
 

 

ΘΕΜΑ: Αναδρομικό «αρπαγό» τησ μιςθοδοςύασ των αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών 

 

Κύριε υπουργϋ 

Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. εκφρϊζει την ϋντονη διαμαρτυρύα του για την 

παρακρϊτηςη τησ μιςθοδοςύασ των αναπληρωτών ςυναδϋλφων μασ ςτην 

οπούα καλούνται να προχωρόςουν οι Διευθύνςεισ Εκπαύδευςησ ϋπειτα από τισ 

ςχετικϋσ οδηγύεσ που ϋλαβαν από τισ αρμόδιεσ υπηρεςύεσ του Υπουργεύου 

Παιδεύασ. 

 Η επανακατϊταξη 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 θα οδηγόςει ςε απώλεια, επύ τησ ουςύασ, του τελευταύου τουσ 

μιςθού για το ςχ. ϋτοσ 2015-2016. 

 Βριςκόμαςτε ςτο τϋλοσ μιασ ςχολικόσ χρονιϊσ που χαρακτηρύςτηκε από 

τερϊςτια προβλόματα και αποτελεύ προπομπό, ϋπειτα από τισ ολϋθριεσ 

ρυθμύςεισ του Υπουργεύου Παιδεύασ, εργαςιακόσ αναςφϊλειασ και αγωνύασ για 

χιλιϊδεσ αναπληρωτϋσ εκπαιδευτικούσ που βρύςκονται αντιμϋτωποι με το 

φϊςμα τησ «μη επαναπρόςληψόσ – απόλυςόσ τουσ». Ωσ χαριςτικό βολό  

ϋρχεται, τώρα, η απώλεια του τελευταύου μιςθού τουσ, γεγονόσ που θα 

επιδεινώςει ακόμη περιςςότερο την οικονομικό τουσ κατϊςταςη ενώ για 

αρκετούσ θα ςημαύνει ακόμη και αδυναμύα  επιςτροφόσ ςτισ οικογϋνειϋσ τουσ. 

 Σο Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. ζητϊ την ϊμεςη επανεξϋταςη του ζητόματοσ ςτην 

κατεύθυνςη του να μην υλοποιηθεύ η παραπϊνω παρακρϊτηςη από το μιςθό 

των αναπληρωτών (ϊλλωςτε ο Ν. 4354/2015, ϊρθρο 27 προβλϋπει ςε 
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Προσ  

1. Τον Υπουργό Παιδεύασ 

κ. Νύκο Φύλη  

2. Τουσ Συλλόγουσ Εκπαιδευτικών Π.Ε.  

3. Μ.Μ.Ε.  



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). 

 Εντϊςςουμε το παραπϊνω αύτημα ςτα κεντρικϊ αιτόματα με τα οπούα 

καλούμε όλουσ τουσ εκπαιδευτικούσ ςε πανεκπαιδευτικό ςυλλαλητόριο την 

Παραςκευό 17 Ιουνύου και ώρα 12:00 ςτο Υπουργεύο Παιδεύασ. 

Ο κλϊδοσ των εκπαιδευτικών τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ παλεύει 

για: 

• Την ϊμεςη πραγματοπούηςη όλων των μόνιμων διοριςμών που ϋχει 

 ανϊγκη η εκπαύδευςη και υποςχόταν ο Υπουργόσ μϋχρι πριν λύγο 

 χρονικό διϊςτημα.  

• Μόνιμο διοριςμό όλων των αναπληρωτών γενικόσ και ειδικόσ αγωγόσ 

 τώρα. 

• Καμύα απόλυςη αναπληρωτό, κανεύσ εκπαιδευτικόσ ςτην ανεργύα. 

 Καμύα παρακρϊτηςη μιςθού για τουσ αναπληρωτϋσ. 

• Την απόςυρςη τησ Υπουργικόσ Απόφαςησ για το φερόμενο ωσ «Ενιαύο 

 Τύπο Ολοόμερου Δημοτικού Σχολεύου». 

• Την απόςυρςη τησ διϊταξησ που ψηφύςτηκε για τα νηπιαγωγεύα. 

• Την απόδοςη των οργανικών θϋςεων ςτουσ εκπαιδευτικούσ 

 ειδικοτότων. 

 

Καλούμε τουσ εκπαιδευτικούσ ςε μαζικό ςυμμετοχό ςτο  ςυλλαλητόριο  

που διοργανώνουμε την Παραςκευό 17 Ιουνύου 2016  

και ώρα 12:00 ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ 

 

Οι εκπαιδευτικού τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ξεςηκωνόμαςτε και  

ΤΠΕΡΑΠΙΖΟΜΑΣΕ ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΧΟΛΕΙΟ 

 

 


