
 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 
Εισηγήσειρ τηρ ΟΕΛΜΕΚ για ομαλή έναπξη τηρ νέαρ σχολικήρ 

χπονιάρ. 
 

Η απόθαζε, πνπ ιήθζεθε ζηε ζπλάληεζε ηνπ Πξνεδξηθνύ ηεο 27εο 
Ινπιίνπ 2018, πξνλννύζε ηελ άκεζε έλαξμε εληαηηθνύ δηαιόγνπ, γηα 

κία βδνκάδα (30 Ινπιίνπ κέρξη 3 Απγνύζηνπ 2018), κε όια ηα ζέκαηα 
ζην ηξαπέδη ηνπ δηαιόγνπ θαη κε ζηόρν λα εμεπξεζνύλ εθείλεο νη ιύζεηο, 

νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ αδηεμόδνπ, 
επηηξέπνληαο ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο ζηειέρσζεο ησλ ζρνιείσλ, 

ελόςεη ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη ζε δεύηεξν ρξόλν ηελ έλαξμε 

δνκεκέλνπ δηαιόγνπ από  ηνλ εξρόκελν Σεπηέκβξην γηα άιιεο πηπρέο 
πνπ αθνξνύλ ζέκαηα εμνξζνινγηζκνύ ζηελ Δθπαίδεπζε. Η Οξγάλσζή 

καο εθηηκά όηη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο δεηήζεθαλ από ην 
Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ήηαλ πνιιαπιάζηεο ησλ πξαγκαηηθώλ.  

 
Με βάζε ηελ πην πάλσ απόθαζε θαη ηηο ζπλαληήζεηο πνπ έγηλαλ αξρηθά 

κε ηνλ Υπνπξγό Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ ηελ 1ε Απγνύζηνπ 2018 θαη κε 
ηνλ Γηεπζπληή Μέζεο Δθπαίδεπζεο ζηηο 2 Απγνύζηνπ 2018, ζα 

κπνξνύζε λα επέιζεη πεξηνξηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ θαη 
εμνηθνλόκεζε ζέζεσλ ζηνπο πην θάησ ηνκείο, ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε 

πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο: 
 

1. Απνζπάζεηο Δθπαηδεπηηθώλ: Δίλαη ηεξάζηηνο ν αξηζκόο ησλ 328,2 

εθπαηδεπηηθώλ ιεηηνπξγώλ πνπ είλαη απνζπαζκέλνη, ζύκθσλα κε 

ηα επίζεκα ζηνηρεία ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ. 

Γπζηπρώο, ην Υπνπξγείν δελ καο πξνζθόκηζε πεξηζζόηεξα 

ζηνηρεία γηα ην πνύ είλαη απνζπαζκέλνη νη ελ ιόγσ εθπαηδεπηηθνί, 

νύηε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία κε ηελ πξνεγνύκελε ζρνιηθή ρξνληά. Τα 

ζηνηρεία απηά είλαη ζεκαληηθά γηα ηνλ δηάινγν, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζέζνπκε πην ζπγθεθξηκέλεο εηζεγήζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκό 

ησλ απνζπάζεσλ, νη νπνίεο απμήζεθαλ ζεκαληηθά ηα δύν 

ηειεπηαία ρξόληα. Δηδηθόηεξα, αλαθέξνπκε όηη ν ζπλνιηθόο 

αξηζκόο απνζπάζεσλ ηε ζρνιηθή ρξνληά 2016-17 αλεξρόηαλ 

ζηνπο 245 εθπαηδεπηηθνύο, ελώ κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ καο 

δόζεθαλ πξόζθαηα από ην ΥΠΠ γηα ηηο απνζπάζεηο ηεο λέαο 

ζρνιηθήο ρξνληάο ν αξηζκόο απηόο αλέξρεηαη ζηνπο 328. 



 
 

Σεκεηώλνπκε δε όηη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2018 ζα πιεξσζνύλ 

ζαξάληα ηξεηο (43) κόληκεο ζέζεηο Λεηηνπξγώλ Δθπαηδεπηηθνύ 

Πξνγξακκαηηζκνύ.  

2. Κξαηηθά Ιλζηηηνύηα Δπηκόξθσζεο (ΚΙΔ): Με δεδνκέλν όηη 

ππάξρνπλ ζαξάληα δύν (42) ΚΙΔ Παγθύπξηα κε εμήληα πέληε (65) 

δηεπζύλνληεο, λα εμεηαζηεί ε εμνηθνλόκεζε ελόο αξηζκνύ ζέζεσλ 

από απηόλ ηνλ ηνκέα. 

3. Μεηάηαμε κόληκσλ Δθπαηδεπηηθώλ πνπ πιενλάδνπλ ιόγσ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ 

λένπ Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ηεο λέαο Γνκήο ηνπ Λπθείνπ, 

κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ. Ννείηαη όηη από ηελ 

όπνηα κεηάηαμε δελ ζα επεξεάδνληαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα 

ησλ ελ ιόγσ εθπαηδεπηηθώλ. 

4. Αλαζηνιή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ γηα 

ηνπο Β/Γ, πνπ ήηαλ πξνγξακκαηηζκέλν λα μεθηλήζεη από ηνλ 

εξρόκελν Σεπηέκβξην. 

5. Υηνζέηεζε ηεο ίδηαο πξαθηηθήο, ζε ζρέζε κε ηε ζύλζεζε 

ηκεκάησλ, ζηα Αζιεηηθά θαη Μνπζηθά Λύθεηα.  

6. Κάιπςε ησλ πξόσξσλ αθππεξεηήζεσλ, νη νπνίεο ζύκθσλα κε 

ζηνηρεία πνπ καο δόζεθαλ από ηε Γηεύζπλζε Μέζεο Δθπαίδεπζεο, 

ππεξβαίλνπλ ηηο ηξηάληα (30) (από ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην κέρξη 

θαη ζήκεξα). 

7. Θεσξνύκε αλαγθαία ηελ έγθξηζε πξόζζεησλ λέσλ ζέζεσλ γηα 

πθηζηάκελεο πνιηηηθέο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, 

όπσο ν ηνκέαο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. Δλδεηθηηθά 

ζεκεηώλνπκε όηη ζύκθσλα κε ζηνηρεία πνπ καο δόζεθαλ ζην 

πιαίζην ηνπ δηαιόγνπ, ν ηνκέαο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αύμεζε αλαγθώλ γηα ηε λέα 

ζρνιηθή ρξνληά (πεξίπνπ ζαξάληα (40) λέεο ζέζεηο 

εθπαηδεπηηθώλ), νη νπνίεο θαη ζα πξέπεη λα δηαηεζνύλ από ην 

θξάηνο.   

8. Σρέδην Πξόσξεο Αθππεξέηεζεο Δθπαηδεπηηθώλ: Παξνρή 

θηλήηξσλ γηα πξόσξε αθππεξέηεζε εθπαηδεπηηθώλ (βι. 

θαηάξγεζε ζρεηηθώλ επηβαξύλζεσλ). 

 
Με ηα πην πάλσ ζεσξνύκε όηη κπνξεί λα ηεζεί ηέξκα ζηελ θξίζε ζην 

ρώξν ηεο Γεκόζηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζα έδηλαλ ηελ απαξαίηεηε ώζεζε 
πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη θαη λα νινθιεξσζεί ε ζηειέρσζε ησλ 

ζρνιείσλ ελόςεη ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο. Η επαλαθνξά ηεο 
νκαιόηεηαο ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο ζα έδηλε ηελ επθαηξία ζε όινπο 



 
 

ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο λα ζηνρνπξνζεισζνύλ ζε εθπαηδεπηηθέο 

πνιηηηθέο νη νπνίεο ζα αλαβαζκίζνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηόηεηα ηεο 
Δθπαίδεπζεο, όπσο νη πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη ηελ επηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ.  


