
∆ΟΕ          ΟΛΜΕ 
 
 

Προς την ETUCE/EI (PanEuropean) 
 

Κοιν. Εκπαιδευτικές Οργανώσεις Ευρώπης και µέλη ΕΕ ETUCE/EI (PanEuropean) 
 
 

Συνάδελφοι, 
 

Σχετικά µε τη συµµετοχή των οργανώσεών µας ΟΛΜΕ και ∆ΟΕ στο σεµινάριο για τον 
κοινωνικό διάλογο που θα πραγµατοποιηθεί στη Μάλτα στις 20/4 θέλουµε να δηλώσουµε  τα 
παρακάτω: 
 

Οι Ελληνικές συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφασίσαµε οµόφωνα ότι δεν θα συµµετάσχουµε 
στο σεµινάριο αυτό διαµαρτυρόµενες για την απόφαση του προεδρείου της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της ETUCE να επιβάλλει ουσιαστικά τον αποκλεισµό της Κύπρου από τα σεµινάρια, ζητώντας από τις 
οργανώσεις των Ελληνοκυπρίων Εκπαιδευτικών να αποδεχθούν τη συµµετοχή και των εργοδοτών των 
Τουρκοκυπρίων συναδέλφων και µάλιστα σε ένα χωριστό σεµινάριο µόνο για την Κύπρο. 
 

Απορούµε πραγµατικά για αυτή την απόφαση,  µιας και τόσο η ETUCE όσο και η EI έχουν 
επανειληµµένα δηλώσει πως αποδέχονται το στάτους που ισχύει στην Ε.Ε. Άρα ως εργοδότες στην 
περίπτωση της Κύπρου πρέπει να κληθεί µόνο το επίσηµο Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας. ∆εν µπορεί σε καµιά περίπτωση να αναγνωρίζονται, έστω και έµµεσα, και να καλούνται 
αρχές που δεν είναι αναγνωρισµένες για κανένα επίσηµο διεθνή οργανισµό. 
 

Η δήλωσή µας αυτή δεν αµφισβητεί, σε καµιά περίπτωση, το δικαίωµα συµµετοχής των 
Τουρκοκυπρίων συναδέλφων µας και των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων τούς οποίους οι 
ελληνικές οµοσπονδίες θεωρούν συνάδελφους, φίλους και συναγωνιστές. 
 

Οι ελληνικές οµοσπονδίες ΟΛΜΕ και ∆ΟΕ διαµαρτύρονται επίσης για τη συµπεριφορά του 
προεδρείου της ETUCE  γιατί: 
 

α) δεν δέχθηκε να συζητηθεί το θέµα αυτό στην ολοµέλεια της Εκτελεστικής Επιτροπής και 
να παρθεί απόφαση από αυτή και όχι από το προεδρείο όπως ζητήθηκε από τον εκπρόσωπο της 
Κύπρου 

β) δεν δόθηκε ο λόγος από τον πρόεδρο στον εκπρόσωπο των ελληνικών οργανώσεων όταν 
αυτός ζήτησε να τοποθετηθεί για το θέµα µε την απάντηση ότι «έχουµε ήδη αποφασίσει». 
 
 

Για τα ∆.Σ.  
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