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ΠΡΟΣ:
τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ
ΜΜΕ

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ

Η ΟΛΜΕ έχει εκφράσει µε επανειληµµένες αποφάσεις των οργάνων της και
των γενικών συνελεύσεων των προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας την απαίτηση για
αλλαγή στο καθεστώς της πρόσληψης µόνιµων και αναπληρωτών καθηγητών στη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Μέσα από µαζικές διαδικασίες έχουµε προσδιορίσει τα παρακάτω αιτήµατα
και απαιτούµε από την κυβέρνηση την ικανοποίησή τους:








Μονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών, µετά από 3 συµβάσεις το πολύ, και
µε βάση την προϋπηρεσία τους.
Κατάργηση του θεσµού των ωροµισθίων.
Κατάργηση του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ.
Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώµατα στους
αναπληρωτές.
12µηνη σύµβαση εργασίας.

Εκτός απο τους συνδικαλιστικούς αγώνες που πραγµατοποίησε η οµοσπονδία µας
τα τελευταία χρόνια για την ικανοποίηση των δίκαιων αιτηµάτων των αναπληρωτών
συναδέλφων µας, προχωρήσαµε και σε προσφυγές τόσο στα όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπου καταγγείλαµε την Ελληνική Κυβέρνηση για την καταστρατήγηση της
κοινοτικής οδηγίας 99/70 για την µονιµοποίηση των συµβασιούχων του δηµοσίου, όσο
και στην Ελληνική ∆ικαιοσύνη, όπου κατατέθηκε µε ευθύνη της ΟΛΜΕ και των νοµικών
συµβούλων της προσφυγή για την ακύρωση του σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος
(Π.∆.) 81/2003, που εξαιρεί από την εφαρµογή της κοινοτικής οδηγίας, µε τους όρους και
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τις προϋποθέσεις που θέτει για την µονιµοποίηση, τους αναπληρωτές
εκπαιδευτικούς.
Η εκδίκαση στο Συµβούλιο της Επικρατείας είχε ορισθεί για τις 9 Γενάρη 2004. Η
εκδίκαση αυτή αναβλήθηκε µε ευθύνη του δικαστηρίου, γιατί δεν ήταν έτοιµη η πρόταση
του εισηγητή του δικαστηρίου, για τις 7 Μάη 2004.
Όπως ήδη γράφτηκε στον ηµερήσιο τύπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να
κινήσει τη διαδικασία παραποµπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για
παραβίαση της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε τη µονιµοποίηση των συµβασιούχων
του δηµοσίου. Ειδικότερα, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην
Ελληνική Κυβέρνηση κρίνοντας ότι είναι ελλιπής η µεταφορά στο εθνικό δίκαιο της
κοινοτικής οδηγίας 99/70/ΕΚ σχετικά µε τους συµβασιούχους του ∆ηµοσίου.
Σε ανακοίνωσή του το γραφείο της αρµόδιας Επιτρόπου κ.Αννας ∆ιαµαντοπούλου
επισηµαίνει τα εξής: ''Μετά από διαδοχικές επαφές µε τις υπηρεσίες της ελληνικής
διοίκησης, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνουν ότι το εν λόγω
Προεδρικό ∆ιάταγµα δεν εξασφαλίζει πλήρως τη µεταφορά στο ελληνικό δίκαιο των
διατάξεων της κοινοτικής οδηγίας. Κατά συνέπεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απευθύνει
στην Ελληνική ∆ηµοκρατία προειδοποιητική επιστολή σύµφωνα µε το άρθρο 226 της
Συνθήκης''.
Σύµφωνα µε την κοινοτική διαδικασία, η ελληνική πλευρά έχει προθεσµία δυο
µηνών προκειµένου ν’απαντήσει στην προειδοποιητική επιστολή της Επιτροπής. Αν δεν
υπάρξει απάντηση ή εάν η απάντηση κριθεί µη ικανοποιητική τότε η Επιτροπή θα στείλει
αιτιολογηµένη γνώµη στη χώρα µας, διαδικασία που είναι και το τελευταίο στάδιο πριν
την παραποµπή στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις αυτές, οι οποίες είναι αποτέλεσµα
και της δράσης της οµοσπονδίας µας, και θα ενηµερώνει για κάθε νεότερη εξέλιξη τους
συναδέλφους.
Το ∆Σ της ΟΛΜΕ πιστεύει ότι οι µαζικοί και δίκαιοι αγώνες των εργαζοµένων
µπορούν να φέρουν αποτελέσµατα και κάτω από το βάρος αυτής της πεποίθησης
εντάσσει όλες τις ενέργειες της ώστε να δικαιωθούν οι αναπληρωτές καθηγητές. Το
∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί από την Ελληνική Κυβέρνηση να προχωρήσει άµεσα στην
κατάργηση του Π.∆. 81/2003 και στη διαµόρφωση νέου Π.∆., που θα προβλέπει τη
µονιµοποίηση όλων των αναπληρωτών και ωροµισθίων µετά από 3 συµβάσεις το
πολύ και µε βάση την προϋπηρεσία τους.
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας να συµβάλουν µε όλα τα
µέσα που διαθέτουν στη συµµετοχή των αναπληρωτών και των ωροµισθίων
συναδέλφων στην κινητοποίηση της που θα πραγµατοποιηθεί στις 30/1/04 στις 1 το
µεσηµέρι στο Υπουργείο Παιδείας.
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Καλεί όλα τα µέλη των ∆.Σ. των ΕΛΜΕ, τους αιρετούς του κλάδου µας και
όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν µε την συµµετοχή τους στην κινητοποίηση τα
παραπάνω αιτήµατα του κλάδου µας υπερασπίζοντας, ταυτόχρονα, τα εργασιακά
δικαιώµατα των αναπληρωτών και ωροµισθίων συναδέλφων.

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
Ο Πρόεδρος

Αντώνης Αντωνάκος
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Γρηγόρης Καλοµοίρης
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