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ΘΔΜΑ : « Προϋποζέζεης τορήγεζες θαη δηαδηθαζία σποβοιής 

δηθαηοιογεηηθώλ  γηα αποδεκίωζε από σπερωρηαθή απαζτόιεζε » 
 

Η αλάζεζε θαη ε απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο δηέπεηαη από ηηο 

παξαθάησ δηαηάμεηο:  

1. Σηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 16, 18 θαη 19 ηνπ αξ.14 ηνπ Ν.1566/85 όπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρύνπλ θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ 

αξ.18 ηνπ Ν.2470/97 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 4024/2011 «πληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο, εληαίν 

κηζζνιόγην – βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο 

ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015» 

3. Σελ αξ. Φ12.718/Γ1/851/27-8-97 δ/γε ΤΠ.Δ.Π.Θ. «Ωξάξην εθπ/θσλ ζε 

Γεκνηηθά ζρνιεία» 

4. Σελ αξ. 2/78400/0022/14-11-2011 έγγξαθν ηνπ ΓΛηΚ, Γ/λζε 22
ε
 

Μηζζνινγίνπ, «Παξνρή νδεγηώλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Γεύηεξνπ Κεθαιαίνπ ηνπ λ. 4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α΄) «πληαμηνδνηηθέο 

ξπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιόγην-βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο 

δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζεζκνπ πιαηζίνπ δεκνζηνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο 2012-2015»     

5. Σελ αξ. Φ.12/79/51/33/14-1-2000 (ΦΔΚ 43/21-1-00 η.Β΄) 

6. Σελ αξ. Σ5/23/14-4-2000 Τπνπξγηθή Απόθαζε 

7. Σελ αξ. Φ361.1/953/146655/Γ1 Δγθύθιην Τ.Π.Γ.Β.Μ.Θ. 

8. Σελ αξ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΔΚ 1139, η.Β΄) «Αλακόξθσζε 

Ωξνινγίσλ πξνγξακκάησλ ζην Γεκνηηθό ρνιείν» όπσο ηξνπνπνηήζεθε από 

ηελ Φ,12/520/61575/Γ1/16-06-2011 (ΦΔΚ1327, η.Β΄) 

 

ε ζρέζε κε ηηο ππεξσξίεο ζηα Μνλνζέζηα θαη Γηζέζηα Γεκνηηθά ρνιεία 

πξνβιέπεηαη ε αλάζεζε ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο 5 ώξεο αλά εθπαηδεπηηθό ηελ 

εβδνκάδα. ηα Σξηζέζηα 3 ώξεο αλά εθπαηδεπηηθό ηελ εβδνκάδα. Όηαλ ηα παξαπάλσ 



ζρνιεία ιεηηνπξγηθά ππεξβαίλνπλ ηελ νξγαληθόηεηα ηόηε αλαηίζεληαη ππεξσξηαθή 

απαζρόιεζε κε βάζε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα. ηα Πνιπζέζηα ζρνιεία αλαηίζεληαη θαηά 

κέγηζην 5 ώξεο αλά εθπαηδεπηηθό ηελ εβδνκάδα, κεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ 

ππνρξεσηηθνύ σξαξίνπ.     

      ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ λ.4024/2011, νη 

πιεξσηέεο ππεξσξίεο δελ κπορούλ λα σπερβαίλοσλ ηης είθοζη (20)  κεληαίως αλά 

εθπαηδεσηηθό. 

Γηα ηελ απνδεκίσζε ππεξσξηώλ Πνιπζέζησλ, Οιηγνζέζησλ, Οινήκεξσλ, 

Φξνληηζηεξηαθώλ Σκεκάησλ, Καη΄ Οίθνλ Γηδαζθαιίαο, πκπιήξσζεο σξαξίνπ, 

Οδνηπνξηθώλ, ε ππνβνιή δηθαηνινγεηηθώλ ζα γίλεηαη αλά δίκελο, πξνο ην 

Οηθνλνκηθό Σκήκα ηεο Γ/λζεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο Βνησηίαο κέζα ζην πξώην 

δεθαήκεξν ηνπ επόκελνπ κήλα. 

 Παξαθαιείζηε λα πξνβείηε ζηηο αλάινγεο ελέξγεηεο, γηαηί νπνηαδήπνηε 

αξγνπνξία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ δεκηνπξγεί θώιπκα ζηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία όρη κόλν ηεο ππεξεζίαο καο, αιιά θαη ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ησλ απνδεκηώζεσλ κε απνηέιεζκα ηε κε 

θαηαβνιή ησλ ζρεηηθώλ πνζώλ ζηνπο δηθαηνύρνπο. 

Ο αξρηθόο έιεγρνο ησλ παξαζηαηηθώλ δηελεξγείηαη από ην Γ/ληή – Πξντζηάκελν ηεο 

ρνιηθήο Μνλάδαο. Ο δεπηεξνγελήο από ηε Γ/λζε Π.Δ. Βνησηίαο θαη ν ηειηθόο από 

ηελ Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ (Τ.Γ.Δ.) 

 Γηα ην ιόγν απηό, εθηζηνύκε ηελ πξνζνρή έηζη ώζηε λα ππνβάιινληαη 

έγθαηξα, γηα λα είλαη ζηε δηάζεζή καο γηα έιεγρν σο ηελ εκεξνκελία πνπ 

πξναλαθέξεηαη, όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη θαη αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. Δπηζεκαίλεηαη όηη όια ηα δηθαηοιογεηηθά   ζα πξέπεη: 

 λα είλαη επηθπξσκέλα από ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ 

 λα ππνβάιινληαη θάζε θνξά εθ λένπ  

 

 

ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ : 

 

Α. Γηα σπερωρίες ζε οιηγοζέζηα. 

1. Ωξνιόγην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ (Τπόδεηγκα ζη΄), εγθεθξηκέλν από ηνλ 

ρνιηθό ύκβνπιν, ζε αθξηβέο θσηναληίγξαθν. 

2. Μεληαίνο Ηκεξνινγηαθόο  Πίλαθαο (Τπόδεηγκα γ΄) 

3. Αλαθνξέο Αλάιεςεο Τπεξεζίαο, γηα θάζε εθπαηδεπηηθό, ζε αθξηβέο 

θσηναληίγξαθν κόλν γηα κία (ηελ πξώηε) θνξά. 

4. Αληίγξαθν πξάμεο ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ πνπ αθνξά ηελ αλάζεζε 

ππεξσξηώλ.  

 

Β. Γηα σπερωρίες ζε ποισζέζηα  
1. Αληίγξαθν πξάμεο ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ πνπ αθνξά ηελ αλάζεζε 

ππεξσξηώλ.  

2. Ωξνιόγην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ εγθεθξηκέλν από ην ρνιηθό ύκβνπιν 

(ππόδεηγκα ζη΄) , κε ππνγξακκηζκέλεο κε κειάλη δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο ηηο 

ώξεο ησλ ππεξσξηώλ θαη ζεκεησκέλεο παξαηεξήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ηα 

νλόκαηα ησλ δαζθάισλ , ηα καζήκαηα, νη ώξεο θαη νη ηάμεηο πνπ εξγάδνληαη 

ππεξσξηαθά.  

3. Μεληαίν εκεξνινγηαθό πίλαθα κε ηα ζύλνια ησλ σξώλ πνπ εξγάδεηαη ν θάζε 

εθπαηδεπηηθόο ππεξσξηαθά. (ππόδεηγκα γ΄ ). 



4. Αλαθνξέο Αλάιεςεο Τπεξεζίαο, γηα θάζε εθπαηδεπηηθό, ζε αθξηβέο 

θσηναληίγξαθν κόλν γηα κία (ηελ πξώηε) θνξά. 

 

5. Γηα σπερωρίες Οιοήκερωλ απαηηνύληαη όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά 

θαη επηπιένλ ην πξόγξακκα ηνπ Οινήκεξνπ. (Πξνζνρή : επηζπλάπηνληαη θαη 

ηα δύν πξνγξάκκαηα -Πξσηλό θαη Οινήκεξν- ηνπ ζρνιείνπ εγθεθξηκέλα από 

ην ρνιηθό ύκβνπιν). 

 

 

 

Γ. Φροληηζηερηαθά Σκήκαηα  
1. Δβδνκαδηαίν σξνιόγην Πξόγξακκα Φξνληηζηεξηαθνύ Σκήκαηνο (ππόδεηγκα 

α΄) 

2. Καηάζηαζε κε ηηο εκεξνκελίεο θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φξνληηζηεξηαθνύ 

Σκήκαηνο (ππόδεηγκα β΄) 

3. Απόθαζε ηεο Πεξηθ. Γ/λζεο γηα ηελ ίδξπζε ησλ Φ. Σ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

δηδάζθνπλ ζηα Φ.Σ. απνδεκηώλνληαη από ηελ εκεξνκελία ηεο έγθξηζήο ηνπο 

από ηελ Πεξ. Γ/λζε. 

Σν εβδνκαδηαίν πξόγξακκα ησλ θξνληηζηεξηαθώλ καζεκάησλ κπνξεί λα 

θζάλεη ηηο δέθα ώξεο θαη πξέπεη λα παξακέλεη ην ίδην όιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 

άζρεηα από αξγίεο , εθδξνκέο θιπ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο δάζθαινο Φ.Σ. ζε κέξεο απεξγίαο είλαη απεξγόο 

δελ απνδεκηώλεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εκέξα. Δπνκέλσο ηηο κέξεο πνπ θάπνηνο 

απεξγεί πξέπεη λα απέρεη θαη από ην θξνληηζηεξηαθό κάζεκα. 

 

 

 

Γ. Καη΄ Οίθολ Γηδαζθαιία 

1. Έγθξηζε από ην ΠΤΠΔ.  

2. Μεληαίν εκεξνινγηαθό πίλαθα κε ηα ζύλνια ησλ σξώλ πνπ εξγάδεηαη ν θάζε 

εθπαηδεπηηθόο ππεξσξηαθά. (ππόδεηγκα γ΄ ). 

3. Ωξνιόγην πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ (ζη΄). 

4. Αλαθνξέο Αλάιεςεο Τπεξεζίαο, γηα θάζε εθπαηδεπηηθό, ζε αθξηβέο 

θσηναληίγξαθν κόλν γηα κία (ηελ πξώηε) θνξά. 

5. Πξόγξακκα γηα ηελ θαη΄νίθνλ δηδαζθαιία. 

 

Δ. Οδοηπορηθά  
Σελ απνδεκίσζε νδνηπνξηθώλ ιόγσ δηάζεζεο δε δηθαηούληαη νη εθπαηδεπηηθνί 

πνπ δηαηίζεληαη γηα ζπκπιήξσζε κέξνπο ηνπ ππνρξεσηηθνύ ηνπο σξαξίνπ ζηηο εμήο 

πεξηπηώζεηο : 

1. ζε ζρνιεία εληόο ηεο ίδηαο πόιεο ή θσκόπνιεο 

2. ζε ζρνιεία πόιεο ή θσκόπνιεο ζηελ νπνία θαηνηθνύλ θαη  

3. ζε ζρνιεία ρσξηώλ 

 Δπνκέλσο, δε δηθαηνύληαη απνδεκίσζε νδνηπνξηθώλ όζνη κεηαθηλνύληαη ζε 

ζρνιεία εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Γήκνπ, αζρέησο ηεο ρηιηνκεηξηθήο 

απόζηαζεο. 

 

1. Αίηεζε (ππόδεηγκα δ΄) 

2. Απόθαζε δηάζεζεο γηα ζπκπιήξσζε σξαξίνπ. 



3. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 όπνπ δειώλεηαη ν ηόπνο θαηνηθίαο. 

4. Ωξνιόγηα πξνγξάκκαηα όισλ ησλ ζρνιείσλ πνπ ππεξεηνύλ (ζύκθσλα κε ην 

ππόδεηγκα ζη΄). 

5. Μεληαίνο εκεξνινγηαθόο πίλαθαο ησλ σξώλ δηάζεζήο ηνπο αλά ζρνιείν 

(ππόδεηγκα γ΄) 

6. Αλαθνξέο Αλάιεςεο Τπεξεζίαο ( ζε αθξηβέο θσηναληίγξαθν ) από θάζε 

ζρνιείν πνπ ππεξεηνύλ. 

7. Βεβαίσζε ρηιηνκεηξηθήο απόζηαζεο. 

8. Ηκεξνιόγην νδνηπνξηθώλ εμόδσλ θαη απνδεκηώζεσλ (ππόδεηγκα ε΄).  

 

Προζοτή:  

Από 1-11-2011 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πζξ.1 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ 

λ.4024/2011, ε θαζηέξσζε κε ακνηβή εξγαζίαο πέξα από ηηο ώξεο ηεο ππνρξεσηηθήο 

απαζρόιεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ν.Π.Γ.Γ. θαη Ο.Σ.Α. επηηξέπεηαη 

κόλν γην ηελ αληηκεηώπηζε επνρηθώλ, έθηαθησλ ή επεηγνπζώλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ. 

Δπηπιένλ, ζύκθσλα κε ην εδάθην 4 ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, όξζξνπ θαη λόκνπ, νη θαηά 

ηα σο άλσ ώξεο απνγεπκαηηλήο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλνπλ ηηο 

είθνζη (20) αλά ππάιιειν κεληαίσο. 

Να κε ζπκπεξηιακβάλνληαη πξνο απνδεκίσζε νη  κέξεο απεξγηώλ, αξγηώλ, 

αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο ζρνιείσλ ιόγσ εθηάθησλ αλαγθώλ, ζπλειεύζεσλ, εθδξνκώλ, 

αλαξξσηηθώλ αδεηώλ ή κέξεο πνπ γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν δελ παξείραηε 

ππεξεζία. 

 

      Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Π.Δ. ΒΟΗΩΣΗΑ  

        

 

 

 

              ΓΚΑΡΣΕΗΟ ΓΔΩΡΓΗΟ 


