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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Αρ. Φακ.:12.6.01.2/4                 
 

 
29 Μαρτίου 2011 
 
 
Πρώτους Λειτουργούς Εκπαίδευσης 
Επιθεωρητές 
Διευθυντές/τριες 
Σχολείων Δημοτικής, 
Μέσης Γενικής και 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
 
 
Θέμα: Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Επιθεώρηση και Αξιολόγηση) 

(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011 (ΚΔΠ 73/2011) 
 
Σας αποστέλλονται για ενημέρωση και συμμόρφωση οι πιο πάνω Τροποποιητικοί 
Κανονισμοί, οι οποίοι ισχύουν από τις 11.3.2011.  Οι κυριότερες αλλαγές στους 
υφιστάμενους Κανονισμούς (ΚΔΠ 223/76), που έγιναν με τους πιο πάνω 
τροποποιητικούς Κανονισμούς, είναι οι ακόλουθες: 
 
(α)  Κανονισμός 14:  Οι συνήθεις εκθέσεις (Τύπος Β΄), που υποβάλλονταν από το 

διευθυντή του σχολείου προς το τέλος των εργασιών του σχολικού έτους, από το 
τρέχον σχολικό έτος θα υποβάλλονται μέχρι τις δεκαπέντε Μαΐου. 

 
(β)  Κανονισμός 16(3):   Οι συνήθεις εκθέσεις (Τύπος Β΄), που συντάσσονται από τον 

οικείο επιθεωρητή και υποβάλλονταν εντός Μαΐου – Ιουνίου, από το τρέχον 
σχολικό έτος θα υποβάλλονται μέχρι τις 15 Ιουνίου. 

 
(γ) Κανονισμός 17(1):  Κατά τον ορισμό ομάδων επιθεωρητών για σύνταξη των 

ειδικών εκθέσεων λαμβάνεται πρόνοια ώστε δύο τουλάχιστον μέλη κάθε ομάδας 
να συνεχίζουν να υπηρετούν κατά το σχολικό έτος που ακολουθεί τη σύνταξη 
της έκθεσης. 

 
(δ) Κανονισμός 17(3):  Οι ειδικές εκθέσεις (Τύπος Γ΄), που συντάσσονται από ομάδα 

επιθεωρητών και υποβάλλονταν μέχρι το τέλος των θερινών σχολικών διακοπών, 
από το τρέχον σχολικό έτος θα υποβάλλονται μέχρι το τέλος Ιουλίου. 

 
(ε) Κανονισμός 18:  Προστίθεται νέα παράγραφος (2) σύμφωνα με την οποία, σε 

περίπτωση που υπάρχει πρόθεση να διατυπωθεί δυσμενής κρίση σε 
οποιαδήποτε έκθεση ενημερώνεται γραπτώς ο επηρεαζόμενος εκπαιδευτικός, 
του παρέχεται η ευκαιρία να ακουστεί και να υποβάλει τις παραστάσεις του 
προτού ληφθεί η τελική απόφαση η οποία του κοινοποιείται γραπτώς.  
Δυσμενής κρίση θεωρείται η επίκριση για ολιγωρία, παραλείψεις ή ανάρμοστη 
συμπεριφορά του εκπαιδευτικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 
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(στ) Κανονισμός 21:  Ο υφιστάμενος Κανονισμός αντικαθίσταται από νέο σύμφωνα με 

τις διατάξεις του οποίου, από το έτος σύνταξης ειδικής έκθεσης θα κοινοποιείται 
το περιεχόμενο της συνήθους εκθέσεως και της ειδικής εκθέσεως μέχρι τις 
δεκαπέντε Οκτωβρίου σε διεύθυνση που δηλώνει γραπτώς ο εκπαιδευτικός 
στον οικείο Γενικό Επιθεωρητή. 

 
(ζ) Κανονισμός 22:  Ο υφιστάμενος Κανονισμός αντικαθίσταται από νέο σύμφωνα με 

τις διατάξεις του οποίου, ο εκπαιδευτικός μπορεί να υποβάλει ένσταση με πλήρη 
δικαιολογητικά μέσα σε είκοσι μία ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 
της βαθμολογίας του. 

 
(η) Κανονισμός 23:    Ο υφιστάμενος Κανονισμός αντικαθίσταται από νέο σύμφωνα με 

τις διατάξεις του οποίου, η εξέταση των ενστάσεων και η πληροφόρηση των 
ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου.  

 
(θ)   Κανονισμός 24:   Ο υφιστάμενος Κανονισμός αντικαθίσταται από νέο σύμφωνα με 

τις διατάξεις του οποίου η απόφαση για την ένσταση είναι τελική και δεν μπορεί 
να γίνει επανεξέταση της ένστασης, εκτός αν η διαδικασία που ακολουθήθηκε 
και η απόφαση που λήφθηκε κατά την εξέταση της ένστασης κριθεί άκυρη από το 
Ανώτατο Δικαστήριο. 

 
2.    Σημειώνεται ότι, από τις 11.3.2011, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στο περιεχόμενο των φακέλων εκθέσεών τους μετά από αίτησή τους προς την Επιτροπή 
Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και καταβολή του νενομισμένου τέλους των δεκαεπτά ευρώ 
(€17). 
 
3.    Παρακαλείστε όπως μεριμνήσετε για πιστή εφαρμοργή των Κανονισμών, όπως 
αυτοί έχουν διαμορφωθεί. 
 
4.    Οι Διευθυντές Σχολείων παρακαλούνται όπως φέρουν τα πιο πάνω σε γνώση όλων 
των εκπαιδευτικών του σχολείου τους. 
 
 
 

                                  
Ελπιδοφόρος Νεοκλέους         Δρ Ζήνα Πουλλή                Ηλίας Μαρκάτζιης 
      Αν. Διευθυντής                       Διευθύντρια                Αν. Διευθυντής Μέσης 
Δημοτικής Εκπαίδευσης        Μέσης Εκπαίδευσης    Τεχνικής και Επαγγελματικής 
                                                                                              Εκπαίδευσης 
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