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Θέκα: Καηαβνιή εηδηθήο απνδεκίωζεο ζηνπο Καηαρωξηζηέο Πξνγξακκάηωλ 

ΕΠΑ θαη ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ ΠΔΕ ηωλ Δηεπζύλζεωλ Εθπαίδεπζεο. 

Δλφςεη ηεο έλαξμεο ηεο κηζζνδνζίαο γηα ην ρ. Έηνο 2020-2021, ρηιηάδσλ 

Πξνζσξηλψλ Αλαπιεξσηψλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη ΔΔΠ/ΔΒΠ πνπ πξνζιήθζεθαλ κέζσ 

ΔΠΑ θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ΠΓΔ,  γηα λα θαιχςνπλ ηα ηεξάζηηα θελά ζηελ 

Δθπαίδεπζε,  

θαη  ιακβάλνληαο ππφςε: 

α) Σηο ηδηαίηεξεο θαη πξσηφγλσξεο ζπλζήθεο ιφγσ ηεο παλδεκίαο, κέζα  ζηηο νπνίεο 

νη θαηαρσξηζηέο αιιά θαη φινη νη εκπιεθφκελνη ππάιιεινη ησλ Γηεπζχλζεσλ ζα 

πξέπεη λα θέξνπλ εηο πέξαο ην επίπνλν θαη δχζθνιν απηφ έξγν. 

β) Σηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, φπσο ην λέν ηξφπν πξφζιεςεο ησλ 

Αλαπιεξσηψλ Δθπαηδεπηηθψλ, ΔΔΠ/ΔΒΠ ν νπνίνο δεκηνχξγεζε θαη ζα ζπλερίζεη λα 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή έθδνζε ησλ Μ.Κ, έσο φηνπ νη Γηεπζπληέο ησλ 

ρνιηθψλ Μνλάδσλ λα αληαπνθξηζνχλ επαξθψο ζηα λέα δεδνκέλα. 

γ) Σελ ππαγσγή ηεο Μηζζνδνζίαο ησλ Αλαπιεξσηψλ Δθπαηδεπηηθψλ, ΔΔΠ/ΔΒΠ 

ζηελ Δληαία Αξρή Πιεξσκήο (ΔΑΠ) γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη 

εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαζψο θαη απμεκέλνη έιεγρνη θάησ απφ  αζθπθηηθά θαη 

δεζκεπηηθά ρξνληθά πεξηζψξηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε θαηαβνιή ηεο 

Μηζζνδνζίαο ζηνπο ρηιηάδεο Αλαπιεξσηέο Δθπαηδεπηηθνχο, ΔΔΠ/ΔΒΠ ζε 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία ρσξίο πξνβιήκαηα,   

επαλαθέξνπκε  ην πάγην αίηεκα ηωλ Πξωηνβάζκηωλ ωκαηείωλ θαη  ηεο 

Οκνζπνλδίαο καο πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί εηδηθή απνδεκίωζε ζηνπο 

θαηαρωξηζηέο Πξνγξακκάηωλ ΕΠΑ θαη ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ ΠΔΕ ηωλ 

Δηεπζύλζεωλ Εθπαίδεπζεο. 

Η Μηζζνδνζία ησλ  Αλαπιεξσηψλ Δθπαηδεπηηθψλ, ΔΔΠ/ΔΒΠ απνηειεί κηα 

ζχλζεηε θαη επίπνλε δηαδηθαζία θαη νη θαηαρσξηζηέο ζχκθσλα κε ηνπο νδεγνχο 



πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ζπιινγή απφ ηα εκπιεθφκελα 

ηκήκαηα κεγάινπ πιήζνπο ζηνηρείσλ πνπ ζα θαηαρσξήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

εθηθηή ε έθδνζε  Μηζζνδνηηθψλ Καηαζηάζεσλ εθαηνκκπξίσλ επξψ ηηο νπνίεο 

ζπλππνγξάθνπλ κε ηνλ εθάζηνηε Γηεπζπληή Δθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ επσκίδνληαη  

ηελ δηεπζέηεζε ππνρξεψζεσλ πξνο άιινπο θνξείο (ΔΦΚΑ, ΓΓΠ, ΟΑΔΓ, ), ελψ αλά 

πάζα ζηηγκή ππφθεηληαη ζε απζηεξνχο ειέγρνπο απφ ηελ Δπηηειηθή Γνκή, ηελ ΔΓΔΛ 

θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Δπίζεο φπσο πνιχ θαιά γλσξίδεηε ρσξίο ηελ ππεχζπλε θαη θνπηαζηηθή 

δνπιεηά ησλ θαηαρσξηζηψλ ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνπο εκπιεθφκελνπο  

ζπλαδέιθνπο ζηηο ρνιηθέο  Μνλάδεο, ζηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαζψο θαη ζηελ 

Δπηηειηθή Γνκή ΔΠΑ ηνπ ΤΠΑΙΘ είλαη αδχλαην λα έξζεη εηο πέξαο ην ηεξάζηην απηφ 

έξγν, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη φπσο Γεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο, θαηαινγηζκνχο θαη 

ελ ηέιεη απψιεηα πφξσλ απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Εύινγν θαη δίθαην ινηπόλ ην αίηεκα καο γηα ην νπνίν απαηηείηαη ε άκεζε 

δξνκνιόγεζε ιύζεο, κε ηελ έληαμε ηεο εηδηθήο απνδεκίωζεο ωο επηιέμηκε 

δαπάλε  ζε θάζε πξάμε ΕΠΑ θαη ζπγρξεκαηνδνηνύκελωλ ΠΔΕ  πνπ 

πινπνηείηαη αλά Δηεύζπλζε θαη νξίδεηαη θαηαρωξηζηήο. 

Όπσο φινη νη ππάιιεινη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ εκπιέθνληαη ζε 

αλάινγεο δηαδηθαζίεο, ν θαηαρσξηζηήο ζα πξέπεη λα έρεη αθελφο πιήξε ππεξεζηαθή 

θάιπςε θαη αθεηέξνπ κηα εζηθή ηθαλνπνίεζε φηη νη πξνζπάζεηεο θαη νη θφπνη ηνπ 

αλαγλσξίδνληαη, κε ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο απηήο. 

ηα πιαίζηα ηεο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο είκαζηε ζηε δηάζεζε 

ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε θαη επειπηζηνχκε ζηελ άκεζε ηθαλνπνίεζε ηνπ 

δίθαηνπ αηηήκαηφο καο.    
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