
 
ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση Υποχρεωτικού Διδακτικού Ωραρίου Εκπαιδευτικών» 

ΣΧΕΤ.: Το με Αριθ. Πρωτ. Φ11.5/12905/04-11-2019 έγγραφό μας με θέμα «Κάλυψη 

Υποχρεωτικού Διδακτικού Ωραρίου των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων» 

 
Σύμφωνα με το ν. 4203/2013, άρ.25, Παράγραφος 1, περ.6, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: 

«6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο 

μπορούν να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους διδακτικού 

ωραρίου: 

αα) σε προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας ή πρόσθετης διδακτικής στήριξης, στο σχολείο 

που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, 

ββ) σε γραμματειακή υποστήριξη στο σχολείο όπου υπηρετούν ή σε όμορο αυτού και 

γγ) σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν. Προϋπόθεση της σχετικής 

ανάθεσης για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου αποτελεί η έγγραφη 

βεβαίωση από τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που 

κοινοποιείται στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε διδακτικό 

ωράριο, για τις αντίστοιχες ειδικότητες, στα σχολεία που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε 

σχολεία της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

Η απασχόληση για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών 

καθορίζεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου ΠΥΣΠΕ/ ΠΥΣΔΕ, λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν τις κείμενες διατάξεις περί τοποθετήσεων εκπαιδευτικών μετά την πλήρη κάλυψη των 

αναγκών σε διδακτικό ωράριο στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο της οικείας 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Η απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης περί συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών εγκρίνεται 

με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Με ευθύνη των οικείων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης η ανωτέρω διαδικασία ανάθεσης και έγκρισης για τη συμπλήρωση του 

υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ολοκληρώνεται υποχρεωτικά εντός του 

Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους. 
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Ειδικότερα, για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ32) βεβαιώνεται επιπλέον 

εγγράφως από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης προς τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ότι έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες σε 

διδακτικό ωράριο για κάθε μία από τις αντίστοιχες ειδικότητες στις σχολικές μονάδες της 

οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η συμπλήρωση του 

διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με 

προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός. Η κατανομή και η ανωτέρω 

συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου του συνόλου των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού 

Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη των 

ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ που συνέρχονται για το θέμα αυτό σε κοινή συνεδρίαση. 

Η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιείται: 

α) με ευθύνη του αρμόδιου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρο αυτής, και 

β) υποχρεωτικά εντός του πρώτου δεκαημέρου του Σεπτεμβρίου εκάστου διδακτικού έτους, και 

επιπλέον οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από τον αρμόδιο Περιφερειακό Διευθυντή ή 

οποτεδήποτε υποβληθεί σχετική αίτηση και από τους δύο (2) Διευθυντές Εκπαίδευσης 

(Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) της ίδιας περιοχής μετάθεσης. 

Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου, 

με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες. 

β) Από 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του διδακτικού έτους οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες 

ανατίθενται αποκλειστικά για κάλυψη των διδακτικών κενών. Η ανάθεση συμπλήρωσης 

διδακτικού ωραρίου για κάλυψη διδακτικών αναγκών γίνεται με ευθύνη των οικείων 

Διευθυντών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Ειδικά για το σύνολο των κοινών ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

η ανωτέρω ανάθεση γίνεται σε σχολικές μονάδες και των δύο (2) βαθμίδων εκπαίδευσης, με 

προτεραιότητα στη βαθμίδα στην οποία ανήκει ο εκπαιδευτικός, με ευθύνη των οικείων 

Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.» 

 

Συνεπώς, οι προαναφερθείσες δυνατότητες συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού 

ωραρίου των Εκπαιδευτικών απαιτούν απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επισημαίνουμε ότι από 1η Οκτωβρίου και 

έως το τέλος του διδακτικού έτους οι πλεονάζουσες διδακτικές ώρες ανατίθενται 

αποκλειστικά για κάλυψη των διδακτικών κενών. 

Ως προς τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των Διευθυντών Σχολικών 

Μονάδων με τις προαναφερθείσες δυνατότητες, σας διευκρινίζουμε ότι αυτή δεν είναι εφικτή, 

καθώς οι δυνατότητες αυτές προβλέπονται για εκπαιδευτικούς που δεν συμπληρώνουν το 

υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο. Όπως, όμως, σας αναφέραμε στο ανωτέρω σχετικό 

έγγραφό μας (Φ11.5/12905/04-11-2019): Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.3ε του 

άρθρου 27 του ν. 4547/2018: «Σε κάθε περίπτωση, ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας 

πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του διευθυντή στη σχολική 

μονάδα ή το Ε.Κ. όπου έχει επιλεγεί.». 



Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.361.22/27/96038/E3/8-6-2017 (ΑΔΑ: 71ΛΚ4653ΠΣ-ΤΩΒ): 

«Υποψήφιος Διευθυντής ο οποίος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τοποθέτηση σε σχολική 

μονάδα όπου δεν είναι δυνατό να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή, 

αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής στο συγκεκριμένο σχολείο.» 

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι αν ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας δεν 

συμπλήρωνε σε αυτήν το υποχρεωτικό ωράριο του Διευθυντή δεν θα μπορούσε καν να 

συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής. 

Κατά συνέπεια, οι δυνατότητες συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των 

Εκπαιδευτικών που μνημονεύονται στο ν. 4203/2013, άρ.25, Παράγραφος 1, περ.6 και αφορούν 

όσους εκπαιδευτικούς δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, δεν μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου των 

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων. 
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