Υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας
Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας προσδιορίζεται µε βάση:
τον κλάδο
τα έτη υπηρεσίας του εκπαιδευτικού και
τη διοικητική θέση που κατέχει
1. Με βάση τον κλάδο του εκπαιδευτικού

ΠΕ

0-6 έτη
21

7-12 έτη
19

13-20 έτη
18

πάνω από 20 έτη
16

ΤΕ01

0-7 έτη
22

8-13 έτη
19

14-20 έτη
18

πάνω από 20 έτη
16

∆Ε01

0-20 έτη
28

πάνω από 20 έτη
26

2. Με βάση τη διοικητική θέση και τα έτη υπηρεσίας

2.1 ∆ιευθυντές σχολείων
Το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των διευθυντών των Γυµνασίων,
Ενιαίων Λυκείων και ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ προσδιορίζεται µε βάση των αριθµό των
τµηµάτων και τα έτη υπηρεσίας του εκπαιδευτικού .
∆ιευθυντές
ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α (µε
υπηρεσία µικρότερη των 20 ετών)
ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α (µε
υπηρεσία µεγαλύτερη των 20
ετών)

3-5
τµήµατα
8

6-9
τµήµατα
7

10-12
τµήµατα
5

πάνω 12
τµήµατα
3

6

5

3

1

2.2 ∆ιευθυντές Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (ΣΕΚ)

∆ιευθυντές ΣΕΚ

Ώρες ανά εβδοµάδα

µε υπηρεσία µικρότερη των 20 ετών

8

µε υπηρεσία µεγαλύτερη των 20 ετών

6
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2.3 Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι Τοµέων

Υποδιευθυντές και Υπεύθυνοι

Ώρες ανά εβδοµάδα

Τοµέων
µε υπηρεσία µικρότερη των 20 ετών

14

µε υπηρεσία µεγαλύτερη των 20 ετών

12

2.3 Υπεύθυνοι Εργαστηρίων ΕΠΑΛ/ΕΠΑΣ
Το υποχρεωτικό ωράριο των Υπεύθυνων Εργαστηρίων είναι δεκαοκτώ
(18) ώρες. Εάν το υποχρεωτικό ωράριο του εκπαιδευτικού είναι µικρότερο µε
βάση τον κλάδο και τα έτη υπηρεσίας τότε ως υποχρεωτικό ωράριο
διδασκαλίας ισχύει το µικρότερο.
2.4 Υπεύθυνοι Εργαστηρίων Πληροφορικής
Το υποχρεωτικό ωράριο των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων
Πληροφορικής και Εφαρµογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυµνασίων, Γενικών
Λυκείων, ΕΠΑ.Λ και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µειώνεται
κατά 3 ώρες από το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο. Οι τρεις αυτές
ώρες, κατά τις οποίες η παρουσία του στο σχολείο είναι υποχρεωτική, θα
καταγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραµµα του σχολείου, κατανεµηµένες σε
διαφορετικές ηµέρες. O Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. απαλλάσσεται από
κάθε εξωδιδακτική εργασία, εκτός από τις εφηµερίες. Υποστηρίζει
συµβουλευτικά τη λειτουργία του σχολείου σε θέµατα που αφορούν στις
Τεχνολογίες Πληροφοριών, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι αναλαµβάνει και
τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών. (100177 / Γ7/ 6-09-2011)
2.5 Υπεύθυνοι Εργαστηρίων
Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών
Επιστηµών (ΥΣΕΦΕ)
Το υποχρεωτικό ωράριο των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών
Επιστηµών µειώνεται κατά 3 ώρες από το υποχρεωτικό διδακτικό τους
ωράριο. Οι τρεις αυτές ώρες, κατά τις οποίες η παρουσία του στο σχολείο
είναι υποχρεωτική, θα καταγράφονται στο ωρολόγιο πρόγραµµα του
σχολείου. Εάν, µετά την κάλυψη του εργαστηριακού τριώρου του ΥΣΕΦΕ,
προκύψουν ανάγκες σε ώρες διδασκαλίας των Φυσικών µαθηµάτων, αυτές
ανατίθενται υπερωριακά σε καθηγητές του σχολείου, συµπεριλαµβανοµένου
και του Υπευθύνου του εργαστηρίου. Ο υπεύθυνος ΣΕΦΕ απαλλάσσεται
από κάθε εξωδιδακτική εργασία, εκτός από τις εφηµερίες. (10017/Γ7/
06-9-2011)
Επιµέλεια παρουσίασης
Καλοδήµος ∆.
∆ιαχειριστής
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