
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ της ΟΛΜΕ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ενάντια στις  πρόσφατες  αποφάσεις της κυβέρνησης  

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εκφράζει τη στήριξή του στον αγώνα των εκπαιδευτικών της Κύπρου, οι 
οποίοι διαμαρτύρονται για τις προκλητικά μονομερείς αποφάσεις της κυβέρνησης 
(4/7/2018) που πλήττουν το Δημόσιο Σχολείο και το κύρος του εκπαιδευτικού.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή των εκπαιδευτικών συνδικάτων , 
με πρόσχημα τον δήθεν εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού έργου στο Δημόσιο Σχολείο, η 
Κυβέρνηση επιχειρεί να διαλύσει την παρεχόμενη εκπαίδευση με μια σειρά 

αντιδημοκρατικών και προκλητικών αποφάσεων που δεν φαίνεται να αφήνουν κάποιο 
περιθώριο συζήτησης.    

 Τα Κ.Δ.Σ. των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ και ΟΛΤΕΚ, σύμφωνα με την 

εξουσιοδότηση που τους έδωσε η συντριπτική πλειοψηφία των μελών τους στο 

δημοψήφισμα της 5ης Σεπτεμβρίου 2018, έκριναν ως αναγκαία και αποφάσισαν από κοινού 
τη λήψη απεργιακών μέτρων, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την μετέπειτα απαράδεκτη στάση 
της Kυβέρνησης απέναντι στο σύνολο των Εκπαιδευτικών, τις ηγεσίες των Εκπαιδευτικών 
Οργανώσεων και το Δημόσιο Σχολείο. 

Ακολουθεί η επιστολή της ΟΛΜΕ:  
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Aθήνα,  21/9/ 2018 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Η ΟΛΜΕ συμπαρίσταται και στηρίζει το δίκαιο αγώνα σας για τη βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας των Κυπρίων εκπαιδευτικών και την αναβάθμιση της ποιότητας του δημόσιου 

σχολείου στην Κύπρο.  

 

Είναι πάγια θέση της ομοσπονδίας μας ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα υψηλής 

ποιότητας σύγχρονο, δημόσιο σχολείο όταν οι εκπαιδευτικοί καλούνται να λειτουργήσουν 

μέσα σε υποβαθμισμένες συνθήκες που καθόλου δεν βοηθούν το απαιτητικό τους έργο.  

 

Η αύξηση του διδακτικού ωραρίου, η μείωση των μόνιμων διορισμών και ο περιορισμός των 

συνδικαλιστικών κεκτημένων που επιχειρεί να επιβάλει η Κυβέρνηση στην Κύπρο είναι 

μέτρα που πλήττουν το έργο και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και την 

ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει το δημόσιο σχολείο. 

 

Με πρόσχημα την οικονομική και δημοσιονομική κρίση, στόχος αυτών των πολιτικών είναι η 

μείωση του λειτουργικού κόστους των σχολείων και των δαπανών για την παιδεία. Το 



σίγουρο είναι όμως ότι τέτοιες πολιτικές  υποσκάπτουν το μέλλον των νέων ανθρώπων αλλά 

και των χωρών που τις εφαρμόζουν. 

 

Η ΟΛΜΕ εκφράζει ολόθερμα την αλληλεγγύη της στις κινητοποιήσεις και στον αγώνα που 

έχετε ξεκινήσει.   Eίμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω στήριξη ή παρουσία. 

 

Για το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ 

 

  

 

 

 


