Αθήνα 25/1/2012

Προς
Τους Συλλόγους
Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Θέµα: Κατάταξη αιρετών ΚΥΣΠΕ στο βαθµό Α'
Συνάδελφοι,
Με αφορµή έγγραφα Συλλόγων που αναφέρονται στην
κατάταξη των αιρετών του ΚΥΣΠΕ στο βαθµό Α', και µετά την
ενηµέρωση που έγινε χθες στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., σας
κοινοποιούµε την επιστολή που κατέθεσαν οι δύο αιρετοί και
παρακαλούµε να ενηµερωθούν όλοι οι συνάδελφοι του
Συλλόγου σας.
Από τη Δ.Ο.Ε.

Μπράτης Δηµήτρης
Παληγιάννης Βασίλης
Δ.Ο.Ε.

Αθήνα 25/1/2012
Προς το Δ.Σ. της

Αιρετοί του ΚΥΣΠΕ

Θέµα: Σχετικά µε την κατάταξή µας στο βαθµό Α'
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., στην οποία µας είχατε καλέσει
προκειµένου να σας ενηµερώσουµε για τα θέµατα της αρµοδιότητάς µας (µεταθέσεις,
αποσπάσεις, επιλογή στελεχών, κλπ.) σας ενηµερώσαµε πλήρως και για την
κατάταξή µας στο βαθµό «Α΄» από 1/11/2011 και για το γεγονός ότι αυτή δε
συνεπάγεται, επί της ουσίας, για µας καµία, επιπλέον, οικονοµική απολαβή.
Επειδή, όµως, παρά την απόφασή σας στις 11/1/2012 και παρά τη χθεσινή ενηµέρωση
κάποιοι εξακολουθούν να µιλούν για οικονοµικά «προνόµια» εξαιτίας της κατάταξής
µας αυτής, σας ενηµερώνουµε συγκεκριµένα για τα εξής:
1. Με βάση τα χρόνια υπηρεσίας µας (31 και 32 αντίστοιχα) κατατασσόµαστε
κανονικά στο βαθµό Β' (κλιµάκιο 3) µε βασικές ακκαθάριστες αποδοχές
2.023€. Όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά µας του Ιανουαρίου του 2012
(µε βάση το νέο µισθολόγιο), οι βασικές µας ακκαθάριστες αποδοχές µε το
βαθµό Α' (ίδιες µε του Αντιπροέδρου του Συµβουλίου) είναι 2.027€. Πέρα,
όµως, απ' αυτό όπως δηλώσαµε και χθες στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., σε κάθε
περίπτωση δηλώνουµε ότι, εφόσον προκύψει, κατά τη διάρκεια της θητείας
µας, οποιαδήποτε οικονοµική διαφορά, εξαιτίας της κατάταξής µας αυτής,
αυτή θα κατατεθεί στη Δ.Ο.Ε. για το απεργιακό της ταµείο.
2. Καµιά οικονοµική αποζηµίωση δεν είχαµε, ούτε έχουµε για τη συµµετοχή µας
στις συνεδριάσεις του ΚΥΣΠΕ.
3. Επισηµαίνουµε, επίσης, ότι έχουµε δεσµευθεί, ήδη, µε την πρώτη µας
επιστολή ότι θα εφαρµόσουµε στο ακέραιο τις αποφάσεις του κλάδου, σχετικά
µε την κατάταξη των αιρετών στο βαθµό Α', κατά τη διάρκεια της θητείας
τους.
4. Παρακαλούµε την επιστολή µας αυτή να τη διαβιβάσετε στους Συλλόγους
Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Οι αιρετοί του ΚΥΣΠΕ
Δηµήτρης Μπράτης
Βασίλειος Παληγιάννης
	
  

