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Αξιότιμοι κφριοι/Αξιότιμεσ κυρίεσ 

Στισ 17/4/2019 δθμοςιεφςατε ςτθν ιςτοςελίδα ςασ επιςτολι ςτθν οποία αναφζρεται ότι οι αξιολογθτζσ 

που ςυμμετείχαν ςτισ τελευταίεσ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτϊν ενθλίκων παραμζνουν 

«Απλιρωτοι, όχι λόγω ζλλειψθσ χρθμάτων, αλλά λόγω διαφορετικισ ερμθνείασ μιασ Κ.Υ.Α.!».  

Ο ιςχυριςμόσ αυτόσ είναι απολφτωσ αναλθκισ και δθμιουργεί μάλιςτα εφλογεσ απορίεσ για τθ 

ςκοπιμότθτα του, όταν μου αποδίδονται προςωπικά ευκφνεσ για το πραγματικά δυςάρεςτο γεγονόσ τθσ 

μθ πλθρωμισ ςυνεργατϊν του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για υπθρεςίεσ που ζχουν ιδθ προςφζρει. 

Δεν μπορϊ να ξζρω ποια είναι «θ πλευρά του ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ που ιςχυρίηεται ότι θ διευκφνουςα ςφμβουλοσ 

του ΕΟΠΠΕΠ κα. Γιαννακοποφλου, (τθν οποία ζχει τοποκετιςει το Υπ. Παιδείασ)  μπορεί να μασ πλθρώςει 

με τθν ιςχφουςα ΚΥΑ», τθν οποία επικαλείται θ επιςτολι που δθμοςιεφςατε, ξζρω όμωσ ποια είναι θ 

πραγματικότθτα, θ οποία ζχει ωσ ακολοφκωσ. 

Οι αποηθμιϊςεισ των αξιολογθτϊν των εξετάςεων πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτϊν ενθλίκων καταβάλλονταν 

μζχρι χκεσ με αποφάςεισ του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ και όχι όπωσ κα ζπρεπε με Κ.Υ.Α. Υπουργοφ Παιδείασ και 

Οικονομικϊν. Το γεγονόσ αυτό διαπίςτωςε ςε ζλεγχο του το Σϊμα Επικεωρθτϊν-Ελεγκτϊν Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και ςυνζςτθςε τθν ζκδοςθ ςχετικισ Κ.Υ.Α. ϊςτε οι πλθρωμζσ να είναι ςτο εξισ νόμιμεσ.  

Κατά τθ διαδικαςία, όμωσ, ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ Κ.Υ.Α. το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ, το οποίο ελζγχει 

το ςφννομο των προβλεπόμενων ςτισ Κ.Υ.Α. αποηθμιϊςεων, διαπίςτωςε ότι για τθν υπό ζκδοςθ Κ.Υ.Α. δεν 

υπάρχει ςχετικι εξουςιοδότθςθ νόμου και επομζνωσ θ υπογραφι τθσ ιταν παράτυπθ. 

Για τθν αποκατάςταςθ όλων αυτϊν των παρατυπιϊν το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ςυνζταξε και υπζβαλε ςτο 

Υπουργείο Παιδείασ ςχζδιο νομοκετικισ ρφκμιςθσ και ςχζδιο νζασ Κ.Υ.Α. ιδθ από τον Μάιο του 

παρελκόντοσ ζτουσ (αρικ. πρωτ. ΕΟΠΠΕΠ 20791/7 Μαΐου 2018), οι οποίεσ ζκτοτε εκκρεμοφν, παρά τισ 

επανειλθμμζνεσ υπομνιςεισ μασ.  
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Η αλικεια, επομζνωσ, είναι ότι: 

Οι αξιολογητζσ των εξετάςεων πιςτοποίηςησ εκπαιδευτϊν ενηλίκων παραμζνουν απλήρωτοι, όχι λόγω 

διαφορετικήσ ερμηνείασ, αλλά λόγω ζλλειψησ μιασ Κ.Τ.Α. για την πληρωμή τουσ. 

Ελπίηουμε ςε μια ςφντομθ διευκζτθςθ του κζματοσ από το Υπ. Παιδείασ ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ 

πλθρωμι των οφειλόμενων αποηθμιϊςεων ςτουσ δικαιοφχουσ. 

Σασ ευχαριςτϊ πολφ και είμαι ςτθ διάκεςθ ςασ για κάκε διευκρίνιςθ. 

Δρ. Ελζνθ Γιαννακοποφλου 

Διευκφνουςα Σφμβουλοσ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 


