
 

                                                 
 

 

Θέζεηο/ζρφιηα/παξαηεξήζεηο ησλ Εθπαηδεπηηθψλ Οξγαλψζεσλ γηα ηελ Επηζηνιή 

ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ  

ηεο 17εο Απγνχζηνπ 2018, ζε ζρέζε κε ηελ θξίζε ζηνλ ηνκέα ηεο Δεκφζηαο 

Εθπαίδεπζεο   

 

1. Εηζαγσγή 

Σηελ επηζηνιή-πξφζθιεζε ηνπ Υπνπξγνχ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη ζην ζπλεθηηθφ 

ππφκλεκα πνπ ηε ζπλνδεχεη, δελ γίλεηαη, δπζηπρψο, νπνηαδήπνηε αλαθνξά γηα 

απφζπξζε ησλ κέηξσλ πνπ απνθαζίζηεθαλ κνλνκεξψο απφ ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην 

ζηηο 4 Ινπιίνπ 2018, θαη ηα νπνία έρνπλ πξνθαιέζεη ηελ αλαηαξαρή ζηνλ ρψξν ηεο 

Δεκφζηαο Εθπαίδεπζεο ηνπο δχν ηειεπηαίνπο, ζρεδφλ, κήλεο.    

Θα αλέκελε θαλείο απφ ην Υπνπξγείν, αλ ελδηαθεξφηαλ πξαγκαηηθά γηα ηελ επίιπζε 

ηεο θξίζεο ζηελ Παηδεία θαη ηελ νκαιή έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο 2018-2019, 

λα πξνρσξήζεη ζε ξεηνξηθέο, ελέξγεηεο θαη  πξνηάζεηο ηέηνηεο, νη νπνίεο ζα έδηλαλ 

πξννπηηθή ζηνλ δηάινγν, θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα γηλφηαλ πξνζπάζεηα λα 

απνδνζνχλ νη επζχλεο ηεο θξίζεο ζηηο ρηιηάδεο ησλ Εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηνπο 

εθιειεγκέλνπο Εθπξνζψπνπο ηνπο.  

Αληί απηνχ, ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ απέζηεηιε ζπλεθηηθφ ππφκλεκα κε 

ηίηιν «Τα δεδομένα ζηο εκπαιδεςηικό ζύζηημα και η ανάγκη εξοπθολογιζμού 

ηος διδακηικού σπόνος, μέζα από διάλογο και ζε ζςνδςαζμό με ένα νέο 

ζύγσπονο ζύζηημα αξιολόγηζηρ για ηοςρ εκπαιδεςηικούρ και ηο εκπαιδεςηικό 

έπγο», ην νπνίν φρη κφλν δελ ζπκβάιιεη ζηελ εθηφλσζε ηεο θξίζεο, αιιά αληηζέησο 

επηδεηλψλεη ηελ ήδε ηεηακέλε θαηάζηαζε.   

Τν ελ ιφγσ ππφκλεκα, δελ παξνπζηάδεη ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

καο ζπζηήκαηνο, φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ ηίηιν ηνπ, αιιά πξνζπαζεί εκθαλψο λα 

παξνπζηάζεη κηα πιαζκαηηθή θαη ζαθψο αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Γηα 

λα επηηεπρζεί, κάιηζηα, ν πην πάλσ ζηφρνο, δελ δηζηάδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη αλαιεζή 

θαη παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία, λα απνθξχςεη άιια, πνπ δελ ππεξεηνχλ ηνλ ζηφρν ηνπ 

θαη ηέινο λα πξνβεί ζε επηζηεκνληθά αλεπίηξεπηεο ζπγθξίζεηο θαη ζπζρεηίζεηο.   

Κξίλνληαο απφ ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξάθνπ, δηαθαίλεηαη μεθάζαξα φηη ην Υπνπξγείν 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ δελ έρεη ηε βνχιεζε λα επηιχζεη ηελ παξνχζα θξίζε γη’ απηφ 

θαη θσιπζηεξγεί. Τνπλαληίνλ, ζέιεη λα ηε ζπληεξήζεη, λα απνπνηεζεί ησλ επζπλψλ ηνπ 

γηα ηηο φπνηεο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη λα παξαθσιχζεη 

πεξαηηέξσ ηε δηαδηθαζία, αλαθέξνληαο θάπνηεο γεληθφινγεο, πξφρεηξεο, ζθφξπηεο 
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ζθέςεηο θαη ηδέεο γηα ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο πξνζεγγίδνπλ επηθαλεηθά ην 

ζέκα ηεο αγηνιφγεζεο ηε ζηηγκή πνπ ην ίδην ην ΥΠΠ έρεη δηνξίζεη Επηζηεκνληθή 

Επηηξνπή, ε νπνία ζα θιεζεί λα θαηαζέζεη ηελ πξφηαζή ηεο ηνλ εξρφκελν Οθηψβξην. 

Αθνινχζσο, ζα αλαθεξζνχκε ιεπηνκεξέζηεξα ζε ζηνηρεία, δηαζηξεβιψζεηο θαη 

αλαιήζεηεο, πνπ πεξηιακβάλεη ην έγγξαθν ηνπ Υπνπξγείνπ, ελψ ζα παξαζέζνπκε θαη 

νξηζκέλα πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ ζθνπίκσο παξαιείθζεθαλ.  

 

 

2. Παξαδείγκαηα ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ εγγξάθνπ ΥΠΠ 

 

α. Δαπάλεο εθπαίδεπζεο σο πνζνζηφ ηνπ ΑΕΠ (Πίλαθαο 1, ζει. 2) 

Τν ΥΠΠ ζην έγγξαθφ ηνπ δίλεη αιιεινζπγθξνπφκελα ζηνηρεία γηα ηηο δαπάλεο ζηελ 

εθπαίδεπζε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΕΠ. Σχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 1, ζει. 2 ηνπ εγγξάθνπ, ε 

Κχπξνο δαπαλά ζηελ εθπαίδεπζε ην 6.4% ηνπ ΑΕΠ (ζηνηρεία 2015), ελψ ζηελ 

επφκελε παξάγξαθν ηεο ίδηαο ζειίδαο νη ζπληάθηεο ξίρλνπλ ην πνζνζηφ δαπαλψλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ζηελ Κχπξν ζην 5.7% ηνπ ΑΕΠ (ζηνηρεία 2016). 

Ταπηφρξνλα, ην ΥΠΠ απνθεχγεη λα ζρνιηάζεη θαη νπζηαζηηθά απνζησπά ηε 

ξαγδαία πηψζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σπγθεθξηκέλα, φπσο 

δείρλνπλ ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία ζηελ Έθζεζε παξαθνινχζεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ηνπ 2017 ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο ζηνλ πην θάησ πίλαθα, θαηαγξάθεηαη  

κηα πηψζε απφ ην 6,5% ην 2013 ζην 5,7% ην 2016. 

 

 
(https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017-cy_el.pdf, ζει. 3) 

Ταπηφρξνλα, νθείινπκε λα αλαθέξνπκε φηη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΥΠΠ 

πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο (ηαθηηθέο θαη αλαπηπμηαθέο) γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ ΥΠΠ 

(κηζζνδνζία θπβεξλεηηθψλ ππαιιήισλ, ιεηηνπξγηθά έμνδα, επηρνξεγήζεηο θιπ), γηα ηα 

δεκφζηα Παλεπηζηήκηα ηεο Κχπξνπ (Παλεπηζηήκην Κχπξνπ, ΤΕΠΑΚ, ΑΠΚΥ), ηηο 

Πνιηηηζηηθέο Υπεξεζίεο, ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, επηρνξεγήζεηο ζε Ηκηθξαηηθνχο 

Οξγαληζκνχο (π.ρ. ΘΟΚ, ΚΟΑ) θαζψο επίζεο θαη ηηο δαπάλεο γηα ηε Δεκνηηθή, Μέζε 

Γεληθή/Τερληθή Εθπαίδεπζε.   

Με βάζε ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017, ν νπνίνο αλήιζε ζηα €994,518 εθαηνκκχξηα, ην 

πνζφ ησλ 313 εθαηνκκπξίσλ παξαρσξείηαη γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ ΥΠΠ, ηα δεκφζηα 

Παλεπηζηήκηα ηεο Κχπξνπ, ηηο Πνιηηηζηηθέο Υπεξεζίεο, ην Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, ηηο 

επηρνξεγήζεηο ζε Ηκηθξαηηθνχο Οξγαληζκνχο θ.ι.π.  Τν ππφινηπν πνζφ, δειαδή ηα €681 

εθαηνκκχξηα δαπαλήζεθαλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Δεκνηηθή θαη Μέζεο Γεληθήο/Τερληθήο 

Εθπαίδεπζεο. 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/monitor2017-cy_el.pdf


β. Αλαινγία καζεηψλ αλά ηκήκα δηδαζθαιίαο (Πίλαθαο 3, ζει. 2) 

Με βάζε ην έγγξαθν ηνπ ΥΠΠ ε αλαινγία ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα ζηελ Κχπξν είλαη γηα 

ην Γπκλάζην/Λχθεην 15 καζεηέο, ελψ ν κέζνο φξνο ζηηο ρψξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 

(22 ρψξεο) είλαη 21 καζεηέο, ρσξίο λα αλαθέξεηαη απφ πνηα πεγή αληιήζεθαλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα, νχηε επίζεο θαη ζε πνηα ζρνιηθή ρξνληά αλαθέξνληαη. 

Σεκεηψλεηαη φηη, επίζεκα έγγξαθα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 

παξνπζηάδνπλ κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα. Με βάζε ηελ Εηήζηα Έθζεζε ηνπ ΥΠΠ γηα 

ην 2016, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα ηεο ελ ιφγσ Έθζεζεο, ν κέζνο 

φξνο ησλ καζεηψλ αλά ηκήκα γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2015-16 ζην Γπκλάζην είλαη 

22,13 καζεηέο θαη ζην Λχθεην 20,71 καζεηέο, πξάγκα ην νπνίν απνδεηθλχεη ηελ 

παξαπιεξνθφξεζε θαη παξαπιάλεζε ηνπ εγγξάθνπ ηνπ ΥΠΠ ζε βάξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Κχπξνπ, αθνχ ν κέζνο φξνο καζεηψλ αλά ηκήκα γηα ηα 

Γπκλάζηα/Λχθεηα θπκαίλεηαη ζηνπο 21,5 καζεηέο, δειαδή πην ςειά απφ ηνλ 

επξσπατθφ κέζν φξν. Επηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ζηα ίδηα επίπεδα πεξίπνπ 

θπκαίλνληαη θαη νη κέζνη φξνη ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη 

φηη ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη ην ΥΠΠ ζην ππφκλεκά ηνπ δελ αληηθαηνπηξίδνπλ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Είλαη απνξίαο άμηνλ κε πνηα θξηηήξηα/κεζνδνινγία ην ΥΠΠ 

πξνβαίλεη ζε ηέηνηνπο ππνινγηζκνχο. 

 

(http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/annual_report_2016_gr.pdf, ζει. 60) 

γ. Δηάξθεηα ζρνιηθήο ρξνληάο ζε εβδνκάδεο (Πίλαθαο 4, ζει. 3): 

Καη’ αξράο ζεκεηψλνπκε φηη ην ΥΠΠ θαηαζθεχαζε ηνπο πίλαθεο 4, 5 θαη 6 κε βάζε 

ζηνηρεία πνπ άληιεζε, φπσο ζεκεηψλεη, απφ ηνλ ΟΟΣΑ ζηελ έθδνζε Education at a 

Glance 2017. Τν νμχκσξν είλαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα 

ηελ Κχπξν, δεδνκέλνπ φηη ε Κχπξνο δελ είλαη κέινο ηνπ ΟΟΣΑ! Ωο εθ ηνχηνπ, ην ΥΠΠ 

άληιεζε δεδνκέλα γηα ηηο άιιεο ρψξεο απφ ηελ έθδνζε θαη πξφζζεζε κία ζηήιε γηα ηελ 

Κχπξν, ρσξίο λα αθνινπζήζεη ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί ν ΟΟΣΑ γηα ηηο άιιεο 

ρψξεο, αιιά απζαίξεηα θαη κε κνλαδηθφ ζηφρν λα παξνπζηάζεη κηα αξλεηηθή εηθφλα γηα 

ηνπο Κχπξηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Έηζη, ζηνλ πίλαθα 4 νη εξγάζηκεο εβδνκάδεο ζηελ Κχπξν γηα ηελ Πξνδεκνηηθή / Δεκνηηθή 

Εθπαίδεπζε παξνπζηάδνληαη λα είλαη 36 θαη γηα ην Γπκλάζην / Λχθεην 35.   

Λακβάλνληαο φκσο ππφςε ηε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο εξγάζηκεο 

εβδνκάδεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο ρψξεο κέιε ηεο ΕΕ θαη ηνπ ΟΟΣΑ (OECD 2017, D4) 

http://www.moec.gov.cy/etisia-ekthesi/pdf/annual_report_2016_gr.pdf


είλαη μεθάζαξν φηη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ εξγάζηκσλ εβδνκάδσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ Κχπξν, είλαη 39 γηα ηε Μέζε Εθπαίδεπζε θαη 38 εβδνκάδεο γηα ηε Δεκνηηθή 

Εθπαίδεπζε, πξάγκα πνπ απνδεηθλχεη φηη γηα ηε Δεκνηηθή Εθπαίδεπζε ν αξηζκφο 

απηφο ηαπηίδεηαη κε ηνλ κέζν φξν ηεο ΕΕ θαη ηνπ ΟΟΣΑ, ελψ, γηα ηελ 

Δεπηεξνβάζκηα Εθπαίδεπζε νη εξγάζηκεο εβδνκάδεο ζηελ Κχπξν είλαη 

πεξηζζφηεξεο απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΕΕ θαη ηνπ ΟΟΣΑ. 

Σεκεηψλνπκε φηη ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θηηάρλνληαο ηνλ πίλαθα, δελ 

αθνινχζεζε ηε κεζνδνινγία κε βάζε ηελ νπνία απνηππψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

άιισλ ρσξψλ. Σηελ Κχπξν, νη εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο, γηα ηε Μέζε Εθπαίδεπζε, 

αλέξρνληαη ζηηο 35-36 εηεζίσο, ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη νη εβδνκάδεο ησλ εμεηάζεσλ 

θαη ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο. Οη εβδνκάδεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 4 γηα ηηο 

ρψξεο κέιε ηεο ΕΕ θαη ηνπ ΟΟΣΑ (OECD 2017, D4) θαη αλέξρνληαη ζηηο 37 γηα ην 

Γπκλάζην / Λχθεην πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο εβδνκάδεο ησλ εμεηάζεσλ.  Καηά 

ζπλέπεηα, αλ νη ζπγθξίζεηο γίλνπλ κε ηα ίδηα δεδνκέλα, ηφηε ε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο ζε εβδνκάδεο είλαη κεγαιχηεξν ζηελ Κχπξν απφ φ,ηη ζηηο ρψξεο ηεο ΕΕ 

θαη ηνπ ΟΟΣΑ.   

 

δ. Μέζνο εβδνκαδηαίνο δηδαθηηθφο ρξφλνο ζε ψξεο / Μέζνο εηήζηνο δηδαθηηθφο 

ρξφλνο ζε ψξεο (Πίλαθαο 5 θαη 6, ζει. 3): 

 

Μεζνδνινγηθά ηζρχνπλ φζα είραλ αλαθεξζεί γηα ηνλ πίλαθα 4. Οη αξηζκνί πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο Πίλαθεο 5 θαη 6 γηα ηνλ εβδνκαδηαίν δηδαθηηθφ ρξφλν ζε ψξεο θαη ηνλ 

κέζν εηήζην δηδαθηηθφ ρξφλν ζε ψξεο,  γηα ηηο ρψξεο ηεο ΕΕ(22) θαη ηνπ ΟΟΣΑ, 

πξνθχπηνπλ κέζα απφ κηα κεζνδνινγία, ε νπνία εμαηξεί ην Δηεπζπληηθφ θαη ην 

ζπκβνπιεπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (OECD D4). 

Με βάζε ηελ αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία θαη γηα ηελ Κχπξν γηα ηε Μέζε Εθπαίδεπζε ν 

αληίζηνηρνο εβδνκαδηαίνο δηδαθηηθφο ρξφλνο ζε ψξεο είλαη 17,49 θαη ν εηήζηνο 

δηδαθηηθφο ρξφλνο ζε ψξεο αλέξρεηαη ζηηο 630 γηα ην Γπκλάζην θαη ζηηο 612 γηα 

ην Λχθεην θαη φρη ζην 14,6 θαη ζην 511 πνπ αλαθέξνληαη παξαπιαλεηηθά ζηνπο 

Πίλαθεο 5 θαη 6. 

Όζνλ αθνξά ηε Δεκνηηθή Εθπαίδεπζε νη Πίλαθεο 5 θαη 6 αλαθέξνπλ εβδνκαδηαίν ρξφλν 

16,9 ψξεο, δειαδή 25,3 40ιεπηα θαη αληίζηνηρα 615 ψξεο εηεζίσο ηε ζηηγκή πνπ ην 32% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δεκνηηθήο Εθπαίδεπζεο εξγάδνληαη 25 40ιεπηα, ην 36% 27 θαη ην 

32% 29 40ιεπηα, κε ζπλεπαθφινπζν κέζν φξν 26,89 40ιεπηεο δηδαθηηθέο πεξηφδνπο, 

δειαδή 17,9 ψξεο, πνπ ηζνδπλακεί κε απμεκέλν εβδνκαδηαίν δηδαθηηθφ ρξφλν ζε ψξεο ζε 

ζρέζε κε ηνπο αξηζκνχο πνπ παξνπζηάδεη ην έγγξαθν ηνπ ΥΠΠ γηα ηε Δεκνηηθή 

Εθπαίδεπζε ηεο Κχπξνπ. 

Επηπιένλ, ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΣΑ αλαθέξνληαη ζε typical teacher πνπ ε θάζε ρψξα 

εξκελεχεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Σηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, αξθεηέο ρψξεο 



ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηνλ δηδαθηηθφ ρξφλν θαη ηηο ψξεο δηαιείκκαηνο ζην νπνίν νη 

εθπαηδεπηηθνί αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα παηδνλνκίαο. Εάλ ζπλππνινγηζηεί θαη ζηα 

δεδνκέλα ηεο Κχπξνπ ην ζηνηρείν απηφ σο δηδαθηηθφο ρξφλνο, ηφηε ν κέζνο δηδαθηηθφο 

ρξφλνο αλέξρεηαη ην ιηγφηεξν ζε 18,8 ψξεο ή 28,2 40ιεπηεο δηδαθηηθέο πεξηφδνπο. 

Επηπιένλ, ππάξρνπλ ρψξεο πνπ ζηνλ δηδαθηηθφ ρξφλν ζπλππνινγίδνπλ θαη δηάθνξα άιια 

κε δηδαθηηθά θαζήθνληα, φπσο πξνεηνηκαζία, δηνξζψκαηα θ.ά. 

Σεκείσζε 

Ο ππνινγηζκφο γηα ηε Μέζε θαη Δεκνηηθή Εθπαίδεπζε ησλ αξηζκψλ απηψλ ζηελ Κχπξν 

βαζίδεηαη θαζαξά ζηηο δηδαθηηθέο εβδνκάδεο, ελψ ην 60% ησλ ρσξψλ πνπ ιακβάλνπλ 

κέξνο  ζηελ έξεπλα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηηο εμεηαζηηθέο εβδνκάδεο (OECD 2017), θαηά 

ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί εθηεινχλ πνιιαπιά θαζήθνληα. 

ε. Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο ηνπ 2018 (ζει. 7, Πίλαθαο 8) 

Αλαθνξηθά κε ηε κηζζνδνζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Δεκνηηθήο, Μέζεο Γεληθήο θαη 

Τερληθήο Εθπαίδεπζεο (θαη κε απζηεξνχο ππνινγηζκνχο) απηή απνηειεί πεξίπνπ ην 

45,25% ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΥΠΠ.  Υπνγξακκίδνπκε, φκσο, φηη, ζην πνζνζηφ απηφ, 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε κηζζνδνζία ησλ 308 εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη κε απφζπαζε / 

παξαρψξεζε ππεξεζηψλ θαη νη νπνίνη δελ δηδάζθνπλ ζηα ζρνιεία. 

Αθαηξψληαο ηνπο ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνχο, ε κηζζνδνζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζθνχλ 

δηδαθηηθφ έξγν είλαη ζίγνπξα θάησ απφ ην 45% ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΥΠΠ (2018) θαη 

φρη ζην 61% (ην πνζνζηφ απηφ θαιχπηεη φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηηο δαπάλεο ησλ δχν 

βαζκίδσλ) πνπ αλαθέξεηαη θαη πάιη ιαλζαζκέλα ζηνλ πίλαθα 8 ηνπ εγγξάθνπ ηνπ ΥΠΠ. 

Τα πην πάλσ ινηπφλ αδηάζηζηα ζηνηρεία γηα ηε κνζζνδνζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαςεχδνπλ 

θαη ην Τκήκα Δεκφζηαο Δηνίθεζεο θαη Πξνζσπηθνχ ην νπνίν ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ην ΥΠΠ 

ζηηο 27.7.17  (έγγξαθν ηνπ ΥΠΠ) αλαθέξεη φηη «ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΥΠΠ ηελ επφκελε 

πεληαεηία ζα θαιχπηεη κφλν ην κηζζνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ». Εθθξάδνπκε βεβαίσο ηελ 

απνξία καο πξνο ην ΤΔΔΠ, πψο είλαη δπλαηφ λα απμεζνχλ νη δαπάλεο γηα ηε κηζζνδνζία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φηαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

παξνπζηάδεηαη κεησκέλνο.   

 

 

3. Παξαιείςεηο ηνπ εγγξάθνπ ηνπ ΥΠΠ 

Όπσο ζεκεηψζακε θαη ζηελ αξρή, κνλαδηθφο ζηφρνο ηνπ ππνκλήκαηνο είλαη λα 

παξνπζηάζεη κηα πιαζκαηηθή θαη ζαθψο αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Απηφο θαη είλαη ν ιφγνο πνπ ην ΥΠΠ απνθεχγεη λα παξαζέζεη ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ 

παξνπζηάδνπλ κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα απφ εθείλε πνπ ζέιεη λα δηακνξθψζεη. 

Ελδεηθηηθά παξαζέηνπκε ηνλ πην θάησ πίλαθα απφ πξφζθαηε έξεπλα ηνπ ΟΟΣΑ, πνπ 

παξνπζηάδεη ηνλ αξηζκφ σξψλ πνπ αθηεξψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε εμσδηδαθηηθέο 



δξαζηεξηφηεηεο, πνπ δείρλεη φηη νη Κχπξηνη εθπαηδεπηηθνί βξίζθνληαη πάλσ απφ ηνλ κέζν 

φξν ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα θαη, ζπγθεθξηκέλα, 

θαηαιακβάλνπλ ηελ 8ε ζέζε απφ ηηο 35 ρψξεο σο πξνο ηηο ψξεο πνπ αθηεξψλνπλ ζε 

εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλά εβδνκάδα.  

 

   

 

Επίζεο, ην ΥΠΠ παξαιείπεη λα παξνπζηάζεη ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

επίπεδν θαηάξηηζεο ησλ Κππξίσλ εθπαηδεπηηθψλ. Σηελ Έθζεζε πνπ εηνίκαζε ην 2014 ε 

Παγθφζκηα Τξάπεδα γηα ινγαξηαζκφ ηεο Κπβέξλεζεο Αλαζηαζηάδε κε ηίηιν «Teacher 

Policies in the Republic of Cyprus», αναθέπονηαι για ηο επίπεδο ηων εκπαιδεςηικών ηα εξήρ: 



«In Cyprus, teacher policy benefits from two particular strengths. First, there is high demand for 

education in society, and the population holds education in high esteem. Second, the country has a 

highly qualified teaching force. Cyprus benefits from the fact that top university students have often 

sought out jobs in the teaching profession, which is not always the case in other countries across 

Europe and elsewhere, and also that many teachers are highly educated themselves, with MAs and 

PhDs». 

(http://www.paideia-news.com/content/files/58097732.pdf, ζει. 28) 

 

Τνλίδεηαη, δειαδή, φηη έλα βαζηθφ πξνηέξεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο είλαη ην 

πςειφ επίπεδν θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ θαηέρνπλ ζπρλά κεηαπηπρηαθά θαη 

δηδαθηνξηθά αθαδεκατθά πξνζφληα, αθνχ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηιέγεηαη απφ 

πςεινχ επηπέδνπ θνηηεηέο, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

  

4. Αλεπίηξεπηνη ζπζρεηηζκνί 

Τελ αξλεηηθή εηθφλα πνπ ζέιεη λα δηακνξθψζεη ην ΥΠΠ κε ηα αλαιεζή  ζηνηρεία πνπ 

παξαζέηεη ζην έγγξαθφ ηνπ, ην ζπζρεηίδεη ζπλεηξκηθά κε ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. 

Πξνζπαζεί δειαδή ην ΥΠΠ λα απνπνηεζεί θάζε δηθή ηνπ επζχλε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ 

καζεηψλ καο θαη λα ηα θνξηψζεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ επηζηεκνληθά 

αλεπίηξεπην ζπζρεηηζκφο ή, θαιχηεξα, γηα θζελφ ιατθηζκφ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ην 

θππξηαθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη έλα απφ ηα πην ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα ζηελ 

Επξψπε, φπνπ φιεο νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θαζνξίδνληαη θαη ειέγρνληαη απφ ην θέληξν, 

δειαδή ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ. 

 

Γη’ απηφ θαη παξαιείπεη αλαθνξέο ζε δηθέο ηνπ δνκηθέο αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα, γηα ηηο 

νπνίεο ζα αθήζνπκε λα καο κηιήζνπλ άιινη: 

 

«Η ζημεπινή δομή ηος Υποςπγείος παπαμένει οςζιαζηικά η ίδια από ηον καιπό ηηρ ίδπςζήρ ηος ηο 

1965 και είναι βαζιζμένη ζηη μέσπι ηόηε ιζηοπική εξέλιξη ηηρ εκπαίδεςζηρ ζηην Κύππο και ζηιρ 

ανηιλήτειρ ηηρ ηόηε εποσήρ ζσεηικά με ηη διοίκηζη ηηρ εκπαίδεςζηρ». 

Ππόηαζη ΥΠΠ για ηην Αναδόμηζη ηος Υποςπγείος Παιδείαρ και Πολιηιζμού, 2007 

 

 

«Οι ελλείτειρ και οι αδςναμίερ ζηην ςθιζηάμενη δομή και ηον ηπόπο οπγάνυζηρ ηος Υποςπγείος 

Παιδείαρ και Πολιηιζμού έσοςν επιζημανθεί καη’ επανάλητη, ηόζο μέζα από μελέηερ πος αθοπούν 

ζηο Κςππιακό Εκπαιδεςηικό Σύζηημα (Έκθεζη UNESCO, Έκθεζη Επιηποπήρ για ηην Εκπαιδεςηική 

Μεηαππύθμιζη)…». 

Ππόηαζη ΥΠΠ για ηην Αναδόμηζη ηος Υποςπγείος Παιδείαρ και Πολιηιζμού, 2007 

 

«Το ζύζηημα διοίκηζηρ/ διακςβέπνηζηρ και εποπηείαρ ηηρ εκπαίδεςζηρ παπαμένει αςζηηπά 

ζςγκενηπυηικό, γπαθειοκπαηικό, ανελαζηικό και απηπσαιυμένο. Αςηό ζημαίνει όηι η εκπαιδεςηική 

πολιηική ζε θέμαηα οπγάνυζηρ και διοίκηζηρ ηος εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ, εποπηείαρ και 

αξιολόγηζηρ ηηρ ποιόηηηαρ ηηρ εκπαίδεςζηρ και καηάπηιζηρ αναλςηικών ππογπαμμάηυν, ακόμη και ζε 

http://www.paideia-news.com/content/files/58097732.pdf


θέμαηα ηηρ παιδαγυγικήρ–διδακηικήρ διαδικαζίαρ διαμοπθώνεηαι και ελέγσεηαι κενηπικά από ηα 

διάθοπα ππόζυπα και ςπηπεζίερ – μησανιζμούρ ηος Υποςπγείος, π.σ. Υποςπγό Παιδείαρ, Γενικό 

Διεςθςνηή και Τμημαηάπσερ. Η εξοςζία και η ζςμμεηοσή ηυν ηοπικών θοπέυν, ηηρ ζσολικήρ μονάδαρ, 

ηυν εκπαιδεςηικών και ηυν άλλυν ζςνηελεζηών ηηρ κοινυνίαρ ηυν πολιηών είναι πεπιοπιζμένη, αν όσι 

ανύπαπκηη.  Σηην ππάξη, ο ζςγκενηπυηιζμόρ δςζσεπαίνει ηην ειζαγυγή καινοηομιών, με αποηέλεζμα ο 

εκζςγσπονιζμόρ ηος εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ να καθίζηαηαι εξαιπεηικά δύζκολορ.  Ενδεικηικά 

αναθέπεηαι όηι καθημεπινά αποζηέλλονηαι ζηα ζσολεία ηπειρ με ηέζζεπιρ εγκύκλιοι από ηο Υποςπγείο 

Παιδείαρ και Πολιηιζμού». 

Δημοκπαηική και Ανθπώπινη Παιδεία ζηην Εςπωκςππιακή Πολιηεία - Πποοπηικέρ αναζςγκπόηηζηρ και εκζςγσπονιζμού, 

2004 

 

Σπλεπψο, αληί λα κεηαζέηεη ην ΥΠΠ ηηο δηθέο ηνπ επζχλεο γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο κε ηε ζηνρνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζα ήηαλ 

πξνηηκφηεξν λα ζπδεηήζεη ζνβαξά θαη εηιηθξηλά κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ηελ 

επίιπζή ηνπο.  

 

 


