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Αρ. Πρωτ.: 50

Προς:
Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας

Δ/νση Π.Ε. Β΄ Αθήνας
Δ.Ο.Ε.

Διδακτικό ωράριο 4 θέσιων Ν/Γ
Βήματα Συλλόγων Διδασκόντων
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Στην παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
στη Διεύθυνση Π.Ε. Β’ Αθήνας σχετικά με τη

διασφάλιση της εφαρμογής

του

θεσμοθετημένου ωραρίου των νηπιαγωγών που εργάζονται στα 4 θέσια Ν/Γ,

την

τοποθέτηση επιπλέον συναδέλφου όπου αυτό είναι αναγκαίο για τη συμπλήρωση των
πλεοναζουσών ωρών του ωρολογίου προγράμματος και την καταβολή αποζημιώσεων
των δεδουλευμένων υπερωριών, αναδείξαμε το ζήτημα και απαιτήσαμε από τη
Διεύθυνση να αποκατασταθεί η αδικία που συντελείται εις βάρος των συναδέλφων. Να
προχωρήσουν

οι διαδικασίες για την εφαρμογή

της μείωσης του ωραρίου των

νηπιαγωγών στα 4/θέσια Νηπιαγωγεία, την τοποθέτηση επιπλέον συναδέλφου όπου
αυτό είναι αναγκαίο για τη συμπλήρωση των πλεοναζουσών

ωρών του ωρολογίου

προγράμματος και την πληρωμή των δεδουλευμένων υπερωριών.
Επισημαίνουμε ότι το ΥΠΑΙΘ εξέδωσε πρόσφατα εγκύκλιο αναφορικά με το
ωράριο και την υπερωριακή διδασκαλία των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αρ. πρωτ. 141076/Ε3/4-11-21)

Υπενθυμίζουμε ότι:
Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών των Νηπιαγωγείων καθορίζεται με
υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 1566/1985 (167 Α΄),
όπως προστέθηκε με την περ. β, της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (24 Α΄) και
ισχύει. Κατ’ εξουσιοδότηση των προαναφερόμενων διατάξεων εκδόθηκε και ισχύει η
αριθ. 127187/Ε1/1-8-2016 (ΦΕΚ 2524 Β΄/16-8- 2016) υπουργική απόφαση που ορίζει ότι
καθορίζεται το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που
υπηρετούν στα νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των δασκάλων, βάσει της
οργανικότητας των νηπιαγωγείων, ως ακολούθως:
1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.
2. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία: Ι) ώρες 24, αν
έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας, II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια
υπηρεσίας, III) ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και IV) ώρες 21, αν
έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας.»
Για το σκοπό αυτό καλούμε τις Προϊσταμένες και τους Συλλόγους διδασκόντων
των Νηπιαγωγείων που λειτουργούν ως 4/θέσια:
Να αποστείλουν ΑΜΕΣΑ και χωρίς καμία καθυστέρηση στη Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας:
 το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα που έχουν συντάξει στο οποίο να αναγράφεται
ξεχωριστά το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο και οι υπερωρίες του κάθε εκπαιδευτικού
και το πρακτικό συλλόγου διδασκόντων για ανάθεση τμημάτων με τα οποία
αποδεικνύουν ότι από 13/9/21 καλύπτουν το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημάτων τους
από την πρώτη μέρα λειτουργίας των σχ. μονάδων υπερβαίνοντας το διδακτικό τους
ωράριο.
 αντίγραφο του Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων για την ανάθεση υπερωριών
στους/στις

συναδέλφους για σύνολο των επιπλέον ωρών. Στο πρακτικό πρέπει να

αναφέρεται ο αριθμός των ωρών υπερωριακής διδασκαλίας γαι κάθε εκπαιδευτικό.
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 16 και 18 του άρθρου 14 του ν.
1566/1985 (167 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μπορεί να ανατεθεί υπερωριακή
διδασκαλία μέχρι πέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων διδασκόντων είτε και του Διευθυντή /
Προϊστάμενου της σχολικής μονάδας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 100 του ν.
4823/2021 (136 Α΄). Ταυτόχρονα επισημαίνουμε ότι αν ο σύλλογος διδασκόντων
παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση
του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού

υπηρεσιακού συμβουλίου,κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παρ. 16 και 18 του
άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (167 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Επίσης στην
περίπτωση που πρόκειται για ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας έως 5 ώρες την
εβδομάδα στον/ην Διευθυντή/τρια ή στον/ην Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας, ή
στην εξαιρετική περίπτωση που o/η Διευθυντής/τρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής
μονάδας παραλείπει να αναθέτει υπερωριακή διδασκαλία σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4823/2021 (136 Α΄), η ανάθεση γίνεται με απόφαση του/της
διευθυντή/τριας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού
υπηρεσιακού συμβουλίου.
 Αίτημα προς το ΠΥΣΠΕ για ανάθεση υπερωριών στην Προισταμένη του Νηπιαγωγείου.
 αίτημα με αριθμό πρωτοκόλλου για την καταβολή υπερωριών με έναρξη τις 13/9/2021
όπου εκκινεί το σχολικό έτος, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :
1. Διαβιβαστικό Προϊσταμένης όπου θα αναφέρεται ο μήνας, ονομαστικά οι εκπ/κοί τους
οποίους αφορά καθώς και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται αναλυτικά.
2. Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού
3.Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχών
4. Αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα και ακριβές φωτοαντίγραφο του Πρακτικού
του Συλλόγου Διδασκόντων για την ανάθεση υπερωριών ή

απόφαση ανάθεσης

υπερωριακής διδασκαλίας του ΠΥΣΠΕ, ανάλογα με την περίπτωση , όπως περιγράφονται
παραπάνω.
5. Υπεύθυνη Δήλωση προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών
(Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης οφείλει να ενημερώσει για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)
 Αίτημα -δήλωση κενού για τοποθέτηση επιπλέον συναδέλφου όπου αυτό είναι
αναγκαίο για τη συμπλήρωση των πλεοναζουσών

ωρών του ωρολογίου

προγράμματος, εάν δεν τα έχουν ήδη στείλει.
Η Διεύθυνση Π.Ε. Β΄ Αθήνας

σύμφωνα με στην με

αρ. Πρωτ. 141076/Ε3/4-11-21

εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ οφείλει να ενημερώνει ορθώς το Π.Σ. myschool για το υποχρεωτικό
διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς της και να χορηγεί αρμοδίως
υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τα
διαλαμβανόμενα στην παραπάνω εγκύκλιο.
Επισημαίνουμε ότι πρόκειται για καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων και για
αμοιβές συναδέλφων που κανένας δεν έχει δικαίωμα είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια,
να τις στερεί.

Προειδοποιούμε γι άλλη μια φορά τη Διεύθυνση

Π.Ε. Β’ Αθήνας που είναι

υπεύθυνη για την καταβολή των υπερωριών ότι οφείλει να λύσει το ζήτημα για όλες τις
συναδέλφους ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας .
To Δ.Σ. του Συλλόγου μας δεν θα επιτρέψει να χαθούν τα δεδουλευμένα για
κανένα/καμία συνάδελφο. Θα χρησιμοποιήσει όλα τα συνδικαλιστικά μέσα και θα
διεκδικήσει και νομικά τα δεδουλευμένα των συναδέλφων αν χρειαστεί. Στην κατεύθυνση
αυτή αποφάσισε να αιτηθεί την συνδρομή της Νομικής Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για να
προβούμε σε όλες τις απαραίτητες και απαιτούμενες ενέργειες ως προς την καταβολή
αποζημιώσεων των δεδουλευμένων υπερωριών των συναδέλφων Νηπιαγωγών μελών
του Συλλόγου μας.
Ζητάμε από τη ΔΟΕ να αναδείξει το ζήτημα γιατί αυτό αφορά όλη τη χώρα. Να
ξεκαθαρίσει ότι οι επιπλέον ώρες στα 4/θέσια νηπιαγωγεία καλύπτονται πανελλαδικά
είτε με επιπλέον τοποθέτηση νηπιαγωγού είτε με καταβολή υπερωριών. Να
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα συνδικαλιστικά και νομικά αν χρειαστεί.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

