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ΠΡΟΣ:
τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας στέλνουµε την καταγγελία του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ προς την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
(Comission) στις Βρυξέλλες, που αφορά στην καθυστέρηση - παράλειψη της Ελληνικής Κυβέρνησης να
εντάξει στο εσωτερικό δίκαιό της τις ρυθµίσεις της 99/70 Κοινοτικής Οδηγίας, η οποία αφορά και στους
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Παρακαλούµε να ενηµερώσετε τα µέλη σας.
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ΠΡΟΣ:
την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (Comission) Βρυξέλλες

Κύριοι,
Σας είναι γνωστή η εκκρεµότητα, η οποία διατηρείται µέχρι σήµερα στο δικαιϊκό σύστηµα
Ι.
της Ελληνικής Πολιτείας ως Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση µε την καθυστέρηση παράλειψή της να εντάξει στο εσωτερικό δίκαιό της και τις ρυθµίσεις της 99/70 Οδηγίας, για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος χιλιάδων εργαζοµένων του δηµοσίου αλλά και ιδιωτικού τοµέα, οι οποίοι
απασχολούνται για σειρά ετών µε προσχηµατικού χαρακτήρα συµβάσεις, όπως ορισµένου χρόνου ή έργου ή
ωροµίσθιοι, ενώ καλύπτουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα πάγιες λειτουργικές ανάγκες του εργοδοτικού τους
φορέα.
Ειδικότερα στο χώρο της δηµόσιας εκπαίδευσης σας γνωρίζουµε ότι απασχολούνται για σειρά ετών
χιλιάδες καθηγητών, µε την µορφή των αναπληρωτών, προσλαµβάνονται δε από το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατά
τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους και θεωρείται ότι λήγει η σύµβαση εργασίας τους την 30 Ιουνίου κάθε
έτους.
Η τακτική αυτή τηρείται για σειρά ετών µε συνέπεια να προκαλείται, εκτός από την δικαιολογηµένη
ανασφάλεια των ενδιαφεροµένων ως προς την ένταξή τους µε µόνιµη σχέση µε το ∆ηµόσιο, και την
υπηρεσιακή τους εξέλιξη, υφίστανται, όπως είναι ευνόητο, και µεγάλη οικονοµική ζηµία, από την απώλεια
των αποδοχών τους για τους µήνες, κατά τους οποίους δεν καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, παρ'
ότι αυτές διατηρούνται στη διάθεση του ∆ηµοσίου.
Από τη σύγκριση της 99/70 Οδηγίας και του 81/2.4.2003 Προεδρικού ∆ιατάγµατος
ΙΙ.
αναδεικνύονται και οι διαφορές ως προς τις ρυθµίσεις που εµπεριέχονται σ' αυτά, κατά συνέπεια δε και
άρνηση της Ελληνικής Πολιτείας να εντάξεις τις ρυθµίσεις της Κοινοτικής Οδηγίας στο Εσωτερικό δικαιϊκό
µας σύστηµα.
Ωστόσο ιδιαίτερη σηµασία εκτιµούµε ότι µπορεί να δοθεί στις παρακάτω ρυθµίσεις του Προεδρικού
∆ιατάγµατος:
Α.
Στο γεγονός ότι αυτό δεν έχει αναδροµική ισχύ, αλλά µόνον από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως - 2.4.2003 -, αυτό δε, όπως γίνεται αντιληπτό, σηµαίνει ότι όσο χρόνο και αν
υπηρέτησαν στις συνθήκες που παραπάνω αναφέρουµε, οι αναπληρωτές καθηγητές, αυτόν δεν υπολογίζεται
ως ωφέλιµος.
Β.
Στο άρθρο 5 παράγρ. 3 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος ορίζεται ότι για την µετατροπή των
συµβάσεων εργασίας σε αορίστου από ορισµένου χρόνου απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί προσφορά
υπηρεσιών από τους εργαζοµένους διάρκειας δύο ετών, σχετικών δε εκτιµάµε ότι το διάστηµα αυτό πρέπει να
περιορισθεί σε δέκα έξι (16) µήνες.
Υποστηρίζουµε ότι το Π.∆. µε τις παραπάνω ρυθµίσεις του αντίκειται στην αρχή της ισότητας στο
βαθµό που παραλείπει να λάβει υπ' όψιν του τις οµάδες, όπως οι εκπαιδευτικοί, λόγω της φύσης της εργασίας
τους - υποχρεωτικά έχουν τρίµηνη διακοπή το καλοκαίρι και η διετής προϋπηρεσία τους δεν µπορεί να είναι
24µηνη, ούτε η χρονική απόσταση µεταξύ των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου να είναι είκοσι (20)
ηµέρες (Βλέπετε ρήτρα 5 του παρατήµατος της 99/70 Οδηγίας).
Γ.
Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι ως "διαδοχικές" θεωρούνται οι συµβάσεις
ή σχέσεις εργασίας ορισµένου χρόνου αν δεν µεσολαβεί µεταξύ τους χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των
είκοσι (20) εργασίµων ηµερών.
Πιστεύουµε ότι το χρονικό αυτό διάστηµα δεν είναι απλώς ασφυκτικό, αλλά κατά κυριολεξία
καταλυτικό για την εδραίωση της δυνατότητας του ενδιαφεροµένου για µετατροπή της προσχηµατικής
σύµβασης του ορισµένου χρόνου σε αορίστου, για την περίπτωση δε των αναπληρωτών καθηγητών σε
µόνιµη θέση στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Με βάση τα παραπάνω παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.
Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
Ο Πρόεδρος
Νίκος Τσούλιας
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Ο Γ. Γραµµατέας
Κώστας Μπόικος
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