
 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ι. Επί του ερωτήµατος 

            Μου ζητήθηκε από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ Ανατολικής Αττικής ΠΕ 
Σωτηρίου να γνωµοδοτήσω επί του κάτωθι ερωτήµατος:«Α.Π.189/19-10-
15                                                                                                                     
 
 

Προς : ΔΟΕ 
 

Αίτηµα νοµικής γνωµοδότησης για τη µείωση ωραρίου µε τα χρόνια υπηρεσίας 
των συναδέλφων αναπληρωτών 

Σας γνωρίζουµε ότι ύστερα από αίτηµα συναδέλφου αναπληρώτριας, µε 
κλεισµένα 10 χρόνια πραγµατικής προϋπηρεσίας, προς τη διεύθυνση Ανατολικής Αττικής 
για µείωση ωραρίου σε 23 ώρες σύµφωνα µε το νόµο, η διεύθυνση υποστήριξε ότι δεν 
είναι σαφές το νοµικό πλαίσιο ότι οι αναπληρωτές δικαιούνται τη µείωση του ωραρίου. 
Αντί για τη χορήγηση του µειωµένου ωραρίου και την υπογραφή µε αυτό της σύµβασης 
µε την αναπληρώτρια, υπέβαλε αίτηµα προς το αρµόδιο τµήµα του υπουργείου για να 
δοθεί απάντηση στο αν οι αναπληρωτές δικαιούνται τη µείωση ωραρίου. 

            Τόσο ο σύλλογος κ Σωτηρίου όσο και οι αιρετοί του ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής 
επικαλέστηκαν τα κατοχυρωµένα και νοµικά, δικαιώµατα στο ίσο ωράριο των 
αναπληρωτών σύµφωνα µε τους νόµους Ν 2517/97 και Ν 3149/03. Ωστόσο, η 
διεύθυνση επικαλέστηκε το νόµο για το µισθολόγιο και την αναγνώριση µέχρι τα 7 
χρόνια για τους αναπληρωτές και δεν αποδέχτηκε αυτό που υποστήριξε και ο σύλλογος 
ότι αυτό αφορά τη µισθολογική και βαθµολογική εξέλιξη και µόνο και όχι την 
κατοχύρωση του κλιµακωτού ωραρίου η οποία προβλέπεται από προαναφερόµενο 
νοµικό πλαίσιο. 

            Με βάση τα παραπάνω επειδή θεωρούµε πολύ σηµαντικό την κατοχύρωση των 
ίδιων δικαιωµάτων στο θέµα του ωραρίου για όλους τους συναδέλφους αναπληρωτές 
γιατί κινδυνεύουµε µέσα από αυτή τη διαδικασία να αµφισβητηθεί αυτό στο 
εξής για όλους τους αναπληρωτές συναδέλφους. Ζητάµε από τη ΔΟΕ να 
τεκµηριώσει και νοµικά µε γνωµοδότηση της νοµικής συµβούλου της ΔΟΕ το ζήτηµα της 
µείωσης του ωραρίου των αναπληρωτών αλλά και να βάλει στην ατζέντα των 
διεκδικήσεών τόσο µε συγκεκριµένες αγωνιστικές πρωτοβουλίες όσο και στις άµεσες 
επαφές της µε το Υπουργείο Παιδείας προκειµένου να µην υπάρξει πισωγύρισµα σε αυτό 
το ζήτηµα». 

ΙΙ. Επί των εφαρµοστέων διατάξεων. 



Το άρθρο 9 παρ.3 του ν. 2517/1997, το οποίο αντικατέστησε την παρ. 7 

του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 ορίζει: «7.α) Το εβδοµαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο 

διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δηµοτικά σχολεία, ορίζεται από 

1.9.1997 ως εξής: I) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες 20.II) 

Διευθυντές 6θέσιων µέχρι και 9θέσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες 12. III) Διευθυντές 

10θέσιων και 11θέσιων δηµοτικών σχολείων, ώρες 10. IV) Διευθυντές 12θέσιων και 

πάνω δηµοτικών σχολείων, ώρες 8. V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια 

και 3θέσια δηµοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθµό καί το χρόνο υπηρεσίας τους, 

ώρες 25. VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δηµοτικών σχολείων, ώρες 24, αν έχουν 

µέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 22, αν έχουν από 10 µέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 22, 

αν έχουν από 15 µέχρι 20 έτη υπηρεσίας και 21 ώρες, αν έχουν πάνω από 20 έτη 

υπηρεσίας. β) Στους εκπαιδευτικούς που συµπληρώνουν τον οριζόµενο στην 

προηγούµενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας µέχρι 31 Δεκεµβρίου ανατίθεται µειωµένο 

ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 

1η Σεπτεµβρίου του επόµενου διδακτικού έτους. γ) Σε περίπτωση που οι ώρες 

διδασκαλίας του προγράµµατος κάθε δηµοτικού σχολείου δεν καλύπτονται µε το 

υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους 

εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για τα όργανα, τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, το 

ανώτατο όριο υπερωριακής διδασκαλίας και το ύψος της ωριαίας αντιµισθίας 

εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 16, 18 και 19 του άρθρου 14 του 

ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις της 

παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν. 2470/1997». 

               Με το άρθρο 13 παρ. 45 γ του ν. 3149/2003 προβλέφθηκαν τα εξής: «γ)Οι 

διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 13 και της παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985, 

της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2413/1996, της παρ. 3 του άρθρου 9 του 

Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160Α) και της παρ. 14του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 

159 Α) εφαρµόζονται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές». 

               Βάσει της διατάξεως αυτής εκδόθηκε η υπ’ αριθµόν Δ2/136102/03-12-2003 

εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Πληροφορίες σχετικά µε το ωράριο διδ/λίας Εκπ/κών 

προσωρινών Αναπληρωτών» σύµφωνα µε την οποία «ύστερα από τη δηµοσίευση 

του Ν. 3149/03 σας πληροφορούµε ότι: Στους προσωρινούς αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς υπολογίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας τους για προσδιορισµό του 

ωραρίου εβδοµαδιαίας διδασκαλίας και ανάλογα µε αυτό γίνεται η µείωση του 

υποχρεωτικού τους ωραρίου».  

            Το ισχύον συνεπώς νοµικό πλαίσιο για το ωράριο των προσωρινών 

αναπληρωτών, το οποίο δεν έχει τροποποιηθεί µέχρι σήµερα και ισχύει κανονικά είναι το 

διαγραφόµενο από τις ως άνω διατάξεις.  



            Επιπροσθέτως, µε την υπ’ αριθµόν 204/2005 γνωµοδότηση του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους προσδιορίστηκε η προϋπηρεσία, που λαµβάνεται υπόψιν για 

τον καθορισµό του ωραρίου, ως εξής: 1) στα δηµόσια Σχολεία της Πρωτοβάθµιας και 

Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας 2) στα Μουσικά 

Σχολεία 3) στα Τµήµατα Αθλητικών Διευκολύνσεων 4) για την εφαρµογή του 

Προγράµµατος της Ολυµπιακής Εκπαίδευσης 5) Στις σχολικές µονάδες Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης 6) στα Ναυτικά Λύκεια 7) στα Ολοήµερα Σχολεία Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης 8) στα Εκκλησιαστικά Λύκεια 9) στην Σιβιτανίδειο Δηµόσια Σχολή Τεχνών 

και Επαγγελµάτων 10) στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 

1566/1985, άρθρο 41 παρ.4 του ν. 3762/2009, 11) στα Μεταλυκειακά 

Προπαρασκευαστικά Κέντρα του άρθρου 59 του ν. 1566/1985, 12) για την εφαρµογή 

των προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης 13) στα 

Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα του άρθρου 59 του ν. 1566/1985 14) για 

την εφαρµογή προγραµµάτων ενισχυτικής διδασκαλίας του Εθνικού Κέντρου Νεότητας 

για µουσουλµάνους µαθητές 15) στα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 16) στα δηµόσια 

Σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που τελούν υπό την 

διοικητική εποπτεία του αρµοδίου σε κάθε κράτος Υπουργείου των χωρών –µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 17) Σε ελληνικά σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης στην Κύπρο 18) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης ΤΕΕ του Οργανισµού 

Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 19) στις σχολικές µονάδες του Εθνικού 

Ιδρύµατος Απροσάρµοστων Παίδων Κρήτης 20) στο πλαίσιο επιµορφωτικών 

προγραµµάτων εξειδικευµένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη µαθητών µε 

αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 21) για την εφαρµογή καινοτόµων 

προγραµµάτων του Ενιαίου Αναµορφωµένου Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών στα 

σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 22) στα ιδιωτικά σχολεία 

πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

Επίσης, λαµβάνεται υπόψιν 1) προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωροµίσθιου 

εκπαιδευτικού που προσφέρθηκε σε σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης 2) η αναγνωρισµένη εκπαιδευτική υπηρεσία εκπαιδευτικών σε 

αναγνωρισµένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, ή υπηρεσία σε ξένα σχολεία στα οποία 

δίδαξαν σε τάξεις ή τµήµατα ελληνοπαίδων καθώς και στα σχολεία των ελληνικών 

κοινοτήτων στον Καναδά 3) η αναγνωρισµένη δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.8 του ν. 2817/2000 και του άρθρου 23 παρ.5 του ν. 

3699/2008 4) προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς 

νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδας 

Μονάδες Ειδικές Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθµίδων σε ΝΠΔΔ ή σε ΝΠΙΔ µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή επαγγελµατικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνοµης 



διαβίωσης στο Ινστιτούτο Αναπτυξιακής Αποκατάστασης και στο Κέντρο Ψυχικής 

Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισµό Πρόνοιας. Τα ανωτέρω ρητώς προβλέπονται στην υπ’ 

αριθµόν Φ.361.23/12/123995/Δ1/20-12-2010 του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου 

Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

ΙΙΙ. Επί της απαντήσεως στο ως άνω ερώτηµα. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω είναι προφανές, ότι και στους αναπληρωτές 

εφαρµόζονται οι διατάξεις περί µείωσης του ωραρίου. Το πλαίσιο, που ρυθµίζει την ως 

άνω µείωση του ωραρίου, είναι αποκλειστικό, προβλέπεται ρητώς εκ του νόµου και ως 

εκ τούτου ουδεµία σχέση ή εφαρµογή µπορούν να έχουν οι διατάξεις περί ενιαίου 

µισθολογίου, που βεβαίως δεν τυγχάνουν εφαρµογής εν προκειµένω.  

Παραµένω στην διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

Αθήνα, 2/12/2015 

Η γνωµοδοτούσα Δικηγόρος  

	


