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ΑΠΟ ^ Ν  ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Κ.Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Λυσάνδρου

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Εκ μέρους του ΚΔΣ της ΟΛΤΕΚ σας καλωσορίζω στην Παγκύπρια Τακτική Γενική Συνέλευση 
(ΠΤΓΣ) της Οργάνωσής μας.

Είμαστε σήμερα εδώ σε μια πολύ διαφορετική ΠΤΓΣ λόγο της πρωτοφανούς πανδημίας του 
κορονοϊού, που ελπίζουμε και ευχόμαστε να βρίσκεται στο τελικό της στάδιο. Μέχρι τώρα η 
ανθρωπότητα μετρά μερικά εκατομμύρια νεκρούς, αλλά και ανυπολόγιστες οικονομικές 
επιπτώσεις , με ότι αυτό συνεπάγεται.

Πέραν από την τραγωδία της πανδημίας, η ανθρωπότητα βιώνει από την 24ην Φεβρουαρίου 
την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όπου έχει προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θύματα, 
τεράστιες υλικές ζημιές αλλά και ανυπολόγιστες οικονομικές επιπτώσεις ανά το παγκόσμιο.

Η ανησυχία και η αβεβαιότητα τόσο των εργαζομένων του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα για το μέλλον τους έχει γιγαντωθεί, αφού πριν ακόμα 
αποκατασταθεί η οικονομική τους κατάσταση στην προ οικονομικής κρίσης περίοδο, 
δοκιμάζεται σκληρά για δεύτερη και τρίτη φορά τα τελευταία δώδεκα χρόνια περίπου.

Τα σενάρια για την οικονομία του τόπου μας όμως, δεν μπορούν να συγκριθούν με την 
δικαιολογημένη ανησυχία που επικρατεί για την τουρκική παράνοια, η οποία απειλεί την ειρήνη 
στην περιοχή μας όσο ποτέ άλλοτε. Μετά από 48 χρόνια κατοχής ενός μεγάλου μέρους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας από τα τουρκικά στρατεύματα δεν διαφαίνεται κάποια προοπτική 
επίλυσης του κυπριακού, ενώ το καθεστώς της Άγκυρας συνεχίζει να αιματοκυλεί τους λαούς 
της περιοχής ανενόχλητο και να απειλεί ευθέως την Ελλάδα και την Κύπρο με πόλεμο.

Το ΚΔΣ της ΟΛΤΕΚ κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021-2022 ασχολήθηκε με διάφορα 
θέματα τόσο εκπαιδευτικά όσο και συνδικαλιστικά και είχε συμμετοχή σε αριθμό εκδηλώσεων 
και δραστηριοτήτων. Το βασικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στην υπό ανασκόπηση περίοδο συμμετείχαμε στις πιο κάτω επιτροπές
-  Πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης Υποψήφιων Εκπαιδευτικών
-  Αναθεώρησης Κανονισμών Λειτουργίας Δημοσίων Σχολείων
-  Αξιολόγηση εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών
-  Ασφάλειας και Υγείας στα Δημόσια Σχολεία

Νέο Σύστημα Διορισμού

Οι πρώτοι διορισμοί από τους καταλόγους διορισίμων στην ΜΤΕΕΚ ως γνωστό έγιναν τον
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Σεπτέμβριο του 2020. Το 2021 διεξήχθησαν εξετάσεις διορισμών στις οποίες παρακάθισαν 
εκπαιδευτικοί μόνο από ειδικότητες όπου εκτιμάται ότι θα υπάρξουν αυξημένες ανάγκες 
διορισμού τα επόμενα δυο χρόνια.

Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών

Στο Πρόγραμμα παιδαγωγικής Κατάρτισης προσκλήθηκαν για την σχολική χρονιά 2022 - 23 58 
εκπαιδευτικοί από την ΜΤΕΕΚ. Με την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας δεν είναι 
προαπαιτούμενο το ΠΠΚ για να κληθεί μόνιμος επί δοκιμασία κάποιος εκπαιδευτικός, είναι όμως 
υποχρέωση του μετά τον επί δοκιμασία διορισμό του.

Νέες Τεχνικές Σχολές -  Επέκταση υφισταμένων κτιριακών εγκαταστάσεων

Πάγια πολιτική της Οργάνωσής μας είναι:
(1) Η ανέγερση νέων Τεχνικών Σχολών σε Λεμεσό και Λάρνακα
(2) Η δημιουργία νέας Τεχνικής Σχολής νότια της Λευκωσίας (ευρύτερη περιοχή Δαλίου) και 

δεύτερης Τεχνικής Σχολής στην Επαρχία Πάφου.

Ως προσωρινή λύση για την επαρχία Πάφου είναι η συστέγαση με το Λύκειο Έμπας όπου το 
όλο εγχείρημα εξελίσσεται ικανοποιητικά.
Όσον αφορά την νέα Τεχνική Σχολή στην Λάρνακα υπολογίζεται ότι θα δεχθεί τους πρώτους 
μαθητές το Σεπτέμβριο του 2025.
Αναμένεται ότι τον Σεπτέμβριο θα λειτουργήσει γεωπονική σχολή στην Ευρύχου.

Αναβάθμιση ΜΤΕΕΚ

Τα ΝΩΠ για την ΜΤΕΕΚ εφαρμόζονται για 6η σχολική χρονιά και από την περσινή σχολική 
χρονιά εφαρμόζονται με κάποιες διαφοροποιήσεις οι οποίες έγιναν μετά και από εισηγήσεις της 
Οργάνωσης μας. Η συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού συνεχίζεται, αν και ο ρυθμός δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ικανοποιητικός. Η ΟΛΤΕΚ έχει θέσει το θέμα αυτό ψηλά στις προτεραιότητες της 
και θα παρακολουθεί την όλη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση της.

Τεχνολογικά Μαθήματα στα Λύκεια

Η ΟΛΤΕΚ θα πρέπει άμεσα να προωθήσει το θέμα κατά τρόπο που θα αποφασιστεί στο ΚΔΣ 
και σε συνεργασία με την ΔΜΤΕΕΚ, αφού παρατηρείται συνεχής συρρίκνωση των μαθημάτων 
αυτών.

Νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας Σχολείων ΜΕ

Οι Νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας των Σχολείων ΜΕ έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την σχολική 
χρονιά 2017-2018. Η ΟΛΤΕΚ συμμετέχει σε επιτροπή που έχει συσταθεί με σκοπό να εντοπίσει 
και στη συνέχεια να εισηγηθεί την βελτίωση των όποιων αδυναμιών έχουν αναδειχτεί από την 
εφαρμογή τους. Η επιτροπή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και ευελπιστούμε σύντομα να 
ολοκληρώσει το έργο της.

Νέο Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών

Το νέο σχέδιο Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών έχει ολοκληρωθεί 
από την σχετική επιτροπή και έχει παραδοθεί στον ΥΠΠΑΝ στις 30/01/2019 από τον πρόεδρο 
της επιτροπής.
Την σχολική χρονιά που διανύουμε έχει παρατηρηθεί κινητικότητα για το θέμα αφού έχουμε 
λάβει γραπτώς εισηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας. Η ΟΛΤΕΚ έχει μελετήσει το θέμα σε 
σειρά συνεδριών του ΚΔΣ και της Γραμματείας και έχει καταλήξει σε εισηγήσεις οι οποίες θα 
αποσταλούν σύντομα στον Υπουργό Παιδείας.
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Λειτουργία ΜΙΕΕΚ

Κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 συνεχίστηκε η λειτουργία των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΙΕΕΚ). Στην φετινή σχολική χρονιά έχουν 
λειτουργήσει οι κλάδοι:
1. Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες
2. Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών -  Ναυτιλιακά
3. Ηλεκτρολογικές -  Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία
4. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών
5. Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική
6. Τεχνολογία CNC -  Ξυλουργική Βιομηχανία
7. Γαλακτοκομία -  Τυροκομία
8. Μαγειρικές Τέχνες

Εσπερινές Τεχνικές Σχολές - Τμήματα Βραδινών Μαθημάτων

Οι Εσπερινές Τεχνικές Σχολές Λευκωσίας και Λεμεσού, έχουν στελεχωθεί εδώ και 2 χρόνια με 
Διευθυντές αφού παραχωρήθηκαν ακόμα δυο θέσεις Διευθυντών στην ΜΤΕΕΚ από το ΥΠΠΑΝ. 
Το αρνητικό όμως είναι ότι έχουν αφαιρεθεί αντίστοιχα δυο θέσεις ΒΔ από το δυναμικό των 
πρωινών προγραμμάτων της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό συνδικαλιστικά 
ευνοούνται τα μέλη της ΟΛΤΕΚ όμως ζημιώνεται η στελέχωση των σχολείων μας σε ΒΔ, για 
αυτό και έχουν γίνει έντονες παραστάσεις προς τον Υπουργό Παιδείας ώστε να επανέλθουν οι 
δυο απολεσθέντες θέσεις ΒΔ. Η Οργάνωση μας θα συνεχίσει την διεκδίκηση των θέσεων 
αυτών, μαζί με άλλες θέσεις προαγωγής που διεκδικούμε και οι οποίες καταγράφονται σε 
επιστολή προς τον ΥΠΠΑΝ η οποία και επισυνάπτεται.
Κατά την σχολική χρονιά 2021-2022 λειτουργούν για τρίτη χρονιά πέντε συνολικά Εσπερινές 
Τεχνικές Σχολές για τις οποίες η Οργάνωση μας διεκδικεί πλήρη στελέχωση ώστε να επιτελούν 
απρόσκοπτα το εκπαιδευτικό τους έργο.
Όσον αφορά τα Βραδινά μαθήματα επιδιώκουμε την αναβάθμισή και αναγνώρισή τους ώστε 
να επιτελέσουν το πολύ σημαντικό σκοπό τους που είναι η δια βίου μάθηση και σε καμία 
περίπτωση δεν πρέπει να παραγκωνίζονται.

Θεσμός Τετραμήνων

Οι εξετάσεις τετραμήνων εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κατά την σχολική χρονιά 2019-2020. 
Η Οργάνωση μας διατύπωσε έντονες ενστάσεις για τον χρόνο αλλά και τον τρόπο διεξαγωγής 
τους. Για τον λόγο αυτό προβήκαμε σε εισηγήσεις για την βελτίωση τους έτσι ώστε να 
διεξάγονται τον Ιανουάριο και κατά την διάρκεια τους τα μαθήματα να σταματούν.
Τελικά ψηφίστηκε τροποποίηση του νόμου το καλοκαίρι του 2020 ή οποία και συμπίπτει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό με τις εισηγήσεις της ΟΛΤΕΚ.
Η εφαρμογή του θεσμού κατά την σχολική χρονιά που διανύουμε 2021-2022 έχει συναντήσει 
μεγάλα προβλήματα κυρίως λόγο της κορύφωσης της πανδημίας. Οι πολλές απουσίες 
μαθητών είχαν σαν αποτέλεσμα να έχουμε δεύτερη και Τρίτη σειρά εξετάσεων με αποτέλεσμα 
να χαθεί σημαντικός διδακτικός χρόνος. Επίσης για τον ίδιο λόγο υπήρχε μεγάλος αριθμός 
καθηγητών που απουσίαζαν δημιουργώντας μεγάλη πίεση και δυσκολίες στα σχολεία.
Θέση της οργάνωσης μας είναι ότι ο θεσμός θα πρέπει να βελτιωθεί και απλοποιηθεί ώστε να 
γίνει πιο λειτουργικός και αποτελεσματικός.

Προτάσεις Υπουργού για αλλαγές στην Τεχνική Εκπαίδευση

Ο Υπουργός Παιδείας με δύο επιστολές που απέστειλε στις 4 και 5 Απριλίου εισηγείται
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σημαντικές αλλαγές στην Τεχνική Εκπαίδευση άλλα και στον θεσμό των Τετραμήνων. Η 
Οργάνωσή μας είχε αλλεπάλληλες συνεδρίες του ΚΔΣ και της Γραμματείας αλλά και τρείς 
συνεδρίες με τον Διευθυντή Τεχνική Εκπαίδευσης εκ των οποίων η μία με την συμμετοχή 
αρκετών Επιθεωρητών. Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στο ΚΔΣ ώστε να αποφασίσει για τις 
τελικές θέσεις της Οργάνωσής μας. Οι επιστολές του Υπουργού επισυνάπτονται.

Αξιοποίηση οικήματος ΟΛΤΕΚ

Το ΚΔΣ εξέτασε το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει τα οίκημα της ΟΛΤΕΚ. Λόγω και της πανδημίας 
δεν έχει καταλήξει σε τελικές αποφάσεις.

Αξιοποίηση οικοπέδου στον Πρωταρά

Το ΚΔΣ εξέτασε το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει το τεμάχιο γης που διαθέτει στον Πρωταρά, μαζί 
με την ΟΕΛΜΕΚ. Το θέμα έχει προχωρήσει αρκετά, αφού πάρθηκαν προσφορές από τέσσερα 
αρχιτεκτονικά γραφεία για έκδοση των απαιτούμενων αδειών.
Το θέμα εκκρεμεί, αφού περιμένουμε τις τελικές αποφάσεις του ΚΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ για το πώς 
ακριβώς θα προχωρήσει.

B. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα εκπαιδευτικών που έχουν μονιμοποιηθεί μετά την 
1 Οκτωβρίου 2011____________________________________________________________________
Είναι το πιο σοβαρό συνδικαλιστικό πρόβλημα που έχει η ΟΛΤΕΚ να αντιμετωπίσει τα τελευταία 
χρόνια και το οποίο με μεγάλη ικανοποίηση προχωρά προς την τελική διευθέτηση με πολύ 
ικανοποιητικό τρόπο. Την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 το σχετικό νομοσχέδιο θα συζητηθεί στην 
επιτροπή οικονομικών της βουλής. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ίδια μεταχείριση για όλους 
τους συναδέλφους, πράγμα που ήταν από την πρώτη στιγμή βασική απαίτηση της οργάνωσης 
μας. Επίσης επιπλέον εντάσσονται στο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο και οι Αορίστου χρόνου 
εκπαιδευτικοί αλλά και εξασφαλίζεται αφορολόγητο εφάπαξ για όλους ανεξαιρέτως τους 
εκπαιδευτικούς. Στόχος μας είναι το νομοσχέδιο να ψηφιστεί πριν από τις θερινές διακοπές της 
Βουλής. Το νομοσχέδιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Οργάνωσής μας.

Επαναδιορισμός Εκτάκτων και Συμβασιούχων Συναδέλφων

Ο επαναδιορισμός όλων των συναδέλφων αποτελεί και φέτος κύριο μέλημα της Οργάνωσής 
μας. Ευελπιστούμε ότι αυτό θα γίνει τελικά κατορθωτό αφού είναι αδιανόητο συνάδελφοι να 
βρεθούν ξαφνικά άνεργοι με ότι αυτό συνεπάγεται.

Συναντήσεις της Γραμματείας της ΟΛΤΕΚ με τον Υπουργό, τον Γεν. Διευθυντή του 
ΥΠΠΑΝ και με το Διευθυντή ΜΤΕΕΚ
Σε συσκέψεις με τον Υπουργό, τον Γενική Διευθυντή του ΥΠΠΑΝ και με το Διευθυντή ΜΤΕΕΚ 
η Γραμματεία της Οργάνωσής μας είχε την ευκαιρία να συζητήσει τα πιο κάτω:

1. Γνωσιολογικό επίπεδο νεοεισερχομένων μαθητών στην ΜΤΕΕΚ.

2. Ενίσχυση Διεύθυνσης ΜΤΕΕΚ με συμβούλους και γραφειακό προσωπικό.

3. Νέες Τεχνικές Σχολές και επεκτάσεις στις υφιστάμενες 
(α) Δεκαετής κτιριακός σχεδιασμός Τεχνικών Σχολών
(β) Βραχυπρόθεσμες κτιριακές επιδιορθώσεις -  επεκτάσεις Τεχνικών Σχολών.

4. Στελέχωση Τεχνικών Σχολών
(α) με Διευθυντές, ΒΔΑ', ΒΔ, εκπαιδευτές ΜΤΕΕΚ και ΜΓΕ
(β) μετά από διαβούλευση των Διευθύνσεων ΜΓΕ και ΜΤΕΕΚ για τη διαδικασία τοποθέτησης
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καθηγητών ΜΓΕ στις Τεχνικές Σχολές.
5. Παραβατικότητα - ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία.

6. Η επίλυση του προβλήματος της έλλειψης αποθηκάριων, καθαριστριών και συντηρητών στις 
Τεχνικές Σχολές.

7. Στελέχωση, επέκταση και αναβάθμιση Εσπερινών Τεχνικών Σχολών.

8. Βραδινά προγράμματα Τεχνικών Σχολών - Δια βίου Μάθηση - Αναβάθμιση, αξιοποίηση, 
αναγνώριση.

9. Εφαρμογή απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου για ανεξαρτητοποίηση της ΥΣΕΑ και 
ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων από μαθητές της Γ  Γυμνασίου.

10. ΜΙΕΕΚ- Προοπτική -  Νέες Θέσεις -  Εκπροσώπηση ΟΛΤΕΚ στο Συμβούλιο .

11. Επαναξιολόγηση αναλογίας ΒΔ και ΒΔΑ' στην ΜΤΕΕΚ και ΜΓΕ -  Να γίνει αύξηση στη βάση 
των αναγκών των προγραμμάτων και του σημερινού αριθμού των μαθητών που φοιτούν στα 
πρωινά προγράμματα, Βραδινά, ΜΙΕΕΚ, Εσπερινές Τεχνικές και Νέα Σύγχρονη Μαθητεία.

12. Πιθανή μεταφορά της ΠΕΠ και της ΠΕΚ κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

13. Συνεργασία με την ΑνΑΔ και υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας.

14. Μονιμοποίηση εκπαιδευτών κομμωτικής και αισθητικής.

15. Προτάσεις Υπουργού με τις επιστολές του της 4 ης και 5ης Απριλίου που αφορούν 
προτεινόμενες αλλαγές στον θεσμό των Τετραμήνων και αλλά και σημαντικές αλλαγές στην 
λειτουργία της Τεχνικής Εκπαίδευσης. (οι επιστολές επισυνάπτονται)

Συνεργασία με τις άλλες Ε/Κ Εκπαιδευτικές Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ -  ΠΟΕΔ

Η ΟΛΤΕΚ βρίσκεται σε πολύ στενή συνεργασία με τις άλλες δύο Ε/Κ Εκπαιδευτικές 
Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ -  ΠΟΕΔ στα κοινά συνδικαλιστικά και εκπαιδευτικά θέματα που μας 
απασχολούν όπως, ΓΕΣΥ, συνταξιοδοτικά και Αποκοπές Μισθών, Εξετάσεις Τετραμήνων, Νέο 
Σύστημα Διορισμού στην Εκπαίδευση κ.α.

Επιστροφές αποκοπών μισθών στους Δημοσίους Υπαλλήλους

Τον Ιούνιο του 2018 υπογράφηκε συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών που προνοεί 
σταδιακή επιστροφή των αποκοπών μισθών στους δημόσιους υπαλλήλους. Οι πρώτες 
επιστροφές έγιναν τον Ιούλιο του 2018 και θα ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο του 2023.

Γ. ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΑΣ
Μετά από εισήγηση, που έγινε περί το τέλος Οκτωβρίου, από την ΔΗ.ΚΙ η Οργάνωσή μας 
προχώρησε σε αλλαγή του καταστατικού της. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για αλλαγή του 
καταστατικού, πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά λόγω της πανδημίας και κατόπιν γραπτής 
άδειας του Εφόρου Συντεχνιών, στις 16/02/2022 και η ψηφοφορία στις κάλπες στις 17/02/2022. 
Στην ψηφοφορία η πρόταση για αλλαγή καταστατικού εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία.
Στο χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι την Έκτακτη Γενική Συνέλευση προηγήθηκε 
έντονη αντιπαράθεση, από τους διαφωνούντες, με αποκορύφωμα την καταγγελία της ΟΛΤΕΚ 
στον Έφορο Συντεχνιών από τις ηγεσίες της Προοδευτικής και της ΠΑΣΚ, για αντικανονική 
διαδικασία. Όλες οι καταγγελίες απορρίφθηκαν από τον Έφορο Συντεχνιών αφού αποφάνθηκε 
ότι οι διαδικασίες ήταν σύμφωνες με το καταστατικό. Υπέρ των αλλαγών ψήφησαν 7 μέλη του 
ΚΔΣ και κατά 4 μέλη. Τελική έγκριση του καταστατικού είχαμε στις 13/05/2022.

Δ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΣ
Οι κυριότερες δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Γραμματείας και του ΚΔΣ κατά τη φετινή 
σχολική περίοδο ήταν οι ακόλουθες:
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Διεθνείς Σχέσεις

Η Οργάνωσή μας συμμετείχε σε αριθμό συνεδρίων στο εξωτερικό τα οποία οργανώνονται από 
την ETUCEra! ETUI. Όλες οι Κυπριακές Εκπαιδευτικές Οργανώσεις εκπροσωπούνται στο 
συμβούλιο της ETUCE από τουρκοκύπριο εκπαιδευτικό.

Άλλες Δραστηριότητες και Εκδηλώσεις

• Συμμετοχή της Οργάνωσης μας στο Συμβούλιο Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, 
ΜΕΠΕΥ - ΜΙΤΕΠ, Επιτροπή Παιδείας και άλλες Επιτροπές της Βουλής, Πανσυνδικαλιστική 
Επιτροπή, Παγκύπρια Σχολή Γονέων, ΚΕΝΘΕΑ, κ.α.

• Συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια που διοργάνωσε το ΥΠΠΑΝ και άλλοι εκπαιδευτικοί 
και συνδικαλιστικοί φορείς στην Κύπρο

• Συνεργασία, επαφές και συσκέψεις με τις άλλες Ε/Κ και Τ/Κ Εκπαιδευτικές Οργανώσεις 
για κοινά εκπαιδευτικά θέματα

• Συνεργασία με τους οργανωμένους γονείς και μαθητές για την προώθηση των κοινών 
θεμάτων που μας απασχολούν.

Υπηρεσίες που παρέχονται από την ΟΛΤΕΚ προς τα Μέλη της

> Έκδοση νέας ταυτότητας μέλους.
>  Εκπτωτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την ΟΕΛΜΕΚ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και 

πολύ σημαντική συμφωνία με την ΕΚΟ για τα μέλη μας.
> Αλληλογραφία με την Οργάνωση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: 

οltek.t@cytanet.com.cy
> Ιστοσελίδα της ΟΛΤΕΚ, www.oltek.org.cy
> Facebook: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
> Ομαδική Ασφάλεια Ζωής και Ατυχημάτων με την Ασφαλιστική Εταιρεία METLIFE.
> Χρήση διαμερισμάτων ΟΕΛΜΕΚ και ΠΟΕΔ από μέρους των μελών της ΟΛΤΕΚ κατόπιν 

συμφωνίας της ΟΛΤΕΚ με τις δύο Οργανώσεις σε χρόνο που δεν αξιοποιούνται από τα μέλη 
τους.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέρφισσες,
Οι δύσκολες συνθήκες τις οποίες βιώνει η πατρίδα μας τους τελευταίους μήνες, τόσο λόγω των 
ανεξέλεγκτων και απρόβλεπτων προκλήσεων της Τουρκίας, όσο και λόγω της πανδημίας και 
των επιπτώσεων της επιβάλλουν όπως η Οργάνωσή μας βρίσκεται σε εγρήγορση για να 
αντιμετωπίζει την κατάσταση όπως πάντα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

Παράλληλα το ΚΔΣ της ΟΛΤΕΚ θα σταθεί αρωγός σε οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγών στην 
εκπαίδευση, οι οποίες θα αποσκοπούν ιδιαίτερα στην ποιοτική αναβάθμιση της Δημόσιας 
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του τόπου μας. Είναι πλέον 
φανερό ότι οι μαθητής που επιλέγουν την Τεχνική Εκπαίδευση έχουν εξαιρετικές προοπτικές 
εργοδότησης με ότι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα ζωής τους.

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλους τους συναδέλφους να αγκαλιάσουν τη 
Συνδικαλιστική μας Οργάνωση και να δίνουν έντονα και μαζικά το παρόν τους σε όλες τις 
δραστηριότητες και εκδηλώσεις της.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε κάθε διευκρινιστική ερώτηση επί της 
Λογοδοσίας και της Οικονομικής Έκθεσης και να ακούσουμε με προσοχή την εποικοδομητική 
σας κριτική, που είναι αναγκαία για τη βελτίωση του έργου που επιτελεί το ΚΔΣ της Οργάνωσής 
μας.
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