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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

 

Ειςαγωγι 

Σφμφωνα με το άρκρο 16 του Συντάγματοσ, «θ παιδεία αποτελεί βαςικι αποςτολι του 

Κράτουσ και ζχει ςκοπό τθν θκικι, πνευματικι, επαγγελματικι και φυςικι αγωγι των 

Ελλινων, τθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ και κρθςκευτικισ ςυνείδθςθσ και τθ διάπλαςι τουσ ςε 

ελεφκερουσ και υπεφκυνουσ πολίτεσ». Ομοίωσ, ςτο ίδιο άρκρο κεμελιϊνεται θ δωρεάν 

δθμόςια εκπαίδευςθ, κακϊσ «Όλοι οι Ζλλθνεσ ζχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείασ, ςε όλεσ 

τισ βακμίδεσ τθσ, ςτα κρατικά εκπαιδευτιρια».  

Στο πλαίςιο αυτό και για τθν επίτευξθ του ςκοποφ του, το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα 

διαρκρϊνεται ςε τρεισ βακμίδεσ, τθν πρωτοβάκμια, τθ δευτεροβάκμια και τθν τριτοβάκμια 

εκπαίδευςθ. Θ πρωτοβάκμια και θ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, θ ανάλυςθ των οποίων 

αποτελεί αντικείμενο τθσ παροφςασ μελζτθσ, διζπονται, πρωτίςτωσ, από τισ διατάξεισ του 

Νόμου Πλαιςίου 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985) «Δομι και λειτουργία τθσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει:  

 θ Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ περιλαμβάνει τθν προςχολικι εκπαίδευςθ, δθλ. το 

Νθπιαγωγείο και το Δθμοτικό Σχολείο, 

 θ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ παρζχεται ςε δφο κφκλουσ και διακρίνεται ςτθν 

υποχρεωτικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ και τθ μθ-υποχρεωτικι δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ. Θ υποχρεωτικι δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ παρζχεται ςτο Γυμνάςιο, 

θμεριςιο ι εςπερινό και  είναι τριετοφσ διάρκειασ.  

Θ δευτεροβάκμια μθ-υποχρεωτικι εκπαίδευςθ που ακολουκεί, διακρίνεται: 

 ςτθ γενικι, που παρζχεται ςτα Γενικά Λφκεια (ΓΕ.Λ.), θμεριςια ι εςπερινά, τριετοφσ 

φοίτθςθσ και, 

 ςτθν επαγγελματικι, που παρζχεται κατά κφριο λόγο ςτα Επαγγελματικά Λφκεια 

(ΕΠΑ.Λ), θμεριςια ι εςπερινά, τριετοφσ φοίτθςθσ . 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του Μθτρϊου Μιςκοδοτοφμενων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

(Απογραφι, θμ/νία εξαγωγισ: 18.3.2022), θ αρικμθτικι εικόνα των εκπαιδευτικϊν ςτθν 

Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ κακϊσ και ςτθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ, 

ανά κατθγορία προςωπικοφ είναι θ ακόλουκθ: 
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ΠΡΩΣΟ-
ΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΔΕΤΣΕΡΟ-
ΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΕΙΔΙΚΗ 
ΑΓΩΓΗ & 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Γενικό 
Άκροιςμα 

Τακτικό Προςωπικό 67.300 63.363 2.952 133.615 
Οριςμζνου χρόνου - ςυμβάςεισ 
ζργου - ωρομίςκιοι - 
Χρθματοδοτοφμενα από 
Κρατικό Προχπολογιςμό 1.413 2.408 1 3.822 
Οριςμζνου χρόνου - ςυμβάςεισ 
ζργου - ωρομίςκιοι - 
Συγχρθματοδοτοφμενα μζςω 
ΕΣΠΑ ι μζςω Ανταποδοτικϊν 
τελϊν ι μζςω Αντιτίμου - 
Αυτοχρθματοδοτοφμενα ι 
χωρίσ οποιαδιποτε 
επιβάρυνςθ του Κρατικοφ 
Προχπολογιςμοφ 22.107 9.982 1.631 33.720 
Προςλαμβανόμενοι για τθν 
αντιμετϊπιςθ του COVID-19 - 
Χρθματοδοτοφμενα από 
Κρατικό Προχπολογιςμό 1.139 613 1 1.753 
Προςλαμβανόμενοι για τθν 
αντιμετϊπιςθ του COVID-19 - 
Συγχρθματοδοτοφμενα μζςω 
ΕΣΠΑ ι μζςω Ανταποδοτικϊν 
τελϊν ι μζςω Αντιτίμου - 
Αυτοχρθματοδοτοφμενα ι 
χωρίσ οποιαδιποτε 
επιβάρυνςθ του Κρατικοφ 
Προχπολογιςμοφ 42 72   114 

Γενικό Άκροιςμα 92.001 76.438 4.585 173.024 

 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω ςτοιχεία, παρατθρείται ότι: 

 το εκπαιδευτικό δυναμικό ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

απαρτίηεται από τακτικό - μόνιμο προςωπικό και αναπλθρωτζσ-οριςμζνου χρόνου 

υπαλλιλουσ, 

 το τακτικό εκπαιδευτικό δυναμικό τθσ πρωτοβάκμιασ, τθσ δευτεροβάκμιασ και τθσ 

ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ αποτελεί περίπου το 23,6% του ςυνολικοφ 

τακτικοφ προςωπικοφ του δθμοςίου (εκτόσ Νομικϊν Προςϊπων Ιδιωτικοφ Δικαίου), 

το οποίο τον Φεβρουάριο του 2022 ανιλκε ςε 565.418, 

 οι αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ αντιςτοιχοφν ςτο 22,7% επί του ςυνολικοφ αρικμοφ των 

εκπαιδευτικϊν. 

Για τθ διαςφάλιςθ των απαραίτθτων προχποκζςεων προκειμζνου για τθν ομαλι και 

απαρζγκλιτθ άςκθςθ του ζργου των ςχολικϊν μονάδων τθσ πρωτοβάκμιασ και  
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δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και τθν ανταπόκριςθ ςτο ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο ρόλο 

τουσ, ουςιϊδθ ρόλο επιτελεί θ με ορκολογικό τρόπο, ζγκαιρθ και αποτελεςματικι 

ανίχνευςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν με απϊτερο ςτόχο τθ ςτελζχωςθ των 

εκπαιδευτικϊν μονάδων με το κατάλλθλο εκπαιδευτικό δυναμικό.  

Δεδομζνθσ τθσ μεγάλθσ πολυπλοκότθτασ του εγχειριματοσ, διαχρονικά, ζχει παρατθρθκεί 

ότι ακολουκείται μία μάλλον αποςπαςματικι και εκ των υςτζρων διαδικαςία ςτελζχωςθσ 

των ςχολικϊν μονάδων τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, θ οποία 

κακορίηεται, κυρίωσ, από τισ τρζχουςεσ/προκφπτουςεσ ανάγκεσ και δεν εντάςςεται ςε ζναν 

ευρφτερο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό διαρκρωμζνο πάνω ςε μια ολιςτικι προςζγγιςθ με 

αφετθρία τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και μεςοπρόκεςμο πλάνο κάλυψθσ αναγκϊν ςε 

ορίηοντα πχ τετραετίασ.  

Σχετικι ζκκεςθ του Ο.Ο.Σ.Α. (2018) επιςθμαίνει τθν ανάγκθ για τθν υιοκζτθςθ μιασ 

μακροπρόκεςμθσ ςτρατθγικισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ και τισ 

δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ. Ειδικότερα, αναφζρεται ότι, ωσ αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ 

χρζουσ και του περιοριςμοφ των προςλιψεων από το 2010 και μετά, προκρίκθκε ωσ λφςθ θ 

πρόςκαιρθ αντιμετϊπιςθ των εκπαιδευτικϊν κενϊν με αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ, 

φαινόμενο που ςταδιακά διογκϊκθκε και επικράτθςε ωσ μόνιμθ λφςθ.  

Θ αναγκαιότθτα τθσ άμεςθσ διενζργειασ μίασ τζτοιου είδουσ χαρτογράφθςθσ – 

αξιολόγθςθσ (needs assessment) και εμπρόκεςμθσ πρόβλεψθσ των αναγκϊν 

υπογραμμίηεται και από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο πλαίςιο τθσ Ενιςχυμζνθσ Εποπτείασ, 

όπου υπάγεται θ Χϊρα μασ. 

Επομζνωσ, ςτόχοσ τθσ προτεινόμενθσ μελζτθσ είναι: 

• θ αναλυτικι και εμπεριςτατωμζνθ χαρτογράφθςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ 

αναφορικά με τθν ςτελζχωςθ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

ςε εκπαιδευτικό προςωπικό, υπό το πρίςμα, πρωτίςτωσ, τθσ καταγραφισ του 

ςχετικοφ κανονιςτικοφ πλαιςίου και, εν ςυνεχεία, 

• θ επεξεργαςία και θ ανάλυςθ όλων των ςυναφϊν πρωτογενϊν δεδομζνων με τθ 

χριςθ ενόσ δομθμζνου μοντζλου υπολογιςμϊν και τζλοσ, 

• θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και προτάςεων ωσ προσ τθ δυνατότθτα κάλυψθσ των 

διαρκϊσ εξελιςςόμενων εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςε μεςοπρόκεςμο και 

μακροπρόκεςμο επίπεδο. 

Για τθν επίτευξθ του ςτόχου τθσ μελζτθσ, κα επιχειρθκεί, μεταξφ άλλων: 

• θ επιςκόπθςθ των νομοκετικϊν διατάξεων που ρυκμίηουν τον τρόπο ςτελζχωςθσ 

και λειτουργίασ των μονάδων πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 

ειδικότερα:  

• θ ανάλυςθ των ςχολικϊν μονάδων, ωσ προσ τισ διατάξεισ που διζπουν το ελάχιςτο 

και το μζγιςτο όριο μακθτϊν ανά τάξθ και, ςυμπλθρωματικά, θ  αποτφπωςθ του 

κανονιςτικοφ πλαιςίου που διζπει: 
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 το πλικοσ των δθμοτικϊν ςχολείων ανά ςφνολο ενεργϊν μακθτϊν, 

 το ςφνολο ενεργϊν μακθτϊν και πλικουσ τμθμάτων Γενικισ Παιδείασ ανά 

Καλλικρατικι Κοινότθτα και τάξθ για τα Ενιαίου Τφπου Νθπιαγωγεία, 

Ενιαίου Τφπου Δθμοτικά Σχολεία και Θμεριςια Γυμνάςια, 

 το πλικοσ των ςχολικϊν μονάδων δευτεροβάκμιασ Γενικισ Παιδείασ, 

 τισ ςυςτεγαηόμενεσ ςχολικζσ μονάδεσ, 

• θ διακριτι ανάλυςθ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ωσ προσ 

το ςφνολο του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ (τακτικοφ και προςωπικοφ οριςμζνου 

χρόνου), τισ ανάγκεσ που καλφπτει κακϊσ και τθ γεωγραφικι του διαςπορά ςε 

αςτικζσ, ορεινζσ, δυςπρόςιτεσ, νθςιωτικζσ ι άλλου τφπου ςχολικζσ μονάδεσ, 

• θ διενζργεια εκτιμϊμενων προβλζψεων/προβολϊν για το μακθτικό και το 

εκπαιδευτικό δυναμικό και θ εκτίμθςθ των αντίςτοιχων αναγκϊν. 

Μζςω τθσ αναλυτικισ αποτφπωςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, αναμζνεται να εξαχκοφν 

χριςιμα ςυμπεράςματα ςχετικά με τθν ετοιμότθτα του νομοκετικοφ πλαιςίου για τθ 

διαςφάλιςθ τθσ δυνατότθτασ για τθν ζγκαιρθ και ςτοχευμζνθ κάλυψθ των εκπαιδευτικϊν 

αναγκϊν ςε μεςοπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο επίπεδο με το αναγκαίο και επαρκζσ 

εκπαιδευτικό δυναμικό, παρζχοντασ τθ βάςθ για τθ χάραξθ μιασ ςυνεκτικισ πολιτικισ 

ςτελζχωςθσ ςτθν πρωτοβάκμια και τθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, ςε άμεςθ διαςφνδεςθ 

και με τισ ανάγκεσ ςτελζχωςθσ του υπολοίπου δθμοςίου τομζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
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2. Επιςκόπθςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ μελζτθσ και για τθν κατανόθςθ των βαςικϊν παραμζτρων 

του μοντζλου υπολογιςμοφ ωσ προσ τα δεδομζνα ειςόδου (μακθτικό και εκπαιδευτικό 

δυναμικό)  για τθν εκτίμθςθ αναγκϊν (needs assessment) ςε εκπαιδευτικό προςωπικό, 

ακολουκεί μια ςφνοψθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ θ οποία, κατ’ αναλογία χωρίηεται ςε δφο ενότθτεσ, όπου αναλφονται: 

 το κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθ λειτουργία των χολικϊν Μονάδων 

και 

 το κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει το Εκπαιδευτικό Προςωπικό, 

με αφετθρία και ςτισ δφο περιπτϊςεισ το Νόμο-Πλαίςιο για τθ δομι και λειτουργία τθσ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ν. 1566/1985). 

 

2.1. Κανονιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ ςχολικϊν μονάδων 

2.1.1. Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

Στθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, και για τον ςκοπό τθσ παροφςασ μελζτθσ, το ενδιαφζρον 

εςτιάηεται ςτθν ςταχυολόγθςθ των διατάξεων που αφοροφν ςτον αρικμό των 

νθπίων/μακθτϊν  αναφορικά με τθν οργανικότθτασ1 των μονάδων τθσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, τον μζγιςτο και ελάχιςτο αρικμό μακθτϊν ανά Τμιμα κακϊσ και τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ για τισ ςυςτεγαηόμενεσ μονάδεσ. 

 

2.1.1.1. Προςχολικι Εκπαίδευςθ 

Σφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ παρ. 3 του ν. 1566/1985, θ προςχολικι εκπαίδευςθ παρζχεται 

ςε νθπιαγωγεία που λειτουργοφν είτε ωσ ανεξάρτθτα είτε μζςα ςε παιδικά κζντρα. Επίςθσ, 

υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, μποροφν να λειτουργοφν και με ολοιμερο πρόγραμμα. 

 

 
 

o Οργανικότθτα Νθπιαγωγείων 

                                                           
1
 Θ ζννοια τθσ οργανικότθτασ αναφζρεται ςτον κακοριςμζνο με ΦΕΚ αρικμό οργανικϊν κζςεων 
ΠΕ60-Νθπιαγωγϊν/ΠΕ70-Δαςκάλων για τθ λειτουργία του Πρωινοφ Τποχρεωτικοφ Προγράμματοσ. Θ 
ζννοια τθσ λειτουργικότθτασ αφορά ςτον αρικμό των ςυγκροτοφμενων τμθμάτων του Πρωινοφ 
Τποχρεωτικοφ Προγράμματοσ Νθπιαγωγείου/Δθμοτικοφ χολείου (ανεξαρτιτωσ τάξθσ εγγραφισ των 
μακθτϊν). 
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Θ παρ. 5 του άρκρου 3 του ν. 1566/1985, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 

40 του v. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019) και ιςχφει, ρυκμίηει το ηιτθμα τθσ 

οργανικότθτασ των Νθπιαγωγείων.  

Ειδικότερα, προβλζπεται ότι:   

«Σα νθπιαγωγεία, ανάλογα με τον αρικμό των οργανικϊν κζςεων των νθπιαγωγϊν, είναι 

μονοκζςια ι πολυκζςια. Θ οργανικότθτα των νθπιαγωγείων προςδιορίηεται με βάςθ τθν 

αντιςτοιχία νθπιαγωγοφ ανά αρικμό νθπίων, θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ζνα (1) 

νθπιαγωγό για κάκε είκοςι πζντε (25) νιπια και όχι λιγότερο από:  

α) δεκατζςςερα (14) νιπια και  

β) πζντε (5) νιπια ςε ςχολικζσ μονάδεσ απομακρυςμζνων, δυςπρόςιτων και παραμεκόριων 

περιοχϊν ι περιοχϊν με δυςκολίεσ πρόςβαςθσ ι περιοχϊν για τισ οποίεσ απαιτείται 

μεταφορά/ μετακίνθςθ νθπίων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

Σθν ευκφνθ για τθν τιρθςθ του αρικμοφ των μακθτϊν ανά τμιμα ζχει ο οικείοσ Διευκυντισ 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Με απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Παιδείασ, 

Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, κακορίηεται ο αρικμόσ των μακθτϊν που αντιςτοιχεί ςε κάκε 

νθπιαγωγό. Σα νθπιαγωγεία τα οποία λειτουργοφν μζςα ςτα παιδικά κζντρα μπορεί να είναι 

μονοκζςια ι πολυκζςια, ανάλογα με τον αρικμό των νθπίων που φοιτοφν και με βάςθ τθν 

αντιςτοιχία μιασ κζςθσ νθπιαγωγοφ ςτα είκοςι πζντε (25) νιπια.» 

 

o Μζγιςτοσ και ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά Σμιμα Νθπιαγωγείου  

Θ παρ. 2 του άρκρου 6 Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/01-08-2017), όπωσ τροποποιικθκε με τθν 

παρ. 1 του άρκρου 50 του ν. 4692/2020  (ΦΕΚ 111/Α/12-06-2020) και ιςχφει κακορίηει ότι 

«ο μζγιςτοσ αρικμόσ νθπίων-προνθπίων είναι είκοςι πζντε (25) ανά τμιμα. Από δικζςιο 

νθπιαγωγείο και άνω, ο ελάχιςτοσ αρικμόσ είναι δεκαπζντε (15).» 

 

o Ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ λειτουργία του ολοιμερου προγράμματοσ 

Νθπιαγωγείου  

Στθν  παρ.7 του άρκρου 11Β του Π.Δ. 79/2017, όπωσ ιςχφει προβλζπονται οι προχποκζςεισ 

για τα ενιαίου τφπου ολοιμερα νθπιαγωγεία. Ειδικότερα, προςδιορίηεται ο ελάχιςτοσ 

αρικμόσ για τθν λειτουργία τουσ, ωσ ακολοφκωσ: 

«ε όλα τα Ενιαίου Σφπου Ολοιμερα Νθπιαγωγεία είναι δυνατόν να λειτουργιςει 

Ολοιμερο Πρόγραμμα με σ τισ εξισ προχποκζςεισ: 

α) τα 1/κζςια Νθπιαγωγεία ο ελάχιςτοσ αρικμόσ για τθ λειτουργία του Ολοιμερου 

προγράμματοσ είναι 5 φοιτϊντεσ μακθτζσ (νιπια/προνιπια). Σα ςυςτεγαηόμενα 

νθπιαγωγεία που ζχουν κοινι ςχολικι περιφζρεια και κοινζσ εγγραφζσ λογίηονται ωσ ενιαία  

 

ςχολικι μονάδα και ανάλογα με τα τμιματα που λειτουργοφν κα υπολογίηεται ο ελάχιςτοσ 

αρικμόσ για τθ λειτουργία του ολοιμερου προγράμματοσ. 
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β) τα 2/κζςια Νθπιαγωγεία ο ελάχιςτοσ αρικμόσ για τθ λειτουργία του Ολοιμερου 

Προγράμματοσ είναι 10 φοιτϊντεσ μακθτζσ (νιπια/προνιπια). 

γ) τα 3/κζςια και άνω Νθπιαγωγεία ελάχιςτοσ αρικμόσ για τθ λειτουργία του Ολοιμερου 

Προγράμματοσ είναι 14 φοιτϊντεσ μακθτζσ (νιπια/προνιπια). 

δ) Όταν ο αρικμόσ των μακθτϊν που φοιτοφν ςτο Ολοιμερο Πρόγραμμα είναι χαμθλότεροσ 

των όςων προβλζπονται παραπάνω, τότε αναςτζλλεται θ λειτουργία του τμιματοσ με 

απόφαςθ του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ». 

 

o Εγγραφζσ ςτα υςτεγαηόμενα Νθπιαγωγεία (Π.Δ. 79/2017 άρκρο 6, παρ. 13 - ΦΕΚ 

109/Α/01-08-2017): 

Σφμφωνα με τθν παρ. 13 του άρκρου 6 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/01-08-2017) ιςχφει ότι: 

«ςτα ςυςτεγαηόμενα νθπιαγωγεία τα δικαιολογθτικά ςυγκεντρϊνονται από τουσ 

Διευκυντζσ ι τουσ Προϊςτάμενουσ των νθπιαγωγείων και θ κατανομι των νθπίων γίνεται 

από τουσ ςυλλόγουσ διδαςκόντων των ςυςτεγαηόμενων ςχολείων. Θ κατανομι γίνεται με 

τρόπο ώςτε ςτα ςυςτεγαηόμενα νθπιαγωγεία να εγγράφεται ο ίδιοσ αρικμόσ νθπίων και 

προνθπίων ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται για τθν 

κατανομι των μακθτϊν που προζρχονται από μετεγγραφι ανεξάρτθτα από το νθπιαγωγείο 

του ςυγκροτιματοσ ςτο οποίο απευκφνεται το αποδεικτικό μετεγγραφισ ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ λειτουργία τμθμάτων με ίςο αρικμό μακθτϊν.» 

 

 

2.1.1.2. Δθμοτικι Εκπαίδευςθ 

o Οργανικότθτα Δθμοτικϊν χολείων  

Σφμφωνα με τθν αρικμ. Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-2006  (ΦΕΚ 1507/Β’/13-10-2006) Κοινι 

Υπουργικι Απόφαςθ, θ οργανικότθτα των Δθμοτικϊν Σχολείων προςδιορίηεται από τθν 

αναλογία δεκαπζντε (15) μακθτών ανά ζνα (1) δάςκαλο για τα μονοκζςια, δικζςια και 

τρικζςια και για τα λοιπά είκοςι πζντε (25) μακθτϊν ανά ζνα (1) δάςκαλο ωσ εξισ: 
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Μακθτζσ Δάςκαλοι Οργανικότθτα 

10 ζωσ 15 1 Μονοκζςιο 

16 ζωσ 30 2 Δικζςιο 

31 ζωσ 45 3 Τρικζςιο 

46 ζωσ 100 4 Τετρακζςιο 

101 ζωσ 125 5 Πεντακζςιο 

126 ζωσ 150 6 Εξακζςιο 

151 ζωσ 175 7 Επτακζςιο 

176 ζωσ 200 8 Οκτακζςιο 

201 ζωσ 225 9 Εννιακζςιο 

226 ζωσ 250 10 Δεκακζςιο 

251 ζωσ 275 11 Εντεκακζςιο 

276 ζωσ 300 12 Δωδεκακζςιο 

 

Σφμφωνα με τθν παρ. 4 του ν. 1566/1985, τα δθμοτικά ςχολεία, ανάλογα με τον αρικμό των 

οργανικϊν κζςεων των δαςκάλων, είναι μονοκζςια ζωσ εξακζςια ι δωδεκακζςια. Ωςτόςο, 

με τθν παρ. 1 τθσ υπoπαραγράφου Θ.2 του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 

107/Α/09-05-2013) αντικαταςτάκθκε θ παρ. 5 του άρκρου 4 και προβλζπεται ότι «Κατϋ 

εξαίρεςθ, είναι δυνατι θ λειτουργία επτακζςιων ζωσ και ενδεκακζςιων δθμοτικϊν 

ςχολείων, κακώσ και δθμοτικών ςχολείων άνω των δωδεκακζςιων, όταν το επιβάλλουν 

λειτουργικοί και παιδαγωγικοί λόγοι όπωσ είναι ο αρικμόσ των μακθτϊν, οι διατικζμενοι 

χϊροι διδαςκαλίασ και οι αποςτάςεισ μεταξφ των ςχολείων.» 

 

o Μζγιςτοσ και ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά Σμιμα Δθμοτικοφ χολείου  

Σφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 7 του Π.Δ. 79/2017 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 3 

του άρκρου 50 του ν. 4692/2020  (ΦΕΚ 111/Αϋ/12-06-2020), «ο μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν 

ανά τμιμα είναι είκοςι πζντε (25). Από επτακζςιο ςχολείο και άνω, ο ελάχιςτοσ αρικμόσ 

των μακθτϊν, δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ από δεκαπζντε(15) ανά τμιμα.» 

 

o Ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ λειτουργία των Ολοιμερων Δθμοτικϊν χολείων  

 

 

Σφμφωνα με τθν αρικμ. Φ7/118139/ΦΔ/Δ1/09-09-2020 Υπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 

3838/Β’/09-09-2020), ςτα Ενιαίου Τφπου Ολοιμερα Δθμοτικά Σχολεία δφναται να 

ςυγκροτθκεί/οφν και να λειτουργιςει/ουν τμιμα/τμιματα Ολοιμερου Προγράμματοσ με 

τισ εξισ προχποκζςεισ: 
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«Α) Εγγραφι τουλάχιςτον του 1/3 του μακθτικοφ πλθκυςμοφ ςτο ολοιμερο προαιρετικό 

πρόγραμμα για τα μονοκζςια ςχολεία και εγγραφι τουλάχιςτον οκτϊ (8) μακθτϊν/τριϊν 

για τα δικζςια και τρικζςια ςχολεία. 

Β) Εγγραφι τουλάχιςτον οκτϊ (8) μακθτϊν/τριϊν για τα τετρακζςια και πεντακζςια 

ςχολεία. 

Γ) Εγγραφι τουλάχιςτον δζκα (10) μακθτϊν/τριϊν για εξακζςια και άνω ςχολεία.» 

 

o Εγγραφζσ ςτα υςτεγαηόμενα Δθμοτικά χολεία (Π.Δ. 79/2017 άρκρου 7, παρ.16 - 

ΦΕΚ 109/Α/01-08-2017): 

Σφμφωνα με τθν παρ. 16 του άρκρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/01-08-2017) ιςχφει ότι 

«ςτα ςυςτεγαηόμενα ςχολεία τα δικαιολογθτικά εγγραφισ τθσ Αϋ τάξθσ ςυγκεντρϊνονται 

από τουσ Διευκυντζσ ι τουσ Προϊςτάμενουσ των ςχολείων. Θ κατανομι των μακθτϊν ςε 

τμιματα γίνεται ιςομερώσ αλφαβθτικά και ανά φφλο από επιτροπι που αποτελείται από 

τουσ διευκυντζσ των ςυςτεγαηόμενων ςχολείων και ζναν εκπαιδευτικό του κάκε ςχολείου 

που ορίηεται από τον οικείο φλλογο Διδαςκόντων. Θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται για τθν 

κατανομι των μακθτϊν που προζρχονται από μετεγγραφι ανεξάρτθτα από το ςχολείο του 

ςυγκροτιματοσ ςτο οποίο απευκφνεται το αποδεικτικό μετεγγραφισ ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ λειτουργία τμθμάτων με ίςο αρικμό μακθτών». 

 

 

2.1.2. Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 

Στθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, και για τον ςκοπό τθσ παροφςασ μελζτθσ, το ενδιαφζρον 

εςτιάηεται ςτθν αποτφπωςθ των διατάξεων που αφοροφν ςτον αρικμό των μακθτϊν ανά 

Τμιμα, λαμβάνοντασ υπόψθ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ 

(όπωσ θ διάκριςθ ςε γενικό και επαγγελματικό λφκειο, θ δθμιουργία διαφορετικϊν 

τμθμάτων ςτο λφκειο αναλόγωσ των μακθμάτων επιλογισ/προςανατολιςμοφ κ.ά.). 

 

2.1.2.1. Γυμνάςιο 

o Μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα ςτα Γυμνάςια  

Στθν αρικμ. 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/Β/01-10-2013) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ, 

προβλζπεται ότι «οι μακθτζσ ςε κάκε τάξθ ι τμιμα τάξθσ Γυμναςίων …. Δεν μπορεί να 

υπερβαίνουν τουσ είκοςι επτά (27). Σάξεισ με μακθτζσ περιςςότερουσ από είκοςι επτά (27)  

 

διαιροφνται ςε τμιματα. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι 

Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ μπορεί να γίνει προςαφξθςθ κατά 10%.» 
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2.1.2.2. Λφκειο 

o Μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα ςτα Γενικά Λφκεια 

Στθν αρικμ. 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/Β/01-10-2013) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ, 

προβλζπεται ότι «οι μακθτζσ ςε κάκε τάξθ ι τμιμα τάξθσ ……. Γενικϊν Λυκείων δεν μπορεί 

να υπερβαίνουν τουσ είκοςι επτά (27). Σάξεισ με μακθτζσ περιςςότερουσ από είκοςι επτά 

(27) διαιροφνται ςε τμιματα. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ με απόφαςθ του οικείου 

Διευκυντι Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ μπορεί να γίνει προςαφξθςθ κατά 10%.» 

 

o Μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα ςτα Επαγγελματικά Λφκεια  

Στθν αρικμ. 42712/Γ2/20-03-2014  (ΦΕΚ 833/Β/3-4-2014) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ, 

προβλζπεται ότι «Οι μακθτζσ ςε κάκε τμιμα τάξθσ ι τομζα ι ειδικότθτασ των 

Επαγγελματικϊν Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τουσ είκοςι πζντε (25). ε εξαιρετικζσ 

περιπτϊςεισ με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ μπορεί να γίνει 

προςαφξθςθ κατά 10%.» 

 

o Μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα ςτθν Γ’ Λυκείου  

Στο άρκρο 116 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019) προβλζπεται ότι: 

«1. Ο αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα τόςο γενικισ παιδείασ, όςο και ομάδων 

προςανατολιςμοφ για τθν Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ είκοςι 

πζντε (25). Σμιματα με περιςςότερουσ από είκοςι πζντε (25) μακθτζσ διαιροφνται ςε νζα 

τμιματα». 

«2. Ο αρικμόσ μακθτϊν ανά Σμιμα τόςο γενικισ παιδείασ, όςο και ομάδων 

προςανατολιςμοφ για τθ Γϋ τάξθ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου, κακϊσ και ο αρικμόσ μακθτϊν 

ανά Σμιμα για τθ Γϋ τάξθ Εςπερινοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τουσ είκοςι δφο (22). Σμιματα με περιςςότερουσ από είκοςι δφο (22) μακθτζσ διαιροφνται 

ςε νζα Σμιματα». 

«3. Για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 ο αρικμόσ μακθτϊν ανά Σμιμα τόςο γενικισ παιδείασ, 

όςο και ομάδων προςανατολιςμοφ για τθ Δϋ τάξθ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου, κακϊσ και ο 

αρικμόσ μακθτϊν ανά Σμιμα για τθ Δϋ τάξθ Εςπερινοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου, δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τουσ είκοςι δφο (22). Σμιματα με περιςςότερουσ από είκοςι δφο (22) 

μακθτζσ διαιροφνται ςε νζα Σμιματα». 

 

 

«4. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, κατά τθν εφαρμογι των παραγράφων 1, 2 και 3, μπορεί να 

γίνει προςαφξθςθ κατά δζκα τοισ εκατό (10%) του αρικμοφ μακθτϊν ανά τμιμα με 

απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

 

o Προχποκζςεισ λειτουργίασ τμθμάτων Ομάδων Προςανατολιςμοφ ςτο Γενικό Λφκειο  
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Σφμφωνα με τθν αρικμ. 96754/Δ2/14-06-2019 (ΦΕΚ 2462/Β/21-06-2019) Υπουργικι 

Απόφαςθ, ο ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα Ομάδων Προςανατολιςμοφ ςτο 

Γενικό Λφκειο διαμορφϊνεται ςφμφωνα με τον ακόλουκο πίνακα: 

 

 

Γενικό Λφκειο 
Κατθγορία χολείου

2
 

Α’-Γ’ Δ’-Η’ Θ’-ΙΒ’ 

Αρικμόσ 

Τμθμάτων 

Γενικισ 

1 11 8 6 

2 15 13 10 

3+ 20 18 15 

 

 

Στισ ςχολικζσ μονάδεσ των κατθγοριϊν από Α'-Γ', όπου θ τάξθ Γενικοφ Λυκείου λειτουργεί 

με ζνα, δφο, τρία ι περιςςότερα τμιματα ο αρικμόσ που αναφζρεται ςτον πίνακα είναι ο 

ελάχιςτοσ ανά τμιμα. 

Στισ ςχολικζσ μονάδεσ των κατθγοριϊν από Δ'-Η' και Θ'-ΙΒ' δφναται να εγκρίνεται θ 

λειτουργία τμθμάτων με τον ελάχιςτο αρικμό μακθτϊν/μακθτριϊν ανά τμιμα που 

αναφζρεται ςτον πίνακα με απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, μετά 

από ειςιγθςθ του Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

«ε απομονωμζνα Γενικά Λφκεια τθσ νθςιωτικισ και θπειρωτικισ χϊρασ όπου οι ςχολικζσ 

μονάδεσ ανικουν ςτισ κατθγορίεσ Θ’-ΙΒ’ και ςτα οποία θ μετακίνθςθ των μακθτϊν είναι 

αντικειμενικά αδφνατθ, μπορεί να εγκρικεί θ λειτουργία τμιματοσ Ομάδασ 

Προςανατολιςμοφ ανεξάρτθτα από τον αρικμό των φοιτϊντων μακθτϊν μετά από πλιρωσ 

αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και 

απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι υπθρετοφν 

ςτα ςχολεία αυτά ειδικότθτεσ εκπαιδευτικϊν που μποροφν να καλφψουν τθ διδαςκαλία των 

γνωςτικϊν αντικειμζνων». 

«τισ περιπτϊςεισ που ο αρικμόσ των μακθτϊν, οι οποίοι επικυμοφν να φοιτιςουν ςτθν 

ίδια Ομάδα Προςανατολιςμοφ υπερβαίνει τα ανϊτατα όρια που προβλζπονται ςτο άρκρο  

 

116 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και ςτθν 129818/Γ2/16-09-2013 κοινι υπουργικι απόφαςθ (Β’ 

2451) εγκρίνεται θ λειτουργία και νζου τμιματοσ Ομάδασ Προςανατολιςμοφ». 

 

o Προχποκζςεισ λειτουργίασ τμθμάτων μακθμάτων επιλογισ ςτο Γενικό Λφκειο 

                                                           
2
 Οι κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ κατατάςςονται τα ςχολεία προκφπτουν από τθν αρικμ. 

133529/ΓΔ4/7.8.2018 (ΦΕΚ 3941/Βϋ/11.9.2018) ςχετικι Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα «Κατάταξθ ςε 
αξιολογικζσ κατθγορίεσ και κακοριςμόσ δυςπρόςιτων ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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Σφμφωνα με τθν αρικμ. 108279/Δ2/1-7-2016 (ΦΕΚ 2182/Β/14-07-2016) Υπουργικι 

Απόφαςθ, για τθ λειτουργία τμθμάτων μακθμάτων επιλογισ κακϊσ και των γνωςτικϊν 

αντικειμζνων του μακιματοσ επιλογισ «Καλλιτεχνικι Παιδεία» ςτο Γενικό Λφκειο ιςχφουν 

τα εξισ: 

 «1. Αν θ τάξθ λειτουργεί με ζνα τμιμα, απαιτοφνται τουλάχιςτον οκτϊ (08) μακθτζσ.» 

«2. Αν θ τάξθ λειτουργεί με δφο τμιματα, απαιτοφνται τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μακθτζσ.» 

«3. Αν θ τάξθ λειτουργεί με τρία ι περιςςότερα τμιματα, απαιτοφνται τουλάχιςτον 

δεκαπζντε (15) μακθτζσ.» 

«ε απομονωμζνα Γενικά Λφκεια τθσ νθςιωτικισ και θπειρωτικισ χϊρασ, όπου θ μετακίνθςθ 

είναι αντικειμενικά αδφνατθ, μπορεί να ςυςτακεί τμιμα παρακολοφκθςθσ μακθμάτων 

επιλογισ με τθ ςυμμετοχι και μικρότερου αρικμοφ μακθτϊν μετά από πλιρωσ 

αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και 

απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι υπθρετοφν 

ςτα ςχολεία αυτά ειδικότθτεσ εκπαιδευτικϊν που μποροφν να καλφψουν τθ διδαςκαλία των 

γνωςτικϊν αντικειμζνων.» 

«ε περίπτωςθ αδυναμίασ λειτουργίασ τμιματοσ ςε μάκθμα επιλογισ, οι μακθτζσ 

εντάςςονται υποχρεωτικά ςε τμιμα μακιματοσ επιλογισ που ζχει δθμιουργθκεί ι είναι 

δυνατόν να δθμιουργθκεί ςτο ςχολείο.» 

 

o Ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ δθμιουργία τμιματοσ Γενικισ Παιδείασ τθσ Αϋ 

τάξθσ, τμιματοσ Σομζα τθσ Βϋ Σάξθσ και τμιματοσ Ειδικότθτασ τθσ Γϋ Σάξθσ 

Επαγγελματικοφ Λυκείου  

Σφμφωνα με τθν αρικμ. Φ12/134644/Δ4/08-08-2017 (ΦΕΚ 2891/τ.Β/21-08-2017) Υπουργικι 

Απόφαςθ, o ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν/τριϊν για τθ δθμιουργία τμιματοσ Γενικισ 

Παιδείασ τθσ Αϋ τάξθσ, τμιματοσ Τομζα τθσ Βϋ Τάξθσ και τμιματοσ Ειδικότθτασ τθσ Γϋ Τάξθσ 

Επαγγελματικοφ Λυκείου, κακορίηεται ωσ ακολοφκωσ: 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΛ Κατθγορία χολείου 

Α’-Γ’ Δ’-Η’ Θ’-ΙΒ’ 

 Α’ 15 12 10 
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Τάξθ Β’ 13 10 8 

Γ’ 10 8 6 

 

Επίςθσ, προβλζπεται ότι: 

 «4. ε απομονωμζνα Επαγγελματικά Λφκεια τθσ νθςιωτικισ και θπειρωτικισ χϊρασ, όπου 

οι ςχολικζσ μονάδεσ ανικουν ςτισ κατθγορίεσ Θ’ - ΙΒϋ και ςτα οποία θ μετακίνθςθ των 

μακθτϊν είναι αντικειμενικά αδφνατθ, μπορεί να εγκρικεί θ λειτουργία τμιματοσ Γενικισ 

Παιδείασ, τομζα ι ειδικότθτασ ανεξάρτθτα από τον αρικμό των φοιτοφντων μακθτϊν μετά 

από πλιρωσ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του Διευκυντι τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ και απόφαςθ του Περιφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, θ οποία 

κοινοποιείται ςτθ Διεφκυνςθ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ του ΤΠ.Π.Ε.Θ., υπό τθν 

προχπόκεςθ ότι υπθρετοφν ςτισ ςχολικζσ αυτζσ μονάδεσ εκπαιδευτικοί ειδικοτιτων που 

διδάςκουν τα μακιματα του Σομζα/Ειδικότθτασ ςε Αϋ, Βϋ, Γϋ ανάκεςθ και υπάρχει θ 

απαιτοφμενθ εργαςτθριακι υποδομι. 

«5.    τθν περίπτωςθ λειτουργίασ ενόσ μόνο τμιματοσ Σομζα τθσ Βϋ τάξθσ ι ενόσ μόνο 

τμιματοσ Ειδικότθτασ τθσ Γϋ τάξθσ, το οποίο είναι το μοναδικό τμιμα ίδιου τομζα ι 

ειδικότθτασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ αρμοδιότθτασ μιασ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, είναι δυνατι θ ζγκριςθ τθσ λειτουργίασ του τμιματοσ αυτοφ με βάςθ: 

α. Σα κατϊτατα όρια τθσ περίπτωςθσ 2 για τισ ςχολικζσ μονάδεσ των κατθγοριϊν από Αϋ 

ζωσ και Γϋ (περίπτωςθ 1)  

β. Σα κατϊτατα όρια τθσ περίπτωςθσ 3 για τισ ςχολικζσ μονάδεσ των κατθγοριϊν από Δϋ 

ζωσ και Ηϋ (περίπτωςθ 2).»  

Ειδικότερα για τθν παρ. 5 προβλζπεται: α) τουλάχιςτον 13 μακθτζσ / μακιτριεσ και β) 

τουλάχιςτον 8 μακθτζσ / μακιτριεσ. 

 

o Ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ λειτουργία τμθμάτων μακθμάτων επιλογισ ςτα 

Επαγγελματικά Λφκεια  

Σφμφωνα με τθν αρικμ. 144386/Γ2/19-11-2012 (ΦΕΚ 3236/Β/19-11-2012) Υπουργικι 

Απόφαςθ: 

 «Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ λειτουργία τμθμάτων μακθμάτων Επιλογισ ςτθν Αϋ 

τάξθ Θμερθςίων και Εςπερινϊν ΕΠΑ.Λ. και ςτθ Βϋ τάξθ Θμερθςίων ΕΠΑ.Λ. κακορίηεται ςε 

δϊδεκα (12).» 

 

«Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ λειτουργία τμθμάτων μακθμάτων Επιλογισ ςτθ Γ   

τάξθ Θμερθςίων ΕΠΑ.Λ. κακορίηεται ωσ εξισ: 

i. Αν θ τάξθ λειτουργεί με ζνα τμιμα γενικισ παιδείασ, απαιτοφνται τουλάχιςτον οκτϊ (08) 

μακθτζσ, 
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ii. Αν θ τάξθ λειτουργεί με δφο τμιματα γενικισ παιδείασ, απαιτοφνται τουλάχιςτον δϊδεκα 

(12) μακθτζσ, 

iii. Αν θ τάξθ λειτουργεί με τρία ι περιςςότερα τμιματα γενικισ παιδείασ, απαιτοφνται 

τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) μακθτζσ.» 

«Ο ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ λειτουργία τμθμάτων μακθμάτων Επιλογισ ςτθ Γ   

τάξθ Θμερθςίων ΕΠΑ.Λ. και Δ   τάξθσ Εςπερινϊν ΕΠΑ.Λ. κακορίηεται ωσ εξισ: 

I. Αν θ τάξθ λειτουργεί με ζνα τμιμα γενικισ παιδείασ, απαιτοφνται τουλάχιςτον οκτϊ (08) 

μακθτζσ, 

II. Αν θ τάξθ λειτουργεί με δφο τμιματα γενικισ παιδείασ, απαιτοφνται τουλάχιςτον δϊδεκα 

(12) μακθτζσ, 

III. Αν θ τάξθ λειτουργεί με τρία ι περιςςότερα τμιματα γενικισ παιδείασ, απαιτοφνται 

τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) μακθτζσ.» 

 «Για τα ΕΠΑ.Λ. που βρίςκονται ςε νθςιωτικζσ και παραμεκόριεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, όπου 

θ μετακίνθςθ είναι αντικειμενικά αδφνατθ, μπορεί με απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ 

Διευκυντι Εκπαίδευςθσ – κοινοποιθμζνθ ςτθν Δ..Δ.Ε. – Σμιμα Β’ του Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.- φςτερα 

από ειδικι, αιτιολογθμζνθ και τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, να ορίηεται και μικρότεροσ αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα μακθμάτων 

επιλογισ.» 

 

o Μείωςθ μζγιςτου αρικμοφ μακθτϊν ανά Σμιμα λόγω μακθτϊν με αναπθρία ι 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ  

Στθν παρ. 1 του άρκρου 6 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Αϋ/02-10-2008) προβλζπονται οι 

δυνατότθτεσ φοίτθςθσ των μακθτϊν με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ: 

«1. α) ε ςχολικι τάξθ του γενικοφ ςχολείου, εφόςον πρόκειται για μακθτζσ με ιπιεσ 

μακθςιακζσ δυςκολίεσ, υποςτθριηόμενοι από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ, ο οποίοσ 

ςυνεργάηεται κατά περίπτωςθ με τα ΚΕΔΔΤ, με τουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ γενικισ και 

ειδικισ εκπαίδευςθσ και τουσ ςυμβοφλουσ ΕΕΠ.» 

 «1. β) ε ςχολικι τάξθ του γενικοφ ςχολείου, με παράλλθλθ ςτιριξθ-ςυνεκπαίδευςθ, από 

εκπαιδευτικοφσ ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδοσ και το βακμό των ειδικϊν 

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν.»  

 «1. γ) ε ειδικϊσ οργανωμζνα και καταλλιλωσ ςτελεχωμζνα Σμιματα Ζνταξθσ (ΣΕ), τα 

οποία λειτουργοφν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ γενικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ.»  

 

Συναφϊσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 6 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/02-10-2008), 

όπωσ προςτζκθκε με τθν παρ. 1α του άρκρου 11 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-02-2017), 

προβλζπεται ότι «οι μακθτζσ με διαγνωςμζνεσ από αρμόδιο δθμόςιο φορζα (ΚΕΔΔΤ, 

Ιατροπαιδαγωγικά Κζντρα, Δθμόςιο Νοςοκομείο) αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ, οι οποίοι φοιτοφν ςε ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ γενικισ και 



«Χαρτογράφθςθ και αξιολόγθςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου που διζπει τθν ςτελζχωςθ ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ για τθν ικανοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςε μεςοπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο ορίηοντα»  

19 
 

επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, μπορεί να κατανζμονται ςε τμιματα τθσ ίδιασ τάξθσ τθσ 

οικείασ ςχολικισ μονάδασ, ωσ εξισ: 

α) Ο αρικμόσ των μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, που 

προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 3 και ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 3, εκτόσ 

τωv ειδικϊν μακθςιακϊν δυςκολιϊν, όπωσ δυςλεξία, δυςγραφία, δυςαρικμθςία, 

δυςαvαγνωςία, δυςορκογραφία, δεν μπορεί να είναι ανϊτεροσ του ενόσ (1) ανά τμιμα. Αν 

φςτερα από τθν κατανομι των μακθτϊν ςε τμιματα τθσ ίδιασ τάξθσ προκφπτει ότι ο 

αρικμόσ των μακθτϊν του προθγοφμενου εδαφίου είναι ανϊτεροσ του ενόσ (1), ο αρικμόσ 

των μακθτϊν του τμιματοσ μπορεί να μειϊνεται και να υπολείπεται ςυνολικά κατά τρεισ (3) 

μακθτζσ από το μζγιςτο προβλεπόμενο από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ αρικμό μακθτϊν ανά 

τμιμα. 

β) Ο αρικμόσ των μακθτϊν με διαγνωςμζvεσ ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, όπωσ δυςλεξία, 

δυςγραφία, δυςαρικμθςία, δυςαvαγνωςία, δυςορκογραφία, δεν μπορεί να είναι ανϊτεροσ 

των τεςςάρων (4) ανά τμιμα. Αν φςτερα από τθν κατανομι των μακθτϊν ςε τμιματα τθσ 

ίδιασ τάξθσ προκφπτει ότι ο αρικμόσ των μακθτϊν του προθγοφμενου εδαφίου είναι 

ανϊτεροσ των τεςςάρων (4), ο αρικμόσ των μακθτϊν του τμιματοσ μπορεί να μειϊνεται και 

να υπολείπεται ςυνολικά κατά τρεισ (3) μακθτζσ από το μζγιςτο προβλεπόμενο από τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ αρικμό μακθτϊν ανά τμιμα, εφόςον ςτο ςχολείο δεν λειτουργεί 

Τμιμα Ζνταξθσ». 

 

o Μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά Σμιμα Ζνταξθσ  

Στθν παρ. 1γ του άρκρου 6 του ν. 3699/2008, ςχετικά με το μζγιςτο αρικμό μακθτϊν ανά 

Τμιμα Ζνταξθσ προβλζπεται: «αα) Κοινό και εξειδικευμζνο πρόγραμμα, που κακορίηεται με 

πρόταςθ του οικείου ΚΕΔΔΤ για τουσ μακθτζσ με θπιότερθσ μορφισ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ, το οποίο για κάκε μακθτι δεν κα υπερβαίνει τισ δεκαπζντε (15) διδακτικζσ ϊρεσ 

εβδομαδιαίωσ. τα ΣΕ μποροφν να φοιτοφν και μακθτζσ χωρίσ γνωμάτευςθ από 

διαγνωςτικό φορζα, κατόπιν ςφμφωνθσ γνϊμθσ του ςχολικοφ ςυμβοφλου ΕΑΕ. Για τθν 

ίδρυςθ ΣΕ απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να υπάρχουν κατ’ ελάχιςτον τρεισ μακθτζσ και 

ςχετικι πρόταςθ από διαγνωςτικι υπθρεςία. ε περιπτϊςεισ ςυςτεγαηόμενων ι γειτονικϊν 

ςχολικϊν μονάδων, τα ΣΕ ςυνενϊνονται μζχρι του μζγιςτου αρικμοφ δώδεκα (12) 

μακθτών ανά ΤΕ.». 

 

 

 

 

 

2.1.3. Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ατόμων με αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ 

O ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/02-10-2008), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει κακορίηει το 

πλαίςιο ςχετικά με τθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ, δθλαδι το ςφνολο των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ μακθτζσ και μακιτριεσ με αναπθρία και διαπιςτωμζνεσ 
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ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ι ςτουσ μακθτζσ και μακιτριεσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 1 του ωσ παταπάνω νόμου.  

 

o  Ελάχιςτοσ και μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα ΜΕΑΕ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ: 

Στο τζλοσ τθσ περίπτωςθσ α’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 3699/2008, όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 82 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-02-2016), 

προςτζκθκε ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 11 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15-02-

2017) ότι: «Ο αρικμόσ των μακθτϊν ςε κάκε τμιμα των Ειδικϊν Νθπιαγωγείων και των 

Ειδικϊν Δθμοτικϊν χολείων ορίηεται από κατ' ελάχιςτον τζςςερισ (4) ζωσ κατ' ανϊτατο 

όριο επτά (7) μακθτζσ. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, ο αρικμόσ μπορεί να μειϊνεται με 

κατϊτατο όριο τουσ τρεισ (3) μακθτζσ ανά τμιμα, με απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ 

Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, φςτερα από ειςιγθςθ του 

αρμόδιου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. Ο Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ κατά τθ διατφπωςθ τθσ 

ειςιγθςθσ λαμβάνει υπόψθ του ςχετικι απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων, κακϊσ και 

γνϊμθ του οικείου ΚΕΔΔΤ και του ςχολικοφ ςυμβοφλου Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ». 

 

o Ελάχιςτοσ και μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα Γυμναςίου και Λυκείου ειδικισ 

αγωγισ: 

Στο τζλοσ τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 3699/2008, όπωσ 

τροποποιικθκε με τθν περίπτωςθ β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 56 του ν. 3966/2011 (118/Α/24-

05-2011), προςτζκθκε ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 11 του ν. 4452/2017 ότι: «Ο 

αρικμόσ των μακθτϊν ςε κάκε τμιμα των γυμναςίων ΕΑΕ και λυκείων ΕΑΕ ορίηεται από κατ' 

ελάχιςτον πζντε (5) ζωσ κατ' ανϊτατο όριο εννζα (9) μακθτζσ. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, ο 

αρικμόσ μπορεί να μειϊνεται με κατϊτατο όριο τουσ τρεισ (3) μακθτζσ ανά τμιμα, με 

απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, φςτερα από ειςιγθςθ του αρμόδιου Διευκυντι Εκπαίδευςθσ. Ο Διευκυντισ 

Εκπαίδευςθσ κατά τθ διατφπωςθ τθσ ειςιγθςθσ λαμβάνει υπόψθ του ςχετικι απόφαςθ του 

ςυλλόγου διδαςκόντων, κακϊσ και γνϊμθ του οικείου ΚΕΔΔΤ και του ςχολικοφ ςυμβοφλου 

Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ». 

 

 

 

 

 

o Ελάχιςτοσ και μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα ενιαίου ειδικοφ επαγγελματικοφ 

Γυμναςίου-Λυκείου: 

Στο τζλοσ τθσ υποπερίπτωςθσ αα’ τθσ περίπτωςθσ γ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 

3699/2008, όπωσ θ περίπτωςθ γ’ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 48 του ν. 
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4415/2016 (Αϋ159), προςτζκθκε ςφμφωνα με τθν παρ. 6α του άρκρου 11 του ν. 4452/2017 

ότι: 

«Ο αρικμόσ των φοιτοφντων μακθτϊν ςτα Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάςια-Λφκεια 

ανά τμιμα γενικισ παιδείασ, τομζα ι ειδικότθτασ ορίηεται από κατ’ ελάχιςτον πζντε (5) ζωσ 

κατ’ ανϊτατο όριο εννζα (9) μακθτζσ. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, ο αρικμόσ δφναται να 

μειϊνεται με απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, φςτερα από ειςιγθςθ του αρμόδιου Διευκυντι 

Εκπαίδευςθσ. Θ ειςιγθςθ του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ διατυπϊνεται φςτερα από ειδικϊσ 

αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων, ειςιγθςθ του ΚΕΔΔΤ και ςφμφωνθ 

γνϊμθ του ςχολικοφ ςυμβοφλου Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ. Σο κατϊτατο όριο του 

αρικμοφ των μακθτϊν ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ είναι οι τρεισ (3) μακθτζσ ανά τμιμα». 

 

o Ελάχιςτοσ και μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα Εργαςτθρίου Ειδικισ 

Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ (ΕΕΕΕΚ): 

Σφμφωνα με τθν υποπερίπτωςθ ββ’ τθσ περίπτωςθσ γ’ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ν. 

3699/2008 ο αρικμόσ των μακθτϊν ανά τμιμ ορίηεται ωσ εξισ:  

«Ο αρικμόσ των μακθτϊν ςε κάκε τμιμα των ΕΕΕΕΚ ορίηεται από κατ’ ελάχιςτον τζςςερισ 

(4) ζωσ κατ’ ανϊτατο όριο επτά (7) μακθτζσ. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, ο αρικμόσ δφναται 

να μειϊνεται με απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, φςτερα από ειςιγθςθ του αρμόδιου Διευκυντι 

Εκπαίδευςθσ. Θ ειςιγθςθ του Διευκυντι Εκπαίδευςθσ διατυπϊνεται φςτερα από ειδικϊσ 

αιτιολογθμζνθ πρόταςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων, ειςιγθςθ του ΚΕΔΔΤ και ςφμφωνθ 

γνϊμθ του ςχολικοφ ςυμβοφλου Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ». 

 

 

2.1.4. Διαδικαςία και κριτιρια ςυγχωνεφςεων ςχολικϊν μονάδων 

Αναφορικά με τθ διαδικαςία και τα κριτιρια των ςυγχωνεφςεων των ςχολικϊν  μονάδων, 

ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 11 του ν. 1966/1991 (Αϋ 147), όπωσ προςτζκθκε με το 

άρκρο 246 του ν. 4512/2018 (Αϋ 5) ιςχφει ότι «με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 5 του εν 

λόγω άρκρου, οι υπουργικζσ αποφάςεισ των παραγράφων 2 και 4 που αφοροφν 

ςυγχωνεφςεισ ςχολικϊν μονάδων εκδίδονται φςτερα από γνϊμθ των Περιφερειακϊν 

Διευκυντϊν Εκπαίδευςθσ, θ οποία υποβάλλεται ςτον Τπουργό Παιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων ζωσ το τζλοσ Νοεμβρίου κάκε ζτουσ, φςτερα από ειςιγθςθ των Διευκυντϊν 

Εκπαίδευςθσ, θ οποία εκδίδεται ζωσ το τζλοσ Οκτωβρίου και θ οποία λαμβάνει υπόψθ τα 

ακόλουκα κριτιρια, βεβαιϊνοντασ και τα αντίςτοιχα πραγματικά δεδομζνα: 

α) τθν οργανικότθτα, προκειμζνου για ςχολικζσ μονάδεσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο ν. 1566/1985 (άρκρο 4, παράγραφοσ 6), 

 

β) το υφιςτάμενο μακθτικό δυναμικό, κακϊσ και το προβλεπόμενο για τα επόμενα ςχολικά 

ζτθ, 

γ) τον αρικμό των μακθτϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ που κα προκφψει από τθ ςυγχϊνευςθ, 
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δ) τθ ςυςτζγαςθ ςτο ίδιο κτιριο ι ςυγκρότθμα κτθρίων ςχολικϊν μονάδων ίδιου τφπου και 

βακμίδασ, 

ε) τθ δυνατότθτα ςτζγαςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ που κα προκφψει από τθ ςυγχϊνευςθ, 

ςτ) τον αρικμό των μεταφερόμενων μακθτϊν, 

η) τισ δυνατότθτεσ μεταφοράσ των μακθτϊν, με βάςθ τθ χιλιομετρικι απόςταςθ τθσ 

μεταφοράσ, κακϊσ και τισ ιδιαίτερεσ γεωγραφικζσ και κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και 

θ) τισ ιδιαίτερεσ κοινωνικζσ και δθμογραφικζσ επιπτϊςεισ, 

κ) το χρόνο μετακίνθςθσ και τθν φπαρξθ ι πρόβλεψθ μζςων μεταφοράσ από και προσ τισ 

ςχολικζσ μονάδεσ δεδομζνου ότι κατά κανόνα ο μζγιςτοσ χρόνοσ τθσ κάκε μετακίνθςθσ δεν 

κα πρζπει να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά. 

Οι ανωτζρω υπουργικζσ αποφάςεισ εκδίδονται ζωσ το τζλοσ Δεκεμβρίου κάκε ζτουσ και 

ιςχφουν από το επόμενο ςχολικό ζτοσ. 

 

2.2. Κανονιςτικό Πλαίςιο που διζπει το εκπαιδευτικό προςωπικό  

Τόςο ςτθν πρωτοβάκμια όςο και ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ, και για τον ςκοπό τθσ 

παροφςασ μελζτθσ, το ενδιαφζρον εςτιάηεται ςτθν επιςκόπθςθ των διατάξεων που 

αφοροφν ςτον κακοριςμό του διδακτικοφ ωραρίου των εκπαιδευτικϊν. 

 

2.2.1. Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

2.2.1.1. Προςχολικι εκπαίδευςθ 

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικϊν των Νθπιαγωγείων κακορίηεται ςτθν παρ. 7 του 

άρκρου 12 του ν. 1566/1985, όπωσ προςτζκθκε με τθν περ. β, τθσ παρ. 5 του άρκρου 39 

του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Αϋ/30-01-2013) και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτϊν αρικμ. 

127187/Ε1/01-08-2016 (ΦΕΚ 2524/Βϋ/16-08-2016) Υπουργικι Απόφαςθ, 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: 

Ι) ϊρεσ 24, αν ζχουν μζχρι 10 χρόνια υπθρεςίασ, 

 

II) ϊρεσ 23, αν ζχουν από 10 μζχρι 15 χρόνια υπθρεςίασ, 

III) ϊρεσ 22, αν ζχουν από 15 μζχρι 20 χρόνια υπθρεςίασ και 

IV) ϊρεσ 21, αν ζχουν πάνω από 20 χρόνια υπθρεςίασ. 
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5. τουσ εκπαιδευτικοφσ που ςυμπλθρϊνουν τον οριηόμενο ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ 

χρόνο υπθρεςίασ μζχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίκεται μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ από τθν 

1θ επτεμβρίου του ίδιου ζτουσ και ςτουσ λοιποφσ από τθν 1θ επτεμβρίου του επόμενου 

διδακτικοφ ζτουσ.» 

 

2.2.1.2. Δθμοτικι εκπαίδευςθ 

Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικϊν των Δθμοτικϊν Σχολείων κακορίηεται ςτθν παρ. 7α 

του άρκρου 13 του ν. 1566/1985, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 1β του άρκρου 49 του 

ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12-06-2018), ωσ ακολοφκωσ: 

«α) Σο εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ των εκπαιδευτικϊν, που υπθρετοφν 

ςτα δθμοτικά ςχολεία, ορίηεται ωσ εξισ: 

I) Διευκυντζσ 4κζςιων και 5κζςιων δθμοτικϊν ςχολείων, ϊρεσ 18. 

II) Διευκυντζσ 6κζςιων μζχρι και 9κζςιων δθμοτικϊν ςχολείων, ϊρεσ 10. 

ΙΙΙ) Διευκυντζσ 10κζςιων και 11κζςιων δθμοτικϊν ςχολείων, ϊρεσ 8. 

IV) Διευκυντζσ 12κζςιων και πάνω δθμοτικϊν ςχολείων, ϊρεσ 6. 

V) Εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςε 1κζςια, 2κζςια και 3κζςια δθμοτικά ςχολεία, 

ανεξάρτθτα από το βακμό και το χρόνο υπθρεςίασ τουσ, ϊρεσ 25. 

VI) Εκπαιδευτικοί 4κζςιων και πάνω δθμοτικϊν ςχολείων: αν ζχουν μζχρι 10 ζτθ υπθρεςίασ, 

ϊρεσ 24, αν ζχουν από 10 μζχρι 15 ζτθ υπθρεςίασ, ϊρεσ 23, αν ζχουν από 15 μζχρι 20 ζτθ 

υπθρεςίασ, ϊρεσ 22 και αν ζχουν πάνω από 20 ζτθ υπθρεςίασ, ϊρεσ 21.». 

β) τουσ εκπαιδευτικοφσ που ςυμπλθρϊνουν τον οριηόμενο ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ 

χρόνο υπθρεςίασ μζχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίκεται μειωμζνο ωράριο διδαςκαλίασ από τθν 

1θ επτεμβρίου του ίδιου ζτουσ και ςτουσ λοιποφσ από τθν 1θ επτεμβρίου του επόμενου 

διδακτικοφ ζτουσ.  

γ) ε περίπτωςθ που οι ϊρεσ διδαςκαλίασ του προγράμματοσ κάκε δθμοτικοφ ςχολείου δεν 

καλφπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδαςκόντων, ανατίκεται υπερωριακι 

διδαςκαλία ςτουσ εκπαιδευτικοφσ του ίδιου ςχολείου. Για τα όργανα, τθ διαδικαςία, τισ 

προχποκζςεισ, το ανϊτατο όριο υπερωριακισ διδαςκαλίασ και το φψοσ τθσ ωριαίασ 

αντιμιςκίασ εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ των παραγράφων 16, 18 και 19 του 

άρκρου 14 του Ν. 1566/1985, όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν, κακϊσ και οι διατάξεισ 

τθσ παραγράφου 8 του όρκρου 18 του Ν. 2470/1997. 

 

 

δ) Σο εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ των εκπαιδευτικϊν που επιλζγονται 

ωσ υποδιευκυντζσ δθμοτικϊν ςχολείων μειϊνεται κατά δφο (2) ϊρεσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

κθτείασ τουσ.» 
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2.2.2. Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 

o Διδακτικό Ωράριο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

Στθν παρ. 13 του άρκρου 14 του ν. 1566/1985, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν 

υπoπαράγραφο Θ.2, περ. 2, του άρκρου πρϊτου ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) 

κακορίηεται το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςε όλεσ 

τισ εκπαιδευτικζσ μονάδεσ, ωσ ακολοφκωσ: 

«Οι ϊρεσ εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ και διεξαγωγισ πρακτικϊν αςκιςεων από το 

εκπαιδευτικό προςωπικό τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ορίηονται από 1.9.2013 ωσ εξισ: 

α) διευκυντζσ γυμναςίων, λυκείων και επαγγελματικϊν ςχολϊν ϊρεσ 10 όταν λειτουργοφν 

με τρία ζωσ πζντε τμιματα τάξεων, ϊρεσ 9 όταν λειτουργοφν με ζξι ζωσ εννζα τμιματα 

τάξεων, ϊρεσ 7 όταν λειτουργοφν με δζκα ζωσ δϊδεκα τμιματα τάξεων και ϊρεσ 5 όταν 

λειτουργοφν με περιςςότερα από δϊδεκα τμιματα τάξεων. Για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ 

αυτισ δεν υπολογίηεται ωσ τμιμα εκείνο που ζχει αρικμό μακθτϊν μικρότερο από το μιςό 

του προβλεπόμενου ανϊτατου αρικμοφ. 

β) Διευκυντζσ ΕΚ Εργαςτθριακϊν Κζντρων (Ε.Κ.) ϊρεσ 10. 

γ) Τποδιευκυντζσ γυμναςίων, λυκείων και επαγγελματικϊν ςχολϊν  και υπεφκυνων τομζων 

ΕΚ ϊρεσ 16. 

δ) Τπεφκυνοι εργαςτθρίων ϊρεσ 20. 

ε) Εκπαιδευτικό προςωπικό όλων των κλάδων τθσ κατθγορίασ ΠΕ ϊρεσ 23 αν ζχουν ζωσ ζξι 

ζτθ υπθρεςίασ, ϊρεσ 21 αν ζχουν από ζξι μζχρι δϊδεκα ζτθ υπθρεςίασ και ϊρεσ 20 αν ζχουν 

πάνω από δϊδεκα ζτθ υπθρεςίασ.  

ςτ) Εκπαιδευτικοί εργαςτθρίων του κλάδου ΣΕ01 ϊρεσ 24 εάν ζχουν ζωσ επτά ζτθ 

υπθρεςίασ, ϊρεσ 21 εάν ζχουν επτά μζχρι δεκατρία ζτθ υπθρεςίασ και ϊρεσ 20 εάν ζχουν 

πάνω από δεκατρία ζτθ υπθρεςίασ. 

η) Αρχιτεχνίτεσ του κλάδου ΔΕ01 ϊρεσ 28. 

θ) Σεχνίτεσ του κλάδου ΔΕ01 ϊρεσ 30. 

Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν περ. 2β τθσ υπoπαραγράφου Θ.2 του άρκρου πρϊτου του ν. 

4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013): 

«β. Θ διάταξθ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 48 του ν. 2413/1996 (Αϋ 124) διατθρείται ςε 

ιςχφ». Θ παρ. 3 του άρκρου 48 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/17-06-1996) ορίηει ότι: 

 

«3. Οι προβλεπόμενεσ από το άρκρο 14 παρ. 13 του ν. 1566/85 (ΦΕΚ-167 Α'), ϊρεσ 

εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ και διεξαγωγισ πρακτικϊν αςκιςεων για το εκπαιδευτικό 

προςωπικό τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, μειϊνονται για όςουσ ζχουν ι 

ςυμπλθρϊνουν εικοςαετι υπθρεςία κατά μία εβδομαδιαίωσ από 1.9.96 και κατά μία ακόμα 

από 20.1.97.» 
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Ωσ εκ τοφτου, εξακολουκεί να ιςχφει θ μείωςθ διδακτικοφ ωραρίου κατά δφο (2) ϊρεσ των 

εκπαιδευτικϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ζχουν ι ςυμπλθρϊνουν εικοςαετι 

υπθρεςία. 

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ8/143514 /Δ4/31-08-2017 ζγγραφο του 

Υπουργείου Παιδείασ με κζμα: «Αρικμόσ Σμθμάτων για τον κακοριςμό του ωραρίου των 

Δ/ντϊν και Τποδ/ντϊν ΕΠΑ.Λ. και τον οριςμό των Τποδ/ντϊν ΕΠΑ.Λ.», τα τμιματα τα οποία 

λαμβάνονται υπόψθ για τον κακοριςμό του ωραρίου των Δ/ντϊν ΕΠΑ.Λ. (άρκρο 14, παρ. 

13α του Ν.1566/1985, Αϋ 167), όπωσ και για τον οριςμό των Υποδ/ντϊν ΕΠΑ.Λ. (άρκρο 11, 

παρ. 7 του Ν.1566/1985, Αϋ 167) είναι όλα τα τμιματα Γενικισ Παιδείασ τθσ Αϋ τάξθσ, τα 

τμιματα Τομζων τθσ Β’ τάξθσ και τα τμιματα Ειδικοτιτων τθσ Γ’ τάξθσ ΕΠΑΛ ι τα τμιματα 

Γενικισ Παιδείασ τθσ Βϋ και Γϋ τάξθσ ΕΠΑ.Λ. ι ο ςυνδυαςμόσ των παραπάνω περιπτϊςεων 

για τισ τάξεισ Βϋ και Γϋ χωρίσ να προςμετρϊνται οι μακθτζσ και μακιτριεσ δφο (2) φορζσ, 

εφόςον πλθροφν τθν προχπόκεςθ που ορίηεται από τθν παρ. 13α του άρκρου 14 του 

Ν.1566/1985, δθλαδι όςα ζχουν τουλάχιςτον δεκατρείσ (13) μακθτζσ και μακιτριεσ.  

 

o Διδαςκαλία με μειωμζνο ωράριο  

Θ παρ. 14 του άρκρου 14 του ν. 1566/1985 ρυκμίηει το ηιτθμα τθσ διδαςκαλίασ με 

μειωμζνο ωράριο, κακϊσ αναφζρεται ότι «Διδαςκαλία με μειωμζνο ωράριο δεν 

επιτρζπεται, εκτόσ εάν θ ςυμπλιρωςι του δεν είναι αντικειμενικά δυνατι. Αν οι 

διδάςκοντεσ δε ςυμπλθρϊνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ ςτο ςχολείο που 

υπθρετοφν, διατίκενται, μερικά ι ολικά, ςε άλλα ςχολεία τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

ι ςε τμιματα πρόςκετθσ διδακτικισ βοικειασ, κακϊσ και ςε ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ για τθ διδαςκαλία των μακθμάτων που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 12 του 

άρκρου 4, τα οποία λειτουργοφν ςτον ίδιο ι γειτονικό διμο ι κοινότθτα, με απόφαςθ του 

νομάρχθ, φςτερα από πρόταςθ του οικείου υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου». Συναφϊσ, 

προβλζπεται ότι «θ εξάντλθςθ των ωρϊν του υποχρεωτικοφ ωραρίου πραγματοποιείται ςε 

μία (1) ζωσ και πζντε (5) όμορεσ ςχολικζσ μονάδεσ (περ. 5 τθσ παρ. 1 του άρκρου 25 του ν. 

4203/2013 - ΦΕΚ 235/Α/01-11-2013). 

Ωσ προσ τουσ Διευκυντζσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3ε του άρκρου 39 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 

136/Α/03-08-2021) αναφζρεται ότι: «ε κάκε περίπτωςθ, προχπόκεςθ τοποκζτθςθσ ςε 

κζςθ Διευκυντι ςχολικισ μονάδασ ι Ε.Κ. είναι να δφναται ο υποψιφιοσ να ςυμπλθρϊςει το 

υποχρεωτικό ωράριο τθσ κζςθσ του Διευκυντι ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και τα Ε.Κ. που 

δθλϊνει». (π.χ. με τίτλο "Τποχρεωτικό ωράριο Διευκυντι ςχολικισ μονάδασ ι Ε.Κ.) 

 

 

o υμπλιρωςθ Τποχρεωτικοφ Διδακτικοφ Ωραρίου  

Θ παρ. 1 περ. 6 του άρκρου 25 του ν. 4203/2013, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 5 του 

άρκρου 33 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-05-2016) και τροποποιικθκε με το άρκρο 46 

του ν. 4415/2016  (ΦΕΚ 159/Α/06-09-2016) ρυκμίηει το ηιτθμα τθσ ςυμπλιρωςθσ του 

υποχρεωτικοφ διδακτικοφ ωραρίου, κακϊσ αναφζρεται ότι το υποχρεωτικό διδακτικό 

ωράριο δεν μειϊνεται ι ςυμπλθρϊνεται λόγω απαςχόλθςθσ των εκπαιδευτικϊν ςε 
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εξωδιδακτικι απαςχόλθςθ (π.χ. γραμματειακι υποςτιριξθ). Μόνο ςτθν περίπτωςθ που 

ζχουν καλυφκεί πλιρωσ οι ανάγκεσ ςε διδακτικό ωράριο για τθν αντίςτοιχθ ειδικότθτα, 

ςτο/α ςχολείο/α που υπθρετεί ο εκπαιδευτικόσ ι ςε ςχολεία τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ 

Εκπαίδευςθσ είναι δυνατι θ ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ διδακτικοφ ωραρίου. 

Συγκεκριμζνα αναφζρεται ότι: 

«6. α) Οι εκπαιδευτικοί που δεν ςυμπλθρϊνουν το υποχρεωτικό τουσ διδακτικό ωράριο 

μποροφν να απαςχολοφνται μζχρι και τθσ ςυμπλθρϊςεωσ του υποχρεωτικοφ τουσ 

διδακτικοφ ωραρίου:  

αα) ςε προγράμματα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ ι πρόςκετθσ διδακτικισ ςτιριξθσ, ςτο 

ςχολείο που υπθρετοφν ι ςε όμορο αυτοφ, 

ββ) ςε γραμματειακι υποςτιριξθ ςτο ςχολείο όπου υπθρετοφν ι ςε όμορο αυτοφ και 

γγ) ςε υπθρεςίεσ διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ και ςτθν 

Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ ςτθν οποία υπθρετοφν. Προχπόκεςθ τθσ ςχετικισ 

ανάκεςθσ για τθ ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ διδακτικοφ ωραρίου αποτελεί θ ζγγραφθ 

βεβαίωςθ από τον οικείο Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, που 

κοινοποιείται ςτον οικείο Περιφερειακό Διευκυντι Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ, με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι ζχουν καλυφκεί πλιρωσ οι ανάγκεσ ςε 

διδακτικό ωράριο, για τισ αντίςτοιχεσ ειδικότθτεσ, ςτα ςχολεία που υπθρετοφν οι 

εκπαιδευτικοί ι ςε ςχολεία τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ (και ςε ςχολεία τθσ άλλθσ 

βακμίδασ για τισ κοινζσ Ειδικότθτεσ). 

 

o Πρόςκετεσ απαςχολιςεισ εκπαιδευτικϊν  

Ωσ προσ τισ πρόςκετεσ απαςχολιςεισ των εκπαιδευτικϊν, εφαρμογι ζχει θ παρ. 1ε του 

άρκρου 55 του ν. 1566/1985 ςφμφωνα με τθν οποία «Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςτα 

δθμόςια ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ υποχρεοφνται 

μεταξφ άλλων: 

ε) Να ςυμπλθρϊνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ και να διδάςκουν τισ 

προβλεπόμενεσ από αυτόν το νόμο ϊρεσ υποχρεωτικισ υπερωριακισ διδαςκαλίασ ςτο 

ςχολείο τουσ, ςε άλλα ςχολεία τθσ ίδιασ ι γειτονικισ πόλθσ ι κωμόπολθσ ι ςτα 

μεταλυκειακά παραςκευαςτικά κζντρα ι ςτα τμιματα πρόςκετθσ εςωτερικισ βοικειασ ι 

ςτισ τάξεισ υποδοχισ ι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 12 του άρκρου 4». 

 

 

Αναφορικά με το χρόνο υπθρεςίασ για τθ μείωςθ του διδακτικοφ ωραρίου ιςχφει θ αρικμ. 

Φ.361.23/12/123995/Γ1/20-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙ49-Ο9) εγκφκλιοσ. Στο χρόνο αυτό 

περιλαμβάνονται όλεσ οι προςφερκείςεσ υπθρεςίεσ ωσ αναπλθρωτϊν/ωρομιςκίων κατόπιν 

πρόςλθψθσ από το ΥΠΑΙΘ, όπωσ π.χ. ςε δομζσ ΚΕΣΥ/ΚΕΔΑΣΥ. 
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3. Μοντζλο Διοίκθςθσ τθσ Ελλθνικισ Α/κμιασ και Β/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ 
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Θ διοικθτικι ιεραρχία ςτθν Ελλθνικι Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 

δομείται ςε μία πυραμίδα που ςτθ βάςθ τθσ ζχει τθ Σχολικι Μονάδα με τον Διευκυντι τθσ 

και τουσ Υποδιευκυντζσ (εάν δικαιολογοφνται από το μζγεκοσ τθσ Μονάδασ).  

Στο επόμενο επίπεδο ζχει τθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ με τον Προϊςτάμενό τθσ, που 

γεωγραφικά αντιςτοιχεί ςτισ Περιφερειακζσ Ενότθτεσ τθσ Χϊρασ, με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ. 

Ανεβαίνοντασ τθν πυραμίδα ακολουκεί θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ με τον 

Προϊςτάμενό τθσ, θ οποία ταυτίηεται γεωγραφικά με τθν αντίςτοιχθ Διοικθτικι Περιφζρεια. 

Θ διοικθτικι δομι καταλιγει ςτο Υπουργείο Παιδείασ με ανϊτατο Διοικθτικό Στζλεχοσ τον 

αρμόδιο Γενικό Γραμματζα, ενϊ υπάρχει και θ Πολιτικι Θγεςία με τον αρμόδιο Υπουργό και 

Υφυπουργό.  

Αν αναλογιςτεί κανείσ αρικμθτικά το πλικοσ των Προϊςταμζνων ανά επίπεδο διοίκθςθσ κα 

ςυναντιςει περιςςότερουσ από 14.000 εκπαιδευτικοφσ που υπθρετοφν ωσ Διευκυντζσ / 

Υποδιευκυντζσ Σχολικϊν Μονάδων με ζνα υβριδικό ρόλο εκπαιδευτικοφ με μειωμζνο 

διδακτικό ωράριο και διοικθτικοφ υπαλλιλου που αντιςτοιχεί ςε Προϊςτάμενο Τμιματοσ. 

Ακολοφκωσ, υπάρχουν 116 εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ωσ Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ, 58 

ςε κάκε βακμίδα, που αςκοφν αποκλειςτικά διοικθτικό ζργο και αντιςτοιχοφν ςε 

Προϊςτάμενο Διεφκυνςθσ.  

Τζλοσ, το τρίτο επίπεδο διοίκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ απαρτίηεται από τουσ 13 

Περιφερειακοφσ Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ με βακμό αντίςτοιχο του Γενικοφ Διευκυντι. 

Όλοι οι ανωτζρω υπθρετοφν ςε 3-4 ζτθ, ςυνικωσ, κθτεία κατόπιν Προκιρυξθσ κζςεων και 

αξιολογικισ κατάταξθσ των υποψθφίων.  Σε ςχζςθ με όλο το υπόλοιπο δθμόςιο υπάρχει θ 

ιδιαιτερότθτα ότι θ κατάλθψθ κζςθσ ευκφνθσ δε ςθμαίνει πάγια υπθρεςιακι εξζλιξθ του 

εκπαιδευτικοφ, αλλά με τθ λιξθ τθσ κθτείασ του, εάν δεν υποβάλει εκ νζου ι/και δεν 

καταλάβει κζςθ ςτελζχουσ, επιςτρζφει ςτθν πρότερθ κατάςταςθ ωσ απλόσ εκπαιδευτικόσ 

ςτο Σχολείο οριςτικισ τοποκζτθςθσ με πλιρθ διδακτικά κακικοντα. 

 Τα διοικθτικά κζματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ που χειρίηεται θ ανωτζρω διοικθτικι 

πυραμίδα είναι ευρφτατθσ γκάμασ και πάντα εμπλζκουν, ςπάνια δφο, ςυχνότερα τρία και 

πολφ ςυχνά και τα τζςςερα επίπεδα διοίκθςθσ. Ο βακμόσ διοικθτικισ αυτονομίασ τθσ 

Σχολικισ Μονάδασ κυμαίνεται ςε πολφ χαμθλά επίπεδα, με ςυνζπεια τθν φπαρξθ μεγάλου 

γραφειοκρατικοφ βάρουσ ςε όλθ τθ διοικθτικι δομι λόγω των πολλϊν και περίπλοκων 

διαδικαςιϊν που απαιτοφν ςθμαντικό ανκρϊπινο κεφάλαιο και ανκρωποχρόνο.  

 

Τθν τελευταία δεκαετία γίνεται μία ςυςτθματικι προςπάκεια καταγραφισ τθσ δομισ και 

λειτουργίασ του Σχολικοφ Δικτφου ςε πλθροφοριακά ςυςτιματα ϊςτε να υπάρχει ζνασ 

τρόποσ διάχυςθσ τθσ πλθροφορίασ ςε όλα τα επίπεδα διοίκθςθσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

λιψθ αποφάςεων. Θ προςπάκεια αυτι αναμφιςβιτθτα είναι προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ, 

ζχει βελτιϊςει τον παρωχθμζνο τρόπο τθσ κατά κόρον λειτουργίασ με διαδικαςίεσ 

ανταλλαγισ εγγράφων μεταξφ των εμπλεκομζνων μερϊν, όμωσ ακόμθ απαιτείται 

εμπζδωςθ αυτοφ του τρόπου λειτουργίασ από όλεσ τισ διοικθτικζσ δομζσ, αποκλειςτικι 

χριςθ αυτισ τθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ ςτθ διακίνθςθ τθσ πλθροφορίασ, ϊςτε να μθν 

απαιτείται διπλόσ κόποσ για τθν ίδια ενζργεια, και βεβαίωσ, επζκταςθ - αναβάκμιςθ των 
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πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων με εμπλουτιςμό των διαδικαςιϊν που υλοποιοφν, με 

ςυνοδευτικά εργαλεία ανάλυςθσ και αξιολόγθςθσ των διαδικαςιϊν κλπ. 

Θ Ελλθνικι Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ «εξυπθρετεί» ετθςίωσ περίπου 

1.400.000 μακθτζσ και μακιτριεσ που φοιτοφν ςε περιςςότερεσ από 14.000 Σχολικζσ 

Μονάδεσ, διαςπαρμζνεσ γεωγραφικά ςε όλθ τθ χϊρα, με δεδομζνθ τθ νθςιωτικότθτα και 

τισ θπειρωτικζσ δυςπρόςιτεσ περιοχζσ. Στισ Σχολικζσ αυτζσ Μονάδεσ υπθρετοφν 

περιςςότεροι από 170.000 εκπαιδευτικοί κατανεμθμζνοι βάςει τυπικϊν προςόντων ςε 

ενενιντα (90) ειδικότθτεσ, μόνιμοι και 10μθνθσ (ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ) ςφμβαςθσ 

αναπλθρωτζσ. Όλοι προφανϊσ προςφζρουν ςυγκεκριμζνο διδακτικό ζργο κάλυψθσ 

μακθμάτων τθσ Ειδικότθτασ τουσ, ςτθ ςυγκεκριμζνθ Σχολικι Μονάδα που ανικουν ι (ςε 

οριςμζνεσ ειδικότθτεσ) με ςυμπλιρωςθ ωραρίου και ςε γειτονικζσ Σχολικζσ Μονάδεσ. 

Οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που δθμιουργοφνται ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ κακορίηονται από 

τον τφπο τθσ Σχολικισ Μονάδασ και κατϋεπζκταςθ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που υλοποιεί 

αλλά και τον αρικμό Τμθμάτων που λειτουργεί ανά τάξθ.  Ζτςι, δθμιουργοφνται 

γεωγραφικά εντοπιςμζνεσ ανάγκεσ για διδακτικζσ ϊρεσ ςυγκεκριμζνων μακθμάτων που 

πρζπει να καλυφκοφν από Εκπαιδευτικό Προςωπικό, προφανϊσ όχι με οριηόντιο τρόπο.  

Το Εκπαιδευτικό Προςωπικό, από τθν άλλθ, ανάλογα με τθν Ειδικότθτά του και το 

Διδακτικό Ωράριο που προςφζρει, ανάλογα με μία ςειρά παραμζτρων όπωσ ορίηεται από 

τθ νομοκεςία, δφναται να καλφψει διδακτικζσ ανάγκεσ ςε μία ι κάποιεσ φορζσ και ςε 

περιςςότερεσ Σχολικζσ Μονάδεσ, υπακοφοντασ φυςικά ςε κάποιεσ προχποκζςεισ. 

Επομζνωσ, από τισ εγγραφζσ των μακθτϊν και μακθτριϊν, το χωριςμό τουσ ςε Τμιματα, το 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα, τθν τοποκζτθςθ και τισ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ των Εκπαιδευτικϊν 

ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ, τισ Ανακζςεισ Διδακτικϊν Αντικειμζνων και όλα αυτά με τθ χρονικι 

μεταβλθτότθτα που επιφζρει ζνα Σχολικό Ζτοσ, κακίςταται ςαφισ θ πολυπλοκότθτα, ςτα 

όρια χαοτικοφ τρόπου λειτουργίασ, αυτισ τθσ τεράςτιασ Εκπαιδευτικισ Δομισ που μόνο με 

μεγάλου μεγζκουσ πολυεκνικι εταιρία μπορεί να ςυγκρικεί.  

Εάν επίςθσ αναλογιςτεί κανείσ ότι θ λειτουργία των Σχολικϊν Μονάδων δε μπορεί να 

διακόπτεται δθμιουργϊντασ ςοβαρζσ εκπαιδευτικζσ ελλείψεισ ςτουσ μακθτζσ και 

μακιτριεσ, αλλά και κοινωνικι και εργαςιακι δυςλειτουργία ςτισ οικογζνειεσ των μακθτϊν, 

γίνεται εμφανζσ το εκρθκτικό πρόβλθμα που ζχει να διαχειριςτεί και να λφςει κάκε Σχολικό 

Ζτοσ θ Διοικθτικι Δομι τθσ Εκπαίδευςθσ και θ Πολιτικι Θγεςία. 

 

 

Μία μεκοδολογία προςζγγιςθσ του προβλιματοσ, που ζχει ελπίδεσ λειτουργικισ 

διαχείριςθσ, είναι θ φπαρξθ και χριςθ δυναμικϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων 

καταγραφισ των πρωτογενϊν δεδομζνων ςτθν πθγι που δθμιουργοφνται, υποςτθρικτικά 

εργαλεία μείωςθσ του γραφειοκρατικοφ βάρουσ, καταρτιςμζνο προςωπικό που τα 

διαχειρίηεται, κακθμερινι χριςθ και επαλικευςθ των δεδομζνων και των αποτελεςμάτων 

που παράγουν, εμπζδωςθ και ωρίμανςθ αυτισ τθσ διοικθτικισ μεκοδολογίασ και ςτα 

τζςςερα επίπεδα διοίκθςθσ και, βεβαίωσ, θ ςυςςϊρευςθ τεχνογνωςίασ, ϊςτε να μθν 

«τρζχει» κανείσ κάκε φορά πίςω από το πρόβλθμα, αλλά να μπορεί να προλαμβάνει και να 

προετοιμάηει ςενάρια και λφςεισ. 
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 Όλα τα ανωτζρω απαιτοφν τθν φπαρξθ ςτρατθγικισ ςτθ διοίκθςθ, κατάρτιςθ λειτουργικϊν 

και τεκμθριωμζνων χρονοδιαγραμμάτων, μεκοδολογία τεκμθρίωςθσ λιψθσ απόφαςθσ και 

ςυνεχι αποτφπωςθ των αποτελεςμάτων που παράγονται, ϊςτε να αξιολογοφνται και να 

γίνεται ανατροφοδότθςθ για το επόμενο ςχολικό ζτοσ. Θ κατάρτιςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, τόςο των Προϊςταμζνων, αλλά και των διοικθτικϊν υπαλλιλων που 

ςυμμετζχουν ςε αυτό δφςκολο εγχείρθμα, κα πρζπει να είναι ςυνεχισ και να 

ανατροφοδοτείται το ενδιαφζρον τουσ, διότι μαηί με το εκπαιδευτικό προςωπικό παράγουν 

και λειτουργοφν τθν Εκπαίδευςθ τθσ Χϊρασ.  

Παράλλθλα, με τθν ωρίμανςθ ενόσ τζτοιου δικτφου διοίκθςθσ κα μπορζςει να καταςτεί 

εφικτι και θ διοικθτικι αποκζντρωςθ, θ μείωςθ του υδροκεφαλιςμοφ ςτθ διοίκθςθ τθσ 

Εκπαίδευςθσ, ϊςτε να επιτευχκεί μια πιο άμεςθ και λειτουργικι εφρεςθ λφςθσ ςτο 

εκάςτοτε πρόβλθμα, με περιςςότερα τοπικά ι άλλα χαρακτθριςτικά και μικρότερθ χριςθ 

οριηόντιων προςεγγίςεων. Με αυτό τον τρόπο κα μπορεί, ενδεχομζνωσ, θ αξιολόγθςθ των 

Προϊςταμζνων να διενεργείται και με βάςθ τισ λφςεισ που επζλεξαν, τθ λειτουργικότθτά 

τουσ, τα αποτελζςματα που παριγαγαν και τθν ευρφτερθ ςυνειςφορά τουσ ςτθν προαγωγι 

τθσ εκπαίδευςθσ ςτθν τοπικι κοινωνία. 

Στθν παροφςα μελζτθ δεν χρθςιμοποιικθκε καμία προςεγγιςτικι μζκοδοσ υπολογιςμϊν, 

επομζνωσ όλα τα αποτελζςματα ζχουν υπολογιςτεί ςε επίπεδο Σχολικισ Μονάδασ και ςτθ 

ςυνζχεια ακροίηονται ςε κάκε πρόςφορθ διάςταςθ. Χρθςιμοποιοφνται πρωτογενι 

δεδομζνα ειςόδου από κάκε ςχολικι μονάδα, λαμβάνεται υπ’ όψθ το είδοσ και τα 

χαρακτθριςτικά του τφπου τθσ, το εκπαιδευτικό προςωπικό που υπθρετεί με οποιαδιποτε 

ςχζςθ εργαςίασ ι που απουςιάηει και βεβαίωσ το υφιςτάμενο νομικό πλαίςιο που διζπει το 

προςωπικό και τθ λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

Για να γίνει κατανοθτόσ ο τρόποσ εργαςίασ παρατίκεται το ακόλουκο διάγραμμα ροισ: 
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4. Αποτίμθςθ του Μοντζλου Διοίκθςθσ τθσ Ελλθνικισ Α/κμιασ και 

Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ μζςω τθσ επιςκόπθςθσ τιρθςθσ του 

κανονιςτικοφ πλαιςίου 

Μία παράμετροσ αποτίμθςθσ τθσ λειτουργικότθτασ του μοντζλου διοίκθςθσ ενόσ 

υπθρεςιακοφ ςυςτιματοσ είναι θ πιςτι εφαρμογι τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και οι 

αποκλίςεισ που εμφανίηονται ςτθν τιρθςι τθσ. Με αυτό τον τρόπο ελζγχου μπορεί να 

αποτυπωκεί και αξιολογθκεί μία ςθμαντικι διάςταςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςε όλα τα 

αρμόδια και ςυνυπεφκυνα επίπεδα διοίκθςθσ, από τθ Σχολικι Μονάδα, τθ Διεφκυνςθ 

Εκπαίδευςθσ, τθν Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ και το Υπουργείο Παιδείασ.  

Ακολουκϊντασ αυτι τθ μεκοδολογία, εφαρμόςαμε μία μζκοδο ακριβοφσ ελζγχου ςε κάκε 

ςχολικι μονάδα τθσ χϊρασ, αναηθτϊντασ τυχόν παρεκκλίςεισ από το νομικό πλαίςιο. Ζτςι, 

παρακζτουμε τισ περιπτϊςεισ αποκλίςεων ομαδοποιθμζνεσ ανά νομικι διάταξθ για κάκε 

βακμίδα εκπαίδευςθσ ξεχωριςτά. 

 

4.1. Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ – χολικό Ζτοσ 2021-2022 

I. Μζγιςτοσ και ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά Σμιμα Νθπιαγωγείου 

Θ παρ. 2 του άρκρου 6 Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/01-08-2017), τροποποιικθκε με τθν παρ.1 

του άρκρου 50 του ν. 4692/2020  (ΦΕΚ 111/Α/12-06-2020) και ιςχφει κακορίηει ότι «ο 

μζγιςτοσ αρικμόσ νθπίων-προνθπίων είναι είκοςι πζντε (25) ανά τμιμα. Από δικζςιο 

νθπιαγωγείο και άνω, ο ελάχιςτοσ αρικμόσ είναι δεκαπζντε (15)». 

Με βάςθ τα ςτοιχεία που παρατζκθκαν από το ΥΠΑΙΘ, τα υποχρεωτικά πρωινά τμιματα με 

μακθτζσ και μακιτριεσ είναι 8.540, ενϊ τα λειτουργοφντα ολοιμερα τμιματα είναι 4.596. 

Εφαρμόηοντασ  τθν ανωτζρω διάταξθ και ελζγχοντασ όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ εάν τθν 

εφαρμόηουν, προκφπτει ότι τα  υποχρεωτικά πρωινά τμιματα κα ζπρεπε να ιταν 8.341, 

ενϊ τα ολοιμερα τμιματα 4.491. Θ ςυνολικι απόκλιςθ ανζρχεται ςε 199 πρωινά και 105 

ολοιμερα, δθλαδι ςυνολικά 304 τμιματα. Με μία ςχετικά απλι μζκοδο ελζγχου 

προκφπτουν αυτά τα ευριματα, τα οποία κα ζπρεπε να εντοπιςτοφν, να αξιολογθκοφν και 

να δικαιολογθκοφν.  

Αναλυτικά ςτον ακόλουκο πίνακα αναγράφονται οι ςχολικζσ μονάδεσ που παραβιάηουν τθ 

ςυγκεκριμζνθ νομικι διάταξθ: 

 

 

 

 

Πρωινά Τμιματα: 
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Ολοιμερα Τμιματα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά Σμιμα Νθπιαγωγείου 

Θ παρ. 5 του άρκρου 3 του ν. 1566/1985, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4 του άρκρου 

40 του v. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019) και ιςχφει ρυκμίηει το ηιτθμα τθσ οργανικότθτασ 

των Νθπιαγωγείων. Θ οργανικότθτα των νθπιαγωγείων προςδιορίηεται με βάςθ τθν 

αντιςτοιχία νθπιαγωγοφ ςτισ αρικμό νθπίων, θ οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ζνα (1) 

νθπιαγωγό για κάκε είκοςι πζντε (25) νιπια και: 

α) όχι λιγότερο από δεκατζςςερα (14) νιπια,  ςτον ακόλουκο πίνακα αναγράφονται οι 

ςχολικζσ μονάδεσ που παραβιάηουν τθ ςυγκεκριμζνθ νομικι διάταξθ.  
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β) όχι λιγότερο από πζντε (5) νιπια ςε ςχολικζσ μονάδεσ απομακρυςμζνων, δυςπρόςιτων 

και παραμεκόριων περιοχϊν ι περιοχϊν με δυςκολίεσ πρόςβαςθσ ι περιοχϊν για οποίεσ 

απαιτείται μεταφορά/μετακίνθςθ νθπίων, ςφμφωνα με ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Στισ 

ακόλουκεσ 126 ςχολικζσ μονάδεσ υπάρχει παραβίαςθ τθσ διάταξθσ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ λειτουργία του ολοιμερου προγράμματοσ 

Νθπιαγωγείου.  

Στθν παρ. 7 του άρκρου 11Β του Π.Δ. 79/2017, όπωσ ιςχφει προβλζπονται οι προχποκζςεισ 

για τα ενιαίου τφπου ολοιμερα νθπιαγωγεία. Ειδικότερα, προςδιορίηεται ο ελάχιςτοσ 

αρικμόσ για τθ λειτουργία τουσ, ωσ ακολοφκωσ: 

«ε όλα τα Ενιαίου Σφπου Ολοιμερα Νθπιαγωγεία είναι δυνατόν να λειτουργιςει 

Ολοιμερο Πρόγραμμα με ςτισ εξισ προχποκζςεισ: 
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α) τα 1/κζςια Νθπιαγωγεία ο ελάχιςτοσ αρικμόσ για τθ λειτουργία του Ολοιμερου 

προγράμματοσ είναι 5 φοιτϊντεσ μακθτζσ (νιπια/προνιπια). Σα ςυςτεγαηόμενα 

νθπιαγωγεία που ζχουν κοινι ςχολικι περιφζρεια και κοινζσ εγγραφζσ λογίηονται ωσ ενιαία 

ςχολικι μονάδα και ανάλογα με τα τμιματα που λειτουργοφν κα υπολογίηεται ο ελάχιςτοσ 

αρικμόσ για τθ λειτουργία του ολοιμερου προγράμματοσ.  

β) τα 2/κζςια Νθπιαγωγεία ο ελάχιςτοσ αρικμόσ για τθ λειτουργία του Ολοιμερου 

προγράμματοσ είναι 10 φοιτϊντεσ μακθτζσ (νιπια/προνιπια). 

γ) τα 3/κζςια και άνω Νθπιαγωγεία ελάχιςτοσ αρικμόσ για τθ λειτουργία του Ολοιμερου 

προγράμματοσ είναι 14 φοιτϊντεσ μακθτζσ (νιπια/ προνιπια). 

Ακολουκοφν οι 22, 53 και 23 ςχολικζσ μονάδεσ που αποκλίνουν από το α, β και γ αντίςτοιχα 

με βάςθ τα ςτοιχεία του ΥΠΑΙΘ:  
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IV. Εγγραφζσ ςτα υςτεγαηόμενα Νθπιαγωγεία (Π.Δ. 79/2017 άρκρου 6, παρ. 13 - ΦΕΚ 

109/Α/01-08-2017). 

 

«τα ςυςτεγαηόμενα νθπιαγωγεία τα δικαιολογθτικά ςυγκεντρϊνονται από τουσ Διευκυντζσ 

ι τουσ Προϊςτάμενουσ των νθπιαγωγείων και θ κατανομι των νθπίων γίνεται από τουσ 

ςυλλόγουσ διδαςκόντων των ςυςτεγαηόμενων ςχολείων. Θ κατανομι γίνεται με τρόπο ϊςτε 

ςτα ςυςτεγαηόμενα νθπιαγωγεία να εγγράφεται ο ίδιοσ αρικμόσ νθπίων και προνθπίων 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται για τθν κατανομι των 

μακθτϊν που προζρχονται από μετεγγραφι ανεξάρτθτα από το νθπιαγωγείο του 

ςυγκροτιματοσ ςτο οποίο απευκφνεται το αποδεικτικό μετεγγραφισ ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ λειτουργία τμθμάτων με ίςο αρικμό μακθτϊν.»  

Τα Νθπιαγωγεία που ςυςτεγάηονται είναι 608 (τα περιςςότερα ανά 2, υπάρχουν και κάποια 

ανά 3). 

 

V. Οργανικότθτα Δθμοτικϊν χολείων (Κ.Τ.Α. Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-2006 - ΦΕΚ 

1507/Β/13-10-2006).  

 

Θ Οργανικότθτα των Δθμοτικϊν Σχολείων προςδιορίηεται από τθν αναλογία δεκαπζντε (15) 

μακθτϊν προσ ζνα (1) δάςκαλο για τα μονοκζςια, δικζςια και τρικζςια και για τα λοιπά 

είκοςι πζντε (25) μακθτϊν προσ ζνα (1) δάςκαλο ωσ εξισ: 
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Οργανικότθτα Δθμοτικϊν Σχολείων   -   ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΑ Κ.Υ.Α. Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-2006 - 

ΦΕΚ 1507/Β/13-10-2006 

 

 

 

 

Το παραβιάηουν, 70 Σχολικζσ Μονάδεσ, με ζωσ 15 μακθτζσ / μακιτριεσ, που λειτουργοφν 

ωσ 2κζςια, 83 Σχολικζσ Μονάδεσ, με 16 - 30 μακθτζσ / μακιτριεσ, που λειτουργοφν ωσ 

3κζςια, 31 Σχολικζσ Μονάδεσ, με 16 - 30 μακθτζσ / μακιτριεσ, που λειτουργοφν ωσ 4κζςια 

και 2 Σχολικζσ Μονάδεσ με 16 – 30, μακθτζσ / μακιτριεσ, που λειτουργοφν ωσ 5κζςια, οι 

οποίεσ αποτυπϊνονται ωσ ακολοφκωσ: 
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VI. Οργανικότθτα Δθμοτικϊν χολείων – ΟΛΙΓΟΘΕΙΑ Κ.Τ.Α. Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-

2006 ΦΕΚ 1507/Β/13-10-2006 

 

 

 

 

 

 

Κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 παρατθροφνται, ανά κατθγορία, αποκλίςεισ ςε 104 

Σχολικζσ Μονάδεσ, με 31 - 45 μακθτζσ / μακιτριεσ, που λειτουργοφν ωσ 4κζςια, 34 

Σχολικζσ Μονάδεσ, με 31 - 45 μακθτζσ / μακιτριεσ, που λειτουργοφν ωσ 5κζςια και 23 

Σχολικζσ Μονάδεσ, με 31 - 45 μακθτζσ / μακιτριεσ, που λειτουργοφν ωσ 6κζςια, όπωσ 

φαίνεται παρακάτω: 
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VII. Οργανικότθτα Δθμοτικϊν χολείων – ΟΛΙΓΟΘΕΙΑ, Κ.Τ.Α. Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-

2006 - ΦΕΚ 1507/Β/13-10-2006 

 

 

 

 

Κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 παρατθροφνται, ανά κατθγορία,  αποκλίςεισ ςε 66 Σχολικζσ 

Μονάδεσ, με 46 - 60 μακθτζσ / μακιτριεσ, που λειτουργοφν ωσ 5κζςια και 134 Σχολικζσ 

Μονάδεσ, με 46 - 60 μακθτζσ / μακιτριεσ, που λειτουργοφν ωσ 6κζςια, όπωσ φαίνεται 

ςτουσ παρακάτω πίνακεσ: 
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VIII. Οργανικότθτα Δθμοτικϊν χολείων - 6κζςια και ΑΝΩ Κ.Τ.Α. Φ.3/897/97652/Γ1/25-

09-2006 - ΦΕΚ 1507/Β/13-10-2006, με βάςθ τα ςτοιχεία του ΤΠΑΙΘ εντοπίςτθκαν 

ςυγκεντρωτικά οι ακόλουκεσ αποκλίςεισ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

όπου οι αποκλίςεισ ανά τάξθ εντοπίηονται ςτισ παρακάτω ςχολικζσ μονάδεσ: 
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Α’ τάξθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β’ τάξθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ’ τάξθ 
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Δ’ τάξθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ε’ τάξθ 
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ΣΤ’ τάξθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ – χολικό Ζτοσ 2021-2022 

 

I. Μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα ςτα Γυμνάςια και ςτα Γενικά Λφκεια 

Κ.Τ.Α. 129818/Γ2/16-09-2013 - ΦΕΚ 2451/Β/01-10-2013 

«Οι μακθτζσ ςε κάκε τάξθ ι τμιμα τάξθσ Γυμναςίων και Γενικϊν Λυκείων δεν μπορεί να 

υπερβαίνουν τουσ είκοςι επτά (27). Σάξεισ με μακθτζσ περιςςότερουσ από τουσ είκοςι επτά 

(27) διαιροφνται ςε τμιματα. 

ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ με απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

μπορεί να γίνει προςαφξθςθ κατά 10%.» 
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II. Μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα ςτα Επαγγελματικά Λφκεια 

Κ.Τ.Α. 42712/Γ2/20-03-2014 - ΦΕΚ 833/Β/3-4-2014 

«Οι μακθτζσ ςε κάκε τμιμα τάξθσ ι τομζα ι ειδικότθτασ των Επαγγελματικϊν Λυκείων δεν 

μπορεί να υπερβαίνουν τουσ είκοςι πζντε (25).  ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ με απόφαςθ του 

οικείου Διευκυντι Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ μπορεί να γίνει προςαφξθςθ κατά 10%.» 

 

III. Μζγιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα ςτθν Γ’ Λυκείου 

ν. 4610/2019 άρκρου 116 – ΦΕΚ 70/Α/07-05-2019 

«1. Ο αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα τόςο γενικισ παιδείασ, όςο και ομάδων 

προςανατολιςμοφ για τθν Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τουσ είκοςι 

πζντε (25). Σμιματα με περιςςότερουσ από είκοςι πζντε (25) μακθτζσ διαιροφνται ςε νζα 

τμιματα. 

 2. Ο αρικμόσ μακθτϊν ανά Σμιμα τόςο γενικισ παιδείασ, όςο και ομάδων 

προςανατολιςμοφ για τθ Γϋ τάξθ Εςπερινοφ Γενικοφ Λυκείου, κακϊσ και ο αρικμόσ μακθτϊν 

ανά Σμιμα για τθ Γϋ τάξθ Εςπερινοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τουσ είκοςι δφο (22). Σμιματα με περιςςότερουσ από είκοςι δφο (22) μακθτζσ διαιροφνται 

ςε νζα Σμιματα. 

4. ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, κατά τθν εφαρμογι των παραγράφων 1, 2 και 3, μπορεί να 

γίνει προςαφξθςθ κατά δζκα τοισ εκατό (10%) του αρικμοφ μακθτϊν ανά τμιμα με 

απόφαςθ του οικείου Διευκυντι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

Αποκλίςεισ τθσ εφαρμογισ των ανωτζρω διατάξεων ςτο χωριςμό του μακθτικοφ 

πλθκυςμοφ ςε Τμιματα, με εφαρμογι μζγιςτου πλικουσ μακθτϊν ανά Τμιμα το 25 (αντί 

του 27) ςε Γυμνάςια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. (και του 22 ςτθ Γ’ τάξθ Εςπερινοφ ΓΕ.Λ. και Εςπερινοφ 

ΕΠΑ.Λ.) προκφπτει ότι δεν κα ζπρεπε να λειτουργοφν τα ακόλουκα τμιματα ανά τφπο 

ςχολείου: 
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και ςυγκεκριμζνα αυτά τα τμιματα λειτουργοφν ςτισ παρακάτω ςχολικζσ μονάδεσ: 

 

 

ΓΤΜΝΑΙΑ 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

0901020 5203010 0110010 3901020 1004090 4601045 

3704090 0501920 0124010 3910010 0202031 0501563 

3705010 0501938 0118010 3904010 0306010 0501007 

0501170 0501945 0107010 4907010 2801010 0101015 

0501160 0501944 0102010 1701053 2801050 3101055 

0501361 0501927 0102020 1701090 2801075 3401025 

0501400 0501943 0111030 1714012 2804010 1901232 

0501390 0501959 0104010 4102020 2403010 1601037 

0501110 0501955 2001078 4101010 2801036 1701015 

0501132 3313012 2001040 5004010 0102015 1101000 

0501230 3303010 2001073 5001020 1501038 4301010 

0501637 4301030 2401010 5001072 3209000 5001010 

0502077 4303010 2401040 5001073 2101035 1001031 

0501717 5101010 2501010 1002010 3301050 2901010 

0501757 5101030 2501020 1001030 5101055  

0501970 0101011 2501030 1001023 2706015  

0501581 0106010 2508010 1001001 2001035  

0503023 0123010 2503010 1006010 2201050  

5203020 0105012 1901266 1004010 3901005  

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

2151010 0551933 0152010 3454010 5051030 3451020 

0551090 0551920 0159010 3451010 1052010 2051030 

0551390 0551932 0159020 1951198 1051070 3551020 

0551552 0551945 0652030 1659010 1051080  
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0552050 0551951 0653010 2653010 1051040  

0544005 0551907 0667020 3944001 1051010  

0552042 0551009 1551010 4954010 1051020  

0552020 0551922 1551020 1759010 1051030  

0552072 0551926 2064010 1751080 1090045  

0544002 5252010 2044001 1751042 1044001  

0551752 5255010 2062010 1751040 1062010  

0590790 4351009 3551001 1751052 1090050  

0551970 4355010 3560010 1763010 2957010  

0551487 4354010 2451020 4151030 2851010  

0551762 5156010 2451030 5052010 2851055  

0551772 0151009 2451040 5054010 2854010  

0553010 0166010 2551010 5056010 2855010  

0590865 0151050 2551009 5057010 2890070  

0544001 0168010 2558010 5059010 0552095  

0551924 0157010 2553010 5051009 3151010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

0940040 0540211 3140120 4152001 0548000 

2140060 0540795 3540060 5050065 1848000 

2140100 0540940 4540050 5040090 4548000 
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3740045 0540260 2440030 5040080 1948000 

0540190 0540990 2440040 5050060 0248000 

0540710 0550915 2540040 1040050 0550870 

0540711 0540850 2540030 1040061 0540055 

0540241 3340045 3440030 2940080 2750081 

0540750 3340061 1940350 2940110 2040041 

0540010 4350040 1950420 2940115 1740200 

0540351 0140100 3940050 2940050 5040055 

0540962 0140105 3940052 0240030  

0540206 0140140 4440090 2840020  

0540209 0140120 1740210 2840040  

0540770 1540070 1740100 2840050  

0540780 1540075 1750080 0740105  

0540790 2340030 1740080 1240080  

0540201 1840030 1740310 0540800  

0540821 2040040 1740300 0540802  

0540371 3140150 4150040 0550810  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Διδακτικό Ωράριο Εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

ν. 1566/1985 άρκρου 14, παρ. 13 - ΦΕΚ 167/Α/30-09-1985, όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν 

υποπαράγραφο Θ.2, περ. 2, του άρκρου πρϊτου ν. 4152/2013 – ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013 

αναφζρει ότι: 

 

«Οι ϊρεσ εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ και διεξαγωγισ πρακτικϊν αςκιςεων από το 

εκπαιδευτικό προςωπικό τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ορίηονται από 1.9.2013 ωσ εξισ: 

α) διευκυντζσ γυμναςίων, λυκείων και επαγγελματικϊν ςχολϊν ϊρεσ 10 όταν λειτουργοφν 

με τρία ζωσ πζντε τμιματα τάξεων, ϊρεσ 9 όταν λειτουργοφν με ζξι ζωσ εννζα τμιματα 

τάξεων, ϊρεσ 7 όταν λειτουργοφν με δζκα ζωσ δϊδεκα τμιματα τάξεων και ϊρεσ 5 όταν 

λειτουργοφν με περιςςότερα από δϊδεκα τμιματα τάξεων. Για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ 
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αυτισ δεν υπολογίηεται ωσ τμιμα εκείνο που ζχει αρικμό μακθτϊν μικρότερο από το μιςό 

του προβλεπόμενου ανϊτατου αρικμοφ. 

ε περίπτωςθ λιγότερων των 3 τμθμάτων με πλικοσ μακθτϊν μεγαλφτερο ι ίςο από το μιςό 

του προβλεπόμενου ανϊτατου αρικμοφ, οι διευκυντζσ κα ζπρεπε να ζχουν ΠΛΘΡΕ 

διδακτικό ωράριο». 

Ερευνϊντασ για αποκλίςεισ από τθν εφαρμογι τθσ ανωτζρω διάταξθσ, 

παρατθρείται μθ εφαρμογι του ν. 1566/1985 άρκρου 14, παρ. 13, όπωσ αντικαταςτάκθκε 

με τθν υποπαράγραφο Θ.2, περ.2, του άρκρου πρϊτου ν. 4152/2013 ςτο ακόλουκο πλικοσ 

τμθμάτων ανά τφπο ςχολείου: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

και ςυγκεκριμζνα αυτά τα τμιματα λειτουργοφν ςτισ παρακάτω ςχολικζσ μονάδεσ: 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΤΜΝΑΙΑ 
Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

0905010 4305010 1516020 0403010 4511010 1724010 2802010 4608010 1511010 1003060 2803010 

0910010 5104010 0803010 1804010 4513010 3205010 3006010 4611050 4704010 1009010 3012015 

1108010 0108010 2304010 1804090 2406010 3209010 3005010 4611010 0402010 1004080 0702030 

1111010 0118012 2309016 1806010 2408050 3206010 3617010 4802020 2007010 1010010  

1113010 0111030 2305010 1805010 2505010 3208010 3611010 4802090 2006010 1001015  

1103010 0120010 2308020 2015090 1907030 4108010 3602010 4803010 2017010 1007090  

1110010 0607090 2303010 2016090 1904052 4111010 3603010 4804010 2214010 1002090  
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3704010 0605010 2706020 2018010 1901000 4109010 3606020 0907010 3111040 2904090  

3708010 0617050 2701000 2003020 2612010 4110010 3612020 0902010 3115010 2915010  

3709010 0611040 2720010 2011010 2610010 5003010 0705010 1109010 3110904 2903090  

4205010 0611010 2719010 2003010 2608010 5008010 1214010 3702010 3104030 2913017  

4201000 0610010 2701040 2204030 2614010 1001001 1216030 5204021 3111060 2911090  

4204010 1503010 2705030 2213010 3907010 1004010 1206030 5202020 3515010 2904080  

0502097 1505020 2714010 3135001 4424010 2905050 1212050 3313016 3508020 2905070  

3308010 1513010 4702030 3107030 4422010 0302020 1215050 4304040 1402010 2905090  

3308015 1511030 4701080 3106050 4404020 0303010 1303030 5102010 3402010 2905080  

3310050 1509010 4705010 3106080 4412010 0309010 4610010 5105010 3405010 2902020  

3304010 1510010 4706010 3513020 4410010 0306050 4604010 5102090 1606010 2913010  

3309050 1502022 0412010 3509010 4903050 0305010 4604030 0117010 1006025 2810010  

4301040 1501040 0404010 4510010 1720010 2806050 4619050 1515010 1008010 2808010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

Κωδικόσ 

Τπουργείου 

1158010 0853010 1757010 4663010 2351055 

1153010 2353010 3260015 4658010 2751026 

1160010 0458010 3255010 4662010 1851015 

0553040 0462010 4158010 4852020 4051005 

5256010 0454010 5058010 4853010 3151050 

3357010 0453010 1061010 4854010 2451060 

3361010 1854010 0344001 0951066 1651035 
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3359060 2054010 0359010 1151005 2651030 

4355010 2053010 0355010 1154015 3951027 

4354010 4052010 0351040 3751048 4951015 

5154010 3167010 3056010 4245001 4152000 

5153010 3554010 3055010 0551108 4141057 

0659010 3555010 3654010 0552094 5051015 

0661010 3559010 3652010 0552084 2952000 

0660010 1953010 3653010 0551810 3651028 

1553010 2655010 3657010 0551930 1951231 

1563010 2654010 0755010 0652046 0670100 

1560010 3952020 0754010 0651090 2070100 

1562010 4452010 1258010 1552000  

1551050 4462010 4660010 0845001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

 

 

5. Μελζτθ τθσ λειτουργίασ και των αναγκϊν ςτθν Α/κμια & Β/κμια 

Εκπαίδευςθ 

5.1. Μελζτθ τθσ λειτουργίασ και των αναγκϊν τθσ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Γενικισ 

Παιδείασ 
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Για τθν αποτφπωςθ τθσ Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ μασ κα πρζπει να 

ζχει κατά νου κανείσ ότι βρίςκεται ακόμθ ςε μία μεταβατικι περίοδο. Τα τελευταία χρόνια 

ζγινε θ μετάβαςθ ςτθν υποχρεωτικι δίχρονθ προςχολικι εκπαίδευςθ των παιδιϊν, που 

μζχρι πρότινοσ ιταν προαιρετικι και ςτθν ουςία κακοριηόταν από τθν φπαρξθ 

ενδιαφζροντοσ από γονείσ, τθ διακεςιμότθτα εκπαιδευτικϊν, αλλά και από τθ 

χωρθτικότθτα των ςχολικϊν μονάδων.  

Αυτι θ αλλαγι, που ξεκίνθςε ωσ πιλοτικι και επεκτάκθκε ςτθν πλιρθ εφαρμογι τθσ, 

οδιγθςε ςε αφξθςθ των αναγκϊν ςε εκπαιδευτικό προςωπικό και επζκταςθ του ςχολικοφ 

δικτφου. Βεβαίωσ, τα προθγοφμενα χρόνια τθσ οικονομικισ κρίςθσ παρατθρικθκε  μία 

μείωςθ ςτον αρικμό των γεννιςεων που ςιγά – ςιγά ζφταςε να φανεί ςτο μακθτικό 

πλθκυςμό και που ακολουκϊντασ τθ χρονοςειρά μπορεί κανείσ να μελετιςει τθ μελλοντικι 

διακφμανςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ ςε βάκοσ χρόνου ανά βακμίδα και ςχολικι τάξθ. 

Εν προκειμζνω, τα τελευταία τζςςερα ςχολικά ζτθ θ λειτουργία τθσ Προςχολικισ Αγωγισ 

και Εκπαίδευςθσ αποτυπϊνεται από τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

 

 

 

 

Τθν πρϊτθ τετραετία εφαρμογισ τθσ δίχρονθσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ παρατθρείται 

ςυνολικά αφξθςθ του μακθτικοφ δυναμικοφ κατά 11,35%, που δθμιοφργθςε αφξθςθ 

Τμθμάτων κατά 11,25% και επζβαλε αφξθςθ αναγκϊν ςε εκπαιδευτικοφσ κατά 12,47%. Θ 

αναλογικότθτα που παρουςιάηεται μεταξφ τθσ αφξθςθσ ςτο μακθτικό πλθκυςμό και ςτα 

τμιματα δεν είναι ιδιαίτερα αναμενόμενθ και επομζνωσ χριηει περεταίρω ανάλυςθσ και 

αξιολόγθςθσ με δεδομζνο ότι ςυμπαραςφρει και αναλογικι αφξθςθ των αναγκϊν ςε 

εκπαιδευτικό προςωπικό. 

Θ ανάγκθ για φοίτθςθ περιςςότερων μακθτριϊν και μακθτϊν λόγω τθσ υποχρεωτικισ 

δίχρονθσ προςχολικισ εκπαίδευςθσ αποτυπϊκθκε ςτο Σχολικό Δίκτυο των Νθπιαγωγείων 

με αποτελζςματα που φαίνονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
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Με βάςθ τα δεδομζνα του πίνακα καταγραφισ προκφπτει μία μικτι εικόνα. Παρατθρείται 

ςυνολικά μικρι μείωςθ του πλικουσ των ςχολικϊν μονάδων, που όμωσ είχε ωσ 

αποτζλεςμα περιςςότερα Νθπιαγωγεία με αυξθμζνο πλικοσ Τμθμάτων, δθλαδι 

λειτουργικότθτα, αλλά και ίδρυςθ Παραρτθμάτων ςτα ιδθ υπάρχοντα. 

Θ ςφγκριςθ Λειτουργικότθτασ και Οργανικότθτασ ςτθν πλιρθ λειτουργία τθσ δίχρονθσ 

υποχρεωτικισ πλζον Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ, δθλαδι κατά το ςχολικό ζτοσ 2021 – 2022, 

όπωσ φαίνεται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

 

 

 

δείχνει μία ςθμαντικι υςτζρθςθ ςτισ οργανικζσ κζςεισ των ολοιμερων τμθμάτων που 

χριηει παρζμβαςθσ με ίδρυςθ επιπλζον οργανικϊν κζςεων ΠΕ60-Νθπιαγωγϊν και να είναι 

εφικτι θ κάλυψθ των κζςεων αυτϊν με μόνιμουσ διοριςμοφσ. 

Για να γίνει όμωσ μία ορκολογικι επζκταςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, κα πρζπει να 

λάβει κανείσ υπόψθ και τθ διακφμανςθ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ όπωσ κα διαμορφωκεί 

τα επόμενα ςχολικά ζτθ. Για το λόγο αυτό χρθςιμοποιικθκαν οι γεννιςεισ των κατάλλθλων 

παρελκόντων ετϊν όπωσ εκδίδονται από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι, όπου ο 

γεωγραφικόσ επιμεριςμόσ τουσ ζγινε με βάςθ τον τόπο κατοικίασ, (Διμοσ) τθσ μθτζρασ. 

Ακολοφκωσ, υπολογίςτθκε ο ςυντελεςτισ βαρφτθτασ ωσ προσ το μακθτικό πλθκυςμό κάκε 

ςχολικισ μονάδασ ςε επίπεδο Δθμοτικισ Ενότθτασ, δθλαδι το ποςοςτό μακθτϊν κάκε 

Νθπιαγωγείου επί του ςυνόλου των μακθτϊν του Διμου για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022. 

Αυτι θ ςυνάρτθςθ, κατά κάποιο τρόπο, περιγράφει τθ φιμθ τθσ Μονάδασ ςτθν τοπικι 

κοινωνία.  

Παραδείγματα πρόβλεψθσ μελλοντικϊν τμθμάτων ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ για τθν  

εκτίμθςθ αναγκϊν ςε κάποιουσ ςυγκεκριμζνουσ Διμουσ φαίνονται ςτισ ακόλουκεσ 

γραφικζσ παραςτάςεισ: 
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όπου ςυντελεςτισ φοίτθςθσ, αντιςτοιχεί ςε  Προνιπια και Νιπια που φοίτθςαν προσ τισ 

αντίςτοιχεσ γεννιςεισ ςτο Διμο αναφοράσ. Οι προβλζψεισ ςτο ςυντελεςτι των νθπίων 

πραγματοποιικθκαν με τθ μζκοδο Simple Exponential Smoothing, ενϊ ςτα προνιπια με τθν 

μζκοδο Naïve. 

Θ παραπάνω ανάλυςθ ζγινε για το ςφνολο τθσ Επικράτειασ και τα ςυγκεντρωτικά 

αποτελζςματα αναγράφονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 
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με εμφανζσ αποτζλεςμα τθν ιπια μείωςθ και ςυνεπϊσ τθν εξιςορρόπθςθ  των τμθμάτων, 

άρα και των αναγκϊν ςε εκπαιδευτικό προςωπικό για τθν επερχόμενθ διετία, ςε αντίκεςθ 

με τθν τάςθ αφξθςθσ τθσ προθγοφμενθσ τετραετίασ. 

Μετά τθν εφαρμογι του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ εγγραφϊν, με ςκοπό τθν ελάφρυνςθ 

τθσ γραφειοκρατίασ τόςο ςτουσ γονείσ όςο και ςτθ διοίκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ κατά τθν 

διαχείριςι τουσ, μελετικθκε μία μζκοδοσ παραμετροποιθμζνθσ Διαχείριςθσ Εγγραφϊν 

Μακθτικοφ Δυναμικοφ και Κατανομι ςε Σχολικζσ Μονάδεσ εντόσ τθσ Καλλικρατικισ 

Κοινότθτασ. Σκοπόσ, είναι θ πιο ορκολογικι διαχείριςθ των εγγραφϊν με γνϊμονα 

διάφορεσ παραμζτρουσ, όπωσ θ προτίμθςθ των γονζων, ο τόποσ κατοικίασ, θ ορκότερθ 

κατανομι των μακθτϊν ανάλογα και με τθ χωρθτικότθτα των ςχολικϊν μονάδων, θ μείωςθ 

του μζγιςτου πλικουσ μακθτϊν από 25 ςε 22, κλπ. 

Συγκεντρωτικά, για να γίνουν κατανοθτά τα αποτελζςματα των υπολογιςμϊν αναφζρεται 

ότι κατά το υφιςτάμενο ςχολικό ζτοσ 2021-2022 λειτουργοφν 8.540 Υποχρεωτικά Πρωινά 

Τμιματα. Με εφαρμογι τθσ ανωτζρω μεκοδολογίασ, και μάλιςτα με Τμιματα κατά μζγιςτο 

22 μακθτϊν αντί 25, κα λειτουργοφςαν 8.045 Υποχρεωτικά Πρωινά Τμιματα. Δθλαδι, 

«εξοικονομοφνται» 495 τμιματα φτιάχνοντασ μάλιςτα μικρότερα και πιο λειτουργικά 

τμιματα, μετακινϊντασ μόλισ 4.116 μακθτζσ και μακιτριεσ ςε όμορθ ςχολικι μονάδα εντόσ 

τθσ ίδιασ Καλλικρατικισ Κοινότθτασ, επί ςυνόλου 152.223, δθλαδι 2,7%.  

Αυτι θ μελζτθ περίπτωςθσ είναι ζνα χαρακτθριςτικό παράδειγμα, πωσ απλά δυναμικά 

αλγορικμικά εργαλεία, μποροφν να βοθκιςουν ςτθν καλφτερθ διαχείριςθ του ςχολικοφ 

δικτφου που ςιμερα γίνεται με οριηόντιο και τυχαίο τρόπο. 

 

 

 

5.2. Μελζτθ τθσ λειτουργίασ και των αναγκϊν ςτα Δθμοτικά χολεία Γενικισ Παιδείασ 

Για τθν αποτφπωςθ τθσ Εκπαίδευςθσ ςτα Δθμοτικά Σχολεία τθσ χϊρασ κα εςτιάςουμε ςτο 

πλικοσ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ, το πλικοσ των τμθμάτων ανά τάξθ και το εκπαιδευτικό 

δυναμικό: 

 

 

 

 

 

 

Όπωσ φαίνεται από τα ςτοιχεία του παραπάνω πίνακα που καταγράφουν τα πλθκυςμιακά 

ςτοιχεία ςτα Δθμοτικά Σχολεία, τθν τελευταία τετραετία υπάρχει μία ςθμαντικι μείωςθ ςτο 
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μακθτικό δυναμικό που επζφερε ιπια μείωςθ ςτο πλικοσ των τμθμάτων του πρωινοφ 

προγράμματοσ, ενϊ το εκπαιδευτικό προςωπικό ςε Δαςκάλουσ μοιάηει να μζνει 

ανεπθρζαςτο. Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ για τισ γεννιςεισ, 

αναμενόταν μία πλθκυςμιακι κάμψθ ςτο μακθτικό δυναμικό των Δθμοτικϊν Σχολείων, το 

οποίο ιδθ αποτυπϊνεται και αναμζνεται να κορυφωκεί και να ιςορροπιςει τα επόμενα 2-3 

χρόνια. 

Αν εςτιάςει κανείσ ςτα λειτουργοφντα 6-κζςια και άνω Δθμοτικά Σχολεία κατά το ςχολικό 

ζτοσ 2021-2022, ζχουμε το ακόλουκο πλικοσ Τμθμάτων: 

 

 

 

 

Συνεπϊσ, ακόμθ και εάν κεωριςει κανείσ ότι για τα επόμενα 2 ςχολικά ζτθ τα τμιματα τθσ 

Α’ Τάξθσ κάκε χρονιάσ κα παραμείνουν ςτακερά και κα ταυτίηονται με τα φετινά, 

προκφπτει ξεκάκαρα μια μείωςθ των Τμθμάτων, δθλαδι τθσ λειτουργικότθτασ ςτα 6κζςια 

και άνω Δθμοτικά Σχολεία, κατά επιπλζον 650 τμιματα ςε ορίηοντα διετίασ. 

Θ ςφγκριςθ Λειτουργικότθτασ και Οργανικότθτασ κατά το ςχολικό ζτοσ 2021 – 2022, 

δθλαδι, ςε μία περίοδο μετάβαςθσ όπωσ αυτι που διανφουμε, παρουςιάηει ιδιαίτερο 

ενδιαφζρον για τθ διοίκθςθ ϊςτε να παρζμβει με βάςθ ςχζδιο και ςτρατθγικι όςον αφορά 

ςτθν εναρμόνιςθ αλλά και ςτθν αναμόρφωςθ του ςχολικοφ δικτφου. Τα δεδομζνα 

φαίνονται ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

 

 

Θ Οργανικότθτα, ςυνολικά ςτα Δθμοτικά Σχολεία, φαίνεται να υπερβαίνει τθ 

Λειτουργικότθτα, τόςο ςτο πρωινό όςο και ςτο ολοιμερο πρόγραμμα, κακϊσ παρουςιάηει 

μία υςτζρθςθ προςαρμογισ ςτθ διαφαινόμενθ παγίωςθ τθσ μείωςθσ του μακθτικοφ 

δυναμικοφ.  

Ζνα άλλο εφρθμα που αποδεικνφει ότι χριηει αναμόρφωςθσ το ςχολικό δίκτυο κάνοντασ τισ 

κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ, είναι το ότι υπάρχουν 141 Δθμοτικά Σχολεία που τελοφν ςε 

μακροχρόνια αναςτολι λειτουργίασ, με άκροιςμα Οργανικότθτασ 413 και επιπλζον 51 

οργανικζσ κζςεισ Δαςκάλων (πζραν τθσ Οργανικότθτασ), δίνοντασ ςυνολικά 506 οργανικά 

κενά ΠΕ70 που δεν αντιςτοιχοφν ςε λειτουργικά κενά.  

Για τθν πλθρζςτερθ εικόνα του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ που υπθρετεί ςτα Δθμοτικά 

Σχολεία ακολουκεί θ αποτφπωςθ των εκπαιδευτικϊν ανά Ειδικότθτα: 
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Με τθν ευκαιρία είναι ςθμαντικό να τονιςτεί το πολφπλευρο ωρολόγιο πρόγραμμα του 

ελλθνικοφ Δθμοτικοφ Σχολείου, με μία πλοφςια βεντάλια διδακτικϊν αντικειμζνων και 

διδακτικϊν προςεγγίςεων, όπωσ πλθροφορικι, δφο ξζνεσ γλϊςςεσ, μουςικι, εικαςτικά, 

κλπ, που διδάςκονται από εξειδικευμζνουσ εκπαιδευτικοφσ. Θ αδιατάρακτθ παρουςία 

χωρίσ ελλείψεισ εκπαιδευτικϊν και ο ςυντονιςμόσ του εκπαιδευτικοφ ζργου των 

διδαςκόντων είναι μία ςοβαρι επζνδυςθ που ζχει αναλάβει το Ελλθνικό Κράτοσ. 

Αν εφαρμοςτεί θ μζκοδοσ παραμετροποιθμζνθσ Διαχείριςθσ Εγγραφϊν Μακθτικοφ 

Δυναμικοφ και Κατανομισ που αναφζρκθκε νωρίτερα ςτα Νθπιαγωγεία κι εδϊ, δθλαδι ςτα 

6-κεςια και άνω Δθμοτικά Σχολεία τθσ χϊρασ που ανικουν ςε Καλλικρατικζσ Δθμοτικζσ 

Κοινότθτεσ με τουλάχιςτον 2 τζτοιεσ ςχολικζσ μονάδεσ, τότε προκφπτουν τα ακόλουκα 

αποτελζςματα. Τα Υποχρεωτικά Πρωινά Τμιματα που λειτουργοφν κατά το τρζχον ςχολικό 

ζτοσ είναι 29.365. Με εφαρμογι τθσ προαναφερόμενθσ μεκοδολογίασ και μάλιςτα με 

Τμιματα κατά μζγιςτο 20 μακθτϊν αντί 25, τα Υποχρεωτικά Πρωινά Τμιματα που κα 

λειτουργοφςαν κα ιταν 28.901. Επομζνωσ, πιο ολιγομελι τμιματα «εξοικονομϊντασ 464 

τμιματα, μετακινϊντασ 24.010 μακθτζσ και μακιτριεσ επί ςυνόλου 510.572, δθλαδι 4,7%». 

 

 

Συνοψίηοντασ τθ λειτουργία τθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ φαίνεται μία ξεκάκαρα ςτατικι 

εικόνα ςτθ διαχείριςθ του μακθτικοφ και του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ, αλλά και ςτθν 

αναμόρφωςθ του ςχολικοφ δικτφου ανάλογα με τισ επικαιροποιθμζνεσ ανάγκεσ και τισ 

τάςεισ κάκε περιόδου. 

 

5.3. Μελζτθ τθσ λειτουργίασ και των αναγκϊν ςτα Γυμνάςια, Γενικά Λφκεια και τα 

Επαγγελματικά Λφκεια 

Θ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ ςτθν Ελλάδα ζχει κφριουσ πυλϊνεσ τα γυμνάςια, τα γενικά 

και επαγγελματικά λφκεια, όμωσ υπάρχει και μία ποικιλία κεματικϊν Σχολείων με 

ιδιαιτερότθτεσ όπωσ φαίνεται αρικμθτικά ςτον ακόλουκο πίνακα: 
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Ζτςι γίνεται κατανοθτό γιατί ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ υπθρετεί ςχεδόν το ςφνολο 

των εκπαιδευτικϊν ειδικοτιτων τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ, πλθν Δαςκάλων και 

Εκπαιδευτικϊν Θεατρικισ Αγωγισ, δθλαδι περίπου 90 Ειδικότθτεσ ανάλογα με τον τφπο 

ςχολείου. Θ λειτουργία των ςχολείων τθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ τα 4 τελευταία ςχολικά ζτθ 

αποτυπϊνεται ςυγκεντρωτικά ςτον ακόλουκο πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

Στθ Β/κμια εκπαίδευςθ δεν υπάρχει θ ζννοια τθσ Οργανικότθτασ τθσ ςχολικισ μονάδασ, 

αλλά οι κζςεισ των εκπαιδευτικϊν κακορίηονται δυναμικά με βάςθ τουσ μακθτζσ και 

μακιτριεσ και τα λειτουργοφντα τμιματα και το ωρολόγιο πρόγραμμα του τφπου ςχολείου. 

Με βάςθ αυτά τα ςτοιχεία, κακϊσ και τα ςτοιχεία των Δθμοτικϊν Σχολείων, αναμζνεται 

διατιρθςθ τθσ πλθκυςμιακισ ιςορροπίασ ςτο μακθτικό δυναμικό των Γυμναςίων και 

Λυκείων για 2 ακόμθ ςχολικά ζτθ, αλλά ακολοφκωσ κα μπουν ςταδιακά, πρϊτα τα 

Γυμνάςια και μετά τα Λφκεια ςτον κφκλο τθσ ςυρρίκνωςθσ. 

 

5.4. Αποτφπωςθ τθσ Λειτουργίασ και των Αναγκϊν τθσ Ειδικισ Αγωγισ και 

Εκπαίδευςθσ 

Θ λειτουργία τθσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ ςυντελείται ςε δφο άξονεσ: 

 

1. τθν εκπαίδευςθ ςτα Ειδικά Σχολεία (ΣΜΕΑΕ), 
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2. τισ δράςεισ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ) ςτα ςχολεία Γενικισ Παιδείασ. 

Για τθν ζνταξθ μακθτϊν ςε κάποιον από τουσ δφο άξονεσ ΕΑΕ, απαιτείται διάγνωςθ από τα 

εξειδικευμζνα Δθμόςια Κζντρα και κατόπιν το Σχολείο αιτείται τθν κάλυψθ τθσ 

διαγνωςμζνθσ ανάγκθσ με εξειδικευμζνο προςωπικό. Επομζνωσ, θ διαδικαςία διαπίςτωςθσ 

τθσ ανάγκθσ και θ κάλυψι τθσ υλοποιείται αποκλειςτικά από τουσ εξειδικευμζνουσ 

Κρατικοφσ Φορείσ. 

Οι Σχολικζσ Μονάδεσ ΕΑΕ που λειτουργοφν το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 αρικμθτικά 

αποτυπϊνονται ςτον ακόλουκο ςυνοπτικό πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

Προκειμζνου να υπάρχει μια πλθρζςτερθ εικόνα τθσ λειτουργίασ των ανωτζρω ςχολικϊν 

μονάδων παρατίκενται τα βαςικά ςτοιχεία που ςυνοψίηουν το μακθτικό και το 

εκπαιδευτικό δυναμικό ανά τφπο ςχολείου: 

 

 

 

 

Προκφπτει αφξθςθ των μακθτϊν που φοιτοφν ςτα ΣΜΕΑΕ με παράλλθλθ αφξθςθ τθσ 

ανάγκθσ για Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοθκθτικό Προςωπικό τα 

τελευταία τζςςερα ςχολικά ζτθ. 

Παράλλθλα, υπάρχει και θ ανάγκθ υλοποίθςθσ του δεφτερου άξονα δράςεων ΕΑΕ ςτα 

ςχολεία Γενικισ Παιδείασ όπου τα 4 τελευταία ςχολικά ζτθ εμφανίηουν τθν ακόλουκθ 

ζκταςθ: 

 

 

 

 

 

 



«Χαρτογράφθςθ και αξιολόγθςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου που διζπει τθν ςτελζχωςθ ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ για τθν ικανοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςε μεςοπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο ορίηοντα»  

60 
 

 

 

 

 

 

 

Αξιοςθμείωτθ είναι θ πάγια ανάγκθ για Παράλλθλθ Στιριξθ θ οποία εξακολουκεί να 

υλοποιείται αποκλειςτικά και μόνο από Αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ. 

 

 

Βαςικόσ πυλϊνασ τθσ ΕΑΕ είναι και το Ειδικό Προςωπικό που επικουρεί το κφριο 

εκπαιδευτικό προςωπικό των ςχολείων και θ αποτφπωςθ των αναγκϊν για Ειδικό 

Εκπαιδευτικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοθκθτικό Προςωπικό (ΕΒΠ) τα 4 τελευταία ςχολικά ζτθ 

ςυγκεντρϊκθκε ςτον ακόλουκο πίνακα: 
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Θ ανελαςτικι ανάγκθ για Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοθκθτικό Προςωπικό απαιτεί 

ςθμαντικό πλικοσ Αναπλθρωτϊν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

 

6. Ανάλυςθ Αναγκϊν που καλφπτονται με Αναπλθρωτζσ και δεν 

επιδζχονται άμεςθσ μείωςθσ  

Για να δθμιουργθκεί μία ςαφισ εικόνα των ανελαςτικϊν αναγκϊν κάκε ςχολικό ζτοσ ςε 

αναπλθρωτζσ, μεκοδολογικά είναι απαραίτθτθ θ αποτφπωςθ των ακόλουκων κατθγοριϊν 

εκπαιδευτικισ ανάγκθσ που οδθγοφν ςε  ετιςιεσ προςλιψεισ: 

 

I. Αποτφπωςθ τθσ απουςίασ με μακροχρόνιεσ άδειεσ ΤΝΟΛΙΚΑ του τακτικοφ 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ κατά το ςχολικό ζτοσ 

2021 – 2022. 
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II. Αποτφπωςθ τθσ απουςίασ με μακροχρόνιεσ άδειεσ ΤΝΟΛΙΚΑ του ζκτακτου 

εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ κατά το ςχολικό ζτοσ 

2021 – 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Αποτφπωςθ τθσ κάλυψθσ αναγκϊν ςε τελζχθ Εκπαίδευςθσ, ςε Φορείσ Τποςτιριξθσ 

τθσ Εκπαίδευςθσ, ςε Εκπαιδευτικζσ Δομζσ κλπ με εκπαιδευτικοφσ τθσ Α/κμιασ & Β/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2021 – 2022. 
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IV. Αποτφπωςθ τθσ κάλυψθσ αναγκϊν για διοικθτικό ζργο ςε Φορείσ Διοίκθςθσ τθσ 

Εκπαίδευςθσ με εκπαιδευτικοφσ τθσ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ κατά το ςχολικό 

ζτοσ 2021 – 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Αποτφπωςθ τθσ κάλυψθσ αναγκϊν για διοικθτικό ζργο ςε Φορείσ του Δθμοςίου με 

εκπαιδευτικοφσ τθσ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2021 – 2022 
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Τζλοσ, υπάρχουν και οι ανάγκεσ για τθν κάλυψθ των παρακάτω περιπτϊςεων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν ακροίςει κανείσ όλα τα παραπάνω προκφπτει ότι για το ςχολικό ζτοσ 2021 – 2022 

ςυνολικά το κατϊφλι αναγκϊν, ανιλκε ςε 30.380 αναπλθρωτζσ που προφανϊσ δεν 

επιδζχεται περικϊριο μείωςθσ με τθν τρζχουςα μεκοδολογία λειτουργίασ τθσ 

Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

 

7. υμπεράςματα - Προτάςεισ 

Στθ λειτουργία τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ παρατθροφνται 

αποκλίςεισ ςτθν τιρθςθ του υφιςτάμενου νομικοφ πλαιςίου που χριηουν ςτοχευμζνθσ 

επιτιρθςθσ. Θ επιτιρθςθ αυτι κα πρζπει να πραγματοποιείται από τθ διοικθτικι ιεραρχία 

και τεκμθρίωςθ ανά περίπτωςθ από τισ ςχολικζσ μονάδεσ, ϊςτε εάν αποδεικνφεται νομικι 

αςτοχία να υπάρξει νομοκετικι ανακεϊρθςθ από τθν πλευρά τθσ Πολιτικισ Θγεςίασ. 

Στθν Προςχολικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ λόγω τθσ μεταβατικισ περιόδου που διανφει, 

παρατθροφνται ακόμθ ελλείψεισ ςτθν εμπζδωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ δίχρονθσ Προςχολικισ 

Εκπαίδευςθσ. Επιπλζον, υπάρχει ανάγκθ αναδιάρκρωςθσ ι/και επζκταςθσ του Σχολικοφ 

Δικτφου με χωροταξικζσ παρεμβάςεισ ϊςτε να ακολουκοφν τθν εξζλιξθ τθσ δίχρονθσ 

Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ. Σε ςχζςθ με το διδακτικό προςωπικό ςτα Νθπιαγωγεία και ωσ 
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αποτζλεςμα των ανωτζρω, προκφπτει ανάγκθ για ςφςταςθ επιπλζον οργανικϊν κζςεων 

Νθπιαγωγϊν και διοριςμοφ επιπλζον Εκπαιδευτικϊν. 

Στα Δθμοτικά Σχολεία, θ μείωςθ του μακθτικοφ δυναμικοφ ξεκίνθςε πριν τζςςερα χρόνια 

και κα ςυνεχιςτεί για τουλάχιςτον δφο ζτθ ακόμθ. Θ ςυνεχιηόμενθ μείωςθ του μακθτικοφ 

δυναμικοφ και οι ςτρεβλϊςεισ που δθμιουργεί, επιβάλουν τθν αναδιαμόρφωςθ του 

ςχολικοφ δικτφου. Επίςθσ, υπάρχει ανάγκθ ςφςταςθσ επιπλζον οργανικϊν κζςεων και 

διοριςμοφ εκπαιδευτικϊν Ειδικοτιτων ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ. Θ υςτζρθςθ τθσ 

αναπροςαρμογισ τθσ Οργανικότθτασ ςτα Δθμοτικά Σχολεία ζχει οδθγιςει ςτθν φπαρξθ 

τουλάχιςτον 2.000 πλεοναηουςϊν οργανικϊν κζςεων εκπαιδευτικϊν ΠΕ70 - Δαςκάλων. 

Στθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ υπάρχει ςθμαντικό πλικοσ ολιγομελϊν Τμθμάτων ςε 

ςχολεία που ανικουν ςε μεγάλουσ και  μεςαίουσ θπειρωτικοφσ διμουσ, τα οποία 

νομιμοποιοφνται με κατ’ εξαίρεςθ υπουργικι απόφαςθ. Σε ςχζςθ με το μακθτικό 

πλθκυςμό, αναμζνεται διατιρθςθ τθσ πλθκυςμιακισ ιςορροπίασ ςτο μακθτικό δυναμικό 

των Γυμναςίων και Λυκείων για δφο ακόμθ ςχολικά ζτθ, αλλά ακολοφκωσ κα μπουν 

ςταδιακά, πρϊτα τα Γυμνάςια και μετά τα Λφκεια ςτον κφκλο τθσ ςυρρίκνωςθσ.  

Σε ό,τι αφορά ςτο εκπαιδευτικό δυναμικό, λόγω αναμενόμενου πλικουσ αδειϊν και 

εκτεταμζνων απουςιϊν εκπαιδευτικϊν από τα ςχολεία οργανικισ κζςθσ τουσ, για τθν 

κάλυψθ αναγκϊν εκπαίδευςθσ αλλοφ, διοίκθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ και ςτο Κράτοσ, οι 

προςλιψεισ αναπλθρωτϊν εκκινοφν από «αςυμπίεςτα» μεγάλο αρικμό. Ζτςι, τεκμαίρεται θ 

ανάγκθ για διοριςμό Εκπαιδευτικϊν που όμωσ κα πρζπει να είναι ςε ςυγκεκριμζνεσ 

ειδικότθτεσ και ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ, δθλαδι με εφαρμογι ενόσ ολοκλθρωμζνου 

ςχεδίου. 

Θ Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ είναι μία ςφγχρονθ εκπαιδευτικι διεργαςία που είναι 

απολφτωσ απαραίτθτθ για τθν ενςωμάτωςθ παιδιϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Θ  

 

διαδικαςία διαπίςτωςθσ τθσ ανάγκθσ και θ κάλυψι τθσ υλοποιείται αποκλειςτικά από τουσ 

εξειδικευμζνουσ Κρατικοφσ Φορείσ. Υπάρχει αφξθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, αλλά οι 

εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ καλφπτονται κατά πλειοψθφία από Αναπλθρωτζσ. Υπάρχει ανάγκθ 

για ευρφ πλικοσ διοριςμϊν, ολοκλιρωςθ τθσ ίδρυςθσ τμθμάτων Ζνταξθσ και αναηιτθςθ 

κεςμικοφ πλαιςίου Οργανικότθτασ για τθν Παράλλθλθ Στιριξθ. 

Συνεπϊσ, ςτο πλαίςιο λειτουργίασ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ κα πρζπει να υπάρξει πρόνοια διαςφνδεςθσ τθσ τιρθςθσ του νομικοφ 

πλαιςίου με τθν δυνατότθτα διοριςμϊν ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ, ϊςτε να υπάρχει 

ανατροφοδότθςθ και ςτοχευμζνοσ ςχεδιαςμόσ με υποχρεϊςεισ και από τισ δφο πλευρζσ. 

 Στθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ, λόγω τθσ περιόδου μετάβαςθσ, υπάρχει ανάγκθ για 

παρακολοφκθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ δίχρονθσ εκπαίδευςθσ με δυναμικά ψθφιακά 

εργαλεία αποτφπωςθσ και λιψθσ απόφαςθσ. Με αυτό τον τρόπο κα μποροφν να 

γίνουν οι απαραίτθτεσ παρεμβάςεισ για τθν περαιτζρω ωρίμανςθ του Σχολικοφ 

Δικτφου με βάςθ τθν  εξζλιξθ τθσ δίχρονθσ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ. Σε κάκε 

περίπτωςθ υπάρχει ιδθ ανάγκθ για ςφςταςθ επιπλζον οργανικϊν κζςεων 
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Νθπιαγωγϊν και διοριςμοφ Εκπαιδευτικϊν ςε ετιςια βάςθ με κάλυψθ, 

τουλάχιςτον, 1:1 των αποχωριςεων και (αναλόγωσ των ανωτζρω) ζτι περαιτζρω. 

 Στα Δθμοτικά Σχολεία προτείνεται θ κατάργθςθ ςχολικϊν μονάδων που τελοφν ςε 

αναςτολι επί πολλά ςυναπτά ζτθ. Συγχϊνευςθ ςυςτεγαηόμενων ςχολικϊν 

μονάδων εφόςον δεν οδθγοφν ςε δυςλειτουργικζσ μονάδεσ. Παραμετροποιθμζνθ 

διαχείριςθ εγγραφϊν μακθτικοφ δυναμικοφ και κατανομι ςε ςχολικζσ  μονάδεσ 

εντόσ τθσ Καλλικρατικισ Κοινότθτασ. Επίςθσ, προτείνονται διοριςμοί εκπαιδευτικϊν 

ΠΕ70 - Δαςκάλων ςε ετιςια βάςθ με κάλυψθ 1:1 των αποχωριςεων και διοριςμοί 

εκπαιδευτικϊν Ειδικοτιτων ςε ετιςια βάςθ με κάλυψθ 1:1 των αποχωριςεων και 

ζτι περαιτζρω. 

 Στθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ προτείνονται διοριςμοί εκπαιδευτικϊν ςε ετιςια 

βάςθ με κάλυψθ 1:1 των αποχωριςεων. 

 Στθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ προτείνεται κάλυψθ 1:1 αποχωριςεων και το 

100% των Οργανικϊν κενϊν ςε Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό 

Βοθκθτικό Προςωπικό (εκτόσ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ των ΚΕΔΑΣΥ που δεν 

καλφπτεται με μόνιμο διοριςμό). 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 8 

 

 

8. Βιβλιογραφικζσ Αναφορζσ  

 

- Νομοκετικό και λοιπό κανονιςτικό πλαίςιο 

- φνταγμα τθσ Ελλάδασ, Ανακεϊρθςθ 12/2019, Βουλι των Ελλινων, προςβάςιμο ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-

49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf 

- Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03.08.2021), «Αναβάκμιςθ του ςχολείου, ενδυνάμωςθ των 

εκπαιδευτικϊν και άλλεσ διατάξεισ» 

- Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12.06.2020), «Αναβάκμιςθ του Σχολείου και άλλεσ 

διατάξεισ» 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/FEK%20211-A-24-12-2019%20NEO%20SYNTAGMA.pdf
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- Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019) «υνζργειεσ Πανεπιςτθμίων και Σ.Ε.Ι., πρόςβαςθ 

ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ, πειραματικά ςχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτουσ και 

λοιπζσ διατάξεισ» 

- Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29.1.2019) «υνζργειεσ Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ 

Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Γεωπονικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλίασ με τα Σ.Ε.Ι. Θεςςαλίασ και τερεάσ Ελλάδασ, Παλλθμνιακό Σαμείο και άλλεσ 

διατάξεισ». 

- Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α/12.06.2018) «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν υποςτιριξθσ τθσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» 

- Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17.01.2018) «Ρυκμίςεισ για τθν εφαρμογι των Διαρκρωτικϊν 

Μεταρρυκμίςεων του Προγράμματοσ Οικονομικισ Προςαρμογισ και άλλεσ διατάξεισ» 

- Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/01.08.2017) «Οργάνωςθ και λειτουργία νθπιαγωγείων και 

δθμοτικϊν ςχολείων», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

- Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/15.02.2017), «Ρφκμιςθ κεμάτων του Κρατικοφ 

Πιςτοποιθτικοφ Γλωςςομάκειασ, τθσ Εκνικισ Βιβλιοκικθσ τθσ Ελλάδασ και άλλεσ 

διατάξεισ» 

- Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/6.9.2016), «Ρυκμίςεισ για τθν ελλθνόγλωςςθ εκπαίδευςθ, τθ 

διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και άλλεσ διατάξεισ» 

- Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21.02.2016), «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ 

ζργου και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 

- Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/1.11.2013), «Ρυκμίςεισ κεμάτων Ανανεϊςιμων Πθγϊν 

Ενζργειασ και άλλεσ διατάξεισ» 

- Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9.5.2013), «Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 

- Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/Α/30.01.2013), «Οργάνωςθ και λειτουργία Ιδρφματοσ Νεολαίασ 

και Δια Βίου Μάκθςθσ και Εκνικοφ Οργανιςμοφ Πιςτοποίθςθσ Προςόντων και 

Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. 

- Ν. 3966/2011 (118/Α/24.05.2011), «Θεςμικό πλαίςιο των Πρότυπων Πειραματικϊν 

χολείων, Κδρυςθ Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ, Οργάνωςθ του Ινςτιτοφτου 

Σεχνολογίασ Τπολογιςτϊν και Εκδόςεων «ΔΙΟΦΑΝΣΟ» και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

- Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Αϋ/02.10.2008) «Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ ατόμων με 

αναπθρία ι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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- Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 47/Α/26.9.1991), «Μεταγραφζσ Φοιτθτϊν Α.Ε.Ι., Σπουδαςτϊν Τ.Ε.Ι. 

και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

- Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30.9.1985) «Δομι και λειτουργία τθσ πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

- Αρικμ. Φ7/118139/ΦΔ/Δ1/09.09.2020 (ΦΕΚ 3838/Β’/09.09.2020) Υπουργικι Απόφαςθ 

με κζμα «Εγγραφι και φοίτθςθ των μακθτϊν/τριϊν ςτο ολοιμερο πρόγραμμα των 

Ολοιμερων Δθμοτικϊν χολείων». 

- Αρικμ. 96754/Δ2/14.06.2019  (ΦΕΚ 2462/Β/21.06.2019) Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα 

«Προχποκζςεισ λειτουργίασ τμθμάτων Ομάδων μακθμάτων Προςανατολιςμοφ και 

μακθμάτων επιλογισ ςτο Γενικό Λφκειο». 

- Αρικμ. Φ12/134644/Δ4/08.08.2017 (ΦΕΚ 2891/Β/21.08.2017) Υπουργικι Απόφαςθ με 

κζμα «Ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ δθμιουργία τμιματοσ Γενικισ Παιδείασ τθσ 

Αϋ Σάξθσ, τμιματοσ Σομζα τθσ Βϋ Σάξθσ και τμιματοσ Ειδικότθτασ τθσ Γϋ Σάξθσ 

Επαγγελματικοφ Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» 

- Αρικμ. 127187/Ε1/01.08.2016 (ΦΕΚ 2524/Βϋ/16.08.2016) Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα 

«Κακοριςμόσ διδακτικοφ ωραρίου εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςε νθπιαγωγεία» 

- Αρικμ. 108279/Δ2/1.7.2016 (ΦΕΚ 2182/Β/14.07.2016) Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα 

«Προχποκζςεισ λειτουργίασ τμθμάτων Ομάδων μακθμάτων Προςανατολιςμοφ και 

μακθμάτων επιλογισ ςτο Γενικό Λφκειο» 

 

 

- Αρικμ. 42712/Γ2/20.03.2014  (ΦΕΚ 833/Β/3.4.2014) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με 

κζμα «Αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα ςτα Επαγγελματικά Λφκεια» 

- Αρικμ. 129818/Γ2/16.09.2013 (ΦΕΚ 2451/Β/01.10.2013) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ με 

κζμα «Αρικμόσ μακθτϊν ανά τμιμα ςτα Γυμνάςια και ςτα Γενικά Λφκεια» 

- Αρικμ.144386/Γ2/19.11.2012 (ΦΕΚ 3236/Β/19.11.2012) Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα 

«Ελάχιςτοσ αρικμόσ μακθτϊν για τθ λειτουργία τμθμάτων μακθμάτων επιλογισ ςτα 

Επαγγελματικά Λφκεια (ΕΠΑ.Λ.)» 

- Αρικμ. Φ.3/897/97652/Γ1/25.09.2006  (ΦΕΚ 1507/Β’/13.10.2006) Υπουργικι Απόφαςθ 

με κζμα «Αρικμόσ μακθτϊν ανά Σάξθ ι Σμιμα Σάξθσ ςτο Δθμοτικό χολείο». 

- Αρικμ. πρωτ. Φ8/143514 /Δ4/31.08.2017 ζγγραφο του Υπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ 

και Θρθςκευμάτων με κζμα: «Αρικμόσ Σμθμάτων για τον κακοριςμό του ωραρίου των 

Δ/ντϊν και Τποδ/ντϊν ΕΠΑ.Λ. και τον οριςμό των Τποδ/ντϊν ΕΠΑ.Λ.» 
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- Aρίκμ.πρωτ Φ.361.23/12/123995/Γ1/20-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΙΙ49-Ο9) εγκφκλιοσ του 

Υπουργείου Παιδείασ & Θρθςκευμάτων με κζμα «Προχπθρεςία για μείωςθ ωραρίου 

εκπαιδευτικϊν» 

 

- Μελζτεσ και λοιπό υλικό 

- Ευρωπαϊκι Επιτροπι, «Ζκκεςθ παρακολοφκθςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ 

2020», προςβάςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-

2020/countries/greece.html 

- Ευρωπαϊκι Επιτροπι, «Enhanced Surveillance Report Economic and Financial Affairs, 

Greece, February 2022, INSTITUTIONAL PAPER 170 | FEBRUARY 2022, προςβάςιμθ ςτθν 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ,  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-

finance-and-euro-publications_en 

- Ο.Ο..Α., Education at a Glance: OECD Indicators (OECD, 2019[1]) is the authoritative 

source for information on the state of education around the world. It provides data on 

the structure, finances and performance of education systems in OECD and partner 

countries,https://www.oecd.org/education/education-at-glance/EAG2019_CN_GRC.pdf 

- Education and Training, MONITOR 2018, Greece 

https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-

report-2018-greece_en.pdf 

 

Πθγζσ και Πρωτογενι Δεδομζνα τθσ Μελζτθσ 

Θ παροφςα μελζτθ ςτθρίχκθκε ςε πρωτογενι δεδομζνα του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 

MySchool που αναπτφςςει το ΙΤΥΕ – Διόφαντοσ και λειτουργοφν οι Υπθρεςίεσ του ΥΠΑΙΘ. Τα  

 

ςτοιχεία δόκθκαν μετά από επίςθμα αιτιματα του Υπουργείου Εςωτερικϊν τουσ μινεσ 

Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2022 και αφοροφςαν ςε: 

- Αρικμό εκπαιδευτικϊν ανά Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, κλάδο και ςχζςθ εργαςίασ ςτθ 

Γενικι και Ειδικι Αγωγι. 

- Κατάλογο όλων των ςχολικϊν μονάδων με το είδοσ τουσ, αν λειτουργοφν ι είναι ςε 

αναςτολι και το μακθτικό δυναμικό των τμθμάτων τουσ. 

- Οργανικζσ κζςεισ των ςχολικϊν μονάδων ανά Κλάδο. 

- Συςτεγάςεισ ςχολικϊν μονάδων. 

- Αρικμό αιτιςεων παραίτθςθσ εκπαιδευτικϊν ανά Κλάδο ςτθ Γενικι και Ειδικι Αγωγι 

για το 2022. 

https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2020/countries/greece.html
https://op.europa.eu/webpub/eac/education-and-training-monitor-2020/countries/greece.html
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economy-finance-and-euro-publications_en
https://www.oecd.org/education/education-at-glance/EAG2019_CN_GRC.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-greece_en.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-greece_en.pdf


«Χαρτογράφθςθ και αξιολόγθςθ του κανονιςτικοφ πλαιςίου που διζπει τθν ςτελζχωςθ ςτθν Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ για τθν ικανοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν ςε μεςοπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο ορίηοντα»  

70 
 

- Αρικμό μακροχρονίωσ απόντων ανά ειδικότθτα και αιτιολογία απουςίασ. 

- Λειτουργικότθτα κάκε Δθμοτικοφ Σχολείου 

- Τμιματα και μακθτικό δυναμικό του Ολοθμζρου ςτα Νθπιαγωγεία και το ςυνολικό 

μακθτικό δυναμικό Ολοθμζρου ςτα Δθμοτικά Σχολεία. 

- Μακθτικό δυναμικό ολιγομελϊν τμθμάτων Γενικοφ και Επαγγελματικοφ Λυκείου 

Από το πρωτογενι δεδομζνα του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ e-DataCenter, ςε ςυνζχεια 

ςχετικοφ αιτιματοσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν προσ το Υπουργείο Παιδείασ & 

Θρθςκευμάτων, ςτοιχεία που αφοροφςαν ςε: 

- Εναπομείναντα οργανικά κενά ανά Κλάδο ςτθ Γενικι και Ειδικι Αγωγι μετά τισ 

μετακζςεισ του 2022. 

 

Τα δθμογραφικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιικθκαν αντλικθκαν από τα διακζςιμα ςτοιχεία 

τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ. 

 


