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Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερµού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 - 33 11 338 Αθήνα, 20/2/03
Α.Π.:1427
ΠΡΟΣ:


τα ∆.Σ. των
ΕΛΜΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έχοντας απόλυτη συναίσθηση της δικαιολογηµένης αγωνίας των χιλιάδων
αναπληρωτών εκπαιδευτικών πέρα από τις συνεχείς προσπάθειές του για τη στήριξη των
συναδέλφων αυτών προχώρησε στη διερεύνηση του θέµατος σε ό,τι αφορά, επιπλέον, στις
δυνατότητες οι οποίες, ενδεχοµένως, δηµιουργούνται µε την οδηγία 99/70/Ε.Κ. για την ικανοποίηση
των διεκδικήσεών τους.
Αποφάσισε δηλαδή, πέρα από τη συνέχιση των προσπαθειών µας για την ικανοποίηση του
αιτήµατος για µονιµοποίηση των αναπληρωτών, να ζητήσει τη γνωµοδότηση του ∆ικηγορικού
Γραφείου του κ. Αντώνη Ρουπακιώτη (επ. Προέδρου του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), την
οποία σας επισυνάπτουµε.
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που είχαµε για το κείµενο του Σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος (δεν
έχει δηµοσιευθεί ακόµα στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης) δύο σηµεία είναι ιδιαίτερα αρνητικά. Το
πρώτο αφορά την µη αναδροµικότητα των δικαιωµάτων και το δεύτερο το διάστηµα της διακοπής
µεταξύ δύο (2) συµβάσεων που προβλέπει ότι δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο των 20 ηµερών.
Σύµφωνα, επίσης, µε το σχετικό ενηµερωτικό σηµείωµα του κ. Ρουπακιώτη έχουµε τρεις
δυνατότητες να εναντιωθούµε σε αυτές τις ρυθµίσεις και να επιδιώξουµε τον τελικό στόχο που είναι,
ασφαλώς, ο µόνιµος διορισµός των συναδέλφων αναπληρωτών:
1. Να επιδιώξουµε την ακύρωση του Π.∆. Αυτό µπορεί να γίνει και από έναν (1) µόνο
ενδιαφερόµενο µέσα σε 60 ηµέρες από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να ασκήσει αυτή την προσφυγή µε αποκλειστικά έξοδα της
Οµοσπονδίας, αν κριθεί σκόπιµο από τους Νοµικούς Συµβούλους.
2. Να καταγγείλουµε το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην Commission των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
για να υποχρεωθεί η χώρα µας να εναρµονίσει ορθά, αν εκτιµήσει ότι αυτό δεν έχει γίνει ήδη, το
εθνικό δίκαιο στην κοινοτική οδηγία.
Η καταγγελία θα έχει µεγαλύτερο κύρος και περισσότερες πιθανότητες, αν γίνει από την
Οµοσπονδία. Το ∆.Σ. έχει συνεννοηθεί ήδη για να προχωρήσει και σε αυτή την ενέργεια χωρίς
να χρειάζεται οι συνάδελφοι να υποβληθούν σε δαπάνες.
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3. Σύµφωνα µε νοµολογία που διαµορφώνεται (δεδικασµένα και όχι συγκεκριµένοι νόµοι) οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν αποζηµίωση για οικονοµικές απώλειες, όχι, όµως, για
διορισµό από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Οι προσφυγές δε µπορούν να γίνουν από την Οµοσπονδία, γιατί κάθε συνάδελφος προσφεύγει
ατοµικά. Οι προσφυγές αυτές, βεβαίως, οµαδοποιούνται για περιορισµό του κόστους. Σύµφωνα µε
ενηµέρωση που είχαµε από δικηγορικά γραφεία το κόστος για ένα µεγάλο αριθµό συναδέλφων είναι
δυνατό να συµπιεστεί και να καταβληθεί τµηµατικά, ανάλογα µε την πρόοδο της υπόθεσης στα
δικαστήρια (πρωτοδικείο, εφετείο κ.λπ.). Είναι, όµως, χρήσιµο στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί ότι
το κόστος των προσφυγών για το οικογενειακό ήταν µόνο 30 Ευρώ.
Θα θέλαµε, επίσης, να σας ενηµερώσουµε ότι ήδη προωθούνται και εκδικάζονται σε επίπεδο
πρωτοδικείου υποθέσεις από άλλους εργασιακούς χώρους εντός του εποµένου µηνός.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ υπεύθυνα εργάζεται στην κατεύθυνση υλοποίησης των αποφάσεών µας
επιδιώκοντας τη µονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών µε µία σύµβαση εργασίας. Σε αυτήν την
κατεύθυνση θα αναλάβει κάθε πρωτοβουλία που κρίνεται αναγκαία.
Καλούµε τους συναδέλφους αναπληρωτές και τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ να είναι σε συνεχή επικοινωνία µε
το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για το θέµα αυτό.
Θα σας ενηµερώνουµε έγκαιρα για κάθε εξέλιξη.

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

Νίκος Τσούλιας Κώστας Μπόικος

file://E:\koinodigia.htm

5/8/2004

Ο

Σελίδα 3 από 4

∆ικηγορικό Γραφείο Αντώνη Ρουπακιώτη, Σκουφά 66, Αθήνα
Τηλέφωνα: 36 24 626, 36 24 884, 33 02 872 FAX: 36 28 224
e-mail: roupakiotis@yahoo.com
Προς: το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ 99/70/ΕΚ
Κύριε Πρόεδρε,
Όπως και κατά τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας σας την 13/2/2003,
σας ενηµέρωσα µε την µε την οδηγία 99/70/ΕΚ υποχρεώνονται κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης να θεσπίσουν διάταξη, µε την οποία θα προβλέπουν τους όρους µετατροπής των
συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου σε αορίστου, µε σκοπό, αφενός τη δηµιουργία
σταθερών θέσεων εργασίας σε µισθωτούς, που απασχολούνται για µεγάλο µεν χρονικό διάστηµα
αλλά µε διαδοχικές και χρονικά προσδιορισµένες συµβάσεις στον ίδιο εργοδότη, αφετέρου την άρση
των αδικιών και τη δηµιουργία δικαιϊκών ασφαλιστικών δικλείδων, που θα απαγορεύουν την
καταχρηστική αντιµετώπιση των εργαζοµένων και την καταστρατήγηση θεµελιωδών δικαιωµάτων
τους.
Από την προβολή που δόθηκε στο όλο θέµα και τις διαµαρτυρίες για την µακρά καθυστέρηση που
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διατυπώθηκαν στην χώρα µας ο Υπουργός Εργασίας προώθησε προς το Συµβούλιο της Επικρατείας
προς επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος, το οποίο σύµφωνα µε όσα στοιχεία µας είναι
γνωστά περιορίζει κατά πολύ τα όρια εφαρµογής της κοινοτικής οδηγίας µε σκοπό να αποκλείσει
ευρύτατες κατηγορίες εργαζοµένων.
Αν και το τελικό κείµενο του προεδρικού διατάγµατος δεν έχει ακόµα διαµορφωθεί, εφόσον στο
ρυθµιστικό πλαίσιο του δεν θα υπάγονται και οι καθηγητές της µέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι
απασχολούνται µε την ιδιότητα του αναπληρωτή ή ωροµισθίου στο Ελληνικό ∆ηµόσιο, παρότι το
αρχικό πεδίο εφαρµογής της οδηγίας είναι καθολικού χαρακτήρα και διέπει όλες ανεξαιρέτως τις
συµβάσεις εργασίας, οι θιγόµενοι από τις ρυθµίσεις του Προεδρικού ∆ιατάγµατος εργαζόµενοι
έχουν τις εξής δυνατότητες:
Α) Να επιδιώξουν τη δικαστική ακύρωση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος µε αίτηση, που πρέπει να
ασκηθεί εντός αποκλειστικής προθεσµίας 60 ηµερών από τη δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα της
Κυβέρνησης.
Β) Να καταγγείλουν το Ελληνικό ∆ηµόσιο στην Commission των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έτσι
ώστε αυτή να λάβει τα προβλεπόµενα ένδικα µέτρα, που θα εξαναγκάσουν τη χώρα µας να
προσαρµόσει ορθά την οδηγία στο εθνικό δίκαιο και να απαλείψει τις εξαιρέσεις που θα προβλέπει.
Γ) Σύµφωνα µε τη Νοµολογία, που διαµορφώνεται, µπορούν να ασκήσουν αποζηµιωτικές αγωγές
κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε το οποίο θα ζητούν την υλική αποκατάσταση της ζηµίας, που θα
υποστούν από τη µη εφαρµογή της 99/70/ΕΚ οδηγίας.
Εξυπακούεται ότι οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες, γι' αυτό εκτιµάµε ως αναγκαία την
ενίσχυσή τους µε συνεχή προβολή του ζητήµατος.
Για διευκρινήσεις ή πληροφορίες είµαι πάντοτε στη διάθεσή σας.
Φιλικά,
Αντώνης Ρουπακιώτης
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