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         Δηαπηζηψλεηαη φηη θαηά ηηο πξνζιήςεηο σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ ππήξμαλ 

πεξηπηψζεηο αλάζεζεο θαη πξαγκαηνπνίεζεο 

εβδνκαδηαίνπ σξαξίνπ δηδαζθαιίαο, κεγαιχηεξνπ ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Επίζεο δηαπηζηψζεθε φηη 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έρεη αλαηεζεί δηδαζθαιία ζηνπο ίδηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε 

δηαθνξεηηθά ζρνιεία ηνπ ίδηνπ ή θαη άιινπ 



γξαθείνπ ή δηεχζπλζεο εθπαίδεπζεο. 

  

         χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.1566/1985, φπσο έρνπλ 

εξκελεπζεί κε απνθάζεηο ηνπ Ειεγθηηθνχ 

πλεδξίνπ θαη έρνπλ εθαξκνγή γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, πξφζιεςε σξνκηζζίσλ 

εθπαηδεπηηθψλ, γηα δηδαζθαιία πεξηζζνηέξσλ 

ησλ  έλδεθα (11) σξψλ εβδνκαδηαίαο δελ είλαη επηηξεπηή. Γηα κεγαιχηεξν 

εβδνκαδηαίν σξάξην πξνζιακβάλνληαη πξνζσξηλνί 

αλαπιεξσηέο κεησκέλεο ή πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

  

         Είλαη επνκέλσο αλαγθαία ε αθξηβήο ηήξεζε ησλ παξαπάλσ θαλφλσλ ζηηο 

πξνζιήςεηο σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οπνηαδήπνηε παξάβαζε ζπλεπάγεηαη πξνζσπηθή πεηζαξρηθή επζχλε γηα ηνλ αξκφδην 

θνξέα πνπ εγθξίλεη ηελ παξάλνκε πξφζιεςε, 

θαζψο θαη γηα ηνλ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ επηηξέπεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απμεκέλνπ εβδνκαδηαίνπ σξαξίνπ 

δηδαζθαιίαο απφ σξνκίζζην εθπαηδεπηηθφ. 

  

        Πέξαλ ηεο αλαδήηεζεο πεηζαξρηθψλ επζπλψλ ζηνλ αξκφδην γηα ηελ εθθαζάξηζε 

ησλ απνδνρψλ ζα θαηαινγίδνληαη εθεμήο ηα  

ρξεκαηηθά πνζά, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ακνηβέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηδαζθαιίαο 

πέξαλ ησλ έλδεθα σξψλ εβδνκαδηαίσο. 

Σα κέηξα απηά είλαη επαθφινπζα ηεο παξάβαζεο ηνπ λφκνπ θαη νπδείο κπνξεί λα 

απαιιαγεί απφ απηά γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν. 

  

        Γηα ηνπο σξνκίζζηνπο φκσο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη δηαηεινχζαλ ζε 

ζπγγλσζηή λνκηθή πιάλε θαη εξγάζηεθαλ γηα ηνλ  

πνξηζκφ ησλ κέζσλ δηαβίσζήο ηνπο, δελ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ παξφκνηεο επζχλεο 

θαη πνιχ πεξηζζφηεξν δελ είλαη δπλαηφλ   

αηθληδηαζηηθά  θαη ρσξίο πξνεγνχκελε ελεκέξσζε, λα απνζηεξεζνχλ ηνπ 

δηθαηψκαηνο ζπλππνινγηζκνχ ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο  



πξνζθνξάο ζηελ πξνυπεξεζία γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηνπο πίλαθεο πξνζσξηλψλ 

αλαπιεξσηψλ. 

  

        Ελφςεη ησλ παξαπάλσ θαιείζηε λα ρνξεγήζεηε ζηνπο ελδηαθεξνκέλνπο  λέεο 

ζπγθεληξσηηθέο βεβαηψζεηο γηα ηελ  

πξνζθεξζείζα ππεξεζία σξνκίζζηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε αλαθνξά ζην αθξηβέο 

εβδνκαδηαίν σξάξην, ην νπνίν φκσο ζε θάζε πεξίπησζε   

δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην αληίζηνηρν   ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 

νηθείνπ  θαηά πεξίπησζε θιάδνπ.  

Σν σξάξην, φπσο απηφ ζα βεβαησζεί, ζα ππνινγηζζεί εμνινθιήξνπ θαη ρσξίο 

πεξηθνπέο γηα ηελ έληαμε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηνπο  

πίλαθεο πξνζσξηλψλ αλαπιεξσηψλ ηνπ Ν.2942/2001. 

  

                                                                                        Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 

  

  

                                                                                       ΝΙΚ. ΓΚΔΟΤΛΗ 

  

σνοδεσηικά:Ένα θύλλο 

  

Δζωηερική διανομή: 

1) Γξαθείν Τπνπξγνχ 

2) Γξαθείν Τθππνπξγνχ 

3) Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 

4) Γξαθείν Εηδ. Γξακκαηέα 

 θ. Παπατσάλλνπ 

5) Γελ. Δ/λζε Δηνίθεζεο Π.Ε. & Δ.Ε. 

6) Δ/λζεηο Πξνζσπηθνχ Π.Ε. & Δ.Ε. 



  

  

  

ΣΡΟΠΟ  ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΑ  

ΩΡΟΜΙΘΙΟΤ 

  

  

  

  

            ΣΤΠΟ : 

  

  

  

Όπνπ:  χλνιν σξψλ δηδαθηηθήο πεξηφδνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ σξψλ θαηά κήλα πνπ 

απαζρνιήζεθε ν σξνκίζζηνο εθπαηδεπηηθφο. 

  

Τποτρεωηικό εδομαδιαίο ωράριο είλαη ην ππνρξεσηηθφ εδνκαδηαίν σξάξην ηνπ λενδηφξηζηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο  

πνπ γηα ηνλ θιάδν   ΠΕ  είλαη  21  ψξεο, γηα ηνλ θιάδνπ  ΣΕ   24, γηα ηνλ θιάδνπ  ΔΕ   28  θαη γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα  Εθπαίδεπζε  

 είλαη  25  ψξεο. 

  

 


