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Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και 
Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό ισχύουν από 
την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 βάσει των διατάξεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Αξιολογικοί Πίνακες Ενιαίος Πίνακας Αναπληρωτών & Ωρομισθίων Εκπ/κών 
Σ’ αυτόν τον πίνακα εντάσσονται:
• Οι έχοντες προϋπηρεσία σε σχολεία Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης (1 μόριο για κάθε μήνα 
προϋπηρεσίας). 
• Οι επιτυχόντες και οι διοριστέοι του τελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (1 μόριο για κάθε 
βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση). 
• Οι επιτυχόντες του προτελευταίου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ (μισό μόριο για κάθε βαθμολογική 
μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση). 
Σημ.: Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν 
αθροιστικά τα μόρια αυτών.
Πίνακας Γ Αναπληρωτών & Ωροµισθίων Εκπ/κών 
Σ’ αυτόν τον πίνακα εντάσσονται οι Εκπαιδευτικοί βάσει του πτυχίου τους (ηµεροµηνία κτήσης και 
βαθµός πτυχίου).
Ειδικά στους κλάδους Πληροφορικής και Μουσικών εντάσσονται οι παρακάτω κατηγορίες:
Κλάδος Πληροφορικής:
• ΠΕ19– Πληροφορικής ΑΕΙ 
• ΠΕ20 – Πληροφορικής ΤΕΙ 
Κλάδος Μουσικών:
• Μουσικοί µε προϋπηρεσία (Μουσικοί ΑΕΙ – πίνακας Β1, Μουσικοί ωδείου µε επιτυχή συµµετοχή 
σε διαγωνισμό – πίνακας Β2, Μουσικοί ωδείου χωρίς επιτυχή συµµετοχή σε διαγωνισμό – πίνακας 
Β3). 
• Μουσικοί ΑΕΙ και ωδείου χωρίς προϋπηρεσία 
Σημ. 1: Κατά την κατάταξη των παραπάνω κατηγοριών μουσικών στους οικείους πίνακες, 
προτάσσονται οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων με ή χωρίς προϋπηρεσία.
Σημ. 2: Οι πτυχιούχοι μουσικών ωδείων μπορούν να υποβάλουν αίτηση με την προϋπόθεση ότι το 
πτυχίο τους έχει την σχετική αναγνώριση (θεώρηση με σφραγίδα) του Υπουργείου Πολιτισμού. 
Διαδικασία Πρόσληψης 
Η διαδικασία πρόσληψης γίνεται:
Για τους Αναπληρωτές: 
• Από τον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών βάσει της σειράς που έχουν οι Εκπαιδευτικοί και της 
δήλωσης των περιοχών προτίµησής τους (δήλωση 30 περιοχών). 
• Σε περίπτωση εξάντλησης του παραπάνω πίνακα, η διαδικασία πρόσληψης γίνεται από τον 
πίνακα Γ. 
Για τους Ωρομισθίους:
• Από τους Ενιαίους Πίνακες Ωρομισθίων, που συντάσσονται βάσει της αίτησης δήλωσης 
προτίμησής τους για την πρόσληψη σε σχολεία μίας μόνο Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης και 
αφορούν ο ένας στα σχολεία γενικής παιδείας και ο άλλος στα ολοήμερα σχολεία και νηπιαγωγεία 
της ίδιας Περιφερειακής Δ/νσης. 
Σημ.: Οι πτυχιούχοι ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή παιδαγωγικών τμημάτων προτάσσονται στους 
πίνακες Αναπληρωτών και Ωρομισθίων για τους κλάδους εκείνους στους οποίους δεν 
κατοχυρώνεται παιδαγωγική επάρκεια (μη καθηγητικές σχολές).
Σχολεία για τα οποία Υποβάλλεται Αίτηση 
Τα σχολεία για τα οποία οποία οι Αναπληρωτές και οι Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτικοί μπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση είναι: 
• Σχολεία Γενικής - Επαγγ/κής Εκπ/σης (Γ/σια, Εν. Λύκεια, ΤΕΕ) 
• Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων (ΤΑΔ) 
• Εκκλησιαστικά Σχολεία 
• Μουσικά Σχολεία 
• Σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) 
• Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 
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Δικαιολογητικά 
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης μέσα σε προθεσμίες που 
ορίζονται από τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι οι εκπαιδευτικοί κατά την υποβολή της αίτησής τους να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της 
ηλικίας τους. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα: 
• Τίτλος σπουδών (πτυχίο) 
• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
• Αποδεικτικό ΑΦΜ (φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού) 
• Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (άν υπάρχουν) 
• Υπεύθυνη δήλωση για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
Σημ.: Για τον κλάδο ΔΕ 01 απαιτείται 3ετής επαγγελματική εμπειρία μετά την ημερομηνία κτήσης 
του πτυχίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία, απαιτείται διδακτική εμπειρία –
προϋπηρεσία (σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης) που να μπορεί να συμψηφιστεί με την 3ετή 
επαγγελματική.
Ειδικές κατηγορίες (προτάσσονται στους πίνακες με απόλυτη προτεραιότητα έναντι των άλλων 
κατηγοριών):
• Πολύτεκνοι:
απαιτείται επιπλέον πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δήµο ή Κοινότητα, 
από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ο Εκπαιδευτικός είναι πολύτεκνος (ως γονέας τεσσάρων 
τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία). 
• Οι έχοντες οµόζυγη µεσογειακή αναιµία:
απαιτείται επιπλέον πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ή 
από κρατικό νοσοκομείο. 
• Οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας.
απαιτείται επιπλέον πρόσφατο πιστοποιητικό υγείας από πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή ή 
από κρατικό νοσοκομείο. 
Για τους πτυχιούχους εξωτερικού απαιτούνται επιπλέον τα εξής συµπληρωµατικά δικαιολογητικά:
• Βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα, όπως ΔΙΚΑΤΣΑ ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.τ.λ., για ισοτιµία και 
αντιστοιχία µε τα πτυχία ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
• Βεβαίωση βαθµολογίας από τον αρμόδιο φορέα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. 
• Φωτοαντίγραφο πτυχίου επικυρωµένο και επίσηµα µεταφρασµένο από το Υπουργείο 
Εξωτερικών ή από ελληνική Πρεσβεία της χώρας που αποφοίτησε ή από οποιοδήποτε άλλο φορέα 
που προβλέπεται από τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
• Απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιµου Σχολείου, ή Πιστοποιητικό για 
την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 
• Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 
Για τα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων (ΤΑΔ), τα Μουσικά Σχολεία, τα Εκκλησιαστικά Σχολεία, 
τα Σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ, ΚΔΑΥ, ΕΕΕΕΚ) και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) 
απαιτείται:
• ξεχωριστή διαδικασία υποβολής αίτησης, όπως ορίζεται από τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ. 
Οι Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 06 (Αγγλικών), ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής), ΠΕ 19 & 20 
(Πληροφορικής ΑΕΙ & ΤΕΙ αντίστοιχα) και ΠΕ 16 (Μουσικών ΑΕΙ και Ωδείου) έχουν το δικαίωμα να 
δηλώσουν στην αίτησή τους και σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 05 (Γαλλικών) και ΠΕ 07 (Γερμανικών) μπορούν να εργαστούν 
και σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την εφαρμογή του Πιλοτικού Προγράμματος.
Προϋπηρεσίες για την κατάταξη στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών 
Για την κατάταξη υποψηφίων στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών προσμετρώνται υπηρεσίες 
μόνιμου Εκπαιδευτικού ή Αναπληρωτή ή Ωρομισθίου, οι οποίες έχουν προσφερθεί: 
• Στα δηµόσια Σχολεία Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αρµοδιότητας του 
ΥΠΕΠΘ 
• Στα Μουσικά Σχολεία 
• Στα Τµήµατα Αθλητικών Διευκολύνσεων (ΤΑΔ) 
• Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑ) 
• Στα Ναυτικά Λύκεια 
• Στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα 
• Στα Ολοήµερα Σχολεία Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
• Στα Εκκλησιαστικά Σχολεία 
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• Στη Σιβιτανίδειο Δηµόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελµάτων 
• Σε θέσεις µόνιµων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης πριν από την 
αποχώρησή τους 
• Για την εφαρµογή του Προγράµµατος της Ολυµπιακής Εκπαίδευσης 
• Για την εφαρµογή των προγραµµάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Πρόσθετης Διδακτικής 
Στήριξης (Π.Δ.Σ.) 
• Στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). 
Σημ. 1: Η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί από ιδιωτικά σχολεία, καθώς επίσης και από χώρες 
κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσμετράται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις οποίες 
θέτουν οι κείμενες διατάξεις του ΥΠΕΠΘ.
Σημ. 2: Η προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί, από το 2002 και εξής, σε σχολικές μονάδες που 
χαρακτηρίζονται ως «δυσπρόσιτες», μοριοδοτείται στο διπλάσιο για τη σύνταξη του Ενιαίου Πίνακα 
Αναπληρωτών.
Ωράριο Αναπληρωτών και Ωρομισθίων 
Αναπληρωτές:
• 21 ώρες (ΠΕ) 
• 22 ώρες (ΤΕ) 
• 28 ώρες (ΔΕ 01) 
• 24 ώρες (για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) 
Ωροµίσθιοι:
• Κανονικό πρόγραμμα ή ενισχυτική διδασκαλία: 11 ώρες 
• Πρόσθετη διδακτική στήριξη: 10 ώρες 
• Ολοήμερα Σχολεία: 12 ώρες
Σημ.: Προϋπηρεσία Ωρομισθίου που έχει πραγματοποιηθεί σε ένα ή περισσότερα προγράμματα με 
διαφορετική σύμβαση (Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, Ολοήμερο Σχολείο, Κανονικό Πρόγραµµα, 
Ενισχυτική Διδασκαλία) δεν μπορεί στο σύνολο της να υπερβαίνει το παραπάνω εβδομαδιαίο 
ωράριο (21, 22, 28, και 24 ώρες αντίστοιχα, όπως αναφέρεται παραπάνω).
Ολοήμερα Σχολεία 
Διδακτικά αντικείμενα:
• Αγγλική Γλώσσα (ΠΕ 06 – Αγγλικών) 
• Αθλητισμός και Χορός (ΠΕ 11 – Φυσικής Αγωγής) 
• Μουσική (ΠΕ 16 – Μουσικών) 
• Εικαστικά (κατά σειρά προτίμησης ΠΕ 08, ΠΕ 12.02, ΠΕ 18.01, ΠΕ 18.26, ΠΕ 18.27, ΠΕ 18.28) 
• Θεατρική Αγωγή (πτυχιούχοι του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών) 
• Νέες Τεχνολογίες (ΠΕ 19, ΠΕ 20) 
Οι προσλήψεις των Εκπαιδευτικών γίνονται από τον αντίστοιχο Ενιαίο Πίνακα Ωρομισθίων
Εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπ/σης, ο οποίος συντάσσεται κατά περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης.
Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη 
Για τους Εκπαιδευτικούς αυτής της κατηγορίας ισχύουν τα εξής:
• Η υποβολή αιτήσεων γίνεται το ίδιο χρονικό διάστηµα µε τους Αναπληρωτές. 
• Δικαίωµα υποβολής αίτησης έχουν οι ειδικότητες που ορίζονται από τις σχετικές εγκυκλίους του 
ΥΠΕΠΘ. 
Δικαιολογητικά:
• Αίτηση 
• Τίτλος σπουδών (πτυχίο) 
• Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (εάν υπάρχουν) 
• Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό (εάν υπάρχουν) 
• Αποδεικτικό ΑΦΜ ( φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού) 
• Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα 
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (μόνο για τους πολυτέκνους) 
Στην αίτησή τους οι Εκπαιδευτικοί δηλώνουν κατά σειρά προτεραιότητας τις Σχολικές Μονάδες στις 
οποίες επιθυμούν να εργαστούν.
Οι πίνακες συντάσσονται από τις Διευθύνσεις Δ.Ε.
Οι προσλήψεις γίνονται κατόπιν συνεργασίας κάθε Διεύθυνσης Δ.Ε. και της οικείας Σχολικής 
Μονάδας (Συντονιστής – Αξιολογητής ΠΔΣ). Χρήσιµες ιστοσελίδες: ΥΠΕΠΘ: 
http://www.ypepth.gr 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ & ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: http://e-aitisi.sch.gr
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Άδειες Αναπληρωτών
Δ2/2107/04-04-2001 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Πληροφορίες για άδειες αναπληρωτών καθηγητών 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
Σύμφωνα με τις διατάζεις της παρ. θ του άρθρου 20 του Π. Δ/τος 410/88 και της 44/90 
γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι αναπληρωτές δικαιούνται κανονική άδεια 
απουσίας με αποδοχές μέχρι δέκα (10) το πολύ εργάσιμες ημέρες κατ` έτος γιο λόγους εξαιρετικής 
ανάγκης. 
ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2874/00 που 
δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 286/29.12.00, τεύχος Α`) η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας 
ορίζεται σε εκατόν δεκαεννέα (119) ημέρες συνολικά , δηλαδή πενήντα έξι (56) ημέρες πριν από 
την πιθανή ημέρα τοκετού και εξήντα τρεις (63) ημέρες μετά. 
Συνοδευτικά σας στέλνουμε τις διατάξεις νόμων εγκυκλίων κλπ, που αφορούν στις άδειες 
μητρότητας των αναπληρωτριών καθηγητριών. 

ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δ2/6503/29-04-1987 Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
ΚΕΦ. Δ` 
Οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται για να καλύψουν πρόσκαιρες ανάγκες, υπάγονται στο 
κεφάλαιο Δ` του Ν.993/79 Περί του επί συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του 
Δημοσίου κλπ (ΦΕΚ 281 τ.Α` / 79) και όχι στο κεφάλαιο Γ` αυτού και κατά συνέπεια δεν έχουν 
εφαρμογή στο προσωπικό αυτό τα άρθρα 19-21 του νόμου, για κωλύματα παροχής εργασίας, 
αλλά οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ.2 του Αρ.57 του Ν.993/79. 
Παρ. 1................ 
Παρ. 2.Σε περίπτωση αποχής του μισθωτού (αναπληρωτή) από την εργασία του λόγω ασθενείας, 
για το χρονικό διάστημα από μία (1) μέχρι τρεις (3) ημέρες, από την αναγγελία της ανικανότητας 
μέχρι της έναρξης της επιδοτήσεως από το Ι.Κ.Α., ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, ο εργοδότης 
υποχρεούται να πληρώσει μόνο το μισό του αναλογούντος μισθού και αποκλείεται η συμπλήρωση 
του από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό (Αρ.5 Α.Ν. 178/67) (ΦΕΚ 190 τ Α`) 
Παρ. 3.Σε περίπτωση που απέχει ο μισθωτός από την εργασία του λόγω ανυπαιτίου κωλύματος 
(ασθένεια, ατύχημα κλπ) δικαιούται από τον εργοδότη του τις αποδοχές που προβλέπονται στα 
Αρ.657 και 658 του Α.Κ. δηλαδή δεκατρία (13) ημερομίσθια, αν έχει υπηρεσία άνω των δέκα (10) 
ημερών και κάτω του έτους και αμείβεται με ημερομίσθιο, διαφορετικά μισού ή ενός μισθού 
αντίστοιχα, αν αμείβεται με μισθό. 
Από τις ανωτέρω αποδοχές ο εργοδότης δικαιούται να αφαιρέσει από τον οφειλόμενο μισθό (ή 
ημερομίσθια), όχι ολόκληρο το ποσό που καταβλήθηκε στο μισθωτό από τον ασφαλιστικό 
οργανισμό, καθόλη τη διάρκεια του κωλύματος προς παροχή εργασίας, αλλά μόνο εκείνο που 
αντιστοιχεί στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα του μηνός ή δεκαπέντε ημερών, για τα οποία 
υποχρεούται να καταβάλει μισθό σύμφωνα με τις διακρίσεις του Αρ.658 του Α.Κ. 
Παρ. 4. Στο μισθωτό που από υπαιτιότητα του στερείται βιβλιαρίου ασθενείας, ο εργοδότης 
υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά των αποδοχών που θα κατέβαλε, αν ο μισθωτός είχε 
βιβλιάριο ασθενείας (Αρ. 3 Α.Κ.) 
Παρ. 5. Αναρρωτική άδεια με γνωμάτευση γιατρού ιδιώτη δεν χορηγείται. 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Φ306/69975/21-07-1978 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Κατόπιν του αρ. 16381/18.4.78 εγγράφου του Υπ. Εργασίας, σχετικά με τις αποδοχές ασθενείας 
των αναπληρωτών δασκάλων, σας πληροφορούμε τα κάτωθι για ενημέρωση σας: 
Κατά το άρθρο 657 Α.Κ. ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του επί του μισθού, αν μετά από 
δεκαήμερο παροχή εργασίας αδυνατεί να εργασθεί για σπουδαίο λόγο που δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του. 
Συνεπώς, σε όσους εκ των αναπληρωτών δεν έχουν συμπληρώσει δέκα (10) ημέρες εργασίας το 
δημόσιο δεν υποχρεούται στην καταβολή ουδεμιάς αποδοχής κατά τη διάρκεια της ασθενείας του, 
σε όσους όμως συμπλήρωσαν το ανωτέρω χρονικό διάστημα (10 ήμερο) το Δημόσιο κατά τη 
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διάρκεια της ασθενείας του υποχρεούται στην καταβολή των αποδοχών τους, υπό τους 
περιορισμούς βέβαια του Αρ.5 του Α.Ν. 178/67, δηλαδή στην καταβολή των μισών αποδοχών για 
το πρώτο τριήμερο και ολόκληρο για το επόμενο διάστημα, όσο βέβαια κατ` άρθρο 658 Α.Κ. 
διατηρείται η επί του μισθού αξίωση στο μισθωτό αυτόν (ένας μήνας ή ένα 15νθήμερο). 
Σε περίπτωση ανυπαιτίου κωλύματος (σπουδαίου λόγου αποχής του εργαζομένου από της 
εργασίας), ήτοι ασθενείας, ατυχήματος κλπ., η υποχρέωση του εργοδότου προς καταβολή μισθού 
αρχίζει, εφόσον υπάρχει προϋπόθεση της συμπληρώσεως 10 ημερών εργασίας από τον 
εργαζόμενο. 
Η συνδρομή των ασφαλιστικών προϋποθέσεων (στο Ι.Κ.Α.) του Αρ.35 του Α.Ν. 1846/51 έχει 
σημασία για τον εργοδότη υπό την έννοια ότι, αν ο εργαζόμενος (ασφαλισμένος στο Ι.Κ.Α. κλπ) 
κατά το χρόνο ασθενείας του κλπ δικαιούται επιδόματος ασθενείας, ο εργοδότης δικαιούται να 
εκπέσει το ποσόν του επιδόματος ασθενείας, βάσει του Αρ.658 του Α.Κ., για το χρόνο που 
αντιστοιχεί στην υποχρέωση του να καταβάλει μισθό, διαφορετικά, αν ο εργαζόμενος δε δικαιούται 
επιδόματος ασθενείας από το Ι.Κ.Α. κλπ., τότε ο εργοδότης οφείλει μόνο αυτός ολόκληρες τις 
αποδοχές βάσει των Αρ. 657, 658 του Α.Κ. σε συνδυασμό προς το Αρ. 5 695/13-05-1985 Υπ. 
Εργασίας 

Δ2/10323/27-05-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
1.Οι αναπληρωτές καθηγητές του Δημοσίου που συνδέονται με αυτό με σχέση εργασίας Ι.Δ. 
ανήκουν στο Κεφ. Δ` του Ν.993/79 (ΦΕΚ 81 Α` /21.12.1979) και επομένως για αυτούς σε ότι 
αφορά τις αποδοχές τους σε περίπτωση ανυπαιτίου κωλύματος (ασθένεια, ατύχημα, κύηση κλπ) 
έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή ο Ν.4558/30 και τα άρθρα 
657 και 658 του Α.Κ. , σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Α.Ν. 178/67 (ΦΕΚ 190/31.10.67), 
σύμφωνα με το Αρ.57 §2 του Ν.993/79. 
2. Συγκεκριμένα οι εν λόγω καθηγητές σε περίπτωση ασθενείας τους, δικαιούνται τις αποδοχές 
των εργασίμων ημερών ενός 15 ημέρου αν έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη άνω των 10 
ημερών και κάτω του έτους ή τις αποδοχές των εργασίμων ημερών ενός μηνός αν έχουν υπηρεσία 
στον ίδιο εργοδότη άνω του έτους. (Αρ.657 Α.Κ.) 
Από τις ανωτέρω αποδοχές ο εργοδότης δικαιούται να εκπέσει κάθε ποσό που παίρνει ο 
εργαζόμενος από τον οικείο ασφαλιστικό του οργανισμό λόγω του κωλύματος Αρ. 658 Α.Κ.) 
3. Εξάλλου, βάσει του Αρ. 5 του Α.Ν. 187/67, σε περίπτωση αποχής του εργαζόμενου από την 
εργασία του, λόγω ασθενείας, για το χρονικό διάστημα από την αναγγελία της ανικανότητας μέχρι 
την έναρξη της επιδοτήσεως του από το Ι.Κ.Α. ή τον άλλον ασφαλιστικό οργανισμό (1 έως 3 
ημέρες) ο εργοδότης, υποχρεούται να πληρώσει μόνο το μισό των ημερομισθίων ή του 
αναλογούντος μισθού, αποκλειομένης της συμπληρώσεως του υπολοίπου ποσού από τον οικείο 
ασφαλιστικό φορέα. 
4. Επί πλέον ο χρόνος αυτός του οποίου μπορεί να απουσιάσει ένας εργαζόμενος από την 
υπηρεσία του χωρίς να θεωρηθεί ότι καταγγέλθηκε υπαιτιότητι του η σύμβαση εργασίας είναι αυτός 
που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 3 του Αρ. 5 του Ν.2112/20, όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το άρ. 3 του Ν. 4558/30. 
Βάσει των ανωτέρω διατάξεων ως βραχείας διάρκειας ασθένεια θεωρείται εκείνη που διαρκεί ένα 
(1) μήνα για υπαλλήλους που υπηρετούν μέχρι 4 χρόνια, τρεις (3) μήνες για υπαλλήλους που 
υπηρετούν πλέον των 4 ετών , όχι όμως πέραν των 10 ετών, τέσσερις (4) μήνες για υπαλλήλους 
που υπηρετούν πλέον των 10 ετών , όχι όμως πέραν των 15 ετών και έξη (6) μήνες για εκείνους 
που υπηρετούν επί χρόνο μεγαλύτερο των 15 ετών. 
Το γεγονός όμως ότι ο νόμος θεωρεί ότι λύεται η σύμβαση κατά το χρόνο που διαρκεί η βραχείας 
διάρκειας ασθένεια δεν σημαίνει ότι σε υπέρβαση των χρονικών ορίων της θεωρείται ότι λύεται 
αυτοδίκαια η εργατική σύμβαση. 
Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση η επίλυση ή μη λύση της εργασιακής σχέσης θα κριθεί βάσει των 
αρχών της καλής πίστης. 
5. Τέλος σας γνωρίζουμε ότι ο θεσμός και η διαδικασία χορήγησης αναρρωτικών αδειών από την 
υπηρεσία δεν υφίσταται στην εργατική νομοθεσία. 

Δ2/1180/24-01-1985 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
........ 
γ) οι πρόσθετοι και οι αναπληρωτές καθηγητές εφόσον χρειάζονται αναρρωτική άδεια πρέπει να 
απευθύνονται στο Ι.Κ.Α. και δεν μπορούν να παραπέμπονται στις κατά τόπους υγειονομικές
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επιτροπές, οι οποίες έχουν αρμοδιότητα μόνο για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους. 
...... 
2026444/3234/0022/10-04-1989 Γ.Λ.Κ. 
Αποδοχές κατά το χρόνο κύησης και λοχείας 
........ 
Επειδή οι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αναπληρωτές) διέπονται ως προς τις 
άδειες κύησης και λοχείας από τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, εφόσον δεν 
παρήλθε χρόνος από την έναρξη της σύμβασης και εφόσον απασχολήθηκαν επί δεκαήμερο 
τουλάχιστον, δικαιούνται άδεια απουσίας κατ` αρχήν ({52 })ημέρες πριν από το τοκετό και ({53}) 
ημέρες μετά. 
Για όλες αυτές τις ημέρες απουσίας (που είναι δικαιολογημένες) δικαιούνται αποδοχές από τον 
εργοδότη τους μόνο για 15 ημέρες, σύμφωνα με το Αρ.658 του Α.Κ., ενώ για τις υπόλοιπες ότι 
επιδότηση πάρουν από το Ι.Κ.Α. μόνον. 
Επιπλέον εάν παρήλθε ένα έτος από την έναρξη της σύμβασης, δικαιούνται τις αυτές ημέρες 
απουσίας και αποδοχές από τον εργοδότη τους για ένα μήνα, ενώ για τις υπόλοιπες την επιδότηση 
του Ι.Κ.Α.. 

Δ2/116333/22-10-2003 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Πληροφορίες σχετικά με άδειες - ωράριο διδασκαλίας μητέρων εκπαιδευτικών 
προσωρινών αναπληρωτριών 
Ύστερα από τη δημοσίευση του ν. 3149/02 σας πληροφορούμε τα παρακάτω: 
Στις προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς χορηγείται άδεια μητρότητας 17 εβδομάδες. Από 
το διάστημα αυτό, 8 εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία του 
τοκετού (άδεια τοκετού) και οι υπόλοιπες 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). 
Σε περίπτωση που ο τοκετός γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά 
πιθανολογηθεί, η άδεια παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία του τοκετού ^χωρίς η 
παράταση αυτή να συνεπάγεται την αντίστοιχη μείωση της άδειας που δικαιούται να λάβει η 
αναπληρώτρια εκπαιδευτικός. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτή ειδικά την περίπτωση, η συνολική άδεια 
τοκετού υπερβαίνει τις 17 εβδομάδες. Αν όμως ο τοκετός γίνει σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν 
που είχε στην αρχή πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον 
τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας 17 εβδομάδων (άρθρο 11 του 
Ν.2874/2000). 
Στις μητέρες προσωρινές αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και 
εκκλησιαστικής εκπαίδευσης χορηγείται μειωμένο διδακτικό ωράριο. Η μείωση θα ισχύει από την 
ημέρα γέννησης του τέκνου και εφόσον αυτό βρίσκεται σε ζωή και δεν θα είναι μεγαλύτερη των δύο 
ωρών εβδομαδιαίως για τα δύο πρώτα ημερολογιακά έτη (άρθρο 13 παρ. 45 περ. γ σε συνδυασμό 
με το άρθρο 30 παρ. 14 του ν. 2083/92 Η εννεάμηνη άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού 
χορηγείται μόνο σε μητέρες τακτικές εκπαιδευτικούς. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.2721/99 προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπ/σης υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2683/99 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις από την 
ημερομηνία ισχύος, με εξαίρεση τα θέματα τα οποία ρυθμίζονται από ειδικές για αυτούς διατάξεις. 
Οι μητέρες τακτικοί εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν την άδεια των εννέα (9) μηνών με 
αποδοχές (άρθρο 53 παρ. 2 του Ν.2683/99) ή τις διευκολύνσεις που προβλέπονται για τις μητέρες 
εκπαιδευτικούς από τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του Ν.1566/85 και του άρθρου 30 του 
Ν.2083/92. 
Ο υπολογισμός του χρόνου άδειας με αποδοχές, που δικαιούται μητέρα τακτικός εκπαιδευτικός, 
της οποίας η άδεια λοχείας έληξε πριν από το διορισμό της στη δημόσια εκπαίδευση και το παιδί 
είναι έως 2 ετών γένεται με βάση τον τύπο: (24 μήνες - ηλικία τέκνου σε μήνες) Χ 11,25 = χρόνος 
άδειας (σε ημέρες) από το εννεάμηνο. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται, η Δ2/21151/2-8-1999, εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με θέμα Πληροφορίες 
σχετικά με άδειες. 
Δ2/54963/28-05-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς 
Ύστερα από ερώτημα της υπηρεσίας μας, σχετικά με τη χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις 
μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, το Γραφείο του Νομικού 
Συμβούλου του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με το αριθμ.832/8-4-02 έγγραφο του, μας γνώρισε ότι επειδή στις 
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εκπαιδευτικούς αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας δεν δικαιούνται 
μειωμένο ωράριο για ανατροφή τέκνου. Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς της 
περιφέρειας σας. 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπ΄ αρ. Δ2/76601/12.12.01 ΥΠ.Ε.Π.Θ. που προέβλεπε το αντίθετο κατόπιν τούτης 
δεν ισχύει πλέον 

Ν.Σ.Κ. 832/08-04-2002 
Χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς 
Σε απάντηση του υπ` αριθμ. πρωτ. Φ.351.5/86/25591/Δ1/8-3-2002 ερωτήματος σας, σχετικά με τη 
χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
Επί σχετικού ερωτήματος της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με τη συνημμένη υπ` αριθμ. 
521/2000 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 53 παρ. 2 περ. α` του ν. 
2721/1999 ισχύουν για τακτικούς ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν κανονικά τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και δεν 
έχουν εφαρμογή στις αναπληρώτριες ή ωρομίσθιες και ότι στις εκπαιδευτικούς αυτές εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και 
συνεπώς στο τιθέμενο ερώτημα αρμόζει αρνητική απάντηση. 

Άδειες Ωρομίσθιων Καθηγητών

Δ2/40430/16-05-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Άδειες ωρομισθίων εκπαιδευτικών 
Αναφερόμενοι στο με αρ. Πρωτ. Φ12.1/2020/16-4-2002 έγγραφο σας, που αφορά πληροφορίες για 
άδειες ωρομισθίων εκπαιδευτικών σας πληροφορούμε τα εξής: 
Οι ωρομίσθιοι εκπ/κοί, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση τους, δικαιούνται δεκαπέντε (15) ημέρες 
αναρρωτική άδεια με αποδοχές, με την προϋπόθεση ότι απασχολήθηκαν επί δεκαήμερο 
τουλάχιστον από της πρόσληψης τους (άρθρα 657 και 658 του Α.Κ.). 
Οι αποδοχές που δικαιούνται για το χρονικό διάστημα της ασθένειας τους είναι αυτές που θα 
ελάμβαναν για τις ώρες απασχόλησης που θα πραγματοποιούσαν στο χρονικό αυτό διάστημα. 
Από τις παραπάνω αποδοχές ο εργοδότης (η υπηρεσία σας) δικαιούται να αφαιρέσει το ποσό που 
έχει καταβληθεί στον ασθενούντα από τον ασφαλιστικό φορέα (Ι.Κ.Α.) και να πληρώσει το 
υπόλοιπο ποσόν με το οποίο συμπληρώνονται οι αποδοχές για το χρονικό αυτό διάστημα της 
ασθένειας. 
Σε περίπτωση που δε δικαιούται αποδοχές από το Ι.Κ.Α. λόγω στέρησης βιβλιαρίου ενσήμων όχι 
από υπαιτιότητα του ωρομισθίου, ο εργοδότης καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών. 
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόνον άδεια κύησης και λοχείας, όπως οι αναπληρωτές, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/ 29-12-2000 τεύχος Α`). 
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε εκατό δεκαεννιά (119) ημέρες συνολικά, 
δηλαδή 56 ημέρες πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και εξήντα τρεις (63) ημέρες μετά. 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Δ2/3807/02-03-1994 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
ΙΑ`. ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται μόνον της άδειας κύησης και λοχείας όπως και οι 
αναπληρωτές, δηλ, σύνολο δέκα έξι (16) εβδομάδων. 
`Όσον αφορά τις αποδοχές που δικαιούνται δεδομένου ότι η κύηση - λοχεία αποτελεί ανυπαίτιο 
κώλυμα το οποίο στην περίπτωση των ωρομισθίων εκπαιδευτικών με δεκάμηνο ή ολιγότερη 
σύμβαση εργασίας επέρχεται πριν την συμπλήρωση έτους από την πρόσληψη ο χρόνος για τον 
οποίο διατηρείται η αξίωση για αποδοχές είναι μισός μήνας (άρθρα 657 και 658 Α.Κ.) όμως επειδή 
αμείβονται με ωριαία αντιμισθία οι αποδοχές που δικαιούνται για το χρονικό διάστημα του μισού 
μήνα (15 ημερών) είναι αυτές που θα ελάμβαναν για τις ημέρες απασχόλησης που θα 
πραγματοποιούσαν στο χρονικό διάστημα των 15 ημερών. 
Δ2/18537/14-07-1999 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Άδειες μητρότητας 
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Ύστερα από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με εάν δικαιούνται της 
5/μηνης άδειας μητρότητας (κύηση - λοχεία) και της 9/μηνης για ανατροφή παιδιού, οι καθηγήτριες 
που υπηρετούν στα σχολεία ως αναπληρώτριες ή ωρομίσθιες σας γνωρίζουμε τα εξής: 
Οι διατάξεις των άρθρων 52 και 53 των Ν. 2683/99 και Ν. 2721/99 με τις οποίες προβλέπονται οι 
ως άνω άδειες, εφαρμόζονται μόνο στους δημοσίους υπαλλήλους εκπαιδευτικούς. 
Οι αναπληρώτριες και ωρομίσθιες υπάγονται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Ν.Σ.Κ. 832/08-04-2002 
Χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες και ωρομίσθιες εκπαιδευτικούς 
Σε απάντηση του υπ` αριθμ. πρωτ. Φ.351.5/86/25591/Δ1/8-3-2002 ερωτήματος σας, σχετικά με τη 
χορήγηση μειωμένου ωραρίου στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
Επί σχετικού ερωτήματος της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης με τη συνημμένη υπ` αριθμ. 
521/2000 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 53 παρ. 2 περ. α` του ν. 
2721/1999 ισχύουν για τακτικούς ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ασκούν κανονικά τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα και δεν 
έχουν εφαρμογή στις αναπληρώτριες ή ωρομίσθιες και ότι στις εκπαιδευτικούς αυτές εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης και 
συνεπώς στο τιθέμενο ερώτημα αρμόζει αρνητική απάντηση. 
ΔΙΠΙΔΔ/Δ4/6/34307/38058/31-10-1991 Εγκύκλιος Υπ. Προεδρίας Κυβερνήσεως 
Παρ. 1.Όπως είναι γνωστό η κάλυψη της παροδικής φύσεως αναγκών των φορέων του δημοσίου 
τομέα, αντιμετωπίζεται πλέον με πρόσληψη ωρομισθίου προσωπικού κατά τα οριζόμενα στο Αρ. 
29 του Ν.1943/1991. Στο άρθρο αυτό περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τον τρόπο 
πρόσληψης, τα προσόντα πρόσληψης και την αποχώρηση του προσωπικού αυτού. 
Παρ. 2. Ήδη το θέμα του τρόπου μισθοδοσίας του προσωπικού αυτού καλύφθηκε με την 2032783/ 
2904 /0022/28.6,91 Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών. Εξάλλου και από το Υπουργείο Εργασίας 
διευκρινίστηκε ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής του προσωπικού αυτού (με ωρομίσθιο), οι 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων για μισθό, άδεια 
κλπ ισχύουν. 
Παρ. 3. Με αφορμή ερωτήματα που απευθύνονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τα λοιπά
δικαιώματα (μειωμένο ωράριο εργασίας, άδειες κ.α.) του ωρομίσθιου προσωπικού, σας 
γνωστοποιούμε για ενημέρωση, κατά λόγο αρμοδιότητας, των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ 
και των Ο.Τ.Α., τα ακόλουθα: 
Α. Όσον αφορά το μειωμένο ωράριο των εργαζομένων 
Σύμφωνα με το Αρ.12 του Ν.1476/84, οι διατάξεις που ισχύουν για τη διάρκεια του χρόνου 
εργασίας των Δημοσίων υπαλλήλων εφαρμόζονται και για το προσωπικό του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου. 
Ο χρόνος αυτός, όπως έχει οριστεί με τις διατάξεις της από 28.12.80 Π.Ν.Π. (Αρ.1 §5), που 
κυρώθηκε με το Ν.1157/81 είναι 37 1/2 ώρες εβδομαδιαίως. Για τις υπηρεσίες που ακολουθούν 
πενθήμερη εβδομάδα εργασίας είναι 7 1/2 ώρες κατά ημέρα και για τις υπηρεσίες με εξαήμερη 
εβδομάδα εργασίας είναι 6 1/4 κατά ημέρα. (Απόφαση Υπ. Προεδρίας ΔΙΟΔ/Φ.62/ 237/ 62/ 237/ 
6260/23.7.87 Παρ.6) 
Ενόψει των ανωτέρω διατάξεων και δεδομένου ότι και το ωρομίσθιο προσωπικό είναι με σχέση 
εργασίας ιδ. δικαίου (§8 Αρ.29 Ν.1943/91) πρέπει να γίνει δεκτό ότι, εφόσον οι απασχολούμενοι με 
ωρομίσθιο μητέρες, έχουν προσληφθεί με πλήρες ωράριο εργασίας, κατά τις ανωτέρω 
διευκρινήσεις, δικαιούνται το μειωμένο ωράριο εργασίας το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της § 
9 του Αρ.1 κατά τα ανωτέρω Π.Ν.Π. 
Αν όμως δεν απασχολούνται με πλήρες ωράριο εργασίας, δεν δικαιούνται το μειωμένο ωράριο 
εργασίας. 
Β. Όσον αφορά το δικαίωμα γονικής αδείας 
Όσον αφορά το δικαίωμα γονικής αδείας ανατροφής που προβλέπεται από τις διατάξεις του Αρ.5 
του Ν.1983/84 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Αρ.3 του Π.Δ. 193/ 88, πρέπει να γίνει δεκτό, ότι 
η άδεια αυτή δεν μπορεί να χορηγηθεί, καθόσον στην περίπτωση του ωρομίσθιου προσωπικού 
δεν συντρέχει η προϋπόθεση του ενός έτους απασχόλησης στην ίδια υπηρεσία, που απαιτείται 
από τις διατάξεις αυτές.
Γ. Για την άδεια των τεσσάρων ημερών 
Για την άδεια των τεσσάρων ημερών που προβλέπεται από το Αρ.9 του Ν.1983/84 σε συνδυασμό 
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με το Αρ.6 του Π.Δ. 193/88, χορηγείται κατ` αρχήν και στο ωρομίσθιο προσωπικό, ενόψει της 
διάταξης της §1 του Αρ.1 του διατάγματος αυτού που ορίζει ότι οι διατάξεις του Κεφ. Α` του 
Ν.1483/84 (�ρθρα 1-9) εφαρμόζονται και στους απασχολούμενους στο δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και 
τους ΟΤΑ με οποιανδήποτε σχέση. προϋπόθεση όμως και στη περίπτωση αυτή είναι το ωρομίσθιο 
προσωπικό να απασχολείται κατά πλήρες ωράριο και η απασχόληση αυτή να συμπίπτει με 
περίοδο λειτουργίας των σχολείων. 
Εξυπακούεται ότι το ωρομίσθιο προσωπικό του οποίου η απασχόληση δεν υπερβαίνει τις 880 
ώρες κατ` έτος δεν μπορεί να κάνει χρήση όλων των ημερών της αδείας αυτής που σύμφωνα με το 
Αρ.9 του Ν.1483/84 χορηγείται με βάση την απασχόληση επί ένα ημερολογιακό έτος, αλλά τόσων 
ημερών όσων αναλογούν στο χρονικό διάστημα απασχόλησης του (π.χ. για πλήρη απασχόληση 
επί ένα τρίμηνο θα χορηγείται άδεια μίας ημέρας. 
Δ. Όσον αφορά την ειδική άδεια εξετάσεων 
Όσον αφορά την ειδική άδεια εξετάσεων του Π.Δ. 561/80, όπως συμπληρώθηκε και 
τροποποιήθηκε με το Ν.1346/1993 και Ν.1586/86 
Δεδομένου ότι δικαιούχοι της άδειας αυτής είναι οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση στο 
Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. φοιτητές, σύμφωνα με την §1 του Αρ. μόνου του Π.Δ. 562/80, η άδεια αυτή 
θα πρέπει να χορηγείται και στο ωρομίσθιο προσωπικό που απασχολείται όμως με πλήρες ωράριο 
εργασίας και εφόσον η απασχόληση του συμπίπτει με εξεταστική περίοδο. 
Και στην περίπτωση αυτή θα γίνει χρήση τόσον ημερών όσων στο συνολικό χρονικό διάστημα 
απασχόλησης του, με ανάλογη εφαρμογή όσων προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση Γ. 
Ε. Ως προς το ερώτημα εάν οι ωρομίσθιοι δικαιούνται άδεια χωρίς αποδοχές 
Σύμφωνα με την §1 του Αρ.24 του Π.Δ. 410/88, άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές μπορεί να 
χορηγείται στο προσωπικό που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, για κάλυψη 
οργανικών θέσεων. 
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για το προσωπικό που προσλαμβάνεται για κάλυψη παροδικών 
αναγκών, όπως προκύπτει από το Αρ.69 του Π.Δ. 410/88. Κατά συνέπεια το ωρομίσθιο 
προσωπικό του Αρ.29 του Ν.1943/91, το οποίο αντικατέστησε το προσωπικό για κάλυψη 
παροδικών αναγκών, δεν δικαιούται άδεια απουσίας χωρίς αποδοχές. 
ΣΤ. Τέλος όσον αφορά την ασφάλιση του ωρομίσθιου προσωπικού 
Σημειώνουμε , ότι όπως αναφέρεται στο αρ. 20/251/10.10.1991 έγγραφο του Ι.Κ.Α., το προσωπικό 
αυτό υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., αφού σύμφωνα με το Αρ.2 §1 του Α.Ν. 1846/51, όπως 
τροποποιήθηκε με το Αρ 2 §1 του Ν.4476/65, οι παρέχοντες εξηρτημένη εργασία έναντι αμοιβής 
υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους, εφόσον βεβαίως 
δεν καλύπτονται για την εργασία τους αυτή από άλλο ταμείο κύριας ασφάλισης. Για ειδικότερες 
πάντως πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό θα πρέπει να απευθύνεστε στα κατά τόπους 
υποκαταστήματα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

«ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Δ.Π.) – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ (Σ.Δ.)

Άρθρο 38 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών – διδασκόντων 

(παρ. 8 άρθρο 13 και άρθρο 55 Ν. 1566/85)

Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η 
διδασκαλία, η εκπαίδευση και η διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Η πρόοδος, η οικονομική 
ανάπτυξη, ο πολιτισμός και η συνοχή της κοινωνίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
ποιότητα της εκπαίδευσης και κατ΄ επέκταση από τη συμβολή και την προσπάθεια των 
εκπαιδευτικών. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών ορίζονται με βάση τα 
ανωτέρω. 
Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί: 

1. Διδάσκουν στους μαθητές τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα 
σπουδών. Διαπαιδαγωγούν και εκπαιδεύουν τους μαθητές σύμφωνα με τους σκοπούς και τους 
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στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με την καθοδήγηση 
των Σχολικών Συμβούλων και των στελεχών της διοίκησης της εκπαίδευσης. 

2. Προγραμματίζουν τη διδακτέα ύλη των μαθημάτων τους και συμμετέχουν στον γενικότερο 
προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας λαμβάνοντας υπόψη τους τις οδηγίες του 
ΥΠΕΠΘ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) και των Σχολικών Συμβούλων. 

3. Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας σύγχρονες και 
κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις ιδιαιτερότητες των
γνωστικών αντικειμένων. 

4. Συνεργάζονται με τους μαθητές, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και εμπνέουν 
σ' αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά. 

5. Συμμετέχουν υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, στις παιδαγωγικές 
συναντήσεις και στα σεμινάρια επιμόρφωσης που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, και εκφράζουν ελεύθερα τις παιδαγωγικές απόψεις τους. 

6. Δέχονται στην τάξη τους Σχολικούς Συμβούλους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και
συνεργάζονται μαζί τους. Οι επισκέψεις αυτές γίνονται ύστερα από σχετική συνεννόηση με το 
διδάσκοντα. Μετά το πέρας της επίσκεψης οι Σχολικοί Σύμβουλοι εξετάζουν και συζητούν με το 
διδάσκοντα τα τυχόν διδακτικά και μεθοδολογικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν. 

7. Ενημερώνονται από τον Διευθυντή του σχολείου και τηρούν τους νόμους, τα διατάγματα, τις 
οδηγίες, τις εγκυκλίους και τα βιβλία. Αναλαμβάνουν τις εξωδιδακτικές εργασίες του σχολείου, 
συμβάλλοντας έτσι έμπρακτα στη συλλογική λειτουργία του. 

8. Συνεργάζονται με εκπαιδευτικούς που επιμορφώνονται ή με ασκούμενους φοιτητές για την 
πραγματοποίηση διδασκαλιών από τους επιμορφούμενους ή τους ίδιους. Προηγείται σχετική 
ενημέρωση από το Διευθυντή του σχολείου και ένταξη αυτών των διδασκαλιών στον 
προγραμματισμό δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας. 

9. Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης 
επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη 
διαγωγή και την επίδοση των παιδιών τους. 

10. Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών τους και τους προσφέρουν παιδεία διανοητική, 
ηθική και κοινωνική. Ενδιαφέρονται για η δημιουργία υγιεινών συνθηκών παραμονής των μαθητών 
τους το σχολείο και συμβάλλουν στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την 
τάξη και το σχολείο. 

11. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων 
τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των 
μαθημάτων. 

12. Παρίστανται στο χώρο συγκέντρωσης των μαθητών κατά την έναρξη λειτουργίας του σχολικού 
ωραρίου και κάθε φορά που ο Σύλλογος των Διδασκόντων απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών. 
Με τον τρόπο αυτό δίνεται το αναγκαίο κύρος στη συλλογική λειτουργία του σχολείου. 

13. Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και 
συμπεριφορά των μαθητών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να 
αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα. 

14. Για θέματα που αφορούν το σχολείο προβαίνουν σε ανακοινώσεις προς τους μαθητές, τους 
γονείς ή τους πολίτες μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων. 

15. Ενθαρρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για 
θέματα που αφορούν τους ίδιους και το σχολείο και καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα 
αλληλεγγύης και συλλογικότητας. 
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16. Συνεργάζονται με το Διευθυντή, τους γονείς και τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους για την 
καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την 
προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών. Δεν επιτρέπεται να απομακρύνουν τους μαθητές 
από την τάξη κατά τις ώρες διδασκαλίας χωρίς σημαντικό λόγο. Εάν απομακρύνουν μαθητή από 
την αίθουσα, ενημερώνουν το Διευθυντή και φροντίζουν στο σημείο αυτό να εφαρμόζονται οι 
κείμενες διατάξεις. 

17. Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους, για 
να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

18. Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερευόντων, έχουν την ευθύνη της επιτήρησης και της 
προστασίας των μαθητών και επιμελούνται την καθαριότητα των σχολικών χώρων και ό,τι άλλο 
σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλειά τους. 

19. Είναι υπεύθυνοι για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη, εισέρχονται στην αίθουσα 
μαζί τους και εξέρχονται μετά την αποχώρησή αυτών. 

20. Μετέχουν στις επιτροπές που συγκροτούνται από τους Διευθυντές, τους Διευθυντές 
Εκπαίδευσης και τους Προϊσταμένους Γραφείων ή τους Σχολικούς Συμβούλους, όπου αυτό 
απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

21. Καταγράφουν στα σχετικά βιβλία μετά τη λήξη της διδακτικής ώρας τη διδασκόμενη ύλη, 
ελέγχουν τις απουσίες των μαθητών και υπογράφουν το ημερήσιο δελτίο απουσιών. 

22. Αξιολογούν αντικειμενικά την πρόοδο και την επίδοση των μαθητών τους και ενημερώνουν 
σχετικώς τους γονείς ή κηδεμόνες καθώς και τους ίδιους τους μαθητές. Επίσης διορθώνουν τις 
εργασίες των μαθητών, τις αξιολογούν και τους ενημερώνουν σχετικά. 

23. Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα 
και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών επιμόρφωσης και επιστημονικής 
– παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης 
εκπαίδευσης, όσο και με την αυτοεπιμόρφωση. Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι ανάγκες 
της κοινωνίας μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. Για να μπορεί η εκπαίδευση να ανταποκριθεί 
σ΄ αυτούς τους ρυθμούς, πρέπει ο εκπαιδευτικός να παρακολουθεί τις εξελίξεις με διαρκή και 
έγκυρη επιμόρφωση. 

24. Στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απουσίας τους από το σχολείο ενημερώνουν έγκαιρα το 
Διευθυντή του σχολείου για την αναπροσαρμογή του προγράμματος. 

25. Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό ο οποίος λείπει και, ανάλογα με την περίπτωση, ή καλύπτουν το 
κενό ή απασχολούν τους μαθητές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή. 

26. Αξιοποιούν τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και τις νέες τεχνολογίες. Προς το σκοπό αυτό 
οφείλουν να αναζητούν, σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου, τρόπους εξοικείωσης με τη 
χρήση τους. 

27. Λαμβάνουν μέρος σε όλα τα προγράμματα του σχολείου όπως στην Ενισχυτική Διδασκαλία, 
στο Ολοήμερο σχολείο και στα προγράμματα τάξεων υποδοχής, όταν τους ανατίθενται από τα 
αρμόδια όργανα. 

Άρθρο 39 

Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων (Σ.Δ.) 

(άρθρο 11 περιπ. Στ. παρ. 1,2,3, Ν. 1566/85)

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτελείται από 
τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ' αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Έργο του είναι η 
χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος. 
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Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων (Σ.Δ.) κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
νομοθεσίας. 

Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο νόμιμος 
αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θέση Υποδιευθυντή και δεν έχει ορισθεί 
νόμιμος αναπληρωτής του Διευθυντή, όταν αυτός απουσιάζει, προεδρεύει στο Σύλλογο 
Διδασκόντων (Σ.Δ.) ο ανώτερος στο βαθμό εκπαιδευτικός και επί ισοβάθμων εκείνος που έχει τον 
περισσότερο χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό. 

Ειδικότερα ο Σύλλογος των Διδασκόντων: 

1. Συνεδριάζει τακτικά ή έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του και η συμμετοχή του 
διδακτικού προσωπικού στις συνεδριάσεις του είναι υποχρεωτική. Απουσία μέλους από τις 
συνεδριάσεις πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη. 

2. Τακτικές συνεδριάσεις: 

Οι τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων γίνονται ύστερα από πρόσκληση του 
προέδρου: 

α) Πριν από την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους. 

β) Στο τέλος κάθε τριμήνου ή τετραμήνου. 

γ) Κατά την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων των προαγωγικών, απολυτηρίων, ή πτυχιακών 
εξετάσεων και 

δ) Στο τελευταίο δεκαήμερο του διδακτικού έτους. 

3. Έκτακτες συνεδριάσεις: 

α) Έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων συγκαλούνται για συγκεκριμένα θέματα: 

ι Ύστερα από πρόσκληση του προέδρου και 

ιι Ύστερα από γραπτή αίτηση προς το Διευθυντή τουλάχιστον από το ένα τρίτο των μελών του 
συλλόγου, στην οποία αναγράφονται το θέμα ή τα θέματα και ο εισηγητής. 

β) Δε συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα ή τα θέματα που προτείνονται για 
συζήτηση ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή ή άλλου 
σχολικού φορέα ή όταν δεν είναι σύννομα. 

4. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει πάντοτε εκτός ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων. 

5. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (εκτός από την περίπτωση 3β) και το χρόνο 
πραγματοποίησης της συνεδρίασης ορίζει ο Διευθυντής του σχολείου ή εκείνα τα μέλη του 
Συλλόγου που ζήτησαν τη σύγκληση του οργάνου σε έκτακτη συνεδρίαση. Εισήγηση επί των 
θεμάτων κάνει ο Διευθυντής ή άλλος εκπαιδευτικός ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή, εκτός από 
την περίπτωση 3β. 
6. Για το χρόνο πραγματοποίησης των τακτικών συνεδριάσεων και τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης τα μέλη λαμβάνουν γνώση δύο ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημέρα σύγκλησης του 
συλλόγου σε συνεδρίαση. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με ανάρτηση της πρόσκλησης στον 
πίνακα ανακοινώσεων του διδακτικού προσωπικού του σχολείου. 

7. Οι έκτακτες συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων μπορούν να πραγματοποιούνται και 
με προφορική ειδοποίηση, χωρίς τους περιορισμούς της προηγούμενης παραγράφου. 

8. Πριν από την έναρξη της συζήτησης στις τακτικές συνεδριάσεις, μπορεί να γραφτεί στην 
ημερήσια διάταξη νέο θέμα από το Διευθυντή, το οποίο πρέπει να αιτιολογηθεί πλήρως ως 
επείγον. Μπορεί επίσης να εισαχθεί νέο θέμα ως επείγον ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας 
του Συλλόγου. 
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9. Για τις συνεδριάσεις που διακόπτονται, εφόσον έχει οριστεί ημερομηνία για την ολοκλήρωσή 
τους, δεν απαιτείται νέα ειδοποίηση. 

10. Το όργανο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και οι αποφάσεις του είναι έγκυρες, όταν τα παρόντα 
μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. 

11. Οι αποφάσεις του οργάνου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση 
ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη με την οποία τάσσεται ο πρόεδρος. Όταν οι προτάσεις είναι 
περισσότερες και καμιά δε συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 
ανάμεσα στις δυο επικρατέστερες. Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίνει λευκή ψήφο 
θεωρείται απόν. 

Η ψηφοφορία είναι φανερή. Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται όταν προβλέπεται από σχετική διάταξη 
ή αποφασίζει ο Σύλλογος κατά πλειοψηφία. 

12. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα όρια της 
αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και 
υλοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. 

Καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον 
πρόεδρο, το γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της 
μειοψηφίας, αν ζητηθεί. Ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική 
νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται θέματα συνεδρίασης του Συλλόγου των Διδασκόντων 
και ούτε να λαμβάνονται αποφάσεις αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτές. 

13. Τα πρακτικά τηρεί ο γραμματέας του σχολείου ή εκπαιδευτικός που ορίζεται από το Σύλλογο 
των Διδασκόντων. 

14. Οι Σύλλογοι των Διδασκόντων των συστεγαζόμενων σχολείων, ανεξαρτήτως βαθμίδας, 
μπορούν να συνεδριάζουν από κοινού τακτικά ή έκτακτα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που 
προκύπτουν από τη συστέγαση των σχολείων. Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Διευθυντής της 
σχολικής μονάδας που έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων ως Διευθυντής και σε 
περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, εκείνος που προηγείται στη σειρά αξιολόγησης. 

15. Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης παίρνουν μέρος, με δικαίωμα λόγου, εκπρόσωποι των μαθητών, όταν συζητούνται 
θέματα που τους αφορούν και εφόσον αυτά ορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών 
κοινοτήτων. 

16. Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι δυνατή η συμμετοχή των Σχολικών 
Συμβούλων ή του Διευθυντή Εκπαίδευσης και Προϊσταμένου Γραφείου, εάν το ζητήσει ο σύλλογος 
των εκπαιδευτικών ή εάν οι ίδιοι το επιθυμούν. 

Άρθρο 40 

Έργο του Συλλόγου των Διδασκόντων

1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη να υλοποιεί τους 
σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης (Ν. 1566/85) με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. 

Στο έργο του σχολείου περιλαμβάνονται τρεις κυρίως εκπαιδευτικοί σκοποί. 

α) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των γνωστικών και των νοητικών ικανοτήτων των μαθητών. 

β) Η συναισθηματική καλλιέργεια για την αποδοχή αρχών που θα στηρίξουν τις αξίες τους και θα 
επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους, ώστε να διαμορφώσουν θετική στάση για τη ζωή και την 
κοινωνία. 
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γ) Η καλλιέργεια και διεύρυνση των ψυχοκινητικών ικανοτήτων του μαθητή για την απόκτηση 
δεξιοτήτων και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία. 

2. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος των Διδασκόντων πρέπει: 

α) Να προγραμματίζει και να οργανώνει το έργο του, να το παρακολουθεί και, τέλος, να το 
αξιολογεί. 

β) Να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε τα μέλη του να επιμορφώνονται διαρκώς, να 
ανανεώνουν τις γνώσεις τους στον επιστημονικό τομέα και στις επιστήμες της αγωγής 
(ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση), για να είναι πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους. 

γ) Να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις φαινομένων σχολικής αποτυχίας και διαρροής των μαθητών, 
εφαρμόζοντας κατάλληλα αντισταθμιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την αποτελεσματική 
αντιμετώπισή τους. 

δ) Να ανανεώνει και να αξιοποιεί τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα και τη σύγχρονη τεχνολογία στη 
διδακτική πράξη για την αποτελεσματικότερη άσκηση του εκπαιδευτικού έργου. 

Άρθρο 41 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων

Α. Γενικά:

1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη των μαθημάτων 
προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος. 

α) Στον τομέα της επιμόρφωσης λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μελών του και με βάση αυτές 
υποβάλλει υπόμνημα στο Σχολικό Σύμβουλο ή στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Προϊστάμενο 
Γραφείου, κατά περίπτωση, προκειμένου να αντιμετωπισθούν με την ενδοσχολική επιμόρφωση. Ο 
Σύλλογος συνεκτιμά και τις αντίστοιχες προσπάθειες που έγιναν κατά τα προηγούμενα έτη. 

β) Σχετικά με την αναγκαιότητα των αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων λαμβάνει 
υπόψη τα δεδομένα της σχολικής επίδοσης των μαθητών κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος και 
τα συμπεράσματα της αυτοαξιολόγησης του σχολείου για το διάστημα αυτό (παρ. 3 του παρόντος). 
Συνεκτιμά, δηλαδή εάν εφαρμόστηκαν προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Πρόσθετης 
Διδακτικής Στήριξης, ένταξης παλιννοστούντων ή άλλων εκπαιδευτικών καινοτομιών, σε ποιους 
μαθητές και με ποιο αποτέλεσμα. 

γ) Στον τομέα των μέσων, των πόρων και των προγραμμάτων εσωσχολικής ζωής λαμβάνονται 
υπόψη οι ανάγκες του σχολείου. 

2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων παρακολουθεί και εφαρμόζει τον αρχικό προγραμματισμό και, 
εφόσον, χρειασθεί παρεμβαίνει διορθωτικά. 

3. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται η αυτοαξιολόγηση, κατά την οποία αξιολογείται ο βαθμός 
επίτευξης των στόχων που τέθηκαν κατά τον προγραμματισμό και η αποτελεσματικότητα των 
προγραμματισμένων ενεργειών. 

Η έκθεση αυτοαξιολόγησης, στην οποία περιλαμβάνονται και οι προτάσεις για την αντιμετώπιση 
των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί, υποβάλλεται μέσω του Διευθυντή του σχολείου στον 
αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και στον Προϊστάμενο Γραφείου. Όταν δεν υπάρχει Προϊστάμενος 
Γραφείου ή έκθεση υποβάλλεται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

4. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, την 
ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και τα τμήματα. 

5. Οργανώνει τον καταμερισμό των εργασιών στα μέλη του, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, 
έτσι ώστε να αξιοποιούνται οι δυνατότητες όλων των μελών του και να εξασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα και η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας. 
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6. Εισηγείται στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Προϊστάμενο του Γραφείου και στον αρμόδιο 
Σχολικό Σύμβουλο τη λειτουργία τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Πρόσθετης Διδακτικής 
Στήριξης και τάξεων υποδοχής. 

7. Αναθέτει στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου ώρες του προγράμματος Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας για τη συμπλήρωση του ωραρίου. Επίσης, αναθέτει υπερωριακή διδασκαλία στο 
πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, όπως η νομοθεσία προβλέπει. 

8. Αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, την ανάληψη δράσεων, 
πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, την οργάνωση επισκέψεων και εκδηλώσεων που ανοίγουν το 
σχολείο στην κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό ευαισθητοποιούνται και προβληματίζονται οι μαθητές 
και διαμορφώνουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές. 

9. Ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει την ευθύνη για την ποιοτική βελτίωση και την αξιοποίηση των 
σχολικών εγκαταστάσεων, ιεραρχώντας και προτείνοντας στη σχολική επιτροπή, μέσω του 
Διευθυντή, την κάλυψη των αναγκών και αναθέτοντας στα μέλη του συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 

10. Αποφασίζει, σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, με τα Επιμορφωτικά Κέντρα και 
τον Οργανισμό Επιμόρφωσης ή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, την οργάνωση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων και σεμιναρίων σε ενδοσχολικό επίπεδο ή συμμετέχει σε γενικότερα προγράμματα 
επιμόρφωσης, όταν διαπιστώνονται ανάγκες, όταν εισάγονται καινοτομίες ή επιβάλλεται να 
αντιμετωπισθούν ειδικά προβλήματα της σχολικής μονάδας. 

11. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για την πραγματοποίηση εκδρομών, περιπάτων ή 
επισκέψεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

12. Ενημερώνει, σε συνεργασία με το Διευθυντή, τους γονείς και κηδεμόνες, τουλάχιστον κάθε 
τρίμηνο ή τετράμηνο, σχετικά με τη φοίτηση, την πρόοδο και τη συμπεριφορά των μαθητών. Η 
ενημέρωση γίνεται εκτός των ωρών εργασίας του σχολείου. 

13. Συνεργάζεται με όλα τα στελέχη Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και της 
Διοίκησης για τον καλύτερο συντονισμό και την υλοποίηση του διδακτικού έργου, την ανταλλαγή 
απόψεων και την αντιμετώπιση των διάφορων διδακτικών και άλλων ζητημάτων που ενδεχομένως 
προκύπτουν. 

14. Ορίζει, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, τους υπεύθυνους των τμημάτων ή τάξεων για την 
παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών. Επίσης ορίζει τους συμβούλους των αντίστοιχων 
μαθητικών κοινοτήτων. 

15. Όταν ο Σύλλογος, για οποιονδήποτε λόγο, αδυνατεί να αναθέσει στους εκπαιδευτικούς τη 
διδασκαλία μαθημάτων ή την κατανομή τάξεων και τμημάτων, την απόφαση παίρνει ο Διευθυντής 
του σχολείου σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Σε περίπτωση αδυναμίας να 
ανατεθούν εργασίες και τομείς ευθύνης εντός του σχολείου, την απόφαση παίρνει ο Διευθυντής. 

Π.Δ. 201/98 Άρθρο 11
Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου - έλεγχος φοίτησης

1. Παιδαγωγικές συναντήσεις - έλεγχος προόδου 

i. Οι παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπ/κών για θέματα αγωγής και αξιολόγησης των 
μαθητών, καθώς και οι συναντήσεις με τους γονείς πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και 
ευθύνη του Δ/ντή και εντάσσονται στον ετήσιο και τριμηνιαίο προγραμματισμό των 
δραστηριοτήτων του σχολείου, ο οποίος γνωστοποιείται στο Σχολικό Σύμβουλο. Στις 
συναντήσεις αυτές μπορεί να μετέχει και o Σχολικός Σύμβουλος. 

ii. Οι γονείς των μαθητών ενημερώνονται κατά το μήνα Σεπτέμβριο από το δάσκαλο της τάξης 
ή και από το διευθυντή για το ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς και για κάθε θέμα που αφορά 
τη λειτουργία του σχολείου, τη διδακτική πράξη, τη συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή 
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διαδικασία, την οργάνωση της τάξης, τις απαιτήσεις του σχoλείου, τις προσδοκίες των 
γονέων και άλλα συναφή θέματα. 

iii. Η ενημέρωση των γονέων μετά τη λήξη του τριμήνου γίνεται σύμφωνα με τα Π.Δ. που 
αφορούν την αξιολόγηση και τις εγκυκλίους της Δ/νσης Σπουδών του Υπουργείου Παιδεfας. 
Εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου πραγματοποιείται, με ευθύνη του 
Δ/ντή, συνάντηση με τους γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, στους οποίους χορηγείται 
έλεγχος προόδου, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με υπουργική απόφαση σύμφωνα με 
την περίπτωση Β (έντυπα) παραγρ. 5 του άρθρου 6 αυτού του Π.Δ. Οι συναντήσεις με τους 
γονείς κατά τάξη ή σχολείο γίνονται σε χρόνο που επιτρέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των 
γονέων σ' αυτές και εκτός ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 
13 του Ν. 1566/85. 

iv. Ο Δ/ντής του σχολείου καλεί το διδακτικό προσωπικό σε έκτακτη συνεδρίαση εκτός ωρών 
διδασκαλίας, πρoκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν τη βελτίωση των 
συνθηκών λειτουργίας του σχολείου ή για να αντιμετωπιστούν καταστάσεις που 
επηρεάζουν αρνητικά την εκπ/κή διαδικασία. 

v. Κάθε εκπ/κός ορίζει ημέρα και ώρα συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών μία φορά το 
μήνα. Η ημέρα και η ώρα συνεργασίας καταγράφονται στο βιβλίο πράξεων του διδακτικού 
προσωπικού και γνωστοποιούνται στους γονείς. Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με 
τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτουν προβλήματα. Οι γονείς καλούνται να 
ενημερωθούν : 
1 ) για τη σχολική εργασία και την πρόοδο των παιδιών τους 
2 ) για γενικότερα θέματα αγωγής και επιμόρφωσης γονέων 

vi. Συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων, τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο, οργανώνει το 
σχολικό συμβούλιο και συντονίζει ο Δ/ντής του σχολείου. Οι συγκεντρώσεις αυτές 
πραγματοποιούνται προκειμένου οι γονείς: 
1 ) να ενημερωθούν σε θέματα λειτουργίας του σχολείου και , 
2 ) να παρακολουθήσουν προγράμματα επιμόρφωσης 

vii. Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές 
μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, ο δάσκαλος της τάξης συνεργάζεται 
με το διευθυντή του σχολείου, το σχολικό σύμβουλο και ασφαλώς με τους ενδιαφερόμενους 
γoνείς, οι οποίοι μπορούν ακόμη να καλούνται και μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος 
όταν ο δάσκαλος το κρίνει απαραίτητο. Η συνεργασία της σχολικής μονάδας και του 
σχολικού συμβούλου της Δημοτικής Εκπαίδευσης, μετά από συνεννόηση μεταξύ τους, 
μπορεί να επεκτείνεται στο σχολικό σύμβουλο της Ειδικής Αγωγής ή και σε άλλους ειδικούς 
επιστήμονες για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος. 

2. Έλεγχος φοίτησης 

i. Η φοίτηση των μαθητών παρακολουθείται από το δάσκαλο της τάξης, καταγράφονται οι 
καθημερινές απουσίες και για το θέμα υπάρχει αλληλοενημέρωση οικογένειας - σχολείου. Ο 
δάσκαλος της τάξης φροντίζει να κατατίθενται από τους γονείς στο σχολείο τα στοιχεία που 
ζητούνται από το διευθυντή για τη δικαιολόγηση των απουσιών. 

ii. Όταν μαθητής απουσιάζει αδικαιολόγητα και οι γονείς ή ο κηδεμόνας τους δεν 
επικοινωνούν με το σχολείο, παρ' όλες τις ειδοποιήσεις, αναζητείται η οικογένειά του μέσω 
της δημοτικής ή αστυνομικής αρχής. Στις περιπτώσεις που η αναζήτηση δεν φέρει 
αποτέλεσμα, αναφέρεται η διακοπή της φοίτησης στον αρμόδιο Προϊστάμενο, στον οποίο 
υποβάλλονται και τα σχετικά με την αναζήτηση έγγραφα. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης ή του 
Γραφείου Π.Ε. αναζητεί το μαθητή σε όλα τα σχολεία του νομού. Όταν και αυτή η ενέργεια 
δεν φέρει αποτέλεσμα ο Προϊστάμενος υποβάλλει σχετική αναφορά στη Δ/νση Σπουδών 
Π.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που συνοδεύεται από έκθεση, η οποία περιέχει τα στοιχεία της έρευνας 
που έγινε. Η αναζήτηση σε όλα τα σχολεία της χώρας γίνεται από τη Δ/νση Σπουδών Π.Ε. 
του Υπουργείου Εθν. Παιδείας και θρησκευμάτων. 
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Άρθρο 13
Θέματα λειτουργίας σχολείων

1. Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων 

i. Ο σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει σύμφωνα με την παράγραφο 2 της περίπτωσης ΣΤ 
του άρθρου 11 του Ν. 1566/85 και τα σχετικά πρακτικά καταχωρούνται στο αντίστοιχο 
βιβλίο, όπου υπογράφουν οι συμμετέχοντες. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία 
και δεσμεύουν και όσους μειοψηφούν. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του 
προέδρου- Διευθυντή. Το ίδιο ισχύει και για τις συνεδριάσεις του σχολικού συμβουλίου και 
των κοινών συνεδριάσεων των συστεγαζόμενων σχολείων. 

ii. Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να 
αντιστρατεύονται τους σκοπούς και τις αρχές της εκπαίδευσης. 

iii. Θέματα που είναι αντίθετα από τους νόμους και τις κείμενες διατάξεις δεν μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενα συζήτησης κατά τις συνεδριάσεις. 

iv. Τα συστεγαζόμενα σχολεία διατηρούν την αυτοτέλειά τους και ο σύλλογος διδασκόντων 
κάθε σχολείου πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες συνεδριάσεις. Πέραν απ' αυτές 
πραγματοποιούνται κοινές συνεδριάσεις όλων των διδασκόντων των συστεγαζόμενων 
σχολείων για θέματα που αφορούν την κοινή λειτουργία τους και τη συγκρότηση κοινών 
ομάδων που θα αναλάβουν καθήκοντα και αρμοδιότητες (εκδηλώσεις, προγραμματισμός, 
εποπτικά μέσα διδασκαλiας, βιβλιοθήκη, εφημερεύοντες κ.α.) 

v. Στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων μπορούν να συμμετέχουν ο Σχολικός 
Σύμβουλος και ο αρμόδιος Προϊστάμενος, ανάλογα με το αντικείμενο, όταν κρίνεται 
απαραίτητο απ' αυτούς ή καλούνται από το δ/ντή. 

2. Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών 

i. Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων ορίζονται οι εφημερεύοντες και καθορίζονται τα 
καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του 
διευθυντή και στο γραφείο των εκπ/κών. Κατά τη σύνταξη των κινδύνων εφημερίας δίνεται 
προτεραιότητα στην επιτήρηση και τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική 
ακεραιότητα των μαθητών, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και σε ότι έχει 
σχέση με την υγιεινή και την ασφάλειά τους. Επίσης oρίζεται ο χρόνος προσέλευσης των 
εφημερευόντων, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δεκαπέντε (15) λεπτών πριν την 
έναρξη των μαθημάτων, καθώς και ο χρόνος αναχώρησής τους. 

ii. Η κατάσταση με τα ονόματα των εφημερευόντων δεν υπόκειται σε έγκριση από τις 
προϊστάμενες αρχές του σχολεiου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνεται στο ωρολόγιο
πρόγραμμα που υποβάλλεται στο σχολικό σύμβουλο για ενημέρωσή του. Κατάσταση 
εφημερίας μπορεί να γίνει για όλο το σχολικό έτος ή για μικρότερο χρονικό διάστημα. 
Αντικατάσταση εφημερεύοντος και αλλαγή της ημέρας εφημερίας γίνεται μόνο από το 
διευθυντή του σχολείου. 

iii. Η εφημερία δεν ανήκει στις πρόσθετες υπηρεσίες (παράγραφος 8, άρθρο 13 του Ν. 
1566/85) και απ' αυτή απαλλάσσονται μόνο ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής του σχολείου 
και όσοι αναφέρονται στο εδάφιο στ' αυτής της παραγράφου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις με 
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, μπορεί να απαλλαγεί εκπ/κός από την εφημερία, 
όταν διαπιστώνεται ότι ειδικός λόγος δεν του επιτρέπει να εκτελεί τα ειδικά αυτά καθήκοντα. 

iv. 0 αριθμός των εφημερευόντων ορίζεται από το σύλλογο διδασκόντων. Για τον ορισμό του 
λαμβάνεται υπόψη η οργανικότητα του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών, η έκταση και η 
ιδιομορφία του σχολικού χώρου, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής επιτήρηση των 
μαθητών. 
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v. Σε περiπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την έξοδο των μαθητών στο 
προαύλιο την ώρα των διαλειμμάτων, εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα εφημερίας που 
περιλαμβάνει και επιτήρηση κατά όροφο. 

vi. Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριό τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία 
μόνο στο ένα, σ' αυτό που είναι οργανικά τοποθετημένοι. Καθήκοντα εφημερίας δεν 
ανατίθενται σε εκπ/κούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστο 
το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο. 

vii. Τα σχολεία που συλλειτουργούν σύμφωνα με την παράγραφο 5 του bρθρου 12 του 
παρόντος Π.Δ., καταρτίζουν κοινό πίνακα εφημερευόντων, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί του 
συγκροτήματος, ανεξάρτητα από το σχολείο στο οποίο ανήκουν, να πραγματοποιούν τον 
ίδιο εβδομαδιαίο αριθμό εφημεριών. Η επιτήρηση γίνεται χωρίς διάκριση για όλους τους 
μαθητές, ανεξάρτητα από το σχολείο που φοιτούν. 

viii. Αποχώρηση μαθητή από το σχολείο πριν τη λήξη του διδακτικού ωραρίου της τάξης γίνεται 
μόνο μετά από συνεννόηση του διευθυντή ή του δασκάλου της τάξης με τους γονείς ή 
κηδεμόνες. 

ix. Υπεύθυνος για την επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη είναι ο εκπαιδευτικός που 
διδάσκει τη συγκεκριμένη ώρα. Γι' αυτό εισέρχεται στην αίθουσα μαζί με τους μαθητές και 
μετά το τέλος του μαθήματος εξέρχεται απ' αυτή όταν έχουν αποχωρήσει όλοι οι μαθητές. 

x. Από το δάσκαλο της τάξης μπορούν να οριστούν επιμελητές. Ο αριθμός των επιμελητών 
και τα καθήκοντά τους καθορίζονται μετά από συνεργασία του δασκάλου και των μαθητών. 

Εκδρομές - διδακτικές επισκέψεις 

α. Γενικά: 
(1) Οι μετακινήσεις - επισκέψεις εκτός σχολείου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

i. Ημερήσια διδακτική εκδρομή 

ii. Διδακτικές επισκέψεις- συμμετοχή - σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες. 

(2) Και οι δύο κατηγορίες εντάσσονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και υπηρετούν διδακτικούς και 
παιδαγωγικούς σκοπούς του αναλυτικού προγράμματος. Αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 
ετήσιου σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου, σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας, και 
δεσμεύουν για τη συμμετοχή όλους τους εκπαιδευτικούς. 
(3) Όλες οι μετακινήσεις εκτός νομού, εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης ή του Γραφείου 
Εκπ/σης. 
(4) Οι μαθητές που δεν παίρνουν μέρος στις εξόδους από το σχολείο, παραμένουν στην οικία τους 
μετά από έγκαιρη ενημέρωση των γονέων τους. 
(5) Όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου (δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων) που 
συνοδεύει τους μαθητές δικαιούται τις νόμιμες αποζημιώσεις για εκτός έδρας μετακίνηση, 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών που παίρνουν μέρος στην έξοδο. 
(6) Όλες οι μετακινήσεις εκτός σχολείου (εκδρομή, τακτικές και έκτακτες επισκέψεις) στο σύνολό 
τους δεν υπερβαίνουν τις εννιά (9) για κάθε διδακτικό έτος και καταγράφονται στο ημερολόγιο 
σχολικής ζωής. 

β. Ημερήσια διδακτική εκδρομή: 

1. δημοτικό σχολείο μπορεί να πραγματοποιεί μία ολοήμερη εκδρομή κατά σχολικό έτος. με 
απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, στην οποία μπορούν να πάρουν μέρος και οι γονείς 
των μαθητών μετά από σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση 
όμως την ευθύνη για την εφαρμογή του προγράμματος και την επιτήρηση των μαθητών την 
έχουν οι εκπαιδευτικοί και όχι οι γονείς. Η εκδρομή αυτή γίνεται κατά σχολείο ή κατά τάξεις 
(όχι κατά τμήμα) και εξυπηρετεί γενικούς εκπ/κούς σκοπούς. Πολυήμερες εκδρομές για 
μαθητές δημοτικών σχολείων δεν επιτρέπονται, εκτός από αυτές που πραγματοποιούνται 
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στα πλαίσια των ανταλλαγών στο εσωτερικό ή εξωτερικό και της φιλοξενίας ειδικών 
φορέων, μετά από απόφαση του Υπουργού Παιδείας. Ημερήσια εκδρομή πραγματοποιείται 
με την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν σ' αυτή τα 3/4 των μαθητών κάθε τάξης (όχι του 
τμήματος), για τους οποίους κατατίθεται στο σχολείο σχετική δήλωση του γονέα ή 
κηδεμόνα. Στο πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων αναφέρονται o τόπος 
πραγματοποίησης της εκδρομής, ο χρόνος αναχώρησης, ο πιθανός χρόνος επιστροφής, το 
μέσο μεταφοράς, το δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί καθώς και το όνομα του αρχηγού 
(όταν απουσιάζουν ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής) και των υπευθύνων των τμημάτων. 
Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο και στον αρμόδιο 
Προϊστάμενο για ενημέρωση, με την επιφύλαξη της περίπτωσης (3) του εδαφίου α της 
παρούσης παραγράφου. 

γ. Διδακτικές επισκέψεις - συμμετοχή σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες : 

1. Παρέχεται η δυνατότητα στις τάξεις και τις σχολικές μονάδες να επιλέγουν με προσοχή τους 
επισκέψιμους χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς (Μουσεία, Θέατρα, Χώροι 
Εκθέσεων, Βιβλιοθήκες, Εργαστήρια), μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κτλ. και να 
οργανώνουν στη συνέχεια τις επισκέψεις τους, οι οποίες δεν θα γίνονται κατά τρόπο τυχαίο 
και αποσπασματικό, αλλά με προγραμματισμένες δράσεις και ένταξή τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Οι διδακτικές εrnσκέψεις και η συμμετοχή των μαθητών σε 
εκδηλώσεις και δραστηριότητες, στις οποίες μπορεί να πάρει μέρος όλο το σχολείο ή 
μερικές τάξεις, έχουν διάρκεια μιας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών ή μπορούν και να 
παραταθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας, μέχρι και δύο διδακτικές ώρες, για τις 
περιπτώσεις που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της επίσκεψης. Ορίζονται 
με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνιαίο 
προγραμματισμό ο οποίος υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο. O Σχολικός Σύμβουλος 
μπορεί να διατυπώνει τις δικές του τυχόν παρατηρήσεις και προτάσεις για το περιεχόμενο 
του σχεδιασμού. Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων μπορούν να πραγματοποιούνται 
έκτακτες επισκέψεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες, για τις οποίες ενημερώνονται τόσο ο 
Σχολικός Σύμβουλος όσο και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή του Γραφείου 
Εκπαίδευσης. Ο ακριβής τόπος, το μέσο μεταφορείς, η ημέρα και οι ώρες 
πραγματοποίησης των επισκέψεων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων γνωστοποιούνται 
έγκαιρα, γραπτά ή προφορικά, στο Σχολικό Σύμβουλο και στον αρμόδιο Προϊστάμενο και 
αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.. 

δ. Ειδικές ρυθμίσεις: 

i. Λεπτομέρειες για τις εκδρομές, τις επισκέψεις και τις λοιπές δραστηριότητες καθώς και γι' 
αυτές που αφορούν τη σχολική ζωή ρυθμίζονται με υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους 
της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

ii. Επισκέψεις με διανυκτέρευση για ειδικούς λόγους εντός ή και εκτός Ελλάδας 
πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι 
διδακτικές επισκέψεις στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης, πραγματοποιούνται με 
έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Π. Ε. και μπορεί να περιλαμβάνουν και 
διανυκτέρευση. 

iii. Η πραγματοποίηση χωριστής ημερήσιας εκδρομής από μια τάξη γίνεται εφόσον αυτό το 
επιβάλλουν ιδιαίτεροι παιδαγωγικοί λόγοι και πάντοτε ύστερα από απόφαση του συλλόγου 
διδασκόντων. 

4. Σχολική ζωή - Πολιτισμός 

i. Μέρος της σχολικής ζωής αποτελούν οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο 
εκδρομές και επισκέψεις, καθώς και οι κάθε είδους εκδηλώσεις και δραστηριότητες που 
ικανοποιούν τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος και φέρνουν το παιδί σε επαφή με 
τη σύγχρονη πραγματικότητα και με έργα πολιτισμικής αξίας σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. 
Μεταφορά ωραρίου εργασίας σε άλλη βάρδια για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων 
μπορεί να γίνει με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων για την οποία ενημερώνονται ο 
αρμόδιος προϊστάμενος και ο σχολ. σύμβουλος. 
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ii. από παιδαγωγική, πολιτιστική και εθνική πλευρά κρίνεται σκόπιμο όλοι οι μαθητές να 
διευκολυνθούν κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής φοίτησης να επισκεφθούν σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο 3 - χώρους και κορυφαία 
μνημεία της εθνικής πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Στόχος είναι να προσεγγίσουν την 
εθνική πολιτιστική κληρονομιά, να τη γνωρίσουν, να την αγαπήσουν και να τη σεβαστούν. 
Προτεραιότητα δίνεται σε κάθε είδους μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, διάφορες εκθέσεις, 
αρχιτεκτονικά μνημεία (αρχαίας, μεσαιωνικής, σύγχρονης εποχής), εκκλησίες, εργαστήρια 
καλλιτεχνών, θέατρα, χώρους παραστάσεων, συναυλιών κ.ά. 

iii. Στα πλαίσια της σχολικής ζωής και του πολιτισμού πραγματοποιούνται επισκέψεις και 
εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου κλιμακίων ή μεμονωμένων καλλιτεχνών μουσικής, 
θεάτρου, χορού, εικαστικών τεχνών και άλλων πνευματικών ανθρώπων ή ειδικών 
επιστημόνων που καλούνται από σχολείο ή την τάξη. Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται 
στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και πραγματοποιούνται με ευθύνη του 
Διευθυντή και του διδακτικού προσωπικού. 

iv. Η οργάνωση των μαθητικών κοινοτήτων, του σχολικού συνεταιρισμού, εκθέσεων έργων 
των μαθητών, σχολικών εορτών, εκθέσεων βιβλίων, η συμμετοχή του σχολείου σε τοπικές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, η χορωδία, o χορός, οι αθλητικοί αγώνες, οι επισκέψεις για 
παρακολούθηση αθλητικών, καλλιτεχνικών και λαϊκών εκδηλώσεων αποτελούν επίσης 
μέρος της σχολικής ζωής και του πολιτισμού. 

8. Παιδαγωγικός έλεγχος διαγωγής του μαθητή δημοτικού σχολείου 

i. Κανένας χαρακτηρισμός που αφορά τη διαγωγή των μαθητών δεν καταχωρείται στο βιβλίο 
Μητρώου και Προόδου και στα άλλα βιβλία και υπηρεσιακά έγγραφα. 

ii. Οι μαθητές του σχολείου, ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και 
λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και την εύρυθμη λειτουργία του 
σχολείου καθώς και το σχολικό περιβάλλον. Σε επίπεδο σχολικής μονάδας δημιουργούνται 
οι κατάλληλες συνθήκες για τη συνεργασία των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς και τους 
συμμαθητές τους και παρωθούνται να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ζωή. Προβλήματα 
συμπεριφοράς αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας μεταξύ του διευθυντή και των 
εκπαιδευτικών με τους γονείς και με τους σχολικούς συμβούλους, για την καλύτερη δυνατή 
παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε 
απόφαση, λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας 
και των δικαιωμάτων του παιδιού. 

iii. Οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται. 

iv. Η αλλαγή περιβάλλοντος του μαθητή είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να γίνει 
με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, όταν πρόκειται για αλλαγή τμήματος ή με τη 
συναίνεση του γονέα. όταν πρόκειται για αλλαγή σχολείου. 

Υ.Α. Φ12/773/77094/Γ1/28-7-06
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

3. α. Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

07:00 - 08:00 Πρωινή Ζώνη

08:00 - 08:10 (*1) 10' Υποδοχή μαθητών
Κ
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08:10 - 09:40 90'
1η διδακτική περίοδος 
(1η και 2η ώρα)

09:40 - 10:00 20 ' Διάλειμμα

10:00 - 11:30 90'
2η διδακτική περίοδος
(3η και 4η  ώρα)

11:30 - 11:45 15' Διάλειμμα

11:45 - 12:25 40 ' 5η ώρα (*2)

12:25 - 12:35 10' Διάλειμμα

12:35 - 13:15 40 ' 6η ώρα 1η ώρα

13:15 - 13:20 5' Διάλειμμα Διάλειμμα

13:20 - 14:00 40'
7η ώρα για τις 
 Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις   

2η ώρα    

14:00 - 14:40 40΄
Φαγητό - ξεκούραση 
χαλάρωση  (*3)

14:40 - 14:50 10΄ διάλειμμα

14:50 - 15:30 40΄ 3η ώρα

15:30 - 15:40 10΄ διάλειμμα

15:40 - 16:15 35΄ 4η ώρα

Προαιρετική Ζώνη

16:15 - 16:25 10΄ διάλειμμα

16:25 - 17:00 35΄ 5η ώρα (*4 )

Ο
Λ
Ο
Η
Μ
Ε
Ρ
Ο

Π
Ρ
Ο
Γ
Ρ
Α
Μ
Μ
Α

Α΄ & Β΄   τάξεις:   25 ώρες / αποχώρηση:                               12:25
Γ΄ & Δ΄   τάξεις:  30 ώρες / αποχώρηση:                              13:15
Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις: 30 ώρες / αποχώρηση:                                13:15
Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεις: 32 ώρες με προσθήκη 2 (δύο) ωρών 
                          για τη διδασκαλία της δεύτερης 
                           ξένης Γλώσσας / αποχώρηση:  14:00 

(*1)   Η ώρα έναρξης των μαθημάτων μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις τοπικές 
συνθήκες με απόφαση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

(*2)  Εάν οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας επιτρέπουν την εφαρμογή 
της τρίτης διδακτικής περιόδου, τότε αυτή θα περιλαμβάνει την 5η και 6η ώρα και ο χρόνος του 2ου

και 3ου διαλείμματος θα αυξάνεται κατά 5΄ λεπτά.
(*3) Με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων η ώρα του φαγητού-ξεκούρασης χαλάρωσης 

μπορεί να μετατίθεται για τις τάξεις Α΄ και Β΄ στις 13:20-14:00.
(*4 ) Λειτουργία προαιρετικής Ζώνης παρακολούθησης του Ολοήμερου προγράμματος. 

4.    Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος
  Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στο 6/Θ Δημοτικό Σχολείο

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΞΕΙΣ
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Α Β Γ Δ Ε ΣΤ

1 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ - - 2 2 2 2

2 ΓΛΩΣΣΑ 9 9 8 8 7 7

3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4 4 4 4 4 4

4 ΙΣΤΟΡΙΑ - - 2 2 2 2

5
ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ    

4 4 3 3 - -

6 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - - - - 2 2

7 ΦΥΣΙΚΑ - - - - 3 3

8
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΑΓΩΓΗ

- - - - 1 1

9 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  ΑΓΩΓΗ (*1) 3 3 3 3 2 2

10 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 2 2 2 2 2 2

11 ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - - 3 3 3 3

12 ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ (*2) 3 3 3 3 2 2

13
ΔΕΥΤΕΡΗ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 
(ΓΑΛΛΙΚΗ 
Ή ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ)

- - - - 2 2(*3)

ΣΥΝΟΛΟ 25 25 30 30 32 32(*3)

(*1)  Οι ώρες της Αισθητικής Αγωγής στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ κατανέμονται ως εξής: μία (1) 
ώρα Μουσικής και οι άλλες διατίθενται για τα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής.

      Οι ώρες της Αισθητικής Αγωγής στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ κατανέμονται ως εξής: μία (1) ώρα 
Μουσικής και η άλλη ώρα διατίθεται στα υπόλοιπα αντικείμενα της Αισθητικής Αγωγής.

(*2) Στις τάξεις των σχολείων που εφαρμόζεται το πρόγραμμα «Καλλιπάτειρα» ο χρόνος της 
Ευέλικτης Ζώνης στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ ΄τάξεις μειώνεται κατά μία ώρα. Για το λόγο αυτό προτείνεται 
η συνεργασία του δασκάλου της τάξης με τον εκπαιδευτικό του Προγράμματος για την υλοποίηση 
σχεδίων εργασίας.

(*3)  Οι ώρες που αναγράφονται στην Στ΄ τάξη [(2) δύο ώρες]  θα ισχύσουν από το σχολικό 
έτος 2007-2008. Για το σχολικό έτος 2006-2007 το σύνολο των ωρών της Στ΄ τάξης παραμένει 30 
ώρες.

Ν. 2517/97, Άρθρο 9 
Διορισμοί εκπαιδευτικών

Ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων

1. Ως βάση για τον αριθμό των προσλήψεων του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού προσωπικού στη 
δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του 
ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α'), λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των υπηρετούντων τακτικών 
εκπαιδευτικών και προσωρινών αναπληρωτών την 30ή Ιουνίου του ίδιου έτους, στον οποίο 
προστίθεται και ο αριθμός των συνιστώμενων νέων οργανικών θέσεων από την ίδρυση και 
προαγωγή δημόσιων σχολείων. 
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2. Για το σχολικό έτος 1997-1998 η πρόσληψη εκπαιδευτικών αφορά και στην κάλυψη νέων 
οργανικών θέσεων, που συνιστώνται κατά τη διαδικασία του άρθρου 47 του ν. 2413/1996 και του 
άρθρου 14 του ν. 1566/1995. 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 

"7.α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα 
δημοτικά σχολεία, ορίζεται από 1.9.1997 ως εξής: 

Ι) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 20. 

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

ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10. 

ΙV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 8. 

V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από 
το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25. 

VΙ) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 έτη 
υπηρεσίας, ώρες 23 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." 

Ν.3528/07 ΜΕΡΟΣ Γ΄  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 45 
Ελευθερία της έκφρασης

1. Η ελευθερία της έκφρασης των πολιτικών, φιλοσοφικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων, όπως 
και των επιστημονικών απόψεων και της υπηρεσιακής κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης 
αρχής αποτελεί δικαίωμα των υπαλλήλων και τελεί υπό την εγγύηση του Κράτους. Δεν 
επιτρέπονται διακρίσεις των υπαλλήλων λόγω των πεποιθήσεων ή των απόψεών τους ή της 
κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής. 
2. Η συμμετοχή των υπαλλήλων στην πολιτική ζωή της Χώρας επιτρέπεται σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 46 
Συνδικαλιστική ελευθερία και δικαίωμα απεργίας
1. Η συνδικαλιστική ελευθερία και η ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών με αυτή δικαιωμάτων 
διασφαλίζεται στους υπάλλήλους. 
2. Οι υπάλληλα μπορούν ελεύθερα να ιδρύουν συνδικαλιστικές οργανώσεις, να γίνονται μέλη τους 
και να ασκούν τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα. 
3. Η απεργία αποτελεί δικαίωμα των υπαλλήλων και ασκείται από τις συνδικαλιστικές τους 
οργανώσεις ως μέσο για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, 
συνδικαλιστικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους και ως εκδήλωση αλληλεγγύης 
προς άλλους εργαζόμενους για τους αυτούς σκοπούς. Το δικαίωμα της απεργίας ασκείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που το ρυθμίζει. 
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4. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται με τις αρμόδιες αρχές για 
τους όρους, την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας των μελών τους.


