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                  Ο.Λ.Μ.Ε. 2011 
Κατανομή του εβδομαδιαίου όγκου εργαςίασ των εκπαιδευτικών πλήρουσ 

απαςχόληςησ ςε ώρεσ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευςη ςτισ 27 χώρεσ τησ Ε.Ε.  
Πθγι Ευρυδίκθ: Αρικμοί Κλειδιά τθσ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ευρώπθ 2009 

(http://www.eurydice.org). 

Χώρεσ Ε.Ε./27 Κατώτερη 
Δ.Ε. 
Διδακτικζσ 
ώρεσ 

Ανώτερη Δ.Ε. 
Διδακτικζσ 
ώρεσ 

Κατώτερη Δ.Ε. 
Διαθζςιμοσ 
χρόνοσ 
Στο ςχολείο 

Κατώτερη Δ.Ε. 
Διαθζςιμοσ 
χρόνοσ 
Στο ςχολείο 

Βζλγιο-γαλ. 18/20 17/18   

Βζλγιο-γερμ. 18/20  17/18   

Βζλγιο-φλαμ. 18  17/18   

Βουλγαρία 23 24   

Δ. Σςεχίασ 17 16   

Δανία 20 19   

Γερμανία 17/21 17/20   

Εςκονία 18/24 18/22   

Ιρλανδία 22 22   

Ελλάδα 16/21 Μ.Ο 
18,5 

16/21 Μ.Ο 
18,5 

30 30 

Ιςπανία 17/19 17/19 30 30 

Γαλλία 17 14   

Ιταλία 18 18 20 20 

Κφπροσ 18 18 30 30 

Λετονία 21 21   

Λικουανία 18 18   

Λουξεμβοφργο 18/19 18/19 22 22 

Ουγγαρία 20 20   

Μάλτα 26 20 28 28 

Κάτω Χώρεσ*     

Αυςτρία 17/18 17   

Πολωνία 14 14   

Πορτογαλία 22 20 35 35 

Ρουμανία 17/22 17/22   

λοβενία 17 15   

λοβακία 17 17   

Φινλανδία 13/17 11/17 19/25 17/27 

ουθδία**   31 31 

Η.Β. (Αγγλία, 
Ουαλία, Β. 
Ιρλανδία)*** 

  32 32 

Η.Β. (κωτία) 23 23 23 23 

Μ/Ο Ε.Ε 
25/27 

19,1 18,4 27,5 **** 
Μ/Ο Ε.Ε 
10/27 

27,5**** 
Μ/Ο Ε.Ε 
10/27 
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*Αναφζρεται μόνο ο ςυνολικόσ εργάςιμοσ χρόνοσ 
**Αναφζρονται ο διακζςιμοσ και ο ςυνολικά εργάςιμοσ χρόνοσ 
***Αναφζρεται μόνο ο διακζςιμοσ χρόνοσ 
****Ο μζςοσ όροσ αφορά τισ χώρεσ τθσ Ε.Ε. που υπάρχουν τα αντίςτοιχα ςτοιχεία 

Α. Διδακτικόσ χρόνοσ 

Σα ςτοιχεία αφοροφν ςτθν περίπτωςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, ο 
οποίοσ δεν αςκεί άλλα κακικοντα π.χ. διοικθτικά. Ο αριθμόσ ωρών διδαςκαλίασ 
την εβδομάδα αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερώνουν ςε ομάδεσ 
μακθτών. Αυτόσ ο αρικμόσ υπολογίηεται αυςτθρά και αποκλείει το χρόνο των 
διαλειμμάτων ι το χρόνο που αφιερώνεται ςτουσ μακθτζσ χωρίσ να περιλαμβάνει 
διδαςκαλία.  

τισ περιςςότερεσ χώρεσ, ο αριθμόσ των διδακτικών ωρών κακορίηεται ςτισ 
ςυμβάςεισ απαςχόλθςθσ των εκπαιδευτικών. Σο 2006/07, θ πλειονότθτα των 
εκπαιδευτικών ςτθν Ευρώπθ ζπρεπε να απαςχολθκεί ενεργά με τθ διδαςκαλία 
μακθτών από 18 ζωσ 20 ώρεσ τθν εβδομάδα, εξαιρώντασ προκακοριςμζνα 
διαλείμματα και άλλουσ χρόνουσ επαφισ με μακθτζσ που δεν περιλαμβάνουν τθ 
διδαςκαλία.  

ε γενικζσ γραμμζσ, οι χώρεσ τείνουν να μειώνουν τον εβδομαδιαίο διδακτικό χρόνο 
των εκπαιδευτικών ςτθν κατώτερθ και τθν ανώτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 
Μόνο θ Βουλγαρία και θ Ρουμανία ουςιαςτικά αυξάνουν τον αρικμό των ωρών για 
τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. ε δώδεκα χώρεσ, οι 
εκπαιδευτικοί καλοφνται να διδάςκουν τον ίδιο αρικμό ωρών τόςο ςτθν κατώτερθ 
όςο και ςτθν ανώτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.  

Διακυμάνςεισ ςτα πλαίςια μιασ χώρασ εμφανίηονται για ςυγκεκριμζνουσ 
παράγοντεσ, όπωσ το μάκθμα που διδάςκει ο εκπαιδευτικόσ ι το κακεςτώσ 
απαςχόλθςισ του (βακμίδα εκπαίδευςθσ). Επίςθσ διακυμάνςεισ ςτα πλαίςια μιασ 
χώρασ εμφανίηονται λόγω τθσ ευελιξίασ που ζχει το ςχολικό επίπεδο να κακορίςει 
τον αρικμό των διδακτικών ωρών ι τον διακζςιμο χρόνο ςτο ςχολείο για κάκε 
εκπαιδευτικό. Επίςθσ, εμφανίηεται θ ευελιξία μείωςθσ του αρικμοφ ωρών με βάςθ 
τα χρόνια υπθρεςίασ. 

 Από τα ςτοιχεία βλζπουμε ότι ο μζςοσ όροσ διδακτικών ωρών για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ των 25 χωρών από τισ 27 τθσ Ε.Ε. για τθν κατώτερη Δ.Ε. είναι 
19,1 και για αυτοφσ τθσ ανώτερησ Δ.Ε. είναι 18,4.  

Στην Ελλάδα όπου δεν υπάρχει αντίςτοιχοσ διαχωριςμόσ, ο μζςοσ όροσ 
διδαςκαλίασ είναι 18,5, αντίςτοιχοσ του μζςου όρου Ε.Ε. (19,1 και 18,4). 

φμφωνα με ςτοιχεία τθσ Eurostat (Ιοφλιοσ 2008) το 5,4% των Ελλινων 
εκπαιδευτικών Β/κμιασ εκπαίδευςθσ είναι κάτω από 30 ετών, το 23,9% από 30-39, 
το 41,3% από 40-49 και το 24,4% πάνω από 50 ετών. Από τα ςτοιχεία αυτά και 
ςφμφωνα με τθν κατανομι των ωρών διδαςκαλίασ ςε ςχζςθ με τα χρόνια 
υπθρεςίασ (0-6 χρόνια  21 ώρεσ, 7-12 χρόνια 19 ώρεσ, 13-20 χρόνια 18 ώρεσ και 20+ 
χρόνια 16 ώρεσ) φαίνεται ότι θ μεγάλθ πλειονότθτα βρίςκεται ςτισ 18 με 19 ώρεσ. 
Το Υπουργείο Παιδείασ δίνοντασ τα ςτοιχεία ςτο Δίκτυο Ευρυδίκη αναφζρει μόνο 
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το διδακτικό ωράριο των 16 ωρών! Το ίδιο ςυμβαίνει και ςτα ςτοιχεία που 
δίνονται ςτον ΟΟΣΑ. 

 

 

 

 

Β. Διαθζςιμοσ χρόνοσ 

Ο αριθμόσ ωρών παρουςίασ ςτο ςχολείο την εβδομάδα αφορά ςτον διακζςιμο 
χρόνο, εκτόσ από τον διδακτικό χρόνο, που αφιερώνεται ςτθν εκτζλεςθ κακθκόντων 
ςτο ςχολείο ι ςε άλλθ τοποκεςία που κακορίηεται από τον διευκυντι του ςχολείου. 

Δζκα χώρεσ κακορίηουν ακριβι χρόνο που οι εκπαιδευτικοί θα πρζπει να είναι 
διαθζςιμοι ςτο ςχολείο κάθε εβδομάδα.  ε γενικζσ γραμμζσ, ο χρόνοσ που οι 
εκπαιδευτικοί καλοφνται να είναι παρόντεσ ςτο ςχολείο κάκε βδομάδα δεν ξεπερνά 
τισ 30 ώρεσ, εκτόσ από τθν Πορτογαλία και το Ηνωμζνο Βαςίλειο (Αγγλία, Ουαλία, 
Βόρειο Ιρλανδία).  
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Όςον αφορά το διακζςιμο χρόνο ςτο ςχολείο από τισ χώρεσ που υπάρχουν ςτοιχεία 
ο μζςοσ όροσ είναι 27.5 ώρεσ και για τθν κατώτερθ και για τθν ανώτερθ β/κμια 
εκπαίδευςθ, ενώ για την Ελλάδα είναι 30 ώρεσ. 

Γ. Συνολικόσ χρόνοσ απαςχόληςησ 

17 χώρεσ κακορίηουν το ςυνολικό χρόνο απαςχόληςησ ςε ώρεσ τθν εβδομάδα που 
αφορά τον αρικμό των διδακτικών ωρών, τον αρικμό των διακζςιμων ωρών ςτο 
ςχολείο και το χρόνο που αφιερώνεται για τθν προετοιμαςία και βακμολόγθςθ και 
μπορεί να αφορά ςε ώρεσ εκτόσ ςχολείου. Ο χρόνοσ αυτόσ κυμαίνεται από 35-40 
ώρεσ. Για τθν Ελλάδα δεν υπάρχουν αντίςτοιχα ςτοιχεία, μια και θ προετοιμαςία 
των εκπαιδευτικών ςτο ςπίτι, θ βακμολόγθςθ κ.α. δεν υπολογίηονται. 

Δ. Ετήςιοσ αριθμόσ ημερών διδαςκαλίασ και χρόνοσ εργαςίασ ςε ώρεσ ςτο 
ςχολείο 

τον επόμενο πίνακα ςφμφωνα με ςτοιχεία του ΟΟΑ φαίνεται ο αρικμόσ θμερών 
διδαςκαλίασ για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Β/κμιασ εκπαίδευςθσ και ο ςυνολικόσ 
χρόνοσ εργαςίασ ςε ώρεσ ςε ετιςια βάςθ.  

Ε. Όςον αφορά τουσ Ζλληνεσ εκπαιδευτικοφσ βλζπουμε ότι ωσ προσ το χρόνο 
εργαςίασ ςυνολικά ςτο ςχολείο είναι 1170 ώρεσ για το γυμνάςιο και το λφκειο, ο 
μζςοσ όροσ του ΟΟΑ είναι 1199 για τθν κατώτερθ και 1166 για τθν ανώτερθ β/κμια 
εκπαίδευςθσ και για τθν ΕΕ/19 είναι 1133 και 1108 αντίςτοιχα.  

χετικά με τον αρικμό θμερών διδαςκαλίασ για τθν Ελλάδα είναι 158 θμζρεσ ςτο 
γυμνάςιο και ςτο λφκειο. Σο γεγονόσ, ότι είναι κάτω από το μζςο όρο ΟΟΣΑ 
186/184 και για ΕΕ/19 181, οφείλεται ςτο εξεταςιοκεντρικό ελλθνικό εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα, που περιςςότερεσ από 4 εβδομάδεσ του διδακτικοφ ζτουσ είναι 
αφιερωμζνεσ ςτισ εξετάςεισ (ςτοιχεία αναφζρονται ςτθν επόμενθ επεξεργαςία που 
αφορά «το ςχολικό χρόνο»). 

 
 

    

  Αριθμόσ ημερών διδαςκαλίασ 
Συνολικόσ χρόνοσ εργαςίασ ςτο 

ςχολείο ςε ώρεσ 

  Γυμνάςιο Λφκειο Γυμνάςιο Λφκειο 

Αυςτραλία 196 196 1228 1228 

Αυςτρία 180 180     

Δανία 200 200 1306 
 Αγγλία 190 190 1265 1265 

Φινλανδία 188 188     

Γαλλία m m     

Γερμανία 193 193     

Ελλάδα 158 158 1170 1170 

Ιρλανδία 167 167 735 735 

Ιταλία 167 167     
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Ιαπωνία 201 198     

Κορζα 220 220     

Νζα Ζθλανδία 194 190 968 950 

Νορβθγία 190 190 1225 1150 

Πορτογαλία 171 171 1261 1261 

κωτία 190 190     

Ιςπανία 176 171 1140 1140 

ΗΠΑ 180 180 1381 1378 

Μ. Όροσ ΟΟΣΑ 186 184 1192 1166 

Μ. Όροσ ΕΕ /19 181 181 1133 1108 

Πθγι: ΟΟΑ Education at a Glance 2010 

  

Επεξεργαςία : Ελζνθ Γλαρζντηου 

Μζλοσ Δ.. ΚΕ.ΜΕ.ΣΕ. 


