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Υπνπξγό Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ 

Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ 

Λεπθσζία 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Θέμα: Ειζηγήζειρ ΠΟΕΔ για ομαλή έναπξη ηηρ νέαρ ζσολικήρ σπονιάρ  

Έληηκε θύξηε,  

Μεηά ηε ζπλάληεζε πνπ έγηλε ζην Πξνεδξηθό, ζηηο 27 Ινπιίνπ 2018, απνθαζίζηεθε ε 

έλαξμε εληαηηθνύ δηαιόγνπ κε απώηεξν ζθνπό λα εμεπξεζνύλ νη ελαιιαθηηθέο εθείλεο 

ιύζεηο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ έμνδν από ην αδηέμνδν πνπ νδεγήζεθε ε Παηδεία ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή, από θάζε άπνςε, έλαξμε ηεο λέαο 

ζρνιηθήο ρξνληάο.  

Ωο ΠΟΔΓ δειώλνπκε κε εηιηθξίλεηα θαη ζαθήλεηα όηη είκαζηε έηνηκνη λα πξνζέιζνπκε ζε 

νπζηαζηηθό ζεζκηθό δηάινγν, ζην πιαίζην ηεο ΜΔΠΔΥ, πνπ ζα αξρίζεη ηνλ Σεπηέκβξην θαη 

ζα νινθιεξσζεί ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζνύλ ζέκαηα εθ’ όιεο ηεο 

ύιεο, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηνλ επξύηεξν εμνξζνινγηζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο 

ζπζηήκαηνο. Σηνλ δηάινγν απηό ζα ζπδεηεζνύλ θαη ηα κέηξα πνπ ηέζεθαλ ζην Υπνπξγηθό 

Σπκβνύιην πξόζθαηα. Σθνπόο ηνπ εμνξζνινγηζκνύ ζα είλαη, αζθαιώο, ε πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζπλεπαθόινπζεο βειηίσζεο ησλ 

καζεζηαθώλ απνηειεζκάησλ ησλ παηδηώλ καο. Δλόο εμνξζνινγηζκνύ πνπ ζα βαζίδεηαη, 

πξσηίζησο, ζε εθπαηδεπηηθά θαη παηδαγσγηθά θξηηήξηα θαη ηαπηόρξνλα, ζα ηεθκεξηώλεηαη 

ηόζν επηζηεκνληθά όζν θαη ζε βέιηηζηεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκόδνληαη δηεζλώο. 

Ωο ΠΟΔΓ, βάζεη ησλ όζσλ ζηνηρείσλ καο έρνπλ δνζεί, κεηά θαη ηε ζπλάληεζε πνπ είρακε 

κε ηε Γηεύζπλζε Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, έρνπκε ζπδεηήζεη δηεμνδηθά ην όιν δήηεκα ζηα 

ζπιινγηθά καο ζώκαηα θαη έρνπκε απνθαζίζεη λα εηζεγεζνύκε ηξόπνπο πεξηνξηζκνύ ή/θαη 

εμνηθνλόκεζεο ησλ δηαπηζησκέλσλ αλαγθώλ ζηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε (Γεκνηηθή, 

Πξνδεκνηηθή θαη Δηδηθή Δθπαίδεπζε). Αλάγθεο νη νπνίεο πξνθύπηνπλ, αζθαιώο, ηόζν από 

ηελ αύμεζε ησλ καζεηώλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αύμεζε ησλ ηκεκάησλ, όζν θαη από ηελ 

αύμεζε ησλ παηδηώλ πνπ ρξήδνπλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, κεηά από ηηο ζρεηηθέο 

εγθξίζεηο ησλ Δπαξρηαθώλ Δπηηξνπώλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. Θεσξνύκε 

http://www.poed.com.cy/
mailto:poed@cytanet.com.cy


ζεκαληηθό λα αλαθέξνπκε όηη ηα πην θάησ κέηξα πνπ πξνηείλνπκε δελ επεξεάδνπλ κε 

νπνηνδήπνηε ηξόπν ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο: 

1. Αποζπάζειρ Εκπαιδεςηικών: Ο εμνξζνινγηζκόο ησλ Απνζπάζεσλ πνπ επηηεινύλ 

δηνηθεηηθό έξγν ζην Υπνπξγείν Παηδείαο (201,6 από ηηο νπνίεο νη κηζέο πεξίπνπ 

πξνέξρνληαη από ηε Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε) κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη άκεζα κέρξη 

θαη 15 εθπαηδεπηηθνύο ζηε Γεκνηηθή, Πξνδεκνηηθή θαη Δηδηθή Δθπαίδεπζε, θάηη πνπ 

αλαινγεί κε κείσζή ηνπο θαηά 15%. Εξοικονόμηζη: 15 εκπαιδεςηικοί.   

2. Παπασώπηζη Υπηπεζιών: Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε ελώπηνλ καο νη 

παξαρσξήζεηο εθπαηδεπηηθώλ ζε ππεξεζίεο εθηόο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο 

αλέξρνληαη ζε 34,8 εθπαηδεπηηθνύο από ηνπο νπνίνπο νη 21 πξνέξρνληαη από ηε 

Γεκνηηθή Δθπαίδεπζε. Οη εθπαηδεπηηθνί απηνί, εάλ θξίλεηαη όηη δελ κπνξνύλ γηα 

νπνηνπζδήπνηε ιόγνπο λα επηζηξέςνπλ ζηα ζρνιεία, δελ ζα πξέπεη λα ρξεώλνληαη 

ζηελ Δθπαίδεπζε θαη σο εθ ηνύηνπ επηβάιιεηαη ζηε ζέζε ηνπο λα δηνξηζηεί 

αλάινγνο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ. Εξοικονόμηζη: 21 εκπαιδεςηικοί.  

3. Ππόγπαμμα Επιμόπθωζηρ: Η πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Δπηκόξθσζεο πνπ έρεη ζηαδηαθά αξρίζεη λα εθαξκόδεηαη ζηα ζρνιεία θαη γηα ηε 

θεηηλή ρξνληά ζα εθαξκνδόηαλ ζε 30 κόλν ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο 

ζπκθσλήζεθε λα παξαρσξεζεί, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, επηπιένλ 

ρξόλνο 1/5 ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα πνπ εληάζζεηαη ζην πξόγξακκα, 

εηζεγνύκαζηε λα αλαζηαιεί γηα ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά εμνηθνλνκώληαο 6 

εθπαηδεπηηθνύο πνπ ζα δηνξίδνληαλ γηα ηνλ ζθνπό απηό. Ννείηαη όηη ηα 30 απηά 

ζρνιεία ζα εθαξκόζνπλ ζε ζρέζε κε ηελ επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο, ό,ηη 

ηζρύεη ζηηο ππόινηπεο 500 πεξίπνπ ζρνιηθέο κνλάδεο νη νπνίεο εθαξκόδνπλ ην 

Πξόγξακκα Βειηίσζεο θαη Αλάπηπμεο ηεο Σρνιηθήο Μνλάδαο. Εξοικονόμηζη: 6 

εκπαιδεςηικοί.  

4. Διάθοπερ άλλερ εξοικονομήζειρ: Δίκαζηε έηνηκνη λα ζπδεηήζνπκε θαη θάπνηα άιια 

κέηξα ηα νπνία δύλαηαη λα εμνηθνλνκήζνπλ, κηθξό κελ, αιιά ζεκαληηθό ππό ηηο 

πεξηζηάζεηο αξηζκό εθπαηδεπηηθώλ, επηηπγράλνληαο έηζη ηνλ αξηζκό πνπ ε 

Γηεύζπλζε Γεκνηηθήο καο έρεη θαζνξίζεη σο αλάγθε εμνηθνλόκεζεο γηα ηε λέα 

ζρνιηθή ρξνληά. Τηο ελδερόκελεο απηέο εηζεγήζεηο γηα επηπιένλ εμνηθνλνκήζεηο ζα 

ηηο ζέζνπκε ζηνλ δηάινγν πνπ ζα πξνζθιεζνύκε ηηο επόκελεο κέξεο. 

Εξοικονόμηζη: 10 εκπαιδεςηικοί. 

 



Οη πην πάλσ εηζεγήζεηο πνύ θαηαζέηνπκε, ζεσξνύκε όηη εμνηθνλνκνύλ ηνλ απαηηνύκελν, 

από ην Υπνπξγηθό Σπκβνύιην, αξηζκό εθπαηδεπηηθώλ θαη ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα ζηελ 

επίιπζε ηεο θξίζεο πνπ έρεη μεζπάζεη. Θεσξνύκε επίζεο απηνλόεην, όηη ην Υπνπξγηθό 

Σπκβνύιην κπνξεί λα απμήζεη ηηο 159 ζέζεηο πνπ έρεη ήδε εγθξίλεη, ζέζε πνπ έρεη εθθξαζηεί 

από ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 

Πξνεδξηθό, ζηηο 27 Ινπιίνπ 2018.  

Τέινο, ζαο θαινύκε γηα αθόκα κηα θνξά όπσο πξνρσξήζεηε ζε παξνπζίαζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ηνπ Υπνπξγείνπ ζαο γηα ηελ άκεζε ηξνρνδξόκεζε κέηξσλ θαη 

δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ γηα ηε Γεκνηηθή, Πξνδεκνηηθή θαη Δηδηθή Δθπαίδεπζε, 

πνπ ζα δίλνπλ ιύζεηο ζε ρξνλίδνληα δεηήκαηα, ηα νπνία ηαιαλίδνπλ ην δεκόζην ζρνιείν θαη 

παξαθσιύνπλ ην εθπαηδεπηηθό έξγν, όπσο: 

- Ανηιμεηώπιζη ηηρ αποκλίνοςζαρ / παπαβαηικήρ ζςμπεπιθοπάρ. 

- Ανηιμεηώπιζη ηος αναλθαβηηιζμού. 

- Παποσή ειδικήρ αγωγήρ και εκπαίδεςζηρ. 

- Εκπαίδεςζη μαθηηών με μεηαναζηεςηική βιογπαθία. 

- Θέμαηα Αζθάλειαρ  και Υγείαρ ζηα ζσολεία. 

- κ.ά. 

 

Αλακέλνπκε ην ζπληνκόηεξν λα πξνζθιεζνύκε ζε ζπλάληεζε κέζα ζην Σαββαηνθύξηαθν, 

γηα λα ζπδεηήζνπκε θαη λα ζπκθσλήζνπκε ηα κέηξα εμνηθνλόκεζεο πνπ εηζεγνύκαζηε γηα 

ηε θεηηλή θαη κόλν ζρνιηθή ρξνληά, πξνθεηκέλνπ απηή λα αξρίζεη νκαιά θαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα.   

 

                                                                                                                ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΟΔΓ 


