
                                 Μαρούσι 29-9-2008  
                  Αρ. Πρωτ.    123866 /Η  

                                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤ.                     
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ Β΄ 
Α. Παπανδρέου 37 
151 80 Μαρούσι                       ΑΠΟΦΑΣΗ 
Πληροφορίες: Ε. Μαγγούτα 
Τηλέφωνο     : 3443436, 3430,3428  
FAX   3442339                         ( ΦΕΚ 2091/Β/9-10-08 )  
 
 
 
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόφασης 55302/H/30-04-2008 περί καθορισμού ωρών εργασίας του 
προσωπικού καθαριότητας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης      
 
     Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 6 του Ν. 1157/1991 ( ΦΕΚ 126/Α) σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις της αρ. ΔΙΑΔΠ/Γ2/2γ/οικ.1692/2006 απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ « Καθιέρωση 
ωρών προσέλευσης και αποχώρησης 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/Α) 
3. Την αρ. 55302/Η/30-4-08 απόφαση   «Καθορισμός ωρών έναρξης εργασίας του προσωπικού 
καθαριότητας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   (ΦΕΚ 932/Β/21-
4-08)  
4. Τη φύση του έργου καθαρισμού των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης που επιβάλλει το ωράριο εργασίας του προσωπικού καθαριότητας να είναι  
διαφορετικό από το ωράριο εργασίας των λοιπών υπαλλήλων 

Αποφασίζουμε 
    Τροποποιούμε την αρ. 55302/Η/30-4-08 απόφαση   «Καθορισμός ωρών έναρξης εργασίας του 
προσωπικού καθαριότητας των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης     
(ΦΕΚ 932/Β/21-4-08) και καθορίζουμε τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, 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  έναρξη 10:00 έναρξη  8:30 έναρξη    7:30 έναρξη 13:00  
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πλήρους 
απασχόλησης 

λήξη     17:30                                                                                                                                                                                                        λήξη     16:00 λήξη     15:00 
 

λήξη     20:30 
 

2  και άνω 
πλήρους 
απασχόλησης 

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

* 

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

* 

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

* 

 
έναρξη 13:00 
λήξη    20:30 
 

 
 
* 
εναλλάξ  
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 16:30 
λήξη     20:30 

 

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 
προγράμματο
ς έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 

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

έναρξη: 16:30 
έως τη λήξη του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 
 

2 και άνω 
μερικής 
απασχόλησης 

α) 
έναρξη  9:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους     
β) 
έναρξη 14:00 
έως τη λήξη 

του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 

* 

α) 
έναρξη  9:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους     
β) 
έναρξη 13:00 
έως τη λήξη 

του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 

* 

α) 
έναρξη  
9:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτι 
κού 
ωραρίου 
τους      
β) 
έναρξη: 
13:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικ
ού ωραρίου 
τους * 

α) 
έναρξη  13:00 
έως τη λήξη του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους      
β) 
έναρξη: 16:00 
έως τη λήξη του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους  

* 

2 και άνω 
πλήρους και 
μερικής 
απασχόλησης 

α) πλ. απασχ. 
έναρξη 7:30 
λήξη     15:00 
β) μερ. απασχ. 
έναρξη  14:00 
έως τη λήξη 

α) πλ. απασχ. 
έναρξη  7:30 
λήξη     15:00 
β) μερ. 
απασχ. 
έναρξη  13:00 

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

α) πλ. απασχ 
έναρξη 13:00 
λήξη    20:30 
β) μερ. απασχ 
έναρξη  16:30 
έως τη λήξη του 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
εναλλάξ  
κάθε 
εβδομάδα 
 
 
 
 
 
 
. 
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του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους  
 

έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους  
 
 

έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικ
ού ωραρίου 
τους  
 

υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 

 

 
 
 
 
 
 
 

β)   στα σχολεία  Δευτεροβάθμιας 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 13:00 
λήξη     20:30    

έναρξη  7:30 
λήξη    15:00 

 

έναρξη13: 00 
λήξη    20: 30 

 

έναρξη 14:30 
λήξη    22:00 
 

2 και άνω 
πλήρους 
απασχόλ. 

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

* 

 
έναρξη  13:00 
λήξη     20:30 

 

α) 
έναρξη  7:30 
λήξη    15:00 
β) 
έναρξη10:30 
λήξη    18:00 

* 

 
έναρξη 13:00 
λήξη     20:30 

 

 
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 

έναρξη16:30 
λήξη:   20:30 

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

έναρξη 16:00 
λήξη:    20:30 

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 

έναρξη17:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτι- 
κού ωραρίου 
τους 
 

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

έναρξη17:00 
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 

α) 
έναρξη  13:00 
έως τη λήξη 

α) 
έναρξη10:30 
έως τη λήξη 

α) 
έναρξη  
13:00 

έναρξη 18:00 
έως τη λήξη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 
 εναλλάξ 
κάθε  
εβδομάδα 
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του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 
β) 
έναρξη 13:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 

* 

του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 
β) 
έναρξη 16:30 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους 

* 

του 
υποχρεωτι- 
κού ωραρίου 
τους 
β) 
έναρξη13:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτι 
κού ωραρίου 
τους 

* 

έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτι 
κού ωραρίου 
τους 
β) 
έναρξη 16:30 
έως τη λήξη 

του 
υποχρεωτι- 
κού ωραρίου 

τους     
* 

του 
υποχρεωτι- 
κού 
ωραρίου 
τους   

 

2 και άνω 
πλήρους 
και 
μερικής 
απασχόλη
σης 

α) πλ. απασχ. 
έναρξη  7:30 
λήξη     15:00 
β) μερ. απασχ. 
έναρξη  13:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτικού 
ωραρίου τους  
 

α) πλ. απασχ 
έναρξη13:00 
λήξη    20:30 
β)  
μερ. απασχ. 
έναρξη 18:30 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτι- 
κού ωραρίου 
τους  
 

α)  
πλ. απασχ. 
έναρξη 7:30 
λήξη    15:00 
β)  
μερ. απασχ. 
έναρξη 
13:00 
έως τη λήξη 
του 
υποχρεωτι- 
κού ωραρίου 
τους  
 

α) πλ. απασχ 
έναρξη13:00 
λήξη    20:30 
β)  
μερ. απασχ 
έναρξη 16:30 
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  
 

 
 
 
 
 

 
     Σε όλα τα σχολεία  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  κατά τις περιόδους 
διακοπής των μαθημάτων λόγω των εορτών Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς και Πάσχα καθώς 
και των θερινών διακοπών, ως ώρα έναρξης του ωραρίου για όλο το προσωπικό καθαριότητας 
των σχολείων ορίζεται  η  07: 30 
     
Αρμόδιοι για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρούσας 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 Κυβέρνησης 
 
Εσωτερική διανομή: 
Δ/νση Διοικητικού  
Τμήμα Β΄ 
            Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
         ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ        ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 
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