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Αθήνα, 28/11/06

ANAKOIΝΩΣΗ

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους καθηγητές όλων των σχολείων ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης να συµµετάσχουν στην Πανελλαδική στάση εργασίας την Τετάρτη,
29/11/06, από τις 11 π.µ. µέχρι τη λήξη του πρωινού κύκλου λειτουργίας των σχολείων.
Καλεί, επίσης, τους συναδέλφους των σχολείων του Λεκανοπεδίου στη συγκέντρωση
που διοργανώνει η Α∆Ε∆Υ την Τετάρτη 29/11/06 στις 11.ΟΟ π.µ. στον ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟ
ΚΟΡΑΗ και στην πορεία προς τη Βουλή και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Η Πανελλαδική στάση εργασίας πραγµατοποιείται για να εκφραστεί η ριζική µας
αντίθεση στην προωθούµενη τροποποίηση του άρθρου 103, που συζητείται αύριο Τετάρτη
29/11/04 στη Βουλή.
Η συζήτηση που πραγµατοποιείται αύριο στη Βουλή αφορά ένα πολύ σοβαρό
ζήτηµα για τις εργασιακές σχέσεις στο ∆ηµόσιο τοµέα, αφού µε το πρόσχηµα της µη
δυνατότητας κατάληψης διευθυντικών θέσεων καθώς και θέσεων στελεχών από τους ήδη
υπηρετούντες υπάλληλους µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προωθείται η
τροποποίηση του άρθρου 103 ούτως ώστε να επιτρέπεται γενικώς και χωρίς ιδιαίτερους
περιορισµούς (µετά από ψήφιση σχετικού νόµου) η κάλυψη οργανικών θέσεων µε
υπαλλήλους µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου, ρύθµιση που αν υλοποιηθεί θα έχει αρνητικές
συνέπειες και για τους εργαζόµενους και για τη λειτουργία του ∆ηµόσιου Τοµέα.
Με την προωθούµενη τροποποίηση:
¾ Ανατρέπονται πλήρως οι εργασιακές σχέσεις στο ∆ηµόσιο µε τελικό στόχο το
συντριπτικό περιορισµό µόνιµης και σταθερής εργασίας στο στενό δηµόσιο τοµέα.
¾ ∆ιασπάται η συλλογικότητα της εργασίας, αφού στο ίδιο αντικείµενο θα εργάζονται
υπάλληλοι διαφορετικών ταχυτήτων.
¾ Ενισχύονται οι πελατειακές σχέσεις και ο κοµµατισµός στο δηµόσιο, αφού οι
υπάλληλοι και τα στελέχη του θα εξαρτώνται πλήρως από τις διαθέσεις της
εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας και τις αξιώσεις των «ηµετέρων». Γνωρίζοντας µάλιστα
τη σηµερινή κατάσταση στο ∆ηµόσιο, όπου, όταν αλλάζουν οι Κυβερνήσεις, ακόµα
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και οι υπουργοί, αλλάζει η ∆ιοικητική ιεραρχία, γίνεται αντιληπτό ότι θα
κυριαρχήσουν πλήρως ο κοµµατισµός, η διαπλοκή και τα διάφορα συµφέροντα.
¾ Εντείνονται οι ιδιωτικοποιήσεις και υποβαθµίζονται οι υπηρεσίες µε συνέπειες για
όλους τους Έλληνες πολίτες.
¾ Ανατρέπεται πλήρως η διοικητική ιεραρχία αφού είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα
προσλαµβάνονται ως στελέχη όσοι θα εξυπηρετούν συγκεκριµένα ιδιωτικά
συµφέροντα, για την κάλυψη θέσεων ευθύνης.
¾ Ανατρέπονται σε µεγάλο βαθµό τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά µας
δικαιώµατα, αφού οι εργαζόµενοι µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου έχουν διαφορετικό
καθεστώς και αλλάζει δραµατικά η σχέση εν ενεργεία – συνταξιούχων για τα
Ταµεία των µονίµων.
Τέλος, το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους συναδέλφους να συµµετάσχουν στη Γ.Σ.
της ΕΛΜΕ που πραγµατοποιείται το επόµενο 10ήµερο, ώστε να οργανώσουµε πιο
αποτελεσµατικά τους αγώνες µας ενάντια στην αντιδραστική αναθεώρηση του
Συντάγµατος και για τη διεκδίκηση λύσεων στα αιτήµατά µας.

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ

