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πιιόγνπ καο  
 

Κνηλ.: ΓΟΔ 
 
 

Θέκα 1ν : Δπρέο. 
Σν Γ. ηνπ πιιόγνπ καο, εύρεηαη ζε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο εθπαηδεπηηθνύο, γνλείο θαη 

καζεηέο θαιή θαη δεκηνπξγηθή ρξνληά, κε πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή επηπρία. 
Καιωζνξίδεη ηνπο απνζπαζκέλνπο, λενδηόξηζηνπο θαη αλαπιεξσηέο ζπλαδέιθνπο καο πνπ 

ζα εξγαζηνύλ γηα πξώηε θνξά ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο καο θαη ηνπο εύρεηαη θαιή δύλακε 
θαη επηηπρία ζην έξγν ηνπο. 
πγραίξεη ηα παηδηά ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ πέηπραλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα ΑΔΗ θαη ΑΣΔΗ 

θαη ηνπο εύρεηαη θαιέο ζπνπδέο. 
Καιή ρξνληά ζε όινπο καο.  
 

Θέκα 2ν : Αλαζύλζεζε Γ. πιιόγνπ «Πεξηθιή» 
πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 
αο ελεκεξώλνπκε ζρεηηθά κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηε ζύλζεζε ηνπ Γ ηνπ ζπιιόγνπ 

καο: 
 Ο επί ηεηξαεηία πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ καο θαη θαηά ηελ θεηηλή ρξνληά Αληηπξόεδξνο 

ζπλάδειθνο Φνπξηνύλεο Βαζίιεο, κεηά από πνιύρξνλε εηιηθξηλή, θαη αληδηνηειή 
ζπκκεηνρή ζηα θνηλά παξαηηήζεθε από ηε ζέζε ηνπ ζην Γ.. γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο. 
Σε ζέζε ηνπ θαηέιαβε ν ζπλάδειθνο Θνληνδίλαο Αληώλεο. 

 Ο ζπλάδειθνο θαη κέινο ηνπ Γ Παπαζπύξνπ Λίθνο ζηηο 24/6/2010 εθιέρηεθε ζην Γ 
ηεο ΓΟΔ. Θαηόπηλ ηνύηνπ ππέβαιε ηελ παξαίηεζε ηνπ από κέινο ηνπ Γ ηνπ ζπιιόγνπ 

καο. Σε ζέζε ηνπ θαηέιαβε ε ζπλαδέιθηζζα Απγεξνπνύινπ Άλλα. 
 Κεηά ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο έγηλε αλαζπγθξόηεζε ηνπ Γ. . ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

αββάηνπ 3 επηεκβξίνπ 2011. Σν λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πιιόγνπ καο 
απνηειείηαη από: 

ΤΝΘΔΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 ΙΓΙΟΣΗΣΑ ΟΝΟΜ/ΝΤΜΟ Κηλεηό Σει. ρνι. ΠΑΡΑΣΑΞΗ 

1 ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΜΠΔΛΔΗ    

ΓΙΑΝΝΗ 
6946958204 2106813036 ΠΑΘ Π.Δ 

2 
ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ 

& ΣΑΚΗΑ 
ΚΟΝΣΟΓΙΝΑ 

ΑΝΣΩΝΗ 
6977916716 2106131132 ΠΑΘ Π.Δ 

3 
ΓΔΛΗΘΟ 

ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ 

ΚΑΠΡΙΝΗ 

ΣΔΛΙΟ 
6937525189 2106813036 ΠΑΘ Π.Δ 

4 ΚΔΙΟ 
ΓΔΩΡΓΟΠΟΤΛΟ 

ΩΣΗΡΗ 
6973256860 2103314837 ΓΑΘΔ Π.Δ 

5 ΚΔΙΟ ΜΑΡΙΝΗ ΝΙΚΟ 6977456265 2106713822 ΓΑΘΔ Π.Δ 

6 ΚΔΙΟ 
ΣΟΤΡΟΤΝΑΚΗ 

ΓΙΑΝΝΗ 
6974363747 210804329 

ΔΘΠ/ΘΖ 

ΤΠΔΗΡΩΖ 

7 ΚΔΙΟ 
ΑΤΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ 

ΑΝΝΑ 
6977185094 2106397445 

ΔΘΠ/ΘΖ 

ΤΠΔΗΡΩΖ 

http://www.syllogosperiklis.gr/
mailto:info@syllogosperiklis.gr
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Θέκα 3ν : Βηβιία. 

πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

Κέζα ζ’ έλα δνθεξό πεξηβάιινλ επηηέινπο ππάξρεη θαη έλα «επράξηζην» λέν. Σν 

Τπνπξγείν Παηδείαο αληαπνθξηλόκελν ζην πάγην αίηεκα καο γηα ηελ απαιιαγή ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο από ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο, δηαλνκήο θαη 

κεηαθνξάο ησλ βηβιίσλ, έδσζε ηειηθά ξηδηθή ιύζε ζην πξόβιεκα: Γελ έζηεηιε 

θαζόινπ βηβιία!!! Σαπηόρξνλα πινπνηείηαη θαη ε δηαθήξπμε ηνπ ππνπξγείνπ: Η 

ηζάληα κπνξεί πιένλ λα κέλεη ζην ζρνιείν, έηζη θη αιιηώο ζα είλαη άδεηα!!! 

Δίλαη ε πξώηε θνξά ζηα ρξνληθά ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αλνίγνπλ ηα ζρνιεία θαη δελ 

έρνπλ εθηππσζεί αθόκε ηα βηβιία. Ζ αληθαλόηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ λα 

πξνγξακκαηίζεη κηα ζπλήζε δηαδηθαζία πνπ επαλαιακβάλεηαη θάζε ρξνληά νδεγεί ζε 

πεξαηηέξσ ππνβάζκηζε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. 

Ζ πξνηεηλόκελε ιύζε πεξί θσηνηππηώλ είλαη αλέθηθηε δεδνκέλνπ όηη ηα νηθνλνκηθά 

ησλ ρνιηθώλ Δπηηξνπώλ είλαη ζε άζιηα θαηάζηαζε. Δθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη 

καζεηέο ζα ηξέρνπλ απεγλσζκέλα λα βξνπλ αβνήζεηνη ιύζεηο.  

Ζ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ε νπνία ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 

πξνθαιεί δηαξθώο κε ηηο δειώζεηο ηεο, πξνζπαζεί λα ππνβαζκίζεη ην πξόβιεκα, 

ζαλ λα πξόθεηηαη γηα έλα ζπλεζηζκέλν αζήκαλην γεγνλόο. 

«Σώξα είλαη ώξα επζύλεο γηα λα δώζνπκε ιύζεηο»!!!, δήισζε ε Τπνπξγόο Παηδείαο, 

ζηα Κ.Κ.Δ.  

Όρη θ. Γηακαληνπνύινπ δελ είλαη ηώξα ε ώξα ηεο επζύλεο, ή ώξα ηεο επζύλεο, ε 

δηθή ζαο ώξα επζύλεο, ήηαλ πνιινύο κήλεο πξηλ, έηζη ώζηε λα βξίζθνληαη ζήκεξα 

ηα βηβιία ζηα ζρνιεία. ήκεξα είλαη ε ώξα ηεο απόδνζεο επζπλώλ θαη ηωλ 

παξαηηήζεωλ.  
 

 

Θέκα 4ν : Μηζζνινγηθά. 

Ο θιάδνο ησλ 80.000 εθπαηδεπηηθώλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, όπσο θαη νη 

άιινη εξγαδόκελνη, βηώλεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ηηο αλάιγεηεο πνιηηηθέο ηεο 

ζθιεξήο ιηηόηεηαο θαη ηωλ άδηθωλ πεξηθνπώλ πνπ ηνλ έρνπλ θαηαηάμεη ζηηο 

ηειεπηαίεο ζέζεηο κηζζνινγηθά, από όινπο ηνπο Γεκνζίνπο Τπαιιήινπο. 

Δπηπιένλ, νη λέεο πεξηθνπέο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί, ιόγσ ηνπ κλεκνλίνπ θαη ηνπ 

κεζνπξόζεζκνπ πξνγξάκκαηνο, έρνπλ θέξεη ηνπο κηζζνύο καο θάησ από ην όξην 

ηεο αμηνπξεπνύο δηαβίσζεο.  

ύκθσλα κε ηξνπνινγία πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή από ηνπο Γ. Ρέππα θαη Δπ. 

Βεληδέιν ε θπβέξλεζε, ελ κέζσ θαινθαηξηνύ, απνθάζηζε λέεο νξηδόληηεο θαη άδηθεο 

κεηώζεηο γηα όινπο ηνπο ππαιιήινπο, ρσξίο θαλέλα θξηηήξην, πεξηθόπηνληαο θαη ην 

θίλεηξν απόδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Απνθάζηζαλ λα πεξηθόςνπλ αθόκε 50 επξώ ην κήλα , πέξα από ηηο άιιεο 

πεξηθνπέο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζήκεξα , από ηνπο «πςειόκηζζνπο» 

εθπαηδεπηηθνύο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη 

ακείβνληαη κε 1000 επξώ ην κήλα θαη αδπλαηώληαο πιένλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο ππνρξεώζεηο, νδεγνύληαη ζηελ εμαζιίσζε θαη ηε θηώρεηα. ηελ 

απόθαζε απηή κόλν νη ιέμεηο αίζρνο θαη ληξνπή ηαηξηάδνπλ.  
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Γξακαηηθέο κεηώζεηο ζα δνπλ επίζεο νη εθπαηδεπηηθνί ζηνπο κηζζνύο ηνπο από 1-9-

2011 κε ηε ζεζκνζέηεζε λέσλ θξαηήζεσλ, επηπιένλ ησλ ππαξρνπζώλ, ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 38 παξ2α θαη 2β ηνπ λ.3986/2011.  

πγθεθξηκέλα επηβάιινληαη νη παξαθάησ θξαηήζεηο: 

1. Δηδηθή εηζθνξά αιιειεγγύεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ζε πνζνζηό 2% 

επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ηαθηηθώλ απνδνρώλ θαη κάιηζηα αλαδξνκηθά από 1-1-2011. 

(Τπ. Απόθ. 2/57654/0022 Τπ. Οηθνλ & Δξγαζίαο ΦΔΘ 1853/22-8-2011). Έηζη 

πέξαλ ηεο κεληαίαο θξάηεζεο, από ηνλ επηέκβξην κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ζα 

πξνζηίζεηαη ηζόπνζα ε αλαδξνκηθή θξάηεζε ησλ κελώλ από Ηαλνπάξην κέρξη θαη 

ηνλ Αύγνπζην. 

2. Θεζκνζεηείηαη λέα θξάηεζε ππέξ ηνπ Σ.Π.Γ.Τ. 1% από 1-7-2011 επί ηνπ 

ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ πέξαλ ηεο ππάξρνπζαο. (εγθ. Φ.80.000/17818/514/25-7-

2011 Τπ. Δξγαζίαο θαη Θνηλ Αζθ) 

3. Λέα θνξνινγηθή θιίκαθα κε κείσζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ από 12.000 ζηηο 8.000 

Αλ ζε απηέο ηηο κεηώζεηο πξνζζέζνπκε ηε κείσζε ησλ απνδνρώλ ιόγσ ηεο 

αλαζηνιήο ησλ σξηκάλζεσλ (25 € πεξίπνπ ε θαζαξή δηαθνξά από Κ.Θ ζε Κ.Θ) θαη 

ηελ έθηαθηε εηζθνξά ζηα εηζνδήκαηα ηνπ 2010, 1% γηα εηζνδήκαηα κέρξη 20.000 

θαη 2% γηα εηζνδήκαηα πάλσ από 20.000 (απώιεηα από 150€ έσο 407 € γηα ηηο 

αλσηέξσ πεξηπηώζεηο), ηόηε κηιάκε γηα πξαγκαηηθή αθαίκαμε ζηνπο κηζζνύο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

Σειηθά ην Λέν ή ην «Δληαίν» κηζζνιόγην κόλν εληαίν θαη λέν δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί. Σν μήισκα ηνπ άξρηζε πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Κπζηηθέο ζπκθσλίεο 

βαπηίδνπλ πιένλ ηα επηδόκαηα πνπ θαηαβάιινληαλ έσο ζήκεξα σο «πξνζσπηθή 

δηαθνξά». Απαηηνύκε θαλεξέο ζπκθσλίεο γηα ηε δίθαηε νηθνλνκηθή αλαβάζκηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ άιισλ ρακειόκηζζσλ ηνπ Γεκνζίνπ. ε θακία πεξίπησζε 

δελ πξόθεηηαη λα δερζνύκε νύηε θαλ ζθέςε λέσλ πεξηθνπώλ γηαηί απιά δελ 

αληέρνπκε άιιν. Ο ζεκεξηλόο καο κηζζόο (1000 επξώ ν πξσηνδηόξηζηνο θαη 1450 

επξώ κεηά από 35 ρξόληα ππεξεζίαο) απέρεη πνιύ από ην λα καο θαηαηάζζεη ζηνπο 

πξνλνκηνύρνπο θαη ηα ξεηηξέ. Εεηνύκε κηζζνύο αμηνπξέπεηαο. 

Ζ ζέζε καο είλαη μεθάζαξε: 

 Ίζεο απνδνρέο γηα ππαιιήινπο κε ίδηα πξνζόληα 

 ύγθιηζε κηζζώλ ζην Γεκόζην κε αλαθαηαλνκή ησλ απνδνρώλ πξνο όθεινο ησλ 

ρακειόκηζζσλ. 

 

Καινύκε 

Σε ΓΟΔ λα αλαδείμεη ην ζέκα ηνπ Δληαίνπ Κηζζνινγίνπ σο δήηεκα πξώηεο 

γξακκήο, αθνύ ε όπνηα απόθαζε παξζεί ζα επεξεάζεη ηηο απνδνρέο καο γηα κηα 

ηνπιάρηζηνλ δεθαεηία. 

Σελ Κπβέξλεζε λα ζηαζεί επηηέινπο ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα 

αλαβαζκίζεη κηζζνινγηθά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Δίλαη θαηξόο λα γίλνπλ πξάμε νη 

δεκόζηεο δειώζεηο θαηαλόεζεο , ζπκπάζεηαο θαη αλαγλώξηζεο όισλ ησλ 

θπβεξλεηηθώλ ζηειερώλ, όηη νη εθπαηδεπηηθνί Π.Δ είλαη από ηνπο πην ρακειόκηζζνπο 

ζην Γεκόζην ζε ζρέζε κε ην έξγν πνπ πξνζθέξνπλ. Λα γλσξίδνπλ θαιά όηη όζνη 

ζπέξλνπλ αλέκνπο, ζεξίδνπλ ζύειιεο . 
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Γηα ηνλ πεξήθαλν θιάδν ησλ εθπαηδεπηηθώλ ππάξρεη έλα θαη κνλαδηθό ρξένο, απηό 

ηνπ αγώλα, θαη ζίγνπξα ζα δώζεη πάιη ηελ απάληεζε, όπσο έθαλε θαη ην 2006, γηα 

λα αλαηξαπνύλ νη βίαηεο θαη άδηθεο πεξηθνπέο ζηνπο πεληρξνύο κηζζνύο καο.  
 

 

Θέκα 5ν : Δλεκεξωηηθό γηα ηε κηζζνδνζία καο. 

πλάδειθνη, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη νη εκεξνκελίεο πιεξσκήο ηνπ δεθαπελζεκέξνπ 

καο άιιαμαλ θαη ζην εμήο ζα γίλνληαη θάζε 13 θαη 27 ηνπ κήλα. ε πεξίπησζε 

πνπ θαηά ηηο εκεξνκελίεο απηέο ππάξρεη αξγία ή αββαηνθύξηαθν ηόηε ζα 

θαηαβάιινληαη λσξίηεξα. 

Γηα ην κήλα επηέκβξην ππάξρεη κείσζε ησλ απνδνρώλ ζην δεθαπελζήκεξν καο, 

ιόγσ ηεο κείσζεο ηνπ αθνξνιόγεηνπ από ηηο 12.000 επξώ ην ρξόλν ζηηο 8.000 θαη 

κάιηζηα αλαδξνκηθά από 1/7/2011, κε απνηέιεζκα κεγαιύηεξε παξαθξάηεζε 

θόξνπ θάζε κήλα. 

 

 

 


