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ΠΡΟΣ:  
- τον Υπουργό Οικονοµίας και 

Οικονοµικών 
 κ. Γ. Αλογοσκούφη 
- την Υπουργό Εθν. Παιδείας και  
 Θρησκευµάτων 

       κα Μ. Γιαννάκου 
τον Υπουργό Εσωτερικών  

       ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και  
       Αποκέντρωσης 

κ. Πρ. Παυλόπουλο 
- τον Υπουργό Απασχόλησης και 

Κοινων. Προστασίας 
κ. Π. Παναγιωτόπουλο 

- τον Υφυπουργό Οικονοµίας και  
Οικονοµικών 

 κ. Πέτρ. ∆ούκα 
- ΚΟΙΝ: Ε.Ε Α∆Ε∆Υ 

 
ΘΕΜΑ: Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις 
 

Κύριοι Υπουργοί, 
 

Για άλλη µια φορά, επανερχόµαστε στο ζήτηµα των Συλλογικών 
∆ιαπραγµατεύσεων, επειδή θεωρούµε ότι η κυβέρνηση κωλυσιεργεί και υποβαθµίζει 
ταυτόχρονα όχι µόνο την εν λόγω διαδικασία αλλά και τον ίδιο το θεσµό. Θεωρούµε, 
ακόµη, ότι η στάση σας αυτή ισοδυναµεί, αντικειµενικά, µε εµπαιγµό σε βάρος της 
ΟΛΜΕ και του συνδικαλιστικού κινήµατος των εκπαιδευτικών. 

Ενισχυτικό στοιχείο των ανωτέρω εκτιµήσεών µας αποτελούν και οι εκάστοτε 
σχετικές δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης, σύµφωνα µε τις οποίες ο θεσµός των 
Συλλογικών ∆ιαπραγµατεύσεων θα θεραπεύσει όλα τα δεινά της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και των δοκιµαζόµενων δηµοσίων υπαλλήλων.  

 
Κύριοι Υπουργοί, 

 
Σας έχουµε αποστείλει από 2/6/05 την πρόταση του ∆.Σ. της ΟΛΜΕ για τα 

θέµατα διαπραγµατεύσεων Ειδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και Ειδικής 
Συλλογικής Συµφωνίας Εργασίας. Στο εξάµηνο που έχει παρέλθει από τότε δεν 
είχαµε καµιά απάντηση από εσάς.  

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί ότι το ισχύον θεσµικό πλαίσιο σας υποχρεώνει να 
προσέλθετε στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης καταθέτοντας τις κυβερνητικές 
προτάσεις επί των θεµάτων που σας έχουµε θέσει. Οποιαδήποτε περαιτέρω 
καθυστέρηση ενισχύει την εκτίµηση ότι οι κατά το Σύνταγµα της χώρας 

http://www.olme.gr/


υποχρεούµενοι να σέβονται και να εφαρµόζουν τους νόµους είναι οι πρώτοι που τους 
καταστρατηγούν.  

Συνεπώς, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ σας ζητεί να προωθήσετε την άµεση έναρξη της 
διαδικασίας διαλόγου και διαπραγµάτευσης µε την Οµοσπονδία µας. Υπενθυµίζουµε 
ότι θεωρούµε απαραίτητη την παρουσία ως διαπραγµατευτή πολιτικού εκπροσώπου 
της Κυβέρνησης.  
 
 
 
 
 
 

 


