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ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων 
 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού 
 Ελέγχου 
 Τμήμα Ερωτήσεων 
 
ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ.  

- Μαρία Απατζίδη  
       (Δια της Βουλής των Ελλήνων) 

 
 
ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμ. πρωτ. 2348/17-2-2023» 

 

Σε απάντηση του ανωτέρω Μέσου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, κάνουμε γνωστά τα 
ακόλουθα: 

      Το διδακτικό ωράριο ωράριο των νηπιαγωγών καθορίζεται με την αριθμ. 127187/Ε1/1-
8-2016 (Β΄ 2524) Υπουργική Απόφαση, στην οποία καθορίζεται το διδακτικό ωράριο 
εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νηπιαγωγεία, κατά ανάλογο τρόπο με αυτό των 
δασκάλων, βάσει της οργανικότητας των νηπιαγωγείων, ως ακολούθως: 
1. Διευθυντές/ντριες 4/θέσιων και 5/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 20.  
2. Διευθυντές/ντριες 6/θέσιων νηπιαγωγείων, ώρες 12. 
3. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια νηπιαγωγεία, ανεξάρτητα 
από τον βαθµό και τον χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25. 
4. Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία: 
I) ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας,  
II) ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 χρόνια υπηρεσίας, 
ΙΙΙ ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 χρόνια υπηρεσίας και 
ΙV) ώρες 21, αν έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας. 
5. Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη  περίπτωση 
χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο  διδασκαλίας από την 
1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η  Σεπτεμβρίου του επόμενου 
διδακτικού έτους. 

     Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση συντάχθηκε με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και 
με δεδομένο ότι στην Ελληνική επικράτεια είχαν ήδη δημιουργηθεί νηπιαγωγεία με 
οργανικότητα πάνω από 4/θεσια, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης α΄ της 
παραγράφου 5 του άρθρου 39 του ν.4115/2013 (Α΄24), με την οποία αντικαταστάθηκαν τα 
τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.1566/1985 (Α΄167). 
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Για τη σύνταξή της ελήφθησαν υπόψη: 

1. Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν.1566/1985 (Α΄167), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 
39 παρ. 5 περίπτωση β΄ του ν.4115/2013 (Α΄24), σύμφωνα με την οποία: «Για το ημερήσιο 
και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία 
ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο 
των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής του».  

2. Η παρ. 7 του άρθρου 13 του ν.1566/1985 [όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του 
άρθρου 9 του ν.2517/1997 (Α΄160) και ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της υπ’ αριθμ. 
127187/Ε1/01-08-2016 Υ.Α.], για το ωράριο διδασκαλίας των δασκάλων.  

3. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν.1566/1985 [όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του 
ν.4386/2016 (Α΄83) και ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της υπ’ αριθμ. 127187/Ε1/01-08-2016 
Υ.Α.], για την οργανικότητα των Νηπιαγωγείων.  

  Όσον αφορά στο ωράριο των δασκάλων, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 
13 του ν.1566/1985(Α΄167), στις οποίες προβλέπεται μείωση του ωραρίου με βάση τα 
χρόνια υπηρεσίας στους δασκάλους που υπηρετούν σε 4θέσια και άνω σχολεία. Για τους 
υπηρετούντες δασκάλους σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, το εβδομαδιαίο 
υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας είναι 25 ώρες, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο 
υπηρεσίας τους. 

Τέλος, θεσμοθέτηση μειωμένου ωραρίου στα ολιγοθέσια νηπιαγωγεία θα επέφερε 
προβλήματα στη λειτουργία τους, λαμβάνοντας υπόψη το ωρολόγιο πρόγραμμα και τον 
αριθμό των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σ’ αυτά, καθώς για λίγες ώρες δεν θα ήταν 
δυνατή η κάλυψη του πλήρους ωρολογίου προγράμματος. Συνεπώς, κατ’ αναλογία με τους 
δασκάλους δόθηκε στο πλαίσιο της ισότητας η δυνατότητα μείωσης του ωραρίου στους 
νηπιαγωγούς 4θέσιων και άνω νηπιαγωγείων, όχι όμως και στα ολιγοθέσια για λόγους 
εύρυθμης λειτουργίας τους. 

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ 

 
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ζ. Μακρή 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Α/θμιας, Β/θμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής 
4. Τ.Κ.Ε. 
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