
 

 
                      Βαθμός Ασφαλείας: 
                      Να διατηρηθεί μέχρι: 
                      Βαθμός Προτεραιότητας: 

 

 

                     Μαρούσι,   26/04/2018 
                Αρ. πρωτ.:   66079/Δ3 

 
 
      ΠΡΟΣ :  
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
Π.Ε & Δ.Ε.  
2. Διευθύνσεις Π.Ε.& Δ.Ε. Εκπαίδευσης  
3. Προϊσταμένους Επιστημονικής & 
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. .& Δ.Ε. 
(μέσω Π.Δ.Ε.)  
4. Σχολικούς Συμβούλους (μέσω Π.Δ.Ε.)  
5. Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης και Σχολικές Μονάδες Π.Ε.& Δ.Ε. 
Γενικής Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης  
(μέσω Π.Ε.& Δ.Ε..) 
 

ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 

  ΑΠΟΦΑΣΗ               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

------- 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   
ΤΜΗΜΑ Α΄ 

------- 
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι 
Πληροφορίες    : κ .Ε. Παναγιωτοπούλου                                            
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr  
Email  : t08dea1@minedu.gov.gr  
Τηλέφωνο :  210 344 2190 
FAX  :  210 344 2938 

 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης» 
 
 

Η   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη:  
1) Την περίπτωση στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 (A΄ 199), «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», 

     2) Την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 245 του ν. 
4512/2018 (Α 5), 

   3) Την υπ’ αριθμ. 52935/Υ1/30-03-2018(ΦΕΚ1227/τΒ΄/02-04-2018) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη, 

   4)  Το  Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/22-9-2015) «Ανασύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]», 

   5)  Την  με αριθ,. Πρωτ 6/01-02-2018 εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
   6)Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3, 13 και 60 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», 
7) Την υπ αριθμ. 26812/Β1/ 15  -02-2018 βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Υπουργείου      
Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων 
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8) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού 

 

 
 

Αποφασίζουμε: 
 
Καθορίζουμε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων, οι οποίοι 
εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ως εξής: 
 
1) Των κλάδων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ), 
25 ώρες αν έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας 
24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας 
23 ώρες αν έχουν μέχρι 15 έτη υπηρεσίας 
22 ώρες αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας 
21 ώρες αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας 
2) Του Κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) τριάντα (30) ώρες  
 
Το ανωτέρω ωράριο, των περιπ. 1 και 2, υλοποιείται παράλληλα με το διδακτικό ωρολόγιο πρόγραμμα 
λειτουργίας της σχολικής μονάδας και οι ώρες αντιστοιχούν με τις διδακτικές ώρες. 
 
Όλο το προσωπικό των ανωτέρω κλάδων παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο στις εργάσιμες ημέρες πέρα από 
τις ώρες του υποχρεωτικού ωραρίου υποστηρικτικού έργου, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 
τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του άρθρου 11, 
του ν.1566/1985 (Α 167) για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης 
του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού 
εκπαιδευτικού υλικού, η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η ενημέρωση των ατομικών 
φακέλων των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η επικοινωνία με 
δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με το εκπαιδευτικό ή ειδικό εκπαιδευτικό ή ειδικό 
βοηθητικό προσωπικό, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων 
προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η 
ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών.  
 
Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α΄112), από τις πρόσθετες 
αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών. 
 
Με βάση το υποχρεωτικό ωράριο του εισαγωγικού βαθμού τις 25 ώρες υποστηρικτικού έργου για τους 
κλάδους ΕΕΠ και τις 30 ώρες υποστηρικτικού έργου  για το ΕΒΠ θα υπολογίζεται αναλογικά και η προϋπηρεσία 
των ωρομισθίων των παραπάνω κλάδων. 
 
Η με αριθμ.πρωτ. 28915/Γ6/12-3-2007 ΥΑ  (B΄ 449) παύει  να  ισχύει. 
. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 
                                                                                                                Η  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

                                                                ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

 
                                                   
                                                                                                                 ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ 
                

ΑΔΑ: 60ΓΝ4653ΠΣ-ΕΓ7



 
 
 
 

                                                                

Εσωτερική Διανομή: 
 
 1.Γραφείο Υπουργού 

2.Γραφείο Υφυπουργού 
3.Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
4.Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε και Δ.Ε 
5. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
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