
 

                               
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ θεωρούν απαράδεκτες τις 

πρόσφατες δηλώσεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου εναντίον του 

δικαιώματος του συνδικαλίζεσθαι και των ίδιων των συνδικαλιστών. 

 

ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ διαπιστώνουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου καταφέρεται κατά τρόπο απαράδεκτο εναντίον των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, υποσκάπτοντας το έργο που επιτελούν.  ΟΕΛΜΕΚ και 

ΟΛΤΕΚ καταγγέλλουν τον Πρύτανη για λαϊκισμό, γιατί επιχειρεί να προκαλέσει το 

δημόσιο αίσθημα εκμεταλλευόμενος τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην 

Κύπρο, επιρρίπτοντας κατά τρόπο αβάσιμο ευθύνες στους συνδικαλιστές για 

κατασπατάληση δημόσιου χρήματος. 

 

Με τις δηλώσεις του ο Πρύτανης διασυνδέει κατά τρόπο προκλητικό το συνταγματικά 

κατοχυρωμένο και διεθνώς θεσμικά αναγνωρισμένο δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι με 

τη διαφθορά.  Είναι τουλάχιστον ασύμβατο με τις βασικές αρχές του δημοκρατικού 

πολιτεύματος να τίθεται υπό αμφισβήτηση από τον επικεφαλής ενός δημόσιου 

Πανεπιστημίου ένα δικαίωμα που θεσπίστηκε μέσα από διεθνείς συμβάσεις εργασίας 

για την προστασία των εργαζομένων απέναντι σε οποιεσδήποτε αυθαιρεσίες. 

 

Είναι λυπηρό να εκφέρεται δημόσια από ένα πνευματικό ίδρυμα ένας τέτοιος λόγος, ο 

οποίος αντίκειται στις πρόνοιες των διεθνών συμβάσεων της ILO για την προστασία 

των εκπροσώπων των εργαζομένων,  του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Χάρτη του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και των επίσημων θέσεων της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων και γενικότερα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

 

Οι συνδικαλιστικές εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν διαχρονικά αποδείξει τη 

σοβαρότητά τους στο διάλογο με όλους τους θεσμούς της πολιτείας και την 

υπευθυνότητα με την οποία διαχειρίζονται τα κρίσιμα θέματα που αφορούν στο 

Δημόσιο Σχολείο και το μέλλον του τόπου μας. 

 

ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ καλούν τα πολιτικά κόμματα και όλες τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις του τόπου να τοποθετηθούν απέναντι στις προκλητικές δηλώσεις του 

Πρύτανη ενάντια στο δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι, με τις οποίες ο κ. Χριστοφίδης 

φαίνεται να επιχειρεί να οδηγήσει την κυπριακή κοινωνία σε ένα νέο εργασιακό 

μεσαίωνα. 

 

 

Από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις 

ΟΕΛΜΕΚ – ΟΛΤΕΚ 
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