
Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί  

του 2008 έως 2020 

(Κ.Δ.Π. 225/2008, Κ.Δ.Π. 276/2009, Κ.Δ.Π. 345/2011, Κ.Δ.Π. 253/2012, Κ.Δ.Π. 235/2017,  

Κ.Δ.Π. 449/2020) 

 

 
Τύποι σχολείων 
και αριθμός 
παιδιών. 

 4._ (1) Tα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία διαβαθμίζονται ως εξής: 
(α)  Σχολεία με 1 δάσκαλο:  Μονοδιδάσκαλα  
(β)  Σχολεία με 2 δασκάλους: Διδιδάσκαλα  
(γ)  Σχολεία με 3 ή περισσότερους δασκάλους: Πολυδιδάσκαλα. 

     
   (2) O αριθμός των παιδιών στους διάφορους τύπους δημοτικών 

σχολείων και νηπιαγωγείων καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του 
Υπουργού. 

     
   (3) O διευθυντής κατανέμει τα παιδιά του σχολείου σε αμιγή τμήματα ή 

μικτά τμήματα σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες του Διευθυντή 
Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

     
   

 
(4) Ο ανώτατος αριθμός παιδιών σε κάθε τμήμα δημοτικού σχολείου και 

νηπιαγωγείου καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο έπειτα από 
εισήγηση του Υπουργού. 
 

 

 
Διεύθυνση 
δημοτικών 
σχολείων και 
νηπιαγωγείων. 

 5. _   (1) Διδιδάσκαλα σχολεία διευθύνονται από βοηθό διευθυντή και στην 
περίπτωση ομοιόβαθμων δασκάλων από τον αρχαιότερο 
εκπαιδευτικό λειτουργό, της αρχαιότητας τους κρινομένης με βάση 
τον περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμο.  

     
   (2) Πολυδιδάσκαλα σχολεία διευθύνονται από διευθυντή σύμφωνα με τα 

οικεία σχέδια υπηρεσίας. 
 

 

 
Ωράριο 
εργασίας. 

 18. _ (1)   (α) Ο ημερήσιος χρόνος λειτουργίας του δημοτικού σχολείου είναι 
έξι σαραντάλεπτες διδακτικές περίοδοι και μία 
τριανταπεντάλεπτη, με τρία διαλείμματα συνολικής διάρκειας 
σαράντα πέντε λεπτών, ενώ του νηπιαγωγείου είναι επτά 
σαραντάλεπτες διδακτικές περίοδοι, με δύο διαλείμματα 
συνολικής διάρκειας σαράντα λεπτών, εκτός από τα σχολεία 
εκείνα που με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 
λειτουργούν με επέκταση ωραρίου. 

     
    (β)  Κάθε εβδομάδα διατίθεται επιπρόσθετος χρόνος μιας περιόδου, 

για συνεδρία προσωπικού και δύο περιόδων για σκοπούς 
επιμόρφωσης των δασκάλων. 

 

 
Καθήκοντα και 
ευθύνες 
διευθυντή. 

 22.  Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο διευθυντής –  
 

   (19) Σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό του σχολείου κατανέμει 
τις τάξεις και τα διάφορα μαθήματα με τρόπο που να 
εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των παιδιών και του σχολείου 
γενικά και να ικανοποιούνται οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα, κατά το 
δυνατό, των διδασκόντων και καταρτίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
του σχολείου. 

 


