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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
 

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων για το θέμα του ωραρίου, σας 
επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.1566/1996, άρθρο 13 παρ.8 γίνεται σαφής 
διάκριση ανάμεσα σε εργασιακό και διδακτικό ωράριο. Το διδακτικό ωράριο 

κάθε εκπαιδευτικού καθορίζεται από τον Ν.2517/1997, άρθρο 9. Ως εκ τούτου, από 
πουθενά δεν προκύπτει υποχρεωτική παραμονή των εκπαιδευτικών πέραν 

του διδακτικού ωραρίου. Με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι όμως 

διδακτικό) (άρθρο 13 παρ.8 π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, τήρηση βιβλίων του σχολείου, 
εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. 

Κάθε άλλη απασχόληση είναι παράνομη. 
Προφορικές εντολές, non paper θεσμικών παραγόντων και 

«υποτιθέμενες» υπουργικές αποφάσεις σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν 
δέσμευση για 6ωρη υποχρεωτική παραμονή στο χώρο του σχολείου. 

Οι συνάδελφοι καλούνται, εφόσον συμπληρώνουν το διδακτικό τους ωράριο, 

να αρνούνται την προφορική ανάθεση υποχρεωτικής υπερωρίας. Ιδιαίτερα 
αρνητικοί πρέπει να είναι, όταν τους ζητείται να καλύπτουν ώρες εκπαιδευτικών 

ειδικοτήτων που δεν έχουν καν τοποθετηθεί στα σχολεία (π.χ. Αγγλικών, Φυσικής 
Αγωγής) τη στιγμή που χιλιάδες εκπαιδευτικοί παραμένουν αδιόριστοι. Κανείς 
εκπαιδευτικός δεν μπορεί να υποχρεωθεί να κάνει μάθημα διαφορετικό από την 

ειδικότητά του. Επιπλέον, κανείς δεν υποχρεούται στα κενά του να 
«απασχολεί» με οποιοδήποτε τρόπο τμήματα, πέραν του υποχρεωτικού του 

διδακτικού ωραρίου (κανένα ΦΕΚ δεν είναι ισχυρότερο του νόμου). Για τις 
περιπτώσεις ολιγοήμερης απουσίας (μία ως δύο μέρες) εκπαιδευτικού να αποφασίζει 
ο Σύλλογος Διδασκόντων για την αναπλήρωση, με τρόπο τέτοιο που να μην 

ανατίθεται καμία διδακτική ώρα πέραν του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου σε 
κανένα συνάδελφο. Κάθε απασχόληση σε τμήμα θεωρείται διδακτικό ωράριο. 

Τα στελέχη της εκπαίδευσης (Διευθυντές, Σχολικοί Σύμβουλοι) που με 
μεγάλη προθυμία προσπαθούν να υλοποιήσουν παρόμοιες «προφορικές» 
εντολές, θα μας βρουν απέναντί τους. Τους καλούμε να σταματήσουν κάθε 

είδους προσπάθεια παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων. 
Καλούμε τους συναδέλφους να μην υπακούουν σε οποιαδήποτε προφορική 

εντολή -απ’ όπου κι αν προέρχεται- και να επικοινωνούν άμεσα με τα μέλη του Δ.Σ 
του συλλόγου σε ανάλογες περιπτώσεις. 
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