρξνληά 2006-2007, ην Γπκλάζην Κάησ Πύξγνπ παξακέλεη 

ππνζηειερσκέλν, ηόζν ζε δηνηθεηηθό όζν θαη ζε δηδαθηηθό πξνζσπηθό. 

 
2.  Εηζεγήζεηο ηεο Επηηξνπήο 

 
2.1 Πξναγσγέο 

 
2.1.1 Σηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο κε ηθαλνύο 

δηεπζπληέο  
 

Γηα εμεύξεζε ηθαλώλ δηεπζπληώλ, νη νπνίνη ζα δηνηθνύλ απνηειεζκαηηθά 

ηα ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο, ε Δπηηξνπή εηζεγείηαη ηα αθόινπζα: 

 

α) Να αιιάμεη ην ζρέδην ππεξεζίαο ηνπ δηεπζπληή, ώζηε λα κπνξνύλ 

λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε όρη κόλν όζνη ζπκπιήξσζαλ έλα 

ρξόλν ζηε ζέζε βνεζνύ δηεπζπληή Α΄ αιιά θαη όζνη ζπκπιήξσζαλ 

δύν ρξόληα ζηε ζέζε βνεζνύ δηεπζπληή.  Θεσξνύκε όηη απνηειεί 

ζρήκα νμύκσξν, όζνη ζπκπιήξσζαλ δύν ρξόληα ζηε ζέζε ηνπ 

βνεζνύ δηεπζπληή λα δηθαηνύληαη λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε 

επηζεσξεηή (θιίκαθα Α13+2), ελώ λα κελ δηθαηνύληαη λα είλαη 

ππνςήθηνη γηα ηε ζέζε δηεπζπληή ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο 

(θιίκαθα Α13). 

 

β) Να αλαβαζκηζηεί ε ζέζε ηνπ δηεπζπληή κηζζνινγηθά θαη δηνηθεηηθά. 

 

γ) Ο δηεπζπληήο ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο λα απαιιαγεί από ηελ 

ππνρξέσζε λα δηδάζθεη 4 πεξηόδνπο εβδνκαδηαία, εθόζνλ ηα 

δηνηθεηηθά ηνπ θαζήθνληα ζην ζρνιείν, ηδηαίηεξα κέζα ζηηο 

ζεκεξηλέο δύζθνιεο ζπλζήθεο, απνξξνθνύλ ην ζύλνιν ηνπ ρξόλνπ 

ηνπ. 
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2.1.2 Πξναγσγέο ζε ζέζεηο επνπηηθνύ πξνζσπηθνύ  
 

Να ηζρύζεη θαη ζηελ πεξίπησζε πξναγσγώλ ζε ζέζεηο επνπηηθνύ 

πξνζσπηθνύ ε αξηζκεηηθή απνηίκεζε ησλ θξηηεξίσλ ηεο αμίαο, ησλ 

πξνζόλησλ θαη ηεο αξραηόηεηαο, όπσο αθξηβώο γίλεηαη θαηά ηελ 

πιήξσζε ζέζεσλ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ.  Με ηνλ ηξόπν απηό, ζα 

θαηαζηεί αρξείαζηε ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε ησλ ππνςεθίσλ ελώπηνλ 

ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ επηηξνπώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ θαη ζα επηζπεπζεί ζεκαληηθά ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ 

θαηαιιειόηεξσλ ππνςεθίσλ γηα πξναγσγή. 

 

Η Δπηηξνπή έρεη επεμεξγαζηεί ζρέδην κεηαηξνπήο ηεο πεξηγξαθηθήο 

εθηίκεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο αμίαο ηνπ ππαιιήινπ (Δπηζεσξεηή, ΑΛΔ 

θηι) ζε αξηζκεηηθή απνηίκεζε.  Ο δηαρσξηζκόο ησλ ζέζεσλ 

πξναγσγήο ζε ζέζεηο επνπηηθνύ θαη δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ (άξζξν 

35Β) δελ έρεη πιένλ θακία εληειώο έλλνηα, από ηε ζηηγκή πνπ όιεο νη 

ζέζεηο ηεο Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο από ην Βνεζό 

Γηεπζπληή κέρξη ηνλ Πξώην Λεηηνπξγό Δθπαίδεπζεο κεηαηξάπεθαλ ζε 

ζέζεηο πξναγσγήο θαη δελ κπνξνύλ λα ηηο δηεθδηθήζνπλ άιια άηνκα, 

εθηόο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 

 

2.1.3 Χξήζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαζύλδεζεο ησλ αξρείσλ 

Επηηξνπήο-Υπνπξγείνπ 
 

Με ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαζύλδεζεο ησλ αξρείσλ Δπηηξνπήο 

Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο-Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, 

επηζπεύδνληαη ζε εμαηξεηηθά κεγάιν βαζκό νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνξνύλ ηηο αμηνινγήζεηο θαη πξναγσγέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ.   

 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο αξηζκεηηθήο απνηίκεζεο ησλ θξηηεξίσλ ηεο αμίαο, 

ησλ πξνζόλησλ θαη ηεο αξραηόηεηαο ησλ ππνςεθίσλ γηα όιεο ηηο 

ζέζεηο πξναγσγήο, ν θαηαξηηζκόο ησλ εθζέζεσλ ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ 

επηηξνπώλ ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ησλ θαηαιόγσλ ησλ ππνςεθίσλ, θαηά 

ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο, γηα όιεο ηηο ζέζεηο, ζα είλαη πιένλ ζέκα εκεξώλ 

θαη όρη κελώλ, όπσο ζπλέβαηλε κέρξη ζήκεξα. 

 

2.1.4 Αλαζεώξεζε ηεο βαζκνινγίαο ππνςεθίσλ γηα πξναγσγή 
 

Δίλαη απαξάδεθην λα ππνβάιινληαη ελζηάζεηο από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο γηα αλαζεώξεζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπο, κεηά ηελ 

αλάξηεζε από ηηο ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο ησλ θαηαιόγσλ ησλ 

ππνςεθίσλ γηα πξναγσγή θαη, αθόκε ρεηξόηεξν, νη Γηεπζύλζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ λα πξνρσξνύλ ζε αιιαγή ηεο βαζκνινγίαο ππνςεθίσλ 

κεηά ηελ αλάξηεζε ησλ θαηαιόγσλ, όπσο έγηλε ην 2006. 
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Σέηνηεο απνθάζεηο πξνθαινύλ ηε δπζθνξία θαη ηηο δηακαξηπξίεο ησλ 

ππόινηπσλ ππνςεθίσλ γηα πξναγσγή, πιήηηνπλ ηελ αμηνπηζηία, ην 

θύξνο θαη ηε δηαθάλεηα ησλ πξναγσγώλ θαη επηβξαδύλνπλ ή 

δηαθόπηνπλ νιόθιεξε ηε δηαδηθαζία ησλ πξναγσγώλ.  

 

Γηα λα ζηακαηήζεη ην θαηλόκελν ηεο ππνβνιήο ελζηάζεσλ από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο γηα αλαζεώξεζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπο, κεηά ηελ 

αλάξηεζε ησλ θαηαιόγσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα πξναγσγή, ε Δπηηξνπή 

εηζεγείηαη πξνο ην Τπνπξγείν ηα αθόινπζα: 

 

α) Η γεληθή βαζκνινγία ηεο εηδηθήο έθζεζεο, ε νπνία ζπληάζζεηαη 

αλά δηεηία γηα εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζπκπιεξώλνπλ 11 ρξόληα 

ππεξεζίαο, λα θνηλνπνηείηαη ζε όινπο αλεμαίξεηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, αλεμάξηεηα αλ ηε δεηήζνπλ ή όρη, κέρξη ηηο  

30 επηεκβξίνπ. 

 

β) Η εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηε 

βαζκνινγία ηνπο θαη ε πιεξνθόξεζή ηνπο γηα ην απνηέιεζκα ηεο 

έλζηαζήο ηνπο λα νινθιεξώλεηαη κέρξη ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ. 

 

γ) ε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο έλζηαζήο ηνπο, ε απάληεζε λα 

είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε θαη ηεθκεξησκέλε, ώζηε δύζθνια λα 

αλαηξέπεηαη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ζα 

πξνζθύγνπλ ζην δηθαζηήξην. 

 

2.1.5 Πξόσξεο αθππεξεηήζεηο 
 

Οη αηηήζεηο γηα πξόσξε αθππεξέηεζε λα ππνβάιινληαη κέρξη ηελ  

31ε Ιαλνπαξίνπ, έηζη πνπ λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πιήξσζεο ησλ 

ζέζεσλ πνπ ρεξεύνπλ. 

 
2.2 Απνζπάζεηο 

 

Η Δπηηξνπή ζπκθσλεί κε ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα πνπ ζέηεη ην Τπνπξγείν 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνθήξπμε ησλ απνζπάζεσλ θαη ηελ ππνβνιή ηνπο πξνο 

ηελ Δπηηξνπή.  Από ηελ άιιε, ε Δπηηξνπή πηζηεύεη όηη γίλεηαη θαηάρξεζε 

απνζπάζεσλ δηεπζπληώλ θαη βνεζώλ δηεπζπληώλ.  Δηζήγεζή καο είλαη 

όπσο ηέηνηεο απνζπάζεηο γίλνληαη κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο.  ε 

θακηά πεξίπησζε δελ πξέπεη λα γίλεηαη απόζπαζε εθπαηδεπηηθνύ, ν νπνίνο 

είλαη κεηαζέζηκνο.  Οη απνζπάζεηο πξέπεη λα είλαη δηαθαλείο, λα 

δηελεξγνύληαη κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα θαη λα πείζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

όηη όινη όζνη απνζπώληαη επηηεινύλ αμηόινγν έξγν. 
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2.3 Μεηαζέζεηο 

  

2.3.1 Σπκβαζηνύρνη θαη έθηαθηνη εθπαηδεπηηθνί 
 

Να απμεζνύλ νη νξγαληθέο ζέζεηο θαζεγεηώλ, εθπαηδεπηώλ θαη 

δαζθάισλ, ώζηε λα κεησζνύλ νη αξηζκνί ησλ ζπκβαζηνύρσλ 

εθπαηδεπηηθώλ, γεγνλόο πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ ηαρύηεξε δηεθπεξαίσζε 

ησλ κεηαζέζεσλ. 

 

2.3.2 Η έλλνηα «έδξα» γηα ηνπο δαζθάινπο 
 

Να εθαξκνζηεί ν ζσζηόο νξηζκόο ηεο έλλνηαο «έδξα» γηα ηνπο 

δαζθάινπο, ώζηε λα πεξηιάβεη ηελ πόιε κε ηα πξνάζηηά ηεο, όπσο 

γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαζεγεηώλ.  Έηζη, νη δάζθαινη ζα 

ηνπνζεηνύληαη ή ζα κεηαηίζεληαη π.ρ. ζηε Λεκεζό θαη ε Γηεύζπλζε 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ζα κπνξεί λα ηνπο ηνπνζεηεί ζε νπνηνδήπνηε 

ζρνιείν ηεο Λεκεζνύ, ηνπ Πνηακνύ ηεο Γεξκαζόγεηαο, ηεο 

Γεξκαζόγεηαο θηι, αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  Με ηνλ 

ηξόπν απηό ζα απινπνηεζεί ε δηαδηθαζία ησλ κεηαζέζεσλ θαη ζα 

εμαζθαιίδεηαη ε ζηαζεξόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ησλ 

δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ησλ επξύηεξσλ πεξηνρώλ ησλ πόιεσλ. 

 

2.3.3 Εθπαηδεπηηθέο άδεηεο 
 

Θα πξέπεη λα ηεξκαηηζζεί ε ηαθηηθή ηεο παξαρώξεζεο εθπαηδεπηηθώλ 

αδεηώλ ζε εθπαηδεπηηθνύο κέρξη θαη ηα κέζα Οθησβξίνπ, όπσο ζπλέβε 

θαη’ επαλάιεςε.  Αηηήζεηο γηα παξαρώξεζε εθπαηδεπηηθήο άδεηαο λα 

ππνβάιινληαη κέρξη ηηο 31 Μαξηίνπ.  Η έγθξηζε παξάηαζεο άδεηαο ή 

παξαρώξεζε άδεηαο ρσξίο απνιαβέο λα γίλεηαη ζηα ίδηα 

ρξνλνδηαγξάκκαηα. 

 

2.3.4 Σηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ ηνπ Κάησ Πύξγνπ 
 

Να δνζνύλ θίλεηξα ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ επηζπκνύλ λα 

ππεξεηήζνπλ ζηνλ Κάησ Πύξγν, ηα ίδηα ή παξόκνηα κε εθείλα πνπ 

δίδνληαη ζε όζνπο εθπαηδεπηηθνύο επηζπκνύλ λα ππεξεηήζνπλ ζην 

Ρηδνθάξπαζν.  Με ηνλ ηξόπν απηό πηζηεύνπκε όηη ζα επηηπγράλεηαη ε 

έγθαηξε θαη ζσζηή ζηειέρσζε ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Γεκνηηθνύ ηνπ Κάησ 

Πύξγνπ, κε ην θαηάιιειν δηδαθηηθό πξνζσπηθό. 
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2.3.5 Εηδηθή εθπαίδεπζε 
 

Γηα λα ζηακαηήζεη ν θαηαθεξκαηηζκόο ησλ δαζθάισλ εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο ζε 3, 4 ή 5 ζρνιεία θαη ε ζπλερήο ηνπο κεηαθίλεζε ζε 

βάξνο ηόζνλ ησλ ηδίσλ όζνλ θαη ησλ καζεηώλ ηνπο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο γεληθόηεξα, εηζεγνύκαζηε ηε δεκηνπξγία πεξηθεξεηαθώλ 

θέληξσλ εθπαίδεπζεο (πεξηθεξεηαθά δεκνηηθά ζρνιεία, ζηα νπνία ζα 

θνηηνύλ θαη νη καζεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα από 

γεηηνληθέο θνηλόηεηεο). 

 
3. Εηζεγήζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ  

γηα ηελ έγθαηξε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ 
 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ππέβαιε πξνο ηελ Δπηηξνπή 

Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο, γηα ζρόιηα, έγγξαθν ηνπ κε αξ. θαθ. 15.25.02.1 

θαη εκεξνκελία 16 Οθησβξίνπ 2006, ην νπνίν πεξηέρεη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ γηα ηελ έγθαηξε ζηειέρσζε ησλ δεκόζησλ ζρνιείσλ θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ.  Σν έγγξαθν 

πεξηέρεη, κεηαμύ άιισλ, ηηο αθόινπζεο εηζεγήζεηο: 

 

3.1 Υπνβνιή ησλ αλαγθώλ ζε δηδαθηηθό πξνζσπηθό 
 

Η ππνβνιή ησλ αλαγθώλ ησλ ζρνιείσλ πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ, γηα ην δηδαθηηθό πξνζσπηθό ηεο επόκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο 

ζα πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη ην αξγόηεξν κέρξη ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ.  Γηα 

ην ζθνπό απηό ζα πξέπεη λα νινθιεξώλνληαη νη εγγξαθέο ησλ καζεηώλ 

κέρξη ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ γηα όιεο ηηο βαζκίδεο, όπσο ήδε γίλεηαη ζηε 

δεκνηηθή θαη πξνδεκνηηθή εθπαίδεπζε.  πκπιεξσκαηηθέο εγγξαθέο 

κπνξνύλ λα γίλνληαη ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 15 Ινπιίνπ από ηηο γξακκαηείεο 

ησλ ζρνιείσλ, θαη λα κελ ππάξρνπλ εγγξαθέο ην επηέκβξην.  Μέζα ζε 

απηό ην πιαίζην ζα πξέπεη θαη νη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο λα δηελεξγνύληαη 

κέζα ζηνλ Ινύλην (γηα καζεηέο πνπ δεηνύλ κεηεγγξαθή από ηδησηηθά 

ζρνιεία ή ζρνιεία ηνπ εμσηεξηθνύ), ελώ κέζα ζην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα 

πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη θαη ε δηαδηθαζία έγθξηζεο σξώλ ζηήξημεο γηα 

παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

 

Θα πξέπεη, επίζεο, λα νινθιεξώλεηαη ζηνλ ίδην ρξόλν θαη ε δηαδηθαζία 

επηινγήο καζεκάησλ γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α΄ θαη Β΄ ηάμεο Λπθείνπ, κε 

δηθαίσκα αιιαγήο ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 31 Μαΐνπ, θαη εθόζνλ ππάξρεη ε 

ζρεηηθή δπλαηόηεηα από ην ζρνιείν. 
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πκπιεξσκαηηθέο αλάγθεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη από ηνπο 

δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 15 Ινπλίνπ.  Με ηηο 

ξπζκίζεηο απηέο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ζα είλαη ζε ζέζε λα 

ππνβάιιεη πξνο ηελ Δπηηξνπή ηηο βαζηθέο αλάγθεο ζε δηδαθηηθό 

πξνζσπηθό γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά – ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ απνζπάζεσλ θαη παξαρσξήζεσλ – γύξσ ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, 

θαη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ηειηθέο αλάγθεο γύξσ ζηηο 15 Ινπλίνπ. 

  

3.2 Καζνξηζκόο λέσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ γηα δηνξηζκνύο-
κεηαζέζεηο 

 

Η Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο ζα πξέπεη, κε βάζε λέεο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, ζηνπο Πεξί Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ, 

Σνπνζεηήζεηο-Μεηαθηλήζεηο θαη Μεηαζέζεηο Καλνληζκνύο ηνπ 1987 

(Κ.Γ.Π.212/87), λα νινθιεξώλεη ηνπο δηνξηζκνύο εθπαηδεπηηθώλ (κνλίκσλ 

επί δνθηκαζία, εθηάθησλ θαη ζπκβαζηνύρσλ) όπσο επίζεο θαη ηηο 

κεηαζέζεηο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, ην αξγόηεξν κέρξη ηέινο 

Μαΐνπ.  Να παξέρεηαη επρέξεηα γηα κηα ζεηξά ζπκπιεξσκαηηθώλ ή θαη 

έθηαθησλ κεηαζέζεσλ (ησλ ειάρηζησλ δπλαηώλ), νη νπνίεο λα 

νινθιεξώλνληαη ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ.  πγθεθξηκέλα, ζα 

πξέπεη λα δηαθνξνπνηεζνύλ νη εκεξνκελίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην Νόκν 

όζνλ αθνξά ηνπο δηνξηζκνύο θαη ηηο κεηαζέζεηο, σο εμήο:  Η Δπηηξνπή 

αλαθνηλώλεη ηελ πξώηε ζεηξά κεηαζέζεσλ κέζα ζην πξώην 

δεθαπελζήκεξν ηνπ Μαΐνπ.  Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ην δηθαίσκα κέζα ζε 

επηά εκέξεο λα ππνβάινπλ γξαπηή θαη δηθαηνινγεκέλε έλζηαζε γηα ηε 

κεηάζεζε ή κε κεηάζεζή ηνπο, θαη ε Δπηηξνπή αλαθνηλώλεη 

ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαζέζεηο κέρξη ηηο 15 Ινπλίνπ θαη ηειηθέο 

ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαζέζεηο ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 30 Ινπλίνπ [Άξζξν 

13(5), (6), (7), (8), (9)].  Γίλνληαη επίζεο έθηαθηεο κεηαζέζεηο, αλάινγα κε 

ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο, κέζα ζηηο ηειεπηαίεο 15 εκέξεο ηνπ Ινπιίνπ. 

  

3.3 Έγθαηξε ελεκέξσζε γηα αλαζηνιέο θαη αθππεξεηήζεηο 
 

Να γίλεηαη έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο αλαζηνιέο 

κεηάζεζεο, ηηο αθππεξεηήζεηο, ηηο παξαηάζεηο αθππεξεηνύλησλ θαη γηα 

ηελ απνδνρή ή όρη δηνξηζκνύ, ε νπνία δελ κπνξεί λα παξαηείλεηαη ζε 

θακηά πεξίπησζε πέξαλ ηεο 15εο Ινπλίνπ. 
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3.4 Αύμεζε ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο από πέληε ζε επηά 
 

Να κειεηεζεί ην ελδερόκελν αύμεζεο ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο από πέληε 

ζε επηά, από ηα νπνία ηα ηξία λα πξνέξρνληαη από ηε κέζε εθπαίδεπζε, 

ηα άιια ηξία από ηε δεκνηηθή θαη έλα λα είλαη λνκηθόο.  Με ηελ αύμεζε ησλ 

κειώλ ηεο, ε Δπηηξνπή ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγεί κε δύν θιηκάθηα, έλα 

γηα ηε δεκνηηθή θαη έλα γηα ηε κέζε, ηόζν γηα ζθνπνύο κεηαζέζεσλ, όζν 

θαη γηα ζθνπνύο πξναγσγώλ. 

 

3.5 Ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Επηηξνπήο 
 

Γηα δηεπθόιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο, όζνλ αθνξά ηηο κεηαζέζεηο θαη 

ηνπο δηνξηζκνύο, ζα κπνξνύζαλ λα απνζπαζηνύλ δύν ηνπιάρηζηνλ 

εθπαηδεπηηθνί, έλαο ηεο δεκνηηθήο θαη έλαο ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο, νη 

νπνίνη λα ππνβνεζνύλ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, όπσο γίλεηαη κε ηνπο 

απνζπαζκέλνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ βνεζνύλ ηνπο επαξρηαθνύο 

επηζεσξεηέο κέζεο εθπαίδεπζεο γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο θαη κεηαθηλήζεηο. 

 

 3.6 Πξναγσγέο 
   

  3.6.1 Χξνλνδηαγξάκκαηα: Οη πξναγσγέο ζα πξέπεη λα 

νινθιεξώλνληαη ην αξγόηεξν κέρξη ηα ηέιε Απξηιίνπ, ώζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε έγθαηξε ζηειέρσζε θαη ε έγθαηξε αλαθνίλσζε 

ηνπνζεηήζεσλ θαη κεηαζέζεσλ.  ε πεξίπησζε πνπ απηό είλαη, εθ ησλ 

πξαγκάησλ, αδύλαην, ε δηαδηθαζία ησλ πξναγσγώλ κπνξεί λα 

παξαηείλεηαη, αιιά ζε θακηά πεξίπησζε δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ έρεη πην πάλσ ηεζεί γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δηνξηζκώλ θαη ησλ κεηαζέζεσλ (δειαδή, ην αξγόηεξν κέρξη ηηο 15 

Ινπιίνπ).  Θα πξέπεη, επίζεο, λα εθαξκόδεηαη απόιπηα ε απόθαζε ηνπ 

Τπνπξγνύ, πνπ ιήθζεθε ζε ζπλελλόεζε κε ηελ Δπηηξνπή, γηα ηε 

δηελέξγεηα κηαο κόλν ζεηξάο πξναγσγώλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο, νη νπνίεο λα ηζρύνπλ πάληνηε από 1ε επηεκβξίνπ.  Απηό ήδε 

έρεη δηαζθαιηζηεί κε ηελ απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ, κε βάζε ην δηθαίσκα πνπ ηνπ παξέρεη ε λνκνζεζία, λα 

δίλεη παξάηαζε ηεο ππεξεζίαο όισλ όζνη αθππεξεηνύλ ζηε δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, κέρξη ηηο 31 Απγνύζηνπ. 

 

  3.6.2 Καηάξγεζε ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ επηηξνπώλ:  Δπεηδή έρεη 

δηαπηζησζεί όηη έλαο βαζηθόο ιόγνο θαζπζηέξεζεο ζηελ νινθιήξσζε 

ηνπ θύθινπ ησλ πξναγσγώλ είλαη νη ρξνλνβόξεο δηαδηθαζίεο 

θαηαξηηζκνύ ησλ θαηαιόγσλ ησλ ππνςήθησλ γηα πξναγσγή 

εθπαηδεπηηθώλ από ηηο ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, γίλεηαη εηζήγεζε λα αλαιακβάλεηαη εμ’ 

νινθιήξνπ ε δηαδηθαζία ησλ πξναγσγώλ – ζηε ζέζε βνεζνύ 

δηεπζπληή ή θαη γηα όιεο ηηο ζέζεηο – από ηελ Δπηηξνπή (κε ζρεηηθή 
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λνκνζεηηθή ξύζκηζε).  Οη θαηάινγνη ησλ ππνςεθίσλ ζα θαηαξηίδνληαη, 

κε βάζε ηα κεραλνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε 

Δπηηξνπή, από δηνηθεηηθνύο ιεηηνπξγνύο, νη νπνίνη ζα ππάγνληαη ζηελ 

Δπηηξνπή.  Θα επηθπξώλνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη ζα ππνγξάθνληαη από 

ηνλ Πξόεδξν θαη δύν Μέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ζα αλαξηώληαη, κε 

ηαπηόρξνλε θαηαρώξεζε ζην δηαδίθηπν, γηα ζθνπνύο ελζηάζεσλ.  

 3.6.3 Αθώιπηε αλέιημε ζηε ζέζε βνεζνύ δηεπζπληή:  Να κειεηεζεί 

ην ελδερόκελν αθώιπηεο αλέιημεο ζηε ζέζε βνεζνύ δηεπζπληή ζηε 

δεκνηηθή θαη ηε κέζε εθπαίδεπζε, όπσο γίλεηαη γηα ηηο πιείζηεο ζέζεηο 

πξναγσγήο ζηε δεκόζηα ππεξεζία.  Θα θαηαξηίδεηαη από ηελ 

Δπηηξνπή ν θαηάινγνο ησλ ππνςήθησλ γηα πξναγσγή εθπαηδεπηηθώλ, 

κε ηε λέα δηαδηθαζία πνπ αλαπηύρζεθε πην πάλσ, κε βάζε ηα θξηηήξηα 

πνπ ηζρύνπλ θαη ζήκεξα (αμία, πξνζόληα, αξραηόηεηα).  ηε ζπλέρεηα 

νη πξναγσγέο ζα αλαθνηλώλνληαη από ηελ Δπηηξνπή, κε ηε ζεηξά ηνπ 

θαηαιόγνπ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε νη 

ππνςήθηνη.  Η ζπλέληεπμε κπνξεί λα γίλεηαη κόλν ζε πεξηπηώζεηο πνπ 

θάπνηνη ππνςήθηνη έρνπλ ηηο ίδηεο κνλάδεο θαη δελ ππάξρεη 

ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο ζέζεσλ γηα λα πξναρζνύλ όινη. 

 

Η ξύζκηζε απηή ζα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ην θόξην εξγαζίαο ηεο 

Δπηηξνπήο, ε νπνία ζα επηθεληξσζεί ζηηο ζπλεληεύμεηο ησλ βνεζώλ 

δηεπζπληώλ Α΄, ησλ επηζεσξεηώλ, ησλ ΑΛΔ θαη ησλ ΠΛΔ, όπσο επίζεο 

θαη ζην έξγν ησλ δηνξηζκώλ θαη ησλ κεηαζέζεσλ.  Γηα ηε δηεπζέηεζε 

απηή απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο 

πξναγσγέο (ησλ πεξί Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 

1969-2006, άξζξν 35Β(9)).  Η ξύζκηζε απηή ζπλάδεη κε εηζήγεζε ηεο 

Έθζεζεο ηεο ΟΤΝΔΚΟ (1997) γηα αθώιπηε αλέιημε ηθαλώλ 

εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη κπνξεί λα γίλνληαη είηε βνεζνί δηεπζπληέο είηε 

λα παξακέλνπλ ζηελ έδξα, όπσο επίζεο θαη κε ηελ πξόηαζε ηεο 

Κνηλνπξαμίαο «Αζελά», γηα ην λέν ζρέδην αμηνιόγεζεο, όπνπ 

πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ ζέζεσλ ζηελ θιίκαθα ηνπ 

βνεζνύ δηεπζπληή (δηνηθεηηθόο βνεζόο δηεπζπληήο, παηδαγσγηθόο 

ζύκβνπινο θαη αλώηεξνο εθπαηδεπηηθόο). 

 
3.6.4 Δεκηνπξγία δύν θιηκαθίσλ γηα πξναγσγέο 

Γηα ηελ επίζπεπζε ησλ πξναγσγώλ ζα κπνξνύζε, ζε πεξίπησζε πνπ 

γίλεη δπλαηή ε αύμεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο 

Τπεξεζίαο από πέληε ζε επηά, λα δεκηνπξγεζνύλ δύν θιηκάθηα γηα ηηο 

πξναγσγέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ: έλα ηξηκειέο θιηκάθην ηεο Δπηηξνπήο 

γηα ηηο πξναγσγέο ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη έλα άιιν, επίζεο 

ηξηκειέο θιηκάθην, γηα ηηο πξναγσγέο ηεο κέζεο θαη ηερληθήο 

εθπαίδεπζεο.  Σα θιηκάθηα ζα θάλνπλ ηηο πξναγσγέο ησλ βνεζώλ 

δηεπζπληώλ, ελώ νη πξναγσγέο ζηε ζέζε δηεπζπληή, επηζεσξεηή, ΑΛΔ 

θαη ΠΛΔ ζα γίλνληαη από ηελ νινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο. 
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3.7 Απνζπάζεηο 
 

Η πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ γηα απόζπαζε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ, ζην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο, όπσο επίζεο 

θαη γηα ην δηνξηζκό ζηε ζέζε ζπκβνύινπ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηηο αξρέο 

Ννεκβξίνπ, κε ηειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ ηελ 30ε Ννεκβξίνπ.  

Η δηαδηθαζία επηινγήο ησλ απνζπαζκέλσλ, κε βάζε θξηηήξηα απζηεξώο 

θαζνξηζκέλα (πνπ ζα πξέπεη ίζσο λα επαλεμεηαζηνύλ θαη λα 

επαλαθαζνξηζηνύλ), ζα πξέπεη λα νινθιεξώλεηαη ην αξγόηεξν κέρξη ην ηέινο 

Ιαλνπαξίνπ θαη νπσζδήπνηε πξηλ από ηελ ππνβνιή ζηελ Δπηηξνπή ησλ 

αλαγθώλ ζε δηδαθηηθό πξνζσπηθό γηα ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά.  ε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ζα κπνξνύλ λα γίλνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο 

απνζπάζεηο, κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο δηνξηζκώλ θαη κεηαζέζεσλ. 

 

3.8 Μεηαθηλήζεηο 
 

Καη’ αλάινγν ηξόπν ζα πξέπεη λα νινθιεξώλνληαη από ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ νη δύν θύθινη κεηαθηλήζεσλ, ην αξγόηεξν κέρξη ηηο  

30 Ινπλίνπ, θαη λα παξέρεηαη επρέξεηα γηα κηα ζεηξά ζπκπιεξσκαηηθώλ 

κεηαθηλήζεσλ (ησλ ειάρηζησλ δπλαηώλ), ην αξγόηεξν κέρξη ηα κέζα Ινπιίνπ. 

 

3.9 Χξνληθή δηαθνξνπνίεζε αλεμεηάζεσλ 
 

Οη αλεμεηάζεηο επηεκβξίνπ είλαη έλαο από ηνπο παξάγνληεο θαζπζηέξεζεο 

ζηε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κέζεο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο, επεηδή 

νινθιεξώλνληαη ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ επηέκβξε θαη αθνινπζνύληαη από 

κεγάιν αξηζκό εγγξαθώλ θαη κεηεγγξαθώλ καζεηώλ, πνπ δηαθνξνπνηνύλ, ζε 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο, ηα δεδνκέλα ηνπ Ινπλίνπ.  Γηα ην ζθνπό απηό θαη 

ιακβάλνληαο ππόςε ην γεγνλόο όηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ 

πνπ παξακέλνπλ αλεμεηαζηένη ηνλ Ινύλην πξνάγνληαη ηνλ επηέκβξην, γίλεηαη 

εηζήγεζε λα κεηαθεξζνύλ νη αλεμεηάζεηο, από ην επηέκβξην, γύξσ ζηα κέζα 

Ινπλίνπ. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ξύζκηζεο απηήο, ζα κπνξνύζε λα 

αλαδηαξζξσζεί ην ζρνιηθό έηνο θαη ην πξόγξακκα ησλ ηειηθώλ εμεηάζεσλ σο 

εμήο: 

 

Έλαξμε καζεκάησλ (γηα καζεηέο): 3 επηεκβξίνπ 

Λήμε καζεκάησλ: 22 Μαΐνπ  

Έλαξμε ηειηθώλ εμεηάζεσλ: 24 Μαΐνπ 

Β΄ ζεηξά εμεηάζεσλ (αλεμεηάζεηο): 15-22 Ινπλίνπ 

 

ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμύ ηεο εμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

ησλ αλεμεηάζεσλ (4-14 Ινπλίνπ) κπνξνύλ λα νξγαλώλνληαη από ην ίδην ην 

ζρνιείν εληαηηθά καζήκαηα γηα ηνπο αλεμεηαζηένπο καζεηέο θαη καζήηξηεο. 
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4. Σρόιηα επί ησλ εηζεγήζεσλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

 
Σα ζρόιηα ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αλαθνξηθά κε ηηο 

εηζεγήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ, ηηο νπνίεο παξαζέζακε πην πάλσ, είλαη ηα 

αθόινπζα:  

 

4.1 Υπνβνιή αλαγθώλ, δηνξηζκνί-κεηαζέζεηο 
 

Η Δπηηξνπή ζπκθσλεί κε ην πεξηερόκελν ησλ παξαγξάθσλ 3.1, 3.2 θαη 3.3 

πην πάλσ. Σα ζρεηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα 

δηαθνξνπνηεζνύλ, έηζη ώζηε λα νινθιεξώλεηαη έγθαηξα ε δηαδηθαζία 

ζηειέρσζεο ησλ ζρνιείσλ. 

 

4.2 Αύμεζε ησλ κειώλ ηεο Επηηξνπήο θαη ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηεο 
 

Η Δπηηξνπή είλαη αλεμάξηεην ζεζκηθό όξγαλν ηεο πνιηηείαο θαη δηέπεηαη από 

ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ, πέξαλ ησλ άιισλ, δηαζθαιίδεη ην αδηάβιεην ησλ 

δηαδηθαζηώλ.  Όζα πξνηείλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.4 θαη 3.5 ησλ 

εηζεγήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ, γηα αύμεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο από πέληε 

ζε επηά θαη ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο Δπηηξνπήο, πξνζθξνύνπλ ζηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία, παξαβηάδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ζεζκηθνύ νξγάλνπ όπσο 

είλαη ε Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο, θαζώο θαη ην αδηάβιεην ησλ 

δηαδηθαζηώλ ηεο, γη’ απηό θαη καο βξίζθνπλ λα δηαθσλνύκε θάζεηα. 

  

4.3 Πξναγσγέο 
 
 Οη ππνδείμεηο ζηελ παξάγξαθν 3.6.1 πνπ αθνξνύλ ηηο πξναγσγέο, 

απνηεινύλ πξνηάζεηο θαη απνθάζεηο πνπ ε ίδηα ε Δπηηξνπή εηζεγήζεθε 

θαη εθαξκόδεη ζηελ πξάμε κε επηηπρία. 

 

 Η εηζήγεζε ηεο παξ. 3.6.2 γηα θαηάξγεζε ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ επηηξνπώλ 

πξνζθξνύεη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ζην αδηάβιεην ησλ δηαδηθαζηώλ θαη 

ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζρεηηθήο εγθπξόηεηαο ησλ πξάμεσλ ηεο Δπηηξνπήο. 

 

 Η εηζήγεζε ηεο παξ. 3.6.3 γηα αθώιπηε αλέιημε ζηε ζέζε ηνπ βνεζνύ 

δηεπζπληή νδεγεί ζηε δηαδηθαζία ηεο απηόκαηεο πξναγσγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ.  Η Δπηηξνπή δηαθσλεί θάζεηα κε ηελ πην πάλσ πξόηαζε.  

Η ζέζε ηνπ βνεζνύ δηεπζπληή είλαη ζέζε ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη δελ κπνξεί λα απνθηάηαη ρσξίο 

ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο θαη ρσξίο ηε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξόηεηαο 

θαη ηνπ αδηάβιεηνπ ησλ δηαδηθαζηώλ. 
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 Η εηζήγεζε ζηελ παξ. 3.6.4 γηα δεκηνπξγία δύν θιηκαθίσλ γηα πξναγσγέο 

είλαη, θαηά ηελ άπνςή καο, αρξείαζηε θαη πξνζθξνύεη ζηε ζρεηηθή 

λνκνζεζία θαη ην θαζεζηώο πνπ δηέπεη ηελ Δπηηξνπή, σο αλεμάξηεην 

ζεζκηθό όξγαλν ηεο πνιηηείαο.  Δμάιινπ, αλ παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε 

ζηηο πξναγσγέο, απηό δελ νθείιεηαη κε θαλέλα ηξόπν ζηελ Δπηηξνπή 

Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο αιιά ζηελ θαζπζηέξεζε πνπ παξαηεξείηαη από 

πιεπξάο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ αλαθνξηθά κε ηελ 

εηνηκαζία ησλ εθζέζεσλ ησλ ζπκβνπιεπηηθώλ επηηξνπώλ θαη ηνλ 

θαηαξηηζκό ησλ θαηαιόγσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα πξναγσγή. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ 
 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ  

ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ  

ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ  

ΣΗ ΥΙΝΛΑΝΔΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ  

ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ  

ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΣΗ ΥΙΝΛΑΝΔΙΑ 

 

Σήκεξα ε Φηλιαλδία βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηεο Ελσκέλεο Επξψπεο.  Αθνξκή γη’ απηφ είλαη νη 

πνιχ πςειέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηεο ζε δηαγσληζκνχο παγθφζκηαο 

εκβέιεηαο.  ΄Εηζη, πιήζνο δεκνζηνγξάθσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζπεχδνπλ θάζε 

ρξφλν ζην Ειζίλθη γηα λα δηαπηζηψζνπλ απφ θνληά ηα αίηηα απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη λα αλαθαιχςνπλ ην κπζηηθφ πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ απηέο ηηο 

επηηπρίεο. 

 

Ο Πξφεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο Επηηξνπήο Εθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο 

πξαγκαηνπνίεζαλ επαγγεικαηηθή επίζθεςε ζηε Φηλιαλδία απφ ηηο  

23-30 Μαΐνπ 2006, κε ζηφρν ηε κειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

ρψξαο.  Η επίζθεςε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηεο Πξεζβείαο ηεο 

Κππξηαθήο Δεκνθξαηίαο ζηε Φηλιαλδία, χζηεξα απφ πξσηνβνπιία ηεο 

Επηηξνπήο. 

 

Τν πξφγξακκα ηεο επίζθεςεο πεξηειάκβαλε ζπλαληήζεηο θαη επαθέο κε ηελ 

Πξέζβεηξα ηεο Κχπξνπ ζηε Φηλιαλδία θα Λφξηα Μαξθίδε, κε επηζήκνπο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Φηλιαλδίαο, κε αμησκαηνχρνπο ηεο Σπλδηθαιηζηηθήο 

Οξγάλσζεο ησλ Εθπαηδεπηηθψλ ηεο Φηλιαλδίαο, θαζψο θαη κε ηνπο 

ππεχζπλνπο ηνπ Τκήκαηνο Εθπαίδεπζεο ηνπ Δήκνπ ηνπ Ειζίλθη. 

 

Τν πξφγξακκα πεξηειάκβαλε, επίζεο, επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία αλψηεξεο 

δεπηεξνβάζκηαο γεληθήο εθπαίδεπζεο Torpparinmaki θαη Kirkonkyla.  Καηά ηηο 

επηζθέςεηο ζηα πην πάλσ ζρνιεία, ν Πξφεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο Επηηξνπήο 

ζπλνκίιεζαλ κε ηνπο δηεπζπληέο, κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

καζεηέο ησλ δχν ζρνιείσλ.  Πξαγκαηνπνίεζαλ επηζθέςεηο ζηηο ηάμεηο θαη 

ελεκεξψζεθαλ γηα ηα αλαιπηηθά θαη σξνιφγηα πξνγξάκκαηα, ηα σξάξηα 

εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε καζεηηθή δσή ζηα δχν απηά ζρνιεία.  

 

Γενικά ζηοισεία για ηη Φινλανδία 
 

Η Φηλιαλδία έρεη έθηαζε 338.000 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη πιεζπζκφ 5,2 

εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο, ην 60% ησλ νπνίσλ δεη ζε κηθξέο πφιεηο.  Είλαη ε έθηε 

κεγαιχηεξε ρψξα ζε έθηαζε ζηελ Επξψπε, κε ρακειή πιεζπζκηαθή 

ππθλφηεηα 16 αηφκσλ αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν.  Τν Ειζίλθη, πξσηεχνπζα 

ηεο ρψξαο απφ ην 1812, έρεη κφιηο 550,000 θαηνίθνπο. 
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Τν θιίκα ηεο Φηλιαλδίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ ςπρξνχο ρεηκψλεο θαη 

ζρεηηθά ζεξκά θαινθαίξηα.  Η κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία ζην Ειζίλθη είλαη 

+5,3νC.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, ηδηαίηεξα ηνλ Ιαλνπάξην θαη ην 

Φεβξνπάξην, είλαη ζπλήζεηο νη ζεξκνθξαζίεο -20 νC, ελψ ζηε βφξεηα Φηλιαλδία 

ε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα πέζεη αθφκε θαη ζηνπο -50 νC. 

 

Επίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο είλαη ηα θηλιαλδηθά, ε νπνία είλαη θαη ε κεηξηθή 

γιψζζα ηνπ 94% ηνπ πιεζπζκνχ.  Τν ππφινηπν 6% έρεη σο κεηξηθή γιψζζα 

ηα ζνπεδηθά θαη ππάξρεη θαη ην 0,003% ηνπ πιεζπζκνχ πνπ κηιάεη ηε γιψζζα 

Σάκη.  Οη Σάκη (Λάπσλεο) κηινχλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο δηαιέθηνπο θαη δνπλ ζηα 

βφξεηα ηεο ρψξαο.  Η εθπαίδεπζε ζηε κεηξηθή γιψζζα ζεσξείηαη δηθαίσκα ηνπ 

θάζε πνιίηε θαη ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα ηελ παξέρεη δσξεάλ. Τν 

πνιίηεπκα ηεο ρψξαο είλαη πξνεδξεπφκελε δεκνθξαηία, φπνπ ν πξφεδξνο 

εθιέγεηαη απεπζείαο απφ ην ιαφ θαη έρεη ζεηεία 6 εηψλ.  Οη 200 βνπιεπηέο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ έρνπλ ζεηεία 4 εηψλ.  Η ρψξα έρεη ζεκαληηθφ βαζκφ 

απνθέληξσζεο, θαζψο απνηειείηαη απφ 444 δήκνπο. 

 

Η νηθνλνκία ηεο ρψξαο απφ ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν κέρξη θαη ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 παξνπζίαδε ζεκαληηθή αλάπηπμε κε ην ΑΕΠ λα 

απμάλεηαη κε ξπζκφ πεξίπνπ 5% ην ρξφλν.  Απηή ε αλάπηπμε δεκηνχξγεζε ηε 

βάζε γηα ζεκαληηθέο παξνρέο ζηα κεζαία ζηξψκαηα θαη ηελ εξγαηηθή ηάμε, 

βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ζε ζρέζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηεο παηδείαο. 

 

Σ’ απηή ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηεξίρζεθε θαη ην εληαίν ζρνιείν ηεο 

Φηλιαλδίαο, ην νπνίν έρεη κηα ηζρπξή παξάδνζε ηξηάληα πεξίπνπ εηψλ.  Εθηφο 

απφ ηε Φηλιαλδία, θαη νη ππφινηπεο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο έδσζαλ ηδηαίηεξν 

βάξνο ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ θαζνιηθνχ (δσξεάλ) δεκφζηνπ θαη εληαίνπ 

ραξαθηήξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο, ψζηε απηφ λα γίλεη γηα ηξεηο 

δεθαεηίεο ην πξφηππν νιφθιεξεο ζρεδφλ ηεο επξσπατθήο ζνζηαιδεκνθξαηίαο. 

 

Πξηλ απφ δεθαπέληε πεξίπνπ ρξφληα, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, 

άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζηε θηλιαλδηθή νηθνλνκία ζεκάδηα θξίζεο.  

Επξφθεηην γηα θξίζε ππεξζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ.  Όκσο, ε θαηάξξεπζε ηεο 

Σνβηεηηθήο Έλσζεο δεκηνχξγεζε ζηηο θηλιαλδηθέο επηρεηξήζεηο έλα πξφζθνξν 

έδαθνο γηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη εμαγσγέο ζηηο γεηηνληθέο ηεο ρψξεο, 

πξψελ ζνζηαιηζηηθέο δεκνθξαηίεο.  Έηζη, κπφξεζε λα ππάξμεη αλαζέξκαλζε 

ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο ηα θεθάιαηα βξήθαλ δηέμνδν ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο, 

κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο λα κεησζεί απφ 18,1% πνπ ήηαλ ην 

1994 ζε 9,1% ην έηνο 2004. 

 

Μεηά ηελ αλεξγία, πνπ είλαη ην ππ’ αξηζκφλ έλα πξφβιεκα ηεο ρψξαο, έξρεηαη 

ην δεκνγξαθηθφ.  Η γήξαλζε ηνπ θηλιαλδηθνχ πιεζπζκνχ, θαζψο ν αξηζκφο 

ησλ γελλήζεσλ θηλείηαη ζε ρακειά επίπεδα, δεκηνπξγεί ζνβαξέο ακθηβνιίεο 
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θαηά πφζν ζα κπνξέζεη ε ρψξα λα δηαηεξήζεη ην επίπεδν πξφλνηαο ησλ 

πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ. 

 

Σήκεξα ε θηλιαλδηθή νηθνλνκία παξνπζηάδεη ηελ εμήο κνξθνινγία: 60% 

ηξηηνγελήο ηνκέαο, 30% δεπηεξνγελήο ηνκέαο θαη 10% πξσηνγελήο ηνκέαο.  Η 

ρψξα, πέξαλ απφ ηελ εμαγσγή μπιείαο (1ε ζηνλ θφζκν), έρεη γίλεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη έλαο απφ ηνπο πην δπλακηθνχο εμαγσγείο πξντφλησλ θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θαη πιεξνθνξηθήο. 

 

Αποκένηπωζη ηος εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ 
 
Μέρξη ην 1970 ε Φηλιαλδία είρε έλα απζηεξά επηιεθηηθφ θαη δηαρσξηζηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε δηπιφ ζρνιηθφ δίθηπν.  Η εθπαίδεπζε απφ 7 κέρξη 

12 εηψλ ήηαλ ππνρξεσηηθή ζε έλα εληαίν ζρνιείν θαη απφ ηα 12 έηε νη καζεηέο 

κε εμεηάζεηο πήγαηλαλ ζε δχν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζρνιείσλ (γεληθήο ή 

επαγγεικαηηθήο κφξθσζεο). 

 

Τν ζχζηεκα ήηαλ ζπγθεληξσηηθφ θαη δεκφζην.  Σηε Φηλιαλδία, αθφκε θαη 

ζήκεξα, κφλν ην 0,5% ησλ ζρνιείσλ είλαη ηδησηηθά θαη αθνξνχλ μέλα ζρνιεία 

(γαιιηθφ, γεξκαληθφ, ακεξηθαληθφ) θαη έλα ζρνιείν πνπ απεπζχλεηαη ζε φζνπο 

καζεηέο έρνπλ αζπαζζεί ζπγθεθξηκέλν ζξεζθεπηηθφ δφγκα. 

 

Τν ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Φηλιαλδίαο άξρηζε λα 

κεηαξξπζκίδεηαη ην 1988, φηαλ ε ηφηε θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζε 

απνθέληξσζε, δίλνληαο ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνπο 444 δήκνπο ηεο 

ρψξαο.  Η απνθέληξσζε ήηαλ έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1988.  Σχκθσλα κε ην Υπνπξγείν Παηδείαο 

ηεο Φηλιαλδίαο, «νη ζθνπνί ηνπ γεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ πξνάγνληαη 

κέζα απφ ηελ απφδνζε εμνπζηψλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.  Η δηνίθεζε 

πεξλά απφ ην θξάηνο ζηνπο δήκνπο, ηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα». 

 

Τα δχν πξψηα ρξφληα νη δήκνη είραλ ζηελ επνπηεία ηνπο ηα ζρνιηθά θηήξηα 

(επηδηνξζψζεηο δεκηψλ θιπ).  Σηαδηαθά, ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, 

ζπλερίζηεθε ε δηαδηθαζία ηεο απνθέληξσζεο, καδί κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  Απφ ην 1993 άξρηζαλ λα αιιάδνπλ νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ δήκσλ. Ελψ κέρξη ηφηε έπαηξλαλ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ 

θπβέξλεζε γηα ηα ζρνιεία, ην Υπνπξγείν Παηδείαο δηαθήξπμε ην 1996 φηη 

πξέπεη ζην πιαίζην ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο λα εηζαρζεί έλα 

λέν κνληέιν ρξεκαηνδφηεζεο, ην νπνίν ζα ελεζάξξπλε ηνπο «ζεζκνχο πνπ 

παξέρνπλ παηδεία» λα αλαδεηνχλ πφξνπο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Η θπβέξλεζε 

επηρνξεγεί ηνπο δήκνπο, πξνζθέξνληαο ην 57% ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο 

εμφδσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ παξέρνπλ ζηνπο δεκφηεο ηνπο. 

 

 

 



Παξάξηεκα Δ 

 

145 

 

Τν 1988 άξρηζε θαη ε κεηαξξχζκηζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ησλ 

ζρνιείσλ.  Η θηλιαλδηθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε ζηε ζεζκηθή ελνπνίεζε φισλ 

ησλ βαζκίδσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, εληάζζνληάο ηηο ζε έλα 

ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ.  Σθνπφο ηνπ εληαίνπ ζρεδηαζκνχ ήηαλ λα απνθεπρζνχλ 

νη επηθαιχςεηο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ, ε αλειαζηηθφηεηα ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ε ελίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

παξεκβαίλνπλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηδαθηέα χιε.  

 

Τελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1999 ε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία κεηαξξπζκίζηεθε θαη πάιη, 

δηεπξχλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ απνθέληξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  Η λέα λνκνζεζία έρεη απμήζεη αηζζεηά ηηο αξκνδηφηεηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ησλ ζρνιείσλ.  Απφ ηελ άπνςε απηή ζηε 

βαζηθή εθπαίδεπζε ππάξρνπλ αλνηθηά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε επίπεδν ζρνιείνπ (school based curricula) θαη έρνπλ 

αλαπηχμεη ηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε ζπλεξγαηηθή 

θνπιηνχξα ζε θάζε ζρνιείν.  Σεκαληηθή είλαη, επίζεο, θαη ε θαηλνηνκία φηη ε 

δηδαζθαιία ησλ ζξεζθεπηηθψλ είλαη επηινγή ησλ γνληψλ.  Δίπια ζ’ απηέο ηηο 

ζεηηθέο απφ παηδαγσγηθήο πιεπξάο αιιαγέο ζηέθεηαη, φκσο, ην γεγνλφο φηη νη 

θαλνληζκνί πνπ δηέπνπλ ηηο ψξεο απαζρφιεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηε 

κηζζνδνζία ηνπο απνθαζίδνληαη ηνπηθά ζην πιαίζην ηνπ θάζε δήκνπ. 

 

Γομή ηος εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ 
 
Τν θηλιαλδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηελ πξνζρνιηθή 

εθπαίδεπζε, ηε βαζηθή εθπαίδεπζε (πξσηνβάζκηα θαη θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε), ηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (γεληθή 

εθπαίδεπζε ή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε) θαη ηελ αλψηαηε 

εθπαίδεπζε (παλεπηζηήκηα θαη πνιπηερλεία).  Η δνκή ηνπ θηλιαλδηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαίλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί. 
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 Πποζσολική εκπαίδεςζη 
 

Η πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζηελ νπζία δελ 

ππάξρνπλ λεπηαγσγεία.  Πξνζθέξεηαη ζε ζρνιεία θαη παηδηθνχο ζηαζκνχο.  

Αλ θαη δελ είλαη ππνρξεσηηθή, εληνχηνηο νη ηνπηθέο αξρέο είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα ηελ πξνζθέξνπλ ζε φια ηα παηδηά ειηθίαο 6 εηψλ.  Τελ 

παξαθνινπζνχλ πεξηζζφηεξα απφ ην 93% ησλ παηδηψλ απηήο ηεο ειηθίαο. 

 

 Βαζική εκπαίδεςζη 

 

Η βαζηθή εθπαίδεπζε είλαη ελληάρξνλε, ππνρξεσηηθή θαη αξρίδεη ζηελ 

ειηθία ησλ 7 εηψλ.  Τειεηψλεη φηαλ ν καζεηήο νινθιεξψζεη ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ηνπ βαζηθνχ ππνρξεσηηθνχ ζρνιείνπ, είηε φηαλ πεξάζνπλ δέθα 

ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηεο θνίηεζήο ηνπ ζην ζρνιείν. 
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Τν αλαιπηηθφ πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα καζήκαηα: κεηξηθή 

γιψζζα (θηλιαλδηθά ή ζνπεδηθά), δεχηεξε εζληθή γιψζζα (ζνπεδηθά ή 

θηλιαλδηθά), μέλεο γιψζζεο, πεξηβαιινληηθέο ζπνπδέο, ζξεζθεπηηθά, 

ηζηνξία, θνηλσληθέο ζπνπδέο, καζεκαηηθά, θπζηθή, ρεκεία, βηνινγία, 

γεσγξαθία, πγηεηλή, θπζηθή αγσγή, κνπζηθή, θαιέο ηέρλεο θαη νηθηαθή 

νηθνλνκία.  Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηλιαλδηθήο ππνρξεσηηθήο 

εθπαίδεπζεο είλαη ε δηδαζθαιία μέλσλ γισζζψλ. 

 

Ο κέγηζηνο αξηζκφο πεξηφδσλ δηδαζθαιίαο εβδνκαδηαίσο γηα ηνπο κηθξνχο 

καζεηέο ηεο πξψηεο θαη δεπηέξαο ηάμεο είλαη 21, ηεο ηξίηεο θαη ηεηάξηεο 

25, ηεο πέκπηεο θαη ηεο έθηεο 26, ελψ γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο (έβδνκεο, 

φγδνεο θαη έλλαηεο ηάμεο) είλαη 30. 

 

Η βαζηθή εθπαίδεπζε παξέρεηαη δσξεάλ.  Εθηφο απηνχ, ηα ζρνιεία 

πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο δεζηφ θαγεηφ θαζεκεξηλά.  Δσξεάλ, επίζεο, 

είλαη θαη ην ζρνιηθφ ιεσθνξείν γηα φζνπο καζεηέο θαηνηθνχλ ζε απφζηαζε 

πέξαλ ησλ 5 ρηιηνκέηξσλ απφ ην ζρνιείν. 

 

Σηε Φηλιαλδία ην πξφβιεκα ηεο παξακνλήο ησλ παηδηψλ ρσξίο επηηήξεζε 

θαηά ηα απνγεχκαηα νδήγεζε ζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, κε ηελ νπνία ηα 

παηδηά, κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ ηνπο, ζπγθεληξψλνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν, φπνπ κε αζθάιεηα πεξλνχλ ηνλ απνγεπκαηηλφ ρξφλν, 

ζπκκεηέρνληαο ζε πνηθίιεο θαη ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο.   

 

Σηφρνη ηεο ξχζκηζεο απηήο είλαη (α) ε ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

αλαπηπμηαθνχ έξγνπ πνπ επηηειείηαη ζην ζρνιείν θαη ζην ζπίηη θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη εζηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ (β) ε αλάπηπμε ηεο 

επεκεξίαο ηνπ παηδηνχ θαη ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε φια ηα παηδηά θαη 

(γ) ε παξνρή ζηα παηδηά πνιιαπιψλ επθαηξηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε 

ελδηαθέξνπζεο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ε παξνρή ελφο ήξεκνπ 

πεξηβάιινληνο, ππφ ηελ επηηήξεζε θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπ  

πξνζσπηθνχ. 

 

 Ανώηεπη δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη 

 

Η αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη σο θχξηα απνζηνιή ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα εηζαγσγή ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε. 

Φσξίδεηαη ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα γεληθή εθπαίδεπζε θαη ηελ 

αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε.  Απφ 

ηνπο απνθνίηνπο ησλ ζρνιείσλ βαζηθήο εθπαίδεπζεο ην 54% ζπλερίδεη ηε 

θνίηεζή ηνπ ζε ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο, ελψ ην 36% ζε ζρνιεία 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, δειαδή ην 90% ησλ καζεηψλ 

πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε ζπλερίδνπλ ηε θνίηεζή ηνπο ζε 

ζρνιεία αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (γεληθήο εθπαίδεπζεο ή 
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επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο).  Η επηινγή ησλ καζεηψλ γηα 

θνίηεζε ζηα ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο ζηεξίδεηαη βαζηθά ζηελ 

πξνεγνχκελε επίδνζή ηνπο, ελψ ζηα ζρνιεία επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, ηα θξηηήξηα επηινγήο πεξηιακβάλνπλ 

εξγαζηαθή πείξα θαη πηζαλφλ εμεηάζεηο.  Παξφιν πνπ ε θνίηεζε είλαη 

δσξεάλ, απαηηείηαη θάπνηε ε ζπλεηζθνξά ησλ γνληψλ γηα αγνξά δηδαθηηθψλ 

βηβιίσλ.  Λφγσ ηεο δνκήο ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα ζπλδπάδνπλ ζπνπδέο ηφζν γεληθήο φζν θαη 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. 

 

Τν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη 

ζρεδηαζκέλν λα δηαξθεί ηξία ρξφληα, φκσο νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο είηε ζε δχν είηε ζε ηέζζεξα ρξφληα, ιφγσ ηεο 

δφκεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζε δηδαθηηθέο κνλάδεο, θαζψο θαη 

ιφγσ ηνπ φηη ε δηδαζθαιία είλαη νξγαλσκέλε έηζη ψζηε λα κελ εμαξηάηαη 

απφ ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ. Σπλεπψο, νη ηάμεηο απνηεινχληαη απφ 

καζεηέο δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ. 

 

Η αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα γεληθή εθπαίδεπζε ηειεηψλεη κε κηα εζληθή 

ηειηθή εμέηαζε (matriculation examination), ε νπνία απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξα ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ είλαη: ε κεηξηθή γιψζζα (θηλιαλδηθή 

ή ζνπεδηθή) θαη, αλάινγα κε ηηο επηινγέο ηνπ  καζεηή, ηξία απφ ηα 

αθφινπζα: ε δεχηεξε εζληθή γιψζζα, κηα μέλε γιψζζα, ηα καζεκαηηθά ή νη 

γεληθέο ζπνπδέο (αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο θαη θπζηθέο επηζηήκεο).  Οη 

καζεηέο κπνξνχλ, επίζεο, λα εμεηαζηνχλ ζε αξηζκφ καζεκάησλ δηθήο ηνπο 

επηινγήο.  Οη καζεηέο ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

κπνξνχλ, επίζεο, λα παξαθαζίζνπλ ζηελ εζληθή ηειηθή εμέηαζε. 

 

Η αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

θαιχπηεη 7 εθπαηδεπηηθνχο ηνκείο, 52 επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη 112 

δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.  Έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ 

νινθιεξψλεηαη ζε ηξία ρξφληα ή κε ηε ζπκπιήξσζε 120 δηδαθηηθψλ 

κνλάδσλ.  Κάζε επαγγεικαηηθφ πξνζφλ απνηειείηαη απφ επαγγεικαηηθέο 

ζπνπδέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ  ηνπιάρηζηνλ 20 δηδαθηηθέο κνλάδεο απφ 

πξαθηηθή εμάζθεζε ζε εηαηξείεο, ππνρξεσηηθά καζήκαηα, φπσο γιψζζεο 

θαη επηζηήκεο, θαη καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο.  Οη  ζπνπδέο 

πεξηιακβάλνπλ ζπκβνπιεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε θαη 

εθπφλεζε ηειηθήο εξγαζίαο ηχπνπ πξφηδεθη.  Με ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

ζπνπδψλ ρνξεγείηαη ζην καζεηή πηζηνπνηεηηθφ γηα ην επαγγεικαηηθφ 

πξνζφλ πνπ απέθηεζε. 
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 Ανώηαηη εκπαίδεςζη 

 

Η αλψηαηε εθπαίδεπζε πξνζθέξεηαη απφ παλεπηζηήκηα θαη πνιπηερλεία.  

Τα παλεπηζηήκηα δίλνπλ έκθαζε ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, ελψ ηα 

πνιπηερλεία έρνπλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  Όια ηα παλεπηζηήκηα 

ζπληεξνχληαη απφ ην θξάηνο θαη απνιακβάλνπλ επξεία απηνλνκία. Τα 

πνιπηερλεία αλήθνπλ θπξίσο ζηνπο δήκνπο.  Σηελή είλαη ε ζρέζε ησλ 

παλεπηζηεκίσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο, γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ δηεμάγνπλ 

έξεπλα θαηά παξαγγειία. 

 

Η επηηπρία ζηελ εζληθή ηειηθή εμέηαζε απνηειεί πξνυπφζεζε γηα εηζαγσγή 

ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε.  Σηα παλεπηζηήκηα κπνξνχλ, επίζεο, λα 

εηζαρζνχλ θαη θάηνρνη ηξηεηνχο επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο.  Υπάξρεη 

πεξηνξηζκφο ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο ζπνπδψλ θαη 

ηα παλεπηζηήκηα ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ 

εηζαθηέσλ. 

 

Σηα πνιπηερλεία κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ νη απφθνηηνη ησλ ζρνιείσλ ηεο 

αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ επηηχρεη ζηελ εζληθή 

ηειηθή εμέηαζε ή θαηέρνπλ επαγγεικαηηθφ πξνζφλ.  Η εηζδνρή ζηα 

πνιπηερλεία βαζίδεηαη ζηελ επίδνζε ζην ζρνιείν, ζηελ επαγγεικαηηθή 

πείξα ή αθφκα ζε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. 

 

Υπάξρνπλ ζπλνιηθά 29 πνιπηερλεία ζηε Φηλιαλδία.  Απηά παξέρνπλ 

εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ζηελ ηερλνινγία, ζηηο κεηαθνξέο, ζηε δηαρείξηζε 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζηε δηεχζπλζε επηρεηξήζεσλ, ζηελ πγεία θαη ζηηο 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο, ζηνλ πνιηηηζκφ, ζηνλ ηνπξηζκφ, ζηε δηαηξνθή, ζηηο 

αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο θαη ζηελ εθπαίδεπζε.  Τα πνιπηερλεία 

απνλέκνπλ πνιπηερληθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα.  

Γηα ηελ απφθηεζή ηνπο απαηηείηαη επηηπρήο νινθιήξσζε ζεσξεηηθψλ 

ζπνπδψλ, επαγγεικαηηθή πξαθηηθή εμάζθεζε θαη ζπγγξαθή δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. 

 

Σηε Φηλιαλδία ππάξρνπλ ζήκεξα 20 παλεπηζηήκηα.  Τα 10 απφ απηά 

δηαζέηνπλ πνιινχο θιάδνπο ζπνπδψλ, ελψ ηα ππφινηπα 10 είλαη 

εμεηδηθεπκέλα.  Απφ ηα ηειεπηαία, ηα ηξία είλαη ηερλνινγηθά παλεπηζηήκηα, 

ηα άιια ηξία είλαη νηθνλνκηθψλ θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, ελψ ηα 

ππφινηπα ηέζζεξα είλαη αθαδεκίεο θαιψλ ηερλψλ.  Υπάξρεη, επίζεο, κηα 

ζηξαηησηηθή αθαδεκία, ε νπνία αλήθεη ζην Υπνπξγείν Άκπλαο θαη 

πξνζθέξεη ζπνπδέο παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ.  Όια ηα παλεπηζηήκηα 

αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα θαη έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

απνλέκνπλ δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο.   
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Απφ ηελ 1ε Απγνχζηνπ 2005, ηα θηλιαλδηθά παλεπηζηήκηα πηνζέηεζαλ ην 

επξσπατθφ ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη ζπζζψξεπζεο πηζησηηθψλ κνλάδσλ 

(European Credit and Accumulation System-ECTS).  Σχκθσλα κε ην 

ζχζηεκα απηφ, έλα αθαδεκατθφ έηνο πιήξνπο θνίηεζεο αληηζηνηρεί κε 60 

πηζησηηθέο κνλάδεο.  Ο πξψηνο παλεπηζηεκηαθφο ηίηινο (Bachelor) 

απνλέκεηαη χζηεξα απφ επηηπρή νινθιήξσζε ζπνπδψλ δηάξθεηαο ηξηψλ 

εηψλ (180 πηζησηηθέο κνλάδεο), ελψ ν δεχηεξνο παλεπηζηεκηαθφο ηίηινο 

(Master) απνλέκεηαη κεηά απφ πεληαεηείο ζπνπδέο (300 πηζησηηθέο 

κνλάδεο), δειαδή ζηα δχν ρξφληα ζπνπδψλ κεηά ην Bachelor.  Υπάξρεη, 

επίζεο, ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνδηδαθηνξηθνχ 

ηίηινπ Licentiate χζηεξα απφ επηηπρή νινθιήξσζε δηεηνχο θχθινπ 

ζπνπδψλ κεηά ην Master.  Η απνλνκή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ γίλεηαη χζηεξα 

απφ επηηπρή νινθιήξσζε ηεηξαεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ κεηά ην Master. 

 

Δκπαίδεςζη ηων δαζκάλων 
 
Σηε Φηλιαλδία δελ ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ δαζθάισλ θαη θαζεγεηψλ.  Όινη 

νλνκάδνληαη δάζθαινη θαη αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε, ηε 

Σπλδηθαιηζηηθή Οξγάλσζε ησλ Εθπαηδεπηηθψλ ηεο Φηλιαλδίαο. 

 

Η εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ βαζηθήο θαη αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζε 11 παλεπηζηήκηα, πεξηιακβαλνκέλσλ ηξηψλ 

αθαδεκηψλ θαιψλ ηερλψλ.  Έλα απφ απηά ηα παλεπηζηήκηα πξνζθέξεη 

εθπαίδεπζε δαζθάισλ ζηα ζνπεδηθά. Η εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ 

πξνζθέξεηαη απφ ηα ηκήκαηα εηδηθνηήησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηα παηδαγσγηθά 

ηκήκαηα ησλ παλεπηζηεκίσλ.  Οθηψ παλεπηζηήκηα δηαζέηνπλ ζρνιεία 

πξαθηηθήο εμάζθεζεο ησλ δαζθάισλ, ζηα νπνία νη δάζθαινη αζθνχληαη ζηε 

δηδαζθαιία, θάησ απφ ηελ επίβιεςε ησλ θαζεγεηψλ ηνπο.  Τα παλεπηζηήκηα 

εηνηκάδνπλ δαζκάλοςρ ηάξηρ γηα ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, δαζκάλοςρ 

ειδικόηηηαρ γηα ηε βαζηθή θαη αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

δαζκάλοςρ πποζσολικήρ εκπαίδεςζηρ, δαζκάλοςρ ειδικήρ εκπαίδεςζηρ 

θαη δαζκάλοςρ ζςμβοςλεςηικήρ αγωγήρ. 

 
Οη δάζθαινη ηάμεο δηδάζθνπλ ζηηο έμη πξψηεο ηάμεηο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο, 

ελψ νη δάζθαινη εηδηθφηεηαο ζηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ηάμεηο ηεο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.   

 

Οη δάζκαλοι ηάξηρ ζπκπιεξψλνπλ θαηά ηηο ζπνπδέο ηνπο 300 πηζησηηθέο 

κνλάδεο θαη απνθηνχλ ηνλ ηίηιν Master.  Οη ζπνπδέο νινθιεξψλνληαη ζε 

πέληε ρξφληα θαη πεξηιακβάλνπλ γιψζζεο, ζπνπδέο ζην θχξην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν (εηδηθφηεηα), παηδαγσγηθέο ζπνπδέο, δηαζεκαηηθέο ζπνπδέο ζηα 

καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη ζπνπδέο ζε ηξία 

καζήκαηα επηινγήο. 

 



Παξάξηεκα Δ 

 

151 

Οη δάζκαλοι ειδικόηηηαρ ζπκπιεξψλνπλ θαηά ηηο ζπνπδέο ηνπο 300 ή 330 

πηζησηηθέο κνλάδεο θαη απνθηνχλ ηνλ ηίηιν Master ζε 5-6 ρξφληα.  Τν θχξην 

αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο είλαη ην κάζεκα πνπ ζα δηδάζθνπλ θαη έλα δεχηεξν 

κάζεκα.  Πξέπεη, επίζεο λα ζπκπιεξψζνπλ παηδαγσγηθέο ζπνπδέο.    

 

Τα καζήκαηα ζηα νπνία εθπαηδεχνληαη νη δάζθαινη εηδηθφηεηαο είλαη καζήκαηα 

πνπ δηδάζθνληαη ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε ή ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα 

γεληθή εθπαίδεπζε θαη καζήκαηα θνξκνχ πνπ δηδάζθνληαη ζηελ αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε. Τέηνηα καζήκαηα 

είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε κεηξηθή γιψζζα θαη ινγνηερλία, νη μέλεο γιψζζεο, ηα 

ζξεζθεπηηθά, ε ηζηνξία, νη θνηλσληθέο ζπνπδέο, ε βηνινγία, ε γεσγξαθία, ε 

ςπρνινγία, ε θηινζνθία, ηα καζεκαηηθά, ε θπζηθή, ε ρεκεία, ε πιεξνθνξηθή, ε 

νηθηαθή νηθνλνκία, ε θνπηηθή-ξαπηηθή, ε ηερλνινγία, ε θπζηθή αγσγή, ε 

κνπζηθή θαη ε ηέρλε.  

 

Σηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ δαζθάισλ, νη παηδαγσγηθέο ζπνπδέο 

πηζηψλνληαη ηνπιάρηζηνλ κε 60 κνλάδεο θαη δίλνπλ έκθαζε ζηε δηδαθηηθή.  Οη 

ζπνπδέο πεξηιακβάλνπλ πξαθηηθή εμάζθεζε ζε ζρνιεία, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηε δηνίθεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ.  Οη παηδαγσγηθέο 

ζπνπδέο απαηηνχλ γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπο 1-1,5 ρξφληα. 

 

Οη δάζκαλοι ζςμβοςλεςηικήρ αγωγήρ είλαη, επίζεο, θάηνρνη ηίηινπ Master 

θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο πεξηιακβάλεη ζπνπδέο ζε ζπγθεθξηκέλν 

γλσζηηθφ αληηθείκελν (εηδηθφηεηα), παηδαγσγηθέο ζπνπδέο θαη ζπνπδέο ζηε 

ζπκβνπιεπηηθή αγσγή (ηνπιάρηζηνλ 60 πηζησηηθέο κνλάδεο). 

 

Οη δάζκαλοι ειδικήρ εκπαίδεςζηρ θαηέρνπλ ηίηιν Master θαη δηαθξίλνληαη ζε 

δαζθάινπο εηδηθψλ αλαγθψλ θαη δαζθάινπο εηδηθψλ ηάμεσλ.  Δηδάζθνπλ ζε 

παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ πξνζρνιηθή, βαζηθή θαη αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  Κχξην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο είλαη ε 

εηδηθή παηδαγσγηθή.  Τν πξφγξακκά ηνπο πεξηιακβάλεη, επίζεο, παηδαγσγηθέο 

ζπνπδέο (ηνπιάρηζηνλ 60 πηζησηηθέο κνλάδεο) φπσο θαη ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο 

δαζθάισλ πνπ αλαθέξακε πην πάλσ θαη ζπνπδέο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε 

(ηνπιάρηζηνλ 60 πηζησηηθέο κνλάδεο, αλάινγα κε ην είδνο ηεο εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο).  Όζνη πξνηίζεληαη λα γίλνπλ δάζθαινη εηδηθψλ ηάμεσλ πξέπεη, 

επίζεο, λα νινθιεξψζνπλ δηαζεκαηηθέο ζπνπδέο ζε καζήκαηα πνπ 

δηδάζθνληαη ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε. 

 

Η εθπαίδεπζε ησλ δαζκάλων επαγγελμαηικήρ εκπαίδεςζηρ και 

καηάπηιζηρ παξέρεηαη απφ πέληε θνιέγηα, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε 

ζπλεξγαζία κε πνιπηερλεία.  Σ’ απηά γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη δηαθφξσλ 

εηδηθνηήησλ, νη νπνίνη έρνπλ ηξηεηή επαγγεικαηηθή πείξα ζηελ εηδηθφηεηά ηνπο.  

Η εθπαίδεπζε δαζθάισλ πνπ ζα δηδάμνπλ ζηα ζνπεδηθά πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ζνπεδφθσλν παλεπηζηήκην ηεο ρψξαο. 
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Η θνίηεζε ζηα θνιέγηα ή ζην ζνπεδφθσλν παλεπηζηήκην κπνξεί λα είλαη 

πιήξεο ή κεξηθή.  Η κεξηθή θνίηεζε ζπλδπάδεηαη κε εξγαζία ζηε βηνκεραλία.  

Σηελ πεξίπησζε πιήξνπο θνίηεζεο, νη ζπνπδέο κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ 

ζε έλα ρξφλν, ελψ ζηελ πεξίπησζε κεξηθήο θνίηεζεο, νη ζπνπδέο δηαξθνχλ 

απφ έλα κέρξη ηξία ρξφληα. 

 

Δελ παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ γηα 

ζπνπδέο ζε δηδαζθαιηθά επαγγέικαηα, εθηφο απφ δαζθάινπο εηδηθφηεηαο ζηα 

καζεκαηηθά θαη ηηο θπζηθέο επηζηήκεο, φπνπ παξαηεξείηαη έιιεηςε.  Αληίζεηα, 

ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηηο πξνζθεξφκελεο 

ζέζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δαζθάισλ ηάμεο, ησλ δαζθάισλ εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ δαζθάισλ ζπκβνπιεπηηθήο αγσγήο. 

 

Αξιολόγηζη ηος εκπαιδεςηικού έπγος 

 

Σηφρνο ηνπ εληαίνπ ζρεδηαζκνχ ήηαλ ε δηαξθήο αμηνιφγεζε (evaluation of 

education) φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, ψζηε λα ππάξρεη απνηίκεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη πηζηνπνίεζε θαηά πφζν επηηπγράλνληαη 

«ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη». 

 

Η αμηνιφγεζε άξρηζε ζηαδηαθά λα γίλεηαη ην εξγαιείν, κέζα απφ ην νπνίν νη 

πφξνη θαηαλέκνληαη ζηα δηάθνξα ηδξχκαηα.  Τν Υπνπξγείν Παηδείαο δηαθήξπμε 

ην 1996 φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ζα εμαξηάηαη πιένλ απφ ηελ επηηπρία 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, νη νπνίνη ζα πηζηνπνηνχληαη κέζα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηελ απηναμηνιφγεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 

Η λέα εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία ηνπ 1999 δηεπθξηλίδεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζπγθξνηείηαη Εζληθφ Σπκβνχιην 

Παηδείαο γηα λα εηζαγάγεη ηηο αιιαγέο, κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή ζπλαίλεζε.  Σχκθσλα κε ην λέν λφκν, ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο είλαη 

«ε ππνζηήξημε θαη βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ».  Η αμηνιφγεζε έρεη 

δχν ζθέιε:  έλα εμσηεξηθφ πνπ δηελεξγείηαη απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ην 

Εζληθφ Σπκβνχιην Παηδείαο θαη έλα εζσηεξηθφ πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνπο 

θνξείο πνπ παξέρνπλ εθπαίδεπζε ζε ηνπηθφ επίπεδν, δειαδή ηνπο δήκνπο. 

 

Τν θεληξηθφ ηξίπηπρν ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ην θηλιαλδηθφ  

Υπνπξγείν Παηδείαο, είλαη «Απνδνηηθφηεηα, Οηθνλνκηθή Υπεπζπλφηεηα, 

Απνηειεζκαηηθφηεηα».  Η αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε 

Φηλιαλδία πξνρσξά ζηαδηαθά φιν θαη ζε πην νηθνλνκηθνχο ζηφρνπο.  Ξεθίλεζε 

σο κηα «αμηνιφγεζε αξρψλ» πνπ ζα πηζηνπνηνχζε φηη φινη νη καζεηέο έρνπλ 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηνρπξψλνληαη κέζα απφ απηή  
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ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζηελ εξγαζία.  Απηέο νη γεληθέο αλζξσπηζηηθέο αξρέο, 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο, εμεηδηθεχνληαη ζε πνιχ ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα, ηα νπνία αμηνινγνχληαη.  Τα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο είλαη: 

 

 Η ιεηηνπξγία, επειημία θαη ρξεζηκφηεηα ηνπ ζρνιηθνχ δηθηχνπ ζηελ 

επαγγεικαηηθή δνκή ηεο θνηλσλίαο 

 

 Η ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ επξχηεξε 

νηθνλνκηθή δσή 

 

 Η θαηαλνκή θαη ρξήζε ησλ πφξσλ θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο 

 

 Η νξζνινγηζηηθή αμηνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ  

 

 Η επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο εμεηάζεηο 

 

 Η πνξεία ησλ καζεηψλ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο απφ ην ζρνιείν. 

 
Η αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε εζληθή θιίκαθα αζθεί ζεκαληηθή 

επίδξαζε ζηελ επηινγή ηνπ ζρνιείνπ απφ ηνπο γνλείο.  Πξνθεηκέλνπ λα 

ηξνθνδνηεζεί ε «αληαγσληζηηθφηεηα» αλάκεζα ζηα ζρνιεία, ε Φηλιαλδία 

ζεζκνζέηεζε ηελ «αλνηθηή εγγξαθή».  Απηφ ζεκαίλεη φηη, ελψ νη καζεηέο 

εγγξάθνληαη ζηα ζρνιεία βάζεη θαηαιφγσλ, κε θξηηήξην ηνλ ηφπν θαηνηθίαο 

ηνπο (φπσο θαη ζηελ Κχπξν), θάπνηνο καζεηήο κπνξεί λα κεηαθηλεζεί ζε άιιν 

ζρνιείν, καθξηά απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ, θηάλεη ν γνληφο λα δηθαηνινγήζεη 

ηνπο ιφγνπο πνπ θάλεη απηή ηελ θίλεζε.  Σε θάζε πεξίπησζε, ν δήκνο 

πξνζδηνξίδεη ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά θαη φξνπο κεηαθίλεζεο, ψζηε λα κελ 

εκθαληζζεί ην θαηλφκελν ηα ζρνιεία λα αλαπηχζζνπλ αλάκεζά ηνπο 

ζπκπεξηθνξέο «θαληβαιηζκνχ» γηα ην πνην ζα «πξνζειθχζεη» ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο, πξνθεηκέλνπ λα πάξεη κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε. 

 

Σεκαληηθή θαηλνηνκία αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο επηινγήο ηνπ ζρνιείνπ 

ζεσξείηαη, επίζεο, ε ίδξπζε πξφηππσλ ζρνιείσλ ή ζρνιείσλ αξηζηείαο γηα 

ηνπο καζεηέο κε πςειή επίδνζε. 

 

Δπγαζιακό καθεζηώρ ηων δαζκάλων 
 
Οη δάζθαινη ζηε Φηλιαλδία εξγάδνληαη γηα 190 κέξεο ή 38 εβδνκάδεο ην 

ρξφλν.  Ο δάζθαινο ηάμεο εξγάδεηαη 24 πεξηφδνπο ηελ εβδνκάδα, ν δάζθαινο 

εηδηθφηεηαο εξγάδεηαη 18-24 πεξηφδνπο ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη  

14,5-21 πεξηφδνπο ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ ν δάζθαινο 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο εξγάδεηαη 22-24 πεξηφδνπο ηελ εβδνκάδα. 
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Ο αξρηθφο κεληαίνο κηζζφο ηνπ δαζθάινπ ηάμεο, ηνπ δαζθάινπ εηδηθφηεηαο ζηε 

βαζηθή εθπαίδεπζε θαη ηνπ δαζθάινπ εηδηθφηεηαο ζηελ αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη, αληίζηνηρα, 2050, 2232 θαη 2274 επξψ, ελψ 

γηα φζνπο δαζθάινπο έρνπλ εηθνζαεηή ππεξεζία είλαη, αληίζηνηρα, 2750, 2990 

θαη 3170 επξψ.  Ο κηζζφο ηνπ δηεπζπληή ζρνιείνπ αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θηάλεη ηηο 4180 επξψ ην κήλα. 

 

Σεκεηψλνπκε φηη νη απνιαβέο ησλ δαζθάισλ ζηε Φηλιαλδία είλαη ρακειφηεξεο 

φισλ ησλ άιισλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε ηα ίδηα πξνζφληα, κε απνηέιεζκα 

νη δάζθαινη λα αηζζάλνληαη πηθξία θαη λα ζεσξνχλ φηη ην έξγν ηνπο 

ππνηηκάηαη. 

 

Οη δάζθαινη βαζηθήο εθπαίδεπζεο πνπ πξνζιήθζεθαλ ζηελ ππεξεζία κεηά 

ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 1993 ζα αθππεξεηήζνπλ ζηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ.  Οη 

ππφινηπνη αθππεξεηνχλ ζηελ ειηθία ησλ 60-65 εηψλ, εθηφο απφ ηνπο 

δαζθάινπο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη αθππεξεηνχλ ζηελ ειηθία ησλ 55 

εηψλ. 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζηελ αλψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(γεληθή εθπαίδεπζε ή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε) αθππεξεηνχλ 

ζηελ ειηθία ησλ 63-65 εηψλ.  Αξθεηνί δάζθαινη αθππεξεηνχλ ππνρξεσηηθά γηα 

ιφγνπο πγείαο, ιακβάλνληαο ζχληαμε αληθαλφηεηαο.  Σεκαληηθφηεξνη ιφγνη 

πγείαο είλαη νη ςπρηθέο αζζέλεηεο.  Παξαηεξείηαη, επίζεο, φηη κεηά ηελ ειηθία 

ησλ 58 εηψλ, πεξίπνπ ην 25% ησλ δαζθάισλ αθππεξεηεί πξφσξα γηα ιφγνπο 

πγείαο, επεηδή πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε θαη άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο.  Αμίδεη 

λα αλαθέξνπκε φηη, κεηά ηελ ειηθία ησλ 58 εηψλ, είλαη δπλαηή ε κεηαηξνπή ηεο 

ππεξεζίαο απφ πιήξε ζε κεξηθή (θαζεζηψο εκηαθππεξέηεζεο).  Τν πνζνζηφ 

ησλ δαζθάισλ, ειηθίαο άλσ ησλ 58 εηψλ, πνπ ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη κε ην 

θαζεζηψο ηεο εκηαθππεξέηεζεο θηάλεη ην 40% ησλ δαζθάισλ απηήο ηεο 

ειηθίαο. 

 

Γεληθά νη αξηζκνί ησλ δαζθάισλ πνπ αθππεξεηνχλ κε ζχληαμε αληθαλφηεηαο ή 

αθππεξεηνχλ πξφσξα κεηά ηα 58 ή εξγάδνληαη κε θαζεζηψο 

εκηαθππεξέηεζεο παξνπζηάδνπλ ζπλερψο απμεηηθή ηάζε θαηά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. 

 

Τελικέρ παπαηηπήζειρ 
 

Μεηαμχ ησλ κειψλ ηεο δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ππάξρνπλ πνιινί 

ζηαζψηεο αιιά θαη επηθξηηέο ηνπ θηλιαλδηθνχ κνληέινπ εθπαίδεπζεο.  Οη 

ζηαζψηεο ηνπ θηλιαλδηθνχ κνληέινπ ζεσξνχλ φηη ηα ζεκαληηθφηεξα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ηα αθφινπζα: 

 

1. Η εληαία κνξθή ηεο ελληάρξνλεο ππνρξεσηηθήο (βαζηθήο) εθπαίδεπζεο. 
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2. Οη ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο. 

 

3. Τν επηηπρεκέλν ζχζηεκα δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ.  Οη βηβιηνζήθεο 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο δσξεάλ.  Είλαη άξηηα εμνπιηζκέλεο κε 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη πνιπκέζα, έρνπλ πξφζβαζε ζηε λέα 

ηερλνινγία θαη ζην δηαδίθηπν.  Οη δεκφζηεο βηβιηνζήθεο βξίζθνληαη θνληά 

ζηα ζρνιεία, ψζηε λα κπνξνχλ εχθνια λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν νη 

δάζθαινη φζν θαη νη καζεηέο. 

 

4. Τν απνθεληξσκέλν ζρνιείν, ηε δηνηθεηηθή επζχλε ηνπ νπνίνπ θέξεη 

απνθιεηζηηθά ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε (δήκνη).  Η θξαηηθή επηρνξήγεζε 

πξνο ηνπο δήκνπο θηάλεη ην 57% ησλ δαπαλψλ ηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε.  

Τα ππφινηπα έμνδα αλαιακβάλνπλ λα ηα θαιχςνπλ νη ίδηνη νη δήκνη, κε 

θνξνινγία ησλ δεκνηψλ ηνπο. 

 

5. Η χπαξμε ηνπ Εζληθνχ Σπκβνπιίνπ Παηδείαο, φπνπ ραξάζζνληαη νη 

βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

6. Η απηνλνκία ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ε κνληκφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιείσλ, εθφζνλ νη εθπαηδεπηηθνί πξνζιακβάλνληαη 

απφ ηνπο δήκνπο γηα λα ππεξεηήζνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν. 

 

7. Η ζπλερήο αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο 

ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

8. Η ζηαζεξή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ε πνιηηηθή ζπλαίλεζε ζην ρψξν ηεο 

Παηδείαο, αλεμάξηεηα απφ ην πνην θφκκα βξίζθεηαη ζηελ εμνπζία. 

 

Αληίζεηα, νη επηθξηηέο ηνπ θηλιαλδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πηζηεχνπλ 

φηη πίζσ απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο θξχβεηαη ε πνιηηηθή γηα ιηγφηεξν θξάηνο, 

δειαδή ε επηδίσμε ηνπ θξάηνπο λα απνθεληξψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη 

παξάιιεια λα εθρσξήζεη κέξνο ηνπο ζε ηδησηηθνχο θνξείο. Η επηινγή 

ζρνιείνπ απφ ηνπο γνλείο εκπεξηέρεη ηνλ θίλδπλν λα δεκηνπξγήζεη ζηαδηαθά 

ζρνιεία δχν ηαρπηήησλ: ην θνηλφ, εληαίν ζρνιείν θαη ην «θαιφ ζρνιείν», ην 

νπνίν ζα πξνζειθχεη παηδηά απφ αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη ηνπο 

θαιχηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο.  Έηζη, αληί λα πξνζθέξεηαη πνηνηηθή παηδεία ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο, ζα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θαιχηεξνπο θαη θνηλσληθά 

επλνεκέλνπο καζεηέο λα εηζέξρνληαη ζε έλα ηδηαίηεξν εθπαηδεπηηθφ δξφκν, πνπ 

ζα απμάλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ επίδνζή ηνπο.  

 

Οη επηθξηηέο ηνπ θηλιαλδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ κνληέινπ θαηαηάζζνπλ ζηα 

αξλεηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ θαηαινγίδνπλ σο αδπλακίεο ηα πην 

θάησ: 
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1. Τα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ απμεκέλσλ ακπληηθψλ δαπαλψλ ηεο ρψξαο, 

νη δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε κεηψλνληαη θαη δελ μεπεξλνχλ ην 11,9% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ή ην 5,2% ηνπ ΑΕΠ.  Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα νη επηρνξεγήζεηο πξνο ηνπο δήκνπο λα είλαη κεησκέλεο θαη 

νη δήκνη λα κελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζθνξά πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα δηνηθεηηθά 

ηνπο φξηα.  Οη επηπηψζεηο ησλ κεησκέλσλ επηρνξεγήζεσλ είλαη νη 

αθφινπζεο: 

 

 α) Παξαηεξείηαη έιιεηςε ζρνιηθψλ θηεξίσλ, κε απνηέιεζκα πνιιά 

ζρνιεία βαζηθήο θαη αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα 

ζπζηεγάδνληαη.  Απηφ ζεκαίλεη ζηνλ ίδην ζρνιηθφ ρψξν λα 

βξίζθνληαη κηθξά παηδηά 7 ρξνλψλ θαη λένη 19 ρξνλψλ. 

 

 β) Υπάξρεη έιιεηςε δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε θάπνηα ζρνιεία, 

γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ κε 35-40 καζεηέο. 

 

2. Τν θηλιαλδηθφ ζρνιείν δελ είλαη απαιιαγκέλν απφ ηελ παξαπαηδεία.  

Πνιινί καζεηέο θάλνπλ ηδηαίηεξα καζήκαηα, θπξίσο αγγιηθά.  Τα 

ηδηαίηεξα καζήκαηα γίλνληαη ζε φια ηα επίπεδα θαη νλνκάδνληαη 

«πξνπαίδεπζε».  Η πξφζβαζε ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε δελ είλαη 

πάληα εχθνιε.  Γηα παξάδεηγκα, νη καζεηέο πνπ επηζπκνχλ λα 

ζπνπδάζνπλ ηαηξηθή ή λνκηθά θαηαθεχγνπλ ζηα θξνληηζηήξηα, 

παξαθνινπζψληαο καζήκαηα επί πιεξσκή γηα δχν ή ηξία ρξφληα, κε 

ζηφρν λα πεηχρνπλ ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο. 

 

3. Τέινο, ε εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ζηε Φηλιαλδία δελ θαηάθεξε λα 

επηιχζεη ην αλεξγηαθφ πξφβιεκα ηεο ρψξαο θαη λα κεηψζεη ηελ αλεξγία, 

ε νπνία θηλείηαη κεηαμχ 9-10% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ, 

ηδηαίηεξα ηεο λενιαίαο.  Καηά ζπλέπεηα, ε αλεξγία δελ αληηκεησπίδεηαη κε 

αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο ππνζηεξίδνπλ δηάθνξα θέληξα ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο. 
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