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 « Απολογιζμόρ ζσολικήρ σπονιάρ 2015 – 2016 » 

 Η Γ.Α.Κ.Δ. Γ.Δ. Πεηξαηά ζπλερίδνληαο δπλακηθά θαη ρσξίο θνκκαηηθά θαη 

πνιηηηθά ηακπνύ, πξνρσξάεη ζηνλ θαζηεξσκέλν εηήζην απνινγηζκό: 

1) Κενά ζηα ζσολεία από ηην απσή ωρ ηο ηέλορ 

 Από ηελ αξρή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ηα θελά ζηα ζρνιεία καο ήηαλ πνιιά. 

Αξθεηά από απηά παξέκεηλαλ κέρξη θαη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

Φηάζακε ζε πιήξε ειαζηηθνπνίεζε ηνπ σξαξίνπ καο κε αξθεηνύο 

ζπλαδέιθνπο λα πεγαίλνπλ ζε ηξία ή ηέζζεξα ζρνιεία. Πνύ πήγε ε 

εμαγγειία γηα ηελ θάιπςε ησλ θελώλ κε κόληκνπο δηνξηζκνύο; 

2) Αύξηζη οπίων ηλικίαρ 

  Με ηελ Κ.Υ.Α. πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 2325/27-10-2015 άιιαμαλ ηα 

όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο. Ωο εθπαηδεπηηθνί ράζακε ηελ επλντθή 

ξύζκηζε γηα πιήξε ζύληαμε 60 ρξνλώλ κε 30 ρξόληα ππεξεζίαο. Σρεδόλ 

όινη ζα βγνύκε ζε ζύληαμε ή 62 ρξνλώλ κε 40 ρξόληα ππεξεζίαο ή 67 

ρξνλώλ. Πνύ πήγε ε εμαγγειία γηα 30 ρξόληα ππεξεζίαο ρσξίο όξην 

ειηθίαο;  

3) Μιζθολόγιο 

  Τν λέν κηζζνιόγην πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 15-12-2015 καο έδσζε κηα λέα 

κηζζνινγηθή θαηάηαμε κε κηθξόηεξεο όκσο απνδνρέο από απηέο πνπ ζα 

είρακε αλ ε θπβέξλεζε μεπάγσλε ηνπο κηζζνύο. Τν ρεηξόηεξν όκσο είλαη 
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όηη ηνπο παγώλεη μαλά γηα δύν ρξόληα, ηα νπνία ΓΔΝ ζα ππνινγηζηνύλ γηα 

ηε κεηέπεηηα κηζζνινγηθή εμέιημε. Πνύ πήγε ε εμαγγειία γηα αθώιπηε 

κηζζνινγηθή εμέιημε; 

4) Κπίζειρ Διεςθςνηών Εκπαίδεςζηρ. 

     Όηαλ ην Υπνπξγείν είδε όηη δελ ηνπ βγαίλνπλ ηα «κοςκιά» ώζηε λα 

«εκλεγούν» νη αξεζηνί σο Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο επαλέθεξε ηελ 

«αμαπηωλή» ζπλέληεπμε θαη κάιηζηα ζε πνζνζηό πςειόηεξν από ηηο 

πξνεγνύκελεο θξίζεηο. Η παξάηαμε καο δελ ζπκκεηείρε κε ππνςήθηό ηεο 

νύηε ζηελ επηινγή γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ ΠΥΣΓΔ, νύηε ζηελ επηινγή γηα 

Γ.Γ.Δ. αθνύ εθηίκεζε όηη νη ζέζεηο ήηαλ ήδε κνηξαζκέλεο. Πνύ πήγε ε 

εμαγγειία γηα ΠΥΣΓΔ κε ηξεηο αηξεηνύο;  

5) Myschool 

  «Ο κεγάινο αδειθόο» ζπλερίδεη ην έξγν ηνπ, ζε αλαβαζκηζκέλν ξόιν 

αθνύ ρξεζηκνπνηήζεθε από ηε δηνίθεζε γηα δηάζεζε ζπλαδέιθσλ πνπ 

ηνπο ππνιείπνληαλ 2 ή 3 ώξεο θαη όρη κόλν. Πνύ πήγε ε εμαγγειία γηα 

θαηάξγεζε ησλ ειαζηηθώλ ζρέζεσλ εξγαζίαο;  

6) ςνηαξιοδοηικό 

 Με ηελ ςήθηζε ηνπ 4387/16 θαζνξίζηεθε ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο 

ζύληαμεο, ε νπνία είλαη ην άζξνηζκα ηεο εζληθήο θαη ηεο αληαπνδνηηθήο.  

Η εζληθή ππνινγίδεηαη ζηα 384€ γηα ηνπιάρηζηνλ 20 ρξόληα αζθάιηζεο. Τν 

πνζό κεηώλεηαη 2% γηα θάζε ρξόλν πνπ ππνιείπεηαη ησλ 20 (376,32€ γηα 

19 ρξόληα θαη κέρξη 347 γηα ηα 15 ρξόληα). Η αληαπνδνηηθή εμάγεηαη βάζεη 

ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο θαη ηνπ κέζνπ όξνπ ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ,   

ν νπνίνο πξνθύπηεη σο ην πειίθν ηνπ ζπλόινπ ησλ κεληαίσλ απνδνρώλ 



δηα ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ αζθάιηζεο. Πνύ πήγε ε εμαγγειία γηα θάιπςε 

ησλ απσιεηώλ ησλ ζπληάμεσλ; 

7) Καηάπγηζη ηος επγαζηηπιακού ηπίωπος 

 Τν ππνπξγείν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ηθαλνπνηήζεη ζην αθέξαην ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ΟΟΣΑ θαηάξγεζε ην ηξίσξν πνπ είραλ νη ππεύζπλνη 

εξγαζηεξίσλ ζηα ζρνιεία, κε απνηέιεζκα αξθεηνί ζπλάδειθνη ΠΔ04 θαη 

ΠΔ19-20 λα βξεζνύλ κε πιεόλαζκα σξώλ πνπ ζεκαίλεη κεηαθίλεζή ηνπο  

ζε άιιν ζρνιείν. 

8)  Αλλαγέρ ζηο Γςμνάζιο 

 Γηα άιιε κηα θνξά ην ππνπξγείν πξνρώξεζε ζε αιιαγέο κε θαζαξά 

«λογιζηικά» θξηηήξηα θαη ρσξίο λα ξσηήζεη ηε γλώκε ηεο ΟΛΜΔ. Έθνςε ηε 

βησκαηηθή δξάζε ζε όιεο ηηο ηάμεηο, ηελ Οηθηαθή Οηθνλνκία ζηε Β΄, 1 ώξα 

από ηε Βηνινγία θαη 1 ώξα από ηε Γεσγξαθία ζηελ Α΄, 1 ώξα από ηα 

Αξραία ζηε Β΄ θαη ηε Γ΄, απιά θαη κόλν γηα λα εμνηθνλνκήζεη θαζεγεηέο 

θαη λα κελ πξνρσξήζεη ζε πξνζιήςεηο αλαπιεξσηώλ. 

Κ α λ ό    κ α λ ο κ α ί ρ ι ! 

Υ.Γ.1) Στη μιςθοδοςία Ιουνίου ζγιναν οι πρώτεσ μειώςεισ ςτουσ μιςθοφσ μασ 
λόγω αφξηςησ των ειςφορών ςτο ΤΕΑΔΥ και ζπονται μεγαλφτερεσ  λόγω 
μείωςησ του αφορολόγητου άρα θα ζχουμε περιςςότερο φόρο. 

Υ.Γ.2) Τα υπογραμμιςμζνα του παραπάνω απολογιςμοφ αναγράφονται ωσ 
υποςχζςεισ των ΣΥΝΕΚ ςτην ανακοίνωςη τουσ το Γενάρη του 2015. 
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