
Ενημέρωτικό Σημείωμα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με την εξέλιξη της πρότασή μου προς τη Δ/νση 
Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης του ΥΠΕΠΘ-Τμήμα Ε΄ στις 10-4-08 με Θέμα:�Τη 
μείωση του ωραρίου στους εκπ/κούς ειδικών περιπτώσεων κατά μία ώρα την ημέρα, 
όπως ισχύει για όλους τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των ΟΤΑ και 
τους στρατιωτικούς¢.

Η Δ/νση Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας-Τμήμα Ε΄
με το υπ’αριθμ. Φ.351.5/52/62727/Δ1/14-5-08 έγγραφό της, προς τα γραφεία εκπ/σης,
αναφέρει τα εξής:  

�Ύστερα από ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με την 
εφαρμογή και στους εκπαιδευτικούς των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 4 του 
Ν.2527/1997 που προβλέπουν μείωση ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σε 
υπαλλήλους του δημοσίου που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική 
αναπηρία άνω του 67% ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρούν, όπως 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ 3 του Ν.2880/2001 που επεκτείνουν 
την μείωση ωραρίου σε δημοσίους υπαλλήλους που έχουν με δικαστική απόφαση την 
επιμέλεια ατόμου με ειδικές ανάγκες, καθώς και για ανάδοχους γονείς, ατόμου με ειδικές 
ανάγκες, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Το ωράριο των εκπαιδευτικών ρυθμίζεται από ειδικές διατάξεις και ως εκ τούτου 
δεν μπορούν να εφαρμοστούν οι ως άνω γενικές διατάξεις που αφορούν στον καθορισμό 
ωραρίου δημοσίων υπαλλήλων. 

Στα πλαίσια όμως της διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της κατηγορίας αυτής 
παρακαλούμε να δώσετε σχετικές οδηγίες στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων της 
περιφέρειας σας ώστε να τους εξασφαλισθεί συνεχές ωράριο διδασκαλίας και να τους 
παρασχεθεί κάθε άλλη διευκόλυνση, όπως απαλλαγή από την υποχρέωση τους για 
προσφορά εξωδιδακτικής εργασίας, εφόσον το μέτρο αυτό δεν παρακωλύει την ομαλή 
λειτουργία του σχολείου. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για να τύχουν των ως άνω διευκολύνσεων θα 
πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής του Ν 
1648/1996 από την οποία να προκύπτει ότι εμπίπτουν στις κατηγορίες που 
προβλέπονται από τις ανωτέρω διατάξεις§. 
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ΠΡΟΣ 

 Τους Συλλόγους Εκπ/κών Α/θμιας 
Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας.

 Τους συναδέλφους της Δυτ. Μακεδονίας.

Κοζάνη, 2-6-08


