
 1 / 3 

Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2022 
Αρ. πρωτ. 334 

Προς: Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Φ.Ε. 

Την Επόπτρια της Φ.Ε., κ. Β. Παπαπέτρου 

Τον Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Φ.Ε., κ. Β. Χρυσανθακόπουλο 

Τις Διευθύντριες και τους Διευθυντές των Σχολείων της Φ.Ε. 

Τις Συντονίστριες και τους Συντονιστές ειδικοτήτων της Φ.Ε. 

Κοινοποίηση: Εκπαιδευτικοί της Φ.Ε. 

Θέμα: Περί υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών της Φ.Ε. 

Όπως γνωρίζετε, πάγιο αίτημά μας από τον Ιούλιο του 2010 (ημερομηνία, κατά την οποία οι 

εκπαιδευτικοί της Φ.Ε. υπέστησαν τη μονομερή εκ μέρους της Φ.Ε. περικοπή του επί 40 περίπου 

χρόνια αδιαλείπτως χορηγούμενου «εκπαιδευτικού επιδόματος της Φ.Ε.») ήταν και είναι: 

• οι εκτός ωραρίου εργασίας ώρες απασχόλησης  και οι  επιπλέον απαιτητικές 

σε χρόνο δράσεις που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζονται  

και  

• οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί  να λαμβάνουν τη νόμιμη πρόσθετη αμοιβή  

που προβλέπεται από  τις κείμενες διατάξεις.  

Σε όλα τα Σχολεία της Φ.Ε. μας πραγματοποιούνται υπερωρίες για κάλυψη διαφόρων αναγκών που 

αφορούν, μεταξύ άλλων: 

• στην επιτυχή υλοποίηση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Σχολείου τους ή της Φ.Ε. 

ή γενικότερα των φορέων του Υπουργείου Παιδείας,  

• στην προετοιμασία μαθητών σε διαγωνισμούς ή/και για διπλώματα και τη συνδρομή 

τους κατά τη διεξαγωγή αυτών,  
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• στην τροποποίηση του πλαισίου του Ωρολογίου Προγράμματος ενός ή περισσότερων 

εκπαιδευτικών, όπως αντικατάσταση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν από άλλους 

εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας, που έχουν ήδη καλύψει πλήρως το υποχρεωτικό τους 

ωράριο, ή επιπλέον διδακτικές ώρες πέραν του υποχρεωτικού Ωρολογίου Προγράμματος 

κ.λπ., 

• σε μαθήματα «προαιρετικής παρακολούθησης, δραστηριότητες και δράσεις», δια ζώσης 

ή εξ αποστάσεως στο πλαίσιο του νόμου 4713/2020 ( ΦΕΚ Α 147/29.7.2020) . 

Τη Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022, καταθέσαμε στη Φ.Ε. το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 202/20-06-2022 

(πρωτόκολλο Σ.Κ.Φ.Ε.) - 3349/20-6-2022 (πρωτόκολλο Φ.Ε.) έγγραφο με θέμα: «Ερωτήματα περί 

υπερωριακής απασχόλησης εκπαιδευτικών των Σχολείων της Φ.Ε.», το οποίο απευθύνεται στην 

Επόπτρια των Σχολείων της Φ.Ε., στη συνάντηση δε της Πέμπτης, 20.10.2022, αυτή υποστήριξε ότι: 

α) το σχολικό έτος 2021-2022 έχουν πληρωθεί όλες οι υπερωρίες που δηλώθηκαν, τις οποίες έχει 

εγκρίνει το Δ.Σ. της Φ.Ε., αυτό, όμως, κάθε άλλο παρά αποδεικνύει ότι έχουν πληρωθεί όλες όσες 

έχουν πραγματοποιηθεί και β) ότι δεν μπορούν να πληρωθούν υπερωρίες προηγούμενων σχολικών 

ετών, παρά μόνον αυτές που έχει ήδη εγκρίνει το Δ.Σ. της Φ.Ε.  

Την Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022, στις 8:49 π.μ., λίγες ώρες πριν απ’ τη συνάντηση με την Επόπτρια, 

λάβαμε, έστω και καθυστερημένα, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Σ.Κ.Φ.Ε., ηλεκτρονικό 

μήνυμα, που αφορούσε στην στο προαναφερθέν έγγραφό μας [το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 202/20-06-

2022 (πρωτόκολλο Σ.Κ.Φ.Ε.) - 3349/20-6-2022 (πρωτόκολλο Φ.Ε.], από το οποίο όμως δεν 

προέκυπτε κάτι ουσιαστικό ως προς τα αιτήματά μας. 

Για τους παραπάνω λόγους σας επισημαίνουμε ότι: 

α) αποδεδειγμένα τα τελευταία σχολικά έτη δ ε ν έχουν αποζημιωθεί όλες οι υπερωριακές 

απασχολήσεις,  

β) οι πρόσθετες αμοιβές, που λαμβάνουν εκπαιδευτικοί όταν εργασθούν υπερωριακά, δεν 

υπαγορεύονται μόνο από την παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 682/1977,  

γ) δεν υπάρχουν μη εγκεκριμένες δραστηριότητες εκπαιδευτικού χαρακτήρα, στις οποίες 

συμμετέχουν εκπαιδευτικοί της Φ.Ε. και  

δ) ισχύει η αναδρομικότητα καταβολής αποδοχών για την υπερωριακή απασχόλησή μας, 

δεδομένου ότι η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία συνιστά νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και κατά 

https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/634186/nomos-4713-2020
https://drive.google.com/file/d/1GFLLBtfXKS-movxc0w7AxdSue65LNILm/view?usp=sharing
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συνέπεια οποιαδήποτε αξίωση απορρέει από τη σύμβαση εργασίας παραγράφεται μετά πέντε έτη, 

σύμφωνα με το άρθρο 250 του Αστικού Κώδικα1 .  

Προσθέτουμε, ότι  το θέμα της υπερωριακής απασχόλησής μας  έχει τεθεί  

επανειλημμένως σε όλη την ιεραρχία της Διοίκησης της Φ.Ε. 2,  οι απαντήσεις δε που 

έχουμε λάβει μέχρι  στιγμής δεν είναι  ικανοποιητικές ,  αφού  από το 2010 μέχρι σήμερα 

πολλές και για διαφορετικές αιτίες  υπερωρίες δεν έχουν δηλωθεί από τους εκάστοτε 

αρμόδιους και κατά συνέπεια έχουν παραμείνει απλήρωτες.  

Σχετικώς καταθέτουμε Γνωμοδοτικό Σημείωμα Δικηγορικού Γραφείου Ρουπακιώτη και  Συνεργατών 

σχετικό με την υπερωριακή απασχόληση  σχετικό με την υπερωριακή απασχόληση  και περιμένουμε 

τις δικές σας ενέργειες για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας:  

α) να δηλώνονται ΟΛΕΣ οι υπερωριακές απασχολήσεις των εκπαιδευτικών, 

β) να αποζημιωθούν ΟΛΟΙ οι εκπαιδευτικοί που έχουν εργασθεί υπερωριακά την τελευταία 

πενταετία, 

δ) από το χρόνο αυτόν και στο εξής οι εκπαιδευτικοί να αποζημιώνονται για την υπερωριακή 

εργασία τους σε μηνιαία βάση, καθώς και  

ε) τα ποσά που δίνονται για υπερωρίες να είναι ανάλογα με το είδος των υπερωριών (βλέπε 

Γνωμοδοτικό Σημείωμα και κείμενες διατάξεις). 

Για το Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. 

Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 

Αρχοντούλα Σαββιδάκη Αδαμαντία Ξηρίδου 

 

 

 
1 https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/astikos-kodikas 

2 - Βλέπε το 15ο Θέμα: Υπερωρίες και  εκπαιδευτικοί  της Φ.Ε .  του υπ. αριθμ. πρωτ. 267/07-12-2018 εγγράφου 

μας με θέμα «Ενημέρωση για τη συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τον Οικονομικό Διευθυντή της Φ.Ε.». 

- Βλέπε το Α1 Θέμα του υπ. αριθμ. πρωτ. 485/30-07-2021 εγγράφου μας με θέμα «Συνάντηση της 19ης/07/2021 

εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε με την Επόπτρια της Φ.Ε.». 

- Βλέπε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 106/14-03-2022 έγγραφο του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε., που αφορά σε αναλυτική ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών για τη συνάντηση της 3ης/03/2022 εκπροσώπων του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. με τον Πρόεδρο της Φ.Ε. 

- Βλέπε το η. Θέμα του 1. Ενημερώσεις από την Επόπτρια –  Ερωτήματα και  τοποθετήσεις  των  

εκπροσώπων επί  των ενημερώσεων  του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 256/16-09-2022 Εγγράφου που αφορά σε αναλυτική 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη συνάντηση της 19ης Ιουλίου με την Επόπτρια της Φ.Ε. 

https://drive.google.com/file/d/1gtCN3hAUJQUcYiEqXu9BmC4mN4t0CUxx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gtCN3hAUJQUcYiEqXu9BmC4mN4t0CUxx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gtCN3hAUJQUcYiEqXu9BmC4mN4t0CUxx/view?usp=sharing
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/astikos-kodikas
https://drive.google.com/file/d/1Z23Ods_tqfcfaVxQQOUCZ2hGhEOJMOxv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J-5MnFL8eMVaERZBDmkMlv4aXiXJh1UU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J8XpHfIOX3uryY8TTZJTSquk9Tl_MxYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pghJCyzXPrJXxF_DUZ12l5IV69qf6b79/view?usp=sharing

