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                  ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
 
ΠΡΟΣ: Τις ∆ιευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και 
∆ευτεροβάθμιας  
Εκπαίδευσης 

Έδρες τους 
        

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & 
Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ  Α΄ 
 
Ανδρέα Παπανδρέου 37 
15 180 Μαρούσι 
Αθήνα  
  
Α/ΘΜΙΑ 
 
Δ. Αλεξίου               210.3442281 
Γ. Ζαχαρή               210.3442281 
Α. Αραγιώργη        210.3443316 
Α. Μπλάνας            210.3443327 
Μ. Κρόμπα             210.3443304 
Χ. Καλτσά               210.3442566 

                                   
 Β/ΘΜΙΑ 
 
Ουζούνογλου Χ. 210.3442387 
Κεμπάπη Ουρ.       210.3442995 
Σιούτης Στ.             210.3443164 
Ευαγγελίδου Ελ. 210.3443417 
Σταθάκη Αρ. 210.3443345 
Πιπερίδου Ελ.        210.3442274  

KOIN:  1. Περιφερειακούς      
   ∆ιευθυντές Εκπαίδευσης  

Έδρες τους 
 

2. Γραφεία Φυσικής  
   Αγωγής  

Έδρες τους 
 

 
ΘΕΜΑ :  Τοποθέτηση εκπαιδευτικών με υπερωριακή εργασία-συμπλήρωση ωραρίου για κάλυψη 

λειτουργικών κενών στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης  

      
Από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.16 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/30.9.1985 

τ.Α΄) ορίζεται ότι: «στις περιπτώσεις που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για 
κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι 
απομένουσες δε δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού, ή αν δικαιολογούν, μέχρι να 
προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής 
υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των 
ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για την κάλυψη των ωρών του 
προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι πέντε (5) 



ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου 
των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του 
περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου 
των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίδιο σχολείο, ή με απόφαση του περιφερειακού 
υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο 
περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία…».  
 

Από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου παρ.18 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: 
«Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, προαιρετικής ή υποχρεωτικής, καθώς και 
ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία επιτρέπεται μόνον αν οι καθηγητές της 
ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους…Με 
Υπουργική Απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού 
υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι δυνατό να αυξηθούν μέχρι δέκα (10) οι ώρες 
προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, αν δεν καλύπτεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο 
πρόγραμμα διδασκαλίας».  

 
Από τις διατάξεις του ίδιου άρθρου παρ.21 του ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «Οι 

διατάξεις των άρθρων 12 και 13 και των παραγράφων 13 έως 20 αυτού του άρθρου 
εφαρμόζονται ανάλογα και για τους προσωρινούς αναπληρωτές και τους 
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου».   

 
Από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.17 του Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.6.2002 

τ.Α΄) ορίζεται ότι:  
17. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ.16 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985 προστίθεται το 
ακόλουθο εδάφιο: «Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη 
των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα 
από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου». 
 

Συναφείς και οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ.5 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 
146/13.7.2006 τ.Α΄) για την εφαρμογή των οποίων σας απεστάλη το 
αριθ.Φ.361.1/757/122514/∆1/30.10.2007 έγγραφό μας. 

 
 Οι προαναφερθείσες διατάξεις στόχο έχουν τη διαρκή παρουσία εκπαιδευτικών 
στα σχολεία για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας αυτών.  
 
 Κατόπιν ερωτημάτων-αιτημάτων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, τα οποία 
προκύπτουν, κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων τόσο στους 
κοινούς κλάδους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσο και στους 
αποκλειστικά, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, κλάδους, όπως π.χ. στον κλάδο ΠΕ70-
∆ασκάλων καθόσον έχει εξαντληθεί ο πίνακας υποψηφίων αναπληρωτών αλλά και στους 
λοιπούς κλάδους για τους οποίους δεν υπάρχουν υποψήφιοι προς πρόσληψη στην εκάστοτε 
περιοχή, στην οποία υπάρχει λειτουργικό κενό αναπληρωτή ή ωρομισθίου.  
 



 Ειδικότερα στις περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί, μόνιμοι ή αναπληρωτές, του 
κλάδου ΠΕ70-∆ασκάλων έχουν τοποθετηθεί σε Τμήματα ΄Ενταξης ή για την κάλυψη 
αναγκών παράλληλης στήριξης και υπάρχουν λειτουργικά κενά στα κανονικά σχολεία, θα 
πρέπει να δίδεται προτεραιότητα κάλυψης των αναγκών των σχολείων αυτών, για τους 
προαναφερθέντες λόγους, και για την κάλυψη των αναγκών στα Τμήματα ΄Ενταξης κ.λ.π. 
να προσλαμβάνονται εκπαιδευτικοί από τους πίνακες υποψηφίων των ειδικοτήτων ειδικής 
αγωγής ή σε περίπτωση έλλειψης να εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αυτές οι ίδιες ως 
άνω διατάξεις.    
 
 Επισημαίνεται η αναγκαιότητα διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των ∆ιευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την άμεση αντιμετώπιση των 
προκυπτόντων λειτουργικών κενών και τη συνετή διαχείριση του υπηρετούντος 
προσωπικού σε κάθε εκπαιδευτική περιφέρεια.   
 
 Το Υπουργείο είναι σε επαγρύπνηση για την εξασφάλιση των προϋποθέσεων 
κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών και επίλυση των προβλημάτων στο πλαίσιο των 
εφικτών λύσεων που εξασφαλίζεται με την ορθή διαχείριση του συνόλου των διοικητικών 
και οικονομικών μέσων λειτουργίας, με τη συνεργασία σας.     
 

 
 Ο   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
  
  
  
                     ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ 
  
  
  
Εσωτερική ∆ιανομή  
1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Λυκουρέντζου  
3. Γραφείο κ. Γ. Γραμματέα  
4. Γεν. ∆/νση ∆/σης Π.Ε. & ∆.Ε  
5. ∆/νση Προσ/κού ∆.Ε. – Τμήμα Α’  
6. ∆/νση Προσ/κού Π.Ε. – Τμήμα Α’  
7. ∆/νση Σπουδών Π.Ε  
8. ∆/νση Φυσικής Αγωγής 
9. ∆/νση Ειδικής Αγωγής  

 

10. Γραφείο Ολυμπιακής Εκπαίδευσης  
 
 
 
 


