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ΘΕΜΑ : «Παρακράτηση συνδρομής»

Σύσκεψη με θέμα τη διαδικασία παρακράτησης της συνδικαλιστικής
συνδρομής των εκπαιδευτικών προς τη ΔΟΕ και τους Συλλόγους Εκπ/κων
Α/θμιας, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 8 Μαΐου 2012, στα γραφεία της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας προς εφαρμογή των οδηγιών του
1041/26-4-2012 εγγράφου της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.
Στη σύσκεψη εκτός από το Διευθυντή Π.Ε. Βοιωτίας συμμετείχε ως
εκπρόσωπος των Συλλόγων ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λιβαδειάς κ. Άγγελος Μάρκου και ο υπεύθυνος
λειτουργίας του συστήματος μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Π.Ε Βοιωτίας κ.
Άγγελος Κιούσης. Σχετικά με το θέμα
της σύσκεψης αποφασίστηκε
ομόφωνα :
Στη μισθοδοσία Ιουνίου 2012 των μόνιμων εκπ/κων να παρακρατηθεί
η β΄ δόση (18 ευρώ) της ετήσιας συνδρομής προς τους Συλλόγους εκπ/κων
λόγω της λήξης του συνδικαλιστικού έτους στις 30-6-2012.
Από την 1-7-2012 ο τρόπος παρακράτησης της συνδρομής προς τη
ΔΟΕ θα γίνεται σε μηνιαία βάση (2,40 ευρώ) μέσω της Ενιαίας Αρχής
Πληρωμών. Με αντίστοιχο τρόπο θα γίνεται και η παρακράτηση του ποσού
που αντιστοιχεί στα πρωτοβάθμια σωματεία.
Στους αναπληρωτές εκπ/κους η παρακράτηση θα γίνεται εφάπαξ και
θα αφορά μόνο τους μήνες που εργάζονται. Συγκεκριμένα για φέτος θα
επιχειρήσουμε να κάνουμε την παρακράτηση στην μισθοδοσία του Μαΐου.
Ειδικά για τους εκπ/κους μειωμένου ωραρίου η παρακράτηση θα είναι 1 ευρώ
ανά μήνα.
Στους αποσπασμένους εκπ/κους θα παρακρατείται από τη Δ/νση που
μισθοδοτούνται το ποσό που αναλογεί στη συνδρομή προς τη ΔΟΕ (2,40
ευρώ), ενώ το ποσό που αναλογεί στους Συλλόγους εκπ/κων θα
παρακρατείται από τους κατά τόπους Συλλόγους.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι εκπ/κοι που δεν επιθυμούν να είναι μέλη
των συνδικαλιστικών οργανώσεων, μπορούν να καταθέσουν υπεύθυνη
δήλωση στην Διεύθυνση Π.Ε. (υπ όψη του εκκαθαριστή αποδοχών της)
που μισθοδοτούνται έτσι ώστε να μην πραγματοποιείται η παρακράτηση
συνδρομής. Αντίστοιχη δήλωση πρέπει να υποβάλλεται και στο Σύλλογο
Εκπαιδευτικών.
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