
 1 

 
 

 
 
 

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΚ  

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΕΛΜΕΚ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟ 
ΣΤΗΝ Π.Σ.Γ.Α. ΤΗΣ 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 
 
 
Εκ μέρους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσής μας σας 

καλωσορίζω στην Τακτική Συνεδρία της Παγκύπριας Συνδιάσκεψης των Γενικών 
Αντιπροσώπων.  
 

Στην υπό λογοδοσία περίοδο το Κ.Δ.Σ. συνήλθε σε 9 συνεδρίες, ενώ η 
Γραμματεία της Οργάνωσης συνήλθε σε 20 συνεδρίες.   

 
Τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν το Κ.Δ.Σ. την περίοδο Ιουνίου – 

2012 – Δεκεμβρίου 2012 είναι τα εξής: 
 
Θα αρχίσω τον απολογισμό του ΚΔΣ με την όλη διαχείριση από την Οργάνωσή 

μας του μείζονος θέματος της οικονομικής κρίσης και των οικονομικών μέτρων κατά 
των εργαζομένων και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών. 

  
Οικονομικά Μέτρα 

Μετά την απόφαση της Κυβέρνησης να προσφύγει στο Μηχανισμό Στήριξης και 
την κάθοδο των εκπροσώπων της Τρόικα στην Κύπρο, η Οργάνωσή μας 
δραστηριοποιήθηκε και διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο ώστε να συγκληθούν 
Πανσυνδικαλιστικές συσκέψεις για συζήτηση της όλης κατάστασης και εισήγησης 
τρόπων αντιμετώπισης των νέων μέτρων που θα επιχειρούνταν όπως φαινόταν να 
επιβληθούν και τα οποία θα έπλητταν και πάλι κυρίως τους εργαζόμενους του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σε σύσκεψη στις 31 Ιουλίου 2012 η Οργάνωσή μας 
εισηγήθηκε την από κοινού συνάντηση των συνδικαλιστικών Οργανώσεων του 
Δημόσιου Τομέα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους πολιτικούς αρχηγούς και 
τους υποψήφιους Προέδρους για να θέσουμε από κοινού τις θέσεις μας και να 
απαιτήσουμε σχετικές δεσμεύσεις. Δυστυχώς η εισήγησή μας αυτή δεν έγινε αποδεκτή 
από την ΠΑΣΥΔΥ.  
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Μετά την εξέλιξη αυτή και διαπιστώνοντας ότι οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις 
είχαν τεθεί εκτός του κοινωνικού διαλόγου η Οργάνωσή μας εκ μέρους και της ΠΟΕΔ 
και της ΟΛΤΕΚ ζήτησε στις 3 Οκτωβρίου 2012 συνάντηση με τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας. Δυστυχώς από το Προεδρικό Μέγαρο δεν πήραμε ποτέ καμιά απάντηση. 

Στις 5 Οκτωβρίου 2012 η Γραμματεία σε έκτακτη συνεδρία αντέδρασε άμεσα 
στην κατάθεση των Κυβερνητικών Αντιπροτάσεων προς την Τρόικα. Στην απόφαση της 
Γραμματείας μεταξύ άλλων τονίζονταν τα εξής «Το πακέτο μέτρων είναι απόλυτα 
υφεσιακό.   Απουσιάζουν συγκεκριμένα μέτρα ανάπτυξης, δεν υπάρχουν εισηγήσεις 
για μείωση της ανεργίας και απολύτως κανένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση 
της πάταξης της φοροδιαφυγής, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη γάγγραινα για τα 
δημόσια οικονομικά» και ζητήσαμε «Να κατατεθεί νομοσχέδιο για τα περιουσιακά 
τεκμήρια ώστε να συμπεριληφθούν όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι 
αποκρύπτουν μεγάλες περιουσίες και να καταργηθεί το προνομιακό καθεστώς για 
δωρεάν υπηρεσίες από όλες τις Κρατικές υπηρεσίες, κυρίως τις ιατροφαρμακευτικές, 
που απολαμβάνουν οι Τουρκοκύπριοι χωρίς να καταβάλλουν απολύτως κανένα τέλος ή 
φορολογία στη Κυπριακή Δημοκρατία». Τέλος, η ανακοίνωσή μας τόνιζε ότι «θεωρούμε 
απαράδεκτη τη σοβαρή περικοπή δαπανών που γίνεται στον τομέα της Παιδείας, 
γεγονός που θα υποβαθμίσει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της δημόσιας 
εκπαίδευσης και του δημόσιου σχολείου». Το ΚΔΣ σε συνεδρία του στις 11 Οκτωβρίου 
2012 πήρες τις εξής αποφάσεις για τα οικονομικά μέτρα: «Ως εκπαιδευτικοί 
εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας στα συγκεκριμένα μέτρα και προτείναμε: 

 Να ζητήσουμε άμεση συνάντηση με τις ηγεσίες των κομμάτων και να τα 
ενημερώσουμε για τις θέσεις μας. 

 Να γίνουν Επαρχιακές συνελεύσεις και επισκέψεις στα σχολεία για 
ενημέρωση των εκπαιδευτικών. 

 Να συγκληθεί νέα σύσκεψη όλων των συνδικαλιστικών εκπαιδευτικών 
οργανώσεων και να αποφασιστούν κοινά δυναμικά μέτρα αντίδρασης». 

Στις 18 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε Επαρχιακή Συνέλευση στη Λεμεσό 
και στις 19 Οκτωβρίου 2012 στη Λευκωσία. Τις δύο αυτές μέρες πραγματοποιήθηκαν 
ενημερώσεις σε όλα σχεδόν τα σχολεία της Πάφου και της Λάρνακας. Και στις δύο 
Επαρχιακές Συνελεύσεις η προσέλευση των συναδέλφων δεν  ήταν καθόλου 
ικανοποιητική. Επίσης η Γραμματεία της Οργάνωσης είχε συναντήσεις με τους 
πολιτικούς αρχηγούς κ. Νίκο Αναστασιάδη (12.10.2012), Μάριο Κάρογιαν (12.10.2012) 
και Γιαννάκη Ομήρου (17.10.2012). Επίσης είχε συνάντηση με τον κ. Νίκο Κατσουρίδη 
(17.10.2012). Στις συναντήσεις αυτές η Οργάνωση ανέπτυξε τις θέσεις της και ιδιαίτερα 
την αντίθεσή της σε περικοπές στην παιδεία. 

Στις 22 Οκτωβρίου 2012 η Γραμματεία της Οργάνωσή μας με ανακοίνωσή της 
κατάγγελλε «την εμμονή της Κυβέρνησης να αρνείται οποιαδήποτε διαβούλευση με το 
Εκπαιδευτικό Συνδικαλιστικό Κίνημα» και τόνιζε ιδιαίτερα ότι: 

«Η πρόταση που αφορά τις μόνιμες κλιμακωτές μειώσεις των μισθών – μία 
πέραν πάσης αμφιβολίας άδικη πρόταση - θεωρούμε ότι θα αποτελέσει μεγάλο 
πλήγμα τόσο στο βιοτικό επίπεδο των μελών μας, όσο και στη μελλοντική εξέλιξη των 
μισθών και των συντάξεών τους βάσει των οποίων έχουν προγραμματίσει τη ζωή και 
τις υποχρεώσεις τους». Τέλος, καλούσε «Την Κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε μόνιμη 



 3 

κλιμακωτή μείωση των μισθών, μέτρο που θα έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο 
βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων». Εισήγηση η οποία τελικά έγινε αποδεκτή από την 
Κυβέρνηση και οι όποιες μειώσεις των μισθών μας τουλάχιστον θεωρήθηκαν ως 
εισφορές. 

Κατά τη συνεδρία του το Κ.Δ.Σ. της ΟΕΛΜΕΚ στις 25 Οκτωβρίου 2012 
αποφάσισε όπως η Οργάνωση επιδιώξει τη συμπόρευση με το υπόλοιπο 
συνδικαλιστικό κίνημα και την κατάθεση της πρότασης για «παναπεργία κατά τις μέρες 
παρουσίας της Τρόικας» και συγκέντρωση έξω από τη Βουλή όταν θα συζητούνταν τα 
οικονομικά μέτρα. Η συμπόρευση αυτή δεν έγινε κατορθωτό να επιτευχθεί χωρίς να 
φέρει ευθύνη η ΟΕΛΜΕΚ (στις 29 Οκτωβρίου 2012 στάληκε επιστολή στους ηγέτες των 
τριών μεγάλων συνδικαλιστικών Οργανώσεων για να συγκαλέσουν Πανσυκαλιστική 
σύσκεψη). Επίσης στην ίδια συνεδρία του Κ.Δ.Σ. καθορίστηκαν οι πέντε σημαντικοί 
άξονες ή πέντε κόκκινες γραμμές της Οργάνωσής μας σε θέματα παιδείας, οι οποίες 
είναι οι εξής: 

 «Διαφωνεί με την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων εφόσον 
παραμένουν αδιόριστοι οι 950 συνάδελφοι που έχουν κάνει την Προϋπηρεσιακή ή 
εργάζονται ως έκτακτοι. 

 Είναι αντίθετο με την όποια παγοποίηση των μόνιμων διορισμών. 

 Διαφωνεί με την επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των εκπαιδευτικών 
στο 65ο έτος. 

 Διαφωνεί για εκπαιδευτικούς λόγους με την αύξηση του αριθμού των 
μαθητών στην τάξη. 

 Διαφωνεί με την αύξηση των ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών».  
Το πρώτο αποτράπηκε με την παγοποίηση ουσιαστικά της συζήτησης για νέο 

σχέδιο διορισμού των εκπαιδευτικών και το τέταρτο μέχρι σήμερα έχει αποτραπεί. 
Παραμένουν, η αποτροπή πρώτο της αύξησης των διδακτικών περιόδων και δεύτερο η 
παγοποίηση των μονίμων διορισμών. Δύο σημαντικά ζητήματα για τα οποία η ΟΕΛΜΕΚ 
οφείλει να αγωνιστεί να αποτραπούν. Για επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης, παρά 
την αντίθεση της Οργάνωσής μας η Κυβέρνηση κατέθεσε πρόταση για σταδιακή 
επέκταση στο 65ο έτος. Αναμένουμε την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου για να 
δούμε πώς η Κυβέρνηση εισηγείται την εφαρμογή της πρότασής της αυτής. 

Υλοποιώντας απόφαση του ΚΣΔ η Γραμματεία είχε συνάντηση την 1η Νοεμβρίου 
2012 με την Συνομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης. Δυστυχώς 
ουσιαστικά οι Οργανωμένοι γονείς μόνο στο αίτημα της μη αύξησης των μαθητών ανά 
τμήμα συμφώνησαν με την ΟΕΛΜΕΚ, αλλά ακόμη και σε αυτό δεν εξέδωσαν 
οποιαδήποτε σχετική ανακοίνωση.    

Στις 8 Νοεμβρίου 2012 το ΚΔΣ αποφάσισε ότι κατά την μέρα της Ευρωπαϊκής 
Μέρας Δράσης που κήρυξε η ETUC για τις 14 Νοεμβρίου 2012, να μεταβεί με άλλες 
συνδικαλιστικές Οργανώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο για να επιδώσει ψήφισμα για τα 
οικονομικά μέτρα, να αναρτήσει σε όλα τα σχολεία της Κύπρου πανό με το σύνθημα 
«ΟΧΙ περικοπές στην Παιδεία» και αντί στάσης εργασίας να συνεισφέρει το ποσό των 
€60 000 υπέρ της σίτισης των απόρων μαθητών μας. Μια πρόταση η όποια έτυχε 
εξαιρετικών σχολίων από όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά) 
αλλά και από το σύνολο της κοινωνίας. Η απόφαση αυτή ανέδειξε το κοινωνικό 
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πρόσωπο του Κύπριου Εκπαιδευτικού και εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από την Κυπριακή 
Κοινωνία. 

Στις 26 Νοεμβρίου 2012 η Οργάνωσή μας, διαπιστώνοντας ότι πλησιάζει η 
χρονική στιγμή της λήψης αποφάσεων για τα οικονομικά μέτρα και της συμφωνίας της 
Κυβέρνησης με την Τρόικα, ζήτησε με επιστολή της προς τους ηγέτες των τριών 
Οργανώσεων ΣΕΚ – ΠΕΟ – ΠΑΣΥΔΥ να καλέσουν Πανσυδικαλιστική Σύσκεψη. Η 
εισήγηση της ΟΕΛΜΕΚ έγινε αποδεκτή και στις 30 Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε 
η Πανσυκαλιστική. Δυστυχώς, η Σύσκεψη αυτή δεν κατέληξε σε αποφάσεις. Παρά την 
μεγάλη επιμονή της ΟΕΛΜΕΚ δεν κάμφηκαν οι αντιρρήσεις της ΠΑΣΥΔΥ να προχωρήσει 
το συνδικαλιστικό κίνημα σε κοινά απεργιακά μέτρα. 

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας της Κυβέρνησης με την Τρόικα για 
σύναψη Μνημονίου, όπου υπήρχε πρόνοια για την αύξηση κατά μιας, των διδακτικών 
περιόδων των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα εκατοντάδες συνάδελφοι να 
παραμείνουν αδιόριστοι, οι τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις αποφάσισαν να 
πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών 
στις 5 Δεκεμβρίου 2012. Η εκδήλωση γενικά μπορεί να θεωρηθεί επιτυχής παρά το 
γεγονός ότι θα έπρεπε να αναμένεται μεγαλύτερη συμμετοχή από τους συναδέλφους. 
Για αποτροπή της πρότασης αυτής η Οργάνωση απέστειλε άμεσα επιστολή σε όλους 
τους πολιτικούς αρχηγούς τονίζοντας ότι «η πρόταση αυτή πλήττει σοβαρά τη δημόσια 
εκπαίδευση και αφήνει άνεργους εκατοντάδες συναδέλφους». Συνάντηση που είχαν οι 
τρεις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις την επόμενη ημέρα με τον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού δεν κατέληξε σε ουσιαστικό αποτέλεσμα αντίθετα ο Υπουργός ανέφερε ότι 
ούτε «ένα κόμμα» δεν μπορεί να αλλάξει από το επαχθές Μνημόνιο. Η Οργάνωσή μας 
μαζί με την ΠΟΕΔ και την ΟΛΤΕΚ εντείνοντας τον αγώνα κατά του Μνημονίου 
διοργάνωσε τη χθεσινή εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών 
και στη συνέχεια πορεία προς τη Βουλή και σήμερα διοργανώνει εκδήλωση 
διαμαρτυρίας των Γενικών Αντιπροσώπων των τριών Εκπαιδευτικών Οργανώσεων έξω 
από τη Βουλή.        

Παράλληλα η Οργάνωσή μας ήρθε σε επαφή με το δικηγόρο κ. Δημοσθένη 
Στεφανίδη και τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 θα έχουμε την πρώτη συνάντηση με 
στόχο να δούμε τη νομιμότητα και συνταγματικότητα των μνημονιακών 
νομοθετημάτων. 

Το Κυπριακό Συνδικαλιστικό Κίνημα όλη αυτή την περίοδο είχε να διαχειριστεί 
πρωτόγνωρες καταστάσεις για την Κύπρο. Από τη μια ο υπαρκτός κίνδυνος της 
χρεωκοπίας και της οικονομικής κατάρρευσης που μας οδήγησε, με απόφαση της 
Κυβέρνησης και τη συμφωνία όλων των πολιτικών κομμάτων, στην πρόσκληση της 
Τρόικας. Από την άλλη την επίθεση κατά των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων των 
εργαζομένων.  

Η ΟΕΛΜΕΚ διαχειρίστηκε την όλη κρίση με νηφαλιότητα και υπευθυνότητα και 
με συγκεκριμένες ενέργειες της, όπως την εισφορά της υπέρ των απόρων μαθητών, 
κέρδισε την εκτίμηση της κοινής γνώμης. Το βέβαιο είναι ότι το εκπαιδευτικό 
συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να αναπροσαρμόσει τη δράση της με στόχο να 
περιορίσει τις επιπτώσεις στην παιδεία των συμφωνηθέντων με την Τρόικα.    
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Πορεία υλοποίησης Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης 
Η πορεία της προώθησης και υλοποίησης της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης 

δεν κινείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Στην πορεία αυτή τους τελευταίους μήνες 
κατατέθηκαν προτάσεις, με τις οποίες η ΟΕΛΜΕΚ είχε διαχρονικές αντίθετες απόψεις. 

 
Κατάλογος Διοριστέων 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 μας απέστειλε 
νέα πρόταση για το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, ο οποίος προβλέπει τη 
δημιουργία δύο καταλόγων για μια μεταβατική περίοδο δέκα ετών. Ένα από τα 
κριτήρια του νέου καταλόγου θα είναι οι γραπτές εξετάσεις, το αποτέλεσμα των 
οποίων καλύπτει το 50% του συνόλου των μονάδων των κριτηρίων που καθορίζει ο 
νέος κατάλογος. 

Η Οργάνωσή μας μελέτησε την πρόταση αυτή και αποφάσισε ότι δεν 
αποδέχεται να συζητήσει νέο σύστημα διορισμού εφόσον δεν διασφαλιστεί πρώτα ο 
διορισμός των 950 συναδέλφων, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα 
Προϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης. Θεωρούμε ότι η Πολιτεία με την πρόσκληση των 
συναδέλφων αυτών να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής 
Επιμόρφωσης έχει δεσμευτεί ηθικά να τους προσλάβει. Η Οργάνωσή μας διαφωνεί 
επίσης με την καθιέρωση γραπτών εξετάσεων για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών 
γιατί δεν θεωρεί ότι είναι το καθοριστικό κριτήριο για το αν είναι κάποιος κατάλληλος 
για να γίνει εκπαιδευτικός. Η Οργάνωσή μας κατέθεσε τις απόψεις της στο Συμβούλιο 
Δημοτικής και Μέσης, το οποίο συνήλθε στις 29 Οκτωβρίου 2012 και ζήτησε να 
προσκληθεί στο Συμβούλιο Παιδείας, όταν και αν συγκληθεί. Η θέση της Οργάνωσης 
μας για την προτεραιότητα διορισμού των εκπαιδευτικών που έχουν κάνει την 
Προϋπηρεσιακή Επιμόρφωση αντικρίστηκε θετικά από όλα τα πολιτικά κόμματα. Ο 
Υπουργός Παιδείας δεσμεύθηκε στη σύσκεψη αυτή εντός δύο ημερών να καταθέσει 
αναθεωρημένη πρόταση, η οποία μέχρι σήμερα δεν κατατέθηκε.  

Η Οργάνωσή μας δεν θεωρεί σίγουρα το υπάρχον σύστημα διορισμού στην 
εκπαίδευση αξιοκρατικό, αλλά όπως ομολογεί και το Υπουργείο Παιδείας είναι ένα 
σύστημα αντικειμενικό, το οποίο δεν δέχεται παρεμβάσεις από κανένα.  

Η διαφωνία της Οργάνωσής μας με την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας είναι 
ακόμη πιο έντονη μετά την υιοθέτηση των μνημονιακών περικοπών στην παιδεία, οι 
οποίες έχουν περιορίσει δραστικά τις θέσεις εργασίας στην Εκπαίδευση.  

 
Σχέδιο Αξιολόγησης  

Στις 24 Σεπτεμβρίου 2012 το Υπουργείο Παιδείας μας απέστειλε αναθεωρημένη 
πρόταση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, δύο ολόκληρα χρόνια μετά από την 
προηγούμενη, η οποία κατατέθηκε το Σεπτέμβριο του 2010. Η Οργάνωσή μας με 
επιστολή της προς τον Υπουργό Παιδείας, στις 26 Σεπτεμβρίου 2012, του γνωστοποίησε 
την απόφασή της «όπως μη προσέλθει σε συζήτηση για το σχέδιο Αξιολόγησης που μας 
έχετε παραδώσει, αν δεν λυθεί προηγουμένως» το πρόβλημα της αξιολόγησης των 
καθηγητών Σχεδιασμού/Τεχνολογίας, ένα πρόβλημα που ο Υπουργός δεσμεύθηκε εδώ 
και μήνες γραπτώς να επιλύσει και να άρει την αδικία που υφίστανται οι συνάδελφοι 
της ειδικότητας αυτής. Επί της ουσίας της πρότασης η Οργάνωσή μας δεν υιοθετεί την 
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καθιέρωση εξετάσεων ως κριτηρίου για την προαγωγή των συναδέλφων 
εκπαιδευτικών. Προβληματισμός υπάρχει στην Οργάνωσή μας αν μέσα στα πλαίσια της 
οικονομικής κρίσης που ταλανίζει τον τόπο μας και των περικοπών στην παιδεία ήταν 
δυνατόν να εφαρμοστεί το προτεινόμενο σύστημα Αξιολόγησης, το οποίο προϋποθέτει 
σημαντικό οικονομικό κόστος. Εν πάση περιπτώσει στο διάλογο για την Αξιολόγηση δεν 
προσήλθε ούτε και οι συνάδελφοι της ΠΟΕΔ.  

Επαναλαμβάνουμε και σήμερα ότι η Οργάνωσή μας πιστεύει ότι απαιτείται το 
συντομότερο δυνατόν να θεσμοθετηθεί ένα νέο σύστημα αξιολόγησης το οποίο θα 
προωθεί την αξιοκρατία, θα εδράζεται σε αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια και θα 
καταργεί τη σημερινή αναχρονιστική μορφή του επιθεωρητή με ότι αυτό συνεπάγεται. 
Βασική προϋπόθεση της Οργάνωσής μας είναι ότι το τελικό κείμενο για να προχωρήσει 
προς τελική έγκριση είναι να υπάρχει η συναίνεση των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων. Το 
τελικό κείμενο της Αξιολόγησης θα τεθεί ενώπιον της Π.Σ.Γ.Α. για έγκριση. 

 
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

Για το θέμα της Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών το Επιστημονικό Συμβούλιο, 
στο οποίο η Οργάνωσή μας εκπροσωπείται έχει ετοιμάσει Συνολικό Σχέδιο 
Υποχρεωτικής Περιοδικής Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης, η οποία θα 
πραγματοποιείται εντός διδακτικού χρόνου. Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι καμιά 
εξέλιξη δε σημειώθηκε, ούτε και κατά το τελευταίο εξάμηνο, στο καίριο αυτό ζήτημα 
της παιδείας μας. Το Υπουργείο δεν έχει ακόμη ασχοληθεί με το τεράστιο αυτό ζήτημα 
που για την Οργάνωσή μας είναι μέγιστης σημασίας, θεωρούμε σκόπιμα, γιατί 
αντιμετωπίζει το ζήτημα αποκλειστικά και μόνο με οικονομικούς όρους. Ουσιαστική, 
όμως, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση δεν μπορεί να γίνει χωρίς θεσμοθέτηση ενός 
παραγωγικού και λειτουργικού συστήματος Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ενός 
συστήματος που θα παρέχει ταυτόχρονα κίνητρα και ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς 
για επιμόρφωση.  
 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα  

Ένα σημαντικό ζήτημα που διαχειρίστηκε το καλοκαίρι η ΟΕΛΜΕΚ ήταν η Ένα 
σημαντικό ζήτημα που διαχειρίστηκε το καλοκαίρι η ΟΕΛΜΕΚ ήταν η πρόταση του 
Υπουργείου Παιδείας για την αλλαγή των Ωρολογίων Προγραμμάτων του Γυμνασίου 
και του Λυκείου. Η πρόταση του Υπουργείου κατατέθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2012 και 
απαιτήθηκαν διαπραγματεύσεις έξι μηνών μέχρι να δεσμευτεί το Υπουργείο Παιδείας 
ότι η αύξηση των διδακτικών περιόδων, που απαιτούσε ένα πρόσθετο κόστος 11 
εκατομμυρίων ευρώ, δεν θα επέφερε την αύξηση των διδακτικών περιόδων των 
καθηγητών. Το Υπουργείο Παιδείας στη συνέχεια όμως αρνήθηκε να προχωρήσει στη 
θεσμοθέτηση των 140 πρόσθετων θέσεων των καθηγητών που απαιτούνταν για την 
εφαρμογή του νέου Ωρολογίου Προγράμματος στο Γυμνάσιο. Μετά τις τελευταίες 
εξελίξεις και τη συμφωνία της Κυβέρνησης με την Τρόικα για αύξηση του διδακτικού 
χρόνου των εκπαιδευτικών καταδεικνύεται ότι ήταν εύλογες και βάσιμες οι ενστάσεις 
της Οργάνωσής μας.  
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Η Οργάνωσή μας πέτυχε, αφού δεν είχε την έμπρακτη κυβερνητική απόφαση 
για οικονομική στήριξη του όλου εγχειρήματος, να αποτρέψει την καθολική εφαρμογή 
του νέου Ωρολογίου Προγράμματος. Η ΟΕΛΜΕΚ εισηγήθηκε και τελικά η πρότασή της 
έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Παιδείας την πιλοτική εφαρμογή του νέου 
Ωρολογίου σε τέσσαρα μόνο Γυμνάσια. Θα αναμένουμε την αξιολόγηση της πιλοτικής 
εφαρμογής του νέου Ωρολογίου Προγράμματος. Πιστεύουμε ότι η Οργάνωσή μας 
οφείλει να προχωρήσει και τη δημιουργία δικού της επιστημονικού μηχανισμού 
αξιολόγησης της εφαρμογής του νέου Ωρολογίου Προγράμματος.  

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα 
Κεντρική θέση της Οργάνωσής μας είναι ότι απαραίτητες προϋποθέσεις, για να 

προχωρήσουμε στην εφαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων είναι: Να 
προηγηθεί η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, να συμφωνηθεί το νέο Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα και τα Προγράμματα Σπουδών και να ετοιμαστεί/συμφωνηθεί το νέο 
διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στη διδακτική πράξη. Δυστυχώς οι βασικές 
αυτές παιδαγωγικές και ορθολογιστικές θέσεις δεν εφαρμόζονται πλήρως.  

Και κατά τη φετινή χρονιά παρουσιάστηκε μία στρέβλωση στην εφαρμογή των 
αναλυτικών του μαθήματος της ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο. Το Σεπτέμβριο του 
2012 το Υπουργείο θέλησε να εφαρμόσει τα νέα αναλυτικά στο μάθημα αυτό 
ταυτόχρονα και στη Β΄ και στη Γ΄ Γυμνασίου, ενώ είχε συμφωνηθεί η σταδιακή 
εφαρμογής τους. Επίσης δεν έγινε αξιολόγηση της εφαρμογής των νέων αναλυτικών 
στην Α΄ Γυμνασίου. Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις της ΟΕΛΜΕΚ και του ΣΕΚΦ 
αποσύρθηκε η εφαρμογή των νέων αναλυτικών στη Γ΄ Γυμνασίου. 

 
Σχέδια Υπηρεσίας της ειδικότητας Τεχνολογίας και Σχεδιασμού και Τεχνολογίας  

Τέθηκε ξανά προς τον Υπουργό Παιδείας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 
καθηγητές Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, το οποίο επηρεάζει άμεσα την αξιολόγηση και 
συνεπώς την επαγγελματική τους ανέλιξη και τονίστηκε από την Οργάνωσή μας ότι το 
πολύχρονο αυτό πρόβλημα, το οποίο υφίσταται πέραν των δέκα χρόνων, δημιουργεί 
διακρίσεις σε καθηγητές της ίδιας ειδικότητας, και πρέπει επιτέλους να λυθεί οριστικά.  

Στις 24 Απριλίου 2012 σε συνάντηση της Γραμματείας με τον Υπουργό Παιδείας 
και Πολιτισμού ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε γραπτώς ότι μέχρι τις 2 Μαΐου 2012 θα έδινε 
οριστική λύση στο πρόβλημα. Δυστυχώς και αυτό το χρονικό ορόσημο πέρασε χωρίς το 
Υπουργείο Παιδείας να λύσει το πρόβλημα. Από τις 27 Αυγούστου 2012 εκκρεμεί 
αίτημα της ΟΕΛΜΕΚ και του Συνδέσμου Τεχνολόγων για συνάντηση με τον Υπουργό 
Παιδείας. Μετά από αυτά, στις 26 Σεπτεμβρίου 2012 το Κ.Δ.Σ. της Οργάνωσής μας 
αποφάσισε να μην προχωρήσει στο διάλογο για τη νέα πρόταση του Υπουργείου 
Παιδείας για την αξιολόγηση μέχρι το Υπουργείο να δώσει λύση στο πρόβλημα της 
αξιολόγησης των καθηγητών της Τεχνολογίας. Το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα 
αφού και μετά την τελευταία εξέλιξη το Υπουργείο δεν προχώρησε σε λύση του 
χρόνιου αυτού προβλήματος.  
 
Οι εξωδιδακτικές ώρες των Καθηγητών Μουσικής 
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Η Οργάνωσή μας αντέδρασε από τον Ιούλιο στην αυθαίρετη απόφαση του 
Υπουργείου Παιδείας να περικόψει μέρος των εξωδιδακτικών ωρών των καθηγητών 
Μουσικών. Για την αντιμετώπιση του όλου ζητήματος η Οργάνωσή μας υιοθέτησε τα 
μέτρα αντίδραση του Συνδέσμου Καθηγητών Μουσικής. Οι εισηγήσεις της Οργάνωσης 
και του Συνδέσμου, για οριστική λύση του προβλήματος, βρίσκονται ενώπιον του 
Υπουργού Παιδείας και με επιστολή μας, στις 30 Νοεμβρίου 2012, έχουμε ζητήσει 
συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας. 
 
Το Ζήτημα των Κρατικών Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 

Η Οργάνωσής μας αντέδρασε άμεσα με την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού να υπαγάγει τους εργαζομένους στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης 
και στα Μουσικά Σχολεία σε Φορέα, ο οποίος θα λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού Δικαίου. Η Οργάνωσή μας ζήτησε και τη συνδρομή νομικού συμβούλου για 
να αντιμετωπίσει την απόφασή αυτή του Υπουργικού Συμβουλίου. Δυστυχώς μέχρι 
σήμερα, παρά την δέσμευση του Υπουργού Παιδείας, δεν πραγματοποιήθηκε η 
συνάντηση του Υπουργού με τον Νομικό μας Σύμβουλο για να γίνει ουσιαστική 
συζήτηση του νέου αυτού θεσμού. Ως αποτέλεσμα του νέου αυτού θεσμού επιχειρείται 
ουσιαστικά να παύσουν οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις να είναι οι άμεσα 
ενδιαφερόμενες για θεσμούς καθαρά εκπαιδευτικούς. 
 

Η ΟΕΛΜΕΚ το καλοκαίρι έθεσε επιτακτικά και πέτυχε να προκηρυχθούν την 7η 
Σεπτεμβρίου 2012, οι 13 κενές θέσεις Διευθυντών και οι 32 θέσεις Β.Δ.Α΄ που 
κενώθηκαν μετά την πρόωρη αφυπηρέτηση συναδέλφων. Τελικά οι θέσεις ανήλθαν 
στις 16 και 52 αντίστοιχα. Ήδη προήχθησαν οι Διευθυντές και τοποθετήθηκαν στα 
σχολεία τους και ξεκίνησε και συνεχίζεται η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων Β.Δ.Α΄.  

 
Η Οργάνωσή μας την περίοδο αυτή συζήτησε με τη Διεύθυνση Μέσης 

Εκπαίδευσης τα θέματα της Εβδομάδας Εργασίας των Μαθητών και το Διήμερο του 
Εκπαιδευτικού και κατέληξε σε αποφάσεις που βελτιώνουν τους δύο αυτούς θεσμούς 
και τους καθιστούν πιο λειτουργικούς και δημιουργικούς.      

 
Ανέγερση Κεντρικών Γραφείων της ΟΕΛΜΕΚ 

Η διαδικασία της ανέγερσης των Κεντρικών Γραφείων της Οργάνωσης προχωρεί 
με βάση τον προγραμματισμό. Τα νέα σχέδια προβλέπουν την ανέγερση κτιρίου το 
οποίο συνάδει με τις οικονομικές δυνατότητες της Οργάνωσής μας και είναι εφικτή η 
υλοποίησή του. Τα νέα σχέδια, όπως είναι γνωστό, παρουσιάστηκαν από τον 
αρχιτέκτονα Ηρακλή Παπαχρίστου στη Συνδιάσκεψη του Δεκεμβρίου του 2010.  

Το Σεπτέμβριο του 2012 είχαμε την προκήρυξη  προσφορών και αναμένεται 
σύντομα να ληφθεί απόφαση από το ΚΔΣ για την κατακύρωση. Έχουμε εξασφαλίσει την 
πολεοδομική άδεια και αναμένεται σύντομα η έκδοση της οικοδομικής άδειας από το 
Δήμο Στροβόλου. Ήδη έγινε συνάντηση με την Επιτροπή του ΣΤΕΛΜΕΚ για τη 
χρηματοδότηση του έργου. 

 
Διεθνείς Σχέσεις 
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Δύο ήταν τα σοβαρά ζητήματα που αφορούσαν τις διεθνείς σχέσεις κατά το 
προηγούμενο εξάμηνο: 

Α) Διοργάνωση Συνεδρίου της ETUCE στην κατεχόμενη Αμμόχωστο 
Σε μια αιφνιδιαστική ενέργεια η ETUCE ανακοίνωσε τη διοργάνωση συνεδρίου 

τον περασμένο Σεπτέμβριο στην κατεχόμενη Αμμόχωστο. Η ΟΕΛΜΕΚ από κοινού με τις 
άλλες δύο εκπαιδευτικές οργανώσεις και με τη συμβολή του Υπουργείου Εξωτερικών 
και του Υπουργείου Παιδείας, έδρασαν άμεσα και κατάφεραν να αποτρέψουν τη 
διοργάνωση αυτού του συνεδρίου, το οποίο τελικά πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 
στις Βρυξέλλες. 

Β) Εκλογικό Συνέδριο ETUCE 
Τον Ιούνιο 2012 πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των Ε/Κ Εκπαιδευτικών 

Οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ με τις Τ/Κ Εκπαιδευτικές Οργανώσεις KTOS και 
KTOEOS στο «Σπίτι της Συνεργασίας» στο οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας. Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση των Τ/Κ Εκπαιδευτικών Οργανώσεων και 
σκοπό είχε τη σύναψη συμφωνίας ενόψει του εκλογικού συνεδρίου της ETUCE, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στη Βουδαπέστη. Συγκεκριμένα, 
προτάθηκε από τις Τ/Κ Εκπαιδευτικές Οργανώσεις να συνάψουμε συμφωνία για εκ 
περιτροπής εκπροσώπηση στην ETUCE ανά δύο χρόνια. Από την αρχή, επιδεικνύοντας 
καλή θέληση και διάθεση συνεργασίας, θέσαμε δύο προϋποθέσεις που θα 
καθιστούσαν δυνατή μια συνεργασία, να αποκλειστεί η δυνατότητα συμμετοχής 
Τούρκου έποικου ή μέλους της Εκπαιδευτικής Οργάνωσης DAUSEN, την οποία δεν 
αναγνωρίζουμε όπως δεν την αναγνωρίζει και η Κυπριακή Δημοκρατία.  

Ακολούθησαν σειρά συναντήσεων τόσο μεταξύ των Ε/Κ και των Τ/Κ 
οργανώσεων, όσο και των Ε/Κ οργανώσεων με το Υπουργείο Εξωτερικών. Άποψη του 
Υπουργείου Εξωτερικών την οποία μας εξήγησαν και προφορικώς και γραπτώς, ήταν η 
διατήρηση των θέσεων αρχής που βάλαμε αρχικά ως προϋποθέσεις. Παρά τις 
φιλότιμες προσπάθειες της πλευράς μας, δεν κατέστη δυνατόν να συμφωνηθεί 
οτιδήποτε, έτσι στο συνέδριο της Βουδαπέστης κατήλθε η κάθε πλευρά με τον δικό της 
υποψήφιο, ως τον εκπρόσωπο των κυπριακών εκπαιδευτικών οργανώσεων για τα 
επόμενα 4 χρόνια. Κατάφερε να επανεκλεγεί ο εκπρόσωπος των Τ/Κ.  

Κλείνοντας την αναφορά μου στο θέμα θα πρέπει να επανατονιστεί ότι η 
Οργάνωσή μας θεωρεί απαραίτητη τη δημιουργία Γραφείου Διεθνών Σχέσεων, το 
οποίο θα ασχολείται συστηματικά και σε επαγγελματική βάση με τα θέματα της ETUCE.  

 
Εκδόσεις της ΟΕΛΜΕΚ 

Η Συντακτική Επιτροπή της Οργάνωσής μας είναι στο στάδιο της συγκέντρωσης 
του υλικού για την έκδοση του επόμενου τεύχους της εφημερίδας μας «ΤΟ ΒΗΜΑ», το 
οποίο θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα. Η τελευταία έκδοση της εφημερίδας έγινε τον 
Απρίλιο 2012 με νέα ανανεωμένη και βελτιωμένη μορφή. Η νέα αυτή έκδοση έτυχε 
θετικών σχολίων.  

Η νέα έκδοση της «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ», η οποία έχει πια καθιερωθεί ως ένα έγκυρο 
επιστημονικό περιοδικό, είναι στο τυπογραφείο και εντός των προσεχών ημερών θα 
κυκλοφορήσει και θα σταλεί στα σχολεία. 
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Με την ευκαιρία θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Γραμματέα της Οργάνωσης, 
ο οποίος έχει την ευθύνη των εκδόσεων αλλά και τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής 
για τη δουλειά τους και τη συμβολή τους στην έκδοση των εντύπων της ΟΕΛΜΕΚ. Θα 
ήταν παράλειψη να μη ευχαριστώ και την Παναγιώτα Λουκά, υπάλληλο της Οργάνωσής 
μας που έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης των εκδόσεων της ΟΕΛΜΕΚ. 

 
Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Κατά την περίοδο το Κ.Δ.Σ.  ανέπτυξε μια σημαντική δραστηριότητα και 

διαχειρίστηκε, τόσο τα τρέχοντα και καθημερινά προβλήματα των εκπαιδευτικών και 
της εκπαίδευσης, όσο και τα σημαντικά ζητήματα που τίθενται στο πλαίσιο της 
Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης όπως επίσης και το ζήτημα των αδιόριστων 
συναδέλφων και το μεγάλο θέμα των οικονομικών μέτρων.  

Σίγουρα τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών και το 
ζήτημα των οικονομικών μέτρων κατά της Εκπαίδευσης και των Εκπαιδευτικών 
παραμένουν ανοικτά, για αυτό χρειάζεται η εγρήγορση και η συστράτευση τόσο του 
συνόλου των Γενικών Αντιπροσώπων της Οργάνωσής μας όσο και της βάσης του  
καθηγητικού κόσμου.   

Η προσπάθεια από τη μια της διασφάλισης και της αναβάθμισης του Δημόσιου 
Σχολείου και της Δημόσιας Εκπαίδευσης και από την άλλη του κύρους, της 
αξιοπρέπειας και του εργασιακού καθεστώτος των καθηγητών είναι συνεχής και 
αδιάκοπη. Θεωρούμε όμως ότι η ΟΕΛΜΕΚ αποτελεί διαχρονικά τον βασικό 
εκπαιδευτικό εταίρο που τα υπερασπίζεται με συνέπεια και σταθερότητα.  

 
Αγαπητοί συνάδελφοι είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε κάθε 

διευκρινιστική σας ερώτηση επί του απολογισμού του Κ.Δ.Σ. Είμαστε έτοιμοι, να 
ακούσουμε με προσοχή την εποικοδομητική σας κριτική, αναγκαία για τη βελτίωση 
ακόμη περισσότερο της δουλειάς και του έργου που επιτελεί το Κ.Δ.Σ. της Οργάνωσής 
μας. 

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σας εύχομαι Καλά Χριστούγεννα Καλή 
Πρωτοχρονιά και ο νέος χρόνος να είναι καλύτερος από αυτό που φεύγει, ο οποίος 
υπήρξε επώδυνος για τους εκπαιδευτικούς και γενικότερα τους εργαζομένους. 

 


