
 

 

 

ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΟΕ 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινιςεισ ςχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικϊν» 

Σφμφωνα με το άρκρο 13 του ν.1566/1985 και ςυγκεκριμζνα με τθν παράγραφο 

7 (όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 9 του 

ν.2517/1997), προβλζπεται το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικϊν, 

που υπθρετοφν ςε δθμοτικά ςχολεία ωσ εξισ:  

 «7.α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ των 

εκπαιδευτικϊν, που υπθρετοφν ςτα δθμοτικά ςχολεία, ορίηεται από 1.9.1997 ωσ 

εξισ:  

 I) Διευκυντζσ 4κζςιων και 5κζςιων δθμοτικϊν ςχολείων, ϊρεσ 20. 

 II) Διευκυντζσ 6κζςιων μζχρι και 9κζςιων δθμοτικϊν ςχολείων, ϊρεσ 12. 

 III) Διευκυντζσ 10κζςιων και 11κζςιων δθμοτικϊν ςχολείων, ϊρεσ 10. 

 IV) Διευκυντζσ 12κζςιων και πάνω δθμοτικϊν ςχολείων, ϊρεσ 8. 

 V) Εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςε 1κζςια, 2κζςια και 3κζςια δθμοτικά 

ςχολεία, ανεξάρτθτα από το βακμό και το χρόνο υπθρεςίασ τουσ, ϊρεσ 25. 

 VI) Εκπαιδευτικοί 4κζςιων και πάνω δθμοτικϊν ςχολείων, ϊρεσ 24, αν 

ζχουν μζχρι 10 ζτθ υπθρεςίασ, ϊρεσ 22, αν ζχουν από 10 μζχρι 15 ζτθ υπθρεςίασ, 

ϊρεσ 22, αν ζχουν από 15 μζχρι 20 ζτθ υπθρεςίασ και 21 ϊρεσ, αν ζχουν πάνω από 

20 ζτθ υπθρεςίασ».  

 Από τθν άλλθ πλευρά το ωράριο εργαςίασ των εκπαιδευτικϊν 

προβλζπεται από τθν παράγραφο 8 του ίδιου ωσ άνω άρκρου:  

 «8. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των ςχολείων τθσ  πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

παραμζνουν υποχρεωτικά ςτο  ςχολείο τουσ ςτισ εργάςιμεσ θμζρεσ, πζρα από τισ 

ώρεσ διδαςκαλίασ, για τθν προςφορά και άλλων υπθρεςιϊν που ςυνδζονται με το 

γενικότερο εκπαιδευτικό ζργο, όπωσ ςυμμετοχι ςε γιορταςτικζσ, ακλθτικζσ και  

πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ, ενθμζρωςθ των γονζων και  κθδεμόνων, τιρθςθ βιβλίων 



του ςχολείου και εκτζλεςθ διοικθτικϊν εργαςιϊν. Κάκε εκπαιδευτικόσ παραμζνει  

υποχρεωτικά ςτο ςχολείο, ςτισ εργάςιμεσ μζρεσ πζρα από τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ, για 

τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνου ζργου, που του ζχει ανατεκεί από τα όργανα διοίκθςθσ 

του ςχολείου όχι όμωσ πζρα από ζξι (6) ώρεσ την ημζρα ή τριάντα (30) ώρεσ την 

εβδομάδα, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 2 τθσ περίπτωςθσ ΣΤ ` του άρκρου 

11. Από τισ πρόςκετεσ αυτζσ υπθρεςίεσ απαλλάςςονται οι μθτζρεσ παιδιϊν μζχρι 

δφο ετϊν. Τα δφο τελευταία εδάφια τθσ προθγοφμενθσ  παραγράφου εφαρμόηονται 

ανάλογα και για τουσ δαςκάλουσ» 

 Από τθν διατφπωςθ των δφο ωσ άνω παραγράφων προκφπτει ςαφϊσ, ότι 

υφίςταται διάκριςθ μεταξφ του διδακτικοφ ωραρίου, που ορίηεται ςαφϊσ και του 

ωραρίου εργαςίασ, το οποίο βεβαίωσ ςχετίηεται με τθν ανάκεςθ οριςμζνου 

διοικθτικοφ ζργου, από τα όργανα διοικιςεωσ του ςχολείου. Είναι ςυνεπϊσ, 

προφανζσ, ότι ςε περίπτωςθ, που ςτον εκπαιδευτικό δεν ζχει ανατεκεί 

ςυγκεκριμζνο ζργο από τον Διευκυντι του ςχολείου, αυτόσ δικαιοφται να 

αποχωριςει από το ςχολείο μετά τθν λιξθ του διδακτικοφ του ωραρίου ι να 

προςζλκει πριν τθν ζναρξθ του εάν θ ζναρξθ του διδακτικοφ ωραρίου δεν 

ςυμπίπτει με τθν ζναρξθ του θμερθςίου ςχολικοφ προγράμματοσ (ΔΕφΑκθνϊν 

438/2009, Α Δθμοςίευςθ ΝΟΜΟ). Είναι προφανζσ, ότι θ υποχρζωςθ παραμονισ 

ςτον χϊρο του ςχολείου υπάρχει μόνο ςτθν περίπτωςθ, που θ παρουςία του 

εκπαιδευτικοφ ςυνδζεται με τθν παροχι διδακτικοφ ζργου, ζτςι για παράδειγμα 

επιτρζπεται θ αποχϊρθςθ εκπαιδευτικοφ από τον χϊρο του ςχολείου κατά τθν 

διάρκεια κενϊν ςτθν διδακτικι τουσ απαςχόλθςθ. 

 Από τθν νομολογία ζχει κρικεί το ηιτθμα των ορίων διδακτικισ αλλά και 

διοικθτικισ απαςχόλθςθσ των εκπαιδευτικϊν. Συγκεκριμζνα, με τθν υπ’ αρικμόν ΑΠ 

772/2010 (Δθμοςίευςθ ΝΟΜΟ), (όμοια θ ΑΠ 252/2008 (Δθμοςίευςθ ΝΟΜΟ)) 

ζχει κρικεί ότι: «Ειδικότερα, ςφμφωνα με τθ διάταξθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 7 13 του 

ν. 1566/1985, όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 9 παρ. 3 του ν. 2517/1997, το 

εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ των εκπαιδευτικϊν (δθμοςίων και 

ιδιωτικϊν), που υπθρετοφν ςτα δθμοτικά ςχολεία ορίηεται από 1-9-1997 ςε 24 ϊρεσ, 

προκειμζνου για εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ςε 4κζςια και πάνω δθμοτικά 

ςχολεία και ζχουν μζχρι 10 ζτθ υπθρεςίασ. Εξάλλου, ςφμφωνα με τθν παρ. 8 του 

άρκρου 13 του ν.1566/1985, όλοι οι εκπαιδευτικοί των ςχολείων τησ 

πρωτοβάθμιασ εκπαίδευςησ παραμζνουν υποχρεωτικά ςτο ςχολείο τουσ ςτισ 



εργάςιμεσ ημζρεσ, πζρα από τισ ώρεσ διδαςκαλίασ, για την προςφορά και άλλων 

υπηρεςιών, που ςυνδζονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό ζργο, όπωσ ςυμμετοχή 

ςε γιορταςτικζσ, αθλητικζσ και πολιτιςτικζσ εκδηλώςεισ, ενημζρωςη των γονζων 

και κηδεμόνων, τήρηςη βιβλίων του ςχολείου και εκτζλεςη διοικητικών εργαςιών. 

Κάκε εκπαιδευτικόσ παραμζνει υποχρεωτικά ςτο ςχολείο ςτισ εργάςιμεσ μζρεσ, 

πζρα από τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ, για τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνου ζργου, που του 

ζχει ανατεκεί από τα όργανα διοίκθςθσ του ςχολείου όχι όμωσ πζρα από τισ ζξι (6) 

ώρεσ την ημζρα ή τριάντα (30) ώρεσ την εβδομάδα. Τζλοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

18 παρ. 4 του ν. 1566/1985 εκπαιδευτικοί που ςυνοδεφουν μακθτζσ ςε ςχολικζσ 

εκδθλϊςεισ, που ςυνδζονται με το εκπαιδευτικό ζργο (όπωσ εκδρομζσ, περίπατοι, 

αγϊνεσ, πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ), κεωρείται ότι εκτελοφν διατεταγμζνθ υπθρεςία».  

 Όπωσ δε γίνεται δεκτό από τθν νομολογία, ϊρεσ διδαςκαλίασ είναι αυτζσ, 

που παρζχονται εντόσ τθσ τάξθσ (ςυμπεριλαμβανομζνων και των διαλλειμάτων) και 

δεν μπορεί να υπερβεί κατά περίπτωςθ τισ οριηόμενεσ από τθν παράγραφο 7α του 

άρκρου 13 του ν.1566/1985 ϊρεσ διδαςκαλίασ ενϊ από τθν άλλθ πλευρά το 

διοικθτικό ζργο, το οποίο μπορεί να τουσ ανατεκεί, ςυνδζεται με το γενικότερο 

εκπαιδευτικό ζργο, όπωσ ςυμμετοχι ςε γιορταςτικζσ, ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ 

εκδθλϊςεισ, ενθμζρωςθ των γονζων και κθδεμόνων, τιρθςθ βιβλίων του 

ςχολείου και εκτζλεςθ διοικθτικϊν εργαςιϊν.  

 Η νομολογία ζχει ομοίωσ κρίνει, ότι «Η υπζρβαςθ των ωρϊν αυτϊν 

απαςχόλθςθσ (δηλαδή των 24 ωρών διδακτικήσ απαςχόληςησ την εβδομάδα, των 

6 ωρών διδακτικήσ και εξωδιδακτικήσ απαςχόληςησ την ήμερα και των 30 ωρών 

διδακτικήσ και εξωδιδακτικήσ απαςχόληςησ την εβδομάδα) χωρίσ τθν τιρθςθ των 

νομίμων διατυπϊςεων, αποτελεί παράνομθ υπερωρία. Στην εξωδιδακτική 

απαςχόληςη περιλαμβάνονται εκδρομζσ, περίπατοι και εφημερίεσ των 

εκπαιδευτικών». 

 Οποιαδιποτε πρόςκετθ ϊρα απαςχόλθςθσ (διδακτικι) πζραν των 

ανωτζρω ωρϊν ςυνιςτά ςυνεπϊσ υπερωριακι απαςχόλθςθ και κα πρζπει να 

αμείβεται ωσ τζτοια. Εξάλλου, το άρκρο 13 παρ. 7 γ του ν.1566/1985 προβλζπει 

ρθτϊσ, ότι ςε περίπτωςθ, που οι ϊρεσ διδαςκαλίασ του προγράμματοσ δεν 

καλφπτονται από το υποχρεωτικό ωράριο των διδαςκόντων ανατίκεται υπερωριακι 

διδακτικι απαςχόλθςθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ του ίδιου ςχολείου.  

 Συγκεκριμζνα, προβλζπεται: 



 «γ) Σε περίπτωςθ, που οι ϊρεσ διδαςκαλίασ του προγράμματοσ κάκε 

δθμοτικοφ ςχολείου δεν καλφπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδαςκόντων, 

ανατίκεται υπερωριακή διδαςκαλία ςτουσ εκπαιδευτικοφσ του ίδιου ςχολείου. Για 

τα όργανα, τθ διαδικαςία, τισ προχποκζςεισ, το ανϊτατο όριο υπερωριακισ 

διδαςκαλίασ και το φψοσ τθσ ωριαίασ αντιμιςκίασ εφαρμόηονται ανάλογα οι 

διατάξεισ των παραγράφων 16, 18 και 19 του άρκρου 14 του ν. 1566/1985, όπωσ 

τροποποιικθκαν και ιςχφουν, κακϊσ και οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 8 του 

άρκρου 18 του ν. 2470/1997». 

 Όςον αφορά ςτθν διαδικαςία ανάκεςθσ των ωρϊν υπερωριακισ 

διδαςκαλίασ ρθτϊσ προβλζπεται ςτθν παράγραφο 16 του άρκρου 14 του 

ν.1566/1985 : «Σε περίπτωςθ, που οι προβλεπόμενεσ ώρεσ διδαςκαλίασ για κάθε 

μάθημα δεν καλφπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδαςκόντων και οι 

απομζνουςεσ δεν δικαιολογοφν θζςη εκπαιδευτικοφ ι αν δικαιολογοφν μζχρι να 

προςληφθεί προςωρινόσ αναπληρωτήσ και εφόςον δεν υπάρχει προςφορά 

προαιρετικισ υπερωριακισ διδαςκαλίασ ο ςφλλογοσ των διδαςκόντων ανακζτει τθν 

κάλυψθ των ωρϊν αυτϊν ςε εκπαιδευτικοφσ του ίδιου ςχολείου. Για τθν κάλυψθ 

των ωρϊν του προγράμματοσ μπορεί να ανατεκεί προαιρετικι υπερωριακι 

διδαςκαλία μζχρι πζντε ϊρεσ τθν εβδομάδα με απόφαςθ του ςυλλόγου 

διδαςκόντων και ςε εκπαιδευτικοφσ άλλου ςχολείου με απόφαςθ του 

περιφερειακοφ υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου…». 

 Από τθν ανωτζρω διατφπωςθ κακίςταται προφανζσ, ότι υπερωριακι 

διδακτικι απαςχόλθςθ επιτρζπεται μόνο με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων 

ι του Περιφερειακοφ Υπθρεςιακοφ Συμβουλίου και μόνο ςε ρθτά κακοριηόμενεσ 

περιπτϊςεισ, ιτοι (α) εάν δεν καλφπτονται οι προβλεπόμενεσ ϊρεσ διδαςκαλίασ 

από το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικϊν και οι εναπομείναςεσ δεν 

δικαιολογοφν κζςθ εκπαιδευτικοφ και (β) εάν δικαιολογοφν κζςθ εκπαιδευτικοφ 

μζχρι τθν πρόςλθψθ αναπλθρωτι. Σε καμία άλλθ περίπτωςθ, δεν νοείται υπζρβαςθ 

των ωρϊν διδακτικισ απαςχόλθςθσ.  

 Σθμειϊνεται, ότι παρά το γεγονόσ, ότι εν γζνει ςτο δθμόςιο και ςτα ΝΠΔΔ 

αυξικθκε το ωράριο εργαςίασ των υπαλλιλων (άρκρο 41 ν.3979/2011) ειδικά 

ωράρια εργαςίασ, τα οποία κακορίηονται με ειδικζσ διατάξεισ και προβλζπουν 

διαφορετικά ωράριο μικρότερο ι μεγαλφτερο από το οριηόμενο ςτθν ωσ άνω 

διάταξθ δεν κίχτθκαν από αυτι. 



 Η υπ’ αρικμόν Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/2002) απόφαςθ του 

Τπουργοφ Εκνικισ Παιδείασ «Κακοριςμόσ των ειδικότερων κακθκόντων και 

αρμοδιοτιτων των προϊςταμζνων των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν πρωτοβάκμιασ 

και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, των διευκυντϊν και υποδιευκυντϊν των 

ςχολικϊν μονάδων και ΣΕΚ και των ςυλλόγων διδαςκόντων ςτο άρκρο 36 αυτισ 

προβλζπει:  

 «Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί: ….. 11. Προςζρχονται ςτο ςχολείο ζγκαιρα 

πριν από τθν ζναρξθ τθσ διδαςκαλίασ των μακθμάτων τουσ, εφαρμόηουν το 

ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάηουν τθν ϊρα ζναρξθσ και λιξθσ των 

μακθμάτων…..17. Παραμζνουν ςτο ςχολείο κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ πζρα από το 

ωράριο διδαςκαλίασ τουσ, για να προςφζρουν και άλλεσ υπθρεςίεσ που ςυνδζονται 

με το γενικότερο εκπαιδευτικό ζργο, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Οι 

προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ από κάκε εκπαιδευτικό κακορίηονται με πράξθ του 

Διευκυντι του ςχολείου. 25. Αντικακιςτοφν εκπαιδευτικό, ο οποίοσ λείπει και 

ανάλογα με τθν περίπτωςθ ι καλφπτουν το κενό ι απαςχολοφν τουσ μακθτζσ 

ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Διευκυντι».  

 Η ωσ άνω διάταξθ ρυκμίηει τα κακικοντα των εκπαιδευτικϊν και 

προφανϊσ δεν τροποποιεί- μεταβάλλει το γενικϊσ ιςχφον από τισ προαναφερκείςεσ 

διατάξεισ ωράριο των εκπαιδευτικϊν. Σε κάκε περίπτωςθ, θ πρόβλεψθ των 

κακθκόντων αυτϊν, δεν μπορεί να μεταβάλλει τον εκ του νόμου χρόνο παροχισ 

των υπθρεςιϊν των εκπαιδευτικϊν. Ζτςι είναι προφανζσ, ότι οι ανωτζρω γενικζσ 

διατάξεισ, κα πρζπει να ερμθνεφονται και να εφαρμόηονται μζςα ςτο πλαίςιο, που 

κζτει ο νόμοσ για το ωράριο των εκπαιδευτικϊν. Ζτςι θ αναφορά, τθσ παραγράφου 

17 ότι οι εκπαιδευτικοί παραμζνουν ςτο ςχολείο μετά το πζρασ του διδακτικοφ τουσ 

ωραρίου για να προςφζρουν και άλλεσ υπθρεςίεσ, που ςυνδζονται με το 

εκπαιδευτικό τουσ ζργο εν γζνει, δεν μπορεί να ςυνεπάγεται τθν αφξθςθ είτε του 

διδακτικοφ ωραρίου ι του διοικθτικοφ ωραρίου, που ορίηει ο νόμοσ. Από τθν άλλθ 

πλευρά εάν κάποιο ςυγκεκριμζνο διοικθτικό ζργο, δεν ζχει ανατεκεί ςτουσ 

εκπαιδευτικοφσ αυτοί είναι υποχρεωμζνοι να αςκοφν μόνο τα εκπαιδευτικά τουσ 

κακικοντα, ςυνεπϊσ να αποχωροφν από τθν εργαςία τουσ με τθν ςυμπλιρωςθ του 

διδακτικοφ τουσ ωραρίου. 

 Συνεπϊσ, εφόςον όπωσ ανωτζρω εκτζκθκε, το διδακτικό ωράριο των 

εκπαιδευτικϊν είναι 24 ϊρεσ τθν εβδομάδα (ι λιγότερο κατά περίπτωςθ), ενϊ το 



ςυνολικό (διοικθτικό και διδακτικό) μπορεί να είναι κατ’ ανϊτερο ι 6 ϊρεσ 

θμερθςίωσ ι 30 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ, είναι προφανζσ, ότι οι εκπαιδευτικοί μετά το 

πζρασ του διδακτικοφ τουσ ωραρίου, μποροφν να παραμζνουν ςτο ςχολείο μζχρι 

τθν ςυμπλιρωςθ ςυνολικά 30 ωρϊν εβδομαδιαίωσ για τθν άςκθςθ διοικθτικϊν 

κακθκόντων, εφόςον κάτι τζτοιο τουσ ζχει ανατεκεί από τον Διευκυντι του 

ςχολείου.  Περίπτωςθ υπζρβαςθσ των 24 διδακτικϊν ωρϊν ςυνιςτά υπερωριακι 

απαςχόλθςθ, οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν παροχι τθσ οποίασ κακορίηονται 

ςυγκεκριμζνα από τθν παράγραφο 16 του άρκρου 14 του ν.1566/1985 και βεβαίωσ 

αυτι γίνεται με απόφαςθ του Συλλόγου Διδαςκόντων ι του Περιφερειακοφ 

Συμβουλίου Εκπαίδευςθσ, όπωσ ανωτζρω αναφζρκθκε.  

 Αντιςτοίχωσ, θ αντικατάςταςθ εκπαιδευτικοφ, που λείπει ι θ κάλυψθ 

κενοφ ι θ απαςχόλθςθ των μακθτϊν με οποιονδιποτε τρόπο, ςαφϊσ ςυνιςτά 

παροχι διδακτικοφ ζργου, όπωσ εξάλλου ζχει κρικεί και από τθν νομολογία των 

Δικαςτθρίων. Υπό τθν ζννοια αυτι, θ ανάκεςθ απαςχόλθςθσ των μακθτϊν ι θ 

αντικατάςταςθ εκπαιδευτικοφ ι θ κάλυψθ κενοφ κα πρζπει να εντάςςεται ςτα 

πλαίςια του διδακτικοφ ωραρίου των εκπαιδευτικϊν, θ υπζρβαςθ του οποίου ςε 

κάκε περίπτωςθ προβλζπεται ςε ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ και με ςυγκεκριμζνεσ 

διατυπϊςεισ, όπωσ και προθγοφμενα αναφζρκθκε. 

 Τζλοσ αναφορικά με τθν αναμόρφωςθ του προγράμματοσ όταν ελλείπουν 

οι εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων, κα πρζπει να τονιςτεί, ότι ςφμφωνα με το άρκρο 10 

παρ.3 του Π.Δ. 201/1998 «3α. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα ςυντάςςεται το 

πρϊτο δεκαιμερο του Σεπτεμβρίου από τον Διευκυντι ςε ςυνεργαςία με το 

διδακτικό προςωπικό και υποβάλλεται ςε τρία αντίγραφα ςτον Σχολικό Σφμβουλο 

για κεϊρθςθ, ο οποίοσ επιςτρζφει ζνα κεωρθμζνο αντίγραφο ςτο ςχολείο και ζνα 

ςτζλνει για ενθμζρωςθ ςτον αρμόδιο Προϊςτάμενο τθσ Διεφκυνςθσ ι του Γραφείου 

Εκπαίδευςθσ». 

 Με τθν υπ’ αρικμόν  Φ.12/773/77094/Γ1/23-8-2006 (ΦΕΚ Β 1139/2006) 

«Αναμόρφωςθ Ωρολογίων Προγραμμάτων ςτο Δθμοτικό Σχολείο», προβλζπεται 

αναλυτικά ο τρόποσ διαμόρφωςθσ των ωρολογίων προγραμμάτων και κατανζμεται 

το διδακτικό αντικείμενο. Βάςει τθσ ωσ άνω απόφαςθσ κακορίηεται το εβδομαδιαίο 

ωρολόγιο πρόγραμμα από τον Διευκυντι ςε ςυνεργαςία με το διδακτικό 

προςωπικό και υποβάλλεται ςτον Σχολικό Σφμβουλο για κεϊρθςθ. Από τισ ανωτζρω 

διατάξεισ προκφπτει, ότι με απόφαςθ του Διευκυντι ι του Συλλόγου Διδαςκόντων 



δεν είναι δυνατι θ τροποποίθςθ του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματοσ, θ 

οποία δεν μπορεί να αναμορφωκεί μετά τθν αρχικι του διαμόρφωςθ και ςε κάκε 

περίπτωςθ δεν μπορεί να απζχει από το ωρολόγιο πρόγραμμα, που ορίηει θ ωσ άνω 

Υπουργικι απόφαςθ. Επιπροςκζτωσ, ςτθν ωσ άνω Υπουργικι απόφαςθ ςαφϊσ 

ορίηεται ο αρικμόσ των διδακτικϊν ωρϊν, που διδάςκονται ςε κάκε τάξθ και ρθτϊσ 

ορίηεται ο χρόνοσ αποχϊρθςθσ των μακθτϊν, ο οποίοσ δεν μπορεί να τροποποιθκεί 

με απόφαςθ του Διευκυντι ι του Συλλόγου Διδαςκόντων.  

 Βεβαίωσ, επειδι ςτθν πράξθ, οι διδακτικζσ ϊρεσ των εκπαιδευτικϊν 

(Αγγλικζσ, Γαλλικισ και Γερμανικισ) δεν μποροφν να καλυφκοφν από τουσ 

υπόλοιπουσ εκπαιδευτικοφσ, ρθτϊσ προβλζφκθκε ςτθν υπ’ αρικμόν 

Φ.3/915/93640/Γ1/3-8-2009 εγκφκλιο του Τπουργείου, ότι «Μόνο ςε μακροχρόνια 

απουςία εκπαιδευτικοφ (Αγγλικισ, Γαλλικισ ι Γερμανικισ) μπορεί να γίνει εξαίρεςθ 

με ειςιγθςθ του οικείου Σχολικοφ Συμβοφλου και απόφαςθ του οικείου 

Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και τθν περίπτωςθ αυτι ενθμερϊνονται οι 

γονείσ». Η ανωτζρω οδθγία του Υπουργείου ζχει εκδοκεί προφανϊσ για κακαρά 

πρακτικοφσ λόγουσ και αποςκοπεί να αντιμετωπίςει τισ ζκτακτεσ ςυνκικεσ, που 

ανακφπτουν και δεν μποροφν να καλυφκοφν με άλλο τρόπο από τουσ ιδθ 

υφιςτάμενουσ εκπαιδευτικοφσ. Είναι αυτονόθτο, εν όψει αυτοφ,  ότι ςτισ 

περιπτϊςεισ μακροχρόνιασ απουςίασ εκπαιδευτικοφ ειδικότθτασ Αγγλικισ, Γαλλικισ 

ι Γερμανικισ, κα πρζπει να χορθγείται θ άδεια από τον Περιφερειακό Διευκυντι 

Εκπαίδευςθσ μετά από ειςιγθςθ του Σχολικοφ Συμβουλίου, προκειμζνου να με τον 

τρόπο αυτό να εξαςφαλίηεται κατά το βζλτιςτο δυνατό τρόπο, θ εφρυκμθ 

λειτουργία του Σχολείου.  

Παραμζνω ςτθν διάκεςθ ςασ για κάκε διευκρίνιςθ. 

 

Με εκτίμθςθ, 

 

Μαρία-Μαγδαλθνι Σςίπρα 

Δικθγόροσ 

 


