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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει την τακτική του ΥΠΕΠΘ σε ό,τι αφορά το Προεδρικό ∆ιάταγµα
(Π.∆.1/2003) για την συγκρότηση και λειτουργία των Υπηρεσιακών Συµβουλίων (Υ.Σ.) .
Συγκεκριµένα, η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ µε πρόσχηµα τη συγκρότηση νέων Υ.Σ. σε επίπεδο
περιφέρειας (ΑΠΥΣ∆Ε) µεθόδευσε την ανατροπή της διαδικασίας εκλογής αιρετών στα Υ.Σ. Από το
1986 (Π.∆. 75/86) µέχρι σήµερα ψήφιζαν για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων µας στα Υ.Σ.
τα µέλη των Πρωτοβάθµιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Πρόσφατα όµως, η ηγεσία του
ΥΠΕΠΘ προώθησε Προεδρικό ∆ιάταγµα το οποίο ήδη εφαρµόζεται και προβλέπει την αλλαγή του
µέχρι σήµερα ισχύοντος καθεστώτος σε ότι αφορά το δικαίωµα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.
Ο στόχος είναι προφανής. Η ηγεσία του ΥΠΕΠΘ επιδιώκει να αποκόψει τελείως τα Υ.Σ. από το
συνδικαλιστικό κίνηµα. Επιδιώκει να παραγκωνίσει και να αποδυναµώσει το οργανωµένο
εκπαιδευτικό κίνηµα. Τα αντιµετωπίζει ως όργανα της διοίκησης, που οφείλουν να λειτουργούν µε
βάση της κυβερνητικές και κοµµατικές εντολές και σκοπιµότητες. Οι πρόσφατες επιλογές στελεχών
της εκπαίδευσης που έγιναν από τα παραπάνω συµβούλια αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.
Τέλος αποκαλυπτικό του πως εννοεί το ΥΠΕΠΘ το διάλογο µε την ΟΛΜΕ είναι και το γεγονός ότι,
οι προτάσεις της οµοσπονδίας µας, (σχετικό υπόµνηµα του ∆.Σ. την ΟΛΜΕ προς την πολιτική
ηγεσία του ΥΠΕΠΘ από 24/7/02 που αφορούσε τις αρµοδιότητες των Υπηρεσιακών Συµβουλίων,
µεταξύ των οποίων και την επαναφορά στο ΚΥΣ∆Ε και στα ΠΥΣ∆Ε όλων των αρµοδιοτήτων που
τους αφαιρέθηκαν, αλλά και τις εκλογικές διαδικασίες για τους αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου
µας) ούτε υιοθετήθηκαν, αλλά και ουδέποτε συζητήθηκαν µε το ΥΠΕΠΘ. Απλά “πετάχθηκαν στον
κάλαθο των αχρήστων”.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί απαράδεκτη την παραπάνω τακτική του ΥΠΕΠΘ
και δηλώνει ότι ο κλάδος µας θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ουσιαστική αναβάθµιση και
λειτουργική ανεξαρτησία των Υ.Σ. και Συµβουλίων Επιλογής στελεχών εκπαίδευσης.

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραµµατέας
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