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Αθήνα, 2/12/2010
ΠΡΟΣ:
τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ

ΘΕΜΑ: Δικαστική προσφυγή για τα δεδουλευμένα σχεδιαστών – καταχωρητών
ΠΔΣ
Συνάδελφοι,
Στην πρόσφατη συνάντηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ με την Υφυπουργό Παιδείας
κ. Χριστοφιλοπούλου και τον Γεν. Γραμματέα κ. Κουλαϊδή (26/11/2010), ετέθη το
ζήτημα της καταβολής των δεδουλευμένων για τους σχεδιαστές και καταχωρητές της
ΠΔΣ.
Το Δ.Σ. επέμεινε στον προβληματισμό του για τον κίνδυνο παραγραφής των
απαιτήσεων των συναδέλφων που εργάστηκαν στην ΠΔΣ. Ο Γεν. Γραμματέας
απάντησε ότι κατά την αλλαγή φορέα πληρωμής, από το ΚΠΣ δηλαδή στην Εθνική
Χρηματοδότηση, δεν δεσμεύθηκαν πόροι για τις ανωτέρω εργασίες. Γι’ αυτό
απαιτείται νομοθετική ρύθμιση. Σύμφωνα με τα δημοσιονομικά δεδομένα, αυτή τη
στιγμή το Κράτος θεωρείται ότι δεν οφείλει το σχετικό ποσό, που προσεγγίζει τα
6 εκατομμύρια €. Το Κράτος θα οφείλει το ποσό αυτό μόνο αν και όταν ψηφιστεί η
προαναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση.
Στο ερώτημά μας, για το αν το Υπουργείο Οικονομικών συμφωνεί στην
κατάθεση και ψήφιση σχετικής με το εν λόγω θέμα νομοθετικής ρύθμισης, η
απάντηση του Γεν. Γραμματέα ήταν, μάλλον, αόριστη.
Κατόπιν τούτων, θεωρούμε ότι η καταβολή των δεδουλευμένων καθίσταται
επισφαλής. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας επί δύο σχεδόν έτη αναδεικνύει το ζήτημα και
απαιτεί από τις πολιτικές ηγεσίες πολιτική λύση, η οποία θα εξασφαλίζει την
καταβολή του συνόλου των δεδουλευμένων στους συναδέλφους μας.
Επειδή η ανωτέρω λύση δεν φαίνεται πιθανή στο προσεχές διάστημα το Δ.Σ.
της ΟΛΜΕ συνιστά στους θιγόμενους συναδέλφους να προχωρήσουν σε δικαστικές
προσφυγές. Άλλωστε και η ίδια η πολιτική ηγεσία αναγνώρισε ότι οι υπάλληλοι που
θα προσφύγουν στα Διοικητική Δικαστήρια θα δικαιωθούν.
Οι προσφυγές θα γίνουν ανά ΕΛΜΕ. Προτείνουμε τα Δ.Σ. των ΕΛΜΕ να
αναλάβουν τον συντονισμό των θιγόμενων συναδέλφων. Συνεργασία μεταξύ
γειτονικών ΕΛΜΕ μπορεί να γίνει, εφόσον αυτή είναι εφικτή. Σε κάθε περίπτωση,
επιβάλλεται να καταστήσουμε σαφή και εμπράκτως, στην πολιτική ηγεσία του Υπ.
Παιδείας την βούλησή μας, να δικαιωθούν οι θιγόμενοι συνάδελφοι.
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