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Προς: Περιφερειακές ∆/νσεις
Α/θµιας & Β/θµιας Εκπ/σης
∆/νσεις Α/θµιας & Β/θµιας
Εκπαίδευσης
Κοιν.: Ο.Π.Σ.Υ.∆.
Ε.Α.Ι.Τ.Υ.
∆/νση Πρ/κού Π.Ε.
(Τµήµα Α΄ ∆ιορισµών)

«Παράλληλη απασχόληση εκπ/κού ως Ωροµίσθιου στο Κανονικό
Πρόγραµµα και ως Ωροµίσθιου στα Προγράµµατα Πρόσθετης
∆ιδακτικής Στήριξης»

Σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 202/2006 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
καθώς και την υπ’αριθµ. πρωτ. Φ.361.1/214/64492/∆1/18-6-2007 εγκύκλιο του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε θέµα «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και
ωροµισθίων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2007-2008» για το ωράριο απασχόλησης
των ωροµισθίων εκπαιδευτικών ισχύει ότι:
Το ωράριο απασχόλησης των ωροµίσθιων εκπαιδευτικών, που παρέχουν
διδακτικό έργο µε µία ή περισσότερες συµβάσεις στην ίδια βαθµίδα εκπαίδευσης,
δεν µπορεί να υπερβαίνει το µισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου
εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου και βαθµίδας εκπαίδευσης, (11 ώρες για τους
κλάδους ΠΕ ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και ΤΕ01 ή 14 ώρες για τον κλάδο ∆Ε01
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και 12 ώρες για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση
αντίστοιχα).
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Ως εκ τούτου, η παράλληλη απασχόληση ωροµίσθιου εκπ/κού κλάδων ΠΕ σε
σχολική µονάδα Β/θµιας Εκπ/σης στο Κανονικό Πρόγραµµα, στην Ενισχυτική
∆ιδασκαλία στα Πρόγράµµατα Πρόσθετης ∆ιδακτικής Στήριξης και σε Σχολεία
∆εύτερης Ευκαιρίας, εµπίπτει στον περιορισµό των έντεκα (11) ωρών
διδασκαλίας εβδοµαδιαίως, κατά τα ως άνω προεκτεθέντα, δεδοµένου ότι
προσφέρεται στην ίδια βαθµίδα εκπαίδευσης. Αντιστοίχως, η παράλληλη
απασχόληση ωροµισθίων εκπαιδευτικών σε σχολική µονάδα Α/θµιας Εκπ/σης στο
Κανονικό και Ολοήµερο Πρόγραµµα εµπίπτει στον περιορισµό των δώδεκα (12)
ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας.
Αντιθέτως, οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται µε συµβάσεις σε
διαφορετικές βαθµίδες εκπαίδευσης µπορούν να απασχολούνται µέχρι του
συνόλου του υποχρεωτικού εβδοµαδιαίου ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού
του οικείου κλάδου και βαθµίδας εκπαίδευσης (κλάδοι ΠΕ είκοσι µία (21) ώρες,
κλάδος ΤΕ01 είκοσι δύο (22) ώρες, κλάδος ∆Ε01 είκοσι οκτώ (28) ώρες για την
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και είκοσι τέσσερις (24) ώρες για τους κλάδους της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης), όπως αναφέρεται στην παράγραφο «Προυπηρεσία
Ωροµισθίων» της σελίδας 15 της προαναφερόµενης εγκυκλίου.
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Εσωτερική ∆ιανοµή
∆/νση Προσ/κου ∆.Ε.
Τµήµα Α (2)
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