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ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε (2004) 

ζεκεηψλεηαη ζρεηηθά κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα δηνξηζκνχ, φηη «ππάξρεη  

ζηελ Κχπξν πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ θνξεζκφ ησλ θαηαιφγσλ. 

Η Δπηηξνπή καο εθηηκά φηη ην πξφβιεκα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί κε 

επηζηεκνληθή ζνβαξφηεηα. Η Δπηηξνπή (…) ζεσξεί φηη ην ζχζηεκα 

δηνξηζκνχ εθπαηδεπηηθψλ ρξεηάδεηαη επεηγφλησο αλαζεψξεζε, κε ζηφρν 

λα γίλεη πην αμηνθξαηηθφ θαη δίθαην ρσξίο λα αθήλεη πεξηζψξηα γηα έμσζελ 

παξεκβάζεηο (ξνπζθέηη)». 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο πην πάλσ εθηηκήζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε, πεξηιήθζεθε πξφηαζε ζην Πξφγξακκα 

Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Γεκήηξε Υξηζηφθηα 

γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ θαηαιφγνπ δηνξηζηέσλ, ρσξίο 

λα αιιάδεη ε βαζηθή ηνπ θηινζνθία.  

 

Με βάζε ηελ πην πάλσ δέζκεπζε, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

θαηαζέηεη ηελ πξφηαζή ηνπ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή 

Τπεξεζία. Καηά ηνλ θαηαξηηζκφ ηεο πξφηαζεο πνπ αθνινπζεί, ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ έιαβε ππφςε ηα εμήο: 

 

 Να δηακνξθσζεί έλα ζχγρξνλν, αμηνθξαηηθφ θαη δίθαην 

ζχζηεκα δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην νπνίν δε ζα αθήλεη 

πεξηζψξηα γηα έμσζελ παξεκβάζεηο θαη ζα ζηεξίδεηαη ζε 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. 

  

 Να κε ζπκαηνπνηεζνχλ νη ππνςήθηνη πνπ έθηαζαλ θνληά ζην 
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δηνξηζκφ ηνπο κε βάζε ηνπο πθηζηάκελνπο θαηαιφγνπο 

δηνξηζηέσλ.  

 

 Σν λέν ζχζηεκα λα δίλεη ην δηθαίσκα ζηελ ειπίδα ζε φζνπο  

ηειεηψλνπλ ηψξα ή ηειείσζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηηο ζπνπδέο 

ηνπο λα δηνξηζηνχλ ζηε δεκφζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία. 
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1. Σν πθηζηάκελν ζχζηεκα 

 

1.1. Οη εθπαηδεπηηθνί ζηε Γεκφζηα Δθπαίδεπζε δηνξίδνληαη ζήκεξα 

απφ πίλαθεο δηνξηζηέσλ πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ άξζξνπ 

28Β ηνπ πεξί Γεκφζηαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο Νφκνπ, φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί. 

 

1.2. Η ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαζνξίδεηαη πξψηα απφ ην έηνο 

απφθηεζεο ηνπ πξψηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. Η ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ απέθηεζαλ ηνλ 

πξψην ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο ην ίδην έηνο γίλεηαη κε βάζε κηα 

ζεηξά άιισλ θξηηεξίσλ πνπ είλαη ν βαζκφο ζην βαζηθφ ηίηιν, ηα 

πξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα ζε ζέκαηα ζπλαθή κε ηελ 

εθπαίδεπζε ή ηελ εηδηθφηεηα ή ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, ε 

εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία θαη ηπρφλ ππεξεζία ζηελ Δζληθή 

Φξνπξά. 

 

1.3. Ο δηνξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη απφ ηελ Δ.Δ.Τ. κε βάζε 

ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ. Δπί πιένλ 

φκσο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ (άξζξν 28Γ), γηα λα 

δηνξηζηεί εθπαηδεπηηθφο πάλσ ζε κφληκε βάζε, πξέπεη:    

  

(α) λα έρεη Πηζηνπνηεηηθφ φηη παξαθνινχζεζε κεηά απφ πξφζθιεζε 

ηεο Δ.Δ.Τ., κε επηηπρία ην Πξφγξακκα Πξνυπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο, 

θαη    

 

(β) λα είλαη θαηάιιεινο απφ πιεπξάο ζσκαηηθήο, ςπρηθήο θαη 
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δηαλνεηηθήο θαηάζηαζε γηα λα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.   

 

1.4. εκεηψλεηαη φηη ε πξνζθφκηζε Πηζηνπνηεηηθνχ 

παξαθνινχζεζεο κε επηηπρία ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνυπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο  δελ είλαη αλαγθαία ζηελ 

πεξίπησζε πξνζψπσλ πνπ ζα δηνξηζηνχλ ζηε Γεκνηηθή 

Δθπαίδεπζε. 
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2. Μεηνλεθηήκαηα – Πιενλεθηήκαηα ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο 

 

Οη πίλαθεο δηνξηζηέσλ ήηαλ πνιχ ρξήζηκνη θαη έιπζαλ αξθεηά 

πξνβιήκαηα θαηά ηελ πεξίνδν πηνζέηεζήο ηνπο. Απνηέιεζαλ κηα δηαθαλή 

θαη αδηάβιεηε δηαδηθαζία πνπ δηαζθάιηδαλ ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ 

ππνςεθίσλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ φκσο νη θαηάινγνη δηνξηζηέσλ 

γίλνληαη νινέλα θαη καθξχηεξνη. Σν πθηζηάκελν ζχζηεκα θαηαξηηζκνχ 

ησλ πηλάθσλ δηνξηζηέσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππεξπξνζθνξά ζε 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, έρεη νδεγήζεη ζε θαηάζηαζε απνηεικάησζεο. Απηφ αθνξά 

ηδηαίηεξα ηηο πεξηπηψζεηο πηλάθσλ γηα ηε Μέζε Γεληθή, ηελ Σερληθή θαη 

ηελ Πξνδεκνηηθή Δθπαίδεπζε, ελψ αληίζηνηρν πξφβιεκα άξρηζε ήδε λα 

δεκηνπξγείηαη θαη ζηνπο πίλαθεο ησλ ππνςεθίσλ εθπαηδεπηηθψλ 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο.  

 

Οη πίλαθεο δηνξηζηέσλ πεξηιακβάλνπλ ζήκεξα πνιχ κεγάιν αξηζκφ 

αηφκσλ ζπγθξηηηθά κε ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο, κε απνηέιεζκα ηα άηνκα 

απηά είηε λα ζηξέθνληαη πξνο άιιεο επαγγεικαηηθέο θαηεπζχλζεηο, είηε λα 

ππναπαζρνινχληαη αλακέλνληαο γηα πνιιά ρξφληα λα έιζεη ε ζεηξά ηνπο 

γηα δηνξηζκφ.  

 

Με βάζε απφ ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Δπηηξνπήο Δθπαηδεπηηθήο 

Τπεξεζίαο πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζηνπο πίλαθεο 

δηνξηζηέσλ ηνπ Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2012 αλήιζε ζε 39518, ζε ζχγθξηζε κε 

35644 ην Φεβξνπάξην ηνπ 2011 θαη 31256 άηνκα ην Φεβξνπάξην ηνπ 

2010. 
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Καηαλνκή ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ ηνπ  

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2012, θαηά εθπαηδεπηηθή βαζκίδα 
Εκπαιδεσηική βαθμίδα  Αριθμός  Ποζοζηό %  

Γεκνηηθή/Πξνδεκνηηθή/Δηδηθή 

Δθπαίδεπζε 6049  15,3  

Μέζε Γεληθή Δθπαίδεπζε  27949  70,7  

Μέζε Σερληθή Δθπαίδεπζε  5520 14,0  

Σύνολο  31256  100  

Πεγή: Δηήζηα Έθζεζε ΔΔΤ ηνπ 2011 

 

2.1. Μεηνλεθηήκαηα: 

 

2.1.1. «Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα πνπ (…) δελ έρεη ζρέζε κε 

θξηηήξηα αμίαο. Γεδνκέλνπ φηη βαζηθφ θξηηήξην είλαη ε 

εκεξνκελία ιήςεο πηπρίνπ, εκθαλψο παξαβηάδεη ηελ αξρή 

γηα επηινγή ησλ θαιχηεξσλ, θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

σο ζεζκφο κε αμηνθξαηηθφο» (Έθζεζε Δπηηξνπήο γηα ηελ 

Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε, 2004: 260). 

 

2.1.2. Η Γεκφζηα Δθπαίδεπζε ζηεξείηαη ηεο δπλαηφηεηαο λα 

ζηειερψλεηαη απφ ηνπο θαηαιιειφηεξνπο θαη απφ απηνχο 

πνπ έρνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ λα εξγαζηνχλ σο 

εθπαηδεπηηθνί. 

 

2.1.3. Η κέζε ειηθία ησλ λενδηνξηδνκέλσλ ζε νξηζκέλεο 

εηδηθφηεηεο είλαη κεγάιε θαη κάιηζηα κε ηάζεηο λα γίλεη 

αθφκε κεγαιχηεξε. 

 

2.1.4. Οη δηνξηζκνί ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλνληαη θαηά ηξφπν 

λνκνηππηθφ κε δηαζθάιηζεο ηεο ηζνηηκίαο κεηαμχ ησλ 

ππνςεθίσλ, αιιά νπζηαζηηθά θαηά κε αμηνθξαηηθφ ηξφπν. 

 

2.1.5. Μαθξνπξφζεζκα δεκηνπξγνχληαη αξλεηηθέο πξνδηαζέζεηο 
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γηα ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε θίλδπλν ζην 

κέιινλ λα κε ζηξέθνληαη πξνο απηφ ην επάγγεικα νη πην 

ηθαλνί ελδηαθεξφκελνη. 

 

2.1.6. Γεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα απφ ηε δηαθνπή ηεο επαθήο 

ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ επηζηήκε ηνπο. 

 

Σν πην πάλσ κεηνλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα, ζηνλ νπνίν 

θαηαγξάθνληαη ηα ππνινγηδφκελα έηε αλακνλήο γηα κφληκν 

δηνξηζκφ ζε δηάθνξεο εηδηθφηεηεο ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο, κε 

βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ 2007 ηεο Δπηηξνπήο 

Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο. εκεηψλεηαη φηη, ηα δεδνκέλα απηά 

αλακέλεηαη λα έρνπλ επηδεηλσζεί, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ξαγδαία 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνπ 

πίλαθεο δηνξηζηέσλ, θαζψο θαη ηελ επέθηαζε ηνπ νξίνπ 

αθππεξέηεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

 

Πίλαθεο δηνξηζηέσλ ζηε κέζε γεληθή εθπαίδεπζε, θαηά εηδηθφηεηα 

θαη πηζαλφηεηα κφληκνπ δηνξηζκνχ 

Δηδηθφηεηα 

Αξηζκφο 

ππνςεθίσλ 

ζηνπο 

πίλαθεο 

Μέζος όρος 

μόνιμων 

διοριζμών 

εηηζίως 

2000-2005 

Τπνινγηδφκελα 

έηε αλακνλήο 

γηα 

κφληκν 

δηνξηζκφ 

Θξεζθεπηηθψλ 478 11,7 41 

Φηινινγηθψλ 2331 83 28 

Μαζεκαηηθψλ 969 30,2 32 

Φπζηθήο 319 18 18 

Υεκείαο 681 10,8 63 

Βηνινγίαο 271 10,5 26 

Φπζηνγλσζηηθψλ 2 0,3 7 

Γεσγξαθίαο 16 0,5 32 

Γεσινγίαο 86 0,2 430 

Αγγιηθψλ 1216 14 87 

Γαιιηθψλ 317 7,2 44 

Δκπνξηθψλ/Οηθνλνκηθψλ 3419 8 427 

Φπζηθήο Αγσγήο 1253 16,5 76 

Μνπζηθήο 421 7,7 55 
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Σέρλεο 251 8,8 29 

Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο 55 10,3 5 

Πιεξνθνξηθήο/Δπηζη. ΗΤ 890 24 37 

πκβνπιεπηηθήο Αγσγήο 51 6,3 8 

Σερλνινγίαο 89 3 30 

       Πεγή: Δηήζηα Έθζεζε ΔΔΤ ηνπ 2007 

 

2.1.7. Γεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα απφ ηελ αλάγθε ελαξκφληζεο  

θαη ηε δπλαηφηεηα έληαμεο ζηνπο θαηαιφγνπο πνιηηψλ 

άιισλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. 

 

2.1.8. Πνιιά θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη 

αλαθνξηθά κε ηε ζηειέρσζε κε δηεπζπληηθφ θαη επνπηηθφ 

πξνζσπηθφ, σο απνηέιεζκα ηεο θαζπζηεξεκέλεο εηζδνρήο 

ζην επάγγεικα. 

 

2.2. Πιενλεθηήκαηα: 

 

2.2.1. ηεξίδεηαη ζε κεηξήζηκα θξηηήξηα - κε θπξίαξρν ην έηνο 

θαηάζεζεο ηνπ πηπρίνπ – γεγνλφο πνπ απνθιείεη δηαθξίζεηο 

ιφγσ «έμσζελ παξεκβάζεσλ». 

 

2.2.2. Δίλαη πξαθηηθφ θαη γξήγνξν, αθνχ απνθεχγνληαη νη 

ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ηεο πξνθήξπμεο θαη επηινγήο θάζε 

θνξά πνπ ππάξρνπλ λέεο ζέζεηο. 

 

2.2.3. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο εκπεηξηψλ θαη πξαθηηθψλ 

πνπ εθαξκφδνληαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

απφ απηνχο ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

3. Πιαίζην εθζπγρξνληζκνχ θαη βειηηψζεσλ 
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Με δεδνκέλν φηη ζηφρνο είλαη ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε βειηίσζε, φρη ε 

θαηάξγεζε, ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο, ε θεληξηθή ηδέα είλαη ην «άλνηγκα 

ηνπ θιεηζηνχ έηνπο», ε δηεχξπλζε ησλ θξηηεξίσλ, πνπ ζήκεξα ηζρχνπλ 

κφλν εληφο ηνπ «θιεηζηνχ έηνπο», θαη ε εηζαγσγή ηνπ θξηηεξίνπ ησλ 

γξαπηψλ εμεηάζεσλ.  Παχεη, δειαδή, λα είλαη θπξίαξρν, θαζνξηζηηθφ θαη 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ην έηνο θαηάζεζεο ηνπ πηπρίνπ θαη ε 

θαηάηαμε γίλεηαη ζηε βάζε κεηξήζηκσλ θξηηεξίσλ πξνο φθεινο ησλ 

αλαγθψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ννείηαη φηη ην πιαίζην απηφ ζα 

ηζρχζεη γηα ηνπο θαηαιφγνπο δηνξηζίκσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ (Γεκνηηθήο 

θαη Μέζεο). 

 

3.1. Βαζηθή ηδέα 

 

Γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν δέθα εηψλ (βι. πην θάησ), νη δηνξηζκνί ζα 

γίλνληαη κε πξνθαζνξηζκέλε αλαινγία απφ δχν πίλαθεο γηα θάζε 

εηδηθφηεηα:   

 

α) ηνπο πθηζηάκελνπο, νη νπνίνη ζα θαινχληαη ΠΙΝΑΚΔ 

ΓΙΟΡΙΙΜΩΝ Α,  

 

β) ηνπο πίλαθεο πνπ ζα  θαηαξηίδνληαη φπσο πεξηγξάθεηαη πην θάησ, 

νη νπνίνη ζα θαινχληαη ΠΙΝΑΚΔ ΓΙΟΡΙΙΜΩΝ Β. 

 

 

 

Η ΔΔΤ ζα δηνξίδεη γηα κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν δέθα εηψλ θαη απφ ηνπο 

δχν πίλαθεο (Α θαη Β), κε πξνθαζνξηζκέλε αλαινγία πνπ ζα 

δηαθνξνπνηείηαη εμειηθηηθά απφ ρξφλν ζε ρξφλν (βι. πην θάησ).           
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Οη «ΠΙΝΑΚΔ Α» ζα αλαζεσξνχληαη θάζε ρξφλν κε βάζε ηηο δηαηάμεηο 

πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα, δε ζα θαηαρσξνχληαη φκσο λένη αηηεηέο. Η 

ηειεπηαία εκεξνκελία θαηαρψξεζεο λέσλ αηηεηψλ ζηνπο «ΠΙΝΑΚΔ Α» 

θαζνξίδεηαη  κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. 

 

Οη «ΠΙΝΑΚΔ Β» ζα θαηαξηίδνληαη αλά δηεηία, κε βάζε ηελ απνηίκεζε 

ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη πην θάησ. Δληφο ηεο δηεηίαο, γηα φζνπο 

ππνςήθηνπο βξίζθνληαη ήδε ζηνλ θαηάινγν, ζα αλαζεσξνχληαη θάζε 

ρξφλν κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ ζα ηζρχζνπλ. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη 

εληφο ηεο δηεηίαο δε ζα θαηαρσξνχληαη λένη αηηεηέο.    

 

 

3.2. Μεηαβαηηθέο πεξίνδνη 

 

Πνζνζηφ δηνξηζκνχ απφ θάζε Πίλαθα αλά έηνο 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Πίλαθεο 

Α 

95 % 90% 85% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 15% 0% 

Πίλαθεο 

Β 

5 % 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 85% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Πξφηαζε 
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Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ ζηνπο ΠΙΝΑΚΔ Β ζα γίλεηαη ιακβάλνληαο 

ππφςε κεηξήζηκα θαη αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Έηζη, ζα ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα θξηηήξηα πνπ ηζρχνπλ θαη ζήκεξα εληφο ηνπ «θιεηζηνχ έηνπο», 

ην νπνίν θαηαξγείηαη, ελψ πξνζηίζεηαη θαη ην θξηηήξην ησλ γξαπηψλ 

εμεηάζεσλ: 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΜΟΝΑΓΔ 

1. Δθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία κέρξη 10 κνλάδεο 

2. Πξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα  κέρξη 8 κνλάδεο 

3. Σπρφλ ππεξεζία ζηελ Δζληθή 

Φξνπξά  

κέρξη 2 κνλάδεο 

4. Πείξα ζε ηνκείο ζπλαθείο κε ηελ 

εηδηθφηεηα (φπνπ πξνλνείηαη ζε 

ζρέδηα ππεξεζίαο) 

κέρξη 5 κνλάδεο 

5. Έηνο απφθηεζεο πηπρίνπ κέρξη 5 κνλάδεο 

6. Γξαπηέο Δμεηάζεηο κέρξη 30 κνλάδεο 

 

 

Πξνυπφζεζε εγγξαθήο ζηνπο ΠΙΝΑΚΑ Β γηα ηε Μέζε Γεληθή θαη 

Μέζε Σερληθή Δθπαίδεπζε  

 

εκεηψλεηαη φηη, πξνυπφζεζε εγγξαθήο πξνζψπνπ ζηνπο λένπο 

θαηαιφγνπο δηνξηζηέσλ ζηηο εηδηθφηεηεο ηεο Μέζεο Γεληθήο θαη Μέζεο 

Σερληθήο Δθπαίδεπζεο ζα είλαη, απφ ηνλ ΠΙΝΑΚΑ Β ηνπ 2015 θαη κεηά, 

ε πξνζθφκηζε «Πηζηνπνηεηηθνχ Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο Καζεγεηψλ 

Μέζεο Δθπαίδεπζεο».  

ρεηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πην πάλσ Πηζηνπνηεηηθνχ ζα 

πξνζθέξεηαη κε επζχλε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηα Παλεπηζηήκηα ηεο Κχπξνπ. Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ην πην πάλσ 

πξφγξακκα ζα απνηειεί ηε κεηεμέιημε ηνπ πθηζηάκελνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνυπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο.   

Με ηελ πην πάλσ εηζήγεζε επηηπγράλνληαη ηα αθφινπζα: 
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 Όινη νη Καζεγεηέο Μέζεο Γεληθήο θαη Μέζεο Σερληθήο 

Δθπαίδεπζεο πνπ ζα δηνξίδνληαη ζε κφληκε θαη έθηαθηε βάζε ή σο 

αληηθαηαζηάηεο ζα θαηέρνπλ ηελ απαηηνχκελε Παηδαγσγηθή 

Καηάξηηζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ην νπνίν δε 

δηαζθαιίδεηαη κε ην πθηζηάκελν ζχζηεκα. 

 Θα δηνξζσζεί ε ζηξέβισζε πνπ παξαηεξήζεθε ζην πθηζηάκελν 

ζχζηεκα, λα δηνξίδνληαη εθπαηδεπηηθνί σο έθηαθηνη θαη 

αληηθαηαζηάηεο γηα αξθεηά ρξφληα πξνηνχ θιεζνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην Πξφγξακκα Πξνυπεξεζηαθήο Καηάξηηζεο. 

 Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη δηαζθαιίδεηαη ε Παηδαγσγηθή 

Καηάξηηζε φισλ ησλ Καζεγεηψλ πξηλ απφ ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε, νη λενδηνξηδφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα παξαθνινπζνχλ ην 

πξφγξακκα εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο κεηά ην δηνξηζκφ ηνπο, κε 

ζηφρν ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζην ζρνιείν.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Απνηίκεζε θξηηεξίσλ κε κνλάδεο 

 

5.1. Δθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ζε αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο φπσο 
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πξνλνείηαη ζηνλ πεξί Γεκνζίαο Δθπαηδεπηηθήο Τπεξεζίαο 

Νφκν, άξζξν 35Β (4) (γ).  

 

(α) Γηα θάζε έηνο πξνυπεξεζίαο θαηά ηελ νπνία ν ππνςήθηνο 

θαηείρε ην πηπρίν πνπ απαηηείηαη γηα δηνξηζκφ (1 κνλ.) Σν 

αλψηαην ζπλνιηθφ φξην κνλάδσλ απφ πξνυπεξεζία είλαη 10 

κνλάδεο. 

 

εκεηψλεηαη φηη, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζα ζπδεηήζεη κε 

ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο πηζαλή ηξνπνπνίεζε ηνπ πην πάλσ Νφκνπ, 

ψζηε λα εμεηαζηεί ε δηαθνξνπνίεζε ή/θαη επέθηαζε ησλ θαηεγνξηψλ 

αλαγλψξηζεο εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο.  

 

5.2. Πξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα  

 

5.2.1. Σσναθή με ηην ειδικόηηηα ή ηα καθήκονηα ηης θέζης ή ηην 

εκπαίδεσζη 

(α)  Γηα κεηαπηπρηαθφ δίπισκα/βεβαίσζε πνπ απνθηήζεθε 

κεηά απφ ζπνπδέο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ 

έηνπο θαη κεηά απφ λελνκηζκέλε αμηνιφγεζε  (2 κνλ.) 

(β) Γηα κεηαπηπρηαθφ ηίηιν επηπέδνπ ηζνδχλακνπ κε Master (5 

κνλ.) 

(γ) Γηα δηδαθηνξηθφ ηίηιν ή ηζνδχλακν (8 κνλ.) 

(δ) Γηα θάζε άιιν παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ή πηπρίν ζε ζπλαθή 

ηνκέα   (3 κνλ.) 

 

5.2.2. Μη ζσναθή με ηην ειδικόηηηα ή ηα καθήκονηα ηης θέζης ή 

ηην εκπαίδεσζη 
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(α)  Γηα κεηαπηπρηαθφ δίπισκα/βεβαίσζε πνπ απνθηήζεθε 

κεηά απφ ζπνπδέο δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ 

έηνπο θαη κεηά απφ λελνκηζκέλε αμηνιφγεζε  (1 κνλ.) 

(β) Γηα κεηαπηπρηαθφ ηίηιν επηπέδνπ ηζνδχλακνπ κε Master      

(3 κνλ.) 

(γ) Γηα δηδαθηνξηθφ ηίηιν ή ηζνδχλακν (4 κνλ.) 

(δ) Γηα θάζε άιιν παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ή πηπρίν ζε κε ζπλαθή 

ηνκέα   (2 κνλ.) 

 

5.3. Τπεξεζία ζηελ Δζληθή Φξνπξά 

Γηα θάζε έηνο ζεηείαο (1 κνλ.).  

 

Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ πξνηείλεη φπσο κε ην 

θξηηήξην απηφ εμηζνξξνπεζνχλ νη κνλάδεο πνπ ράλνπλ ηα άηνκα πνπ 

ππεξεηνχλ ζηελ Δζληθή Φξνπξά, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ηειεηψλνπλ αξγφηεξα ηηο ζπνπδέο ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ εγγξάθνληαη 

κεηαγελέζηεξα ζηνπο θαηαιφγνπο δηνξηζηέσλ απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο πνπ δελ ππεξεηνχλ ζηελ Δζληθή Φξνπξά.  

 

Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ζπκπιεξσκέλν ην έηνο 

ζεηείαο, ν ππνςήθηνο ζα ιακβάλεη ηηο κνλάδεο πνπ αλαινγνχλ ζηνπο 

κήλεο ηεο ζεηείαο ηνπ (π.ρ. ππνςήθηνο πνπ ππεξέηεζε 6 κήλεο ζηελ 

Δζληθή Φξνπξά ζα ιακβάλεη 6/12 ηεο κίαο (1) κνλάδαο πνπ 

παξαρσξείηαη γηα θάζε ζπκπιεξσκέλν έηνο ζεηείαο. 

 

Σν αλψηαην ζπλνιηθφ φξην κνλάδσλ απφ ζεηεία ζηελ Δζληθή Φξνπξά 

είλαη 2 κνλάδεο. 

 

5.4. Πείξα ζε ηνκείο ζπλαθείο κε ηελ εηδηθφηεηα 
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Γηα θάζε έηνο πείξαο (εθφζνλ απαηηείηαη ζηα ρέδηα Τπεξεζίαο) 

πέξαλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε σο αλαγθαία ζηα ρέδηα ππεξεζίαο   

(0,5 κνλ.). Σν αλψηαην ζπλνιηθφ φξην κνλάδσλ απφ πείξα ζε ηνκείο 

ζπλαθείο κε ηελ εηδηθφηεηα πξνυπεξεζία είλαη 4 κνλάδεο. 

 

5.5. Έηνο απφθηεζεο πηπρίνπ  

Γηα θάζε έηνο κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ (0,5 κνλ.). Σν 

αλψηαην ζπλνιηθφ φξην κνλάδσλ γηα ην θξηηήξην ηεο αξραηφηεηαο – 

έηνπο απφθηεζεο ηνπ πηπρίνπ είλαη 5 κνλάδεο. 

 

5.6. Γξαπηέο Δμεηάζεηο  

Η γξαπηή εμέηαζε ζα πξνθεξχζζεηαη απφ ηελ ΔΔΤ αλά δηεηία θαη ζα 

δηεμάγεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Δμεηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

θαη Πνιηηηζκνχ ζηα πξφηππα δηεμαγσγήο ησλ Παγθχπξησλ 

Δμεηάζεσλ. Η γξαπηή εμέηαζε ζα είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο 

ελδηαθεξνκέλνπο γηα δηνξηζκφ θαη πξνηείλεηαη λα πεξηιακβάλεη ηηο 

αθφινπζεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο: 

 

(α) Γλσζηηθφ/ά αληηθείκελν/α, αλάινγα κε ηνλ θιάδν − εηδηθφηεηα ηνλ 

νπνίν ζα θιεζεί λα δηδάμεη ν ππνςήθηνο. εκεηψλεηαη φηη ε γξαπηή 

εμέηαζε ζην γλσζηηθφ/ά αληηθείκελν/α ζα αθνξά ζην πεξηερφκελν ησλ 

Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο (10 κνλ.) 

(β) Γεληθή Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία – Παηδαγσγηθά Θέκαηα . (10 κνλ.) 

(γ) Δηδηθή Γηδαθηηθή ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαηά  θιάδν – 

εηδηθφηεηα, κε βάζε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ησλ δεκφζησλ 

ζρνιείσλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο (10 κνλ.)  

 

Με ηηο κνλάδεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο νη 
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ππνςήθηνη ζα κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζηνπο θαηαιφγνπο δηνξηζηέσλ 

γηα 8 ρξφληα. Ωο εθ ηνχηνπ, νη ελδηαθεξφκελνη γηα δηνξηζκφ δε ζα 

είλαη ππνρξεσκέλνη λα επαλαιακβάλνπλ ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο θάζε 

δχν ρξφληα πνπ απηέο ζα δηεμάγνληαη. εκεηψλεηαη, φκσο, φηη θάζε 

ππνςήθηνο ζα δηθαηνχηαη, αλ επηζπκεί λα βειηηψζεη ηε βαζκνινγία 

ηνπ, λα επαλαιακβάλεη ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο θάζε δχν ρξφληα. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε, νη κνλάδεο πνπ ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηνχλ νη 

ππνςήθηνη γηα ζθνπνχο εγγξαθήο ζηνπο θαηαιφγνπο δηνξηζηέσλ ζα 

είλαη εθείλεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ηελ ηειεπηαία  γξαπηή εμέηαζε ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ.   

 

εκεηψλεηαη φηη ε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ησλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ 

είλαη πξνο ζπδήηεζε θαη ζα θαζνξηζηνχλ νξηζηηθά κε βάζε ην 

δηάινγν πνπ ζα δηεμαρζεί ζηα πκβνχιηα ηεο Δθπαηδεπηηθήο 

Μεηαξξχζκηζεο. Σν Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ αλακέλεη ηηο  

εηζεγήζεηο ησλ θνξέσλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξνηνχ θαηαιήμεη 

ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε.  

 

 


