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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 9 του άρθρου 3 ν. 1566/1985
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),
β) της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
2. Την με αριθμό 9/17-03-2016 γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
3. Την με αριθμό 29/21-07-2016 γνωμοδότηση του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 83841/Β1/19-5-2017 εισήγηση
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
5. Την με αριθμό Δ140/2017 γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που εξεδόθη με
πρόταση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

κατασταθεί ή να συμπληρωθεί με νέα επωνυμία. Στην
επωνυμία μπορεί να προστεθεί προσωνυμία δηλωτική
της ιστορικής και πολιτιστικής παράδοσης του τόπου ή
αναφερόμενη στο όνομα ευεργετών, προσωπικοτήτων
των γραμμάτων, της επιστήμης και των τεχνών και γενικότερα προσώπων που προσέφεραν αναγνωρισμένες
και αξιόλογες υπηρεσίες στην εκπαίδευση, στον τόπο και
στη χώρα ή προσωνυμία αναφερόμενη στη μυθολογία,
στο φυσικό περιβάλλον και στη γεωγραφία του τόπου.
4. Οι επωνυμίες και προσωνυμίες καθορίζονται με την
ιδρυτική πράξη κάθε σχολείου ή με μεταγενέστερη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων για την ίδρυση
οργάνων. Οι προσωνυμίες δεν πρέπει να συμπίπτουν για
σχολεία του ίδιου δήμου. Για την αλλαγή της επωνυμίας
ή προσωνυμίας του σχολείου απαιτείται προηγούμενη
σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβουλίου που λειτουργεί στο σχολείο.
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Άρθρο 1
Επωνυμία σχολείων
1. Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία φέρουν την
επωνυμία του δήμου στα όρια του οποίου λειτουργούν.
2. Όταν σε έναν δήμο λειτουργούν περισσότερα από
ένα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, η επωνυμία
συμπληρώνεται με αύξοντα αριθμό κατά τη σειρά της
ίδρυσής τους.
3. Στις περιπτώσεις που τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά
σχολεία λειτουργούν σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες
μπορούν να φέρουν την επωνυμία αυτών ή τον αύξοντα
αριθμό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο.
Ο αύξων αριθμός των νηπιαγωγείων και των δημοτικών
σχολείων κατά τη σειρά της ίδρυσής τους, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος, μπορεί να αντι-
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Άρθρο 2
Σχολικό έτος και διδακτικό έτος
1. Σχολικό έτος είναι η περίοδος που αρχίζει την 1η
Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.
2. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και
λήγει την 21η Ιουνίου του επόμενου έτους.
3. Η διδασκαλία των μαθημάτων αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους.
Όταν η 11η Σεπτεμβρίου ή η 15η Ιουνίου είναι αργία,
τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή
λήγουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα.
4. Οι χρονικές περίοδοι από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου
και από 15 μέχρι και 21 Ιουνίου μπορεί να αξιοποιούνται
για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών.
5. Την ημέρα λήξης των μαθημάτων χορηγούνται
στους μαθητές των δημοτικών σχολείων Τίτλοι Προόδου
και αντίγραφα Τίτλου Σπουδών που προβλέπονται στο
άρθρο 20. Την ίδια ημερομηνία αποστέλλονται από τα
νηπιαγωγεία τα Πιστοποιητικά Φοίτησης των μαθητών
για την εγγραφή τους στα Δημοτικά και από τα Δημοτικά
οι Τίτλοι Σπουδών των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης για την
εγγραφή τους στα Γυμνάσια.
6. Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε τρία
(3) τρίμηνα. Το πρώτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Σεπτεμ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Fo
i

tit
i

ka
n

Άρθρο 3
Διακοπές, Αργίες και Εορταστικές εκδηλώσεις
1. Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία δεν λειτουργούν τις ακόλουθες ημέρες και περιόδους:
α) τα Σάββατα και τις Κυριακές,
β) την 28η Οκτωβρίου (εθνική εορτή),
γ) από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 7 Ιανουαρίου (διακοπές Χριστουγέννων),
δ) την Καθαρά Δευτέρα,
ε) την 25η Μαρτίου (εθνική εορτή),
στ) από τη Μ. Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή της
Διακαινησίμου (διακοπές Πάσχα), η) την 1η Μαΐου,
θ) την εορτή του Αγίου Πνεύματος,
ι) από 22 Ιουνίου μέχρι και 31 Αυγούστου (θερινές
διακοπές) και
ια) την ημέρα της εορτής του Πολιούχου της έδρας
του σχολείου και την ημέρα της τοπικής εθνικής εορτής.
2. Εορταστικές εκδηλώσεις στα νηπιαγωγεία και τα
δημοτικά σχολεία πραγματοποιούνται:
α) στις 27 Οκτωβρίου για την επέτειο της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία τιμάται
και η ελληνική σημαία. Σε περίπτωση που η 28η Οκτωβρίου είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται
την προηγούμενη Παρασκευή,
β) στις 24 Μαρτίου για την επέτειο της εθνικής εορτής
της 25ης Μαρτίου. Σε περίπτωση που η 25η Μαρτίου
είναι Κυριακή ή Δευτέρα, οι εκδηλώσεις γίνονται την
προηγούμενη Παρασκευή,
γ) στις 17 Νοεμβρίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου,
τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση.
Όταν η 17η Νοεμβρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι
εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται την προηγούμενη Παρασκευή,
δ) στις 30 Ιανουαρίου, εορτή των Τριών Ιεραρχών. Σε
περίπτωση που η 30η Ιανουαρίου είναι Σάββατο ή Κυριακή, οι εορταστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα την
προηγούμενη Παρασκευή.

3. Επ’ ευκαιρία των εορτών του παρόντος άρθρου δύναται να πραγματοποιείται εκκλησιασμός κατά την κρίση
του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον οι συνθήκες το
επιτρέπουν.
4. Τα δημοτικά σχολεία λαμβάνουν μέρος στις παρελάσεις και στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών
εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου Δήμου.
Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί- συνοδοί των μαθητών για
τις ανωτέρω εκδηλώσεις ορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν
σε δύο (2) ή περισσότερα σχολεία συμμετέχουν στις
εκδηλώσεις του σχολείου στο οποίο διδάσκουν τις περισσότερες ώρες. Τα νηπιαγωγεία δύνανται να παίρνουν
μέρος στο γενικό εορτασμό των εθνικών και τοπικών
εορτών, σύμφωνα με το πρόγραμμα του οικείου Δήμου.
5. Σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για την
κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές της ΣΤ΄ τάξης.
Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o
ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και
o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και
υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με
κλήρωση ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης. Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου
των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης με ευθύνη του διευθυντή
της σχολικής μονάδας ή του νόμιμου αναπληρωτή του
και συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και των υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου, εφόσον στη ΣΤ΄ τάξη λειτουργούν περισσότερα
του ενός (1) τμήματα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα
για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
6. Τα μαθήματα δεν πραγματοποιούνται τις ημέρες των
εορταστικών εκδηλώσεων. Μετά το πέρας των εορταστικών εκδηλώσεων, οι μαθητές αποχωρούν και οι εκπαιδευτικοί δύναται να παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να συμμετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις
του Συλλόγου Διδασκόντων ή και σε συνεδριάσεις του
Σχολικού Συμβουλίου ή σε επιμορφωτικές/ενημερωτικές
συναντήσεις με τους Σχολικούς Συμβούλους ή για να
διεκπεραιώνουν οποιοδήποτε άλλο διοικητικό έργο τους
έχει ανατεθεί. Διδασκαλία μαθημάτων δεν γίνεται επίσης
την ημέρα έναρξης και λήξης του διδακτικού έτους.
7. Η σημαία παραμένει ανηρτημένη στον ιστό του
σχολείου, όπως προβλέπεται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.
8. Έκτακτες εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων ή του οικείου Περιφερειάρχη όταν
πρόκειται για εκδήλωση τοπικού ενδιαφέροντος.
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βρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου, το δεύτερο τρίμηνο
αρχίζει στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου
και το τρίτο τρίμηνο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει
στις 15 Ιουνίου.
7. Στο νηπιαγωγείο, στην αρχή του πρώτου τριμήνου
του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο
των δύο (2) εβδομάδων μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονής στο νηπιαγωγείο για ορισμένα
νήπια που φοιτούν για πρώτη φορά, προκειμένου να
διευκολυνθεί η προσαρμογή τους. Το ευέλικτο ωράριο
καθορίζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, το σύλλογο
διδασκόντων και το σχολικό σύμβουλο, σε συνεργασία
με τους γονείς ή κηδεμόνες του νηπίου. Μετά την πάροδο των δύο (2) εβδομάδων, το σύνολο των νηπίων
ακολουθεί κοινό ωράριο.
8. Το ημερήσιο ωράριο λειτουργίας των νηπιαγωγείων
και των δημοτικών σχολείων καθορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η ώρα
έναρξης ή λήξης των μαθημάτων μπορεί να τροποποιείται
ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, ύστερα από απόφαση
του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.
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Άρθρο 4
Διακοπή μαθημάτων λόγω εκτάκτων αναγκών
1. Τα μαθήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά
σχολεία μπορεί να διακοπούν μέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ή
απρόβλεπτων καταστάσεων και γεγονότων, όπως ακραία
καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, με απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή

