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Προς τα μέλη μας

ΘΕΜΑ: Για τη μισθοδοσία μας
Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι στη μισθοδοσία του Οκτωβρίου 2011 έχουν γίνει οι παρακάτω
κρατήσεις:
1)Παρακράτηση 2% αναδρομικά από 1/1/2011 έως 30/9/2011, επί του συνόλου των
τακτικών αποδοχών και πάσης φύσεως επιδομάτων για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
2)Παρακράτηση 1% αναδρομικά από 1/1/2011 έως 30/9/2011, επί του συνόλου των
τακτικών αποδοχών και πάσης φύσεως επιδομάτων υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ
3)Αναδρομική περικοπή 50% του κινήτρου απόδοσης από 1/7/2011 έως 30/9/2011.
Τα ανωτέρω συνολικά ποσά παρακράτησης (περιπτώσεις 1, 2, 3) έχουν κατανεμηθεί σε τρεις (3)
ισόποσες μηνιαίες δόσεις και θα παρακρατούνται από τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και
Δεκέμβριο 2011 μοιρασμένα ισόποσα και στα δύο 15νθήμερα.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων:
α) να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους ενυπόγραφα για το παρόν
β) να εκτυπώσουν όλα τα ατομικά εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας του μηνός
Οκτωβρίου 2011 που θα έρθουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου τους (αφορούν
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη σχολική τους μονάδα και όσους ανήκουν οργανικά σ’ αυτή
αλλά είναι αποσπασμένοι σε άλλα Π.Υ.Σ.Π.Ε., ή σε φορείς ή σε εκπαιδευτική ή αναρρωτική άδεια)
και να τα επιδώσουν στους ενδιαφερόμενους
γ) να παρακρατήσουν σε ειδικό φάκελο τα ατομικά εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας
όσων εκπαιδευτικών είναι αποσπασμένοι ή βρίσκονται σε άδεια, ώστε να τους τα επιδώσουν ή να
τα αποστείλουν στους ενδιαφερόμενους όταν τους ζητηθούν.
Ας δούμε παράδειγμα εκπαιδευτικού με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 2.000 ευρώ, που αποτελεί το
μ.ο. των συναδέλφων.
1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας σε ποσοστό 2% επί του
συνόλου των τακτικών αποδοχών και μάλιστα αναδρομικά από 1-1-2011. (Υπ. Απόφ.
2/57654/0022 Υπ. Οικον & Εργασίας ΦΕΚ 1853/22-8-2011).
2% Χ 2.000 = 40€/μήνα
40€ Χ 9 μήνες = 360€ αναδρομική παρακράτηση
2. Θεσμοθετείται νέα κράτηση υπέρ του Τ.Π.Δ.Υ. 1% από 1-7-2011 επί του συνόλου των
αποδοχών πέραν της υπάρχουσας. (εγκ. Φ.80.000/17818/514/25-7-2011 Υπ. Εργασίας και Κοιν
Ασφ)
1% Χ 2.000 = 20€/μήνα
20€ Χ 3 μήνες = 60€ αναδρομική παρακράτηση

3. Μείωση του Κινήτρου Απόδοσης κατά 50% από 1-7-2011. (από 100 € γίνεται 50€)
50€ Χ 3 μήνες = 150€ αναδρομική παρακράτηση

4. Νέα φορολογική κλίμακα με μείωση του αφορολόγητου από 12.000 στις 8.000 από 1/7/2011
Περίπου 30€/μήνα
30€ Χ 3 μήνες = 90 € αναδρομική παρακράτηση
Οι αναδρομικές αυτές παρακρατήσεις θα γίνουν στους επόμενους 3 μήνες, Οκτώβριο, Νοέμβριο,
Δεκέμβριο και θα μοιραστούν ισόποσα. Αρα:
360 + 60 + 150 + 90 = 660 € συνολική αναδρομική παρακράτηση
660 : 3 = 220€ αναδρομική παρακράτηση για καθέναν από τους 3 επόμενους μήνες.
Έχουμε όμως και την παρακράτηση του κάθε μήνα από εδώ και στο εξής, δηλαδή:
40 + 20 + 50 + 30 = 140€/μήνα παρακράτηση.
Προσθέτοντας έχουμε:
220 + 140 = 360€ παρακράτηση στις μεικτές αποδοχές για τους επόμενους 3 μήνες. Μετά το
Γενάρη η μείωση θα παγιωθεί στα 140€/μήνα.
Σε όλα αυτά, βέβαια, δεν υπολογίζονται η νέα μείωση του αφορολόγητου από τις 8.000 € στις
5.000 €, καθώς και αυτό που έντονα ακούγεται, για οριζόντιες περικοπές της τάξης του 20% στους
μισθούς μας.
Και βέβαια δεν υπολογίζεται ούτε η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που πρόσφατα μας ήρθε από την
εφορία, ούτε το τέλος για τα ακίνητα που θα μας έρθει οσονούπω με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ!
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