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ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ∆.Υ. - Η 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

∆ΟΕ-ΟΛΜΕ ΣΤΙΣ 22-23 ΦΛΕΒΑΡΗ 2011 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 

 

            Η ΠΑΣΚ εκπαιδευτικών Π.Ε., από τον περασµένο Σεπτέµβρη, έθεσε στο 

∆.Σ. της ∆ΟΕ, ως ζήτηµα άµεσης προτεραιότητας για τις διεκδικήσεις της φετινής 

χρονιάς, το θέµα του νέου µισθολογίου των ∆.Υ.  επισηµαίνοντας τα εξής: «Η 

διαπραγµάτευση δεν µπορεί να αφεθεί µόνο στην Α∆Ε∆Υ, η οποία επί 20 

χρόνια τώρα διαπραγµατεύεται τα µισθολόγια, µε τα γνωστά για µας 

αποτελέσµατα... Οι εκπαιδευτικές οµοσπονδίες, που εκπροσωπούν 200.000 

εκπαιδευτικούς, οφείλουν να µπουν ΤΩΡΑ µπροστά και να θέσουν ως 

πρώτη προτεραιότητα τις αυξήσεις στις αποδοχές µας, µέσα από ένα δίκαιο 

ενιαίο µισθολόγιο, µε 1.400€ καθαρά στο νεοδιόριστο...» 

            Στην Ολοµέλεια των Προέδρων που έγινε στις 11/10/2010 είχαµε 

καταθέσει πρόταση για 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση µε  µοναδικό θέµα το 

Νέο µισθολόγιο.  ∆υστυχώς η πρότασή µας αυτή δεν υπερψηφίστηκε, τότε. 

Το πόσο δίκιο είχαµε φαίνεται από το γεγονός ότι η κυβέρνηση, δια του 

Υπουργού εσωτερικών, ανακοίνωσε την περασµένη βδοµάδα, στην Α∆Ε∆Υ την 

ψήφιση νέου µισθολογίου ∆.Υ. µέχρι τέλος Ιουνίου του 2011. 

            Το νέο µισθολόγιο αποτελεί για µας ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ. Όχι µόνο δε θα 

επιτρέψουµε καµιά περικοπή στις αποδοχές µας, όχι µόνο θα διεκδικήσουµε την 

επιστροφή του 13ου και του 14ου µισθού και των περικοπών που έγιναν στους 

µισθούς µας, αλλά θα ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ πραγµατικές αυξήσεις στις αποδοχές µας, 

µέσα από ένα πραγµατικά ∆ΙΚΑΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ µε εισαγωγικό µισθό 

1.400€ καθαρά στο νεοδιόριστο. Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί να 



συνεχιστεί το απαράδεκτο καθεστώς υπάλληλοι µε τα ίδια προσόντα να 

έχουν διαφορετικές αποδοχές, µέχρι και 2.000€ το µήνα, ανάλογα µε το 

Υπουργείο που υπηρετούν. Οι κλάδοι των εκπαιδευτικών (Π.Ε. και ∆.Ε.), που 

βρίσκονται στην 21η θέση της ∆.Υ. µισθολογικής κλίµακας (από τις 23) πρέπει να 

δώσουν όλες τους τις ∆ΥΝΑΜΕΙΣ για την  αποκατάσταση της δικαιοσύνης στο 

∆ηµόσιο Τοµέα. 

Σ' αυτό το πλαίσιο, η κοινή απεργιακή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών 

Οµοσπονδιών ∆ΟΕ-ΟΛΜΕ στις 22 και 23 του Φλεβάρη 2011, που έχει ως 

πρωταρχικό αίτηµα το νέο µισθολόγιο, έρχεται ως συνέχεια των µεγάλων 

κινητοποιήσεων του 2006, που διεκδικούσαµε µισθούς ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ. 

Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει το µήνυµα ότι οι 200.000 εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι αποφασισµένοι να 

αγωνισθούν µέχρι τέλους, διεκδικώντας πραγµατικές αυξήσεις στους µισθούς, 

µέσα από ένα δίκαιο ενιαίο µισθολόγιο. 
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∆ΟΕ-ΟΛΜΕ ΣΤΙΣ 22 & 23 ΦΛΕΒΑΡΗ 

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

Από την ΠΑΣΚ   

 


