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ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή πολύτεκνων εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικές 
εργασίες» 
 

Με αφορµή ερωτήµατα που µας υποβλήθηκαν σχετικά µε το ωράριο των 
πολύτεκνων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και λαµβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες της βαθµίδας ( αντιστοιχία ενός εκπαιδευτικού ανά τµήµα, 
µονοθέσια και ολιγοθέσια δηµοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία κ.λ.π. ) παρέχονται 
εφεξής στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση οι εξής διευκολύνσεις –απαλλαγές: 

1. Στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης οργανικότητας άνω του έξι (6), παρέχεται συνεχές 
ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από την οργάνωση εορταστικών, αθλητικών, 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιπάτων. Η απαλλαγή αυτή όµως δεν σηµαίνει σε 
καµία περίπτωση ότι οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν εµφανίζονται καθόλου στο 
σχολείο. Αντίθετα, η παραµονή τους στο σχολείο για χρόνο ίσο µε το διδακτικό 
τους ωράριο είναι υποχρεωτική, όταν πρόκειται να εκτελέσουν συγκεκριµένο έργο 
που τους ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου. Επιπλέον 
απαλλάσσονται και από τις ακόλουθες εξωδιδακτικές εργασίες: τήρηση βιβλίων του 
σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών, εφηµερίες, καθήκοντα υπευθύνου 
βιβλιοθήκης. ∆εν απαλλάσσονται όµως από τις εξωδιδακτικές εργασίες που έχουν 
άµεση σχέση µε τα διδακτικά τους καθήκοντα     ( υποχρέωση ενηµέρωσης γονέων 
και παράδοση βαθµολογίας ). 

2. Στους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης οργανικότητας έξι (6) και κάτω, παρέχεται συνεχές 
ωράριο διδασκαλίας και απαλλαγή από τις ανωτέρω εξωδιδακτικές εργασίες, όπου 
αυτό είναι δυνατό χωρίς να παρακωλύεται η οµαλή λειτουργία των σχολείων. 



 
Οι παραπάνω διευκολύνσεις παρέχονται στους πολύτεκνους 

εκπαιδευτικούς µέχρι τα παιδιά τους να αποφοιτήσουν από τη δευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση. 
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