
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 932
21 Μαΐου 2008

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 55302/Η
  Καθορισμός ωρών έναρξης εργασίας του προσωπικού 

καθαριότητας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 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 υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/2006 απόφασης του 
ΥΠΕΣΔΔΑ «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώ−
ρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και 
των Ν.Π.Δ.Δ.» (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.δ. 631/2005 (ΦΕΚ 98/τ.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 λει−
τουργίας των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι ανάγκη να καθορισθεί 
ειδικό ωράριο εργασίας του προσωπικού καθαριότητας, 
προκειμένου ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας 
να γίνεται σε χρόνο που δεν πραγματοποιούνται μα−
θήματα, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας του προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό−
νου, ειδικότητας καθαριστών/στριών για τα σχολεία 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
ως ακολούθως:
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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 κάθε 
εβδομάδα

2 και άνω 
πλήρους
απασχόλησης

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

*

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

*

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

*

έναρξη 14:30
λήξη 22:00

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 την λήξη του 
προγράμματος 
έως τη λήξη του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους

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

έναρξη:
με την λήξη του 
προγράμματος έως 
τη λήξη του υπο−
χρεωτικού ωραρίου 
τους

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

*

α)
έναρξη 10:00 έως τη 
λήξη του υποχρεω−
τικού ωραρίου τους
β)
έναρξη με τη λήξη 
του προγράμματος 
έως τη λήξη του 
υποχρεωτικού ωρα−
ρίου τους

*

α)
έναρξη 14:30 έως 
τη λήξη του υπο−
χρεωτικού ωραρί−
ου τους
β)
έναρξη 18:00 έως 
τη λήξη του υπο−
χρεωτικού τους *

*
εναλλάξ κάθε 
εβδομάδα

2 και άνω 
πλήρους και 
μερικής απα−
σχόλησης

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 9:30
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 15:00
έως τη λήξη του 
υποχρεωτικού ωρα−
ρίου τους

α) πλ. απασχ. 
έναρξη 14:30
λήξη 22:00
β) μερ. απασχ.
έναρξη 18:00 έως 
τη λήξη του υπο−
χρεωτικού ωραρί−
ου τους

β) στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

αριθμός 
εργαζόμενων 
στο σχολείο

σχολεία πρω−
ινά

σχολεία απο−
γευματινά

συστεγαζόμενα σχολεία

πρωινά              απογευματινά

εσπερινά 
σχολεία

παρατηρήσεις

1 πλήρους 
απασχόλη−
σης

έναρξη 10:30
λήξη 18:00

έναρξη 14:00 
λήξη 18:00

έναρξη 7:30
λήξη 15:00

έναρξη 14:30
λήξη 22:00

έναρξη 14:30
λήξη 22:00

*
εναλλάξ κάθε 
εβδομάδα

2 και άνω 
πλήρους
απασχόλη−
σης

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

*

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

*

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

*

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

*

έναρξη 14:30
λήξη 22:00

1 μερικής 
απασχόλη−
σης 4 ωρών 
ημερησίως

έναρξη: με τη 
λήξη του προ−
γράμ/τος
έως τη λήξη
του
υποχρεωτικού
ωραρίου τους

έναρξη: 18:00
λήξη: 22:00

έναρξη με τη 
λήξη του προ−
γράμ/τος
έως τη λήξη
του
υποχρωετικού
ωραρίου τους

έναρξη 18:00
λήξη: 22:00

έναρξη 18:00
λήξη: 22:00

1 μερικής 
απασχόλη−
σης  κάτω 
των 4 ωρών 
ημερησίως

έναρξη: με τη 
λήξη του προ−
γράμ/τος
έως τη λήξη
του
υποχρεωτικού
ωραρίου τους

έναρξη: 18:00
έως τη λήξη
του υποχρεω−
τικού ωραρί−
ου τους

έναρξη: με τη 
λήξη του προ−
γράμ/τος
έως τη λήξη
του
υποχρεωτικού
ωραρίου τους

έναρξη: 18:00
έως τη λήξη 
του υποχρεω−
τικού ωραρίου 
τους

έναρξη; 18:30
έως τη λήξη 
του υπο−
χρεω−
τικού
ωραρίου 
τους

2 και άνω 
μερικής απα−
σχόλησης  

α)
έναρξη 10:30 
έως τη λήξη 
του
υποχρεωτικού
ωραρίου τους
β)
έναρξη 14:30 
έως τη λήξη 
του υποχρεω−
τικού ωραρίου 
τους

*

α) 
έναρξη 14:30
έως τη λήξη
του υποχρεω−
τικού ωραρί−
ου τους
β)
έναρξη 18:00 
έως τη λήξη 
του υποχρεω−
τικού ωραρί−
ου τους

*

α) 
έναρξη 10:30
έως τη λήξη
του υποχρεω−
τικού ωραρίου 
τους
β)
έναρξη 14:30 
έως τη λήξη του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους

*

α) 
έναρξη 14:30
έως τη λήξη
του υποχρεω−
τικού ωραρίου 
τους
β)
έναρξη 18:00 
έως τη λήξη 
του υποχρεω−
τικού ωραρίου 
τους

*

έναρξη 18:00 
εως τη λήξη 
του υποχρε−
ωτικού ωρα−
ρίου τους
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2 και άνω 
πλήρους
μερικής και 
απασχόλη−
σης  

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

α) πλ. απασχ.
έναρξη 14:30 
λήξη 22:00
β) μερ. απασχ. 
έναρξη 18:00 
έως τη λήξη 
του υποχρεω−
τικού ωραρί−
ου τους

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 14:30 
λήξη 22:00
β) μερ. απασχ. 
έναρξη 18:00 
έως τη λήξη 
του υποχρεω−
τικού ωραρίου 
τους

α) πλ. απασχ.
έναρξη 14:30 
λήξη 22:00
β) μερ. απα−
σχ. έναρξη 
18:00 έως 
τη λήξη του 
υποχρεω−τι−
κού ωραρίου 
τους

Αρμόδιοι για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της πα−
ρούσας απόφασης είναι οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας 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 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2008

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02009322105080004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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