ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
1. Εισαγωγή
Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αποτελεί συλλογικό όργανο το οποίο διορίζεται από το
Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 4(2) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Νόμων. Η Επιτροπή είναι πενταμελής και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τέσσερα άλλα Μέλη.
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ορίζονται από το άρθρο 5(1) των πιο πάνω Νόμων, το οποίο
προβλέπει ότι αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής ο διορισμός, η τοποθέτηση μετά από το
διορισμό, η επικύρωση του διορισμού, η κατάταξη, η μονιμοποίηση, η προαγωγή, η μετάθεση, η
απόσπαση, η παραχώρηση υπηρεσιών και η αφυπηρέτηση εκπαιδευτικών λειτουργών, καθώς και
η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, που περιλαμβάνει την απόλυση
ή την απαλλαγή από τα καθήκοντά τους.
Η παρούσα Επιτροπή διορίστηκε για εξαετή θητεία από τις 16.11.2016, με σχετική απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου, και απαρτίζεται από τους Παναγιώτη Αντωνίου, ως Πρόεδρο, και Αθηνά
Κυριακίδου, Αλέξανδρο Κουράτο, Παναγιώτη Α. Κυπριανού, και Γιώργο Σ. Γεωργίου, ως Μέλη.
2. Δραστηριότητες
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, κατά τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους, η
Επιτροπή αντιμετώπισε αυξημένο όγκο εργασίας. Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών της
Επιτροπής αφιερώθηκε στις διαδικασίες εγγραφής στους πίνακες διοριστέων, στις
διαδικασίες διορισμών, προαγωγών, μεταθέσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών.

2.1

Περαιτέρω, η Επιτροπή, με βάση τις πρόνοιες του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής
Υπηρεσίας (Τροποποιητικού) (Αρ.2) Νόμου του 2015 (Ν.127(Ι)/2015), που δημοσιεύτηκε
στις 20.7.2015, στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας με αρ. 4525
(Παρ. Ι(Ι)), δέχθηκε αιτήσεις καθώς και έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή
στους πίνακες διορισίμων.
Αναλυτικότερα, κατά τη διάρκεια του 2017, η Επιτροπή επιτέλεσε, στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων της, το ακόλουθο έργο:

2.2
•

Εξέτασε συνολικά 2061 αιτήσεις (μείωση 14,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά που
οι αιτήσεις ήταν 2405) για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων, από τις οποίες έγιναν
δεκτές οι 1596. Το σύνολο των υποψήφιων εκπαιδευτικών λειτουργών στους πίνακες
διοριστέων του Φεβρουαρίου του 2018 ανήλθε σε 49969 σε σύγκριση με 48501 που ήταν
τον Φεβρουάριο του 2017 (αύξηση 2,9%). Ειδικότερα, στους πίνακες διοριστέων
Φεβρουαρίου του 2018, οι υποψήφιοι κατανεμήθηκαν, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, ως
ακολούθως: Δημοτική/Προδημοτική/Ειδική Εκπαίδευση: 8847 (17,7%), Μέση Γενική
Εκπαίδευση: 35909 (71,9%) και Μέση Τεχνική Εκπαίδευση: 5213 (10,4%).
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•

Δέχθηκε συνολικά 6942 αιτήσεις/εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για εγγραφή στους πίνακες
διορισίμων. Διευκρινίζεται ότι πρόσωπο, για να περιληφθεί και να παραμείνει στους
πίνακες διορισίμων πρέπει να κατέχει τα απαιτούμενα από τις διατάξεις του Νόμου και του
σχετικού σχεδίου υπηρεσίας προσόντα για διορισμό και να έχει επιτύχει σε γραπτή
εξέταση η οποία διεξάγεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού. Η πρώτη γραπτή εξέταση διεξήχθη τον Νοέμβριο του 2017. Η ημερομηνία
διεξαγωγής κάθε γραπτής εξέτασης θα ορίζεται με Διάταγμα του Υπουργού Παιδείας και
Πολιτισμού. Κατά τον μήνα Μάρτιο του 2018 η Επιτροπή θα προβεί στην πρώτη σύνταξη
των πινάκων διορισίμων. Συναφώς, διευκρινίζεται ότι από 1.9.2018-31.8.2027, οι κενές
θέσεις πρώτου διορισμού θα πληρούνται από την Επιτροπή με τον διορισμό των
υποψηφίων που έχουν σειρά προτεραιότητας στους πίνακες διοριστέων και στους πίνακες
διορισίμων (κατανομή διορισμών κατά 50% από τους πίνακες διοριστέων και κατά 50%
από τους πίνακες διορισίμων). Η μοριοδότηση που θα λαμβάνει ένας υποψήφιος από τη
γραπτή εξέταση θα ισχύει για δέκα χρόνια και για να παραμείνει στον πίνακα διορισίμων
θα πρέπει να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση το αργότερο δύο έτη πριν από τη λήξη των
δέκα ετών από την αμέσως προηγούμενη εγγραφή του σε πίνακα διορισίμων. Νοείται ότι
υποψήφιος που θα έχει παρακαθήσει και θα έχει βελτιώσει τη μοριοδότησή του στη
γραπτή εξέταση μέσα στο πιο πάνω διάστημα θα ικανοποιεί την εν λόγω απαίτηση.
Διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να δέχεται παράλληλα αιτήσεις για
εγγραφή στους πίνακες διοριστέων μέχρι την 31.12.2026. Από την 1.9.2027 οι πίνακες
διοριστέων θα καταργηθούν και οι διορισμοί θα διενεργούνται με βάση τη σειρά
προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες διορισίμων.
Η κατανομή των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων και
πίνακες διορισίμων φαίνεται στο Γράφημα 1.
Γράφημα 1
Αιτήσεις για εγγραφή στους πίνακες διοριστέων
και στους πίνακες διορισίμων (1.1.2017 – 31.12.2017)
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•

Με βάση το άρθρο 17 του περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου (Ν.47(ΙΙ)/2016),
αναστάληκε, μεταξύ άλλων, η πλήρωση κενών θέσεων πρώτου διορισμού. Επίσης, με
βάση τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και
στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017,
απαγορεύτηκε μέχρι τις 31.12.2017 η πλήρωση, μεταξύ άλλων, κάθε κενής θέσης πρώτου
διορισμού στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Σημειώνεται, όμως, ότι η Επιτροπή προέβη στην πλήρωση 547 θέσεων πρώτου διορισμού
στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Εκπαίδευση, από 1.9.2017 ύστερα από
απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού (σε
συνέχεια απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου) για εξαίρεσή τους από την απαγόρευση
πλήρωσης θέσεων πρώτου διορισμού. Σημειώνεται ότι από τους πιο πάνω διορισμούς, οι
279 ήταν στη Δημοτική/ Προδημοτική/Ειδική και οι 268 ήταν στη Μέση Γενική/Τεχνική
Εκπαίδευση.
Συνοπτικά στοιχεία για τους μόνιμους διορισμούς φαίνονται στο Γράφημα 2.
Γράφημα 2
Μόνιμοι διορισμοί στη δημόσια εκπαίδευση,
κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018

•

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τον περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου
Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμο του 2003 (98(Ι)/2003), τις
γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας και όλη την αλληλογραφία που διεξήχθη μεταξύ του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Γραφείου της, αποφάσισε τη μετατροπή 179
υφιστάμενων συμβάσεων εκπαιδευτικών, των οποίων η σύμβαση θα τερματιζόταν στις
31.8.2017, σε συμβάσεις αορίστου διάρκειας, στις περιπτώσεις οι οποίες υποδεικνύονταν
με τις γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όπως αυτές είχαν καθοριστεί και κοινοποιηθεί στο
Γραφείο της.

•

H Επιτροπή προέβη σε 670 διορισμούς με σύμβαση.
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Στο Γράφημα 3 παρουσιάζεται συνοπτική εικόνα των διορισμών με σύμβαση, στη
δημόσια εκπαίδευση, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018.
Γράφημα 3
Διορισμοί με σύμβαση στη δημόσια εκπαίδευση,
κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018

Στο Γράφημα 4 παρουσιάζεται συνοπτική εικόνα των συμβάσεων αορίστου διαρκείας, στη
δημόσια εκπαίδευση, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018.
Γράφημα 4
Συμβάσεις αορίστου διαρκείας στη δημόσια εκπαίδευση,
κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018
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Η κατανομή των εκπαιδευτικών λειτουργών, οι οποίοι υπηρετούν κατά τη σχολική χρονιά
2017-2018, κατά κατηγορία και εκπαιδευτική βαθμίδα, φαίνεται στον Πίνακα 1, ενώ η
κατανομή των ίδιων εκπαιδευτικών, κατά θέση και εκπαιδευτική βαθμίδα, φαίνεται στον
Πίνακα 2.

•

Πίνακας 1
Βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικών λειτουργών, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα,
στη δημόσια εκπαίδευση, κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 (Δεκέμβριος 2017)
Δημοτική/

Μέση

Προδημοτική/

(Γενική/Τεχνική)

Ειδική

Κατηγορία προσωπικού

Σύνολο

Αριθμός

%

Αριθμός

%

Αριθμός

%

ατόμων

συνόλου

ατόμων

συνόλου

ατόμων

συνόλου

Εποπτικό προσωπικό
Υπουργείου
Διευθυντικό
προσωπικό σχολείων
Μόνιμο διδακτικό
προσωπικό
Συμβασιούχοι
εκπαιδευτικοί
Αορίστου διαρκείας
Σύνολο

44

0,35%

51

0,41%

95

0,76%

1083

8,63%

1263

10,07%

2346

18,70%

4404

35,10%

4852

38,67%

9256

73,78%

360

2,87%

310

2,47%

670

5,34%

92

0,73%

87

0,69%

179

1,43%

5983

47,69%

6563

52,31%

12546

100,00%

Πίνακας 2
Κατανομή των εκπαιδευτικών λειτουργών, κατά θέση και εκπαιδευτική βαθμίδα,
κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018(Δεκέμβριος 2017)
Θέση

Δημοτική

Προδημοτική

Ειδική

Μέση
Γενική

Μέση
Τεχνική

Σύνολο

Πρώτοι Λειτουργοί Εκπαίδευσης

5

--

--

10

2

18

Επιθεωρητές

39

0

0

34

5

78

Διευθυντές

309

43

9

114

10

485

Βοηθοί Διευθυντές Α΄

--

--

--

207

23

230

Βοηθοί Διευθυντές

616

67

39

823

86

1631

Πρώτοι Εκπαιδευτές

--

--

--

--

15

15

Ανώτεροι Εκπαιδευτές

--

--

--

--

10

10

Δάσκαλοι / Νηπιαγωγοί / Ειδικοί
Εκπαιδευτικοί / Καθηγητές/Εκπαιδευτές

2953

374

361

3739

253

7680

Μόνιμοι επί δοκιμασία

376

229

111

738

97

1551

Συμβασιούχοι

164

46

150

281

29

670

Αορίστου

2

23

67

69

18

179

Σύνολο

4464

782

737

6015

548

12546
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•

Προέβη συνολικά σε 4065 διορισμούς στη θέση αντικαταστάτη, για αναπλήρωση
εκπαιδευτικών που απουσίαζαν πέραν των τριών ημερών με άδεια μητρότητας, ασθενείας,
κτλ. Συγκριτικά με το 2016 οι αντικαταστάσεις του 2017 παρουσιάζουν αύξηση κατά 7.77%
και το οικονομικό κόστος τους αυξήθηκε κατά €784.207 ή 13,3% φτάνοντας το ποσό των
€6.678.109 ευρώ.
Στο Γράφημα 5 απεικονίζονται οι διορισμοί σε θέση αντικαταστάτη κατά την περίοδο
2004-2017, ενώ στο Γράφημα 6 καταγράφεται το οικονομικό κόστος των αντικαταστάσεων
κατά την ίδια περίοδο.
Γράφημα 5
Διορισμοί αντικαταστατών κατά τα έτη 2004-2017

Γράφημα 6
Οικονομικό κόστος αντικαταστάσεων κατά τα έτη 2004-2017
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•

Με βάση το άρθρο 17 του περί Προϋπολογισμού του 2017 Νόμου (Ν.47(ΙΙ)/2016),
αναστάληκε, μεταξύ άλλων, η πλήρωση κενών θέσεων προαγωγής. Επισημαίνεται, επίσης,
ότι, με βάση των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον
Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2015, απαγορεύτηκε
μέχρι τις 31.12.2017 η πλήρωση, μεταξύ άλλων, κάθε θέσης προαγωγής στο δημόσιο και
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Η Επιτροπή κατά την περίοδο 1.1.2017-31.12.2017 προέβη στην πλήρωση 125 θέσεων
προαγωγής. Από τις 125 θέσεις, οι 105 ήταν στη Μέση Γενική/Τεχνική, οι 18 στη
Δημοτική/Προδημοτική/Ειδική Εκπαίδευση και 2 στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή προέβη στην πλήρωση των εν λόγω θέσεων κατόπιν
αποφάσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για
εξαίρεσή τους από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων προαγωγής (σε συνέχεια σχετικών
αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου).

•

Διενήργησε, κατά την περίοδο 15 Μαρτίου-15 Ιουλίου 2017, 2160 κανονικές μεταθέσεις,
από τις οποίες το 22,3% αφορούσε διευθυντικό προσωπικό, ενώ το υπόλοιπο
77,7% αφορούσε απλούς δασκάλους, νηπιαγωγούς, ειδικούς εκπαιδευτικούς, καθηγητές και
εκπαιδευτές. Στόχος άλλες Επιτροπής ήταν οι κανονικές μεταθέσεις να καλύψουν άλλες ή
σχεδόν άλλες άλλες ανάγκες στελέχωσης. Η στελέχωση των σχολείων συμπληρώθηκε με
1129 έκτακτες μεταθέσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και οι
οποίες αποτελούν το 34,3% του συνόλου των μεταθέσεων.

•

Αποφάσισε, ύστερα από εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, την απόσπαση
εκπαιδευτικών λειτουργών για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων. Ο συνολικός χρόνος
απασχόλησης εκπαιδευτικών σε καθήκοντα με απόσπαση το 2017 ήταν ισοδύναμος με το
χρόνο 211,6 ατόμων πλήρους απασχόλησης. Ο αντίστοιχος χρόνος το 2016 ήταν 245,8.
Δηλαδή, σε σύγκριση με το 2016 σημειώθηκε μείωση των αποσπάσεων κατά 34,2 άτομα
πλήρους απασχόλησης.
Η μείωση στο συνολικό χρόνο απασχόλησης σε καθήκοντα με απόσπαση οφείλεται στην
τροποποίηση του περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου τον Μάρτιο του 2017
(Τροποποιητικός Νόμος Ν.19(1)/2017, ο οποίος δημοσιεύτηκε την Επίσημη Εφημερίδα
άλλες Κυπριακής Δημοκρατίας άλλες 3.3.2017).
Ως αποτέλεσμα άλλες εν λόγω
τροποποίησης, η υπηρεσία εκπαιδευτικών λειτουργών σε δημόσια σχολεία, άλλες Ειδικές
Σχολές, στη Σχολή Τυφλών, στη Σχολή Κωφών, στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
και στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή χαρακτηρίζεται ως «διδακτικό έργο».
Οι περισσότερες αποσπάσεις έγιναν άλλες Διευθύνσεις και στη Διοίκηση του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού (56,7%), στο Γραφείο Αναλυτικών Προγραμμάτων (9,7%) και στο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (11,9%). Η Επιτροπή, άλλες, ύστερα από εισήγηση του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού, αποφάσισε την παραχώρηση των υπηρεσιών εκπαιδευτικών
λειτουργών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία άλλες Κύπρου
και σε άλλες Υπηρεσίες. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των εκπαιδευτικών λειτουργών
σε καθήκοντα με παραχώρηση υπηρεσιών το 2017 ήταν ισοδύναμος με το χρόνο
25,8 ατόμων πλήρους απασχόλησης. Ο αντίστοιχος χρόνος το 2016 ήταν 31,6. Δηλαδή,
κατά το 2017, συγκριτικά με το 2016, υπηρετούσαν 5,8 λιγότερα άτομα πλήρους
απασχόλησης σε καθήκοντα παραχώρησης υπηρεσιών.
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•

Η Επιτροπή, αφού εξέτασε την εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για
τερματισμό του μόνιμου με δοκιμασία διορισμού 3 εκπαιδευτικών λειτουργών λόγω μη
ικανοποιητικής εκτέλεσης των καθηκόντων τους και αφού άκουσε τους εν λόγω
εκπαιδευτικούς λειτουργούς και έλαβε υπόψη όλα τα ενώπιον της στοιχεία αποφάσισε
όπως, με βάση το άρθρο 30(2) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων,
τερματίσει τον μόνιμο με δοκιμασία διορισμό τους.

•

Ασχολήθηκε ως πειθαρχικό δικαστήριο για τους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Κατά τη διάρκεια του 2017, παραπέμφθηκαν στην Επιτροπή για
εκδίκαση 4 πειθαρχικές υποθέσεις εναντίον εκπαιδευτικών λειτουργών Μέσης Γενικής και
Δημοτικής Εκπαίδευσης. Οι δύο πειθαρχικές υποθέσεις αφορούσαν τον ίδιο εκπαιδευτικό.
Δύο άλλες υποθέσεις που παραπέμφθηκαν για επιβολή πειθαρχικής ποινής, μετά από
καταδίκη δύο εκπαιδευτικών από το Επαρχιακό Δικαστήριο, δεν ολοκληρώθηκαν γιατί
αναμένεται γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας.

•

Κατά τη διάρκεια του 2017, η αρμόδια αρχή υπέβαλε στην Επιτροπή εισήγηση να τεθούν σε
διαθεσιμότητα 3 εκπαιδευτικοί λειτουργοί με βάση το άρθρο 74(1) ή/και 74(2). Η Επιτροπή
εξέτασε την εισήγηση της αρμόδιας αρχής και αποφάσισε να θέσει σε διαθεσιμότητα τους εν
λόγω εκπαιδευτικούς λειτουργούς.

•

Εναντίον διαφόρων αποφάσεων της Επιτροπής, καταχωρήθηκαν στο Διοικητικό Δικαστήριο
32 προσφυγές. Ο αριθμός των προσφυγών παρουσιάζει αύξηση 33% σε σύγκριση με το
2016. Από τις 32 προσφυγές, 12 αφορούσαν προαγωγές, 9 πίνακες διοριστέων,
3 διορισμούς, 3 τερματισμό μόνιμου επί δοκιμασία διορισμού, 2 μεταθέσεις, 2 διαθεσιμότητα
και 1 αναγνώριση προϋπηρεσίας.

•

Επανεξέτασε 5 αποφάσεις της, οι οποίες ακυρώθηκαν από το Διοικητικό Δικαστήριο.
Οι 3 επανεξετασθείσες αποφάσεις αφορούσαν προαγωγές και οι 2 αφορούσαν μη
συμπερίληψη στον ειδικό κατάλογο διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες.

•

Ασχολήθηκε με 8 παράπονα που η Επίτροπος Διοικήσεως παρέπεμψε στην Επιτροπή, για
τα σχόλια/απόψεις της. Από τα 8 παράπονα, ένα αφορούσε αντικαταστάσεις, ένα
μεταθέσεις, ένα το Ριζοκάρπασο, ένα πίνακες διοριστέων, ένα πίνακες διοριστέων με
αναπηρίες, ένα πίνακες διορισίμων, ένα μείωση χρονικής περιόδου δοκιμασίας που απαιτεί
μόνιμος διορισμός και ένα αναγνώριση υπηρεσίας.

Αναλυτικά στοιχεία, σε σχέση με τις δραστηριότητες της Επιτροπής κατά το 2017, παρατίθενται
στο κύριο μέρος της Έκθεσης.

