
 
   

   Αζήλα 25/1/2012 

  

Πξνο  

Τνπο Σπιιόγνπο Δθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. 

Θέμα: Καηάηαξη αιπεηών ΚΥΣΠΔ ζηο βαθμό Α'  

Σςνάδελθοι,  

            Με αθνξκή έγγξαθα Σπιιόγωλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θαηάηαμε 

ηωλ αηξεηώλ ηνπ ΚΥΣΠΔ ζην βαζκό Α', θαη κεηά ηελ ελεκέξωζε πνπ 

έγηλε ρζεο ζην Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ., ζαο θνηλνπνηνύκε ηελ επηζηνιή πνπ 

θαηέζεζαλ νη δύν αηξεηνί θαη παξαθαινύκε λα ελεκεξωζνύλ όινη νη 

ζπλάδειθνη ηνπ Σπιιόγνπ ζαο.  

Από ηε Γ.Ο.Δ. 

 

Μππάηηρ Γημήηπηρ                                                                        Αθήνα 

25/1/2012 

Παληγιάννηρ Βαζίληρ                                                                   Ππορ ηο 

Γ.Σ. ηηρ Γ.Ο.Δ. 

Αιπεηοί ηος ΚΥΣΠΔ                     

  

Θέμα: Σσεηικά με ηην καηάηαξή μαρ ζηο βαθμό Α'  

Αγαπηηοί ζςνάδελθοι, 

Σηε ρζεζηλή ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ. ηεο Γ.Ο.Δ., ζηελ νπνία καο είραηε 

θαιέζεη πξνθεηκέλνπ λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα ηα ζέκαηα ηεο 

αξκνδηόηεηάο καο (κεηαζέζεηο, απνζπάζεηο, επηινγή ζηειερώλ, θιπ.) 

 ζαο ελεκεξώζακε πιήξωο θαη γηα ηελ θαηάηαμή καο ζην βαζκό «Α΄» 

από 1/11/2011 θαη γηα ην γεγνλόο όηη απηή δε ζπλεπάγεηαη, επί ηεο 

νπζίαο, γηα καο θακία, επηπιένλ, νηθνλνκηθή απνιαβή. 



Δπεηδή, όκωο, παξά ηελ απόθαζή ζαο ζηηο 11/1/2012 θαη παξά ηε 

ρζεζηλή ελεκέξωζε θάπνηνη εμαθνινπζνύλ λα κηινύλ γηα νηθνλνκηθά 

«πξνλόκηα» εμαηηίαο ηεο θαηάηαμήο καο απηήο, ζαο ελεκεξώλνπκε 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηα εμήο: 

1. Με βάζε ηα ρξόληα ππεξεζίαο καο (31 θαη 32 αληίζηνηρα) 

θαηαηαζζόκαζηε θαλνληθά ζην βαζκό Β' (θιηκάθην 3) κε βαζηθέο 

αθθαζάξηζηεο απνδνρέο 2.023€. Όπωο πξνθύπηεη από ηα 

εθθαζαξηζηηθά καο ηνπ Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2012 (κε βάζε ην λέν 

κηζζνιόγην), οι βαζικέρ μαρ ακκαθάπιζηερ αποδοσέρ με ηο 

βαθμό Α' (ίδιερ με ηος Ανηιπποέδπος ηος Σςμβοςλίος) είναι 

2.027€. Πέπα, όμυρ, απ' αςηό όπυρ δηλώζαμε και σθερ ζηο Δ.Σ. 

ηηρ Δ.Ο.Ε., ζε κάθε πεπίπηυζη δηλώνοςμε όηι, εθόζον 

πποκύτει, καηά ηη διάπκεια ηηρ θηηείαρ μαρ, οποιαδήποηε 

οικονομική διαθοπά, εξαιηίαρ ηηρ καηάηαξήρ μαρ αςηήρ, αςηή 

θα καηαηεθεί ζηη Δ.Ο.Ε. για ηο απεπγιακό ηηρ ηαμείο. 

2. Κακηά νηθνλνκηθή απνδεκίωζε δελ είρακε, νύηε έρνπκε γηα ηε 

ζπκκεηνρή καο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ ΚΥΣΠΔ. 

3. Δπηζεκαίλνπκε, επίζεο, όηη έρνπκε δεζκεπζεί, ήδε, κε ηελ πξώηε 

καο επηζηνιή όηη ζα εθαξκόζνπκε ζην αθέξαην ηηο απνθάζεηο ηνπ 

θιάδνπ, ζρεηηθά κε ηελ θαηάηαμε ηωλ αηξεηώλ ζην βαζκό Α', θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο. 

4. Παξαθαινύκε ηελ επηζηνιή καο απηή λα ηε δηαβηβάζεηε ζηνπο 

Σπιιόγνπο Δθπαηδεπηηθώλ Π.Δ.  

Οη αηξεηνί ηνπ ΚΥΣΠΔ 

Γεκήηξεο Μπξάηεο  

Βαζίιεηνο Παιεγηάλλεο 

 


