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ΘΕΜΑ: Καθορισµός ωρών έναρξης εργασίας 
              του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων 
    Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  
     Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 6 του Ν. 1157/1991(ΦΕΚ 126/Α) σε συνδυασµό µε 
    τις διατάξεις της αρ. ∆ΙΑ∆Π/Γ2γ/οικ.1692/2006  απόφασης του ΥΠΕΣ∆∆Α «Καθιέρωση 
    ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δηµοσίων υπηρεσιών και  των  
    Ν.Π.∆.∆. »  (ΦΕΚ 769/Β/27-6-2006 ). 
2. Του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
    κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 631/2005 ( ΦΕΚ 98/Α). 
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
    τακτικού προϋπολογισµού. 
4. Το γεγονός ότι  λόγω των ειδικών συνθηκών λειτουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθµιας  
    και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, είναι ανάγκη να καθορισθεί ειδικό ωράριο εργασίας του  
    προσωπικού καθαριότητας, προκειµένου ο καθαρισµός των αιθουσών διδασκαλίας να γίνεται  
    σε χρόνο που δεν πραγµατοποιούνται µαθήµατα 

Αποφασίζουµε 
    Καθορίζουµε το ωράριο εργασίας του προσωπικού µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας καθαριστών/στριών για τα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ως 
ακολούθως:  

α)   στα σχολεία  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
 

αριθµός 
εργαζόµενων 
στο σχολείο 

πρωινά 
σχολεία µε 
ολοήµερα 
τµήµατα 

πρωινά 
σχολεία 
χωρίς 
ολοήµερα 
τµήµατα 

          συστεγαζόµενα 
σχολεία 

 
πρωινά             απογευµατινά 
               

 
παρατηρήσεις

1  
πλήρους 
απασχόλησης 

έναρξη 10:30 
λήξη     18:00 

έναρξη   9:30 
λήξη     17:00 

έναρξη    7:30 
λήξη     15:00 

 

έναρξη 14:30 
λήξη     22:00 

 

 
* 
εναλλάξ  



2  και άνω 
πλήρους 
απασχόλησης 

α) 
έναρξη  7:30 
λήξη     15:00 
β) 
έναρξη 13:30 
λήξη     21:00 

* 

α) 
έναρξη  7:30 
λήξη     15:00 
β) 
έναρξη 10:30 
λήξη     18:00 

* 

α) 
έναρξη   7:30 
λήξη     15:00 
β) 
έναρξη   8:00 
λήξη     16:00 
* 

 
έναρξη 14:30 
λήξη    22:00 
 

κάθε  
 
εβδοµάδα 
 
 
 
 
 

1 µερικής 
απασχόλησης 
4 ωρών 
ηµερησίως 

έναρξη 13:30 
λήξη     17:30 

έναρξη 12:30 
λήξη     16:30 

έναρξη   
11:00 
λήξη      
15:00 

 

έναρξη 18:00 
λήξη     22:00 

 

1 µερικής 
απασχόλησης 
κάτω των 4 
ωρών 
ηµερησίως 

έναρξη:  
µε τη λήξη 
του 
προγράµµατος 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 

έναρξη:  
µε τη λήξη 
του 
προγράµµατος 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 

έναρξη:  
µε τη λήξη 
του 
προγράµµατ
ος έως τη 
λήξη του 
υποχρεωτικ
ού ωραρίου 
τους 
  

έναρξη: 18:30 
έως τη λήξη του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 
 

2 και άνω 
µερικής 
απασχόλησης 

α) 
έναρξη  10:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους    
β) 
έναρξη 16:30 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 
* 

α) 
έναρξη  10:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους    
β) 
έναρξη 14:30 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 
* 

α) 
έναρξη  
10:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικ
ού ωραρίου 
τους      
β) 
έναρξη: µε 
τη λήξη του 
προγράµµατ
ος 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικ
ού ωραρίου 
τους * 

α) 
έναρξη  14:30 
έως τη λήξη του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους      
β) 
έναρξη: 18:00 
έως τη λήξη του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους * 

2 και άνω 
πλήρους και 
µερικής 
απασχόλησης 

α) πλ. απασχ. 
έναρξη  9:30 
λήξη     17:00 
β) µερ. απασχ. 
έναρξη  16:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους  

α) πλ. απασχ. 
έναρξη  7:30 
λήξη     15:00 
β) µερ. απασχ. 
έναρξη  15:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους  

α) πλ. 
απασχ. 
έναρξη  
7:30 
λήξη     
15:00 
β) µερ. 
απασχ. 
έναρξη  

α) πλ. απασχ 
έναρξη 14:30 
λήξη    22:00 
β) µερ. απασχ 
έναρξη  18:00 
έως τη λήξη του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
εναλλάξ  
κάθε 
εβδοµάδα 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

15:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικ
ού ωραρίου 
τους  
 

 

 
β)   στα σχολεία  ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

 
αριθµός 
εργαζόµε- 
νων στο 
σχολείο 
 

 
σχολεία 
πρωινά 

 
σχολεία 
απογευµατινά 

συστεγαζόµενα 
σχολεία 

πρωινά             απογευµατινά 

 
εσπερινά 
σχολεία 

παρατη- 
ρήσεις 

1  
πλήρους 
απασχόλ. 

έναρξη 10:30 
λήξη     18:00 

έναρξη 14:00 
λήξη     18:00 

έναρξη  7:30 
λήξη    15:00 

 

έναρξη14:30 
λήξη    22:00 

 

έναρξη 14:30 
λήξη    22:00 
 

2 και άνω 
πλήρους 
απασχόλ. 

α) 
έναρξη  7:30 
λήξη     15:00 
β) 
έναρξη 12:00 
λήξη     19:30 

* 

α) 
έναρξη  13:30 
λήξη     21:00 
β) 
έναρξη 14:30 
λήξη     22:00 

* 

α) 
έναρξη  7:30 
λήξη    15:00 
β) 
έναρξη12:00 
λήξη    19:30 

* 

α) 
έναρξη 13:30 
λήξη     21:00 
β) 
έναρξη 14:30 
λήξη     22:00 

* 

έναρξη 14:30 
λήξη     22:00 
 

1 µερικής 
απασχόλ. 
4 ωρών 
ηµερησίως 

έναρξη:  
µε τη λήξη 
του 
προγράµ/τος 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 

έναρξη18:00 
λήξη:   22:00 

έναρξη:  
µε τη λήξη 
του 
προγράµ/το
ς έως τη 
λήξη του 
υποχρεωτι- 
κού 
ωραρίου 
τους 

έναρξη 18:00
λήξη:    22:00 

έναρξη 18:00 
λήξη:    22:00 

1 µερικής 
απασχ. 
κάτω των 
4 ωρών 
ηµερησίως 

έναρξη:  
µε τη λήξη 
του 
προγράµ/τος 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 

έναρξη18:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτι- 
κού ωραρίου 
τους 
 

έναρξη:  
µε τη λήξη 
του 
προγράµ/το
ς έως τη 
λήξη του 
υποχρεωτι- 
κού 
ωραρίου 
τους   

έναρξη18:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτι- 
κού 
ωραρίου 
τους 
 
 

έναρξη 18:30 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτι- 
κού 
ωραρίου 
τους   

2 και άνω 
µερικής 
απασχόλ. 

α) 
έναρξη  10:30 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 
β) 

α) 
έναρξη  14:30 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 
β) 

α) 
έναρξη10:30 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτι- 
κού ωραρίου 
τους 

α) 
έναρξη  
14:30 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικο
ύ ωραρίου 

έναρξη 18:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτι- 
κού 
ωραρίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 εναλλάξ 
κάθε  
εβδοµάδα 



έναρξη 14:30 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 

* 

έναρξη 18:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 

* 

β) 
έναρξη14:30 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτι 
κού ωραρίου 
τους 

* 

τους 
β) 
έναρξη 18:00 
έως τη λήξη 

του 
υποχρεωτικο
ύ ωραρίου 
τους     * 

τους    

2 και άνω 
πλήρους 
και 
µερικής 
απασχόλη
σης 

α) πλ. απασχ. 
έναρξη  9:30 
λήξη     17:00 
β) µερ. απασχ. 
έναρξη  16:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους  
 

α) πλ. απασχ 
έναρξη14:30 
λήξη    22:00 
β)  
µερ. απασχ. 
έναρξη 18:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτι- 
κού ωραρίου 
τους  
 

α)  
πλ. απασχ. 
έναρξη  9:30 
λήξη    17:00 
β)  
µερ. απασχ. 
έναρξη 
16:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτι- 
κού ωραρίου 
τους  
 

α) πλ. απασχ 
έναρξη14:30 
λήξη    22:00 
β)  
µερ. απασχ 
έναρξη 18:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτι- 
κού ωραρίου 
τους  
 

α) πλ. απασχ 
έναρξη14:30 
λήξη    22:00 
β)  
µερ. απασχ 
έναρξη 18:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτι- 
κού ωραρίου 
τους  
 

 
 
 
 
 

 
    Αρµόδιοι για την εφαρµογή των ρυθµίσεων της παρούσας απόφασης είναι οι ∆ιευθυντές 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι µπορούν µε πράξεις τους να 
καθορίζουν τις ώρες προσέλευσης για το προσωπικό µερικής απασχόλησης µε λιγότερες από 
τέσσερις (4) ώρες ηµερήσιας απασχόλησης. 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης 
 
Εσωτερική διανοµή: 
∆/νση ∆ιοικητικού  
Τµήµα Β΄ 
            Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
         ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ        ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


