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ΘΕΜΑ: «Ερώτηµα σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του 
άρθρου 37, §5 του Ν.3986/2011 σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.» 
Σε απάντηση του υπ' αριθµ.πρωτ.11350/05-12-2014 ερωτήµατός 
σας, όπως υποβλήθηκε στην υπηρεσία µας, σας ενηµερώνουµε ότι οι 
διατάξεις του "Ν.3986/2011, άρθρο 37, §5 δεν µπορούν να 
εφαρµοστούν στην περίπτωση των εκπαιδευτικών, καθώς για τους 
εκπαίδευτικούς Β/θµιας Εκπαίδευσης : 
 
1) το διδακτικό ωράριο προσδιορίζεται από την ιδιότητα του 
εκπαιδευτικού, τον κλάδο και τα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας του 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.1566/85, άρθρο 14, §13, 
του Ν.2413/96 [ΦΕΚ 124 Α] άρθρο 48, §3 & του Ν.4152/2013, 
Υποπ.Θ2, §2). 
2) Το εργασιακό ωράριο, σύµφωνα µε το οποίο όλοι οι εκπαιδευτικοί 
παραµένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιµες ηµέρες, 
πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων 
υπηρεσιών που συνδέονται µε το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως 
συµµετοχή σε εορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
ενηµέρωση των γονέων και κηδεµόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου 
και εκτέλεση διοικητικών εργασιών που τους έχει ανατεθεί από τα 
όργανα διοίκησης του σχολείου, δηλαδή από τον Διευθυντή, όπως 
προκύπτει από το καθηκοντολόγιο (αρ.Φ.353.1/324/105657/Δ 1-ΦΕΚ 
1340 τ.Β'/16-10-2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και τον 
Σύλλογο Διδασκόντων και όχι πέρα από έξι (6) ώρες την ηµέρα ή 
τριάντα (30) ώρες την εβδοµάδα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
της §8 του άρθρου 13 καθώς και της §20 του άρθρου 14 του 
Ν.1566/1985. 
Αποχώρηση εκπαιδευτικών από το σχολείο µπορεί να γίνει µε 
τη ληξη του διδακτικού τους ωραρίου µόνο στην περίπτωση 



που δεν τους έχει ανατεθεί  συγκεκριµένη υπηρεσία από τα 
όργανα διοίκησης του σχολείου (πχ. αναπλήρωση 
εκπαιδευτικού που έκτακτα απουσιάζει, ή προσφορά 
υπηρεσιών που συνέονται µε το γενικότερο εκπαιδευτικό 
έργο). 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΕΛΗ	


