
 

                               
 

Λευκωσία,   11   Απριλίου   2017 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ πραγματοποίησαν σήμερα 
Τρίτη 11 Απριλίου 2017 συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ κ. Γιώργο Λιλλήκα, για να συζητήσουν το αίτημά τους για 
μετατροπή των συμβάσεων των Εκπαιδευτικών που έχουν συμπληρώσει 30 

μήνες συνολική υπηρεσία στην Δημόσια Εκπαίδευση σε συμβάσεις αορίστου 
χρόνου. 
 

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε τόσο η νομική πτυχή του θέματος και οι 
δυνατότητες εξεύρεσης λύσης για την εργοδότηση των εκπαιδευτικών με 

πολλά χρόνια υπηρεσίας κατά τρόπο νομικά ορθό, όσο και η ηθική του πτυχή, 
για την ευθύνη της πολιτείας απέναντι στους εκπαιδευτικούς που προσφέρουν 
εδώ και χρόνια στη Δημόσια Εκπαίδευση.  Συζητήθηκε επίσης το Νέο Σχέδιο 

Διορισμών, με τη συμφωνία του οποίου δόθηκαν στη Μέση Εκπαίδευση 718+ 
θέσεις και στην Τεχνική Εκπαίδευση 107 θέσεις. 

 
Σημειώνεται ότι ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, σε απάντηση γραπτού 
αιτήματος της ΟΕΛΜΕΚ, επιβεβαίωσε χτες γραπτώς ότι στη Μέση Εκπαίδευση 

το έτος 2017 θα δοθούν 240 μόνιμες θέσεις.   
 

Ο Πρόεδρος της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ έδειξε ιδιαίτερη κατανόηση για το 
θέμα της εργοδότησης των συμβασιούχων εκπαιδευτικών που επηρεάζονται 
λόγω των εκπαιδευτικών αλλαγών που συντελούνται (Νέο Σχέδιο Διορισμών, 

Νέα Ωρολόγια Προγράμματα ή αλλαγές στις επιλογές των μαθητών). Ο κ. 
Λιλλήκας υποσχέθηκε στις δύο Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ ότι θα 

στηρίξει πολιτικές που θα συμβάλουν στην εργοδότηση των Εκπαιδευτικών με 
πολύχρονη υπηρεσία στη Δημόσια Εκπαίδευση και που επηρεάζονται από 

αυτές τις αλλαγές.  Ανέφερε, επίσης, ως εισήγηση ότι το θέμα μπορεί να τύχει 
διαχείρισης στο πλαίσιο της εφαρμογής της κινητικότητας στη Δημόσια 
Υπηρεσία, με τη διαδικασία των αποσπάσεων. 

 
Συζητήθηκαν επίσης σε κλίμα εποικοδομητικό και άλλα ζητήματα που 

αφορούν στη Δημόσια Εκπαίδευση. 
 
ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ εκφράζουν την ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα της 

συνάντησης με τον Πρόεδρο της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ. 
 

Με  εκτίμηση, 

Για τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις 

Ο  Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ                               Ο Πρόεδρος της ΟΛΤΕΚ 
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