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                                                   20 Ιανουαρίου 2023  

 
Διευθυντές/Διευθύντριες  
Σχολείων Δημοτικής, Μέσης Γενικής  
και Μέσης Τεχνικής και  
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 
Θέμα: Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα «Η Διαφθορά και οι επιπτώσεις της στην 

Εκπαίδευση της Κύπρου»  
 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
διοργανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα «Η Διαφθορά και οι επιπτώσεις της στην 
Εκπαίδευση της Κύπρου», το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε πέντε συνολικά 
απογευματινές διαδικτυακές συναντήσεις και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων 
των βαθμίδων. Το σεμινάριο διοργανώνεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ΥΠΑΝ 
για υλοποίηση του Εθνικού Οριζόντιου Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς και 
συγκεκριμένα στο πλαίσιο του Έργου Τεχνικής Βοήθειας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για Υλοποίηση του Εθνικού Οριζόντιου 
Σχεδίου Δράσης κατά της Διαφθοράς, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το 
Γραφείο Διαφάνειας και Πρόληψης της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης.  
 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα, από τις 16:00 
μέχρι τις 18:00: 
 

Ημέρα/Ημερομηνία Σύνδεσμος Teams 

Τετάρτη 15.2.2023 
 

Σύνδεσμος 1ης συνάντησης 

Τετάρτη 22.2.2023 
 

Σύνδεσμος 2ης συνάντησης 
 

Τετάρτη 1.3. 2023 
 

Σύνδεσμος 3ης συνάντησης 
 

Τετάρτη 8.3.2023 
 

Σύνδεσμος 4ης συνάντησης 
 

Τετάρτη 15.3.2023 
 

Σύνδεσμος 5ης συνάντησης 
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Στο σεμινάριο θα αναλυθεί το θέμα της Διαφθοράς στην εκπαίδευση της Κύπρου και 
γενικά στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Θα μελετηθούν οι τύποι, τα είδη, τα αίτια, 
οι τρόποι μέτρησης και τα κόστη που μπορεί να συνεπάγονται τα φαινόμενα 
Διαφθοράς στην εκπαίδευση. Θα αναλυθεί η διαδικασία, τόσο της εμφάνισης και 
κλιμάκωσης των φαινομένων της Διαφθοράς, όσο και της επιλογής των κατάλληλων 
τεχνικών και μεθόδων για τον περιορισμό και την καταστολή. Διδάσκων θα είναι ο Δρ 
Ανδρέας Στυλιανού, Καθηγητής στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Επικεφαλής 
Ακαδημαϊκών Συμβούλων στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και Εξωτερικός 
Συνεργάτης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
 
Το σεμινάριο βασίζεται σε σχετικό υλικό που έχει αναπτυχθεί από εμπειρογνώμονες 
του Συμβουλίου της Ευρώπης. Περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται στο 
Παράρτημα. 
 
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Σεμινάριο θα πρέπει να 
υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία 
«ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ», μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2023. Διευκρινίζεται ότι 
θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία και την ώρα 
καταγραφής της δήλωσης. Για τη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο 
να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. 
Οδηγίες για τον τρόπο εισόδου των χρηστών στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών, 
καθώς και για τον τρόπο επικαιροποίησης των στοιχείων τους, υπάρχουν στην 
ιστοσελίδα https://myprofile.pi.ac.cy. 

 
Ο κατάλογος με τα ονόματα των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα ανακοινωθεί στην 
ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στις 13 Φεβρουαρίου 2023. Στους/στις 
εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στο εργαστήριο θα δοθεί πιστοποιητικό 
παρακολούθησης. 
 

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
papamichael.e@cyearn.pi.ac.cy ή στο τηλέφωνο 22402367. 
 
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            (Δρ Έλενα Χατζηκακού) 
                                             Αναπληρώτρια Διευθύντρια  
                                             Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

                
 
 
 
 
 Κοιν.: Δ.Μ.Τ.Ε.Ε.Κ. 

                     Δ.Μ.Γ.Ε. 
                     Δ.Δ.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Διαδικτυακό Σεμινάριο «Η Διαφθορά και οι επιπτώσεις της στην Εκπαίδευση 
της Κύπρου» 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν : 

 Να ορίζουν την Διαφθορά, να αναγνωρίζουν τους τύπους, τα είδη και να 
κατανοούν τους τρόπους μέτρησής της. 

 Να μοιραστούν τις αρχικές τους σκέψεις σχετικά με το ποιες μπορεί να είναι 
οι «δεοντολογικές αρχές» για την εκπαίδευση.  

 Να είναι σε θέση να συγκρίνουν αυτές τις αρχικές σκέψεις με το σύνολο των 
«δεοντολογικών αρχών για την εκπαίδευση» που αναπτύχθηκε πλήρως 
από την Πλατφόρμα ETINED. 

 Να προβληματιστούν για τον τρόπο με τον οποίο τέτοιες αρχές θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την επαγγελματική τους πρακτική. 

 
Θεματολογία των 5 συναντήσεων σεμιναρίου 

1. Εισαγωγή στην καταπολέμηση της Διαφθοράς: Ορισμός της Διαφθοράς, 
τύποι και είδη διαφθοράς, τρόποι μέτρησης της   διαφθοράς 

2. Καταπολέμηση της Διαφθοράς στην εκπαίδευση: Πανευρωπαϊκή 
πλατφόρμα ETINED, δεοντολογικές αρχές και κύριοι φορείς, τα κύρια ζητήματα 
Διαφθοράς που προκύπτουν στο Κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα. 

3. Τρόποι αντιμετώπισης της Διαφθοράς: Corruption Perceptions Index 
(Διεθνής Διαφάνεια), Μεθοδολογία INTES (Integrity of Educational Systems), 
Έρευνα γραφείου (desk research), Έρευνες (surveys), Ομάδες εστίασης 
(Focus group), Μελέτες περιπτώσεων (Case studies), Αξιολογήσεις κινδύνου 
(Risk assessments), Παρατηρήσεις πεδίου (Field observations). 

4. Τα κύρια ζητήματα Διαφθοράς που προκύπτουν στο Κυπριακό 
εκπαιδευτικό σύστημα: Ο εντοπισμός των κυριότερων γενικών απειλών και 
κινδύνων διαφθοράς για την κυπριακή κοινωνία, και των κυριότερων ειδικών 
απειλών και κινδύνων διαφθοράς για την κυπριακή σχολική εκπαίδευση.  

5. Πιθανοί κίνδυνοι (ηθική, διαφάνεια, αξιοπιστία) αναφορικά με την 
εκπαίδευση: Ανοιχτή συζήτηση για το πώς θα μπορούσαμε να 
αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους και να προωθήσουμε την 
καταπολέμηση της διαφθοράς στην εκπαίδευση, παραδείγματα των πιθανών 
κινδύνων που ενδεχομένως να αποτελούν κίνδυνο για τη διασφάλιση της 
δεοντολογίας, της διαφάνειας και της αξιοκρατίας.  

 


