Εφαρµόζουν το νέο µισθολόγιο-φτωχολόγιο και στους
αναπληρωτές!
Να σηµάνει συναγερµός! Κάτω το νέο µισθολόγιοφτωχολόγιο!
Κάτω η κυβέρνηση του µαύρου µετώπου!
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι αναπληρωτές, ωροµίσθιοι,
Σαν να µην έφτανε το γεγονός ότι:
• Δεν έχετε σταθερή εργασία. Προσλαµβάνεστε όποτε να ‘ναι, γυρνάτε όλη την Ελλάδα.
• Δουλεύετε µε 9 µορφές ελαστικής εργασίας στην εκπαίδευση και έπονται κι άλλες (βλ. µέσω Μ.Κ.Ο.), ενώ
την ίδια ώρα έχουν καταργηθεί ουσιαστικά οι µόνιµοι διορισµοί.
• Δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία σας, καταταχτήκατε όλοι στο Μ.Κ. 18.
• Αµειβόσασταν ούτως ή άλλως µε ψίχουλα (από 150 € µέχρι το εξωφρενικό πόσο των… 1150 €)!
Από 1/11/2011 εφαρµόζουν το νέο µισθολόγιο και σε εσάς. Σας εισάγουν όλους στο ΣΤ’ βαθµό (1092€
µεικτά)! Δηλαδή, ο µισθός ενός αναπληρωτή πλήρους ωραρίου κατρακυλάει από 1150€ στα 853€
καθαρά!
Επιβεβαιώθηκε στο ακέραιο το ΠΑΜΕ, που µε ανακοίνωσή στις 26/10/11 έγραφε:
«Είναι φανερό, πως έχει αποφασιστεί η ένταξη και των αναπληρωτών στον εισαγωγικό µισθό του νεοδιόριστου,
…ανεξάρτητα από τα χρόνια προϋπηρεσίας! Αυτό το µέλλον ετοιµάζουν για την πλειοψηφία των εκπ/κών, όλων
των δηµοσίων υπαλλήλων. Αυτό σηµαίνει κούρεµα και ελεγχόµενη χρεοκοπία για το λαό!».
Σας καλούµε να µην αποδεχτείτε την άγρια περικοπή του µισθού σας, τις αµοιβές πείνας! Να
οργανωθείτε, να συσπειρωθείτε στις Επιτροπές Αγώνα Ωροµισθίων-Αναπληρωτών, στο ΠΑΜΕ και να
παλέψετε. Μέσα από συλλογικές αποφάσεις να µην δεχτείτε καµιά βλαπτική µεταβολή στα δικαιώµατά σας.
Καλούµε σωµατεία να αναλάβουν πρωτοβουλίες (συσκέψεις, αγωνιστικές κινητοποιήσεις).
Πρέπει να δώσουν λογαριασµό οι πλειοψηφίες των ΟΛΜΕ-ΔΟΕ που έβαλαν πλάτη στην καθιέρωση
και διεύρυνση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων στην εκπαίδευση. Οι δυνάµεις ΠΑΣΚ, ΔΑΚΕ,
ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ αποδέχτηκαν την ανάγκη ύπαρξης προϋπηρεσίας ως προϋπόθεση για το
µόνιµο διορισµό, αποδέχτηκαν το διαγωνισµό του ΑΣΕΠ, τους πίνακες του 60%-40%, λοιδορούν τη θέση του
ΠΑΜΕ για µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Στήριξαν τη λογική «πρώτα
συµβασιούχος και µετά µόνιµος».
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η καπιταλιστική κρίση βαθαίνει. Τα βάρβαρα µέτρα δεν έχουν τέλος! Το µαύρο µέτωπο της
συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑ.Ο.Σ. προχωρά σε νέα αντιλαϊκά πακέτα µέτρων. Για να εξασφαλίσουν την
κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, για να σώσουν την Ε.Ε. και το καπιταλιστικό σύστηµα,
µας εξαθλιώνουν. Κάνουν τη ζωή µας κόλαση. Χτυπούν ιδιαίτερα τους νέους εργαζόµενους, τους νέους
εκπαιδευτικούς.
Φτάνει πια. Καµία άλλη θυσία για την πλουτοκρατία. Κανείς να µην υποκύψει στους εκβιασµούς, στα
ψευτοδιλήµµατα, στην τροµοκρατία για την επερχόµενη χρεοκοπία. Οι εργαζόµενοι είναι ήδη χρεοκοπηµένοι,
έχουν υποστεί στάση πληρωµών.
Να γίνει όλη η Ελλάδα µια Χαλυβουργία!
Απαιτούµε:
 Καµιά µείωση µισθού! Να ανακληθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για την κατάταξή τους στο
Μ.Κ. 18. Να αναγνωριστεί όλη η προϋπηρεσία τους.
 Όχι στο νέο µισθολόγιο. 2000 ευρώ (µεικτά) στο νεοδιόριστο εκπαιδευτικό.
 Πλήρη µόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους! Μονιµοποίηση εδώ και τώρα όλων των συµβασιούχων
στην εκπαίδευση χωρίς όρους και προϋποθέσεις!
ΕΞΩ Η ΤΡΟΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε., ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΣΤΟ ΤΙΜΟΝΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Αθήνα, 20/1/2012

