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Γενικά 
Το ωράριο εργασίας (ανά εβδομάδα) των εκπαιδευτικών μπορεί να χωρισθεί σε 

δύο μέρη : 

 στις ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας (ωράριο διδασκαλίας) και 

 στη παραμονή στο σχολείο για την ολοκλήρωση έργου που τους έχει ανατεθεί από 

τα διοικητικά όργανα του σχολείου 

 
Α. Παραμονή στο σχολείο 

Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας σε όλες τις εργάσιμες ημέρες είναι 

συνάρτηση του προγράμματος διδασκαλίας γι αυτό και ο νομοθέτης έκρινε ότι δεν θα 

έπρεπε να ρυθμίζεται ρητά το σχετικό θέμα. Σύμφωνα όμως με την ισχύουσα 

νομοθεσία του Ν. 1566/1985 άρθρο 13 παρ. 8 που ισχύει και για το εκπαιδευτικό 

προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του παρ. 

20 του ίδιου νόμου, κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να παραμένει υποχρεωτικά στο 

σχολείο πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι πάνω από έξι ώρες την ημέρα και μέχρι 

30 ώρες την εβδομάδα. 
Α.1 Εκπαιδευτικοί με διοικητικά καθήκοντα 

Για τους εκπαιδευτικούς με διοικητικά καθήκοντα η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει 

σαφώς τα καθήκοντά τους άρα αυτοί παραμένουν στο σχολείο καθημερινά για έξι 

ώρες και συνολικά 30 ώρες την εβδομάδα. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί Διευθυντές, 

Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τομέων των ΣΕΚ γνωρίζουν τα καθήκοντα τους και 

αποτελούν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του σχολείου.  

Α.2 Εκπαιδευτικοί χωρίς διοικητικά καθήκοντα 

Η υποχρέωση των εκπαιδευτικών για παραμονή στο σχολείο τους, πέραν του 

υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας, υφίσταται εφόσον τους έχει ανατεθεί από τα 

αρμόδια όργανα διοίκησης του σχολείου συγκεκριμένο έργο.  

 

Β. Υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας 
Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας προσδιορίζεται με βάση: 

 τον κλάδο 

 τα έτη υπηρεσίας του εκπαιδευτικού και  

 τη διοικητική θέση που κατέχει 

 



Β.1. Με βάση τον κλάδο του εκπαιδευτικού  

 

 0-6 έτη 7-12 έτη 13-20 έτη πάνω από 20 έτη 
ΠΕ 21 19 18 16 

     

 0-7 έτη 8-13 έτη 14-20 έτη πάνω από 20 έτη 
ΤΕ01 22 19 18 16 

     

 0-20 έτη πάνω από 20 έτη 

ΔΕ01 28 26 

 

Σε περίπτωση που σε εκπαιδευτικούς ανατεθεί ωράριο διδασκαλίας κλάδου 

στον οποίο έχουν μεταταγεί προσωρινά, ως υποχρεωτικό ωράριο λογίζεται αυτό του 

αντίστοιχου κλάδου. Επίσης με Υπουργικές Αποφάσεις μπορεί να μειωθεί το 

υποχρεωτικό ωράριο σε περιπτώσεις όπως αυτών που ήταν επιμορφωτές του 

προγράμματος «Λαέρτης» οπότε απαλλάχθηκαν κατά το 1/5 του ωραρίου τους και 

κατά μία ημέρα την εβδομάδα. ( Γ2/5453/4-12-01) 
 

Β.2. Με βάση τη διοικητική θέση και τα έτη υπηρεσίας 

Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας για όλες τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών 

που κατέχουν διοικητική θέση μειώνεται κατά δύο (02) ώρες διδασκαλίας εφόσον 

συμπληρώσουν είκοσι (20) έτη υπηρεσίας. 

 

Β.2.1 Διευθυντές σχολείων 

Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών των Γυμνασίων, Ενιαίων 

Λυκείων και ΤΕΕ προσδιορίζεται με βάση των αριθμό των τμημάτων. 

Διευθυντές 3-5 
τμήματα 

6-9 
τμήματα 

10-12 
τμήματα 

πάνω 12 
τμήματα 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (με 

υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών) 

8 7 5 3 

ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (με 

υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών)

6 5 3 1 

 

 

 

Β.2.2 Διευθυντές Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων 



Διευθυντές ΣΕΚ Ώρες ανά εβδομάδα 
με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών 8 

με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών 6 

 

Β.2.3 Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τομέων

Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τομέων Ώρες ανά εβδομάδα 
με υπηρεσία μικρότερη των 20 ετών 14 

με υπηρεσία μεγαλύτερη των 20 ετών 12 

 

Β.2.3 Υπεύθυνοι Εργαστηρίων 

Το υποχρεωτικό ωράριο των Υπεύθυνων Εργαστηρίων είναι δεκαοκτώ (18) 

ώρες το οποίο μειώνεται και κατά δύο ώρες για τους εκπαιδευτικούς που έχουν 

συμπληρώσει είκοσι (20) έτη υπηρεσίας. Εάν το υποχρεωτικό ωράριο του 

εκπαιδευτικού είναι μικρότερο με βάση τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας τότε ως 

υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας ισχύει το μικρότερο.   

 
Γ. Κατανομή  ωρών διδασκαλίας 

Ο τρόπος κατανομής των ωρών διδασκαλίας στις εργάσιμες ημέρες δεν ορίζεται 

από το νομοθέτη. Με το 49889/Δ2/13-05-2003/ΥΠΕΠΘ προτείνεται οι εκπαιδευτικοί 

που πάσχουν από Μεσογειακή Δρεπανοκυταρρική Αναιμία (θαλασσαιμία) να έχουν 

συνεχές ωράριο διδασκαλίας. 
 
 

διευκρινήσεις 
1. Έτη υπηρεσίας  
Για τον υπολογισμό του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας λαμβάνουμε υπόψη μας τα έτη υπηρεσίας, 
με βάση την ισχύουσα νομοθεσία αυτά είναι το άθροισμα : 

 των ετών υπηρεσίας (μετά τον διορισμό) στην Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 των ετών προ-υπηρεσίας στην Δημόσια ή Ιδιωτική Εκπαίδευση (Π.Ε., Δ.Ε. και Ι.Ε.Κ. ?) 
 των ετών προ-υπηρεσίας στο Δημόσιο, για τα οποία ο υπάλληλος κατείχε όλα τα απαραίτητα 
προσόντα διορισμού του κλάδου στον οποίο υπηρετεί (πχ και πτυχίο και πτυχίο ΣΕΛΕΤΕ για όσους 
κλάδους είναι απαραίτητο)   

2. Τμήματα  
Για τον υπολογισμό του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας των Διευθυντών των σχολείων 
λαμβάνουμε υπόψη μας τα τμήματα με αριθμό μαθητών μεγαλύτερο του μέγιστου προβλεπόμενου. Ο 
αριθμός αυτός είναι: 

 για τα Ενιαία Λύκεια και Γυμνάσια ….. 
 για τα ΤΕΕ ….. 

3. Εκπαιδευτικά καθήκοντα του κλάδου ΔΕ01 
 υποβοηθούν το εκπ/κό προσωπικό του Σ.Ε.Κ. ή Σ.Ε. στην προετοιμασία και διεξαγωγή των 
ασκήσεων 

 συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία ως βοηθοί των εργαστηριακών εκπ/κών χωρίς 
δικαίωμα βαθμολογίας 

 συντηρούν και επισκευάζουν τον εργαστηριακό εξοπλισμό 
 φροντίζουν για την αποθήκευση και φύλαξη του εξοπλισμού 


