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Η ΠΟΕΔ δεν θα ανεχθεί άλλες ανεύθυνες και πρόχειρες αποφάσεις που
πλήττουν τα μέλη της και τη Δημόσια Εκπαίδευση
Καλεί τα μέλη της σε συστράτευση
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Π.Ο.Ε.Δ., με ομόφωνη απόφασή της, διαμαρτύρεται έντονα και αντιδρά, εφαρμόζοντας το
έσχατο μέτρο της απεργίας, για τις τελευταίες αποφάσεις του ΥΠΠ τις οποίες υιοθέτησε
πλειοψηφικά και η Βουλή σε σχέση με το ΝΣΔ. Με την απόφαση αυτή, εκατοντάδες
εκπαιδευτικοί, μέλη της ΠΟΕΔ, που υπηρέτησαν επί σειρά ετών το εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ
έχουν υπηρεσία που αθροιστικά ξεπερνά κατά πολύ τους 30 μήνες, κινδυνεύουν σοβαρά τα
επόμενα χρόνια να οδηγηθούν στην ανεργία, σε αντίθεση με όσα ισχύουν και εφαρμόζονται,
σχετικά, στον ευρύτερο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.
Η Πολιτεία όφειλε, στη βάση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και της Νομοθεσίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας, αλλά κι ύστερα από συναφείς αποφάσεις αρμόδιων δικαστηρίων, να διασφαλίσει
και να μετατρέψει τους εκπαιδευτικούς αυτούς ως εργαζομένους Αορίστου Χρόνου.
Ως Συνδικαλιστική/Εκπαιδευτική Οργάνωση θέλουμε να στείλουμε, με τον τρόπο αυτό, ξεκάθαρο
μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι και δεν πρόκειται να ανεχθούμε
τέτοιες πρακτικές στα εργασιακά θέσμια ούτε και μεταχείριση που θέτει τα μέλη μας σε
μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλους εργαζομένους. Πρακτικές που μας φέρνουν προ
τετελεσμένων γεγονότων κατά αντίθεση προς το ισχύον, σχετικά, νομικό πλαίσιο πλήττοντας
τους όρους εργασίας των μελών μας αλλά, την ίδια ώρα, και αυτό καθαυτό το εκπαιδευτικό
σύστημα.
Εκφράζουμε, τέλος, έντονη την ανησυχία μας για την ενδεχόμενη εξέλιξη και άλλων σοβαρών
θεμάτων που απασχολούν, μέσα από παρόμοιες ανεύθυνες και πρόχειρες πρακτικές και
αποφάσεις οι οποίες δεν συνάδουν με τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού
συστήματος και τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, που το Υπουργείο
Παιδείας παρουσιάζεται ότι επιδιώκει.
Ως ΠΟΕΔ δεν θα αποδεχθούμε και θα αντιδράσουμε με κάθε νόμιμο μέσο που έχουμε στη
διάθεσή μας, εάν τα κρίσιμα συνδικαλιστικά και εκπαιδευτικά ζητήματα που μας απασχολούν
(Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης, Κανονισμοί Λειτουργίας Σχολείων, Επιμόρφωση, Αλφαβητισμός,

Παραβατικότητα, θέματα που σχετίζονται με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των
εκπαιδευτικών αλλά και τη γενικότερη καθημερινότητα των σχολείων) θα αντιμετωπιστούν με τον
ίδιο ή ανάλογο, απαράδεκτο, τρόπο που αντιμετωπίστηκαν τα θέματα που επηρεάζουν τα μέλη
μας στο Νέο Σύστημα Διορισμών.
Με τη βεβαιότητα ότι όλοι οι συνάδελφοι αντιλαμβάνονται την κρισιμότητα των στιγμών και τον
τρόπο που ενδεχομένως ο Κλάδος και η Δημοτική Εκπαίδευση θα επηρεαστούν από τέτοιες
προσεγγίσεις, καλούμε όλους να συσπειρωθούν για άλλη μια φορά γύρω από την ΠΟΕΔ
ενδυναμώνοντας και ενισχύοντάς την για τα δύσκολα που προδιαγράφονται και ακολουθούν.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.

