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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ  

  
 
 Με αφορµή ερωτήµατα συναδέλφων για το διδακτικό ωράριο, παραθέτουµε την 
ισχύουσα νοµοθεσία µε κάποιες δικές µας επισηµάνσεις: 
 

 
Α.     Ωράριο ∆ιευθυντών 

 
 Το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των ∆ιευθυντών ∆ηµοτικών Σχολείων ορίζεται ως 
εξής (άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 2517/97): 
 
 

� ∆ιευθυντές 4/θέσιων και 5/θέσιων ∆ηµοτικών Σχολείων, ώρες είκοσι (20). 
 
� ∆ιευθυντές 6/θέσιων µέχρι και 9/θέσιων ∆ηµοτικών Σχολείων, ώρες δώδεκα (12). 

 
� ∆ιευθυντές 10/θέσιων και 11/θέσιων ∆ηµοτικών Σχολείων, ώρες δέκα (10). 

 
� ∆ιευθυντές 12/θέσιων και πάνω ∆ηµοτικών Σχολείων, ώρες οχτώ (8). 

 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  

 
Στο ερώτηµα αν λαµβάνεται υπόψη - για τον υπολογισµό του διδακτικού ωραρίου - η 

οργανικότητα ή η λειτουργικότητα του κάθε σχολείου, η απάντηση είναι: 
Σύµφωνα µε το πνεύµα του νοµοθέτη, οι ∆ιευθυντές µε µεγαλύτερο αριθµό µαθητών 

έχουν λιγότερο ωράριο διδασκαλίας, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στα καθήκοντα της 
θέσης ευθύνης τους. Έτσι, κάθε σχολική χρονιά πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός 
των λειτουργούντων τµηµάτων ανεξάρτητα από την οργανικότητα του σχολείου.  
 
 

 
Β.     Ωράριο λοιπών εκπαιδευτικών 

 
 
 Το εβδοµαδιαίο ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ∆ηµοτικά 
Σχολεία ορίζεται ως εξής (άρθρο 9, παρ. 3 του Ν. 2517/97): 
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� Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ολιγοθέσια (1/θέσια, 2/θέσια, 3/θέσια) ∆ηµοτικά 
Σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθµό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες είκοσι πέντε 
(25). 

 
� Εκπαιδευτικοί 4/θέσιων και πάνω ∆ηµοτικών 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).  
 
 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
  

• 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. Η ερµηνευτική (;) εγκύκλιος που εξέδωσε το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
(Φ.12/642/103923/Γ1/4-10-2005) περί εκπαιδευτικής υπηρεσίας βρίσκεται σε ευθεία 
αντίθεση µε το νόµο 2517/97 και δεν µπορεί να τύχει εφαρµογής από τη ∆ιοίκηση.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
  
Σε περίπτωση που Προϊστάµενος Γραφείου ακολουθήσει την ερµηνευτική εγκύκλιο και 

δεν λάβει υπόψη του την αναγνωρισµένη υπηρεσία, τότε ο ενδιαφερόµενος εκπαιδευτικός 
µπορεί µε αίτησή του προς το ΠΥΣΠΕ (ιεραρχική προσφυγή), να ζητήσει την ακύρωση 
της διοικητικής πράξης του Προϊσταµένου. 
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