
 

 

ΘΕΜΑ: Αναδρομική «αρπαγή» της μισθοδοσίας των αναπληρωτών 

εκπαιδευτικών 

 

Κύριε υπουργέ 

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για την 

παρακράτηση της μισθοδοσίας των αναπληρωτών συναδέλφων μας στην 

οποία καλούνται να προχωρήσουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έπειτα από τις 

σχετικές οδηγίες που έλαβαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 

Παιδείας. 

 Η επανακατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια με βάση το ν. 4354/15 και 

την ερμηνευτική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ / 6-5-2016) αναδρομικά 

από 1/1/2016 για τους αναπληρωτές οι οποίοι είχαν καταταγεί από την υπηρεσία 

στο βαθμό Δ0 θα οδηγήσει σε απώλεια, επί της ουσίας, του τελευταίου τους 

μισθού για το σχ. έτος 2015-2016. 

 Βρισκόμαστε στο τέλος μιας σχολικής χρονιάς που χαρακτηρίστηκε από 

τεράστια προβλήματα και αποτελεί προπομπό, έπειτα από τις ολέθριες 

ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, εργασιακής ανασφάλειας και αγωνίας για 

χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που βρίσκονται αντιμέτωποι με το 

φάσμα της «μη επαναπρόσληψής – απόλυσής τους». Ως χαριστική βολή  

έρχεται, τώρα, η απώλεια του τελευταίου μισθού τους, γεγονός που θα 

επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την οικονομική τους κατάσταση ενώ για 

αρκετούς θα σημαίνει ακόμη και αδυναμία  επιστροφής στις οικογένειές τους. 

 Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. ζητά την άμεση επανεξέταση του ζητήματος στην 

κατεύθυνση του να μην υλοποιηθεί η παραπάνω παρακράτηση από το μισθό 

των αναπληρωτών (άλλωστε ο Ν. 4354/2015, άρθρο 27 προβλέπει σε 

Αρ. Πρωτ. 664 Αθήνα 10/6/2016 

Προς  

1. Τον Υπουργό Παιδείας 

κ. Νίκο Φίλη  

2. Τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.  

3. Μ.Μ.Ε.  



αντίστοιχες περιπτώσεις ότι «κατατάξεις που έχουν πραγματοποιηθεί με 

διαφορετικό τρόπο θεωρούνται νόμιμες και αποδοχές που έχουν καταβληθεί 

δεν αναζητούνται» και οι ίδιοι έχουν υπογράψει συμβάσεις με την Υπηρεσία 

όπου σαφέστατα καθορίζεται το ύψος του μισθού τους κάτι που δεν μπορεί 

αυθαίρετα να μεταβάλλεται μονομερώς σε μεταγενέστερο χρόνο). 

 Εντάσσουμε το παραπάνω αίτημα στα κεντρικά αιτήματα με τα οποία 

καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την 

Παρασκευή 17 Ιουνίου και ώρα 12:00 στο Υπουργείο Παιδείας. 

Ο κλάδος των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παλεύει 

για: 

• Την άμεση πραγματοποίηση όλων των μόνιμων διορισμών που έχει 

 ανάγκη η εκπαίδευση και υποσχόταν ο Υπουργός μέχρι πριν λίγο 

 χρονικό διάστημα.  

• Μόνιμο διορισμό όλων των αναπληρωτών γενικής και ειδικής αγωγής 

 τώρα. 

• Καμία απόλυση αναπληρωτή, κανείς εκπαιδευτικός στην ανεργία. 

• Καμία παρακράτηση μισθού για τους αναπληρωτές. 

• Την απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης για το φερόμενο ως «Ενιαίο 

 Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου». 

• Την απόσυρση της διάταξης που ψηφίστηκε για τα νηπιαγωγεία. 

• Την απόδοση των οργανικών θέσεων στους εκπαιδευτικούς 

 ειδικοτήτων. 

 

Καλούμε τους εκπαιδευτικούς σε μαζική συμμετοχή στο  συλλαλητήριο  

που διοργανώνουμε την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016  

και ώρα 12:00 στο Υπουργείο Παιδείας 

 

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ξεσηκωνόμαστε και  

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΩΡΕΑΝ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

 


