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Θζμα–Αίτθμα: Υπολογιςμόσ των μιςκολογικών αποδοχών των μελών Ε.Τ.Ε.Π. του ΟΠΑ
ςφμφωνα με τθν από 29-07-2106 διευκρινιςτικι εγκφκλιο του Υπουργείου
Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων.
Αξιότιμοι κφριοι,
Επικοινωνοφμε μαηί ςασ για να ηθτιςουμε τθν μζριμνά ςασ, ώςτε να εφαρμοςτοφν οι
διατάξεισ που μασ εντάςςουν ςωςτά ςτο νζο μιςκολόγιο ςφμφωνα και με τθν από 29-072016 εγκφκλιο "Οδθγίεσ ςχετικά με τθν υλοποίθςθ και τθν εφαρμογι των περιεχόμενων ςτο
άρκρο 27 και ςτο άρκρο 64 του νόμου 4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 83) «Ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και
άλλεσ διατάξεισ» που αφοροφν ςτισ κατθγορίεσ προςωπικοφ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π."
(http://syllogosetep.aueb.gr/Eggrafa/odigies_4386.pdf) και ςυγκεκριμζνα να εφαρμοςτεί θ
παράγραφοσ ςτθν ςελίδα 7 "Με τθν διάταξθ τθσ περ. δ τθσ ίδιασ παραγράφου ..... "
Η παράγραφοσ, ακόμα και αν κάποιοσ δεχκεί ότι χριηει αποςαφινιςθσ για το εάν όντωσ
πρζπει να "χορθγθκοφν" τα κλιμάκια με τθν αντίςτοιχθ αναδρομικι χρθματικι αποηθμίωςθ
για τθν περίοδο 2011-2015, είναι εντελώσ ξεκάκαρθ για το πωσ πρζπει να "υπολογιςτεί" ο
μιςκόσ μασ τον 12/2015, μιςκόσ που αποτελεί κεμελιώδεσ πρωτογενζσ δεδομζνο για τθν
ςωςτι ειςαγωγι μασ ςτο νζο μιςκολόγιο. Είναι απολφτωσ ςαφισ ότι πρζπει να υπολογιςτοφν
και τα «παγωμζνα» κλιμάκια ςτον μιςκό 12/2015.
Αυτι τθν ςτιγμι, από τα δεδομζνα που ζχουμε ςτθν διάκεςι μασ, τα μζλθ μασ φαίνεται να
είναι ενταγμζνα με λάκοσ τρόπο ςτο νζο μιςκολόγιο και αμείβονται λιγότερο από τισ νόμιμεσ
αποδοχζσ τουσ κάτι εξαιρετικά δυςμενζσ και άδικο για τα ίδια τα μζλθ μασ .
Δεδομζνου λοιπόν ότι όλοι μασ, από τον Ιανουάριο του 2016, υποκείμεκα ςε οικονομικι
ηθμία κάκε μινα που περνάει, παρακαλοφμε τθν οικονομικι υπθρεςία να εναςχολθκεί άμεςα
με το κζμα και:
1. Να υπολογίςει τον μιςκό του 12/2015 με τον τρόπο που ςαφώσ περιγράφεται ςτθν
αντίςτοιχθ παράγραφο τθσ εγκυκλίου υπολογίηοντασ και τα κλιμάκια τθσ περιόδου
2011-2015 και να αποςτείλετε ςτα μζλθ μασ με προςωπικι ενθμζρωςθ τον νζο μιςκό

που προκφπτει από τθν ζνταξι τουσ ςτο νζο μιςκολόγιο ςφμφωνα με τθν παραπάνω
εγκφκλιο.
2. Να κοινοποιιςει τισ παραπάνω πλθροφορίεσ ςτισ Πρυτανικζσ αρχζσ ώςτε να
αποκτιςουν ςαφι εικόνα.
3. Να μασ ενθμερώςει για τουσ λόγουσ που δεν ζχει προχωριςει ςτθν εφαρμογι τθσ
εγκυκλίου, επιςθμαίνοντασ τισ διαφωνίεσ – απορίεσ τθσ ςτθν ερμθνεία τθσ εγκυκλίου.
Εφόςον εξακολουκεί να είναι αρνθτικι θ ειςιγθςθ τθσ οικονομικισ υπθρεςίασ,
παρακαλοφμε άμεςα να διαβιβάςει το κζμα ςτισ πρυτανικζσ αρχζσ δθλώνοντασ τθν
αδυναμία τουσ να εφαρμόςουν τον νόμο.
τθν περίπτωςθ που τελικά δεν διευκετθκεί το κζμα παρακαλοφμε κερμά τισ πρυτανικζσ
αρχζσ να δεχκοφν να ςυναντθκοφν με τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του υλλόγου
μασ.
Με εκτίμθςθ,
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
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