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ΠΡΟΣ: 
- τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και  

Θρησκευµάτων 
 κ. Ευρ. Στυλιανίδη 
- τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας 

και Θρησκευµάτων 
 κ. Ανδρ. Λυκουρέντζο 
- τον Υφυπουργό Οικονοµικών  

κ. Ν. Λέγκα 
 

ΚΟΙΝ.:  
∆.Σ. των Ε.Λ.Μ.Ε 

 
 
 
 ΘΕΜΑ: Χρονοβόρες διαδικασίες για την καταβολή αποζηµιώσεων σε 
εκπαιδευτικούς.  
 
 Κύριε Υπουργέ, 
 Η Οµοσπονδία µας έχει επανειληµµένα  επισηµάνει ότι αφ’ ενός το ύψος των 
προβλεπόµενων αµοιβών  για συµµετοχή  στις εργασίες των Πανελλαδικών  
Εξετάσεων  είναι εξευτελιστικό, αφετέρου  ότι καταβάλλονται  στους δικαιούχους  
εκπαιδευτικούς  µε απαράδεκτη  χρονική καθυστέρηση.   
 Το ίδιο συµβαίνει και µε την πρόσθετη  αποζηµίωση που προβλέπεται για την 
απασχόληση των εκπαιδευτικών τα Σάββατα και τις Κυριακές των µηνών Μαΐου, 
Ιουνίου και Ιουλίου.  
 Η κυβέρνηση αντί να επιλύσει αυτό το πρόβληµα, ώστε οι εκπαιδευτικοί να 
λαµβάνουν την αµοιβή τους σε εύλογο χρονικό διάστηµα, µε νέα, κοινή απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας κ. Στυλιανίδη και του Υφυπουργού Οικονοµικών κ. Λέγκα, που 
δηµοσιεύτηκε στις 3/3/2008 (ΦΕΚ 342 τ Β΄), επεκτείνει το παραπάνω απαράδεκτο  
καθεστώς (προς δόξαν της γραφειοκρατίας) και σε ότι αφορά  στις διαδικασίες για 
την καταβολή αποζηµίωσης που προβλέπεται για τη µη χρήση θερινής άδειας.  
 Συγκεκριµένα, µε την εν λόγω Υπουργική Απόφαση τροποποιείται  ο τρόπος 
πληρωµής  των αποζηµιώσεων που προβλέπονται για τη µη χρήση καλοκαιρινής 
άδειας λόγω απασχόλησης των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες των πανελλαδικών 
εξετάσεων και  ενώ µέχρι σήµερα αυτές οι αµοιβές καταβάλλονταν άµεσα µε 
µισθοδοτικές καταστάσεις,  µέσω των οικείων ∆.Ο.Υ, στο µέλλον  θα ακολουθείται η 
διαδικασία της ενταλµατοποίησης από την οικεία Υπηρεσία ∆ηµοσίου Ελέγχου. 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ διαµαρτύρεται  έντονα για αυτή την απόφαση, η οποία 
κατά τη γνώµη µας,  εκτός  των άλλων, εµφανίζει την κυβέρνηση να απαξιώνει  
συνολικά το έργο των εκπαιδευτικών. 
 
 



 Υστερα από τα παραπάνω, 
απαιτούµε: 

• την άµεση κατάργηση  της νέας  κοινής Υπουργικής Απόφασης 
• την έγκαιρη καταβολή στους εκπαιδευτικούς  όλων των αµοιβών –

αποζηµιώσεων που προβλέπονται λόγω της  εργασίας που προσφέρουν για τη 
διεξαγωγή των πανελλαδικών  εξετάσεων  

• τον διπλασιασµό όλων  των αµοιβών που αφορούν στις εργασίες που οι 
εκπαιδευτικοί προσφέρουν κατά τη διάρκεια των πανελλαδικών εξετάσεων 
(επιτηρήσεις, βαθµολογήσεις, διάφορες επιτροπές κλπ). 

 
 

 
 


