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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ – ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 

 
 
Συνάδελφοι, 
 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αμοιβές των Επιτροπών των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων, των Επιτηρητών και των Βαθμολογητών καθώς και οι αμοιβές του 
βοηθητικού προσωπικού των Βαθμολογικών Κέντρων πληρώνονται με ΧΕΠ 
(Χρηματικά Εντάλματα Προπληρωμής) που εκδίδονται κατόπιν Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΚΥΑ) την οποία υπογράφουν οι Υπουργοί Παιδείας και Οικονομικών. 
 Όλες οι άλλες αμοιβές (απασχόληση τα Σαββατοκύριακα στα Βαθμολογικά 
Κέντρα, επιτηρήσεις το Σάββατο, μετακινήσεις και για τη διαμονή εκτός έδρας για 
την διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων), πληρώνονται από τα εντελλόμενα.  
 Με την τελευταία διαδικασία πληρώνονται και οι άλλες αποζημιώσεις των 
εκπαιδευτικών (συνοδεία σε εκδρομές, οδοιπορικά, διαθέσεις σε 2ο σχολείο, 
συμμετοχή σε ΠΕΚ, κ.ά.).  
 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 251 Απόφαση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου που ελήφθη την 6η /7/2009 - και αφορούσε πάσης φύσεως 
αποζημιώσεις για τους εκπαιδευτικούς της Δ/νσης Β/βάθμιας Εκπ/σης Ευβοίας – όλες 
οι εντολές μετακίνησης εκπαιδευτικών για κάθε λόγο είναι παράνομες εάν δεν 
έχουν εγγραφεί και δεν υπάρχουν αδιάθετες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του 
οικείου οικονομικού έτους.  Χαρακτηριστικά αναφέρει η συγκεκριμένη απόφαση: 
«Σύμφωνα λοιπόν με τις παρατεθείσες διατάξεις του πιο πάνω νόμου (Νόμος 
2685/99…) για τη μετακίνηση εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας εκπαιδευτικών 
της Β/βάθμιας Εκπ/σης και την καταβολή σε αυτούς των αναγνωριζόμενων σε βάρος 
του δημοσίου εξόδων μετακίνησης, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση σχετικής 
εντολής μετακίνησης από το αρμόδιο όργανο, η οποία μπορεί να εκδοθεί μόνο αν 
υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους, εντός 
του οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η σχετική μετακίνηση, υπό την έννοια 
ότι έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του φορέα που υπηρετεί ο 
μετακινούμενος υπάλληλος η εν λόγω πίστωση και δεν έχει κατά το χρόνο 
έκδοσης της σχετικής μετακίνησης εξαντληθεί. Μάλιστα η σημασία που αποδίδει ο 
νομοθέτης στην ύπαρξη πίστωσης για την πραγματοποίηση της μετακίνησης είναι 
τόσο σημαντική, ώστε να ορίζεται ότι η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής πρέπει να 
αναφέρεται ρητά στο σώμα της σχετικής εντολής μετακίνησης. Κατά συνέπεια δεν 
είναι νόμιμη η καταβολή εξόδων μετακίνησης για μετακινήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν καθ’ υπέρβαση των σχετικών πιστώσεων που είχαν 
εγγραφεί για την αιτία αυτή… Ομοίως δεν είναι νόμιμη ούτε η επιβάρυνση με τις 
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πιο πάνω δαπάνες των πιστώσεων που εγγράφονται για την ίδια αιτία στον 
Προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους».  
  
 Επομένως, οι συνάδελφοι θα πρέπει να ενημερώνονται εάν υπάρχουν οι 
σχετικές πιστώσεις στον Προϋπολογισμό, πριν εκτελέσουν κάθε απόφαση 
μετακίνησης.  
  
 Τονίζουμε ότι, οι Διευθυντές Β/βάθμιας Εκπ/σης είναι υπεύθυνοι για τις κάθε 
είδους μετακινήσεις και αποζημιώσεις των εκπαιδευτικών και οφείλουν να μην 
εκδίδουν αποφάσεις μετακίνησης, όταν έχει εξαντληθεί η πίστωση στο συγκεκριμένο 
κωδικό του φορέα. Διαφορετικά, υποπίπτουν σε πειθαρχικά παραπτώματα. 
  
 Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ στην πρόσφατη παράσταση διαμαρτυρίας του (Τετάρτη, 
26/5/2010) που αφορούσε τη μη υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για 
την καταβολή των αποζημιώσεων στους εκπαιδευτικούς, που εμπλέκονται στις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις, έθεσε και το ανωτέρω ζήτημα και ζήτησε η πολιτική ηγεσία 
του Υπ. Παιδείας να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην ξανασυμβεί 
ανάλογο φαινόμενο μη καταβολής δεδουλευμένων και να γίνουν όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες για να καταβληθούν τα οφειλόμενα.  
 Σε διαφορετική περίπτωση η Ομοσπονδία μας θα προχωρήσει σε 
κινητοποιήσεις για να υπερασπίσει τα αυτονόητα δικαιώματα των συναδέλφων.  
 Για το ζήτημα των αποζημιώσεων παρελθόντων ετών, τα οποία δεν έχουν 
καταβληθεί, η ΟΛΜΕ μελετά το ζήτημα νομικά και θα σας ενημερώσει προσεχώς.  
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