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ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΣΟ ΕΡΓΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 
 

Εισαγωγή 
 

Η Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο απνηειεί ζπιινγηθό όξγαλν, ην νπνίν 

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

Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1969 έσο 2011.  Η Δπηηξνπή 

είλαη πεληακειήο θαη απαξηίδεηαη από ηνλ Πξόεδξν θαη ηέζζεξα άιια Μέιε. 
 
Η παξνύζα Δπηηξνπή δηνξίζηεθε γηα εμαεηή ζεηεία ζηηο 16.11.2010, κε ζρεηηθή 

απόθαζε ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, θαη απαξηίδεηαη από ηνπο  
Σηέιην Σηπιηαλνύ, Πξόεδξν θαη Γηώξγν Μαπξνθνξδάην, Αιέμαλδξν Κνπξάην, 

Παλίθν Πέγθα θαη Γεώξγην Μαηζηθάξε, Μέιε. 
 

Δραστηριότητες 
 
Σην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, ε Δπηηξνπή 

αληηκεηώπηζε κεγάιν όγθν εξγαζίαο.  Τν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ εξγαζηώλ ηεο 

αθηεξώζεθε ζηηο δηαδηθαζίεο εγγξαθήο ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ, δηνξηζκώλ, 

πξναγσγώλ, κεηαζέζεσλ θαη ηνπνζεηήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 
 
Παξά ηνλ κεγάιν όγθν εξγαζίαο πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη 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 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 δηαδηθαζηώλ πνπ αθνξνύλ ηε 

ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ, πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο  
2011-2012. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, ε Δπηηξνπή επηηέιεζε, ζπλνπηηθά, ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ην αθόινπζν έξγν: 
 

 Δμέηαζε ζπλνιηθά 5918 αηηήζεηο (κείσζε 6% ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνύκελε ρξνληά πνπ ήηαλ 6295) γηα εγγξαθή ζηνπο πίλαθεο 
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δηνξηζηέσλ, από ηηο νπνίεο έγηλαλ δεθηέο νη 4331.  Ωο απνηέιεζκα, ην 

ζύλνιν ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ ζηνπο πίλαθεο 

δηνξηζηέσλ ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2012 αλήιζε ζε 39518, ζε ζύγθξηζε 

κε 35644 πνπ ήηαλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2011.  Παξαηεξήζεθε, δειαδή, 
αύμεζε 11%. 
 

 Απέζηεηιε πξνζθιήζεηο ζε ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνύο κέζεο γεληθήο 

ή ηερληθήο εθπαίδεπζεο, δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, γηα παξαθνινύζεζε 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνϋπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο, πνπ νξγαλώζεθε 

από ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ.  Ο αξηζκόο ησλ ππνςεθίσλ θαηά εηδηθόηεηα, 
πνπ θιήζεθαλ γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011-2012, θαζνξίζηεθε κε βάζε 

ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ ππέβαιε ζηελ Δπηηξνπή ε αξκόδηα 

αξρή θαη ηε ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο νηθείνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ.  

Από ηα άηνκα πνπ θιήζεθαλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην Πξόγξακκα, 
δήισζαλ ζπκκεηνρή θαη ην παξαθνινπζνύλ 108 άηνκα. Τν 

Πξόγξακκα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. 
 

 Πξνέβε ζπλνιηθά ζε 1850 δηνξηζκνύο ζηε δεκνηηθή θαη κέζε 

εθπαίδεπζε, από ηνπο νπνίνπο νη 440 ήηαλ κόληκνη επί δνθηκαζία, νη 

1251 κε ζύκβαζε θαη νη 159 έθηαθηνη.  Πξνέβε, επίζεο, ζε  
5347 δηνξηζκνύο αληηθαηαζηαηώλ, γηα αλαπιήξσζε εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

απνπζίαδαλ πέξαλ ησλ ηξηώλ εκεξώλ κε άδεηα κεηξόηεηαο, αζζελείαο, 

θηι. Γηαπηζηώλεηαη όηη νη δηνξηζκνί ζε ζέζε αληηθαηαζηάηε 

πξνζιακβάλνπλ, ηα ηειεπηαία ρξόληα, κεγάιεο δηαζηάζεηο.  Από ην 

2001 κέρξη ην 2011 ζεκεηώζεθε αύμεζή ηνπο θαηά 213%.  Σε ζρέζε κε 

ην 2010, ην νηθνλνκηθό θόζηνο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ απμήζεθε θαηά 

€2.211.064 ή 25% θαη έθηαζε ην πνζό ησλ 10,9 εθαηνκκπξίσλ επξώ. 
 

 Πξνέβε ζηελ πιήξσζε 465 ζέζεσλ πξναγσγήο, από ηηο νπνίεο νη  
203 ήηαλ ζηε Γεκνηηθή/Πξνδεκνηηθή/Δηδηθή Δθπαίδεπζε, νη 259 ζηε 

κέζε γεληθή ή ηερληθή εθπαίδεπζε θαη 3 αθνξνύζαλ ην Παηδαγσγηθό 

Ιλζηηηνύην.  
 

 Γηελήξγεζε, θαηά ηελ πεξίνδν Μαΐνπ-Απγνύζηνπ 2011, 2763 ηαθηηθέο 

κεηαζέζεηο, από ηηο νπνίεο ην 20% αθνξνύζε δηεπζπληηθό πξνζσπηθό, 

ελώ ην ππόινηπν 80% αθνξνύζε απινύο δαζθάινπο, λεπηαγσγνύο, 
εηδηθνύο εθπαηδεπηηθνύο, θαζεγεηέο θαη εθπαηδεπηέο.  Σηόρνο ηεο 

Δπηηξνπήο ήηαλ νη ηαθηηθέο κεηαζέζεηο λα θαιύςνπλ όιεο ή ζρεδόλ 

όιεο ηηο αλάγθεο ζηειέρσζεο.  Η ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ 

ζπκπιεξώζεθε κε 1159 έθηαθηεο κεηαζέζεηο, νη νπνίεο δηελεξγήζεθαλ 

κεηά ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ 2011 θαη νη νπνίεο απνηεινύλ ην 30% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ κεηαζέζεσλ. 
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 Απνθάζηζε, ύζηεξα από εηζήγεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ, ηελ απόζπαζε εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ γηα εθηέιεζε 

εηδηθώλ θαζεθόλησλ. Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο απαζρόιεζεο 

εθπαηδεπηηθώλ ζε θαζήθνληα κε απόζπαζε ην 2011 ήηαλ ηζνδύλακνο 

κε ην ρξόλν 250,6 αηόκσλ πιήξνπο απαζρόιεζεο.  Ο αληίζηνηρνο 

ρξόλνο ην 2010 ήηαλ 227.  Γειαδή, ζε ζύγθξηζε κε ην 2010, 
ζεκεηώζεθε αύμεζε ησλ απνζπάζεσλ θαηά 23,6 άηνκα πιήξνπο 

απαζρόιεζεο.  Οη πεξηζζόηεξεο απνζπάζεηο έγηλαλ ζηηο Γηεπζύλζεηο 

θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (34%), ζην 

Γξαθείν Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ (19%), ζηελ Κππξηαθή 

Δθπαηδεπηηθή Απνζηνιή Μεγάιεο Βξεηαλίαο (16%) θαη ζην 

Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην (10%). Η Δπηηξνπή, επίζεο, ύζηεξα από 

εηζήγεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, απνθάζηζε ηελ 

παξαρώξεζε ησλ ππεξεζηώλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ ζην 

Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, ζηελ Διιεληθή Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο 

Κύπξνπ θαη ζε άιιεο Υπεξεζίεο.  Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο απαζρόιεζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ ζε θαζήθνληα κε παξαρώξεζε 

ππεξεζηώλ ην 2011 ήηαλ ηζνδύλακνο κε ην ρξόλν 38,6 αηόκσλ 

πιήξνπο απαζρόιεζεο.  Ο αληίζηνηρνο ρξόλνο ην 2010 ήηαλ 52,2.  
Γειαδή, θαηά ην 2011, ζπγθξηηηθά κε ην 2010,  ππεξεηνύζαλ 13,6 
ιηγόηεξα άηνκα πιήξνπο απαζρόιεζεο ζε θαζήθνληα παξαρώξεζεο 

ππεξεζηώλ. 
 

 Αζρνιήζεθε, σο πεηζαξρηθό δηθαζηήξην γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο 

Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο, κε 2 πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο, από 

ηηο νπνίεο ε κία απνζύξζεθε από ηελ Αξκόδηα Αξρή.  Δπίζεο, 

νινθιεξώζεθε ε εθδίθαζε 3 πεηζαξρηθώλ ππνζέζεσλ, νη νπνίεο 
εθθξεκνύζαλ ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο από ην πξνεγνύκελν έηνο.  
Ύζηεξα από ηελ εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ απηώλ, ε Δπηηξνπή 

επέβαιε ζηνπο πεηζαξρηθώο δησρζέληεο πνηλέο απζηεξήο επίπιεμεο. 
 

 Αζρνιήζεθε κε 49 πξνζθπγέο, πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζην Αλώηαην 

Γηθαζηήξην, ελαληίνλ δηαθόξσλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο. 
Ο αξηζκόο ησλ πξνζθπγώλ κεηώζεθε ζε ζύγθξηζε κε ην 2010  
(κείσζε 8%).  Από ηηο 49 πξνζθπγέο, 21 αθνξνύζαλ πξναγσγέο,   
20 πίλαθεο δηνξηζηέσλ, κία αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζίαο, 4 δηνξηζκνύο, 

κία θαηάηαμε ζε κηζζνδνηηθέο θιίκαθεο, κία πεηζαξρηθή πνηλή θαη κία ην 

Πξόγξακκα Πξνϋπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο. 
 
Αλαιπηηθά ζηνηρεία, ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο θαηά ην 

2011, παξαηίζεληαη ζην θύξην κέξνο ηεο Έθζεζεο. 
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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 Δπηηξνπήο, αιιά θαη κε ηε ζύκπξαμε άιισλ 

ππεξεζηαθώλ παξαγόλησλ ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα.  Γη’ απηό αηζζάλνκαη ηελ 

αλάγθε λα επραξηζηήζσ όινπο όζνη ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρία ηνπ δύζθνινπ 

έξγνπ ηεο Δπηηξνπήο. 
 
Δπραξηζηίεο επηζπκώ λα εθθξάζσ πξνο: 
 
Τνλ Υπνπξγό Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, 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. 
 
Ιδηαίηεξεο θαη εηιηθξηλείο επραξηζηίεο επηζπκώ λα εθθξάζσ επίζεο θαη 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 
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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, ηελ Αλώηεξε Γξακκαηεηαθή Λεηηνπξγό, ηνπο 
Γηνηθεηηθνύο Λεηηνπξγνύο, ηελ Ιδηαίηεξε Γξακκαηέα κνπ θαη γεληθά όιν ην 

πξνζσπηθό ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηελ αμηόινγε πξνζθνξά ηνπο, 

θαζώο θαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο κε εξγαηηθόηεηα θαη 

ππεπζπλόηεηα, αιιά θαη κε πλεύκα νκαδηθόηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο, παξά ηνλ 

κεγάιν όγθν εξγαζίαο πνπ είρε λα επηηειέζεη ε Δπηηξνπή θαηά ην ππό 

αλαζθόπεζε έηνο. 

 
     Σηέλιος Σησλιανού 

 Πρόεδρος 

 

 

Λεσκωζία, Μάρηιος 2012 

 
 



 

  

 
 
 



 

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 αρμοδιόηηηες ηης Επιηροπής 
 Σύνθεζη ηης Επιηροπής 
 Σσνεδρίες ηης Επιηροπής 
 Σηελέτωζη ηοσ Γραθείοσ ηης Επιηροπής 
 Ο πληθσζμός ηων εκπαιδεσηικών λειηοσργών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

ΣΟ  ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΗ  ΕΠΙΣΡΟΠΗ  

ΚΑΙ Η  ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ 

 

 

Νομική σπόζηαζη και αρμοδιόηηηες ηης Δπιηροπής 
 
Η λνκηθή ππόζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο θαηνρπξώλεηαη 

από ηνπο πεξί Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νόκνπο.  Η Δπηηξνπή 

απνηειεί ζπιινγηθό δηνηθεηηθό όξγαλν, κε θαηνρπξωκέλε αλεμαξηεζία, πνπ 

δηνξίδεηαη από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην γηα εμαεηή ζεηεία.   
 
Οη αξκνδηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη από ην άξζξν 5(1) ηωλ πην πάλω 

Νόκωλ, ην νπνίν πξνβιέπεη όηη «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 απόλςζηρ ή ηηρ απαλλαγήρ από ηα καθήκονηά 

ηοςρ».  Οη δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δπηηξνπήο, ζε θαζέλα από ηνπο ελ ιόγω ηνκείο, 
γηα ην έηνο 2011, αλαιύνληαη ζηα Μέξε Β θαη Γ. 
 

Σύνθεζη ηης Δπιηροπής 
 

Η ζύλζεζε ηεο παξνύζαο Δπηηξνπήο, ε νπνία δηνξίζηεθε από ην Τπνπξγηθό 

πκβνύιην γηα εμαεηή ζεηεία, από 16.11.2010, έρεη ωο εμήο: 

ηέιηνο ηπιηαλνύ   - Πξόεδξνο   

Γηώξγνο Μαπξνθνξδάηνο  - Μέινο 

Αιέμαλδξνο Κνπξάηνο - Μέινο 

Παλίθνο Πέγθαο   - Μέινο 

Γεώξγηνο Μαηζηθάξεο  - Μέινο 
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Σσνεδρίες ηης Δπιηροπής 

 
Καηά ην ππό αλαζθόπεζε έηνο, ε Δπηηξνπή πξαγκαηνπνίεζε  
148 ζπλεδξίεο. Οη ζπλεδξίεο ηεο ήηαλ ζπρλέο θαη  θαηαλέκνληαλ θαλνληθά ζε 

όινπο ηνπο κήλεο ηνπ ρξόλνπ. Ο κέζνο όξνο ζπλεδξηώλ θαηά κήλα ήηαλ 

πεξίπνπ 12. 
 
Πέξα από ηηο πην πάλω επίζεκεο ζπλεδξίεο, ε Δπηηξνπή αζρνιήζεθε κε ηελ 

πξνθαηαξθηηθή κειέηε ζεκάηωλ ηεο αξκνδηόηεηάο ηεο θαη είρε επαθέο κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο νξγαλώζεηο, κε αξκόδηνπο ιεηηνπξγνύο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θαη άιιωλ θπβεξλεηηθώλ ηκεκάηωλ, κε εθπξνζώπνπο 

ηωλ ζπλδέζκωλ γνλέωλ, κε ζρνιηθέο εθνξείεο, θαζώο θαη κε εθπαηδεπηηθνύο 

γηα δηάθνξα ζέκαηά ηνπο. 

Σηελέτωζη ηοσ Γραθείοσ ηης Δπιηροπής 
 
Σν Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο ζηειερώλεηαη κε ελαιιάμηκν πξνζωπηθό από ην 

Σκήκα Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Πξνζωπηθνύ.  Δθηόο από ηνλ Πξόεδξν θαη ηα 

Μέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαηά ην ππό αλαζθόπεζε έηνο, ππεξεηνύζαλ ζ’ απηό  
27 κόληκνη δεκόζηνη ππάιιεινη, έλαο ινγηζηηθόο ιεηηνπξγόο  
(2/5 απαζρόιεζεο), 11 έθηαθηνη, 4 ωξνκίζζηνη θαη κία ζύδπγνο έιιελα 

αμηωκαηηθνύ.  Δξγάζηεθαλ, επίζεο, ζην ηκήκα κεραλνγξάθεζεο ηνπ Γξαθείνπ 
ηέζζεξηο εθπαηδεπηηθνί.   
 
Σν νξγαλόγξακκα ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο παξνπζηάδεηαη ζην  
γξάθεκα Α1. 
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Γράθημα Α.1:  Σν νξγαλόγξακκα ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπηηξνπήο 
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Όπωο πξνθύπηεη από ην νξγαλόγξακκα, ζην Γξαθείν ηεο Δπηηξνπήο 

ιεηηνπξγνύλ έμη ηνκείο, νη αθόινπζνη: πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο, πίλαθεο 

δηνξηζηέωλ, δεκνηηθή/πξνδεκνηηθή/εηδηθή εθπαίδεπζε, κέζε γεληθή θαη ηερληθή 

εθπαίδεπζε, πξναγωγέο θαη αληηθαηαζηάζεηο, θωδηθνπνίεζε λνκνινγίαο 
/εηνηκαζία πξαθηηθώλ. Δπηθεθαιήο ηωλ ηνκέωλ βξίζθνληαη Γηνηθεηηθνί 

Λεηηνπξγνί. Με ηνπο ελ ιόγω ηνκείο θαιύπηνληαη όιεο νη αξκνδηόηεηεο ηεο 

Δπηηξνπήο. 
 
ύκθωλα κε ην άξζξν 8(1) θαη (3) ηωλ πεξί Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο 

Τπεξεζίαο Νόκωλ, ν Πξόεδξνο πξνΐζηαηαη ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Γξαθείνπ 

ηεο θαη ν Γξακκαηέαο είλαη ππεύζπλνο γηα ην Γξαθείν ηεο  Δπηηξνπήο.  

Καζήθνληα Γξακκαηέα ηεο Δπηηξνπήο εθηειεί ε Ρνδνζέα Ιωάλλνπ, Πξώηνο 

Γηνηθεηηθόο Λεηηνπξγόο. 
 

Ο πληθσζμός ηων εκπαιδεσηικών λειηοσργών 
 

ηε δεκόζηα εθπαίδεπζε ηεο Κύπξνπ ππεξεηνύζαλ, θαηά ην 2011,  
12328 εθπαηδεπηηθνί.  ηνλ πίλαθα Α.1 θαίλνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ην 
εθπαηδεπηηθό πξνζωπηθό (επνπηηθό, δηεπζπληηθό, δηδαθηηθό) ηωλ δύν βαζηθώλ 

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

νπνίν ππεξεηνύζε ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε θαηά ην Γεθέκβξην ηνπ 2011. 
 

Πίνακας Α.1 
 

Βαζηθέο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ, θαηά εθπαηδεπηηθή  
βαζκίδα, ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2010-2011  

(Γεθέκβξηνο 2011) 
 

Καηηγοπία πποζωπικού 

Δημοηική/ 

Πποδημοηική/ 

Ειδική 

Μέζη 

(Γενική/Τεσνική) 

 Σύνολο 

Απιθμόρ 

αηόμων 

% 

ζςνόλος 

Απιθμόρ 

αηόμων 

% 

ζςνόλος 

Απιθμόρ 

αηόμων 

% 

ζςνόλος 

Δποπηικό προζωπικό 

Υποσργείοσ 
45 0,4 51 0,4 96 0,8 

Γιεσθσνηικό 

προζωπικό ζτολείων 
1047 8,5 1263 10,2 2310 18,7 

Μόνιμο διδακηικό 

προζωπικό 
3884 31,5 4629 37,5 8513 69,1 

Σσμβαζιούτοι ή 

έκηακηοι εκπαιδεσηικοί 
641 5,2 768 6,2 1409 11,4 

Σύνολο 
5617 46% 6711 54% 12328 100% 
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Όπωο πξνθύπηεη από ηνλ πίλαθα Α.1, πνζνζηό 19% ηωλ εθπαηδεπηηθώλ 

ιεηηνπξγώλ είραλ δηεπζπληηθή ζέζε (δηεπζπληέο, βνεζνί δηεπζπληέο Α΄*, βνεζνί 

δηεπζπληέο) ζηε δεκνηηθή θαη κέζε εθπαίδεπζε. Απηό ζεκαίλεη όηη ε αλαινγία 

δηεπζπληηθνύ πξνζωπηθνύ θαη απιώλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ είλαη πεξίπνπ 

1:5.  Όπωο, επίζεο, θαίλεηαη ζηνλ ίδην πίλαθα, ζπλνιηθά 96 άηνκα 

απνηεινύζαλ ην επνπηηθό πξνζωπηθό (πξώηνη ιεηηνπξγνί θαη επηζεωξεηέο 

δηαθόξωλ εηδηθνηήηωλ). Οη ζπκβαζηνύρνη ή έθηαθηνη εθπαηδεπηηθνί απνηεινύλ 

ην 11,4% ηνπ ζπλόινπ ηωλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ζπλεπώο παξαηεξείηαη κείωζε 

ζε ζρέζε κε ην 2010, θαηά ην νπνίν ην αληίζηνηρν πνζνζηό ήηαλ 13%. 
 
Αλαιπηηθά, ε θαηαλνκή ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ θαηά ζέζε θαη 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, θαηά ην έηνο 2011, θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Α.2. 
 

Πίνακας A.2 
Καηαλνκή ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ 

 θαηά ζέζε θαη εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011-2012 
 

Θέζη Δημοηική 
Προδη-

μοηική 
Ειδική 

Μέζη 

Γενική 

Μέζη 

Τεχνική 
Σύνολο 

Πρώηοι Λειηοσργοί 

Δκπαίδεσζης 
6   10 2 18 

Δπιθεωρηηές 39   34 5 78 

Γιεσθσνηές 277 48 9 111 11 456 

Βοηθοί Γιεσθσνηές Α΄    208 24 232 

Βοηθοί Γιεσθσνηές 610 66 37 823 86 1622 

Πρώηοι Δκπαιδεσηές     6 6 

Ανώηεροι Δκπαιδεσηές     5 5 

Γάζκαλοι / Νηπιαγωγοί / 
Διδικοί Δκπαιδεσηικοί / 

Καθηγηηές / 
Δκπαιδεσηές 

2800 411 171 3840 261 7483 

Μόνιμοι επί δοκιμαζία 267 32 203 455 62 1019 

Σσμβαζιούτοι 347 176 118 603 7 1251 

Έκηακηοι    118 40 158 

Σύνολο 
4346 733 538 6202 509 12328 

 
                                                      
* Η ζέζε βνεζνύ δηεπζπληή Α΄ ππάξρεη κόλν ζηε κέζε εθπαίδεπζε. 
 Όπνπ δελ γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά, ν όξνο «δεκνηηθή εθπαίδεπζε» πεξηιακβάλεη ηε 
δεκνηηθή, πξνδεκνηηθή θαη εηδηθή εθπαίδεπζε. 
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ηνλ πίλαθα A.3 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνύ θαη δηεπζπληηθνύ 

πξνζωπηθνύ ηωλ ζρνιείωλ, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη θύιν. 
 

Πίνακας A.3 
 

Καηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνύ θαη δηεπζπληηθνύ πξνζωπηθνύ ηωλ ζρνιείωλ, θαηά  
εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη θύιν, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011 – 2012  

 

Εκπαιδεςηική 

βαθμίδα 

  
  

Φ  ύ  λ  ο 

Σύνολο Άνηπερ Γςναίκερ 

Απιθμόρ 

αηόμων 

% 

βαθμίδαρ 

Απιθμόρ 

αηόμων 

% 

βαθμίδαρ 

Απιθμόρ 

αηόμων 

% 

ζςνόλος 

Γημοηική 828 19,3% 3473 80,7% 4301 35,2% 

Προδημοηική 2 0,3% 731 99,7% 733 6,0% 

Διδική 68 12,6% 470 87,4% 538 4,4% 

Μέζη Γενική 2068 33,6% 4090 66,4% 6158 50,3% 

Μέζη Τετνική 397 79,1% 105 20,9% 502 4,1% 

Σύνολο 3363  8869  12232  

 
Λεπηνκέξεηεο γηα ηηο ειηθίεο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ ππάξρνπλ ζηα 

ζρεηηθά γξαθήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην Μέξνο Γ, Παξάξηεκα Β. 



 

 

Μ Ε Ρ Ο Σ   Β 

 

 
 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

  
Σηο Μέπορ Β ηηρ έκθεζηρ καηαγπάθεηαι η πποζπάθεια ηηρ 

Επιηποπήρ για έγκαιπη, αποηελεζμαηική και ιζόηιμη ζηελέσωζη ηων 

ζσολείων. Η πποζπάθεια αςηή απσίζει με ηη ζύνηαξη ηων πινάκων 
διοπιζηέων εκπαιδεςηικών λειηοςπγών καηά ειδικόηηηα, ζςνεσίζεηαι 

με ηη διενέπγεια πποαγωγών και διοπιζμών και ολοκληπώνεηαι με 

ηιρ ηακηικέρ και έκηακηερ μεηαθέζειρ, όπωρ οπίζεηαι ζηη νομοθεζία.  

Ειδικόηεπη αναθοπά γίνεηαι ζηα θέμαηα: 
 

 Διορισμοί 
 Προαγωγές 
 Μεταθέσεις 
 Αποσπάσεις 
 Αυσπηρετήσεις 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 
 



 

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 

 Ειδικοί Καηαλόγοι Διοριζηέων Εκπαιδεσηικών με Αναπηρίες 

 Πρόγραμμα Προϋπηρεζιακής Καηάρηιζης 

 Έκηαζη ηων διοριζμών 

 Μόνιμοι διοριζμοί 

 Διοριζμοί με ζύμβαζη 

 Έκηακηοι διοριζμοί 

 Διοριζμοί ζε θέζη ανηικαηαζηάηη 

 

 
 

Πίνακες Γιοριζηέων  
 
Σύκθσλα κε ην άξζξν 28Β(5) ησλ πεξί Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο 

Νόκσλ, ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012, ε Δπηηξνπή πξνέβε ζε αλαζεώξεζε θαη 

ζπκπιήξσζε ησλ πηλάθσλ δηνξηζηέσλ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηνπο 

ππνςεθίνπο νη νπνίνη, κε αίηεζή ηνπο πνπ ππνβιήζεθε από ηελ  
1ε Ιαλνπαξίνπ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2011, απνηάζεθαλ γηα εγγξαθή ζ΄ 

απηνύο. 
 
Καηά ηελ πεξίνδν 1.1.2011–31.12.2011, ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά 5918 αηηήζεηο 

γηα εγγξαθή ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ.  Η θαηαλνκή ησλ ππνβιεζεηζώλ 

αηηήζεσλ θαίλεηαη ζπλνπηηθά ζην γξάθεκα Β.1.  Οη αηηήζεηο πνπ 

ππνβιήζεθαλ ην 2011 ήηαλ θαηά 377 ιηγόηεξεο (κείσζε 6%) ζε ζρέζε κε ην 

2010.   
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Γράθημα Β.1:  Αηηήζεηο γηα εγγξαθή ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ, πνπ 
ππνβιήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 1.1.2011 - 31.12.2011 

 
Τν ζύλνιν ησλ αηηήζεσλ πνπ έγηλαλ δεθηέο γηα εγγξαθή ζηνπο πίλαθεο 

δηνξηζηέσλ αλέξρεηαη ζε 4331 ή 73% ηνπ ζπλόινπ.  Ωο απνηέιεζκα, ην 

ζύλνιν ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ ζηνπο αλαζεσξεκέλνπο 
πίλαθεο δηνξηζηέσλ Φεβξνπαξίνπ 2012 αλέξρεηαη ζε 39518.  Η θαηαλνκή ησλ 

ελ ιόγσ αηόκσλ, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β.1 θαη ε 

αλαιπηηθή θαηαλνκή θαηά εηδηθόηεηα θαίλεηαη ζηνπο πίλαθεο 1, 2 θαη 3 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 4 θαη 5 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α. 
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Πίνακας Β.1 
 

Καηαλνκή ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ  
Φεβξνπαξίνπ 2012, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

 

Εκπαιδεσηική βαθμίδα Αριθμός Ποζοζηό % 

Γημοηική/Προδημοηική/Διδική Δκπαίδεσζη 6049 15,3 

Μέζη Γενική Δκπαίδεσζη 27949 70,7 

Μέζη Τετνική Δκπαίδεσζη 5520 14,0 

                                                       Σύνολο 39518 100% 

 

Διδικοί Καηάλογοι Γιοριζηέων Δκπαιδεσηικών με Αναπηρίες  
 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ πεξί Πξόζιεςεο Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο ζηνλ 

Δπξύηεξν Γεκόζην Τνκέα (Δηδηθέο Γηαηάμεηο) Νόκνπ ηνπ 2009 (Ν.146(Ι)/2009), 
ε Δπηηξνπή θαηήξηηζε ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012 θαη ηνπο Δηδηθνύο Καηαιόγνπο 

Γηνξηζηέσλ Δθπαηδεπηηθώλ κε Αλαπεξίεο.  Καηά ηελ πεξίνδν  
1.1.2011–31.12.2011, ππνβιήζεθαλ ζπλνιηθά 41 αηηήζεηο γηα εγγξαθή ζηνπο 

ελ ιόγσ πίλαθεο από ηηο νπνίεο 12 έγηλαλ δεθηέο.   
 
Η θαηαλνκή ηνπο, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β.2, πην 

θάησ. 
  

Πίνακας Β.2 
 

Καηαλνκή ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο Δηδηθνύο Καηαιόγνπο 
Γηνξηζηέσλ Δθπαηδεπηηθώλ κε Αλαπεξίεο, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

 

Εκπαιδεσηική βαθμίδα 

Αριθμός 

Εγγεγραμμένων Ποζοζηό % 

Προδημοηική Δκπαίδεσζη 4 6 

Γημοηική Δκπαίδεσζη 2 3 

Διδική Δκπαίδεσζη 3 4 

Μέζη Γενική Δκπαίδεσζη 57 80 

Μέζη Τετνική Δκπαίδεσζη 5 7 

                                                       Σύνολο 71 100% 
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Πρόγραμμα Προϋπηρεζιακής Καηάρηιζης 

 
Σύκθσλα κε ηα άξζξα 28Γ θαη 32(4) ησλ πεξί Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο 

Υπεξεζίαο Νόκσλ, απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ην δηνξηζκό εθπαηδεπηηθώλ 

κέζεο εθπαίδεπζεο, είηε πάλσ ζε κόληκε βάζε είηε κε ζύκβαζε δηάξθεηαο έμη 

ηνπιάρηζηνλ κελώλ, είλαη λα πξνζθνκίζνπλ ζηελ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο 

Υπεξεζίαο πηζηνπνηεηηθό επηηπρνύο ζπκπιήξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνϋπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο. 
 
Μέρξη ηε ζρνιηθή ρξνληά 2006-2007, ην Πξόγξακκα Πξνϋπεξεζηαθήο 

Καηάξηηζεο νξγαλώλεην από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην.  Ύζηεξα, όκσο, από ηε δεκνζίεπζε 
ηνπ πεξί Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο (Τξνπνπνηεηηθνύ) (Αξ.2) Νόκνπ 

ηνπ 2007 (Ν.52(Ι)/2007), θαη ηελ έθδνζε λέσλ ζρεηηθώλ Καλνληζκώλ  
(ΚΓΠ 236/2007), από ηε ζρνιηθή ρξνληά 2007-2008, ην πξόγξακκα αλαηέζεθε 

ζην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, κε ζπκθσλία πνπ έγηλε κεηαμύ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. 
 
Τν Πξόγξακκα Πξνϋπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο ιεηηνύξγεζε γηα πξώηε θνξά ην 

1999.  Από ην 1999 κέρξη ην 2011 θιήζεθαλ θαη απνδέρζεθαλ λα ην 

παξαθνινπζήζνπλ ζπλνιηθά 5380 άηνκα, απνρώξεζαλ 855 θαη νινθιήξσζαλ 

κε επηηπρία ην πξόγξακκα 4308. Δθθξεκεί ε νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

2011-2012, ην νπνίν παξαθνινπζνύλ 108 άηνκα.  
 
Η θαηαλνκή  όζσλ αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά γηα ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα,  
θαηά ηελ πεξίνδν 1999-2011, θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 6 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 
 

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 

ηε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ησλ πηλάθσλ δηνξηζηέσλ.   
 
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 θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί κέζεο εθπαίδεπζεο πνπ ζπκπιήξσζαλ επηηπρώο ην Πξόγξακκα 

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

ζύκβαζε θαζνξίδνληαη ζηελ εγθύθιην κε αξηζκό Υ.Π.123/70/Α θαη  
εκεξνκελία 16.8.1994, 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 

νλνκάδνληαη ε κελ πξώηε «δηνξηζκνί κε ζύκβαζε» ε δε δεύηεξε «έθηαθηνη 

δηνξηζκνί». 
 
Καηά ην 2011, ε Δπηηξνπή πξνέβε ζπλνιηθά ζε 1850 δηνξηζκνύο, νη νπνίνη, 

θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη είδνο δηνξηζκνύ, θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα Β.3. 
 

Πίνακας Β.3 
 

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 

Γημοηική/ 
Προδημοηική/ 

Διδική 

212 11,5% 641 34,6% - - 853 46,1% 

Μέζη Γενική 192 10,4% 603 32,6% 118 6,4% 914 49,4% 

Μέζη Tετνική 36 1,9% 7 0,4% 40 2,2% 83 4,5% 

      Σύνολο 440 23,8% 1251 67,6% 159 8,6% 1850 100,0% 

 

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθύπηεη όηη έγηλαλ ζπλνιηθά 440 κόληκνη επί 

δνθηκαζία δηνξηζκνί (πνζνζηό 23,8% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηνξηζκώλ),  
1251 δηνξηζκνί κε ζύκβαζε (πνζνζηό 67,6% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηνξηζκώλ) θαη  
159 έθηαθηνη δηνξηζκνί (πνζνζηό 8,6% ηνπ ζπλόινπ ησλ δηνξηζκώλ).  Οη ηξεηο 

κνξθέο δηνξηζκώλ αλαιύνληαη ιεπηνκεξέζηεξα ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνύλ. 



30                                                                                                    Δηήζηα Έθζεζε 2011 
 

 
Μόνιμοι διοριζμοί 

 

Σπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ηνπο κόληκνπο δηνξηζκνύο θαίλνληαη ζην γξάθεκα Β.2.  
Σε ζρέζε κε ην 2010, θαηά ην νπνίν ν αξηζκόο ησλ κόληκσλ δηνξηζκώλ ήηαλ 

427, ζεκεηώζεθε κηθξή αύμεζε θαηά 3%. 
 

 
 

Γράθημα Β.2:  Μόληκνη δηνξηζκνί ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε, θαηά εθπαηδεπηηθή 
βαζκίδα, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011-2012 

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

εηδηθόηεηα.  Η θαηαλνκή ησλ κόληκσλ δηνξηζκώλ θαηά εηδηθόηεηα 

παξνπζηάδεηαη ζηνπο πίλαθεο 7 (κέζε γεληθή) θαη 8 (κέζε ηερληθή) ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α. 
 

Γιοριζμοί με ζύμβαζη 
 

Από ηνλ πίλαθα Β.3 πξνθύπηεη, επίζεο, όηη, θαηά ην ππό αλαζθόπεζε έηνο, 
έγηλαλ ζπλνιηθά 1251 δηνξηζκνί κε ζύκβαζε (πνζνζηό 67,6% ηνπ ζπλόινπ 

ησλ δηνξηζκώλ). Σηε κέζε εθπαίδεπζε έηπραλ δηνξηζκνύ κε εηήζηα ζύκβαζε 

κόλν όζνη είραλ ζπκπιεξώζεη επηηπρώο ην Πξόγξακκα Πξνϋπεξεζηαθήο 

Καηάξηηζεο θαη είραλ ζεηξά δηνξηζκνύ ζηνλ νηθείν πίλαθα δηνξηζηέσλ.  

Σπλνπηηθή εηθόλα ησλ δηνξηζκώλ κε ζύκβαζε ππάξρεη ζην γξάθεκα Β.3. 
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Γράθημα Β.3:   Γηνξηζκνί κε ζύκβαζε ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε, θαηά εθπαηδεπηηθή 
βαζκίδα, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011-2012 

 
Οη δηνξηζκνί κε ζύκβαζε πνπ έγηλαλ ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε ήηαλ πεξίπνπ 

ίζνη κε απηνύο πνπ έγηλαλ ζηε κέζε γεληθή εθπαίδεπζε.   
 
Σε αλαιπηηθή κνξθή, νη ελ ιόγσ δηνξηζκνί ζηε κέζε γεληθή θαη ηερληθή 

εθπαίδεπζε θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 7 (κέζε γεληθή) θαη 8 (κέζε ηερληθή) ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α. 
 

Έκηακηοι διοριζμοί 
 
Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ζηε κέζε γεληθή θαη ηερληθή 

εθπαίδεπζε, έγηλαλ 158 έθηαθηνη δηνξηζκνί εθπαηδεπηηθώλ δηαθόξσλ 

εηδηθνηήησλ.  Ο αξηζκόο απηόο είλαη αξθεηά κεησκέλνο (θαηά 38%) ζε ζρέζε κε 

ηνπο 257 έθηαθηνπο δηνξηζκνύο πνπ έγηλαλ ην 2010. Σπλνπηηθή εηθόλα ησλ ελ 

ιόγσ δηνξηζκώλ θαηά βαζκίδα θαίλεηαη ζην γξάθεκα Β.4.  Όπσο πξνθύπηεη 

από ην άξζξν 32 ησλ πεξί Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νόκσλ, ε 

δηάξθεηα έθηαθηνπ δηνξηζκνύ όζσλ δελ θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθό επηηπρνύο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνϋπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο πξέπεη λα 

είλαη κηθξόηεξε ησλ έμη  κελώλ. Γη’ απηό ε πξώηε πεξίνδνο δηνξηζκνύ είρε 
εκεξνκελία ιήμεο ηελ 25ε Φεβξνπαξίνπ 2012 θαη ν δηνξηζκόο ήηαλ 
αλαλεώζηκνο γηα ην ππόινηπν ηνπ έηνπο. 
 

 
 



32                                                                                                    Δηήζηα Έθζεζε 2011 
 

 
 

Γράθημα Β.4:   Έθηαθηνη δηνξηζκνί ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε, θαηά εθπαηδεπηηθή 
βαζκίδα, θαηά ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011-2012 

 
Οη πεξηζζόηεξνη έθηαθηνη δηνξηζκνί έγηλαλ ζηε κέζε γεληθή εθπαίδεπζε 

(πνζνζηό 75%).  Απηό ζεκαίλεη όηη γηα θάζε έλα έθηαθην δηνξηζκό ζηε κέζε 

ηερληθή εθπαίδεπζε γίλνληαλ 3 ηέηνηνη δηνξηζκνί ζηε κέζε γεληθή εθπαίδεπζε. 
 
Σε αλαιπηηθή κνξθή, νη ελ ιόγσ δηνξηζκνί ζηε κέζε γεληθή θαη ηερληθή 

εθπαίδεπζε θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 7 (κέζε γεληθή) θαη 8 (κέζε ηερληθή) ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α. 
 

Γιοριζμοί ανηικαηαζηαηών 
 

Οη δηνξηζκνί αληηθαηαζηαηώλ έγηλαλ γηα αλαπιήξσζε θελώλ πνπ 

δεκηνπξγνύληαη ιόγσ πξνζσξηλήο απνπζίαο εθπαηδεπηηθώλ (πέξαλ ησλ ηξηώλ 

εκεξώλ) κε άδεηα κεηξόηεηαο, αζζέλεηαο θηι.  Οη αληηθαηαζηάζεηο γίλνληαη από 

θαηάινγν εθπαηδεπηηθώλ, νη νπνίνη ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε θαη νη νπνίνη 

ηνπνζεηνύληαη ζε ζεηξά, κε βάζε ηελ θαηάηαμή ηνπο ζηνλ νηθείν πίλαθα 

δηνξηζηέσλ.  Οη αληηθαηαζηάζεηο είλαη πξνβιεπηέο (π.ρ. άδεηα κεηξόηεηαο, 
πξνγξακκαηηδόκελε απνπζία) ή απξόβιεπηεο (π.ρ. αζζέλεηα). Οη 

αληηθαηαζηάζεηο ηνπ ππό αλαζθόπεζε έηνπο θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ  
πίλαθα Β.4. 
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 Πίνακας Β.4 

 

Αληηθαηαζηάζεηο θαηά είδνο απνπζίαο θαη εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 

 
Από ηνλ πίλαθα Β.4 πξνθύπηεη όηη έγηλαλ ζπλνιηθά 5347 δηνξηζκνί 

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

αθνινύζσο: δεκνηηθή εθπαίδεπζε 3686 (πνζνζηό 69%), κέζε εθπαίδεπζε 

(γεληθή θαη ηερληθή) 1661 (πνζνζηό 31%).  Πξνθύπηεη, ινηπόλ, όηη πεξίπνπ  
2 ζηηο 3 αληηθαηαζηάζεηο γίλνληαη ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε.  Φαίλεηαη, επίζεο, 

όηη νη πεξηζζόηεξεο αληηθαηαζηάζεηο (πνζνζηό 85%) έγηλαλ γηα λα θαιύςνπλ 

άδεηα αζζέλεηαο.  Αθνινπζνύλ θαηά ζεηξά νη αληηθαηαζηάζεηο πνπ έγηλαλ γηα 

λα θαιύςνπλ απνπζία (πνζνζηό 7,6%) θαη άδεηα κεηξόηεηαο (πνζνζηό 6,7%). 
Η θαηαλνκή ησλ αληηθαηαζηάζεσλ ηνπ έηνπο θαηά θύιν θαίλεηαη ζηνλ  
πίλαθα Β.5. 

 
Πίνακας Β.5 

Αληηθαηαζηάζεηο θαηά θύιν θαη εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 
 
Δίλαη ζαθέο όηη σο αληηθαηαζηάηεο εξγάζηεθαλ πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο παξά 

άληξεο.  Τα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 84,3% θαη 15,7%.   
 
 
 
 
 

Λόγος 

ανηικαηάζηαζης 

Δημοηική Μέζη Σύνολο 

Σστνόηηηα % ζσνόλοσ Σστνόηηηα % ζσνόλοσ Σστνόηηηα % ζσνόλοσ 

 Αποσζία 260 7,1% 146 8,8% 406 7,6% 

 Αζθένεια 3192 86,6% 1352 81,4% 4544 85,0% 

 Μηηρόηηηα 228 6,2% 128 7,7% 356 6,7% 

 Άλλοι λόγοι 6 0,2% 35 2,1% 41 0,8% 

Σύνολο 3686 100% 1661 100% 5347 100% 

Φύλο 

Δημοηική Μέζη Σύνολο 

Σστνόηηηα 

% 

ζσνόλοσ Σστνόηηηα 

% 

ζσνόλοσ Σστνόηηηα 

%  

ζσνόλοσ 

 Άνηρας 394 10,7% 446 26,9% 840 15,7% 

Γσναίκα 3292 89,3% 1215 73,1% 4507 84,3% 

Σύνολο 3686 100% 1661 100% 5347 100% 
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Ο πίλαθαο Β.6 παξνπζηάδεη ηηο αληηθαηαζηάζεηο θαηά επαξρία. 
 

Πίνακας Β.6 
 

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 64%.  Δίλαη ινγηθό λα αλακέλεηαη πςειό πνζνζηό αληηθαηαζηάζεσλ ζηηο 

επαξρίεο απηέο, αθνύ έρνπλ θαη ην κεγαιύηεξν πιεζπζκό εθπαηδεπηηθώλ. 
 
Γεγνλόο παξακέλεη όηη νη δηνξηζκνί αληηθαηαζηαηώλ πξνζιακβάλνπλ, ηα 

ηειεπηαία ρξόληα, κεγάιεο δηαζηάζεηο.  Σην γξάθεκα Β.5 εηθνλίδνληαη νη 

δηνξηζκνί αληηθαηαζηαηώλ, αξρίδνληαο από ην έηνο 2001.  
 

 
 

Γράθημα Β.5:  Γηνξηζκνί αληηθαηαζηαηώλ θαηά ηα έηε 2001-2011 

Επαρτία 

Δημοηική Μέζη Σύνολο 

Σστνόηηηα 

% 

ζσνόλοσ Σστνόηηηα 

% 

ζσνόλοσ Σστνόηηηα 

% 

ζσνόλοσ 

 Λεσκωζία 1299 35,2% 636 38,3% 1935 36,2% 

 Λεμεζός 1005 27,3% 463 27,9% 1468 27,5% 

Αμμότωζηος 205 5,6% 82 4,9% 287 5,4% 

Λάρνακα 662 18,0% 281 16,9% 943 17,6% 

Πάθος 515 14,0% 199 12,0% 714 13,4% 

Σύνολο 3686 100% 1661 100% 5347 100% 
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Δλώ ην 2001 έγηλαλ 1708 ηέηνηνη δηνξηζκνί, θαηά ην ππό αλαζθόπεζε έηνο 

απηνί αλήιζαλ ζε 5347, ζεκεηώζεθε δειαδή αύμεζε 213%.  Σπγθξηηηθά κε 

ην 2010, νη αληηθαηαζηάζεηο ηνπ 2011 παξνπζηάδνπλ αύμεζε θαηά 6%.  
 

 
 

Γράθημα Β.6:  Οηθνλνκηθό θόζηνο αληηθαηαζηάζεσλ θαηά ηα έηε 2001-2011  
(Σεκ.: ηα πνζά πξηλ ην 2008 έρνπλ κεηαηξαπεί ζε επξώ γηα ζθνπνύο ζύγθξηζεο) 

 

 
Δηδηθόηεξα, γηα ην 2011 ην θόζηνο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ θαηαλέκεηαη σο εμήο: 
 

 Γεκνηηθή εθπαίδεπζε 7.031.093 επξώ 
 Μέζε γεληθή εθπαίδεπζε 3.785.812 επξώ 
 Μέζε ηερληθή εθπαίδεπζε 83.717 επξώ 

 
Σε ζρέζε κε ην 2010, ην νηθνλνκηθό θόζηνο ησλ αληηθαηαζηάζεσλ απμήζεθε 

ζπλνιηθά θαηά 2.211.064 ή 25%. 
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ΠΡΟΑΓΩΓΕ 

  

Για να ολοκληρωθεί η ζηελέτωζη ηων ζτολείων, είναι ανάγκη να 

πληρωθούν 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 προαγωγών 

 Προαγωγές για πλήρωση κενών θέσεων 

 

 
 

Νομικό πλαίζιο ηων προαγωγών 
 
Οη πξναγσγέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ δηέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 35 θαη επόκελα ησλ πεξί Γεκόζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νόκσλ.  

Βαζηθή δηάηαμε ηεο λνκνζεζίαο είλαη όηη, γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ 

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 ππνςεθίσλ 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, κε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Γεκνθξαηίαο.  Λεπηνκεξήο αλαθνξά ζηηο ελ ιόγσ πξναγσγέο γίλεηαη πην 

θάησ. 
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 Προαγωγές για πλήρωζη κενών θέζεων 
 

Γηελεξγήζεθαλ ζπλνιηθά 465 πξναγσγέο. Η θαηαλνκή ησλ πξναγσγώλ, θαηά 

εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα B.7. 
 

Πίνακας B.7 
Σπλνπηηθή θαηάζηαζε ησλ πξναγσγώλ ηεο πεξηόδνπ 

1.1.2011 – 31.12.2011, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα/ππεξεζία 
 

Δκπαιδεςηική βαθμίδα/Υπηπεζία Απιθμόρ Ποζοζηό %  

Γημοηική /Προδημοηική/Διδική  Δκπαίδεσζη 203 43,7 

Μέζη (Γενική και Τετνική) Δκπαίδεσζη 259 55,7 

Ανώηερη και Ανώηαηη Δκπαίδεσζη -- -- 

Παιδαγωγικό Ινζηιηούηο 3 0,6 

Σύνολο 465 100% 

 
Από ηνλ πην πάλσ πίλαθα πξνθύπηεη όηη δελ έγηλαλ πξναγσγέο πνπ 

αθνξνύζαλ ηε Γηεύζπλζε Αλώηεξεο θαη Αλώηαηεο Δθπαίδεπζεο. Οη 

πξναγσγέο αθνξνύζαλ θπξίσο ηε δεκνηηθή θαη ηε κέζε εθπαίδεπζε, κε 

αληίζηνηρα πνζνζηά 43,7% θαη 55,7%.  Αλαιπηηθά, νη πξναγσγέο ηνπ έηνπο γηα 

ηηο δύν βαζκίδεο θαίλνληαη ζηνπο πίλαθεο 9, 10 θαη 11 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α.  
Σπγθξηηηθά κε εθείλεο ησλ ηξηώλ πξνεγνύκελσλ εηώλ, νη πξναγσγέο ηνπ ππό 

αλαζθόπεζε έηνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα B.8.  Η παξνπζίαζε ησλ 

πξναγσγώλ γίλεηαη θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα/ππεξεζία. 

 
Πίνακας B.8 

Σπγθξηηηθή θαηάζηαζε ησλ πξναγσγώλ ηεο πεξηόδνπ 2008-2011, 
θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα/ππεξεζία 

 

Δκπαιδεςηική βαθμίδα/Υπηπεζία 

Έ η ο ρ   π π ο α γ υ γ ή ρ 

2008 2009 2010 2011 

Αξ. % Αξ. % Αξ. % Αξ. % 

Γημοηική /Προδημοηική/Διδική 
Δκπαίδεσζη 98 21,0 167 31,2 147 30,0 203 43,7 

Μέζη Δκπαίδεσζη 
(Γενική/Τετνική) 366 78,5 365 68,1 343 70,0 259 55,7 

Ανώηερη/Ανώηαηη 
Δκπαίδεσζη -- -- 4 0,7 -- -- -- -- 

Παιδαγωγικό Ινζηιηούηο 2 0,4 -- -- -- -- 3 0,6 

Σύνολο 466 100 536 100 490 100 465 100 
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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.  Καηά ην έηνο 2011, 
έγηλαλ ζπλνιηθά 746 πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο γηα πξναγσγή ζε δηεπζπληηθή 

ζέζε. 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 αλαζθόπεζε 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 2011; Τα 

γξαθήκαηα Β.7 θαη Β.8 είλαη δηαθσηηζηηθά. 
 

 

 
Γράθημα B.7:  Σύγθξηζε αλάκεζα ζηνπο άληξεο θαη γπλαίθεο πνπ πξνήρζεζαλ 

                  ην 2011 (δηεπζπληηθό πξνζσπηθό) 
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Γράθημα B.8: Σύγθξηζε αλάκεζα ζηνπο άληξεο θαη γπλαίθεο πνπ πξνήρζεζαλ 
                    ην 2011 (επνπηηθό πξνζσπηθό) 

 
Φαίλεηαη ακέζσο όηη θαηά ην 2011 πξνήρζεζαλ πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο παξά 

άληξεο. Τα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ην δηεπζπληηθό πξνζσπηθό ησλ ζρνιείσλ 

είλαη 67% θαη 33%.  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 Β.9. 
 

Πίνακας B.9 
Πηζαλόηεηεο πξναγσγήο θαηά θύιν (δηεπζπληηθό πξνζσπηθό) 

Φύλο 
Απιθμόρ 

ςποτηθίυν 

Απιθμόρ 

πποασθένηυν 

Αναλογία 

ςποτηθίυν:πποασθένηυν 

Άνηρες 246 142 1,7 

Γσναίκες 500 289 1,7 

Σύνολο 746 431 1,7 

 
Ο πίλαθαο B.9 παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Οη άληξεο θαη νη γπλαίθεο 

είραλ ίζεο πεξίπνπ πηζαλόηεηεο πξναγσγήο.   
 

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 
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ζε ζέζε δηεπζπληηθνύ πξνζσπηθνύ. Οη ιεπηνκέξεηεο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 

B.10. 
 

Πίνακας B.10 
Σύλνιν κνλάδσλ, απόδνζε ζηε ζπλέληεπμε θαη ειηθία πξναρζέλησλ  
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Προδημοηική Δκπαίδεσζη 

Γιεσθσνηές 3 197,1 197,4 197,2 2,5 2,5 2,5 52 55 53,7 

Βοηθοί Γ/νηές 5 219,3 222,9 220,8 1 3,5 2,1 51 56 54,2 

Γημοηική Δκπαίδεσζη 

Γιεσθσνηές 75 197,8 201,5 199 2 3,5 2,8 40 58 46,1 

Βοηθοί Γ/νηές 97 207,6 214,9 210,4 1 4 2,6 37 53 41 

Διδική Δκπαίδεσζη 

Γιεσθσνηές 4 197,3 199,5 198,9 2 3,5 2,8 45 49 46,8 

Βοηθοί Γ/νηές 5 211,8 217,2 213,5 1,5 3,5 2,5 39 47 43,6 

Μέζη Γενική Δκπαίδεσζη 

Γιεσθσνηές 25 196 201,1 197,7 1,5 3,5 2,5 52 60 55,4 

Βοηθοί Γ/νηές  Α' 65 190,3 201 197 1 3,5 2,5 43 59 54,4 

Βοηθοί Γ/νηές 123 182,6 217,8 200,3 0 3,5 2,1 40 60 52,7 

Μέζη Τετνική Δκπαίδεσζη 

Γιεσθσνηές 4 193,1 199,3 196,5 1,5 3 2,1 49 55 52 

Βοηθοί Γ/νηές  Α' 11 192,3 199,8 196,3 2 3 2,5 49 60 54,7 

Βοηθοί Γ/νηές 14 178,1 197,1 189,2 1,5 3 2,1 48 58 54,2 

 
Ο πίλαθαο Β.10 παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη, από ηε κειέηε ηνπ, 
κπνξνύκε λα θαηαιήμνπκε ζηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα: 



Δηήζηα Έθζεζε 2011 42 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο πξνάγνληαη ζε λεαξόηεξε 

ειηθία από ηνπο ζπλαδέιθνπο 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 ηα 41 ρξόληα, νη πξναρζέληεο 

βνεζνί δηεπζπληέο ζρνιείσλ κέζεο γεληθήο εθπαίδεπζεο είραλ ειηθία θαηά 

κέζν όξν ηα 53 ρξόληα.  Δπίζεο, ελώ νη πξναρζέληεο δηεπζπληέο ζρνιείσλ 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο είραλ ειηθία θαηά κέζν όξν ηα 46 ρξόληα, νη 

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

εθπαίδεπζεο ζα ππεξεηήζνπλ ζηε ζέζε, θαηά κέζν όξν, κόλν νθηώ 
ρξόληα.  Τα αξλεηηθά απηήο ηεο θαηάζηαζεο αλαιύζεθαλ ιεπηνκεξώο ζε 

πξνεγνύκελεο εθζέζεηο ηεο Δπηηξνπήο θαη δελ ζπληξέρεη ιόγνο λα 

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

θαηαιόγνπο πνπ εηνίκαζαλ νη ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο, ηεο απόδνζεο ζηε 

ζπλέληεπμε θαη ηεο ειηθίαο ησλ πξναρζέλησλ βνεζώλ δηεπζπληώλ Α΄ θαη 

βνεζώλ δηεπζπληώλ ζρνιείσλ κέζεο εθπαίδεπζεο, θαηά εηδηθόηεηα, 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο 12 θαη 13 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 

B.11 παξνπζηάδεη ελδηαθέξνπζεο ιεπηνκέξεηεο γη’ απηό ην ζέκα. 
 

Πίνακας B.11 
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 
Χωρίς πρόζθεηα 
προζόνηα 2 1,1 133 55,0 135 31,3 

Άλλο Προζόν  51 27,0 28 11,6 79 18,3 
Γεύηερο πρώηο πηστίο 
ή πιζηοποιηηικό 
παρακολούθηζης 
μαθημάηων διάρκειας 
ενός έηοσς 

7 3,7 10 4,1 17 3,9 

Μεηαπηστιακός ηίηλος 
Μάζηερ 113 59,8 62 25,6 175 40,6 

Γιδακηορικός ηίηλος 16 8,5 9 3,7 25 5,8 
Σύνολο 189 100 242 100 431 100 
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Δίλαη αμηνζεκείσην όηη πνζνζηό 31,3% από ηνπο πξναρζέληεο δελ είραλ 

θαλέλα πξόζζεην πξνζόλ πέξαλ ηεο αξρηθήο βαζηθήο θαηάξηηζεο. Τν 

πνζνζηό 18,3% πνπ αλαθέξεηαη σο άιιν πξνζόλ αθνξά θπξίσο ην 

πξόγξακκα ηεο εμνκνίσζεο. Τν 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 ην 72% ησλ ππνςεθίσλ ηεο δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ην 

33,4% ησλ ππνςεθίσλ ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο, γηαηί απηνί επηδίσμαλ είηε 

νπζηαζηηθή κεηεθπαίδεπζε δηάξθεηαο ελόο ηνπιάρηζηνλ έηνπο, είηε νπζηαζηηθά 

αθαδεκατθά πξνζόληα.  Οπζηαζηηθά αθαδεκατθά πξνζόληα, ζπλεπώο, είρε 

πεξίπνπ έλαο ζηνπο ηξεηο πξναρζέληεο βνεζνύο δηεπζπληέο, βνεζνύο 

δηεπζπληέο Α΄ θαη δηεπζπληέο ζηε κέζε εθπαίδεπζε θαη εθηά ζηνπο δέθα 
βνεζνύο δηεπζπληέο θαη δηεπζπληέο ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε.  
 
Σεκεηώλνπκε, επίζεο, όηη νη πξναρζέληεο ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο εθπαηδεπηηθνί 

δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθώλ πξνζόλησλ κάζηεξ ζε 

πςειόηεξν πνζνζηό από ό,ηη νη ζπλάδειθνη ηνπο ηεο κέζεο  
(60% πξνο 26%).  Δπηπιένλ, νη πξναρζέληεο ζε δηεπζπληηθέο ζέζεηο 

εθπαηδεπηηθνί δεκνηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ ηίηινπ ζε 

πςειόηεξν πνζνζηό από ό,ηη νη ζπλάδειθνη ηνπο ηεο κέζεο  
(8,5% πξνο 4%). 
 

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 (άξζξν 26(3)).  Οη πξναγσγέο ηνπ 2011 
δηελεξγήζεθαλ ρξνληθά όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα B.12. 

 
Πίνακας B.12 

Φξνληθή πεξίνδνο δηελέξγεηαο ησλ πξναγσγώλ ηεο πεξηόδνπ 1.1.2011 – 31.12.2011 
 

Χπονική πεπίοδορ Απιθμόρ Ποζοζηό % 

Ιανοσάριος – Μάρηιος 140 30,1 

Απρίλιος – Ιούνιος 318 68,4 

Ιούλιος – Σεπηέμβριος 5 1,1 

Οκηώβριος – Γεκέμβριος 2 0,4 

Σύνολο 465 100 

 
Καηά ην 2011, είρακε γεληθά ηε δηελέξγεηα κηαο ζεηξάο πξναγσγώλ. 
Η Δπηηξνπή πξνέβε ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 ζηελ πξνθήξπμε ηεο πιήξσζεο 

όισλ ησλ θελώλ ζέζεσλ πξναγσγήο, κε ηζρύ από 1ε Σεπηεκβξίνπ 2011.   
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Αξιολόγηζη ηηρ απόδοζηρ ζηη ζςνένηεςξη 

 

Με βάζε ηε λνκνζεζία, γηα ηελ πξναγσγή ζε ζέζε βνεζνύ δηεπζπληή, βνεζνύ 
δηεπζπληή Α΄ θαη δηεπζπληή ζρνιείνπ, πξνζηίζεληαη ζην ζύλνιν ησλ κνλάδσλ, 

ην νπνίν πξνθύπηεη από ηελ αξηζκεηηθή απνηίκεζε ησλ ηξηώλ λόκηκσλ 

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 B.9 θαη B.10 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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Γράθημα B.9: Αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ζηε ζπλέληεπμε όζσλ ππνςεθίσλ 

πξνζήιζαλ ζε ζπλέληεπμε γηα πξναγσγή ζε ζέζε δηεπζπληηθνύ πξνζσπηθνύ ζηε 
 δεκνηηθή/πξνδεκνηηθή/εηδηθή εθπαίδεπζε  

 
 

 
 

Γράθημα B.10: Αμηνιόγεζε ηεο απόδνζεο ζηε ζπλέληεπμε όζσλ ππνςεθίσλ 

πξνζήιζαλ ζε ζπλέληεπμε γηα πξναγσγή ζε ζέζε δηεπζπληηθνύ πξνζσπηθνύ  
ζηε κέζε εθπαίδεπζε 

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

παξάιιεισλ εξσηήζεσλ θαη επηθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο ζε ηξεηο πεξηνρέο: 

ελεκέξσζε ζηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο, θαηαλόεζε ησλ επζπλώλ 
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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  
ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε αμηνινγήζεθαλ κε 2,5 κνλάδεο, ελώ ζηε κέζε 

εθπαίδεπζε νη πεξηζζόηεξνη ππνςήθηνη αμηνινγήζεθαλ κε 2 κνλάδεο.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

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 ε 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 

 

 
 

Νομικό πλαίζιο και ρόλος ηων μεηαθέζεων 
 
Οη κεηαζέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ δηελεξγνύληαη κε θξηηήξην ην 

ζύλνιν ησλ κνλάδσλ κεηάζεζεο πνπ ζπγθέληξσζε ν θαζέλαο, από ηελ θαηά 

θαηξνύο ππεξεζία ηνπ εληόο θαη εθηόο έδξαο.  Ο ππνινγηζκόο ησλ κνλάδσλ 

κεηάζεζεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο δεδεισκέλεο έδξαο.  Μέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 

2011, εγθξίζεθαλ ζπλνιηθά 145 πεξηπηώζεηο αιιαγήο έδξαο ζηε δεκνηηθή 

εθπαίδεπζε θαη 71 ζηε κέζε εθπαίδεπζε.  
 
Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ζηόρνπο ηεο Δπηηξνπήο 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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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 B.13. 
 

Πίνακας B.13 
Σπλνπηηθή εηθόλα ησλ ηαθηηθώλ θαη έθηαθησλ κεηαζέζεσλ ηνπ έηνπο 2011 

 

Εκπαιδευηική βαθμίδα 
(όλες οι θέζεις και 

όλες οι ειδικόηηηες)  

Τακηικές Έκηακηες Σύνολο 

Συχν. 
% 

βαθμίδας 
Συχν. 

% 
βαθμίδας 

Συχν. 
% 

ζυνόλου 

Προδημοηική 373 87,1 55 12,9 428 10,9 

Γημοηική 1138 85,0 201 15,0 1339 34,1 

Διδική Δκπαίδεσζη 204 36,6 354 63,4 558 14,2 

Μέζη Γενική 1001 66,6 503 33,4 1504 38,3 

Μέζη Τετνική 47 50,5 46 49,5 93 2,4 

Σύνολο 2763 70,4 1159 29,6 3922 100 

 
Τόζν νη ηαθηηθέο όζν θαη νη έθηαθηεο κεηαζέζεηο αλαιύνληαη παξαθάησ. 
 

Τακηικές μεηαθέζεις 
 
Με βάζε ηνλ Καλνληζκό 13(5) ησλ Πεξί Δθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ 

(ηνπνζεηήζεηο, κεηαθηλήζεηο θαη κεηαζέζεηο) Καλνληζκώλ ηνπ 1987 έσο 2000, 
ε πξώηε ζεηξά ηαθηηθώλ κεηαζέζεσλ αλαθνηλώζεθε ζηηο 23.5.2011. 
Οη ηαθηηθέο κεηαζέζεηο ζπκπιεξώζεθαλ θαηά ηνπο κήλεο Ινύιην θαη Αύγνπζην.  

Σπλνπηηθή εηθόλα ησλ ηαθηηθώλ κεηαζέζεσλ θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη 

ζέζε παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα B.14. 
 

Πίνακας B.14 

Σπλνπηηθή εηθόλα ησλ ηαθηηθώλ κεηαζέζεσλ, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα θαη ζέζε 

Εκπαιδευηική βαθμίδα 
Πξνδεκνηηθή Γεκνηηθή Δηδηθή 

Δθπαίδεπζε 
Μέζε Γεληθή Μέζε Τερληθή 

(όλες οι ειδικόηηηες) 
Αξ. % Αξ. % 

  
Αξ. % Αξ. % 

 Γιεσθσνηής 39 10,5 57 5,0 4 2,0 16 1,6 2 4,3 

 Β. Γιεσθσνηής Α΄       50 5,0 1 2,1 

 Β. Γιεσθσνηής 40 10,7 210 18,5 11 5,4 107 10,7 14 29,8 

 Γάζκαλος/Νηπιαγ./ 
 Καθηγηηής/Δκπαιδ. 294 78,8 871 76,5 189 92,6 828 82,7 30 63,8 

Σύνολο 373 100 1138 100 204 100 1001 100 47 100 
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Τα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ηαθηηθέο κεηαζέζεηο, κε βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, 
θαζώο θαη ηνλ πίλαθα B.13, είλαη ζαθή.  Απηά ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο: 
 
 Σπλνιηθά δηελεξγήζεθαλ 2763 ηαθηηθέο κεηαζέζεηο. Οη κεηαζέζεηο απηέο 

απνηεινύλ ην 70% ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηαζέζεσλ.  Απηό ζεκαίλεη όηη ν 

όγθνο ησλ κεηαζέζεσλ έγηλε θαηά ηελ πεξίνδν Μαΐνπ-Απγνύζηνπ. 
 Πνζνζηό 20% ησλ ηαθηηθώλ κεηαζέζεσλ αθνξνύζε δηεπζπληηθό 

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

ελαπνκέλνλ 80% αθνξνύζε απινύο δαζθάινπο, λεπηαγσγνύο, εηδηθνύο 

εθπαηδεπηηθνύο, θαζεγεηέο θαη εθπαηδεπηέο. 
 

Έκηακηες μεηαθέζεις 
 
Η ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ ζπκπιεξώζεθε κε έθηαθηεο κεηαζέζεηο, νη 

νπνίεο έγηλαλ κεηά ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ. Η δηελέξγεηα έθηαθησλ κεηαζέζεσλ 

δπζηπρώο δελ είλαη δπλαηό λα απνθεπρζεί. 
 
Σπλνπηηθή εηθόλα ησλ έθηαθησλ κεηαζέζεσλ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα Β.13 πην 

πάλσ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 

ΑΠΟΠΑΕΙ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΕΙ ΤΠΗΡΕΙΩΝ –  

ΑΝΑΘΕΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ – ΑΝΑΘΕΗ 

ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΤΝΔΕΣΙΚΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΟΤ 

 
Προϋπόθεζη για ηην οριζηικοποίηζη ηης ζηελέτωζης ηων ζτολείων 

είναι η διενέργεια (i) ηων αποζπάζεων εκπαιδεσηικών λειηοσργών ζε 

σπηρεζίες ηοσ Υποσργείοσ Παιδείας και Πολιηιζμού ή και ζε άλλες 

κραηικές σπηρεζίες, (ii) ηων παρατωρήζεων ηων σπηρεζιών 

εκπαιδεσηικών λειηοσργών, (iii) ηων αναθέζεων καθηκόνηων Ειδικού 

Σσμβούλοσ ζε εκπαιδεσηικούς λειηοσργούς και (iv) ηων αναθέζεων 

καθηκόνηων Σσνδεηικού Λειηοσργού ζε εκπαιδεσηικούς λειηοσργούς, 

όπως προβλέπεηαι ζηο ζτεηικό Νόμο. Σηο σποκεθάλαιο ασηό 

αναλύεηαι ηόζο ηο νομικό πλαίζιο, όζο και η έκηαζη ηων 

αποζπάζεων, ηων παρατωρήζεων σπηρεζιών, ηων αναθέζεων 

καθηκόνηων Ειδικού Σσμβούλοσ και ηων αναθέζεων καθηκόνηων 

Σσνδεηικού Λειηοσργού, ως ακολούθως: 

 
 Νομικό πλαίζιο 

 Αποζπάζεις 

 Παρατωρήζεις Υπηρεζιών 

 Ανάθεζη Καθηκόνηων Ειδικού Σσμβούλοσ 

 Ανάθεζη Καθηκόνηων Σσνδεηικού Λειηοσργού 

 

 
 

Νομικό πλαίζιο 
 
Τν άξζξν 38 ησλ πεξί Δεκόζηαο Εθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νόκσλ πξνβιέπεη 

όηη εθπαηδεπηηθόο ιεηηνπξγόο απνζπάηαη γηα λα αζθήζεη πξνζσξηλά ηηο 

αξκνδηόηεηεο άιιεο ζέζεο ή γηα λα εθηειέζεη εηδηθά θαζήθνληα.   Σύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ, ε Επηηξνπή, ύζηεξα από ζρεηηθή εηζήγεζε 

ηεο αξκόδηαο αξρήο, απνθαζίδεη ηελ απόζπαζε εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ ζε 

ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ή ζε άιιεο θξαηηθέο 

ππεξεζίεο. 
 
Η παξαρώξεζε ησλ ππεξεζηώλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ πξνλνείηαη ζην 

άξζξν 38Α ησλ πεξί Δεκόζηαο Εθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νόκσλ.  Σύκθσλα 

κε ην άξζξν απηό, νη ππεξεζίεο εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ κπνξνύλ λα 

παξαρσξεζνύλ ζην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, ζηελ Ειιεληθή Οξζόδνμε 

Εθθιεζία ηεο Κύπξνπ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε πνπ απνζθνπεί 

ζηελ πξναγσγή ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο εθπαίδεπζεο.  Με βάζε ηηο δηαηάμεηο 
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ηνπ ππό αλαθνξάλ άξζξνπ, ε Επηηξνπή, ύζηεξα από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θαη κε ηελ πξνεγνύκελε ζύκθσλε γλώκε 

ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, απνθαζίδεη ηηο παξαρσξήζεηο ππεξεζηώλ 

εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ. 
 
Η αλάζεζε θαζεθόλησλ εηδηθνύ ζπκβνύινπ ζε εθπαηδεπηηθνύο ιεηηνπξγνύο 

δηέπεηαη από ηνλ Καλνληζκό 6 ησλ πεξί Εθπαηδεπηηθώλ Λεηηνπξγώλ 

(Επηζεώξεζε θαη Αμηνιόγεζε) Καλνληζκώλ ηνπ 1976 (Κ.Δ.Π. 223/76).  Ο ελ 

ιόγσ Καλνληζκόο πξνλνεί όηη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο, ε αξκόδηα αξρή 

(Υπνπξγόο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ), δύλαηαη, αθνύ αθνύζεη θαη ηηο απόςεηο 

ηνπ νηθείνπ επηζεσξεηή, λα αλαζέηεη ζε εθπαηδεπηηθό ιεηηνπξγό θαζήθνληα 

εηδηθνύ ζπκβνύινπ.  Τα θαζήθνληα εηδηθνύ ζπκβνύινπ πεξηνξίδνληαη ζηελ 

παξνρή θαζνδήγεζεο θαη νπζηαζηηθήο βνήζεηαο ζε εθπαηδεπηηθνύο 

ιεηηνπξγνύο ζε θαζνξηδόκελνπο ηνκείο. 
 
Η αλάζεζε θαζεθόλησλ ζπλδεηηθνύ ιεηηνπξγνύ πξνλνείηαη ζην άξζξν 13 ηνπ 

πεξί Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο Παηδηώλ κε Εηδηθέο Αλάγθεο Νόκνπ ηνπ 1999 

(Ν.113(Ι)/99).  Σύκθσλα κε ην άξζξν απηό, ν Υπνπξγόο Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνύ νξίδεη, από ην κόληκν εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ηεο δεκόζηαο 
εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο, ιεηηνπξγνύο πνπ θαηέρνπλ πξνζόληα ζρεηηθά κε ηελ 

εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, γηα λα αζθνύλ ηα θαζήθνληα ηνπ ζπλδεηηθνύ 

ιεηηνπξγνύ.  Οη ζπλδεηηθνί ιεηηνπξγνί αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα ζπλαθή κε 

ηελ αγσγή θαη εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα νπνία, κεηαμύ 

άιισλ, πεξηιακβάλνπλ (i) ηνλ θαηαξηηζκό, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη ηνπο γνλείο ηνπ θάζε παηδηνύ, εμαηνκηθεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο εμέιημήο ηνπ,  
(ii) ηελ παξνρή ζηήξημεο θαη θαζνδήγεζεο ζηνπο γνλείο ηνπ παηδηνύ θαη  
(iii) ηε ζπλεξγαζία κε ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν θνηηά ην παηδί, ην 

δηδαθηηθό πξνζσπηθό θαη θάζε άιιν εκπιεθόκελν.   
 

Αποζπάζεις 
 
Καηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ 2011, ππεξεηνύζαλ κε απόζπαζε, γηα εθηέιεζε 

εηδηθώλ θαζεθόλησλ, εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί ησλ νπνίσλ ν ζπλνιηθόο ρξόλνο 

απαζρόιεζεο ζε θαζήθνληα κε απόζπαζε αλεξρόηαλ ζε 250,6 άηνκα 

πιήξνπο απαζρόιεζεο.  
 
Σε ζύγθξηζε κε ην 2010, ζεκεηώζεθε αύμεζε θαηά 23,6 άηνκα.  Η θαηαλνκή 

ησλ ελ ιόγσ εθπαηδεπηηθώλ, θαηά ππεξεζία θαη εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, 
θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 14 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 

 
Παρατωρήζεις Υπηρεζιών 

 
Σηηο 31.12.2011, ππεξεηνύζαλ κε παξαρώξεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπο  
εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί, ησλ νπνίσλ ν ζπλνιηθόο ρξόλνο απαζρόιεζεο ζε 
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θαζήθνληα παξαρώξεζεο ππεξεζηώλ αλεξρόηαλ ζε 38,6 άηνκα πιήξνπο 

απαζρόιεζεο.  Καηά ηελ αληίζηνηρε εκεξνκελία ηνπ 2010, ππεξεηνύζαλ κε 

παξαρώξεζε ππεξεζηώλ εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνί ησλ νπνίσλ ν ζπλνιηθόο 

ρξόλνο απαζρόιεζεο ζε θαζήθνληα παξαρώξεζεο ππεξεζηώλ αλεξρόηαλ ζε 

52,2 άηνκα πιήξνπο απαζρόιεζεο.  Δειαδή, θαηά ην 2011, ζπγθξηηηθά κε ην 

2010, ππεξεηνύζαλ 13,6 ιηγόηεξα άηνκα πιήξνπο απαζρόιεζεο ζε 

θαζήθνληα παξαρώξεζεο ππεξεζηώλ.  Η παξαρώξεζε ππεξεζηώλ 

εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ, γηα ην έηνο 2011, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, 

θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 15 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 
 

Ανάθεζη καθηκόνηων Ειδικού Σσμβούλοσ 
 

Καηά ην ππό επηζθόπεζε έηνο, ύζηεξα από απόθαζε ηεο αξκόδηαο αξρήο, 

αλαηέζεθαλ θαζήθνληα εηδηθνύ ζπκβνύινπ ζε αξηζκό εθπαηδεπηηθώλ 

ιεηηνπξγώλ, γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ζρνιείσλ όισλ ησλ βαζκίδσλ.  

Τν ζύλνιν ησλ εηδηθώλ ζπκβνύισλ αλεξρόηαλ ζε 70,4 άηνκα πιήξνπο 

απαζρόιεζεο.  Τν αληίζηνηρν ζύλνιν γηα ην έηνο 2010 ήηαλ 78,8 άηνκα 

πιήξνπο απαζρόιεζεο.  Δειαδή, ζεκεηώζεθε κείσζε ησλ εηδηθώλ 

ζπκβνύισλ θαηά 8,4 άηνκα πιήξνπο απαζρόιεζεο.  Η αλάζεζε θαζεθόλησλ 

εηδηθνύ ζπκβνύινπ, γηα ην έηνο 2011, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα 16 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 
 

Ανάθεζη καθηκόνηων Σσνδεηικού Λειηοσργού 
 
Καηά ην 2011, ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, 

αλαηέζεθαλ θαζήθνληα ζπλδεηηθνύ ιεηηνπξγνύ ζε αξηζκό εθπαηδεπηηθώλ 

ιεηηνπξγώλ, πνπ ζπλνιηθά αλεξρόηαλ ζε 25,4 άηνκα πιήξνπο απαζρόιεζεο.  
Τν αληίζηνηρν ζύλνιν γηα ην έηνο 2010 ήηαλ 23,2 άηνκα πιήξνπο 

απαζρόιεζεο.  Δειαδή, ζεκεηώζεθε αύμεζε ησλ ζπλδεηηθώλ ιεηηνπξγώλ θαηά 

2,2 άηνκα πιήξνπο απαζρόιεζεο.  Η αλάζεζε θαζεθόλησλ ζπλδεηηθνύ 

ιεηηνπξγνύ γηα ην έηνο 2011, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα, θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 

17 ηνπ Παξαξηήκαηνο Α. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

ΑΥΤΠΗΡΕΣΗΕΙ 

Οι αυσπηρετήσεις, κανονικές και πρόωρες, επηρεάζοσν τη στελέτωση των 

στολείων. Στο σποκευάλαιο αστό παροσσιάζεται η έκταση των 

αυσπηρετήσεων κατά το σπό ανασκόπηση έτος. Σσγκεκριμένα γίνεται 

αναυορά στα παρακάτω θέματα: 

 

 Κανονικές και πρόωρες αυσπηρετήσεις 

 Παραιτήσεις 
 

 
 

Κανονικές και πρόωρες αθσπηρεηήζεις 
 
Οι κανονικέρ αθςπηπεηήζειρ, καηά ηο 2011, ανήλθαν ζε 228 και οι ππόυπερ  
ζε 134. Λεπηομέπειερ ηυν εν λόγυ αθςπηπεηήζευν θαίνονηαι ζηον πίνακα B.15. 

 

Πίνακας B.15 
 

Κανονικέρ και ππόυπερ αθςπηπεηήζειρ, καηά θέζη 

Θέση 

Είδος αυσπηρέτησης 
Σύνολο 

Ποσοστό 

% Κανονική Πρόωρη 

Εποπηικό προζωπικό     
    Πρώηος Λειηοσργός Εκπαίδεσζης 6  6 1,7 
    Επιθεωρηηής Μέζης Εκπαίδεσζης 2  2 0,6 
    Επιθεωρηηής Δημοηικής Εκπαίδεσζης 7 3 10 2,8 
Διεσθσνηής ζτολείοσ     
    Προδημοηική 2 1 3 0,8 
    Δημοηική 40 52 92 25,4 
    Μέζη (Γενική & Τετνική) 26 8 34 9,4 
Βοηθός Διεσθσνηής  A´     
    Mέζη (Γενική & Τετνική) 42 6 48 13,3 
Βοηθός Διεσθσνηής     
    Προδημοηική 1 4 5 1,4 
    Δημοηική 11 18 29 8,0 
    Μέζη (Γενική & Τετνική) 50 22 72 19,9 
Διδακηικό προζωπικό     
    Προδημοηική  3 3 0,8 
    Δημοηική 3 4 7 1,9 
    Ειδική Εκπαίδεσζη 1 1 2 0,6 
    Μέζη Γενική  29 11 40 11,0 
    Μέζη Τετνική 8 1 9 2,5 

Σύνολο 228 134 362 100 
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Από ηον πίνακα B.15 πποκύπηοςν διάθοπα ζςμπεπάζμαηα: 
 

 Οι κανονικέρ αθςπηπεηήζειρ ηος έηοςρ ήηαν 228 και αποηελούζαν ηο 62% 
ηος ζςνόλος ηυν αθςπηπεηήζευν.  Ο ανηίζηοισορ απιθμόρ για ηο 2010 
ήηαν 231 ή 79% ηος ζςνόλος ηυν αθςπηπεηήζευν. 
 

 Ταςηόσπονα με ηιρ κανονικέρ αθςπηπεηήζειρ, ςπήπξαν και 134 ππόυπερ 

(ποζοζηό 37% ηος ζςνόλος ηυν αθςπηπεηήζευν).  Αςηό ζημαίνει όηι, 
μεηαξύ ηυν εκπαιδεςηικών λειηοςπγών πος αθςπηπέηηζαν, πεπίπος  
2 ζηοςρ 5 αποθάζιζαν να αθςπηπεηήζοςν ππόυπα.  Οι ππόυπερ 

αθςπηπεηήζειρ για ηο 2010 ήηαν 63.  Σημειώθηκε δηλαδή αύξηζη ηυν 

ππόυπυν αθςπηπεηήζευν καηά 113%, η οποία πποθανώρ οθειλόηαν 

ζηιρ θήμερ για θοπολόγηζη ηος θιλοδυπήμαηορ αθςπηπέηηζηρ, λόγυ ηηρ 

οικονομικήρ κπίζηρ. 
 

 Η μεγάλη πλειοτηθία ηυν εκπαιδεςηικών λειηοςπγών (ποζοζηό 83%) 
αθςπηπέηηζαν από κάποια θέζη πποαγυγήρ.  Μόνο 61 εκπαιδεςηικοί 

λειηοςπγοί (ποζοζηό 17% ηος ζςνόλος ηυν αθςπηπεηήζευν) 
αθςπηπέηηζαν υρ απλοί εκπαιδεςηικοί.   

 
Παραιηήζεις 

 
Αίηημα για ππόυπη αθςπηπέηηζη μποπεί να ςποβληθεί μεηά ηη ζςμπλήπυζη ηος 

45ος έηοςρ ηηρ ηλικίαρ και εθόζον ο εκπαιδεςηικόρ λειηοςπγόρ έσει ζςμπληπώζει 

πένηε και πλέον σπόνια ςπηπεζίαρ.  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  
6 παπαιηήζειρ (1 ζηη μέζη εκπαίδεςζη και 5 ζηη δημοηική εκπαίδεςζη), 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 ανηικριζηούν μέζα από ηα 

παρακάηω σποκεθάλαια: 
 

 Πειθαρτική Δικαιοδοζία 
 Προζθσγές και Αναθεωρηηικές Εθέζεις 
 Παράπονα ζηην Επίηροπο Διοικήζεως 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 
 

 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΙΑ 

 
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 

 

 
 

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

(άξζξν 74) παξέρεη ζηελ Επηηξνπή δηαθξηηηθή εμνπζία, αλ ην δεκόζην 

ζπκθέξνλ ην απαηηεί, λα ζέηεη ζε δηαζεζηκόηεηα εθπαηδεπηηθό ιεηηνπξγό ζηηο 

εμήο πεξηπηώζεηο: (i) εάλ έρεη δηαηαρζεί έξεπλα ελαληίνλ ηνπ γηα πεηζαξρηθό 

αδίθεκα, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 70(β) θαη (ii) εάλ έρεη αξρίζεη ελαληίνλ ηνπ 

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 ηνλ εθπαηδεπηηθό ιεηηνπξγό ζε δηαζεζηκόηεηα, κέρξη ηελ ηειηθή 
ζπκπιήξσζε ηεο ελαληίνλ ηνπ ππόζεζεο. 
 
Επίζεο, ην άξζξν 56 ησλ πην πάλσ λόκσλ πξνλνεί όηη, κόιηο εθπαηδεπηηθόο 

ιεηηνπξγόο θεξπρζεί ζε πηώρεπζε ή εθδνζεί ελαληίνλ ηνπ δηάηαγκα 

παξαιαβήο ή επηηεπρζεί ζπκβηβαζκόο κε ηνπο πηζησηέο ηνπ, ε Επηηξνπή ζέηεη 

ηνλ εθπαηδεπηηθό απηό ζε δηαζεζηκόηεηα θαη δελ ηνλ απνθαζηζηά ζηε ζέζε ηνπ 

εθηόο αλ θξίλεη, κε βάζε ηελ ελώπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ δηαδηθαζία ή ύζηεξα 

από εμέηαζε ησλ γεγνλόησλ θαη αθνύ αθνύζεη ηνλ εθπαηδεπηηθό, όηη νη 

νηθνλνκηθέο ηνπ δπζρέξεηεο πξνθιήζεθαλ από αλαπόθεπθηε αηπρία θαη δελ 

νθείινληαλ ζε ζπαηάιε ή αζύγγλσζηε απξνλνεζία ή όηη ζπληξέρνπλ 

ειαθξπληηθά γη’ απηόλ.  
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011 ε αξκόδηα αξρή ππέβαιε ζηελ Επηηξνπή εηζήγεζε 

λα ηεζεί ζε δηαζεζηκόηεηα έλαο εθπαηδεπηηθόο ιεηηνπξγόο κε βάζε ην άξζξν 74 
ησλ πην πάλσ λόκσλ.   
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Η Επηηξνπή έζεζε ζε δηαζεζηκόηεηα έλαλ εθπαηδεπηηθό ιεηηνπξγό Μέζεο 

Εθπαίδεπζεο κε βάζε ην άξζξν 56 ησλ πην πάλσ λόκσλ, επεηδή είρε εθδνζεί 

ελαληίνλ ηνπ δηάηαγκα παξαιαβήο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ.  Ύζηεξα από εμέηαζε 

ησλ γεγνλόησλ κε βάζε ηα νπνία είρε εθδνζεί ην δηάηαγκα παξαιαβήο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ θαη αθνύ άθνπζε ηνλ εθπαηδεπηηθό, ε Επηηξνπή έθξηλε όηη νη 

νηθνλνκηθέο ηνπ δπζρέξεηεο πξνθιήζεθαλ από αλαπόθεπθηή αηπρία θαη δελ 

νθείινληαλ ζε ζπαηάιε ή αζύγγλσζηε απξνλνεζία.  Ωο εθ ηνύηνπ, ηνλ 

απνθαηέζηεζε ζηε ζέζε ηνπ. 
 

Εκδίκαζη πειθαρχικών υποθέζεων και επιβολή ποινών 
 

Σύκθσλα κε ηνλ Πεηζαξρηθό Κώδηθα ησλ πεξί Δεκόζηαο Εθπαηδεπηηθήο 

Υπεξεζίαο Νόκσλ ηνπ 1969 έσο 2011 (άξζξα 63-75), νη εθπαηδεπηηθνί 

ιεηηνπξγνί ππόθεηληαη ζε πεηζαξρηθή δίσμε: 
 

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

αηζρξόηεηα· 
(ii) εάλ 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. Εάλ θαηαγγειζεί ζηελ αξκόδηα αξρή (Υπνπξγό Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ) 

ή ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηεο όηη εθπαηδεπηηθόο ιεηηνπξγόο πηζαλόλ λα 

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

έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ιεηηνπξγνύο, γηα λα δηεμαγάγνπλ ζρεηηθή έξεπλα.  

Ο εξεπλώλ ιεηηνπξγόο, αθνύ νινθιεξώζεη 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 

πόζνλ κπνξεί λα δηαηππσζεί πεηζαξρηθή θαηεγνξία ελαληίνλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ιεηηνπξγνύ, ζε πεξίπησζε δε θαηαθαηηθήο γλσκνδόηεζεο, 

δηαηππώλεη ηελ πεηζαξρηθή θαηεγνξία, ηελ νπνία θαη απνζηέιιεη ζηελ 

αξκόδηα αξρή. 
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3. Η αξκόδηα αξρή δηαβηβάδεη ζηελ Επηηξνπή Εθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο ηε 

δηαηππσζείζα θαηεγνξία, καδί κε όια ηα έγγξαθα πνπ είραλ ππνβιεζεί 

ζην Γεληθό Εηζαγγειέα. 
 
4. Η Επηηξνπή, κόιηο πάξεη ηελ πεηζαξρηθή θαηεγνξία, πξνρσξεί ζηελ 

πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ελαληίνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ιεηηνπξγνύ.   
 
5. Εάλ, από ηελ αθξόαζε ελώπηνλ ηεο Επηηξνπήο, απνδεηρζεί ε ελαληίνλ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ιεηηνπξγνύ δηαηππσζείζα θαηεγνξία, ε Επηηξνπή 

επηβάιιεη ζ’ απηόλ ηελ ππό ηηο πεξηζηάζεηο αξκόδνπζα πεηζαξρηθή 

πνηλή.  Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο, πνπ πξνλννύληαη ζηνλ Πεηζαξρηθό 

Κώδηθα, 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 πνπ 
θαηαδηθάζηεθε από δηθαζηήξην γηα αδίθεκα, ην νπνίν ελέρεη έιιεηςε 
ηηκηόηεηαο ή εζηθή αηζρξόηεηα.  Τν θαηά πόζνλ ην αδίθεκα, γηα ην νπνίν 

θαηαδηθάζηεθε ν εθπαηδεπηηθόο ιεηηνπξγόο, ελέρεη έιιεηςε ηηκηόηεηαο ή 

εζηθή αηζρξόηεηα θξίλεηαη από ην Γεληθό Εηζαγγειέα ηεο Δεκνθξαηίαο. Σε 

πεξίπησζε θαηαθαηηθήο γλσκνδόηεζεο ηνπ Γεληθνύ Εηζαγγειέα, ε 

Επηηξνπή, ρσξίο πεξαηηέξσ έξεπλα ηεο ππόζεζεο θαη αθνύ παξάζρεη 

ζηνλ εθπαηδεπηηθό ιεηηνπξγό ηελ επθαηξία λα ππνβάιεη νπνηεζδήπνηε 

παξαζηάζεηο επηζπκεί, επηβάιιεη ζ’ απηόλ ηελ πεηζαξρηθή πνηλή πνπ 

δηθαηνινγείηαη ππό ηηο πεξηζηάζεηο.  
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, παξαπέκθζεθαλ ζηελ Επηηξνπή γηα εθδίθαζε  
δύν πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο ελαληίνλ εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ θαη 
αθνξνύζαλ εθπαηδεπηηθνύο ηεο Μέζεο Γεληθήο Εθπαίδεπζεο.  Η κία ππόζεζε 

δελ εθδηθάζηεθε γηαηί ε Αξκόδηα Αξρή απέζπξε ηηο πεηζαξρηθέο θαηεγνξίεο 

ελαληίνλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. Καηά ην ίδην έηνο, νινθιεξώζεθε, επίζεο, ε 

εθδίθαζε ηξηώλ πεηζαξρηθώλ ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνύζαλ ελώπηνλ ηεο 

Επηηξνπήο από ην πξνεγνύκελν έηνο. 
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Οη θαηεγνξίεο γηα ηηο ηξεηο πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο, πνπ ε εθδίθαζή ηνπο 

νινθιεξώζεθε εληόο ηνπ 2011, αθνξνύζαλ: 
 
(i) Ελέξγεηα ή παξάιεηςε ή ζπκπεξηθνξά θαηά ηξόπν πνπ δπλαηόλ λα 

δπζθεκήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία γεληθά ή ηε ζέζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ εηδηθά. 
   
(ii) Σπκπεξηθνξά θαη/ή ελέξγεηα πνπ ηζνδπλακεί κε παξάβαζε ησλ 

θαζεθόλησλ θαη/ή ππνρξεώζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 
 
(iii) Σπκκεηνρή ζηε δηνίθεζε εηαηξείαο ηδησηηθήο θύζεσο θαη θαηνρή κεηνρώλ 

εηαηξείαο ηδησηηθήο θύζεσο. 
 
Όινη νη δησρζέληεο ζηηο εθδηθαζζείζεο πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο βξέζεθαλ έλνρνη 

ζηηο θαηεγνξίεο πνπ ηνπο απαγγέιζεθαλ θαη ηνπο επηβιήζεθαλ πεηζαξρηθέο 

πνηλέο σο αθνινύζσο:  Σε δύν επηβιήζεθε ε πνηλή ηεο απζηεξήο επίπιεμεο 

θαη ζε έλα ε πνηλή ηεο απζηεξήο επίπιεμεο θαη αλαβνιή εηήζηαο 

πξνζαύμεζεο. 
 



 
ΠΡΟΥΤΓΕ  ΚΑΙ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΚΕ  ΕΥΕΕΙ 

 

Οη απνθάζεηο ηεο Επηηξνπήο ειέγρνληαη από ην Αλώηαην Δηθαζηήξην 

κέζσ πξνζθπγώλ 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 

εμεηάδεηαη ην ζέκα ησλ πξνζθπγώλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Αλσηάηνπ Δηθαζηεξίνπ, πνπ αθνξνύλ ηελ Επηηξνπή, σο αθνινύζσο: 

 

 Έκταση των προσυσγών 

 Θεματική των προσυσγών 

 Νομολογία ποσ προκύπτει από τις απουάσεις  

τοσ Ανωτάτοσ Δικαστηρίοσ 

 

 
 

Έκταση των πποσυςγών 
 
Καηά ην έηνο 2011, θαηαρσξήζεθαλ ζην Αλψηαην Γηθαζηήξην ζπλνιηθά  
49 πξνζθπγέο ελαληίνλ δηαθφξσλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο 

Υπεξεζίαο.  Δίλαη ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηεί πψο ζπγθξίλνληαη πνζνηηθά νη 

πξνζθπγέο απηέο κε εθείλεο πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ.  Τν γξάθεκα Γ.1 πην 

θάησ είλαη δηαθσηηζηηθφ ζην ζέκα απηφ.  Παξνπζηάδεη ηηο πξνζθπγέο πνπ 

θαηαρσξήζεθαλ ελαληίνλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο, θαηά ηελ πεξίνδν  
2004-2011. 
 

 
Γπάυημα Γ.1:  Ζ έθηαζε ησλ πξνζθπγψλ θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2011 
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Απφ ην γξάθεκα Γ.1 πξνθχπηεη φηη ην 2011 ν αξηζκφο ησλ πξνζθπγψλ πνπ 

θαηαρσξήζεθαλ ελαληίνλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο κεηψζεθε ζε ζχγθξηζε 

κε ην 2010 (κείσζε 8%). 
 
Τν 2011 νινθιεξψζεθε ε εθδίθαζε απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην  
40 πξνζθπγψλ, απφ ηηο νπνίεο 15 απνξξίθζεθαλ, 6 πέηπραλ θαη  
19 απνζχξζεθαλ θαη απνξξίθζεθαλ.  Δπίζεο, νινθιεξψζεθε ε εθδίθαζε 5 
εθέζεσλ, απφ ηηο νπνίεο 4 είραλ θαηαρσξεζεί απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη κία 

απφ ηελ Δπηηξνπή.  Απφ ηηο εθέζεηο πνπ θαηαρσξήζεθαλ απφ 

εθπαηδεπηηθνχο, νη ηξεηο εθέζεηο απνξξίθζεθαλ θαη ε κία απνζχξζεθε θαη 

απνξξίθζεθε, ελψ ε έθεζε πνπ θαηαρσξήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή πέηπρε. 
 

Θεματική των πποσυςγών 
 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε ζεκαηηθή αλάιπζε ησλ πξνζθπγψλ.  

Απηφ γίλεηαη ζηνλ πίλαθα Γ.1, πην θάησ, ζπγθξηηηθά γηα ηα έηε 2010 θαη 2011. 
 

Πίνακαρ Γ.1 
Θεκαηηθή ησλ πξνζθπγψλ γηα ηα έηε 2010-2011 

 

Τ ο μ έ α ς 

Έ τ ο ς 

2010 2011 

Αρ. % Αρ. % 

Πξναγσγέο 17 32 21 43 
Πίλαθεο δηνξηζηέσλ 10 18 20 41 
Αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο 8 16 1 2 
Γηνξηζκνί 11 20 4 8 
Γηαζεζηκφηεηα 1 2 --- --- 
Αλαπξνζαξκνγή κηζζνχ 3 6 --- --- 
Καηάηαμε ζε κηζζνδνηηθέο θιίκαθεο --- --- 1 2 
Πεηζαξρηθέο πνηλέο 2 4 1 2 
Πξφγξακκα Πξνυπεξεζηαθήο 

Καηάξηηζεο 
1 2 1 2 

Σύνολο 53 100 49 100 

 
Απφ ηνλ πίλαθα Γ.1, πξνθχπηεη φηη νη πεξηζζφηεξεο πξνζθπγέο πνπ 

θαηαρσξήζεθαλ θαηά ην 2011 ελαληίνλ απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο 

αθνξνχζαλ ηηο πξναγσγέο θαη ηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ.  
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Επανεξετάσειρ απουάσεων τηρ Επιτποπήρ 

 
Ζ Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζε επαλεμέηαζε ησλ απνθάζεψλ ηεο πνπ αθπξψλνληαη 

απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην, κεηά απφ πξνζθπγή θαη/ή αλαζεσξεηηθή έθεζε. 
 
Ζ επαλεμέηαζε γίλεηαη κε βάζε ην λνκηθφ θαη πξαγκαηηθφ θαζεζηψο ηνπ 

νπζηψδνπο ρξφλνπ, δειαδή ηνπ ρξφλνπ πνπ ιήθζεθε ε αξρηθή απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο. 
 
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2011, ε Δπηηξνπή επαλεμέηαζε ηξεηο απνθάζεηο ηεο, νη 

νπνίεο αθπξψζεθαλ απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην, κεηά απφ πξνζθπγέο.  Οη 

δχν επαλεμεηαζζείζεο απνθάζεηο αθνξνχζαλ πξναγσγέο θαη ε κία πίλαθεο 

δηνξηζηέσλ.  Γηα δχν άιιεο αθπξσηηθέο απνθάζεηο, θαηαρσξήζεθαλ Δθέζεηο 

απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ε κία νινθιεξψζεθε θαη πέηπρε.  
 

Νομολογία πος πποκύπτει από τιρ απουάσειρ τος 
Ανωτάτος Δικαστηπίος 

 
Απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ θαηά ηα έηε 2002-2011, 
πξνθχπηεη ε παξαθάησ λνκνινγία, ε νπνία έρεη δηαρσξηζηεί ζε επηκέξνπο 

ζέκαηα: 
 
ΠΙΝΑΚΕ ΔΙΟΡΙΣΕΩΝ 
 
1. 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). 
 
2. 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). 
 
3. 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 



66                Δηήζηα Έθζεζε 2011 

 

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). 
 
4. Ζ Δπηηξνπή νξζά είρε θαζνξίζεη ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηεο αηηήηξηαο 

ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ ηεο λενπξνθεξπρζείζαο εηδηθφηεηαο Δηδηθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ (Λνγνζεξαπείαο).  Ωο πξψηνη ζηνλ πίλαθα 

ηνπνζεηήζεθαλ φζνη ππέβαιαλ αίηεζε κέζα ζηελ πξνζεζκία ησλ 15 

εκεξψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ν πίλαθαο ζπκπιεξψζεθε ηνλ επφκελν 

Φεβξνπάξην, κε φζνπο ππέβαιαλ αίηεζε κεηά ην πέξαο ησλ 15 εκεξψλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 28(Β)(7) ησλ πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο 

Υπεξεζίαο Νφκσλ (Α.Δ. 108Α/2011). 

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. Ο πίλαθαο δηνξηζηέσλ δελ δεκηνπξγεί «θεθηεκέλα δηθαηψκαηα», αθνχ 

ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε, ππνθείκελε βεβαίσο πάληνηε ζε έιεγρν 

λνκηκφηεηαο (Πξ. 1438/2009). 

7. 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). 
 
8. Ζ απφξξηςε εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο ελζηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη 

ζρεηηθά κε ηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ζπληζηά δηνηθεηηθή πξάμε, πνπ 

κπνξεί λα πξνζβιεζεί απηνηειψο, κέζα ζην πιαίζην ηεο πξνζεζκίαο 

ησλ 75 εκεξψλ (Πξ.961/2004). 
 

9. Ζ Δπηηξνπή πξνέβε ζε φια ηα αλαγθαία θαη δένληα κέηξα, κε ηε 

δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα θαη ηελ αλαθνίλσζε ζηνλ Τχπν 
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θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο, γηα λα θέξεη εηο γλψζηλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αηηεηή, φηη νη πξνεγνχκελνη πίλαθεο 

δηνξηζηέσλ Γαζθάισλ Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο έπαπζαλ λα ηζρχνπλ θαη φηη 

νπνηνζδήπνηε ελδηαθεξφηαλ λα εγγξαθεί ζηνπο λένπο πίλαθεο 

δηνξηζηέσλ Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ ζα έπξεπε λα ππνβάιεη αίηεζε κέζα 

ζηελ θαζνξηδφκελε πξνζεζκία.  Ο αηηεηήο δελ ην έπξαμε θαη επνκέλσο 

δελ είρε έλλνκν ζπκθέξνλ λα θαηαρσξήζεη θαη λα πξνσζήζεη ηελ 

παξνχζα πξνζθπγή.  Πεξαηηέξσ, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην δελ 

ζπκθψλεζε κε ηελ ζέζε ηνπ αηηεηή φηη κε ηελ επίδηθε πξάμε έγηλε 

δηαγξαθή ηνπ απφ ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα δηνξηζηέσλ θαη επνκέλσο 

φηη ζα έπξεπε λα ηνπ είρε δνζεί ην δηθαίσκα ηεο αθξφαζεο 

πξνεγνπκέλσο.  Τν ηη έγηλε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ήηαλ δηαγξαθή ησλ 

φζσλ πεξηιακβάλνληαλ ζηνπο πξνεγνχκελνπο πίλαθεο, αιιά αθχξσζε 

ησλ πξνεγνχκελσλ πηλάθσλ, φρη απζαίξεηα θαη γηα θαιφ ιφγν, θαη 

δεκηνπξγία λέσλ πηλάθσλ δηνξηζηέσλ, κεηά απφ εχινγε θαη επαξθή 

γλσζηνπνίεζε θαη δεκνζίεπζε (Πξ. 1683/2008). 

10. Ζ Δπηηξνπή, γηα λα ζπκκνξθσζεί κε απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ ζε πξνζθπγέο απνθνίησλ ησλ ΤΔΗ Διιάδαο ζηε 

Λνγνζεξαπεία πνπ αθνξνχζαλ ηε κε ζπκπεξίιεςε ηνπο ζηνπο πίλαθεο 

δηνξηζηέσλ, πέξαλ ηνπ φηη πεξηέιαβε ηνπο ελ ιφγσ απνθνίηνπο ζηνλ 

πίλαθα δηνξηζηέσλ Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ (Λνγνζεξαπείαο), επεηδή 

είραλ θαηαρσξεζεί πξνζθπγέο θαη απφ απνθνίηνπο ησλ ΤΔΗ ζηε 

Φπζηνζεξαπεία θαη ζηελ Δξγνζεξαπεία, αλαζεψξεζε θαη ηνπο πίλαθεο 

δηνξηζηέσλ ζηηο εηδηθφηεηεο εθείλεο.  Ζ Δπηηξνπή, αλαζεσξψληαο φρη 

κφλν ηνλ πίλαθα ηεο Λνγνζεξαπείαο αιιά θαη ηνπο πίλαθεο ηεο 

Φπζηνζεξαπείαο θαη ηεο Δξγνζεξαπείαο, ελήξγεζε πξνο απνθαηάζηαζε 

ηεο νξζφηεηαο ησλ πηλάθσλ πνπ, φπσο θαηέδεημε ε αθπξσηηθή 

απφθαζε, είραλ θαηαξηηζζεί ππφ ηελ πιάλε φηη νη απφθνηηνη ησλ ΤΔΗ δελ 

εδηθαηνχλην λα πεξηιεθζνχλ ζε απηνχο.  Τνχην δελ ήηαλ απφξξνηα ηνπ 

δεδηθαζκέλνπ ηεο αθπξσηηθήο απφθαζεο, ψζηε λα εηίζεην ζέκα έθηαζεο 

ηνπ, αιιά γεληθήο πξνζαξκνγήο ηεο Δπηηξνπήο κε ηελ νξζή πιένλ 

εξκελεία ηνπ εληαίνπ γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο Σρεδίνπ Υπεξεζίαο (Πξ. 

1438/2009).   

11. Ζ Δπηηξνπή, πξνρσξψληαο ζηνλ θαηαξηηζκφ λένπ πίλαθα δηνξηζηέσλ κε 

βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ λένπ Σρεδίνπ Υπεξεζίαο, δελ ηεινχζε ππφ πιάλε 

εθιακβάλνληαο φηη νη πξνεγνχκελνη πίλαθεο είραλ θαηαξγεζεί, αθνχ κε 

ηελ αιιαγή ηνπ Σρεδίνπ Υπεξεζίαο είρε δεκηνπξγεζεί έλα λέν θαζεζηψο 

θαη νη πίλαθεο δηνξηζηέσλ έπξεπε λα ζπλάδνπλ κε απηφ (Πξ. 1796/2008). 

12. Ζ αηηήηξηα είρε έλλνκν ζπκθέξνλ λα πξνζβάιεη ηελ απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία είρε απνξξηθζεί ε αξρηθή ηεο αίηεζε γηα 

εγγξαθή ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ Καζεγεηψλ Ηηαιηθψλ θαη απηφ δελ 

επεξεαδφηαλ απφ ην γεγνλφο φηη κεηαγελέζηεξε αίηεζή ηεο, κε βάζε λέα 

πξνζφληα πνπ είρε απνθηήζεη ελ ησ κεηαμχ, είρε γίλεη δεθηή.  Τνχην γηαηί 
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ήηαλ πξφδειν φηη κε ηελ επίδηθε απφθαζε ε ππεξεζηαθή θαηάζηαζε θαη 

νη πξννπηηθέο αλέιημεο ηεο αηηήηξηαο είραλ επεξεαζηεί δπζκελψο.  

Απνδνρή ηνπ αηηήκαηνο ηεο αηηήηξηαο αλαπφθεπθηα ζα νδεγνχζε ζε 

δηαθνξνπνίεζε, πξνο φθεινο ηεο, ηεο ζεηξά θαηάηαμεο ηεο ζηνλ πίλαθα 

δηνξηζηέσλ θαζεγεηψλ Ηηαιηθψλ, έηζη ψζηε λα πξνεγείηαη φισλ εθείλσλ 

πνπ ππέβαιαλ κεηαγελέζηεξα ηεο ίδηαο αίηεζε γηα δηνξηζκφ, κε φζα 

νθέιε είηε νηθνλνκηθά είηε ππεξεζηαθά, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

αξραηφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, ε ελ ιφγσ δηαθνξνπνίεζε ζα 

ζπλεπαγφηαλ.  Όζνλ αθνξνχζε φκσο ηελ επηδίσμε ηεο αηηήηξηαο, γηα 

αθχξσζε απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο λα 

κελ απνδεθηεί φηη ην πηζηνπνηεηηθφ ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ηνπ ηίηινπ 

ηεο, πνπ είρε εμαζθαιίζεη απφ ην ΚΥΣΑΤΣ, πιεξνχζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

νηθείνπ Σρεδίνπ Υπεξεζίαο γηα ζθνπνχο ζπκπεξίιεςήο ηεο ζηνλ νηθείν 

πίλαθα δηνξηζηέσλ, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη απηφ ήηαλ 

αλεπίηξεπην αθνχ ζα ηζνδπλακνχζε κε πξσηνγελή θξίζε επί δεηήκαηνο 

ην νπνίν εκπίπηεη απνθιεηζηηθά ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ 

νξγάλνπ (Πξ. 898/2008). 

13. Ζ Δπηηξνπή, εγθξίλνληαο ηελ αίηεζε ηεο αηηήηξηαο γηα εγγξαθή ζηνλ 

πίλαθα δηνξηζηέσλ Καζεγεηψλ Πιεξνθνξηθήο, θαηφπηλ πξνζθφκηζεο 

απφ απηήλ πηζηνπνηεηηθνχ αλαγλψξηζεο ηνπ πηπρίνπ ηεο σο ηζφηηκνπ θαη 

αληίζηνηρνπ πξνο πηπρίν παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ ζηνλ ελ ιφγσ 

θιάδν απφ ην ΚΥΣΑΤΣ (ρσξίο ηελ παξαθνινχζεζε νπνησλδήπνηε 

επηπιένλ καζεκάησλ πνπ λα είραλ θαζνξηζηεί απφ ην ΚΥΣΑΤΣ), έπξεπε, 

γηα ζθνπνχο θαζνξηζκνχ ηεο ζεηξάο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ζηνλ ελ ιφγσ 

πίλαθα δηνξηζηέσλ, λα ιάβεη ππφςε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο ηεο ζηελ Δπηηξνπή θαη φρη ηελ εκεξνκελία αλαγλψξηζεο ηνπ 

πηπρίνπ ηεο απφ ην ΚΥΣΑΤΣ (Πξ. 1202/2009). 

14. 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). 
 
15. 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). 
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16. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ην πηπρίν ηεο εθεζείνπζαο ζεσξήζεθε φηη δελ 

ήηαλ ζηελ θαηάιιειε εηδηθφηεηα ήηαλ απξνζδηφξηζηνο θαη δελ ήηαλ έξγν 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ ε πξσηνγελήο αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ πνπ ππήξρε, γηα 

λα δηακνξθψζεη, κε δηθέο ηνπ ζθέςεηο, θξίζε επί ηνπ ζέκαηνο.  Ζ 

πξνζβιεζείζα απφθαζε, πεξηνξηζζείζα ζηελ απιή επαλάιεςε ησλ 

πξνλνηψλ ηνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο, δελ πεξηιάκβαλε αηηηνιφγεζε πνπ λα 

θαζηζηνχζε εθηθηφ ην δηθαζηηθφ έιεγρν (Α.Δ. 2/2006). 
 

17. 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). 
 
18. Ζ απαίηεζε ηνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο γηα θαηνρή παλεπηζηεκηαθνχ 

δηπιψκαηνο ή ηίηινπ ή ηζφηηκνπ πξνζφληνο ζηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα 

αθνξνχζε ηελ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ πξνο παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν θαη ηελ 

αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ κε ηε ζρεηηθή εηδηθφηεηα.  Ο λνκνζέηεο δελ 

πξνλννχζε γηα «παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηιν ή ηζφηηκν θαη 

αληίζηνηρν πξνζφλ», φπσο ζα κπνξνχζε θαη ζα έπξεπε λα πξνλνήζεη 

εαλ έηζη ήζειε.  Ζ αλαθνξά «ζηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα» δελ ήηαλ 

αλαθνξά ζε αληηζηνηρία ηνπ ηζφηηκνπ πηπρίνπ πξνο παλεπηζηεκηαθφ αιιά 

αλαθνξά, φπσο νη ιέμεηο ζεκαίλνπλ, ζηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα.  

Σπληζηνχζε ινηπφλ ζεκειηαθή παξεξκελεία ε αληίιεςε φηη ε αλαθνξά 

«ζηελ αληίζηνηρε εηδηθφηεηα» εηζήγαγε ζηνηρεία «αληηζηνηρίαο» πηπρίνπ 
(Πξ. 1745/2008 – 1758/2008). 

 
19. Ζ Δπηηξνπή φθεηιε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 44(4) ηνπ πεξί Γεληθψλ Αξρψλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Νφκνπ, θαη ππφ ην θσο έλζηαζεο ηνπ αηηεηή, λα 

πξνβεί ζε έξεπλα γηα λα εμαθξηβψζεη θαηά πφζν απηφο κπνξνχζε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν πηπρίν ηνπ λα δηδάμεη ζηελ εηδηθφηεηα ηεο 

Πιεξνθνξηθήο/Δπηζηήκεο Ζιεθηξνληθψλ Υπνινγηζηψλ, θαη’ απφθιηζε 

απφ ηελ απφθαζε γεληθήο πνιηηηθήο ηεο (Πξ.829/2005). 
 
20. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα δεηήζεη απφ ηνλ αηηεηή λα πξνζθνκίζεη 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ κεηαπηπρηαθφ ηνπ ηίηιν M.A. 
Design Studies, νχησο ψζηε απηή λα απνθαζίζεη θαηά πφζνλ ν ηίηινο 

απηφο ήηαλ ζπλαθήο κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ Γξαθηθψλ Τερλψλ, γηα ηελ 
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νπνία ν αηηεηήο είρε ππνβάιεη αίηεζε, ήηαλ εχινγα επηηξεπηή θαη 

επαξθψο αηηηνινγεκέλε.  Όπσο είλαη επαλεηιεκκέλα λνκνινγεκέλν, ε 

εξκελεία ησλ ζρεδίσλ ππεξεζίαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο 

Δπηηξνπήο, λννπκέλνπ φηη απηή δηεμάγεη ηε δένπζα έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ θαη αζθεί ηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα 

εληφο ησλ λφκηκσλ θαη επηηξεπηψλ πιαηζίσλ (Πξ. 1229/2006). 
 
21. Ζ επηκνλή ηεο Δπηηξνπήο ζηελ αξρηθή ηεο απφθαζε, κε ηελ νπνία δελ 

παξαρψξεζε κνλάδεο πξφζζεηνπ πξνζφληνο γηα ην «Μεηαπηπρηαθφ 

Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηε Βηνεζηθή» πνπ ε αηηήηξηα είρε απνθηήζεη, 

επεηδή έθξηλε φηη ν ηίηινο απηφο δελ ήηαλ ζρεηηθφο κε ηελ εηδηθφηεηά ηεο, 

ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ή ηελ εθπαίδεπζε, ήηαλ εχινγε, αθνχ ε αηηήηξηα 

δελ είρε πξνζθνκίζεη νπνηνδήπνηε λέν ζηνηρείν πνπ ζα απαηηνχζε ηελ 

νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ έξεπλα θαη αηηηνιφγεζε απφ ηελ Δπηηξνπή (Πξ. 

1219/2008). 

22. 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). 
 
23. Ζ δηαγξαθή ηεο αηηήηξηαο απφ ηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ Γαζθάισλ ελφςεη 

ηνπ δηνξηζκνχ ηεο ζε κφληκε ζέζε Νεπηαγσγνχ θαζίζηαην επηηαθηηθή 

θαζ’ ππαγφξεπζε ηνπ λφκνπ, θαη δελ επαθίεην ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα 

ηεο Δπηηξνπήο.  Ωο εθ ηνχηνπ, δελ ππήξρε αλάγθε φπσο δνζεί ζηελ 

αηηήηξηα δηθαίσκα αθξφαζεο.  Δλ πάζε πεξηπηψζεη, ε επθαηξία ππνβνιήο 

νπνησλδήπνηε παξαζηάζεσλ πξνο ην ζθνπφ αλαζεψξεζεο ηεο 

απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο είρε δνζεί ζηελ αηηήηξηα, κέζσ ηεο άζθεζεο 

απφ απηήλ ηνπ δηθαηψκαηνο ππνβνιήο έλζηαζεο εληφο 15 εκεξψλ.   

Πεξαηηέξσ, ε αηηήηξηα φθεηιε λα γλσξίδεη ηελ πην πάλσ λνκνζεηηθή 

πξφλνηα φηαλ απνδερφηαλ ην δηνξηζκφ ηεο ή, ελ πάζε πεξηπηψζεη, δελ 

ήηαλ επηηξεπηφ ή απνδεθηφ λα επηθαιεζηεί εθ ησλ πζηέξσλ ηελ άγλνηά 

ηεο (Πξ. 1201/2009). 

24. Ζ Δπηηξνπή, ε νπνία πξνηίζεην λα δηαγξάςεη ηελ αηηήηξηα απφ ηνπο 

πίλαθεο δηνξηζηέσλ, ιφγσ κε θαηνρήο ησλ απαηηνχκελσλ απφ ην ζρέδην 

ππεξεζίαο πξνζφλησλ, φθεηιε, κε βάζε ην άξζξν 43(1) ηνπ πεξί 

Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Νφκνπ ηνπ 1999 (Ν.158(Η)/99),  

λα παξάζρεη ζηελ αηηήηξηα ην δηθαίσκα λα αθνπζηεί (Πξ. 939/2005). 
 

25. Ο αηηεηήο πξνζέβαιιε σο εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε απηνηειψο ηε δηθή 

ηνπ ηνπνζέηεζε ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ, αιιά δελ ήηαλ δπλαηφ λα 

γίλεη απνδεθηφ φηη απηή είρε ηέηνηα απηνηέιεηα.  Ο αηηεηήο δελ είρε 

ζπγθεθξηκελνπνηήζεη αλ ππήξραλ ηξίηνη πνπ είραλ επλνεζεί έλαληη ηνπ κε 

βάζε ην άξζξν 28Β.  Αθφκε θαη αλ ππήξραλ, ζε θακηά πεξίπησζε δελ 
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ζα ήηαλ δπλαηφ απηνί λα επεξεαζηνχλ ρσξίο λα είλαη ε δηθή ηνπο ζεηξά 

αληηθείκελν ηεο πξνζθπγήο θαη ρσξίο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αθνπζηνχλ (Α.Δ.18/2011). 

26. Παξάλνκεο δηνηθεηηθέο πξάμεηο κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ κέζα ζε εχινγν 

ρξφλν, κπνξνχλ φκσο λα αλαθιεζνχλ νπνηεδήπνηε, εθφζνλ ην 

επηβάιιεη ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη φπνπ ε αλαθαινχκελε πξάμε 

ζηεξίρηεθε ζε δφιηα ή απαηειή ελέξγεηα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  Ζ 

αλάθιεζε ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία ελέγξαςε άηνκν 

ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ ην νπνίν δελ ήηαλ πξνζνληνχρν, επηβάιιεην 

απφ ην δεκφζην ζπκθέξνλ, αθνχ ε ελ ιφγσ απφθαζε ζα επέηξεπε ζε 

άηνκα πνπ δελ ήηαλ πξνζνληνχρα λα δηδάζθνπλ (Πξ.313/2004, 

801/2004, 802/2004, 803/2004, 804/2004, 807/2004 θαη 808/2004). 
 

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

Νφκσλ, ε Δπηηξνπή δελ πξνβαίλεη ζε νξηζηηθή πξνζθνξά δηνξηζκνχ, 

εάλ δελ πξνζθνκηζηεί πηζηνπνηεηηθφ επηηπρνχο 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). 
 
28. Τα κεηαπηπρηαθά πξνζφληα ηνπ εθεζείνληα, ζχκθσλα θαη κε λνκηθή 

γλσκάηεπζε, δελ κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ππνθαηάζηαην ηνπ 

πξψηνπ πηπρίνπ πνπ ην Σρέδην Υπεξεζίαο απαηηνχζε σο απαξαίηεην 

πξνζφλ (Α.Δ. 9/2009). 

 
ΔΙΟΡΙΜΟΙ 
 

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

Δπαγγεικαηηθήο Απνθαηάζηαζεο ησλ Παζφλησλ θαη ησλ Τέθλσλ ησλ 

Δγθισβηζκέλσλ Νφκσλ, είλαη αληηζπληαγκαηηθέο. 
 

30. 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). 
 
31. 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 
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ζε φζνπο είραλ παξαθνινπζήζεη εηδηθή ηαρχξξπζκε ζεηξά καζεκάησλ 

ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Α.Δ.3249). 
 

32. 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). 
 
33. Ζ αλαθνίλσζε κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο, φηη ε Δπηηξνπή ζα δερφηαλ 

αηηήζεηο γηα δηνξηζκφ ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζηνλ 

πίλαθα δηνξηζηέσλ, ήηαλ κφλν κηα πξνπαξαζθεπαζηηθή πξάμε, ε νπνία 

ήηαλ ε απαξρή κηαο δηαδηθαζίαο ε νπνία ζα απέιεγε ζε δηνξηζκφ, ν 

νπνίνο δηνξηζκφο ήηαλ θαη ν κφλνο πνπ ζα ήηαλ πξνζβιεηένο σο 

παξάγσγνο έλλνκσλ απνηειεζκάησλ.  Σηελ νπζία ε πξνζβαιιφκελε 

πξάμε δελ ήηαλ ηίπνηε άιιν απφ πξάμε πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα, 

εθφζνλ απιψο θαινχζε ηνπο έρνληαο ζεηξά θαηάηαμεο ζηνλ πίλαθα 

δηνξηζηέσλ λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζε ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ 

ελδηαθέξνληαη.  Πεξαηηέξσ, ήηαλ δχζθνιν λα λνεζεί φηη πξνέθππηε 

αληζφηεηα ιφγσ ηεο πξφζθιεζεο πεξηζζφηεξσλ ππνςεθίσλ γηα 

ππνβνιή αίηεζεο γηα δηνξηζκφ απφ ηηο θιίκαθεο Α5-Α7, παξά απφ ηηο 

θιίκαθεο Α8-Α10, φηαλ εθ πξννηκίνπ ήηαλ δηαθνξεηηθέο νη θιίκαθεο ησλ 

αληίζηνηρσλ ππνςεθίσλ, έζησ θαη αλ αθνξνχζαλ ηελ ίδηα ζεκαηνινγία 

απφ πιεπξάο επαγγέικαηνο (Ξελνδνρεηαθά-Μαγεηξηθή) (Πξ. 1070/2009). 
 

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

δηνξηζκφ, ζε ζέζε θαζεγεηή Φπζηθήο Αγσγήο, νκάδαο θαζεγεηψλ πνπ 

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 
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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). 
 
35. 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, 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). 
 
36. Ο θαζνξηζκφο αξηζκνχ ζέζεσλ γηα δηνξηζκφ ζε ζπγθεθξηκέλε εηδηθφηεηα 

θαη θιίκαθα δελ ειέγρεηαη απφ ην αλαζεσξεηηθφ δηθαζηήξην σο δηνηθεηηθή 

πξάμε.  Απνηειεί πνιηηηθή ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ πνπ 

έρεη θαη ηελ επζχλε θαζνξηζκνχ ησλ αλαγθψλ ζηελ εθπαίδεπζε.  Αθφκε 

θαη νηθνλνκηθνί λα είλαη νη ιφγνη ηεο δηαθνξνπνίεζεο, δελ απνηειεί 

δήηεκα πνπ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην κπνξεί λα εμεηάζεη (Πξ. 1586/2010). 
 
 
ΠΡΟΑΓΩΓΕ 
 
37. Ζ πξφλνηα ηνπ άξζξνπ 35Β(11) ησλ πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο 

Υπεξεζίαο Νφκσλ είλαη ζαθήο.  Δπηηξέπεη ηελ πιήξσζε ζέζεο ρσξίο 

δεκνζίεπζε, φηαλ απηή θελνχηαη ή δεκηνπξγείηαη θαηά ηε ρξνληθή 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία πιήξσζεο 

άιιεο ζέζεο κε ηνλ ίδην ηίηιν ή θαη εηδηθφηεηα.  Σπλεπψο, ε έληαμε ηεο 

ζέζεο σο επηπξφζζεηεο ζε δηαδηθαζία πνπ βξηζθφηαλ ζε εμέιημε 

παξαβίαδε ην άξζξν 35Β(11), αθνχ ε πξφζζεηε ζέζε δελ είρε 

δεκηνπξγεζεί, νχηε θελσζεί θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

βξηζθφηαλ ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία γηα ηελ πιήξσζε ησλ άιισλ φκνησλ 

ζέζεσλ πνπ είραλ δεκνζηεπηεί (Πξ. 715/2007 θαη 1010/2007). 
 
38. 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 θαηαιφγνπ θαη φρη λα πξνβεί ε ίδηα ζε θαηαξηηζκφ-
ζπκπιήξσζε ηνπ θαηαιφγνπ ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο. 
 

39. Σπνπδέο κε αθαδεκατθφ πξφγξακκα ηξηάληα εβδνκάδσλ ζεσξνχληαη φηη 

θαιχπηνπλ ζπνπδέο ελφο ζπλήζνπο αθαδεκατθνχ έηνπο. 
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40. Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο έρεη θαζήθνλ λα δίδεη εηδηθή 

αηηηνινγία γηα ηπρφλ απφθιηζή ηεο απφ ηελ απφθαζε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο 

Δπηηξνπήο. 
 
41. 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).  
 
42. Αηηεηήο πνπ δελ είλαη πξνζνληνχρνο δελ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ γηα 

θαηαρψξεζε πξνζθπγήο. 
 
43. Αηηεηήο πνπ θαηέρεη ζέζε, ε νπνία έρεη ηελ ίδηα κηζζνινγηθή θιίκαθα κε 

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

ζέζε. 
 
44. Αηηεηήο, ν νπνίνο δελ ζα κπνξνχζε λα επσθειεζεί απφ ην άξζξν 37Α 

ησλ Πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νφκσλ, 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.395/2005). 
 
45. 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). 
 

46. 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 ηεο απηνηέιεηαο ηεο ράλεη θαη ηνλ εθηειεζηφ ηεο ραξαθηήξα 

θαη έηζη δελ είλαη πξνζβιεηή κε βάζε ην Άξζξν 146 ηνπ Σπληάγκαηνο 

(Α.Δ.3377). 
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47. Ο ηζρπξηζκφο ηνπ αηηεηή φηη ε Δπηηξνπή παξέιεηςε λα πξνβεί ζε δένπζα 

έξεπλα φζνλ αθνξά ηελ θαηνρή απφ ην ελδηαθεξφκελν κέξνο πξνζφληνο 

ηνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο αθνξνχζε πξνεγεζείζα ηνπ ιφγνπ αθχξσζεο 

ζηελ παξνχζα πξνζθπγή πιεκκέιεηα θαη δελ κπνξνχζε λα εμεηαζηεί 

ζην πιαίζην ηεο εμεηαδφκελεο πξνζθπγήο (Πξ.1103/2004).  
 
48. Ζ Δπηηξνπή, θαηά ηελ επαλεμέηαζε ηεο αθπξσζείζαο απφ ην Αλψηαην 

Γηθαζηήξην απφθαζήο ηεο, έπξαμε ην επιφγσο αλακελφκελν θαη δήηεζε 

ηε ζπλδξνκή ησλ αξκνδίσλ Διιαδηθψλ αξρψλ σο πξνο ηελ επαθξηβή 

θαηάηαμε ηνπ ηίηινπ ηνπ αηηεηή.  Σχκθσλα κε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ 

έιαβε ε Δπηηξνπή, κε αλαθνξά ζην Νφκν 2916/2001 ηεο Διιεληθήο 

Γεκνθξαηίαο, ε αλψηαηε εθπαίδεπζε απνηειείηαη απφ δχν παξάιιεινπο 

ηνκείο, ήηνη, ηνλ παλεπηζηεκηαθφ ηνκέα πνπ πεξηιακβάλεη ηα 

παλεπηζηήκηα, ηα πνιπηερλεία θαη ηελ Αλψηαηε Σρνιή Καιψλ Τερλψλ θαη 

ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα πνπ πεξηιακβάλεη ηα ΤΔΗ.  Τα ηδξχκαηα ησλ δχν 

απηψλ ηνκέσλ, ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά «..... κε δηαθξηηέο 

θπζηνγλσκίεο θαη κε ξφινπο, ζθνπφ θαη απνζηνιή πνπ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα ηνλ 

παλεπηζηεκηαθφ ηνκέα θαη γηα ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα». 
Απφ ηα πην πάλσ «θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ηα πηπρία ησλ Τερλνινγηθψλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ηα ηζφηηκα πξνο απηά δηαθξίλνληαη ζαθψο 

απφ ηα πηπρία ησλ Παλεπηζηεκίσλ». (Πξ.1419/2008). 
 
49. 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. 
 
50. 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). 
 
51. Ζ Δπηηξνπή δελ έπξεπε λα ζηεξηρζεί ζην πηζηνπνηεηηθφ επηηπρίαο ζηηο 

ηειηθέο εμεηάζεηο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ηνπ έθηνπ έηνπο ησλ Κξαηηθψλ 

Ηλζηηηνχησλ Δπηκφξθσζεο, πνπ είλαη έλα απφ ηα απνδεθηά ηεθκήξηα γηα 

πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, εθφζνλ απηφ εθδφζεθε κεηά 

ηνλ νπζηψδε ρξφλν ζπλδξνκήο πξνζφλησλ (Πξ. 1767/2009). 

52. Ζ πνιχ θαιή γλψζε κηαο γιψζζαο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο δελ ζπληζηά απηφκαηα «πνιχ θαιή γλψζε κίαο απφ ηηο 

επηθξαηέζηεξεο επξσπατθέο γιψζζεο», φπσο απαηηείηαη απφ θάπνηα 

ζρέδηα ππεξεζίαο.  Ζ Δπηηξνπή πξέπεη λα εμεηάδεη θαη λα δηαπηζηψλεη αλ 

κηα ηέηνηα γιψζζα είλαη κία απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο επξσπατθέο γιψζζεο 

(Πξ.670/2005). 
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53. Ζ δηδαζθαιία μέλεο γιψζζαο ζε δεκνηηθά ζρνιεία δελ δεκηνπξγεί 

απαξαίηεηα θαη ηεθκήξην πνιχ θαιήο γλψζεο ηεο γιψζζαο απηήο. 
 
54. 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). 
 
55. 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). 
 
56. 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). 
 
57. Ζ παξαθνινχζεζε πεξηζζφηεξσλ ζεκηλαξίσλ ζπγθξηηηθά κε άιινπο 

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

αιιά κέξνο ησλ πξνζφλησλ ηνπ. 
 
59. Ζ παξάιεηςε ηεο Δπηηξνπήο λα πξνβεί ζε δένπζα έξεπλα αλαθνξηθά κε 

ηε ζπγγξαθηθή θαη άιιε δξάζε ηνπ αηηεηή, γηα ηελ νπνία ππήξραλ 

ζηνηρεία ζηνπο θαθέινπο ηνπ αηηεηή, ζήκαηλε φηη θαηά ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή ππήξμε ελδερφκελε νπζηψδεο πιάλε πεξί ηα 

πξάγκαηα (Πξ.1227/2004, 1228/2004 θαη 1229/2004). 
 
60. Ζ Δπηηξνπή, θαηφπηλ ηεο απφθαζήο ηεο λα κελ αλακέλεη ηελ θξίζε ηνπ 

ΚΥΣΑΤΣ αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ησλ πξφζζεησλ πξνζφλησλ ησλ 

ππνςεθίσλ, ιφγσ ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα ρσξίο θαζπζηέξεζε πιήξσζε 

ησλ ζέζεσλ, έπξεπε λα πξνβεί ε ίδηα ζε έξεπλα ή εμέηαζε ησλ 

πξνζφλησλ απηψλ (Πξ.650/2002 - Α.Δ.3736). 
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61. Έλαο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο, γηα λα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ε 

απαηηνχκελε απφ έλα ζρέδην ππεξεζίαο κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε, 

πξέπεη λα έπεηαη ηνπ βαζηθνχ παλεπηζηεκηαθνχ δηπιψκαηνο.   
Ο κεηαπηπρηαθφο ηίηινο Μ.Α. ρξνληθά θαη πξαγκαηηθά αθνινπζεί ην 

βαζηθφ παλεπηζηεκηαθφ δίπισκα ή ηίηιν θαη ζπληζηά πξφζζεηε 

εθπαίδεπζε κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ παλεπηζηεκηαθνχ 

δηπιψκαηνο (Α.Δ. 42/2007), ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ αηηεηή ην M.A. είρε 

απνθηεζεί πξηλ απφ ην βαζηθφ παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν B.A. θαη ζπλεπψο 

δελ κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο ε απαηηνχκελε απφ ην ζρέδην ππεξεζίαο 

κεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε. 
 
62. Ζ Δπηηξνπή νθείιεη λα δηεξεπλά θαηά πφζνλ ηα πξφζζεηα πξνζφληα 

πνπ θαηέρεη έλαο ππνςήθηνο γηα πξναγσγή (ζε ζέζε επνπηηθνχ 

πξνζσπηθνχ), ηα νπνία δελ απαηηνχληαη απφ ην ζρέδην ππεξεζίαο, είλαη 

ζπλαθή κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, επεηδή έηζη κπνξεί λα δηακνξθσζεί 

γηα ηνλ ππνςήθην επλντθφηεξε άπνςε (Α.Δ. 12/07). 
 
63. Ζ εξκελεία ζρεδίσλ ππεξεζίαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξίζεο επί ηεο 

ζπλάθεηαο ησλ πξφζζεησλ πξνζφλησλ, είλαη αξκνδηφηεηα ηεο 

Δπηηξνπήο.  Τν ζθεπηηθφ ηεο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην 

πηπρίν Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ θαζψο θαη ην Γηδαθηνξηθφ ηνπ αηηεηή απφ 

ην Πάληεην Παλεπηζηήκην δελ ήηαλ ζπλαθή κε ηελ εθπαίδεπζε ή ηελ 

εηδηθφηεηά ηνπ ή ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, φπσο πξνλνεί ην άξζξν 

35Β(4)(β) ησλ πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νφκσλ, θαη 

ζπλεπψο δελ κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ππφςε, ήηαλ εχινγν θαη επαξθψο 

αηηηνινγεκέλν.  Δπηπξφζζεηα, ε εηζήγεζε ηνπ αηηεηή φηη ε Δπηηξνπή 

αγλφεζε ην Πηπρίν Γηεηνχο Μεηεθπαίδεπζεο ηνπ Μαξάζιεηνπ 

Γηδαζθαιείνπ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, πνπ απηφο θαηείρε, δελ ήηαλ 

νξζή, γηαηί ε Δπηηξνπή ην έιαβε ππφςε αιιά ζεψξεζε φηη ηφζν ην MA in 
Education Management ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Bath, πνπ θαηείραλ άιινη 

ππνςήθηνη, φζν θαη ην πηπρίν ηεο Φηινζνθηθήο Σρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ππεξείραλ ηνπ πηπρίνπ ηεο Μαξαζιείνπ πνπ 

θαηείρε ν αηηεηήο (Πξ.1597/2005). 
 
64. Πξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα, εθφζνλ δελ απαηηνχληαη απφ ην νηθείν 

ζρέδην ππεξεζίαο, δε ζπληζηνχλ πιενλέθηεκα, αιιά απνηεινχλ 

παξάγνληα πνπ ζπλεθηηκάηαη κε ηα άιια ζηνηρεία θξίζεο. 
 
65. Έλα πξνζφλ ην νπνίν έρεη απνθηεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ζπλδξνκήο πξνζφλησλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε αθφκε θαη αλ ε 

αλαγλψξηζε ηεο ηζνηηκίαο ηνπ απφ ην ΚΥΣΑΤΣ επέιζεη κεηά ηελ 
εκεξνκελία ζπλδξνκήο πξνζφλησλ (Πξ.1323/2007). 

 
66. Ζ παξαρψξεζε κνλάδσλ γηα πξφζζεην πξνζφλ ζε δηαδηθαζίεο 

πξναγσγψλ, φπνπ ην ζρέδην ππεξεζίαο δελ απαηηεί ηελ θαηνρή ηέηνηνπ 
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πξνζφληνο, πξνλνείηαη απφ ην άξζξν 35Β(4)(β) ηνπ Νφκνπ 

(Πξ.293/2003). 
 
67. 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). 
 
68. Τν άξζξν 35Β(4) ησλ πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νφκσλ, 

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). 
 
69. 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). 

 
70. 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). 
 
71. 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). 
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72. Ζ Δπηηξνπή, ζε δηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεο Δπηζεσξεηή Δηδηθψλ 

Μαζεκάησλ γηα ηελ Πξνδεκνηηθή Δθπαίδεπζε, είρε θάζε δηθαίσκα λα 

απνδψζεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ αμία απφ φηη ζηελ αξραηφηεηα, αθνχ 

επξφθεηην γηα πςειφβαζκε ζέζε ζηελ εθπαηδεπηηθή ηεξαξρία.  Με βάζε 

ηηο ππεξεζηαθέο εθζέζεηο, νη ππνςήθηεο θξίζεθαλ πεξίπνπ ηζνδχλακεο 

ζηελ αμία, εθφζνλ νπνηαδήπνηε δηαθνξά ζην κέζν φξν ησλ 

βαζκνινγίσλ ηνπο ήηαλ νξηαθή (θάησ απφ 0,50 ηεο κνλάδαο).  Παξά ηε 

λνκνινγία πνπ παξέζεζε ε αηηήηξηα, πνπ, ηεξνπκέλσλ ησλ γεγνλφησλ 

ηεο θάζε ππφζεζεο, ππνζηεξίδεη φηη ζην ηζνπεδσηηθφ ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο αθφκε θαη ε πην κηθξή δηαθνξά ππέξ ππνςεθίνπ απνθηά 

ζεκαζία, παξακέλεη θαζνιηθφο θαλφλαο ζηε λνκνινγία ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ φηη ιακβάλεηαη ππφςε ε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε θαη εηθφλα 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη ππνςήθηνη θαη φρη νη επί κέξνπο δηαθνξέο ζηε 

βαζκνινγία.  Αθνχ ην πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ δελ πξνζέδηδε 

ππεξνρή ζην βαζηθφ θξηηήξην ηεο αμίαο γηα θακία απφ ηηο ππνςήθηεο, ε 

Δπηηξνπή νξζά πξνρψξεζε ζηνλ επφκελν παξάγνληα θαη πξνζκέηξεζε 

ηελ εληχπσζε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο σο ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν θξίζεο 

ηεο αμίαο.  Ζ αηηήηξηα πζηεξνχζε ζηε ζπλέληεπμε, κέζα ζην πιαίζην 

δηεθδίθεζεο κηαο ζέζεο φπσο απηήο ηνπ Δπηζεσξεηή, φπνπ ε 

πξνζσπηθφηεηα θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ ήηαλ ζεκαληηθέο 

ηδηφηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ θαζεθφλησλ (Πξ. 498/2009). 
 
73. Με βάζε ηνλ Καλνληζκφ 29 ησλ πεξί Δπηζεψξεζεο θαη Αμηνιφγεζεο 

Καλνληζκψλ (ΚΓΠ 223/76), ε βαζκνινγία 36 θαη πάλσ αληηζηνηρεί ζε 

θιίκαθα απνηίκεζεο «εμαίξεηνο».  Σπλεπψο, ην ζπκπέξαζκα ηεο 

Δπηηξνπήο φηη νη ππνςήθηνη κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ πεξίπνπ 

ηζνδχλακνη ζην ζχλνιν ησλ ππεξεζηαθψλ εθζέζεσλ θξίζεθε εχινγν θαη, 

ζπλαθφινπζα, ην ζπκπέξαζκα πεξί γεληθφηεξεο ππεξνρήο ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ κέξνπο ζε αμία, ιφγσ ηεο ζεκαληηθά θαιχηεξεο 

απφδνζεο ηνπ ζηε ζπλέληεπμε, επίζεο εχινγν.  Όζνλ αθνξά ηελ 

αξραηφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη, ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία 

πνπ αθνξά ηηο πξναγσγέο, απηή επηθξαηεί φηαλ νη άιινη παξάγνληεο πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ππνςεθίσλ είλαη ίζνη, εθφζνλ εδψ 

επξφθεηην γηα ζέζε ςειά ζηελ ηεξαξρία, απηή δελ κπνξνχζε λα έρεη 

κεγαιχηεξε βαξχηεηα απφ ηελ αμία.  Απφ ηελ άιιε, ε κεησκέλε απφδνζε 

ηεο αηηήηξηαο θαηά ηε ζπλέληεπμε, πνπ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πεηζηηθά 

εμήγεζε ε Δπηηξνπή, απέιεμε ζην γεληθφ ραξαθηεξηζκφ «Σρεδφλ θαιή», 

θαη’ αληίζεζε κε ην ελδηαθεξφκελν κέξνο πνπ ραξαθηεξίζηεθε «Σρεδφλ 

εμαίξεηνο», δελ κπνξνχζε παξά λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε σο 

ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν θξίζεο ηεο αμίαο (άξζξν 35Β (10)(ηηη) ηνπ 

Νφκνπ) θαη, κάιηζηα, κε απμεκέλε βαξχηεηα.  Τέηνηα βαξχηεηα 

εδηθαηνινγείην απφ ην γεγνλφο φηη ε ππφ πιήξσζε ζέζε ήηαλ ςειά ζηελ 

ηεξαξρία, ην δε Σρέδην Υπεξεζίαο απαηηνχζε νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

ηθαλφηεηεο, παξάιιεια κε ελεκεξφηεηα πάλσ ζηα πξνβιήκαηα ηεο 

κέζεο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη δεμηφηεηα αλαιπηηθνζπλζεηηθήο ζθέςεο, 
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ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηα νπνία ε ζαθήο ππεξνρή ηνπ ελδηαθεξφκελνπ 

κέξνπο, φπσο απηή δηαπηζηψζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ηελ 

ζπλέληεπμε, απνθηνχζε αθφκε κεγαιχηεξε ζεκαζία (Πξ. 1375/2009). 

74. 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). 
 
75. 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 

απνθαζηζηηθή 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). 
 
76. Ζ θάπνηα δηαθνξά ζε αμία κεηαμχ ππνςεθίσλ γηα πξναγσγή κπνξεί λα 

ιακβάλεηαη ππφςε, ζεκεηψλνληαο ηελ ηφζν ζπρλά παξνπζηαδφκελε 

ηζνπεδσηηθή βαζκνιφγεζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζηηο εθζέζεηο 

αμηνιφγεζεο ζηηο νπνίεο ζπλήζσο εκθαλίδνληαη φινη σο εμαίξεηνη.  

Δπίζεο ε δηνίθεζε δελ κπνξεί λα δίλεη ηέηνηα βαξχηεηα ζηελ ζπλέληεπμε 

πνπ λα ηελ θαζηζηά σο ππεξθξηηήξην (Πξ. 1938/2008). 
 
77. Τν ελδηαθεξφκελν κέξνο, εθφζνλ θαηείρε ηα  πξνζφληα, κπνξνχζε λα 

εληαρζεί ζε δχν δηαθνξεηηθνχο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο 

αιιά δηαθνξεηηθήο θιίκαθαο θαη ε δηαγξαθή απφ ηνλ έλα πίλαθα 

δηνξηζηέσλ ζα λνκηκνπνηείην κφλν εθφζνλ δηνξηδφηαλ ζε κφληκε ζέζε 

απφ ηνλ άιιν πίλαθα δηνξηζηέσλ (Πξ. 1586/2010). 
 
78. Ζ πξνθνξηθή εμέηαζε, σο ζπκπιεξσκαηηθφ ζηνηρείν θξίζεο ηεο αμίαο 

ελφο ππνςεθίνπ γηα πξναγσγή, έρεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη γεληθψο 

ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε θαη φρη ηελ πεξηνξηζκέλε ζεκαζία πνπ ε 

απζηεξή γξακκαηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ «ζπκπιεξσκαηηθφ» κπνξεί λα 

έρεη.  Ζ νξηαθή ππεξνρή ηνπ εθεζείνληα ζηηο ππεξεζηαθέο εθζέζεηο θαηά 

ην πξνηειεπηαίν έηνο, θαη εθφζνλ κάιηζηα ηέηνηα ππεξνρή δελ ππήξρε 

θαηά ην ηειεπηαίν έηνο, φπσο θαη ε ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε ππεξνρή ηνπ 

ζε αξραηφηεηα έλαληη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ήηαλ επηηξεπηφ λα 

κελ εβάξπλαλ  ηελ πιάζηηγγα ππέξ ηνπ, ελφςεη ηεο ζαθνχο ππεξνρήο 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ζηελ πξνθνξηθή εμέηαζε (Α.Δ. 97/2008). 
 
79. 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 
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γεληθήο εληχπσζεο.  Γειαδή, πξνζδηνξηζκφο ησλ γεγνλφησλ, ζηνηρείσλ 

θαη παξαηεξήζεσλ πνπ ηε δηθαηνινγνχλ (Πξ.130/2003). 
 
80. Ζ ππεξνρή ζε αμία θαη αξραηφηεηα ππεξζθειίδεη ηελ ππεξνρή ζε 

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

ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ εθηίκεζε ηνπ θξηηεξίνπ ηεο 

«αμίαο» ησλ ππνςεθίσλ. 
 
82. 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. 
 
83. Τν γεγνλφο φηη ην ελδηαθεξφκελν κέξνο ππεξεηνχζε κε απφζπαζε δελ 

ζήκαηλε φηη ε πείξα ηνπ αηηεηή, πνπ αθνξνχζε ππεξεζία ζην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν, ήηαλ ππέξηεξε ή επαχμαλε ηελ αμία ηνπ, αθνχ ε λνκνζεζία 

δελ πξνλνεί γηα ηέηνηεο δηαθξίζεηο, ηηο νπνίεο, άιισζηε, δελ επηηξέπεη 

γεληθφηεξα, κε αλαθνξά ζηα θαζήθνληα, ηα ελίνηε δηαθνξεηηθά, πνπ 

αλαηίζεληαη ζε ιεηηνπξγνχο κε ηελ ίδηα ζέζε (Πξ. 1223/2004). 
 
84. Όηαλ πξφθεηηαη γηα εμαίξεηνπο ππαιιήινπο, ε αξραηφηεηα ζπλεπάγεηαη 

κεγαιχηεξε πείξα θαη ε πείξα πξνζζέηεη ζηελ αμία. 
 
85. 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. 
 
86. Ζ επέκβαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ζηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα πξνάμεη 

ην ελδηαθεξφκελν κέξνο δηθαηνινγείηαη φηαλ ν αηηεηήο θαηαθέξεη λα 

απνδείμεη ηελ έθδειε ππεξνρή ηνπ, ελψ ην δηθαζηήξην δελ αθπξψλεη 

απφθαζε δηνξηζκνχ ή πξναγσγήο, αλ ε απφθαζε ιήθζεθε ζχκθσλα κε 

ην λφκν θαη ηα γεγνλφηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππφζεζεο θαη ήηαλ εχινγα 

επηηξεπηή.  Δπίζεο, ην δηθαζηήξην δελ ππνθαζηζηά κε ηε δηθή ηνπ θξίζε, 

αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ππνςεθίνπ γηα 

πξναγσγή ή δηνξηζκφ, ηελ θξίζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ (Πξ.1155/2004). 
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87. Τν Αλψηαην Γηθαζηήξην απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ αζθεί πξσηνγελή έιεγρν, 

δελ ππνθαζηζηά κε ηε δηθή ηνπ θξίζε ηελ θξίζε ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ 

αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ππνςεθίνπ, έζησ θαη αλ 

ην ίδην ζα κπνξνχζε λα θαηαιήμεη ζε δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα.  Όκσο, 

δελ δηζηάδεη λα παξέκβεη φηαλ δηαπηζηψλεηαη ππέξβαζε ησλ αθξαίσλ 

νξίσλ ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηαο ηνπ νξγάλνπ ή παξάβαζε ησλ αξρψλ 

ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ.  Πεξαηηέξσ, ε εμνπζία εξκελείαο ελφο Σρεδίνπ 

Υπεξεζίαο αλήθεη κφλν ζην απνθαζίδνλ φξγαλν, ην νπνίν ειέγρεηαη 

κφλν αλ έρεη αζθήζεη νξζά ηε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα θαη αλ δελ έρεη 

εθθχγεη απφ ηα αθξαία φξηά ηεο (Πξ. 1481/2009).   

 
88. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα πξναγσγή ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ ζπγθέληξσζαλ ήηαλ λφκηκε  
(Πξ. 244/2007). 

 
89. Ζ επίδηθε ζέζε αλήθε ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 35Β(4) ησλ πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νφκσλ, ε 

πιήξσζή ηεο έγηλε κε βάζε ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ αλάινγα κε 

ηηο κνλάδεο πνπ είρε πηζησζεί θάζε ππνςήθηνο ζηνλ θαηάινγν, κεηά ηελ 

αξηζκεηηθή απνηίκεζε ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ ηεο αμίαο, ησλ πξνζφλησλ, 
θαη ηεο αξραηφηεηαο θαη ηελ πξφζζεζε ζ’ απηέο κέρξη 5 κνλάδσλ απφ 

ηελ Δπηηξνπή, γηα ηελ απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ ζηε ζπλέληεπμε  
(Πξ. 1372/2007).   

 
90. Τν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πξέπεη λα αλαδεηθλχεη ηνλ θαηαιιειφηεξν 

ππνςήθην, κε κφλε δέζκεπζε λα εμππεξεηείηαη ε αμηνθξαηία θαη ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ, έζησ θαη αλ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα πιαζκαηηθά 

θαηαηείλνπλ πξνο ηελ πξναγσγή ηνπ αξραηνηέξνπ (Α.Δ. 143/2006). 
 
91. 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). 
 
92. Σε δηαδηθαζίεο πξναγσγήο  δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, κε βάζε ην άξζξν 

35Β(10) ησλ πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νφκσλ, 

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 
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πξνζσπηθψλ θαθέισλ θαη ησλ θαθέισλ ησλ ππεξεζηαθψλ εθζέζεσλ 

ησλ ππνςεθίσλ (Α.Δ.293/2003). 
 
93. Ζ Δπηηξνπή Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο έρεη εμνπζία λα εμεηάζεη ηε 

λνκηκφηεηα ηνπ θαηαιφγνπ, είηε θαηφπηλ ππνβνιήο ελζηάζεσλ, είηε ρσξίο 

ελζηάζεηο.  Σην πιαίζην έξεπλαο ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ θαηαιφγνπ, ε 

Δπηηξνπή νθείιεη λα εμεηάζεη ηα ζηνηρεία πνπ ε Σπκβνπιεπηηθή 

Δπηηξνπή, κε βάζε ηηο ξεηέο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 35Β (1) έσο (6), 
νθείιεη ε ίδηα λα εμεηάζεη θαη ηεξήζεη.  Όζα άιια ζέκαηα είλαη πέξαλ 

απηψλ, γηα λα εμεηαζζνχλ θαη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

θαηαιφγνπ, ρξεηάδεηαη λα ηεζνχλ ππφςε ηεο Δπηηξνπήο κε έλζηαζε.  

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ηεο, ε Δπηηξνπή ππνρξενχηαη λα εμεηάζεη 

φζα πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηεο, κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο (Α.Δ. 141/2006). 
 
94. Ζ δηαηχπσζε εληππψζεσλ (θξίζεσλ) ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ γηα ηελ απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ ζε 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 35Β(9) ησλ πεξί 

Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νφκσλ, δελ απαηηείηαη λα είλαη 

αηηηνινγεκέλε, φκσο νη θξίζεηο ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη 

κε βάζε ην άξζξν 35Β(10) (Α.Δ.3417). 
 
95. Ζ έθθξαζε ηεο θξίζεο ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Υπνπξγείνπ γηα ηελ 

απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ ζηηο ζπλεληεχμεηο κε ηε κνξθή αξηζκεηηθήο 

απνηίκεζεο είλαη λφκηκε, αθνχ ην άξζξν 35Β(9) ησλ πεξί Γεκφζηαο 

Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νφκσλ δελ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν έθθξαζεο ηεο 

θξίζεο ηνπ εθπξνζψπνπ (Πξ.625/2005). 
 
96. Οχηε ν Νφκνο αιιά νχηε θαη ε λνκνινγία επηβάιιεη ηελ θαηαγξαθή ησλ 

απφςεσλ ηνπ θάζε κέινπο ηεο Δπηηξνπήο μερσξηζηά, αλαθνξηθά κε ηελ 

απφδνζε ελφο ππνςεθίνπ ζηε ζπλέληεπμε.  Πεξαηηέξσ, ν ηζρπξηζκφο γηα 

πξνθαηάιεςε ή έιιεηςε αληηθεηκεληθφηεηαο απφ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο 
είλαη ζνβαξή κνκθή, ε νπνία απαηηεί επαξθείο απνδείμεηο  
(Πξ. 1341/2006). 

 
97. Οη πξνζσπηθέο αμηνινγήζεηο θαη νη ζεκεηψζεηο ελφο εθάζηνπ ησλ κειψλ 

ηεο Δπηηξνπήο, αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ππνςεθίσλ ζηε ζπλέληεπμε 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο, φπσο έρεη λνκνινγεζεί, δελ ειέγρνληαη θαη δελ 

εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ πξαθηηθνχ ζπλεδξίαο ζπιινγηθνχ δηνηθεηηθνχ 

νξγάλνπ.  Τν δεηνχκελν δελ είλαη βέβαηα ην θαηά πφζνλ ππάξρεη 

αληηζηνηρία κεηαμχ ζεκείσζεο θαη ηειηθήο ηνπνζέηεζεο, γηαηί κεζνιαβεί 

ε ειεπζεξία ζπιινγηζκνχ – κε ηε ζπκβνιή θαη ηεο ζπδήηεζεο φπνπ 

πξφθεηηαη γηα ζπιινγηθφ φξγαλν – πνπ κπνξεί λα επηθέξεη κεηαβνιή (Πξ. 

1439/2008). 
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98. Ζ Δπηηξνπή δελ πξέπεη λα παξέρεη εηδηθή αηηηνινγία γηα ηελ απφθιηζε 

ηεο απφ ηε βαζκνινγία ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη 

Πνιηηηζκνχ γηα ηελ απφδνζε ππνςεθίσλ ζηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε.  

Ο εθπξφζσπνο δελ πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο, ψζηε ε απφθιηζε ηεο 

Δπηηξνπήο απφ απηέο λα απαηηεί αηηηνινγία θαη ν ξφινο ηνπ είλαη 

ζπκβνπιεπηηθφο γηα ηελ Δπηηξνπή (Πξ. 244/2007). 
 
99. 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). 
 
100. 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). 
 
101. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Δπηηξνπή ιακβάλεη ππφςε θαη αμηνινγεί ηηο 

βαζκνινγίεο ησλ ππνςεθίσλ γηα πξναγσγή πξέπεη λα είλαη 

νκνηφκνξθνο (Πξ.713/2002). 
 
102. 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). 
 
103. 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). 
 
104. Όηαλ ππνςήθηνο γηα πξναγσγή βξίζθεηαη ζε ςειφηεξε κηζζνινγηθή 

θιίκαθα απφ άιιν ππνςήθην, δε ζπλεπάγεηαη φηη ε βαζκνινγία ηνπ ζηηο 

εκπηζηεπηηθέο εθζέζεηο πξέπεη λα ζεσξείηαη ππέξηεξε ηεο αληίζηνηρεο 

βαζκνινγίαο ηνπ άιινπ ππνςεθίνπ (Α.Δ.3232). 
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105. 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. 
 
106. 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). 
 

107. 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). 
 
108. 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). 
 
109. 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). 
 
110. Ο ιφγνο αθχξσζεο  ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα πξναγσγή ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ κέξνπο ήηαλ ε κε νξζή ηήξεζε μερσξηζηψλ πξαθηηθψλ 

εθ κέξνπο ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, γηα ηηο δχν μερσξηζηέο 

ζπλεδξίεο ηεο θαηά ηηο νπνίεο είραλ δηεμαρζεί νη πξνθνξηθέο ζπλεληεχμεηο 

θαη έγηλε ε αμηνιφγεζε θαη ε ζχζηαζε γηα πξναγσγή.  Ζ απαίηεζε ηνπ 

άξζξνπ 24 ηνπ πεξί Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Νφκνπ ηνπ 

1999 (Ν.158(Η)/1999) γηα ηήξεζε άξηησλ πξαθηηθψλ εθ κέξνπο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ έρεη εξκελεπζεί απφ ην Αλψηαην Γηθαζηήξην ζε 

ζσξεία δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ.  Με βάζε ηελ ελ ιφγσ λνκνινγία, ζα 

πξέπεη λα ηεξείηαη μερσξηζηφ πξαθηηθφ γηα θάζε ζπλεδξία ράξηλ ηεο 

δηνηθεηηθήο βεβαηφηεηαο (Πξ. 639/2008). 
 

111. Ζ ζπλερήο απνπζία ελφο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο απφ φιεο ηηο αθξνάζεηο 

ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ελψ ήηαλ παξφλ θαηά ηελ ζπδήηεζε άιισλ 

ζεκάησλ θαηά εθείλεο ηηο εκεξνκελίεο, θαζηζηνχζε ηξσηή ηε ζχλζεζε ηνπ 

νξγάλνπ.  Ζ αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

κέινο, πνπ ελψ απνπζίαδε ζηελ πξψηε ζπλεδξία, ήηαλ παξφλ ζηηο 

επφκελεο, ζα ήηαλ απνιχησο έγθπξε εθφζνλ απιά ελεκεξσλφηαλ 

ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο πξψηεο ζπλεδξίαο, ε νπνία εμάιινπ ήηαλ 

πξνθαηαξθηηθή.  Αλη’ απηνχ, ελψ ην κέινο απηφ ήηαλ ζπλερψο παξφλ, φρη 

κφλν δελ ελεκεξψζεθε, αιιά νχηε ζπκκεηείρε ζηε ζπδήηεζε ηνπ 
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ζέκαηνο.    Πεξαηηέξσ, ην Αλψηαην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη δελ κπνξνχζε 

λα αληηιεθζεί ζε ηη απνζθνπνχζε ε κε ζπκκεηνρή ηνπ κέινπο απηνχ ζηε 

ζπδήηεζε ζέκαηνο κηαο ζπλεδξίαο, παξά ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία ηνπ.  

Μφλν ε απνπζία ηνπ ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί κε ηελ 

θαηαγξαθείζα αηηηνινγία «ησλ άιισλ ππεξεζηαθψλ ππνρξεψζεσλ» (Πξ. 

1494/2008). 

112. 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). 
 
113. Ο φξνο «εθπαηδεπηηθή ππεξεζία» ζην Σρέδην Υπεξεζίαο ηεο ζέζεο 

Δπηζεσξεηή Α΄ (Μέζε Δθπαίδεπζε) πεξηιακβάλεη φιε ηελ 

αλαγλσξηζκέλε, ζχκθσλα κε ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο, ππεξεζία 

εθπαηδεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ θαη φρη κφλν ηελ ππεξεζία ηνπ ζε δεκφζηα 

ζρνιεία ηεο Κχπξνπ (Πξ. 403/2008). 
 
114. Τα πέληε ρξφληα εθπαηδεπηηθήο ππεξεζίαο ζηε ζέζε 

Καζεγεηή/Δθπαηδεπηή, πνπ απαηηεί ην Σρέδην Υπεξεζίαο ηεο ζέζεο 

Βνεζνχ Γηεπζπληή Σρνιείσλ Μέζεο Τερληθήο Δθπαίδεπζεο, αθνξνχλ ηε 

ζέζε Καζεγεηή/Δθπαηδεπηή ζηηο Κιίκαθεο Α8-Α10 (Πξ.1584/2005). 
 
115. 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). 
 
116. Ζ Σρνιή Κσθψλ, παξφινλ φηη δελ είλαη νξγαληθά εληαγκέλε ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, ηελ νπνία ξπζκίδνπλ νη Πεξί Γεκφζηαο 

Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νφκνη ηνπ 1969 έσο 2004, 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). 
 
ΜΕΣΑΘΕΕΙ 
 
117. 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. 
 

118. Σε πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη θάπνηα αζάθεηα αλαθνξηθά κε γλσκάηεπζε 

ηνπ Ηαηξνζπκβνπιίνπ, ε Δπηηξνπή κπνξεί, εάλ ην θξίλεη αλαγθαίν, λα 
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δεηήζεη ηε γλψκε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Τκήκαηνο Ηαηξηθψλ Υπεξεζηψλ γηα 

ην πεξηερφκελν ηεο γλσκάηεπζεο. 
 

119. 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). 
 
120. 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). 
 
121. 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 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
 
122. Πξνυπεξεζία εθπαηδεπηηθνχ ζε ζρνιή πνπ δελ είρε εγγξαθεί ζην 

κεηξψν ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ δελ κπνξεί λα ηχρεη 

αλαγλψξηζεο. 
 

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

Νφκνπ 5/71. 
 

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

ηεο, αλαγλσξίδεηαη σο πξνυπεξεζία. 
 

125. 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). 
 

126. 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). 
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127. Ζ Δπηηξνπή δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε, αιιά νχηε ηελ αξκνδηφηεηα λα 

αλαγλσξίδεη έλα θέληξν ή ίδξπκα σο «θξαηηθφ εξεπλεηηθφ θέληξν» ή 

«ίδξπκα».  Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ αλαγλψξηζε απηή είλαη ε αξκφδηα 

αξρή, δειαδή ν Υπνπξγφο Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 2 ησλ πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νφκσλ.  Ζ 

Δπηηξνπή δελ έρεη άιιε εθινγή παξά λα απνξξίςεη έλα αίηεκα γηα 

αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο ζε θέληξν ή ίδξπκα ην νπνίν δελ έρεη 

αλαγλσξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή.  Ζ ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο είλαη εθ ηεο θχζεσο ηεο νθεηιφκελε λφκηκε ελέξγεηα θαη ε 

Δπηηξνπή δελ έρεη ππνρξέσζε λα ηελ αηηηνινγήζεη (Πξ. 1107/2006). 
 

128. Ζ ελέξγεηα ηεο Δπηηξνπήο, ζηα πιαίζηα εμέηαζεο αηηήκαηνο γηα 

αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο, λα δεηήζεη απφ ηνλ αηηεηή λα πξνζθνκίζεη 

βεβαίσζε απφ ην παλεπηζηήκην ζην νπνίν εξγάζηεθε, ζηελ νπνία λα 

αλαγξάθνληαη νη αθξηβείο εκεξνκελίεο αλάιεςεο θαη ηεξκαηηζκνχ ησλ 

δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ, θαζψο θαη νη εβδνκαδηαίεο πεξίνδνη/ψξεο θαηά 

ηηο νπνίεο επηηέιεζε δηδαθηηθφ έξγν, ήηαλ εχινγα επηηξεπηή 

(Πξ.1204/2005). 
 
129. Ο Καλνληζκφο 3(2) ησλ πεξί Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ (Καζνξηζκφο 

Αλαγλσξηζκέλεο Υπεξεζίαο γηα Σθνπνχο Γηνξηζκνχ, Πξναγσγήο θαη 

Πξνζαπμήζεσλ) Καλνληζκψλ ηνπ 1997 έσο 2002 δηέπεηαη απφ ηελ 

έλλνηα ηεο «δηδαζθαιίαο», εμ’ νπ θαη ε αλαθνξά ηνπ ζε εμαίξεζε 

νξηζκέλεο θχζεο δηδαζθαιίαο.  Ο Καλνληζκφο κάιηζηα εμεηδηθεχεη θαη ηελ 

αλαινγία ζηελ νπνία ιακβάλεηαη ππ’ φςε ν ρξφλνο ηεο απαζρφιεζεο 

αλαιφγσο ησλ εβδνκαδηαίσλ πεξηφδσλ απηήο.  Δπιφγσο, ινηπφλ, ε 

Δπηηξνπή δήηεζε (φπσο ηεο είρε ππνδεηρζεί απφ ην πξσηφδηθν 

δηθαζηήξην) απφ ηνλ αηηεηή, ν νπνίνο είρε εξγαζηεί σο «teaching 
assistant» ζην University of Illinois, ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ δηδαθηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ην ρξφλν 
δηάξθεηαο ηνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εβδνκαδηαίεο πεξηφδνπο δηδαθηηθνχ 

έξγνπ (Α.Δ. 126/2007). 

130. Ζ ίδηα ε αηηήηξηα είρε ππνρξέσζε, κε βάζε ηνπο Καλνληζκνχο 6(1) θαη 

6(2) ησλ πεξί Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ (Καζνξηζκφο Αλαγλσξηζκέλεο 

Υπεξεζίαο γηα Σθνπνχο Γηνξηζκνχ, Πξναγσγήο θαη Πξνζαπμήζεσλ) 

Καλνληζκψλ ηνπ 1997 (Κ.Γ.Π. 382/97),  λα πξνζθνκίζεη απνδείμεηο γηα 

ην είδνο ηεο πξνυπεξεζίαο ηεο θαη ε έιιεηςε ζηνηρείσλ δελ κπνξνχζε λα 

επελεξγήζεη πξνο φθειφο ηεο (Πξ. 1338/2006). 
 
131. Ο αηηεηήο ζηεξείην ελλφκνπ ζπκθέξνληνο θαη δελ λνκηκνπνηείην λα 

θαηαρσξήζεη πξνζθπγή ζρεηηθά κε ηε κε αλαγλψξηζε ηεο απαζρφιεζήο 

ηνπ ζηελ Κξαηηθή Οξρήζηξα σο πξνυπεξεζίαο, αθνχ νπδέπνηε είρε 

ππνβάιεη αίηεζε ε νπνία λα ζπλνδεχεηαη κε ζηνηρεία θαη/ή έγγξαθα θαη 

κε ηελ νπνία λα δεηά αλαγλψξηζε ηεο ελ ιφγσ απαζρφιεζήο σο 
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πξνυπεξεζίαο, έηζη ψζηε λα επηβάιιεηαη ε εμέηαζή ηεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή (Πξ. 1112/2009). 

132. Ζ αηηηνινγία ηεο απφξξηςεο απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ αηηήκαηνο γηα 

αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο ήηαλ αζαθήο θαη αφξηζηε, γηαηί δελ 

θαηέγξαθε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζεσξήζεθε φηη ηα ππάξρνληα ζηνηρεία 

δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά˙ δελ αλαθέξζεθε ζηελ αληηθαηηθφηεηα ησλ ηξηψλ 

βεβαηψζεσλ πνπ είραλ θαηαηεζεί, νχηε ζην θαηά πφζν ν ιφγνο ηεο 

απφξξηςεο ήηαλ ην γεγνλφο φηη δελ είραλ ππνζηεξηρζεί νη βεβαηψζεηο 

απφ ζηνηρεία θαη νχηε γηαηί ήηαλ ακθίβνιν  θαηά πφζν ηα πεξηγξαθφκελα 

ζηηο βεβαηψζεηο σο εθηειεζζέληα θαζήθνληα ζπληζηνχζαλ δηδαθηηθφ έξγν 

(Πξ. 317/2007). 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
133. 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. 
 
134. 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. 
 
135. 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). 
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136. Οξζά εξκελεπφκελν ην άξζξν 10(1) ηνπ πεξί Αλαγλψξηζεο Τίηισλ 

Σπνπδψλ Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο θαη Παξνρήο Σρεηηθψλ 

Πιεξνθνξηψλ Νφκνπ ηνπ 1996 δελ παξέρεη δηθαίσκα αιιά νχηε θαη 

ππνρξέσζε ζηελ Δπηηξνπή λα απνηείλεηαη ζην ΚΥΣΑΤΣ γηα εμαζθάιηζε 

ηζνηηκίαο θαη αληηζηνηρίαο ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ ησλ αηηεηψλ  
(Α.Δ. 120/2005). 

 
137. Ζ πιεξνθφξεζε ηεο αηηήηξηαο φηη ε Δπηηξνπή ζα πξνρσξνχζε κε ηελ 

εμέηαζε ηεο αίηεζήο ηεο γηα εγγξαθή ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ, εθφζνλ 

απηή παξνπζίαδε πηζηνπνηεηηθφ ηζνηηκίαο ηνπ πηπρίνπ ηεο απφ ην 

ΚΥΣΑΤΣ, δελ απνθάιππηε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, νχηε 

ζπληζηνχζε νξηζηηθή, ζεηηθή ή αξλεηηθή απφθαζε γηα ην αίηεκά ηεο λα 

ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ. Ζ ελ ιφγσ επηζηνιή ηεο 

Δπηηξνπήο δελ απνθάιππηε νπνηαδήπνηε δηνηθεηηθή απφθαζε, αιιά 

ζπληζηνχζε επηθνηλσλία πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα, πνπ δελ επεξέαδε 

θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν ηα δηθαηψκαηα ηεο αηηήηξηαο (Πξ.1304/2005). 
 
138. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, κε ηελ νπνία πιεξνθνξνχζε ηνλ αηηεηή φηη, 

γηα λα κπνξέζεη λα απνθαζίζεη επί ηεο αίηεζήο ηνπ, ζα έπξεπε απηφο 

πξψηα λα απεπζπλζεί πξνζσπηθά ζην ΚΥΣΑΤΣ γηα αμηνιφγεζε ησλ 
πξνζφλησλ ηνπ θαη κεηά ε ίδηα λα πξνρσξνχζε κε ηελ εμέηαζε ηεο 

αίηεζήο ηνπ, δελ ήηαλ εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε, αιιά πξάμε 

πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηήξα θαη ζπλεπψο δελ κπνξνχζε λα πξνζβιεζεί 

(Πξ. 203/2008). 
 
139. Ζ δηαδηθαζία γηα αλαγλψξηζε ηίηινπ ζπνπδψλ αξρίδεη κε αίηεζε ηνπ 

θαηφρνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ζην ΚΥΣΑΤΣ. 
 
140. Γηα λα αμηνινγήζεη ην ΚΥΣΑΤΣ έλα ηίηιν ζπνπδψλ, πξέπεη λα ππνβιεζεί 

αίηεζε απφ ηνλ ίδην ηνλ ελδηαθεξφκελν, ζχκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο 

δηαδηθαζίεο θαη ζπλνδεπφκελε απφ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά 

(Πξ. 1354/2007). 
 
141. Ζ πηνζέηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ θεθηεκέλνπ ππαγνξεχεη ζε θάζε θξάηνο-

κέινο θαη θάζε αξρή ή φξγαλφ ηνπ φπσο ζέβνληαη ηα επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα πνπ απνθηψληαη ζηα ππφινηπα θξάηε-κέιε θαη φπσο 

ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αμία πνπ απνδίδεηαη ζ΄ απηά απφ ην θξάηνο πνπ 

ηα παξέρεη.  Τν ΚΥΣΑΤΣ είλαη ην αξκφδην φξγαλν ζηελ Κχπξν γηα 

αλαγλψξηζε ηίηισλ ζπνπδψλ, φκσο νη πηζηνπνηήζεηο ηνπ ζα πξέπεη λα 

αμηνινγνχληαη ππφ ην θσο απνηειεζκάησλ πιήξνπο έξεπλαο θαη 

δηαζέζηκσλ δεδνκέλσλ, πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο αμηνινγήζεηο-
πηζηνπνηήζεηο ησλ θξαηψλ-κειψλ πνπ παξέρνπλ αθαδεκατθά θαη 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα.  Ζ Δπηηξνπή πξέπεη λα πξνβαίλεη ζε δένπζα 

έξεπλα θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ (Πξ. 1204/2008). 
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142. Ο πεξί Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Σπνπδψλ Αλψηεξεο θαη Αλψηαηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη Παξνρήο Σρεηηθψλ Πιεξνθνξηψλ (Τξνπνπνηεηηθφο) 

Νφκνο ηνπ 2004 (Ν.1(Η)/2004) πξνβιέπεη γηα ηελ εμνπζία ηνπ ΚΥΣΑΤΣ 

λα αμηνινγεί ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη δελ θαζηζηά απηφκαηα γηα φινπο 

ηνπο ζθνπνχο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εξγνδφηεζεο, ην πηπρίν ηνπ 

Αλψηεξνπ Τερλνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (Α.Τ.Η.) παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ, θάηη ην νπνίν ζα παξαβίαδε ηελ αξρή ηεο δηάθξηζεο ησλ 

εμνπζηψλ (Πξ.267/2009). 

143. Ζ Δπηηξνπή, ιακβάλνληαο ππφςε γλσκαηεχζεηο ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο 

θαη ηελ απάληεζε ηνπ ΚΥΣΑΤΣ φηη ζα αλαγλσξίδεη ηνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ ηνπ ΑΤΗ φρη σο ηίηινπο παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ αιιά σο 

ηίηινπο Αλψηεξεο Δθπαίδεπζεο γηα φινπο ηνπο ζθνπνχο ησλ πεξί 

Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο Νφκσλ θαη ησλ Καλνληζκψλ πνπ 

έρνπλ εθδνζεί δπλάκεη απηψλ, θαηέιεμε φηη «…ζθνπφο ηνπ 

ηξνπνπνηεηηθνχ Νφκνπ 1(Η)/2004 δελ ήηαλ λα αλαβαζκίζεη ην 

αθαδεκατθφ επίπεδν ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ πνπ απνλέκεη ην ΑΤΗ, απφ 

ηίηινπο αλψηεξεο εθπαίδεπζεο ζε ηίηινπο παλεπηζηεκηαθνχ επηπέδνπ, 

αιιά λα δψζεη ζηνπο θαηφρνπο ησλ ηίηισλ απηψλ ηε δπλαηφηεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, νη νπνίεο λα νδεγνχλ ζηελ 

απφθηεζε κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ πνπ λα κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ σο 

ηέηνηνη.».  Με απηφ ην ζθεπηηθφ ε απφθαζε ηεο ΔΔΥ γηα απφξξηςε 

αηηήκαηνο ηνπ αηηεηή γηα θαηάηαμή ηνπ ζηηο κηζζνδνηηθέο θιίκαθεο Α8-
Α10-Α11, επεηδή απηφο δελ θαηείρε ηίηιν/πηπρίν παλεπηζηεκίνπ ή 

αλψηαηεο ζρνιήο ηζνδχλακεο κε παλεπηζηήκην ζηελ εηδηθφηεηά ηνπ, 

ήηαλ απφξξνηα νξζήο άζθεζεο ηεο δηαθξηηηθήο ηεο επρέξεηαο θαη κέζα 

ζηα πιαίζηα ηεο λνκνινγίαο.  

Τν άξζξν 14Α,  φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Νφκν 1(Η)/2004, δελ 

αθαηξεί απφ ηελ ΔΔΥ ηελ εμνπζία εξκελείαο ησλ Σρεδίσλ Υπεξεζίαο θαη 

εμέηαζεο ηεο θαηνρήο ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ, νχηε 

εμνπδεηεξψλεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ ΚΥΣΑΤΣ λα επηιχεη 

δεηήκαηα δηπισκάησλ ή άιισλ ζπλαθψλ ζεκάησλ.  Δπίζεο, νη αφξηζηεο 

αλαθνξέο ζε παιαηφηεξε απφθαζε ηεο ΔΔΥ θαη ζε άιια άηνκα ησλ 

νπνίσλ παξφκνην αίηεκα είρε ζεηηθή θαηάιεμε δελ ηεθκεξηψλνπλ 

ηζρπξηζκφ γηα άληζε κεηαρείξηζε.  Γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε αθχξσζε 

δηνηθεηηθήο πξάμεο σο αληίζεηεο πξνο ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο, πξέπεη λα 

απνδεηθλχεηαη αλφκνηα κεηαρείξηζε νκνίσλ ζεκάησλ.  Σηελ παξνχζα 

πεξίπησζε, ν αηηεηήο δελ έζεζε ελψπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηνηρεία, ψζηε 

απηφ λα κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε δηαπηζηψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ θαη’ 

ηζρπξηζκφ άληζε κεηαρείξηζή ηνπ, ιφγσ ηθαλνπνίεζεο παξφκνησλ 

αηηεκάησλ πξνζψπσλ, ησλ νπνίσλ νχηε ηα νλφκαηα νχηε ηα δηπιψκαηα 

νχηε νη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο απηά έγηλαλ απνδεθηά έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί.  Οχηε ην παξάπνλν ηνπ αηηεηή πεξί ζηέξεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο αθξφαζεο επζηαζεί.  Ο ίδηνο είρε ηελ επθαηξία λα εθζέζεη ηηο 
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απφςεηο ηνπ ζηελ αιιεινγξαθία πνπ κεζνιάβεζε.  Μάιηζηα, παξά ηε 

ζρεηηθή ππφδεημε, παξέιεηςε λα απνηαζεί ν ίδηνο ζην ΚΥΣΑΤΣ, ζην 

νπνίν ηειηθά ζηξάθεθε ε Δπηηξνπή (Πξ. 329/2009). 

144. Ζ Δπηηξνπή, απνξξίπηνληαο ηελ έλζηαζε πνπ είρε ππνβάιεη ν αηηεηήο (ν 

νπνίνο ήηαλ θάηνρνο ηίηινπ απφ ην Αλψηεξν Τερλνινγηθφ Ηλζηηηνχην 

Κχπξνπ) γηα ηε κε ζπκπεξίιεςή ηνπ ζηνλ θαηάινγν ησλ ζπζηελνκέλσλ 

γηα πξναγσγή, πνπ θαηήξηηζε ε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, επεηδή απηφο 

δελ θαηείρε «ηίηιν/πηπρίν παλεπηζηεκίνπ ή αλψηαηεο ζρνιήο ηζνδχλακεο 

κε παλεπηζηήκην» ζε εηδηθφηεηα πνπ λα ηνπ δίλεη δηθαίσκα δηνξηζκνχ ζε 

ζέζε Δθπαηδεπηή ζηηο Κιίκαθεο Α8-Α10, φπσο απαηηνχζε ην Σρέδην 

Υπεξεζίαο ηεο ππφ πιήξσζε ζέζεο, ελήξγεζε κε απφιπηα θαιή πίζηε 

θαη ηαπηίζηεθε ηφζν κε πξνεγνχκελεο απνθάζεηο ηεο, φζν θαη κε ηελ 

«Απφθαζε Πνιηηηθήο» πνπ είρε πάξεη επί ηνπ ζέκαηνο ζε πξνγελέζηεξε 

εκεξνκελία.   Ζ ελέξγεηα απηή ηεο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε απφ απηή ζρεηηθήο γξαπηήο πιεξνθφξεζεο απφ ην 

ΚΥΣΑΤΣ δελ ήηαλ κεκπηή, αθνχ ηα εξγαιεία απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

λα εξκελεχζνπλ θαη εθαξκφζνπλ ην Νφκν θαηά ηξφπν εληαίν θαη 

νκνηφκνξθν (Πξ. 954/2009). 

145. Πξνπαξαζθεπαζηηθέο πξάμεηο δελ κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ ελψπηνλ 

ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ.  Μφλν ε ηειηθή δηνηθεηηθή πξάμε κπνξεί λα 

πξνζβιεζεί (Α.Δ.3313). 
 

146. 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). 
 
147. Τν γεγνλφο φηη έγηλαλ δηνξηζκνί απφ ηνλ πίλαθα δηνξηζηέσλ ζηνλ νπνίν ε 

αηηήηξηα  αηηήζεθε λα εγγξαθεί θαη ζηνλ νπνίν ε Δπηηξνπή αξλήζεθε λα 

ηελ εγγξάςεη, ζήκαηλε φηη ε αηηήηξηα έπξεπε λα ζηξαθεί κε λέα 

πξνζθπγή ελαληίνλ ησλ δηνξηζκψλ πνπ είραλ γίλεη απφ ηνλ πίλαθα απηφ.  

Δπίζεο ε πξνζθπγή ηεο είρε ράζεη ην αληηθείκελν ηεο θαη γηα ηνλ ιφγν φηη 

ν πίλαθαο απηφο ζην κεηαμχ είρε θαηαξγεζεί (Πξ. 1180/2008). 

148. Τν Γηθαζηήξην δελ έρεη εμνπζία λα ειέγρεη ηελ απζηεξφηεηα ηεο 

πεηζαξρηθήο πνηλήο πνπ επηβάιιεη ε Δπηηξνπή (Πξ.706/2004). 
 
149. Γελ απαηηείην αθξφαζε ησλ απφςεσλ ησλ αηηεηψλ, γηαηί δελ εηίζεην ζέκα 

αληηθαηηθήο καξηπξίαο ή αληηθαηηθψλ γεγνλφησλ ή ζέκα ζην νπνίν ν 

δηνηθνχκελνο εθξίλεην γηα ππαίηηα πξάμε ή πεηζαξρηθή δηαδηθαζία.  

Αθξφαζε δελ απαηηείηαη θαηά θαλφλα, αλ ε επηθείκελε απφθαζε, άλθαη 
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δπζκελήο, ιακβάλεηαη αζρέησο πξνο ηελ ππαηηηφηεηα ηνπ δηνηθνπκέλνπ 
(Πξ.313/2004, 801/2004, 802/2004, 803/2004, 804/2004, 807/2004 θαη 

808/2004). 
 
150. Ζ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο γηα πηζαλή δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο 

απφ κέξνπο εθπαηδεπηηθνχ νινθιεξψλεηαη κε ηε ιήςε απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ηεο δηαηππσζείζαο θαηεγνξίαο απφ ην Γεληθφ Δηζαγγειέα θαη ηε 

δηαβίβαζή ηεο ζηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο.   Ωο εθ ηνχηνπ, ε απφθαζε 

ηεο Δπηηξνπήο λα ζέζεη ζε δηαζεζηκφηεηα ηνλ αηηεηή κεηά πνπ είρε 

νινθιεξσζεί ε έξεπλα ηνπ εξεπλψληνο ιεηηνπξγνχ, αιιά πξνηνχ 

δηαηππσζνχλ νπνηεζδήπνηε θαηεγνξίεο ελαληίνλ ηνπ, δελ παξέβαηλε ην 

άξζξν 74 ηνπ Νφκνπ, αθνχ ήηαλ θαλεξφ φηη ε έξεπλα γηα πηζαλή χπαξμε 

πεηζαξρηθνχ αδηθήκαηνο δελ είρε νινθιεξσζεί.  Πεξαηηέξσ, ην γεγνλφο 

φηη ν αηηεηήο ελήξγεζε εθδηθεηηθά έλαληη ησλ καζεηψλ πνπ είραλ δψζεη 

καξηπξία ζηελ ελαληίνλ ηνπ πεηζαξρηθή ππφζεζε ζηνηρεηνζεηνχζε ηελ 

χπαξμε δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ απαηηνχζε ηε ζέζε ηνπ αηηεηή ζε 

δηαζεζηκφηεηα (Πξ. 841/2008). 

151. Με ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε, κε ηελ νπνία δηνξζψζεθε ζθάικα 

πνπ είρε γίλεη ππέξ ηνπ αηηεηή, επεξεάδνληαλ αξλεηηθά ηα ζπκθέξνληά 

ηνπ αηηεηή θαη γη’ απηφ ζα έπξεπε απαξαίηεηα λα ηνπ είρε δνζεί 

πξνεγνπκέλσο ε επθαηξία λα παξνπζηάζεη ηελ ππφζεζε θαη ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θαη λα ηεθκεξηψζεη ηηο ζέζεηο ηνπ, είηε γξαπηψο 

είηε πξνθνξηθψο, πξηλ ιεθζεί νπνηαδήπνηε δπζκελήο γη’ απηφλ απφθαζε 
(Πξ. 1766/2006). 

 
152. Ζ κεηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο ηεο αηηήηξηαο, ιφγσ εληνπηζκνχ ιάζνπο 

ζηελ αξρηθή κηζζνδνηηθή ηνπνζέηεζε ηεο, κεηά ηελ πάξνδν 10 εηψλ, 

ρσξίο λα έρεη θαηαδεηρζεί ιφγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, παξαβίαδε ηηο 

αξρέο ηεο πξνζηαζίαο ησλ δηνηθνπκέλσλ θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο δηνίθεζεο, πνπ ηέζεθαλ κε ην άξζξν 54 ηνπ πεξί Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Νφκνπ ηνπ 1999 (Ν.159(Η)/99), ην νπνίν αλαθέξεηαη 

ζηελ αλάθιεζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ, αθνχ ν ρξφλνο πνπ είρε 

δηαξξεχζεη ήηαλ πνιχ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ ήηαλ εθηφο ηνπ 

«εχινγνπ ρξφλνπ» (Πξ. 877/2007). 
 
153. Ζ Δπηηξνπή, θαζνξίδνληαο ηε κηζζνδνζία ηεο αηηήηξηαο, θαηά ην δηνξηζκφ 

ηεο ζηε ζέζε Καζεγήηξηαο, έπξεπε λα ιάβεη ππφςε νιφθιεξε ηελ 

πξνυπεξεζία ηεο θαη ην γεγνλφο ηεο κεζνιάβεζεο ηνπ δηνξηζκνχ ηεο σο 

δαζθάιαο δελ θαηαξγνχζε απηή ηελ πξνυπεξεζία, ψζηε εκθαλψο ε 

αηηήηξηα λα θαηαιήγεη ζε ρεηξφηεξε ζέζε έλαληη άιισλ πνπ δηνξίδνληαλ 

θαηεπζείαλ σο θαζεγεηέο.  Ο θαλνληζκφο 8(β) ησλ πεξί Γεκφζηαο 

Υπεξεζίαο (Απνιαβέο, Δπηδφκαηα θαη άιια Οηθνλνκηθά Ωθειήκαηα ησλ 

Γεκνζίσλ Υπαιιήισλ) Καλνληζκψλ  ηνπ 1995, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 

ππάιιεινο πνπ ππεξεηεί ζηε Γεκφζηα Υπεξεζία θαη δηνξίδεηαη ζε άιιε 
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ζέζε, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ ίδηα κηζζνινγηθή θιίκαθα, δηαηεξεί ηε 

βαζκίδα ηεο θιίκαθαο ζηελ νπνία βξηζθφηαλ πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ 

θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία πξνζαχμεζήο ηνπ,  ζεζπίζηεθε γηα λα 

θαηνρπξψζεη θαη φρη γηα λα απνθφςεη ή πεξηνξίζεη δηθαηψκαηα (Πξ. 

276/2008). 

154. Ζ δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 9(6) ησλ πεξί 

Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Υπεξεζίαο (Πξφγξακκα Πξνυπεξεζηαθήο 

Καηάξηηζεο ησλ Υπνςήθησλ Δθπαηδεπηηθψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο) 

Καλνληζκψλ ηνπ 2000 (ΚΓΠ 214/2000) ζε ππνςήθην γηα επαλάιεςε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πξνυπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο αθνξά κφλν ηε κε επηηπρή 

ζπκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ιφγσ κε ζπγθέληξσζεο ηεο 

απαηηνχκελεο βαζκνινγίαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξνπο ηνκείο θαη ν 

Καλνληζκφο απηφο δελ επεθηείλεηαη ζε νηηδήπνηε άιιν θαη δε ζηε κε 

επηηπρή ζπκπιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ιφγσ απνπζηψλ, νη νπνίεο 

ξπζκίδνληαη εμαληιεηηθά θαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Καλνληζκφ 10  
(Α.Δ. 85/2006). 

 
155. Ζ εηζήγεζε ηεο αηηήηξηαο φηη ε Δπηηξνπή, πέξαλ ηεο γξαπηήο 

επηθνηλσλίαο πνπ είρε καδί ηεο, κέζσ επηζηνιήο, φζν θαη δηά ηνπ ηχπνπ 

θαη κέζσ ηνπ δηεζλνχο δηαδηθηχνπ, κε ηελ νπνία ηελ θαινχζε λα δειψζεη 

ελδηαθέξνλ γηα παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνυπεξεζηαθήο 

Καηάξηηζεο, έπξεπε επίζεο λα ηεο ηειεθσλνχζε, εμαληιψληαο έηζη φια 

ηα κέζα επηθνηλσλίαο, ήηαλ αβάζηκε. Οη ηξφπνη επηθνηλσλίαο ζε ζρέζε 

κε ηελ θιήζε γηα παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνυπεξεζηαθήο 

Καηάξηηζεο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο Καλνληζκνχο (κε επηζηνιέο, δηα ηνπ 

ηχπνπ θαη κέζσ ηνπ δηεζλνχο δηαδηθηχνπ) θαη δελ κπνξνχζε λα επηβιεζεί 

ζηελ Δπηηξνπή θαζήθνλ θαη ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο (Πξ. 1876/2008). 

156. Οη εγθχθιηνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ δηάθνξα δηνηθεηηθά φξγαλα δελ 

ζεσξνχληαη θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη, παξά ηελ πξαθηηθή 

ηνπο ζεκαζία, δελ ζπληζηνχλ δίθαην.  Όκσο, γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ 

απνζθνπνχλ ζηελ εληαία εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηνπο απφ δηνηθεηηθά 

φξγαλα, ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ηεο δηαθξηηηθήο ηνπο επρέξεηαο, ψζηε 

λα απνθεχγνληαη νη απζαηξεζίεο (Πξ. 1481/2009). 

157. Ο ζθνπφο ηνπ δηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ είλαη ε εμέηαζε ηεο λνκηκφηεηαο 

ηεο πξνζβαιιφκελεο απφθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ. Τν Γηθαζηήξην 

ζηελ εθηέιεζε ηεο πην πάλσ δηθαηνδνζίαο ηνπ έρεη ξφιν εμεηαζηηθφ.  

Γχλαηαη, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη έγγξαθα, ή λα 

απαηηήζεη ηελ πξνζθφκηζε καξηπξίαο, πνπ ζεσξεί φηη εμππεξεηεί ηνλ πην 

πάλσ ζθνπφ (Α.Δ. 129/2006). 

158. Μπνξεί ε ζπκπεξηθνξά ηεο αηηήηξηαο ζηελ ελαληίνλ ηεο πεηζαξρηθή 

δηαδηθαζία λα κελ ήηαλ ε αξκφδνπζα, ζε ζεκείν κάιηζηα πνπ πξνθάιεζε 

ηελ αληίδξαζε φρη κφλν ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ Μειψλ ηεο Δπηηξνπήο, 
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αιιά θαη  ηνπ ηδίνπ ηνπ ζπλεγφξνπ ηεο, απηή φκσο δελ ηεθκεξίσλε νμεία 

έρζξα, κε ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ ζην άξζξν 42(2) ηνπ 

πεξί Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Νφκνπ ηνπ 1999 

(Ν.158(Η)/1999), ψζηε λα έπξεπε ν Πξφεδξνο λα εμαηξεζεί ηεο πεξαηηέξσ 

δηαδηθαζίαο, γηα δηαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο ακεξνιεςίαο.  Δπηπιένλ, 
ν Πξφεδξνο δελ έπξεπε λα ππνγξάςεη ν ίδηνο (θαη κφλνο) ηελ απφθαζε, 

εθφζνλ είρε εμαηξεζεί θαη δελ ζπκκεηείρε ζηελ πεξαηηέξσ αθξφαζε  
(Πξ. 99/2008). 



 
 



 

 

ΠΑΡΑΠΟΝΑ/ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΕ ΣHΝ  

ΕΠΙΣΡΟΠΟ ΔΙΟΙΚΗΕΩ 

 

Αρηζκός εθπαηδεσηηθώλ θαηαθεύγεη ζηο Γραθείο ηες Επηηρόποσ 

Δηοηθήζεως, γηα λα δηαησπώζεη παράπολα ή/θαη θαηαγγειίες ελαληίολ ηες 

Επηηροπής Εθπαηδεσηηθής Υπερεζίας, αλαθορηθά κε ηζτσρηδόκελε δσζκελή 

δηάθρηζε ζε βάρος ηοσς ή/θαη θαηαπάηεζε δηθαηωκάηωλ ηοσς.  Τα 

παράπολα/θαηαγγειίες ποσ σποβιήζεθαλ ζηελ Επίηροπο Δηοηθήζεως ηο 

2011 αλαιύοληαη ζηο σποθεθάιαηο ασηό, κέζα από ηελ αθόιοσζε 

ζεκαηοιογία: 

 
 Θεματική των παραπόνων 

 Έκβαση των παραπόνων 

 

 
 

Θεμαηική ηων παπαπόνων 
 

Καηά ην έηνο 2011, ε Επίηξνπνο Δηνηθήζεσο παξέπεκςε ζηελ Επηηξνπή 17 
παξάπνλα, γηα ηα ζρόιηα/απόςεηο ηεο. Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2011, ε Επηηξνπή 
ππέβαιε ζηελ Επίηξνπν Δηνηθήζεσο ηα ζρόιηα/απόςεηο ηεο γηα ηα 9 
παξάπνλα πνπ παξαπέκθζεθαλ ζ’ απηήλ. Επηπιένλ, ε Επηηξνπή δηαβίβαζε 
δύν παξάπνλα ζην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, γηα εμέηαζε ιόγσ 
αξκνδηόηεηαο.  
 
Αλάιπζε ησλ 15 παξαπόλσλ πνπ παξαπέκθζεθαλ ζηελ Επηηξνπή 
απνθαιύπηεη όηη απηά εκπίπηνπλ ζε 6 θαηεγνξίεο.  Οη ιεπηνκέξεηεο θαίλνληαη 
ζηνλ  παξαθάησ πίλαθα. 
 

Πίνακαρ Γ.2 
 

Καηεγνξηνπνίεζε ησλ παξαπόλσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ην 2011 
 
 

Κατηγορία 
Αριθμός 

Παραπόνων 
Ποσοστό % 

Πίνακερ διοπιζηέων 7 46 
Μεηαθέζειρ/ηοποθεηήζειρ 3 20 
Πποαγωγέρ  1 7 
Διοπιζμοί εκηάκηων και ανηικαηαζηαηών 2 13 
Αναγνώπιζη πποϋπηπεζίαρ 1 7 
Επιθεώπηζη και αξιολόγηζη εκπαιδεςηικών 
λειηοςπγών 1 7 

Σύνολο 15 100% 
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Έκβαζη ηων παπαπόνων 
 
Η Επηηξνπή δελ είρε ελεκέξσζε γηα ηελ ηειηθή έθβαζε ησλ πεξηζζόηεξσλ 
παξαπόλσλ, γηα ηα νπνία είρε ππνβάιεη ζηελ Επίηξνπν Δηνηθήζεσο ηα 

ζρόιηα/απόςεηο ηεο.  Ελεκέξσζε είρε κόλν γηα ηα πην θάησ παξάπνλα: 
 

Αρχή Ισότητας, Α.Κ.Ι. 2/2011 

Αληηθείκελν ηεο θαηαγγειίαο ήηαλ ε απόξξηςε αίηεζεο ηεο παξαπνλνπκέλεο 
γηα εγγξαθή ζηνλ εηδηθό θαηάινγν δηνξηζηέσλ εθπαηδεπηηθώλ κε αλαπεξίεο. 
 
Από ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ε Επίηξνπνο Δηνηθήζεσο, θαηέιεμε ζηε 

δηαπίζησζε/ζπκπέξαζκα όηη γηα λα αμηνινγεζεί αλ έλα άηνκν είλαη άηνκν κε 

αλαπεξίεο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ πεξί Πξόζιεςεο Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο ζηνλ 

Επξύηεξν Δεκόζην Τνκέα (Εηδηθέο Δηαηάμεηο) Νόκνπ, ην Τκήκα Κνηλσληθήο 

Ελζσκάησζεο Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο ζπζηήλεη Εηδηθή Πνιπζεκαηηθή 

Επηηξνπή.   
 
Η Εηδηθή Πνιπζεκαηηθή Επηηξνπή, αθνύ εμέηαζε δύν θνξέο ηελ 

παξαπνλνύκελε, θάζε θνξά κε δηαθνξεηηθή ζύλζεζε, έθξηλε όηη απηή δελ 

εκπίπηεη ζηνλ νξηζκό «άηνκν κε αλαπεξίεο» θαη απέξξηςε ηελ αίηεζε ηεο.   
Η Επίηξνπνο δηαπίζησζε όηη απηή αμηνινγήζεθε από ηηο Επηηξνπέο βάζεη ηνπ 

θαζνξηζκέλνπ Πξσηνθόιινπ θαη νη απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ ήηαλ ην 

απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε από ηελ αμηνιόγεζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ηεο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ έλλνηα ηνπ όξνπ «άηνκν κε αλαπεξίεο», όπσο απηή 

θαζνξίδεηαη ζην Νόκν. Η Επίηξνπνο έθξηλε, επίζεο, όηη νη ηζρπξηζκνί ηεο 

παξαπνλνπκέλεο γηα κεξνιεςία θαη απζαηξεζία εηο βάξνο ηεο δελ επζηαζνύλ 

αιιά θαη όηη ε ζύλζεζε ηόζν ηεο πξώηεο όζν θαη ηεο δεύηεξεο επηηξνπήο, κε 

ηε ζπκκεηνρή ελόο κόλν νθζαικίαηξνπ θαη όρη δύν, δελ ήηαλ παξάλνκε.  
Όζνλ αθνξά ηνλ ηζρπξηζκό ηεο όηη άηνκα κε κνλόθζαικε όξαζε έρνπλ 

δηνξηζηεί από ηνπο εηδηθνύο θαηαιόγνπο ζηε κέζε εθπαίδεπζε, ε Επίηξνπνο 

παξαηήξεζε όηη ν ηζρπξηζκόο απηόο είλαη γεληθόο θαη αόξηζηνο. 
 
Υπό ην θσο ησλ πην πάλσ, ε Επίηξνπνο Δηνηθήζεσο θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα όηη νη απνθάζεηο ησλ Επηηξνπώλ ήηαλ αηηηνινγεκέλεο θαη ζην 

πιαίζην ηεο δηαθξηηηθήο ηνπο επρέξεηαο θαη δελ ζπλέηξερε ιόγνο παξέκβαζεο 

ηεο. 
 
Παξάπνλν αξηζκόο 1750/2011 
Αληηθείκελν ηνπ παξαπόλνπ ήηαλ ε κε πξνζθνξά δηνξηζκνύ ζηνλ 

παξαπνλνύκελν κε βάζε ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπ ζηνλ νηθείν πίλαθα 

δηνξηζηέσλ θαη ε πξνζθνξά έθηαθηνπ δηνξηζκνύ ζε ππνςήθην εθπαηδεπηηθό κε 

κεγαιύηεξν αύμνληα αξηζκό . 
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Η Επίηξνπνο Δηνηθήζεσο, κεηά από δηεξεύλεζε ηνπ παξαπόλνπ, δηαπίζησζε 

όηη, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηελέξγεηαο ησλ έθηαθησλ δηνξηζκώλ, πεξηήιζε ζε 

γλώζε ηεο αξκόδηαο αξρήο όηη δηεμαγόηαλ αζηπλνκηθή έξεπλα ελαληίνλ ηνπ 
παξαπνλνπκέλνπ αλαθνξηθά κε πηζαλή δηάπξαμε αδηθήκαηνο, από ηελ 

θαηάιεμε ηεο νπνίαο πηζαλόλ λα εμαξηάην ν δηνξηζκόο ηνπ.   Η θαηάιεμε ηεο 

έξεπλαο ήηαλ όηη δελ δηαπηζηώζεθε δηάπξαμε νπνηνπδήπνηε αδηθήκαηνο θαη, 
θαηά ζπλέπεηα, ηνπ πξνζθέξζεθε ηειηθά έθηαθηνο δηνξηζκόο. 
 
Υπό ην θσο ησλ πην πάλσ, ε Επηηξόπνο Δηνηθήζεσο θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα όηη δελ ζπλέηξερε ιόγνο παξέκβαζεο ηεο. 
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Πίνακαρ 1 

 

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

 

Διδικόηηηα 

Αριθμός 
σπουηθίφν 

ζηοσς 
πίνακες 

Μέζος όρος 
μόνιμφν διοριζμών 

εηηζίφς 
2005-2011 

Γάζκαλορ 2409 138,7 
Νηπιαγωγόρ 2606 20,6 

Διδικόρ Δκπαιδεςηικόρ 

Διδικήρ Γςμναζηικήρ 58 0,4 
Διδικών Μαθηζιακών, 
Νοηηικών, Λειηοςπγικών 
και Πποζαπμοζηικών 
Γςζκολιών 

376 24,1 

Δκπαιδεςηικήρ 
Ακοςολογίαρ 3  

Δπγοθεπαπείαρ 72 0,7 
Κωθών 6 0,1 
Λογοθεπαπείαρ 314 6,3 
Μοςζικοθεπαπείαρ 8 0,6 
Σςθλών 2  

Φςζιοθεπαπείαρ 195 0,6 

Σύνολο 6049  
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Πίνακαρ 2 
 

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

 

Διδικόηηηα 
Αριθμός 

σπουηθίφν 
 ζηοσς 

 πίνακες 

Μέζος όρος  
μόνιμφν διοριζμών 

 εηηζίφς  
2005-2011 

Θπηζκεςηικών 1047 9,1 
Φιλολογικών 5671 67,7 
Μαθημαηικών 2249 36,4 
Φςζικήρ 1223 18,0 
Υημείαρ 1000 13,0 
Βιολογίαρ 727 11,6 
Γεωλογίαρ 171  
Γεωπονίαρ 216  
Αγγλικών 1729 18,4 
Γαλλικών 610 6,3 
Γεπμανικών 260 0,1 
Δμποπικών/Οικονομικών 4088 13,7 
Φςζικήρ Αγωγήρ 1972 17,4 
Μοςζικήρ 767 5,9 
Σέσνηρ 542 8,6 
Οικιακήρ Οικονομίαρ 158 7,3 
Φςσολογίαρ 908  
Πληποθοπικήρ/Δπιζη. ΗΤ 1948 37,7 
ςμβοςλεςηικήρ και Δπαγγελμαηικήρ 
Αγωγήρ 159 2,9 

Γεωγπαθίαρ 63 1,1 
Ιηαλικών 262 3,1 
Σεσνολογίαρ 97 9,0 
Σεσνολογίαρ (σωπίρ μαθήμαηα) 1403  
Ιζπανικών 98 1,3 
Ρωζζικών 72 0,4 
Σοςπκικών 295 1,0 
Φωηογπαθικήρ Σέσνηρ 41 0,7 
Θεαηπολογίαρ 173 1,0 

Σύνολο 27949  
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Πίνακαρ 3 
 

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

 

Διδικόηηηα 
Αριθμός 

σπουηθίφν 
 ζηοσς 

 πίνακες 

Μέζος όρος 
 μόνιμφν διοριζμών 

εηηζίφς  
2005-2011 

Μησανολογίαρ 1026 3,7 
Μησανικήρ Αςηοκινήηων 81 2,6 
Ηλεκηπολογίαρ 1970 8,9 
Γομικών 1213 3,6 
Ξενοδοσειακών  489 3,9 
Γπαθικών Σεσνών 172 5 
Γιακοζμηηικήρ 72 1,1 
Ξςλοςπγικήρ 27 1,1 
σεδίαζηρ Δπίπλων 17 0,4 
Υημικήρ Μησανικήρ 115   
Κεπαμικήρ-Αγγειοπλαζηικήρ 9   
Απγςποσοϊαρ/Υπςζοσοϊαρ  19 0,3 
Μησανοςπγική-Δθαπμοζηήπιο 5   
Ένδςζη 54   
Τποδημοηοποιϊαρ 3   
Γεωπονίαρ 240 0,6 
Δλαζμαηοςπγίαρ-ςγκολλήζεων 3   
Τδπαςλικών 5   

Σύνολο 5520  
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Πίνακαρ 4 
 

Καηανομή, καηά ειδικόηηηα, ηυν αιηήζευν πος ςποβλήθηκαν για εγγπαθή  
ζηοςρ πίνακερ διοπιζηέυν μέζηρ γενικήρ εκπαίδεςζηρ, καηά ηην πεπίοδο  

1.1.2011 - 31.12.2011, και ηυν αιηήζευν πος έγιναν δεκηέρ  
 

Διδικόηηηα 

Αιηήζεις ποσ 
σποβλήθηκαν 

Αιηήζεις ποσ 
έγιναν δεκηές 

Αρ. Αρ. 

Θπηζκεςηικών 120 116 
Φιλολογικών 745 465 
Μαθημαηικών 324 310 
Φςζικήρ 184 177 
Υημείαρ 110 90 
Βιολογίαρ 128 112 
Γεωλογίαρ 14 11 
Γεωπονίαρ 48 40 
Αγγλικών 171 140 
Γαλλικών 81 77 
Γεπμανικών 29 28 
Δμποπικών/Οικονομικών 306 247 
Φςζικήρ Αγωγήρ 151 143 
Μοςζικήρ 68 48 
Σέσνηρ 102 83 
Οικιακήρ Οικονομίαρ 41 31 
Φςσολογίαρ 88 74 
Πληποθοπικήρ/Δπιζη. ΗΤ 483 341 
ςμβοςλεςηικήρ και Δπαγγελμαηικήρ 
Αγωγήρ 37 22 

Γεωγπαθίαρ 18 12 
Ιηαλικών 48 43 
Σεσνολογίαρ 10 47 
Σεσνολογίαρ (σωπίρ μαθήμαηα) 357 227 
Ιζπανικών 32 27 
Ρωζζικών 5 3 
Σοςπκικών 23 22 
Φωηογπαθικήρ Σέσνηρ 15 4 
Θεαηπολογίαρ 33 25 

Σύνολο 3771 2965 
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Πίνακαρ 5 
 

Καηανομή, καηά ειδικόηηηα, ηυν αιηήζευν πος ςποβλήθηκαν για εγγπαθή  
ζηοςρ πίνακερ διοπιζηέυν μέζηρ ηεσνικήρ εκπαίδεςζηρ, καηά ηην πεπίοδο  

1.1.2011-31.12.2011, και ηυν αιηήζευν πος έγιναν δεκηέρ  
 

Διδικόηηηα 

 
Αιηήζεις ποσ 
σποβλήθηκαν 

 
Αιηήζεις ποσ 
έγιναν δεκηές 

Αρ. Αρ. 

Μησανολογίαρ 140 54 
Μησανικήρ Αςηοκινήηων 35 6 
Ηλεκηπολογίαρ 302 106 
Γομικών 150 43 
Ξενοδοσειακών  60 12 
Γπαθικών Σεσνών 38 17 
Γιακοζμηηικήρ 17 2 
Ξςλοςπγικήρ 8 2 
σεδίαζηρ Δπίπλων 16 4 
Υημικήρ Μησανικήρ 8 5 
Κεπαμικήρ-Αγγειοπλαζηικήρ 1 0 
Απγςποσοϊαρ/Υπςζοσοϊαρ  1 0 
Μησανοςπγική-Δθαπμοζηήπιο 19 0 
Ένδςζη 3 0 
Γεωπονίαρ 49 25 
Δλαζμαηοςπγίαρ-ςγκολλήζεων 12 0 
Τδπαςλικών 28 0 

Σύνολο 887 276 
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Πίνακαρ 6 
 

Ππόγπαμμα πποϋπηπεζιακήρ καηάπηιζηρ ςποτήθιυν εκπαιδεςηικών μέζηρ εκπαίδεςζηρ 
 

Έτος 
Δήλωσαν 
σσμμετοτή  

Αποτώρησαν Απέτσταν 
Σσμπλήρωσαν με 

επιτστία 

1999 - 2000 45 10 2 33 

2000 - 2001 95 23 1 71 

2001 - 2002 247 11 8 228 

2002 - 2003 420 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 403 63 3 337 

2007 - 2008 384 80 22 282 

2008 - 2009 537 85 40 412 

2009 - 2010 659 70 104 485 

2010 - 2011 430 92 19 319 

Σύνολο 5380 855 217 4308 
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Πίνακαρ 7 

Μόνιμοι διοπιζμοί, διοπιζμοί με ζύμβαζη και έκηακηοι διοπιζμοί ζηη 
μέζη γενική εκπαίδεςζη, καηά ειδικόηηηα, καηά ηη ζσολική σπονιά 2011-2012 

 

 Διδικόηηηα 
Δίδος διοριζμού 

Μόνιμος Με Σύμβαζη Έκηακηος Σύνολο 

Αγγλικών 16 49 2 67 
Βιολογίαρ 8 33 2 43 
Γαλλικών 4 20 1 25 
Γεπμανικών 1 3 3 7 
Γεωγπαθίαρ 4 2 4 10 
Δμποπικών/Οικονομικών 24 51 2 77 
Θεαηπολογίαρ 2 2 21 25 
Θπηζκεςηικών 7 23 2 32 
Ιζπανικών 2 7 10 19 
Ιηαλικών 2 9 4 15 
Μαθημαηικών 29 68 1 98 
Μοςζικήρ 2 17 2 21 
Οικιακήρ Οικονομίαρ 5 25 3 33 
Πληποθοπικήρ/Δπιζη. ΗΤ 2 8 3 13 
Ρωζζικών 2 2 6 10 
ςμβοςλεςη. και Δπαγγελμ. Αγωγήρ 5 9 17 31 
Σέσνηρ 10 32 4 46 
Σεσνολογίαρ 9 31 1 41 
Σοςπκικών 1 1 1 3 
Φιλολογικών 25 105 12 142 
Φςζικήρ 10 40 2 52 
Φςζικήρ Αγωγήρ 13 44 6 63 
Φωηογπαθικήρ Σέσνηρ     5 5 
Υημείαρ 9 22 4 35 

Σύνολο 192 603 118 913 

 

 



Εηήζια Έκθεζη 2011 

 
 

112 

Πίνακαρ 8 
Μόνιμοι διοπιζμοί, διοπιζμοί με ζύμβαζη και έκηακηοι διοπιζμοί ζηη 

μέζη ηεσνική εκπαίδεςζη, καηά ειδικόηηηα, καηά ηη ζσολική σπονιά 2011-2012 
 

 Διδικόηηηα 

Δίδος διοριζμού 

Μόνιμος Με Σύμβαζη Έκηακηος Σύνολο 

Απγςποσοΐαρ/Υπςζοσοΐαρ  1 1   2 
Γεωπονίαρ       0 
Γπαθικών Σεσνών 4 1 3 8 
Γιακοζμηηικήρ   1 1 2 
Γομικών 6   8 14 
Ένδςζη     1 1 
Ηλεκηπολογίαρ 10 1 15 26 
Μησανικήρ Αςηοκινήηων 2   3 5 
Μησανολογίαρ 6 1 5 12 
Ξενοδοσειακών  4 1 4 9 
Ξςλοςπγικήρ 3 1   4 
σεδίαζηρ Δπίπλων       0 

Σύνολο 36 7 40 83 

 
Πίνακαρ 9 

Αναλςηική καηάζηαζη ηυν πποαγυγών ηος 2011 
ζηη δημοηική εκπαίδεςζη 

 

Θέζη Αριθμός Ποζοζηό % 

Πποδημοηική   
    Βοηθόρ Γιεςθςνηήρ 5 2,5 
    Γιεςθςνηήρ 3 1,5 
Γημοηική   
    Βοηθόρ Γιεςθςνηήρ 97 47,8 
    Γιεςθςνηήρ 75 36,9 
Διδική Δκπαίδεςζη   
    Βοηθόρ Γιεςθςνηήρ 5 2,5 
    Γιεςθςνηήρ 4 2,0 
Δπιθεωπηηήρ   
    Γενικών Μαθημάηων 10 4,9 
    Διδικών Μαθημάηων 1 0,5 
Ππώηορ Λειηοςπγόρ Δκπαίδεςζηρ 3 1,5 

Σύνολο 203 100 
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Πίνακαρ 10 

Αναλςηική καηάζηαζη ηυν πποαγυγών ηος 2011 ζηη μέζη γενική εκπαίδεςζη 
 

Θέζη Αριθμός Ποζοζηό % 

 Βοηθόρ Γιεςθςνηήρ   
Αγγλικών 13 5,9 
Βιολογίαρ 7 3,2 
Γαλλικών 2 0,9 
Γεωγπαθίαρ 2 0,9 
Δμποπικών/Οικονομικών 14 6,3 
Θπηζκεςηικών 4 1,8 
Μαθημαηικών 18 8,1 
Μοςζικήρ 2 0,9 
Οικιακήρ Οικονομίαρ 1 0,5 
Πληποθοπικήρ/Δπιζη, ΗΤ 5 2,3 
ςμβοςλεςηικήρ και Δπαγγελμαηικήρ Αγωγήρ 2 0,9 
σεδιαζμού και Σεσνολογίαρ 3 1,4 
Σέσνηρ 3 1,4 
Φιλολογικών 22 9,9 
Φςζικήρ 4 1,8 
Φςζικήρ Αγωγήρ 16 7,2 
Υημείαρ 5 2,3 

Βοηθόρ Γιεςθςνηήρ Α' 
Αγγλικών 6 2,7 
Βιολογίαρ 3 1,4 
Γαλλικών 2 0,9 
Δμποπικών/Οικονομικών 3 1,4 
Θπηζκεςηικών 2 0,9 
Μαθημαηικών 11 5,0 
Μοςζικήρ 1 0,5 
Οικιακήρ Οικονομίαρ 1 0,5 
Πληποθοπικήρ/Δπιζη, ΗΤ 2 0,9 
ςμβοςλεςηικήρ και Δπαγγελμαηικήρ Αγωγήρ 2 0,9 
σεδιαζμού και Σεσνολογίαρ 2 0,9 
Σέσνηρ 3 1,4 
Φιλολογικών 15 6,8 
Φςζικήρ 3 1,4 
Φςζικήρ Αγωγήρ 6 2,7 
Υημείαρ 3 1,4 

Γιεςθςνηήρ  25 11,3 
Δπιθεωπηηήρ  5 2,3 
Ππώηορ Λειηοςπγόρ Δκπαίδεςζηρ 4 1,8 

Σύνολο 222 100 
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      Πίνακαρ 11 

         Αναλςηική καηάζηαζη ηυν πποαγυγών ηος 2011 ζηη μέζη ηεσνική εκπαίδεςζη 
 

Θέζη Αριθμός Ποζοζηό % 

 Ανώηεπορ Δκπαιδεςηήρ 3 8 

 Ππώηορ Δκπαιδεςηήρ 3 8 

Βοηθόρ Γιεςθςνηήρ 

Γομικών 4 11 

Ηλεκηπολογίαρ 4 11 

Μησανολογίαρ 3 8 

Ξενοδοσειακών  1 3 

Ξςλοςπγικήρ 2 5 

Βοηθόρ Γιεςθςνηήρ Α΄ 

Γπαθικών Σεσνών 1 3 

Γομικών 4 11 

Ηλεκηπολογίαρ 2 5 

Μησανικήρ Αςηοκινήηων 1 3 

Μησανολογίαρ 1 3 

Ξενοδοσειακών  1 3 

Ξςλοςπγικήρ 1 3 

 Γιεςθςνηήρ 4 11 

 Δπιθεωπηηήρ 1 3 

 Ππώηορ Λειηοςπγόρ Δκπαίδεςζηρ 1 3 

Σύνολο 37 100 
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Πίνακαρ 12 

 

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. μον. 

ζσμβ. 
επιηρ. 

Μ.Ο. 
 απόδοζης 
ζηην ζσν. 

Μ.Ο. 
ηλικίας 

Αγγλικών 6 196,2 2,2 55,7 

Βιολογίαρ 3 195,3 2,2 54 

Γαλλικών 2 194,8 2,5 54 

Γπαθικών Σεσνών 1 - - - 

Γομικών 4 195,6 2,5 57,5 

Δμποπικών 3 191,7 2,2 57,3 

Ηλεκηπολογίαρ 2 193,3 2,5 56 

Θπηζκεςηικών 2 201 2,8 55,5 

Μαθημαηικών 11 196,7 2,7 52,6 

Μησανικήρ Αςηοκινήηων 1 - - - 

Μησανολογίαρ 1 - - - 

Μοςζικήρ 1 - - - 

Ξενοδοσειακών 1 - - - 

Ξςλοςπγικήρ 1 - - - 

Οικιακήρ Οικονομίαρ 1 - - - 

Πληποθοπικήρ/Δπιζηήμηρ Η,Τ, 2 194,8 2,8 55,5 

ςμβοςλεςηικήρ και Δπαγγελμ. Αγωγήρ 2 195,8 3 49,5 

Σέσνηρ 3 194 2,5 50,7 

Σεσνολογίαρ 2 190,8 2,5 54 

Φιλολογικών 15 199,9 2,5 55,1 

Φςζικήρ 3 198,9 2,7 52,3 

Φςζικήρ Αγωγήρ 6 197,6 2,1 57,8 

Υημείαρ 3 196,6 2,7 50 
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Πίνακαρ 13 

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

 

  
Διδικόηηηα 

Βοηθοί Γιεσθσνηές 

Σστν. 

Μ.Ο. 
μον. 

ζσμβ. 
επιηρ. 

Μ.Ο. 
απόδοζης 
ζηην ζσν. 

Μ.Ο. 
ηλικίας 

Αγγλικών 13 202,8 2,2 55,4 

Βιολογίαρ 7 194,1 2,1 51,3 

Γαλλικών 2 203,7 2,0 56,5 

Γεωγπαθίαρ 2 190,9 1,5 53 

Γομικών 4 187,3 2,3 54,5 

Δμποπικών 14 189,3 1,9 54,5 

Ηλεκηπολογίαρ 4 187,6 2,6 55,5 

Θπηζκεςηικών                  4 208,6 2,1 51,3 

Μαθημαηικών 18 196,3 1,8 50,9 

Μησανολογίαρ 3 188,9 1,5 55,7 

Μοςζικήρ 2 204,3 1,8 55,5 

Ξενοδοσειακών  1 - - - 

Ξςλοςπγικήρ 2 194,7 2,0 49,5 

Οικιακήρ Οικονομίαρ 1 - - - 

Πληποθοπικήρ/Δπιζηήμηρ Η,Τ, 5 194,7 2,9 48,6 

ςμβοςλεςηικήρ και Δπαγγελμ. Αγωγήρ 2 196,1 2,5 41 

Σέσνηρ 3 203,6 2 50,7 

Σεσνολογίαρ 3 194,9 2,3 55,7 

Φιλολογικών 22 206,7 2,5 51,5 

Φςζικήρ 4 197,9 1,9 48,5 

Φςζικήρ Αγωγήρ 16 209,6 2,3 54,4 

Υημείαρ 5 192,7 1,2 57 
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Πίνακαρ 14 
 
 

Αναλςηική καηάζηαζη ηυν αποζπάζευν ηος έηοςρ 2011, καηά ςπηπεζία και εκπαιδεςηική 
βαθμίδα (ιζοδςναμία πλήποςρ απαζσόληζηρ) 

 
 

Υπηρεζία 

 
Δκπαιδεσηική βαθμίδα 

 

Γημοηική 
Μέζη Μέζη 

Σύνολο % 
Γενική Τετνική 

Τποςπγείο Παιδείαρ και Πολιηιζμού 
 (Γιοίκηζη) 7 1 - 8 3% 

Τποςπγείο Παιδείαρ και Πολιηιζμού 
(Γιάθοπερ Τπηπεζίερ) 21,6 18,2 2 41,8 17% 

Γιεύθςνζη Ανώηεπηρ και Ανώηαηηρ 
Δκπαίδεςζηρ 6 6 - 12 5% 

Γιεύθςνζη Μέζηρ Γενικήρ 
Δκπαίδεςζηρ - 16,8 - 16,8 7% 

Γιεύθςνζη Μέζηρ Σεσνικήρ 
Δκπαίδεςζηρ  - 3,2 3,2 1% 

Γιεύθςνζη Γημοηικήρ Δκπαίδεςζηρ 3 - - 3 1% 

Γπαθείο Αναλςηικών Ππογπαμμάηων 18,8 28,6 - 47,4 19% 

Παιδαγωγικό Ινζηιηούηο Κύππος 14 10,8 1 25,8 10% 

Τπηπεζία Ανάπηςξηρ Ππογπαμμάηων 3 1,6 3,4 8 3% 

Δπιηποπή Δκπαιδεςηικήρ Τπηπεζίαρ 1 - - 1 0% 

Διδική Δκπαίδεςζη - 1 7 8 3% 

σολή Σςθλών -- 6,2 1 7,2 3% 

σολή Κωθών  4,6 0,6 5,2 2% 

Έπγα Πληποθοπικήρ ΓΙΑ/ΣΠΔ 11,6 4 0,8 16,4 7% 

Κένηπο Δπιζηημονικών Δπεςνών - 0,4 - 0,4 0% 

Κπαηικά Ινζηιηούηα Δπιμόπθωζηρ - 1,4 - 1,4 1% 

Δπιμοπθωηικά Κένηπα Κύππος 3 - - 3 1% 

Κςππιακό ςμβούλιο Αναγνώπιζηρ 
Σίηλων ποςδών (ΚΤΑΣ) 1 1 - 2 1% 

Κςππιακή Δκπαιδεςηική Αποζηολή 
ζηη Μεγάλη Βπεηανία 40   40 16% 

                                         Σύνολο 130 101,6 19 250,6 100 
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Πίνακαρ 15 

Παπασώπηζη ςπηπεζιών καηά ηο 2011, καηά εκπαιδεςηική βαθμίδα  
(ιζοδςναμία πλήποςρ απαζσόληζηρ) 

 
Δκπαιδεσηική βαθμίδα Σστνόηηηα % 

Γημοηική Δκπαίδεςζη 18,6 48 

Μέζη Γενική Δκπαίδεςζη 16,2 42 

Μέζη Σεσνική Δκπαίδεςζη 3,8 10 

                                       Σύνολο 38,6 100 

 
 
 

Πίνακαρ 16 
Ειδικοί Σύμβοςλοι καηά ηο 2011, καηά εκπαιδεςηική βαθμίδα  

(ιζοδςναμία πλήποςρ απαζσόληζηρ) 
 

Δκπαιδεσηική βαθμίδα Σστνόηηηα % 

Γημοηική Δκπαίδεςζη 38,8 55 

Μέζη Γενική Δκπαίδεςζη 29,4 42 

Μέζη Σεσνική Δκπαίδεςζη 2,2 3 

                                       Σύνολο 70,4 100 

 
 
 

Πίνακαρ 17 
Σςνδεηικοί Λειηοςπγοί καηά ηο 2011, καηά εκπαιδεςηική βαθμίδα 

(ιζοδςναμία πλήποςρ απαζσόληζηρ) 
 

Δκπαιδεσηική βαθμίδα Σστνόηηηα % 

Γημοηική Δκπαίδεςζη 11 43 

Μέζη Γενική Δκπαίδεςζη 12,4 49 

Μέζη Σεσνική Δκπαίδεςζη 2 8 

                                       Σύνολο 25,4 100 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ ΣΗ  
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΣΗ ΡΟΤΜΑΝΙΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΚΕΨΗ  

ΠΡΟΕΔΡΟΤ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ  

ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΣΗ ΡΟΤΜΑΝΙΑ 
 
 
Ο Πξόεδξνο θαη Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο 

πξαγκαηνπνίεζαλ επαγγεικαηηθή επίζθεςε ζηε Ρνπκαλία,  
από 26 κέρξη 30 επηεκβξίνπ 2011.  ην πιαίζην ηεο επίζθεςεο, είραλ 

ζπλαληήζεηο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο Ρνπκαλίαο θαη αιιεινελεκέξσζε, κε 

ζέκαηα: 
 

 Μειέηε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Ρνπκαλίαο 
 Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ  
 Σν ζύζηεκα δηνξηζκώλ θαη πξναγσγώλ ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε 

 
Ζ αληηπξνζσπεία ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο ζπλαληήζεθε κε 

ηνπο πην θάησ αμησκαηνύρνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο Ρνπκαλίαο: 
 

 Κα Liliana Proeoteasa, Γεληθή Γηεπζύληξηα, Γεληθή Γηεύζπλζε 

Δθπαίδεπζεο θαη Παηδείαο γηα Όιε ηε Εσή 
 Κα Corlina Marin, Γεληθή Γηεπζύληξηα, Γεληθή Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο 

Αλζξσπίλσλ Πόξσλ θαη Δθπαηδεπηηθνύ Γηθηύνπ 
 Kα Firuta Tacea, Λέθηνξαο, ρνιή Ψπρνινγίαο θαη Δθπαηδεπηηθώλ 

Δπηζηεκώλ, Παλεπηζηήκην Βνπθνπξεζηίνπ 
 Kα Carmen Clapan, ύκβνπινο Δπξσπατθώλ Τπνζέζεσλ, Γεληθή 

Γηεύζπλζε Γηεζλώλ θαη Δπξσπατθώλ ρέζεσλ 
 
Ζ αληηπξνζσπεία πξαγκαηνπνίεζε επηζθέςεηο ζε δηάθνξα ζρνιεία (Πξόηππν 

Πνιππνιηηηζκηθό ρνιείν Βνπθνπξεζηίνπ, Γεξκαληθό Λύθεην Goethe, Διιεληθό 

ρνιείν Αζελά). 
 
Ο Πξόεδξνο θαη Μέιε ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο εθθξάδνπλ ηηο 

επραξηζηίεο ηνπο ζηελ Κππξηαθή Πξεζβεία ζην Βνπθνπξέζηη, γηα ηηο 

δηεπθνιύλζεηο ησλ νπνίσλ έηπραλ. 
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