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ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες»
Απαντώντας στην αρ. 60662/Δ2/28-6-2004 αίτησή σας, σχετικά με τις διευκολύνσεις και την 
απαλλαγή των πολύτεκνων εκπαιδευτικών από τις εξωδιδακτικές εργασίες, σας πληροφορούμε ότι 
οι διευθυντές σχολείων πρέπει να φροντίζουν ώστε οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί να έχουν 
συνεχόμενο ωράριο διδασκαλίας και να απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε γιορταστικές, 
αθλητικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και περιπάτους. Διευκρινίζεται όμως ότι η απαλλαγή από την 
υποχρέωση αυτή δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν 
εμφανίζονται καθόλου στο σχολείο. Αντίθετα η παραμονή τους στο σχολείο για χρόνο ίσο με το 
διδακτικό τους ωράριο είναι υποχρεωτική, όταν πρόκειται να εκτελέσουν συγκεκριμένο έργο που 
τους ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Επιπλέον απαλλάσσονται και από τις 
ακόλουθες εξωδιδακτικές εργασίες: τήρηση βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών 
εργασιών , εφημερίες, καθήκοντα υπεύθυνου βιβλιοθήκης. Αντίθετα οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί 
δεν απαλλάσσονται από τις εξωδιδακτικές εργασίες που έχουν άμεση σχέση με τα διδακτικά τους 
καθήκοντα (υποχρέωση ενημέρωσης γονέων και παράδοση βαθμολογίας).

ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές εργασίες»
Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8, του άρθρου 13 του Ν. 1566/1985 από τις 
εξωδιδακτικές εργασίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών.
Ωστόσο με προηγούμενα έγγραφά μας έχουμε γνωστοποιήσει ότι και στους πολύτεκνους 
εκπαιδευτικούς θα παρέχονται και οι εξής διευκολύνσεις-απαλλαγές:   οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί 
έχουν συνεχόμενο ωράριο διδασκαλίας και απαλλάσσονται από την οργάνωση εορταστικών, 
αθλητικών, πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιπάτων. Η απαλλαγή αυτή όμως δεν σημαίνει σε 
καμιά περίπτωση ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζονται καθόλου στο σχολείο. Αντίθετα,
η παραμονή τους στο σχολείο για χρόνο ίσο με το διδακτικό τους ωράριο είναι υποχρεωτική, όταν 
πρόκειται να εκτελέσουν συγκεκριμένο έργο που τους ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του 
σχολείου. Επιπλέον απαλλάσσονται και από τις ακόλουθες εξωδιδακτικές εργασίες:  τήρηση 
βιβλίων του σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών, εφημερίες, καθήκοντα υπεύθυνου 
βιβλιοθήκης. Δεν απαλλάσσονται όμως οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί  από τις εξωδιδακτικές 
εργασίες που έχουν άμεση σχέση με τα διδακτικά τους καθήκοντα (υποχρέωση ενημέρωσης γονέων
και παράδοση βαθμολογίας). 
Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί, στους οποίους αναφέρονται οι παραπάνω ρυθμίσεις ,είναι αυτοί των 
οποίων τα παιδιά φοιτούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μόνο.


