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   ΘΕΜΑ: «Διαδικαςία κατάκεςθσ δικαιολογθτικϊν λόγω υπερωριακισ  απαςχόλθςθσ»         
   χετ.   1.:   Ο υπ ‘ αρικ.Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ’ Ά 2015). 

χετ.  2.:  Η αρικ.2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016  διευκρινιςτικι τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Ειςοδθματικισ Πολιτικισ του Γενικοφ   
Λογιςτθρίου του Κράτουσ. 

  
 Δικαιολογθτικά για τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ που εργάηονται υπερωριακά πζραν του υποχρεωτικοφ τουσ 
διδακτικοφ ωραρίου 
 
      φμφωνα με τθν υπ’ αρικ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ:ΩΛ9Η-0ΝΜ), Διευκρινιςτικι εγκφκλιο του Ν.4354/2015 

(ΦΕΚ 176 τ. Ά 2015),του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ και 

Προχπολογιςμοφ και το Άρκρο 20 παράγραφοσ Γϋ υποπαράγραφοσ 1,όπωσ ιςχφει, αναφζρονται τα εξισ: 

     Για το εκπαιδευτικό προςωπικό τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τθν ανάκεςθ 

διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ ειδικότθτάσ του, προαιρετικισ ι υποχρεωτικισ, θ ωριαία αμοιβι ορίηεται ςτο ποςό 

των δζκα (10) ευρϊ και για μζχρι είκοςι (20) ϊρεσ. 

 
Σονίηουμε ότι υπερωρίεσ επιτρζπονται μόνο ςε περίπτωςθ που οι εκπ/κοί του χολείου (ςυμπεριλαμβανομζνου 

και του Διευκυντι/τριασ)  ζχουν καλφψει το υποχρεωτικό διδακτικό τουσ ωράριο ςτο πρωινό και ςτο ολοιμερο 

τμιμα.  

 

 Δικαιολογθτικά που απαιτοφνται για τθν αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν   
1.  Διαβιβαςτικό ςχολείου,(απαραίτθτα) όπου κα αναφζρεται ο μινασ ονομαςτικά, οι εκπαιδευτικοί που αφορά 

κακϊσ και τα δικαιολογθτικά που επιςυνάπτονται αναλυτικά. 

2. Πρακτικό ςυλλόγου διδαςκόντων του ςχολείου (κεωρθμζνο αντίγραφο),με αναφορά ςτουσ λόγουσ ανάκεςθσ τθσ 

υπερωριακισ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των ωρϊν ανάκεςθσ ανά εκπαιδευτικό. 

 
   ΠΡΟΟΧΗ: Η θμερομθνία  ςφνταξθσ του πρακτικοφ, κα πρζπει να προθγείται τθσ 1

θσ 
 θμζρασ πραγματοποίθςθσ τθσ 

υπερωρίασ.          
            

   
 

   
       Ερμοφπολθ,  19 επτεμβρίου 2022 
       Αρικ. Πρωτ:   Φ.14.3/9910  

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ KAI  ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π & Δ ΕΚΠ/Η Ν. ΑΙΓΑΙΟΤ 

Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΤΚΛΑΔΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΒϋΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
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 το πρακτικό κα πρζπει να αναφζρονται, εκτόσ των ςυνολικϊν εβδομαδιαίων ωρϊν υπερωρίασ που ανακζτει ο 

φλλογοσ Διδαςκόντων ςε ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό, ςε ποια τάξθ, ποια ϊρα και ποια θμζρα τθσ εβδομάδασ κα 

πραγματοποιεί τθ ςυγκεκριμζνθ υπερωρία, κακϊσ και τθν θμερομθνία που ο  εκπαιδευτικόσ ξεκινά να διδάςκει 

υπερωριακά, επίςθσ κα αναφζρεται το υποχρεωτικό ωράριο του  με βάςθ τα χρόνια υπθρεςίασ, (το πρακτικό 

υποβάλλεται μία φορά τον πρϊτο μινα εκτόσ και αν υπάρξει αλλαγι).  

 
  3.   Αντίγραφο Εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματοσ του ςχολείου, κεωρθμζνο από το Σμιμα Ζ Εκπαιδευτικϊν 

Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ, (προσ επίςπευςη τησ όλησ διαδικαςίασ και λόγω των επικείμενων και ςυχνών αλλαγών 

του, δφναται να αποςταλεί αρχικά, το ωρολόγιο πρόγραμμα τησ ςχολικήσ μονάδασ υπογεγραμμζνο από το 

Διευθυντή/ντρια  και με ςφραγίδα ςχολείου (κατόπιν αρχικήσ ςυνεννοήςεωσ ςχετικά με τη κατανομή/ςφνταξη ωρών, 

τάξεων, ανάθεςησ υπερωριακήσ διδαςκαλίασ  κλπ.)  και αργότερα θεωρημζνο/ελεγμζνο από το αντίςτοιχο Τμήμα), 

όπου κα πρζπει να ςυνοδεφεται από τον πίνακα διδαςκόντων και διδακτικοφ ωραρίου εκπ/κϊν και πίνακα 

κατανομισ διδακτικοφ ωραρίου, ςτον οποίο αναγράφονται τα ονόματα όλων των εκπ/κϊν το υποχρεωτικό τουσ 

ωράριο, το διδακτικό τουσ ωράριο και οι ϊρεσ υπερωρίασ που ζχουν ανατεκεί ςτο κάκε εκπ/κό, ςε ποιο τμιμα, 

ποια ϊρα και θμζρα τθσ εβδομάδασ, επίςθσ ςτο πρόγραμμα παρακαλοφμε να είναι κυκλωμζνεσ οι ϊρεσ - υπερωρίεσ 

και να ςυμβαδίηουν με τισ θμερολογιακζσ καταςτάςεισ .  

 

α)  Βεβαίωςθ(βλ. θμερολογιακι κατάςταςθ) από το Διευκυντι/ντρια - Προϊςτάμενο/νθ, του ςχολείου για τισ 

ϊρεσ αναλυτικά που πραγματοποιεί ο κάκε εκπαιδευτικόσ, όπου κα αναφζρεται εάν είναι μόνιμοσ(ςυν. 

αρχείο). 

  
       * Στο ςχολείο πάντα ο/η Διευθυντήσ/ντρια, Προϊςτάμενοσ/η, κρατάει πρωτότυπη βεβαίωςη υπερωριών για το 

αρχείο του ςχολείου.     
 

β)  Τπεφκυνθ διλωςθ με τα ςτοιχεία των εκπαιδευτικϊν που κα υποβλθκεί μια μόνο τον πρϊτο μινα (ςυν.   

αρχείο).      

     
ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

 
  Σο πρακτικό υλλόγου Διδαςκόντων κακϊσ και το ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ κάκε χολικισ Μονάδασ 

αποςτζλλονται ΜΟΝΟ τον 1
0
 μινα ςτθ Διεφκυνςθ. Σουσ επόμενουσ μινεσ οι Δ/ντεσ/ντριεσ- Προϊςτάμενοι/νεσ των 

χολικϊν Μονάδων αποςτζλλουν τθ βεβαίωςθ υπερωριϊν (θμερολογιακι κατάςταςθ) και αναφζρουν ςτο 

διαβιβαςτικό ότι δεν ζχει υπάρξει αλλαγι ςτθν ανάκεςθ υπερωριϊν τθσ χολικισ τουσ Μονάδασ. ε αντίκετθ 

περίπτωςθ, το νζο Πρακτικό υλλόγου κακϊσ και το νζο Ωρολόγιο Πρόγραμμα αποςτζλλονται ςτθ Διεφκυνςθ 

(απαραίτθτα δικαιολογθτικά) και οι αλλαγζσ αναφζρονται και  ςτο διαβιβαςτικό.         

 
  ε περίπτωςθ προςκικθσ εκπαιδευτικοφ ςτο πρόγραμμα για υπερωρίεσ ι οποιαδιποτε αλλαγισ(παφςθ 

 υπερωριϊν κλπ), ςυντάςςεται εκ νζου πρακτικό υλλόγου Διδαςκόντων και αποςτζλλεται ςτθ Διεφκυνςθ. 

 
 ε περίπτωςθ όπου Διευκυντισ/ντρια ςχολικισ μονάδασ αιτθκεί υπερωριακι διδαςκαλία, κα πρζπει να 

αποςταλεί ενθμζρωςθ/αίτθμα προσ το Π.Τ..Π.Ε. Κυκλάδων, μαηί με πρακτικό ανάκεςθσ του υλλόγου και το 
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Ωρολόγιο Πρόγραμμα του ςχολείου, ϊςτε να εγκρικεί από το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, και με ταυτόχρονθ 

κοινοποίθςθ προσ το Οικονομικό Σμιμα.  

 
 Σισ θμζρεσ των εκνικϊν εορτϊν, τοπικϊν εορτϊν, ζναρξθσ και λιξθσ διδακτικοφ ζτουσ, αργιϊν, απεργιϊν, 

γενικϊν ςυνελεφςεων, εκλογϊν, κλείςιμο ςχολείων λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν κλπ. δε δικαιολογοφνται υπερωρίεσ. Οι 

υπερωρίεσ, που πλθρϊνονται, αναφζρονται ςε ϊρεσ διδαςκαλίασ που πραγματοποιθκικαν.        

 
 Ο/Η Διευκυντισ/ντρια του χολείου ι Προϊςτάμενοσ/θ, μθνιαία κα αποςτζλλει τθ βεβαίωςθ με τισ ϊρεσ   

αναλυτικά που πραγματοποιεί ο κάκε εκπαιδευτικόσ, αρχικά και απαραίτθτα ςτο e-mail του αρμόδιου Σμιματοσ Βϋ 

Οικονομικοφ (oikpistosis@dipe.kyk.sch.gr), ςτο τζλοσ κάκε τζλοσ μινα και μζχρι τισ 3 του επόμενου μινα, ϊςτε να 

προχπολογίηονται οι επόμενεσ υπερωρίεσ,  και ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα ταχυδρομικά με πρωτότυπθ υπογραφι 

και ςφραγίδα ςχολείου.  

 
 
 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ: 
 

1) ΚΑΜΙΑ ΤΠΕΡΩΡΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΕΑΝ : 

 Εάν το πρόγραμμα δεν είναι ελεγμζνο και κεωρθμζνο από τo  Σμιμα Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων τθσ 

Διεφκυνςθσ. 

 Εάν ο Διευκυντισ/ντρια ι Προϊςτάμενοσ/νθ του χολείου ζχει υπογράψει χωρίσ να ελζγξει τθν ορκότθτα 

των ςτοιχείων που υποβάλλονται (ε αργίεσ, εκδρομζσ, θμζρεσ που τα ςχολεία είναι κλειςτά για διάφορουσ 

λόγουσ, αςκζνειεσ, άδειεσ κλπ, δεν πλθρϊνονται υπερωρίεσ). ε περίπτωςθ που τα ςτοιχεία  τθσ βεβαίωςθσ δεν 

είναι ορκά κα επιςτρζφονται ςτο ςχολείο και κα  επανυποβάλλονται από τον Διευκυντι/ντρια με ςυνζπεια τθν 

κακυςτζρθςθ τθσ πλθρωμισ.      

   Εάν οι βεβαιϊςεισ του Διευκυντι δεν αποςτζλλονται εγκαίρωσ με e-mail και ταχυδρομικά ςε εφλογο 

χρονικό διάςτθμα. τθν περίπτωςθ αυτι κα προωκείται θ αποπλθρωμι μόνο των ζγκαιρων βεβαιϊςεων. 

  Εάν υπάρχουν ελλιπι δικαιολογθτικά. 

 

 Η αποςτολι των βεβαιϊςεων ανά μινα είναι υποχρεωτικι (αρχικά με e-mail και ταχυδρομικά οι 
πρωτότυπεσ). 

 Οι Δ/ντζσ - Δ/ντριεσ/ Προϊςτάμενοι/νεσ να μασ ενθμερϊνουν άμεςα για τισ υπερωρίεσ που 

πραγματοποιικθκαν τον προθγοφμενο μινα και για προχπολογιςμό για τον επόμενο. 

 Τπεφκυνοι για τθ ςωςτι και ζγκαιρθ αποςτολι των δικαιολογθτικϊν είναι οι Δ/ντζσ/ντριεσ- προϊςτάμενοι/εσ  

των  χολικϊν μονάδων.  

Τα υποδείγματα να διατηρηθοφν ςτο αρχείο του ςχολείου. 
 

oikpistosis@dipe.kyk.sch.gr
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 Όλεσ οι αποηθμιϊςεισ κα καταβλθκοφν ςε δφο πλθρωμζσ, όπου θ πρϊτθ πλθρωμι κα αφορά το χρονικό 

διάςτθμα επτζμβριο - Δεκζμβριο και θ δεφτερθ Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022, και κα πραγματοποιθκεί 

απευκείασ ςτουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ   μιςκοδοςίασ των δικαιοφχων.    

 Οι πλθρωτζεσ υπερωρίεσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν τισ 20ωρεσ/μινα ανεξαρτιτωσ εάν προκφψουν 

μινεσ όπου κα ζχουν πραγματοποιθκεί περιςςότερεσ των 20 ωρϊν (Εγκφκλιοσ Γ.Λ.Κ., Αρ.πρωτ.:2/31029/ΔΕΠ/6-

5-2016/Άρθρο 20,ΑΔΑ:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ).     

 

  

 Ανάκεςθ υπερωριακισ διδαςκαλίασ αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν προςλθφκζντων μζςω Προγραμμάτων   
Ε..Π.Α.  

  Αναπλθρωτζσ/τριεσ εκπαιδευτικοί που ζχουν προλθφκεί, μζςω Προγραμμάτων ΕΠΑ, δεν πρζπει να 

απαςχολοφνται υπερωριακά διότι προςλιφκθκαν για να καλφψουν κενά εκπαιδευτικϊν.  

  Εξαίρεςθ αποτελοφν οι αναπλθρωτζσ/τριεσ που ζχουν προςλθφκεί και τοποκετθκεί ςε ολιγοκζςια 

Δθμοτικά ςχολεία (1/κζςια,2/κζςια-3/κζςια) όπου το υποχρεωτικό ωράριο ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ςχολικζσ 

μονάδεσ είναι 25 ϊρεσ τθν εβδομάδα ανεξάρτθτα από τα χρόνια υπθρεςίασ τουσ και δικαιοφνται από 

1ϊρα/θμθρεςίωσ (5 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ).Δικαιοφνται δθλ. αποηθμίωςθ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ περάν του 

υποχρεωτικοφ διδακτικοφ τουσ ωραρίου των 25 ωρϊν εβδομαδιαίασ απαςχόλθςθσ, οποίοι υποχρεοφνται ςε 

διδαςκαλία επιπλζον ωρϊν, βάςει του προγράμματοσ ςπουδϊν και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα υπερβαίνουν 

τισ 20 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ.     

     Κατά τα υπόλοιπα ςχετικά με τθ κατάκεςθ των δικαιολογθτικϊν ιςχφουν τα ωσ άνω(πρακτικό ςυλλόγου-

ωρολόγιο πρόγραμμα κλπ.). 

 

     Παρακαλοφμε για τθν πιςτι τιρθςθ των παραπάνω και παραμζνουμε ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε 

διευκρίνιςθ.   

      
     

            υν.:(3) Σρία                                                             
    
 
  
 

                                                                                Η Διευκφντρια 
                                                                                      Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Κυκλάδων   

  
 

                                                                             Δρ Ειρινθ Σςαβαλά 
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