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Προϋπηρεσία και µείωση του διδακτικού ωραρίου 
 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 

Με αφορµή τα πολλά ερωτήµατα για το ποια προϋπηρεσία υπολογίζεται για τη 
µείωση του διδακτικού ωραρίου, σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: 

 

1.   Το ωράριο των εκπαιδευτικών της Π.Ε. καθορίζεται από τη διάταξη του Ν. 2517/97 
(άρθρο 9, παρ. 3), η οποία αντικατέστησε τη σχετική διάταξη του Ν. 1566/85.   
2.   Μέχρι και το σχολικό έτος 2004-2005  υπολογιζόταν για τη µείωση του διδακτικού 
ωραρίου των εκπαιδευτικών της Π.Ε. κάθε δηµόσια αναγνωρισµένη προϋπηρεσία.  
3.    Το 2005 το ΝΣΚ αποφάνθηκε – ύστερα από σχετικό ερώτηµα - ότι πρέπει λαµβάνεται 
υπόψη µόνο η εκπαιδευτική υπηρεσία (204 αρ. Γνωµοδότησης). 
4.  Τη σχολική χρονιά 2005-2006 το Υπουργείο αποδέχθηκε το σκεπτικό της 
Γνωµοδότησης και µε την αριθµ Φ.12/642/103923/Γ1/4-10-2005 εγκύκλιό του ορίζει ότι 
για τη µείωση του ωραρίου της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών στα Σχολεία υπολογίζεται:  

� Η προϋπηρεσία που λαµβάνεται υπόψη για τη βαθµολογική εξέλιξη του 
εκπαιδευτικού και  

� Η προϋπηρεσία, αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού, στην Α/θµια ή στη 
Β/θµια Εκπ/ση, η οποία του έχει αναγνωρισθεί για τον διορισµό του ως µόνιµου 
Εκπ/κού.  

 5.    Σε παλιότερα ενηµερωτικά µου σηµειώµατα έχω υποστηρίξει την άποψη ότι η εν 
λόγω εγκύκλιος παραβιάζει το νόµο 2517/97, αφού ο νοµοθέτης ρητά ορίζει ως 
κριτήριο τα έτη υπηρεσίας χωρίς πουθενά να αναφέρει τη λέξη «εκπαιδευτική». 
 6.  Με τον πρόσφατο νόµο 4024/2011 για τη βαθµολογική κατάταξη λαµβάνεται 
υπόψη ο συνολικός χρόνος πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και ο χρόνος 
προϋπηρεσίας στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα που έχει αναγνωριστεί για τη 
βαθµολογική ή µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του υπαλλήλου (άρθρο 28, παρ. 1). 
 

Ως εκ τούτου, µε τη θέση σε ισχύ της παραπάνω διάταξης (1/11/11) οι ∆ιευθύνσεις 
Εκπαίδευσης οφείλουν - αν δεν το έχουν πράξει, ήδη - να λάβουν υπόψη τους για 
τον υπολογισµό του διδακτικού ωραρίου κάθε προϋπηρεσία που αναφέρεται στην 
προαναφερόµενη διάταξη. Σε διαφορετική περίπτωση οι εκπαιδευτικές οµοσπονδίες (∆ΟΕ 
– ΟΛΜΕ) θα πρέπει να προβούν στις αναγκαίες εκείνες ενέργειες για να διασφαλίσουν την 
ακώλυτη άσκηση των δικαιωµάτων των µελών τους. 
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∆ΕΝ ΞΕΧΝΩ:   Συνδικαλιστής σηµαίνει προσφορά και ΟΧΙ επάγγελµα! 


