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 Κυρία Υπουργέ, Κύριοι,

 

            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ ενηµερώθηκε από σχετικά έγγραφα του ∆.Σ. της ΕΛΜΕ
Βαυαρίας (23/5/04) και της συνδικαλιστικής Παράταξης «∆ηµοκρατική Συνεργασία 
Καθηγητών Β/βάθµιας Εκπ/σης Ο.∆. Γερµανίας» (24/5/04) για την παραβίαση του 
άρθρου 25 του Π.∆. 1/2003, κατά τις εκλογές της 19ης /5/04 για την ανάδειξη αιρετών 
µελών του ΕΥΣ∆Ε Γερµανίας.

 

            Συγκεκριµένα, ενώ οι εκπαιδευτικοί σε ολόκληρη τη Γερµανία ψήφιζαν από 9 π.µ. 
έως 5 µ.µ., βάσει της απόφασης του ΕΥΣ∆Ε που εδρεύει στο Ντίσελντορφ, οι 
εκπαιδευτικοί του κρατιδίου της Ρηνανίας – Βεστφαλίας (Ντίσελντορφ) συνέχιζαν να 
ψηφίζουν µέχρι τις 7 µ.µ. κι ενώ ήδη γνώριζαν (µετά τις 5 µ.µ.) τα αποτελέσµατα των 
εκλογών από τα άλλα κρατίδια! Επιπλέον, µόνο στο κρατίδιο αυτό είχαν συνδικαλιστική
αργία για την µέρα των εκλογών, σε αντίθεση µε τα ενταγµένα γυµνάσια της Βαυαρίας, 
που δεν είχαν καµία συνδικαλιστική διευκόλυνση, µε αποτέλεσµα συνάδελφοι π.χ. του 
1ου Γυµνασίου Μονάχου να µην προλάβουν να ψηφίσουν! 

 

            Όπως εξάλλου γνωρίζετε, το άρθρο 25 του Π.∆. 1/2003 προβλέπει ότι η εκλογή 
γίνεται ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής από την 9η πρωινή µέχρι και την 17η 
µεσηµβρινή.

             Κύριοι,

 

            Παρότι έχουν παρέλθει 50 περίπου ηµέρες από την κατάθεση των παραπάνω 
ενστάσεων, δεν υπήρξε, δυστυχώς, καµία διερεύνηση των καταγγελιών ούτε  απάντηση 
από την πλευρά σας.

 
            Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκτιµά ότι η καταστρατήγηση διατάξεων του Π.∆. 1/2003 
επιβάλλει την ακύρωση των εκλογών ανάδειξης αιρετών για το ΕΥΣ∆Ε Γερµανίας.

ί ί έλ δ άλ δ ά
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 Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ

 Ο Πρόεδρος                                           Ο Γ. Γραµµατέας
  
  

 Γρ. Καλοµοίρης                                     ∆. Γεώργας
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