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Λευκωσία, 19 Μαΐου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ στη συνεδρία του την Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2018
έλαβε, τις ακόλουθες αποφάσεις:
1. Μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς η ΠΟΕΔ διακόπτει κάθε επικοινωνία
και επαφή με το Υπουργείο Παιδείας και τον Υπουργό κ. Κώστα Χαμπιαούρη για
οποιοδήποτε άλλο θέμα είτε συνδικαλιστικό είτε εκπαιδευτικό, εκτός από το κρίσιμο και
καυτό θέμα της επίλυσης των ζητημάτων που σχετίζονται με την Ασφάλεια και Υγεία στα
σχολεία.
2. Σύγκληση Έκτακτων Παγκύπριων Γενικών Συνελεύσεων όλων των μελών της ΠΟΕΔ,
την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 στις 1:30μ.μ.
3. Σε σχέση με την τετρασέλιδη επιστολή που η Οργάνωση έχει αποστείλει στις 17
Μαΐου 2018, στις 10:00π.μ. και πριν από την ανακοίνωση του πορίσματος, για τα πρώτα
σοβαρά ερωτήματα ως προς την Ασφάλεια και Υγεία στα σχολεία, αναμένει το αργότερο
μέχρι τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2018 τις υπεύθυνες και αρμόδιες απαντήσεις του
Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις των σχολείων. Σε διαφορετική περίπτωση, η
ΠΟΕΔ στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο που θα γίνει την Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018,
μετά και τις Παγκύπριες Συνελεύσεις όλων των μελών της, θα αποφασίσει τον
περαιτέρω χειρισμό της επικίνδυνης, πια, αυτής κατάστασης.
4. Καταγγελία στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην Επίτροπο
Διοικήσεως των πιθανών διαρροών προσωπικών δεδομένων του εκπαιδευτικού για τον
οποίο διεξάγεται πειθαρχική έρευνα για το ατυχές περιστατικό, αλλά και γενικότερα,
οποιουδήποτε άλλου εκπαιδευτικού.
5. Ενημέρωση και καταγγελία της συμπεριφοράς και της στάσης του Υπουργού Παιδείας
κ. Κώστα Χαμπιαούρη κατά των εκπαιδευτικών και των συνδικαλιστών σε όλες τις
Εκπαιδευτικές Οργανώσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και ανά το Παγκόσμιο, στην ETUCE
(European Trade Union Committee for Education), στην EI (Education International) και
στο ILO (International Labor Office).
6. Αποστολή στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη όλου του
έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που συγκεντρώσαμε όλες αυτές τις μέρες σε σχέση με

τις απαράδεκτες καταγγελίες του Υπουργού Παιδείας κ. Κώστα Χαμπιαούρη εναντίον
του Προέδρου της ΠΟΕΔ Φίλιου Φυλακτού και του Γενικού Γραμματέα της ΠΟΕΔ Χάρη
Χαραλάμπους για, δήθεν, πρόθεση παρέμβασης στη διαδικασία Διοικητικής Έρευνας,
με σκοπό να λάμψει όλη η αλήθεια. Θα ζητηθεί συνάντηση με τον ΠτΔ για ενημέρωση
και παράδοση του υλικού.
7. Το ΔΣ της ΠΟΕΔ εκφράζει τη δυσφορία και την αγανάκτησή του γιατί ένα τόσο
σοβαρό θέμα, για το οποίο ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας έκανε παραδοχές για ελλείψεις,
ασάφειες και κενά τόσο στην νομοθεσία όσο και στις κτιριακές εγκαταστάσεις, εντούτοις
αντί να προχωρήσουμε από τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 σε συζήτηση και λήψη των
επιβεβλημένων αποφάσεων, η συνάντηση ορίστηκε αόριστα για τις αρχές Ιουνίου.
8. Το ΔΣ της ΠΟΕΔ διερωτάται πώς είναι δυνατό ο Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας
Χαμπιαούρης για ένα τόσο σοβαρό θέμα που χρειάζεται να ληφθούν αμέσως αποφάσεις
γιατί κινδυνεύει η ασφάλεια και οι ζωές των παιδιών, να μην βρίσκει χρόνο να κάνει τις
συναντήσεις, αλλά βρίσκει χρόνο για να περιφέρεται καθημερινά στα ΜΜΕ, σε
κοινωνικές δραστηριότητες και σε ταξίδια.
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