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ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
 
 Συνάδελφοι 

Όπως είναι ήδη γνωστό, παρατηρήθηκε χαρακτηριστική καθυστέρηση της 
υπογραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ)  του Υπουργού Οικονομικών 
και της  Υπουργού Παιδείας, προκειμένου να πληρωθούν όλοι οι συνάδελφοι, που 
απασχολούνται ή απασχολήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο στις Πανελλαδικές 
Εξετάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΚΥΑ δεν είχε κοινοποιηθεί μέχρι την 
Παρασκευή 04 Ιουνίου 2010 με αποτέλεσμα να μην έχουν  εκδοθεί τα Χρηματικά 
Εντάλματα Προπληρωμής(ΧΕΠ). Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι πέρυσι τα ΧΕΠ είχαν 
εκδοθεί την 21 Μαΐου 2009. Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ ασχολήθηκε επισταμένα με το 
συγκεκριμένο οικονομικό ζήτημα, που αφορά τους συναδέλφους. Με συνεχείς 
παρεμβάσεις προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας εκφράστηκε από 
την Ομοσπονδία  η έντονη δυσαρέσκεια της για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση 
και ζητήθηκε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να λυθούν το συντομότερο 
δυνατόν.  
Συγκεκριμένα  έγιναν οι εξής παρεμβάσεις: 
• Στις 21-05-2010 έγινε παρέμβαση στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας,  με την οποία της επισημάναμε την αδικαιολόγητη καθυστέρηση για 
υπογραφή ΚΥΑ, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να εκδοθούν ΧΕΠ για την πληρωμή 
των εμπλεκομένων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις συναδέλφων. 
•  Στις 25-05-2010 το Δ.Σ αποφάσισε να καλέσει τους βαθμολογητές να 
απέχουν από τα βαθμολογικά κέντρα την Παρασκευή 28-05-2010. Επίσης, 
αποφασίστηκε να γίνει παράσταση διαμαρτυρίας στην πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας  από αντιπροσωπεία του Δ.Σ την Τετάρτη 26-05-2010.    
•  Στη συνάντηση της 26ης Μαΐου ο Υφυπουργός κος Πανάρετος μας 
διαβεβαίωσε ότι υπέγραψε την ΚΥΑ την ίδια μέρα και την απέστειλε για υπογραφή 
στον Υπουργό Οικονομικών. Μάλιστα, γνωστοποίησε το ύψος των αμοιβών των 
συναδέλφων. Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ, δείχνοντας καλή πίστη ανέστειλε την αποχή από τα 
βαθμολογικά κέντρα, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία υπογραφής της ΚΥΑ δεν 
είχε ολοκληρωθεί.  
• Στις 27-05-2010 γνωστοποιήσαμε στους συναδέλφους την 251 Απόφαση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ελήφθη την 06-07-2009 και η οποία αναφέρει ότι 
οποιαδήποτε αμοιβή από πρόσθετη ανάθεση καθηκόντων (επιτροπές, επιτηρήσεις, 
οδοιπορικά, εκδρομές, βαθμολογήσεις, μετακινήσεις εκτός έδρας για επιτηρήσεις 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.olme.gr
mailto:olme@otenet.gr
http://www.pdffactory.com


 

 

στις Πανελλαδικές ή στα Βαθμολογικά κέντρα κ.α) πληρώνεται μόνο εάν έχει 
εγγραφεί πίστωση στο σχετικό κωδικό του αρμοδίου φορέα. Μάλιστα, 
επισημαίνεται ότι στην εντολή μετακίνησης η ύπαρξη της σχετικής πίστωσης πρέπει 
να αναφέρεται ρητά. Σε διαφορετική περίπτωση ο εκπαιδευτικός δεν 
πληρώνεται. Επιπλέον, τονίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να πληρωθεί με  χρήματα 
από πιστώσεις του επομένου έτους. Κατόπιν τούτου κάναμε παρέμβαση στην 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με υπομνήματα (27-05 και 31-05-2010) 
και απαιτήσαμε να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα.  
• Στις 04-06-2010 διαπιστώσαμε ότι η περιβόητη πλέον Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΚΥΑ) που αφορά στις αμοιβές των εμπλεκόμενων στις Πανελλαδικές δεν 
είχε ακόμα δημοσιοποιηθεί. Πληροφορηθήκαμε επίσης, ότι με τη νομοθετική 
πρωτοβουλία της κυβέρνησης δε μπορούν να λαμβάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι 
πρόσθετη αμοιβή, η οποία υπερβαίνει το 25% των ακαθάριστων αποδοχών τους- 
έναντι του 50% που ίσχυε μέχρι πρότινος- και επομένως δεν είναι δυνατόν να 
πληρωθούν οι εμπλεκόμενοι συνάδελφοι άπαξ. Πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας 
είναι να πληρωθούν οι συνάδελφοι από τα εντελλόμενα  και σε τρεις δόσεις.  
• Στις 7-6-2010 η Υπουργός Παιδείας αναληθώς ισχυρίστηκε ότι η σχετική ΚΥΑ 
έχει υπογραφεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την αμοιβή των συναδέλφων, 
αποκρύπτοντας το γεγονός ότι δεν υπάρχει στην ουσία Κοινή Υπουργική 
Απόφαση(ΚΥΑ). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πληρωμή των συναδέλφων θα γίνει 
σε βάθος χρόνου από τα εντελλόμενα και σε δόσεις και μόνο αν υπάρχουν 
πιστώσεις στο σχετικό κωδικό στον οικείο φορέα. 

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ εκφράζει την αγανάκτηση του για ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ που 
υφίσταται ο εκπαιδευτικός κόσμος  από τη ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ των 
οικονομικών υποχρεώσεων του Υπουργείου Παιδείας προς τους εργαζομένους 
εκπαιδευτικούς.   

Καλεί το Υπουργείο Παιδείας να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, 
ώστε να υπογραφεί η ΚΥΑ άμεσα και να πληρωθούν οι συνάδελφοι με ΧΕΠ και 
άπαξ, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. 

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον συνεχιζόμενο εμπαιγμό 
του Υπουργείου Παιδείας, καλεί τους Βαθμολογητές και όσους άλλους 
εκπαιδευτικούς εργάζονται με οποιονδήποτε τρόπο στα Βαθμολογικά Κέντρα ΝΑ 
ΑΠΕΧΟΥΝ από τα καθήκοντα τους από την Τρίτη 8-6-2010 και μέχρι να επιλυθεί 
το ζήτημα (δηλαδή να υπογραφεί η σχετική ΚΥΑ και να εξασφαλιστεί η άμεση 
πληρωμή όλων των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται σε όλες τις διαδικασίες των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων με ΧΕΠ). 

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα 
και θα σας ενημερώνει σχετικά. 
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