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Μειώσεις έως 30% στα ρετιρέ του Δημοσίου
Μειώσεις των αποδοχών στα «ρετιρέ» των αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων που θα φθάσουν
ακόμη και το 30%... προοιωνίζεται η εφαρμογή του νέου ενιαίου μισθολογίου για το σύνολο των
εργαζομένων στον δημόσιο τομέα. Οι μειώσεις, κατά πληροφορίες, θα προκύψουν από την
κατάργηση και ενσωμάτωση στον βασικό μισθό πλειάδας υψηλών επιδομάτων, που σήμερα
λαμβάνουν περίπου 30.000 «προνομιούχοι» του Δημοσίου

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011

ΔΗΜΟΣΙΟ: Από τον Ιούνιο ξεκινά το νέο μισθολόγιο
Μαχαίρι στα επιδόματα όλων, 30% οι υψηλόμισθμοι
Άμεση εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου, μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2011, που θα φέρει
μείωση έως και 30% σε περίπου 30.000 υπαλλήλους που αποτελούν τα υψηλότερα μισθολογικά
κλιμάκια του Δημοσίου. Στα προς κατάργηση επιδόματα συμπεριλαμβάνονται τα ΔΙΒΕΕΤ & τα ΔΕΤΕ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011
‘’Είμαστε σε κατάσταση που πρέπει να βάλουμε όλοι πλάτη’’
‘’Ευτυχώς που είναι ένας άνθρωπος ακάματος εδώ και 1,5 χρόνο στο ΥΠΟΙΚ, ο υπουργός μας και
περπατάνε ορισμένα πράγματα με ιλιγγιώδεις ρυθμούς…’’

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΟΕ ΔΟY ΣΤΟ MEGA στις 19.1.2011
‘’Το γενικό συμπέρασμα από τις απαντήσεις του υπουργού είναι καταρχήν θετικό για τα
συμφέροντα του κλάδου. Διαψεύδονται και Διασκεδάζονται οι φόβοι και οι ανησυχίες των
εφοριακών που δημιουργήθηκαν μετά τα τελευταία δημοσιεύματα….και…με το νέο μισθολόγιο το
2011 δεν θα υπάρξει μισθολογική ισοπέδωση’’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ ΔΟY στις 10.6.2010
Ο υπουργός είπε ότι: ‘’Δεν θα καταργηθούν τα επιδόματα (ΔΙΒΕΕΤ) σε κλάδους παραγωγικούς όπως
π.χ. ο εφοριακός κλάδος…..’’

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕ ΔΟY στις 17.6.2010
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Δεν ξέρουμε ποιος λέει πιο πολλά ψέματα…ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ή ο ‘’ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ’’…
Kαι ο πλέον αφελής αντιλαμβάνεται ότι η ηγεσία της ΠΑΣΚΕ προσπαθεί να παραπλανήσει και να
σπείρει εφησυχασμό στους συναδέλφους και στην ουσία ‘’βάζει πλάτη’’ στην υλοποίηση των
κυβερνητικών επιλογών. Το συμβόλαιο ξεπουλήματος του κλάδου έχει υπογραφεί εδώ και καιρό…
Δεν μας προκαλεί καμία εντύπωση το γεγονός. Τους έχουμε καταλάβει και όλοι γνωρίζουμε το
ρόλο τους. ‘’Εντύπωση’’ όμως προκαλεί η στάση της ηγεσίας της ΔΑΚΕ, η οποία δεν εκφράζει καμία
διαφωνία και …περιμένει!
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