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ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

 
 

Εργασιακό ωράριο 
 

  
 Ο υπάλληλος παρέχει την εργασία του µέσα στον οριζόµενο από τις κείµενες γενικές ή 
ειδικές διατάξεις χρόνο (άρθρο 29, παρ. 1 του Ν. 3528/07). 
 Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης παραµένουν 
υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιµες ηµέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, 
για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται µε το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, 
όπως συµµετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενηµέρωση των 
γονέων και κηδεµόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. 
Κάθε εκπαιδευτικός παραµένει υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιµες ηµέρες πέρα από τις 
ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριµένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα 
Όργανα ∆ιοίκησης του σχολείου όχι όµως πέρα από έξι (6) ώρες την ηµέρα ή τριάντα 
(30) ώρες την εβδοµάδα, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ΄ του 
άρθρου 11 (σ.σ. συνεδριάσεις Συλλόγου ∆ιδασκόντων). Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες 
απαλλάσσονται οι µητέρες παιδιών µέχρι δύο ετών (άρθρο 13, παρ. 8 του Ν. 1566/85). 
  
 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται και στους αναπληρωτές (άρθρο 
13, παρ. 45γ του Ν. 3149/03). 
 
 
 

∆ιδακτικό ωράριο 
 
 

Α.     Ωράριο ∆ιευθυντών ∆ηµοτικών σχολείων 
 

 Το εβδοµαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των ∆ιευθυντών ∆ηµοτικών 
σχολείων ορίζεται ως εξής: 
 
� ∆ιευθυντές 4/θέσιων και 5/θέσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες είκοσι (20). 
� ∆ιευθυντές 6/θέσιων µέχρι και 9/θέσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες δώδεκα (12). 
� ∆ιευθυντές 10/θέσιων και 11/θέσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες δέκα (10). 
� ∆ιευθυντές 12/θέσιων και πάνω δηµοτικών σχολείων, ώρες οχτώ (8). 
 

 

Οργανικότητα ή λειτουργικότητα; 
 
 «Σύµφωνα µε το πνεύµα του νοµοθέτη, οι ∆ιευθυντές σχολείων µε µεγαλύτερη 
οργανικότητα, δηλαδή µε µεγαλύτερο αριθµό µαθητών, έχουν λιγότερο ωράριο διδασκαλίας, 
ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στα καθήκοντα της θέσης ευθύνης τους. Εποµένως, αν 
µια σχολική χρονιά το σχολείο λειτουργεί µε αριθµό τµηµάτων  που αντιστοιχεί στον αριθµό 
των µαθητών του σύµφωνα µε την αναλογία µαθητών προς δάσκαλο, όπως αυτή καθορίζεται 
στην Φ. 3/897/97652/Γ1/25-9-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση, τότε, για τον καθορισµό του 
ωραρίου, θα ληφθεί υπόψη ο αριθµός των λειτουργούντων τµηµάτων 
(Φ.361.22/4/7467/∆1/22-1-07, έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.). 
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Β.     Ωράριο λοιπών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ∆ηµοτικά σχολεία 
 
 

 Το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ∆ηµοτικά 
Σχολεία ορίζεται ως εξής (άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 2517/97): 
 

� Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ολιγοθέσια (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) δηµοτικά 
σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθµό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες είκοσι πέντε (25). 

� Εκπαιδευτικοί τετραθέσιων (4/θ) και πάνω δηµοτικών σχολείων, αν έχουν µέχρι 10 
χρόνια υπηρεσίας, ώρες είκοσι τέσσερις (24), αν έχουν από 10 µέχρι και 15 έτη 
υπηρεσίας, ώρες είκοσι τρεις (23), αν έχουν από 15 µέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι 
δύο (22), και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι µία (21).  

  

 
Ωράριο του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και ΕΒΠ 

 

Το εβδοµαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο  υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων, 
οι οποίοι  εργάζονται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, έχει ως εξής (28915/Γ6/12-3-
2007, Υπουργική Απόφαση): 

 

1) των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού: 
 

� 25 ώρες αν έχουν  µέχρι 5 έτη υπηρεσίας,  
� 24 ώρες αν έχουν µέχρι 10 έτη υπηρεσίας, 
� 23 ώρες αν έχουν  µέχρι 15 έτη υπηρεσίας, 
� 22 ώρες αν έχουν  µέχρι 20  έτη υπηρεσίας, 
� 21 ώρες αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας. 

  

Η παραµονή τους στο σχολείο δύναται να παραταθεί  µέχρι 30 ώρες εβδοµαδιαίως, όταν  
οι ανάγκες των φοιτούντων µαθητών το επιβάλλουν. Η παράταση γίνεται µε απόφαση του 
συλλόγου προσωπικού της σχολικής µονάδας και τη σύµφωνη γνώµη του Σχολικού 
Συµβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  

 

2) Του Κλάδου ∆Ε1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

 

Του κλάδου ∆Ε1 (ΕΒΠ) το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας είναι όσες οι ώρες 
λειτουργίας της σχολικής µονάδας και όχι περισσότερες από 30 εβδοµαδιαίως.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
  

Με βάση το υποχρεωτικό ωράριο του εισαγωγικού βαθµού τις 25 ώρες  για τους 
κλάδους ΕΕΠ και τις 30 ώρες για το ΕΒΠ υπολογίζεται αναλογικά το επίδοµα ειδικής αγωγής 
και η προϋπηρεσία των ωροµισθίων των παραπάνω κλάδων. 

Το ωράριο εργασίας του προσωπικού – κλάδοι εκπαιδευτικών και του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού - που υπηρετεί στα Κέντρα ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης και 
Υποστήριξης (ΚΕ.∆.∆.Υ.) ορίζεται στις 6 ώρες ηµερησίως και 30 ώρες εβδοµαδιαίως 
(28911/Γ6/12-3-2006, Υπουργική Απόφαση). 

 
Ωράριο Νηπιαγωγών 

 
 ∆εν υπάρχει - δυστυχώς - µέχρι σήµερα θεσµοθετηµένο διδακτικό ωράριο των 
Νηπιαγωγών. 
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Ωράριο Ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
 
 Το ωράριο των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης είναι το ισχύον ωράριο 
διδασκαλίας των εκπαιδευτικών της ∆ηµόσιας εκπαίδευσης (άρθρο 27, παρ. 1 του Ν. 
682/1977). 
 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  

� Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να εργαστούν λιγότερες ώρες από 
αυτές του ωραρίου τους, υποβάλλουν αυτοπροσώπως σχετική αίτηση προς το 
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης για τροποποίηση του διοριστηρίου τους (άρθρο 47, παρ. 14 
του Ν. 3848/10). 

� Σε περίπτωση κατάργησης τάξεων ή τµηµάτων, ο ∆ιευθυντής του - ιδιωτικού - 
σχολείου, µε σύµφωνη γνώµη του εκπαιδευτικού, µπορεί να προτείνει στο 
Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
αντί της απόλυσης αυτών που έχουν τη µικρότερη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, την 
τροποποίηση του διοριστηρίου τους, ώστε να εργάζονται λιγότερες ώρες (άρθρο 47, 
παρ. 14 του Ν. 3848/10). 

 
Υπολογισµός µείωσης διδακτικού ωραρίου 

 
Στους εκπαιδευτικούς που συµπληρώνουν τον οριζόµενο χρόνο υπηρεσίας µέχρι 31 

∆εκεµβρίου, ανατίθεται µειωµένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεµβρίου του ίδιου 
έτους και στους υπόλοιπους από την 1η Σεπτεµβρίου του επόµενου διδακτικού έτους. 

Για τη µείωση του διδακτικού ωραρίου λαµβάνεται υπόψη οποιαδήποτε 
αναγνωρισµένη υπηρεσία (όχι µόνο εκπαιδευτική). Το ερµηνευτικό (;) έγγραφο που 
εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας (Φ.12/642/103923/Γ1/4-10-2005), καθώς και η εγκύκλιος 
που εκδόθηκε το 2010 (Φ.361.23/12/123995/∆1/20-12-2010) βρίσκονται σε ευθεία αντίθεση 
µε το Ν. 2517/97 και δεν µπορεί να τύχουν εφαρµογής από τη ∆ιοίκηση. Είναι φανερό ότι ο 
νοµοθέτης µε τη γραµµατική διατύπωση του άρθρου 9, παρ. 3 του Ν. 2517/97 επιθυµεί την 
προσµέτρηση οποιασδήποτε αναγνωρισµένης υπηρεσίας, καθότι σε διαφορετική 
περίπτωση θα ανέφερε «εκπαιδευτική υπηρεσία». Εξάλλου, ύστερα από την ψήφιση του Ν. 
4024/11 η αναγνωρισµένη - µη εκπαιδευτική - προϋπηρεσία λαµβάνεται, πλέον, υπόψη και 
για τη βαθµολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις που οι ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης ακολουθήσουν τις 
εγκυκλίους και δεν λάβουν υπόψη τους την αναγνωρισµένη υπηρεσία, τότε ο 
ενδιαφερόµενος εκπαιδευτικός µπορεί - µε αίτησή του προς το ΠΥΣΠΕ - να ζητήσει την 
ακύρωση της - διοικητικής - πράξης του Προϊσταµένου. Παράλληλα, οφείλει να ενηµερώσει 
τόσο τον τοπικό του Σύλλογο όσο και τη ∆ΟΕ. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
 

� Η µείωση του διδακτικού ωραρίου ισχύει και για τους αναπληρωτές 
εκπαιδευτικούς (άρθρο 13, παρ. 45γ του Ν. 3149/03).  

� Ο γονέας υπάλληλος, ο οποίος δεν κάνει χρήση της άδειας ανατροφής (σ.σ. του 
εννιαµήνου) δικαιούται τις διευκολύνσεις: α) µείωση του διδακτικού ωραρίου κατά 
δύο (2) ώρες εβδοµαδιαίως για δύο έτη (Ν. 2083/92) και β) απαλλαγή από τις 
πρόσθετες εξωδιδακτικές εργασίες για δύο έτη (άρθρο 13 του Ν. 1566/85).  

� Τις ανωτέρω διευκολύνσεις δικαιούνται και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί (άρθρο 13, 
παρ. 45γ του Ν. 3149/03).   

� Στους εκπαιδευτικούς που έχουν τέκνα µε πνευµατική, ψυχική ή σωµατική αναπηρία 
άνω του 67% ή σύζυγο µε αναπηρία 100% τον οποίο συντηρούν ή έχουν µε δικαστική 
απόφαση την επιµέλεια ατόµου µε ειδικές ανάγκες, καθώς και στους ανάδοχους γονείς 
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ατόµου µε ειδικές ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή εξασφαλίζεται 
συνεχές ωράριο διδασκαλίας και, όπου αυτό είναι δυνατό, απαλλαγή από την 
υποχρέωση για προσφορά εξωδιδακτικής εργασίας, εφόσον το µέτρο αυτό δεν 
παρακωλύει την οµαλή λειτουργία του σχολείου. Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί για 
να τύχουν των ως άνω διευκολύνσεων θα πρέπει να προσκοµίσουν γνωµάτευση της 
υγειονοµικής επιτροπής του Ν. 1648/1996 από την οποία να προκύπτει ότι εµπίπτουν 
στις κατηγορίες που προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις 
(Φ.351.5/52/62727/∆1/14-05-08, έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.). 

 
Ωράριο Αναπληρωτών Μειωµένου Ωραρίου 

 
Αν οι προβλεπόµενες από το πρόγραµµα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο 

σχολείο της ίδιας πόλης ή Περιοχής Μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσσερις και 
λιγότερες από δεκαέξι (δηλ. 5 – 15 ώρες) και δεν δικαιολογούν το διορισµό µόνιµου 
εκπαιδευτικού, προσλαµβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί µε µειωµένο 
ωράριο διδασκαλίας (άρθρο 5, παρ. 2 του Ν. 3848/10).  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αποδοχές που καταβάλλονται στους προσωρινούς αναπληρωτές, οι 
οποίοι προσλαµβάνονται µε µειωµένο ωράριο διδασκαλίας, καθώς και ο χρόνος 
υπηρεσίας τους υπολογίζονται µε κλάσµα που έχει αριθµητή τον αριθµό των εβδοµαδιαίων 
ωρών, για τις οποίες έχουν προσληφθεί και παρονοµαστή το υποχρεωτικό ωράριο του 
πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού (άρθρο 17, παρ. 4 του Ν. 1566/85). 

 
Ωράριο αιρετών εκπροσώπων 
(άρθρο 31 του Π.∆τος 1/2003) 

 
♦ Οι διοριζόµενοι ως τακτικά αιρετά µέλη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συµβουλίων 

(ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣ∆Ε) αποσπώνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπ.Π.∆.Β.Μ.Θ. 
στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου. 

♦ Οι διοριζόµενοι ως τακτικά αιρετά µέλη των Ανώτερων Περιφερειακών Υπηρεσιακών 
Συµβουλίων (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣ∆Ε) α) διδάσκουν στα σχολεία που υπηρετούν το ένα τρίτο 
(1/3) των ωρών του υποχρεωτικού τους ωραρίου εβδοµαδιαίας διδασκαλίας ή β) 
διατίθενται, εφόσον το επιθυµούν, µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού ∆ιευθυντή 
Εκπαίδευσης στα γραφεία του Συµβουλίου για την προετοιµασία των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης.  

♦ Οι διοριζόµενοι ως τακτικά αιρετά µέλη του ΠΥΣΕΕΠ διδάσκουν στα σχολεία που 
υπηρετούν τα δύο τρίτα (2/3) του υποχρεωτικού τους ωραρίου εβδοµαδιαίας 
διδασκαλίας. 

♦ Οι διοριζόµενοι ως τακτικά αιρετά µέλη των Περιφερειακών Συµβουλίων (ΠΥΣΠΕ, 
ΠΥΣ∆Ε), καθώς και του ΥΣΕΕΠ διδάσκουν στα σχολεία που υπηρετούν το ένα δεύτερο 
(1/2) του υποχρεωτικού τους ωραρίου εβδοµαδιαίας διδασκαλίας. 

 
 

Απαλλαγή πολυτέκνων από εξωδιδακτικές εργασίες 

 
� Στους πολυτέκνους εκπαιδευτικούς (4 και πάνω παιδιά) που υπηρετούν σε 6/θέσια 

και άνω σχολεία παρέχεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από την 
οργάνωση εορταστικών, αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιπάτων. 
Επιπλέον, απαλλάσσονται και από τις ακόλουθες εξωδιδακτικές εργασίες: τήρηση 
βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών, εφηµερίες, καθήκοντα 
υπεύθυνου βιβλιοθήκης. 
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� Στους πολυτέκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 6/θέσια και κάτω σχολεία 
παρέχεται συνεχές ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από τις ανωτέρω εξωδιδακτικές 
εργασίες, όπου αυτό είναι δυνατό, χωρίς να παρακωλύεται η οµαλή λειτουργία 
των σχολείων. 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
  

Οι παραπάνω διευκολύνσεις παρέχονται στους πολυτέκνους εκπαιδευτικούς µέχρι τα 
παιδιά τους να αποφοιτήσουν από τη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση Φ.350/12/69201/∆1/7-05-
08, εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.). Με νεότερο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας (αρ. πρωτ. 
139629/∆1/10-11-09) διευκρινίζεται ότι τις διευκολύνσεις αυτές δικαιούνται οι πολύτεκνοι 
εκπαιδευτικοί των οποίων και τα τέσσερα παιδιά φοιτούν στις δύο πρώτες βαθµίδες της 
εκπαίδευσης (Α/θµιας και Β/θµιας).  

 
 

Ανάθεση υπερωριών  
(προαιρετικών και υποχρεωτικών) 

  
 Σε περίπτωση που οι προβλεπόµενες ώρες διδασκαλίας για κάθε µάθηµα δεν 
καλύπτονται µε το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι αποµένουσες δε 
δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού η αν δικαιολογούν, µέχρι να προσληφθεί προσωρινός 
αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής 
διδασκαλίας, ο Σύλλογος των ∆ιδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε 
εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου (άρθρο 14, παρ. 16 του Ν. 1566/85).  
 Αν ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών 
αυτών, η ανάθεση γίνεται µε απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση 
του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου (άρθρο 6, παρ. 17 του Ν. 3027/2002).  
   

  Για την κάλυψη των ωρών του προγράµµατος µπορεί να ανατεθεί προαιρετική 
υπερωριακή διδασκαλία µέχρι πέντε (5) ώρες την εβδοµάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου 
σχολείου µε απόφαση του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου 
σχολείου µε απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Η ανάθεση γίνεται µε 
απόφαση του Συλλόγου των ∆ιδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο, ή µε απόφαση 
του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και 
στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία.  
 Με πρόταση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου είναι δυνατό να αυξηθούν σε δέκα (10) οι 
ώρες της προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας (άρθρο 14, παρ. 18, εδ. γ’ του Ν. 
1566/85). 
 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
 

� ∆εν επιτρέπεται η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπαιδευτικούς µε µειωµένο 
ωράριο (∆2/26818/16-12-1996). 

� Υπερωριακή διδασκαλία ανατίθεται, όπου είναι δυνατό, κατά προτεραιότητα στους 
πολύτεκνους εκπαιδευτικούς (∆2/22685/21-10-1996). 

  
 

Η θέση του Κλάδου για τις υποχρεωτικές υπερωρίες 
 

 Σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Οµοσπονδίας (1429/25-10-2004, 1574/7-12-2004): 
  
 Ο Κλάδος µας αντιτίθεται στην ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών. Η ∆.Ο.Ε. µε 
απόφασή της κηρύσσει συνεχείς στάσεις εργασίας για την κάλυψη των συναδέλφων στους 
οποίους ανατίθεται - γραπτώς - υποχρεωτική υπερωρία.  
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 «Οι εγκύκλιοι της ∆ιεύθυνσης Σπουδών που αναφέρονται σε «απασχόληση» των 
µαθητών είναι προδήλως παράνοµες, αφού είναι αντίθετες µε το Ν. 1566/85. Οι συνάδελφοι 
καλούνται, εφόσον συµπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, να αρνούνται την 
προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα αρνητικοί πρέπει να είναι, 
όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που δεν έχουν καν 
τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής) τη στιγµή που χιλιάδες 
εκπαιδευτικοί παραµένουν αδιόριστοι. Το ∆.Σ. της ∆ΟΕ τους παρέχει πλήρη συνδικαλιστική 
και νοµική κάλυψη». 

 
 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ 
 

Νοµικό πλαίσιο 
 
"∆ιδασκαλία µε µειωµένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός αν η συµπλήρωσή του δεν 

είναι αντικειµενικά δυνατή" (άρθρο 14, παρ. 14 του Ν. 1566/85).  
"Oι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθµοι µετά τις παραπάνω 

ρυθµίσεις παραµένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθµοι και διατίθενται σε 
άλλες σχολικές µονάδες για τη συµπλήρωση του ωραρίου τους σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 14 παρ. 14 του N. 1566/1985. Για το σκοπό αυτό ανακοινώνονται από τις 
αρµόδιες ∆ιευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουν ανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί 
µε αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίµησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση 
αυτών γίνεται µε τη σειρά προτίµησης και το σύνολο των µονάδων µετάθεσής τους" (άρθρο 
14, παρ. 7 του Π.∆τος 50/96): 

"Oι διατάξεις της παραγράφου 3, βii και της παραγράφου 7 εδάφ. B και 8 του άρθρου 
αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπαιδευτικοί δεν 
καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στην οργανική τους θέση (λειτουργικές 
υπεραριθµίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και µέχρι της ρυθµίσεως της 
υπεραριθµίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου" (άρθρο 14, παρ. 9 του Π.∆τος 
50/96 (όπως συµπληρώθηκε µε το Π.∆. 100/97): 

"Εκπαιδευτικοί των κλάδων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερµανικής Γλώσσας, Καλλιτεχνικών 
Μαθηµάτων, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής, οι οποίοι υπηρετούν στην 
Πρωτοβάθµια ή στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό 
ωράριο διδασκαλίας διατίθενται από την Πρωτοβάθµια στη ∆ευτεροβάθµια και αντιστρόφως 
για τη συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου. Η διάθεση γίνεται µε απόφαση του 
∆ιευθυντή Εκπαίδευσης στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει ο εκπαιδευτικός, ύστερα από 
πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Ο χρόνος διάθεσης θεωρείται ότι έχει 
διανυθεί στην οργανική τους θέση για τη θεµελίωση του δικαιώµατος µετάθεσης" (άρθρο 21, 
παρ. 5α του Ν. 3475/06): 

"Τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) προτείνουν τη διάθεση 
εκπαιδευτικών για συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολεία της ίδιας 
∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης" (Π.∆. 1/2003, παρ. 14). 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, οι εκπαιδευτικοί που δεν 
συµπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στην οργανική τους θέση θεωρούνται 
λειτουργικά υπεράριθµοι και διατίθενται µε απόφαση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου σε 
άλλα σχολεία για συµπλήρωση ωραρίου. Η διάθεση των εκπαιδευτικών γίνεται µε τη σειρά 
προτίµησης και το σύνολο των µονάδων µετάθεσής τους. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 
“Εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που πλεονάζει 

στη σχολική µονάδα όπου ανήκει οργανικά, αποσπάται (άρθρο 31, παρ. 3 του Ν. 
3848/10) σε άλλη Σχολική Μονάδα Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της 
ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης της αρµοδιότητας του ίδιου Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.∆.Ε., µε 
απόφαση του οικείου ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρµόδιου 
Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και για τη διάθεση 
των εκπαιδευτικών που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας. 

  
 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση για συµπλήρωση ωραρίου 
 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο µε την αριθ. 234/93 πράξη του, δέχεται ότι τα οδοιπορικά 
έξοδα αφορούν αποκλειστικά τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται ο υπάλληλος κατά την 
µετακίνησή του και που είναι ανάλογα µε το µέσο που χρησιµοποιεί για το σκοπό αυτό. 
Συνεπώς, στην περίπτωση που εκπαιδευτικοί ενδεχοµένως θα έχουν την ίδια µέρα κάποιες 
ώρες διδασκαλίας στο σχολείο της έδρας τους και στη συνέχεια θα µετακινηθούν για 
συµπλήρωση του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης ή κωµόπολης, δικαιούνται 
αποζηµίωση για εκτέλεση υπηρεσίας και σαν αφετηρία λαµβάνεται η έδρα της οργανικής τους 
θέσης και όχι ο τόπος διαµονής τους.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Στους εκπαιδευτικούς που καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα 
(χιλιοµετρική αποζηµίωση) δεν καταβάλλεται ταυτόχρονα και το 1/3 της ηµερήσιας 
αποζηµίωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 21 του Ν. 2685/99 και 
τούτο διότι, οι προαναφερόµενοι εκπαιδευτικοί δεν µετακινούνται µε τις διατάξεις του Ν. 
2685/99, αλλά µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985 (αρ. πρωτ. 
2/55768/0022/20-2-2009, έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους). 

 
Νοµικό πλαίσιο 

 
Αν οι διδάσκοντες δε συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο 

που υπηρετούν, διατίθενται, µερικά ή ολικά, σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης ή σε τµήµατα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των µαθηµάτων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 12 του άρθρου 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήµο ή κοινότητα, 
µε απόφαση του ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Υπηρεσιακού 
Συµβουλίου (άρθρο 14, παρ. 14 του ν. 1566/85). 

Όσοι διατίθενται για συµπλήρωση µέρους του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης ή 
κωµόπολης παίρνουν οδοιπορικά έξοδα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και αποζηµίωση 
για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας που ορίζεται στο µισό από την προβλεπόµενη στην 
παράγραφο 19 (σ.σ. βλέπε παρακάτω). ∆εν παίρνουν τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα και 
αποζηµίωση όσοι συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο σε σχολεία πόλης ή κωµόπολης 
στην οποία κατοικούν. Τα σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρεια της τέως διοίκησης της 
πρωτεύουσας και του τέως δήµου Θεσσαλονίκης θεωρούνται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη 
(άρθρο 14, παρ. 15 του ν. 1566/85). 

Η ωριαία αντιµισθία ορίζεται στο ένα ενενηκοστό (1/90) των κάθε είδους µηνιαίων 
αποδοχών του εισαγωγικού βαθµού του αντίστοιχου κλάδου, χωρίς επίδοµα οικογενειακών 
βαρών (άρθρο 14, παρ. 19 του ν. 1566/85).  

Οι διατάξεις των άρθρων 12 και 13 και των παραγράφων 13 έως 20 αυτού του άρθρου 
(σ.σ. του άρθρου 14) εφαρµόζονται ανάλογα και για τους προσωρινούς αναπληρωτές και 
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τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δηµόσια Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια 
εκπαίδευση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 14, παρ. 21 του ν. 1566/85).  

Στους µόνιµους εκπαιδευτικούς, τους προσωρινούς αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς 
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που µετακινούνται για τη συµπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας σε σχολείο ή Μεταλυκειακό Προπαρασκευαστικό Κέντρο 
άλλης πόλης ή κωµόπολης, καταβάλλονται (άρθρο 18, παρ. 2 του ν. 1566/85): 
  

� οδοιπορικά έξοδα, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ήτοι: χιλιοµετρική 
αποζηµίωση επί κίνησης µε επιβατικό αυτοκίνητο σε δεκαπέντε λεπτά (0,15 Ευρώ), 
µε µοτοσικλέτα σε πέντε λεπτά (0,05 Ευρώ) ή µε µοτοποδήλατο σε τρία λεπτά 
(0,03 Ευρώ) ανά χιλιόµετρο (2/56533/0022/ΦΕΚ 1772/6-12-06 Υπουργική Απόφαση, η 
οποία τέθηκε σε ισχύ από 1-1-07) 

� αποζηµίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας, ήτοι: το ένα δεύτερο της προβλεπόµενης 
ωριαίας αµοιβής για διδασκαλία πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο. 

 
Όπως συνάγεται από τις παραπάνω διατάξεις, για να καταβληθούν οδοιπορικά έξοδα 

και αποζηµίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας σε εκπαιδευτικούς, που διατίθενται σε 
άλλα σχολεία προς συµπλήρωση του ωραρίου τους, θα πρέπει το σχολείο που ο καθένας 
έχει διατεθεί να µη βρίσκεται ούτε στην πόλη ή κωµόπολη, όπου είναι η οργανική 
του θέση, αλλά ούτε και στην πόλη όπου κατοικεί αυτός (σχετική και η 502/1998, 
Γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους). Επίσης, δικαιούνται να λάβουν 
οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση σε περίπτωση που η απόσταση µεταξύ του τόπου διαµονής 
των και της πόλης ή κωµόπολης του σχολείου που διατίθενται είναι µικρότερη από την 
απόσταση µεταξύ σχολείου οργανικής τους θέσης και τόπου διαµονής των (456/1999, 
Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.) 

Σηµείωση: 
Πόλη ή κωµόπολη θεωρείται το οικιστικό σύνολο που περιλαµβάνει όχι µόνο την 

οµώνυµη πόλη, αλλά και τους συνεχόµενους οικισµούς και προάστια, εφόσον συνδέονται 
µεταξύ τους µε αστικό συγκοινωνιακό δίκτυο (218/2001, Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ.). 
Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί που συµπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σε σχολεία 
διαφορετικού ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος ή χωριού εντός του ίδιου ∆ήµου δεν δικαιούνται 
οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση (αρ. Πρωτ. 2/74877/002207/11-2-2008, έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους). 

 
Προσοχή: 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση δικαιούνται και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί 

που διατίθενται για συµπλήρωση ωραρίου. Ως σχολείο «βάσης» θεωρείται αυτό που 
διδάσκουν τις περισσότερες ώρες (Φ.361.1/189/27262/∆1/12-3-08, έγγραφο του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.). 
 
 

 

Η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση έχει διεύθυνση: 
http://www.gdimitrakopoulos.gr 

και ονοµατεπώνυµο: 
Γιώργος ∆ηµητρακόπουλος 
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