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   ΚΟΙΝ: ΜΜΕ                                               
  
  
  

ΘΕΜΑ:Καταγγελία για το µη διορισµό των εκλεγµένων αιρετών του ΚΥΣ∆Ε 
  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευθυµίου για την µη ανακήρυξη 
των εκλεγµένων αιρετών κ. Σακαλίδη Θ. και Καρλαύτη ∆. και τη µη συγκρότηση του Κεντρικού 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου (ΚΥΣ∆Ε) εδώ και τρείς µήνες.      
Μάλιστα ο Υπουργός Παιδείας µε  την υπ΄αριθµ. Υ-8/39323/∆2 απόφασή του στις 21/4/2003 
ανακήρυξε τους αιρετούς των ΠΥΣ∆Ε και ΑΠΥΣ∆Ε, ενώ αρνήθηκε να πράξει το ίδιο και για το 
ΚΥΣ∆Ε, τακτική που ακολουθεί σε σχέση µε την ανακήρυξη των αιρετών του κλάδου στο ΚΥΣ∆Ε. 
Και όλα αυτά µε το πρόσχηµα ένστασης υποψηφίου η οποία έπρεπε να είχε εκδικαστεί µέχρι τις 27-
2-2003. 
            Το ∆.Σ της ΟΛΜΕ το µόνο εκλογικό αποτέλεσµα που αναγνωρίζει  για τους αιρετούς είναι 
αυτό που κατέγραψε η αρµόδια ∆/νση του ΥΠΕΠΘ, που στηρίζεται στα Πρακτικά των Εφορευτικών 
Επιτροπών. Σηµειώνουµε ότι η οργάνωση  και η  διεξαγωγή των αρχαιρεσιών  ήταν αποκλειστική 
ευθύνη του Υπουργού Παιδείας, του Γεν. Γραµµατέα και της ∆ιοίκησης. Η προσπάθεια του 
Υπουργού να ανατρέψει τα εκλογικά αποτελέσµατα µε αυθαίρετες και εξωθεσµικές µεθοδεύσεις  θα 
βρει αντιµέτωπη την Οµοσπονδία  µας. 

 Το µόνο νόµιµο αποτέλεσµα για τον κλάδο µας είναι αυτό που έδωσαν οι εφορευτικές 
επιτροπές. Κάθε άλλη διαδικασία µπορεί ενδεχοµένως να καταλογίσει ευθύνες  ( αν υπάρχουν), 
αλλά δεν έχει καµία σχέση µε τα εκλογικά αποτελέσµατα, τα οποία πρέπει να κυρώσει τώρα ο κ. 
Ευθυµίου,  πράγµα που έπρεπε άλλωστε να είχε πράξει εδώ και 3  µήνες. 
            Οποιοσδήποτε αµφισβητεί το εκλογικό αποτέλεσµα έχει τη δυνατότητα, σύµφωνα µε το 
νόµο και το Π.∆. 1/2003, να προσφύγει σε νόµιµες δικαστικές διαδικασίες και να προσβάλει την 
πράξη κύρωσης του Υπουργού.        
            Σηµειώνουµε, επίσης, ότι οι  αιρετοί εκλέγονται από το σώµα των καθηγητών και δεν 
ορίζονται από την διοίκηση. 
            Η Οµοσπονδία θα προχωρήσει σε όλα τα απαραίτητα µέτρα, για να αποτρέψει τις όποιες 
σχεδιαζόµενες µεθοδεύσεις « πραξικοπηµατικού» χαρακτήρα. 
            Παρά το γεγονός  ότι η συγκρότηση του ΚΥΣ∆Ε είχε επείγοντα  χαρακτήρα,ο Υπουργός 
Παιδείας αρνιόταν επίµονα επί δύο µήνες να δεχθεί την ΟΛΜΕ και να συζητήσει το θέµα, µέχρι 
πρόσφατα. Μόλις την  Παρασκευή, 16-5-03 δεσµεύτηκε  στην αντιπροσωπεία του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ , 
η οποία τον επισκέφθηκε, ότι την ∆ευτέρα 19-5-03 θα έδινε την οριστική του απάντηση στο θέµα. 
Αντ’ αυτού παρέπεµψε το θέµα για µια ακόµη φορά στο µέλλον: «Αυτή την εβδοµάδα θα τελειώσει 
το θέµα», µας διαβεβαίωσε. Η βδοµάδα βεβαίως τελείωσε, όχι όµως και το επίµαχο θέµα, για να 
φανεί η ασυνέπεια λόγων και πράξεων του κ. Υπουργού. 

 Ο εµπαιγµός της ΟΛΜΕ και του κλάδου συνεχίζεται. 
            Επίσης, την Παρασκευή, 16-5-2003, µε παρέµβαση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ, ακυρώθηκε η 
παράνοµη συνεδρίαση που επιχείρησαν να πραγµατοποιήσουν  τα τρία διορισµένα µέλη του 
ΚΥΣ∆Ε, µε την κάλυψη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΠΘ.
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            Απαιτούµε από το ΥΠΕΠΘ την κύρωση των αποτελεσµάτων και τον διορισµό των αιρετών 
του ΚΥΣ∆Ε, ώστε να λειτουργήσει αµέσως  το ΚΥΣ∆Ε, κάτι που είναι ιδιαίτερα αναγκαίο αυτή την 
περίοδο, που θα κριθούν σηµαντικά θέµατα για τους καθηγητές, όπως οι αποσπάσεις οι αµοιβαίες 
µεταθέσεις, οι εκπαιδευτικές άδειες, και οι µετατάξεις. 
                        Για άλλη µια φορά καλούµε τον κ. Υπουργό να προχωρήσει άµεσα στην 
αποκατάσταση της νοµιµότητας και τον διορισµό των εκλεγµένων αιρετών. 
             
                                     
  

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
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