
 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Ι. Επί του ερωτιματοσ. 
 
Ετζκθ υπόψθ μου από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Ν. Καβάλασ το κάτωκι 

ερϊτθμα: 
«Σε ςχολείο του νομοφ μασ ςυνάδελφοι που τουσ ανατζκθκαν υποχρεωτικζσ 

υπερωρίεσ, με απόφαςθ, κατά πλειοψθφία,  του ςυλλόγου διδαςκόντων, ζκαναν 
χριςθ των ςτάςεων εργαςίασ, που ζχει προκθρφξει θ Δ.Ο.Ε.  

Αν και οι ςτάςεισ (δεν) πραγματοποιικθκαν κατά το χρόνο του υποχρεωτικοφ 
διδακτικοφ ωραρίου, ο Διευκυντισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του νομοφ μασ, 
παρακράτθςε χριματα από τουσ ςυναδζλφουσ αυτοφσ.  

Η απόφαςι του αυτι, ςτθρίχκθκε ςτα  ζγγραφα του Υπουργείου Οικονομίασ 
και  Οικονομικϊν :  

1) Αρ. Πρωτ. 2/78400/0022 (14/11/2011) και  κζμα  «Παροχι οδθγιϊν για τθν 
εφαρμογι των διατάξεων του Δεφτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Αϋ) «Συνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο μιςκολόγιο - βακμολόγιο, 
εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου 
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015.», άρκρο 23. 

2) Αρ. Πρωτ. 2/70588/0022 (5/12/2006) με κζμα : «Περικοπι αποδοχϊν ςε 
περίπτωςθ απεργίασ», προτελευταία παράγραφοσ που αναφζρει ότι «Η 
κατά τα ανωτζρω περικοπι, πραγματοποιείται και ςε κάκε περίπτωςθ 
αποχισ από τα κακικοντα των υπαλλιλων ι λειτουργϊν, ανεξάρτθτα από 
τυχόν μερικι άςκθςθ δραςτθριότθτάσ τουσ, δεδομζνου ότι ωσ άςκθςθ 
κακθκόντων για τθν οποία δικαιολογείται θ καταβολι μιςκοφ, νοείται το 
ςφνολο των δραςτθριοτιτων που είναι ςυνυφαςμζνεσ με τθ κζςθ που 
κατζχει ο εργαηόμενοσ και όχι μζροσ αυτϊν».    

 
ΙΙ. Επί των εφαρμοςτζων διατάξεων. 

Ο νόμοσ 4024/2011, που αναμόρφωςε το μιςκολόγιο των δθμοςίων 

υπαλλιλων ρθτϊσ ςτο άρκρο 23 αυτοφ όριςε τον τρόπο, με τον οποίο 

πραγματοποιοφνται περικοπζσ ςε περίπτωςθ αποχισ των υπαλλιλων από τα 

κακικοντα τουσ. Ζτςι ρθτϊσ προβλζφκθκε, ότι ςε περίπτωςθ αποχισ των υπαλλιλων, 

ο μινασ λογίηεται για 25 θμζρεσ. Ερμθνεφοντασ τθν διάταξθ αυτι, το Γενικό 

Λογιςτιριο εξζδωςε τθν υπ’ αρικμόν οικ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκφκλιο του, με 

τθν οποία ςτο οικείο άρκρο όριςε Σφμφωνα με τα όςα ορίηονται ςτο άρκρο αυτό ςε 

κάκε περίπτωςθ περικοπισ αποδοχϊν του υπαλλιλου, ςυμπεριλαμβανομζνων και 



των επιδομάτων εορτϊν και αδείασ, λόγω αποχισ από τα κακικοντά του ι απεργίασ, 

θ περικοπι αυτι υπολογίηεται ςτο 1/25 των μθνιαίων αποδοχϊν για κάκε θμζρα 

απουςίασ….. Στθν περίπτωςθ απεργίασ, ςτθν ζννοια τθσ οποίασ υπάγονται και οι 

ςτάςεισ εργαςίασ, γίνεται περικοπι για κάκε μζρα, των μεικτϊν μθνιαίων αποδοχϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ςυντάξιμθσ εργοδοτικισ ειςφοράσ. Για τισ ςτάςεισ 

εργαςίασ κα περικόπτονται τόςα ωρομίςκια όςεσ είναι οι ώρεσ ςτάςθσ εργαςίασ». 

 Στθν ωσ άνω εγκφκλιο εξάλλου, γίνεται αναφορά και ςτο ερϊτθμα, που μου 

ετζκθ ενϊ φαίνεται, ότι αυτι μεταξφ άλλων αποτζλεςε τθν βάςθ για τθν ζκδοςθ των 

πράξεων περικοπισ αποδοχϊν των εκπαιδευτικϊν. Επίκλθςθ, ομοίωσ γίνεται και ςτθν 

υπ’ αρικμόν  2/70588/0022 (5/12/2006) εγκφκλιο του Γενικοφ Λογιςτθρίου με κζμα 

«Περικοπι αποδοχϊν ςε περίπτωςθ απεργίασ», θ οποία ςτθν προτελευταία 

παράγραφο αυτισ αναφζρει «Η κατά τα ανωτζρω περικοπι, πραγματοποιείται και ςε 

κάκε περίπτωςθ αποχισ από τα κακικοντα των υπαλλιλων ι λειτουργϊν, ανεξάρτθτα 

από τυχόν μερικι άςκθςθ δραςτθριότθτάσ τουσ, δεδομζνου ότι ωσ άςκθςθ 

κακθκόντων για τθν οποία δικαιολογείται θ καταβολι μιςκοφ, νοείται το ςφνολο των 

δραςτθριοτιτων που είναι ςυνυφαςμζνεσ με τθ κζςθ που κατζχει ο εργαηόμενοσ και 

όχι μζροσ αυτϊν».  Σθμειωτζον, βζβαια, ότι θ εν λόγω εγκφκλιοσ αφορά ςε ερμθνεία 

διατάξεων, που ζχουν καταργθκεί μζςω των διατάξεων του ν.4024/2011 και είναι 

ςφόδρα αμφίβολο, εάν βάςει αυτισ μπορεί να εκδοκεί πράξθ περικοπισ αποδοχϊν.  

 Σφμφωνα με το άρκρο 30 παρ. 7 εδάφιο δεφτερο του ν. 1264/1982: "Για τον 

εκδθμοκρατιςμό του Συνδικαλιςτικοφ Κινιματοσ και τθν κατοχφρωςθ των 

ςυνδικαλιςτικϊν ελευκεριϊν των εργαηομζνων", ορίηεται ότι, ο χρόνοσ τθσ απεργίασ 

των δθμοςίων υπαλλιλων κεωρείται ωσ χρόνοσ πραγματικισ δθμοςίασ υπθρεςίασ, 

χωρίσ όμωσ να καταβάλλονται οι αποδοχζσ του χρόνου απεργίασ. Τζλοσ, ςφμφωνα με 

το άρκρο 43 του ιςχφοντοσ Υπαλλθλικοφ Κϊδικα μιςκόσ δεν οφείλεται, όταν ο 

υπάλλθλοσ από υπαιτιότθτα του δεν παρζςχε υπθρεςία εν όλω ι εν μζρει. 

 Το ηιτθμα τθσ αμοιβισ για υπερωριακι απαςχόλθςθ και ο τρόποσ 

αποηθμίωςθσ των ωρϊν υπερωρίασ, που πραγματοποιοφνται λφεται επίςθσ ςτο 

άρκρο 20 του ν.4024/2011, το οποίο προβλζπει: «1. Η κακιζρωςθ με αμοιβι εργαςίασ 

πζρα από τισ ϊρεσ τθσ υποχρεωτικισ απαςχόλθςθσ των υπαλλιλων του Δθμοςίου, 



των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρζπεται μόνο για τθν αντιμετϊπιςθ εποχικϊν, ζκτακτων ι 

επειγουςϊν υπθρεςιακϊν αναγκϊν. Η υπερωριακι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ 

εγκρίνεται με απόφαςθ του κακ’ φλθ αρμόδιου Υπουργοφ ςτθν οποία αναφζρονται 

ςαφι και ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία που δικαιολογοφν τθν ανωτζρω εργαςία πζρα από 

το κανονικό ωράριο……5. Για το εκπαιδευτικό προςωπικό τθσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τθν ανάκεςθ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ 

ειδικότθτασ του, προαιρετικισ ι υποχρεωτικισ (επιμίςκιο), θ ωριαία αμοιβι 

ορίηεται ςτο ποςό των δζκα (10) ευρώ». 

 Τζλοσ, πρζπει να τονιςτεί, ότι το εργαςιακό ωράριο των εκπαιδευτικϊν είναι 

κατ’ ανϊτατο 30 ϊρεσ. Με τθν λιξθ του διδακτικοφ ωραρίου, ο εκπαιδευτικόσ 

υποχρεοφται να αποχωριςει από τθν εργαςία του, εφόςον δεν του ζχει ανατεκεί 

ςυγκεκριμζνο διοικθτικό ζργο, όπωσ για παράδειγμα ςυμμετοχι ςε εκδθλϊςεισ, 

ενθμζρωςθ γονζων κλπ. Υπό τθν ζννοια αυτι, θ παραμονι ςτθν εργαςία του 

εκπαιδευτικοφ μετά τθν λιξθ του διδακτικοφ του ωραρίου είναι ζνα γεγονόσ, που δεν 

γίνεται ςε τακτικι βάςθ αλλά αντικζτωσ ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνεσ διοικθτικζσ 

αρμοδιότθτεσ και εφόςον αυτζσ ζχουν ανατεκεί ςτο εν λόγω εκπαιδευτικό. Η μθ 

παροχι υπερωριακισ (διδακτικισ) απαςχόλθςθσ εντόσ του εργαςιακοφ ωραρίου, 

ςυνεπϊσ, δεν μπορεί να οδθγιςει ςε περικοπι αποδοχϊν, αφοφ ςτθν 

πραγματικότθτα το εργαςιακό ωράριο των εκπαιδευτικϊν επιβάλλεται για τθν 

παροχι διοικθτικοφ ζργου και όχι διδακτικισ απαςχόλθςθσ. Εξάλλου, εάν θ 

υπερωριακι (διδακτικι) απαςχόλθςθ είχε παραςχεκεί εντόσ του εργαςιακοφ ωραρίου 

και πάλι αυτι κα αμείβονταν αυτοτελϊσ και αςχζτωσ από τθν καταβολι των τακτικϊν 

αποδοχϊν των εκπαιδευτικϊν.   

 ΙΙΙ. Επί τθσ εφαρμογισ των ωσ άνω διατάξεων ςτθν υπό κρίςθ περίπτωςθ. 

 Από το ιςτορικό του ερωτιματοσ προκφπτει, ότι οι εκπαιδευτικοί ςτουσ 

οποίουσ αναφζρεται ο Σφλλογοσ Εκπαιδευτικϊν ΠΕ Ν. Καβάλασ, παρείχαν κανονικά το 

εκπαιδευτικό τουσ ωράριο, όπωσ αυτό ορίηεται ςτισ κείμενεσ διατάξεισ αλλά 

αρνικθκαν να παράςχουν υπερωριακι απαςχόλθςθ ςτα πλαίςια του εργαςιακοφ 

τουσ ωραρίου. Οι τακτικζσ αποδοχζσ (μιςκόσ), που λαμβάνουν καταβάλλεται ωσ 

αντίτιμο για τθν απαςχόλθςθ τουσ εντόσ του υποχρεωτικοφ διδακτικοφ ωραρίου και 



για τθν παροχι διοικθτικοφ ζργου εντόσ του εργαςιακοφ τουσ ωραρίου, δεδομζνου, 

ότι για τθν παροχι υπερωριακισ διδακτικισ απαςχόλθςθσ, ρθτϊσ το άρκρο 20 του ν. 

4024/2011 προβλζπει τθν καταβολι πρόςκετθσ αμοιβισ. 

 Αντίςτοιχα, θ περικοπι αποδοχϊν για τθν μερικι ι πλιρθ αποχι από τα 

κακικοντα των εν λόγω υπαλλιλων, γίνεται με βάςθ το υποχρεωτικό διδακτικό 

ωράριο αυτϊν, κακϊσ αφενόσ θ παροχι υπερωριακισ απαςχόλθςθσ δεν είναι 

ςτακερι κάκε μινα και αφετζρου δεν κεωρείται μιςκόσ (υπό τθν ζννοια των τακτικϊν 

αποδοχϊν). Στθν υπό κρίςθ περίπτωςθ, ςυνεπϊσ, οι εκπαιδευτικοί απείχαν όχι από το 

υποχρεωτικό διδακτικό τουσ ωράριο αλλά από τθν παροχι υπερωριακισ 

απαςχόλθςθσ ςτα πλαίςια του εργαςιακοφ τουσ ωραρίου, θ οποία κα αμείβονταν 

οφτωσ ι άλλωσ αυτοτελϊσ, εάν πραγματοποιείτο (ςφμφωνα με το άρκρο 20 του ν. 

4024/2011). 

 Συνεπϊσ, θ επζκταςθ του «υποχρεωτικοφ» διδακτικοφ ωραρίου και ςτισ (μθ 

παραςχεκείςεσ ϊρεσ υπερωριακισ απαςχόλθςθσ) και θ βάςει αυτισ περικοπι 

αποδοχϊν για μθ παραςχεκείςεσ ϊρεσ υπερωρίασ, είναι πολλαπλϊσ παράνομθ αφοφ 

α) αντίκειται ςτο άρκρο 20 του ν.4024/2011, κακϊσ οι υπερωριακι απαςχόλθςθ 

αμείβεται αυτοτελϊσ και δεν ςυνιςτοφν τακτικζσ αποδοχζσ, οι οποίεσ περικόπτονται 

ςε περίπτωςθ αποχισ ι απεργίασ β) αντίκειται ςτο άρκρο 43 του ν. 3528/2007 αφοφ 

περικόπτονται αποδοχζσ για παραςχεκείςα εργαςία, κακώσ οι εν λόγω 

εκπαιδευτικοί τιρθςαν το υποχρεωτικό διδακτικό τουσ ωράριο ενώ δεν τουσ 

ηθτικθκε παροχι διοικθτικοφ ζργου ςτα πλαίςια του εργαςιακοφ τουσ ωραρίου.  

 Επιπροςκζτωσ, αντίκειται ςτθν λογικι, αφοφ περικόπτονται τακτικζσ 

αποδοχζσ, που αντιςτοιχοφν ςτθν παραςχεκείςα εργαςία, προκειμζνου να 

«καλυφκοφν» ώρεσ αποχισ από μθ εκτελεςκείςεσ ώρεσ υπερωριακισ 

απαςχόλθςθσ, οι οποίεσ ωςτόςο, εάν είχαν παραςχεκεί κα αμείβονταν αυτοτελώσ. 

Με τον τρόπο αυτό, ωςτόςο, θ περικοπι αποδοχϊν ςτουσ ωσ άνω εκπαιδευτικοφσ δεν 

αποτελεί αντιςτάκμιςμα για μθ παραςχεκείςα εργαςία αλλά οικονομικι «ποινι» 

γιατί δεν τζλεςαν τισ υπερωρίεσ, που τουσ ανατζκθκαν, πράγμα πλιρωσ 

απαγορευμζνο με βάςθ το νόμο 1264/1982 και τισ Διεκνείσ  Συμβάςεισ Εργαςίασ 89 

και 98, που προςτατεφουν τθν ςυλλογικι εργατικι δράςθ. Εξάλλου, όπωσ προκφπτει 



και από το ιςτορικό του ερωτιματοσ, ςτουσ εν λόγω εκπαιδευτικοφσ δεν ανατζκθκε 

διοικθτικό ζργο, το οποίο αρνικθκαν να προςφζρουν εντόσ του εργαςιακοφ τουσ 

ωραρίου. 

 Παραμζνω ςτθν διάκεςθ ςασ για κάκε διευκρίνιςθ. 

Ακινα, 29-11-2015 

Με εκτίμθςθ, 

 

Μαρία Μαγδαλθνι Τςίπρα 

Νομικι Σφμβουλόσ ΔΟΕ 

  

  

 


