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 ΠΡΟ: 1. ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ & ΓΡΑΦΔΙΑ  

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ  ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

  2. ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ & ΓΡΑΦΔΙΑ  

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

ΚΟΙΝ.: . 1. ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ   

    ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ   

    ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

                                                         

 

ΘEMA: Προϋπηρεζία για μείωζη ωραρίου εκπαιδευηικών 

 

Με αθνξκή εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζκέηξεζε ηνπ ρξφλνπ πξνυπεξεζίαο ζηη 

μείωζη ηου διδακηικού ωραρίου  ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο : 

Σν σξάξην ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Α/ζκηα Δθπαίδεπζε θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξ. 9 παξ. 3 ηνπ Ν.2517/97 (Φ.Δ.Κ. 160 Α’) πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ παξ. 7 ηνπ άξ. 13 ηνπ 

Ν. 1566/1985, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (π.ρ. σο δηεπζπληή 

ζρνιηθήο κνλάδαο), ηελ νξγαληθφηεηα ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηα έηε ππεξεζίαο ηνπο. 

Αλαιφγσο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ην σξάξην δηδαζθαιίαο 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ηνλ θιάδν θαη ηα έηε ππεξεζίαο ηνπ 

(ζρεη.: άξ. 14 παξ. 13 Ν. 1566/85 θαη άξ. 48 παξ. 3 Ν. 2413/96 (Φ.Δ.Κ. 124 Α’). Δπί ησλ 

ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ εθδφζεθε ε κε αξηζ. 204/2005 γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Κξάηνπο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία σο ππεξεζία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ σξαξίνπ λνείηαη 

κφλν ε εθπαηδεπηηθή, απηή πνπ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6, παξ. 34 ηνπ 

 Ν. 3027/2002, ην νπνίν αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3687/2008. 

Ωο εθ ηνχηνπ ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ιακβάλνληαη ππφςε νη αλαγλσξηζκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο σο αθνινχζσο: 

- ζηα Γεκφζηα ρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αξκνδηφηεηαο ηνπ  

Τπ. Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. 

- ζηα Μνπζηθά ρνιεία 

- ζηα Σκήκαηα Αζιεηηθψλ Γηεπθνιχλζεσλ 

- γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Οιπκπηαθήο Δθπαίδεπζεο 
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- ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

- ζηα Ναπηηθά Λχθεηα 

- ζηα Οινήκεξα ρνιεία Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

- ζηα Δθθιεζηαζηηθά ρνιεία 

- ζηε ηβηηαλίδεην Γεκφζηα ρνιή Σερλψλ θαη Δπαγγεικάησλ 

- ζηηο ρνιέο Μαζεηείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2 ηνπ Ν. 1566/85, άξζξν 41 παξ.4 

ηνπ Ν. 3762/2009 

- ζηα Μεηαιπθεηαθά Πξνπαξαζθεπαζηηθά Κέληξα ηνπ άξ. 59 ηνπ Ν. 1566/85 

 - γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο θαη πξφζζεηεο δηδαθηηθήο 

ζηήξημεο, 

- ζηα ηκήκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο ηνπ Δζληθνχ Ιδξχκαηνο Νεφηεηαο γηα κνπζνπικάλνπο 

καζεηέο 

- ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (.Γ.Δ.) ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2525/1997 (Φ.Δ.Κ. 188 Α’) 

πνπ αληηθαηαζηάζεθε κε ην αξ. 2 ηνπ Ν.3687/2008(ΦΔΚ 159
 
Α΄), 

- ζηα δεκφζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ηεινχλ ππφ ηε 

δηνηθεηηθή επνπηεία ηνπ αξκφδηνπ, ζε θάζε θξάηνο, Τπνπξγείνπ ησλ ρσξψλ – κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, κεηά ηελ εκεξνκελία έληαμεο ησλ ρσξψλ απηψλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, αξ. 2 ηνπ Ν.3687/2008(ΦΔΚ 159
 
Α΄),κε επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 10 

ηνπ αξ.8 ηνπ Ν. 2817/2000(ΦΔΚ 78/Α΄), 

- ζε ειιεληθά ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν 

- ζηηο ζρνιέο ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο Σ.Δ.Δ. ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο (Ο.Σ.Δ.Κ.), αξ.6 Ν. 3848/2010, 

- ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Δζληθνχ Ιδξχκαηνο Απξνζάξκνζησλ Παίδσλ Κξήηεο, κεηά ηελ 

ππαγσγή ηνπο ζην Τπ. Παηδείαο Γ.Β.Μ.Θ. κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ  Ν.3699/2008 

(Φ.Δ.Κ. 199 Α’), γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Α.Μ.Δ.Α.), 

αξ.6 Ν. 3848/2010, 

- ζην πιαίζην επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο γηα 

έληαμε καζεηψλ κε αλαπεξία ή / θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

- γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δληαίνπ Αλακνξθσκέλνπ Πιαηζίνπ 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (Δ.Α.Π.Π..) ζηα ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ινηπψλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ, 

- ζηα ηδησηηθά ζρνιεία πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, Π.Γ. 50/1996 αξ.16. 

Δπίζεο ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε κείσζε ηνπ σξαξίνπ κεηά ην δηνξηζκφ ηνπο ζηε     

δεκφζηα εθπαίδεπζε: 

α) ε ππεξεζία ηνπ αλαπιεξσηή ή σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ πξνζθέξζεθε ζε 

ζρνιεία πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ.7 αξ.5 ηνπ  

Ν.3848/2010 ( Φ.Δ.Κ.71/Α΄/19-05-2010), 
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β) ε αλαγλσξηζκέλε εθπαηδεπηηθή ππεξεζία εθπαηδεπηηθψλ ζε αλαγλσξηζκέλα ειιεληθά 

ζρνιεία ηεο αιινδαπήο, ε ππεξεζία ηνπο ζε μέλα ζρνιεία ζηα νπνία δίδαμαλ ζε ηάμεηο ή 

ηκήκαηα ειιελνπαίδσλ θαζψο θαη ζηα ζρνιεία ησλ ειιεληθψλ θνηλνηήησλ ηνπ Καλαδά (ζρεη. 

άξ. 74 παξ. 1 Ν. 1566/85 – Φ.Δ.Κ. 167 Α’) θαη άξ. 33 Ν. 1824/88 – Φ.Δ.Κ. 296 Α’), 

γ) ε αλαγλσξηζκέλε σο δεκφζηα εθπαηδεπηηθή ππεξεζία, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

8, παξ. 8 ηνπ Ν. 2817/2000  (Φ.Δ.Κ. 78/Α΄) θαη ηνπ άξζξνπ 23 παξάγξαθνο 5 ηνπ Ν. 

3699/2008 (Φ.Δ.Κ. 199/Α’), πξνυπεξεζία εθπαηδεπηηθψλ ζε παηδηθνχο θαη βξεθνλεπηαθνχο 

ζηαζκνχο λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ (Ν.Π.Ι.Γ.), κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη ε πξνυπεξεζία ησλ 

Δθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (Δ.Α.Δ.) θαη Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π.) ζε ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (.Μ.Δ.Α.Δ.) 

φισλ ησλ βαζκίδσλ,  ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή ζε Ν.Π.Ι.Γ. κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, ή 

επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα ή εξγαζηήξηα απηφλνκεο δηαβίσζεο  ζην Ιλζηηηνχην Αλαπηπμηαθήο 

Απνθαηάζηαζεο (πξψελ Ψπρνινγηθφ Κέληξν Βνξείνπ Διιάδνο) θαη ζην Κέληξν Ψπρηθήο 

Τγηεηλήο ή ζηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Πξφλνηαο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δε ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηε κείσζε ηνπ σξαξίνπ ε πξνυπεξεζία ζε Κέληξα 

Τπνβνήζεζεο Μειέηεο (Κ.Τ.Μ.) (ζρεη.: Τ.Α. Γ2/3468/2001 – Φ.Δ.Κ. 691/η.Β’/5.6.2001), 

Ι.Δ.Κ., Ν.Δ.Λ.Δ., Α.Δ.Ι., Σ.Δ.Ι., θαζψο νη ζπγθεθξηκέλνη θνξείο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο. 
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