
7. Συγκρότηση τμημάτων – Υπεύθυνος/η Τμήματος  

7.1  Δημοτικά Σχολεία    

Στα Δημοτικά Σχολεία συγκροτούνται τα τμήματα λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

• Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/ριών ανά τμήμα για όλες τις τάξεις είναι 25. Τονίζεται ότι το 

ίδιο ισχύει και για τα Δημοτικά Σχολεία που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα «Δράσεις 

Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης» (ΔΡΑ.Σ.Ε.). 

• Ο μέγιστος αριθμός μαθητών/ριών σε συμπλέγματα τάξεων είναι 20. Συνήθως, 

συγκροτούνται τμήματα με συνδιδασκόμενες γειτονικές τάξεις. Αν, όμως, η κατανομή του 

μαθητικού πληθυσμού το απαιτεί, μπορεί να γίνουν και συμπλέγματα τάξεων με μη 

γειτονικές τάξεις. 

• Σε οποιαδήποτε περίπτωση λειτουργίας συνδιδασκόμενων τάξεων, ο/η Διευθυντής/ 

Διευθύντρια του σχολείου πρέπει να συνεργάζεται με τον/την οικείο/α Επιθεωρητή/ 

Επιθεωρήτρια (Ε.Δ.Ε.), για τον καταρτισμό του ωρολογίου προγράμματος. Η τελική 

διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος θα εγκρίνεται από τον/την οικείο/α 

Πρώτο/η Λειτουργό Εκπαίδευσης. Αν επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο μάθημα 

ειδικότητας, πρέπει να ενημερώνεται και ο/η Ε.Δ.Ε. του μαθήματος.  

 

7.2  Νηπιαγωγεία 

Με βάση τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και 

σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τις ηλικίες των παιδιών του 

κάθε τμήματος, ο μέγιστος αριθμός παιδιών ανά τμήμα στο Νηπιαγωγείο είναι 25. Τονίζεται ότι 

το ίδιο ισχύει και για τα Νηπιαγωγεία που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα ΔΡΑ.Σ.Ε. 

 

7.3  Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Ειδικά Σχολεία  

Σε ό,τι αφορά στην ανακατανομή μαθητών/ριών σε τμήματα, είναι απαραίτητο να 

ακολουθούνται οι οδηγίες της εγκυκλίου με αρ. φακ. 7.11.001.18 ημερ. 30.06.2014 (αρ. 

εγκυκλίου στο διαδίκτυο dde4222).  

 

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι: 

-  Η ανακατανομή των παιδιών στα τμήματα, γίνεται με φειδώ και μόνο σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις και εκεί και όπου κρίνεται απόλυτα απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του 

σχολείου και το συμφέρον των παιδιών το επιβάλλει.  

-  Στις εξαιρετικές εκείνες περιπτώσεις που είναι απαραίτητο να γίνει ανακατανομή 

μαθητών/ριών, αυτή πρέπει να γίνεται με τρόπο που να μην προκαλεί ιδιαίτερο άγχος στους 

γονείς/κηδεμόνες ή/και καχυποψία, για ενδεχόμενη ευνοϊκή μεταχείριση παιδιών.  

-  Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, ώστε να αποφεύγεται η ανακατανομή τμημάτων στα οποία 

είχε γίνει ανακατανομή και στο παρελθόν.   

 

Τονίζεται ότι όλοι/ες έχουμε υποχρέωση να διασφαλίζουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των 

παιδιών. Γι’ αυτό και κάθε παιδί πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα μοναδικό και ανεπανάληπτο 

πρόσωπο, παρέχοντάς του ευκαιρίες για μόρφωση, για κοινωνικοποίηση, δημιουργία 

σχέσεων με πρόσωπα και χώρους, ώστε να αναπτυχθεί σε αυτό η αίσθηση του ανήκειν στην 

κοινότητα του σχολείου και της τάξης του. Γι’ αυτό και δεν επιτρέπεται η αυθαίρετη και 

αδικαιολόγητη μετακίνηση ενός παιδιού, μεμονωμένα, από ένα τμήμα σε άλλο. Εκεί και όπου 

αυτό κρίνεται ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, θα εφαρμόζεται μόνο αφού τεκμηριωθεί η 

συγκεκριμένη εισήγηση του σχολείου και αφού εξασφαλιστεί η έγκριση του/της οικείου/ας 

Ε.Δ.Ε. 

 

http://archeia.moec.gov.cy/mc/383/kanonismoi_2008_2020_anepisimi_enopoiisi.pdf
http://enimerosi.moec.gov.cy/dde4222
http://enimerosi.moec.gov.cy/dde4222


 2 

Επισημαίνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε (αρ. Απόφασης 86.825 ημερ. 

06.02.2019) να εγκρίνει την υπέρβαση του αριθμού των 25 μαθητών/ριών σε μία/έναν αίθουσα/ 

χώρο διδασκαλίας, μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες: 

- η αναπλήρωση εκπαιδευτικού είναι εντελώς αδύνατη ή 

- με απόφαση του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του σχολείου, απαιτείται μεγαλύτερη του 

αριθμού 25 συγκέντρωση μαθητών/ριών σε μία/έναν αίθουσα/χώρο διδασκαλίας, για 

διάφορους λόγους (π.χ., σε εκδηλώσεις, γιορτές κ.λπ.).  

Η συγκεκριμένη Απόφαση είναι η αίσια κατάληξη της παράκλησης πολλών Διευθυντών/ριών 

για θεσμική ρύθμιση του θέματος αυτού, ώστε να μην βρίσκονται στη δύσκολη θέση 

παραβίασης των κανονισμών. Νοείται, φυσικά, ότι και σε αυτές τις εξαιρετικές περιπτώσεις θα 

τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και θα διασφαλίζεται η ενεργός συμμετοχή του 

συνόλου των μαθητών/ριών σε επωφελείς μαθησιακές δραστηριότητες, όπως πρέπει να 

συμβαίνει σε κάθε ενέργεια των σχολείων.  

 

7.4  Υπεύθυνος/η Τμήματος 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του/της εκπαιδευτικού που αναλαμβάνει την ευθύνη 

τμήματος ή ειδικής μονάδας αναφέρονται στην εγκύκλιο με αρ. φακ. 7.11.19 ημερ. 25.08.2021 

(αρ. εγκύκλιου στο διαδίκτυο ypp12608). Οι Διευθυντές/Διευθύντριες καλούνται να συζητήσουν 

το θέμα σε μία από τις πρώτες συνεδρίες του διδασκαλικού συλλόγου και να φροντίσουν για 

την πιστή εφαρμογή του περιεχομένου της εγκυκλίου.  

 
 

http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp12608
http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp12608

