
              
 

Ανακοίνωση Εκπαιδευτικών Οργανώσεων 
ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ 

για τα οικονομικά ζητήματα 
 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2018 κοινή συνάντηση των ηγεσιών 

των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ στην παρουσία του 

αναλογιστή / συμβούλου τους και συζήτησαν / αξιολόγησαν τις προτάσεις που έχουν 

παραλάβει από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα σταδιακής μείωσης των αποκοπών με στόχο την πλήρη αποκατάσταση των 

μισθών και σε σχέση με τη δημιουργία Ταμείου Προνοίας, θέματα που περιλαμβάνονται, μεταξύ 

άλλων, στη Συμφωνία Πλαίσιο της 18
ης

 Ιανουαρίου 2018. 

   

Σε γενικές γραμμές η πρόταση προνοεί μείωση μέρους των αποκοπών, για όλους 

τους εκπαιδευτικούς, αρχής γενομένης από 1η Ιουλίου 2018 και ακολούθως, κάθε 

χρόνο, κάθε 1η Ιανουαρίου, επιπρόσθετες μειώσεις στις αποκοπές έτσι ώστε μέχρι το 

Δεκέμβριο του 2022 να τερματιστούν πλήρως όλες οι αποκοπές. 

Αναφορικά με τη δημιουργία Ταμείου Προνοίας, για όσους εκπαιδευτικούς δεν 

ανήκουν σε κανένα συνταξιοδοτικό σχέδιο, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στις 

Εκπαιδευτικές Οργανώσεις συνοπτικό σημείωμα, στο οποίο καταγράφονται οι γενικές 

παράμετροι για τη δημιουργία Ταμείου Προνοίας.   Αποφασίστηκε όπως μέχρι την 

ερχόμενη Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018, θα ενημερώσουν το Υπουργείο Οικονομικών 

για τη θέση τους.   

Όσον αφορά το αίτημα των Εκπαιδευτικών Οργανώσεων για τερματισμό των 

επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στους εκπαιδευτικούς σε περίπτωση πρόωρης 

αφυπηρέτησης, συμφωνήθηκε όπως η συζήτηση για το θέμα αυτό ολοκληρωθεί εντός 

Ιουνίου και θα διεξάγεται παράλληλα με τη συζήτηση για το Ταμείο Προνοίας. 

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις θα θέσουν ενώπιον των συλλογικών τους σωμάτων τις δύο 

προτάσεις για μελέτη και συζήτηση και θα επανέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου με τις δικές τους 

θέσεις και απόψεις.  

 

Οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ – ΠΟΕΔ – ΟΛΤΕΚ θα παραμείνουν σε συνεργασία και 

συντονισμό για όλα τα πιο πάνω θέματα, τα οποία θα εξετάσουν ξεχωριστά η καθεμιά στα 

συλλογικά της σώματα, αλλά στη συνέχεια σε κοινές συναντήσεις των ηγεσιών τους για 

καθορισμό κοινής πορείας. 

 

 

Από τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις 

Αρ. πρωτ.  0311-637.2018 

Λευκωσία,  4  Ιουνίου  2018 
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