
 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Ι. Επί του ερωτιματοσ 

 Μου ηθτικθκε από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν ΠΕ Ανατολικισ Αττικισ ΠΕ 
Σωτθρίου να γνωμοδοτιςω επί του κάτωκι ερωτιματοσ: 
 
«Α.Π.189/19-10-15                                                       

 Προσ : ΔΟΕ           

Αίτθμα νομικισ γνωμοδότθςθσ για τθ μείωςθ ωραρίου με τα χρόνια υπθρεςίασ των 
ςυναδζλφων αναπλθρωτών 

Σασ γνωρίηουμε ότι φςτερα από αίτθμα ςυναδζλφου αναπλθρϊτριασ, με 

κλειςμζνα 10 χρόνια πραγματικισ προχπθρεςίασ, προσ τθ διεφκυνςθ Ανατολικισ 

Αττικισ  για μείωςθ ωραρίου ςε 23 ϊρεσ ςφμφωνα με το νόμο, θ διεφκυνςθ 

υποςτιριξε ότι δεν είναι ςαφζσ το νομικό πλαίςιο ότι οι αναπλθρωτζσ δικαιοφνται 

τθ μείωςθ του ωραρίου. Αντί για τθ χοριγθςθ του μειωμζνου ωραρίου και τθν 

υπογραφι με αυτό τθσ ςφμβαςθσ με τθν αναπλθρϊτρια, υπζβαλε αίτθμα προσ το 

αρμόδιο τμιμα του υπουργείου για να δοκεί απάντθςθ ςτο αν οι αναπλθρωτζσ 

δικαιοφνται τθ μείωςθ ωραρίου. 

 Τόςο ο ςφλλογοσ κ Σωτθρίου όςο και οι αιρετοί του ΠΥΣΠΕ Ανατολικισ 

Αττικισ επικαλζςτθκαν τα κατοχυρωμζνα και νομικά, δικαιϊματα ςτο ίςο ωράριο 

των αναπλθρωτϊν ςφμφωνα με τουσ νόμουσ Ν 2517/97 και Ν 3149/03. Ωςτόςο, θ 

διεφκυνςθ επικαλζςτθκε το νόμο για το μιςκολόγιο και τθν αναγνϊριςθ μζχρι τα 7 

χρόνια για τουσ αναπλθρωτζσ και δεν αποδζχτθκε αυτό που υποςτιριξε και ο 

ςφλλογοσ ότι αυτό αφορά τθ μιςκολογικι και βακμολογικι εξζλιξθ και μόνο και όχι 

τθν κατοχφρωςθ του κλιμακωτοφ ωραρίου θ οποία προβλζπεται από 

προαναφερόμενο νομικό πλαίςιο. 

 Με βάςθ τα παραπάνω επειδι κεωροφμε πολφ ςθμαντικό τθν κατοχφρωςθ 
των ίδιων δικαιωμάτων ςτο κζμα του ωραρίου για όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ 
αναπλθρωτζσ γιατί κινδυνεφουμε μζςα από αυτι τθ διαδικαςία να αμφιςβθτθκεί 
αυτό ςτο εξισ για όλουσ τουσ αναπλθρωτζσ ςυναδζλφουσ. Ζθτάμε από τθ ΔΟΕ να 
τεκμθριϊςει και νομικά με γνωμοδότθςθ τθσ νομικισ ςυμβοφλου τθσ ΔΟΕ το ηιτθμα 
τθσ μείωςθσ του ωραρίου των αναπλθρωτϊν αλλά και να βάλει ςτθν ατηζντα των 
διεκδικιςεϊν  τόςο με ςυγκεκριμζνεσ αγωνιςτικζσ πρωτοβουλίεσ  όςο και ςτισ 



άμεςεσ επαφζσ τθσ με το Υπουργείο Παιδείασ προκειμζνου να μθν υπάρξει 
πιςωγφριςμα ςε αυτό το ηιτθμα». 
 

ΙΙ. Επί των εφαρμοςτζων διατάξεων. 

Το άρκρο 9 παρ.3 του ν. 2517/1997, το οποίο αντικατζςτθςε τθν παρ. 7 του 

άρκρου 13 του ν. 1566/1985 ορίηει:  «7.α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο 

διδαςκαλίασ των εκπαιδευτικϊν, που υπθρετοφν ςτα δθμοτικά ςχολεία, ορίηεται 

από 1.9.1997 ωσ εξισ: I) Διευκυντζσ 4κζςιων και 5κζςιων δθμοτικϊν ςχολείων, 

ϊρεσ 20.II) Διευκυντζσ 6κζςιων μζχρι και 9κζςιων δθμοτικϊν ςχολείων, ϊρεσ 12. III) 

Διευκυντζσ 10κζςιων και 11κζςιων δθμοτικϊν ςχολείων, ϊρεσ 10. IV) Διευκυντζσ 

12κζςιων και πάνω δθμοτικϊν ςχολείων, ϊρεσ 8. V) Εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν 

ςε 1κζςια, 2κζςια και 3κζςια δθμοτικά ςχολεία, ανεξάρτθτα από το βακμό καί το 

χρόνο υπθρεςίασ τουσ, ϊρεσ 25. VI) Εκπαιδευτικοί 4κζςιων και πάνω δθμοτικϊν 

ςχολείων, ϊρεσ 24, αν ζχουν μζχρι 10 ζτθ υπθρεςίασ, ϊρεσ 22, αν ζχουν από 10 

μζχρι 15 ζτθ υπθρεςίασ, ϊρεσ 22, αν ζχουν από 15 μζχρι 20 ζτθ υπθρεςίασ και 21 

ϊρεσ, αν ζχουν πάνω από 20 ζτθ υπθρεςίασ. β) Στουσ εκπαιδευτικοφσ που 

ςυμπλθρϊνουν τον οριηόμενο ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ χρόνο υπθρεςίασ μζχρι 

31 Δεκεμβρίου ανατίκεται μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ από τθν 1θ Σεπτεμβρίου 

του ίδιου ζτουσ και ςτουσ λοιποφσ από τθν 1θ Σεπτεμβρίου του επόμενου 

διδακτικοφ ζτουσ. γ) Σε περίπτωςθ που οι ϊρεσ διδαςκαλίασ του προγράμματοσ 

κάκε δθμοτικοφ ςχολείου δεν καλφπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των 

διδαςκόντων, ανατίκεται υπερωριακι διδαςκαλία ςτουσ εκπαιδευτικοφσ του ίδιου 

ςχολείου. Για τα όργανα, τθ διαδικαςία, τισ προχποκζςεισ, το ανϊτατο όριο 

υπερωριακισ διδαςκαλίασ και το φψοσ τθσ ωριαίασ αντιμιςκίασ εφαρμόηονται 

ανάλογα οι διατάξεισ των παραγράφων 16, 18 και 19 του άρκρου 14 του ν. 

1566/1985, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν, κακϊσ και οι διατάξεισ τθσ 

παραγράφου 8 του άρκρου 18 του ν. 2470/1997». 

 Με το άρκρο 13 παρ. 45 γ του ν. 3149/2003 προβλζφκθκαν τα εξισ: «γ)Οι 

διατάξεισ τθσ παρ.8 του άρκρου 13 και τθσ παρ. 13 του άρκρου 14 του Ν.1566/1985, 

τθσ παρ. 3 του άρκρου 48 του Ν. 2413/1996, τθσ παρ. 3 του άρκρου 9 του 

Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160Α) και τθσ παρ. 14του άρκρου 30 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 

Α) εφαρμόηονται και για τουσ προςωρινοφσ αναπλθρωτζσ». 



 Βάςει τθσ διατάξεωσ αυτισ εκδόκθκε θ υπ’ αρικμόν Δ2/136102/03-12-

2003 εγκφκλιοσ του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Πλθροφορίεσ ςχετικά με το ωράριο διδ/λίασ 

Εκπ/κών προςωρινών Αναπλθρωτών» ςφμφωνα με τθν οποία «φςτερα από τθ 

δθμοςίευςθ του Ν. 3149/03 ςασ πλθροφοροφμε ότι: Στουσ προςωρινοφσ 

αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ υπολογίηεται ο χρόνοσ προχπθρεςίασ τουσ για 

προςδιοριςμό του ωραρίου εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ και ανάλογα με αυτό γίνεται 

θ μείωςθ του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου».  

 Το ιςχφον ςυνεπϊσ νομικό πλαίςιο για το ωράριο των προςωρινϊν 

αναπλθρωτϊν, το οποίο δεν ζχει τροποποιθκεί μζχρι ςιμερα και ιςχφει κανονικά 

είναι το διαγραφόμενο από τισ ωσ άνω διατάξεισ.  

 Επιπροςκζτωσ, με τθν υπ’ αρικμόν 204/2005 γνωμοδότθςθ του Νομικοφ 

Συμβουλίου του Κράτουσ προςδιορίςτθκε θ προχπθρεςία, που λαμβάνεται υπόψιν 

για τον κακοριςμό του ωραρίου, ωσ εξισ: 1) ςτα δθμόςια Σχολεία τθσ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου 

Παιδείασ 2) ςτα Μουςικά Σχολεία 3) ςτα Τμιματα Ακλθτικϊν Διευκολφνςεων 4) για 

τθν εφαρμογι του Προγράμματοσ τθσ Ολυμπιακισ Εκπαίδευςθσ 5) Στισ ςχολικζσ 

μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ 6) ςτα Ναυτικά Λφκεια 7) ςτα Ολοιμερα 

Σχολεία Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 8) ςτα Εκκλθςιαςτικά Λφκεια 9) ςτθν 

Σιβιτανίδειο Δθμόςια Σχολι Τεχνϊν και Επαγγελμάτων 10) ςτισ Σχολζσ Μακθτείασ 

του ΟΑΕΔ του άρκρου 9 παρ. 2 του ν. 1566/1985, άρκρο 41 παρ.4 του ν. 3762/2009, 

11) ςτα Μεταλυκειακά Προπαραςκευαςτικά Κζντρα του άρκρου 59 του ν. 

1566/1985, 12) για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και 

πρόςκετθσ διδακτικισ ςτιριξθσ 13) ςτα Μεταλυκειακά Προπαραςκευαςτικά Κζντρα 

του άρκρου 59 του ν. 1566/1985 14) για τθν εφαρμογι προγραμμάτων ενιςχυτικισ 

διδαςκαλίασ του Εκνικοφ Κζντρου Νεότθτασ για μουςουλμάνουσ μακθτζσ 15) ςτα 

ςχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ 16) ςτα δθμόςια Σχολεία Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, που τελοφν υπό τθν διοικθτικι εποπτεία του 

αρμοδίου ςε κάκε κράτοσ Υπουργείου των χωρϊν –μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

17) Σε ελλθνικά ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν 

Κφπρο 18) ςτισ ςχολζσ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ ΤΕΕ του Οργανιςμοφ Τουριςτικισ 

Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ 19) ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ του Εκνικοφ Ιδρφματοσ 

Απροςάρμοςτων Παίδων Κριτθσ 20) ςτο πλαίςιο επιμορφωτικϊν προγραμμάτων 

εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι και 
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ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 21) για τθν εφαρμογι καινοτόμων προγραμμάτων 

του Ενιαίου Αναμορφωμζνου Πλαιςίου Προγραμμάτων Σπουδϊν ςτα ςχολεία 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 22) ςτα ιδιωτικά ςχολεία 

πρωτοβάκμιασ ι δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.  

Επίςθσ, λαμβάνεται υπόψιν 1) προχπθρεςία αναπλθρωτι ι ωρομίςκιου 

εκπαιδευτικοφ που προςφζρκθκε ςε ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ  2) θ αναγνωριςμζνθ εκπαιδευτικι υπθρεςία εκπαιδευτικϊν ςε 

αναγνωριςμζνα ελλθνικά ςχολεία τθσ αλλοδαπισ, ι υπθρεςία ςε ξζνα ςχολεία ςτα 

οποία δίδαξαν ςε τάξεισ ι τμιματα ελλθνοπαίδων κακϊσ και ςτα ςχολεία των 

ελλθνικϊν κοινοτιτων ςτον Καναδά 3) θ αναγνωριςμζνθ δθμόςια εκπαιδευτικι 

υπθρεςία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 παρ.8 του ν. 2817/2000 και του 

άρκρου 23 παρ.5 του ν. 3699/2008 4) προχπθρεςία εκπαιδευτικϊν ςε παιδικοφσ και 

βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου ι νομικϊν 

προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα κακϊσ και θ 

προχπθρεςία των εκπαιδευτικϊν Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ και Ειδικοφ 

Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ ςε Σχολικζσ Μονάδασ Μονάδεσ Ειδικζσ Αγωγισ και 

Εκπαίδευςθσ όλων των βακμίδων ςε ΝΠΔΔ ι ςε ΝΠΙΔ μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα 

ι επαγγελματικά εργαςτιρια ι εργαςτιρια αυτόνομθσ διαβίωςθσ ςτο Ινςτιτοφτο 

Αναπτυξιακισ Αποκατάςταςθσ και ςτο Κζντρο Ψυχικισ Υγιεινισ ι ςτον Εκνικό 

Οργανιςμό Πρόνοιασ. Τα ανωτζρω ρθτϊσ προβλζπονται ςτθν υπ’ αρικμόν 

Φ.361.23/12/123995/Δ1/20-12-2010 του Υπουργείου Παιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ 

και Θρθςκευμάτων. 

ΙΙΙ. Επί τθσ απαντιςεωσ ςτο ωσ άνω ερώτθμα. 

Σφμφωνα με τα ανωτζρω είναι προφανζσ, ότι και ςτουσ αναπλθρωτζσ 

εφαρμόηονται οι διατάξεισ περί μείωςθσ του ωραρίου. Το πλαίςιο, που ρυκμίηει τθν 

ωσ άνω μείωςθ του ωραρίου, είναι αποκλειςτικό, προβλζπεται ρθτϊσ εκ του νόμου 

και ωσ εκ τοφτου ουδεμία ςχζςθ ι εφαρμογι μποροφν να ζχουν οι διατάξεισ περί 

ενιαίου μιςκολογίου, που βεβαίωσ δεν τυγχάνουν εφαρμογισ εν προκειμζνω.  

Παραμζνω ςτθν διάκεςθ ςασ για κάκε περαιτζρω διευκρίνιςθ. 

Ακινα, 2/12/2015 

Η γνωμοδοτοφςα Δικθγόροσ  


