
Σελ 1 από 2 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

Τελευταία ενημέρωση 28-3-2014 

Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 

1. Όλες οι καταστάσεις πληρωμής έκτακτων αμοιβών των μονίμων καθηγητών αποστέλλονται με πρωτο-

κολλημένο διαβιβαστικό στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

2. Ελέγχονται και εκκαθαρίζονται μέσω του φορέα 0182, από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ-

ΔΕ). 

3. Σαν έκτακτες αμοιβές θεωρούνται οι υπερωρίες εντός ωρολογίου προγράμματος, οι υπερωρίες για 

προγράμματα (Περιβαλλοντική, Αγωγή Υγείας κλπ), τα Σάββατα, οι μέρες μη ληφθείσας άδειας (Ιού-

λιος και Αύγουστος), οι κάθε είδους επιτηρήσεις και η συμμετοχή σε επιτροπές. Επιπλέον από την ΥΔΕ 

ελέγχονται και τα κάθε είδους οδοιπορικά, αποζημιώσεις για συνοδούς εκδρομών κλπ. 

4. Για καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά από τα οποία θα δια-

πιστώνεται ότι η εργασία που ζητείται να αποζημιωθεί έχει εγκριθεί από τις προϊστάμενες αρχές (πχ. 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, Διευθυντή σχολείου, Πρόεδρο Επιτροπής κλπ) και έχει πραγματοποιηθεί. 

5. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το 1ο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4225/2014 (ΦΕΚ 2/Α/7-1-

2014), καταργήθηκε η διαφοροποίηση στις κρατήσεις υπέρ ΤΕΑΔΥ (νυν ΕΤΕΑ) μεταξύ παλαιών και νέ-

ων ασφαλισμένων. Κατόπιν αυτού για όλους τους ασφαλισμένους πλέον υπάρχει 3% εργοδοτική ει-

σφορά και 3% εισφορά του ασφαλισμένου. (Σχετική είναι και η Φ80020/οικ.36225/1183/7-1-2014, 

ΑΔΑ: ΒΙ65Λ-ΟΨ5 του Υπουργείου Εργασίας) 

 

Β. ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ – ΚΑΕ 0516 

Με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, από 1-11-2011 για το εκπαιδευτικό 

προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η υπερωριακή αμοιβή καθορίστηκε στο πο-

σό των 10,00 € ανά ώρα διδασκαλίας. 

Επίσης με βάση το εδάφιο 4 της παρ. 1 του άρθ. 20 του Ν. 4024/2011, όπως διευκρινίστηκε με τις 

2/85329/0022/2-12-2011 και 2/11712/0022/10-5-2012 εγκυκλίους του ΓΛΚ, η υπερωριακή απασχόληση των 

εκπαιδευτικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες ανά εκπαιδευτικό μηνιαίως, δηλ. οι παραπά-

νω από είκοσι (20) ώρες ανά μήνα θα περικόπτονται και δεν θα αμείβονται. 

Όταν τις υπερωρίες τις αναθέτει ο Σύλλογος Διδασκόντων, τότε ο διευθυντής του σχολείου πρέπει άμεσα 

να αποστείλει στη Διεύθυνση αντίγραφο του πρακτικού. Ο Διευθυντής ΔΕ εγκρίνει τις υπερωρίες και η έγκρι-

ση αυτή αναρτάται άμεσα στη Δι@ύγεια προκειμένου να πάρει Αριθμό Δικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ). Στη 

Δι@ύγεια αναρτώνται και οι αντίστοιχες αποφάσεις του Διευθυντή ΔΕ μετά από πρόταση του ΠΥΣΔΕ. 



Σελ 2 από 2 

 

1. Ώρες εργασίας Α  

2. Σύνολο Βάσης Β = Α x 10,00 

3. ΤΕΑΔΥ εργοδότη (3%) Γ = 3% x Β 

4. ΟΠΑΔ εργοδότη (5,1%) Δ = 5,1% x Β 

5. Γενικό Σύνολο Ε = Γ + Δ 

6. ΟΠΑΔ Ασφαλισμένου (2,55%) Ζ = 2,55% x Γ 

7. ΜΤΠΥ (2%) Η = 2% x Γ 

8. ΤΠΔΥ (1%) Θ = 1% x Γ 

9. ΤΕΑΔΥ Ασφαλισμένου (3%) Ι = 3% x Γ 

10. Εισφορά Αλληλεγγύης (2%) Κ = 2% x Γ 

11. Σύνολο κρατήσεων προ φόρου Λ = Ζ + Η + Θ + Ι + Κ 

12. Φόρος Μ = 20% x (Β – Λ) 

13. Σύνολο Κρατήσεων Ν = Λ+ Μ 

14. Καθαρά στον δικαιούχο Ξ = Β – Ν 

 
1. Η κατάσταση πληρωμής υποβάλλεται εις 4πλούν με πρωτοκολλημένο διαβιβαστικό του σχολείου στο ο-

ποίο γίνονται οι υπερωρίες και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά : 

a. Πράξη συλλόγου διδασκόντων στην οποία φαίνεται για τον κάθε δικαιούχο η ανάθεση υπερωριών. 

b. Έγκριση των υπερωριών από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας (με ΑΔΑ) 

c.  Ωρολόγια προγράμματα από τα οποία φαίνεται για τον κάθε δικαιούχο πόσες ώρες διδάσκει, σε 

ποιο σχολείο γίνονται οι ώρες αυτές και αν είναι συμπληρωμένο το υποχρεωτικό ωράριο του καθε-

νός. Αν κάποιος διδάσκει σε περισσότερα του ενός σχολεία απαιτούνται τα προγράμματα του κάθε 

σχολείου. 

d. Αναλυτικό μηνιαίο ημερολόγιο στο οποίο φαίνεται ποιες μέρες συγκεκριμένα έγιναν οι υπερωρίες 

από τον κάθε καθηγητή. 

e. Βεβαίωση του διευθυντή του σχολείου στην οποία βεβαιώνεται: 

 Ότι κατά τις ημέρες που χρεώθηκαν οι υπερωρίες το σχολείο λειτουργούσε κανονικά 

 Ότι το σχολείο δεν ήταν σε ημερήσιο περίπατο ούτε οι καθηγητές στους οποίους καταχωρήθη-

καν οι υπερωρίες έλειπαν με άδεια για οποιοδήποτε λόγο ούτε ήταν συνοδοί εκδρομής 

 Ότι οι άλλοι καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας με τους ανωτέρω έχουν συμπληρωμέ-

νο το υποχρεωτικό τους ωράριο 

 Το υποχρεωτικό ωράριο των καθηγητών στους οποίους καταχωρήθηκαν οι υπερωρίες 

2. Σαν ημερομηνία έναρξης των υπερωριών είναι η ημερομηνία ανάρτησης της έγκρισης των υπερωριών στη 

Δι@ύγεια 

3. Οι καταστάσεις πληρωμής των υπερωριών κατατίθενται κάθε μήνα έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η 

πορεία του προϋπολογισμού (εκτός αν υπάρχει άλλη συνεννόηση με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας). 


