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                                                                   Αρ.πρωτ. :  127187/E1  
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                             -----                                                                  ΑΠΟΦΑΗ  
  

                                                                                                          

  
  
 
 
         
  
 ΘΕΜΑ:  «Κακοριςμόσ διδακτικοφ ωραρίου  εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςε  
                νθπιαγωγεία» .  
 

O ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
            Ζχοντασ υπόψθ  τισ διατάξεισ:   
1 .  Σθσ παραγράφου 7 του άρκρου 12 του Ν.1566/1985 (Αϋ 167),  θ οποία προςτζκθκε με  
    το άρκρο 39 παράγραφοσ 5 περίπτωςθ βϋ του Ν.4115/2013 (Αϋ24).   
2.  Σων άρκρων 3 παρ.3,  5 και 6,  12 παρ.5, 6 και 7 ,  13 παρ.7 και 8, 14 παρ.14 -21  και 17 

του  Ν.1566/1985 (Φ .Ε .Κ .167 ,  τ .Α’/30-9-1985) «Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμια σ 
και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 
ιςχφει.   

3.  Σθσ παρ.7 του άρκρου 13 του Ν.1566/85 ,  όπωσ ζχει αντικαταςτακεί με τθν παρ.3 του 
άρκρου 9 του  Ν.2517/1997 (Φ .Ε .Κ .160, τ.Αϋ/11-8-1997) «Εκλογι ∆ιδακτικοφ 
Προςωπικοφ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊ ν Ιδρυµάτων και άλλεσ διατάξεισ».  

4.  Σου άρκρου 3,  παρ.2 του Ν .2525/1997 (Φ .Ε .Κ.188, τ .Αϋ/23 -9-1997) «Ενιαίο Λφκειο, 
Πρόςβαςθ των αποφοίτων του ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, Αξιολόγθςθ του 
εκπαιδευτικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ» .  

5.  Σου  Π.Δ .200/1998 (Φ .Ε .Κ .161, τ.Αϋ/13-7-1998) «Οργάνωςθ και λειτουργία των  
    Νθπιαγωγείων».  
6.  Σου άρκρου  13,  παρ. 45, εδ. γ’  του Ν .3149/2003 (Φ .Ε .Κ .141, τ.Αϋ/10-6-2003,)  «Εκνικι 

βιβλιοκικθ και άλλεσ διατάξεισ» .  
7.  Σων άρκρων 16 και 21 του Ν.3699/200 8 (Φ.Ε.Κ. 199, τ .Αϋ/2 -10-2008) «Ειδικι Αγωγι 

και Εκπαίδευςθ Ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», όπωσ ζχει 
τροποποιθκεί και ιςχφει.  

8.   Σου άρκρου  16 του Ν .4327/2015 (Φ .Ε .Κ .50,  τ.Αϋ/14-5-2015)«Επείγοντα Μζτρα για τθν  
    Πρωτοβάκμια Δευτεροβάκμια και Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ » .  
9. Σων  άρκρων 33 παρ.5, 35 και 36 του Ν .4386/2016 (Φ .Ε .Κ .83 ,  τ .Αϋ/11-5-2016) 

«Ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ».  
10. Σου άρκρου 90 του «Κϊδικα Νομοκεςίασ για τθν Κυβζρνθςθ και τα κυβερν θτικά  

όργανα»  που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ .Ε .Κ .  98 ,  τ .Αϋ/22-4-
2005).  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 
Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 

Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. 
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11. Σου άρκρου 1 του Π.Δ.70/2015 (Φ .Ε .Κ .114 ,  τ .Αϋ/22-9-2015) περί Αναςφςταςθσ του  
Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, μετονομαςίασ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ, 
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ςε Τπουργείο Παιδείασ,  Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων.  

12. Σου Π.Δ .73/2015 (Φ .Ε .Κ .116 ,  τ .Αϋ/23-9-2015) περί Διοριςμοφ Αντιπροζδρου τθσ  
      Κυβζρνθςθσ,  Τπουργϊν, Αναπλθρωτϊν Τπουργϊν και Τφυπουργϊν.  
13.  Tθν αρ.29/21 -7-2016 Πράξθ του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ,  ςχετικά με τον 

Ενιαίο Σφπο Ολοιμερου Νθπιαγωγείου -Αναμόρφωςθ Ωρολογίου Προγράμματοσ -
Θεςμοκζτθςθ Διδακτικοφ Ωραρίου .  

14. Σο γεγονόσ ότι από τθν παροφςα απόφαςθ δεν προκαλείται επιπλζον δαπάνθ ςε βάροσ  
       του κρατικοφ  προχπολογιςμοφ, ςφμφωνα με τθν αρ.122910/Β1/25.7.2016 ειςιγθςθ 

του άρκρου 24 του ν.4270/2014  (Αϋ 143) ,  όπωσ ιςχφει,  εκδοκείςα από  τθ Γενικι  
Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν ΤΠ .Π .Ε .Θ .  

 
Αποφαςίζουμε  

 
         Σον κακοριςμό του εβδομαδιαίου  υποχρεωτικοφ διδακτικοφ ωραρίου  των 

εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςτα νθπιαγωγεία, κατά ανά λογο τρόπο με αυτό των 
δαςκάλων, βάςει τθσ  οργανικότθτασ  των νθπιαγωγείων,  ωσ ακολοφκωσ :  

    1.  Διευκυντζσ/ντριεσ 4/κζςιων και 5/κζςιων νθπιαγωγείων, ϊρεσ 20 .   
    2.  Διευκυντζσ/ντριεσ 6/κζςιων νθπιαγωγείων, ϊρεσ 12.  

3. Εκπαιδευτικοί  που υπθρετοφν ςε 1/κζςια, 2/κζςια και 3/κζςια νθπιαγωγεία, 
ανεξάρτθτα από το βακµό και το χρόνο υπθρεςίασ τουσ, ϊρεσ 25.  

4.  Εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςε 4/κζςια και άνω νθπιαγωγεία :  
          I )  ϊρεσ  24, αν ζχουν μζχρι 10 χρόνια υπθρεςίασ,  

     I I )  ϊρεσ  23, αν ζχουν από 10 μζχρι 15 χρόνια υπθρεςίασ,  
    Ι Ι Ι )  ϊρεσ  22, αν ζχουν από 15 μζχρι 20 χρόνια υπθρεςίασ και  
    ΙV)  ϊρεσ  21, αν ζχουν πάνω από 20 χρόνια υπθρεςίασ.  
5. τουσ εκπαιδευτ ικοφσ που ςυμπλθρϊνουν τον οριηόμενο ςτθν προθγοφμενθ  

περίπτωςθ χρόνο υπθρεςίασ μζχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίκεται μειωμζνο ωράριο  
διδαςκαλίασ από τθν 1 θ  επτεμβρίου του ίδιου ζτουσ και ςτουσ λοιποφσ από τθν 1 θ   
επτεμβρίου του επόμενου διδακτικοφ ζτουσ.  

 
        Η ιςχφσ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ αρχίηει τθν 1

θ
 επτεμβρίου του 2016.  

 
    Η απόφαςθ αυτι να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ .  
 
 

 
                                                                                        Ο  ΤΠΟΤΡΓΟ  

 
 
 

                  ΝΙΚΟΛΑΟ ΦΙΛΗ                
 

Εςωτερική διανομή: 
1. Γραφείο κ.Τπουργοφ   
2. Γραφείο Γεν. Γραμματζα 
3. Γεν. Δ/νςθ Προςωπικοφ Π.Ε. και Δ.Ε. 
4. Διεφκυνςθ πουδϊν Προγραμ. & Οργάνωςθσ Π.Ε. 
5. Δ/νςθ Διοίκθςθσ Προςωπικοφ Π.Ε.    

             Σμιμα Βϋ 


