
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 
 
 
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
Α) Το διδακτικό έτος στην Α/θµια Εκπαίδευση ανέρχεται σε εννέα (9) µήνες και είκοσι µία (21) 
ηµέρες (δηλαδή 9,7 µήνες) 
Β) Ο συνολικός αριθµός των διδακτικών ετών προκύπτει από τον τύπο: 

Ε = Μ / 9,7 
Γ) Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, τόσο για τους δασκάλους όσο και για τους νηπιαγωγούς, 
είναι αυτό του νεοδιόριστου Εκπαιδευτικού, δηλ. 24 ώρες εβδοµαδιαίως. Ειδικά για τους 
υποψήφιους του κλάδου των δασκάλων που προσλήφθηκαν µετά την 1/9/97 το υποχρεωτικό 
ωράριο ανέρχεται σε 25 ώρες εβδοµαδιαίως αν είχαν προσληφθεί σε µονοθέσια, διθέσια, τριθέσια 
σχολεία και σε 24 ώρες εβδοµαδιαίως αν είχαν προσληφθεί σε τετραθέσια και άνω. 
∆) Το µειωµένο ωράριο διδασκαλίας ανάγεται σε πλήρες µε βάση τον παρακάτω τύπο κατά 
περίπτωση: 
Ι)    Μ=Ω/104 
(αν πρόκειται για προυπηρεσία που διανύθηκε µέχρι 21/7/97) 
ΙΙ)    Μ= Ω / 104 ή Μ = Ω / 100 
(αν πρόκεται για προυπηρεσία που διανύθηκε µετά τις 21/7/97) 
 
Β. ΓΙΑ ΤΗΝ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
Α) Το διδακτικό έτος στη Β/θµια Εκπαίδευση ανέρχεται σε 10 µήνες. 
Β) Ο συνολικός αριθµός των διδακτικών ετών προκύπτει από τον τύπο: 

Ε = Μ / 10 
Γ) Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας είναι αυτό του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού Β/θµιας 
Εκπαίδευσης δηλ. 21 ώρες εβδοµαδιαίως. 
∆) Το µειωµένο ωράριο διδασκαλίας ανάγεται σε πλήρες µε βάση τον παρακάτω τύπο: 

Μ = Ω / 87,5 
Όπου Ε = έτη, Μ=µήνες, Ω=ώρες 
 
Παρατήρηση: 
Ως προϋπηρεσία λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.7 του Ν.2834/2000 (ΦΕΚ 
160/7-7-2000 τ.Α), η προϋπηρεσία ως αναπληρωτή ή ωροµίσθιου εκπαιδευτικού σε δηµόσια 
σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης καθώς και η Υπηρεσία σε Ιδιωτικά σχολεία Α/θµιας και 
Β/θµιας Εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο ∆ηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων ή στις σχολές 
µαθητείας του ΟΑΕ∆ (Ν.1566/1985 άρθρο 9 παρ.11), στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά 
Κέντρα του άρθρου 59 Ν.1566/1985, στα Ναυτικά Λύκεια ή στα τµήµατα Ενισχυτικής 
∆ιδασκαλίας του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας για Μουσουλµάνους µαθητές. 
Επίσης υπολογίζεται η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε κράτος-µέλος της Ευρωπαικής Ένωσης 
µε τις ίδιες προϋποθέσεις που προβλέπει η Ελληνική νοµοθεσία για την πρόσβαση στη δηµόσια 
εκπαίδευση. 
 

 
 


