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ΘΕΜΑ: Σχετικά με την Κ.Υ.Α. για την αμοιβή εκπαιδευτικών που 
συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα 

 
Κύριε Υπουργέ,  
Κυρία Υφυπουργέ,  
 
      Το ΔΣ της ΟΛΜΕ διαμαρτύρεται για την πρόσφατη κοινή Υπουργική 
Απόφαση (αριθ. 22331/12-ΦΕΚ 673 Β /7-3-2012) των Υπουργείων 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και Παιδείας και ζητάει την 
τροποποίησή της. 
 
      Πολλοί συνάδελφοι συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης 
όπως, Β΄ επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη 
διδακτική πράξη, μουσουλμανοπαίδων στη Θράκη, προγράμματα για 
τους τσιγγανόπαιδες, το ψηφιακό σχολείο, τα νέα αναλυτικά 
προγράμματα κ.α.  τα οποία είναι ενταγμένα σε συγχρηματοδοτούμενες 
πράξεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007- 
2013 και τα οποία βρίσκονται στη φάση της ολοκλήρωσής τους. Οι 
συνάδελφοι που συμμετέχουν πήραν μέρος στα προγράμματα με βάση 
τα ισχύοντα στις προηγούμενες επιμορφωτικές δράσεις. 
 
      Στην προαναφερόμενη Κ.Υ.Α.  προβλέπεται: 
     «Σε κάθε συγχρηματοδοτούμενη Πράξη του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007-2013, η οποία αφορά σε 
παρεμβάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, της έρευνας και της δια βίου 
μάθησης, ο μέγιστος δυνατός χρόνος παροχής υπηρεσιών κάθε 
εκπαιδευτικού ανά είδος έργου δεν δύναται να υπερβαίνει τις 20 ώρες 
ανά μήνα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες εκτελούνται σε χρόνο που  δεν 
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καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και είναι ανεξάρτητες από τα 
καθήκοντα θέσης του.»  
     « Η ανά ώρα αμοιβή κάθε εκπαιδευτικού δεν δύναται ανά ώρα να 
υπερβαίνει τα 22, 26 και 30 ευρώ ανάλογα με τα προσόντα (πτυχίο, 
μεταπτυχιακό και διδακτορικό).» 
     «Η συνολική μηνιαία αμοιβή εκάστου εκπαιδευτικού δεν μπορεί να 
είναι κατά μήνα μεγαλύτερη από 300 ευρώ.» 
     « Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 24-5-2011.» 
  
      Με τη συγκεκριμένη Κ.Υ.Α. : 
 
     Δημιουργείται τεράστιο ηθικό ζήτημα με την αναδρομικότητά της 
από 24-5-2011. Η ελληνική πολιτεία αθετεί ήδη συμφωνημένους όρους, 
αγνοεί και ακυρώνει υπογεγραμμένες συμβάσεις και επί της ουσίας 
εξαπατά τους συναδέλφους που δούλεψαν μέχρι σήμερα και αρνείται 
την καταβολή δεδουλευμένων. Φαινόμενα που έχουμε ξαναζήσει με 
τους συντονιστές – αξιολογητές της ΠΔΣ των ετών 2008, 2009 οι οποίοι  
ακόμα παραμένουν απλήρωτοι. 
  
Η εφαρμογή της θα οδηγήσει σε μη ολοκλήρωση των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων, καθώς δεν θα γίνει η αποστολή των φακέλων που 
απαιτούν την υπογραφή όλων των εμπλεκομένων, τη στιγμή που τα 
πραγματικά στοιχεία είναι εντελώς διαφορετικά από τα επιτρεπόμενα 
όρια που θέτει η Κ.Υ.Α.. 
 
Είναι πρόκληση αυτή η απόφαση, όταν από την άλλη μεριά το 
Υπουργείο Παιδείας κατασπαταλά τα κονδύλια του ΕΣΠΑ σε παχυλές 
αμοιβές συμβούλων και «παρασυμβούλων», σε αμοιβές ιδιωτών και 
ιδιωτικών εταιρειών, σε διαφήμιση, γκάλοπ και «αποτυπώσεις» και 
γενικά σε δράσεις που καμία σχέση δεν έχουν με την βελτίωση της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
 
Ζητάμε την ακύρωση αυτής της απαράδεκτης απόφασης. 
 

 


