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ΘΕΜΑ:« Ωράριο, διακοπές και αργίες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές 

µονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού». 
 
 
 Έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις των άρθρων 8, 23 παρ.9 και  48 του Ν. 2413/96 (ΦΕΚ 124/ τ.Α’) 
2.  Tις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.9 του Ν.3194/03 (ΦΕΚ 267/ τ.Α’) 
3.  Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2517/97 (ΦΕΚ 160/ τ.Α’) 
4.  Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.8 και 9 και του άρθρου 14 παρ. 13 του Ν.1566/85(ΦΕΚ 

167/τ.Α’) 
5.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον 
κρατικό προϋπολογισµό. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 
Άρθρο 1 

Ωράριο εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές µονάδες ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης του εξωτερικού 

 
1. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές µονάδες ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης του εξωτερικού όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 2, παρ.1, περ.ζ’, όπου 
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φορέας είναι οι ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές, η ελληνική κοινότητα, η 
ορθόδοξη εκκλησία και  το αναλυτικό πρόγραµµα που εφαρµόζεται είναι εκείνο της 
ηµεδαπής, ή σε µη ενταγµένα τµήµατα ελληνικής γλώσσας και τµήµατα ενηλίκων όπως 
αυτά ορίζονται από το άρθρο 2, παρ.2, περ.β’ καθορίζεται σύµφωνα µε το ωράριο της 
ηµεδαπής, για κάθε βαθµίδα χωριστά και δεν είναι δυνατό να είναι µικρότερο του 
κατώτερου ωραρίου της συγκεκριµένης βαθµίδας, 21 ώρες την εβδοµάδα για τους 
εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και 16 ώρες την εβδοµάδα για τους 
εκπαιδευτικούς τη δευτεροβάθµια. Για τους νηπιαγωγούς το ωράριο είναι 4 ώρες 
ηµερησίως. 
2. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές µονάδες ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης στο εξωτερικό, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 
περ. α’, β’, γ’ και δ’ του Ν.2413/96 (Φ.Ε.Κ 124/τ Α’/17-06-96 καθορίζεται σύµφωνα µε το 
ωράριο της χώρας υποδοχής. 
3. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
του εξωτερικού, καθορίζεται σύµφωνα µε τις ανάγκες του Τµήµατος Ελληνικών Σπουδών 
και δεν υπερβαίνει τις ώρες διδασκαλίας που εβδοµαδιαίως προβλέπονται για τους 
εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης βαθµίδας στην ηµεδαπή. Στις ώρες αυτές, εκτός των 
διδακτικών καθηκόντων, εντάσσονται και δραστηριότητες που αφορούν τη λειτουργία του 
τµήµατος τόσο σε ερευνητικό επίπεδο(Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα), όσο και σε 
διοικητικό. 
4. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία των οποίων η λειτουργία 
διέπεται από διακρατικές συµφωνίες, καθορίζεται σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της 
συµφωνίας.  
5. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία των οποίων η λειτουργία τους 
είναι δεσµευτική από τη νοµοθεσία της ξένης χώρας, καθορίζεται σύµφωνα µε το ωράριο 
της χώρας υποδοχής 
6. Το ωράριο των εκπαιδευτικών, στους οποίους έχει ανατεθεί εργασία διοικητικού 
περιεχοµένου στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, καθορίζεται σύµφωνα µε το ωράριο 
των αποσπασµένων διοικητικών υπαλλήλων στο εξωτερικό. 
7. Το ωράριο των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί και τοποθετηθεί στις οικείες 
ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
Ν.3194/03, για να προσφέρουν διοικητικό έργο, καθορίζεται σύµφωνα µε το ωράριο των 
υπαλλήλων των οικείων ελληνικών διπλωµατικών ή προξενικών αρχών. 

 
Άρθρο 2 

Τρόπος συµπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας των 
εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές µονάδες ελληνόγλωσσης 

εκπαίδευσης του εξωτερικού 
 

1.∆ιδασκαλία µε ωράριο διδασκαλίας µικρότερο του κατώτερου προβλεπόµενου από τις 
κείµενες διατάξεις της ηµεδαπής  για κάθε βαθµίδα δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η 
συµπλήρωσή του δεν είναι αντικειµενικά δυνατή. 
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2.Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές µονάδες του εξωτερικού για τη 
συµπλήρωση του ωραρίου τους, µε απόφαση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης ή του 
Υπηρεσιακού Συµβουλίου, όπου αυτό υπάρχει και αφού έχουν συνεκτιµηθεί οι 
χιλιοµετρικές αποστάσεις και οι δυνατότητες συγκοινωνίας, µπορεί να τοποθετηθούν σε 
περισσότερες από µία εκπαιδευτικές µονάδες για τη διδασκαλία µαθηµάτων που 
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις, σύµφωνα µε την ειδικότητά τους ή για τη 
διδασκαλία µαθηµάτων συγγενούς ειδικότητας, ή να τοποθετηθούν στο Γραφείο 
Συντονιστή Εκπαίδευσης ή να τους ανατεθεί εργασία διοικητικού, πολιτιστικού και 
µορφωτικού περιεχοµένου στο οικείο Γραφείο Εκπαίδευσης ή στην Ελληνική ∆ιπλωµατική 
Αρχή ή Προξενείο εφόσον έχει δοθεί η συγκατάθεση των αρµόδιων Αρχών, στην Ελληνική 
Κοινότητα, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ελληνικά ιδρύµατα, συλλόγους γονέων, σωµατεία 
και άλλα νοµικά και φυσικά πρόσωπα που σκοπό έχουν τη διατήρηση και διάδοση της 
ελληνικής γλώσσας, παράδοσης και πολιτισµού.  
3. Οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους έχει ανατεθεί εργασία διοικητικού περιεχοµένου στο 
Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, µπορεί να τοποθετηθούν ή να καλύψουν έκτακτες 
ανάγκες και σε εκπαιδευτικές µονάδες, για τη διδασκαλία µαθηµάτων που προβλέπονται 
από τις κείµενες διατάξεις, σύµφωνα µε την ειδικότητά τους ή για τη διδασκαλία 
µαθηµάτων συγγενούς ειδικότητας, µετά από απόφαση του οικείου Συντονιστή 
Εκπαίδευσης ή του Υπηρεσιακού Συµβουλίου, όπου αυτό υπάρχει και αφού έχουν 
συνεκτιµηθεί οι χιλιοµετρικές αποστάσεις και οι δυνατότητες συγκοινωνίας. Οι συνολικές 
ηµέρες εργασίας θα είναι 5 (πέντε) και οι ώρες διδασκαλίας δε θα ξεπερνούν τις ώρες 
διδασκαλίας των υπολοίπων εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης του οικείου Συντονιστή 
Εκπαίδευσης. Οι ηµέρες απασχόλησης στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης δε θα 
συµπίπτουν µε τις ηµέρες απασχόλησης σε εκπαιδευτικές µονάδες ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης.   
 4.Το ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών δύναται κατά περίπτωση να προσαυξάνεται 
µέχρι και 3 ώρες, µε απόφαση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης, εφόσον σε κάποιο από 
τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού οι εναποµένουσες, µετά την κατανοµή του 
προγράµµατος, ώρες διδασκαλίας δε δικαιολογούν την απόσπαση εκπαιδευτικού για την 
κάλυψη αυτών των ωρών.   
5.Οι διατάξεις του άρθρου 13, παρ.8 και 9 του Ν.1566/85 (Φ.Ε.Κ 167/τ.Α’/30-09-85) 
ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις εκπαιδευτικές µονάδες 
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού. 

 
Άρθρο 3 

Αργίες και διακοπές των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές 
µονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού 

 
1. Οι διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν 
στις εκπαιδευτικές µονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης όπως αυτές ορίζονται από το 
άρθρο 2, παρ.1, περ.ζ’, όπου φορέας είναι οι ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές, η 
ελληνική κοινότητα, η ορθόδοξη εκκλησία  καθορίζονται σύµφωνα µε τα ισχύοντα της 
ηµεδαπής. Για οποιαδήποτε αλλαγή στα ισχύοντα, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 8, παρ.3 του Ν.2413/96. 
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2. Οι διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 
εκπαιδευτικές µονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, όπως αυτές ορίζονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 περ. α’, β’, γ’, δ’ και ε’ του Ν.2413/96 (Φ.Ε.Κ 124/τ 
Α’/17-06-96) καθορίζονται σύµφωνα µε τα ισχύοντα της χώρας υποδοχής. Οι εβδοµάδες 
εργασίας τους δε θα πρέπει να είναι λιγότερες από 36 εβδοµάδες για κάθε διδακτικό έτος. 
3. Οι διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 
εκπαιδευτικές µονάδες των οποίων η λειτουργία διέπεται από διακρατικές συµφωνίες ή 
είναι δεσµευτική από τη νοµοθεσία της ξένης χώρας, καθορίζονται από τις συγκεκριµένες 
εκπαιδευτικές µονάδες και σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις της συµφωνίας ή της 
νοµοθεσίας της ξένης χώρας.  
4. Οι διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις για τους εκπαιδευτικούς στους οποίους έχει 
ανατεθεί εργασία διοικητικού περιεχοµένου στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, 
καθορίζονται σύµφωνα µε τις αργίες και διακοπές των αποσπασµένων διοικητικών 
υπαλλήλων στο εξωτερικό. 
5. Οι διακοπές, αργίες, εορταστικές εκδηλώσεις των εκπαιδευτικών που έχουν αποσπαστεί 
και τοποθετηθεί στις οικείες ελληνικές διπλωµατικές ή προξενικές αρχές σύµφωνα µε τις 
σχετικές διατάξεις του Ν.3194/03, για να προσφέρουν διοικητικό έργο, καθορίζονται 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες για τους υπαλλήλους των οικείων ελληνικών διπλωµατικών ή 
προξενικών αρχών. 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 
 
   Η  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

    ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 
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1.  Γραφείο κ. Υπουργού 
2.  Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα 
3.  Γραφείο κ Ειδ. Γραµµατέως Π.Ο.∆.Ε 
4.  ∆Ι.Π.Ο.∆.Ε. - Τµήµα Α’  
5.  ∆.Ο.Υ. 


