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Αποζημιώσεις Βαθμολογητών

Στις 19-1-23 η ΕΛΜΕ Ημαθίας επισκέφθηκε τον Προϊστάμενο Εκπαίδευσης Ημαθίας.
Μεταξύ άλλων το ΔΣ έθεσε το θέμα της εξόφλησης της αμοιβής των Συναδέλφων Βαθμολογητών.

Το  ζήτημα  αυτό  ετέθη  στην  Δ/νση  και  τον  Αύγουστο  του  2022.  Μάλιστα  σε
ανακοίνωση τότε η  ΕΛΜΕ Ημαθίας τόνιζε: 

“Οργή και θυμηδία προκαλεί η ενημέρωση από πλευράς ΔΔΕ Ημαθίας πως για την πληρωμή των
βαθμολογητών του 51ου Βαθμολογικού Κέντρου της Ημαθίας δεν υπολογίστηκε η αποζημίωση 8
γραπτών ανά μάθημα, σε όσους εκπαιδευτικούς διόρθωσαν πάνω από 30 τετράδια, λόγω μεταφοράς
από το Υπουργείο,  για πρώτη χρονιά μικρότερης πίστωσης από το ποσό που αιτήθηκε αρχικά η
Διεύθυνση. Παρά το γεγονός ότι η ΔΔΕ Ημαθίας απέστειλε αίτημα στο Υπουργείο για να εκδοθεί
ρύθμιση  κατ’  εξαίρεσης  πληρωμής  των  πανελλαδικών  εξετάσεων  προκειμένου  να  καλυφθεί  η
συγκεκριμένη οικονομική εκκρεμότητα, θεωρούμε ότι το γεγονός δεν αποτελεί μια ατυχή παράβλεψη
και αστοχία του Υπουργείου Παιδείας, αλλά ένα απαράδεκτο και ανάλγητο δείγμα της αντιλαϊκής
πολιτικής της κυβέρνησης που από τη μία χαρίζει υπερκέρδη στο μεγάλο κεφάλαιο και από την άλλη
συρρικνώνει τις αποδοχές των εργαζομένων σε μια περίοδο κατακόρυφης αύξησης της ακρίβειας και
επέλασης του πληθωρισμού.”

Η απάντηση που λάβαμε αυτή τη φορά είναι ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το απαιτούμενο
ΦΕΚ προκειμένου να δοθούν και οι υπόλοιπες αποζημιώσεις

Θεωρούμε την στάση του Υπουργείου απαράδεκτη και καθαρός εμπαιγμός απέναντι
στους  Συναδέλφους  μας.  Φαίνεται  ότι…  η  εύρεση  πιστώσεων  για  κάλυψη  στοιχειωδών
μισθολογικών αναγκών αποτελεί τριτεύουσα προτεραιότητα της κυβέρνησης εν αντιθέσει με τα
δισ ευρώ που απλόχερα παρέχονται στους παρόχους ενέργειας και όχι μόνο. 
Απαιτούμε: 

 Να  καταβληθεί  τώρα  το  υπόλοιπο  αποζημίωσης  προς  τους  Βαθμολογητές  για  τις
Πανελλαδικές του 2022

 Γενναία αύξηση των πενιχρών και εξευτελιστικών αποδοχών των εκπαιδευτικών για
τη  συμμετοχή  τους  στα  εξεταστικά  και  βαθμολογικά  Κέντρα  των  Πανελλαδικών
εξετάσεων

 Τώρα, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια από την
εργασία μας. 


