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ΘEMA: < ΔιευκρινΙσειξ για τo .oρ6ριo εκπαιδευτικ6ν πoD i1oιν τηγ επιμ6)'εια
ατ6μΦν με ειδικ.ξ ανiγκεξ Σ

,Yστερα απ6 ερωττ]ματα πoυ τ6θηκαν σην υπηρεσια μαζ σχετικd μιj τη1,
εφαρμoγη και στoυζ εκταιδειτικoιg τoν διατdξειoν τoυ dρθρoυ 16 παρ, 4 τoυ
N.2527l1997 τoυ πρoβλ6πoυν μεiωoη ωραριoιJ εργασiαξ κατ, μια (1) .iρα την ημερα
σε υπαλλf7.oυζ τoυ δημooioυ πoυ.χoυν παιδιιi με πνευματΦ, ψυ1ικi1 i1 oωματικη
α\'απηρiα iνω τaν 67Υo f1oιiζυ1o με αr'ατηρiα 100oΖ τoν oπoio συντηρoljν. oπω.ζ
ουμτ7ηρ1οθηκαν με τιq διατdξειg τo! d'ρθρoυ 8 ταρ 3 τoυ N.2880/20ο1 πoυ
επεκτεινoυν την μεiωση ωραρioυ σε δημoσioυξ υπαληλoυξ πoD.χoυν με δ1καστικη
απ6φαoη την επιμ6λεια ατ6μoυ με ειδικdζ Φ,αγκεc, καθιilq και για ανιiδoy-oυg 1,oνειq,
ατ6μoυ με ειδικiζ ανdγκε'ζ. για 6oo 1p6νo διαρκεi η αναδoχri, oαg 1ιωρiζoιμε τu

To Φραριo των εκπαιδευτικ6ν ρυθμiζεται απ6 ειδικ69 διατιi'ξει-q και ωg εκ
τoιiτoυ δεν uπoρoliν να εφoρμoστo6ν oι ωζ dνω γενικθζ διαταξειζ πoυ αφoρoιiν oτον
καθoριoμ6 ωραρioυ δημoσιoν υπdJ'ηλΦν

Στα π)'αioια 6μωq τηζ διευκ6)'υνσηξ των εκπαιδευτικcbν ηq κατη.),oρiαζ αυηζ
παρακαλο{με vα δcboετε o7ρτικ6q oδηγiεg oτoυ'q Διευθυντθg των oy"oλικcilν μoνdδωι,
τηc περιφθρειdq oαq cboτε r,α τoυq εξαoφαλιοθεi oυνεx6q ωρdριo διδαoκα}'iαq και να
τoυq παραo1εθεi κιiθε dλλη δωυκ6λυνoη, 6πωΞ αna)JrL"i1ατ6 ην υπo1ρ6ωoη τoιg
για προσφoρd εξωδιδακτικriζ εργαoiαq, εφ6ooν τo μ6τρo αυτ6 δεν παρακωλfει την
oμαη λειτoυργια τoυ σχo).εioυ

o1 ενδιαφερ6μεvoι εκπαιδευτ1κoi για να τiχoDν των ωξ dνιo διευκoλli!σεων
Θa πρLτLετ να πρoσκoμισo!ν )ηr'ωματευση τηζ υγεlo1'oμ]l{η! επ]τρoπηζ τoυ
N 16,18/1996 απ6 ην oπoiα να πρoκυπτει oιl εμπιπτoνν στlξ λC]τηγoριεζ τo.ι)

τρoβ}-.πoντα1 ατ6 τι'ζ ανωτθρω διατιiξειζ
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