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ΠΡΟ:
Γυμνάςια, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ.
Περιφερειακισ Ενότθτασ ερρϊν

ΘΕΜΑ : «Αποςτολι δικαιολογθτικϊν Ωρομιςκίων, Τπερωριϊν κανονικοφ προγράμματοσ και
Οδοιπορικϊν διάκεςθσ»
Παρακαλοφνται οι κ. Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων να προςκομίηουν τα απαραίτθτα
δικαιολογθτικά για τισ αποηθμιϊςεισ των:
1. Ωρομιςκίων εκπαιδευτικϊν
2. Τπερωριϊν κανονικοφ προγράμματοσ και
3. Οδοιπορικϊν διάκεςθσ
το πρϊτο πενκιμερο κάκε μινα ςτο γραφείο 6 τθσ Δ.Δ.Ε. ερρϊν (κ. Ντζκα Σάνια), για τθν ζγκαιρθ
πλθρωμι των δικαιοφχων.
Αναλυτικότερα:
Α. Για τθν αποηθμίωςθ των Ωρομιςκίων Εκπαιδευτικϊν κα πρζπει να προςκομίηουν κάκε μινα:
1. Διαβιβαςτικό
2. Αντίγραφο απόφαςθσ πρόςλθψθσ.
3. Αντίγραφο ςφμβαςθσ εργαςίασ.
4. Αντίγραφο πρακτικοφ ανάλθψθσ υπθρεςίασ ςχολείων.
5. Ημερολογιακι κατάςταςθ πραγματοποιθκζντων ωρϊν διδαςκαλίασ, με πρωτότυπεσ
ςφραγίδεσ και υπογραφζσ από το Διευκυντι και τουσ εκπαιδευτικοφσ.
6. Ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ ςχολικισ μονάδασ με υπογραφι του Δ/ντι και ςφραγίδα.
θμ.: Όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά εκτόσ από το διαβιβαςτικό εισ διπλοφν. Η
θμερολογιακι κατάςταςθ πραγματοποιθκζντων ωρϊν εισ διπλοφν πρωτότυπθ.

ΤΠΕΡΩΡΙΕ
B. Για τθν αποηθμίωςθ υπερωριϊν κανονικοφ προγράμματοσ κα πρζπει να προςκομίηουν κάκε μινα:
1. Διαβιβαςτικό
2. Αν ο εκπ/κόσ ανικει οργανικά ςτθ ςχολικι μονάδα θ ανάκεςθ υπερωρίασ γίνεται από τον ςφλλογο των
κακθγθτϊν οπότε πρζπει να προςκομίςετε τα παρακάτω:
α. Σθν πράξθ ανάκεςθσ υπερωρίασ φωτοτυπία από το βιβλίο πρακτικϊν για να φαίνονται οι
υπογραφζσ.
β. Σθν πράξθ ανάκεςθσ υπερωρίασ πλθκτρολογθμζνθ ςε μορφι word και θλεκτρονικά ςταλμζνθ
ςτο e-mail του γραφείου 6: mail@grde.ser.sch.gr για να αναρτθκεί από τθν Δ/νςθ.***
γ. Σθν πράξθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ που ζκανε ο εκπ/κόσ ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ 2020-2021
φωτοτυπία από το βιβλίο πράξεων.
3. Αν ο εκπ/κόσ είναι με διάκεςθ ςτο ςχολείο κα πρζπει να προςκομίςετε τα παρακάτω:
α. Αντίγραφο απόφαςθσ ΠΤΔΕ για τθν ανάκεςθ υπερωρίασ του εκπ/κοφ που είναι ςε διάκεςθ
αναρτθμζνθ.
β. Πράξθ ανάλθψθσ υπθρεςίασ

του εκπ/κοφ ςτο ςχολείο διάκεςθσ φωτοτυπία από το βιβλίο

πράξεων.
4. Ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ ςχολικισ μονάδασ με υπογραφι και ςφραγίδα (ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα να
υπάρχει ςτιλθ με το υποχρεωτικό ωράριο των εκπ/κϊν, ειδικότθτεσ των εκπ/κϊν και αρικμόσ υπερωριϊν
των εκπ/κϊν).
5. Ημερολογιακι κατάςταςθ πραγματοποιθκζντων ωρϊν υπερωριακισ διδαςκαλίασ δφο αντίγραφα με
πρωτότυπεσ υπογραφζσ από τον Δ/ντι και τουσ εκπ/κοφσ που ζχουν υπερωρία. (τθν κατάςταςθ να
αναγράφονται οι θμζρεσ του μινα Δευτζρα - Παραςκευι).
θμείωςθ:
***1. φμφωνα με τον νόμο οι πλθρωμζσ των υπερωριϊν αρχίηουν από τθν ςτιγμι που αναρτάται θ
απόφαςθ ι πράξθ ανάκεςθσ υπερωριϊν ςτον ιςτότοπο τθσ ΔΙΑΤΓΕΙΑ. Αυτό πλζον εφαρμόηεται αυςτθρά
από τθν Δθμοςιονομικι Τπθρεςία Ελζγχου και Εποπτείασ (Δ.Τ.Ε.Ε.).
2. Όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά (2, 3, 4 και 5) κα προςκομίηονται ςτθν ΔΤΕΕ εισ διπλοφν.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΗ
1. Διαβιβαςτικό.
2. Πίνακασ Οδοιπορικϊν ςε δφο αντίγραφα με πρωτότυπεσ υπογραφζσ των
εκπαιδευτικϊν που είναι ςτουσ πίνακεσ και πρωτότυπθ υπογραφι και ςφραγίδα
του Διευκυντι (τθν κατάςταςθ να αναγράφονται οι θμζρεσ του μινα ΔευτζραΠαραςκευι)

3. Αντίγραφο απόφαςθσ διάκεςθσ εκπαιδευτικοφ.
4. Αντίγραφο πράξθσ ανάλθψθσ υπθρεςίασ με υπογραφζσ από το βιβλίο πράξεων.
5. Τπεφκυνθ Διλωςθ Αυτοκινιτου – Κατοικίασ πρωτότυπθ (επιςυνάπτουμε
υπόδειγμα). Στην εγγραφή Νο 5 να αναγράφεται το ςχολείο οργανικήσ
τοποθέτηςησ και όχι ο τόποσ κατοικίασ

(Ημερομηνία την τελευταία ημέρα

μετακίνηςησ του μήνα).
6. Ωρολόγιο πρόγραμμα τθσ ςχολικισ μονάδασ με υπογραφι του Δ/ντι και ςφραγίδα.
7. Βεβαίωςθ χιλιομετρικισ απόςταςθσ από τον ιςτότοπο: https://kmd.ggde.gr/
θμείωςθ:
1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά κα προςκομίηονται ςτθν Δ.Τ.Ε.Ε. εισ διπλοφν
εκτόσ από το διαβιβαςτικό.
2. Σα δικαιολογθτικά για υπερωρίεσ και οδοιπορικά διάκεςθσ επτεμβρίουΟκτωβρίου κα υποβλθκοφν μαηί.

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΕΡΡΩΝ

ΣΤΛΙΑΝΟ Δ. ΡΙΖΟ

