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Θέμα: Παρακράτηςη αποδοχών αναπληρωτών
Η διαβεβαύωςη που δόθηκε χθεσ από την πλευρϊ του Υπουργεύου Παιδεύασ
προσ το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. ότι ο μιςθόσ των αναπληρωτών για το μήνα Ιούνιο θα
καταβληθεί ολόκληροσ χωρίσ καμία περικοπή, αποτελεύ, ςύγουρα, δικαύωςη για
την προςπϊθεια που ϋχει καταβϊλει η Δ.Ο.Ε. όλο το τελευταύο χρονικό
διϊςτημα ςε αυτό την κατεύθυνςη. Θυμύζουμε ότι το αύτημα τησ μη
παρακρϊτηςησ του μιςθού του Ιουνύου υπόρξε ϋνα από τα βαςικϊ αιτόματα τησ
κινητοπούηςησ τησ 17ησ Ιουνύου ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ.
Όμωσ, το γεγονόσ τησ επανακατϊταξησ ςε μιςθολογικϊ κλιμϊκια με βϊςη το
ν. 4354/15 και την ερμηνευτικό εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ / 6-5-2016)
αναδρομικϊ από 1/1/2016 για τουσ αναπληρωτϋσ οι οπούοι εύχαν καταταγεύ από
την υπηρεςύα ςτο βαθμό Δ0 παραμϋνει. Το ότι δεν παρακρατήθηκαν τα
χρήματα ςε αυτή τη χρονική ςτιγμή δε ςημαίνει ότι δεν πρόκειται αυτό να
ςυμβεί το αμέςωσ επόμενο χρονικό διάςτημα με άλλον τρόπο. Ήδη χθεσ, όρθε
ςτη δημοςιότητα τροπολογύα που ϋχει κατατεθεύ για ϊμεςη ψόφιςη ςύμφωνα
με την οπούα το θϋμα αυτού του εύδουσ «οφειλών» θα «ρυθμύζεται» μϋςω
ϋκδοςησ Κ.Υ.Α. του Υπουργεύου Οικονομικών και των ςυναρμόδιων
Υπουργεύων.
Τονίζουμε ότι το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. είχε ζητήςει και ζητά την άμεςη επανεξέταςη
του ζητήματοσ ςτην κατεύθυνςη του να μην υλοποιηθεί η παραπάνω
παρακράτηςη από το μιςθό των αναπληρωτών αλλά ούτε και με όποια άλλη
«ρύθμιςη» (ϊλλωςτε, όπωσ ϋχουμε παρατηρόςει, ο Ν. 4354/2015, ϊρθρο 27
προβλϋπει ςε αντύςτοιχεσ περιπτώςεισ ότι «κατατϊξεισ που ϋχουν
πραγματοποιηθεύ με διαφορετικό τρόπο θεωρούνται νόμιμεσ και αποδοχϋσ

που ϋχουν καταβληθεύ δεν αναζητούνται» και οι ύδιοι ϋχουν υπογρϊψει
ςυμβϊςεισ με την Υπηρεςύα όπου ςαφϋςτατα καθορύζεται το ύψοσ του μιςθού
τουσ κϊτι που δεν μπορεύ αυθαύρετα να μεταβϊλλεται μονομερώσ ςε
μεταγενϋςτερο χρόνο).
Ζητάμε από την πολιτική ηγεςία του Υπουργείου Παιδείασ και την κυβέρνηςη
την άμεςη τελική ρύθμιςη του θέματοσ, ςτην κατεύθυνςη του να μην
παρακρατηθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο το ποςό εξ’ αιτύασ τησ
επανακατϊταξησ ςε μιςθολογικϊ κλιμϊκια. Αυτό θα εύναι και η μόνη λύςη που
δε θα αδικεύ και «ληςτεύει» τουσ ςυναδϋλφουσ μασ. Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε.
παρακολουθεύ το ζότημα ώςτε να παρϋμβει και πϊλι εϊν χρειαςτεύ.

