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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΗΣ 
  
                                    ΕΞΩ∆ΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ-∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
  
Της Οµοσπονδίας µε την επωνυµία: « Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 

( Ο.Λ.Μ.Ε.) » που εδρεύει στην Αθήνα, Ερµού και Κορνάρου 2. 
                                     

Προς: 
                                                            Τον Υπουργό Παιδείας 
                                                            κ. Π. Ευθυµίου 
                                                            Τον Υφυπουργό Παιδείας 
                                                            κ.Ν. Γκεσούλη 
                                                            Τον Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ 
                                                            κ. Αθ. Τσουρουπλή  
                                                             
  
Κύριοι Υπουργοί, 
Καταγγέλουµε την επί δίµηνο απαράδεκτη κωλυσιεργία  του Υπουργείου Παιδείας να 

κυρώσει τα  αποτελέσµατα των εκλογών των αιρετών εκπροσώπων της 19-2-2003 στα  Υ.Σ., 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το Π.∆., και την πεισµατική άρνησή του να συγκροτήσει, 
νόµιµα, τα Υπηρεσιακά Συµβούλια ΠΥΣ∆Ε, ΑΠΥΣ∆Ε και το ΚΥΣ∆Ε. H µεγάλη αυτή 
καθυστέρηση  υποκρύπτει ανοµολόγητες, αλλά όχι άγνωστες  σκοπιµότητες. 
            Συνιστά, επίσης, ωµή παραβίαση του προσφάτως εκδοθέντος από την  ηγεσία του 
Υπουργείου - και µάλιστα µε σοβαρές διαφωνίες της ΟΛΜΕ για συγκεκριµένες διατάξεις του - Π.∆. 
1/2003. 
            Σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του παραπάνω διατάγµατος, το ΚΥΣ∆Ε και τα ΠΥΣ∆Ε  έπρεπε να 
είχαν συγκροτηθεί στις 28-2-2003, το αργότερο. Αν, πάλι, η παράνοµη αυτή καθυστέρηση δεν 
οφείλεται σε σκοπιµότητες, τότε πρόκειται για πρωτοφανή ανεπάρκεια και ανικανότητα των 
«υπηρεσιών» σας και των εντεταλµένων οργάνων ( κατά το Π.∆. 1/2003) για τη συγκρότηση των 
Υ.Σ. 
            Συνέπεια όλων αυτών είναι να µη λειτουργεί το ΚΥΣ∆Ε και τα ΠΥΣ∆Ε, αλλά και όσα 
ΠΥΣ∆Ε λειτουργούν αυτό γίνεται πλέον, ουσιαστικά παράνοµα. Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί 
σοβαρά προβλήµατα , και µάλιστα σε µια περίοδο όπου πληθώρα εκπαιδευτικών θεµάτων, 
µεταθέσεις, τοποθετήσεις, υπεραριθµίες, µετατάξεις και αιτήσεις συναδέλφων εκκρεµούν και 
καθυστερούν, µε συνέπεια να προκαλείται ανησυχία σε όλους αυτούς. 
            Ηδη σας είναι γνωστό ότι από 2-4-2003 το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έχει καλέσει τους συναδέλφους 
που µετείχαν ως εκπρόσωποι των συνδικάτων στα Υ.Σ. 
 ( ΠΥΣ∆Ε,ΚΥΣ∆Ε) να µη συµµετέχουν πλέον σε αυτά, νοµιµοποιώντας µε την παρουσία τους τη 
παράτυπη λειτουργία τους. 
            Επιβεβαιώνοντας τη θέση αυτή το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ            θεωρεί ότι είναι παράνοµη 
πρακτική  και πέρα από κάθε δεοντολογική, συνδικαλιστική και ηθική λογική να συνεδριάζουν 
συµβούλια µε τους τρεις εκπροσώπους της ∆ιοίκησης  υπό  καθεστώς  ελεγχόµενης  νοµιµότητας. 
Οποιαδήποτε συνεδρίαση  µε τη µη συµµετοχή των αιρετών  τη θεωρούµε παράνοµη, γιατί το 
ΚΥΣ∆Ε δεν έχει τη νόµιµη, πενταµελή του σύνθεση. Απόφασή µας είναι κάθε πράξη που θίγει τους 
συναδέλφους µας να τη προσβάλουµε στα αρµόδια δικαστήρια µε κάθε νόµιµο µέσο (ασφαλιστικά 
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µέτρα, προσφυγές κλπ). 
            Επισηµαίνουµε  ως ιδιαίτερα απαράδεκτο γεγονός το ότι επιχειρήθηκε από τα τρία µέλη του 
ΚΥΣ∆Ε να συνεδριάσει το Συµβούλιο τη ∆ευτέρα 14/4/03, ηµέρα πένθους ολόκληρης της 
εκπαιδευτικής κοινότητας για το θάνατο των 21 µαθητών. 

Για να αποκατασταθεί η νοµιµότητα στη λειτουργία των Υ.Σ.  
            Ζητάµε 
  

1. Αµεση κύρωση των αποτελεσµάτων των εκλογών της  19-2-2003.  
2. Αµεση ανακήρυξη των Θ. Σακαλίδη και ∆. Καρλαύτη ως τακτικών  αιρετών του ΚΥΣ∆Ε 

σύµφωνα µε το Π.∆. και τα αποτελέσµατα που συγκέντρωσαν , κατέγραψαν και έλεγξαν οι 
αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου ( πρακτικά Εφορευτικών Επιτροπών, Πράξεις 
Νοµαρχιακών Εκλογικών Επιτροπών κλπ) και σύµφωνα µε το Π.∆. 1/2003.  

3. Αµεση ανακήρυξη των αιρετών σε ΑΠΥΣ∆Ε και ΠΥΣ∆Ε σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των 
εκλογών και το Π.∆. 1/2003.  

4. Ενδεχόµενη  περαιτέρω κωλυσιεργία  µε οποιοδήποτε πρόσχηµα (περαιτέρω έρευνα ,Ε∆Ε, 
προσφυγές κλπ) , όχι µόνο δεν µπορεί  να συνδεθεί µε την ανακήρυξη των αιρετών, αλλά 
προκαλεί καχυποψία και υπόνοιες για υπηρέτηση στόχων και σκοπών ξένων προς τα 
συµφέροντα των εκπαιδευτικών και του συνδικαλιστικού κινήµατος.  

  
  

Αρµόδιος ∆ικαστικός Επιµελητής καλείται να επιδώσει νόµιµα το παρόν έγγραφο  προς αυτούς  
στους οποίους προς γνώση τους και για την επέλευση συνεπειών , αντιγράφοντάς την, 
ταυτόχρονα , ολόκληρη στην Εκθεση Επίδοσής του.  

  
Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
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